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اجراى طرح 
نظارتى آرد 
و نان در 
همدان

جشنواره 
منجيان غريق 
در همدان برگزار 
شد

پيش فروش بيش 
از 7000 بليت 
سفرهاى
 نوروزى

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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در تعطيالت نوروزي چشم 
اميد مردم به اقتدار پليس است

 ايــن روزهــا در آســتانه تعطيــالت 
نــوروزي و تصميم خيلــي از خانواده ها 
براي برنامه ريزي سفرهاي نوروزي، دغدغه 
اصلي همان امنيت خانه خالي از ســكنه و 
نگراني از احتمال هــر حادثه اي در غياب 
صاحب خانه از جمله دســتبرد و ســرقت 

مي باشد.در اين ارتباط انتظار مي رود .

يادداشت
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جلوه هاي زيباي
 يك تكريم و معارفه

يادداشت ميهمان

2

 نور علي نور

شفاف نبودن مواد قانوني از جمله عوامل اصالح قانون انتخابات
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

 رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان 
كشور گفت: سيستم توزيع كشور مورد 
گاليه مجلس شوراى اسالمى و مسئوالن 
اســت كه در اين راســتا براى سال 98 

برنامه ويژه اى تهيه و تنظيم شده است.
پيمان زندى جمعه در جمع اعضاى اتاق 
اصناف شهرســتان اسدآباد بيان كرد: در 
اين برنامه سيســتم جامعى براى شبكه 
توزيع طراحى شــده است و اميدواريم 
در نيمه نخست ســال جديد اين طرح 

اجرا شود.
وى خاطرنشــان كــرد: در اين طرح از 
نظرات و كم و كاســتى هاى اعالم شده 
از سوى اتاق اصناف استان ها آگاه شده 
و همه جوانب كار براى ســاماندهى و 
يكپارچه ســازى سيســتم توزيع لحاظ 

شده است.
به گزارش ايرنا، زندى با اشاره به اينكه 
مركز امور اصنــاف و بازرگانان يكى از 
ســازمان هاى دولتى اســت نظارت بر 
نظام صنفى كشــور را مهمترين وظيفه 
اين نهــاد ذكر كرد. رئيــس مركز امور 
اصنــاف و بازرگانان كشــور يادآورى 
كرد: اصالح امــور اصناف، الكترونيكى 
كردن امور ســازمان هاى صنفى، تعامل 
سازنده و اثربخش با تشكل هاى بخش 
خصوصى، آسان و حمايت از شيوه هاى 
نوين كسب و كار، كمك به بهبود مستمر 
فضاى كســب و كار رقابتى، هماهنگى 
و ايجــاد يكپارچگــى در نظام توزيع و 
شــركت هاى پخش سراسرى از ديگر 

امورى است كه در اين سازمان پيگيرى 
مى كنيم.

 افزون بر 50 هــزار تن ميوه 
نوروزى از فردا در كشــور توزيع 

مى شود
معاون بازرگانــى داخلى وزير صنعت، 
معدن، تجارت گفت: افزون بر 50 هزار 
تن ميوه شــب عيد از شــنبه در سراسر 
كشور بر اساس نرخ مصوب ستاد تنظيم 

بازار استان ها توزيع مى شود.
عباس قبادى بيان كرد: ميوه تهيه شــده 
شامل سيب و پرتقال است كه دست كم 
بــا 10 تا 15 درصد زير قيمت بازار بين 

مصرف كنندگان توزيع مى شود.
وى با بيان اينكه براى تامين مايحتاج مردم 
هيچ مشكلى نداريم افزود: تمام كاالهاى 
پرمصرف و مورد نياز كشــور براى سال 
جديد تامين و ذخيره سازى شده است. 
قبادى از طرح شفاف سازى بازار خبرداد 
و گفت: از سال جديد بازرسى ها تشديد 

شده و مواردى همچون نصب برچسب 
به روى اجناس و ارائه فاكتور به مشترى 
به صورت قانون درآمده و اجراى آن به 

شدت رصد مى شود.
معاون بازرگانــى داخلى وزير صنعت، 
معدن و تجارت واگذارى امور تجارت 
و كســب و كار اصنــاف بــه خود اين 
مجموعــه را از سياســت هــاى كالن 
كشــورى برشمرد و اضافه كرد: در سال 
جديد مشاركت اصناف در مديريت بازار 

افزايش مى يابد.
وى برگزار نشدن نمايشگاه هاى عرضه 
مســتقيم كاال را در راســتاى حمايــت 
بازاريان و كســبه دانســت و گفت: ما 
بــه اصناف ايمان داريم كــه براى مردم 
دلســوزتر از مــا عمل مى كننــد و در 
صورت لزوم بــا مديريت خود بازاريان 

اينگونه نمايشگاه ها برگزار شود.
قبادى در آستانه سال نو و آغاز سفرهاى 
نوروزى هموطنان، از اصناف خواســت 

با مشــترى مدارى و رعايت بهداشــت 
و انصاف، خوشــنامى را براى شــهر و 
ديارشان به آرمغان آورده و موجب رونق 

اقتصادى منطقه خود شوند.
 ماليات اصناف كاهش يابد

رئيس اتاق اصناف اســدآباد نيز در اين 
جلســه از فعاليت چهار هزار صنف و 
اشــتغال بكار هشــت هزار نفر در اين 
صنوف خبر داد و گفت: كسبه و بازاريان 
اين شهرســتان از قشر ضعيف و داراى 

سرمايه هاى اندك هستند.
موسى رضا غفارى با ابراز گاليه از ميزان 
ماليات دريافتى از صنــوف افزود: نرخ 
استان  مراكز  براســاس  دريافتى  ماليات 
هــا و خارج از توان مالى اصناف بوده و 

نيازمند بازنگرى است.
وى بــا بيان اينكه اتــاق اصناف نهادى 
خودگردان و فاقد هرگونه اعتبار دولتى 
اســت اضافه كرد: براســاس قانون يك 
هزارم ماليات دريافتى سهم اتاق اصناف 
است كه عودت داده نشده و همواره حق 

اتاق اصناف از بين مى رود.
غفارى گفت: در همين زمينه 20 درصد 
از جرائــم صنفــى نيز بايد بــه اصناف 
برگردانده شــود كه اين موضوع از سال 

93 تاكنون قطع شده است.
رئيس اتاق اصناف از مسئوالن خواست 
حقوق از دست رفته اصناف را براى گره 
گشايى در امورات و رفع مشكالت مالى 
پيگيرى كــرده و اين نهاد حامى انقالب 

را يارى كنند.

چه مهجور مانده اي 
كتاب (خانه) عزيز من

همه به وسعت قلبهايتان آمديد و در مراسم تشييع، تدفين و ترحيم پدرمان
 دكتر محمد حسين روناسى 

شركت نموده و با قطره اشكى، ارسال متن تسليت يا نثار تاج گل، قلب هاى مهربانتان را بر روى اندوهمان 
گشوديد، محبت و صفايتان را ارج مى نهيم و نيكوترين دعاهاى خود را نثارتان مى كنيم.

صميمانــه و بــى حــد و حصــر، از عموهــاى عزيزمــان حــاج محمــود روناســى، مهنــدس علــى روناســى و 
حــاج محمــد فيضــى و خانواده هــاى گراميشــان سپاســگذاريم و خاضعانه تريــن سپاســها و نيكوتريــن 

دعاهــاى خــود را نثارتــان مــى كنيــم.

بسمه تعالي
تشكر و اعتذار

خوشا آنان كه با عزت ز گيتى                                    بساط خويش برچيدند و رفتند
ز كاالهاى اين آشفته بازار                                              محبت را پسنديدند و رفتند

محمدرضا، رامين و رويا روناسى

بارکطرح جامع شبكه توزيع در كشور اجرا مى شود و  سال 

ضميمه روزنامه همدان پيام فـردا
ضميمه روزنامه همدان پيام فـردا

دهه فجر آزمون عملكرد مديران استان بود

ادارات غيررسانه اي ازنگاه مطبوعات
توزيع ميوه شب عيد

 همدان از امروز 
آغاز مى شود

روزانه 
وروزانهنو
ن

منتشر منتشر شدشد

رتبه بندى جهانى 
مى گويد نهاوند داراي 
پاك ترين هواى ايران 

نوروز را به  
نهاوند پاك ترين 
شهر ايران سفر 

كنيد
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يادداشت روز

يادداشت ميهمان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

3000 تاكسى در ايام نوروز فعالند
 مدير معاونت تاكسيرانى و حمل و نقل بار و كاالى همدان ازفعاليت 3000 تاكسى در ايام نوروز خبرداد.

ميالد كريمى با اشــاره به اينكه 3000 تاكســى دركشيك نوروزى قرار دارند، اظهاركرد: 40 درصد تاكسى هاى شهر همدان در 
نيمه نخست تعطيالت نوروزى فعال خواهند بود.

وى با بيان اينكه در نيمه دوم تعطيالت نوروز 60 درصد از تاكسى هاى شهر همدان فعاليت مى كنند، يادآور شد:  در اين ايام 60
درصد از تاكسى هاى موجود در كشيك به مسافران و شهروندان همدانى خدمات رسانى خواهند داشت.

وى با اشــاره به خدمات رسانى تاكسيرانان در آخرين پنجشنبه سال 97 نيز به ايسنا گفت: در پنجشنبه آخر سال 300 دستگاه 
ناوگان حمل و نقل عمومى از جمله 100 دستگاه ون و 200 دستگاه تاكسى سوارى به زائران اهل قبور خدمات رسانى كردند.

كريمى افزود: در آخرين پنجشــنبه سال 97 تاكســيرانان همدانى 35 هزار زائر اهل قبور را به مزار شهدا و باغ بهشت همدان 
جابه جا كردند.مدير معاونت تاكسيرانى و حمل و نقل بار و كاالى همدان عنوان كرد: همچنين در راستاى رفاه حال شهروندان، 
كودكان و ســالمندان در پنجشنبه آخر سال با همكارى سازمان ترافيك شــهردارى همدان، خدمات رايگان ويژه تردد در باغ 
بهشت توسط تاكسيرانان صورت گرفت به طوريكه حدود 10 دستگاه تاكسى به جابه جايى مسافران درون باغ بهشت پرداختند.

توزيع ميوه شب عيد همدان از امروز آغاز مى شود
 مدير سازمان تعاون روستايى استان همدان از توزيع سيب و پرتقال در طرح تنظيم بازار ايام پايانى سال در 160 غرفه خبر 

داد و گفت: ميوه شب عيد در استان همدان از 26 اسفند در 160 غرفه توزيع مىشود.
 رضا عباسى اظهاركرد: در طرح تنظيم بازار ميوه ايام پايانى سال تأمين ميوه بازار مد نظر دولت نيست، بلكه عرضه ميوه در ايام 

پايانى سال با هدف تنظيم بازار و جلوگيرى از افزايش كاذب قيمت انجام مى شود. 
وى با تأكيد بر اينكه هدف از عرضه محصول ســيب و پرتقال به بازار، تنظيم بازار و حمايت از حقوق مصرف كننده اســت، 
به ايســنا گفت: در تأمين ميوه طرح تنظيم بازار با توجه به ســهميه كشورى اســتان مشكلى وجود ندارد و سيب و پرتقال در 

سردخانه هاى استان براى اجراى كامل طرح موجود است. 
عباسى يادآور شد: ميزان سهميه سيب و پرتقال استان همدان نسبت به سال گذشته 30 درصد افزايش يافته است.  

وى با اشاره به اينكه قيمت ميوه در طرح تنظيم بازار نمى تواند با قيمت ميوه در بازار تفاوت چشمگيرى داشته باشد، يادآورشد: 
بر اســاس دســتورالعمل به منظور جلوگيرى از تخلفات احتمالى، سيب 15 درصد و  پرتقال 20درصد پايين تر از قيمت بازار 

قيمت گذارى مى شود.

 نور علي نور
محمدجواد بيات »

 مدت هــا در محافل مذهبي، سياســي، اجتماعي، فرهنگي و بعضًا 
در پايگاه هاي اطالع رساني و فضاي سايبري مطرح بود كه مقرر است 
حضرت آيت ا... غياث الدين طاها محمدي نماينده سابق ولي فقيه در 
اســتان و امام جمعه همدان تشريف ببرند و حضرت حجت االسالم و 
المسلمين حبيب ا... شعباني موثقي عهده دار مسئوليت خطير امام جمعه 

شهر همدان و نماينده ولي فقيه در استان گردند.
 تجزيه و تحليل ها، گمانه زني ها و حرف و حديث هاي گوناگون بازار 
اين رخداد مذهبي، سياســي را داغ تر از داغ كرد بود. عده اي چاشــني 
بيانشــان احتمال بود، برخي قريب به يقين طرح موضوع مي كردند و 
گروهي هم بر موج ســوار و به دنبال اهداف از پيش تعيين شده خود 
بودنــد هر چند بعضي از خواص در جريان امر بودند ليكن هاله اي از 
ابهام در جامعه وجود داشــت كه مي توانست با كليد تقوا و معاملت با 
خدا قفل ايجاد شده را باز نمايد. به بركت نخستين جمعه از ماه رجب 
المرجب مردي كه چهل ســال در كســوت اقامه جمعه در فامنين و 
همدان و نيز حدود 15 سال نماينده ولي فقيه در استان در مصلي جمعه 
مردم را به تقواي الهي فرا مي خواند اينبار نيز در خطبه اي عشــقي در 
زالل حقيقيت با صالبت در جايگاه نماز جمعه خبر از جايگزين امام 
جمعه شهر همدان و نماينده جديد ولي فقيه در استان و ايراد خطبه هاي 
جمعه پيش رو داد. وي گفت: در طول امامت جمعه و نماينده ولي فقيه 
در اســتان تالش خود را در انجام اين مسئوليت سنگين بعمل آورده ام 
و از رهبر رشــيدمان حضرت امام خامنــه اي مدظله العالي صميمانه 
سپاســگزارم كه اين امامت سنگين را از دوش من برداشتند و به عهده 
جواني فاضل، دانشمند، حجت االسالم و المسلمين حبيب ا... شعباني از 
هميــن خطه قرار دادند. ضمن حالليت از مردم عزيز از همگان تقاضا 

دارم در تقويت و حضور در نماز جمعه كوشا باشند. 
اســتاد اخالق افزود: من د ركنار شــما مردم خوب خواهم ماند و هر 
كمكي در خدمت به شما از دستم برآيد كوتاهي نخواهم كرد. هر گاه 
همدان باشم در نماز جمعه نيز شــركت خواهم نمود و از شما مردم 
مي خواهم در استقبال از امام جمعه و نماينده جديد ولي فقيه در استان 
به طرز شــكوهمند حضور پيدا كند. با ايــراد اين خطبه، نور الهي در 
فضاي حسينيه امام خميني(ره) محل برگزاري نماز جمعه جلوه گر شد. 
او حكميانه در تثبيت امنيت خاطرجامعه گامي بلند در سربازي انقالب 
اســالمي و اطاعت از ولي امر مســلمين كه درس آموز همگان است 
برداشــت. بعد از اعالم انتصاب حجت االسالم و المسلمين حبيب ا... 
شعباني به سمت امام جمعه شهر همدان و نماينده ولي فقيه در استان 
در تاريخ 97/12/22 از سوي رهبر فرزانه انقالب اسالمي حضرت امام 
خامنه اي مدظله العالي او در دومين جمعه از ماه رجب در عمل به وعده 
داده شــده بشاش و سرزنده به حرم مطهر واجب تعظيم حضرت امام 
زاده عبدا... از نوادگان امام موسي بن جعفر (ع) به استقبال نماينده رهبر 
عزيز انقالب اسالمي شــتافت در ميان قشرهاي مردم او را به آغوش 
كشيد و با پاي پياده تا حسينيه امام او را همراهي و در صف نماز قرار 
گرفت، بســيار باصفا نظاره گر نخستين اقامه جمعه و ايراد خطبه امام 
جمعه جوان همدان گرديد تا درســي باشــد براي آيندگان كه راه گم 
نشــود. خطيب جوان نيز پس از سفارش نمازگزاران به رعايت تقواي 
الهي گفت: نماز جمعه فرا جناحي است اما داريا موضع انقالبي است. 
از همه شما تشــكر مي كنم به ويژه آيت ا... غياث الدين طاها محمدي 
كه من راضي به حضور ايشــان در مراسم استقبال نبودم اما بزرگواري 
فرمودنــد و اكنون نيز در نماز حضور يافته انــد و ما موظف به حفظ 
حريم و احترام ايشــان و تجليل از خدمات وي مي باشيم. آنگاه پس 
از پايان خطبه ها به تأســي از امير مومنان علي(ع) بال قرائت ســوره 
توحيد به محــراب رفت و امام جمعه پيشــين در معيت رئيس دفتر 
مقام معظم رهبري، رئيس شــواري سياست گذاري ائمه جمعه كشور، 
سلسله جليله روحانيت، دانشگاهيان، منتخبين مردم در مجلس شوراي 
اســالمي، نماينده عالي دولت در استان، فرماندهان نظامي و انتظامي، 
خانواده شاهد و ايثارگران، بسيجيان امام، هيأت مذهبي، اصناف و انبوه 
نمازگزاران از آحاد مردم به امامت نماينده جديد ولي فقيه در اســتان 
و امــام جمعه همدان به نماز ايســتاد. تا آموزه هاي ديني و آنچه را كه 
به مردم تعليم داده اســت در تاريخ ماندگار سازد. بدين سان حركتي 
اعتقادي، انقالبي منبعث از فرامين قــرآن و رهبري در حفظ وحدت 
جامعه اســالمي به عنوان اتفاقي مبارك و الگــوي موفق به نوعي در 
رقابت هاي انتخاباتي اعم از رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، 
شواري اســالمي شهر و روستا، عزل و نصب ها در كشور رقم خورد. 
حســن ختام اين مجارا اقدام انقالبي و انجام كار پسنديده و معروف 
امام جمعه جوان و نماينده ولي فقيه در استان حضور در بين مأمومين 
و اقامــه نماز عصر به امامت آيت ا... غياث الدين طاها محمدي بود كه 
با تابش نوري ديگر محبوبيت حبيب ا... ما را با حكم رهبري به عنوان 

حبيب  استان صد چندان و به قولي شد نورا علي نور.
ايام عزت مستدام 

* معاون فرهنگ، تحقيقات و آموزش ستاد امر به معروف و نهي از منكر همدان

در تعطيالت نوروزي چشم اميد مردم 
به اقتدار پليس است

مهدي ناصرنژاد »
 اين روزها در آســتانه تعطيــالت نوروزي و تصميــم خيلي از 
خانواده ها براي برنامه ريزي ســفرهاي نوروزي، دغدغه اصلي همان 
امنيت خانه خالي از سكنه و نگراني از احتمال هر حادثه اي در غياب 

صاحب خانه از جمله دستبرد و سرقت مي باشد.
در ايــن ارتباط انتظار مــي رود نيروي انتظامي همــدان طبق معمول 
ســال هاي گذشــته با اطالع رساني شايســته اي عالوه بر توصيه هاي 
عمومي به مردم نسبت به نحوه باال بردن ضريب امنيتي براي خانه هاي 
خالي از سكنه خود در سفرهاي نوروزي، زمينه آسايش خيال جامعه 

را فراهم سازد.
به نظر مي آيد اين مهم تاكنون در اســتان همدان جامعه عمل به خود 

نديده و يا احتماالً به روزهاي آينده موكول شده باشد.
البته بايد توجه داشــت پليس در هر ســطحي از آمادگي و امكانات 
و تعداد نيــروي پليس قادر به برقراري امنيــت صددرصدي جامعه 
نمي باشــد و اين خود مردم و خانواده ها هستند كه بايد با هشياري و 
توجه به تمام نكات ايمني و امنيتي، زمينه بروز حادثه و فرصت طلبي 
افراد بزهكار براي ســرقت از اماكن خصوصي و عمومي را به حداقل 

و بلكه به صفر برساند.
بــه قــول آن دوســت پليــس، وقتــي كســي بــا دســت خــودش تمــام 
ــودرو  ــا خ ــازه و ي ــا مغ ــود و ي ــه خ ــي نســبت ب ــاي امنيت حفاظ ه
ــه  ــع ب ــد در واق ــهل انگاري مي كن ــرد و س ــده مي گي ــود را نادي خ
ــه ســرقت ببرنــد. ــا مــال و امــوال او را ب دزدهــا اجــازه مي دهــد ت

بــا ايــن حــال وجــود پليــس نــه تنهــا در جامعــه مــا بلكــه در تمــام 
جوامــع انســاني يــك مقولــه مهــم و تأثيرگــذار در برقــراري امنيــت 
ــه هــر نحــو  ــا ب ــد ت ــكار عمومــي ايــن حــق را دارن مي باشــد و اف
ممكــن ســايه پليــس را در حــوادث و وقايــع كنــار خــود احســاس 
ــدوار  ــش امي ــه خوي ــس در جامع ــدار پلي ــه اقت ــبت ب ــرده و نس ك

باشــند.
ــه نقــش رســانه ها در آگاه ســازي  ــا توجــه ب ــروز و ب ــه ام در جامع
مــردم نســبت بــه بــود و نبــود جامعــه، مــردم، نهادهــا و ســازمان ها 
و بــه طــور كلــي حكومــت در دو ســوي ايــن نقــش ارتباطي توســط 
ــر در دو  ــن عناص ــك از اي ــر ي ــت ه ــد و غيب ــرار دارن ــانه ها ق رس
ســوي ايــن پــل ارتباطــي ، هــر گونــه تصميــم و برنامــه  و بنايــي را 

ــذارد. ــي مي گ ــر باق ــه كاره و ابت نيم
ــا صــرف حضــور پليــس در جامعــه آن خــالء ذهنــي  در ايــن معن
ــاط  ــاني و ارتب ــن اطالع رس ــرد و اي ــد ك ــر نخواه ــردم را پ ــزد م ن
ــي را  ــاي عموم ــه آگاهي ه ــت ك ــردم اس ــرهاي م ــا قش ــي ب جمع

ــي آورد. ــود م ــه وج ــر ب ــت خاط ــد و امني ــاء مي ده ارتق
وقتــي بــه خــودي خــود پليــس هســت و جســت و گريختــه نيــز 
ــرقت،  ــه س ــواري از جمل ــاي ناگ ــهر اتفاق ه ــار ش ــه و كن در گوش
درگيــري، مزاحمــت و خدايــي نكــرده قتلــي روي مي دهــد، ذهنيــت 
مــردم نيــز ناخــودآگاه متوجــه كيفيــت حضــور پليــس و نقــش او 
متمركــز خواهــد شــد و هميــن ذهنيــت اســت كــه منجــر بــه دوري 
يــا نزديكــي مــردم و افــكار عمومــي نــه تنهــا بــه نقــش و جايــگاه و 
تأثيــر پليــس بلكــه جامعــه پزشــكي يــا دســتگاه قضايــي و يــا امنيت 
ــي  ــادي و سياس ــي، اقتص ــاي اجتماع ــت در حوزه ه ــود امني ــا نب ي
ــا  ــت همان ــازي هاي درس ــي از ذهنيت س ــه يك ــه ك ــود و البت مي ش
ارتبــاط تعريــف شــده و هــدف دار بــا افــكار عمومــي مي باشــد. و 
در نهايــت اينكــه پليــس در آســتانه ســال نــو و شــروع تعطيــالت 
ــراي افزايــش  ــا ب ــم شــدن برخــي زمينه ه ــاً فراه ــوروزي و احيان ن
ــه اي  ــي چــه برنام ــل پيش بين ــل و غيرقاب حــوادث و اتفاق هــاي قاب
دارد و در چــه ســطحي از آمادگــي در كنــار مــردم و پشــتيبان مــردم 

خواهــد بــود.

1-  تغييرات مدنظر اســتاندار در ســال 97 عملى نشد گفته مى شود 
با اينكه اســتاندار همدان قصد داشت تا قبل از پايان سال 97 تغييرات 
مدنظر خود را انجام دهد، اين اتفاق ممكن نشــد.گويا برخى موانع و 
دســت ندادن فرصت كافى از داليل نبود امكان جابجايى ها تا قبل از 

پايان سال مى باشد.
2- پرونده شوراها روى ميز شوراى حل اختالف.  گفته مى شود پرونده 
اختالف نظر شوراى شهر همدان در خصوص غيبت مولوى و شهردار 
شدن عضو مستعفى شوراى شهر كبودراهنگ در شوراى حل اختالف 
استان بررسى مى شــود. گفتنى است، شوراى حل اختالف شوراهاى 

اسالمى در موعد قانونى موفق به برگزارى جلسه نشده است.
3-  تجليل مردمى از آيت ا... محمدى برگزار مى شود. 

گفته مى شود نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه جديد همدان در 
نخستين خطبه هاى نماز جمعه خود گفته است بزرگداشتى براى تجليل 
از مرد اخالق برگزار خواهد شد.حجت االسالم شعبانى همچنين گفته 

بايد شرايطى مهيا باشد كه از وجود آيت ا... محمدى استفاده شود.
4- آيت ا... محمدى در همدان مى ماند. گويا قرار است دفتر نمايندگى 

مجلس خبرگان رهبرى در همدان داير شود.
گفته مى شود به دنبال درخواست هاى مكرر مردمى آيت ا... محمدى 
به لحاظ نمايندگى مردم اســتان در مجلس خبرگان رهبرى و همچنين 

رياست بنياد علمى فرهنگى بوعلى سينا در همدان خواهد ماند.

مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان خبرداد
اجراى طرح نظارتى آرد و نان در همدان

 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان بــا تأكيد بر عزم 
تعزيرات حكومتى و دادســتانى دربرخورد بــا متخلفين ، گفت: 
طرح نظارتى ويژه آرد و نان ازســوي تعزيرات حكومتي اســتان 

همدان درحال اجراست .
از  مــردم  نارضايتــى  بــه  اشــاره  بــا  حســن پور  عليرضــا 
ــه نارضايتــى مــردم  وضعيــت نانوايى هــا، اظهاركــرد: باتوجــه ب
ــرى  ــا و جلوگي ــر نانوايي ه ــارت ب ــا نظ ــت نانوايى ه از وضعي
از عرضــه خــارج از شــبكه آرد توســط اكيپ هــاي گشــت 
مشــترك تعزيــرات حكومتــى بــا حضــور نماينــده دادســتانى در 

ــرار دارد . ــتور كار ق دس
وى تصريــح كــرد: بــا توجــه بــه سياســت هاى ســازمان 
ــاج  ــر مايحت ــارت ب ــرل و نظ ــى بركنت ــى مبن ــرات حكومت تعزي
ــرات حكومتــي همــدان  ــردم، گشــت مشــترك تعزي عمومــى م
بــا حضــور معــاون اجرايــى ايــن اداره كل و بــا همراهــى 
ــى از  ــى ميدان ــه بازرس ــدام ب ــدان اق ــتان هم ــدگان دادس نماين
ــه  ــك وكلوچ ــدى كي ــات تولي ــى كارخانج ــا و برخ نانوايى ه
اســتان همــدان كــرده كــه مشــكالتى همچــون بهداشــت محيــط 
، وجــود آرد مــازاد برســهميه  و كم فروشــى برخــى نانوايى هــا 

ــد. ــاهده ش مش
مديــركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان در پايان خاطرنشــان 
كرد: از عموم هم اســتانى هاي عزيزمي خواهيم در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، مراتب را از طريق شــماره تلفن 124( بازرسى و 
نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت ) يا از طريق شماره تلفن 
32524484  تعزيرات حكومتى همدان (مركزاستان )و يا تارنماى 

 t۱۳۵.irاطالع دهند.

 فرمانــدار تويســركان كــه در همايش 
سراسري فرمانداران كشــور به عنوان دبير 
كميســيون عمراني بود فرصــت را مغتنم 
شــمرده و به صورت مســتمر در سه روز 
متوالي از تريبون هاي مختلف نام تويسركان 
را بيان نمــود، به طور حتم اين نوع نگرش 
مســئوالن عالوه بر اينكه در توسعه صنعت 
گردشــگري كه ســند توســعه اســتان و 
شهرستان است نقش زيادي را ايفا مي كند، 
حساسيت و توجه مديران ارشد كشوري را 

نيز به شهرستان معطوف مي نمايد.
حبيــب موميوند كه از زمان حضورش در 
سمت فرماندار سعي نموده از هر موقعيت 
و فرصتي نسبت به معرفي شهرستان بهره 
ببرد، در فرصت پيش آمده نيز با جسارت 
و ســخنراني در جمع فرمانداران، هم نام 
اســتان همدان و به ويژه تويســركان را 
پرآوازه تــر نمود، هم موجــب دلگرمي 

همشهريان شد.
وي در جمع فرمانــداران، معاونين وزير و 
معاون امور عمراني  و سياسي وزير كشور و 
مديران كل حوزه معاونت عمراني به مدت 
15 دقيقه مطالب مطرح شده در كميسيون را 
بيان و اظهار داشــت: در كميسيون عمراني 
كه به مدت 4ساعت و نيم تشكيل شد، 25

نفر عضو داشــت كه همه اعضا بر روي دو 
محور نظارت فرماندار بر پروژه هاي عمراني 
اعــم از ملي و اســتاني و پــروژه هايي كه 
مســتقيما وزارت كشور كه به شهرداري ها 
و دهياري ها مرتبط است اظهار نظر نمودند.

وي با تأكيد بر اينكه حــوزه عمراني يكي 
از گســترده ترين حوزه هاي كشور است كه 
مي تواند در توسعه و ايجاد زيرساخت هاي 
توســعه و اشــتغالزايي نقش داشته باشد، 
افزود: اين حوزه بيش از 300 شــغل را در 

خود جاي مي دهد.
موميوند با اشــاره به اينكه در كشور 1279
شــهرداري و 37048 دهياري داير است كه 
به صورت بومي مســائل و مشكالت مردم 
را پيگيري مي كننــد، افزود: دولت تدبير و 
اميــد مانند همه بخش ها در حوزه عمراني 
بــا تعداد بســياري پروژه هــاي نيمه كاره 
با درصد پيشــرفت فيزيكــي اندك مواجه 
شــد كه متأســفانه پس از چند سال هنوز 
هم پروژه هايي كه داريــم افتتاح مي كنيم، 
پروژه هايي هســتند كه معضل و مشــكل 
بزرگي مانند مسكن مهر براي كشور ايجاد 
نمودند كه حتي در برخي نقاط كشور هنوز 

زيرساختها ايجاد نشده است.
وي با بيان اينكه متأسفانه 80هزار پروژه نيمه 
كاره اعم از ملي و اســتاني براي اين دولت 
بــه ارث مانده كه باعث شــده اين دولت 
كمترين كلنگ زني در پروژه هاي جديد را 
داشته باشــد، افزود: در دولت تدبير و اميد 
مي توانيم افتخار كنيم بيشــترين پروژه ها 
افتتاح شده و پروژه هاي فراواني در بخش 
هاي مختلف انجام گرفته است و علي رغم 
همه محدوديت هــا و كمبودهاي اعتباري، 
تنها در دو مورد كوچك مي توانيم اشــاره 

كنيم كــه از 20 ميليارد توماني كه از ابتداي 
تشكيل دهياري ها در سال 82 تا به امروز به 
دهياري ها داده شده، بالغ بر 15 هزار ميليارد 
تومــان آن (بيش از 75درصــد) در دولت 
تدبير و اميد بوده اســت و از تعداد 5500

آمبوالنسي كه در اورژانس پيش بيمارستاني 
كشور در حال فعاليت هستند 3000دستگاه 
از سال 95 اضافه شــده و نشان از آن دارد 
دولت در تمام بخش هــا ورود پيدا كرده و 

موفق بوده است.
فرماندار تويســركان بــا تأكيد بــر اينكه 
اعتبارات  توزيع  خصــوص  در  فرمانداران 
در زمينه شــاخص اعتبــارات گاليه هايي 
داشــتند كه فقط شاخص جمعيت را لحاظ 
نكنند و محروميت و ديگر مســايل را نيز 
لحاظ كنند، افزود: ســتاد بازآفريني شهري 
كه عليرغم آنكه فرمانداران بايد پاســخگو 
باشند عمده فعاليت به عهده شهردارى ها و 
راه و شهرسازي اســت و نقش فرمانداران 
در تصميم گيري كمتر است كه فرمانداران 
روي آن بحث داشــتند و مورد نظرشان در 

كميسيون بود.
وي تصريح كرد: زير ســاخت هاي مسكن 
مهــر در برخي شــهرهاي كشــور هنوز 
ايجاد نشده و با مشــكل مواجه هستند كه 

فرمانداران به اين موضوع اشاره كردند.
موميونــد بــه اعتبــارات مــواد 10و 12 ، 
مديريت بحران كه فرمانداران در توزيع آن 
نقشــي ندارند ولي پروژه ها در شهرستان 
اجرا مي شــود و فرمانــداران نقش زيادي 
در تعيين تكليف پروژه ها ندارند زياد مورد 
نظر همكاران در كميســيون بــود، افزود: 
تقاضا داشــتند نقش فرمانداران ديده شود 

و فرمانداران از ميزان اعتبارات آگاه شوند.
وي افــزود: در رونــد پــروژه هــاي ملي 
فرمانداران نقش زيادي ندارند و فرمانداران 
اين تقاضا را داشــتند كه از ابتدا در جريان 
پروژه هاي ملي قــرار گيرند، هرچند برخي 
فرمانداران پيگيري و ورود پيدا مي كنند ولي 

سازمان يافته نيست.
فرماندار تويســركان در زمينه شــهرداران 

و مشــكالت با بيان اينكه اگر شهرداري ها 
را بــه بزرگ، متوســط و كوچك تقســيم 
كنيم، گفت: شــهرداري ها متوسط متأسفانه 
هيچگونه اعتبارات دولتي و قيريارانه اي به 
آنها تعلق نمي گيرد و اين در حالي اســت 
كه تفاوت چنداني با شهرداري هاي كوچك 
ندارند و اين نيز از مشــكالتي بود كه به آن 

در كميسيون جهت بررسي بيان شد.
وي با اشــاره به نيروي اضافي كه در بدنه 
شهرداري ها باعث بزرگي بدنه شهرداري ها 
شــده و اينها نيروي هاي كارآمدي نيستند و 
اعتبارات به افرادي بايد پرداخت شــود كه 
كارهاي مهم و بزرگــي را انجام نمي دهند، 
افــزود: تكميــل پروژه ها از طريــق اوراق 
مشــاركت نيز روند را كند مي كند و باعث 
مي شود كه پيمانكاران اشتياقي براي ورود 
به كارهاي عمراني ندارند و رها مي كنند و 
باعث شــده برخي پروژه هاي به سرانجام 
نرسد نيز از ديگر موارد مورد بيان و پيگيري 
در كميسيون عمراني بود كه البته اين مطلب 
در مجلــس نيز مفصل بحث شــد و چاره 
خاصي انديشيده نشد و به همين طريق فعال 

بايد پيش رفت.
موميوند بــه گاليه فرمانداران منطقه آزاد 
مبني بــر اينكه جزء كميته انطباق ندارند، 
گفت: پســماند نيز به عنوان يك معضل 
كه در سراسر كشور دهياري و شهرداران 
با آن مواجه هستند و از مشكالت جدي 
اســت كه نيازمند توجه ويژه مي باشد كه 
نيازمند تســهيالت براي جذب ســرمايه 
گذار براي ايجــاد كارخانه اي بازيافت و 
اعتبار زيرســاختي براي آن نياز است نيز 
از ديگر وارد مطرح شــده در كميسيون 

بود. عمراني 
وي اعتراض فرمانداران حوزه شمال به 
نحوه مديريت حوزه دريا و پيگيري اين 
نمي  مديريت  گروهــي  كه  كه  موضوع 
شــود و فرمانداران اختيــارات زيادي 
روي ايــن مهم ندارنــد و معضالت و 
مشــكالت حوزه دريا هر روز بيشــتر 
مي شــود، افــزود: بحث اختــالف بين 

بنياد مسكن و دهياران كه در اكثر نقاط 
كشــور اســت، كه از درآمد ساخت و 
ســاز چيزي عايد دهياري ها نمي شود و 
و  ساخت  از  حاصل  درآمد  مسكن  بنياد 
ساز در روســتاها را مي گيرد، در حالي 
كه ماهيت دهياري ها بر اين اســت كه 
درآمد كســب نمايد و در همان روستا 
كار كنند نيز از مشــكالتي است كه بايد 
بررسي شــود و همچنين طرح تفضيلي 
شــهرها كه زمــان آن بســيار طوالني 
مي شــود باعث شــود پــس از تهيه و 
بيفتد  موضوعيت  از  طرح  خود  تصويب 
و برخي مفاســدي ماننــد گراني برخي 
زمين ها اتفــاق مي افتد كه بايد بيشــتر 

بگيرد. قرار  بررسي  و  توجه  مورد 
موميوند با بيان اينكه در خصوص واگذاري 
پروژه هايي كه مورد تأكيد دولت نيز هست 
به بخش خصوصي، متأســفانه دستگاههاي 
اجرايي تمايل زيادي روي اين كار ندارند و 
معموال نمي پذيرند پروژه واگذار و تحويل 
بخش خصوصي شــود نيز از ديگر موارد 
مورد بررســي بود، افزود: فرمانداران تقاضا 
داشتند اين مســير با دقت و سرعت بيشتر 

انجام بگيرد.
وى تصريح كــرد: در اين زمينه فرمانداران 
پيشنهاداتي از جمله اينكه در كميسيون هايي 
كه تأثيرگذار هســتند مانند كميسيون ماده 
5 متأســفانه فرماندار نقشــي ندارد كه اگر 
فرماندار در آن حضور داشته باشد مي تواند 

كمكي براي شهرستان باشد.
فرماندار افــزود: در خصــوص اختيارات 
خصــوص  در  مخصوصــا  دهياري هــا 
مشكالشــان با بنيــاد مســكن فرمانداران 
تقاضا داشتند بيشتر شــود و در خصوص 
شهرداري ها و انتخاب شــهرداران يكي از 
مصوبات شورا اين است كه در كميته تطبيق 
بررسي شــود كه عمال اينگونه نيست و به 
كميته تطبيق فرستاده نمي شود و اظهار نظر 
براي انتخاب شــهرداران به اســتان واگذار 
مي شود كه قاعدتا بايد در شهرستان و كميته 

انطباق بررسي شود.

حبيب موميوند 
نخستين فرماندار ملي تويسركان

25 گروه جهادى 
به مناطق محروم 
همدان اعزام 
مى شوند
 مسئول ســازمان بســيج سازندگى 
همزمان  گفت:  انصارالحســين(ع)  سپاه 
با آغاز ســال نو 25 گروه جهادى براى 
خدمت رسانى به مناطق محروم و حاشيه 

شهر همدان اعزام مى شوند.
على قراباغى در گفت وگو با تســنيم در 
همدان، با تشــريح برنامه هاى ســازمان 
بسيج سازندگى سپاه همدان اظهارداشت: 
در ايام نوروز 98 جهادگران استان همدان، 
در قالب 25 گروه جهادى براى خدمات 
خيرخواهانه  فعاليت هاى  انجام  و  رسانى 
و عام المنفعه به  مناطق محروم و حاشيه 

شهر اعزام مى شوند.
مســئول سازمان بسيج ســازندگى سپاه 

انصارالحســين(ع) افــزود: اين گروه ها 
متشكل از 18 گروه جهادى از محالت، 
2 گروه جهادى دانش آموزى و 5 گروه 
جهادى جامعه زنان هســتند كه در ايام 

نوروز به فعاليت مى پردازند.
وى با بيان  اينكــه گروه هاى جهادى در 
حوزه هاى فرهنگى، آموزشــى، بهداشت 
و درمــان و عمرانى   فعاليــت ميكنند، 
آموزشى،  كالس هاى  تشكيل  عنوان كرد: 
احكام، سبك زندگى، مرمت و بازسازى 
حمام  و سرويس بهداشتى، مدرسه، خانه 
نيازمند، مســجد، حسينيه و غيره از ديگر 
برنامه هــاى گروه هاى جهــادى در ايام 

نوروز است.
قراباغــى ابراز كرد: بــه زودى عمليات 
و  عمرانــى  پــروژه   1040 اجرايــى 
محروميــت زدايى در قالــب 28 عنوان 
پروژه در ســطح استان آغاز مى شود  كه 
همگى شامل فعاليت هاى عام المنفعه و 

زود بازده هستند.

نماينده مردم مالير در مجلس: 

مديران موظف به 
برقرارى انشعاب 
آب و برق در 
حاشيه شهر هستند

ــس  ــر در مجل ــردم مالي ــده م  نماين
ــون،  شــوراى اســالمى گفــت: طبــق قان
ــات و  ــه خدم ــه ارائ ــران موظــف ب مدي
ــه  ــن ب ــرق، گاز و تلف ــعاب آب، ب انش
ــيه  ــق حاش ــاكن در مناط ــهروندان س ش
غيررســمى  ســكونتگاه هاى  و  شــهر 

ــتند. هس
مديــران موظــف بــه برقــرارى انشــعاب 

آب و بــرق در حاشــيه شــهر هســتند
بــه گــزارش فــارس، حجت االســالم 
اهالــى  جمــع  در  آزاديخــواه  احــد 
ــر  ــهر مالي ــيه ش ــق حاش ــى از مناط يك
در مســجد نبــى اكــرم(ص) حضــور 

در بيــن مــردم را فرصتــى مغتنــم بــراى 
رســيدگى بــه مســايل و مشــكالت 
ــا  ــره ب ــه چه ــره ب ــدار چه ــردم و دي م

ــت. ــا دانس آنه
مــردم  بيــن  مســئوالن  حضــور  وى 
خــون  و  نظــام  بــركات  از  يكــى  را 
ــن  ــزود: تقويــت اي شــهدا دانســت و اف
ــردم  ــن م خدمتگــزارى و حضــور در بي
ــه تهمــت و تبليغــات  ــه هرگون پاســخ ب
ســوء عليــه مســئوالن ايــن نظــام اســت.

عضــو ارشــد فراكســيون نماينــدگان 
اينكــه  بيــان  بــا  مجلــس  واليــى 
ــيدگى  ــران و رس ــئوليت پذيرى مدي مس
ــت  ــز موفقي ــردم، رم ــكالت م ــه مش ب
انقــالب اســت ، در ادامــه بــه مشــكالت 
حاشــيه شــهر پرداخــت و گفــت: طبــق 
قانــون، مديــران موظــف بــه ارايــه 
خدمــات بــه شــهروندان ســاكن در 
مناطــق حاشــيه شــهر و ســكونتگاه هاى 

غيررســمى هســتند.
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14كميته خدمات سفر در تويسركان
  فرماندار تويسركان از فعال شدن 14 كميته در ستاد خدمات سفر شهرستان تويسركان 
خبر داد و گفت: 35 دســتگاه اجرايى مسئوليت برنامه هاى نوروز امسال را در 14 كميته 

عهده دار هستند.
حبيب موميوند در حاشيه برگزارى مانور نوروزى تويسركان در جمع خبرنگاران افزود؛ 
شهرستان تويسركان با داشتن ظرفيت بااليى از نظر اقليم و آب و هوا و 221 اثر تاريخى 
واجــد ارزش از جمله آرامگاه حيقوق نبى، آرامگاه ميررضى الدين و بازار دوره صفويه، 

هر ساله پذيراى جمع زيادى از ميهمانان نوروزى است.
به گزارش مهر،حبيب موميوند به كارهاى زيرساختى انجام شده در شهرستان تويسركان 

اشاره و تأكيد كرد: 3 مركز اقامتى در تويسركان در سال جارى به بهره بردارى رسيد كه 
به مراكز اسكان و اقامتى شهرستان اضافه شده است.

وى بابيان اينكه سالن دوهزار نفرى الغدير نيز براى گردشگرانى كه قصد زدن چادر دارند 
در نظر گرفته شــده است، افزود: مراكز آموزش و پرورش نيز با امكانات خوب پذيراى 
فرهنگيان خواهد بود.وى با تأكيد بر اينكه پيش بينى مى شــود امســال تويسركان شاهد 
حضور گردشگران زيادى باشد، افزود: دستگاه هاى خدمات رسان و امدادى آمادگى كامل 

براى پذيرايى از گردشگران را دارند.
فرماندار تويسركان با اشــاره به روستاهاى هدف گردشگرى اشتران، گشانى، شهرستانه 
و كهنوش در تويســركان، گفت: خانه بوم گردى در روســتاى گشانى آماده پذيرايى از 

ميهمانان است.وى با اشاره به برگزارى جلسه هماهنگى نوروز با حضور اقشار مختلف 
مردم و اصناف و دســتگاه هاى خدمات رسان، گفت: شهرستان تويسركان آمادگى كامل 

براى ميزبانى از گردشگران و مسافران نوروزى را دارد.
فرماندار تويسركان افزود: همچنين ميوه شب عيد تأمين شده و به هيچ وجه مشكل نداريم 

و گوشت مرغ منجمد نيز در شهرستان توزيع مى شود.
وى تصريح كرد: برنامه ريزى شده نانوايى هاى واقع در مسير اصلى فعاليت مستمر داشته 
باشند تا مشكلى براى مسافران پيش نيايد.موميوند با تأكيد بر اينكه نظارت بر بازار در ايام 
نوروز بيشتر شده و با متخلفان برخورد مى شود، عنوان كرد: مراكز بهداشتى و درمانى نيز 

آمادگى الزم را براى ايام نوروز دارند.

■ فضاى شهر همدان حال و هواى عيد ندارد
 در حالــى مســئوالن در صحبــت هايشــان تاكيــد برايجــاد اميــد 

و شــورو نشــاط در جامعــه دارندكــه
ــاى  ــه ه ــالف گفت ــر خ ــهر ب ــواى ش ــال و ه ــا ح ــن روزه اي
ــوش  ــدر كاران فرام ــت ان ــا دس ــت. گوي ــهرى اس ــران ش مدي
ــن جشــن  ــد اســت و همي ــد روز ديگــر عي ــه چن ــد ك ــرده ان ك
ايرانــى بــا عنــوان عيــد باســتانى ايــران زميــن ثبــت جهانــى نيــز 
شــده اســت و توريســت هايــى كــه از همــدان بازديــد دارندايــن 
بــى روحيــه بــودن را بــر همدانــى هــا خــرده مــى گيرنــد چراكــه 
ــى رود   ــمار م ــه ش ــى و كشــورى ب ــداد جهان ــك روي ــوروز ي ن
وهمــدان نيــز بــه عنــوان يــك شــهر توريســتى بــا داشــتن بــزرگ 
تريــن و شــگفت انگيــز تريــن غــار آبــى جهــان  نقــش اساســى 
ــهر  ــال ش ــم ح ــئولين تقاضــا داري ــن موضــوع دارد.از مس در اي

ــد.  رادريابن
پيمان حسينى از همدان 

■ پيشهنادى براى تعزيرات استان 
 ضمــن اينكــه ايــن روزهــا اداره تعزيــرات بيشــتر بــر قيمــت 
مــواد غذايــى نظــارت جــدى دارد. برخــى مغــازه هــاى الكتريكــى 
در ســطح شــهر از ايــن موضــوع ســوء اســتفاده كــرده و بــه بهانــه 
ــرده  ــاال ب ــه صــورت صعــودى ب ــى، قيمــت هــاى خــود را ب گران
ــار  ــه و كن ــى گوش ــاى الكتريك ــازه ه ــه آن در مغ ــه نمون ــد ك ان

شــهر مشــاهده 
مــى شــود بــه طــور مثــال مغــازه اى الكتريــك و جوشــكارى در 
منطقــه جواديــه بــه بهانــه گرانــى، قيمــت هايــش را چنديــن برابــر 

بــاال بــرده اســت.
 راننده اى در خيابان كرمانشاه 

ــش  ــث افزاي ــى باع ــت تاكس ــوز فعالي ــدور مج ــهولت ص  س
ــت شــده اســت  ــد تاكســى داران ثاب ــا و كاهــش درآم تاكســى ه
ــى  ــر هاي ــن ت ــتگى بخصــوص مس ــوق بازنشس ــرادداراى حق واف
كــه بازنشســته دســتگاه هــاى دولتــى و خصوصــى هســتند. وگاهــأ 
كارمنــدان شــب كار ادارات، بيمارســتان هــا مجــوز تاكســى گرفتــه 
ــه مناطــق  ــودن تاكســى در هم ــازاد ب ــه م ــن حــوزه فعالند.ك دراي
شــهر درآمــد تاكســى داران ثابــت را كــه اكثــرأ نيــز جــوان هســتند 
بــا كاهــش مواجــه كــرده اســت. از دســت انــدر كاران تاكســيرانى 

ــم چــاره اى بينديشــند. اســتان تقاضــا داري
جمعى از تاكسى داران جوان سطح شهرهمدان 

ــي  ــه مدون ــدان برنام ــاورزي هم ــاد كش ــران جه ■ مدي
ــد ــتان ندارن ــاورزي اس ــراي كش ب

 ســازمان جهــاد كشــاورزي اســتان كــه متولي بخش كشــاورزي 
، كشــت وتوليــد اســت. برنامــه مدونــي بــراي كشــاورزي اســتان 
نــدارد چــرا كــه مــا امــروز بــا مشــكل منابــع آبــي مواجــه هســتيم 
ــران  ــم، مدي ــاهد كشــت محصــوالت پرآب بري ــز ش ــاله ني و هرس
ــراي مديــرت كشــت  جهــاد كشــاورزي اســتان هيــچ برنامــه اي ب
ــود   ــى ش ــاهده م ــرراً مش ــد و مك ــر ندارن ــم  آب ب ــوالت ك محص
ــه  هــر ســال كــه قيمــت محصوالتــي مثــل ســيب زميني و هندوان
ــز رو  ــر ني ــرآب ب ــوالت پ ــن محص ــت اي ــد كش ــش مي ياب افزاي
بــه فزونــي اســت. در حالــي ايــن محصــوالت مــازاد نيــاز جامعــه 
ــه آب  ــث مصــرف بي روي ــت باع ــود مديري ــن نب ــه اي ــتند. ك هس
بــراي پــرورش محصــوالت پرآب بــر مي شــود.  از مديــران جهــاد 
ــض و  ــن عري ــا اي ــازمان ب ــم؟ س ــوال را داري ــن س ــاورزي اي كش
ــز  ــرو را ني ــترين ني ــه بيش ــل ك ــاى مجل ــاختمان ه ــا س ــي ب طويل
ــع آب همــدان و مديريــت كشــت  ــراي مناب دارد چــه برنامــه اي ب

ــت. ــه اس ــر گرفت ــر در نظ ــوالت كم آب ب محص
لطفأ مسئولين جواب دهند .

ذوقى از همدان 

تكريم علما در ديار عالمان دين 
جلوه هاي زيباي يك تكريم و معارفه

فيض ا... مظفرپور  »
 روز جمعه 97/12/24 در تاريخ نماز جمعه همدان ماندگار شد.

همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين كه به علم و دانايي 
مشهور اســت و لقب دارالمومنين و دارالمجاهدين را از مقام معظم 
رهبري دريافت كرده اســت همانگونه كه معظم له در حكم انتصاب 
حجت االسالم شــعباني اشــاره مي كنند: «همدان در شمار پيشروان 
حركت انقالبي و مفتخر به تقديم چهره هاي برجسته جهاد و شهادت 

و نيز شخصيت هاي عاليقدر علم و عرفان است»
سيدجمال الدين اسدآبادي بيدارگر مشــرق زمين، استاد عارفان شيخ 
حسينقلي شــوندي همداني و آيت ا... شــيخ محمد بهاري و آيت ا... 
آخوندي مالعلي معصومي همداني و آيت ا... شــهيد مفتح و آيت ا... 
شهيد مدني و حضرت آيت ا... نوري همداني بزرگ مرجع جهان تشيع 
عالم و فيلسوف بزرگي چون آيت ا... غياث الدين طه محمدي كه 36 
ســال امامت جمعه را به عهده داشته و مجتهد جوان و فاضلي چون 
حجت االسالم حبيب ا... شعباني كه در حال حاضر به عنوان جوانترين 
امام جمعه در بين ائمه جمعه مراكز استان ها معرفي شده» و مجاهدان 
و ســرداران بزرگي چون شهيد حاج حســين همداني و سردار شهيد 
خوش لفظ و ساير سرداران شهيد و 8000 شهيد دفاع مقدس نشان از 

ويژگي هاي برجسته اين شهر در بين شهرهاي كشور دارد.
روز جمعه با حضور حجت االســالم و المسلمين محمدي گلپايگاني 
رئيس دفتر مقام معظم رهبري و حجت االسالم حاج علي اكبري رئيس 
شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشــور و نمايندگان استان و ساير 
مسئولين كشوري و لشكري استان و از همه باالتر حضور مردم مومن 
و انقالبي همدان مراســم تكريم و معارفه امام جمعه سابق آيت ا... طه 
محمدي و معرفي حجت اسالم شعباني موثقي در سه بخش برگزار شد.

بخش اول در شــوراي اداري اســتان كه در محل استانداري برگزار 
شــد بخش دوم در ميدان امام زاده عبدا... همدان جهت اســتقبال از 
امام جمعه جديد و بدرقه و تكريم امام جمعه ســابق و بخش پاياني 
در محل برگزاري نماز جمعه و حســينيه امام(ره) كه در هر ســه اين 
مراســم جلوه هاي زيبايي از يكدلي و همرنگــي بزرگواري و بزرگ 

منشي علماي اعالم به ويژه آيت ا... طه محمدي مشهود بود.
طه محمدي در مراسم استقبال حضور يافته در جلو امت حزب ا... به 
همراه امام جمعه جوان و جديد همدان به ســمت محل نماز جمعه 
حركت و در آنجا نيز اينبار در مقام مأموم پس از 36 سال امامت جمعه 
پشت سر شعباني نماز جمعه مي خواند. اتفاقاً شعباني نيز به رسم ادب 
اقامــه نماز عصر را به آيت ا... محمدي واگــذار كرد. اينها درس هاي 
اخالقي بود از روش و منــش علماي بزرگ و فاضل كه قصدي جز 
خدمت به دين و مردم ندارند و ســمت و جايگاه حقيرتر از آن است 
كه آنها را بفريبد و تســلط بر نفس كه حضرت علي(ع) فرموده است 
اشــجع الناس من غلب هواه شجاع ترين مردم كسي است كه بر نقش 

اماره خود پيروز شود در وجود آنان تجلي يافته است.
گر بر سر نفس خود اميري مردي/ گر برد گري خرده نگيري مردي 

واقعاً اين رسوم خوب و احترام و محبت به ديگران و تكريم علما را 
بايد از خود علماي اخالق ياد بگيريم.

همدان در اين صحنه نيز رو ســفيد شد و حتي هفته گذشته چندين 
مراسم تكريم از آيت ا... محمدي و استقبال شايسته از حجت االسالم 

شعباني انجام شد.
كه موجب دلگرمي اين هر دو بزرگوار براي ماندن و خدمت بيشتر و 
بهتر به همدان است مدت ها تبليغ مي شد كه همداني ها خوش استقبال 
و بد بدرقه هســتند ولي تكريم و بدرقه بي نظير آيت ا... محمدي غلط 
بودن اين فرضيــه را ثابت كرد. و بار ديگر همداني ها بزرگي خود را 

جلوه گر ساختند.
نكته پاياني اين است كه اوالً آيت ا... محمدي بين المللي در همدان 
دو ســمت و جايگاه رســمي ديگر دارند يكي مديريت بنياد بوعلي 
ســيناي همدان و ديگري نمايندگي مردم شــريف استان همدان در 
مجلــس خبرگان رهبري از اينها كه بگذريم اين تكريم شايســته از 
آيــت ا... و محبت دو طرفه مردم همــدان و طه محمدي به همديگر 
قطعًا انگيزه اي خواهد شــد كه طه محمدي در همدان ماندگار شود 
عالوه بر اينكه ايشان استاد برجســته حوزه هاي علميه همدان بوده 
و درس هاي تفســير نهج البالغه را در محافل مختلف به عهده دارند. 
بايد از توانمندي هاي علمي و ديني آيت ا... به نحو شايسته در استان 
اســتفاده شــود و آنچنان كه آيت ا... حدود ســه هفته پيش به خود 
نگارنده گفت: قلبم با همدان است هر جا هم بروم دلم با شماهاست 

كه گفته اند. "بعد منزل نبود در سفر روحاني"
ولي بايد بزرگان حوزه و بزرگان همدان به ماندن آيت ا... محمدي در 
همــدان اصرار ورزند. تا همدان از خدمات ارزنده علمي و عرفاني و 
فلسفي ايشان همچنان استفاده كند واال حوزه هاي قم و تهران در انتظار 

جواب مثبت محمدي براي رفتن از همدان هستند چنين مباد.
العلما باقون ما بقي الدهر 

كشف 4هزار انواع محترقه غير مجاز 
در فامنين

 فرمانده انتظامى شهرســتان فامنين از كشف تعداد 4 هزار عدد انواع 
موادمحترقه غيرمجاز و قاچاق در اين شهرستان خبرداد.

 على حسن حيدرى گفت: مأمورين انتظامى شهرستان در اجراى طرح 
مبارزه با قاچاق و تأمين ايام پايانى ســال، ضمن كنترل و پايش اصناف 
موفق به كشف تعداد 4 هزار عدد انواع موادمحترقه قاچاق از يك واحد 

صنفى متخلف شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان فامنين يادآور شد: در اين رابطه يك نفر متهم 
دستگير و يك واحد صنفى نيز پلمب شده است. حيدرى در ادامه بابيان 
اينكه متهم به همراه پرونده براى ســير مراحل قانونى به مرجع قضائى 
معرفى شد، ارزش كاالى مكشــوفه را بنا به نظر كارشناسان حدود 30

ميليون ريال اعالم كرد.

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

خبرنگار  كمالوند-  معصومــه  نهاوند-   
همدان پيــام: پايگاه بين المللــى ديده  بانى 
آلودگى هوا مســتقر در ســوئيس  كيفيت 
آسمان بيش از 3 هزار شهر در 73 كشور را 
مورد سنجش قرار داده و فهرستى از شهرها 
و پايتخت هاى پاك و آلوده را منتشــر كرده 

است. 
ايــن پايگاه در تازه  تريــن رتبه  بندى خود 
در سال 2018 بهترين شهرهاى ايران را كه 
داراى پاك ترين هوا بوده و از نظر شاخص 
كيفيت هوا بهترين شــهرها بــراى زندگى 

محسوب مى شوندرا اعالم كرده است. 
نهاوند در استان همدان ، از جمله 4 شهر با 
پاك ترين آسمان در ايران معرفى شده است. 
درنگ جايز نيست ، نرم نرمك مى رسد اينك 
بهار .. بارسفر برگير و كامت بگير از روزگار.. 

از هر ســو كه وارد شهر مى شوى آسمانى 
آبى و ابر سپيد بر پهناى سر سبز اين وسعت 
دلنشين ســايه انداخته است درختانى قامت 
كشيده كه به رسم خوش آمد، آمدنت را باد 

بر شانه هايشان مى نوازد. 
از هر سو سراب است و سرچشمه و صدايى 
كه به آهنگ زندگى مى نوازد و رسم خوش 
زيســتن ،  محيطى دنج  به دور از هياهو و 
جنگ آهن و فوالد ، رها از غبار تكرار ، تورا 
مى خواند به  مقصدى تا همه غبار خستگى 

روزهاى رفته را زجانت بزدايد. 
اينجا شــهر زندگى ســت بوى خوش اميد 
در طبيعت بكرش جا خوش كرده اســت و 
تورا كم دارد تا رســم ميهمــان نوازى را به 

رخ بكشد. 
نهاوند با مردمانى خوش نشــين و ميهمان 
نواز، با ســراب هايى كه نشان از خدا دارد 
و بار دگر خلقت را مرور مى كند براى همه 
آنهــا كه از خويش و خويشــتن دير زمانى 

است به جبر زندگى درعصر آهنين و  روز 
و شب هاى بيقرارى و پرسه زدن دور مانده 
اند و اصل بودن را به فراموشى سپرده اند. 

اينجا خدا ميان صداى دلنشــين اين چشمه 
ها و پاكى آب و آبى آسمان رسم زندگى را 
مرور مى كند تا تو كه اشرف مخلوقاتى سر 
سجده امانت ندهد ازين همه زيبايى و هنر 

كه نزد آفريدگار هستى است. 
هواى خوش بهار را ز هر ســو وارد شــهر 
نهاوند شــوى بر ريه هاى  زنــگار گرفته 
ازدحام عصر فراموشى ، احساس مى كنى و 
آن وقت است كه زندگى را در شريان راكد 

روزهاى رفته ، درك مى كند. 
از هر كجاى اين خاك پهناور اين وســعت 
جغرافيايى رسم زيســتن را دنبال مى كنى 
نوروز را به نهاوند ســفر كن و هر صبح و 

طلوع را در ســرابى زير سايه سار درختان 
بلــوط و راش جنگل گيــان، خنكاى آب 
سراب گاماسياب، چشمه سار و كوههاى سر 
به فلك كشيده سراب فارسبان، دشت هاى 
هموار و نسيم جان به جان ملوسان كنگاور 
كهنه، بام سر به سر سبى و چشم اندازى بر 
گرو نهاوند، روستاهاى گردشگرى با مردمان 

خوش نشين اين ديار سر كن. 
اهــل هركجاى اين خاك پر غرور هســتى 
نوروز را به نهاوند سفر كن به نوروزگاه بيا 
از ســوم نوروز تا 12 فروردين هر روز در 
يك سراب و يك دشت تورا به نواها و آيين 
هاى محلى به ســفره پر بركت و نان داغ و 

مشك تازه زنان اين ديار ، مى خواند  
رخت برگير و بار ســفر ببنــد درنگ جايز 
نيســت بيــا و از بركت بهار در ســرزمين 

زيباى نهاوند شــهر سراب هاى خروشان و 
هواى پاك ايران، دلى تازه كن. اينجا رســم 
دوباره متولد شــدن است انگار كه تازه زاده 
مى شــوى و خدا تورا همان قدم نخست به 

بهشت مى خواند. 
وقت رفتــن اگر ، اگر دلت همراه شــد به 
خداحافظى ، ســبزه هــا را كه گره مى زنى 
بار ، خمير صنل ، نقل با همه طعم و حلواى 
گرو ، گزآردى هم بــارش خوش تر از گز 
اصفهان،  كلواى شــيرينى هم  دارد به رسم 
تحفه و يادگارى  سوغات بازگشتت كن تا 
دلت حسابى بند اين خاك شود و تو را براى 

ديدارى مجدد مشتاق تر كند. 
نوروز را به نهاوند سفر كنيم. 

اى دريغ از من اگر كامى نگيرم از بهار ...اگر 
كامى نگيرم از روزگار...

آگهى تجـديد  مزايده اجـاره  (نوبت دوم)

اداره كل بهزيستى استان همدان

  بهزيستى استان همدان  در نظر دارد بهره بردارى  ( اجاره) فروشگاه طبقه  همكف بهزيستى ( ژيك فعلى ) را از 
www. طريق مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده  ، با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت

setadiran.ir  و با شماره مزايده 5097000103000003  به صورت الكترونيكى واگذار نمايد. 
زمان انتشار در سايت ساعت 14 روز شنبه 1397/12/25 مهلت دريافت اسناد مزايده ساعت 14 روز چهار شنبه  1398/1/7
شنبه  روزپنج  ساعت 14   : قيمت  پيشنهاد  ارسال  مهلت  آخرين  لغايت 1398/1/7   از 1397/12/25   : بازديد  تاريخ 

1398/1/22
زمان بازگشايى : ساعت 10 روز شنبه1398/1/24زمان اعالم به برنده : 1398/1/25

قيمت پايه  مبلغ 2/040/000/000 ريال  ساليانه  مبلغ تضمين  شركت در مزايده 102/000/000 ميليون ريال  ضمانت نامه 
معتبر بانكى داراى اعتبار  سه ماهه و يا واريز نقدى  به حساب شماره 2173455628006  به نام تمركز وجوه سپرده 

 اعتبار آگهى 90 روز مى باشد .
■ ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :

1-برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات  الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل 
دريافت اسناد مزايده  پرداخت تضمين شركت در مزايده ( وديعه) ، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده 

بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد . 
قابل   ، مزايده  سامانه  عمومى  اعالن  برد  در  اجاره  نحوه  و  شرايط   ، مشخصات  شامل  اجاره  موارد  اطالعات  2-كليه 

مشاهده ، بررسى و انتخاب مى باشد 
3- عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى ( توكن ) با شماره هاى 

ذيل تماس حاصل نمايند :
4-مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه : 021-41934 

5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سايت سامانه( www.setadiran.ir )  بخش " ثبت نام / پرو فايل 
مزايده گر" موجود است (م الف 4204)

نوروز را به  نهاوند پاك ترين شهر ايران سفر كنيد

رتبه بندى جهانى مى گويد 
نهاوند داراي پاك ترين هواى ايران 

خبرنگار  سحريوســفى-  ماليــر-   
همدان پيام: كم كم به عيد نوروز نزديك 
مى شــويم ، عيدى باشكوه كه ريشه در 
تمدن كهن ايران زمين دارد و تعطيالت 
اين آئين باســتانى فرصتى مغتنم است 
براى تحول ، تفرج و تجديد قوا جهت 
شروع ســالى خوب و پر از انرژى، اگر 
در نوروز قصد مسافرت داريد خالى از 
لطف نيست شــهرجهانى انگور و شهر 
ملى مبل ومنبت يعنى مالير را كه به ديار 
كريم خان زند نيز معروف است به عنوان 

مقصد گردشگرى خود برگزينيد.
اين شهرســتان زيبا با مردمى خونگرم 
و مهمان نواز در جنوب شــرقى استان 
همدان واقع شــده است كه از شمال به 
همدان و تويســركان ، شــرق به اراك، 
غــرب به نهاوند و جنــوب به بروجرد 
محدود مى شــود و محل گذر بسيارى 
از گردشــگران و مسافران نوروزى شده 
است. شهرســتان مالير با داشتن جاذبه 
هاى طبيعى و دست ساز وآثار تاريخى 
فــراوان مى تواند تفرجگاهى دلنشــين 
براى گردشگران نوروزى باشد. 304 اثر 
تاريخى در اين شهرستان وجود دارد كه 
200 مورد آن در فهرست آثار ملى كشور 
به ثبت رســيده اســت، اولين مينى ورد 
(جهان كوچك) خاورميانه در شهر مالير 
ساخته شده اســت كه چهارمين كشور 
دنيا پس از ژاپن ، بلژيك و چين اســت 
كه نمــاد هاى معروفى از دنيا در مقياس 
كوچك (يك دهم)را در خود جاى داده 
اســت و در حال حاضر شامل برج پيزا 
،پارتنون يونان، تخت جمشــيد، آرامگاه 
خيام، حافظيه شــيراز، پل ورسك سواد 
كوه، ســى وســه پل اصفهان ، سربازان 
هخامنش و مجسمه مادر ، سيمرغ و برج 
ايفل مى شــود ، در اين پارك مى توان 
عكس هاى منحصر بفرد و به ياد ماندنى 

انداخت.
مجموعه تفريحى و توريستى بام مالير 
نيز كه يكــى از بزرگتريــن طرح هاى 
گردشــگرى اســتان همدان محسوب 
مى شــود از ديگر جاذبــه هاى خاص 
گردشــگرى مالير است كه در آن آبشار 
مصنوعــى با مســاحت دو هــزار متر 
ديواره و المان شــهداى گمنام توجه هر 

گردشگرى را به خود جلب مى كند.
پــارك تاريخى ســيفيه از قديمى ترين 
پارك هاى طبيعى غرب كشور است كه 
در شــهر مالير خودنمايى مى كند ، اين 
پارك زيبا با درختان چنار كهنسالش براى 
تفريح وسرگرمى مكان مناسبى به شمار 

مى آيد.
يكى ديگر از جاذبه هايى كه شهرســتان 
ماليــر را متمايز مى كنــد قديمى ترين 
نيايشگاه خشتى جهان يعنى ارگ باستانى 
نوشيجان است كه در روستاى شوشاب 
و در محور ماليــر- جوكار قرار دارد و 
همه ساله گردشگران فراوانى را به سمت 

خود جذب مى كند.
ســد كالن نيز كــه يكــى از بزرگترين 
ســدهاى غرب كشور اســت درجاده 
مرويل و در محور ماليــر به اراك قرار 
دارد كــه مورد توجه گردشــگران قرار 
گرفته اســت.  يخدان ميرفتــاح، خانه 
قديمــى لطفعليان كه به مــوزه فرهنگ 
وتاريخ مالير تغيير كاربرى داده ، مقبره 
سيف الدوله ، شهر زيرزمينى سامن ، بازار 
سنتى ، درياچه كوثر و جاده سالمت از 
جمله مكان هاى ديدنى مالير است كه 

هر كدام در نوع خود بى نظير هستند.
انگور  ماليــر  ســوغاتى  محبوبتريــن 
ومشتقاتش يعنى شيره ، كشمش، سايه 
خشك و باسلق است و از شناخته شده 
ترين صنايع دســتى آن مى توان به مبل 

ومنبت اشاره كرد .

عيد نوروز از قديــم االيام با آئين هاى 
سنتى گره خورده است ، رئيس ميراث 
وگردشگرى  دســتى  ،صنايع  فرهنگى 
مالير نيز درباره جشنواره هاى فرهنگى 
ورزشــى و آئين هاى ســنتى ويژه عيد 
نوروز 98 در مالير مى گويد: روز عيد 
از مســافران نوروزى درمبادى ورودى 
هاى شهر و ايستگاه قطار مراسم استقبال 
انجام مى شــود همچنين روز ســوم و 
چهارم فروردين جشــن نــوروزى در 
خيابــان خيام را از جملــه برنامه هاى 

فرهنگى برمى شمرد.
ابراهيــم جليلى همچنيــن از برگزارى 
مسابقه اسب ســوارى در تپه نوشيجان 
و جشــنواره بادبادك ها در بام مالير و 
جشــنواره بازى هاى بومى ومحلى در 
روســتاى گوراب ، پرى و حسين آباد 
ناظم خبرمى دهد ومى افزايد روز هفتم 
فروردين در عمــارت مصدقى و موزه 
لطفعليان مسابقه پخت شيرينى خانگى و 
چيدمان سفره هفت سين و سبزه آرايى 
برگزار خواهد شــد وى در پايان خاطر 
نشــان مى كند در ايام نوروز نمايشگاه 
صنايــع دســتى در عمــارت مصدقى 

برپاست.

مالير شهرى با جاذبه هاى گردشگرى فراوان
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را  مجلــس  انتخابــات 
مي توان يكي از مهمترين 
نظــام  در  انتخابــات 
ايران  اسالمي  جمهوري 
بيانگر  كه  نمود  محسوب 
وجمهوريت  مردمي  بعد 

نظام اسالمي مي باشد

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

تا انتخابات

خبـر

وزارت كشور مجرى انتخابات و پاسدار 
آراى مردم است

 وزارتخانه مجرى انتخابات و پاســدار آراى مردم است و بناى ما 
در انتخابات تفاهم، تعامل و همكارى مستمر با تمامى عوامل اجرايى 

و نظارتى است.
مديركل دفتر انتخابات وزارت كشــور، افزود: وزارت كشور مجرى 

انتخابات و پاسدار آراى مردم است.
به گزارش ايرنا ، سيداســماعيل موســوى اظهار داشــت: به پيشنهاد 
وزارت كشور و موافقت شــوراى نگهبان، انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى و مياندوره اى پنجمين دوره مجلس خبرگان 

رهبرى، روز جمعه دوم اسفندماه 1398 برگزار مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: بناى ما بر تفاهم، تعامل و همكارى مســتمر با 
تمامى عوامل اجرايى و نظارتى در چهارچوب قانون انتخابات است و 

در اين راه از هيچ كوششى دريغ نمى كنيم.
موسوى ادامه داد: با اين اقدام همه مراحل انتخابات در دسترس مردم 
قرار گرفته و آنان با شناخت بيشترى از فناورى هاى مورد استفاده در 

انتخابات، چگونگى استفاده از آنها را آموزش مى ببينند.

الريجانى:
نسبتى با هيچ جريان سياسى ندارم

 نســبتى با هيچ جريانى ندارم كه بخواهد بــه هم بخورد و البته 
اينكه اصالح طلبان از من در انتخابات هيأت رئيســه حمايت كنند يا 

خير موضوع خيلى مهمى هم نيست.
رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: شروطى براى من قرار ندادند و 

مذاكره رسمى هم نداشتيم، تنها تصميم آنها بر اين بود.
به گزارش مهر، على الريجانى با بيان اينكه مجلس فعلى فراكسيون 
حداكثرى به معناى متعارف نــدارد، افزود: به همين جهت، تصميم 

گيرى در آن ساده نيست و همين وقايع قابل پيش بينى است.
وى گفت: البته من نســبتى با هيچ جريانى نــدارم كه بخواهد بهم 
بخورد و البته اينكه اصالح طلبان از من در انتخابات هيأت رئيســه 

حمايت كنند يا خير، موضوع خيلى مهمى هم نيست.
الريجانى همچنين درباره اينكه آيا قصد شــركت در انتخابات آينده 
را دارد يا خير؟ اظهار داشــت: با توجه به شــرايط كنونى من هيچ 
فكرى جز حل مسائل فعلى كشور ندارم؛ آن قدر اين موضوع وقت 
مرا به خود اختصاص داده اســت كه به هيچ كارى نمى رسم و اين 

موضوع تعارفى نيست.
وى با بيان اينكه حجم كار بسيار باالست و فرصتى نداشتم در مورد 
اين موضوعات تفكر جدى داشــته باشم، گفت: البته فكر كردن در 

مورد اين موضوعات هم اندكى زود است.

دولت امسال بيش از 2 هزار تذكر 
از مجلس گرفت

 مجلس شوراى اسالمى تعداد تذكرها به دولت از اول فروردين 
تا 15 اسفند 97 را منتشر كرد كه بر اساس آمارهاى موجود، كمترين 
تذكــر را وزارت دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مســلح با 33 تذكر و 
بيشــترين تذكر را رئيس جمهورى با 562 تذكر از مجلس دريافت 

كرده است.
به گزارش ايرنا،عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: دولت دوازدهم در 
سال 1397، 2 هزار و 947 تذكر از مجلس شوراى اسالمى گرفت .

على اصغر يوسف اظهار داشت: وزارت جهاد كشاورزى 319 تذكر، 
وزارت راه و شهرسازى 289 تذكر، وزارت نيرو 248 تذكر، وزارت 
كشــور 238 تذكر، وزارت آموزش و پــرورش 199 تذكر، وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت 197 تذكر، وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعــى 143 تذكر، وزارت امور اقتصــادى و دارايى 139 تذكر، 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى 116 تذكر، وزارت نفت 

70 تذكر از مجلس دريافت كردند.

پيوستن به FATF گام خوبى 
براى مقابله با اختالس و فساد است

ــى  ــه FATF گام بلنــدى در راســتاى شــفافيت مال  پيوســتن ب
خواهــد بــود و اگــر كنوانســيون هاى مرتبــط بــا FATF را 
تصويــب كنيــم گام بلندتــرى در راســتاى شــفافيت مالــى و مقابلــه 

ــته ايم. ــاد برداش ــالس و فس ــا اخت ب
ــن  ــت: اي ــد گف ــيون امي ــه سياســت خارجــى فراكس ــس كميت رئي
روزهــا اقدامــات خوبــى توســط بانــك مركــزى و وزارت اقتصــاد 
ــر  ــا اگ ــت ام ــده اس ــام ش ــى انج ــور مال ــفافيت در ام ــراى ش ب
ــم گام  ــب كني ــا FATF را تصوي ــط ب ــيون هاى مرتب ــا كنوانس م
ــالس و  ــا اخت ــه ب ــى و مقابل ــفافيت مال ــتاى ش ــرى در راس بلندت

ــم. ــته اي ــاد برداش فس
به گزارش ايســنا، جالل ميرزايى افزود: آنچه كه ما بعد از انقالب به 
دنبال آن بوديم يعنى شــفافيت منابع مالى و اينكه منابع از كجا آمده 
است با تصويب اين لوايح محقق خواهد شد. اما به نظر مى رسد پرونده 

FATF سياسى شده است.
ــه  ــه جنب ــائلى ك ــى از مس ــا برخ ــفانه م ــرد: متأس ــح ك وى تصري
ــم. در  ــوط محــول نمى كني ــه كارشناســان مرب ــد را ب ــى دارن حقوق
حالــى كــه در هــر حــوزه اى كارشــناس مربوطــه بايــد نظــر دهــد. 
امــا متأســفانه هميشــه مســائل مهــم در كشــور پيچيــده و سياســى 
مى شــود و زمانــى كــه مســئله سياســى مى شــود نمى تــوان 

ــى داشــت. ــرات كارشناســى و عقالن ــار نظ انتظ
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ر بايد منابع نفرت، خشونت و افراطى گرى 
خشكانده شود

 بايد نگاه، اراده و اقدامى جهانى و فراتر از آنچه تاكنون بوده است، صورت 
گيرد و منابع توليد نفرت، خشونت، افراطى گرى و نژاد پرستى در هر شكل و 

شيوه اى خشكانده شود.
معــاون اول رئيس جمهورى تصريح كرد: حمالت جنايت بار تروريســتى در 
نيوزيلند و شهادت جمعى از مســلمانان بيگناه در مسجد، هشدارى مجدد به 

جهان انسانى درباره خطرات و آثار فاجعه آميز تروريسم نژاد پرستانه است.
به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيرى افزود: اين حادثه نشان داد كه افراطى گرى 
و خشــونت سازمان يافته نه مرز، نه مذهب، نه زن و نه مرد و نه هيچ سرزمين 
و جامعه امن و آرام مى شناسدگفت: مبارزه با تروريسم عزم و اجماع جهانى و 

واكنش عادالنه و به دور از تبعيض مى طلبد .

شرايط سال 98 سخت تر از امسال نخواهد بود
 دشــمنان در ســال 97 هر كارى كه توانســتند عليه كشــور ما انجام 
دادند و در ســال 98 مســاله جديدى كه بتواند شرايط را سخت تر كند، 

داشت. نخواهد  وجود 
وزير كشور گفت: در شرايط امروز لطف خداوند متعال به كشور ما در استقامت 
ملت ايران و درايت مقام معظم رهبرى تجلى يافته و در اوضاع كنونى، جهانيان 

در مسايل مختلف، حق را به ايران مى دهند.
بــه گزارش ايرنا، عبدالرضا رحمانى اظهار كــرد: اما مردم ما با اقتدار در مقابل 
اين تحريم ها اســتقامت كردند و مقام معظم رهبرى نيز ساختارهاى جديدى 

را ايجاد كردند .
وى گفت: جمهورى اسالمى ايران نظامى مبتنى بر آموزه هاى دين مبين اسالم 

است .

مجمع تشخيص دو مورد از موارد ارجاعى بودجه 
98 را تاييد كرد

 اعضاى مجمع از سه مورد اختالفى در اليحه بودجه سال 1398 كل كشور 
در دو مورد نظر مجلس شــوراى اســالمى را تاييد كردنــد و يك مورد نيز از 

بودجه حذف شد.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: ســه مورد اختالفى ميان شوراى 
نگهبان و مجلس شوراى اسالمى درمصوبه بودجه سال 98 طبق قانون اساسى 

به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد مورد بررسى قرار گرفت.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المســلمين مجيد انصارى افزود: كميسيون 
اقتصاد كالن مجمع تشــخيص مصلحت نظام در مــورد اين موضوع بحث و 
بررســى انجام داد كه گزارش خود را به مجمع ارائه كرد.وى گفت: اين مجمع 
مصلحتا در دو مورد از موارد ارجاعى نظر مجلس شوراى اسالمى را تاييد كرد.

شبنم طهماسبي  »
 نظــام انتخاباتي در معنــي خاص آن 
مجموعه اى از فرمول ها و روش ها اســت 
كــه بعضاً در قوانين اساســي و عموماً در 
قوانين انتخاباتي كشورها وارد مي شوند تا 
بر آن اساس كار انتخاب نمايندگان از ميان 
كانديداها توســط رأي دهندگان و تقسيم 
كرسي هاي پارلمان ميان منتخبين صورت 
پذيرد. به كارگيري هر يــك از نظام هاي 
انتخاباتي در هــر انتخابات ميزان انعكاس 
آراي و گرايش هــاي رأي دهنــدگان در 
تقسيم كرسي هاي ميان كانديداها و احزاب 

برنده را معين مي نمايد.
در ايران قانون انتخابــات نظام انتخاباتي 
وجود دارد در طول اين دوران تحت تأثير 
تحوالت عمده سياسي و اجتماعي كشور 
نظــام انتخاباتي نيز دســتخوش تغييرات 
كوچك و بزرگي شده است و اين تغييرات 
نظام انتخاباتي به صورت طبيعي در قوانين 

انتخابات ايران انعكاس يافته است.
انتخابــات مجلــس را مي تــوان يكي از 
مهمتريــن انتخابات در نظــام جمهوري 
اسالمي ايران محسوب نمود كه بيانگر بعد 
مردمي وجمهوريت نظام اسالمي مي باشد 
از ايــن رو چگونگي و نحــوه برگزاري 
و اجــراي انتخابات از اهميت بســزايي 
برخوردار است اصالح قوانين انتخابات نه 
دغدغه ايــي مربوط به امروز و ديروز بلكه 
مســأله اي ديرپا و مرتبط با اكثر حوزه هاي 
سياسي و اجتماعي كشــور بوده است در 
اين سياست ها بر نكاتي مانند تعيين حدود 
و نوع هزينه هــا و منابع مجاز و غيرمجاز 
انتخابات داوطلبان، تعيين چارچوب براي 
فعاليــت قانونمند احزاب و تشــكل هاي 
سياسي و اشــخاص حقيقي در انتخابات 

تأكيد مي شود.
نبــود نظــام مالــي شــفاف و دقيق در 
فعاليت هاي تبليغاتــي نامزدهاي انتخابات 
و وجــود ابهامات در شــرايط عمومي و 
اختصاصــي داوطلبــان انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي، شفاف نبودن مواد قانوني 
مرتبط با تبليغات انتخابات و نبود قانون و 
ضوابط الزم در زمينه به كارگيري شيوه هاي 
نوين تبليغات انتخاباتي و همچنين اقدامات 
پيشگيرانه در برخورد با جرايم انتخاباتي و 
متخلفان از ديگر داليل مهم ضرورت تهيه 

قانون جامع انتخابات است.
قانــون انتخابات مجلس بايــد به گونه اي 
اصالح شود كه در آن مسأله نحوه رسيدگي 
به تخلفــات داوطلبان كه اقدام به تخريب 
رقباي خود و يا خريد و فروش آرا مي كنند 
و همچنين نحــوه هزينه كرد مالي آنها در 

جريان انتخابات مشخص و شفاف باشد.
حرف و حديث ها دربــاره اصالح قانون 
انتخابات در آســتانه هــر انتخاباتي زياد 
مي شــود اما فقط اصالحات جزئى انجام 
مي شــود اصالحاتي كه تاكنون نتوانســته 
سياســت و ســازوكاري جامع و رضايت 

بخش براي همه آحاد مردم تعريف كند.
در همين راستا و در ادامه سلسله گزارش 
اصالح قانون انتخابات مجلس به ســراغ 
مجلس هفتم تا دهــم رفته ايم كه در ادامه 

مي خوانيد:
آن چه مجلــس هفتم را نســبت به تمام 
ادوار قبلي و شايد بعد از آن متمايز مي كند 
بايد به نحوه تشــكيل آن اشاره كرد كه با 
رد صالحيــت بيش از 3 هــزار داوطلب 
نمايندگــي از جمله اكثريــت نمايندگان 
مجلس ششم شــكل گرفت اين رويكرد 
ســبب شــد پايين  ترين نرخ مشاركت در 
انتخابــات مجلس در ايــن دوره صورت 

گيرد.
كانديــداي مجلس هفتم برخالف مجلس 
ششم كه بر توسعه سياسي تأكيد مي كردند 
توســعه اقتصادي را ســرلوحه خود قرار 
دادند بخشــي از عمر اين مجلس با دولت 
خاتمي گذشت و بخشــي ديگر با دولت 
احمدي نژاد امــا با اين كه اكثريت مجلس 
اصولگرا بودند با دولت اصالحات تعامل 
خوبي برقرار كرده و مهمترين انتقادي كه 
در اين دوره از ســوي نمايندگان صورت 

گرفت انتقاد از ضعف نظارتي است.
درصد مشــاركت مردم در هفتمين دوره 
انتخابات مجلس شــوراي اسالمي نسبت 
به  ششمين دوره قبل پايين تر مي باشد اما 
به نسبت ميزان فعاليت ضعيف گروه هاي 
سياســي حاكم بر جو انتخابات كه توأم با 
بمباران تبليغاتي و جنگ رواني دشــمنان 
نظام جمهوري اسالمي ايران بود اين ميزان 

مشاركت چشمگير مي باشد.
بنابرايــن آن چه به عنوان پيــام انتخابات 
هفتمين دوره مجلس شــوراي اســالمي 
قابل درك مي باشد اين است كه گروه هاي 
سياسي بايد تالش كنند تا فاصله ايجاد شده 
ميان خود و مــردم را كه نتيجه بي اتحادي 

انتخاب كنندگان مي باشد از ميان بردارند.
در ايــن دوره فعاليــت ضعيف گروه هاي 
سياســي، تعداد زياد نماينــدگان و تراكم 
عدم  و  پراكندگي  تبليغاتــي،  فعاليت هاي 
تمركز و تداخل عضويت ها در گروه هاي 
سياسي گوناگون و تأكيد مشخص بر رابطه 
مستقيم ميان تحصيالت اعم از حوزوي يا 
دانشگاهي يا شايســتگي الزم براي احراز 

نمايندگي مجلس شوراي اسالمي.
مجلس  يــك  هفتم  مجلــس   

جوانگرا بود
در اين دوره اصالحاتي در قانون انتخابات 

صورت گرفت كه به شرح زير مي باشد.
شرط نمايندگي داشــتن مدرك تحصيلي 
كارشناســي ارشــد يا معادل آن مي باشد 
همچنيــن اگــر كانديدهــا داراي مدرك 
تحصيلي ليســانس يا معادل آن بودند به 
شرط داشتن 5 سال سابقه خدمات اجرايي 
مي توانستند به عنوان كانديداي نمايندگي 

شركت كنند.
چنانچــه تعداد نماينــدگان مجلس كمتر 
از چهارپنجم مجمــوع نمايندگان گردد و 
بيشتر از يكســال به پايان دوره نمايندگي 
باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك 
از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات 
ميان دوره اي انجام خواهد شــد هر دوره 
نمايندگي مجلس شــوراي اسالمي معادل 
يــك مقطع تحصيلي فقط براي شــركت 
در انتخابات محســوب مي شود همچنين 
جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع 
ذي صالح باالتر حداكثر به مدت يك ماه به 
طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در 

آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.
مجلس هشتم به طور رسمي در 7 خرداد 

1398 رسماً آغاز به كار كرد:
از ميان 290 كرسي مجلس شوراي اسالمي 
جناح موســوم بــه اصولگرايــان بيش از 
220 كرســي در اختيار دارد و كمتر از 70
كرســي باقي مانده به نمايندگان مستقل و 

اصالح طلب رسيد است.
از مهمتريــن چالش هايي كــه در مجلس 
هشتم مطرح شــد مبارزه براي انتخابات 
مواضع  همچنين  است  جمهوري  رياست 
اين مجلس در ارتباط به انرژي هســته اي 
ايران و مقابله و رويارويي با تهديدهايي كه 
در ســطح بين المللي عليه ايران و از جمله 
آمريكا با ايران وجود دارد همان مواضعي 

است كه در مجلس هفتم نيز مطرح بود.

تغييرات و اصالحاتي كه در قانون انتخابات 
در اين دوره صورت گرفت طبق ماده 64 
نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
با لحاظ ماده 55 قانون، مي توان نماينده يا 
نمايندگاني خود را جهت حضور در شعب 
اخذ رأي با ارائه فهرست مشخصات و يك 
قطعه عكس به هيأت نظارت حوزه انتخابيه 

معرفي نمايند.
تبصره1: نماينده نامزد در شــعبه اخذ رأي 
حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأي بايد 
معرفي گردد تأمين نياز هاى نماينده نامزد 
در روز اخــذ رأي بر عهــده نامزد مربوط 

است.
حداكثر 24  نامزدهــا  نماينــدگان  كارت 
ساعت قبل از اخذ رأي بايد تحويل گردد.

نماينــدگان نامزدها در صورت مشــاهده 
را  مراتب  بايد  تخلف 
به  كتبي  صــورت  به 
مسئوالن شعبه يا هيأت 
اجرايي و نظارت اعالم 

نمايند.
همچنيــن در اين بند 
آمده است پس از پايان 
ساعات رأي گيري تمام 
افرادي كه جهت دادن 
قرار  صف  داخل  رأي 
دارند به داخل شــعبه 
هدايت شــده و درب 
مي گردد  بســته  شعبه 
پس  شــعبه  مسئوالن 
از بســتن درب شعبه 
هيچ  به  ورود  اجــازه 
شخصي را جهت اخذ 

رأي نخواهد داد.
زمانــي كه در مجلس نهم قرار بود تركيب 
آن  نمايندگان  شــود  مشخص  نمايندگان 
زمان چند ماهي قبل از موعد انتخابات وارد 
بررســى و اصالح قانون انتخابات مجلس 
شــدند و البته نتوانستند تغييرات اندكي از 
جمله شرط سني و شرط وتحصيل هم در 

آن قرار بدهند.
اين دومين باري است كه نمايندگان دوره 
نهم ســراغ قانون انتخابــات رفتند آنها تا 
چند ماه پيش سخت مشغول بررسي طرح 
استاني شدن انتخابات بودند و طرحى كه 

مسكوت ماند و به هيچ جا نرسيد.
نمايندگان مجلس نهم در خلل بررســي و 
اصالح مــوادي از قانون انتخابات مجلس 
ابتدا اقــدام به كاهش حداقــل آراي الزم 
براي ورود به مجلس در دهه اول انتخابات 

كردند.
بــا اين مصوبه نامزدهايــي كه حداقل 20

درصد آراي رأي دهندگان را كســب كنند 
مي توانند بر كرسي بهارستان تكيه بزنند به 
اين ترتيب نماينــدگان مجلس كه تا چند 
ماه پيش در مجلس نهم بايد خود را براي 
حضور در رقابت هــاي انتخاباتي دهمين 
دوره مجلس آماده كنند شــرط رأي آوري 
در مرحله اول انتخابات را از 25درصد به 

20درصد در صدد رساندند.
آنها همچنيــن در اصالح مــاده 3 قانون 
انتخابات مجلــس تصويب كردند كه اگر 

در مرحله اول انتخابــات يك يا چند نفر 
از نامزدها يك پنجم آرا را كســب نكنند 
انتخابــات دو مرحلــه اي شــود و از بين 
نامزدهايي كه يك پنجم آرا را به دســت 
نياورند به تعــداد 2 برابر نمايندگان مورد 
نياز از ميان كساني كه بيش ترين آراء را در 
مرحله اول داشتند در مرحله دوم شركت 

كنند.
نمايندگان مجلس در ادامه وزارت كشور 
را موظف كردند كه نسبت به مدرن سازي 
شــيوه هاي اخذ رأي و شــمارش آراء به 
منظور دقت و نظارت بهتر به اصل شمارش 
و اعالم نتايج و همين طور استانداردسازي 
و صندوق هــاي اخــذ رأي در حــدود 
اعتبــارات مصوب پس از تأييد شــوراي 
نگهبان اقدام كند به موجب آن اين مصوبه 
در انتخابات الكترونيكي 
مــالك اخذ رأي از رأي 
دهندگان احراز عدم ثبت 
رأي در سامانه انتخاباتي 
پيــش از مراجعه فرد به 
حوزه انتخابيه است و در 
اين خصوص عدم درج 
مالك  شناسنامه  در  مهر 

نيست.
برخي نمايندگان پيشنهاد 
برداشته شدن محدوديت 
كردند  مطرح  را  ســني 
تا با توجه به كهنســال 
كشور  جمعيت  شــدن 
بتوان از ظرفيت اين قشر 
سني نيز استفاده كرد اما 
نمايندگان مخالف  بااين 
نمايندگانى  كه  استدالل 
مجلس به حداقلي از توانمندي  جسماني 
نياز دارد اين پيشنهاد را رد كردند لذا شرط 
ســني حداقل 30 و حداكثر 75 سال سن 
بــراي نمايندگي هم چنــان به قوت خود 

باقي ماند.
از ديگر طرح هايي كه در مجلس رد شــد 
و رأي نياورد مي توان به حضور افراد نابينا 
در انتخابات اشــاره كرد بر اســاس تغيير 
ديگري كه به عنــوان ممنوعيت خريد و 
فروش مستقيم يا غيرمستقيم آرا به تصويب 
رســيد خريد وفروش رأي از قبيل اقدام 
مستقيم و غيرمستقيم توزيع اقالم و لوازم 
كه براي پذيرننده جنبه انتفاعي داشته باشد 
و همچنين كمك هاي نقدي و غيرنقدي به 
اشــخاص امكان عمومي مذهبي، هيأت ها 
و امور خيريه بعد از ثبت نام در انتخابات 

جرم محسوب مي شود.
يكي ديگر از تغييرات ايجاد شده در قانون 
انتخابات بر اســاس مصوبات بهارســتان 
اين بود كه مهلت رســيدگي به اعتراض ها 
افرادي كه رد صالحيتشان رد شده از يك 
هفته به 20 روز افزايش يافت اين در حالي 
اســت كه پيش از اين هيأت هاي نظارت 
موظف به شنيدن توضيحات رد صالحيت 

شدگان نبودند.
كانديدا تنها مي توانســتند به صورت كتبي 
اعتــراض خود بــه رد صالحيت را اعالم 
كنند نمايندگان هم چنين با پرداخت هزينه 

به شــهرداري ها براي امكان نصب موارد 
تبليغات خود در موعد تبليغاتي انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي مخالفت كرده و آن 

را خارج از عدالت عنوان كردند.
همچنين به موجب مصوبه ديگر در مجلس 
نهم نصب پوســترهاي تبليغاتي در امكان 
دولتي اعم از بيمارستان، مدارس، موسسات 

داخلي، ممنوع مي باشد.
گفتني است در مجلس نهم شوراي نگهبان 
بندهايــي از طريق اصالح قانون انتخابات 
مجلس را به علت ابهام، محدوديت سازي، 
نظارت اين شورا و تبعيض ميان كانديداها 
مغاير با قانون اساســي شناخته و آن را رد 
كرده بود در مجلس نهم نمايندگان مجلس 
بــا الحاق يك تبصــره به مــاده 5 قانون 
انتخابات مقرر كرده بودند كه در صورت 
ثبت نام نمايندگان فعلي مجلس براي دوره 
بعد صالحيــت آنها بــراي نمايندگان به 
مجلس استمرار مي يابد مگر آن كه شوراي 
نگهبان در جلســه رسمي خود تا 15 روز 
قبل از شــروع تبليغات انتخاباتي به استناد 
اســناد و مدارك معتبر نبود احراز را اعالم 
كند اين طرح از سوي شوراي نگهبان مورد 
تأييد قرار نگرفــت تا نمايندگان فعلي در 
مجلس خود را از نمايندگان آتي مســتثنى 
كنند تا اين شائبه به وجود آيد كه نمايندگان 
فعلي به تصويب طرح هــاي انتخاباتي به 

دنبال منافع خود هستند.
مجلس دهم در دو دوره در تاريخ 7 اسفند 
94 و 10 ارديبهشــت 95 براي تعيين 290 
كرســي دوره دهم مجلس شورا آغاز شد 
جناح هاي مختلف كشور در اين انتخابات 
شــركت داشــتند جناح اصالح طلب و 
اصولگرا توانســتند بخش قابل توجهي از 
كرسي هاي مجلس دهم را تصاحب كرده و 
در نهايت ليست اميد با 122 كرسي اكثريت 

مجلس دهم را به دست آورد.
قانــون انتخابات فعلي يــك قانون جامع 
كه بتواند فناوري نويــن را به كار گيرد و 
همچنين شــفافيت كاملي را در انتخابات 
براي تعريــف از انتخابات شــوندگان و 
انتخاب كنندگان ايجاد كند اما بايد اصالح 
قوانيــن انتخابات در نزديــكاي انتخابات 
صورت نگيرد تا اســترس يا دغدغه هاي 
مربوط به انتخابــات در اصالح قانون اثر 
نگذارد در اوايل مجلس دهم بايد به اصالح 

قانون انتخابات پرداخته مي شد.
در مجلس دهم 2 ماده به ماده 7 اصالحات 
قانون انتخابات مجلس شــوراي اسالمي 

الحاق شد.
در انتخابــات مجلس شــوراي اســالمي 
محــدوده جغرافيايي هر اســتان به عنوان 
مي شود  محسوب  انتخابات  استاني  حوزه 
تعداد نمايندگان هر حوزه اســتاني معادل 
تعداد نمايندگان حوزه انتخابيه موجود در 
استان كه مســتند به قانون تعيين محدوده 
حوزه انتخابي مجلس شــوراي اســالمي 
تعيين شده اســت هر داوطلب نمايندگي 
حوزه  جغرافيايي  محــدوده  متولــد  بايد 
انتخابيه محل ثبت نام بوده و سابقه حداقل 
پنج سال سكونت در آن محدوده و يا سابقه 
نمايندگي مجلس شــوراي اسالمي در آن 

حوزه را داشته باشد.
رأي  دهندگان در هر استان مي توانند براي 
هر يك از حوزه هــاي انتخابيه موجود در 
اســتان از بين نامزدهــاي مربوط به همان 
حوزه انتخابيه به ميزان تعداد كرســي هاي 
موجود، نماينده يا نماينــدگان مورد نظر 

خود را انتخاب كنند.
تبصره 3) فرمانداران و بخشــداران مراكز 
حوزه هاي انتخابيه موظفند بالفاصله پس از 
خاتمه رأي گيري شمارش آرا نتايج حاصله 
را با هيأت هاي نظارت حوزه انتخابيه خود 
تطبيق داده و طي صورت جلسه اي هيأت 

اجرايي استان را اعالم كنند.
تبليغات و شــيوه هاي تبليغاتــي مجاز و 
منحصر به موارد مجــاز مذكور در قانون 
بوده و مراجــع اداري، انتظامي و قضايي 
موظف برخورد با تبليغات غير مجاز هستند 
فعاليت تبليغات انتخاباتي براي نامزدهاي 
نمايندگي مجلس شوراي اسالمي 15 روز 
قبل از روز اخذ رأي آغاز و تا 24 ســاعت 

قبل از اخذ رأي ادامه دارد.
همچنيــن طــرح محدوديــت حضــور 
نمايندگان بيــش از 3 دوره در مجلس در 
اين دوره تصويب شــد اين مصوبه هم به 
ترتيب نيروهاي جديد و هم به نخبه پروري 

در كشور كمك خواهد كرد.
پس از آن كه طرح ممنوعيت به كارگيري 
بازنشستگان تصويب شد و مورد استقبال 
جامعه قرار گرفت و همچنين از آن جا كه 
افراد نمي توانند بيــش از دو دوره متوالي 
نامزد انتخابات رياســت جمهوري شوند 
برخــي از نمايندگان بر آن شــدند تا اين 
موضوع را در سطح نمايندگي هم اجرايي 

كنند.
كه با مصوبه امــروز عمًال هيچ نماينده اي 
نمي توانــد بيــش از 3 دوره متوالــي در 

انتخابات شركت كند.
نماينــدگان اصالح طلــب و اعتدالي در 
سال هاي 82 و 93 و 97 خواستار تصويب 
طرح محدودســازي حضور نمايندگان در 
مجلس بودند كه همين موضوع نشــان از 
اعتقاد آنها به دســتاوردهاي بهتر مجلس 

براي ملت دارد.
درايــن مجلس نماينــدگان مصوبه انجام 
هر گونه فعاليت هــاي تبليغاتي نامزدهاي 
انتخاباتي از طريق صدا و ســيما و جايگاه 
نماز جمعه، جلسات، تجمعات را ممنوع 

كردند .
همچنين طبق مــاده 61 اين قانون اطالق 
اعالميه، پوستر و هر گونه آگهي تبليغاتي 
روي عالئم راهنمايي و رانندگي، تابلوها، 
تأسيسات و اماكن كليه سازمان هاي عمومي 
و دستگاه هاي اجرايي وابسته، بيمارستان ها 
مدارس و ســاير موسســات آموزشي و 
خودروهاي دولتي و اتوبوس هاي شركت 
واحد، در سراسر كشــور جرم مي باشد و 
مرتكب به مجازات درجه 6 قانون مجازات 
اســالمي به اســتعفاي حبس محكوم مي 

شود.
تبصره دوم: نصب بنــر و پارچه در محل 
ســتادهاي اصلي و فرعــي نامزدها مجاز 

مي باشد.
همچنين مــاده 62 قانون انتخابات مجلس 
به شــرح زير اســت كه هر گونه آگهي و 
آثار تبليغاتي بايد قبل از شــروع اخذ رأي 
از محل شعبه اخذ رأي و محيط پيرامون آن 

توسط شعب امحا گردد.
تبصره: اســتفاده از نمادهايي نظير لباس يا 
رنگ خاص جهت تبليغــات نامزدها در 
شــعب اخذ رأي توســط اعضاي شعبه و 
يا ســاير افراد ممنوع مي باشد و مسئوالن 
شعب و نيروي انتظامي موظف به رعايت 

اين حكم مي باشند.
همچنين نمايندگان ماده 41 و 42 و 43 اين 
طــرح را نيز تصويب كردند كه به موجب 
آن صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
دستورالعمل برنامه ها و زمانبندي شبكه هاي 
راديويي و تلويزيوني اســتاني را به نحوي 
تنظيم مي كند كه امكان برخورداري نامزدها 
از ايــن امكانات به صــورت برابر وجود 

داشته باشد.

شفاف نبودن مواد قانوني
 از جمله عوامل اصالح قانون انتخابات
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نيش و نوش

حوادث

افزايش 10 تا 20 درصدى حقوق معلمان به صورت پلكانى
 400 هزار تومان به حقوق ثابت معلمان افزوده مى شود كه اين مقدار با حفظ درصد 

افزايش حقوق به ميزان 10 تا 20 به صورت پلكانى خواهد بود.
بــه گزارش فرارو، معاون حقوقى و امور مجلــس وزارت آموزش و پرورش، گفت: 
افزايش حقوق براى معلمان به جهتى كه از شرايط ناعادالنه پرداخت حقوق در كشور 
بى بهره نبوده اند از يك حمايت نسبى خوبى برخوردار است و در برخى از معلمان كه 
حقوق پايين مى گيرند و در آغاز استخدام هستند در حدود 45 درصد افزايش حقوق 
را خواهيم داشت.حجت االسالم تيمورعلى عسگرى افزود: با توجه به افزايش حقوق 
كاركنان دولت، 400 هزار تومان به حقوق ثابت معلمان افزوده مى شود كه اين مقدار با 
حفظ درصد افزايش حقوق به ميزان 10 تا 20 درصد، به صورت پلكانى خواهد بود.

لزوم تدوين قانون براى برخورد با سقط غير قانونى
  ساالنه بيش از 350 هزار سقط در كشور اتفاق مى افتد كه 8 تا 9 هزار سقط قانونى 
اســت و مابقى آن بدون مجوز انجام مى شــود و متاسفانه قانون مدونى براى مقابله با 

اين امر نداريم.
به گزارش مهر، يك جمعيت شــناس گفت: اگر ما موضوع جمعيت را آسيب شناسى 
دقيقى كنيم مى توانيم مهندســى مجددى در جهت اصالح الگوى فرزندآورى داشته 
باشيم. سياست جمعيتى صرفاً به معناى افزايش يا كاهش جمعيت نيست و با عوامل 
متعددى در ارتباط است.رشــيدى با تأكيد بر لزوم آسيب شناسى موضوع جمعيت در 
كشور اظهار داشت: با توجه به تغييرات سبك زندگى در چهل سال اخير ما از خانواده 

گسترده ايرانى هم اكنون به خانواده هسته اى و بدون فرزند رسيده ايم.

تفاهم نامه اى براى كاهش آسيب هاى اجتماعى زنان زندانى
 تفاهم نامه معاونت پيشــگيرى از جرم قوه قضاييه با معاونت امور زنان و خانواده 
رئيس جمهورى كه به منظور استفاده از دستبند الكترونيك به عنوان مجازات جايگزين 
زندان براى زنان زندانى واجد شــرايط منعقد شد؛ گامى مثبت در كاهش آسيب هاى 

اجتماعى و حفظ بنياد خانواده است.
به گزارش ايرنا، زنان زندانى واجد شرايط، با دستبند الكترونيك دوران محكوميت را 

در كنار خانواده مى گذرانند.
اين طرح در راستاى مجازات هاى جايگزين زندان است كه چند سالى است در محاكم 
قضايى دنبال مى شــود؛ طرحى كه كاهش آسيب هاى ناشى از مجازات زندان، يكى از 

اهداف آن به شمار مى رود.

جام جم: چگونه جيب نوروزي را مديريت كنيم؟
 يه مدير براش استخدام كنيم!!

اطالعات: براي بچه ها به جاي تبلت بيلچه بخريد 
 اينو خوب اومدى!!

جام جم: به كودكان آموزش خوردن آجيل عيد بدهيد
 بهتره اين نوع آموزش رو تو كتابهاى درسى بگنجونيم!!!

آفتاب: آجيل دزدي در چند استان 
 ديگه آجيل هم داره حكم طال رو پيدا مى كنه!!

جام جم: يك وجب جا در آرامستان 400 ميليون تومان 
 خانه اخرت هم داره گرون مى شه!!

هگمتانه: خطر ورشكستگي آجيل فروشي 
 از بس طمع كردن!!

جوان: تشكيل كميته آلودگي صوتي در پايتخت 
 البــد يه عده رو تو اين كميته اســتخدام مى كنن ميرن ســر 

كارميكن اشتغالزايى كرديم!!
پيروزي: سلطان داوري ايران

 چقدر سلطان داشتيم كه دارن خودشون رو رو مى كنن!!
ايران: كارآفريني روي شيشه 

 اميدواريم از اون شيشه هايى نباشه كه آدم رو مى بره فضا!!
رسالت: راه هاي اميد بخشي به جوانان 

 اميد دادن حاال پول بدن!!
هگمتانه: كوپني كه شماره اش هنوز اعالم نشده 

 كوپن ها دارن مد مى شن!!
آرمان: جنجال احمدي نژاد؛ در ورزشگاه آزادي 

 باز هم اين اومد كه!!
نصف جهان: آماده باش 60 بيمارستان براي چهارشنبه سوري

 بدون شرح!!  
زنگان امروز: رضايت مردم در عرضه مرغ جلب شد 

 يعنى به خاطر 2 هزار ارزونى!!
رسالت: سيل عظيم بيكاري مي آيد

 بدون شرح!! 

اتوبوس حامل زائران نورآباد در مالير 
واژگون شد

 يك دستگاه اتوبوس حامل زائران نورآباد به دليل شرايط نامساعد 
جوى و لغزندگى در مسير محور اراك به مالير واژگون شد. 

رئيس جمعيت هالل احمر مالير در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 
اين اتوبوس حامل زائران مشهد مقدس و در مسير بازگشت به سمت 

شهر نورآباد در استان لرستان بود.
حسن آبخو افزود: به دليل شرايط نامساعد جوى و ريزش شديد برف 
اين اتوبوس حامل 48 مسافر در محور اراك به مالير دچار لغزندگى 

شده و در مسير چشمه على محمد مالير واژگون مى شود.
رئيــس جمعيت هالل احمر مالير ادامه داد: خوشــبختانه اين حادثه 

تلفات جانى نداشت و تنها 6 تن مصدوم شدند.
آبخو بيان كرد: مصدومان اين حادثه به سرعت توسط آمبوالنس هاى 

جمعيت هالل احمر و اورژانس به مراكز درمانى مالير منتقل شدند.
وى گفت: 41 تن از زائران نيز در محل پايگاه امداد و نجات جاده اى 

«پيروز» مالير ناهار و اسكان داده شدند.
آبخو اضافه كرد: با هماهنگى هاى انجام شــده يك دســتگاه اتوبوس 
جايگزين در پايگاه امداد جاده اى پيروز حاضر شد و زائران در صحت 

و سالمت به شهر خود بازگشتند.

نيروى پليس راه همدان در طرح نوروزى 
همكارى دارند

600 نيروى پليس راه در طرح نوروزى اين استان به منظور ايمن 
سازى راه ها براى تردد مسافران فعال هستند.

رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: 120 تيم پليس راه در اين طرح 
فعال شدند و نيروهايى از يگان هاى آموزشى به جمع عوامل پليس راه 

پيوستند.
رضا عزيــزى در گفت و گو با ايرنا بيان كــرد: تيم هاى پليس راه به 
صورت شــبانه روزى كنترل جاده ها را عهده دار هستند تا زمينه سفر 

ايمن را فراهم كنند.
رئيس پليس راه اســتان همدان اظهار داشت: طرح نوروزى پليس راه 
از 24 اســفند با همكارى پليس راهور، اورژانس، هالل احمر، امداد 
خودرو و اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى آغاز شده و تا 17

فروردين سال آينده ادامه دارد.
ــتگاه  ــك دس ــرد: ي ــان ك ــى بي ــوانح رانندگ ــاره س ــزى درب عزي
ــر  ــه علــت لغزندگــى در مالي ــران ســاعت ب اتوبــوس حامــل زائ

ــد. ــون ش واژگ
وى افزود: اين اتوبوس متعلق به استان مشهد به سمت نورآباد در حال 
تــردد بود كه به علت واژگونى چهــار تن مجروح و به مركز درمانى 

منتقل شدند.
رئيــس پليس راه اســتان همدان اضافــه كرد: راكب يك دســتگاه 
موتورســيكلت نيز در مسير فرعى روستاى امزاجرد بر اثر برخورد با 

يك دستگاه سوارى سمند جان خود را از دست داد.
عزيزى ادامه داد: تغيير مسير ناگهانى موتورسوار عامل بروز اين سانحه 

فوتى گزارش شده است.
طرح نوروزى پليس راه با انجام رزمايش توسط نيروهاى پليس راه و 
راهور، هالل احمر، اورژانس و امداد خودرو روز چهارشــنبه گذشته 

در همدان آغاز شد.

بهداشتنكتهدانشگاه
امكان مجدد ثبت نام آزمون كارشناسى ارشد علوم 

پزشكى فراهم شد
 از سوى مركز سنجش آموش پزشكى براى ثبت نام آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى 
گروه پزشــكى سال 98 مهلت مجدد در نظر گرفته شد و بر اين اساس ثبت نام مجدد از 
26 تا 28 فروردين ماه 98 از طريق سايت انجام مى شود.به گزارش ايسنا، بر اساس اعالم 
مركز ســنجش آموزش پزشكى داوطلبانى كه موفق به ثبت نام نشده اند يا هزينه ثبت نام 
را پرداخــت كرده ولى ثبت نام نكرده اند و همچنين افرادى كه نياز به تصحيح و ويرايش 
اطالعات و مدارك خود دارند، مى توانند در مهلت تعيين شده اقدام به ثبت نام يا ويرايش 
اطالعات خود كنند.گفتنى است آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى گروه علوم پزشكى سال 
98 همه رشــته ها در نوبت هاى صبح و عصر روزهاى پنجشنبه و جمعه 30 و 31 خرداد 
98 در شــهرهاى اراك، اردبيل، اروميه، اصفهان، اهواز، ايالم، بوشهر، بندرعباس، بيرجند، 
تبريز، تهران، خرم آباد، رشــت، زاهدان، زنجان، سارى، سمنان، سنندج، شيراز، شهركرد، 
قزوين، قم، كاشان، كرمانشاه، كرمان، گرگان، مشهد، همدان، ياسوج و يزد برگزار مى شود.

تركيبات چاى سبز و برنج به مقابله با آلزايمر كمك مى كند
 محققان دريافتند رژيم غذايى حاوى تركيبات موجود در چاى سبز و برنج توانست 

عالئم بيمارى آلزايمر را در موش هاى مبتال به اين بيمارى از بين ببرد.
به گزارش مهر، محققان دانشگاه ساوترن كاليفرنيا عنوان مى كنند درمان تلفيقى به مراتب 

بهتر از يك درمان واحد است و بهترين شيوه براى درمان افراد مبتال به آلزايمر است.
در حال حاضر درمان تلفيقى، يك درمان اســتاندارد براى بيمارى هاى نظير ســرطان، 

عفونت HIV و آرتروز روماتوئيد است.
(gallate-۳-EGCG (epigallocatechin يافته ها نشــان مى دهــد تركيــب
موجود در چاى ســبز و FA (ferulic acid) موجود در هويج، گوجه فرنگى، برنج، 

گندم و جودوسر، به طوركامل موجب بازيابى عملكرد فضايى حافظه مى شود.
محقان مشــاهده كردند بعد از سه ماه درمان، عملكرد موش هاى مبتال به آلزايمر همانند 
موش هاى سالم بود.«ترنس تاون»، استاد دانشگاه، در اين باره مى گويد: «ما نبايد تا 10 تا 

12 سال آينده براى يك دارو جديد معطل بمانيم. 

جزئيات پرداخت مطالبات داروخانه ها
 رئيس انجمن داروســازان ايران، از پرداخت دو ماه از مطالبات داروخانه ها توسط 

سازمان تامين اجتماعى خبر داد.
محمدباقــر ضيــا، در گفتگو با مهر، گفت: با توجه به مشــكالت داروخانه ها در تأمين 
نقدينگى، و رايزنى هايى كه با سازمان تأمين اجتماعى داشتيم، به تازگى دو ماه از مطالبات 
داروخانه هاى بخش خصوصى پرداخت شده و مديران تأمين اجتماعى قول داده اند قبل 

از پايان سال نيز، بخشى از مطالبات معوق داروخانه ها را پرداخت كنند.
وى بــا عنوان اين مطلب كه مطالبات مرداد و شــهريور داروخانه ها توســط ســازمان 
تأمين اجتماعى پرداخت شده اســت، افزود: سازمان بيمه سالمت نيز، مطالبات مهر ماه 

داروخانه ها را پرداخت كرده است.
ضيا با اشاره به شرايط اقتصادى كشور و محدوديت هاى مالى دولت، گفت: داروخانه ها 
با درك اين واقعيت، ســختى ها و مشكالت را تحمل مى كنند. اما، انتظار مى رود كه در 

روند پرداخت مطالبات داروخانه ها، تجديد نظر شود.

 فجــر چهلــم انقالب اســالمي يكي 
از مهمتريــن مباحثي بود كــه مقام معظم 
رهبري نيز بر پرشــور بودن برنامه هاي آن 
تأكيد كردند. چرا كه دشــمنان انقالب از 
قبل فرو پوشاني اين نظام را در فجر چهلم 

وعده داده بودند.
پايــدارى نظام تــا فجر چهلــم انقالب 
را مي تــوان از ابعاد مختلف سياســي و 
اجتماعي از جمله شــاخص هاي موفقيت 
نظــام در عرصه بين الملل دانســت چرا 
كه با وجــود همه تهديــدات، تحريم ها 
و كارشكني دشــمنان داخلي و خارجي 
شــاهد حضور پرشور مردم در راهپيمايي 
22 بهمن ماه بوديــم. راهپيمايي كه حتي 
رسانه هاي مختلف خارجي هم بر پرشور 

بودن آن صحه گذاشتند.
در عصــرى كــه ارتباطــات و اطالعات 
حرف اول را مى زند و بر اين اساس انواع 
فضاى هاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 
بدون مجوز با ورود به اين عرصه اخبار و 
اطالعات را به صورت مبهم را در اختيار 
مخاطبان قرار مى دهد، پرداختن به مباحثى 

از جملــه انقالب و دســتاوردهاى آن از 
سوى رســانه هايى كه مورد تاييد نهادى 
خاص(اداره كل ارشــاد اسالمى ) هستند 
موضوع بســيار مهمى است كه زمينه ساز 

حفظ نظام خواهد بود.
در ايــن ميــان آنچه مــورد تأكيــد مقام 
معظــم رهبري بــود مقدمــه چيني براي 
برنامه هاي دهه فجر امسال با هدف تبيين 
دســتاوردهاي انقالب بود كه نسل حاضر 
با نگاهي به اين دســتاوردها بتوانند نقشه 
دشمنان را كه هر روز رنگ و لعابي تازه به 
خود مي گيرد در ذهن خود حالجي كنند.

در كنار صحبت هاي ارزشمند رهبر فرزانه 
انقالب و تأكيدات ايشان ابالغيه هايي نيز 
به صورت مكتوب براي روشنگري مردم 
در خصــوص قيام حضرت امام و اهداف 
شكل گيري انقالب شده بود كه قطعاً اين 
مهم جز با ارائه گزارش دستاوردهاي 40
ســاله انقالب به مردم و به ويژه جواناني 
كه حوادث انقالب را به چشــم نديده اند، 

ميسر نمي شد.
با اين توصيف مقام ارشــد اســتان نيز به 

تبعيــت از مقامــات مافــوق خويش در 
چندين جلسه كه محوريت برنامه هاي دهه 
فجر برگزار شــد، به لزوم اطالع رساني و 
ارائه گزارش عملكرد به مطبوعات تأكيد 
كرد و خواستار همكاري و تعامل هر چه 
بهتر دستگاه ها با مســئوالن و متوليان امر 

اطالع رساني شد.
با اين توصيه كار رســانه ها براي روشــن 
كردن افكار عمومي و پرشور ساختن فجر 
چهلم از همان اواســط دي ماه آغاز شد 
اما آنچه مهم به نظر مي رســيد اين بود كه 
با وجود تأكيدات فراوان بر جريان سازي 
اطالع رســاني عملكرد و دســتاوردهاي 
فجرچهلــم، مديران دســتگاه ها خود را 
مجاب به ارائه گزارش ندانسته و همچون 
روال گذشــته كمبود اعتبار، نبود بودجه 

اطالع رساني و... را بهانه قرار دادند.
با ايــن توصيف بر آن شــديم كه جهت 
استحضار مقام ارشد استان و تصميم گيري 
و  رســانه اي  مديــران  خصــوص  در 
غيررسانه اي تحليلي از عملكرد دستگاه ها 
در بخش هــاي مختلف را گزارش نماييم. 

باشــد كه مديــران در هزينه هــاي مكان 
خود جايي براي رسانه و اطالع رساني از 
مجموعــه خود باز كنند كه قطعاً هزينه اي 
خــرد در برابــر همه بريــز و بپاش هاي 

تشريفاتي خواهد بود.
ويژه نامه كتاب انقالب شــامل دو بخش 
تحليل مسائل انقالب و دستاوردهاي نظام 
به قلم نويسندگان شــاخص كارشناسان 
زبده و اهالي قلم اين رســانه بود و بخش 
دوم نيز مربوط به گزارش عملكرد ادارات 
در چهل ســال فعاليت پــس از پيروزي 

انقالب بود.
بــا نگاهي به اين ويژه نامه پربار كه پس از 
بيان فرازهايي از بيانيــه مهم رهبر معظم 
انقالب اســالمي به مناسبت چهل سالگي 
انقــالب با جوانــان ايران داشــتند و نيز 
سخنان نماينده ولي فقيه در استان، مي بينيم 
كــه صفحاتي از ويژه نامه نويســندگان با 
تبيين نقالب، مشروطه، ريشه هاي تاريخي 
آن آغاز جنبش هــا، نقش احزاب، بيداري 
جهان، تحليل وضعيت اســتان در 4 دهه 
و حضور معاون اول رئيس جمهوري در 

همدان پرداخته شده است.
بعد از اين بخش، صحبت هاي "سيدسعيد 
شاهرخي" اســتاندار همدان در خصوص 
پروژه هاي دهه فجــر و معاونان وي آمده 
اســت كه گويا برنامه ها و عملكرد استان 

براي فجر چهلم مي باشد.
اينكه آغازگر اخبار اين رســانه با استاندار 
همدان باشد خود مي تواند جايگاه رسانه 
را از منظر توجه به اخبار به ترتيب سلسله 

مراتب اداري مشخص نمايد.
اما در نگاه دوم بايد عملكرد دســتگاه ها 
را در ســه بخش فرهنگــي، اقتصادي و 
اجتماعي بيــان كنيم كه خود نقاط ضعف 
و قوت مديران آن دستگاه ها را در عمل به 
دستورات مقام معظم رهبري و در كنار آن 
نماينده ارشد دولت در استان نشان مي دهد 
در جدول زير به صورت مشروح به اين 3

بخش پرداخته شده است.

همكاري با مدير كل يا مقام ارشد  نام اداره يا ارگان
همدان پيام 

همكاري با ساير 
نشريات 

فرهنگى، آموزشى
داشتندداشتندمجيد كزازيپارك علم و فناوري
نداشتندداشتندفرزاد تيموري نوسازي مدارس
نداشتندداشتندسيدمحمدرضا جواديكانون پرورش

نداشتندنداشتند مرادى نوراداره كل ارشاد 
داشتندداشتندبهروز كارخانه اي هالل احمر 

نداشتندنداشتندآيت ا... موسوي اصفهانيحوزه هاي علميه-فرهنگى آموزشى
داشتند- نواحي محمد پورداوودآموزش و پرورش و نواحي 

نداشتند
نداشتند

نداشتندنداشتندمحمدى فردانشگاه بوعلي
نداشتندنداشتندمرتضى قائمىدانشگاه آزاد اسالمى

نداشتند نداشتند محمود نيلي دانشگاه صنعتي 
نداشتندنداشتندصفي اله صفاييدانشگاه پيام نور

نداشتندنداشتند*مديران دانشگاه دانشگاه هاي علمي كاربردي 
داشتندداشتندحبيب ا... موسوي بهار دانشگاه علوم پزشكي و معاونت ها

نداشتندداشتندسعيد فرجي بيمه سالمت 
نداشتندداشتندصفريمديريت درمان 

نداشتندنداشتندعاطفه زارعيكتابخانه ها 
نداشتندنداشتندفيض منشكانون مساجد 
نداشتندنداشتندعلى احسان صالحپزشكي قانوني 

نداشتندنداشتندرسوليدامپزشكي 
نداشتندنداشتندساغرچىحج و زيارت 

داشتندداشتندمحسن جهانشير ورزش و جوانان 
نداشتندداشتندعلي مالميرميراث و فرهنگي
نداشتند نداشتند مختاران فني وحرفه اي

حمايتى، اجتماعى
داشتندداشتندحميد رضا الوندبهزيستي 

نداشتندنداشتندپيمان تركمانهكميته امداد 
داشتندداشتندمحمد كارونداوقاف و امور خيريه 

نداشتندنداشتندعادل عربىمحيط زيست
نداشتندداشتندنبويتأمين اجتماعي 

نداشتندنداشتندافشين صالحىانتقال خون 
نداشتندنداشتندامير حسين هدايتىدخانيات 

شهري، خدماتى
داشتندداشتندسيد هادى حسينى بيدارشركت آب و فاضالب شهرى

داشتندداشتندسيد مصطفي هاشميآب و فاضالب روستايي 
داشتندداشتندمنصور ستوده آب منطقه اي 

داشتندداشتندمهدي شهيدي شركت توزيع نيروى برق 
نداشتندداشتندعبدا...فضاضشركت گاز 

داشتندداشتندمحمدعلى گرزينشركت مخابرات 
نداشتندنداشتندمحمود على پورثبت احوال 
نداشتندنداشتندناصر عارفبنياد شهيد 
نداشتندنداشتندامين روستايىشركت نفت 
نداشتندنداشتندپيمان تكلواسناد ملى

فقط 3 عضو گزارش كامران گردان شوراي شهر و اعضا
دادند، بادامي، 

گردان، قره باغي 

نداشتند

عملكرد شهرستان ها در ارائه گزارش فجر چهلم
چاپ مجزا ويژه نام فرماندار نام شهرستان 

ادارات شهرستاني در 
همدان پيام 

چاپ مجزا ويژه 
شهرستان در ساير 

نشريات 

گزارش 
فرماندار در 
ويژه استاني 
همدان پيام 

گزارش 
فرماندار در 
ويژه  ساير 
نشريات 

نداشتداشتنداشتنداشتحسين افشاري همدان
داشتداشتنداشتداشتباب ا... فتحيمالير

نداشتنداشتنداشتداشتمراد ناصري نهاوند 
كتاب تويسركان به حبيب موميوندتويسركان 

چاپ خواهد رسيد 
نداشتداشتنداشت

نداشتنداشتنداشتنداشتكريم حميدوند اسدآباد 
داشتنداشتداشتنداشتسيدرضا سالمتيرزن
داشتنداشتداشتنداشتشماعيفامنين

نداشتنداشتنداشتداشتحجت ا... مهدويكبودراهنگ
نداشتنداشتنداشتنداشتاحسان قنبري بهار 

دهه فجر آزمون عملكرد مديران استان بود

ادارات غيررسانه اي
 از نگاه مطبوعات

نداشتندداشتندعباس صوفيشهرداري كل 
داشتندنداشتندحسين ربانى ارشدشهرداري 1
نداشتندداشتندرضا ابرار خرمشهرداري 2
داشتندداشتندمحمدامين مجذوبيشهرداري3
داشتندنداشتندمسعود دهبانىشهرداري4

زيرمجموعه ها و سازمان هاي 
شهرداري 

بسيار ضعيف فقط 3 *
مجموعه داد 

بسيار ضعيف بود 

نداشتندنداشتنداسدىاتوبوسراني 
نداشتندنداشتندمهدى كريمىتاكسيراني

داشتندنداشتندمصطفي پناهنده حمل و نقل و راهداري 
داشتندنداشتندرنجبر ضرابيشركت خدماتي كشاورزي 

داشتندداشتنداسفنديار خزاييمنابع طبيعي 
امنيتى،سياسى

نداشتندنداشتندسردار مظاهر مجيديسپاه انصارالحسين
نداشتندنداشتندقديانىاداره كل اطالعات

نداشتندنداشتندكامرانى صالحنيروي انتظامي و زير مجموعه ها
نداشتندنداشتندحيدرىدادگستري
نمايندگان شهرستانها در نمايندگان

مجلس
نداشتندنداشتند

نداشتندنداشتندحسن پور بازرسى
نداشتندنداشتندنيكخوديوان محاسبات

نداشتندنداشتنددوست پرستكميته جستجوى مفقودين غرب كشور
نداشتندنداشتندپروينزندان ها

اقتصادى، عمرانى
نداشتندنداشتنداسكندر صيداييبرنامه و بودجه

داشتند زير رضواني جالل جهاد كشاورزي و زير مجموعه ها
مجموعه ها نداشتند 

داشتند

نداشتندداشتند حميدرضا متين صنعت معدن و تجارت 
داشتندنداشتندكيوان گردان شركت شهرك ها
داشتندنداشتندناصر محمودياقتصاد و دارايي

داشتندنداشتنداحمد توصيفياناداره كار و رفاه اجتماعي 
نداشتندنداشتندنجفي مقدماداره كل گمرك

داشتندنداشتندمحمد مددياستاندارد
داشتندنداشتندمحمد دلشادىماليات

داشتندداشتندرضا عباسيتعاون روستايي
نداشتندداشتندنصرت اله طاقتي احسنكانون كارآفرينان 

داشتندنداشتندحسن رباني ارشدراه، مسكن و شهرسازي
نداشتند به بهانه امير نريماني نيروگاه شهيد مفتح

انتقادي كه از آنها 
شد انصراف دادند

داشتند

فقط بانك كشاورزفقط بانك كشاورزمديران بانكهاى استانبانك ها 
داشتند نداشتندحسن ظفريبنياد مسكن 
نداشتند نداشتند علي اصغر زبردست اتاق بازرگاني 

گردشگري
داشتند داشتند علي مالمير ميراث فرهنگي 

نداشتندنداشتندسهراب كلوندىفرودگاه 
نداشتندنداشتندروح ا... تقى زادهقطار

نداشتندنداشتندسعيد باقرىهواشناسي 
نداشتندداشتنديارىغارعليصدر

■ شهرستان فامنين 
فرمانداري، بخشدار پيشــخور، بخشدار مركزي، اداره برق، شبكه بهداشت، شوراي 
شــهر و شــهرداري، صنعــت، معدن تجارت، جهــاد كشــاورزي، اداره راه، آب و 

مخابرات  فاضالب، 
****

■ شهرستان كبودراهنگ 
فرماندار كبودراهنگ، بهزيســتي، گاز، بنياد مســكن، جهاد كشاورزي، شبكه بهداشت، آب 
روستايي، فرمانده سپاه ناحيه، اداره ورزش، اوقاف، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، آب 

و فاضالب شهري، برق، هيأت كاراته 
****

■ شهرستان مالير
محمدكاظمي نماينده مردم مالير، بخشــدار سامن، بخشــدار زند، بخشدار جوكار، ميراث 

فرهنگي، بنياد مسكن، دانشگاه مالير، رئيس شوراي شهر مالير، كشاورز نمونه مالير 
****

■ شهرستان نهاوند 
فرماندار نهاوند، شــهردار نهاوند، شهردار گيان، شبكه بهداشت، بنياد مسكن، آب روستايي، 
آب شهري، ميراث فرهنگي، راه و شهرسازي، منابع طبيعي، بنياد شهيد، تعاون، اداره كار، فني 
و حرفه اي خواهران، فني وحرفه اي برادران، برق، اداره ورزش، آموزش و پرورش، شــركت 

نيكونام، شركت كشت و صنعت خزل، ورزشگاه اميد، آنابار نهاوند

■ الزم به ذكر است برخى ادارات و مجموعه ها نيز گزارش عملكرد دهه فجر 
را در روزنامه به چاپ رساندند كه شامل ادارات و مجموعه هايى چون: اقتصاد 
و دارايى، شركت شــهركها، جهاد كشاورزى، تعاون روستايى، سيما و منظر، 

خدمات حمايتى وترافيك شهردارى بود.
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سقف برداشت از خودپردازها
 به 500 هزار تومان افزايش يافت

 سقف برداشت پول از ديروز در تمامى بانك ها و مؤسسات 
مالى و اعتبارى فعال كشور از 200 به 500 هزار تومان افزايش 

پيدا كرد.
به گزارش ايســنا، سيستم بانكى هر ســاله تمهيداتى براى رفاه 
حال مشتريان و ارائه خدمات بانكى در آخرين روزهاى سال و 
ايام نوروز در نظر مى گيرد كه امسال نيز تمامى بانك ها با توجه 

به صدور مجوز افزايش ســقف برداشــت پول از خودپردازها 
توســط اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در آســتانه ايام 
نــوروز و با توجه به نياز شــهروندان به پــول نقد در خريد يا 

مسافرت اين سقف را افزايش دادند.
ــزى از (25 ــك مرك ــالم بان ــق اع ــاس، طب ــن اس ــر همي ب
ــدت 21 روز  ــه م ــاه ب ــن م ــا 17 فروردي ــاه) ت ــفند م اس
ســقف برداشــت پــول از خودپــرداز كــه بــر اســاس قوانيــن 
بانكــى 200 هــزار تومــان تعييــن شــده بــا بــه روز رســانى 
ــى  ــان در تمام ــزار توم ــه 500 ه ــا ب ــتم خودپردازه سيس

بانك هــا و مؤسســات مالــى و اعتبــارى فعــال كشــور 
ــرده اســت. ــدا ك ــش پي افزاي

گفتنى است، با توجه به اينكه افزايش سقف برداشت پول از 
خودپردازها طبق روال هر ساله به صورت غير شتابى است، 
متقاضيــان دريافت پول نقد در ايام نوروز براى اســتفاده از 
ســقف برداشــت 500 هزار تومانى بايد به خودپرداز بانك 
عامل مراجعه كنند و در صورت مراجعه به خودپرداز ســاير 
بانك هــا در هر تراكنش تا 200 هزار تومــان مى توانند پول 

كنند. برداشت 

نگاه

چگونه نرخ درآمدزايى تبليغات را افزايش 
دهيم؟

 راهكارهاى بازاريابى بسيارى توسط مديران آزموده مى شود. اين 
راهكارها بسته به ماهيت، بازده كوتاه مدت و بلند مدت متفاوتى دارند. 
از ميان اين تكنيك ها، بازاريابى موبايلى، يكى از باالترين بازدهى ها 
را نســبت به ساير روشها در كوتاه مدت دارد و اجراى تبليغات بنرى 
در اتوبان ها، ديربازده ترين راهكار در ميان روشهاى بازاريابى است.

بازاريابى موبايلى از شــيوه هاى پركاربرد امروزى در بازاريابى هاى 
ديجيتال اســت. در دنياى امروز، كاربــران معموال از طريق موبايل با 
اينترنت در ارتباط هســتند. لذا، اگربازاريابى موبايلى استراتژى هاى 
خاصى داشــته باشــد مى تواند با موفقيت عمل كند. خالصه ى اين 

استراتژى ها عبارتند از:
* شناخت جامعه هدف
* مشخص كردن اهداف

KPI به كار گيرى شاخص عملكرد *
* تعيين ميزان كاربران بازديد كننده.

اكثر افراد از طريق موبايل با اينترنت ارتباط دارند. بنابراين، به كارگيرى 
شيوه هاى استراتژيك در پيام هاى كوتاه متنى و تصويرى و برنامه هاى 
موبايلى مى تواند تأثير مهمى در بازاريابى داشته باشد و نرخ بازگشت 
ســرمايه (ROI) را باال ببرد. براى به كارگيرى اين شيوه ها چهار گام 

اساسى وجود دارد:
 گام اول: جامعه هدف خود را بشناسيد

در بازاريابى موبايلى بايد در مورد ســن،  جنسيت، ميزان تحصيالت، 
شــغل، و نقش فرد در فرآيند خريد، اطالعات كسب كنيد. بدانيد كه 
آنها چه ميزان از تلفن همراه استفاده مى كنند و آيا به راحتى مى توانند 
از طريق آن خريد كنند؟ در چه روزهايى ايميل را باز مى كنند؟ و حتى 
اينكه چه ســاعتى از روز اين كار را انجام مى دهند؟ براى اين كار مى 

توانيد از برنامههاى تحليل خود گوگل  استفاده كنيد.
 گام دوم: اهداف خود را مشخص كنيد

تمام افراد ذى نفع گروه را جمع كنيد و با هم اهداف بازاريابى موبايلى 
را مشــخص كنيد. براى اينكار ميتوانيد از اين سواالت استفاده كنيد: 
چرا براى بازاريابى موبايل را انتخاب كرده ايد؟ تاكنون چه كارى براى 
بازاريابــى موبايلى انجام داده ايد و نتايج آن چه بوده اســت؟ جامعه 
هدف شما چه كسانى هستند؟ آنها را تا چه اندازه مى شناسيد؟ آنها چه 
تفاوت هايى در اســتفاده از موبايل دارند؟ چه استراتژى هايى مى تواند 

موفق باشد؟
 گام سوم: شاخص عملكردKPI) ) را به كار ببريد

براى آزمون و بهينهسازى بازاريابى موبايلى از شاخص KPIاستفاده 
كنيــد كه بيانگر ميزان عملكرد موفق بازاريابى اســت. براى عملكرد 
بهتر، محتوا بايد متناسب با موبايل باشد. براى تعيين شاخص عملكرد 
بازاريابى موبايلى بهتراست به اين سواالت در ذهن خود پاسخ دهيد: 
آيــا مى خواهيد تعداد مخاطب را از طريق پيام هاى  ايميلى باال ببريد؟ 
آيا مى خواهيد ترافيك را در صفحه فروش باال ببريد؟ آيا براى افزايش 
برند فروش بايد ترافيك گردش پيام را به صفحه خاصى هدايت كنيد؟

گام چهارم: ميزان بازديد كاربران را بدانيد
برنامه هاى تحليلى گوگل به شما كمك مى كند تا ميزان كابران موبايل 
را بدانيد. ديتاى رفتار موبايلى گوگل مشــخص مى كند كه چه اندازه 
پيام فرستاده شــده براى كاربران جذاب بوده است. همچنين، ديتاى 
گردش موبايلى مشــخص مى كند كه كدام يــك از صفحات كليدى 
اصلى بايد بهينه سازى شــوند. افزودن ابزار Category به قسمت 
داشبورد محتوا، كميت و كيفيت ترافيك بازديد موبايلى را در صفحات 

سايت شما نشان خواهد داد.
* منصور كيارش- مشاور تبليغاتى

 هفت گام كارآفرينى در سال جديد
 در حالى شاهد سپرى شدن آخرين روزهاى سال 1397 هستيم كه 
اين ســال به نام " حمايت از كاالى ايرانى" مزين گرديده بود. اگر در 
اين سال قصد ورود به دنياى كارآفرينى و كسب و كار را داشته ايد و 
ســعى كرده ايد در اين مسير گام برداريد  و نتوانسته ايد آن چنان كه 
بايد قصد خود را سرو سامان ببخشيد و پيشرفتى داشته باشيد، شما را 
دعوت مى كنيم كه از هم اكنون براى ســال جديد توصيه هاى زير را 
سرلوحه مسير كارآفرينى خود قرار دهيد. ذكر اين نكته ضرورى است 
كه تنها خواندن و نكته بردارى از هر مطلب و مقاله اى ضامن موفقيت 
نخواهد بود بلكه آنچه يك نيت مســيرى نيل به مقصود را هموار مى 

سازد تعهد به قدم گذاشتن و تالش و كوشش است.
 هدف خود را پيدا كنيد

بدون هدف و شلخته نه تنها راه به جايى نخواهيد برد بلكه ممكن است 
باعث عقب گرد و نزول خود نيز بشــويد. پس اولين قدم براى مسير 
كارآفرينى در سال آينده هدفگذارى است. هدف هاى كارى خود را نه 
خيلى آســان انتخاب كنيد كه براى رسيدن تالشى نكنيد و انگيزه الزم 
را براى دستيابى نداشته باشيد و نه آنقدر دست نيافتنى و آرمانى كه هر 
چقدر تالش كنيد به آن نرسيد و از ادامه مسير منصرف شويد. اهداف 

بايد هم كمى و كيفى باشند تا پيشرفت خود را احساس كنيد.
 حتما برنامه ريزى كنيد

حال كه اهداف خود را مشــخص كرديد گام بعدى برنامه ريزى براى 
رسيدن به آنهاست. برنامه ريزى يعنى راه هاى رسيدن به آنها را مشخص 
كنيد، شرايط احتمالى را پيش بينى  و نقشه هاى متفاوتى را ترسيم كنيد 
تا اگر مسيرى شما را به هدفى نرساند با نقشه هاى جايگزين بر تالش 
تان بيافزاييد. در اين گام مى توانيد از ابزارهاى كســب و كار چون بوم 

مدل كسب و كار و جدول SWOT استفاده كنيد.
 خود را بيشتر بشناسيد

با اهداف مشخص و مسيرهاى مشخص بايد بدانيم چه توانايى ها و 
مهارتهايى براى طى مســير كارآفرينى نياز داريم؟ كداميك را داريم؟ 
كداميك را بايد ياد بگيريم؟ چــه مقدار اطالعات الزم درباره فضاى 
كســب و كار داريم؟ چه ايده هاى مناســب كســب و كارى را مى 
توانيــم پرورش دهيم و قابليت اجرا دارند؟ يك كارآفرين بايد داراى 
مهارتهايى چون تحمل ابهام، روحيه تيم ســازى، فنون مذاكره، زبان 
بدن مناسب، اصول ارتباط برقرار كردن را عالوه بر مهارتهاى كسب و 

كارى و اقتصادى داشته باشد.
 شبكه ارتباطى خود را ايجاد كنيد

يكى از كارهاى الزم براى كارآفرينان گسترش شبكه ارتباطى يا شبكه 
سازى است. در سال جديد هر چقدر مى توانيد به افراد كليدى جديد 
خود را معرفى كنيد، در جمع هاى كارآفرينانه چون كارگاه و سمينار 
قــرار بگيريد و با افراد مختلف ارتباط برقرار كنيد. اين كار باعث مى 
شــود با نيازهاى پاسخ داده نشده افراد آشنا شويد، ايده هاى جديد را 
پيدا كنيد و آنها را در همان شبكه ارتباطى در بوته آزمايش قرار دهيد. 
افراد مناسب را براى تيم سازى بيابيد و كسب و كار خود را آغاز كنيد. 
وسعت شبكه ارتباطى شــما درصد موفقيت كسب و كار آتى تان را 
افزايش خواهد داد و احتمال شكســت را كاهش خواهد داد. اين گام 
را بــا توجه به روند امروزه حتما در شــبكه هاى آنالين اجتماعى كه 

حضور داريد نيز پياده سازى كنيد.
 بدون مشورت كارى نكيند

قبل از شــما كسانى بوده اند كه در مســير كارآفرينى گام برداشته اند 
كه يا موفق بوده اند يا شكســت خورده اند و تجارب ارزشــمند آنها 
باعث خواهد شد مسيرتان را با كمترين خطا و اشتباه طى كنيد. مربيان 
كارآزمــوده و تحصيل كرده اى در اين حــوزه وجود دارندكه چون 

همراهى دلسوز الفباى كارآفرينى را با شما تمرين مى كنند.
 اجرا، اجرا و باز هم اجرا

"به عمل كار برآيد نه به سخن". آنچه تاكنون گفته شد بيشتر در حوزه 
تئورى بود، در اين گام نوبت اجراســت. حتما در ســال آينده اجرا و 
قدم برداشتن را در دستور كار خود قرار دهيد. تا ايده هاى خود را در 
بوته اجرا قرار ندهيد، شكست و موفقيت، سود و زيان آنها مشخص 
نخواهد شــد. بايد مراقب باشيد هيچ گاه بدون برنامه و حساب نشده 

و مشورت عمل نكنيد.
 درس بگيريد

خود را براى هر اتفاقــى آماده كنيد، گاهى همه ابعاد كار را مى 
ســنجيد، مشــورت مى گيريد، نقاط قوت و ضعف را شناسايى 
مى كنيد، ايده تان بســيار مناسب اســت اما شرايط به گونه اى 
رقم مى خورد كه هيچ كس پيش بينى آن را  نكرده اســت. پس 
نبايد دلســرد شــويد و كار را نيمه رها كنيد، بلكــه بايد از هر 

بسازيد. موفقيت  به  پلى  شكست 
زندگى مان را با هم كوك كنيم.

آگهي مزايده (مرحله اول) نوبت اول 

علي جاللــي - شهــردار گيـان 

شهرداري گيان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1019/ش/گ مورخ 97/11/18 شوراي اسالمي شهر گيان از طريق برگزاري مزايده عمومي موضوع ماده 13 
آيين نامه مالي شهرداري ها دو قطعه زمين مسكوني واقع در شهرك مسكن مهر و با شرايط زير به فروش رساند. كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند با شرايط 

ذيل اقدام نمايند.
1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ 97/12/26 لغايت 98/1/6 با واريز مبلغ 12/250/000ريال براي قطعات 1/400/000 ريالي به شماره حساب 
سپرده 686896516 نزد بانك كشاورزي و يا ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهرداري گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادي 

مكتوب و فيش واريز به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

3- كليه هزينه كارشناسي و آگهي روزنامه هاي (مزايده) به عهده برنده مزايده مي باشد.
4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه كارشناسي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- قيمت پايه بر اساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري به ازاي هر مترمربع قطعات 1تا 10-4 تا 15-1/400/000 ريال مي باشد.

7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.
8- شركت كنندگان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و موقعيت زمين هاي فوق الذكر به شهرداري گيان مراجعه نمايند.

9- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 98/1/07  لغايت 98/01/16مي باشد.
10- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.

11- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و08133422450و 08133423060 مي باشد.
12- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز 1398/1/17 ساعت 11 در محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله رسيدگي خواهد شد و نفرات اول تا سوم 

را مشخص و در صورت انصراف نفر اول و دوم سپرده وي طبق ضوابط قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي عقد قرارداد مي گردد.

اطالعيه فراخوان (اداره كل ورزش و جوانان استان همدان) 

دفتر امور مجامع هيأت هاى ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

براســاس تبصــره 2 مــاده 7 آييــن  نامــه هيأتهــاى ورزشــى در نظــر دارد از متقاضيــان احــراز پســت رياســت هيــأت 
بولينــگ، بيليــارد و بولــس

طبق شرايط ذيل ثبت  نام به عمل آورد. لذا از عالقه مندان واجد شرايط دعوت مى گردد جهت ثبت  نام و ارائه مدارك از تاريخ 
نشر آگهى روز شنبه مورخه 97/12/25 لغايت 98/1/7 به مدت يك هفته كارى به دفتر امور مجامع مستقر در اداره كل ورزش 

و جوانان استان مراجعه نمايند.
شرايط احراز:

1-اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران 
2- تابعيت جمهورى اسالمى ايران

 3- اعتقاد به يكى از اديان رسمى كشور
 4- عدم اعتياد و سوء سابقه كيفرى *

 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن *
 6- دارا بودن تحصيالت  حداقل ليسانس *

مدارك مورد نياز:
1- تكميل فرم ثبت نام *

2- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه *
3- فتوكپى كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا عضويت رسمى در نيروهاى مسلح *

4- فتوكپى از آخرين مدرك تحصيلى (حداقل ليسانس) *
5- دو قطعه عكس 3×4 پشت نويسى شده *

6- ارائه برنامه پيشنهادى شامل (ميان مدت و بلند مدت) و نحوه تأمين منابع مالى 
هيأت به صورت مكتوب *

7- معرفى و پيشنهاد دبير و نايب رئيس بانوان 

والدت امام محمد تقى والدت امام محمد تقى (ع)(ع)
 بر عموم شيعيان جهان بر عموم شيعيان جهان
 تبريك و تهنيت باد تبريك و تهنيت باد

ن تان ھمدا ق ا روی  وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا ق ا روی  وز  ر  ی  و ط ع روا

 مديركل راهدارى، حمل و نقل جاده اى 
اســتان همدان از پيش فروش 7077  بليت 
ســفرهاى نوروزى خبــرداد و گفت: از 12
اسفند بليت فروشى اينترنتى سفرهاى نوروزى 
آغاز شــده  كه در استان همدان 2092 بليت 
به صورت اينترنتى پيشفروش شــده است. 
مصطفى پناهنــده بيان كرد: همچنين در اين 
مدت 4985 بليت ســفرهاى نــوروزى به 

صورت حضورى پيش فروش شده است.
وى با اشــاره به افزايش 30 درصدى بهاى 
بليت، خاطرنشان كرد: قيمت بليت  سفرهاى 
نوروزى نســبت به سال گذشته افزايش 30

درصدى داشته است.
ناوگان  دســتگاه  فعاليت 1900   

حمل و نقل عمومى در نوروز
وى بيشــترين مقاصد ســفرهاى نوروزى 
همدانى ها را مشهد، شــيراز، تهران، رشت، 
اصفهان، اهواز و بوشهر دانست و از فعاليت 
1900 دستگاه خودروى ناوگان حمل و نقل 
عمومــى در ايام نوروز خبرداد و به ايســنا 
گفت: در ايام نوروز 300 دســتگاه اتوبوس 
بين شهرى و 900 دستگاه مينى بوس و 700

دستگاه ســوارى در ايام نوروز به مسافران 
خدمات رسانى مىكنند.پناهنده با بيان اينكه 
در طرح نوروزى سال گذشته 25هزار و 664
ســفر در ناوگان حمل و نقل عمومى استان 
همــدان صورت گرفت، افــزود: در  نوروز 

سال گذشته 252 هزار و 655 مسافر از استان 
همدان به نقاط مختلف كشور جابه جا شدند.
مديركل راهدارى، حمل و نقل جاده اى استان 
همدان با اشاره به اينكه در نوروز سال گذشته 
10 ميليــون و 950 هزار تــردد در جاده هاى 
استان همدان به ثبت رسيده است، يادآور شد: 
پيش بينى مى شــود در نوروز امسال تردد در 
جاده هاى استان 15 درصد افزايش داشته باشد.

 رصــد جاده هاى همــدان با 25
دوربين نظارتى

وى با تأكيــد براينكه 25 دســتگاه دوربين 
نظارتى در اســتان همدان وضعيت ترافيك 
محورهــاى مواصالتى را رصــد مى كنند، 
بيان كرد: در نوروز ســال گذشته 27هزار و 
742 تخلف توســط دوربين هاى نظارتى در 

محورهاى استان همدان به ثبت رسيد.

وى اظهاركــرد: در حال حاضر 55 دســتگاه 
دوربين ثبت تخلف سرعت در طول محورهاى 
مواصالتى استان همدان فعال است.پناهنده با 
بيان اينكه تمامى محورهاى مواصالتى استان 
همدان در وضعيت مطلوب قرار دارند، تصريح 
كرد: عمليات لكه گيــرى، درزگيرى و تميزى 
تابلوهاى عالئم و رفع خرابى روشنايى ها و خط 

كشى محورها در حال انجام است. 

مدير عامل راه آهن:

بليت قطار 
گران نمى شود
 مدير عامل راه آهن جمهورى اسالمى ايران 
گفت: ويژگى  بارز خدمات امســال راه آهن 
شامل افزايش 15 درصدى صندلى در شبكه 
ناوگان ريلى و تغييرنيافتن قيمت بليت نسبت 

به سال گذشته است.
به گزارش ايسنا، سعيد رسولى بيان كرد: ستاد 
نوروزى راه آهن جهورى اســالمى ايران در 
شبكه حمل ونقل ريلى كشور از شهر مقدس 
مشهد افتتاح شــد و به مدت 22 روز در ايام 
پيك سفرهاى نوروزى در خدمت مردم ايران 

براى ايجاد شرايط مطلوب، خواهد بود.
درصد  مقصد 50  رضوى  خراسان   

مسافرت هاى نوروزى
وى افزود: محور خراســان اصلى ترين محور 
حمل ونقل ريلى كشــور اســت و حدود 50

درصد از مســافرت هاى نوروزى به مقصد 
مشهد مقدس صورت مى گيرد، به همين دليل 
الزم بود كه از نزديك بازديدى صورت بگيرد.
 استفاده از ظرفيت بخش خصوصى 

در توسعه
مدير عامل راه آهن جمهورى اســالمى ايران 
خاطرنشان كرد: برنامه هاى حمل ونقل ريلى 
براي توســعه حمل ونقل ريلــى و افزايش 
سهم ريلى بار و مســافر در كشور تدوين و 

نسبت به منابعى كه محقق مى شود آن را اجرا 
خواهيم كرد. نگاه ما به اســتفاده از ظرفيت 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى است زيرا 
اتكا به بودجه دولتى براى توسعه راه آهن كه 
صنعتى پايه و پرهزينه است، شكننده است. 
جذابيت در سرمايه گذارى بخش خصوصى 
بايد به گونه اى باشد كه اقبال سرمايه داران به 

حمل ونقل ريلى افزايش پيدا كند.
رســولى بيان كــرد: از ســال 1393 به بعد 
توجــه جدى تر از جانب مجلــس و دولت 
به توســعه حمل ونقل ريلى صورت گرفت 
و قوانين بســيار محكم و ارزشمندى در اين 
حوزه به تصويب رســيده اســت كه بخشى 
متوجه حمايت از بخش خصوصى و بخشى 
ديگر متوجه تأمين منابع بيشــتر براى اجراى 

پروژه هاى ريلى كشور است.
وى اضافه كرد: همانگونه كه مى دانيد، خراسان 
چهارمين استانى است كه به شبكه ريلى متصل 
شده است و آخرين پروژه افتتاح شده، راه آهن 
رشــت بود كه از فردا همان روز بليت قطار 
تهران-رشــت به فروش رسيد. در هفته يك 

قطار از رشت به مشهد پيش بينى شده است.
 افزايش نيافتن قيمت بليت

مدير عامل راه آهن جمهورى اسالمى ايران، 
در خصــوص ويژگى هاى بــارز خدمات 
امســال راه آهن تصريح كــرد: افزايش 15

درصدى صندلى در شــبكه نــاوگان ريلى 
و عدم تغيير قيمت بليت نســبت به ســال 
گذشــته از جملــه ويژگى هــاى خدمات 

نوروزى راه آهن است.

 خدمت رسانى 5170 قطار در ايام 
نوروز

رســولى عنوان كرد: حــدود 5170 قطار در 
22 روز ايام پيك نوروزى در ســطح كشور 
خدمت رسانى و ظرفيت آن حدود دو ميليون 
و 10 هزار نفر صندلى را ايجاد كرده و امسال 
نســبت به سال گذشته كه حدود يك ميليون 
و 800 مســافر را جابه جا كرديم، شاهد رشد 

كمى بوده ايم.
 افزودن دو رام قطار پنج ستاره به 

شبكه حمل ونقل ريلى
وى ادامــه داد: عالوه بر رشــد كمى ظرفيت 
قطارها، بخــش غير دولتى نيــز اقداماتى را 

براى افزايش كيفيت حمل ونقل 
ريلى انجــام دادند كه شــامل 
تعويــض منســوجات قطارها 
اســت. همچنين امسال نسبت 
به سال گذشته دو رام قطار پنج 
ستاره در شبكه حمل ونقل ريلى 
افزايش خواهيم داد و تعداد رام 
قطارهاى پنج ستاره از هشت رام 

به 10 رام خواهد رسيد.
 بــراى نخســتين بار؛ 

رتبه بندى قطارها
مدير عامــل راه آهن جمهورى 
اسالمى ايران تشريح كرد: امسال 
براى اوليــن بار طرح رتبه بندى 
قطارها اجرا خواهد شــد كه بر 
اســاس آن رتبه قطارها با نشان 
ستاره مشــخص خواهد شد و 

شــهروندان كه قصد سفر دارند در زمان تهيه 
بليــت رتبه قطار را در بليت خود مشــاهده 
خواهند كرد و هركدام از رتبه ها واجد ويژگى 
و امكانات خاصى اســت كه طبق استاندارد 
بين المللى با آيكون هاى تصويرى مشــخص 

شده است.
رســولى اظهار كرد: ســامانه 5149 راه آهن 
جمهورى اســالمى ايران، امســال با كيفيت 
بيشترى به صورت 24 ساعته خدمت رسانى 
خواهد كرد و مردم مى توانند عالوه بر كسب 
اطالعات ســفر، انتقادات و پيشنهادات خود 
را نيز ارائه دهند. اين ســامانه در راستا تحقق 

حقوق شهروندى آماده خدمت رسانى است.

مديركل راهدارى، حمل و نقل و پايانه هاى استان همدان خبرداد

پيش فروش بيش از 7000 بليت 
سفرهاى نوروزى

■ پيش بينى افزايش 15 درصدى تردد در جاده هاى همدان

توزيع اسكناس نو در همدان آغاز شد
 مدير روابط عمومى اداره امور شــعب بانك ملى اســتان همدان 
گفت: توزيع اســكناس هاى نو در شعب منتخب بانك ملى از شنبه 

آغاز شد.
محمد مهدى ملكيان بيان كرد: بــا هماهنگى و همكارى ناظر پولى 
بانك مركزى در همدان، 19 شعبه منتخب بانك ملى در 18 شهر اين 

استان اقدام به توزيع اسكناس نو مى كنند.
وى اضافه كرد: عرضه اسكناس هاى نو از امروز آغاز شده و در پاكت 
هاى 2 تا پنج ميليون ريالى به درخواست مراجعه كننده و با تركيبى از 
اسكناس هاى 10هزار، 20هزار، 50هزار و يكصد هزار ريالى صورت 
مى گيرد.مدير روابط عمومى اداره امور شــعب بانك ملى همدان به 
ايرنا گفت: اســكناس هاى نو در شعب مركزى همدان و مهديه شهر 
همدان، بهار، اللجين، صالح آباد، مركزى مالير، سامن، مركزى نهاوند، 

فيروزان، مركزى تويسركان و سركان عرضه مى شود.
ملكيان ادامه داد: همچنين بانك ملى شــعبه مركزى اسدآباد، مركزى 
كبودرآهنگ، رزن، قروه درجزين، شاهنجرين، دمق، فامنين و قهاوند 

شعب منتخب براى توزيع اسكناس نو هستند.



C M

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

يكشنبه  26 ا سفندماه 1397  شماره 3438 

7

آگهى مزايده مورد وثيقه
به موجب پرونده هاى اجرائى كالســه 9300045 و 9300046 و 9300047 و 9300048 موضوع اسناد رهنى شماره 140047 و 139992 و 140298 و 140299 دفتر 
اسناد رسمى شماره 3 نهاوند بانك ملى نهاوند، عليه شركت پارسيان گستر فخر نهاوند به نشانى: نهاوند كيلومتر 5 جاده كرمانشاه - شركت شهركهاى صنعتى 
نهاوند و شركت شهركهاى صنعتى همدان به نشانى: همدان، خيابان جهاد، روبه روى خيابان آزاد، پالك137، كد پستى 6516795393 مبادرت به صدور اجرائيه 
نموده اســت. اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده ســپس بنا به تقاضاى بستانكار موارد وثيقه برابر صورتجلســه بازداشتى به شماره 3404/ن/ 97 مورخ 
97/07/12 و نظريه به شماره 97/139 مورخه 13976/07/25 كاترشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 13645000000 ريال (سيزده ميليارد و ئششصد و چهل و پنج 

ميليون ريال) مورد ارزيابى و قيمت آنها قطعى گرديده كه مشخصات آنها بشرح ذيل مى باشد:
1- تجهيزات خط رنگ پودرى الكترواستاتيك شامل: - كوره پخت رنگ، قرمز رنگ با حرارت 220 به ابعاد 1/7 در 1 در 2/7 متر با شاسى و سازه فلزى با عايق كارى 
دوجداره پشم سنگ داراى دو زون حرارتى با لوله هاى آتش خوار با دو عدد مشعل با شش عدد الكتروفن سيركوله هوايگرم و دو عدد پرده هوا و لوازم اندازه گيرى 
و ساير متعلقات ساخت شركت پاشكار صنعت ساخت 1388 – تابلوهاى برق قدرت و مدار فرمان و كنترل مربوطه به خط رنگى پودرى – دو دستگاه رباط پاشش 
رنگ اتوماتيك هريك مجهز به 4 عدد گان و درايو كنترل سرعت و برنامه ريزى هاى مختلف با سيستم برق – دو دستگاه داست كلكتور به ابعاد (1/3 در 1 در 1) 
مجهز به سيســتم ويبره و الكتروفن مكش و 9 عدد فيلترهاى كيسه اى – دو دستگاه يونيت پاشش سند بالست به همراه دو دستگاه مخزن 200 ليترى قهوه اى 
رنگ و نازل – كانواير خط به طول 70 متر با موتور گيربكس دور متغيير چرخ و زنجير و سيستم تابلو فرمان و سيستم روغن كارى و پنوماتيك و قالب از پروفيل 
هاى فوالدى – دستگاه پاشش دستى (كا ان 4000) با نمايشگر ال سى دى و ساير متعلقات – كمپرسور سيار 50 ليترى تك سيلندر – كوره باكس سه مترى مجهز 

به زون حرارتى يا مشعل و 2عدد الكتروفن سيركوالسيون هوا و ساير متعلقات – اتاقك فلزى و شبگكه جهت رنگ كارى قطعات بزرگ (مربوط به كوره باكس)
2- تجهيزات جانبى خط توليد و مونتلژ شــامل: - دستگاه سند بالست دســتى سيار با متعلقات مربوطه – دستگاه دريل ستونى ساخت چك مدل (جى ال پى 
100) ســاخت 2008 – دســتگاه پرس هيدروليك تركيه مدل (ال بى اف 7000) مارك هورسان سال ساخت 2008 سايز ۴KW ، MM 400  اره نوارى فلز بر مارك 
(كارمتال) تركيه مدل (2800 اس ا) قرمز رنگ سال 2008 با تابلو برق- دستگاه جوش زير پودرى پارس كام مدل (اس سى 503) گام الكترونيك – دستگاه جوش 
(سى او 2) با برش قوس الكتريكى كام الكتريك مدل (اس سى 131) – دستگاه سختى سنج مدل (ايچ آر – 150 آ) سال ساخت 2007 – ده عدد نقاله غلطكى (پى 
آرپى) به طول 4متر و عرض 1/2 متر با شاسى و موتور گيربكس محرك با دنده زنجير – شاتل (پى آر پى) با حركت عرضى با موتور گيربكس محرك و چرخ هاى 
فلزى با ريل و ساير متعلقات – دستگاه كارواش با موتور برقى- شش عدد ميز كار سنگين 2در1 متر(مخصوص مونتاژكارى) – اره پروفيل برى رو ميزى – قيچى 

دستس ورقه برى-
3- ارزيابى تاسيسات و تجهيزات پشتيبانى خط توليد شامل: جرثقيل سقفى ده تنى جفت پل با دهانه 24 مترى و طول حركت 48 متر با كليه متعلقات مستقر در 
سالن توليد- تاسيسات هواى فشرده شامل يك دستگاه كمپرسور اسكرو مارك بهسان تبريز با دبى 3 متر مكعب در دقيقه و فشار 8 بار و مخزن فوالدى تحت 
فشار 1000 ليترى – 3 عدد ميكروفيلتر – خشك كن تبريدى – تابلو برق – تاسيسات لوله كشى هواى فشرده تا نقاط مصرف و ساير لوازم پنوماتيكى – تاسيسات 
الكتريكى شامل تابلو توزيع با كليد 400 آمپرى و 4 عدد كليد 160 آمپرى  يك سلول تابلو كنتاكتور و بى متال ها يك سلول بانك خازنى – كابل كشششى تغزيه 
كارگاه (از ترانس تا تابلو اصلى) كليه كابل كشى و سينى گذارى – تاسيسات روشنايى و ئكليد پريز صنعتى و سيستم  آرتيك – تاسيسات آبرسانى شامل لوله 
كشــى هاى محوطه و داخل سالن ها به انضمام لوله كشى هاى آتش نشانى و شيرآالت مربوطه – شش عدد اگزوست فن پره محورى داخل سالن به ابعاد 80 در 
80 ســانتى متر- تاسيسات سوخت رسانى و مخازن 3000 و 800 ليترى گازوئيل – يك دستگاه كارواش (مستقر در سالن رنگ – تاسيسات لوله كشى گاز با شير 
آالت و اتصاالت مربوطه – لوازم و تجهيزات كارگاهى شامل: جرثقيل زنجيرى پنج تن با خرك پمپ باد پيستوله – 3 عدد ميز فلزى 2در 1 مترى – سنگ روميزى 
بزرگ- گيره روميزى بزرگ – دو دســتگاه دريل – سنگ فرز كوچك و بزرگ – فيلتر جمع كن – پرس كايشو – 3ز دستگاه ترانس جوش – دو دستگاه ركتى 
فاير كام 630 – انواع و اقسام آچار – زنجيرهاى مختلف با قالب – تجهيزات رنگ پاشى – هوا و برش – اره آتشى – دو دستگاه جوش اينورتر –شش عدد پات 

جك دو تنى – دو دستگاه ليفتراك برقى 1/5 تنى – كوماتسو دست دوم – دو دستگاه شارژ  باترى ليفتراك-
4- ارزيابى حق االمتيازهاى كارگاهى شــامل: حق امتياز و انشعاب برق 245 كيلو وات با ترانس هوايى مستقل و لوازم اندازه گيرى در زير ترانس – حق امتياز و 

انشعاب گاز شهرى با كنتور (جى40) – حق امتياز و انشعاى شش خط تلفن 
موارد فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 28/ 1/ 1398 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده بفروش مى رسد . مزايده از مبلغ ارزيابى شروع  و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم بذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى  مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازادا ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شدو نيم عشر و حق 
مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعظيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعظيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(265)

تاريخ انتشار: 1397/12/26
محمد على جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالكگ نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 139660326006001585-25 1397/12/04  هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي داود صفي فرزند عزيز ا... به شماره شناسنامه 
924 صادره از مالير در ششــدانگ اعياني به انضمام هشتادوهشت شعير مشاع عرصه يك باب 
خانه  به مســاحت 142/71 مترمربع قسمتي از پالك 20 اصلي اراضي جعفرآباد واقع در بخش 4 

مالير  خريداري از مالك رسمي آقاي مسعود پژوهنده محرز گرديده است. 
لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
نخســتين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 789)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/1/26

محمدرضا اميني 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139760326005000843 مورخ 1397/12/02 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي علي ذوالفقاري فرزند احمد به شماره شناسنامه 8 شماره 
ملى 3962220909 صادره از نهاوند در ششــدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 174/33 
مترمربع پالك 68فرعــي از 3734 اصلي بخش يك نهاوند واقــع در جواديه، خيابان قدس، 
روبه روي كابينت ســازي علي بخشــي حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رسمي هبت ا.. 
علي بخشــي و غيره محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار نخستين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 263)
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/12/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/12/26
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

تاسيس موسسه غير تجارى انجمن فرهنگى پژوهشى باران رحمت شهرستان همدان درتاريخ 1397/11/24 به شماره 
ثبت 872 به شناسه ملى 14008146843 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 

آگهى ميگردد. 
1 - موضــوع : انجــام امــور خيرخواهانــه - تحقيــق در مــورد بيمــاران نيازمنــد - كمــك بــه بيمــاران نيازمنــد - انجــام امــور درمانــى 
-آموزشــى در راســتاى جامعــه هــدف . ثبــت موضــوع فعاليــت موسســه مذكــور، بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى 
ــه مــدت 2 ســال 3 - مركــز اصلــى موسســه : اســتان همــدان ، شهرســتان  باشــد. 2 - مــدت فعاليــت موسســه: از تاريــخ ثبــت ب
ــهيد  ــه ش ــرى) ، كوچ ــو منظ ــود نيك ــهيد محم ــى ش ــه (فرع ــتور ، كوچ ــان پاس ــدان، خياب ــهر هم ــزى ، ش ــش مرك ــدان ، بخ هم
محمدعلــى غيرتيــان ، پــالك 6 ، طبقــه دوم كدپســتى 6516643453 4 - ســرمايه موسســه : مبلــغ 10000000 ريــال نقــد مــى باشــد. 
5 - اوليــن مديــران : آقايــان حميــد شــاكرى صفــت باكدملــى 3873862778 بــه ســمت مديرعامــل ونايــب رئيــس هيــأت مديــره، 
وحيــد علــى ضميــر باكدملــى 3874510379 بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره، احمــد زجاجــى باكدملــى 3873173832 بــه ســمت 
خزانــه دار، حســن فرجــى باكدملــى 3871169536 و محمدحســين ســليمانى باكدملــى 3873763583 بــه ســمت اعضــاى هيــأت 
مديــره همگــى اعضــاى اصلــى و آقــاى مرتضــى نيــك پيــام باكدملــى 3871285862 وخانــم عــذراء فخــار باكدملــى 3874555283 
بــه ســمت اعضــاى علــى البــدل هيــأت مديــره همگــى بــراى مــدت 2 ســال انتخــاب گرديدنــد. 6 - بازرســان موسســه : آقــاى احمــد 
عظيمــى باكدملــى 3874832694 بــه ســمت بــازرس اصلــى و خانــم افســر يكتايــى باكدملــى 3873289377 بــه ســمت بــازرس 
علــى البــدل هــر يــك بــراى مــدت يــك ســال انتخــاب گرديدنــد. 7 - دارنــدگان حــق امضــاء : براســاس مــاده 31 اساســنامه، كليــه 
اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآوربــا امضــاى مديرعامــل و خزانــه دار و درغيــاب خزانــه دار بــا امضــاى رئيــس هيــأت مديــره و بــا مهــر 
انجمــن معتبــر خواهــد بــود. 8 - روزنامــه همــدان پيــام بعنــوان روزنامــه كثيــر االنتشــار جهــت درج آگهــى هــاى موسســه انتخــاب 
گرديــد. 9 - اختيــارات مديرعامــل : طبــق اساســنامه بــه اســتناد مجــوز شــماره 9535/210/16/4886 مــورخ 1397/08/24 فرمانــدارى 

شهرســتان همــدان آگهــى گرديــده اســت. 
(416296)

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

بانوان مالير قهرمان مسابقات سوپر كنتاكت 
كيك بوكسينك كشور 

ــان  ــدال درخش ــب 25 م ــا كس ــرى ب ــوى مالي ــكاران بان  ورزش
طــال، نقــره و برنــز قهرمــان مســابقات ســوپر كنتاكــت كيــك 

ــدند. ــور ش ــينك كش بوكس
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل ورزش وجوانــان اســتان 
ــتان  ــوان شهرس ــم ســوپر كنتاكــت كيــك بوكســينگ بان ــدان، تي هم
ماليــر كــه در مســابقات قهرمانــى ســوپر كنتاكــت كيــك بوكســينك 

بانــوان كشــور بــه ميزبانــى پايتخــت ايــران زميــن تهــران بــزرگ بــه 
ــه  ــر هفت ــرى در اواخ ــرى پ ــه امي ــدى و فاطم ــاره زن ــرى به مربيگ
ســوم اســفندماه ســال جــارى شــركت كردنــد توانســتند بــا حضــور 
ــن  ــز اي ــره و برن ــمند طال,نق ــان و ارزش ــدال درخش ــد 25 م قدرتمن
ــى  ــر ســكوى قهرمان ــا افتخــار ب ــد و ب مســابقات را از آن خــود كنن
ايــن مســابقات تكيــه زننــد و افتخــارى ديگــر بــراى ورزش اســتان 

رقــم زننــد.
■ مدال آوران به ترتيب :

ــوروزى،  ــان، صحــرا ن ــزى، الهــام عرفاني ــه عزي ــدى، فرزان بهــاره زن

زهــرا حســينى، مطهــره حســينى وآريانــا يعقوبــى مهــر مقــام اول و 
مــدال طــال ايــن ممســابقات را از آن خــود كردنــد و تينــا محمــدى، 
فاطمــه بهرامــى، پرنيــان جــوكار، فاطمــه افراســيابى، فــروغ اميــرى، 
ــه  ــى و محدث ــن غالم ــى، نازني ــه عبدالملك ــى، محدث ــدا عبدالملك آي
ــد و  رضــوان  ــره را كســب كردن ــدال نق ــام دوم و م ــى مق ابوالفضل
ــايان نصــب،  ــاز ش ــتايى، الن ــه روس ــه فيضــى، فاطم ــى، فاطم حاتم
ــى و  ــنا زرين ــه فيضــى، س ــدارى، فاطم ــتايش علم ــى، س ــا فقيه هم
صديقــه گمــار مقــام ســوم و مــدال برنزايــن مســابقات را بــه خــود 

ــد. اختصــاص دادن

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

سالى سخت در انتظار كاراته است
 رئيس جديد فدراسيون كاراته با بيان اينكه سالى سخت در انتظار 
كاراته اســت، گفت: اميدوارم بتوانيم با همدلى شاهد موفقيت كاراته 

باشيم.
به گزارش ايسنا، سيدحسين طباطبايى بعد از انتخابش به عنوان رئيس 
فدراســيون كاراته گفت: از اعضاى مجمــع و وزير ورزش و رئيس 
مجمع تشكر مى كنم كه بستر مناســبى براى برگزارى آزاد انتخابات 
فراهم كردند. با وجود تبليغات منفى برخى دوســتان فضاى خوبى بر 
انتخابات حاكم بود. دست يارى به سوى همه اهالى كاراته دراز مى كنم 
و اميدوارم بتوانيم به موفقيت هر چه بيشتر كاراته كمك كنيم و در راه 

كسب سهميه المپيك به موفقيت برسم.
وى افزود: راه سخت و پرفراز و نشيبى در سال 98 پيش روى كاراته 
است؛ مسابقات رده هاى سنى مختلف و كسب سهميه المپيك كه در 
اين مسير مى طلبد تمام اعضاى مجمع و خانواده كاراته كمك كنند با 
همدلى، افتخار بزرگى را براى كاراته در المپيك 2020 بدست بياوريم.

رئيس فدراســيون كاراته درباره محدوديت هاى مالى پيش روى اين 
رشــته و برنامه هايش براى جذب حاميــان مالى گفت: هرچه بتوانيم 
بايد از ظرفيت بخش خصوصى و اسپانســرها استفاده كنيم. با توجه 
به تحريم هاى ناعادالنه كشــور و محدوديت هاى موجود مى توانيم با 
جذب حاميان مالى برنامه ها را بهتر اجرا كنيم تا بارى از دوش دولت 

كم كنيم و اعزام ها را با حمايت بخش خصوصى انجام دهيم.

كميته ملى المپيك شنبه بودجه مى گيرد
كميته ملى المپيك روز شنبه بخشى از بودجه خود را دريافت مى كند.
به گزارش ايسنا، كميته ملى المپيك قرار است 5 ميليارد بودجه خود 
را روز شــنبه دريافت كند و پس از آن با دستور صالحى اميرى رئيس 

كميته ملى المپيك واريزى فدراسيون ها انجام مى شود.
البته اين واريزى شامل فدراسيون هايى كه 100 درصد بودجه خود را 

گرفته اند نمى شود.
15 درصد از بودجه فدراســيون ها باقى مانده كــه هفته آينده واريز 

مى شود.

صالحى اميرى تاكيد كرد
اولويت  كميته ملى المپيك دورى از 

حاشيه ها بود
 رئيس كميته ملى المپيك 
اين  يكساله  عملكرد  گزارش 
كميته را ارائــه كرد و گفت: 
در اين مدت تــالش كرديم 
حاشــيه ها را از ورزش دور 
و با آرامــش برنامه هايمان را 

اجرا كنيم.
به گــزارش مهر، ســيدرضا 
صالحى اميــرى رئيس كميته 
ملى المپيك در نشستى كه در 

محل اين كميته برگزار شــد گزارشى از عملكرد خود در سال جارى 
ارائه كرد.

  رسيدن به قله بدون رسانه ممكن نيست
وى ضمن تشــكر از كســانى كه طى اين مدت و در موارد مختلف 
همراه كميته ملى المپيك بودند، گفت: وزارت، كميته المپيك، كميته 
پارالمپيك و رسانه چهار ركن اصلى ورزش هستند، رسيدن به قله هاى 

قهرمانى بدون رسانه ممكن نيست.
 از حاشيه دورى كرديم

صالحى اميرى با بيان اينكه تالش داشــتيم از حاشيه پرهيز كرده و به 
اصل بپردازيم، ادامه داد: اولين اقدام انجام شــده كه مى توان به عنوان 
دستاورد امسال به آن اشاره كرد دستيابى به وفاق و همدلى است، آنچه 
طى سال هاى گذشته بيشترين ضربه را به ورزش زد حاشيه بود كه ما 

از آن دورى كرديم.
 مى خواستيم نقشه راه داشته باشيم

رئيس كميته ملى المپيك تدوين برنامه استراتژيك را دومين دستاورد 
خود در ســال جارى عنوان كرد و يادآور شد: اين اقدام از آن جهت 

مهم بود كه مى خواستيم نقشه راه داشته باشيم.
رويكرد فرهنگى به ورزش داشتيم

صالحــى اميرى با تأكيد بر اينكه رويكرد فرهنگى ديگر دســتاورد ما 
بود، خاطرنشان كرد: بين پهلوان و قهرمان مرز وجود دارد، بايد براى 
قهرمان بعد از مدال آورى راهى جهت حركت در مسير پهلوانى باشد. 

برنامه هاى فرهنگى ما بلند مدت است.

كاپيتان ناپولى سه هفته 
خانه نشين شد

جدى  ناپولى  كاپيتان  آسيب ديدگى   
است و او تا سه هفته نمى تواند تيمش 

را همراهى كند.
به  گزارش  ايســنا  ناپولى در ليگ اروپا 
به مصاف رد بول سالزبورگ رفت و با 
نتيحه سه بر يك تن به شكست داد اما 
با توجه به پيروزى سه بر صفر در ديدار 

رفت به دور بعد راه پيدا كرد.
اينسينيه، كاپيتان ناپولى قبل از آغاز بازى 
و به هنگام گرم كردن مصدوم شــد و 

نتوانست به ميدان برود.
باشگاه ناپولى اعالم كرد كه آسيب ديدگى 
اينسينيه جدى اســت و او تا سه هفته 

نمى تواند تيمش را همراهى كند.
ناپولــى در رقابت هــاى ســرى A در 
رده دوم جــدول رده بنــدى جاى دارد 
و بــا توجه به اختــالف 18 امتيازى با 
يوونتوس شانس بسيار كمى براى كسب 
عنوان قهرمانى دارد. اين تيم در دور بعد 
ليگ اروپا هم به قرعه ســخت آرسنال 

افتاده است.

رئيس فيفا پاسخ داد
جام جهانى قطر
 32 يا 48 تيم؟

 رئيس فيفــا تاكيد كــرد: كه هنوز 
تصميم نهايــى دربــاره افزايش تعداد 
تيم هاى شــركت كننده در جام جهانى 

2022 گرفته نشده است.
به  گزارش  ايســنا  جام جهانى 2022 به 
ميزبانى كشور قطر برگزار خواهد شد و 
براى نخســتين بار است كه يك كشور 
عربى ميزبانى چنين رقابت بزرگى را بر 

عهده دارد.
جيانــى اينفانتينو، رئيــس فيفا پيش از 
اين پيشــنهاد داد كه جام جهانى 2022 
با حضور 48 تيم برگزار شــود و هنوز 
چنين پيشــنهاد به صــورت نهايى به 

تصويب نرسيده است.
رئيس فيفا در نشســت ميامــى، درباره 
آخريــن وضعيــت جــام جهانى قطر 
ســخن به ميان آورد و گفت : قطر آماده 
اســت كه جام جهانى را با حضور 48 
تيم هم برگزار كند. افزايش تعداد تيم ها 
هزينه زيادى روى دست كشور ميزبان 
مى گذارد امــا درآمدزايــى زيادى هم 
خواهد داشــت. فعًال چيزى به صورت 
قطعى اعالم نشده است. در ماه ژوئن و 
در نشست پاريس همه چيز به صورت 

نهايى اعالم خواهد شد.

مشهورترين ورزشكار 
جهان كيست؟

 ESPN براســاس گزارش شبكه 
ســتاره پرتغالى يوونتوس مشهورترين 

ورزشكار حال حاضر جهان است.
 ESPN بــه گزارش ايســنا، شــبكه
آمريكا در گزارشى فهرست مشهورترين 
ورزشكاران حال حاضر جهان را منتشر 
كرد.بر اســاس اين گزارش كريستيانو 
رونالدو، مهاجــم پرتغالى يوونتوس در 
صدر قرار دارد و مشهورترين ورزشكار 

حال حاضر جهان است.
اين مهاجــم پرتغالى با رئــال مادريد 
روزهاى درخشــانى را رقم زد و چهار 
قهرمانــى در ليگ قهرمانــان اروپا را به 
دســت آورد. كريســتيانو رونالدو در 
يوونتوس هم به درخشــش خود ادامه 
مى دهد و انگيزه زيــادى براى قهرمان 

كردن اين تيم در ليگ قهرمانان دارد.
بعد از رونالدو، لبرون جيمز، ستاره ليكرز 
در رده دوم و ليونل مسى هم در جايگاه 
سوم جاى دارد. نيمار، ستاره پارى سن 
ژرمن و مكگرگور، بوكسور ايرلندى هم 
به ترتيب در رده هاى چهارم و پنجم اين 

فهرست جاى دارند.

تاييد حضور «رنار» به عنوان گزينه جانشينى كى روش
سرمربى تيم ملى 3 روز ديگر معرفى 

مى شود
 حضور اوره رنار به عنوان يكى از گزينه هاى جانشــينى كى روش 
روى نيمكت تيم ملى فوتبال ايران تأييد شــده و اين مربى مذاكرات 

مثبتى را با فدراسيون فوتبال ايران انجام داده است.
به گزارش فارس، طى يكى دو روز گذشــته نام اوره رنار ســرمربى 
كنونى تيم ملى مراكش براى هدايت تيم ملى فوتبال ايران مطرح شده 
در حالى كه ايــن مربى در حال حاضر هدايت تيم ملى مراكش را بر 
عهده دارد و اين تيم را براى حضور در مسابقات جام ملت هاى آفريقا 

آماده مى كند.
مربى اهل كشــور فرانسه در شــرايطى هدايت تيم ملى مراكش را بر 
عهده دارد كه قراردادش تا پايان جام ملت هاى آفريقاى چنوبى با اين 
كشور خواهد بود و از فدراســيون فوتبال خبر مى رسد كه اين مربى 
جدى ترين گزينه براى هدايت تيم ملى فوتبال ايران خواهد بود. ظاهراً 
مسئوالن فدراسيون فوتبال از مدت ها قبل عملكرد و شرايط اين مربى 
را زير نظر داشــته اند و براى حضور او روى نيمكت تيم ملى فوتبال 
ايران تا حدودى به جمع بندى رســيده اند اگر چه فدراسيون فوتبال 
ايران يك گزينه اروپايى ديگر را مد نظر دارد و حتى مذاكراتى را هم 
با وى انجام داده اما به نظر مى رســد رنار اصلى ترين گزينه تاج براى 

جانشينى كى روش است.
اگر چه شايد اين سوال به وجود بيايد كه چطور قبل از برگزارى جام 
ملت ها نام يك مربى يك تيم ملى ديگر به عنوان ســرمربى جديد تيم 
ملى ايران اعالم شــود اما ظاهرا در مذاكرات طرفين اين موضوع  هم 
لحاظ شده كه نام اين مربى به عنوان مربى بعدى تيم ملى معرفى شود.
 رنار در جام جهانى روى نيمكت تيم ملى مراكش حضور داشــت و 
اگرچه مقابل ايران تيمش در دقايق پايانى بازى را واگذار كرد اما اين 
نماينده كشور آفريقا با هدايت مربى فرانسوى فوتبال قابل قبولى مقابل 

رقبا به نمايش گذاشت.

پرونده سوپرجام در دادگاه عالى ورزش 
بررسى شد

  دادگاه عالى ورزش پرونده سوپر جام فوتبال ايران را با حضور 
مسئوالن دو باشگاه پرسپوليس و استقالل بررسى كرد.

به گزارش ايرنا، جلســه رسيدگى به پرونده شكايت باشگاه استقالل 
 (cas) در مورد سوپرجام، روز جمعه در محل دادگاه عالى ورزش

در لوزان سوييس برگزار شد.
اين جلسه از ســاعت 9:30 صبح تا 15:30 به وقت سوييس با 
حضور داور (قاضى) بلغارســتانى پرونده و مديران دو باشگاه 
استقالل و پرســپوليس و همچنين اســماعيل حسن زاده رئيس 
كميته انضباطى فدراســيون فوتبال و ســعيد فتاحى رئيس كميته 

مســابقات سازمان ليگ برگزار شد.
در جريان اين جلســه، قاضى پرونده با اكبر ملكى عضو سابق هيأت 
مديره باشــگاه اســتقالل در مورد جزئيات پرونده به صورت تلفنى 

گفت و گو كرد كه توسط مترجم رسمى ترجمه شد.
در اين جلســه همــه طرفين موضوع در خصــوص ادله و مدارك و 
مستندات خود صحبت و قاضى پرونده هم در مورد ابهامات و مسايل 

مورد نظر خود سواالتى را مطرح كرد.
در پايان هم مقرر شــد قاضى پرونده پس از بررسى هاى نهايى، نظر 

خود را در مورد پرونده سوپر جام به cas اعالم كند.
ســوپرجام فوتبال ايران قرار بود 29 تير امســال برگزار شــود اما 
باشــگاه اســتقالل مخالف تاريخ آن بود. در نهايت سازمان ليگ و 
كميته انضباطى، پرســپوليس را با نتيجه ســه بر صفر برنده مسابقه 
اعالم كردند. اســتقالل هم دربــاره اين موضوع بــه دادگاه عالى 

ورزش شكايت كرد.

 رئيس هيــأت نجات غريق و غواصى 
بزرگ  جشــنواره  گفت:  همدان  اســتان 
منجيان غريق آينده در همدان برگزار شد.
سيروس سوريان در گفتگو با مهر با اشاره 
به برگزارى جشنواره بزرگ منجيان غريق 
آينده در همدان اظهار داشــت: جشنواره 
بزرگ منجيان غريــق آينده با رقابت بين 
60 شــناگر در رده سنى 7 تا 14 سال در 

همدان برگزار شد.
وى افزود: هدف از برگزارى اين جشنواره 
نيل به اهداف هيأت در راســتاى حفظ و 
تأمين امنيت بيشــتر در اماكن آبى بوده تا 
در راستاى ارتقاى كمى و كيفى سطح اين 

رشته مهيج در سنين پايه عمل كند.
رئيس هيأت نجات غريق و غواصى استان 
همدان بابيان اينكه اميدواريم با برگزارى 
اين جشنواره شاهد پيمودن پله هاى ترقى 
و درخشــش نام شناگران و منجيان غريق 
همدان در عرصه هاى رقابتى نيز باشــيم، 
گفت: مدرســه نجات غريــق و غواصى 
اســتان باهدف قــدم نهــادن در ميادين 
قهرمانى و كشــف مســتعدان اين رشته 
زمينه بسيار مناســبى براى قهرمان پرورى 
فراهم آورده و با تمرينات منظم و مستمر 
در طول سال در راســتاى نيل به اهداف 

خود مى كوشد.

رئيس هيأت نجات غريق و غواصى استان 
همدان با اشــاره به رشــد تعداد منجيان 
غريق گفت: جمع كل تعداد ناجيان خانم 
و آقا اعم از درجه يك و 2 تا پايان ســال 
92 حدود 684 نفــر بوده كه اين رقم در 
حال حاضر به يك هزار و 500 نفر رسيده 

است.
ســوريان عنوان كــرد: همچنيــن تعداد 
غواصان يك ستاره استان همدان 640 نفر 
است كه داراى كارت و گواهينامه هستند 
و تعداد كل غواصان دو ستاره استان 150

نفر اســت كــه داراى گواهينامه و كارت 
دوستاره هستند.

ــتانى در دو  ــكواش اس ــابقات اس  مس
ــان برگــزار شــد. ــوان و آقاي بخــش بان

به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان استان، مسابقات استانى 
على  حضرت  والدت  بمناسبت  اسكواش 
(ع)و روز پدر در اخرين جمعه سال 97با 
حضور دختران و پســران در دو رده سنى 
زير 18ســال و باالى 18ســال در كورت 
اســكواش مجموعه حاجى بابايى شــهر 
مريانج بــا حضور 18ورزشــكار برگزار 

گرديد.
كــه در رده ســنى زيــر 18ســال دختــران 
پارميــدا خوشــندى، ديانــا دارابــى و 
ــاالى  ــنى ب ــنى و در رده س ــاران حس ب
18ســال شــهپر فتحــى، فاطمــه رســولى 
ــا  ــب اول ت ــه ترتي ــرادى ب ــورا م و طه

ــدند. ــوم ش س
ــر  ــنى زي ــان در رده س و در بخــش آقاي
ــه مقــام  18ســال آقايــان مانــى رنجبــر ب
ــام دوم و  ــه مق ــودى ب ــا محم اول، نيم

ــندى  ــن خوش ــى و آروي ــام اصفهان ره
ــد. مشــتركا مقــام ســوم را بدســت آورن

ــاالى 18ســال پســران،  و در رده ســنى ب
آقايــان عليرضــا حكــم آبــادى، داود 
بــه  اصفهانــى  عرفــان  و  خضريــان 

ــدند. ــوم ش ــا س ــب اول ت ترتي
ــرار اســت نيمــه  در جشــنواره اى كــه ق
ــرات  ــردد از نف ــزار گ ــال 98برگ اول س
ــه عمــل  ــر ايــن مســابقات تجليــل ب برت

ــد. خواهــد آم

رئيس هيأت نجات غريق و غواصى همدان:

جشنواره منجيان غريق 
در همدان برگزار شد

معرفى نفرات برتر 
مسابقات اسكواش استانى 
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در رجب، جملة «استغفر ا...» را فراوان بگوييد واز خداوند دربارة [گناهان]گذشته پوزش 
وتوبه بخواهيد وبراى باقيماندة عمرتان، مصونيت [از گناه].

نوادر أشعري ص17ح2

■ دوبيتي:
محبت آتشى در جانم افروخت                              كه تا دامان محشر بايدم سوخت
عجب پيراهنى بهرم بريدى                                     كه خياط اجل ميبايدش دوخت

چگونه مى توان سفرهاى بدون اقامت شبانه را جايگزين 
انصراف از سفر كرد؟

پيش بينى افزايش سفرهاى يك روزه 
نوروزى

 طبق گزارش مركز آمار ايران، در بهار سال 97 سفرهاى بدون اقامت 
شبانه 55 درصد از كل سفرهاى داخلى را به خود اختصاص داده است. 
اين ميزان خبر از سفرهايى مى دهد كه يا يك روزه بوده اند يا گشت هاى 
شهرى؛ سفرهايى كه 34 درصد آن با هدف گردش و تفريح، 29 درصد 
با هدف ديدار دوستان و بستگان، 19 درصد به منظور درمان، 10 درصد 
براى خريد و 8 درصد با اهدافى همچون آموزش، زيارت و كســب و 

كار بوده است.
اين درحالى اســت كه آمارهاى ثبت شــده در بهار سال 96 نشان داد 
53 درصد ســفرها، بدون اقامت شــبانه بوده و اين به آن معناست كه 
از ســال 96 تا 97 با افزايش اين ســبك سفرهاى بدون اقامت شبانه و 
گشت هاى شهرى يك روزه مواجه بوده ايم.  نظر سنجى «دنياى اقتصاد» 
چندى پيش نشــان داد 40 درصد شركت كنندگان تمايل يا امكان سفر 
در ايام نوروز را ندارند. از اين رو، برخى كارشناســان پيش بينى  مى كنند 
با توجه به شرايط نامساعد اقتصادى خانوارها، سفرهاى نوروزى بيشتر 
از ســال هاى گذشته به سمت سفرهاى يك روزه و بدون اقامت شبانه 
سوق پيدا خواهد كرد.  اما سوالى كه مطرح مى شود اين است با توجه 
به شــرايط موجود، مى توان برنامه ريزى هايى صورت داد تا اين عده از 
افراد كه تمايل به ســفر ندارند به ســفرهاى يك روزه درون شهرى يا 
برون شهرى يا گشت هاى شهرى درون شهر خود بپردازند؟ برنامه ريزى 
كه البته به زيرســاخت هايى هم نياز دارد تا سفرهاى يك روزه به اين 
سبك در فصل بهار و به ويژه روزهاى تعطيالت نوروزى محقق شود.

 لزوم توليد محتواى كاربردى
آرش نورآقايى، عضو هيأت مديــره كانون انجمن هاى صنفى راهنمايان 
سراسر كشور نيز در گفت وگو با «دنياى اقتصاد» با اشاره به اينكه شهردارى ها، 
ادارات ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و  هر ارگان و سازمانى 
كه در عرصه طراحى سفر مى توانند نقشى داشته باشند، بايد با توليد محتواى 
مناســب از هر منطقه اين مسئوليت را به درســتى پيش ببرند، مى گويد: 
«متاسفانه هيچ كدام از شهرهاى كشور ما درخصوص معرفى خود داراى 
توليد محتواى درســت نيست. مردم هر روز نسبت به محل زندگى خود 
بى تفاوت تر از گذشته مى شــوند و كارى در اين باره صورت نمى گيرد و 
زمانى كه نتوان حس عالقه به شهر را براى شهروندان بيشتر كرد آن وقت 

است كه بى عالقگى هم بيشتر خواهد شد.» 
او ادامــه مى دهد: «توليد محتوا مى تواند به هر شــكلى صورت گيرد. 
هرچقدر آگاهى از شــهر و ديار به صــورت عميق ترى صورت گيرد 
شهروند آن شهر هم نظر بهترى نسبت به محل زندگى خود پيدا خواهد 
كرد.» نورآقايى طراحى نقشه ها و محصوالت مرتبط با گردشگرى را در 
كنار توليد محتواى درست راهكار ديگرى مى داند كه مى تواند تاثيرات 
مثبت خود را داشــته باشــد: «اگر ظرفيت و جاذبه هاى گردشگرى هر 
منطقه مشخص باشــد مى توان اميدوار بود كه مردم در شهر خودشان 
به عنوان گردشــگر قدم بگذارند.» به گفته  نورآقايى، ايده پردازى براى 
طراحى ســفر يك روزه موجب مى شود هر شهروند به حس زادبومى 
دست پيدا كند و درنتيجه بر اساس اين حس مى توان نمودار گردشگرى 

شهرى و برون شهرى يك روزه را پياده كرد.

همايش بزرگداشت سالروز 
تاسيس كانون هاى مساجد 

در همدان برگزار شد
 همايش بزرگداشت بيســت و ششمين سالروز 
تاسيس كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد، در مجتمع 
فرهنگى ســينمايى شهيد آوينى همدان برگزار شد . 
اين همايش با عنوان گام دوم انقالب با مسجدى ها، 
با حضور مسئولين استانى، منتخبان مسابقات قرآنى 
مدهــا متان، مديران و اعضاى كانون هاى مســاجد 

برگزار شد.
تجليــل از 32 نفــر از منتخبان ســيزدهمين دوره 
مســابقات قرآنى مدها متان، تجليــل از 23 نفر از 
مربيان گروه هاى ســرود اجراى دســته جمعى در 
روز 12 بهمــن،  تحليــل از  مديــران فعال كانون 
هاى مســاجد، تجليل از فعــاالن فرهنگى ، تجليل 
از مطبوعات مسجد محور و مديران استانى مسجد 
محور از برنامــه هايى اجرايى ايــن همايش بود.  
اعتالى اهــداف نظام مقدس جمهورى اســالمى 
ايران، توجــه به رهنمودهاى مقــام معظم رهبرى 
به منظــور اداى دين و تكليف نســبت به انقالب 
اسالمى و خون شــهداى گرانقدر اسالم، تالش در 
راســتاى ترويج و اشــاعه فرهنگ و معارف اسالم 
ناب محمــدى (ص) و مقابله با تهاجم فرهنگى از 

اهداف كانون هاى مساجد است.

اكران 7 فيلم 
در سينماى نوروز 98

 اكران 7 فيلم در ســينماى 98 پايانى بر حرف و 
حديث هاى اكران هــاى نوروزى بود، كه اين فيلم ها 

نوروز 98 ميهمان سينماها خواهند بود.
به گزارش فارس ، پس از برگزارى جلسات مختلف 
و بررسى در شوراى صنفى نمايش فيلم هاى سينمايى 
در تعطيالت نوروزى، سرانجام 7 فيلم براى اكران در 

نظر گرفته شد.
 «مترى شيش و نيم»

«مترى شــيش و نيم» فيلم منتخب جشــنواره فيلم 
فجر از نگاه مردم به كارگردانى ســعيد روستايى و 
تهيه كنندگى ســيد جمال الدين ساداتيان يكى از اين 
فيلــم ها بود كه پيمان معــادى، پريناز ايزديار، نويد 
محمدزاده و فرهاد اصالنى بازيگران اين فيلم هستند.

خالصه اين فيلم اين اســت كه در بزنگاه روزهاى 
سخت، اعتياد و مواد مخدر هم گريبان زندگى مردم 

اين شهر را رها نمى كند.
 «غالمرضا تختى»

«غالمرضــا تختى» بــه كارگردانى بهــرام توكلى و 
تهيه كنندگى سعيد ملكان اكران مى شود كه بازيگرانى 
چون ماهور الوند، ستاره پسيانى، حميدرضا آذرنگ، 
پريــوش نظريه، آتيال پســيانى، بهنوش طباطبايى و 

فرهاد آئيش در آن ايفاى نقش مى كنند.
در اين فيلم ســه فاز از زندگــى غالمرضا تختى در 
مقطع كودكــى، نوجوانى و بزرگســالى به نمايش 

در مى آيد.
 «چهار انگشت»

«چهار انگشــت» به كارگردانى حامــد محمدى و 
تهيه كنندگى حميد پنداشته با بازى جواد عزتى، امير 

جعفرى، مونا فرجاد و ماييداوى وييز است.
قصه اين فيلم به دو دوســت كه براى انجام يك كار 
ناتمام به كامبوج ســفر مى كنند امــا درگير اتفاقاتى 

مى شوند، مى پردازد.
 «زندانى ها»

«زندانى ها» بــه كارگردانى و تهيه كنندگى مســعود 
ده نمكى است كه بهنوش بختيارى، هدايت هاشمى، 
بهنام تشــكر، هومن برق نورد و بهاره افشارى در آن 
بازى مى كنند.داستان اين فيلم دانشجوى جوانى است 
كه قصد دارد براى پايان نامه اش روى تعدادى زندانى 

تحقيق كند.
 «رحمان 1400»

«رحمان 1400» فيلمى به كارگردانى منوچهر هادى و 
تهيه كنندگى على سرتيپى است كه ساره بيات، بهاره 
افشارى، سعيد آقاخانى، محمدرضا گلزار، يكتا ناصر 

و مهران مديرى است.

آغاز تحقيقات گسترده دانشگاههاى علوم 
پزشكى درباره محصوالت تراريخته

 وزير بهداشــت گفت: به عنوان وزير بهداشت بحث تراريخته را 
رد يا تأييد نمى كنم. در اين زمينه با دانشــگاه هاى علوم پزشكى كار 

تحقيقاتى گسترده اى را آغاز كرده ايم. 
به گزارش مهر، ســعيد نمكى در نشست خبرى در وزارت بهداشت 
درباره محصوالت تراريخته و موضع وزارت بهداشــت در اين زمينه 
گفــت: در رابطه با محصوالت تراريخته هنــوز كل دنيا در ميان نزاع 
مخالفان و موافقان آن به يك پاســخ منطقى نرســيده است كه من به 
عنوان وزير بهداشت بتوانم در اين زمينه موضع گيرى كنم. وى افزود: 
رد يــا پذيرش اين موضوع را نمى توان بــا قطعيت عنوان كرد و بين 

علماى اين دو حوزه نزاع وجود دارد. 

شيلى جزيره خورشيدى شناور ساخت
 جزيره اى از پنل هاى خورشــيدى در شــيلى ساخته شده كه به 
طور آزمايشــى روى يك درياچه شناور شــده اند. به گزارش پرس 
اسوسيشن، يك جزيره شناور از پنل هاى خورشيدى در شيلى ساخته 
و آزمايش شــده اســت. هدف از اين آزمايش توليــد انرژى پاك و 
كاهش تبخير ســطح آب در عمليات اســتخراج از معادن است. اين 
در حالى است كه دولت شيلى سعى دارد به يكى از پيشروان استفاده 

از انرژى هاى تجديد پذير در آمريكاى جنوبى و جهان تبديل شود.
شــركت هاى Anglo American و LosBronces جزيــره 
خورشــيدى آزمايشــى Las Tortolas را ســاخته انــد . «بالدو 
پروكوريكا» وزير معادن اين كشــور جزيره خورشــيدى با مساحت 

1200 فوت مكعب را افتتاح كرده است.

ماده اى براى مقاوم سازى پوست و مو در 
برابر آلودگى هوا توليد شد

 محققان پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتيك موفق به توليد ماده اوليه 
شامپو و ماسك صورت شدند كه پوست افراد را در برابر آلودگى هوا 

مقاوم مى كند.
فريد حيدرى، مسئول تجارى ســازى و ارتباط با صنعت پژوهشگاه 
ملى مهندسى ژنتيك در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: محققان اين 
پژوهشگاه موفق به توليد عصاره پپتيدى گياه «مورينگا» شدند كه فوايد 
زيادى در توليد محصوالت آرايشى و بهداشتى دارد. وى با بيان اينكه 
گياه مورينگا، يك گياه قديمى اســت كه در طب سنتى مورد استفاده 
قرار مى گيرد، بيان كرد: مورينگا در طب سنتى هند باستان بيشتر مورد 

استفاده قرار مى گرفته و در برخى موارد وارد كشور مى شد.

دليل خطا در رجيسترى گوشى مسافرى 
 ســامانه ثبت و رجيســترى گوشــى هاى تلفن همراه (همتا) در 
اطالعيه اى، دليل مشــكل به وجود آمده در رجيسترى برخى گوشى 
هاى مســافرى را اعالم كرد.به گزارش مهر، هفته گذشته سامانه ثبت 
گوشــى هاى مســافرى گمرك، امكان اتصال آنالين به سامانه ثبت و 

رجيسترى تلفن همراه (همتا) را فراهم كرد.
 IMEI با اين اتصال، به محض پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه 
دستگاه تلفن همراه در گمرك، كد فعال سازى به شماره همراه مسافر 
پيامك مى شــود.اما با وجود اين امكان، چند روزى اســت كه برخى 
مسافران براى رجيسترى گوشى خود در سامانه گمرك، با پيام خطاى 
«كد متناظر گمركى براى اين شناســه (IMEI) تعريف نشده است» 

مواجه مى شوند. 

نمونه اوليه يك پايگاه فضايى بين ماه و 
زمين تكميل شد

  «الكهيد مارتين» نمونــه اوليه يك پايگاه فضايى بين ماه و زمين 
را ساخته كه به عنوان پست فضايى در اعماق فضا به كار مى رود.

به گزارش نيواطلس، شركت الكهيد مارتين پروژه ساخت نمونه اوليه 
يك پايگاه فضايى بين ماه و زمين را تكميل كرده است. اين پروژه براى 
طراحى و آزمايش پست هاى فضايى ناسا به نام Gateway استفاده 
مى شــود. فضانوردان مى توانند در اين پست هاى فضايى اقامت كنند.
 Next Space اين مقر يا پســت فضايى به عنوان بخشى از برنامه
Technologies براى مرحله دوم تحقيقات NextSTEP ساخته 
شده است. از مقر مذكور براى اكتشاف فناورى هاى كليدى، تداخالت و 
قابليت هاى زيستى مورد نياز براى مأموريت هاى فضايى استفاده مى شود.

سينـما

■ قد  س....... . ماموريت غيرممكن- قانون مورفي 
■ قد  س2.........  هت تريك- قرارمون پارك شهر
■ فلسطين1..................  تخته گاز- بهشت گم شده
فلسطين 2.................................................. جن زيبا
■ سينما كانون............. دزد و پري - ضربه فني

■بهمن مالير.. ...........ماموريت غيرممكن-دزد 
و پري - جن زيبا

■ آزادي تويسركان..........................   تخته گاز - قانون 
مورفي- دزد وپري - سمباد و سارا

■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

مهدي ناصرنژاد »
 خيلي از اين آدم هــاي دور و بر ما كه در درون 
مرتب اوضاع و احوال خويش را جستجو مي كنند و 
مي خواهند بدانند چقدر پير شده اند، حتي به آينه ها 

هم اعتماد ندارند!
آنــان چاره كار را در ايــن مي دانند كه در اطراف و 
اكناف و پيرامون كند و كاو كرده و بلكه انديشه كنند 
و به حضور و غياب آدم ها و شــماره اشياء بپردازند 
تا بدانند چه بود و چه شد و كه آمده و رفته و اينك 

مرا چه مي شود!
همين كتابخانه  اينك آزادي در گوشــه اي از پارك 
كودك همدان حدود نيم قرن اســت گذر عمر بر ما 
و بر اوضاع و احوال شــهر ما را به نظاره نشســته 
است، غافل از اينكه چگونه گرد پيري بر سر و روي 
مهجور و جدا مانده خويش نشسته و شايد هم نداند 

سرنوشت مختومش چه خواهد بود!
كتابخانــه آزادي همدان نخســتين و قديمي ترين 
كتابخانه عمومي در گذرگاه تاريخ اجتماعي شــهر 
همدان است و تقريباً مي شــود سن و سال آن را با 
ساختمان شــهرداري مركزي همدان مقايسه كرد و 

تأسف خورد كه اين كجا و آن كجا.
اين هم از خصلت هاي نوع بشر و هر آنچه مشمول 
گذر عمر مي شــماريم، مي باشد كه خيلي ها وقتي با 
دارندگي و رفاه همزيستي دارند ديرتر پير مي شوند 

و بيشتر عمر مي كنند.
كتابخانــه عمومــي آزادي همدان كــه آن قديم ها 
كتابخانه شماره يك همدان ناميده مي شد، در عنفوان 
عمر خود شــكوه و جلوه  خاصي داشت و با بوي 
تازگي هايش مي رفت تا اوايل دهه پنجاه بهار كتاب 
و كتابخواني را بر حال و روز خراب شهرمان ارمغان 

آورد.
خيلي از هم ســن و ســالي هاي من از همان روزها 
نهال نوپايي شوق كتابخاني را در دل هايمان كاشتيم 
و يك قطعه كارت ساده مقوايي منقش به يك قطعه 

عكس سياه و ســفيد و نام و نام خانوادگي و كلمه 
دانش آموز تمام اعتبار و پشــتوانه عضويت در اين 

كتابخانه زيبا و پرجذبه بود.
نيم قــرن از تمــام آن خاطرات خوب و شــيرين 
مي گــذرد و آدم هاي نظير ما تنها ارتباطمان با كتاب 
(خانه) كودكي هايمان فقط همان خاطرات اســت و 
البته كه وجه مشترك پيري و امروز و فردايي كه نه 

من دانم و نه او!
راستش هر وقت مي خواهم بدانم چقدر پير شده ام به 
قد و قامت كتابخانه آزادي نگاه مي كنم و در و ديوار 
و پيرامونــش كه بوي نم دارد و رنگ و رويي بر در 
و پنجره هايش كه همگي نشان از كهنگي و رماتيسم 

استخوان مي دهد!
وقتي خــوب تأمل مي كني رگ حيات ســاختمان 

قديمــي آزادي تنها با غرور و حجت و حيات ذاتي 
آن پيوند دارد و صورت چين برداشته و خوش نمايي 
كه اينك با سيلي سرخ است و گويي رنج تنهايي و 

نداري را تاب ندارد.
بايــد خوش انصاف بــود و دردمند، تــا بداني اين 
كتابخانه تجسمي باشكوه از نيم قرن تاريخ و فرهنگ 

شهرمان است و اينك روا نيست مهجور بماند!
اين هم رسم و شيوه همه آدم هاي قدردان و همه 
پناهگاه هاي زندگيست كه خوب امانت دار هستند 
و داشــته هاي خود را عزيز مي شمارند، آزادي در 
دوران نونهالــي خود به اقتضاي بي تجربگي هايش 
تنها و بــه زحمت حدود 200 نفــر همراه و هم 
خوان داشــت كه البتــه در اوقات فــراوان همه 
فضــاي مطالعه آن را پــر مي كردند و مخزن انبوه 

و تكميلي هم داشــت.اما هم اينك به گفته آقاي 
حسيني كتابدار خوش اخالق و محجوب كتابخانه 
آزادي، بيــش از 2500 نفر از قشــرهاي مختلف 
عضــو اين كتابخانه هســتند و افزون بر 30 هزار  
عنوان كتاب در ايــن كتابخانه كه براي نگهداري 
آن نيمي از فضاي مطالعه را هم با قفسه  بندي هاي 
شــلوغ و پرتعداد به خود اختصاص داده است و 
به هر جهت پاســخگوي دوستداران كتاب و اهل 

و مطالعه مي باشد.
دست آخر اينكه، هيچ كس از فرداي خود هيچ خبر 
ندارد شايد روزي هم بخواهند كتابخانه آزادي را به 
بهانه توسعه و نوسازي از ميان بردارند اما چه خوب 
بود اين مكان زيبا به شــكل اوليه اش براي هميشه 

بماند و تاريخ شهرمان را زنده نگه دارد.

چه مهجورمانده اي كتاب (خانه) عزيز من

 مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى اســتان همدان گفت: امسال براى 
اجراى 372 برنامه نوروزگاهى در ايام تعطيالت 

نــوروز در شهرســتان همــدان برنامــه ريزى 
شــده اســت. على مالمير اظهار داشت: امسال 
بــراى اجراى 372 برنامــه نوروزگاهى طى ايام 

تعطيالت نوروز در شهرستان همدان برنامه ريزى 
شده است.

مالمير بابيان اينكه موضوع نوروزگاه ها از ســال 

96 در دستور كار ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى قرار گرفت و اين رويكرد همچنان 
با قوت در اســتان همدان ادامــه مى يابد، گفت: 
كارناوال شــادى افتتاحيه نوروزگاه 29 اسفندماه 
در همدان فعال مى شــود.وى از برگزارى ويژه 
برنامــه افتتاحيه نــوروزگاه در آرامگاه باباطاهر 
همدان خبر داد و گفت: نمايش خيابانى ســياه 
بازى، نمايش خيابانى ننه سرما و نمايش خيابانى 
قاشــق زنى بــراى اجرا در روز 29 اســفند ماه 

پيش بينى شده است.
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايــع دســتى 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــگرى اس و گردش
برگــزارى نمايــش مهــره ريــزان، نمايــش شــال 
انــدازى و نمايــش خيابانــى عروســى همدانــى 
ــوروز  ــش ن ــرد: نماي ــوان ك ــن روز عن در همي
ــال 98 ــاه س ــن م ــم فروردي ــروز روز پنج و پي
و نمايــش پرفورمنــس در روزهــاى 29 اســفند 
مــاه و 16 فرورديــن مــاه در آرامــگاه باباطاهــر 

ــود. ــرا مى ش ــه اج ــه هگمتان و تپ
ــار  ــى آث ــگاه معرف ــزارى نمايش ــر از برگ مالمي
ــر داد  ــدان خب ــه هم ــه هگمتان ــى در تپ تاريخ
ــه باســتان شناســى  ــوان كــرد: ايجــاد غرف و عن
كــودك در تپــه هگمتانــه، راه انــدازى بازارچــه 
عرضــه صنايــع دســتى در 6 مــكان و برگــزارى 
جشــنواره اقــوام ايــران زميــن در پيــاده راه 

ــت.  ــا اس ــر برنامه ه ــز از ديگ ــى ني بوعل
وى با يــادآورى اينكه ويژه برنامه جشــن 12
فرورديــن و ويــژه برنامه روز كــودك نيز در 
برنامه ها لحاظ شده است، گفت: رويداد فرهنگى 
نوروزگاه با هدف آگاهى افزايى، حفظ و احياى 
فرهنگ و آداب و رســوم سنتى نوروز در حوزه 

فرهنگى برگزار مى شود.

مديركل ميراث فرهنگى همدان عنوان كرد

اجراى 372 برنامه نوروزگاهى در ايام تعطيالت نوروز 
در همدان
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