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راه را بر قومیت گرایی 
ببندیم

 ۱- آشوبهای دو کشور عراق و لبنان به 
عنوان دو کشور مهم در سیاست خارجی و 
سیاستهای راهبردی ایران، از منظر بسیاری 
از تحلیلگران بیش از آنکه به عنوام برنامه ای 

تنظیم شده.

 جامعه ما به قرآن جفا کرده و از آن به 
عنوان وسیله ای زینتی برای بدرقه مسافر 
و جهیزیه نوعروسان استفاده کرده است .

همدان نماینده ولی فقیه در استان همدان 
در خطبه های نماز جمعه همدان، با بیان 
اینکه انسان برای احســان و اطاعت از 
خدا خلق شده است، اظهار کرد: خداوند 
از قران کریــم به عنوان آیات حکیم یاد 
کرده است و در قرآن خدا، قرآن و پیامبر 

متصل به حکمت معرفی شده اند.
حجت االســام والمســلین حبیب اهلل 
شعبانی ادامه داد: جامعه ای که همه ابزار 
آنها حکیمانه اســت چگونه می شود که 
جامعه آن حکیمانه نباشــد؟ چرا رفتار 
ما در این جامعه حکیمانه نیســت؟ چرا 

مدیریت جامعه ما حکیمانه نیست؟
شــعبانی موثقی افــزود: نعمتی باالتر از 
حکمت وجود نــدارد و باالترین مقامی 

که انســان به آن می تواند دســت یابد 
حکمت است.

وی با بیــان اینکه ابزارهای حکیمانه در 
اختیار ما قــرار دارند، ادامه داد: حکمت 
رفتارهای متناسب با نوع رفتار متناسب 
با واقعیت های هســتی که نشات گرفته 
از واقعیت های جامعه اســت. نماینده 
ولی فقیه در اســتان همــدان بیان کرد: 
اگر آسایش دنیوی می خواهید، اگر می 
خواهید با مودت و سعادتمندانه زندگی 
کرده و در گرمای محشــر سایه بان پیدا 
کــرده و در ضالت و گمراهی ها راه را 
پیدا کنید به ســراغ قــرآن بیایید چرا که 

امنیت بخشی شما از قرآن می رسد.
وی با بیان اینکه قرآن درمانگر اســت، 
افزود: دردها را دیدیم اما دنبال درمانگر 
نرفتیم چرا که در حق قرآن جفا کرده ایم 
و قرآن را در جهیزیه ها گذاشتیم اما عمل 

به قرآن را به عروس و داماد یاد ندادیم.
امام جمعــه همدان تاکید کــرد: پیامبر 
اکرم)ص( در قیامت از توجه نکردن به 
قرآن شکایت می کنند البته بعد از انقاب 
توجه به قرآن زیاد شده اما بازهم پیامبر 
شکایت می کنند.وی با بیان اینکه اگر به 
دنبال نظم در جامعه هستیم باید به سراغ 
قرآن برویم، ادامه داد: قرآن کریم شفا و 
کتاب نور اســت و در روایات داریم که 
در آخرالزمان وقتــی فتنه ها هجوم می 

آورد به قرآن رجوع کنید.
شــعبانی موثقی قرآن کریم را ثقل اکبر 
معرفــی و تصریح کــرد: توجهی که به 
اهل بیــت)ع( داریم به عنوان ثقل اصغر 
درســت اســت اما توجه به قرآن کریم 
نیز باید بیشتر شــود چرا که قرآن کریم 
هدایت و دســتگیری می کند و انســان 
را در مســیر هدایت قرار می دهد البته 

هدایتگری قرآن شــرایطی دارد و برای 
هدایتگری از قرآن توجه و چشم باز می 
خواهد.وی در خطبه دوم نیز اظهار کرد: 
درسال ۲۶۰ غیبت صغری شروع شد و 
توسط چهارنفر از نواب بزرگوار در این 
۶۹ سال ارتباط امام عصر با مردم وجود 
داشــت.در دوران غیبت صغری یکی از 
مســائل اصلی شــیعیان این بود که در 
زمانی که خود امــام حضور ندارد مردم 
باید به چه کسانی مراجعه کنند؟ که پاسخ 
آن است که در اتفاقات جامعه به راویان 
احادیث مراجعه کنید که در ادبیات عرفی 

ما ولی فقیه هستند.
وی با بیان اینکه امروز بعد از ۴۰ ســال 
آنچه توانسته کشور را حفظ کند والیت 
بوده است، اظهار کرد: اگر اسامیت باقی 
مانده به برکــت مراجع و ولی فقیه بوده 

است.

تبدیل قرآن به وسیله ای زینتی برای بدرقه مسافر 

هوای همدان آلوده می شود
 بــا توجــه بــه پایــداری جــو، آلودگــی هــوا بــرای شــهرهای بــزرگ ایــن اســتان 
پیش بینــی می شود.کارشــناس اداره کل هواشناســی همــدان در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
اظهــار داشــت: بررســی آخریــن وضعیــت جــوی و نقشــه های هوایــی گویــای ایــن 

اســت کــه وضعیــت جــوی پایــدار و آفتابــی را در اســتان شــاهد خواهیــم بــود.
سیدمحســن موســوی افــزود: بــه علــت پایــداری نســبی جــو، برخــی از شــهرهای 
ــم  ــوا حاک ــبی ه ــی نس ــر آلودگ ــد و مای ــدان، نهاون ــل هم ــتان مث ــزرگ اس ب

می شــود.
موســوی اظهــار داشــت: ایــن آلودگــی منشــا خارجــی نــدارد بلکــه بــه علــت تــردد 
ــان کــرد: آلودگــی هــوا در  ــه هــا ایجــاد می شــود.وی بی خــودرو و فعالیــت کارخان
حــد شــرایط اخطــار و اضطــرار نیســت و تــا زمــان پایــداری نســبی هــوا ادامــه دارد 

و در صــورت وزش بــاد یــا بــارش بــاران آلودگــی از بیــن مــی رود.

اصالح مسیر 
گنجنامه در 
راستای احقاق 
حقوق عامه
دادســتان عمومی  پیگیــری  بــا   
و انقــاب همــدان و بــا همکاری 
فرمانداری، نیــروی انتظامی، راهداری 
و میراث فرهنگی این شهرستان برخی 
از اشــکاالت و نواقص مسیر گنجنامه 

رفع می شود.

بر این اســاس مقرر شــد در راستای 
کاهــش حــوادث ترافیکی، تســهیل 
عبور و مرور در این مسیر و باال بردن 
رضایت شهروندان و گردشگران، این 
مسیر از لحاظ هندسی و افزایش عرض 
اصاح و مســیر جدیدی جهت ورود 
به پارکینــگ مجتمع تفریحی گنجنامه 

احداث گردد.
همچنیــن با احداث ســرعتکاه و نیز 
نصب دوربین های نظارتی و تابلوهای 
جهــت  در  آموزشــی  و  هشــداری 
پیشگیری  از حوادث و اطاع رسانی 

اقدام خواهد شد.

 معــاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
همدان از ســاماندهی خانه مســافرهای 
غیرمجاز یا کارتن به دســت ها در استان 
خبــر داد و گفت: موضوع ســاماندهی 
خانه مســافرها یک ماه پیش در شورای 
گفتگوی دولت به بخش خصوصی استان 
مطرح و مقرر شد معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری آن را پیگیری کند.

علی خاکسار در گفتوگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه ضوابط ساماندهی خانه مسافرها 
از سال ۹۴ به بعد تنظیم شده  است، بیان 
کرد: لیســت خانه مســافرهای غیرمجاز 

همدان بــه معاونــت سیاســی، امنیتی 
اســتانداری تحویل داده شده است و به 

زودی در شورای تأمین مطرح می شود.
وی از ارائــه طرح پیشــنهادی اتحادیه 
مشــاورین اماک همدان بــه اداره کل 
میراث فرهنگی مبنی بر ساماندهی خانه 
مسافرها اظهار بی اطاعی کرد و یادآور 
شــد: این معاونت طرحی با این مضمون 

دریافت نکرده است. 
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان همدان درباره صحبت های رئیس 
اجاره  درباره  اماک  مشــاورین  اتحادیه 

ساعتی خانه مســافرها توسط شهروندان 
همدانــی، اظهار کرد: ایــن مورد به هیچ 
وجــه در مورد خانه مســافرهای دارای 

مجوز صدق نمی کند.
خاکسار ادامه داد: خانه مسافرهای مجاز 
از لحاظ نرخ نامه، ارائه خدمات و... تحت 
نظارت کامــل ادارات میراث فرهنگی و 
اماکن هستند و اگر موضوع اجاره ساعتی 
خانه مسافرهای غیرمجاز واقعیت داشته 
باشــد، دســتگاه های متولی مانند نیروی 
انتظامی و دادگســتری برخورد خواهند 

کرد.
وی افزود: اگر شــخصی از اجاره ساعتی 

خانه مسافرهای غیرمجاز در سطح شهر 
همدان اطاع دارد به دستگاه های مرتبط 
گزارش دهد چرا که این موضوع چالش 
اجتماعی محسوب می شود که باید مورد 

پیگیری دستگاه های مرتبط قرار گیرد.
خاکســار در پایان با یادآوری اینکه طرح 
ساماندهی خانه مســافرها در سطح ملی 
نوشــته و مجری طرح هر اســتان تعیین 
شده اســت، خاطرنشان کرد: تعداد خانه 
مسافرهای مجاز استان همدان ۱۰۰ واحد 
اســت که از این تعداد، چنــد واحد در 
شهرستان های مایر و تویسرکان و بقیه 

در شهر همدان فعالیت می کنند.

ساماندهی کارتن به دست های همدان

حق مردم، اولویت اولدادستان 

خانجانی: 
با فساد و تخلف 

برخورد می کنیم

صحن شورا تحت تاثیر عضو بازگشته

مولوی :کدخداها نمی گذاشتندبرگردم
پیشنهاد ویژه 

برای آذرماه فعاالن اقتصادی
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امید 26 ساله شد
بازگشت شور کودکانه به شهر

■ 52 اثر نمایشی در 6 روز جشنواره روی صحنه می رود
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خبـر
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شنیده ها
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خبر

تخــت  روی  مولــوی: 
گفتند  که  بودم  بیمارستان 
مخالفت شــده و دوستان 
گفتند طبق روال باید عضو 
عضو،  اولین  که  علی البدل 
است  گیاه شــناس  آقای 
دعوت می شود و زمانی که 
قانونی  مراحل  آمدید  شما 
هم  من  که  می شود  انجام 

گفتم مشکلی نیست

راه را بر قومیت گرایی ببندیم
 ۱- آشــوبهای دو کشــور عراق و لبنان به عنوان دو کشــور مهم 
در سیاســت خارجی و سیاستهای راهبردی ایران، از منظر بسیاری از 
تحلیلگران بیش از آنکه به عنوام برنامه ای تنظیم شــده برای آشوب 
در این کشــورها نگریسته شــود، پیش مقدمه آشوب در ایران عنوان 

می شود.
در واقع این آشــوبها از همان ابتدا با هدف قرار دادن ایران و با هدف 
کاهش تاثیر ایران در منطقه و بعد کشــاندن آشوب به کشور و ناامن 

سازی امنترین کشور منطقه برنامه ریزی شده است.
۲- اســتکبار جهانی در طرح خود برای خاورمیانه، کوچک ســازی 
بسیاری از کشــورها را هدف قرار داده و البته هدف اصلی آن تجزیه 

ایران متحد و تشکیل چند کشور میکروسکپی وابسته است.
این هدف که بعد از پیروزی انقاب اســامی با شــدت بیشــتری 
دنبال شــده در عمل به دلیل تیزهوشی مردم، پیوندهای ناگسستنی و 
همزیســتی تاریخی ، تفاهم در نقاط مشترک و ایثار و فداکاری برای 
میهن ناکام مانده و ایران اسامی مقتدرتر از هر زمانی در طول تاریخ 

به حرکت خود در مسیر توسعه و پیشرفت ادامه می دهد.
۳- توطئه های دشــمنان در ایجاد گسســت قومیتی در هر دوره ای 
متفاوت بوده و با آنکه در هر دوره شکســت را تجربه و پیشــرفتی 

نداشته اند باز هم با توطئه ای جدید این مسیر را دنبال کرده اند.
اگر روزی دشــمنان با توطئه حمایت از تروریست های تجزیه طلب 
در صدد ایراد ضربه به ایران بودند اکنون که وابستگی تمام این گروه 
ها با بی توجهی مردم ایران به آنها مشــخص شده، به توطئه قومیت 
گرایی که قبا هم کلید زده بودند، رجوع کرده اند تا شاید قومیت های 
ایرانی را بتوانند درگیر یکدیگر ساخته و خشونت قومیتی را در ایران 
جایگزیــن امنیت موجود کنند، هر چند این خیال آنها نیز باز به دلیل 
درک نادرست آنها از واقعیت های ایران و عشق و مردم قومیت ها به 

ایران و ایرانی ها ، باطل خواهد بود.
۴- ایرانی ها  مشترکات بسیاری دارند که بر اندک اختافات قومی آن 
را ترجیــح می دهند ، تاریخ، ادبیات، جغرافیا ، فرهنگ و پرچم ایران 
مهمترین مشــترکاتی است که خرده فرهنگ های قومیتی در ذیل آنها 
تعریف می شوند و این خرده فرهنگ های قومیتی در راستای تقویت 

مشترکات اصلی برای قومیتها ارزشمند هستند.
ملت ایران راه دراز تاریخی را در تاریخ مشترک با هم در این جغرافیای 
مشترک طی کرده و این ملت در غم ها و شادی ها با هم بوده است.

5- اقدام چند تماشاگرنما در استادیومی و توجه آنها به قومیت گرایی 
در شــرایط منطقه به خوبی از توطئه دشمنان در ایران پرده برداشته و 
مشــخص کرده اســت که آنها به دنبال پیشبرد این توطئه خطرناک و 

خشن در ایران و علیه ملت ایران هستند.
البته باز هم تیزهوشــی مردم و آگاهی آنها از توطئه های دشمنان این 
توطئه را خنثی کرد هر چند دشــمن باز هم موضوع قومیت گرایی را 

رها نخواهد کرد.
۶- اصرار دشــمن به توطئه قومیت گرایی، حکایت از شناسایی این  
موضوع به عنوان نقطه آسیب از سوی دشمن برای ضربه زدن به ایران 

و ملت ایران است.
با آگاهــی از این مهم همه تاش ها بایــد در گرفتن امکان مانور از 
دشــمن در موضوع قومیتها باشــد و اتحاد قومیتها که در طول تاریخ 

نقطه قوت ایران بوده باز هم تقویت شود.
۷- هر ایرانــی فارغ از قومیتی که دارد، بایــد از امکانات عادالنه در 
ایران برخوردار و امکان پیشــرفت در هر حوزه ای که وارد می شود 

را داشته باشد.
اگر قومیتی احساس ظلم کند و تصور کند به بازی گرفته نشده است  
و از امکانات عادالنه برخوردار نشــده ممکن اســت به خاطر ایران 
شرایط را تحمل کند اما این احساس در این قومیت باقی خواهد ماند.

استان همدان هم مانند بسیاری از استانهای کشور از قومیتهایی تشکیل 
شده که سالهایی به بلندای تاریخ، با هم در صلح و امنیت زندگی کرده 
اند و دل در گرو ایران اســامی داشــته و دارند و هرگز اسیر قومیت 
گرایی نشــده اند البته این به معنی بی توجهی مسئوالن در رسیدگی 

عادالنه و استفاده از تمام قومیت ها در توسعه استان نیست

بهره مندی ۶۰ درصد مردم همدان
 از کارت بلیت الکترونیک

 رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان از بهره مندی ۶۰ 
درصد مردم همدان از کارت بلیت الکترونیک خبر داد.

محمد پوروخشــوری اظهار کرد: شــهروندان همدان در عین حال که باید از شهرداری 
مطالباتی در راستای بهبود خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی داشته باشند خود نیز مواردی 

را رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه سفر یک فرد در سیستم حمل و نقل اتوبوس شهرداری ۲ هزار تومان 
هزینه نیاز دارد در حالی که این سازمان از مردم 5۰۰ تومان دریافت می کند گفت: یک هزار 

و 5۰۰ تومان به مردم یارانه داده می شود.رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری همدان در گفت وگو با فارس با بیان اینکه برای اینکه شهروندان از حمل و نقل 
عمومی اســتفاده کنند و ترافیک در شهر کمتر شود خدمات اتوبوس با قیمت پایین ارائه 
می شــود افزود: در این بخش درآمد و هزینه همخوانی ندارد و باید سه برابر میزان آورده  

مردم برای نگهداری حمل و نقل عمومی هزینه شود.
وی خواســتار اســتفاده مردم از کارت بلیت الکترونیک شد و گفت: این اقدام نه تنها در 
کاهش ترافیک موثر است بلکه وقت راننده و مردم کمتر گرفته می شود و کار سیستم حمل 

و نقل عمومی به روزتر خواهد شد.
پوروخشوری با بیان اینکه این اقدام باعث برگشت پول به سازمان می شود افزود: کنترل و 
مدیریت پول نقد دشوار است اما اینکه پول به حساب می آید به همان نسبت نیز می توان 

کار نوسازی اتوبوس ها را انجام داد.
ــوس  ــک اتوب ــت الکترونی ــدان از کارت بلی ــردم هم ــد م ــدی ۶۰ درص وی از بهره من
ــه  ــم چراک ــی می کنی ــن کارت هــا قدردان ــردم در اســتفاده از ای ــر داد و گفــت: از م خب
باعــث می شــوند اقدامــات بهتــری بــا بازگشــت مبالــغ کرایــه، در حــوزه اتوبوســرانی 

انجــام شــود.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان با اشاره به اینکه امسال 
به همت شــورای شهر و شهرداری کار جدیدی در حوزه توزیع کارت بلیت الکترونیک 
بین دانش آموزان انجام دادیم افزود: هر ســال هزینه خدمات اتوبوس در روز اول ماه مهر 
رایگان می شــد و همیشه نیز اعتراض می شد تنها چرا دانش آموزان هدف هستند و برای 

والدینی که آنها را جابه جا می کنند هم باید رایگان باشد.

صحن شورا تحت تاثیر عضو بازگشته

مولوی :کدخداها نمی گذاشتندبرگردم

سبقت غیرمجاز پژو در کبودراهنگ 
جان 3 تن را گرفت

  بر اثر برخورد رخ به رخ ۲ دستگاه خودرو در نزدیکی سایت سه 
راهی سوباشی کبودراهنگ ۳ تن جان باختند.

مدیــر اورژانس پیش بیمارســتانی کبودراهنگ گفت: یک دســتگاه 
ســواری پژو با وانت نیســان ســاعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز پنج شنبه 
رخ بــه رخ برخورد کردند که در این ســانحه ۲ تن فوت کردند و ۲ 
تن از مصدومان توســط آمبوالنس به مرکز درمانی بعثت شهر همدان 

منتقل شدند.
داود مرادی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: وضعیت جسمی مصدومان 
مناسب نبود و یکی از مجروحان این سانحه رانندگی نیز در بیمارستان 

بعثت جان خود را از دست داد.
رئیــس پلیس راه اســتان همدان نیــز در این باره گفــت: طبق نظر 
کارشناسان حاضر در محل، تجاوز به چپ سواری پژو عامل بروز این 
سانحه فوتی گزارش شده است.رضا عزیزی بیان کرد: با وجود اینکه 
محدودیت ســرعت 85 کیلومتر در ساعت برای این جاده پیش بینی 
شده اما سواری پژو اقدام به تردد با سرعت باال و سبقت غیرمجاز کرده 

که در این هنگام به صورت رخ به رخ با وانت نیسان برخورد کرد.
وی با بیان اینکه این مســیر از نقاط حادثه خیز استان است ادامه داد: 
چهار درصد از ســوانح فوتی همدان در جاده سوباشی - گل تپه رخ 

می دهد.

۱- با پایان ماموریت سنایی در روسیه موافقت شده است. گویا کاظم 
جالی به عنوان ســفیر به روسیه خواهد رفت. گفتنی است استعفای 

جالی به مجلس ارائه و در مجلس بررسی خواهد شد
۲-سه فعال سیاسی برای سرلیستی اصولگرایان مطرح هستند.گویا از 
میان جلیلی،  قالیباف و حداد عادل ســر لیســت اصولگرایان معرفی 
خواهد شد. گفتنی اســت در صورت ائتاف پایداری با اصولگرایان 

احتمال سرلیستی جلیلی بیشتر خواهد بود.
۳- یک آقازاده وثیقه ۲۰ میلیاردی برای آزادی تهیه کرده اســت. گویا 
دختر وزیر صنعت سابق این وثیقه را بزودی ارائه خواهد کرد. گفتنی 
اســت پیش از این نیز ارائه وثیقه های سنگین توسط افراد کم سن در 
دادگاه نعمت زاده در زمان بازداشــت موقت وی، مورد توجه نماینده 

دادستان بود.
۴- رئیس جمهور باز در قم تهدید شــده اســت. گویا این تهدید با 
پاکاردهایی توســط عده ای در راهپیمایی ۱۳ آبان بوده است. گفتنی 
است قبا نیز مشابه این پاکارهاد در مراسمی در قم استفاده شده بود.

5- طرح تصمیم گیــری بدنه اجتماعی اصاح طلبان برای لیســت 
انتخاباتی با مخالفت های بســیاری همراه شــده اســت. گویا برخی 
اصاح طلبان به اجرای این طرح ایراداتی چون مهندســی لیســت و 
دموکراســی وارونه داشته اند. گفتنی است اصاح طلبان قانونی بودن 
راه اندازی  ســایت برای اجــرای این طرح را از وزارت کشــور و 

اطاعات استعام کرده اند.

 پنجاه و سومین صحن شورای شهر همدان 
شــاهد اتفاق متمایزی بود در این صحن قرار 
بــود یکــی از اعضای حذف شــده به جای 
قبلی خود بازگــردد و با حذف ذخیرْه  عضو 

علی البدل را بدرقه کند .
در حالی که رئیس شورای شهر تاش میکرد 
اوضاع را آرام نشان دهد اما حواشی  و زمزمه 
میهمانان حاضر در این صحن چیز دیگری را 
میگفت تا اینکه در باز شد و مولوی سخنگوی 
شورای شهر که چند ماهی درگیر تصمیمات 
برای بودن و نبودن در صحن شــورا بود وارد 

شد .
پنجاه و سومین جلسه صحن شورا با نطق پیش 
از دستور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
با موضوع ســهم نیم درصدی کتابخانه ها از 
درآمدهای شهرداری آغاز و مقرر شد با ارائه 
گزارش نشست »راه ابریشم« توسط شهردار و 
ســخنان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ادامه 
یابد.همچنین مقرر شــد فرماندار، مدیرعامل 
سازمان سرمایه گذاری و معاون مالی شهردار 
نیز در ادامه جلسه حضور یافته و بررسی ۱۰ 

نامه در دستور کار قرار گیرد.
پس از صحبت های شــهردار و ارائه گزارش 
تصویری نشست، ابرهیم مولوی که قبًا سلب 
عضویت شده بود و با پیگیری قانونی و پس 
از ۱۱ ماه از امروز دوباره به شورا بازمی گردد، 
به همراه فرماندار، وکیل و تعدادی از همراهان 
خود وارد صحن شــد؛ ســام و احوالپرسی 
مولوی با برخی از اعضای شــورا گرم بود و 

با برخی سرد.
با ورود مولوی رئیس شــورا خواســتار ارائه 
ســخنان دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو و 
فرماندار و ادامه جلسه شد و پس از سخنرانی 

ایوبی نوبت به سخنرانی فرماندار رسید.
فرماندار همدان با اشــاره به اظهار نظر خود 
مبنی بر فعالیت های کم نظیر فرهنگی شــورا 
و شــهرداری در این دوره در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در اســتان اظهار کــرد: اعتقاد ما نیز 
همین است. حسین افشاری گفت: باید هرچه 
می توانیم روی مباحث گردشــگری و جذب 
گردشگر کار کرده و همدان را به دنیا معرفی 
کنیــم. وی در ادامه فلســفه حضور خود در 
این جلســه را اباغ یک رأی قانونی دانست 
و بیان کرد: طی قریب به یک ســال گذشــته 
با یک فرآیند قانونی جواد گیاه شــناس را به 
عنوان جانشین ابراهیم مولوی معارفه کردیم، 
او منشأ خدمات ارزشمندی بود و الزم می دانم 

از ایشان تقدیر کنم.
فرماندار همدان به شکایت مولوی از شورای 
حل اختاف اســتان و نه شورای شهر همدان 
اشــاره کرد و افزود: فرآیندهای مختلفی طی 
شــده بود و چهار جلســه در شــورای حل 

اختاف موضوع بررسی شد.
وی با اشاره به چهار ســطر ابتدایی موضوع 
مورد بررسی در جلسات تصریح کرد: موضوع 
در هیــأت مرکزی حل اختاف مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و در نتیجه ختم رسیدگی 
اعام و رأی مبنی بر سلب عضویت از شورای 
شهر برای مدت باقی مانده دور پنجم مواجه با 
اشکال و به نقض آن اتخاذ تصمیم می شود و 

این رأی قطعی است.
 رأی از وزارت کشور و دبیر شورای 
حل اختالف کشور به استاندار ابالغ شد

افشــاری با بیان اینکه این رأی روز گذشته 
)چهارشنبه( از وزارت کشور و دبیر شورای 
حل اختاف کشــور به اســتاندار اباغ شد 
ادامه داد: اســتاندار امروز رأی را به معاون 
عمرانی و بنده اباغ کرد و فلســفه حضور 
بنده معرفی آقای مولوی و تقدیر از زحمات 

آقای گیاه شناس است.
وی خاطرنشان کرد: الزم به ذکر است پایتخت 
تاریخ و تمدن و تراز شــهر همدان به عنوان 
یک شهر جهانی است و طبیعتاً شورای شهر، 
فرماندار، شــهردار و رئیس شــورا و اعضای 

شورا نیز در تراز همدان جهانی هستند.
وی بــا تقدیر مجدد از مولوی و گیاه شــناس 
یادآور شد: این تشکر به دلیل الزام به رعایت 
قانون و دوری از حواشــی اســت و ریاست 
آقای گردان در شورا همراه با آرامش طی یک 

سال گذشته قابل تقدیر است.
در ایــن بیــن صحنه هــای جالــب صحبت 
در گوشــی برخــی از اعضا بــا یکدیگر و 
صحبت های در گوشی و خنده های مولوی با 

عسگریان و رحیمی فر و خوش و بش مولوی 
و کاووسی امید از دو طرف میز قابل توجه بود.

در ادامه جلسه گردان با بیان اینکه اکنون همه 
حاضران در جلســه می بینند آقایان مولوی و 
گیاه شــناس همچون دو برادر هستند و امید 
است رســانه ها نیز به دوستی این دو عزیز و 
همه اعضای شــورا دقت کنند، تریبون را در 

اختیار مولوی قرار داد.
ابراهیم مولوی با بیان اینکه خدا را شاکرم یک 
بار دیگر به بنــده توفیق داد در خدمت مردم 
شــریف و نجیب همدان باشم اظهار کرد: بار 
دیگر این افتخار به من داده شد لباس خادمی 
و نوکری مردم همدان را به تن بپوشم و بتوانم 
باری از مشــکات آنها را که در دو دوره به 
بنــده اعتماد کرده و رأی خود را به امانت نزد 
من گذاشــته بودند بــردارم، حقی که غصب 
شده بود به صاحب اصلی آن که مردم شریف 

همدان است برگردانده شد.
وی با عذرخواهی از افرادی که طی این مدت 
موجب رنجش آنها شــده بود گفت: اگر در 
این مســیر باعث رنجش کسی شدم حالیت 

می طلبم.
عضو شورای شهر همدان بیان کرد: ۱5 مهرماه 
سال گذشته وقتی شورا را چند روز قبل از آن 
به آقای گردان دادم و از ریاســت شورا فارغ 
شدم، مصوبه ای که قبل از آن برای درمانم بود 

را پیگیری کردم.
وی به مراجعه بیش از ۳۲ 
بار خود به خارج از کشور 
بــرای درمان از ســال ۶5 
اشاره کرد و افزود: هیچ بار 
نیفتاده  من  برای  اتفاق  این 
بود؛ با مرخصی قانونی این 
مجموعه و لطف و امضای 
این عزیــزان تــا ۱5 آبان 

مرخصی داشتم.
مولوی با بیان اینکه ۱5 آبان 
ماه سال گذشته با توجه به 
یافت  اتمام  اینکه مرخصی 
و رونــد درمــان طوالنی 
شــد به آقای بادامی نجات 
ایمیلی فرستادم و خواهش 
کردم که در همان جلســه 
مطرح شــده بــود تصریح 

کرد: همه دوستان مصوب کرده بودند به دلیل 
شرایط جسمی بنده مرخصی دوم ۴5 روزه را 

مصوب کرده بودند.
وی با تأکیــد بر اینکه با توجــه به تصویب 
مرخصــی بــا خیال راحــت آنجــا ماندم و 
کارهای درمانی را انجــام دادم ادامه داد: ۲۱ 
روز بعد از تصویب مرخصی دوم در ششــم 
آذرماه کمیتــه انطباق با آن مخالفت می کند و 
می گوید هر عضو شورا نمی تواند بیش از یک 
ماه مرخصی داشته باشد؛ به نظر شما من باید 
۲۱ روز در آلمان کشوری که شبی ۲۰۰ یورو 
پول هتل می دادم منتظر می ماندم تا ببینم اینها 
چه کار می کنند؟ عضو شــورای شهر همدان 
خاطرنشــان کرد: روی تخت بیمارستان بودم 
که گفتند مخالفت شده و دوستان گفتند طبق 
روال بایــد عضو علی البدل کــه اولین عضو، 
آقای گیاه شناس است دعوت می شود و زمانی 
که شما آمدید مراحل قانونی انجام می شود که 

من هم گفتم مشکلی نیست.
 وقتی برگشتم با جنگ احزاب مواجه 

شدم
وی یادآور شد: زمانی که بنده برگشتم و همه 
مدارک و مســتندات را ارائه دادم جالب بود 
با یک شــرایط عجیب مواجه شــدم شرایط 
عجیب و غریبی مثل جنگ احزاب نقاب ها در 
صورت دوســتانه اما شمشیرها آغشته به زهر 

هاهل بود.
مولوی با تأکید بر اینکه دوستان و آقای گردان 
که مرخصی قانونی بنده را امضا و اباغ کرده 
بودند زیر آن زدند و غیرموجه اعام شد اظهار 
کرد: بنده روال قانــون را که کمیته انطباق و 
شــورای حل اختاف اســتان و مرکزی بود 
پیگیری کردم و روند قانونی در چهار جلســه 

شورای حل اختاف مرکزی بررسی شد.
وی بــا بیان اینکــه حدود ۳ مــاه پیش رأی 
برگشــت بنده صادر شده است گفت: کسانی 
که منافع نامشــروع داشــتند در شــهر اجازه 
نمی دادند من برگردم و حتی همین امروز هم 
برگشــت مرا تکذیب می کردند؛ ولی از آنجا 
که خدا همیشــه یار و یاور مظلومان است و 
من مظلوم واقع شــده بودم خدا کمک کرد و 

این اتفاق افتاد.
 یک عده به شهر خیانت می کنند

عضو شورای شهر همدان بیان کرد: امروز به 
برکت خون های شــهدایی که برای حاکمیت 
قانــون و قانونمندی برای این مملکت ریخته 
شــده و متأســفانه یک عده بی توجه به این 

خون ها دارند خیانت می کنند.
وی با تأکید بر اینکه بنده به شورا برگشتم و با 
کسی دعوا ندارم افزود: آقای گیاه شناس برادر 
بنده هســتند و مشــکلی هم با هم نداشتیم و 
کسان دیگر این وسط آتش بیار معرکه شدند؛ 
کســانی که با بی انصافــی و بی تقوایی دنبال 
من  بــرای  پرونده ســازی 
بودند از سازمان بازرسی تا 
محل کار سابق من، سیستم 
انتظامی  امنیتی و  قضائی و 
دنبال پرونده ســازی بودند 

که مرا بزنند.
گفتم  کرد:  تصریح  مولوی 
به واهلل شــورا هیچ چیزی 
ندارد که شــما می خواهید 
اینگونــه مرا کــن فیکون 
کنید و بزنید، بنده دو دوره 
بودم چیزی نبوده اگر شما 
می دانید چیزی هست به ما 
هم بگویید.وی با بیان اینکه 
همه آنهایی که ندانســته به 
زدند  افترا  و  تهمــت  بنده 
و شــایعات را دامن زدند 
بخشیدم و حال کردم ادامه داد: اما آنهایی که 
عامدانه و آگاهانه تهمت زدند و افترا بستند را 
نه در این دنیا و نه در آن دنیا نخواهم گذشت 

و باید جوابگو باشند.
این عضو شورای شــهر همدان خاطرنشان 
کــرد: به یکی از آشــناهای مــا گفته بودند 
وسط میدان امام )ره( ۷ خمره ۷۰۰ کیلویی 
درآمده و مولوی بــا خودش برده خارج از 
کشور و ایشــان جواب داده بود مولوی را 
می شناسی عصا دستش هست و ۳۰۰-۲۰۰ 
گرم بیشتر نیست او عصا را به زور می گیرد 
چطور ۷ خمــره ۷۰۰ کیلویی را با خودش 

برده است؟
وی یادآور شــد: اگر پیگیــری کردم و اگر به 
موارد قانونی شــکواییه خــود را اعام کردم 
فقط به دفاع از حق مردمی که بر منت گذاشته 
بودند و صیانت از آبروی خانواده ای که بیش 
از ۲۰ شــهید برای نظام و امنیــت داده بوده 

است.
مولوی بــا بیان اینکه در جمهوری اســامی 
جاهایی هســت که از ظلم برخی جلوگیری 
می کنــد اظهــار کرد: بــا عزت و بــا افتخار 
و ســربلند از همــه تهمت هــا، افتراهــا و 
پرونده ســازی ها بیرون آمدم و با ســینه ستبر 
آمــده ام برای مردم همــدان خدمت کنم.وی 
گفت: ماده ۹۲ که فرماندار اشــاره کرد ۶ بند 

دارد بند ششم آن اشد مجازات است و بنده را 
به اشد مجازات رسانده بودند.

مولوی: کســانی که آمد ند کوله باری از حرام 
برای خودشــان انباشــته کنند و بروند مردم 
شــریف همدان مثل کــف روی آب آنها را 
بیرون خواهند کرد .عضو شورای شهر همدان 
بیان کرد: اعام کرده بودند یا جای ایشان در 
این اســتان است  یا جای من ولی معلوم شد 
چه کسی شرمنده شد و جای چه کسی در این 
استان است؛ اینجا خانه ماست همانطور که در 
خرمشهر عراقی ها نوشتند آمده اند بمانیم اما با 
لگد بیرونشان کردیم کسانی که آمد ند در این 
شهر کوله باری از حرام برای خودشان انباشته 
کنند و بروند مردم شریف همدان آنها را مثل 
کف روی آب بیــرون خواهند کرد و در این 

شک نکنید.
وی با تأکید بر اینکه بدانید و آگاه باشــید در 
مــدت این ۱۱ ماه بر مــن و خانواده من چه 
گذشت افزود: خدا آنهایی را که خیانت کرده 
بودند در این دنیا به نتیجه کارشــان رســاند؛ 
رشــوه های میلیاردی و بازداشت های شبانه و 
چشــم بســته بردن نتیجه خیانت ها بود و در 

مابقی نیز نصرت الهی نزدیک است.
مولــوی با بیان اینکه تنها و تنها بدهکار مردم 
شــریف و نجیب همدان هستم تصریح کرد: 
بدهکار اعضای شــورای شهری هستم که با 
وجود داشــتن زاویه فکری سیاســی با بنده، 
مردانه پای حق ایســتادند نه پای بنده، مدیون 
عزیزانی هستم که علیرغم تهمت ها و افتراها 
کنــار من ماندنــد و به این دوســتانم افتخار 

می کنم.
 چهــار نامه دادند کــه مولوی باید 

برگردد اما آقایان کدخدا اجازه ندادند
وی با بیان اینکه برمبنای اعام دوستان حقوقی 
وزارت کشور چهار نامه دادند که مولوی باید 
برگردد اما آقایان کدخــدا اجازه ندادند ادامه 
داد: مشــورتی که انجام شده و مشاوره ای که 
دادند حتما شکایت کیفری و قضائی علیه آنها 
خواهم کرد و باید جوابگو باشند به دلیل اینکه 
تمام الفاظی که به بنده نســبت دادند شایسته 

خود و خانواده شان بود.
این عضو شــورای شــهر همدان خاطرنشان 
کرد: آنهایی که فکر می کردند با نبودن مولوی 
جایشان باز می شود و راحت اتفاقات می افتد 

مطمئن باشید این اتفاق نخواهد افتاد.
 متن سلب عضویت استان و هیأت 

حل اختالف مرکزی را منتشر کنید
عضو علی البدل شــورای شهر همدان نیز در 
ادامه بــا بیان اینکه قصد ندارم وارد مباحثی 
شــوم که آقای مولوی عنوان کردند یادآور 
شــد: بحث اصلی تمکین به قانون بود و ما 
هــم تمکین می کنیم امــا قانون یک فرصت 
دیگر و بستر مناسب را برای ما فراهم کرده 

است.
جواد گیاه شــناس بــا تأکید بر اینکــه قطعًا 
همچنان که ایشــان تاش کردنــد تا حقوق 
موکان خود را به منصه ظهور برســانند این 
فضا و بســتر برای ما نیز فراهم اســت اظهار 
کرد: هیچ وقت در ایــن دوران تاش نکردم 
مباحثی که ایشان می گویند از پرونده سازی و 
این مطالب انجام دهم چون احساس می کردم 

وظیفه من نیست.
وی بــا بیــان اینکه یک بار کــه به وزارت 
کشــور رفتم برای موضوع مرخصی اول مرا 
راه ندادند و از اســم ایشــان استفاده کردم 
تا مرا راه دهنــد که حالیت می طلبم گفت: 
خواهش بنده این است متن سلب عضویت 
اســتان و هیــأت حل اختــاف مرکزی را 

کنید. منتشر 
ادامه در صفحه ۳

مولوی از پاییز 97 تا پاییز 98 
مریم مقدم  «

 ابراهیم مولوی سخنگوی شورای شهر همدان به دلیل غیبت در دو 
بازه زمانی از حضور در شورا از پاییز ۱۳۹۷ تا پاییز ۱۳۹8  باز ماند. 

آذرماه ســال ۱۳۹۷ بود که غیبت ســخنگوی شورای شهر همدان به 
دلیل سفر خارجی برای پیگیری دوره درمانی در شورای اسامی شهر 
همدان کار را به جایی رساند که اعضای شورای اسامی شهر همدان 

عضو علی البدل را به عنوان جایگزین موقت وی انتخاب کردند.
آن زمان پس از یک ماه که از بازگشت مولوی و ارائه مدارک پزشکی 
وی به کمیســیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید مدارک 
از ســوی این نهاد، شورای شهر همدان رأی بر مخالفت و عدم موجه 
بودن غیبت مولوی داده و با این اوصاف جواد گیاه شناس ماندنی شد.

۲5تیرماه ۱۳۹8 بود که اخباری در فضای مجازی منتشــر شد مبنی بر 
آنکه با رأی هیأت حل اختاف وزارت کشــور بار دیگر ســخنگوی 
شــورا به شورای شــهر همدان باز می گردد و به این ترتیب عضویت 

گیاه شناس در شورا لغو خواهد شد.
همزمان با این خبر وکیل ابراهیم مولوی به خبرگزاری ها اعام کرد از 
۲۷ تیرماه ۱۳۹8 با وجود فشــارهای موجود مبنی بر اینکه پرونده در 
دستور کار قرار نگیرد با ارائه مستندات و مدارکی که حاکی از حقانیت 
ابراهیم مولوی بود و با رأی همه اعضای شورای حل اختاف کشور، 

وی می تواند به پست خود در شورای شهر باز گردد.
در این میان البته مســعود پورصالحی وکیل موســوی حضور جواد 
گیاه شناس در شورای شهر را در طول این مدت به دلیل قطعی نشدن 
حکم ســلب عضویت مولوی، غیرقانونی عنوان کــرده بود اما به هر 

ترتیب رگیاه شناس ماندنی شد .
بــا آنکه در تیرماه ۹8 طبق گفته وکیل مولوی شــورای حل اختاف 
کشور رأی صادره را اباغ می کند و حداکثر تا ۷۲ ساعت دیگر ابراهیم 
مولوی به پســت خود باز می گردد وجود گیاه شناس از شورای شهر 
خارج می شــود، ایــن اتفاق رخ نداد و باز هــم ازحضور  مولوی در 

شورای خبری نشد.
۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ در جلســه صحن شورای اسامی همدان موجه 
بودن یا نبودن مرخصی مولوی بر دو ماده ۹۴ قانون شوراها و ماده ۱۶ 

آیین نامه داخلی شوراها تأکید شد.
بر اســاس ماده ۱۶ آیین نامه داخلی غیبت از جلســات شورا با اطاع 
رئیس شورا و از جلسات کمیسیون ها با اطاع رئیس کمیسیون مربوط 
امکان پذیر است در این جلسه اعضای شورای شهر منهای یک نفر با 
مرخضی دوم ابراهیم مولوی مخالفت کرده بود و با اکثریت آراء رأی 
به موافقت با مرخصی مرحله دوم دادند اما موجه بودن این مرخصی 
را مشــروط به ارائه مدارک پزشکی و مستندات مولوی در این زمینه 
کرد و در تاریخ ۱۰/۱۰/ به  انضمام ۱۴۰ برگه پیوســت این دفاعیات 

اتفاق افتاد.
در آن زمان شــورا با کمیته انطباقی مکاتباتی انجام داد و ۲۱ روز بعد 
هیأت انطباق رأی به رد مصوبه شــورا دادند و به عبارتی مولوی باید 
۲۱ روز در تعیین تکلیف این موضوع تا روند درمان را متوقف می کرد.

در زمان یاد شده گردان رئیس شورای اسامی شهر همدان عنوان کرد: 
مصوبات شورا زمانی صادق است که کمیته انطباقی  بر روی آن صحه 
بگذارد و اگر موارد مورد تأیید قرار نگیرد مصوبه شورا باطل می شود. 
به هر ترتیب جلسات پی در پی با این عنوان تشکیل شد و هیچگاه تا 
روزهای اخیر بودن یا نبودن مولوی در شورای اسامی شهر همدان به 

صورت شفاف اعام نشد و به نتیجه نرسید.
باالخره پس از یک غیبت طوالنی ۱۳ آبان ســال ۱۳۹8 خبر بازگشت 
مولوی به شــورا و مطالبه حقوق از گیاه شــناس تیر رسانه های شهر 

همدان  شد.
بــا وجود آنکه مولوی دلیل غیبت خود را ادامه روند درمان جراحات 
دوران دفاع مقدس عنوان کرده بود اما نهادهای ذی ربط در استان غیبت 
سخنگوی شورای شهر همدان را موجه ندانستند و این موضوع باعث 
شد این موضوع از نظر حقوقی و شورای حل اختاف مرکزی وزارت 
کشور پیگیری شود. در مراحل رسیدگی به موجه بودن یا نبود غیبت 
مولوی بر اســاس گفته مسعود پورصالحی وکیل مولوی بعد از طرح 
دوباره موضوع در هیأت حل اختاف وزارت کشــور و ارائه تأییدیه 
مدارک پزشکی مولوی از بنیاد شهید رأی به بازگشت این عضو شورا 
داده شــده بود که بنا به دالیل متعدد دوباره لغو شــد اما در پنجاه و 
ســومین صحن شورای اسامی شهر با ورود مولوی به صحن و دفاع 
از رای صادره برای بازگشــت وی به شــورا همه عامت سواالت تا 
حدودی پاسخ خود را پیدا کرد .حال باید منتظر ماند و دید آیا اوضاع 

بر همین منوال باقی میماند ؟  
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ادامه از صفحه دو خبر

رفع تصرفات اموال موقوفه مالیر
 مایــر- خبرنگار همــدان پیام: در طول یکســال گذشــته ۴۰ 
دادخواســت مبنی بر رفع تصرف و خلع ید اموال موقوفه به دادستان 
ارائه شد ودر نهایت 5۰۰ میلیون تومان به منابع مالی اوقاف بازگشت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مایر در جمع خبرنگاران 
گفت: در طول یک سال گذشته ۴۰ دادخواست مبنی بر رفع تصرف و 
خلع ید اموال موقوفه به دادستان و دستگاه قضائی ارائه شد ودر نهایت  

5۰۰ میلیون تومان به منابع مالی اوقاف بازگشت.
پژمان جعفری با بیان اینکه عده ای افراد ســودجو شــبانه در اراضی 
موقوفه مایر نســبت به احداث بنا اقدام می کردند، این کاررا خاف 

قانون دانست و از برخورد قضایی با این موارد خبر داد.
وی در ادامه افزود: در آمد و هزینه کرد اوقاف کاما مشخص است و 

همه هزینه ها در راستای عمل به نیات واقفیت انجام می شود.
جعفری با بیان اینکه اوقاف برای عمران و اشتغالزایی سرمایه گذاری 
می کند افزود: در همین راســتا پروژه هایی در دست اجرا داریم که با 
عملیاتی شــدن آن ها منابع مالی مان تقویت شده و می توانیم از این 

منابع برای خدمات رسانی مطلوب به مردم مایر استفاده کنیم.
وی با اشاره به بازدید معاون بهره برداران سازمان اوقاف کشور از طرح 
های عمرانی ادامه داد: احداث پروژه هایپر مارکت توسط اوقاف مایر 

در منطقه مسکن مهر از سال هاپیش مطرح بود .
وی وجــود این هایپر مارکت را برای این منطقه ضروری دانســت و 
افزود: مقرر شد زمینی به مســاحت ۴5۰۰ متر مربع برای احداث آن 
در نظر گرفته شــودو سعی می کنیم در این بازه زمانی کوتاه آن را به 

مرحله بهره برداری برسانیم. 
رئیس اداره اوقاف مایر به طرح های مشــارکتی با بخش خصوصی 
اشــاره کرد و گفت : طرح احداث پمپ بنزین در شهرک ولیعصر در 

دستور کار قرار دارد.
جعفری به بارگذاری و اســکن اوراق و اســناد بایگانی شده اوقاف 
مایر اشاره کرد و گفت: اقدام ماندگار و مهمی که طی یک سال اخیر 
انجام دادیم رفع مشکل سندی بین اراضی اوقاف و منابع طبیعی در ۳ 

روستای شهرستان بود.
وی در ادامــه به تجهیز، نوســازی و هتلینگ بخــش ۲5 تختخوابی 
بیمارســتان امام حســین مایر پرداخت و افزود: تجهیز این بخش از 
بیمارســتان امام حسین )ع( یک میلیاردو 5۰۰ میلیون تومان هزینه در 

بر داشته است.
وی هم چنین به کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند اشــاره کرد و 
گفت: در این راســتا اداره اوقاف اقدام به توزیع لوازم التحریر بین ۶ 
هزار نفر از دانش آمــوزان از محل نیات واقفین به مبلغ ۹۶۰ میلیون 
تومان خبر داد و گفت: مبلغ هزینه شده در زمینه تبلیغ و ترویج فرهنگ 
قرآنی شــامل ، حفظ ، روخوانی و روانخوانی قرآن ۷5 میلیون تومان 
بوده اســت . وی هم چنین در راســتای آبادانی و عمران امام زادگان 
شهرســتان گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای عمران و آبادانی امام 

زادگان شهرستان هزینه شده است.
جعفری با اشاره به موقوفه بودن ۶۳ درصد از اراضی شهرستان مایر 
اظهار کرد: بیشترین موقوفات مایر مربوط به سیف الدوله در بخش 

درمانی ، فرهنگی ، علمی و روضه خوانی است.
وی با اشــاره به اینکه مایر بادارا بودن ۱۹5 موقوفه ، در سطح کشور 
جایگاه ویژه ای دارد ، موقوفات ســیف الدوله و شــیخ الملوک فخر 
الحاجیــه را از مهم ترین موقوفات درآمــد زا در مایر معرفی کرد و 

افزود: امسال دو وقف جدید در شهرستان به ثبت رسیده است.
رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه مایر با بیان اینکه ،  مشــاوره الزم 
را بــرای ثبت موقوفات جدید به واقفان ارائه می دهد  گفت: در حال 
حاضر در زمینه درمان بیماران صعب العاج، ازدواج و مسکن جوانان 
، امور فرهنگی ، قرآنی و پیشرفت علمی و فناوری نیازمند وقف های 

جدید در سطح شهرستان هستیم.
جعفــری از برنامه ریزی برای برگزاری محفل انس با قرآن در آذر ماه 
خبر داد و گفت: قرار است این محفل بزرگ با حضور یکی از قاریان 

برجسته کشوری و حافظان نوجوان برگزار شود 
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکات دیگر این شهرستان در راستای 
واگذاری زمین برای ایجاد پســت برق در منطقه ولیعصر )عج(بود ، 
گفت:دراین زمینه مجوز الزم را گرفتیم وفقط حدود۳۰ درصد هزینه 

را گرفتیم تا ۱۲ هزار متر مربع در اختیار برق باختر قرار گیرد.
در پایان گفتنی است از سال گذشته تاکنون اوقاف برای اجرای طرح 
های ، درمانی ، علمی و آموزشــی و تجــاری حدود 5 میلیاردو 5۰۰ 

میلیون تومان هزینه کرده است.

پنج پیش اجالس نماز در مدارس نهاوند 
برگزار می شود

 معاون پرورشــی آمــوزش و پــرورش نهاونــد از برگزاری 5 
پیش اجــاس نماز در مدارس این شهرســتان خبــر داد و گفت: ۱۰ 
روحانی در حوزه پاســخگویی به شــبهات دینی در ۱۰ آموزشــگاه 

حضور دارند.
نســرین ســاکی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: به منظور برگزاری 
هرچه با شکوه تر اجاس نماز در شهرستان نهاوند، تا قبل از برگزاری 

آن پنج پیش اجاس در مدارس این شهرستان برپا می شود.
وی گفت: برگزاری پیش اجاس ها با هدف فرهنگسازی اقامه نماز در 
مدارس و مشارکت آنها در برپایی اجاس نماز است که روز ۲۹ آبان 

در نهاوند برگزار می شود.
معاون پرورشــی آموزش و پرورش نهاوند با اشــاره به ارســال 
شــیوه نامه اجرایــی فعالیت های نمــاز با عنوان »نســیم وصل« به 
مدارس شهرســتان افزود: در راســتای منویات مقام معظم رهبری 
که فرمودند »مدارس را مزین کنیــد به نمازخوانی نوجوانان، زیرا 
این برترین تضمین برای ســامتی آینده  جامعه اســت“ آموزش و 
پرورش نهاوند برنامه جامعی در جریان ســازی اجاســیه نماز در 

مدارس در دست اقدام قرار داد.

تشکیل پرونده قضایی برای ضارب طلبه همدانی

 زنی که هنگام رانندگی و خروج از پارک به آمر به معروف آسیب زده بود شناسایی و 
برای او پرونده قضایی تشکیل شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: پس از تماس شهروندی با مرکز فوریت 
های پلیسی ۱۱۰ و ارائه گزارشی مبنی بر مصدوم کردن یک طلبه توسط راننده یک دستگاه 

خودروی سواری موضوع پیگیری شد.
حسین بشــری بیان کرد: با توجه به پارک نامناسب وســیله نقلیه توسط یک شهروند و 
ایجاد مزاحمت برای وســیله نقلیه یک طلبه، وی برای تذکر به این خودرو نزدیک شــد 
که متوجه ســگ در داخل خودرو می شود بنابراین نسبت به این موضوع ارشاد و امر به 

معروف می کند.معاون اجتماعی فرماندهی اتنتظامی استان در گفت و گو با ایرنا گفت: طبق 
ادعای شاکی، این زن بدون توجه به توصیه این طلبه هنگام ترک محل به سپر خودروی 
او برخورد کرد، که طلبه نسبت به این موضوع معترض می شود که این زن به مسیر خود 

ادامه داده و به پای طلبه نیز حین حرکت آسیب وارد می کند.
بشــری اظهار داشــت: این طلبه به همراه یکی از دوستان خودرو را دنبال کرده و در این 

هنگام موضوع را نیز به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطاع می دهند.
وی بــا بیان اینکه این زن در ادامه به یک خودرو نیز برخورد کرده بود ادامه داد: با توجه 
به ثبت شماره خودرو با استعام از سامانه پلیس ، ضارب شناسایی شده و در تماس با او 

درخواست می شود که در کانتری پلیس حضور یابد.
معاون اجتماعی فرماندهی اتنتظامی اســتان افزود: با توجه به تمرد فرد از دســتور پلیس 

تماســی نیز با همسر وی برقرار شده و در نهایت فرد ضارب به همراه همسرش در مقر 
انتظامی حضور می یابند.

بشــری اضافه کرد: برای این فرد پرونده قضایی تشــکیل و تحویل مرجع قضایی شــد 
همچنین خودروی متهم توقیف و راهی پارکینگ شــد که پرونده فردا در دادسرا بررسی 

می شود.
وی بیان کرد: پس از حضور عوامل انتظامی در بیمارســتان مشخص می شود که آسیب 

جدی به طلبه آمر به معروف وارد نشده هر چند وی اظهار ناراحتی از ناحیه پا می کند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان با بیان اینکه اظهارات شــاکی و متهم به دقت 
بررسی می شود اظهار داشت: نیروی انتظامی از کسانی که برابر با قانون و ضوابط، وظیفه 

شرعی خود مبنی بر امر به معروف را احیا و اجرا می کنند حمایت می کند.

آگهي مناقصه عمومي

محمد حسین پور- شهردار نهاوند

مشخصاتتعدادنامردیف
جعبه 60 ارتفاع 3/5 متر ریشه پر500اصلهسدروس1
حلب 17 کیلویی 4 متری دسته بیلی200اصلهچنار2
گلدان شماره 10ده هزار گلدانزرشک3
کیسه ایده هزار گلدانالواند4
گلدانی 4 ساله وریشه پرده هزار گلدانرز سفید5
گلدانی 4ساله وریشه پرده هزار گلدانرز هفت رنگ6
سطل شماره 12 ریشه پر ارتفاع 4 متری دسته بیلیهزاروپانصد اصله توت کاکوزا برگ پهن 7
سطل شماره 12 ریشه  پرپانصد اصله سنجد8
سطل شماره 13پانصد گلدان ژونی پروس9
کیسه ای یک متر ارتفاعده هزار گلدانترون10
گلدان شماره 12 دسته جاروییسیصد گلدانابریشم مصری11
گلدان شماره 12پانصد گلدانپیرو کانتا12
سطل شماره 10سیصد گلدانپیچ امین الدوله13
سطل شماره 12سیصد گلدانتوری 14
سطل شماره 12 به ارتفاع 2 مترپانصد اصلهسرو شیراز سطل بزرگ15
هزار کیلوبذر چمن16

شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالي شهرداریها و رعایت قوانین و مقررات مالي از طریق آگهي مناقصه عمومي  نسبت به خرید گل 
وگونه هاي گیاهي نماید لذا از تولید کنندگان ،شرکتها و فروشندگان واجد شرایط و مرتبط با موضوع تقاضا مي شود جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(  به آدرس  www.setadiran.ir  اقدام نمایند.
لیست ،نوع ومشخصات و تعداد گل ها وگونه هاي گیاهي مورد نیاز شهرداري به شرح ذیل میباشد

کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

موضوع مناقصه: خرید گونه هاي گیاهي مورد نیاز شهرداري که شامل ) درخت،درختچه،بذر چمن و ... ( محل تحویل گونه هاي گیاهي  گلخانه شهرداري نهاوند واقع درآرامستان نهاوند میباشد.
محل اخذ اسناد مناقصه و عودت مدارک و مستندات تکمیل شده: سامانه ستاد ) درگاه تدارکات الکترونیکي دولت ( مي باشد.

برآورد اولیه: اعالم نمي گردد.
- کلیه متقاضیان مي توانند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس: www.setadiran.ir  از مورخ 98/8/18 تا مورخ 98/8/22 دریافت و با توجه به مندجات اسناد مناقصه مدارک الزم 
شامل پاکت هاي الف،ب،ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 98/9/7 نسبت به بارگذاري اسناد به صورت فایل pdf  در سامانه اقدام نمایند.در ضمن ارسال اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه ) فرآیند ارجاع 

کار ( در پاکت مهر و موم شدن تا ساعت 14 مورخ 98/9/7 به دبیرخانه شهرداري نهاوند الزامیست.
در داخل پاکت الف میبایست تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) ضمانتنامه شرکت در مناقصه ( مي بایستي به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي شعبه شهرداري نهاوند 

بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند باشد و یا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و یا اسناد خزانه استفاده نمایند .
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )شرکت در فرایند ارجاع کار( 350/000/000 ریال مي باشد

در داخل پاکت ب میبایست رزومه کاری ،اسناد مناقصه و...را بارگذاری نموده ودر داخل پاکت ج فرم پیشنهاد قیمت میبایست بارگذاری ودر داخل پاکت قراردهند.
- به پیشنهادهاي فاقد امضاء و مهر ، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهاد هاي مشروط ، مخدوش و به پیشنهادهایي که خارج از موعد مقرر واصل شود مطلقٌا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
- کلیه هزینه ها شامل : حمل ، بارگیري و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد وهمچنین هزینه چاپ آگهي برعهده فروشنده میباشد.

- ضمانتنامه شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( حداقل باید به مدت 90 روز معتبر بوده و براي 90 روز دیگر قابل تمدید باشد.
- گلهاي مورد تقاضا مي بایست قبل از بارگیري رویت و پس از تائید نهایي بارگیري صورت گیرد.

- پس از ورود گل به داخل آرامستان جهت تحویل در صورتي که گلهاي تحویلي با گلهاي قبل از تحویل مطابقت نداشته باشد شهرداري نسبت به عودت گلها اقدام و فروشنده به هیچ وج نمي تواند 
درخواست پول جهت گلهاي عودتي داشته باشد.

- بازگشایي پاکت پیشنهادي در مورخ 98/9/9  راس ساعت 11 در محل کمیسیون عالي معامالت شهرداري انجام مي شود. )م الف 188(
چاپ آگهي نوبت اول: 98/8/18    

چاپ آگهي نوبت دوم:98/8/26

آگهي مزايده نوبت اول 

روابط عمومی شهرداری گل تپه 

شهرداری گل تپه در نظر دارد نسبت به واگذاری 
4 باب غرفه در پارک توریستی صبا بصورت اجاره 
بها و یکجا از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا 
پیشنهاد  فرم  دریافت  جهت  میتوانند  متقاضیان 
در  تپه  گل  شهرداری  به  مزایده  شرایط  و  قیمت 
مدت 10 روز پس از آگهی مزایده درج شده مراجعه 

نمایند. 
شرایط مزایده: مبلغ 150/000/000 ریال بصورت 
نقدی بعنوان ضمانت و به ازای هر ماه اجاره مبلغ 

25/000/000 ریال برای هر 4 غرفه می باشد.
قبول  یا  رد  در  شهرداری  است  ذکر  به  الزم 
در  شرکت  سپرده  و  است  مختار  پیشنهاد 
حساب  به  ریال   15/000/000 مبلغ  مزایده 
واریز  صادرات  بانک  نزد   0101373382007

گردد .
شماره تماس 09187133662 و 08135328601 

)م الف 1278(

 سحریوسفی «

 امــروزه ســگ های رها شــده ،نــه تنها 
مشکات بهداشتی و اجتماعی را برای جوامع 
بشــری بوجود آورده اند بلکه تعداد زیاد آنها 
که در پارک های شهر به دلیل گرسنگی پرسه 

مي زنند و ظاهر شهر را زیر سؤال برده اند.
همچنین به دلیــل خطراتی که در زمینه انتقال 
بیماری های مشترک بین حیوان و انسان وجود 
دارد پرسه و گشت زنی این سگ ها درخیابان 
ها تهدید کننده سامت جامعه و امنیت روانی 

شهروندان است.
در گذشــته معدوم ســازی این حیوانات در 
برنامه شــهرداری ها بود که با مخالفت مردم 
خصوصاً حامیان حیوانات مواجه و این روش 
غیراخاقی و غیرانســاني ممنوع شداز این رو 
برای حل این معضل در بســیاری از شهرهای 
کشــور پناهگاه هایی به منظــور زنده گیری، 
مداوای ســگ های بیمار ، مایه کوبی هاری ، 
عقیم سازی و پاک گذاری و سپس رها سازی 

سگ های سالم انجام می شود.
شــهرداری مایر نیز بعد از مــدت ها انتظار 
در جــذب پیمانکار متخصــص در این زمینه 
، اقــدام به ایجاد پناهگاه و جمع آوری ســگ 
های باصاحب کرده اســت، ایــن اقدام که 
پاســخی به دغدغه و انتظارات به حق مردم و 
خصوصاً حامیان حیوانات از شهرداری است 
بسیار خوشایند است اما در بازدید میدانی که 
از پناهگاه داشتیم متوجه شدیم شرایط مطلوبی 
برای نگهداری ســگ های باصاحب فراهم 
نشــده و این حیوانات زبان بســته در شرایط 

اسفناکی قرار دارند.
 قرار گرفتن پناهگاه امید 

در دامنه کوه گرمه مالیر 
 این پناهگاه شــامل زمینی به متــراژ ۶ هزار 
متر اســت که دور آن فنس کشــی است و از 
امکانات آب و برق برخوردار است اما حداقل 
زیرساخت های الزم برای یک پناهگاه را ندارد 
و مکانی مسقف برای محافظت از این حیوانات 
در مقابل برف و باران و ســرما در نظر گرفته 

نشده است.
هدف از ایجــاد پناهگاه مداوای ســگ های 
بیمار، مایــه کوبی برای جلوگیــری از انتقال 
بیماری هاری به انســان ها ، عقیم ســازی در 
کنترل جمعیت ســگ ها و سپس پاک کوبی 
و رهاسازی سگهای پاک دار است که با این 

اقدامات وجود این ســگ ها نه تنها مخاطره 
ای  برای همشــهریان ایجــاد نمی کنند بلکه 
وجودشان در حفظ چرخه حیات و اکوسیستم 
الزم و ضروری است اما متأسفانه هنگام بازدید 
از پناهــگاه امید و صحبت با حامیان حیوانات 
این نتیجه گیری حاصل شــد که این پناهگاه 
نتوانسته حداقل انتظارات دوستداران حیوانات 
را برآورده سازد چرا که آنها مدعی بودند نه تنها 
هیچ اقــدام مثبتی در این پناهگاه انجام نگرفته 
و نمی گیرد بلکه دغدغه های فکري جدیدی 
برای این حامیان بی مدعا بوجود آورده است.

سامی پیمانکار این طرح مدعی است اقداماتی 
که منجر به رسیدن به اهداف پناهگاه مي شود 
هزینــه باالیی دارد و این در حالی اســت که 
شهرداری فقط بابت زنده گیری هر سگ ۱۰۰ 

هزار تومان به پیمانکار می دهد.
سامی مي گوید: به این شرط پیمانکاری این 
پناهگاه را برعهده گرفتم که شهرداری در سطح 
شهر بنر بزند و اطاع رســانی کند تا خیّرین 
و حامیان حیوانــات، پناهگاه را حمایت و در 

غذارسانی کمک کنند.
هرچند تعداد انگشت شماری حامی،هر روز در 
غذارسانی و مداوای سگ های بیمار کمک می 
کنند اما این اقدامات کافی نیست و با توجه به 
مکان پناهگاه که جاده ای خاکی و دارای شیب 
زیادی است ، قطعاً با فرا رسیدن فصل زمستان 
و بارش برف و باران دسترســی به این مکان 

به سختی میسر خواهد شــد و معلوم نیست 
سگ های محصور شده در پناهگاه با سرما و 

سوءتغذیه و شرایط بد زنده می مانند یا خیر
به گفته یکی از حامیــان حیوانات ، در ابتدای 
راه انــدازی پناهگاه حدود ۲۰۰ قاده ســگ 
نگهداری می شــده است اما تعداد بسیاری از 
سگ ها به دلیل بیماری وسوءتغذیه و جدیداً 
سرما تلف شده اند و اکنون به 5۰ قاده رسیده 

است.
به گفته حامی دیگری ، پیمانکار ســگ های 
خوب و سالم را می فروشد اما در قبال پناهگاه 

هزینه ای صرف نمی کند.
حامی دیگری ، ایجاد ســرپناه و چهاردیواری 
برای حفاظت ســگ ها در مقابل سرما و برف 
و باران ، ایجاد قرنطینه برای حیوانات بیمار و 
آسیب دیده ، معاینه حیوانات توسط دامپزشک 
، ظروف غذا و آب ، دادن داروهای ضد انگل 
، عقیم ســازی ، واکسن زنی به موقع ، صدور 
شناسنامه برای هر قاده سگ ، واگذاری سگها 

فقط با پر کردن فرم واگذاری از طرف انجمن 
حامیان حیوانات ، ممنوع بودن خرید و فروش 
سگها را از جمله موارد ضروری عنوان کرد که 

باید در پناهگاه امید انجام شود.
هر چند پناهگاه در ابتدای راه است و آغاز هر 
پروژه ای نواقصــی دارد اما بهتر نبود با برنامه 
ریزی مدون و ســازمان یافته تــری این اقدام 
صورت می گرفت ؟ آیا هدف از جمع آوری 
سگ ها از سطح شهر آوردنشان به این زندان 

سیمي و نابودیشان است؟
آیا نبایــد نظارتی بر عملکرد پیمانکار وجود 
داشــته باشد ؟ اگر تدبیری اندیشیده نشود و 
نواقــص پناهگاه برطرف نشــود ، نگهداری 
این سگ ها در پناهگاه به یک معضل جدید 
تبدیل خواهد شــد و نیازاست شهرداری با 
اســتفاده از ظرفیت حامیان واقعی حیوانات، 
وضعیت پناهگاه را ســامان دهی و با اعمال 
نظارت بیشــتربر عملکرد پیمانــکار مانع از 

سوءاستفاده شود.

سرکار خانم فروغ علی محمدی فرزند عیسی به شماره ملی 4040131967 صادره از همدان با 
توجه به اینکه پرونده اتهامی شما به استناد ماده 8  قانون رسیدگی به تخلفات اداری در این 
هیأت تحت بررسی است، الزم است ظرف مدت 30 روز از تاریخ اداری انتشار این آگهی جهت 

دریافت ابالغ موارد اتهام و تسلیم دفاعیه کتبی به این هیأت مراجعه نمایید.
در غیر این صورت طبق قسمت آخر ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری غیابا رسیدگی و رای الزم صادر خواهد شد. )م الف 234(

آگهی ابالغ اتهام

هیأت رسیدگی به تخلفات اداری - اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

ناامیدی حامیان حیوانات 
عضو علی البدل شورای شهر همدان تصریح کرد: قصد ندارم به پشت از پناهگاه امید مالير

صحنه ها و پشــت پرده هایی بپردازم که چرا و چگونه کســانی دنبال 
این بودند که شــما برگردید چراکه احساس می کنم ظرفیت شورا و 

مدیریت شهری قطعاً بسیار باالتر است.
وی با بیان اینکه به شــهروندان وعــده می دهم فقط رأی هیأت حل 
اختاف مرکزی را نداشــتیم الیحه اعتراضی تنظیم شده است ادامه 
داد: بارها اعتراض کردم به بســیاری از موارد و موضوعات که مرتبط 
با مسئله مرخصی شــما نبود اما کسی جوابگو نبود و توجه نکرد به 

حقوق ما هم توجه نشد.
گیاه شــناس با تأکید بر اینکه از همان ابتدا مرخصی های اول شما 
مطرح بود خاطرنشــان کرد: امروز هم استعامی از اداره گذرنامه 
گرفتم که نشــان می داد مرخصی اول شــما نیز مشــکل داشت و 
برای تکمیل رونــد درمان و فرصت مطالعاتی بود ولی در فرصت 

مطالعاتی پنهان شد.
وی با بیان اینکه قصد ندارم به این موارد برســم یادآور شد: الیحه ها 
و زمینه ای وجود دارد اگر فرصتی برای بازگشــت بود باز هم با تمام 
تاش به دور از تمام موضوعات و مسائل و حواشی که قصد داشتند 
ما را به آن سمت بکشند تاش می کنیم تا شهری سرفراز داشته باشیم.

نکته قابل توجه در این بین این بود که عضو جوان شورا هنگام ایراد 
سخنان مولوی از صحن خارج شد و نیمه های صحبت وی به صحن 

بازگشت.
 مولوی از شورای شهر گالیه و شکایتی نداشته است

رئیس شــورای شهر همدان پس از اتمام ســخنان این دو خطاب به 
خبرنگاران حاضر در جلســه اظهار کرد: دیگر این بحث را تمام شده 
بدانید آقای مولوی برگشتند و اگر مراحل قانونی می خواهد طی شود 
و یا هر مســئله دیگر با خود آقای گیاه شناس برمی گردد و ارتباطی به 

شورا پیدا نمی کند.
کامران گردان با بیان اینکه چیزی از عمر شــورا نمانده است گفت: 
یک سال و دو ماه مانده و سال آخر سال انتخابات است و همه دنبال 
مباحث انتخاباتی هســتند؛ خبرنگاران ســعی کنند تفاهم و همدلی 

باشد.
وی با تأکید بر اینکه اســتدعا دارم بحث های حاشــیه ای و فضای 
مجازی را از ذهن خود خالــی کنند بیان کرد: بنده مصاحبه ای در 
این رابطــه نخواهم کرد؛ فرماندار گفتند آقای مولوی از شــورای 
شــهر گایه و شکایتی نداشتند بلکه از شورای حل اختاف استان 
شــکایت داشته اند و ما دعوایی نداشــتیم و بر اساس روند قانونی 

مراحل طی شد.
رئیس شــورای شهر همدان افزود: اگر خبرنگاران می خواهند در این 
موضوع مصاحبه ای داشته باشند با استاندار و یا فرماندار صحبت کنند.

این گفته های گــردان خنده ها و نگاه های معنی دار مولوی را به دنبال 
داشت و در ادامه تنفس برای خداحافظی گیاه شناس و اقامه نماز اعام 

شد و اعضای شورا گیاه شناس را از شورا بدرقه کردند.
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کلیدواژه های  جریان های سیاسی کشور 
برای انتخابات 

■ »ائتالف«، »نارضایتی مردمی«؛ »کاندیدای اصلح«
 در ماه هــای منتهی به انتخابات اســفندماه مجلس، هر دو جریان 
اصولگرا و اصاح طلب، مدام در حال زمزمه کلیدواژه هایی هســتند 
تا ضمن آســیب شناسی روند حرکتی پیشین، بدنه رای شان را نیز با 
تکیه بر همان کلیدواژه ها اقناع کرده و راهی صندوق های رای کنند.

دهم آذرماه که برســد زنگ آغاز رسمی انتخابات مجلس یازدهم در 
وزارت کشور به صدا در خواهد آمد، انتخاباتی که قرار است براساس 
آخرین اصاحیه وارد شده بر قانون انتخابات برگزار شود که هم نیم 
نگاهی به منابع مالی و تبلیغاتی کاندیداها دارد هم تخلفات انتخاباتی 

را با دقت بیشتری زیر نظر دارد.
سیاسیون راســت و چپ هم از چندماه گذشــته در تکاپو هستند تا 
هم تکلیفشــان بــرای نحوه ورود به انتخابات را مشــخص کنند هم 
کاندیداهای نهایی خود برای فرستادن در میدان انتخابات را شناسایی 

و راهی محل ثبت نام کنند. 
 تکاپوهای انتخاباتی در اردوگاه راست و چپ

اصولگرایان روزهای حســاس تری نســبت به رقیــب اصاح طلب 
پشت سر می گذارند، بازگشــت حداکثری به پارلمان برای آنها حکم 
آب حیات را پیدا کرده اســت. از همین روســت که شورای وحدت 
باالخره تن به محوریت جامعه روحانیت داده اســت و پایداری ها هم 
گاهی پالس وحدت می دهند و گاهی خط و نشــان می کشــند. اما 
گویا قرار اینبار اصولگرایان بر سهم ندادن است، آنچنان که محمدرضا 
باهنر مدعی وار بگوید» از تهران یک لیســت اصولگرا بیشــتر بیرون 

نخواهد آمد.«
به گزارش خبرآناین، ســوی دیگر اصاح طلبان هســتند که دیگر 
چندان از شــرط و شروط گذاشتن برای نهادهای انتخاباتی حرفی به 
میــان نمی آوردند و تاش دارند فضــا را برای به صحنه آوردن بدنه 
رای شــان فراهم سازند. بدنه رایی که می خواهند آنها را مجاب کنند 
به لیستی رای دهند که هویتی یکدست اصاح طلبانه دارد. گرچه در 
همین نقطه هم ان قلت های زیادی مطرح اســت و برخی معتقدند در 

شرایط رخوت بدنه رای باید بازهم ائتاف با میانه روها را ادامه داد.
 کلیدواژه ها قبل از شعارها آمدند

اما هر دو جریان چپ و راســت در کنار طیف هایی که مســتقانه 
در عرصه سیاســت حرکت می کنند ایــن روزها در کنار تکاپوهای 
انتخاباتی شــان تاش دارند از شــعارها و کلیــدواژه هایی که قرار 
اســت در ایام انتخابات و تبلیغات علنی بــر روی آنها مانور دهند 

رونمایی می کنند. 
چه آنکه در ادوار مختلف انتخابات مجلس، در نهایت این کلیدواژه ها و 
بعدها شعارهای انتخاباتی بوده اند که متن و بطن برنامه های کاندیداها 

و گاها جریان های سیاسی را پیش از انتخابات هویدا کرده اند. 
 بازی با کلمات سیاسیون

این روزها از اردوگاه اصولگرایی که گویی قرار است باالخره دود سفید 
وحدت از آن بلند شود، هر روز یک کلیدواژه به گوش می رسد. »انتخاب 
اصلح« هنوز هــم ترجیع بند جمات آیت اهلل مصباح  یزدی، پدر معنوی 
جبهه پایداری و فرزندان معنوی اش است و البته در قالب همین کلیدواژه 
از تشکیل »مجلس ارزشــی و مردم ساالر« سخن می گویند. هرچند این 
کلیدواژه ها هرکدام مخالفان ویژه خود را دارد، چنانچه محمدرضا باهنر با 
بیان اینکه »صالح مقبول« بر »اصلح غیرمقبول« ارجحیت دارد، آب پاکی را 

روی دست پایداریچی ها می ریزد.
در طیــف نوآمــدگان اصولگرا واژه هایــی چــون »نواصولگرایی«، 
»جوانگرایی«، »مجلس انقابی«، »نارضایتی مردمی« و ...نیز کم زمزمه 
نمی شــود و مدعی هستند که قرار است مجلســی  کارآمد و ارزشی 
تشــکیل دهند.»جریان ســوم« هم از آن دســت کلماتی است که نه 
فقط در جریان راســت که به کرات از سوی تحلیل گران و سیاسیون 
اصاح طلب و مستقل تکرار می شود، برخی آن را یک خطر و برخی 

فرصت می دانند.
اصــاح طلبان هم کلیدواژه های خاص خود را در قالب اظهارنظرها 
بیان می کنند، یک طیف از اصاح طلبان از ضرورت »تداوم ائتاف« 
۹۴ بــا میانه روها می گوید و البته اکثریــت اصاحات این تاکتیک را 
برای اســفند ۹8 ناکارآمد می داند و قائل بــر »هویت اصاح طلبی « 
و »نه به ائتاف« هســتند. بحث »مشــارکت حداکثری« و »مشارکت 
مشــروط«، از دیگر موضوعات داغ مورد اختاف این جبهه است که 
حامیان و مخالفان دوآتشه خود را دارد؛ عده ای نیز می گویند بهتر است 
افراد مورد وثوق برای »گفت وگو با شــورای نگهبان« در زمینه تایید 

صاحیت نامزدهای اصاح طلب مامور شوند.

جرایم انتخابات زودهنگام را گزارش کنید
 دادستان کل کشور با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای 

اسامی اطاعیه ای را صادر کرد.
به گزارش از روابط عمومی دادســتانی کل کشور، متن اطاعیه حجت 

االسام و المسلمین منتظری به شرح ذیل است :
به اطاع مردم شریف و عزیز ایران اسامی و به ویژه اشخاصی که قصد 
نامزدی و رقابت در عرصه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســامی را دارند می رساند بر اســاس قانون انتخابات مجلس شورای 

اسامی و از جمله مواد 5۶، 5۹، ۶۰، ۶۱ و ۶5 مکرر آن:
۱- زمــان قانونــی و مجاز فعالیــت تبلیغات انتخاباتــی نامزد های 
نمایندگی، به مدت یک هفته تعیین شده که از 8 روز قبل از روز اخذ 
رای آغاز می شود و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد، بنابراین 
انجام هر گونــه فعالیت تبلیغات انتخاباتی به نفــع یا علیه نامزدها، 
توسط هر کســی و از جمله نامزدها، ستاد های تبلیغات انتخاباتی و 
طرفداران ایشــان تا تاریــخ ۲۴.۱۱.۹8 و از تاریخ ۱.۱۲.۹8 تا پایان 

زمان اخذ رای، ممنوع است.
۲- انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزد های نمایندگی از هر وسیله 
رسمی و دولتی، استفاده از وسایل و امکانات کلیه دستگاه های اجرایی و 
موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد بهره مند از بودجه و اموال عمومی 
و نیز فعالیت کارمندان در ســاعات اداری ممنوع است و هیچ کدام از 
دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخاباتی نیز، نمی توانند به نفع یا 

به ضرر نامزد ها و جریانات سیاسی در انتخابات اعام نظر کنند.
۳- نصب هر گونه آگهی و ســایر اقــام تبلیغات انتخاباتی نامزد ها بر 
روی تابلوها، خودرو ها و سایر تجهیزات و تاسیسات دولتی و عمومی 
و نیز بر روی اماکن خصوصی بدون رضایت ذی حق، در سراسر کشور 

ممنوع است.
۴- اغــوا و فریب مردم، اظهار مطالب خاف واقع و نیز هر گونه هتک 
حرمت و حثیت اشــخاص به صورت فیزیکی یا از طریق شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی، تخریــب اقام تبلیغاتی نامزد ها در مهلت 
قانونی تبلیغات، استفاده از کاروان های تبلیغاتی و بر هم زدن اجتماعات 
قانونی و تعرض به ســتاد های انتخاباتی نامزد ها در عرصه فعالیت های 
تبلیغاتی انتخابات ممنوع است؛ لذا به همه داوطلبین نمایندگی مجلس 
شورای اسامی و ستاد های تبلیغات انتخاباتی و طرفداران آن ها توجه 
داده می شــود تا ضمن رعایت قانون، از هر نوع فعالیت دارای شــائبه 
تبلیغــات انتخاباتی به نفع خود یا علیه دیگری جدا خودداری نمایند و 
از کلیه دستگاه های اجرایی، نظارتی، انتظامی و اطاعاتی و نیز دیده بانان 
مردمی عرصه پیشگیری انتظار دارد ضمن هماهنگی و همکاری الزم، 
تخلفــات و جرایم انتخاباتی زودهنگام مذکور را به همراه مســتندات 
مربوط، به ستاد های پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی 

استان و شهرستان ذی ربط گزارش نمایند.
بدیهی است نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی هم که مصمم به 
نامزدی در انتخابات پیش رو هستند، برنامه های مرتبط با اجرای وظایف 
نمایندگی و نحوه حضور در مجامع، محافل و حوزه های انتخابیه خود 
را به گونه ای تمشیت می نمایند که هیچ گونه شائبه تبلیغات انتخاباتی 

ایجاد نشود.
همچنیــن در اجرای مــواد ۱۷ و ۶۷ قانون انتخابات مجلس شــورای 
اســامی، مراجع قضایی ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و 
هیأت های اجرایی، اقدامات الزم را به منظور پیشگیری از وقوع جرم، در 
محدوده مقررات انجام می دهند و به تخلفات و جرائم انتخابات هم، به 

صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی می کنند.

منافع ایران مهمتر از حفظ یک توافق است
 معاون وزیــر امورخارجه ایران اعام کرد: حفظ منافع ملت ایران برای ما، 

مهمتر از حفظ یک توافق با دیگر کشورهاست.
ســیدعباس عراقچی گفت: هیچ کشوری در حسن نیت ایران در حفظ برجام 

تردید ندارد.
وی افزود: هیچ کسی تردید ندارد که اگر ایران از منافع برجام بهره مند نشود، به 

کاهش تعهدات برجامی ادامه خواهد داد.
معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه حفظ منافع جمهوری اسامی 
ایران مهمتر از حفظ یک توافق اســت، گفت: ایران از یک سو اراده خود 
را بــرای عمل به تعهدات برجامی و از ســوی دیگــر کاهش تعهدات در 
صورت عمل نکردن دیگر کشــورها به تعهداتشان را به طور شفاف نشان 

داده است.

اروپا هنوز نمی داند چه واکنشی 
به اقدام برجامی ایران نشان دهد

 صدراعظم آلمان گفت که اروپا هنوز نمی داند چه واکنشی باید به آغاز گام 
چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران نشان دهد.

به گزارش ایســنا، آنگا مرکل، صدراعظم آلمان در واکنش به آغاز گام چهارم 
کاهش تعهدات برجامی ایران گفت: اروپا هنوز تصمیم نگرفته است که چگونه 
به تصمیم ایران مبنی بر از ســر گیری غنی ســازی اورانیــوم که مطابق برجام 
محدود شده بود، واکنش نشان بدهد اما هر قدمی که تهران بر می دارد، اوضاع 

را سخت تر می کند.
این اظهارات مرکل در پی این مطرح می شــود که کشــورمان روز چهارشنبه 
چهارمیــن گام خود بــرای کاهش تعهدات برجامی اش بــا گازدهی به ۱۰۴۴ 

سانتریفیوژ را آغاز کرد.

امنیت تاسیسات هسته ای مصالحه پذیرنیست
 ســفیر و نماینده دائم کشورمان نزد ســازمان های بین المللی در وین با 
اشــاره به جلوگیری مسئوالن ســازمان انرژی اتمی ایران از ورود یکی از 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت غنی سازی نطنز تصریح 
کرد: ایمنی و امنیت تاسیســات هســته ای خود را تحت هر شرایطی مورد 

مصالحه قرار نخواهیم داد.
»کاظم غریب آبادی افزود: اینجا بحث نقض مزایا و مصونیت های بازرسان 
ســازمان بین المللی انرژی اتمی مطرح نیســت و ما حقــوق آنها را نقض 

نکردیم.
غریــب آبادی افزود: ما به حقوق و تعهداتمان در این زمینه واقف هســتیم اما 
زمانی که بازرس در تاسیسات نطنز بود دیتکتورهای ما شناسایی کردند که این 

بازرس می تواند مواد خطرناک به همراه خودش داشته باشد.

کارت دانشجویی علی الماسی نهنجی فرزند محمد به شماره 
ملی 3861159813 رشته عمران دانشگاه بوعلی سینا به شماره 
دانشجویی 9712176007 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

اکرم چهاردولی «

 قوه قضائیه بــه عنوان تکیه گاه مردم در 
مظالمی که بر آنها مــی رود و نیز در تمام 
اموری که ضــرورت دارد تا طبق قانون از 
حقوق عمومی ایشــان دفاع شود، همواره 

رکنی حساس و مورد توجه بوده و هست.
در این میان دادستان به عنوان مدعی العموم 
ســتون خیمه دادگســتری و حافظ حقوق 

عمومی جامعه و شهروندان است.
اقتدار و صالبت شــخص دادستان و عدم 
وابستگی به نهادهای دیگر، از جمله ویژگی 
هایی است که شهروندان به آن امید دارند تا 
بتوانند با تکیه بر این جایگاه تعریف شده، به 

مطالبات قانونی خود دست یابند.
هرجا حقی از مردم تضییع شود و یا نهادهای 
قدرت بخواهند با اســتفاده از جایگاه خود، 
نســبت به آن ظلمی روا دارند، دادستان می 
تواند به موضوع ورود پیدا کرده و با استناد 
به قانون تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری 

کند.
استان همدان همواره از منظر سطح مطالبات 
عمومی با برخی محافظه کاری ها مواجه بوده 
و نیاز بــه حضور نماینده ای پیگیر و مقتدر 
برای طرح و پیگیری مواردی دارد که قصور 
و کوتاهی یا اعمال زور و فشــار سبب ساز 

آن شده است.
اینک با انتصاب دادستان جدید همدان بارقه 
هــای امید در تحقق چنین شــرایطی دیده 
می شود.بیش از چهار ماه از تصدی حسن 
خانجانی به عنوان دادستان همدان می گذرد.

 خانجانی ســابقه مدیریت در سمت هایی 
دیگر  و  دادســتانی  معاونت هــای  چون 
عرصه هــا را در کارنامه کاری خود دارد. 
توجه به حقوق عمومی از مواردی اســت 
که وی بر آن تاکید دارد و می گوید: "برای 
من مالک حق مردم است و برای تحقق این 
حق همواره تالش می کنم." هفته گذشته 
فرصتی فراهم شــد تــا تحریریه روزنامه 
با دادستان همدان دیدار کنند  پیام  همدان 
که در این دیدار پیرامــون مباحثی چون  
انتخابــات، روند اطالع رســانی، پرونده 
برخی سازمان ها، مشــکالت شهری و... 

بحث و تبادل نظر شد  
دادستان همدان که سابقه حضور در هیأت 
نظارت استان را دارد و ازآنجا که قوه قضاییه 
یکی از مراجع چهارگانه برای بررسی سوابق 
داوطلبان انتخابات مجلس محسوب می شود 
در این دیدار به سواالت خبرنگار همدان پیام 
پیرامون یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی پاســخ داد که در ادامه می 

خوانید:
  تاکنون گزارش تخلف انتخاباتی که 
منجر به تشکیل پرونده شده باشد، به 
دست شما رســیده؟ در صورت ارتکاب 

جرم آیا برخورد می کنید؟
بــه صورت غیــر رســمی انتخابات آغاز 
انتخاباتی  شده اســت، ما هنوز کاندیدای 
نداریــم. از نظــر قانونی زمانــی فعالیت 
انتخاباتــی داریم کــه کاندیداها ثبت نام 
کــرده باشــند، بنابراین در حــال حاضر 
غیر  به صورت  فعالیت می کند  هر کســی 
رسمی اســت و ما نمی توانیم کسی را به 
فــرض کاندیدا بدانیم تا محرز شــود که 
یا  انتخاباتی مرتکب شــده  از نظر  تخلفی 
نــه. بنابراین از این جهت فعا مشــکلی 

نداریم.

 اقدامات شــما در حوزه انتخابات و 
صیانت از حق الناس چیست؟

بنده ۲۰ سال سابقه کار در هیأت نظارت دارم 
و در ایــن مدت قضاوت عجوالنــه و بدون 
مستندات نداشتم، واقعا ســعی و تاشم این 
بود کــه در این حوزه هم مراقب حقوق مردم 

و نظام باشم.
در انتخابات مجلس گذشــته در بحث تایید 
صاحیت ها ما از نظر درصدی ) ۷۲/5 ( رتبه 
اول کشور را داشتیم. در گذشته رد صاحیت 

ها خیلی کم بود بسیاری عدم احراز شدند که 
به لحاظ تشکیک بودند.

در مجموعه قضایی رویکرد ما همین است نه 
راست از من خوشش می آید نه چپ. بنابراین 
صریح و رک به شما بگویم که شأن قضایی به 
من اجازه نمی دهد به این یا آن جناح و دسته 

وابسته باشم.
هر کســی از قانون تخلف کند با وی برخورد 
می کنیم. راســت راهش را راست برود، چپ 
هم راهش را راست برود آنچه که برای ما مهم 
است سیاستی ست که شرع و قانون به ما گفته 
است. معتقدم هر کاری با مردم می کنید بکنید 
اما تبعیض نکنید پس اگر همه سیاســت عدم 
تبعیض را اجرا کنیم انشاا... مملکت ما گلستان 

می شود.
از  اقدامات دادســتانی در حمایت   
بخش خصوصی و سرمایه گذاران و نیز 
پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی 

چه بوده است؟
تاکید ما بر حمایت از واحدهای تولیدی است 
و تا جایی که بتوانیم که کمک می کنیم. اما اصل 
کار را مدیــران اجرایی باید انجام بدهند. آنچه 
که در حوزه کاری ما مد نظر اســت ممانعت 
از تعطیلی واحدهای تولیدی است. چه دلیلی 
دارد واحد تولیدی تعطیل شــوند. اگر بانک ها 
مطالبات دارنــد از جای دیگر وصول کنند اما 

کارخانه نباید تعطیل شود 
یکی از اشکاالت ما این است که می گوییم در 
ایام انتخابــات نباید نارضایتی ایجاد کنیم. این 
بحث اما ربطی به ایام انتخاب ندارد، نه امروز 
نه در ایام انتخابات و نه در هیچ زمان دیگری 
نباید نارضایتی ایجادکنیم. نگاه ما نباید فصلی 

یا مقطعی باشد.
 در حالیکه سیاســت کلی باید این باشــد که 
کارخانه ها نباید تعطیل شــوند شــما بروید 

مطالباتتــان را وصول کنید 
از درآمــدی کــه کارخانه 
دارد برای خــودت تولید 
کن اما چرا واحد را تعطیل 
چه  کارگــران  می کنیــد. 
گناهی کردنــد. باید کاری 
پرداخت  مطالبات  تا  کنید 

شود.
البته اگر بانک ها یاد بگیرند 
نروند سراغ متوقف کردن 
کارخانجات این مشکات 

هم پیش نمی آید.
خصــوص  در   
در  دادستانی  اقدامات 
حوزه مبارزه با فســاد 
به خصــوص در حوزه 
اداری توضیح بفرمایید؟

رأی پرونده شــهرداری و گمرک صادر شده 
است، همه محکوم به حبس شدند در این زمینه 
اطاع رســانی تفضیلی بدون ذکر نام خواهیم 

داشت. 
البته پرونده در حوزه فساد زیاد هست اما این 

دو پرونده از پرونده های شاخص بودند.
 سرانجام ورود دادستانی به موضوع 
گرانی عوارض آزادراه همدان - ساوه به 

کجا رسید؟
در مورد آزاد راه در ابتدا قصد اطاع رســانی 
نداشــتم اما به عقیده من گرانی عوارض غیر 
قانونی است و مستندات خواسته شده برای ما 

قانع کننده نبود.
در این میان شاهد بودیم که وزارت راه ناگهان 
اطاع رســانی کرد که دادستان همدان چنین 

دستوری داده است! 
به هر حال این موضوع را آقای رئیس جمهور 
در جلسه سران قوا مطرح کردند؛ شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی کشور و رئیس قوه به این 
موضع شخصا ورود پیدا کردند و از ما گزارش 
خواستند. قرار بر این بود هفته گذشته جلسه ای 
در تهران در این زمینه تشکیل شود تا موضوع 

را بررسی کنیم.
نهایتا تصمیم کشوری بر این اساس شد که این 
موضوع نه تنها آزاد راه همدان - ساوه بلکه همه 
آزاد راه های کشــور را به نوعی در بر خواهد 
گرفت. البته با توجه به تعطیاتی که پیشرو بود 
بحث منتفی شــد تا به زودی نتیجه کار اعام 

شود.
 در مورد ســاماندهی ســرگذر چه 

اقداماتی صورت داده اید؟
در خصوص ســاماندهی سر گذر ورود جدی 
داشتیم چرا که معتقدم وضعیت موجود زیبنده 
شهر نیست. ســرگذر بازار اصلی شهر است 
که روزانه حداقــل ۳۰۰ هزار نفر به این مکان 

مراجعه می کنند.
در ایــن زمینه شــهردار و 
معاونین وی، رئیس سازمان 
صنعت و معدن و تجارت، 
استانداری،  ســپاه،  نماینده 
نیــروی انتظامی و.. حضور 
داشــتند و از مکان بازدید 
شد. سازمان صنعت و معدن 
طرحی را در راستای شکیل 
و زیبا شدن ســرگذر ارائه 
داد. این طرح مصوب شده 

و انشاا.. اجرایی می شود. 
برای ما حوزه حقوق عمومی 
حیاتی اســت و با توجه به 
بنده  تخصصی  رشته  اینکه 
همین بــوده از روز اول که 
آمدم خواســتار احقاق حق 

مردم بودم.
لذا به این موارد خیلی جدی ورود پیدا می کنم 
و با همه هم درگیر می شوم. خیلی از مدیران 
استانی هم چندان از من خوششان نمی آید و 

می گویند شما دخالت می کنید!!
در حالیکه این موضوع دخالت نیســت بلکه 

برای من ماک حق مردم است. 
بنابراین سرگذر یکی از مسائل اساسی ماست. 
در ایــن مکان ۲5 مغازه بدون پروانه داشــتیم 
با برگزاری جلســات متعدد و اعمال فشار به 
متخلفان ظرف یک روز ۱۳ مورد از این مغازه 
ها تعطیل شدند و تاکید شد هر کسی قصد دارد 

کار کند باید پروانه کسب داشته باشد.
 درباره شــکایاتی که از نشریات در 
استان می شود متاسفانه برخی مدیران 
اشــراف چندانی به قانــون مطبوعات 
ندارند بازپرس ها هم متنوع هستند البته 
درخواستی هم از طرف خانه مطبوعات 
در گذشته مطرح شــد در مورد ایجاد 
شعبه بازپرســی ویژه نظر شما در این 

زمینه چیست؟ 
در مورد ایجاد بازپرسی ویژه مشکلی نیست. راه 

اندازی آن اشکالی ندارد.
مدیر مســئول روزنامه همدان پیام نیز در این 
نشســت گفت که خواهش ما از دستگاه قضا 
این است که به آگاهی قلم و صداقت گفته های 

ما اعتماد کند.
نصرت ا...طاقتی احســن با بیان اینکه همدان 
جزو پنج اســتان برتر کشور در روزنامه داری 
کشــور هســت و روزنامه همدان پیام رتبه ۳ 
کشوری را دارد افزود: ضریب روزنامه خوانی 
در اســتان ۲۳ کشــوری بوده در آخرین نظر 

سنجی به رتبه ۱۲ کشوری رسیدیم.
 انشــاا... ضریب روزنامه خوانی استان را در 5 

سال آینده به رتبه 5 کشوری ارتقا بدهیم.
وی گفــت: فضای مجــازی باعث تقویت 
ما شــده برخاف اینکه مــی گویند باعث 
تضعیف روزنامه ها شــده است اما قدرتی 
داده که در روســتاها و حاشــیه شهر هم 
در  می شــود  روزنامــه خوانده  مطالــب 
مجموع به نوعی قدرت تاثیر گذاری رسانه 

یافته است. افزایش 
در ادامه این نشست ســردبیر روزنامه همدان 
پیامضمــن قدردانی از نگاه فرهنگی سیســتم 
قضایی گفت: درخواست ما این است که اعتماد 

بین سیستم با مطبوعات تقویت شود.
یدا...طاقتی احســن از باز شــدن راههای 
کســب اطاعات ســخن گفــت و اظهار 
داشت: اگر رســانه ها از محتویات برخی 
پرونده ها اطاع داشــته باشــند می توانند 
بعد آموزشی موضوع را برای مردم مدنظر 

باشیم. داشته 

حق مردم، اولویت اول دادستان

خانجانی: 
با فساد و تخلف 
برخورد می کنیم

رای پرونده شهرداری و گمرک صادر شده است، همه محکوم به حبس شدند

شأن قضایی به من اجازه نمی دهد به این یا آن جناح و دسته وابسته باشم.

انهدام 
پهپاد خارجی 
در آسمان ماهشهر
 بامــداد دیروز یک فرونــد پهپاد 
متجــاوز توســط ســامانه های بومی 
نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در 

هدایت  تحت  ماهشهر  عمومی  منطقه 
هوایی  پدافند  قرارگاه  یکپارچه  شبکه 

کشور منهدم شد.
بــه گزارش ایســنا، فرمانــده نیروی 
پدافند هوایی ارتش با بیان این مطلب، 
تصریح کرد: این اقدام قاطع و شلیک 
موشک در واکنش به تجاوز یک فروند 
پهپاد متجاوز خارجی به حریم هوایی 

کشــورمان بوده است و پهپاد متجاوز 
قبل از رســیدن به اماکن حســاس با 
هوشیاری کامل شبکه یکپارچه پدافند 

هوایی کشور منهدم شد.
صباحی فرد تاکید کرد: ما بارها اخطار 
داده ایم که شــبکه یکپارچــه پدافند 
هوایی کشور با آمادگی کامل، قاطعانه 
با هرگونــه تجاوز به حریــم هوایی 

کشور پاسخ خواهد داد.
بامداد دیروز جمعــه منابع محلی از 
شنیده شــدن صدای انفجار در بندر 
ماهشــهر خبر دادند کــه مدتی بعد 
مشــخص شــد صدای انفجار ناشی 
از هــدف قــرار گرفتن یــک پرنده 
ناشناس، توسط پدافند هوایی ارتش 

بوده است.

آغاز تولید مجدد اورانیوم غنی شده در فردو
تولید مجدد اورانیوم غنی شده 

در فردو آغاز شد

 به گزارش ایسنا، سازمان انرژی اتمی در بیانیه ای اعام کرد: با اباغ 
ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی مبنی بر آغاز 
فعالیت مجدد سایت فردو جهت غنی سازی اورانیوم، پس از انتقال مخزن 
حاوی دو هزار کیلوگرم uf6 از سایت شهید احمدی روشن )نطنز( به 
سایت شهید علی محمدی )فردو( و اتصال مخزن به خطوط خوراک دهی 
و انجام موفقیت آمیز کلیه عملیات فنی مرتبط شــامل خألسازی نهایی، 
کنترل ماشــین های ســانتریفیوژ و شــیرها و چک نمودن سیستم های 
کنترل و اتوماسیون و راه اندازی بخش های جمع آوری و اتمام عملیات 
پسیواسیون،  پس از دقایق اولیه روز پنج شنبه عملیات گازدهی زنجیره ها 
و ماشــین های ســانتریفیوژ و تولید و جمع آوری اورانیوم غنی شده در 

سایت فردو آغاز گردید.
الزم به ذکر است، کلیه اقدامات تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی 

انجام پذیرفته است.

اقدامات آمریکا علیه ایران غیرقابل قبول است
 وزیر امور خارجه روسیه اقدامات آمریکا علیه ایران را غیرقابل قبول 

خواند و بر مآغازیت توافق هسته ای ایران تاکید کرد.
به گزارش ایســنا ، ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه ، طی 
سخنرانی در کنفرانس عدم اشاعه در مسکو، با »غیرقابول قبول«  خواندن 
اقدامــات آمریکا علیه ایــران از جمله اعمال تحریم هــای یکجانبه بر 
جمهوری اسامی، تاکید کرد که توافق هسته ای هنوز مآغازیت، قدرت 

و اهمیت خود را از دست نداده است.
العالم به نقل از خبرگزاری روســی »ریانووستی«  گزارش داده است که 
الوروف ضمن اشاره به فوایدی که توافق هسته ای ایران تا کنون داشته، 
توضیح داد: ]برجام[ کمک کرد تا تمام ســواالتی که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از تهران داشت، برطرف شود، نظام شفافیت حداکثری برای 
برنامه هســته ای جمهوری اســامی ایجاد کرد و بر حقوق قانونی این 
کشور جهت توسعه برنامه هسته ای صلح آمیز تحت نظارت آژانس تاکید 

کرد.
وی عــاوه بــر این، اظهــار کرد: ما مطمئن هســتیم که بــه نفع تمام 
کشورهاســت که برجام را حفظ کرده و شــرایط مطلوبی برای اجرای 

مداوم و کامل آن را در گذر زمان فراهم کنند.

یکــی از اشــکاالت ما 
گوییم  می  که  است  این 
در ایــام انتخابات نباید 
نارضایتی ایجاد کنیم. این 
بحث اما ربطــی به ایام 
انتخاب ندارد، نه امروز نه 
در ایام انتخابات و نه در 
نباید  دیگری  زمان  هیچ 
نارضایتی ایجادکنیم. نگاه 
ما نباید فصلی یا مقطعی 

باشد.
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نیش و نوش

خبر

امدادرسانی 3۰ تیم عملیاتی در مناطق زلزله زده 
آذربایجان  شرقی

 رئیس ســازمان امداد و نجات هال احمر از فعالیت ۳۰ تیم عملیاتی این سازمان 
و دو بالگرد در منطقه زلزله زده آذربایجان شرقی برای امداد و ارزیابی بیشتر خبر داد.

به گزارش ایرنا، مرتضی ســلیمی افزود: در پی زلزله 5.۹ ریشتری در بامداد امروز در 
آذربایجان شــرقی تاکنون ۶5 روستا ارزیابی شده است. ۷ روستا بیشترین خسارت را 
داشته اند و مطابق ارزیابی ها بیشترین تخریب در ورنکش با ۳۰ واحد تخریبی گزارش 

شده است.  
وی، گفت: اســکان اضطراری در ورنکش آغاز شده است؛ همچنین تغذیه اضطراری 

همزمان با اسکان اضطراری آغاز می شود.  

جزئیات بیمه حوادث دانش آموزی اعالم شد
 مدیــرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پرورش جزئیــات بیمه حوادث 
دانش آموزی در سال تحصیلی ۹8- ۹۹ را اعام کرد.گودرز کریمی فر در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: جبران غرامت فوت ناشی از حادثه به میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال، جبران غرامت نقص 
عضو ناشی از حوادث به میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال، درمان سرپایی و بیمارستانی ناشی 
از هر حادثه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال، درمان اعمال جراحی ناشــی از بیماری مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ 
ریال، خرید و پیوند کلیه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال، جبران کاشت حلزون برای ۱۰۰ نفر برای هر نفر 
۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال، جبران ۳۰ مورد غرامت فوت ناشی از بیماری )غیرحادثه( که در مدرسه 
اتفاق افتاده باشد به ازای هر دانش آموز ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال و جبران کمک هزینه خرید ۲۰۰ 

سمعک برای هر دانش آموز به میزان  ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال از این جمله است.

نتایج بررسی ها پیرامون حادثه لردگان 
به رئیس ارائه شد

 نتیجه بررسی کمیسیون بهداشت پیرامون حادثه پیش آمده در روستای لردگان، به 
رئیس مجلس ارائه شد.

رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان در خصوص آخرین پیگیری های مجلس شورای 
اسامی در رابطه با حادثه پیش آمده در روستای لردگان، توضیح داد: ۴ نفر از اعضای 

کمیسیون بهداشت و درمان برای بررسی موضوع به این منطقه اعزام شدند.
علی نوبخت حقیقی با بیان اینکه این نمایندگان مجلس بررســی های دقیقی انجام داده 
بودند و این موضوع در کمیســیون بهداشت و درمان بررسی شد، گفت: پس از اعام 

نظرات کارشناسی، نتایج گزارش به رئیس مجلس تقدیم شد.

نگاه قانون به چند همسری بودن
 تبلیغ برگزاری گارگاه آموزش مهارت های چند همســری توسط 
یک موسســه با هدف احیای فرهنگ چند همســری! )آنطور که در 
تبلیغ منتشر شــده آمده(، اتفاقی بود که در روزهای اخیر بحث های 
مختلفــی را پیرامون خود در فضای مجازی بــه راه انداخت و حتی 
موجب جریحه دار شــدن احساسات بعضی از بانوان شد. قبل از هر 
بحثی راجع به این موضوع و البته برای پی بردن به شباهت آن به یک 
شــوخی، باید پرسید مگر در کشور ما زندگی یک مرد با چند همسر 
و به اصطاح همان چند همسری آنقدر رواج داشته و آنقدر مصادیق 
واقعی از آن وجود دارد که یک موسسه، مهارت های چنین زندگی را 
آموزش دهد یا اینکه سابقاً رواج داشته و حاال بخواهد آن را احیا کند؟! 
و پرسش دیگر اینکه موضع قانونگذار کشور ما در این مورد چیست؟ 

پاسخ را از پرسش دوم آغاز می کنیم: 
در قوانین ما زندگی یک مرد با چند همسر با این شکل و عنوان مطرح 
نشده اما برای »نکاح مجدد با داشتن همسر« مقرراتی وضع شده است. 
در مــاده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳5۳ آمده اســت: »مرد 
نمی تواند با داشــتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر...«؛ 
در ادامه این ماده مواردی اســتثناء شده که به مرد اجازه چنین کاری 
می دهد شــامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای 
وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ترک زندگی خانوادگی از 
طرف زن و عقیم بودن زن که البته صرف ادعای وجود موارد استثنایی 
که غالباً جنبه اضطراری دارند کافی نیســت و بموجب ماده ۱۷ همان 
قانون، نسبت به این موارد دادگاه باید تصمیم گرفته و حکم به تجویز 

نکاح مجدد صادر کند. 
بر اساس ماده 5۶ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده 
58 آن که مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳5۳ 
را نسخ نکرده اســت و از جهت مطابقت با شرع مقدس، مورد تایید 
شــورای نگهبان نیز قرار گرفته، اکنون نه تنها نکاح مجدد با داشــتن 
همســر ممنوع است )مگر در موارد اســتثنایی با حکم دادگاه( بلکه 
قانونگذار برای ســردفتر رســمی ازدواجی که واقعــه نکاح را بدون 
حکــم تجویز ازدواج مجدد ثبت نماید، مجازات انفصال از اشــتغال 
به ســردفتری درنظر گرفته و اگر مردی بدون گرفتن حکم مذکور از 
دادگاه، اقــدام به ازدواج مجــدد نماید، هر چند به این خاطر مرتکب 
جرمی نشده اما به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج )با توجه به ممنوعیت 
دفاتر رســمی ازدواج از ثبت چنین ازدواجی(، مرتکب جرم شــده و 
در صــورت طرح شــکایت علیه وی، طبق مــاده ۴۹ قانون حمایت 
خانواده ۱۳۹۱ به پرداخت جزای نقدی بیش از 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا 
۱8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. 
همانطــور که می بینید، قانونگذار ما با منــع ازدواج مجدد مردی که 
همسر دارد و با درنظر گرفتن شرایط و تشریفات خاص برای تجویز 
نکاح مجدد در موارد اســتثنایی که غالباً حالــت اضطراری دارند، و 
درنظر گرفتن مجازات سخت برای سردفتر ثبت کننده چنین ازدواجی، 
در راســتای صیانت از نهاد خانواده و حفظ کرامت و حقوق زن قدم 
برداشته است و هرچند این محدودیت ها خاء هایی هم دارد اما آمار 
چنین ازدواجی بواسطه عدم ثبتش توسط دفترخانه ها بسیار کم است 
و مرد هم عطای همسر دوم را به لقایش میبخشد و خود را به دردسر 
محکومیت کیفری و گیــر و دار ثبت کردن بعدی ازداوجی که بدون 

اجازه دادگاه بوده نمی اندازد. 
نکته حائز اهمیت اینکه در اســتثنائات مذکــور، )بجز مورد رضایت 
همسر اول که بسیار نادر است( اکثراً استثنائات شامل حالتی هستند که 
مرد دیگر قرار نیست با همسر اول خود زندگی کند )مثل عدم قدرت 
همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ترک 
زندگی خانوادگی از طرف زن(، لذا در اکثر مواردی هم که مرد حکم 
به تجویز نکاح مجدد میگیرد، عمًا چند همسری به معنای گفته شده 

اتفاق نمی افتد. 
حاال پاسخ پرســش دوم باید روشن باشد، در جامعه ای که عاوه 
بر منع اخاقی چند همســری، منــع قانونی آن هم وجود مصادیق 
آن را بسیار محدود و معدود می کند، آموزش مهارت های آن چه 
معنا و مفهومی دارد و چه کمکی به تحکیم بنیان خانواده و اجتماع 
خواهد کرد؟! ممکن اســت گفته شود این چند همسری بر اساس 
رضایت همسر اول شکل میگیرد! این هم در فرهنگ ما نادر است، 
اینکه زنی به همســر خود اجازه دهد با زن دیگری ازدواج کند و 
همزمان با آن دو زندگی کند! نه در گذشــته رواج داشته که کسی 
به فکر احیای آن باشــد و نه اکنون که کســی بخواهد فرهنگ آن 

را آموزش دهد. 
بنظر می رسد با توجه به اینکه طرح چنین موضوعی حتی اگر در حد 
یک ایده باشد، مبتنی بر هیچ مصلحت اخاقی، عرفی و اجتماعی نبوده 
و حتی موجبات تشویش خاطر زنان جامعه را فراهم میکند، الزم است 
مقامات قضایی در مقام مدعی العموم وارد شده و بمنظور حفظ منافع 

عامه، با آن برخورد کرده و از تکرار آن جلوگیری کنند.
* محمدرضا آقاجانی 
وکیل پایه یک دادگستری

ایرنا: نمایش فیلم درودهایی از هوکوشیما در شیراز 
 چشم بادامی ها به سینماهای ایران هم نفوذ کردن 

آفتاب: بازی کی بو کی بود ... با مردم 
 از این به بعد کی خورد کی خورد ... هم اضافه می شه

اطاعات: نباید اجازه دهیم نظام بانکی کشور به پولشویی متهم شود
 پس پول های کثیف رو کجا می خوای بشوری ؟!

خبر ورزشی: راز بازی کردن جونیور برما شد
 حتما تکنیک سو با سارو یاد گرفته 

همشهری: زیان ۳5 هزار میلیارد تومان خودروسازان 
  گهی زین به پشت و گهی پشت به زین  

شرق:  مخالفت یک مرجع تقلید با تعطیلی پنجشنبه 
 چرا مگه گناه کردن؟؟

سیمره لرستان: صفر، سهم میراث لرستان از تخصیص اعتبارات سیل 
 خودمونیم،  تو کشور برای همه چی سهم ارث و میراث داریم 

دنیای اقتصاد: شتاب تورم برای پولدارها 
 به این میگن تافته جدا بافته 

همشهری: معمای موتور سیکلت های تهران 
 تک چرخ زدن، ویراژدادن ، مسافرهای تن تنانی 

همدان پیام: مجلس پیگیر حل مشکات قراردادی نیروهای حجمی و 
خرید خدمت است 

 با این تفاسیر آش سربازها پرمالت می شود
ورزش و اقتصاد لرستان: نایب قهرمان تورم در مهرماه به لرستان رسید 

 سوار چی بود اینقدر دیر رسید ؟؟
ایران: سخنان رئیس جمهور بریده بریده منتشر می شود 

 نــه اینکه متانت داره کم صحبــت می کنه برای همین قناعت 
پیشه شده !!

مردم ساالری: لبخند عربستان و بحرین به نام روحانی 
 عرب ها به جای دیگران هم می خندند!!

ــردم  جمهــوری اســامی: »هــو« شــدن مجــدد ترامــپ از ســوی م
آمریــکا

 منظور بدی ندارن دارن با ترامپ وسطی بازی می کنن!! 

 ازدواج یک نیاز فطــری و ضرورت اجتماعی برای 
نیل به آرامش ماندگار است.  

فلسفه خلقت بر زوجیت استوار است، خالق زوج آفرین 
همه هســتی را زوج می آفریند.همه نطفه ها در گستره 
هســتی، همزمان در یک توازن عقانی، جهان شــمول 
وال یتغیر ، دختر و پســر آفریده می شوند. در این نگاه، 
عدالت و تساوی جنســیتی در آفرینش، از اصلی ترین 

مولفه فلسفه خلقت و آمادگی برای ازدواج است.

در این معنا ،خالق زوج آفرین، آن حکیم قدیر، جنسیت 
نطفــه ها را  در رحم ها،همزمان دختر و پســر رقم می 
زند، برای هر زنی مردی را می آفریند و برای هر مردی 
زنی را می آفریند. همین اســت که در یک جامعه سالم، 
پر امنیت ،متعالی ، فارغ از حاکمیت نگرش های کلیشه 
ای ناصــواب اجتماعی و بــه دور از درگیری ها و نزاع 
های داخلی، خصومت ها و جنگ های خارجی، و کشته 
شدن جمعی از مردان جامعه، هر مردی فرصت ازدواج 

بــا یک زن را می یابد. در این موقعیتها، به طورکلی یک 
مرد متعهد با اندیشه عدالت محوری نمیتواند بیش از یک 

همسر انتخاب نماید
بدیهی ست موارد استثنا، درشــرایط خاص فوق العاده 
نادراســت، اما اصالت در تک همســری است ،ضمن 
اینکه درشــرایط کنونی بــه دالیل خاصــی از جمله 
فراوانی بیشــتر ســقط جنین دخترها نسبت به پسرها، 
تعداد دختران کمتر از پســرها اســت به عنوان مثال، 
امروزه در چین به علت قانــون تاکید بر تک فرزندی 
و نگرش بســیاری از زوجیــن در برخورداری از تک 
فرزند پسر، شــاهد کمبود بیش از یکصد میلیون دختر 
در چین می باشیم!به گونه ای که جمع کثیری از آقایان 
داوطلب ازدواج موفق بــه ازدواج با دختر خانم های 

چینی نخواهند بود!
مطابق آمار ســازمان ثبت احوال کشــور نیز در قبال هر 
یکصد شناســنامه ای که برای نوزادان دختر صادر می 
گردد، ۱۰۴ شناسنامه برای نوزادان پسر صادر می شود، 
یعنی تولد پسرها حدود ۴درصد بیشتر از دختران است!

به نظر اینجانب طرح مســاله چندهمســری در شرایط 
کنونی وبرگزاری دوره های به اصطاح آموزشــی برای 
مردان چندهمســر نمی تواند یک امر منطقی و معقول 

باشد!
به صــرف اینکه درصد قابل توجهــی از دختران آماده 
ازدواج فرصت ازدواج مطلــوب را نیافته اند، ویا اینکه 
تعداد قابل ماحظه ای از خانم های جوان و میان سال از 
همسرشان جدا شده اند و یقیناً حق دارند با آقایان مجرد 

ازدواج نمایند، شایسته نیست بحث چند همسری برای 
آقایان مطرح گردد

اما آنچه که شایســته وبایسته است، تاش جمعی وعزم 
همگانی برای آفرینش بســتر مطلوب ازدواج برای همه 
داوطلبان ازدواج می باشــد. بدون تردید اندیشه و تامل 
در موانع فرهنگــی و اجتماعی ازدواج، ایجاد و تقویت 
احســاس امنیت روانی، نگرش مثبــت و انگیزه غنی به 
ویژه در آقایان مجرد برای ازدواج به هنگام، امری است 
بسیار مهم و ســترگ، شایان ذکر است در غالب موارد، 
در ازدواج هایی که خانم ها چند ســال از آقایان بزرگتر 
میباشــند، فراوانی طاق فوق العاده اندک است، در واقع 
ســن حقیقی انسان برایندی است از سه مولفه ی اصلی 
۱( سن زیستی وساختار ژنتیکی، ۲( سن روانی وکفایت 

عقانی و قابلیت آرامش آفرینی ۳( و سن شناسنامه ای 
صرف نگاه به شناسنامه و سن تقویمی داوطلبان ازدواج 
،نمی تواند امری معقول ومطلوب باشــد به عنوان مثال 
سن زیستی، دختران اول خانواده از سن زیستی دختران 

کوچکتر خانواده جوان تر است
خاصه کام آن که، در شــرایط امــروز جامعه ایران 
اســامی ،مطلوب آن اســت که فرصــت  ازدواج به 
هنگام را با ترغیب وتشــویق وحمایت های مســتمر 
برای همه دخترها وپســرهای داوطلب ازدواج فراهم 
نماییم ومراقب باشــیم به جای استواری در این مسیر 

بیراهه نرویم
*  دکتر غالمعلی افروز
استاد ممتاز دانشگاه تهران
چهره ماندگار عرصه روان شناسی ایران

 نســبت به یکدیگر ســرد شــدند و آن 
احســاس ســابق را ندارند، اما هنوز زیر یک 
سقف زندگی می کنند، زیر یک سقف دودی و 
نامشان در شناسنامه هم قرار دارد.به اصطاح 
زن و شــوهر هســتند ولی فقط در کنار هم 
به دلیل یک نقطه مشــترک آن هم فرزندانشان 

نفس می کشند، اما زندگی نمی کنند.
طاق عاطفی، جدایی بدون طاق اســت و 
زمانــی اتفاق می افتد که زن و مرد در کنار هم 
به سردی زندگی می کنند، ولی تقاضای طاق 
قانونــی ندارند و داشــتن فرزند یا نگاه منفی 
جامعــه به طاق می تواننــد دلیل عدم طاق 

قانونشان باشد.
مریم ۱۴ سال اســت که از زندگی مشترکش 
می گذرد، اما چندســالی است با همسرش آن 
رابطه گرم سابق ندارد به گفته خودش ازدواج 
ما از اول هم اشــتباه بود وقتی از او پرســیده 
می شود پس چرا جدا نشدی؟ گفت به خاطر 
بچه ها دارم زندگی می کنم نمی خواســتم اسم 

بچه طاق روی فرزندانم باشد.
 علت طالق عاطفي چیست؟

بر همین اساس کارشناسان نظرات متفاوتی در 
این خصوص دارنــد آن ها زماني که رضایت 
زناشــویي وجود ندارد و خانواده از کارکرد 
مناســب برخوردار نیســت، زوجین در ادامه 
زندگي مشــترک مشــکات زیادي پیش رو 

خواهند داشت.
یک روانشــناس در گفت وگو با خبرنگار ما 
گفت: نداشــتن رضایت زناشویي در زوجین 
آنهــا را بر ایــن مي دارد که به دنبــال راه هاي 
مختلفي براي رهایــي از این موقعیت تنش زا 

باشند. 
مریــم رفیعی افــزود: مهم تریــن نکته اي که 
توجه به آن مي تواند مانع از بروز بســیاري از 
جدایي هاي عاطفي شــود، موفقیت همسران 
در شناخت و بر طرف کردن نیاز هاي عاطفي 
یکدیگــر از جمله موانع بــروز جدایي هاي 

عاطفي در زوجین است.
وي درباره نیازهاي اساســي مــردان گفت: 
نیاز هــاي اساســي مــردان شــامل حمایت 
خانوادگي، تحســین، همراهي در تفریحات 
و غیره اســت، همچنین نیاز هاي اساسي زنان 
شامل محبت، گفت وگو، صداقت و روراستي، 

حمایت مالي و تعهد خانوادگي است.
این روانشــناس بي اعتمادي زوجین به مروز 
زمان را یکي از علل طاق عاطفي دانســت و 
بیان کرد: چند پیشــگي زن و شوهر که باعث 
دوري فیزیکي و خستگي است، پرخاشگري و 
کم نیاوردن مقابل یکدیگر که گاه بین بگومگو 
حرفي گفته مي شود که جبرانش دشوار است، 
خاطرات تلخي از خود براي زوجین به جاي 

مي گذارد.
وي ادامه داد: تولــد فرزند که به همان اندازه 
مي تواند امکان با هم بــودن را افزایش دهد، 
باعث غلفت زن و شوهر از یکدیگر و کمرنگ 
شــدن روابط عاطفي شــان خواهد شد که از 

جمله علل بروز طاق عاطفي است.

 ازدواج زودهنــگام، یکــی از علل 
اصلی طالق عاطفی است

رفیعی با تاکیــد بر اینکه ازدواج هاي تحمیلي 
در ســنین پایین از دیگــر علل طاق عاطفي 
اســت، ادامه داد: ازدواج هاي تحمیلي از یک 
طرف و پافشــاري بي مورد بــراي ازدواج با 
وجــود مخالفت خانواده ها از طرف دیگر، دو 
سر طیفي هســتند که مي تواند منجر به سرد 
شــدن عواطف زوجیــن از یکدیگر به مرور 

زمان شود.
وی با بیان کــرد: در بســیاري از خانواده ها 
تصور غالب بر این اســت که بعد از گذشت 
چند ســال و تولد چند فرزند به اصطاح از 
آنها گذشته که به هم بگویند »دوستت دارم«، 
این عامل موثر در ســردي روابط عاطفي بین 

زوجین است.
قطعا این نوع جدایــي نه تنها براي زن و مرد 
آســیب هایي به همــراه دارد، بلکــه زندگي 
فرزندان آنها نیز با بحــران مواجهه مي کند و 
ســامت روان آنها تحت تاثیــر قرار مي گیرد 
همچنین آینده خوبي پیش روي فرزندان چنین 

خانواده اي نخواهد بود.
 تاثیرات طالق عاطفي بر فرزندان

این در حالی است که بسیاری از فعاالن حوزه 
اجتماعی و مشــاور خانواده به تاثیر این نوع 
طاق بر شخصیت و روان کودکان حساسیت 
ویــژه ای دارند و معتقدند عائم افســردگي، 
پرخاشــگري، اضطراب و اســترس در این 
فرزندان شــدت قابل ماحظه اي دارد و آنها 
به دوستان خود وابســته شده و مایل نیستند 
زمــان زیادي در منزل باشــند یا حتي اگر در 
منزل هســتند به اتاق خود یا دوستان مجازي 
پناه مي برند و از بودن کنار والدین به شــدت 

امتناع مي کنند.
بر این اســاس  این کودکان بــه کرات دچار 
مشکات خواب یا کابوس مي شوند و معموال 
در چنین خانواده هایي در انجام تکالیف درسي 
دچار ضعف شــدید مي شــوند و مشکات 

تحصیلي در آنها شدت مي گیرد.
نکته جالب توجه این اســت که آثار مخرب 
ایــن نوع زندگي )طاق عاطفــي والدین( بر 
پســران بیشــتر از دختران بوده و آنها دچار 
پرخاشــگري هاي فیزیکي و کامي بیشتري 
مي شــوند، این در حالي است که در دختران 
عائم افسردگي و اضطراب افزایش بیشتري 

دارد.
 بســیاري از اوقــات والدین اعــام مي کنند 
به خاطر فرزنــدان زندگي زناشــویي توأم با 
بي مهــري را تحمل مي کنند. بــه همین دلیل 
کودکان در این حالت خشــم و احساس گناه 
زیــادي را تجربه مي کنند. آنها در این خانواده 
نابسامان احساس امنیت نکرده و آرامش خود 
را از دســت مي دهند و دچار بدبیني شــدید 
مي شــوند و حتي براي انتخاب کار، تحصیل 

و همسر دچار مشکات عدیده اي مي شوند.
 مراحل طالق عاطفي

محمــد زهــدی متخصــص زوج درمانی و 
آســیب اجتماعی در این خصــوص معتقد 
است: بسیاري از دانشمندان، طاق عاطفي را 
مقدمه اي بر طاق قانوني مي دانند، خاتمه دادن 
به ازدواج به این ســادگي نیست و هر فردي 
از مراحلي عبور مي کند تا ســرانجام به طاق 

قانوني برسد.
وی بــا بیان اینکه از آغــاز طاق عاطفي تا 
رســیدن به طــاق قانونــي 5 مرحله مجزا 
وجود دارد، افــزود: این 5 مرحله معموال ۳ 
ســال طول مي کشد، ولي ممکن است مدت 
آن در عده اي کمتر و در عده اي دیگر بیشتر 

باشد.
وي با اشــاره به اینکه در مرحله اول، فرد به 
ســرزنش طرف مقابل خود مي پردازد، گفت: 
آغاز کننده تمرکز خود را متوجه همسر مي کند 
و او را در تمام اتفاق هاي گذشته، حال و آینده 
مقصــر مي داند. در این مرحله فرد داراي یک 
تصویر بد و نامناســب نسبت به خود است و 

ممکن است به راحتي آسیب ببیند.

وی ادامه داد: مرحله بعد سوگواري است، 
در این مرحله غــم و اندوه فراوان بر آغاز 
کننده مستولي مي شــود. به هر اظهارنظري 
واکنش تند نشــان مي دهد و به شــدت در 
افکار و احساســات خود غوطه ور مي شود. 
تمرکز حواس خوبــي ندارد، به گونه اي که 
در انجام کارهاي روزمره اش با مشــکاتي 
مواجه خواهد شد. در این مرحله اگر زوج 
انجام  به تدریــج در  باشــند،  داراي فرزند 
مسئولیت هایشــان سستي به خرج مي دهند 
و ممکن اســت یکي از والدین دست روي 
بچه بگذارد تا شاید همسر از دست داده را 

دوباره صاحب شود.
این روانشــناس با بیان اینکــه خصوصیات 
مرحله سوم خشم است، گفت: در این مرحله 
آغاز کننــده خود را محق مي داند که عصباني 
شود و همســرش باید تاوان اعمالش را پس 
دهد. حتي گاهي بي دلیل نســبت به فرزندان 
خود حساســیت هاي بي مورد دارد و به آنها 
پرخــاش و توهین مي کند ولي با این حال در 
پشــت این چهره، ترس هاي بســیاري نهفته 
اســت؛ چگونه مي توانم تنهــا زندگي کنم؟ 
توانایي گذران زندگــي را دارم؟ مي توانم از 

خودم حمایت کنم؟ 
وي با اشــاره به تنهایي در افراد تصریح کرد: 
بســیاري از افراد بعد از دوران بلوغ، احساس 
مي کنند تنها هســتند، به تدریــج آغاز کننده 
شــخصیت خود را طوري تطابق مي دهد که 
دیگر نیازي به همســر ندارد، مرد یا زن سعي 
مي کنند به خــود اطمینان پیدا کنند و تصمیم 

نهایي را بگیرند.
وی با بیــان اینکه آخرین مرحلــه از فرایند، 
طاق قانوني اســت، ادامه داد: ورود مجدد به 
زندگي آخرین مرحله از فرایند طاق قانوني 
است، مرد یا زن احســاس میژ کند که دوباره 
کنترل بیشــتري بر زندگي خود دارند در این 
مرحله فرد مي توانــد برنامه ریزي دراز مدت 

انجام دهد.

شناسنامه سند معتبر عشق نیست

کودکان افسرده
 ماحصل عاطفه ای که شکاف می يابد

ازدواج در آینه فلسفه خلقت

 حقیقت تک همسری

کاهش آسیب پذیری 
با آموزش پدافند غیر عامل

 تــاش در عرصه علمی و فن آوری و کاهش آســیب پذیری در 
جامعه از مصادیق بارز پدافند غیر عامل است.

بر همین اساس مراسمی در دبیرستان ریحانه النبی)س( همدان برگزار 
شــد، که به موضوعات پدافنــد غیرعامل تأثیر فراوانــی در افزایش 
بازدارندگی، کاهش آســیب پذیری، تــداوم فعالیت های ضروری و 

ارتقاء پایداری ملی در برابر تهدیدها می پرداخت.
مدیر کل آموزش و پرورش در این مراســم با اشــاره به این که ایمنی 
و امنیت همواره از دغدغه های اصلی انســان محســوب شده است، 
خاطرنشان کرد: آدمی در طول تاریخ همواره به دنبال یافتن شیوه هایی 

برای کاهش اثرات عوامل تهدید کننده امنیت خود بوده است.
محمد پــور داود با بیان این که پدافند غیرعامــل در دوران کنونی بر 
اساس بیان مقام معظم رهبری سه عامل اساسی است که باعث اقتدار 
ملی می شــود، افزود: این سه عامل شامل اقتصاد قوی و مقاوم، علم 

پیشرفته و روز افزون و حفظ روحیه انقابی می شود.
وی با اشــاره به توطئه های دشــمنان علیه ملت بزرگ ایران، گفت: 
دشــمنان ما از طریق فضای مجازی و عملیات سایبری قصد تخریب 

خانواده ها و از کار انداختن سیستم های علمی ما را دارند.
وی تأکید کرد: در چنین شــرایطی بایستی از پدافند غیرعامل استفاده 
کنیم؛ یعنی با دو مقوله تجهیز و مصون سازی به جنگ دشمن برویم.

پــورداود با بیان این که در وضعیت تحریم اقتصادی دشــمن باید با 
رفتارهای مناسب تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و باعث رشد جهشی 
اقتصاد با اهتمام به اقتصاد درون زا شــویم، خاطرنشان کرد: در زمینه 
های علمی و فن آوری نیز بایســتی بیش از گذشته جد و جهد بلیغ 

داشته باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان پدافند زیســتی را راهکار مناسبی 
برای مقابله بایای طبیعی و زیستی دانست و افزود: این کار مصداق 

بارز پدافند غیرعامل است.
وی با اشــاره به مأموریت های پدافنــد غیرعامل، اظهار کرد: کاهش 
آســیب پذیری و افزایش ایمنی زیرساخت های ملی و مراکز حیاتی، 
اداره امور مردم و تداوم خدمات در شــرایط جنگ و تهدید دشــمن، 
حفظ و پایدارسازی زیرساخت های کشور، برآورد تهدیدها و آسیب 
پذیری زیرســاخت های کشــور از جمله این مأموریت ها به شمار 

می رود.

کدام داروها درب منزل 
بیماران ارایه می شود؟

 رئیس ســازمان غــذا و دارو با تاکید بر 
ممنوعیت فــروش دارو به صورت اینترنتی، 
درباره برخی داروهای خاص که درب منزل 

بیماران ارایه می شود نیز توضیح داد.
البتــه در دنیا مجوز فــروش اینترنتی برخی 

اقام مانند کاالهای آرایشــی- بهداشــتی، 
مکمل ها و برخی اقام OTC، داده شــده 
اســت، افزود:  در کشــور ما نیز در گذشته 
اینترنتی برخی  مجوزهایی بــرای فــروش 
اقام آرایشــی - بهداشــتی و مکمل ها داده 
شده است، اما فروش اینترنتی دارو همچنان 
ممنوع اســت و در این باره تصمیم جدیدی 

گرفته نشده است.

 کدام داروها به درب منزل بیماران 
ارسال می شود؟

محمدرضا شانه ســاز در گفت وگو با ایسنا،  
دربــاره ارائه برخــی داروهــای خاص به 
درب منزل بیمارانی که مبتا به بیماری های 
خاص هســتند نیز گفــت: در حال حاضر 
فقط شیرهای رژیمی به درب منازل بیماران 
داده می شــود. حال این بحث وجود دارد که 

داروهای بیماران خــاص در مرحله اول در 
داروخانه های منتخب ارائه شود و در مرحله 
بعد دارو برای بیماران ارســال شود، اما این 
طرح هنوز اجرا نشده است و در حال حاضر 
فقط شیرهای متابولیک را درب منازل بیماران 
عرضه می کنیم که تعداد بیماران این فرآورده 
مشــخص بوده و بــرای طوالنی مدت باید 

مصرف شود.
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نان همدان گران می شود

 در ۳ اســتان تهران، اصفهان و قم قیمت جدید نان به نانوایي ها اباغ شده و در حال 
اجرا اســت. نانوایي هاي همدان نیز منتظر اباغ قیمت جدید هستند. آن طور که مشخص 

است شوراي نان قیمت پیشنهادي را به استاندار ارایه کرده و در انتظار تأییدیه هستند. 
رئیس اتحادیه صنف نانوایان همدان در این باره گفت: افزایش قیمت نان باید به صورت 
کارشناســی شده اباغ شود تا مشکات واحدهای صنفی حل شود و اگر به زودي قیمت 

تعیین شده اباغ نشود کم فروشی و کیفیت پایین در نانوایی ها تداوم خواهد داشت.
ابــوذر گل محمدی افزود: در حال حاضــر در نانوایی ها مبلغ ۴۰۰ تومان برای نان محلی 
بزرگ درنظر گرفته شده و در حال حاضر نان لواش با قیمت ۲۰۰ تومان عرضه می شود.

وی تأکید کرد: کارگروه نان اســتان، تولید نان محلی را بــه واحدهای مجوزدار نانوایی 
واگذار کرد تا از تولید زیرزمینی و غیربهداشتی نان محلی جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان همدان با بیان اینکه تعیین قیمت آنالیز شده توسط کارشناسان 
از ضرر و زیان تولیدکننده و مصرف کننده جلوگیری خواهد کرد ادامه داد: متأسفانه قیمت 

گاز واحدهای صنفی به صورت چراغ خاموش افزایش یافته است.
گل محمدی با اشــاره به اینکه کیفیت آرد کارخانه ها بســیار کاهش یافته است، به فارس 
گفت: از زمانی که سهمیه بندی آرد در استان رخ داد کیفیت آرد بیش از پیش کاهش یافت.

وی در پایان از مسئوالن استان خواست تا نرخ جدید نان هرچه زودتر اباغ شود.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: قیمت 

جدید نان باید توسط استاندار همدان تأیید شود و در مرحله بعد به نانوایان اباغ شود.

داریوش صفاری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت نان تغییر نداشــته است، اظهار کرد: 
قیمت و اوزان نان به میزان قبل محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه براساس نامه وزارتخانه پیشنهاد قیمت جدید نان ارائه و در جلسات 
متعدد بررسی شده است، ادامه داد: تغییر قیمت نان قطعی است و به استان های دیگر مثل 

تهران، اصفهان و قم قیمت جدید نان اباغ شده است.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه تغییر قیمت نان در ســطح کشــور به استانداران 
تفویض اختیار شــده اســت و ما هم منتظر تأیید قیمت از سوی استاندار همدان هستیم. 
معاون نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در پایان اظهار 
کرد: وزارتخانه حداقل و حداکثر قیمت ها و اوزان نان را ارائه می دهد و در نهایت تأیید و 

تصویب قیمت نهایی توسط استانداران تعیین می شود.

آگهی فراخوان داوطلبین عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه های صنفی
اتحادیه مشاور امالک و مستغالت

علی سلیمانی- رئیس هیأت اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه مشاور امالک و مستغالت شهرستان 
همدان برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل 

می آید از روز شنبه مورخ 98/8/18 لغایت روز شنبه مورخه 98/9/1 به مدت 15 روز کاری با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir )در صفحه اول سامانه/ 
سامانه ساران )انتخابات الکترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی( نسبت به ثبت نام و تکمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر 

شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب، مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ کد رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن مدارک ذیل به 
اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

شرايط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(نبود ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس

این  )در  مخدر  مواد  به  اعتیاد  نبود  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن   )4
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.

5( نبود اشتهار به فساد 
فاقد سابقه عضویت در  افراد  برای  6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
هیأت مدیره اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که 
تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی 
تغییر  ، واحد صنفی فعال و مکان آن  نداده  اجاره  یا  و  به غیر واگذار  را  خود 

نیافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1-دو قطعه کس 4×3 جدید 

2-یک برگ تصویر پروانه کسب 
3-یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 

4-یک برگ تصویرکارت ملی 
5-یک برگ  تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال(

6-یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت 
مدیره می باشند.

7-آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

عبارت  صنفی  نظام  قانون   30 ماده  برابر  اتحاديه ها  اختیارات  و  وظايف 
است از:

الف( ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع 
و  مصوبات  اجرای  ب(  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  برای  الزم  پروانه های 
بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د( صدور پروانه کسب با دریافت 
تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه( ابطال پروانه کسب و 
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری 
از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده )27( 
این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد و( تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن 
تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب ز( تنظیم 
ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای 
رسیدگی و تصویب ح( ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی 
به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی ط( تشکیل کمیسیون های 
و  آموزشی  و  فنی  واحدهای صنفی،  بازرسی  اختالف،  به شکایات حل  رسیدگی 
کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت ی( وصول مالیات، عوارض و هزینه 
خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت 
ک( هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز 
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با 
احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد ل( ارائه 
پیشنهاد به منظور تیین نرخ کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد 
نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و 

تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده 11 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی 
رئیس:

-انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق اصناف، امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه، ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه 
به اتاق اصناف هر سه ماه یکبار، گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به صورت ساالنه، موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره، کسب 
موافقت  رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت خود، پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وری و بهبود کسب و کار، پیگیری 

و برنامه های مدون اتحادیه، انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه بند ب ماده 37 قانون نظام صنفی 
نواب رئیس

-در غیاب رئیس اتحادیه )هنگام مرخصی و مأموریت(، نواب رئیس به ترتیب سمت وظایف وی را بر عهده دارند، شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه، پیگیری 
و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 

دبیر 
-تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه 

خزانه دار 
-مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه، اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی ساالنه اتحادیه، پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای 

اتحادیه در چارچوب  آیین نامه تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی ، ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه 
بازرس اتحاديه

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله در اجرای آیین نامه شرح وظایف بازرس از جمله نحوه صدور، تمدید، تعویض 
و ابطال پروانه کسب در اتحادیه، نحوه اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نحوه 
اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه 
دریافتی به ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد، تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات 
و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت، بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه، بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از 

مبالغ دریافتی اتحادیه  با حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

تاریخ انتشار- 98/8/4 - نوبت اول

 اینکه تورم سنگینی در دو سال گذشته 
در ایران بوده یک مطلب است اینکه تورم 
در مهرماه نیــم درصد بوده مطلبی دیگر. 
تورم مهر ماه گواه این است که سود فعال 
اقتصادی در مهرماه از محل تورم نبوده در 
حالیکه در دو سال گذشته ۹۰ درصد سود 
فعال اقتصادی از محل تورم بوده است .

 در لحظــه تهیه گزارش دالر نیمائی ۶۹۰ 
تومان ارزان تر از دالر آزاد اســت، بانک 
مرکــزی در نــرخ دالر نیمائــی دخالت 
نمی کند و نرخ دالر نیمائی را بازار تعیین 
می کنــد. پائین بــودن ۶۹۰ تومانی دالر 
نیمائی نســبت به بازار آزاد به این خاطر 

است که تقاضا نیست.
 چک های رمزدار وصول شده در هر ماه 
حجم معامات کان در کشــور را نشان 

می دهد و مقایســه مقدار آن با گذشــته 
ســطح انتظارات تورمی را نشان می  دهد. 
حجــم چک های رمــز دار معامله شــده 
در شــهریور ۱۲۰ هــزار میلیارد تومان و 
مســاوی معدل ماهانه ســال ۹5 است با 
لحاظ کردن قیمت دالر، حجم معامات 
کان در کشور ۳۰ درصد سال ۹5 است 
که گواه صفر شــدن انتظــارات تورمی 
است. کاهش ۷۰ درصدی معامات کان 
در کشــور گواه کاهش فــروش فعاالن 

اقتصادی است.
 در دو سال گذشته سود فعال اقتصادی از 
تورم بود در آذر ماه ســود فعال اقتصادی 
باید از محل ســود عملیاتی باشــد. )این 
تحلیــل فقط برای آذر مــاه اعتبار دارد و 

برای ماه های بعد هر ماه بروز میشود( 

اقتصادی که سرمایه در گردش   فعاالن 
را از محل اســتقراض تأمیــن می کنند 
بهره بانکــی را تاکنــون از محل تورم 
بانکی  بهره  منبعــد  پرداخت می  کردند 
را باید از محل ســود عملیاتی پرداخت 
کننــد پرداخت بهره بطور متوســط ۲۲ 
درصــد از محل ســود عملیاتی در 8۰ 
درصد مــوارد توجیه اقتصــادی ندارد. 
دالر نیمائــی ۶۹۰ تومــان از دالر آزاد 
پائین تر اســت و استراتژی دولت پائین 
به دالر  نیمائی نسبت  نگهداشــتن دالر 
آزاد نیســت و علت پائین بودن تقاضا 
برای دالر نیمائی اســت نکتــه به این 
بازمی گــردد کــه مصرف کننــده دالر 
وقتی  و  بودنــد  نیمائی عمدتــًا صنایع 
قرار باشــد صنایع ارز را به قیمت آزاد 

خریــداری کنند و محصــول را نیر به 
قیمت آزاد بفروشــند بســیاری از این 
صنایع توجیه اقتصادی خود را از دست 
می دهند علــت پائین بودن ۶۹۰ تومانی 
دالر نیمائی نســبت به دالر آزاد، کاهش 
تولید در صنایعی است که با ارز نیمائی 
کار می کردنــد و علت کاهش تولید نیز 
غیر اقتصادی شــدن تولید در برخی از 
صنایع داخلی بــا از بین رفتن اختاف 

ارز دولتی و آزاد است.
 صادرکننــدگان باید 5۰ درصــد از ارز 

صادراتی را در ســامانه نیما عرضه کنند 
و علت پایین بودن قیمت ارز نیمائی این 
اســت که تقاضا برای ارز نیمائی کمتر از 
5۰ درصــد صادرات اســت. برای اینکه 
اختاف ارز نیمایی و بازار آزاد صفر شود 
باید صادر کنندگان موظف شوند به جای 
5۰ درصــد فقط ۳5 درصد از ارز نیمایی 
را در ســامانه نیما ارائه دهند تا بین ورود 

و خروج سامانه نیما تعادل ایجاد شود.
 بــا وجودی که ارز نیمائــی ۶۹۰ تومان 
پائین تر از ارز آزاد اســت افزایش ۱5۰ 

تومانی قیمت دالر در بازار آزاد باید علت 
دیگری داشته باشد قاعدتا باید با کاهش 
تقاضــا برای ارز نیمائی، ارز در بازار آزاد 

تحت فشار نزولی قرار می گرفت.
 علت افزایش نرخ دالر در بازار آزاد کم 

شدن درهم در بازار است.
 علت دیگر مهار نرخ ارز نیمایی، ممنوع 
کردن دسته دیگری از کاالهایی است که 
در داخل تولید میشود و این تقاضا برای 

ارز نیمایی را کاهش داده است.
* محمدحسین ادیب

رقابت ناسالم در بازار همدان قیمت مرغ را 
کاهش داد

 رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان گفت: رقابت ناســالم در بازار 
همدان قیمت مرغ را کاهش داده است.

جواد عاشــوری بیان کرد: قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم برای مصرف 
کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان مصوب شده   اما رقابت ناسالم بازار این 
قیمت را در برخی فروشگاه ها به ۱۲ هزار و 5۰۰ تومان و حتی کمتر 

رسانده است.
وی با بیان اینکه هر کیلوگرم مرغ گرم  با قیمت ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان 
بین فروشندگان توزیع می شود، به تسنیم گفت: فروشندگانی که مرغ 
را با قیمت کمتر از نرخ مصوب به فروش می رســانند رقابت ناسالم 
را در بــازار ایجاد می کنند.رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان با تاکید 
بر اینکه هیچ گونه کمبودی در بازار وجود ندارد، تصریح کرد: عرضه 
مرغ گرم به خوبی انجام می شــود اما میزان تقاضا تا حدودی کاهش 
یافته است.عاشوری با بیان اینکه مرغ منجمد هم در بازار وجود دارد 
اما نیازی به عرضه آن احســاس نمی شود، گفت: روزانه ۶۰ تا 8۰ تن 

مرغ  گرم در بازار همدان توزیع می شود.
وی گفت: قیمت مرغ منطقی اســت و مردم توانایی خرید آن را دارند، با 
توجه به وضعیت خوب جوجه ریزی، پیش بینی می کنیم تا چند ماه آینده 
هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم. رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان 
در بخش دیگری از سخنانش به افزایش قیمت هرشانه تخم مرغ اشاره کرد 
و گفت: هر شانه تخم مرغ با نرخ ۱۶ تا ۱۹ هزار تومان به فروش می رسد.

پیشنهاد ويژه 
برای آذرماه  فعاالن اقتصادی

قدرت پول ملی 
۲۱ درصد 

افزایش  یافت
 همتی از افزایش ۲۱ درصدی قدرت 
پول ملی در یک ســال اخیــر خبر داد و 

به تشــریح اهداف اصلی اقتصاد در طی 
ماه های آینده پرداخت.

عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل بانک 
اینســتاگرامی  مرکــزی در یادداشــت 
خود نوشت: یک ســال از شروع جنگ 
بانکی و صادرات  اقتصادی و تحریــم 
نفت ایران توســط آمریکا می گذرد آن 

روزها پیش بینی یک ســال بعد مشکل و 
تا حدی نگران کننــده بود، اما آمریکا با 
تداوم یکســال فشار حداکثری به هدف 
اصلی اش که از هم فروپاشــی اقتصاد و 
در نهایت به زانــو در آوردن ایران بود 

نرسید.
نــرخ ارز که خــود آمریکایی هــا از آن 

به عنوان شــاخص مهم تاثیر فشــار یاد 
می کردند از ۱۴ هزار و ۳5۰ تومان در ۱۳ 
آبان ماه ســال ۱۳۹۷ به ۱۱ هزار و ۱۰۰ 
تومــان در ۱۳ آبان ماه ۱۳۹8 رســید )۲۱ 
درصد افزایش قدرت پــول ملی(. تورم 
ناشی از تغییر نرخ ارز و اخال در بخش 
خارجی اقتصاد فشــار زیادی به اقتصاد 

ایران خصوصا اقشــار بــا درآمد پایین و 
ثابــت وارد آورد و رفــاه بخش مهمی از 
مردم از بابت تحریم آســیب دید که نیاز 

به تامین دارد.
نهایتاً ثبات نســبی به اقتصاد برگشت و 
شــاخص های مهم اقتصادی نظیر تورم و 
رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر بهبود قرار 

گرفت. از حاال تاش ها در اقتصاد بایستی 
متمرکز شــود بر رشد تشــکیل سرمایه 
ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید ملی، 
کاهش اتکای بودجه به نفت و ایمن سازی 
اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی 
و سرعت دادن به روند اصاح نظام بانکی 

کشور.
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برای لیگ یکی شدن آستین ها را باال بزنید
 چرا فوتبال همدان با این همه ظرفیت و توان و پرآوازه بودن نباید 
حداقل در ســطح لیگ دسته اول فوتبال کشــور یک نماینده نداشته 

باشد؟!
آیا وقت آن نشده که پاس به سطح اول فوتبال ایران بازگردد؟

آیا وقت آن نشــده تیم فوتبال شهرداری همدان با سابقه باال در لیگ 
دسته دوم فوتبال کشور امسال لیگ یکی شود؟

تا کی باید فوتبال این اســتان با چندین استادیوم ورزشی و امکانات 
متعدد در لیگ های پایین دست و پا بزند؟

آیا دیار الوند، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین با این همه ســابقه و 
قدمت از شــهرهای کوچک که در لیگ دسته اول تیمداری می کنند 

کمتر است؟
این فصل لیگ دســته دوم فوتبال کشور بهترین زمان برای صعود تیم 
های پاس و شهرداری همدان به لیگ دسته اول فوتبال کشور است؟
تنها کمی همت مسئوالن و حمایت هواداران را این موضوع می طلبد؟

در شــهرهای کوچکی ماننــد گناوه، ماثانی، آســتارا، تالش، بوکان، 
گچســاران که جمعیتی کمتر از همدان دارند شــاهد حضور پرشور 
هوادار هستیم که باید امسال همه مردم شهر همدان و فوتبال دوستان 
این شــهر دست به دســت هم بدهند و در بازی های خانگی دو تیم 

استان پاس و شهرداری همدان را حمایت کنند؟
امسال پاس و شهرداری در حد و اندازه های دو تیم مدعی در هر دو 
گروه برای حریفان خود خط و نشــان کشیده اند و باید از این دو تیم 

حمایت الزم صورت بگیرد؟
و اگر کسی در این میان به دنبال به حاشیه بردن این دو تیم بود چیزی 
که در این سال ها کم ضربه به پاس و شهرداری نزده است باید کوس 

رسوایی آنها در شهر زده شود؟
همه باید دست به دست هم دهیم تا در پایان فصل شاهد یک جشن 

فوتبالی بعد از سال ها در دیار الوند باشیم.
در ایــن میان جا دارد از حمایت های تک تک مدیران شــهر همدان 

تشکر کنیم.
پازل موفقیت پاس و شــهرداری همدان با حضور مســئوالن دلسوز، 
هواداران متعصب و اصحاب رسانه امسال تکمیل شده و باید به امید 

خدا شاهد یک جشن صعود در پایان فصل باشیم.
* محمدرضا بهرامی صفت

گلزن 3 امتیازی پاس مقابل بعثت کرمانشاه
گلم را به پدرم تقدیم می کنم

 مهاجم جنگنده و گلزن پاس در گفتگو با برنا  گفت: گلم را به پدر 
عزیزم تقدیم می کنم که هرچه دارم از اوست.

مصطفی قیصری افزود: از قبل این حس را داشــتم که در مقابل بعثت 
کرمانشاه گل می زنم و همین مساله انگیزه ام برای گلزنی را دوچندان 

کرده بود.
وی بیان کرد: پاس گل مســعود رمضانی همانی بود که پیش بینی می 
کردم چون از این پاس ها زیاد به من داده بود و شناخت الزم از نوع 

آن داشتم.
قیصری با تاکید بر اینکه پیروزی دلچســبی مقابل بعثت کرمانشــاه 
رقم خــورد، افزود: این برد حاصل تاش تمامی اعضای تیم اســت 
و خوشــحالم که با این پیروزی هواداران را شادمان به خانه هایشان 

بدرقه کردم.
ــا  ــد ت ــث ش ــمند باع ــروزی ارزش ــن پی ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
همچنــان در کــورس قهرمانــی قــرار بگیریــم و اکنــون انتظــار داریــم 
ــت الزم را  ــد و حمای ــل کنن ــود عم ــای خ ــده ه ــه وع ــئوالن ب مس

داشــته باشــند.

بانوان همدان 
در لیگ بسکتبال نوجوانان کشور

 تیم بانوان شهرستان همدان به مرحله دوم مسابقات لیگ بسکتبال 
نوجوانان کشور به میزبانی قزوین اعزام شدند.

تیم دختران همدان به مرحله دوم مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان 
کشــور مســابقات که به میزبانی قزوین برگزار خواهد شد به این 
شهر اعزام شــد. تیم نوجوانان هیأت بســکتبال شهرستان همدان 
در ایــن دوره از بازی ها با تیم های نیشــابور و قزوین به رقابت 

خواهند پرداخت .
الزم به ذکر است نخستین دیدار از دور اول مسابقات لیگ نوجوان 
کشــور به میزبانی مشــهد برگزار شــد که تیم نوجوان شهرستان 
همدان توانســتد با نتیجه 5۹ به 5۴ در برابر تیم ســورن مشهد به 

پیروزی برسند.

قضاوت در پومسه جام ستارگان

 لیلی حیدری داور همدانی در لیگ برتر پومســه جام ستارگان به 
قضاوت پرداخت .

لیلــی حیــدری داور همدانــی و جــوان تکواندو اســتان در مســابقات 
ــوم  ــا س ــه اول ت ــتارگان )هفت ــام س ــوان ج ــه بان ــر پومس ــگ برت لی
ــه قضــاوت  ــزار شــد ب ــدو برگ ــه تکوان ــه در خان دور برگشــت( ک

پرداخــت 
لیلــی حیدری که از داوران جوان تکواندو اســتان همدان اســت ،با 
قضاوت های کم نقص خود توانسته است خود را در بین داوران عالی 
کشــور ،مطرح نماید و همواره جزو داوران دعوت شــده به اینگونه 

مسابقات مهم و کلیدی قرار بگیرد.

اردن میزبان بازی تیم ملی ایران 
مقابل عراق شد

ــه  ــرد ک ــام ک ــما اع ــیا رس ــال آس ــیون فوتب ــرانجام کنفدراس  س
بــازی تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان مقابــل عــراق در اردن برگــزار 

مــی شــود.
پــس ازآنکــه فیفــا اعــام کــرد کشــور عــراق نمیتوانــد میزبــان تیــم 
هــای ایــران و بحریــن در چارچــوب مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ 
باشــد بــه صــورت غیــر رســمی از کشــور اردن بــه عنــوان میزبــان 

عــراق مقابــل ایــران و بحریــن نــام بــرده شــد.
روز گذشــته AFC بــه صــورت رســمی بــه فدراســیون هــای ایــران 
و بحریــن اعــام کــرد کــه عــراق در کشــور اردن میزبانــی آنهــا را 

برعهــده خواهــد داشــت.
بدیــن ترتیــب تیــم هــای ملــی عــراق و ایــران در تاریــخ ۲۳ آبــان 

در ســاعت ۱۶ در اردن بــه مصــاف هــم مــی رونــد.

هندبال مالیر افتخار آفرین شد

 هند بالیســت های مایری عنوان نایب قهرمانی دور اول مسابقات 
لیگ دسته یک بانوان کشور  را کسب کردند. 

تیم هندبال امید شهرســتان مایر با همت و تاش خســتگی ناپذیر 
بازیکنان و درایت و هوشیاری مربی این تیم مزگان ملکی  با شکست 
تیــم قدرتمند قزوین با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ عنوان نایب قهرمانی دور اول 
این مســابقات را از آن خود کرد و با اقتدار به دور دوم این مسابقات 

صعود کرد 
شــایان ذکر است که مایری  ها در این مســابقات ابتدا تیم پرقدرت 
آتریسای تهران را ۲8 بر ۲۱ شکست داد و سپس در مصاف با دالوران 
ســبزوار ۲۹ بر ۲۴ به برتری رسید هندبالیست های مایری در بازی 
سوم مقابل تیم کردستان قرار گرفتند که این دیدار را ۲۷ بر ۲۳ واگذار 

کردند.
دور اول مســابقات لیگ دسته یک بانوان کشــور به میزبانی قزوین 

برگزار شد.
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پیشخوان

ــن  ــردای فامنی ــرژی ف ــادرات ان ــت ص ــرکت مدیری ــرات ش ــی تغیی آگه
ملــی  و شناســه  ثبــت 217  بــه شــماره  شــرکت ســهامی خــاص 
14005577507 بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ 1398/05/05 

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
1 - سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 

ــس  ــمت رئی ــه س ــی5020026859 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــم آرزو نعیم خان
ــی5029467572  ــماره مل ــه ش ــری ب ــره ناص ــم زه ــره خان ــأت مدی هی
ــماره  ــه ش ــی ب ــا نعیم ــای رض ــره آق ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــمت نای ــه س ب

ــره  ــت مدی ــو هی ــمت عض ــه س ــی5029956875 ب مل
ــمت  ــه س ــی5029947337 ب ــماره مل ــه ش ــام ب ــوی پی ــی نق ــای عل 2 - آق

ــد  ــاب گردی ــهامداران( انتخ ــره و س ــأت مدی ــارج از هی ــر عامل)خ مدی
3 - کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته 
، بــروات ، قراردادهــا و عقوداســالمی بــا امضــاء رضــا نعیمــی همــراه بــا مهــر 

شــرکت معتبــر مــی باشــد. 
)653360(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری فامنین 

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

سند رسمي
 1398/7/10 مورخــه   139860326034000761 شــماره  رأي  برابــر 
ــي و  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض هی
ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه 
ــارض  ــه و بالمع ــات مالکان ــه دو تصرف ــدان منطق ــک هم ــت مل ثب
ــماره  ــه ش ــد ب ــی محم ــد عل ــر  فرزن ــی مه ــادق صادق ــی ص متقاض
ــش  ــاع از ش ــگ مش ــه دان ــدان در س ــادره از هم ــنامه 2000 ص شناس
دانــگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 743/28 مترمربــع تحــت 
پــالک 175/10318 واقــع در  همــدان حومــه بخــش 2 خریــداری مــع 

ــت.    ــده اس ــرز گردی ــمی مح ــعاعی رس ــر ش ــطه  از ناص الواس
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. )م 

الف 1238(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/3

موسی حنیفه، رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

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

سند رسمي
برابــر رأي شــماره 139860326034000760 مورخه 1398/7/10 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حســین صادقی مهر  فرزند علی 
محمد به شماره شناسنامه 4138 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 743/28 مترمربع تحت پالک 
175/10318 واقع در  همدان حومه بخش 2 خریداری مع الواسطه  از ناصر 

شعاعی رسمی محرز گردیده است.   
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک  ــه ای ب
ــه مراجــع  مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک

صــادر خواهــد شــد. )م الــف 1240(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/3

موسی حنیفه، رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326005000412 مورخ 1398/6/10 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای رضا چگینی به شماره شناسنامه 645 
و شماره ملی 3961361525  صادره از نهاوند فرزند اسدآباد و ششدانگ 
یک قطعه زمین آبیــزار با حق آبه طبق مقررات قانون توزیع عادالنه آب 
به مســاحت 40166/14 مترمربع قسمتی از پالک 8 اصلي بخش 3 حوزه 
ثبتی شهرستان نهاوند واقع در اراضی روستای گوشه سعد وقاص حقوق 
ارتفاقی ندارد مالک رسمي مشــاعی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به 
مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. )م الف 186(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/4

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقای ســجاد بحیرایی مالک پالک 2 فرعی از 277 
اصلی بخش یک نهاوند می باشــد و برابر درخواســت 
شــماره 4381/ن/98 مورخ 1398/8/14 تقاضای صدور 
ســند تک برگی پالک فوق را از ایــن اداره نموده اند و 
برابر نامه شماره 4381/ن/98 مورخ 98/8/14  متقاضی 
مدعی می باشد که مجاورین پالک مذکور را می شناسد و 
دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استنادکد 914 مجموعه 
بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و 
مساحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 
آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه 
مالکین مجاورین پــالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در 
تاریخ دوشــنبه مورخ 1398/8/27 ساعت 11 در محل 
وقوع ملک واقع در نهاوند، راسته میرزا آقا حضور یابند 
بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع 
از انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به 
آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد. )م الف 

)185
محمدعلی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند 

خانواده مرحومه پرمون نطقی:
راهداری قزوین به جای پذیرش 
اشتباه به دنبال اتالف وقت است

 مرحومه نطقی از قهرمانان ســابق اسکیت و از داوران 
و مربیان برجســته این رشته ورزشی همدان بود که برای 
تدریــس در کاس داوری به قزوین اعزام شــده بود در 
برگشت طی ســانحه تصادف در محور قزوین به همدان 

جان خود را از دست داد.
فاطمه میدانچی مادر همســر پرمون نطقی که در صحنه 

تصادف حضور داشته این روزها همراه خانواده ایشان به 
دنبال احقاق حق آن مرحومه و شــکایت از مســببان این 

تصادف هستند.
خانم میدانچــی در گفتگو با برنا می گوید: کارشــناس 
دادگستری پس از بررسی صحنه تصادف اعام کرد که در 
کنــار تقصیر 5۰ درصدی راننده نیمی از این تقصیر نیز به 
گردن راهداری قزوین است که در استاندارد سازی جاده 

سهل انگاری کرده است.
وی ادامه داد: کارشناس مربوطه در بررسی صحنه تصادف، 
نبود گاردریل استاندارد در مسیر را علت حادثه اعام کرد.

میدانچــی تصریح کرد: کوتاهی راهــداری در این حادثه 
در دادگاه ضیاآباد هم بررســی و تائید شده، اما مسئوالن 
راهداری همچنان زیر بار تقصیر خود نمی روند و چند ماه  

است که به دنبال اتاف وقت هستند.
وی با بیان اینکه به راحتی ســرمایه های خود را از دست 
می دهیم گفت: پرمــون نطقی یک داور و مربی با ارزش 
اسکیت کشور بود و به راحتی این سرمایه خود را از دست 
دادیم و از مسئوالن فدراسیون اسکیت و اداره کل ورزش 
و جوانان استان نیز می خواهم همراه خانواده نطقی پیگیر 

این شکایت باشند.

ریس هیأت کشتی  استان 
تاکید کرد

نظم مالک سرمایه گذاری 
هیأت برای  قهرمانان 

است 
 حمیــد رضا یاری  اظهار داشــت 
:کشــتی گیران ما نیاز بــه اردو و رفع 
ایــرادات وتمریــن با حریفــان برون 

استانی دارند .
وی تصریح کــرد :با برنامه ریزی های 
مدون هیأت ایــن امکان فراهم آمده تا 
کشــتی گیران در کنار مربیان ســازنده 
وسرمربیان به این اردوها دعوت شوند.

یاری خاطر نشــان کرد :در این اردوها 
نظم  مهمترین  ماک هیأت در راستای 
ســرمایه گذاری بر روی کشتی گیران 
اســت لذا از کشــتی گیرانی که بدنبال 
آینده ای درخشان هستند انتظار داریم 
بطور منظم در این اردوها حضور بعمل 

رسانند.

حضور کبودراهنگ در 
لیگ برتر کاراته کشور

 لیگ برتر کاراته کشور در سال ۹8 
از دیروز جمعه با حضور ۲۴ تیم آغاز 
شــد که تیم هیأت کاراته کبودراهنگ 
در گروه ســه این مسابقات با تیم های 
شــهرداری بندرانزلی،آکادمی نوروزی 
قزوین و پاس کن شی کان قم همگروه 

شد.

صادق نادرپور: همه 
بازی های پاس حکم 

فینال دارد
 تیم پاس با غلبه بر بعثت کرمانشاه 

به صدر جدول نزدیک شد.
سنگربان تیم پاس با اعام ایت مطلب 
گفت: هیچ مسابقه ای را دست کم نمی 
گیریم و همه بازی هــا برای ما حکم 

فینال را دارد.
صادق نادرپور افزود: خدا را شــاکریم 
که تا به اینجا با تاش همه بچه ها نتایج 
خوبی کســب کرده ایم هــر چند کار 
ســختی در پیش داریم و در این مسیر 
قطعا حمایت به موقع مســئوالن انگیزه 
الزم را بــرای تداوم موفقیت ها بدنبال 

خواهد داد. 
وی اضافــه کرد: تیمی یک دســت و 
همدل داریم کــه لیاقت صعود دارد و 
امیدوارم با فراهم شدن شرایط الزم به 

این مهم دست یابیم. 
وی بــا تمجیــد از کادر فنی تیم پاس 
گفــت: کادر فنی باتجربــه و کاردانی 
اینکــه حمایت هواداران  داریم ضمن 

برگ برنده ما است. 

پیشکسوت تکواندو 
استان در داوری پومسه

 قربان دلشــاد پیشکسوت تکواندو 
استان همدان و مربی و داور بین المللی 
تکوانــدو اســتان روز ۱5 آبــان ماه به 
قضاوت در هفته های اول تا ســوم دور 
برگشت پومسه جام ستارگان پرداخت 
و نمره قابل قبولی را از مســئول کمیته 
تکواندو جمهوری  فدراســیون  داوران 

اسامی ایران دریافت کرد.
ــان  ــود از قهرمان ــه خ ــاد ک ــان دلش قرب
پومســه تکوانــدو جهــان اســت ،مدرک 
داوری بیــن المللــی درجــه ســه پومســه 
را در کارنامــه خویــش دارد و جــزو 
مفاخــر مربیگــری و داوری پومســه در 

اســتان همــدان اســت .

ذوب فلزات بهار صفر- آذر آب اراک یک
گل: مصطفی قاسمی دقیقه 32 پنالتی 

اخطار: امیرمحمد بیگلری و امیر پیشخورد 
)ذوب( امیر حسین آقائی )آذر آب( 

داوران: وحیــد درازیان، داریوش کمری و 
میثم احمدی )کرمانشاه(

تیــم ذوب فلزات: مختــار آذرآباد، مجید 
بیات، امیر محمد بیگلری، عارف سیمانی، 
میثم مرادی شــهباز )امیــر رحیمی 71(، 
مجتبی رشیدیان، محمدرضا احمدی )سعید 
حیدری 80(، پارســا قلی پــور )محمود 
خالدیان 75(، تیمور شکری، امیر پیشخورد 

و حسین ورمزیار
سرمربی: حمید شانه ای 

یاســر  میرزایی،  تیــم آذر آب: مصطفی 
گودرزی، علیرضا زال ســیاه دشت، سعید 
جعفری، مصطفی قاسمی، امیرحسین آقائی، 
اشــکان صالحی، مهران میرزا محمد )علی 
یاراحمدی، عرفان کاظم  چغا 72(، مهدی 
زاده )میالد خســروی 56( و میالد مظفری 

)عباس ترابی 90(
سرمربی: امین پناهی 

همدان ورزشگاه جوانان شهر بهار هفته دهم 
مسابقات لیگ دسته سوم کشور

  دهمین هفته از مســابقات لیگ دســته 
سوم کشــور با انجام ۶ بازی از گروه دوم 
در شــهرهای مختلف دنبال شد و تیم های 
آذرآب اراک، شهروند رامسر، آبیدر سنندج، 
ســتاره کاســپین بابل و دماوند آمل مقابل 
حریفان خود به برتری رسیدند و یک دیدار 

نیز مساوی شد.
در ورزشگاه جوانان بهار تیم ذوب فلزات این 
شهر میزبان صدرنشــین رقابت های آذرآب 
اراک بــود. این دیدار که بــرای ذوب حکم 
مرگ و زندگی را داشــت با قضاوت داوران 
کرمانشــاهی آغاز شــد. بــازی در نیمه اول 
بیشــتر در میانه میدان بیــن دو تیم رد و بدل 
شــد. در دقیقه ۳۲ بازی در یکی از حمات 
تیم میهمان، مجیــد بیات مدافع ذوب فلزات 
مرتکب خطای پنالتی شد و مصطفی قاسمی 
ایــن توپ را به گل برتری آذرآب تبدیل کرد 

تا نیمه اول به سود تیم اراکی به پایان برسد.
با آغاز نیمه دوم شاگردان حمید شانه ای تاش 
وافری برای گلزنی داشتند و حماتی را روی 
دروازه تیــم حریف تــدارک دیدند که راه به 

جایی نبردند.

تیــم آذرآب نیز با کنترل بازی ســعی کرد تا 
از دســت آورد خود حفاظت کند قضاوت نه 
چندان خوب داور باعث شــد تا بازی رنگ 
خشــونت به خود بگیــرد و بازیکنان ذوب 
فلزات اعتراض گســترده ای به داور داشتند. 
سرانجام این بازی با همان تک گل نیمه اول 
به سود آذرآب به آخر رسید تا این تیم بخت 
اول صعود باشد تیم ذوب نیز با این شکست، 
کاخ آرزوهایش فرو ریخت و تقریبا ســقوط 

خود را کرد.
ذوب فلزات برای بقا در لیگ ۳ امیدی ندارد 
و از هــم اکنون باید غزل خداحافظی این تیم 

را خواند.
اما دیگر نماینده اســتان شهرداری مریانج در 
کرج به مصاف برق آرا تیم دوم جدول رفت 
بــازی با حمــات تیم میزبان آغاز شــد اما 
انسجام و هماهنگی شاگردان محمود الماسی 
اجــازه نزدیک شــدن مهاجمان ایــن تیم به 
دروازه را ندادند و نیمه نخســت بدون گل به 

آخر رسید.
با آغاز نیمه دوم شهرداری مریانج بر توپ و 
میدان حاکم شــد و چندین فرصت گلزنی به 
دســت آورد که مهاجمان این تیم با بی دقتی 
این فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست 

دادند.
بازی خوب شــهرداری در نیمه دوم تحسین 
سرمربی حریف را به همراه داشت. سرانجام 
این بــازی بدون آنکه توپی از خط دروازه ها 
بگذرد بدون گل به آخر رسید و تیم شهرداری 
مریانج با کســب یک امتیاز بــه بقا در لیگ 

امیدوار شد.

در این دیدار شــهرداری مریانــج با ترکیب 
مهــران رحمانی، علی الماســی، محمدرضا 
ورمزیار، حســین زرین چنگ، میثم خلیلی، 
وحید صفائــی، پوریا عظیمی، مهدی زارعی، 
مرتضی نجار زاده )محمدرضا پور شــعبانیان 
۷۰(، ایمان بیات )شــاهین رفیعی زاده ۶5( و 
حامد میرزائی به میدان رفت و موفق به کسب 
یک امتیاز شیرین از مدعی قهرمانی این رقابت 

ها شد. 
در ســایر دیدارهای این گروه تیم شــهروند 
رامسر با دو گل سولدوز نقده را شکست داد 
آبیدر ســنندج ۴ بر یک از سد شاهین زنجان 
گذشت. دماوند آمل با ۷ گل آریونجم تهران 
را درهم کوبید و کاســپین بابل نیز ۴ بر ۲ تیم 

کیمیای تهران را مغلوب کرد.
در پایــان هفته دهم این رقابت ها آذر آب 
اراک با کســب ۲۱ امتیاز یکه تاز جدول 
است و ۴ تیم دماوند آمل، شهروند رامسر 
،ابیدر سنندج و برق آرا البرز با ۱5 امتیاز 
در تعقیــب تیم اراکی هســتند. نمایندگان 
اســتان نیــز دهــم و یازدهم هســتند و 
امیــدی به بقــا در لیگ ندارنــد هر چند 
تیم شــهرداری مریانج امیدهای کم رنگی 
دارد. ۳ هفته از این رقابت ها باقی اســت 
و بازی هــای پایانی بــرای تیم های باال 
و میانی جدول حســاس اســت. در هفته 
یازدهــم این رقابت هــا تیم ذوب فلزات 
راهی آمل می شــود  تا با دماوند این شهر 
کــه از مدعیان صعود اســت دیدار کند و 
شهرداری مریانج میزبان دیگر مدعی لیگ 

بود. رامسرخواهد  شهروند 

جدول رده بندی لیگ دسته سوم)هفته دهم( گروه دوم

امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

1121+143-963آذرآب اراک1

1115+94322110دماوند آمل2

815+42214-95شهروند رامسر3

615+136-936برق آرا البرز4

315+94321411ابیدر سنندج5

14-93511515کاسپین بابل6

613+103431913کیمیای تهران7

213+103431311سولدوز نقده8

12-93331212فرهنگ البرز9

29-82331214شهرداری مریانج10

55-81251015ذوب فلزات بهار11

205-91261131شاهین زنجان12

215-10127930آریو نجم تهران13

در لیگ دسته سوم کشور 

سقوط ذوب فلزات 
و امیدهای کم رنگ شهرداری مريانج
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باباطاهر

گل آفتابگردان مصنوعی ساخته شد

 پنل های خورشیدی ابداع شده اند که شبیه گل آفتابگردان هستند. 
ســاقه های این گل ها از موادی تهیه شــده اند که در مجاورت نور 
خم می شوند و در نتیجه پنل ها به سمت نور خورشید می چرخند.

به گــزارش  مهر ، براســاس تحقیقات جدید می تــوان پنل های 
خورشــیدی را طوری ســاخت که مانند گل آفتابگردان به ســمت 
نور بچرخند.در همین راســتا گل های آفتابگــردان مصنوعی به نام 
SunBOT  از موادی ابداع شده که نسبت به نور واکنش نشان می 
دهند. انرژی خورشــید در قسمت باالی این دستگاه جمع آوری می 
شود. در قسمت ســاقه نیز از مواد استانداردی با قابلیت جذب نور 
استفاده شده که به طور معمول در سلول های خورشیدی به کار می 

رود.عرض هر SunBOT  کمتر از یک میلی متر است.

داروهایی با برند ایرانی برایم خوشایند بود

 بنا داریم در بخش هایی همچون آموزش در حوزه های فناوری نانو، 
زیست فناوری و مهندسی و طراحی، انتقال فناوری با ایران همکاری 
کنیم. وزیر علــوم و فناوری ونزوئا با اعام این خبر گفت: در مدت 
زمان حضورم در ایران به یک داروخانه رفتم پس از مشــاهده داروها 
بسیار برایم خوشایند بود که روی آنها ساخت ایران خورده است و این 
داروها برند ایرانی دارند. پس این موضوع نشان می دهد با وجود تحریم 
ها و فشارها می توان به پیشرفت و موفقیت رسید.به گزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، گابریا سرویلیا خیمنس وزیر علوم 
و فناوری ونزوئا در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
بیان کرد: از ســوی خودم و ۳۰ میلیون مردم ونزوئا از ملت ایران به 

خاطر این نگاه و مبارزه با چالش های اقتصادی تشکر می کنم. 

تولید انبوه »گاز استریل« نانویی از آویشن

 محققان کشور با همکاری یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید 
گاز استریل و پنبه با فناوری نانو از یک گیاه بومی شدند.

دکتر امین محمد پورفرد، مجری طرح تولید گاز اســتریل با فناوری 
نانو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گیاه آویشن یکی از گیاهانی 
اســت که خواص آنتی باکتریال آن شهرت جهانی دارد و از آن برای 
درمان برخی بیماری ها اســتفاده می شــود؛ از این رو طی تحقیقاتی 
که انجام داده ایم توانســتیم با  بکار گیری فناوری نانو در آویشــن 
بومی شیراز، نانوذرات این گیاه را بدست آوریم.وی با بیان اینکه این 
نانوذرات در بسیاری از داروها استفاده می شود، بیان کرد: نانوذرات 
آویشن، تجزیه پذیر است و عاوه بر ضرر کمتر می توان با کمترین 

هزینه آن را برای تولید محصوالت دارویی به کار برد. 

هک مخفی گوشی ها و بلندگوهای هوشمند 
با لیزر ممکن شد

 محققان امنیتی به روشی جدید برای هک گوشی ها و بلندگوهای 
هوشــمند دســت یافته اند که در قالب آن از لیزر برای صدور مخفیانه 
فرامین صوتی برای فعال کردن بلندگوهای مذکور اســتفاده می شود.به 
گزارش مهر ، با استفاده از این روش می توان برخی گوشی های مجهز 
به دستیار صوتی و هر بلندگوی هوشمندی را هک کرد، حتی اگر فاصله 
منبع منتشرکننده لیزر از بلندگو بیش از صد متر باشد.نشانگرهای لیزری 
که برای انتشار نور لیزر به کار می روند، قابلیت فریب دادن بلندگوهای 
هوشمند، گوشی های همراه و تبلت ها را دارند و می توانند از قابلیت 
درک فرامین صوتی این دستگاه های الکترونیک برای فعال کردن آنها و 

اجرای برنامه ها و دستورات مختلف سواستفاده کنند.

زنبور رباتیک در شلوغ ترین فضا پرواز 
می کند و آسیب نمی بیند

 محققــان موفق به تولیــد یک زنبور رباتیک با بــال های نرم و 
منعطف شــده اند که در شــلوغ ترین فضاها بدون برخورد با موانع 

پرواز می کند و در صورت برخورد آسیب نمی بیند.
به گزارش ایسنا ، این ربات که روبوبی نام گرفته، می تواند با شناسایی 
ســریع انواع موانع مانند دیوار، شیشه ها وغیره با ضخامت و ارتفاع 
مختلف از فراز آنها عبور کند.محققان آمریکایی نوعی عضات نرم 
مصنوعی برای اســتفاده در ربات یادشده تولید کرده اند که حتی در 
صورت برخورد با موانع مختلف آســیب نمی بیند. عضات یادشده 
در صورت برخورد با دیوار، کوبیده شــدن به زمین و تصادم با دیگر 

ربات های روبوبی هیچ آسیبی نمی بینند.

مشارکت شهرستان ها 
درجشنواره

 رئیس جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
گفت: برنامه ریزی های الزم انجام شده تا کودکان و 
نوجوانان شهرستان های استان همدان از برنامه های 

این جشنواره بهره مند شوند.
به گزارش مهر، احمدرضا احســانی در نشســت با 
مدیران فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان های 
اســتان همدان با بیان اینکه مقدمات جشــنواره در 
همدان فراهم شــده اســت، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه جشنواره بین المللی است و گروه های داخلی 
و خارجی از کشــورهای اروپایی در همدان حضور 
دارند، تبلغیات جشنواره از اهمیت بسزایی برخوردار 

است.
وی با بیان اینکه ۷ سالن در شهر همدان برای اجرای 
نمایش های بخش مســابقه پیش بینی شــده است، 
یادآور شــد: دو تریلی ســیار تئاتر ۱5 آبان ماه وارد 
همدان می شــوند و برنامه های خود را اجرا خواهند 

کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان ادامه 
داد: این دو تریلی در شهرســتان  در نوبت صبح به 

اجرای نمایش می پردازند.
احســانی با بیان اینکه شهرســتان هــا در تبلیغات 
جشــنواره تاش کنند، خاطرنشان کرد: تاش ها به 
گونه ای باشــد که مردم در جریان جشــنواره قرار 
بگیرند و تمهیدات برای حضور کودکان و نوجوانان 

در سالن های نمایش اندیشیده شود.
وی همچنیــن تصریــح کــرد: در شــهر همــدان 
تلویزیون های شــهری، بیلبوردها و پل های تبلیغاتی 
در اختیار ستاد برگزاری جشنواره تئاتر قرار گرفتند 
و انتظار می رود شهرســتان ها نیز  تبلیغات شــهری 
جشنواره را انجام دهند. احسانی تاکید کرد: مشکلی 
در تامین تجهیزات ســالن ها در شهرستان ها وجود 
ندارد و هماهنگــی الزم در این زمینه به عمل آمده 

است.

جای خالی »طبیعت« 
در تئاتر کودک و نوجوان

 یــک کارگردان تئاتر کــودک بابیان اینکه جای 
خالی موضوع طبیعت در تئاتر دیده می شود، گفت: 
باید تمرکز بیشتری به این موضوع در تئاتر کودک 

صورت گیرد.
ــی  ــش خیابان ــا نمای ــه ب ــدی ک ــا محم غامرض
»مــرغ درخــت حتــی گل هــای قالــی« از مشــهد در 
بیســت و ششــمین جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر 
کــودک و نوجــوان همــدان حضــور دارد بــا بیــان 
اینکــه ایــن نمایــش بــه قصــه مــردی بــا توانایــی  
صحبــت بــا دیگــر موجــودات می پــردازد، اظهــار 
داشــت: دختــری گل فــروش در نمایــش حضــور 
دارد کــه حیــن برخــورد بــا آن مــرد، بــه طبیعــت، 

ــود. ــد می ش ــواران عاقه من ــاه و جان گل و گی
وی از پرداخت کم و غیرمستقیم به طبیعت در آثار 
نمایشی ســخن گفت و افزود: باید تمرکز بیشتری 
بــه این موضوع در تئاتر کــودک صورت گرفته و 
داســتان های جذابی تولید شود تا بتواند اثرگذاری 

الزم را بر مخاطب داشته باشد.
ــی  ــای اساس ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ــدی ب محم
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــی، خاطرنشــان ک ــر خیابان تئات
اینکــه نمایــش خیابانــی فرصــت محــدودی بــرای 
ــورت  ــه ص ــد ب ــود دارد، بای ــداف خ ــال اه انتق
خیلــی  و  کــرده  شــخصیت پردازی  واضــح 
ســریع بــه اصــل مطلــب برســد و در عیــن حــال 
ــا  ــد ت ــاد کن ــز ایج ــی را نی ــای جذاب موقعیت ه
ــه دارد. ــود نگ ــای خ ــای حرف ه ــب را پ مخاط

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تئاتــر خیابانــی در مشــهد 
ــردم  ــدان و م ــوی هنرمن ــی از س ــتقبال باالی از اس
برخــوردار اســت، گفــت: ســاالنه شــاید بیــش از 
ــرا  ــد و اج ــهد تولی ــی در مش ــش خیابان 5۰ نمای
ــی  ــار خیابان ــودک، آث ــد در حــوزه ک شــود هرچن
ــتر  ــد بیش ــود و بای ــد می ش ــماری تولی انگشت ش

مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

برنامه اسنپ تریپ برای توسعه گردشگری
 تا همین چند ســال پیش، اطاعات جغرافیایی و گردشگری عموم 
افراد به شــهر یا استان محل زندگی شان محدود می شد. مثا بسیار بعید 
بود کســی که در گیان زندگی می کند، اطاعی از روســتای عقدا در 
اردکان یزد داشــته باشد یا ساکنان کرمانشاه، کوه های مینیاتوری چابهار 
را بشناسند. مقاصد سفر مردم بیشتر مشهد، اصفهان و شیراز بود و حتی 
در همین شــهرها هم فقط مکان های دیدنِی مشهور بودند که با استقبال 
گردشــگران مواجه می شدند. از حدود ۲۰ سال پیش با گسترش شبکه 
اینترنــت، تحول بزرگی در زندگی مردم جهان ایجاد شــد. ایران نیز با 
افزایش ۲5 هزار درصدی ضریب نفوذ اینترنت در دو دهه اخیر، یکی از 

کشورهای پیشگام در مسیر این تحول نام گرفت.
اینترنت باعث شــد اطاعات به آسانی در اختیار ما قرار بگیرند. امروزه 
با وجود دنیای مجازی، هیچ شهر یا روستایی برایمان گمنام و ناشناخته 
نمی ماند. با یک جســت وجوی ساده می توانیم به جاذبه های تاریخی و 
طبیعی، غذاهای محلی، صنایع دستی و به طور کلی به اطاعات فرهنگی، 
جغرافیایی و تاریخی شــهرها و روســتاهای دور و نزدیک دسترســی 
داشــته باشیم. اقتصاددانان، صنعت گردشگری را پس از صنعت نفت و 
خودروسازی، سومین پدیده اقتصادی پویا و روبه رشد می دانند. ناگفته 
پیداســت که توسعه گردشــگری تا چه اندازه می تواند در رشد اقتصاد 
موثر باشد. با نفوذ شــبکه اینترنت در مناطق شهری و روستایی جهان، 
گردشگری نیز مانند صنایع دیگر وارد مسیر جدیدی شد. وب سایت ها 
و اپلیکیشن هایی در کشورهای مختلف جهان به وجود آمدند که هدف 
همه آنها آسان ســازی مسیر سفر و تشویق افراد به مسافرت های داخلی 
و خارجــی بــود. Booking.com و  Expedia.com از جمله 
وب سایت هایی هســتند که با ارائه خدمات آناین رزرو هتل و امکان 
خرید بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما به افراد کمک می کنند تا به سادگی 
و در کوتاه ترین زمان بتوانند از یک نقطه در جهان به نقطه دیگر ســفر 

کنند.
اســنپ تریپ یکی از شــرکت های گروه اسنپ اســت که از سال ۹۴ 
فعالیت خود را در زمینه خدمات آناین ســفر آغاز کرد. این شرکت 
در حــال حاضر حدود ۲۷۰ کارمند با میانگین ســنی ۲۹ ســال دارد 
که شــبانه روز در تاشند تا قدمی در راســتای بهبود وضعیت صنعت 
گردشگری ایران بردارند. اسنپ تریپ بیش از هزار هتل، هتل آپارتمان 
و خانه بوم گردی را در سراســر ایران پوشش می دهد. با جست وجوی 
اســم شهر یا اســتان موردنظرتان می توانید به فهرست کامل هتل های 
آن منطقه دسترسی داشــته باشید. امکان فیلتر کردن فهرست هتل های 
پیشنهادی بر اســاس پربازدیدترین، باالترین تخفیف، پرفروش ترین، 
بیشترین و کمترین قیمت، باعث شده کاربران بتوانند هتل مناسب خود 
را به راحتی انتخــاب و رزرو کنند. امکان خرید آناین بلیت هواپیما 
و اتوبــوس از همه خطوط هوایــی و پایانه های اتوبوس رانی از جمله 
ســرویس های دیگر این وب سایت هستند.  باگ سفری اسنپ تریپ 
هم اطاعات کاملی از مناطق دیدنی، آثار باســتانی و طبیعی، کافه ها، 
رســتوران ها و تفرجگاه های شهرها و روســتاهای دور و نزدیک در 
اختیار شــما قرار می دهد تا  بتوانید با مطالعه مطالب آن، سفرتان را با 

دید و آگاهی بهتری آغاز کنید.
در دنیای پرشــتاب امروز، هر ابزاری کــه بتواند باعث صرفه جویی در 
 )OTA( زمان و هزینه شود، ارزشمند است. آژانس های مسافرتی آناین
در سال  های اخیر توانســتند نقش مهمی در گسترش فرهنگ سفر ایفا 
کنند. اســنپ تریپ هم یکی از این ابزارهاست که با سرعت بخشیدن به 
برنامه ریزی سفر، کمک می کند تا گردشگران بیشتری مسافرت در ایران 
را تجربه کنند. رونق گردشگری باعث توسعه پایدار اقتصادی در شهرها 
و روستاها شــده و اشتغال زایی را افزایش می دهد. بهبود زیرساخت ها، 
بهتر شدن شــرایط اقتصادی زنان، تولید صنایع دستی، افزایش آگاهی و 
حساسیت جوامع به معضل تغییرات آب وهوایی، حفظ و پایداری میراث 

فرهنگی و... نمونه هایی از دستاوردهای رشد گردشگری هستند.

■ حدیث:
امام علی)ع(:

زن، ُگل است، نه پیشکار. پس در همه حال، با او مدارا کن، و با وی، به خوبی همنشینی 
نما تا زندگی ات باصفا شود.      
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و من 

 وقتی عقربه های ســاعت روی ۱۴ نشســت و 
برگهای تقویم شــانزدهمین روز از دومین ماه پائیز 
شهر را یکپارچه شور و نشاط کرد . عصر پاییزی پنج 
شنبه کودکانه ترین رویداد بین المللی هنری کودکان 
و نوجوانان در همدان بیست و شش ساله شد . این 
رویداد در حالی گذر از ربع قرن برگزاری را جشن 
می گیرد که  امســال  5۲ اثر از 8 کشــور جهان در 

همدان روی صحنه خواهند رفت.
این بیستمین بار بود که پایتخت تاریخ و تمدن ایران 
زمین به عنوان خواســتگاه جشــنواره تئاتر میزبانی 
از جشــنواره را عهده دار میشــود و به این ترتیب  
بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجــوان در همدان آغاز به کار کرد.امســال این 
جشنواره  با شعار »کودک، تئاتر طبیعت« با حضور 
جمع کثیری از همدانی های دوستدار هنر  در پیاده 

راه بوعلی و میدان مرکزی شهر  آغاز به کار کرد.
تصاویر زیبای کودکان و نوجوانان شرکت کننده در 
آیین افتتاحیه با عروســکها، چترها و بادکنک های 
رنگی به شــادی پرداختند و آغاز جشــنواره تئاتر 
کودک را جشن گرفتند. گروه های نمایشی از میدان 
آرامگاه بوعلی سینا تا میدان امام خمینی )ره( در میان 
انبوه مردم عروسک های غول پیکر را به حرکت در 
آوردند و برنامه اجرا کردند. امسال همدان بیستمین 
دوره برگزاری جشــنواره را پشت سر می گذارد و 
برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان از ماه ها قبل در همدان آغاز شده 
و کم کم به روزهایی نزدیک می شویم که ثمره این 

زحمات دیده خواهد شد.
طبــق گفته مســئوالن دســت انــدرکار ۱۲ کمیته 
تخصصی برای اجرای برنامه ها پیش بینی شــده و 
۹ سالن برای اجرای نمایش و برگزاری کارگاه های 
آموزشی مد نظر است به طوری که طی روزهای ۱۶ 
تا ۲۱ آبان مــاه نمایش های ایرانی و خارجی روی 

صحنه خواهند رفت.
ســالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
استان همدان برای اجرای آثار خردسال، سینما کانون 
بــرای برگزاری کارگاه ها، ســالن اصلی و پاتوی 
مجتمع شهید آوینی، سالن اصلی و پاتوی مجتمع 
شهید آوینی، پاتوی استاد عبادی و تاالر فجر برای 

اجرای نمایش ها در نظر گرفته شده است.
از روز گذشــته ، سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســامی اســتان همدان برای اجرای آثار 
خردسال، ســینما کانون برای برگزاری کارگاه ها، 
ســالن اصلی و پاتوی مجتمع شهید آوینی، سالن 
اصلی و پاتوی مجتمع شهید آوینی، پاتوی استاد 
عبادی و تــاالر فجر برای اجرای نمایش ها در نظر 

گرفته شده است.
این دوره از جشــنواره بین المللــی تئاتر کودک و 
نوجوان ۳۰۳ اثر در بخش های مختلف را دریافت 
کرده که شــامل 5۰ اثر در بخش مســابقه نوجوان 
ایران، ۶۶ اثر در بخش مســابقه خیابانی، ۴8 اثر در 
بخش مســابقه خردســال، 8۲ اثر در بخش مسابقه 
کودک و 5۷ اثر در بخش نمایشــنامه نویســی بوده 

اما  5۲ نمایش در دوره بیســت و ششــم جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اجرا می شــود و ۷ 
کشور نیز در بخش بین الملل نمایش های خود را بر 

روی صحنه خواهند برد.
 نمایش 9 اثر خارجی در جشنواره

بر اساس گفته رئیس جشنواره بیست و ششم تئاتر 
کودک و نوجوان امســال ۹ اثر از کشورهای اسپانیا، 
ایتالیا )۳ اثر(، آرژانتین، یونان، تاجیکستان، فرانسه و 
بلژیک در بیست و ششمین دوره از جشنواره حضور 
خواهند داشــت و میزان آثار ارســالی نیز نسبت به 

دوره قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.
تهران، همدان، اصفهان، بوشــهر، البرز، خراســان 
رضوی، لرســتان، مرکزی، گیان، یــزد، هرمزگان، 
مازندران و قم اســتان هایی هستند که در جشنواره 
حضــور دارنــد و 8 گروه از همدان بــرای اجرای 
تئاتر در ایام برگزاری جشنواره به شهرستانها اعزام 
خواهند شد تا تمامی مناطق اســتان همدان از این 

برنامه بهره مند شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان همدان 
شــامگاه جمعه در جلســه هماهنگــی  کمیته امور 
سالن ها، حراست و امربه معروف بیست و ششمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با 
بیان اینکه همدان میزبان 5۰۰ میهمان در جشــنواره 
است، اظهار کرد: ما باید رسم میزبانی و میهمان نوازی 
را رعایت کنیم و صبر و شکیبایی باالیی در تعامل با 

یکدیگر در کمیته های مختلف داشته باشیم.
احمدرضا احسانی همچنین تصریح کرد: در راستای 
هم افزایی و هم پوشانی کمیته ها، باید هماهنگی های 

الزم بین دست اندرکاران صورت بگیرد.
 بلیت فروشی اینترنتی انجام شده است

احسانی با بیان اینکه تاش زیادی برای نظم دهی به 
سالن ها با بلیت فروشی اینترنتی صورت گرفته است، 
یادآور شــد: اولویت حضور در ســالن ها با افرادی 

است که بلیت تهیه کرده اند.

وی خاطرنشــان کرد: کمیته ارزیابی ســالن ها برای 
نخســتین بار در دوره بیســت و ششم شکل گرفته 
و اقدامــات صورت گرفته در ســالن ها را نظارت 
می کنند تا مشکات، هر روز در جلساتی بررسی و 
رفع شود. احسانی یادآور شد: خوشبختانه جشنواره 
به بلوغ رســیده و برای برگــزاری موفق آن نیاز به 

همکاری اهالی فرهنگ و هنر استان است.
مسئول کمیته سالن ها و امور هنری نیز با بیان اینکه 
کنترل وضعیت ســالن های نمایــش باید به بهترین 
شکل ممکن انجام شــود، اظهار کرد: اخاق مداری 
و نظم از جمله مواردی اســت که انتظار می رود از 

سوی مسئوالن سالن ها رعایت شود.
کیانوش بهروزپور همچنیــن تصریح کرد: در دوره 
بیست و ششــم جشــنواره، بلیت فروشی به شکل 
اینترنتی صورت گرفته و تماشاگران بر اساس شماره 

صندلی و بلیت وارد سالن می شوند.
به  نمایش ها  اجــرای  نوبــت صبــح   

دانش آموزان اختصاص دارد 
بهروزپــور همچنین خاطرنشــان کــرد: نوبت 
دانش آموزان  بــه  نمایش هــا  اجــرای  صبــح 
هماهنگی هــای  بایــد   و  دارد  اختصــاص 
با نظم  بــرای ورود  با مدیــران مدارس  الزم 

آید. عمل  به  دانش آموزان 
  خالقیت کودکان و نوجوانان، خشــت 

های سازنده آینده هر کشوری است
اما دبیر بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کــودک ونوجوان در همین زمینــه در پیامی با بیان 
اینکه تئاتر کودک و نوجوان یکی از ســخت ترین 
انواع تئاتر در دنیاســت و این تئاتــر نیاز به کار و 
تاش بسیار و صداقت، هیجان و باورمندی باالیی 
دارد، عنوان کرد: شکی نیست که پایه های فرهنگی 
غنی ایران توســط قراردادهای هم افزایش این هنر 

ارزشمند، شکیل و مستحکم خواهد شد.
مجید قناد با بیان اینکه خدای را شــکر که بار دیگر 

در مسیر سخت آزمونی دیگر از هفت خوان تعلیم و 
تربیت، همراه کودکان و نوجوانان کشور سربلندمان 
قرار گرفته ایــم، افزود: کودکان و نوجوانان با بازی 
زندگــی می کنند و با زندگی بــازی و این عزیزان 
از دریچه قراردادهای ســاده همین بازی ها پوسته 
سخت زندگی را شــکافته و بتدریج آینده خود را 

شکل می دهند.
وی با بیــان اینکه خاقیت کــودکان و نوجوانان، 
خشت های سازنده آینده هر کشوری است، گفت: 
عمر جشنواره تئاتر کودک در کشور عزیزمان از ربع 
قرن گذشت و همین امر نشان دهنده  میزان اهمیت  

آن است.
رئیس بیســت و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کــودک و نوجوان نیز با بیان اینکــه همین که هنر 
دیرینه تئاتر همزاد آیین است و آیین و آیین واره ها 
همزاد بشر، کفایتی است که می تواند بر درخشندگی 
این هنر ارزشــمند و متعال که ریشه در نهاد آدمی 
دارد، نور افشانی کند و راهی هموار و شایسته باشد 
برای تازیدن به قله های اندیشه و احساس و تجربه 
گرایی، قله هایی که می توان در آن انســان شــدن، 
انسان بودن و انسان ماندن را به تجلی نشست، گفت: 
بی تردید رویدادهای ماندگار هنری محصول اندیشه 
های سترگ و شکوه مند و تابناکی هستند که آفرینش 
گــر پرتوهایی ژرف و مانــا در طی طریق آدمیان تا 

رسیدن به اوج شایستگی می شوند.
کوتاه ســخن آنکه بر این باوریم  جشنواره فرصتی 
است مغتنم تا آرزوها، دغدغه ها و دل مشغولی های 
سرنوشت ســاز کودکان و نوجوانان این دیار را به 
صحنه بریم  حال  امیدواریم بیســت و ششــمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان 
در ســایه شکوه و اســتواری الوند بر فراز پایتخت 
تاریــخ و تمدن ایران زمین  همدان، چون گذشــته 
نگین درخشــانی به میزبانی میهمانان درخشــانش 

باشد.

امید 26 ساله شد

بازگشت شور کودکانه به شهر
■ 52 اثر نمایش در 6 روز جشنواره روی صحنه می رود


