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حزب بادى ها و مديريت استان
 1- هــر دولتــى بــراى انتصــاب مديــران، 
شــاخص هايى چون شايسته ســاالرى، توانمندى 
و... را تعريــف مى كند كه معموال در حد تعريف 
اســت و بيان آنهــا براى رد كردن افرادى اســت 
كــه ايــن شــاخص ها را دارا هســتند. آنچه در 
دولت هــاى گوناگون مشــاهده شــده، مهمترين 
شــاخص در انتصابات تعامــالت و رايزنى ها و 
سياسى بازى هاست و به همين دليل مردم معموال 
از انتصابــات راضى نمى شــوند و تنها گروه هاى 

محدودى كه انتصاب از گروه آنان است...

يادداشت

2

آموختيم كه مطالبه گر باشيم
 جوامع بشــرى بــدون هيچ توقفــى در حال 
پيشــرفت هستند و هر كشــور، دولت و ملتى به 
فراخور شعور سياسى و فرهنگى و هم توان منابع 
ملى، دســتخوش تغيير و تكميل زيرساخت  هاى 
خود است و البته شيطنت  بازى هاى استكبار جهانى 
هم هست كه مانع رشد و حركت آسان ملت هاى 
آزاد و مســتقل مى باشد و اين هم از ذات وجود و 
ريشه خير و شر در بين حكومت ها است و انديشه 
و چاره عاقل و روشن و آزاده مى خواهد تا از اين 

موانع بگذرد...

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 

تاريخ انتشار: 98/10/2

انجمن صنفى كارگرى مسئولين كميته هاى حفاظت فنى 
و ايمنى و بهداشت كار استان همدان 

از طرف يك سوم اعضاى مجمع عمومى 

ــع  ــرر اســت مجم ــن، مق ــه انجم ــار نام ــام اعتب ــه اتم ــت ب ــا عناي ب
عمومــى عــادى در ســاعت 9 صبــح روز يكشــنبه 1398/10/29 
ــع در  ــر واق ــى وليعص ــع فرهنگ ــات مجتم ــالن اجتماع ــل س در مح
خيابــان ميــرازده عشــقى روبــه روى تــاالر حافــظ برگــزار گــردد. لــذا 
بدينوســيله از كليــه اعضــا انجمــن صنفــى دعــوت بعمــل مى آيــد در 

جلســه حضــور بهــم رســانند.
دستورات كار جلسه:

1- گزارش هيأت مديره و بازرس 
2- گزارش مالى هيأت مديره 

3- اعالم داوطلبى 
4- انتخاب هيأت مديره و بازرس 

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

تبريك و تهنيت

مجموعه مديران هتل هاى
 پارسيان ارم و بوعلى همدان

انتخاب مجدد 
جنابعالى را به عنوان 

نايب رئيس 
جامعه 

هتلداران ايران
ــك و  ــه تبري  صميمان

تهنيــت عــرض نمــوده ، از درگاه ايــزد منــان 
ســالمتى، بهــروزى و مزيــد توفيقــات شــما 

ــم. را خواهاني

جناب آقاى 

 مهندس شهرام شيروانى 

تبريك و تهنيت

كميته گردشگرى مركز مطالعات و پژوهش هاى
 شوراى اسالمى شهر همدان 

انتخاب مجدد جنابعالى را به عنوان
 نايب رئيس

 جامعه هتلداران ايران
 صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده  از 
درگاه ايزد منان سالمتى ، بهروزى و مزيد 

توفيقات شما را خواهانيم .

جناب آقاى  

مهندس شهرام شيروانى

تبريك و تهنيت

شركت سياحتى عليصدر

جناب آقاى  

مهندس شهرام شيروانى
 انتخاب شايسته شما را به عنوان

نايب رئيس جامعه هتلداران ايران 
كه نشان از شايستگى جنابعالى دارد صميمانه 
است  اميد   ، نموده  عرض  تهنيت  و  تبريك 
همچون گذشته منشأ خير و بركت در مسير 
دستيابى استان به توسعه گردشگرى باشيد 
درگاه  از  را  روزافزون  موفقيت  شما  براى  و 

ايزد منان مسالت دارم.

تبريك و تهنيت

رامبد صداقت همدانى مديرهتل كتيبه

جناب آقاى  

مهندس شهرام شيروانى
 انتخاب شايسته شما را به عنوان 

نايــب رئيــس جامعــه هتلــداران ايــران كــه نشــان از شايســتگى جنابعالــى 
دارد ؛ صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده ، اميــد اســت همچــون گذشــته 
منشــأ خيــر و بركــت در مســير دســتيابى اســتان به توســعه گردشــگرى باشــيد و 

بــراى شــما موفقيــت روزافــزون را از درگاه ايــزد منــان مســالت دارم.

حكومتــى  تعزيــرات  مديــركل   
ــارد  ــه 8 ميلي ــدان از جريم ــتان هم اس
در  ســوخت  قاچاقچيــان  ريالــى 

همــدان خبــر داد.
ــت:  ــار داش ــن پور اظه ــا حس عليرض
گلــوگاه  در  ســوخت  قاچاقچيــان 
دام  بــه  ماليــر  و  زارعــى  شــهيد 

افتادنــد. حكومتــى  تعزيــرات 
ــتان  ــى اس ــرات حكومت ــركل تعزي مدي
همــدان گفــت: متهمــان، 61 هــزار 

ــا  ــفيد را ب ــت س ــل و نف ــر گازوئي ليت
ــد. ــون حمــل مى كردن 2 دســتگاه كامي

ــان 61  ــت: قاچاقچي ــر گف ــه مه وى ب
هــزار ليتــر گازوئيــل و نفــت ســفيد بــه 
ــون و 239  ــارد و 226 ميلي ارزش 3 ميلي
ــتگاه  ــيله 2 دس ــه وس ــال را ب ــزار ري ه
ــه مقصــد اصفهــان و تهــران  ــون ب كامي
حمــل مى كردنــد كــه دســتگير شــدند.

شــعبه  كــرد:  اضافــه  حســن پور 
ويــژه رســيدگى بــه قاچــاق كاال و 

ــوگاه شــهيد زارعــى همــدان و  ارز گل
شــعبه اول قاچــاق كاال و ارز تعزيــرات 
ــات  ــس از تحقيق ــر پ ــى مالي حكومت
ــى،  ــريفات قانون ــرى تش ــع و ج جام
متهمــان را در 2 پرونــده جداگانــه 
در مجمــوع بــه پرداخــت مبلــغ 8 
ــزار  ــون و 977 ه ــارد و 350 ميلي ميلي
ريــال جريمــه نقــدى در حــق صندوق 

ــد. ــوم كردن ــت محك دول
ــتان  ــى اس ــرات حكومت ــركل تعزي مدي

همــدان اضافــه كــرد: در راســتاى 
از  يكــى  صــادره  آراى  اجــراى 
كاميون هــا تــا وصــول جريمــه در 

خواهدمانــد. توقيــف 
ــرات  ــردم و تعزي ــى م ــل ارتباط وى پ
ــاس  ــماره تم ــدان را ش ــى هم حكومت
 124 گويــاى  تلفــن  و   32523442
ســامانه ١٢۴.ir.wwwســازمان  و 
صنعــت، معــدن و تجــارت عنــوان 

ــرد. ك

 بــر اســاس مــاده 3 آئين نامــه كميتــه 
ــر تشــويق  ملــى طبيعت گــردى مبنــى ب
و ترويــج فرهنــگ طبيعت دوســتى و 
گردشــگرى  معــاون  طبيعت گــردى، 
صنايــع  فرهنگــى،  ميــراث  كل  اداره 
ــت:  ــدان گف ــگرى هم ــتى و گردش دس
خانــه طبيعت گــردى همــدان راه انــدازى 

مى شــود.
اداره  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
ــتى  ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ كل مي
و گردشــگرى اســتان همــدان، علــى 
طبيعت گــردى  كميتــه  در  خاكســار 
همــدان مطــرح كــرد: باتوجــه بــه 
ــم  ــگاه اكوتوريس ــش جاي ــت و نق اهمي
در توســعه پايــدار گردشــگرى و تعامــل 

بــا تشــكل هاى مردم نهــاد و بخــش 
برنامه ريــزى  حــوزه  در  خصوصــى 
فعاليت هــاى  سياســت گذارى،  و 

اســت. ضــرورى  طبيعت گــردى 
ــر  ــد ب ــا تاكي ــنا، وى ب ــزارش ايس ــه گ ب
ايجــاد و تشــكيل كميتــه راهبــردى 
خانــه  ايجــاد  نحــوه  برنامه ريــزى  و 
طبيعت گــردى همــدان بيــان كــرد: بــراى 
هماهنگى و تشــريك مســاعى تشــكل ها 
و ســازمان ها در راســتاى حفاظــت از 
ــردم و  ــى، آگاه ســازى م ــاى طبيع جاذبه ه
ــود  ــه ايجــاد مى ش ــن خان گردشــگران اي
كــه يكــى از پيامدهــاى آن دســت يافتــن 

ــدار اســت. ــه توســعه پاي ب
خاكســار خاطرنشــان كــرد: در ايــن 

مجموعــه تورهــا و كالس هاى آموزشــى 
توســط كارشناســان اداره محيط زيســت، 
منابــع طبيعــى، جهــاد كشــاورزى و 

ــد  ــزار خواه ــگرى برگ ــت گردش معاون
ــا آگاهــى الزم  ــا طبيعت گــردان ب شــد ت

ــد. ــا در طبيعــت بگذارن پ

مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان:
قاچاقچيان سوخت در همدان 8 ميليارد ريال جريمه شدند

خانه طبيعت گردى همدان راه اندازى مى شود

كارگروه «تعطيلى»!
■ پس از عبور آلودگى هوا از مرز هشدار خروجى نخستين كارگروه اضطرارى هواى آلوده تعطيلى مدارس بود
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مدير كل ثبت اسناد و امالك همدان 
غيربومى انتخاب شد

انتصاب سى وهفتمين 
مدير كل استان در سكوت

رئيس دادگستري رزن  تغيير كرد

ثبت يك درصد جرم هاى استان در رزن
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

 ثبت اســناد براى افراد 
است  قرمز  خط  سودجو 
و اجازه جوالن و تخلف به 

آنها داده نمى شود

حزب بادى ها و مديريت استان
 1- هــر دولتــى بــراى انتصاب مديــران، شــاخص هايى چون 
شايسته ســاالرى، توانمندى و... را تعريف مى كند كه معموال در حد 
تعريف است و بيان آنها براى رد كردن افرادى است كه اين شاخص ها 

را دارا هستند.
آنچه در دولت هاى گوناگون مشــاهده شــده، مهمترين شاخص در 
انتصابات تعامالت و رايزنى ها و سياسى بازى هاست و به همين دليل 
مردم معموال از انتصابات راضى نمى شوند و تنها گروه هاى محدودى 

كه انتصاب از گروه آنان است، اظهار خوشحالى مى كنند.
2- در دولت تدبير و اميد هم پذيرش سياســت ها و شــعارهاى اين 
دولــت و تالش بــراى پياده كــردن برنامه هاى دولــت از مهمترين 
شاخص ها براى انتصابات اعالم شده، هر چند در برخى انتصابات اين 

شاخص ها رعايت نشده و صورى بوده است.
اما به رغم اين بايد گفت، هركس كه در اين دولت در استان به مديريت 
رسيده سياست هاى دولت را قبول داشته، به دولت پايبند بوده و همت 

او تالش در راستاى اجراى برنامه ها و سياست هاى دولت بوده است.
3- برخى از طرفداران دولت ســعى كردند گفتمان اعتدال را به عنوان 
گفتمان ســوم در سپهر سياسى كشور تعريف كنند اما تاكنون توفيقى 

نداشته اند.
شــايد از داليل اين توفيق نداشــتن، يارگيرى اين مشى سياسى از 2

گفتمان اصلى سياسى كشــور  بدون توجه به شاخص هاى ديگر اين 
مشى است و تنها با پررنگ تر كردن شاخص اعتدال بوده است.

4- يارگيرى هاى فله اى و بى توجهى به سوابق اجرايى مديرانى كه در 
اين دولت منصوب شده اند، دليلى بر جمع آمدن مديرانى با سابقه تعهد 

به يكى از جناحين، بر سر سفره اعتدال است.
البته در اين ميان افراد حرفه اى در تغيير جهت، موفق تر عمل كرده اند 
و توانسته اند خود را مطابق با شاخص هاى پست مورد نظر تعريف و 
مديريت را كسب كنند و آنچنان كه مشخص است، هدفى هم بعد آن 

براى كاركردن نداشته اند.
5- پديــده مديران حرفه اى كه در هر دولت مدير هســتند و روزى 
اصولگرا، روزى معتدل و روزى اصالح طلب مى شوند و در اين چهل 
ســال هر كجا بوده اند، منافع شــخصى اولويت پيگيرى آنها بوده از 

آسيب هاى جدى مديريت منابع انسانى در استان است.
البته شاخص ديدگاه سياسى نبايد در اولويت شاخص هاى انتصابات 
مديران باشــد و شــاخص هاى توانمندى، تخصص، تعهد، پاكدستى 
و ...بايد در اولويت باشــند اما در شرايطى كه شاخص هاى ديگر در 
سايه شاخص ديدگاه سياسى قرار گرفته توجه مردم و رسانه ها به اين 

شاخص قابل پذيرش است.
6- آمار جمع بندى شده از انتصابات استان توسط همدان پيام نشانگر 
ورود افراد بيشــترى از مديران داراى پرچم هاى گوناگون بســته به 
شــرايط سياســى يا همان حزب بادى ها در استان است كه اين نقص 

مشى اعتدال را در انتصابات نشان مى دهد.
مشــى و روشى كه ميانه روى بايد شــاخص اصلى آن باشد اما سابقه 

برخى از اين مديران ميانه اى با آن ندارد.
7- دولت تدبير و اميد در ســال هاى پايانى فعاليت خود قرار دارد و 
طبيعى اســت كه حزب بادى ها از اكنون به دنبال پرچم سياسى جديد 
خود باشــند و روزى هم معتدل بودن خــود را نفى كنند همچنان كه 
اكنون اصولگرا يــا اصالح طلب بودن خود را نفى مى كنند تا راهى به 

دولت بعد بيابند.
اما افكار عمومى و رســانه ها آنچه ديده اند را فراموش نخواهند كرد، 
هر چند اميدوارند كه شــاخص هاى مديريت از زير سايه جبهه بندى 
سياســى خارج شده و مديريت حرفه اى در اســتان و كشور توسعه 
بيشــترى يافته و عرصه بر حزب بادى هاى ناتــوان در جايگاه هاى 

مديريتى، تنگ شود.

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان:
بارش هاى استان 133 ميليمتر رسيد

 از ابتداى ســال آبى 98 تاكنون 133 ميلى متر بارش باران در اســتان همدان ثبت شده 
است.

مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان گفت: از ابتداى سال آبى 99 - 98 تاكنون 133
ميلى متر بارش باران در ســطح اســتان رخ داده كه اميدواريم سال آبى پر بارشى را پيش 
رو داشته باشيم. منصور ستوده با اشاره به اينكه بارش استان همدان در مدت مشابه سال 
گذشته 197 ميليمتر و متوسط بلندمدت 106 ميلى متر بوده است، افزود: بارش هاى امسال 

در مقايســه با سال آبى گذشته 32 درصد كاهش و نسبت به متوسط بلندمدت 25 درصد 
افزايش داشــته است. مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان بيان كرد: در محدوده 
مطالعاتى همدان - بهار ايستگاه سد اكباتان 163 ميلى متر بارندگى رخ داده كه اين رقم در 

مدت مشابه سال گذشته 177 ميليمتر بوده است
به گزارش روابط عمومى شــركت آب منطقه اى همدان، وى ميزان بارندگى در ايســتگاه 
وسج، محدوده مطالعاتى نهاوند در سال گذشته را 236 ميليمتر اعالم كرد و گفت: امسال 

در اين ايستگاه 153 ميلى متر بارندگى گزارش شده است.
ستوده بيان كرد: ميزان بارش در ايستگاه وراينه محدوده مطالعاتى نهاوند 153 ميلى متر بوده 

كه نسبت به بارش 166 ميلى متر در متوسط بلند مدت 8 درصد كاهش دارد.

وى با اشاره به اينكه از ابتداى سال آبى 99-98 تاكنون در ايستگاه آق كهريز همدان - بهار 
110 ميليمتر بارندگى رخ داده اســت افزود: ميزان بارندگى ســال گذشته در اين ايستگاه 

نيز 175 ميليمتر است.
ســتوده با اعالم اينكه ايســتگاه قهاوند در محدوده مطالعاتــى رزن قهاوند 102 ميلى متر 
بارندگى داشته است، گفت: ميزان بارندگى ثبت شده در اين ايستگاه در مدت مشابه سال 

گذشته 143 ميليمتر بوده است.
وى با بيان اينكه سال گذشته در ايســتگاه خميگان محدوده مطالعاتى رزن-قهاوند 198

ميلى متر بارندگى داشــتيم تصريح كرد: ميزان بارندگى امسال در اين ايستگاه تاكنون برابر 
117 ميلى متر بوده است.

مدير كل ثبت اسناد و امالك همدان غيربومى انتخاب شد

انتصاب سى وهفتمين مدير كل استان 
در سكوت

6 هزار دانش آموز با ارزش آب
 آشنا شدند

دانش آمــوز  هــزار   6  
اول ابتدايــي در يازدهميــن 
جشــنواره فراگيري نخستين 
واژه در استان همدان آموزش 

ديدند.
بــه گزارش روابــط عمومي 
آبفاي استان همدان، همزمان 
با سراسر كشــور يازدهمين 
جشــنواره فراگيري نخستين 
واژه در10 شهرســتان استان 
همــدان با حضــور بيش از 
6000 دانش آموزكالس اولي 

برگزارشد.
مدير دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني آبفاي استان همدان، هدف 
از برگزاري اين جشنواره كه همزمان بافراگيري نخستين واژه يعني آب 
توسط دانش آموزان اول ابتدايي برگزار مي شود، آشنايي دانش آموزان با 
ارزش و اهميت آب درزندگي و روش هاي صحيح مصرف آب است.

حميدعزيــزي متواضع افــزود: اين برنامه كه با همــكاري اداره كل 
آموزش و پرورش اســتان برگزار مي شود شــامل برنامه هاي شاد و 
متنوع با حضور عموحميد مجري محبوب كودكان و همچنين اجراي 

نمايش هاي آموزشي مديريت مصرف است.
وي افزود: امسال نيز همانند ســال هاي گذشته اين جشنواره در آبان 
و آذرمــاه با موفقيت برگزار و بيــش از6000 دانش آموز اول ابتدايي 
در سطح استان در اين جشنواره شركت و تحت آموزش قرارگرفتند.

آموختيم كه مطالبه گر باشيم
مهدى ناصرنژاد »

 جوامــع بشــرى بــدون هيــچ توقفــى در حــال پيشــرفت هســتند 
ــى و  ــعور سياس ــور ش ــه فراخ ــى ب ــت و ملت ــور، دول ــر كش و ه
ــل  ــر و تكمي ــتخوش تغيي ــى، دس ــع مل ــوان مناب ــم ت فرهنگــى و ه
ــتكبار  ــيطنت  بازى هاى اس ــه ش ــت و البت ــود اس ــاخت  هاى خ زيرس
جهانــى هــم هســت كــه مانــع رشــد و حركــت آســان ملت هــاى 
آزاد و مســتقل مى باشــد و ايــن هــم از ذات وجــود و ريشــه خيــر و 
شــر در بيــن حكومت هــا اســت و انديشــه و چــاره عاقــل و روشــن 

ــذرد. ــع بگ ــن موان ــا از اي ــد ت و آزاده مى خواه
 اســاس توســعه كشــور ها ماننــد همــان قاعــده پــازل اســت كــه الزم 
اســت تكــه تكــه تكميــل شــود و هــوش برتــر مى خواهــد تــا بدانــد 
از كــدام بخــش پــازل و بــا چــه تكــه اى شــروع كنــد و بــه پايــان 
ــوان  ــر ت ــر ب ــه اى كمت ــا فرصت هــا نســوزد و وقــت و هزين ــرد ت بب

كشــور و گــروه ملــت تحميــل شــود!
ــه  ــه الزم ــت و آينده نگران ــزى درس ــد و برنامه ري ــت توانمن مديري
حركــت منظــم و منســجم بــه ســوى آبادانــى و رفــاه جامعــه اســت 
ــه  ــا تجرب ــا ب ــا و ملت ه ــا دولت ه ــدارد ت ــم ن ــررى ه ــچ ض و هي
ــتى  ــوى درس ــه الگ ــوند و چنانچ ــنا ش ــرفته آش ــورهاى پيش كش
هــم شناســايى كردنــد كــه بــا فرهنــگ و ســاختار جامعــه خــودى 
همخوانــى داشــت، بــكار گرفتــه شــود. يكــى از هنرهــاى بايســته و 
كارســاز و سرنوشت ســاز در بســتر توســعه جامعــه، همراه ســاختن 

ــا قشــرهاى جامعــه اســت. و همســونگر شــدن ب
اگــر قــرار اســت دولت هــا مرتــب هزينــه كننــد و برنامــه بريزنــد، 
امــا در بــاور مــردم ننشــيند كــه كارهــا خــراب مى شــود، البتــه همــه 
ــود دارد،  ــض وج ــف و ضــد و نقي ــاى مخال ــاد و نظريه ه ــا انتق ج
ــردم وجــود دارد  وليكــن ايــن احســاس قومــى هــم در ذهنيــت م
كــه در نهايــت و ديــر يــا زود خــوب را از بــد تشــخيص مى دهنــد 

ــوند.  ــراه مى ش و هم
ــا سياســت هاى  ــا ايــن خطــر بالقــوه هــم هميشــه هســت كــه ب ام
غلــط و اقدام هــاى آزمــون و خطــا، ناخــودآگاه اذهــان عمومــى را 
از خــود دور ســاخته و مــوارد مطالبــات مردمــى روز بــه روز، وقــت 
بــه وقــت زيــاد و تلمبــار شــود و كالف ســردرگمى بــه وجــود آيــد 

كــه چــاره آن هــم بــه راه دشــوار بيفتنــد.
ــه و سياســت  ــه بهان ــروز ب ــه ام ــد ك ــل باش ــن دلي ــه همي ــايد ب ش
از  اســتفاده  بــه  نســبت  اشــتباه  تشــخيص  و  اشــتغال آفرينى 
فرصت هــاى خالــى، هزينه هايــى بــه مــردم تحميــل مى شــود 
ــل  ــزرگ تبدي ــك آســيب ب ــه ي ــج ب ــه تدري ــارى ب ــن رفت ــه چني ك
ــا دولــت و دســتگاه هاى  ــردم ب شــده و حــس اشــتراك مســاعى م
اجرايــى را نابــود مى ســازد و مــردم هــر كارى را كــه تــا يــك نســل 
قبــل خودشــان انجــام مى دادنــد و بــارى را از دوش دولت هــا 
ــه از دســتگاه هاى  ــوان يــك مطالب ــه عن ــر مى داشــتند، هم اينــك ب ب
اجرايــى مربوطــه انتظــار دارنــد و خيلــى كــم اتفــاق مى افتــد حتــى 

ــه انجــام  رســانند.  مشــكلى بســيار كوچــك را خودشــان ب
ــه و  ــيل و زلزل ــر س ــرى نظي ــوادث قه ــى آن ح ــداق عين مص
ــر  ــرف در معاب ــر پوشــش ب ــى نظي ــى كوچك ــدل خيل ــى م حت
اصلــى و فرعــى كــه نمى شــود از مــردم انتظــار داشــت، حتــى 
مقابــل پــاى خــود و حريــم خانه هــاى شــخصى را پــاك كننــد. 
البتــه نبايــد از نظــر دور داشــت بــا وجــود اينكــه شــهردارى ها 
پيمانــكاران متعــددى بــراى جمــع آورى و انتقــال زبالــه و 
ــول  ــاى نامعق ــه و دور ريزه ــرف و نخال ــر از ب ــازى معاب پاكس
ــدى و  ــه از روى نابل ــكاران مربوط ــن پيمان ــد وليك ــردم دارن م
ــه  ــد و ب ــام مى دهن ــه انج ــا از روى كار فرماليت ــى گرى و ي ناش
ــور  ــى را به ط ــت عموم ــد و رضاي ــم كارى مى كنن ــالح ك اصط

ــازند. ــن س ــد تأمي ــل نمى توانن كام

1- تنها نامزد مشــخص اصالح طلبان در همدان توســط هيأت هاى 
اجرايى رد صالحيت شده است و گويا اين نامزد جوان به اين موضوع 
اعتراض كرده اســت. گفتنى است چهره هاى شاخص اصالح طلب در 

همدان براى داوطلبى انتخابات ثبت نام نكردند.
2- نماينده رد صالحيت شــده استان در هيأت هاى اجرايى، به هيأت  
نظارت استان مراجعه و خواستار رسيدگى شده است. گويا وكيل وى 
اين درخواست را از ســوى اين نماينده ارائه داده است. گفتنى است 
پيش بينى مى شــود اين نماينده مانند سنوات قبل نه در استان بلكه با 

مراجعه به هيأت نظارت مركزى، تاييد صالحيت شود.
3- بنزين از متهمان جديد آلودگى هوا در همدان و كشور است. گويا 
بنزين توزيعى در همدان كيفيت الزم را ندارد و آاليندگى آن بيشتر از 
حد استاندارد است. گفتنى است ترافيك از عوامل اصلى آلودگى هوا 

در همدان اعالم شده است.
4- براساس نظرســنجى ايسپا پس از اعتراضات بنزينى در تهران 54
درصد مردم تهران اين اعتراضات را پايان نيافته مى دانند. گويا 79 درصد 
افراد با تحصيالت كارشناسى ارشــد و باالتر معتقدند اين اعتراضات 
تداوم خواهدداشت. گفتنى است 62 درصد از شركت كنندگان در اين 
نظرسنجى بهترين واكنش به اعتراضات را گفتگو با معترضين مى دانند.

5- همدان پيام در رســانه ملى سانسور مى شود. گويا به دستور مدير 
ســالخورده صدا و ســيماى مركز همدان، فقط تيترهــاى 2 روزنامه 
استان در برنامه صبح شبكه اســتانى توسط مجريان خوانده مى شود. 
گفتنى است رفتارهاى سليقه اى و پيگيرى رفتارهاى شخصى در كنار 
مديريت ســالخورده در مديريت صدا و ســيماى استان از داليل كم 

مخاطب بودن برنامه هاى اين شبكه است.
گفتنى اســت اين تصميمات پــس از تبرئه همدان پيام از شــكايت 

رسانه ملى پررنگ تر شده است.

 «مالزم اول غواص» 
چاپ شد

 كتاب «مالزم اول؛ غواص» نوشته «محسن 
صيفى كار» در آستانه سالگرد عمليات كربالى 

4 به چاپ رسيد.
 محسن صيفى كار با بيان اينكه كتاب «مالزم 
اول غواص» به روايت «محســن جام بزرگ» 
به رشــته تحرير درآمده اســت، گفت: اين 
كتاب به روايت غواص و نيروى چيره دست 
واحد اطالعات عمليات لشكر انصار الحسين 

(ع) همــدان، به نام محســن جامه بزرگ به 
نگارش درآمده اســت كه پس از اعزامش از 
كالس هاى تدريس در آمــوزش و پرورش 
همدان به جبهه ها، در عملياتى چون والفجر 
2، شناســايى بشــگان، والفجــر 5، والفجر 
8، عمليــات انصار در جزيــره مجنون و در 
نهايت در عمليات كربالى 4 حضور فعال و 

تأثيرگذار داشته است.
اين پژوهنــده دفاع مقدس با اشــاره به 
عمليات  در  جامه بــزرگ  محســن  اينكه 
كربالى 4، با جراحت بســيار شديدى به 
است، تصريح  درآمده  عراقى ها  اســارت 

كرد: كتاب «مالزم اول؛ غواص» به نقش 
رزمندگان  و  جامه بــزرگ  محســن  ويژه 
گــردان جعفر طيار (ع) قبــل از عمليات 
غواصى  آمــوزش  حوزه  در   4 كربــالى 
بــه رزمنــدگان و بعد از اســارت مبنى 
بر تشــكيل جبهه ديگر در قلب دشــمن 

مى كند. اشاره 
وى كتــاب «مــالزم اول؛ غــواص» را از 
توليــدات مشــترك حــوزه هنــرى و مركــز 
حفــظ آثار ســپاه انصارالحســين (ع) اســتان 
همــدان عنــوان كــرد و گفــت: ايــن كتــاب 
ــت و  ــه اس ــل و 838 صفح داراى 26 فص

ــالى  ــات كرب ــالگرد عملي ــا س ــان ب همزم
ــه  ــر روان 4 از ســوى انتشــارات ســوره مه

ــاب خواهدشــد. ــازار كت ب
محســن صيفــى كار ايــن كتــاب را روايتگــر 
عمليــات كربــالى 4 و درخشــش رزمندگان 
اســتان همــدان در ايــن عمليــات دانســت و 
ــاب  ــن كت ــرد: بخــش عمــده اي ــح ك تصري
شــامل دوران كودكــى، ســربازى، انقــالب، 
و  اطالعــات  شناســايى  گشــت هاى 
ــردان  ــف گ ــاى مختل ــات و روايت ه عملي
مقــدس  دفــاع  ســال هاى  در  غواصــى 

اســت.

 2 روز پس از انتشــار اطالعــات مديران 
بومي و غير بومي كه در يك سال گذشته تغيير 
كرده اند يك مدير كل غير بومي ديگر در همدان 

منصوب شد. 
افزايش تعداد مديران غيربومي در دوره مديريت 
شاهرخي بر استان، مخالف و موافقاني داشته كه 
موجب واكنش هايي شده است. «همدان پيام» در 
روزنامه شنبه اقدام به انتشار اطالعات 36 مدير 
كلي كرد كه از زمان اســتاندار شدن شاهرخي 
تغيير كرده اند. عالوه براين اسامي 10 فرماندار 
هم كه در دوره معاونت سياسي وي تغيير كرده 
بودنــد، نيز بود. در اين تحليل شــاخص هاي 
مختلفي از جمله تحصيالت، ســن، سياسي و 
بومي و غير بومي بودن آنها بررســي شد. آمار 
نشــان مي داد كه تا يك سال قبل 30 درصد از 
مديران غير بومي بودند اما در يك سال گذشته 
با افزايش 9 درصــدي ورود مديران غيربومي 
به اســتان مواجه شــده ايم. اكنون 39 درصد 
مديران كلي كه تغيير كرده  و در استان منصوب 
شده اند، غيربومي هستند. موافقان اين تغييرات، 
اعالم مي كنند كه بهترين ها، با تخصص ترين و 
با تجربه تريــن مديران را از هر كجاي ايران به 
همدان مي آوريم اما گويا اين انتصابات بيشــتر 

رنگ و بوى بده بستانى دارد تاتخصصى. 
درســت در زماني كــه انتقــادات از افزايش 
انتصاب غيربومي ها باال گرفته ســى و هفتمين 
مدير كل غيربومي هم از لرســتان در يكي از 
حساس ترين دستگاه هاي همدان منصوب شد. 
ديروز عالوه بر مدير كل ثبت اســناد و امالك 
استان، يك مدير مياني هم در دادگستري رزن 
معرفي شد. اطالعاتي از تغيير اين مدير مياني 
در دست نيســت اما واضح است كه ديروز 2
مراسم توديع و معارفه در 2 دستگاه به صورت 
چراغ خامــوش برگزار و 2 مديــر براي اين 

دستگاه ها معرفي شدند.
مدير كلي كه براي ثبت اســناد و امالك استان 
همدان منصوب شــده تا پيش از شهريور سال 
92 معاون اداره كل ثبت اسناد و امالك لرستان 
بــوده و پس از آن تاكنون مدير كل همين اداره 

در بوشهر بوده است. 
در 2هفته گذشــته اصغر پيرهادي دومين مدير 
كل وارداتى به استان است. 2 هفته پيش مدير 
كل خرم آبادي راه  و شهرسازي نيز معارفه شد. 
داريوش حســيني قبل از آن مديــر كل راه و 

شهرسازي چهارمحال بختياري بوده است. 
 پرونده هاي قضايي

 را كاهش مي دهيم
روز گذشته مدير كل جديد ثبت اسناد و امالك 
استان در مراسم معرفي خود به افراد سودجو و 
فرصت طلب اخطار داد و گفت كه ثبت اسناد 
خط قرمزى براى آن ها است و اجازه جوالن و 

تخلف به آنها داده نمى شود.
آن گونه كــه ايرنا گزارش داده اســت اصغر 
پيرهــادي بيان كرد: به دنبال بــروز اتفاقاتى در 
پلدختر، زلزله در كرمانشــاه يا ســوختن 120
هزار پرونده در صدراى شيراز، وجود كاداستر 
و آرشيو پرونده ها بود كه زمينه جانمايى آسان 

امالك مردم را فراهم كرد.
وي گفت: اجــراى طرح كاداســتر به معناى 
كاهــش پرونده هاى قضايى و حذف پرونده ها 
در دعــاوى حقوقى اســت و اجــراى آن به 
معناى آمايش ســرزمينى و حذف اسناد عادى 
و شناخته شــدن دارايى هاى دولــت با هدف 

برنامه ريزى در بودجه است.
پيرهــادى افزود: طبــق ماده 9 قانــون جامع 
حدنگارى كشور همه دستگاه ها مكلف هستند 
تمام مســتثنيات و اطالعات توصيفى امالك 
متعلق بــه خود يا تحــت اداره خود از جمله 

مشــخصات ثبتى، كاربرى، نام بهره بردارى و 
نقشه هاى مختصات جغرافيايى امالك ياد شده 
را در اختيار سازمان ثبت اسناد و امالك با هدف 

تهيه نقشه هاى كاداستر قرار دهند.
مديركل ثبت اســناد و امــالك همدان گفت: 
ارائه خدمات در ســال پيش رو بايد با حذف 
اســتعالم ها و ترددهاى بين شهرى همراه باشد 
همچنيــن در صورت ثبت اراضــى دولتى در 
سامانه ثبت اسناد و امالك بسيارى از مشكالت 

رفع مى شود.
 اسناد تك برگ 

مانع زمين خوارى مى شود
رئيس كل دادگســترى همدان نيز در مراســم 
معارفه مديركل ثبت اســناد و امالك اســتان 
همدان گفت: نقش ثبت اسناد و امالك در ايجاد 
نظم و انضباط اجتماعى بسيار مؤثر است چراكه 
وجود ســند به افراد آرامش و امنيت مى دهد و 

تعارض اسناد آرامش مردم را از بين مى برد.
در  عدالت خواه  محمدرضا 
بيان  خود  ســخنراني  ادامه 
كرد: اجراى طرح كاداســتر 
يــا حدنــگارى موجــب 
پديده هايى  از  جلوگيــرى 
زمين خــوارى  همچــون 

شده است.
وي ادامــه داد: اجراى طرح 
كاداســتر مقدمــات تــك 
فراهم  را  اسناد  شدن  برگى 
كرد درحالى  كه نســبت به 
منطبق بودن اســناد ســابق 
با ملــك تعارضاتى وجود 

داشت.
عدالتخــواه افــزود: برخى 
هنگام  هم  كارشناس  مواقع 
تطبيق اسناد قديمى با ملك 

دچار اشتباه مى شــدند ولى در سند تك برگى 
حتى زمين هاى اطراف ملك مشــخص بوده و 
حتى مختصات ملك با ميلى متر مشخص شده 

است.
رئيس كل دادگسترى همدان با بيان اينكه اسناد 
تك برگى موجب باال بردن ضريب امنيت اسناد 
شد، ادامه داد: اجراى طرح حدنگارى اشكاالت 
را به حداقل رساند، بنابراين براى تقويت اسناد 
رسمى، قانونگذار براى آن ضمانت اجرا قائل 

شده است.
عدالت خواه تأكيد كرد: بايد مردم را به ســمت 
دريافت اســناد تك برگى و انجام معامالت به 

صورت رسمى تشويق كرد.
وي با بيان اينكه ثبت اسناد و امالك از وضعيت 

سنتى خارج شده اســت افزود: اقبال مردم به 
سنددار كردن امالك باعث كاهش تعارضات، 

تنش ها و جرم ها و تخلف ها مى شود.
عدالت خواه افزود: افراد داراى ســند رسمى 
موقعيــت بهتــرى در محضر قاضــى دارند 
چرا كه نظام، پشــتوانه قوى براى سند قائل 
شده اســت، همچنين سند رســمى به خاطر 
ارزش اثباتى كــه دارد به ملك ارزش قيمتى 

هم مى دهد. 
وى ادامه داد: بروز اختالف و منازعه بين افراد 
ماحصل اســناد عادى اســت، بنابراين قضات 
دقت كنند كه اسناد عادى قدرت پيدا نكنند و 

موجب زائل شدن اسناد رسمى شود.
رئيس كل دادگسترى همدان با بيان اينكه تقابل 
بين سند رسمى و عادى 100 سال پيش شروع 
شــده و هنوز ادامه دارد گفت: اقبال به ســند 
عادى بيشتر است چرا كه اجازه داده ايم عده اى 

سند عادى بدون محتوا را تنظيم كنند.
600 و  7 هــزار 

ميليــارد تومان مطالبه 
ثبت  كمك  بــا  بانكى 

اسناد وصول شد
معاون سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشــور گفت: براى 
شــتاب بخشــى به اجراى 
طرح كاداســتر(حدنگارى) 
بايــد 100 درصــد درآمد 
حاصــل از اجــراى طرح 
ياد شــده به اين ســازمان 

اختصاص يابد.
على هادى چگنى بيان كرد: 
درصد  اينكه 100  وجود  با 
درآمد حدنــگارى بايد در 
ايــن محل هزينه شــود اما 
42 درصــد ايــن درآمد به 

جمعيت هالل احمر اختصاص مى يابد.
وى بيان كرد: اين مســئله در مجلس شوراى 
اسالمى و كميسيون حقوقى و قضايى مجلس 
شوراى اسالمى مطرح شده است و اميد مى رود 
با تصويب مجلــس، 100 درصد درآمد مورد 
اشاره در اين محل هزينه شود. معاون سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشــور اظهار داشت: اين 
سازمان در 5 سال گذشته 2 هزار ميليارد تومان 
از محل اجراى طرح حدنگارى درآمد داشته، اما 
20 درصد در اين طرح پيشرفت داشته چرا كه 
20 درصد اين درآمد به سازمان ثبت اختصاص 
يافته است. هادى چگينى افزود: طرح كاداستر 
براى مديريت و آمايش زمين است كه موجب 
جلوگيــرى از پديده زمين خــوارى و كاهش 

تنش ها مى شود.
وى تأكيد كرد: ايران در اجراى طرح حدنگارى 
جزو كشورهاى آخر است و حتى كشورهاى 
جهان ســوم هم در اين بــاره از ايران جلوتر 
هســتند. معاون سازمان ثبت اســناد و امالك 
كشور گفت: اين مجموعه به عنوان يك سازمان 
خدمات رسان، خدمت هاى زيادى به مردم ارائه 
مى دهد اما بيشــتر مردم بر اين باورند كه اين 

سازمان تنها سند مالكيت صادر مى كند. 
هادى چگينــى افزود: تمام اســناد رســمى 
الزم االجرا توسط اجرائيات سازمان ثبت اسناد 
و امــالك صورت مى گيــرد همچنين يكى از 
وظايف اين سازمان ثبت شركت است و تأخير 
در ثبت شركت ها، در رتبه و رنكينگ كسب و 

كار جهانى تأثير منفى دارد. 
وى ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و امالك داراى 
مركز مالكيت معنوى است كه تأثير زيادى در 
كسب و كار دارد چرا كه اين مركز تمام عالئم 
تجارى مربوط به صاحبان كار را ثبت مى كند. 

معاون ســازمان ثبت اســناد و امالك كشور 
ثبــت اختراعات، ثبــت طراحى هاى صنعتى 
و ثبت نشــان جغرافيايى را از ديگر وظايف 
اين سازمان برشمرد و گفت: فرش همدان و 
كشــمش مالير ثبت ملى و بين المللى، فرش 
نهاوند و منبت و گردوى تويسركان نيز ثبت 

ملى شدند.
هادى چگينى ادامه داد: ســفال و صنايع دستى 
شــهر اللجين از توابع شهرســتان بهار استان 
همدان هنوز ثبت نشده است و انتظار مى رود تا 
پيش از ثبت اين هنر به نام كشورى ديگر، اتاق 

بازرگانى نسبت به ثبت آن تالش كند. 
معاون ســازمان ثبت اســناد و امالك كشــور 
اظهار داشــت: مبارزه با فســاد ادارى يكى از 
اولويت هاى اصلى اين ســازمان است و اجازه 
نمى دهيــم برخى افراد وجهه اين ســازمان را 
مخدوش  كنند. هادى چگينى ادامه داد: تخلف 
در اين ســازمان خدمات رســان قابل اغماض 
نيســت، بنابراين دادگاه تجديد نظر و تخلفات 
بدوى در اين سازمان تشكيل شده و اگر كسى 
تخلف كند پرونــده متخلف در كمترين زمان 
بررســى مى شــود.  در اين آئين از زحمات 6
ســاله ناصر نخله مديركل سابق تقدير و اصغر 
پيرهادى به عنوان مديركل جديد ثبت اسناد و 

امالك استان همدان معرفى شد.
ناصر نخله نيز پس از حدود 6 ســال از همدان 
رفت. وي از اســفند ســال 92 مدير كل اسناد 
و امالك اســتان همدان بوده است، نخله پيش 
از ايــن نيز مديــر كل هميــن اداره در زنجان 

بوده است.
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آگهي حصر وراثت
آقاى كامران شيخى داراى شماره شناسنامه  1494 به شرح دادخواست 
به كالسه 624/98/112 از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان رستم شيخى به شماره شناسنامه  2 
در تاريــخ 98/7/29 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-كامران شيخى فرزند 
رســتم متولد 1351 به شماره شناســنامه 1494 فرزند متوفى 2-ايرج 
شيخى فرزند رستم متولد 1353 به شماره شناسنامه 1495 فرزند متوفى 
3-حشمت اله شيخى فرزند رســتم متولد 1355 به شماره شناسنامه 
1496 فرزند متوفى 4-فاطمه شيخى فرزند رستم متولد 1366 به شماره 
شناسنامه 110 فرزند متوفى 5-ناهيد شيخى فرزند رستم متولد 1358 
به شماره شناســنامه 1644 فرزند متوفى 6-زهرا شيخى فرزند رستم 
متولد 1368 به شماره شناســنامه 4040021126 فرزند متوفى 7-امين 
شيخى فرزند رستم متولد 1374 به شــماره شناسنامه 4040251148 
فرزند متوفى 8-حميدرضا شــيخى فرزند رستم متولد 1364 به شماره 
شناسنامه 26 فرزند متوفى 9-طيب  شيخى فرزند رستم متولد 1355 
به شــماره شناســنامه 1497 فرزند متوفى 10-محمد شــيخى فرزند 
رستم متولد 1359 به شــماره شناسنامه 1645 فرزند متوفى 11-رسول 
شيخى فرزند رستم متولد 1362 به شماره شناسنامه 34 فرزند متوفى 
12-معصومه جمشيدى فرزند حسينعلى شيخى فرزند رستم متولد 1330 
به شماره شناسنامه 1203 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 381)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

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

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

برابر رأي شــماره 660هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي  آقاى حســن شهباز فرزند تقى به شماره 
شناسنامه 1464 صادره از همدان در بيست و هفت مميز چهل 
و دو صدم شعير مشــاع از نود و شش شعير ششدانگ  عرصه  
يك قطعه باغ به مساحت 14843/07 مترمربع قسمتى از پالك 
27 فرعى از 5 اصلي حومه بخش يك واقع در همدان اســتادان 
ابتداى جــاده ديويجين خريداري از مالك رســمي آقاى تقى 
شهباز محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 880)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/2

على زيورى حبيبى- رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي حصر وراثت
 آقاى ســعيد حسينى داراى شماره شناســنامه  5020036048 به شرح 
دادخواســت كالســه 112/980171ح از اين شــعبه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  اصغر حسينى به 
شماره شناسنامه  502977697 در تاريخ 1398/4/31 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است 
به: 1-سعيد حســينى فرزند اصغر به شماره شناســنامه 5020036048 
متولد1370 صادره از فامنين پســر متوفى 2-ابوالقاســم حسينى فرزند 
اصغر به شماره شناسنامه 3267 متولد1348 صادره از فامنين پسر متوفى 
3-على حسينى فرزند اصغر به شماره شناسنامه 4106 متولد1357 صادره 
از فامنين پسر متوفى4-عباس حسينى فرزند اصغر به شماره شناسنامه 
5029874070 متولد1360 صادره از فامنين پسر متوفى 5-جواد حسينى 
فرزند اصغر به شماره شناســنامه 78 متولد1363 صادره از فامنين پسر 
متوفى  6-محمد حسينى فرزند اصغر به شماره شناسنامه 388 متولد1365 
صادره از فامنين پســر متوفى  7-طاهره حسينى فرزند اصغر به شماره 
شناســنامه 3268 متولد1349 صادره از فامنين دختر متوفى 8-نسرين 
حسينى فرزند اصغر به شماره شناسنامه 5020062375 متولد1374 صادره 
از فامنين دختر متوفى  9-ربابه حسينى فرزند اصغر به شماره شناسنامه 
3459 متولد1351 صادره از فامنين دختر متوفى  10- فاطمه حيدرى فرزند 
عبدالمحمد به شماره شناسنامه 261 متولد1332 صادره از فامنين همسر 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 269)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

واحدهاى شارژ گاز مايع خودروها 
به بيرون از شهر منتقل شوند

 فرماندار شهرســتان رزن گفت: در زمينه شارژ گاز مايع خودروها 
واحدهاى صنفى شهرستان بايد تجهيزات شارژ خودرو و واحد خود 
را به بيرون از شــهر انتقال دهند و در صورت شارژ خودرو در داخل 
شــهر با توجه به خطرآفرين بودن براى خود و رانندگان و ديگران با 

متخلفان صنفى برخورد خواهد شد.
ــا  ســيدرضا ســالمتى در كارگــروه تنظيــم بــازار شهرســتان رزن، ب
اشــاره بــه اينكــه كمبــودى در عرضــه كاال در شهرســتان نداريــم، 
افــزود: كاالهــاى تنظيــم بــازار نيــز در ســطح شهرســتان بــا قيمــت 

ــود. ــع مى ش مناســب توزي
وى بــا بيــان اينكه با هماهنگــى اتحاديه مربوطــه و اتاق اصناف، 
واحدهاى صنفى موظف هســتند تخم مرغ را به صورت كيلويى به 
مشــتريان عرضه كنند كه قيمت مصوب هر كيلو 8900 تومان است، 
اظهار كرد: وظيفه اصلى تك تك اعضاى كارگروه نظارت مســتمر 
بر بازار است و مســائل حاشيه اى در زمينه جو روانى بر بازار نبايد 

نظارت ها را تحت الشعاع قرار دهد.
سالمتى ضمن قدردانى از كسبه متعهد شهرستان در كاهش تخلفات 
صنفى نسبت به ســال قبل ادامه داد: برخى افراد انفجار قيمت ها را 
بعــد از اصالح قيمت بنزين بر جامعه القــا مى كردند كه با توجه به 
نظارت ها و گشت هاى مشترك خوبى كه در سطح كالن و در سطح 

شهرستان اتفاق افتاد، اين موضوع مديريت شد.
فرماندار شهرســتان رزن خاطرنشــان كرد: طى بازرســى از سطح 
بازار، پيش بينى و آينده نگرى اقالم كاالهاى اساســى نيز مانند ميزان 
جوجه ريزى ماهيانه يا تهيه و تأمين ميوه شــب عيد در دســتور كار 

قرار داده شده است.
وى بيان كرد: با توجه به رتبه سوم شهرستان در استان در زمينه پايش، 
رصد و ثبت انبارها در ســامانه جامع انبارها، واحدهاى صنفى عمده 
فروشى، صنعتى، معدنى، كشاورزى، مرغدارى ها، بخش خصوصى و 
دولتى جا مانده با اطالع رســانى دقيق و آموزش هاى الزم و دعوت از 
كارشناسان استان در سطح شهرستان نسبت به تبيين كامل موضوع و 

ثبت ورود و خروج كاال اقدام كنند.
رئيس كارگروه تنظيم بازار شهرســتان رزن گفت: خوشبختانه عامل 
توزيع انواع الستيك در سطح شهرستان نسبت به توزيع الستيك تنظيم 
بازار اقدام مى كند و مردم مى توانند درخواســت هر نوع الستيكى را 
براساس سامانه اى كه از سوى وزارت «صمت» اطالع رسانى مى شود، 

ثبت كنند.
رئيس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رزن هم با ارائه گزارشى 
از عملكــرد 9 ماهه ايــن اداره اظهار كرد: از تعــداد 10 هزار و 478

مورد بازرسى از واحدهاى توزيعى، توليدى، خدماتى و صنعتى، ثبت 
491 پرونــده تخلف با تعداد تخلفات مكشــوفه 557 مورد و ارزش 
ريالى بيش از يك ميليارد انجام و به شــعبه تعزيرات حكومتى ارسال 

شده است.
ســهيلى به مهمترين عناوين تخلف در 9 ماهه امســال اشاره كرد و 
افزود: 153 مورد گرانفروشى، 14 مورد قاچاق كاال، 128 مورد نداشتن 
قيمت، 172 مورد كم فروشــى و تقلب و 82 مورد ساير تخلفات بوده 

است.
ــرد:  ــان ك ــزى زد و بي ــز گري ــات ني ــن كاال وخدم ــه مهمتري وى ب
ــل  ــواع ســيگار، حمل و نق ــان، ان ــد، ن ــرم و منجم ــواع گوشــت گ ان
ــواع برنــج ايرانــى و خارجــى،  ــواع كــود شــيميايى، ان مســافران، ان
ميــوه و تره بــار، انــواع روغــن نباتــى، آرد، لبنيــات و لــوازم يدكــى 

ــوده اســت. ب
ســهيلى به تعداد بازرسى از نانوايى هاى سطح شهرستان اشاره كرد و 
يادآور شد: از 2130 مورد بازرسى، 128 مورد پرونده ثبت شده و در 
حوزه قاچاق كاال از تعداد 28 مورد گشــت مشترك، 14 فقره پرونده 
تشــكيل شده و به تعزيرات حكومتى ارســال شده كه به بيش از 97

درصد پرونده ها رسيدگى شده است.

كبودراهنگ
 ميزبان جشنواره هنرهاى تجسمى

 رئيس اداره كل فرهنگ و ارشاد شهرستان كبودراهنگ از برگزارى 
جشنواره استانى هنرهاى تجسمى در اين شهرستان خبر داد.

بــه گــزارش روابط عمومــى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
اســتان همدان، ناصر قره باغى با بيان اينكه اين جشــنواره با موضوع 
«جايگزين هاى فرهنگى رفتارهاى ناثواب عاشورايى» برگزار مى شود، 
افزود: كبودراهنگ در روزهاى 10 و 11 دى ماه ميزبان هنرمندان استان 

در اين جشنواره خواهد بود.
وى ادامه داد: بيش از 70 نفر از شهرســتان هاى اســتان در جشنواره 
ثبت نام كرده كه با هنرمندان شهرستان، تعداد شركت كنندگان به 100

نفر مى رسد.
قره باغى با بيان اينكه جشنواره در 2 بخش گرافيك و نقاشى پيش بينى 
شــده است، يادآور شد: كارگاه آموزشى نيز در قالب جشنواره برگزار 
مى شود و اختتاميه همزمان با ميالد حضرت زينب (س) برگزار خواهد 

شد.
وى همچنين تصريح كرد: نفرات اول، دوم و ســوم هر بخش پس از 

داورى، در آئين اختتاميه جشنواره تقدير خواهندشد.

نشست مشورتى فرماندار بهار با مردم
 فرماندار بهــار در مجمع مردمي با جمعي از فعاالن اجتماعي اين 
شــهر گفت وگو كرد. در اين نشســت درباره مسائل مختلف شهر و 

دغدغه هاي مردم صحبت و تبادل نظر شد.
احســان قنبرى، فرماندار بهار در ابتداى اين نشست گفت كه آشنايي 
مــردم از حقوق خــود براي باال بــردن ميزان كارآمدي مســئوالن و 
دستگاه هاي اجرايي اهميت بااليي دارد، بنده نيز هميشه آماده دريافت 
نظرات و پيشــنهادات مردمى هســتم تا در صورت امكان از نظرات 

مختلف براى بهبود عملكرد ادارات در دستور كار قرار بدهم.
يوسف عبدى نژاد به نمايندگى از سوي مجمع مردمى در اين نشست 
به تأثيــر ظرفيت هاى نويــن تكنولوژي و فضاي مجــازي در نحوه 
كار مديران اشــاره كرد و گفت: در شــكل گيرى فضاى تعاملى بين 
مردم و مســئوالن بايد بازتعريفى بنيادى بر مبناى به كارگيرى بســتر 
تكنولوژى هاى مدرن براى اين منظور صورت پذيرد كه در اينصورت 
بسيارى از موانع و سدهايى كه بى سبب در روال كار ادارى وقت مردم 
را تلف مى كنند و زايد محسوب مى شوند كنار رفته و بهره ورى ادارات 

را نيز افزايش خواهند داد.
عبدى نــژاد در ادامه گفت: متخصصينــى از مردم كه تخصص خود 
را براى عمران و پيشــرفت و توسعه شهرســتان وقف مى كنند، بايد 
توسط ادارات و ارگانها قدر دانســته شوند و خواستار اين شدند كه 
اين سرمايه هاى عظيمى كه با تئورى هاى مدرنى هميارى بيشتر مردم 
و مســئوالن را خواهان اســت و براى آن نيز دستورالعمل هاى نوينى 
پيشــنهاد مى كند، در فضاى جديد با كمك فرماندار و سيستم ادارى 

براى خدمت به توسعه و تعالى شهرستان بكار گرفته شوند.
 وى گفت: سند چشم انداز توسعه همه جانبه شهرستان يكى از نيازهاى 
مهم و فوريت دار براى اين شهرســتان است كه متخصصين حاضر در 
مجمع مردمى مى توانند در ايجاد اين سند به ارگانهاى دولتى، خدمات 
دانشى و تجربه اى ارائه كنند.  درپايان اين نشست فرماندار شهرستان 
خاطر نشــان كرد: به شكل مداوم آماده پذيرش ايده ها و نظرات مردم 
هســتم چرا كه در يك هميارى مترقى برخى كاســتى هاى موجود با 

كمك خود مردم مرتفع مى شود.

اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) مالير 
بهار 99 بهره بردارى مى شود

 مدير بيمارستان امام حســين(ع) شهرستان مالير گفت: اورژانس 
اين بيمارستان به عنوان يكى از مجهزترين و بزرگترين اورژانس هاى 

كشور ارديبهشت سال آينده به بهره بردارى مى رسد.
رامين فراهانى بيان كرد: تكميل و راه اندازى اورژانس بيمارســتان امام 
حسين(ع) يكى از نيازها و مطالبات اصلى شهروندان ماليرى است كه 

هر چه سريعتر بايد راه اندازى شود.
وى افــزود: اورژانس در 2 طبقه با زيربناى 2 هزار و 200 مترمربع در 

حال ساخت است كه 90 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
مدير بيمارستان امام حسين(ع) مالير به ايرنا گفت: طبقه اول اورژانس 
شــامل آندوســكوپى، ترياژ، اتاق پذيرش، راديولوژى، دندانپزشكى، 
آزمايشــگاه و اتاق عمل است و داراى 24 تخت براى بزرگساالن و 3
تخت براى اطفال اســت. فراهانى گفت: تجهيزات اورژانس با كمك 
و پيگيرى دانشــگاه علوم پزشكى همدان و نمايندگان مالير در دست 
تأمين اســت. وى تاكيد كرد: با توجه به اينكه اين بيمارســتان معين 
شــهرهاى جنوبى استان است و بيماران تصادفى شهرها و استان هاى 
همجوار به اين بيمارستان اعزام مى شوند، اورژانس فعلى بستر مناسبى 

براى ارائه خدمات به مراجعان نيست.
مدير بيمارســتان امام حســين(ع) مالير خواستار شتاب بخشيدن در 
تكميل و بهره بردارى از اورژانس به عنوان يكى از مطالبات شهروندان 
ماليرى شــد و جذب نيروى پرستارى براى اورژانس اين بيمارستان 
را از ديگر درخواســت هاى مهم برشــمرد. فراهانى همچنين تجهيز 
24 تخت براى اورژانس، بازســازى اتاق عمل، راهروها، بازســازى 
آزمايشگاه و مســاعدت براى ايجاد بخش خيرســاز آندوسكوپى و 
كلونوســكوپى را از ديگر درخواست ها عنوان كرد و خواستار كمك 
و مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در تامين اين 

نيازها شد.
به گفته رئيس شبكه بهداشت و درمان مالير اورژانس بيمارستان امام 

حسين(ع) هم اكنون 8.5 ميليارد تومان اعتبار دارد.
بيمارستان امام حسين(ع) مالير داراى 165 تخت فعال است و مجهز 
و ديگر بخش ها با  ICU و CCU ،و سى.تى.اسكن MRI به دستگاه
تجهيزات كامل است و بيش از 60 پزشك متخصص و فوق تخصص 

در رشته هاى مختلف در اين بيمارستان مشغول فعاليت هستند.

االغ پرورى شغلى جذاب، پرسود و البته ناشناخته!
 مدير جهادكشاورزى شهرستان اســدآباد از پيگيرى مجوز راه اندازى 2 واحد مزرعه 
پرورش االغ شيرى در اين شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر براى راه اندازى مزرعه 
پرورش االغ شيرى در اين شهرستان 2 متقاضى وجود دارد كه اين متقاضيان پيگير روند 

دريافت مجوز خود هستند.
سقراط بيرنگ با اشاره به اينكه اين 2 واحد در مجموع 100 رأسى هر يك با ظرفيت 50 
رأس خواهد بود، افزود: اين نوع از اشــتغال از جمله شاخه هاى كمتر شناخته شده حوزه 
كشــاورزى و دامپرورى در كشور بوده كه مى تواند شاخه اى جذاب، پردرآمد و با توجيه 

اقتصادى باال همراه باشد.
وى محصوالت االغ شــيرى را شامل پوست، شير، عنبرنسارا، پنير، روغن و ... دانست و 
به ايسنا گفت: درحال حاضر محصوالت مهم االغ شيرى شامل عنبرنسارا و شير با قيمت 
بااليى به فروش مى رسد كه اين امر موجب آن شده اين اشتغال و كاسبى جذاب يكى از 

شغل هاى پرسود براى كارآفرينان به شمار رود.
بيرنگ در ادامه از فعاليت يك واحد پرورش شترمرغ پروارى در اين شهرستان با ظرفيت 
250 قطعه خبر داد و گفت: در حال حاضر 2 واحد شترمرغ پروارى ديگر نيز در شهرستان 

در مجموع با ظرفيت 513 قطعه وجود دارند كه هنوز فعاليت خود را آغاز نكرده اند.
وى در رابطه با توليد گوشت قرمز در شهرستان اظهار كرد: براساس سند راهبردى 3 ساله 

استان در برش شهرستانى ميزان سهميه تعهد شده توليد گوشت قرمز اسدآباد در سالجارى 
117 هزار و 896 كيلوگرم بوده كه تاكنون از اين ميزان سهميه توليدى شهرستان، توليد 78 
هزار كيلوگرم آن محقق شده و براساس پيش بينى ها تا پايان سال عالوه بر تحقق كل سهميه، 

اسدآباد 10 درصد بيش از سهميه تعهد شده در رابطه با توليد گوشت قرمز اقدام كند.
مدير جهادكشاورزى شهرســتان اسدآباد سهميه توليد گوشت قرمز شهرستان اسدآباد را 
برابر با برنامه 5 ساله ششم توسعه به ميزان 405 كيلوگرم برشمرد و خاطرنشان كرد: تا سال 
1400 كل اين ســهميه تعهد شهرستان محقق خواهدشد به طورى كه تا پايان سال از 142 
هزار و 302 رأس گوسفند شهرستان، 17 هزار و 361 رأس و از 28 هزار و 371 رأس دام 

سنگين شهرستان، تعداد 1600 رأس قابليت كشتار خواهندداشت.

آگهي مزايده (يك مرحله اى) نوبت اول 

اداره حقوقى اداره كل ورزش و جوانان

اداره كل ورزش و جوانان استان در نظر دارد
يك دستگاه خودرو مينى بوس قابل شماره گذارى مدل 90 به شماره 
قابل  (غير  بوس  خودرومينى  دستگاه  دو  1098003398000005و 
هاى  شماره  به  شماره1098003398000006و  به  گذارى)  شماره 
پارتى 1198003398000008 و 1198003398000009ثبت در 
سامانه ستاد ايران را از طريق مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادى 
اسناد  دريافت  جهت  گردد  مى  دعوت  متقاضيان  از  نمايد.لذا  واگذار 
تداركات  سامانه  درگاه  به  تا 98/10/5  تاريخ 98/10/2  از  مزايده  
رويت  وجهت    www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكى 
استاديوم  به   98/10/17 تا   98/10/2 تاريخ  از  مذكور  خودروهاى 

قدس مراجعه نمايند.
ــه  ــام ب ــدان پي ــه هم ــدرج در روزنام ــده من ــى مزاي ــت آگه ــى اس بديه
شــماره هــاى3644 و 3645 مورخــه 26 و 27 آذر مــاه 98 باطــل اعــالم 

مــى گــردد.
(م الف1532)

 رئيس كل دادگسترى استان همدان گفت: 
شهرستان رزن با داشتن 7 درصد از جمعيت 
استان زير يك درصد جرم هاى استان را دارد.
محمدرضــا عدالتخواه در آئين معارفه رئيس 
دادگسترى شهرســتان رزن و تكريم رئيس 
ســابق، با بيان اينكه بايد تعامل و هم افزايى 
در شهرســتان وجود داشته باشد، اظهار كرد: 
اعتماد مردم به دســتگاه قضا باال رفته و اين 
اعتماد بايد حفظ شود كه مسئوليت سنگينى 

بردوش ماست.
وى با بيان اينكه شهرســتان رزن با داشــتن 
7 درصد از جمعيت اســتان زير يك درصد 
جرم ها را شامل مى شــود، به امور انجام در 
شهرستان رزن اشــاره كرد و يادآور شد: در 
شهرســتان كاهش پرونده هاى ورودى، ثبت 
ســامانه ســنا براى كاهش هزينه ها و ابالغ 
به صورت الكترونيكى كه بيش از 90 درصد 

است، انجام مى شود.
به گزارش ايســنا،  عدالت خــواه افزود: يكى 
ديگــر از كارهــاى خوبى كه انجام شــده، 
راه انــدازى دفاتر خدمات الكترونيك قضايى 
اســت كه از اين طريق به ســمت دادرسى 
الكترونيك پيش مى رويم و نيازى به حضور 
اشــخاص نيســت و يــك مرحلــه از قضا 

غيرحضورى انجام مى شود.
وى با اشــاره به اينكه يكــى از كارهايى كه 
انتظار داريم انجام شــود اين است كه امنيت 
سرمايه گذارى باال رفته و از فعاالن اقتصادى 
حمايت هاى الزم صورت گيرد، خاطرنشــان 

كــرد: مجازات هاى جايگزين حبس بســيار 
رواج پيدا كرده چرا كه انســان محور توسعه 
است و بايد از ناهنجارى و بزهكارى پيش از 
وقوع، جلوگيرى به عمل آوريم و اگر جرمى 

انجام شد به فكر درمان باشيم.
فرماندار شهرســتان رزن نيز با اشاره به اينكه 
نقش حوزه قضايى در ايجاد زمينه و حضور 
نقش آفرينان در حوزه توســعه بسيار است، 
گفت: به عنوان تجربه موفق در شهرســتان و 
در سطح ملى هر جا نقش مؤثر قوه قضايى را 
در توسعه براى هم افزايى با دولت داشتيم ما 

توانستيم بر بلندترين نقطه برسيم.
ســيدرضا ســالمتى با بيان اينكــه مديران 
ارشــد اســتان براى غلبه بر موانعى كه براى 
شرايط كنونى داريم، متحد شده اند تا همدان 
به عنوان يك استان پيشرو در تمام شاخص ها 
معرفى شود، ادامه داد: در شهرستان رزن هم 
باشيم  داشته  خوبى  شــاخص هاى  توانستيم 
به طورى كــه در بحــث آب از مجموع آب 
صرفه جويى شده اســتان، 49 درصد مربوط 

به شهرستان رزن است.
رئيس دادگسترى ســابق شهرستان رزن نيز 

با بيان اينكه شهرســتان رزن زير يك درصد 
جرم هاى اســتان را دارد، گفــت: رزن يك 
شهرســتان امن و بسيار قانونمند و نسبت به 

قانون ملتزم است.
خدابنده لــو با بيان اينكه از حدود 42 هزار 
و 18 پرونده وارده، 42 هزار و 64 پرونده 
را توانســته ايم مختومه كنيم، خاطرنشــان 
كــرد: به ازاى هر ســال 800 پرونده را از 
ورودى خــارج كرديــم و از تعداد 9400
پرونده در ســال97، تعــداد 8800 پرونده 

ثبت شده است.

ايرانى ها ساالنه 
15 ميليارد دالر 
پوشاك مى خرند

 معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: كشور ايران 
ساالنه 15 ميليارد دالر مصرف پوشاك دارد و 
اين درحالى  اســت كه توليد پوشاك خودمان 

كم است.
عيســى منصــورى در كارگروه اشــتغال و 
سرمايه گذارى شهرستان اسدآباد، اظهار كرد: 
فرصت و ظرفيت هاى خوبى در منطقه اسدآباد 
و استان همدان در بحث پوشاك وجود دارد و 
كارهاى بزرگى در رابطه با بحث پوشاك داريم 
كه انجام دهيم و در صورتى كه توليدكنندگان 
با  صاحب برند و خريــداران داراى قرارداد 
باشــند، بدون سختگيرى آن ها را كمك كرده 

تا اين اتفاق بيفتد.
وى بــا بيان اينكه دولــت در زمينه پرداخت 
تســهيالت به مشاغل خانگى، صنايع تبديلى 
و فرآورى مشــكلى ندارد و آمادگى الزم در 
اين راستا را خواهد داشت، افزود: با پرداخت 
تسهيالت به دام ســنتى مخالف هستيم مگر 
اينكــه در رابطه با اصالح نــژاد دام و نيز دام 
صنعتى باشد، چرا كه پرداخت وام به دام هاى 
ســنتى، بحرانى براى اقتصاد منطقه به شمار 
مى رود و توجيه اقتصــادى و راندمانى را كه 
بايد داشته باشد، ندارد و نبايد به پرداخت وام 

به دام سنتى اصرار كرد.
به گزارش ايســنا، معاون وزيــر كار يادآور 
شد: 45 درصد وام و تسهيالت در هر منطقه 

بايد به بخش كشــاورزى برود و اين درحالى  
اســت كه 40 درصد تسهيالت از محل اداره 
كار شهرســتان به دام سنتى پرداخت شده كه 

اقتصادى نيست. 
وى با تأكيد بر اينكه پرداخت تسهيالت به 
دام سنتى جفا و ظلم به مردم است و بايد 
با جهت گيرى آنها را به ســمت بهره ورى 
و كسب درآمد هدايت كرد، افزود: همدان 
و زنجان از جمله اســتان هايى هستند كه 
نرخ بيكارى در اين اســتان ها به نســبت 
ساير اســتان ها پايين تر بوده و داشتن هر 
3 بخش كشــاورزى، صنعت و خدمات از 
مهمترين داليل اين امر به شــمار مى رود 
و اگــر در يكــى از اين 3 بخش مشــكل 
وجود داشته باشــد، نيروى كار به راحتى 
شــده  جابه جا  ديگرى  بخش  در  مى تواند 
و شــغل پيدا كند. منصورى با بيان اينكه 
درخواست دارم در رابطه با اشتغال مردم 
كار كارمنــدى نكرد و واقعــًا براى مردم 
بايد كار كرد و بانك هــا هم در پرداخت 
تسهيالت مردم را معطل نكنند، ادامه داد: 
دولت به دنبال ايجاد درآمد پايدار و بيمه 
روســتايى در سطح روســتاها در راستاى 

بهره ورى و اشتغال است.
وى با اشــاره بــه اينكه دولــت در پرداخت 
تســهيالت در رابطه با واحدهاى دام اصالح 
نژاد محدوديتى  ندارد، تصريح كرد: در حوزه 
دام اگر وزارت كشــاورزى تمايل داشته باشد 
كه در منطقه اســدآباد مركز اصالح نژاد بزند، 
وزارت كار اين آمادگى را دارد تا در راســتاى 
مركز اصالح نژاد همراه با آموزش تسهيالت 

بالعوض پرداخت كند.
معــاون وزير كار در ادامه بــا تأكيد بر اينكه 

فرآورده هــاى معدنى كوچــك در پرداخت 
تســهيالت جزو اولويت ها هســتند، گفت: 
استان همدان به اندازه كافى در اين راستا طرح 
نداشته و در رابطه با كارخانه كنستانتره اسدآباد 

مى توان اقداماتى انجام داد.
وى همچنين خاطرنشــان كــرد: طرح هاى 
مصــوب بانك هايى كه به علــت نبود منابع 
متوقف شده اند براساس مصوبه شوراى عالى 
اشــتغال، 6000 ميليارد تومان در كل كشور 
بــه تدريج تا پايان ســال بــراى اين بانك ها 
ابالغ خواهدشــد تا اين طرح هاى مصوب و 

طرح هاى در حال اجرا را پوشش دهند.
منصورى با بيان اينكه وزارت كار در رابطه با 
پرداخت تسهيالت به بحث گردشگرى نيز اين 
آمادگى را دارد، گفت: بايد به رشته هايى وام و 
تسهيالت پرداخت كرد كه درآمد آن باال رفته 

و موجب بهره ورى شوند.
وى اظهار كرد: در اين جلســه مصوب شــد 
كه نيازمندى هاى شهرستان در قالب 5 رشته 
احصا و اولويت بندى شــده و با ارائه برنامه 
5 ساله راهبردى كارشناسى شده دولت بدون 
محدوديتــى براى پرداخــت در اين زمينه ها 

حمايت تسهيالتى داشته باشد.
منصورى در رابطه با طرح توليد سبد ميوه در 
اسدآباد نيز خاطرنشان كرد: در اين راستا بايد 
يك طرح بســته بندى محصوالت كشاورزى 
لحاظ شود. فرماندار شهرســتان اسدآباد هم 
گفت: 29 ميليارد تومان به اشــتغال روستايى 
شهرستان اختصاص يافته كه تاكنون 21 ميليارد 
اين ميزان اعتبار پرداخت شده و مابقى نيز در 
بانك هــا در حال عقد قرارداد بوده كه تا پايان 

سال پرداخت مى شود.
مجيد درويشــى بــا بيان اينكه توســعه اين 

شهرستان بر پايه محور كشاورزى قرار دارد، 
تصريح كرد: در حال حاضر در بحث دامدارى 
صنعتى و ســنتى تــا 100 رأس در رابطه با 
پرداخت تســهيالت داراى مشكل هستيم كه 
اگر در اين امر كمك كنند ميزان توليد گوشت 

قرمز شهرستان افزايش خواهد يافت.
كارورزى در محيط روستاها، بيمه روستايى، 
قبول نكردن اسناد و وثايق روستايى توسط 
بانك ها از جمله موارد و مشــكالتى بود كه 
فرماندار اســدآباد به آن اشاره كرد و افزود: 
مشــاغل خانگى به ويژه قاليبافى در اسدآباد 
با وجود 5000 نفــر قاليباف داراى ظرفيت 
بسيار خوبى است اما متأسفانه در اين رابطه 
داراى مشــكل ســرمايه در گردش بوده و 
نيازمند حمايت هستند.نماينده مردم اسدآباد 
در مجلس شــوراى اســالمى نيز بــا بيان 
اينكه كارخانه توليد ســبد ميوه يك كمبود 
مهم در اســدآباد اســت كه مى تواند رونق 
خوبى به صنعت كشــاورزى بدهد، گفت: 
اســدآباد ظرفيت هاى خوبــى در دامدارى 
نوين، مشاغل خانگى، بسته بندى، ميناكارى 
و بلوك زنــى دارد كــه الزم اســت به اين 

ظرفيت ها توجه ويژه اى شود.
اكبر رنجبرزاده تصريح كــرد: وام هاى ارزان 
قيمت بايد به سمت اشتغال هدايت شود چرا 
كه نمى خواهيم هيچ پولى بدون هدف به كسى 

پرداخت شود.
معاون وزير كار در ســفر يــك روزه خود به 
شهرستان اسدآباد از توليدى پوشاك روستاى 
موســى آباد، توليد ادوات كشاورزى روستاى 
جوراب بافى  گونى بافــى،  كارخانه  لك،  لك 
روســتاى جنت آبــاد و كارخانه كنســتانتره 

شهرستان بازديد كرد.

رئيس دادگستري رزن  تغيير كرد

ثبت يك درصد جرم هاى استان در رزن
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اينفوگرافيك: ايرنا

دو فوريت طرح شفاف سازى هزينه هاى 
انتخابات مجلس تصويب شد

 وكالى ملت با دو فوريت طرح شفاف سازى هزينه هاى انتخابات 
مجلس موافقت كردند.

جلســه علنى روز گذشــته مجلس شــوراى اســالمى نمايندگان با 
شفاف ســازى منابع تامين مالى تبليغات و فعاليت هــاى انتخاباتى با 
اصالح برخى مواد قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى موافقت 

كرددند.
 حبس هاى ابد غيرحدى به حبــس بيش از 25 تا 30

سال تبديل مى شود
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى همچنين روز گذشته  در مصوبه اى 
مقرر كردند تمام حبس هاى ابد غيرحدى به حبس درجه يك (حبس 
بيــش از 25 تا 30 ســال) جزاى نقدى بيــش از 100 ميليون تومان، 

مصادره كل اموال و انحالل شخص حقوقى تبديل شود.
به گزارش ايســنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى 
روز گذشته و در جريان بررسى جزييات طرح كاهش مجازات حبس 
تعزيــرى، ماده 1 اين طرح را به تصويب رســاندند كه براســاس آن 
مجازات هاى حبــس مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اســالمى، 
تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده به شــرح زير كاهش يافته يا تبديل 

مى شود:
الف: مجازات حبس موضوع ماده 614 قانون (به اســتثناى تبصره آن 
بــه حبس درجه 6 به مجازات موضوع ماده 621 قانون در صورتى كه 
ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشــد به حبس درجه 4 و در غير اين 
صورت به حبس درجه 6 كه مجازات ماده 677 قانون در صورتى كه 
ميزان خسارت وارده 100 ميليون ريال يا كمتر باشد به جزاى نقدى تا 

2 برابر معادل خسارت وارده.
ت: مجازات موضوع ماده 674 به حبس درجه 6

ث: مجازات موضوع مواد 608 و 697 به جزاى نقدى درجه 6
نمايندگان مجلس شوراى اســالمى همچنين در ماده 2 اين طرح نيز 
مصوب كردند يك تبصره به شــرح زير به مــاده 18 قانون مجازات 

الحاق مى شود:
چنانچــه دادگاه در حكم صادره مجازات حبــس را بيش از حداقل 
مجــازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتنــى بر بندهاى مقرر در 
اين ماده و يا ســاير جهات قانونى، علــت آن را در راى خود ذكر و 
به صورت مســتدل علت صدور حكم بيــش از حداقل مقرر قانونى 

را توجيه كند.
در ادامه ماده 3 اين طرح به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيد كه 
به موجب آن عبارت حبس 25 سال در ذيل درجه يك ماده 19 قانون 
مجازات اسالمى به عبارت حبس بيش از 25 تا 30 سال اصالح و يك 

تبصره به شرح زير به عنوان تبصره 6 به ماده مذكور الحاق مى شود:
تمام حبس هاى ابد غيرحدى مقرر در قانون و حبس درجه يك تبديل 

مى شود.
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در ماده 4 مقرر كردند: صدر ماده 
23 قانون مجازات اســالمى به شرح زير اصالح و بندها و تبصره هاى 

آن ابقاء شود:
دادگاه مى تواند فردى را كه به حد قصاص يا مجازات تعزيرى محكوم 
كرده اســت با رعايت شــرايط مقرر در اين قانون متناســب با جرم 
ارتكابى و خصوصيات وى بــه يك يا چند مجازات از مجازات هاى 

تكميلى محكوم كند.

آيا اصولگرايان پيروز ميدان بى رقيب 
خواهندبود؟

 تداوم روند ردصالحيت اصالح طلبان، ميدان رقابت را براى جريان 
رقيب خالى تر از هميشــه خواهدكرد اما پرسش تاريخى انتخاباتى در 
اردوگاه اصولگرايى همچنان پابرجاست كه آيا از رهگذر ردصالحيت 
رقيب، اين جريان مى تواند برنده صندوق هاى راى و فاتح كرسى هاى 

بهارستان باشد؟
رد صالحيت چهره هاى شــاخص اصالح طلبان در هيأت هاى اجرايى 
حكايت از خالى شدن ميدان براى اصولگرايان دارد. «على شكورى راد» 
دبيركل حزب اتحادملت، «آذر منصورى» قائم مقام اين حزب، «جواد 
امــام» دبيركل حزب جمعيت ايثارگران از شــاخص ترين چهره هايى 
هستند كه در كنار ديگر اصالح طلبان تاكنون صالحيت آن ها از سوى 
هيأت هاى اجرايى احزار نشده اســت. واقعيت مسلم اين روزها دست 
باالى جريان اصولگرا در انتخابات پيش روست اما آيا مى توان با وجود 
رد صالحيت هاى اشاره شــده، كاهش اعتماد مردم به اصالح طلبان و 
شرايط خاص و دشوار اقتصادى كشور با قاطعيت و قطعيت از پيروزى 
اصولگرايان در مجلس يازدهم سخن گفت؟ در يك صورت پاسخ اين 
پرسش مثبت است كه جريان سياسى راست از يك سو بتواند به يك 
انســجام و وحدت درونى رسيده و از سوى ديگر استراتژى الزم براى 

تاثيرگذارى بر مردم را ارائه كند.
اما نشــانه ها در اردوگاه اصولگرايان حكايت ديگــرى دارد و تجربه 
انتخاباتى در 2 دهه گذشــته پاسخ اين پرســش را با ابهاماتى روبه رو 
مى كند و بر اســاس هميــن تجربه، خالى بودن ميــدان از چهره هاى 
شــاخص اصالح طلب، مدعيان اصولگرا را بــه رقابت هاى عجيب وا 
داشــته و امكان تكرار تجربه مجلس هفتم و شكل گيرى فهرست هاى 
متعدد از «آبادگران ايران اسالمى» تا «ائتالف خدمتگزاران مستقل ايران 
اســالمى» و «ائتالف آبادانى و توســعه ايران» به وجود آورده اســت. 
اصولگرايان 3 انتخابات گذشته را به رقيب باخته اند و اكنون در ميدان 
تقريبا خالى، از همان ابتداى سال انتخاباتى بر طبل پيروزى مى كوبند اما 
تحليلگران معتقدند چنين شرايطى مى تواند بسترساز افتراق بيشتر باشد 

درحالى كه اعضاى اين جناح ماه هاست براى اتحاد تالش مى كنند.
 وحدتى در بستر ابهام

«غالمعلى حدادعادل» از چهره هاى شاخص اصولگرا كه در يك سال 
گذشــته آشــكارا و نهان براى وحدت نيروهاى اصولگرا تالش كرده 
اســت، درباره اين وحدت مى گويد: «بايد براى وحدت كوتاه آمد. در 
انتخابات گذشته، شــوراى شهر مشهد در دست نيروهاى انقالبى بود 
اما در انتخابات اخير 7 ليست از سوى نيروهاى انقالب ارائه شد ولى 
رقيب تنها يك ليست داد و پيروز شــد.» اينكه سخنان حدادعادل در 
روزهاى انتخاباتى مى تواند نشــان از تداوم افتراق داشــته باشد يا نه، 
نيازمند گذشت زمان است اما نشانه ها هم از شرايط خاص اين جريان 

سياسى حكايت دارند.
شوراى ائتالف نيروهاى انقالب (شانا) در عنوان خود نيروهاى انقالبى 
را جايگزين اصولگرايان كرده اما تعريف خاصى براى نيروى انقالبى 
و تفاوت آن با نيروى اصولگرا اعالم نكرده اســت. نيروى تراز انقالب 
چه ويژگى هايى دارد كه نيروى اصولگرا فاقد آن اســت؟ اين پرسش 
مى تواند نقطه افتراق اصولگرايان باشد وقتى كه برخى از چهره ها جسته 
و گريخته در فضاى مجازى و جلســه هاى حقيقــى از اين ويژگى ها 
ســخن مى گويند و افرادى را كه فاقد آن باشند، از فهرست هاى متنوع 

كنار مى گذارند.
به گزارش ايرنــا، دوگانه ديگرى كه از بطن اصولگرا - انقالبى بيرون 
آمده، دوگانه «انقالبى- تكنوكرات» است و منظور از تكنوكرات ها هم 
ممكن است نو اصولگرايان جهادى باشد. يكى از چهره هاى رسانه اى و 
تاثيرگذار نزديك به جبهه پايدارى در صفحه توييتر خود از اين دوگانه ها 
اين گونه پرده بردارى مى كند: «با توجه به افرادى كه در انتخابات مجلس 
ثبت نام كرده اند، اگر قرار باشــد واقعــا يك مجلس انقالبى به معناى 
واقعى كلمه شكل بگيرد براى رئيس مجلس بايد از "مشهورات كاذب"

عبور كرد و به رياســت افرادى از اين دست فكر كرد: حميد رسايى، 
عليرضا زاكانى، الياس نادران، سيدمحمود نبويان.» با اين توصيفات به 
نظر مى رسد خطوط قرمز نيروهاى انقالب در حوزه داخل و خارج با 
اصولگرايان ســنتى و تكنوكرات متفاوت شده است. بر همين اساس 
سرليســتى چهره هايى مانند «محمدباقر قاليباف» زمانى كه در ليســت 
اصولگرايان شخصيت هايى مانند «مصطفى ميرسليم» از حزب مؤتلفه 
اسالمى و حجت االســالم «مرتضى آقاتهرانى» دبيركل جبهه پايدارى 
انقالب اسالمى حضور دارند با ابهامات بزرگى روبه روست و مى تواند 
جرقه جدايى ليستى را زده و همه رشته هاى وحدت محور اصولگرايان 
را پنبه كند. جرقه اى كه حجت االسالم غالمرضا مصباحى مقدم هم آن 
را رد نمى كند و مى گويد: «احتمال مى دهم اصولگرايان با چند ليســت 

بيايند.»
 جامعه رقيب است نه اصالحات

اصولگرايان اين روزها با تصور اينكه رويگردانى جامعه از اصالحات، 
آن ها را به سوى اين جريان سوق خواهد داد؛ از كاهش اعتماد مردم به 
اصالح طلبان به دليل عملكرد برخى از نمايندگان منتسب به اين جريان 
خشــنودند اما باز هم تجربه تاريخى-انتخاباتى ايران اين خشنودى را 
چندان موجه نمى داند، اگرچه شرايط دشوار اقتصادى مردم ممكن است 
آن ها را منتقد و يا حتى مخالف اصالح طلبان كند و اين جريان را مسئول 
چنين شرايطى بدانند اما اين به معناى رجوع به اصولگرايان خواهد بود؟

اصولگرايان گرچه بــا دغدغه احراز صالحيــت در انتخابات درگير 
نبوده انــد و به گفته «عليرضا زاكانى» رقيب را در آرزوى رد صالحيت 
حسرت به دل گذاشــته اند اما روى ديگر سكه را دست كم در 7 سال 
گذشته نه به اصالح طلبان، كه به مردم باخته اند. اصولگرايان در انتخابات 
يك دهه گذشــته با تصور رقابت با اصالح طلبــان از رد صالحيت و 
حضور نيافتن پرقدرت آن هــا در ميدان رقابت راضى بودند اما نتيجه 
انتخابات نشان مى داد كه آن ها براى اقناع جامعه برنامه اى ارائه نكردند 
و در راســتاى جلب آراى جامعه به ويژه جامعه مدنى، طبقه متوسط 
و تاثيرگذار شــهرى كارى انجام ندادند و از همين رو پيش از آنكه در 

رقابت با حريف بازنده باشند از جامعه و مردم شكست خورده اند.

اروپا نمى تواند كارى در خور ظرفيتش در قبال 
ايران انجام دهد

 سفير كشورمان در پاريس تاكيد كرد: به نظر مى رسد اروپا نمى تواند چندان 
كارى در خور ظرفيت هاى خود در قبال ايران انجام دهد.

به گزارش ايســنا، بهرام قاسمى اظهار داشــت: تهران تالش هاى خيرخواهانه 
فرانســه را با نگاهى مثبت و سازنده مورد استقبال قرار داد و در اين راستا طى 
چندين ماه گذشــته مذاكراتى فشــرده و طوالنى ميان تهران و پاريس به انجام 
رســيد، هر چند كه ايران مى دانست با توجه به تمامى شرايط موجود نمى توان 
كامًال به نتايج مورد نظر در اين طرح اميد بست".قاســمى با اشــاره به ناتوانى 
(ابزار هاى الزم) اروپا در تاثيرگذارى بر مواضع آمريكا ابراز عقيده كرد: "ايران 
تالش كرد نشان دهد كه به ماكرون اعتماد دارد، هر چند طرح وى هنوز به نتايج 

الزم و ملموسى نرسيده است. 

موانعى بر سر راه روابط بهتر ميان ايران و ژاپن 
وجود دارد

 معاون سياســى وزير امور خارجه كشــورمان تاكيد كرد: موانعى بر سر راه 
روابط بهتر ميان ايران و ژاپن وجود دارد.

 «N.H.K » ــبكه ــا ش ــه ب ــاس عراقچــى در مصاحب ــنا، عب ــزارش ايس ــه گ ب
ژاپــن گفــت: ايــران قصــد دارد روابطــش بــا ژاپــن را مســتحكم كنــد و همــه 

راه هــا را بــاز نگــه دارد.
اين ديپلمات ارشــد كشورمان ادامه داد: اين مشكل از تحريم هاى يك جانبه و 
غير قانونى اياالت متحده آمريكا نشــات مى گيرد، در غير اين صورت روابط 2 

كشور خوب است.
در جريان سفر اخير رئيس جمهور به ژاپن، عباس عراقچى معاون وزير خارجه 

نيز حضور داشت.

اعضاى كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 99 
مجلس تعيين شدند

 اعضاى كميســيون هاى تخصصى مجلس شــوراى اسالمى براى حضور در 
كميســيون تلفيق اليحه بودجه سال 1399 مشخص شدند.به گزارش خانه ملت، 
اليحه بودجه سال 99 به عنوان سند دخل و خرج دولت و كشور، امسال 17 آذرماه 
توســط رئيس جمهورى به مجلس شوراى اسالمى تقديم شد، براساس آئين نامه 
داخلى مجلس، دولت 15 آذر هر سال موظف به ارائه اليحه بودجه است، امسال 
دولت طبق همين قرار قانون اليحه را ارســال كرد. براساس اين گزارش، پس از 
تحويل سند مالى كشور، طبق آئين نامه داخلى مجلس، كميسيون هاى تخصصى 
مجلس، اعضاى كميسيون تلفيق بودجه را با رأى گيرى مشخص كردند. بر همين 
اســاس كميســيون هاى تخصصى به جز كميســيون اصل 90، 3 نفر از اعضاى 
كميسيون خود را براى بررسى تخصصى بودجه به كميسيون تلفيق معرفى مى كنند.

 داوطلبــان يازدهميــن دوره انتخابــات 
مجلس شوراى اســالمى كه صالحيت آنان 
از ســوى هيأت اجرايى رد شــده است، تا 
پايان روزگذشته اول دى ماه- فرصت داشتند 
شكايت خود را به هيأت نظارت اعالم كنند.

يازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اسالمى دوم اســفندماه امسال در 208 حوزه 
انتخابيه براى تعيين 290 كرســى برگزار مى 

شود. 
داوطلبان نمايندگى مجلس يازدهم، از دهم تا 
شانزدهم آذر براى ثبت نام فرصت داشته اند 
كه بيش از 16 هزار تن نامزد شده اند. هيأت 
اجرايى 11 نفــره كه 8 نفر آنــان معتمدين 
هســتند با بررســى پرونده ايــن داوطلبان، 
چهارشنبه 27 آذر، نتايج اوليه را به آنان اعالم 

كردند.
بررسى صالحيت داوطلبان انتخابات مجلس 
يازدهــم در مرحلــه اول و بــا اعــالم نظر 
هيأت هــاى اجرايى پايان يافت و براســاس 
آمار وزارت كشــور 91 درصد از داوطلبان 
واجد شــرايط تاييــد صالحيــت شــدند و 
فرمانــداران و بخشــداران مراكز حوزه هاى 
انتخابيه مكلفنــد نظريه رد هيــأت اجرائى 
انتخابات را با ذكر اســتناد قانونى ظرف يك 
روز به داوطلبان ابالغ كرده و با ســريع ترين 
وسيله به ضميمه اســناد و مدارك به اطالع 

هيأت نظارت استان برسانند. 
براســاس تبصره نخســت از ماده 51 قانون 
انتخابات كســانى كه صالحيــت آنان مورد 
تاييــد قرار نگرفته حق دارند ظرف 4 روز از 
تاريخ ابالغ به داوطلب، شــكايت خود را به 

هيأت نظارت استان اعالم كنند.
بر اســاس ماده 52 اين قانــون گزارش ها و 
شكايات در مدت 7 روز پس از پايان مهلت 
دريافت شــكايت در جلســه هيأت نظارت 
اســتان رســيدگى و نتيجه صورت جلســه 
مى شــود. چنانچه نظر هيأت اجرايى مبنى بر 
احراز نشــدن صالحيت،  مورد تاييد هيأت 
نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور 
موظف است در اين باره، نظر هيأت مركزى 

نظارت را نيز دريافت كند.
براســاس ايــن گــزارش، از دوم تا 21 دى 
يعنى 20 روز، گزارش رســيدگى به شكايت 
داوطلبان ردصالحيت شــده از سوى هيأت 

نظارت اســتان و اظهارنظر درباره صالحيت 
همــه داوطلبان پــس از كســب نظر هيأت 
مركــزى نظارت و اعــالم آن بــه فرماندار 

مربوطه زمان مى برد.
22 دى تــا 11 بهمن ماه مراتــب تاييد يا رد 
صالحيت داوطلبان از ســوى فرماندار مركز 
حوزه انتخابيه اعالم مى شــود. همچنين در 
اين زمان، شــكايت از داوطلبان ردصالحيت 
شــده و اظهارنظــر قطعى شــوراى نگهبان 
درباره همه داوطلبان اعالم مى شود. شوراى 
نگهبان موارد را به وزارت كشور اعالم كرده 
و داوطلبانــى كه در ســير مراحل قبلى تاييد 
شده اند اما شــوراى نگهبان به رد صالحيت 
آنان نظر داده اســت از 12 تــا 14 بهمن ماه 

فرصت دارند، شكايات خود را عرضه كنند.
شــوراى نگهبــان از 15 تــا 21 دى ماه اين 
شــكايات را بررســى و نتيجه را به وزارت 
كشــور اعالم مى كند كه مراكــز حوزه هاى 
انتخابيه از سوى وزارت كشور اسامى قطعى 

نامزدها را اعالم مى كنند.
 اسامى نامزدهاى تاييد شده

23 بهمن  ماه منتشر مى شود
داوطلبانــى كه صالحيت آنان قطعى شــده 
اســت از 23 بهمن تا اول اسفندماه مى توانند 
تبليغات انتخاباتى داشــته باشند. يكم اسفند، 
24 ساعت قبل از شروع راى گيرى، فعاليت ها 
و تبليغات انتخاباتى ممنوع مى شود و صبح 2

اسفندماه مردم با رفتن پاى صندوق هاى راى، 

وكيل خود را راهى بهارستان خواهند كرد.
براســاس اعالم وزارت كشور 16 هزار و 
33 نفر براى انتخابات دور يازدهم مجلس 
شــوراى اســالمى ثبت نام و از اين تعداد 
848 نفر در طول دوره 10 روزه بررســى 
انصراف خــود را اعالم كردنــد. همچنين 
از 15هزار و 185 نفرى كه با اســتعالم از 
بررســى  آن ها  صالحيت  چهارگانه  مراجع 
شــد، 2/91 درصد (معادل 13 هزار و 849

نفر) واجد صالحيت داوطلبى در انتخابات 
مجلس تشخيص داده شدند. بر اين اساس 
در مجمــوع 8/8 درصد (هزار و 326 نفر) 
نيز بــه داليــل مختلف واجــد صالحيت 

نشدند. داده  تشخيص 

صالحيت 96 درصد داوطلبان 
نمايندگى همدان تاييد شد

ــى  ــاى اجراي ــالمى در هيأت ه ــوراى اس ــس ش ــات مجل ــن دوره انتخاب ــركت در يازدهمي ــان ش ــت 96 درصــد داوطلب  صالحي
اســتان تاييــد شــد.

دبير ســتاد انتخابات اســتان همدان گفت: 439 داوطلب براى حضور در يازدهمين دور انتخابات مجلس در همدان نام نويسى كردند كه 
تاكنون 44 تن از آنها انصراف دادند.

ابوالقاسم الماسى اظهار داشت: هيأت هاى اجرايى با استناد به مراجع چهارگانه و در نظر گرفتن ُمر قانون رسيدگى به صالحيت داوطلبان 
نمايندگى را تا 26 آذر در دستور كار قرار دادند.

مديركل كل سياســى و انتخابات استاندارى همدان اظهار داشــت: همچنين از روز 27 آذر امسال فرايند رسيدگى به صالحيت داوطلبان 
نمايندگى در هيأت نظارت آغاز شد.

اســتان همدان با يك ميليون و 760 هزار نفر جمعيت، 10 شهرســتان و 7 حوزه انتخابيه اصلى، داراى 9 كرسى نمايندگى در بهارستان 
است.

 كميســيون ماده 100 براى جلوگيرى 
از تخلفات حوزه ســاخت و ســاز ايجاد 
شده اســت و نبايد به منبع درآمدى براى 

شهردارى ها تبديل شود.
رئيــس قوه قضاييــه گفــت: در اين 40

ساله انقالب اسالمى شــاهد اقداماتى در 
مديريت شهرى و گسترش شهرها بوده ايم 
و از ســوى ديگر با يكســرى آسيب ها و 
مشكالت جدى مواجه هستيم كه ريشه در 

عللى دارد كه قابل بحث است.
آيت ا... رئيسى با بيان اينكه تجربيات 40

ساله گذشــته در ادوار مختلف كه مربوط 
بــه دولت، مجلس و يا شــهردار خاصى 
نيست، نشــان مى دهد كه با واقعيت هايى 
در حوزه شــهرى مواجه هســتيم، گفت: 
بايد كســانى كه اصالح مديريت شهرى 
و احيــاى حقوق عامه را در دســتور كار 
دارند، نگاه واقع گرايانه و نقادانه با توجه 
به اصالح امور به آنچه تا كنون انجام شده 

است، داشته باشند.
رئيس قوه قضاييه با تاكيــد بر اينكه بايد 
واقعيت ها را بــه خوبى ببينيم و بنا بر اين 
باشد كه وضعيت اصالح شود، به موضوع 
قوانين موجود در اين حوزه اشــاره كرد و 
ادامه داد: اينكه قوانين و مقررات حتما بايد 
به روز شود، امرى درست است؛ اما اين به 
معناى ناديده گرفتن قوانين موجود نيست. 
شهردارى ها و شوراى شهرها بايد به قوانين 
فعلى پايبند باشند و از سوى ديوان عدالت 
ادارى و سازمان بازرسى موردنظارت قرار 

گيرند.

وى با تاكيد بر اينكه بايد تمام افراد و همه 
مديران در حوزه شــهرى خود را موظف 
به اجــراى قانون بداننــد، قانون مدارى را 
موضوعى محورى دانســت و خاطرنشان 
كرد: تخلف از قانون بايد از ناحيه هركس 
و با هر انگيزه اى ضد ارزش تلقى شــود و 
هزينه بر باشــد و كسى كه تخلف از قانون 

مى كند، بايد هزينه آن را بپردازد.
همچنين با تاكيد بر اينكه نگرش در حوزه 
مسائل شــهرى و حفظ حقوق عامه بايد 
مبتنى بر قانون اساســى باشد، هر توسعه 
اقتصادى را فرع بر حفظ محيط زيســت و 
سرمايه هاى اصلى حقوق عامه عنوان كرد.

وى ادامه داد: آب، خاك، هوا و فضا جزو 
حقوق عامه اســت و نبايد آسيب ببيند و 
لذا اگر چه توسعه اقتصادى الزم است، اما 
نبايد به قيمت از بين رفتن حقوق عمومى و 

اين سرمايه هاى عظيم باشد.
رئيســى در بخش ديگــر از اظهاراتش به 
نگاه هاى ســوداگرانه در حــوزه زمين و 
مســكن گريزى زد و تصريح كرد: توجه 
به نگاه هاى ســوداگرانه در حوزه زمين و 
مســكن به ويژه آنجا كه با ثروت و قدرت 
پيوند مى خورد، امر بســيار قابل توجهى 
براى همه دســت اندركاران است و نبايد 

بگذاريم اين قضيه اتفاق بيفتد.
وى تاكيــد كــرد: در افــرادى كــه در 
حوزه هاى شــهرى مسئوليت دارند، اين 
انگيزه موجود اســت كه به ســوداگران 
اجــازه ندهند كه با حقوق مردم و زمين 

بازى كنند. مسكن  و 

كميسيون ماده 100 نبايد به منبع 
درآمدى براى شهردارى ها تبديل شود
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دريافت كارت آزمون جذب داوطلبان 
قضاوت نيروهاى مسلح آغاز شد

 فرآيند دريافت كارت آزمون جذب داوطلبان تصدى امر قضا در ســازمان قضايى 
نيروهاى مسلح آغاز شد؛ متن اطالعيه به شرح زير است:

بدين وســيله به اطالع مى رساند، فرآيند دريافت كارت آزمون جذب داوطلبان تصدى 
امر قضا در سازمان قضايى نيروهاى مسلح آغاز شد.

بــه گزارش مهــر، داوطلبان دريافت كارت آزمون تصدى منصب قضا ويژه ســازمان 
قضائى نيروهاى مسلح مى توانند با مراجعه به پايگاه اطالع رسانى معاونت منابع انسانى 
قوه قضائيه به نشــانى qazahrm.eadl.ir و ورود به سامانه آزمون سازمان قضائى 

نيروهاى مسلح نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مذكور اقدام كنند.

بررسى "اليحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت" 
در كميسيون لوايح دولت

 معــاون رئيس جمهــور در امور زنان و خانواده گفــت: دولت اليحه جامع تأمين 
امنيت زنان در برابر خشــونت را ارائه كرده اســت. به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار 
اظهار كرد: كشــور ما با وجود اينكه مورد خشونت و ترور و سخت ترين تحريم ها در 
طول سال پس از خروج آمريكا از برجام قرار گرفته اما مردم و دولت همچنان محكم 
ايستاده اند و مقاومت مى كنند تا آسيب ها به حداقل برسد. اين مقام مسئول متذكر شد: 
بخشى از اقدامات براى مبارزه با خشونت عليه زنان در حوزه قوانين و مقررات است 
كه خوشــبختانه ما اين قوانين را داريم اما مجلس به دليــل ناكافى بودن برخى قوانين، 

طرح هايى مانند تشديد مجازات اسيدپاشى را ارائه و تصويب كرد.

سهميه سوخت سرويس مدارس 10 دى نقد مى شود
 ما به التفاوت سهميه سوخت رانندگان سرويس مدارس تا 10 دى ماه واريز مى شود.
مدير عامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور با بيان اين كه آن دسته از رانندگان سرويس 
مدارس كه مشخصات خود را در سامانه به ثبت رسانده اند تا 10 دى ماه مابه التفاوت قيمت 
سوخت را دريافت مى كنند، گفت: مرحله نخست واريزى به اين دليل طوالنى شد كه بايد 
اســتعالم مشخصات رانندگان و خودرو گرفته مى شد. از ماه هاى آينده اين مابه التفاوت به 
شــكل معمول واريز خواهدشد.مرتضى ضامنى در گفت و گو با مهر ادامه داد: آن تعداد از 
رانندگان سرويس مدارس كه هنوز مشخصات خود را در سامانه ثبت نكرده اند، از 3 مسير 
مى توانند براى دريافت اين كمك هزينه ثبت نام كنند؛ نخست از طريق شهردارى ها، پيشخوان 

دولت و شركت هايى كه مورد تائيد شهردارى فعاليت مى كنند.

پسرك 14 ساله به جرم نان جان باخت
كولبران قاچاقچى نيستند

 انتشار خبر فوت 3 كولبر كام مردم را در آستانه شب يلدا تلخ كرد 
و گويا قرار نيست سايه مرگ از سر كولبران در روزهاى سرد زمستان 
و در كوه هاى پرپيچ و خمش اورامانات كم شــود. ســال 95 بود كه 
ريزش بهمن، جان 4 كولبر را در سردشت گرفت، در سال 97 انفجار 
مين در روستاى «دره وران» مريوان جان 2 كولبر ديگر را گرفت و در 
همان سال جســد يخ زده متين بدخشان، كولبر نوجوان اهل پيرانشهر 

پس از 10 روز در منطقه مرزى ننور بانه پيدا شد. 
در روزهاى چهارشــنبه (27 آذر) و شــنبه (29 آذر) نيز با پيدا شدن 
اجساد آزاد و فرهاد خســروى، دو كولبر 14 و 17 ساله كه در مناطق 
كوهســتانى سروآباد استان كردستان بر اثر سرمازدگى جان خود را از 
دست داده بودند، بار ديگر توجه  جامعه به سمت اين قشر محروم كه 

در شرايط غيرانسانى كار مى كنند، جلب شد. 
چهارشنبه هفته گذشــته، رئيس جمعيت هالل احمر استان كردستان 
اعالم كرد: به دنبال برف و كوالك در مسير گردنه «ته ته اورامان»، 3 نفر 
از كولبران گرفتار سقوط بهمن شده اند كه 2 نفر از آنها جان خود را از 

دست داده و يك نوجوان 14 ساله نيز مفقود شده است.
عمليات نجات براى جان فرهاد خســروى كه مفقود شــده بود ادامه 
داشت تا اينكه ســرانجام جسد بى جان و يخ زده فرهاد خسروى روز 
شنبه پيدا شد. انتشار عكسى از او كه مشت گره شده اش هنوز باز نشده 
بود موجى از ناراحتى و درد را براى بسيارى از مردم ايجاد كرد، مرگى 

ديگر به خاطر كولبرى و آن هم براى انتقال كفش و تلويزيون!
عثمان خســروى پدر 49 ســاله فرهاد و آزاد خسروى كه جان خود 
را در ارتفاعات «ته ته» از دســت داده اند، به ايســنا گفته است: خودم 
هرگز كولبرى نكرده ام و چشمانم ضعيف است، از طريق جمع آورى 
كارتون هاى آبــادى و فروختن آنها امرار معاش مى كنم و فرزندانم را 
بزرگ كرده ام، اما با سخت شدن شرايط، آزاد و فرهاد، كولبرى را براى 
ادامه زندگى انتخاب كردند». او مى گويد پسر بزرگش توانايى جسمى 
ضعيفى داشت و الغر اندام بود و به همين دليل نخستين بار است كه 
براى كولبرى راهى كوهستان شده است، اما پسر كوچكترش «فرهاد» 

چند بارى راه كولبرى را در پيش گرفته است.
 روايــت مرگ دلخراش 2 برادر را همراهان پســرش در روز حادثه 
گفته اند، پسر بزرگتر يعنى آزاد هنگام سقوط بهمن، راه را برمى گردد 
و حتــى بارش را دور مى اندازد اما با شــدت گرفتن برف و كوالك و 
به دليل كم تجربه بودنش، تســليم بهمن مى شود و در پاى كوه مى ماند 

و ناى ادامه راه را ندارد. 
فرهاد بــرادر كوچكتر كه نمى خواهد آزاد را تنهــا بگذارد، حدود 2

ســاعت كنارش مانده است و بعد با كمك كولبران ديگرى كه با قاطر 
آمده بودنــد براى آوردن كمك به پايين آمده اســت، اما در نيمه راه 
دوباره به پيش برادرش برگشــته تا از زنده ماندنش مطمئن شود، اما 
جسد بى   جان برادرش را مى بيند و نااميد برمى گردد و خودش هم در 
راه برگشت جانش را از دست مى دهد. جسد بى جان و يخ زده فرهاد 
بعد از 3 روز جست وجو توسط صدها نفر از مردم منطقه و اكيپ هاى 
هالل احمر، نزديك جاده اصلى پيدا و تشييع پيكرش با همراهى مردم 

مريوان برگزار شد.
 كولبران قاچاقچى نيستند

در اين رابطه يك تحليل گر مســائل اجتماعى به ايســنا گفت: گويا 
مشكالت كولبران تمامى ندارد و آنها در سكوت مسئوالن با مشكالت 
بسيارى دست و پنجه نرم مى كنند. بخشى از اين مشكالت به نگرش 
مســئوالن در رابطه با كاالى قاچاق كه از طريق مناطق مرزى ردو بدل 
مى شــود بازمى گردد، درحالى كه مردم اين استان و كولبران قاچاقچى 

نيستند. 
خالد توكلى در ادامه خاطرنشــان مى كند: جوانان استان كردستان و 
كرمانشــاه راهى به جز كولبرى براى امرار معاش ندارند و مجبورند 
به اين كار ســخت و طاقت فرســا كه هر لحظه جان آن ها را تهديد 
مى كنــد، روى بياورند و آنهــا كاالهاى مجاز و حــالل را جابه جا 
مى كنند. موضــوع كولبرى قبل از پيروزى انقالب اســالمى نيز در 
مناطق مرزى غرب كشــور وجود داشت، اما در چند دهه اخير عدم 
توازن در وضعيت اقتصادى و كارآفرينى در مناطق مرزنشين و نبود 
توســعه هاى اقتصادى در اين مناطق باعث شده كه كولبرى تنها منبع 
درآمد مردمى اســتان هاى مرزى باشد. متاســفانه يكى از مشكالت 
كولبــران از غيربومى بــودن نيروهاى انتظامى كه در مرزها مســتقر 
هســتند، سرچشــمه مى گيرد و درعين حال دولت هم هيچ برنامه اى 

براى بهبود شرايط آنها ندارد. 
چند سال پيش موضوع بيمه كولبران از سوى مسئوالن كشورى مطرح 
شــد و قرار شــد معبرهايى براى رفت وآمد امن آن ها ايجاد شود، اما 
باندهاى قاچاق مانع از به ثمر نشســتن اين طرح و برنامه ها  شــدند. 
مجموعه اين عوامل در كنار درآمد نقد و هر چند مختصر اين كار كه 
از سوى صاحب جنس پرداخت مى شود باعث شده كه دانشجويان و 
نوجوانانى كه مى خواهند به صورت پاره وقت كار كنند، به اين كار روى 

آورند و هر روز بر تعداد آن  ها افزوده  شود.
 كارى جز كولبرى نيست

خالدى همچنين بااشاره به اينكه اين شغل به دليل سنگينى بار، درآمد 
روزانه 150 هزار تومانى، خشونت نيروهاى غيربومى انتظامى، وضعيت 
جغرافيايى منطقه و كوه هاى بلند و همچنين آب و هواى ســرد باعث 
شــده كه اين كار غيرانسانى و در شرايط بســيار دشوار انجام شود، 
مى افزايد: كولبرى نياز به صرف نيروى بسيار زيادى دارد و اگر فردى 
توان زيادى نداشــته باشد قطعا در مسير با مشكل جدى و حتى مرگ 
روبه رو خواهدشد. برادران خسروى پدر معلولى داشتند كه هزينه هاى 
كميته امداد امام خمينى (ره) نيز جوابگوى نياز خانواده 6 نفره آنها را 
نمى داد، آن ها با ســن كمشــان و درحالى كه بايد درس مى خواندند، 
مجبور شــدند براى تأمين هزينه هاى زندگى به كولبرى روى بياورند. 
در حقيقت كولبرى ساده ترين راه براى كسب درآمد در استان كردستان 
و شهرهاى مرزى است، چون هيچ  برنامه و يا زيرساختى براى اشتغال 

جوانان وجود ندارد. 

شروع: اقتصاد در انتظار پس لرزه هاى شديد 
 بهتره اعتبارساخت وسازشم تعيين كنيد!! 

اصالحات: ميرسليم براى مناظره با روحانى آماده ام. 
 لباس جنگيتو پوشيدى؟

همدان پيام: مديريت شهرى از پروژه هاى خود دفاع كند.
 سر مردم در اين پروژه ها از همه بى كاله تر مانده!!

جام جم: تالقى سرما و پليس در جاده ها 
 تو تصادفات تكميل اين تالقى تكميل مى شه!! 

ايران ورزشى:آقاى گلى هدف دوم من است 
 هدف اولتو مشخص كن تا تماشاچيا تشويقت كنن!!

تجارت: سراب درآمدى بودجه 99
 حاال اين سراب تو چاه هاى نفتى يا معادن!!

آفتاب اقتصادى: مردم همچنان در صف كپسول گاز
 اشتغالزايى كه ميگن همينه؟؟!

ايران: مهر استيضاح بر پيشانى ترامپ
 ترامپ روحيه خوبى دارد همين رو هم براى خودش افتخار و 

پيشرفت مى دونه!! 
همدان پيام: هواى انتخابات را مسموم تخريب ها نكنيد

 مسموميت دارو داره مراقب باشيد آلوده نشه
تجارت: واردات غير ضرورى ممنوع 

 ضرورى ها رو هم مشخص كنى خوبه!! 
آفتاب: پرستاران خسته بيماران ناراضى 

 براى پزشكان هم يك مشغوليتى تعريف كن!! 
جام جم: خانه هاى خالى راهى بازار مى شوند؟

 بدون شرح
ابتكار: پس از گرانى بنزين چه شد؟

 مردم ياد گرفتن نبايد تو باك ماشين شــون بنزين بريزند بايد 
تميز نگهش دارند!! 

ايسنا: نخستين روســتايى كه كل انرژى آن توســط خورشيد تأمين 
مى شود 

 اونجا قصد فروش زمين دارن؟؟!

دليل واقعى نشدن تعرفه هاى پزشكى
 رئيس كل ســازمان نظام پزشــكى ايران، در مــورد چالش هاى 

پيش روى واقعى شدن تعرفه هاى پزشكى، توضيحاتى ارائه داد. 
محمدرضــا ظفرقندى، به روند تعيين تعرفه ها اشــاره كرد و گفت: 
افزايش تعرفه ها در ســال 93 كه با واكنش هاى زيادى همراه شــد، 
مربوط به جز فنى و عقب ماندگى چند سال قبل از آن بود، به طورى 
كه بعد از آن شاهد رشد 5 تا 10 درصدى تعرفه ها بوده ايم كه با رشد 

تورم در كشور قابل مقايسه نيست. 
وى ضمن هشــدار به تبعات واقعى نشــدن تعرفه ها، افزود: با اين 
تعرفه ها فقط مى توان شــاهد «حيات» بيمارستان ها بود. زيرا، حيات 
بيمارســتان ها معناى خاص خودش را دارد و بايد اين حيات، همراه 

با استانداردهاى خدمات درمانى باشد كه ارائه مى شود. 
ــا عنــوان ايــن مطلــب كــه از وضعيــت بيمارســتان ها  ظفرقنــدى ب
ــر وضعيــت موجــود  ــم هــم ب اطــالع دارم، گفــت: شــرايط تحري
ــوش  ــد فرام ــه نباي ــه اى ك ــا نكت ــت، ام ــل اس ــتان ها دخي بيمارس
معنــاى  بــه  بيمارســتان ها  حيــات  كــه  اســت  ايــن  كــرد، 
زنده مانــدن، بــا حيــات اســتاندارد در حــوزه ســالمت فــرق 
ــد  ــات دارن ــط حي ــا فق ــتان هاى م ــد. درحال حاضــر، بيمارس مى كن
و اگــر افزايــش ســهم بهداشــت و درمــان كشــور مطابــق بــا رشــد 
هزينه هــا نباشــد، شــاهد نــزول خدمــات در مراكــز درمانــى 

ــود.  ــم ب خواهي
رئيس كل ســازمان نظام پزشكى ايران، در مورد نحوه و روند تعيين 
تعرفه هاى درمانى، اظهار داشــت: هدف شوراى عالى سازمان نظام 
پزشــكى در تعيين تعرفه ها، اين است كه شرايط كشور و هزينه هاى 
تمام شــده را با هم ببيند و تعرفه ها را محاســبه كند. وى ادامه داد: 
تعرفه هاى پيشــنهادى به شــوراى عالى بيمه مى رود و در نهايت در 

هيأت وزيران به تصويب مى رسد و ابالغ مى شود. 
ظفرقندى تاكيد كرد: براى تعيين تعرفه ها بر اســاس هزينه هاى تمام 
شــده، كسانى مامور محاسبه شــده اند كه به هيچ عنوان كار پزشكى 

انجام نمى دهند. 
وى افــزود: قاعــده كار و تعيين تعرفه ها به اين شــكل اســت كه 
هزينه هاى تمام شده محاسبه شود و اگر دولت اين هزينه ها را تأمين 
كند، مى توان به ارائه خدمات اســتاندارد اميــدوار بود، در غير اين 
صورت بايد بپذيريم كه جامعه پزشــكى سوبســيد اين خدمات را 

مى دهد. 
رئيس كل ســازمان نظام پزشكى ايران، در واكنش به موضوع تعرفه 
عبــورى، گفت: تعرفه عبورى، به اين معنا و مفهوم اســت كه بتوان 

حداقل خدمات استاندارد را با شرايط قابل قبولى ارائه داد. 
ظفرقندى در واكنش به اختالف نظر گروه ها و رشته هاى پزشكى بر 
سر تعيين تعرفه ها بر اساس كتاب كاليفرنيا (ارزش نسبى خدمات)، 
اظهار داشــت: ما تالش كرده ايم كه اختالف اعمال شده در تعرفه ها 
بر اســاس كتاب كاليفرنيا برطرف شود و طبق معيارهاى بين المللى، 

تعرفه ها را در ايران اعمال كنيم. 
ظفرقندى در پاســخ به اين ســوال كه چرا تعرفه ها بر اساس كتاب 
كاليفرنيا عملياتى نمى شــود، گفت: قبال تعرفه هاى رشته هاى خاصى 
بى رويه دستكارى شده و باال رفته بود و قطعا پايين آوردن تعرفه هاى 
آن ها، با نگرانى همراه اســت كه مبادا دچار مشكل شده و اعتراض 
كنند. اما سازمان نظام پزشكى معتقد است كه در نهايت بايد براساس 

كتاب كاليفرنيا براى تعيين تعرفه ها اقدام كرد.

 پس از اعــالم آلودگى هــوا در همدان 
يك كارگروه جديد به جلســات استاندارى 
اضافه شده است كه قرار است درباره آلودگى 
تصميم بگيرد، اين درحالى است كه تا امروز 
از اين دست جلسات و كارگروه ها در استان 
كم نداشــتيم كه خروجى مثمرثمرى نداشته 
است حاال در نخســتين جلسه اين كارگروه 
بهترين نتيجه به خريد دستگاه پايش جديد و 

پيشنهاد تعطيلى مدارس ختم مى شود.
بنا بر آنچه گفته شد پرسش اين است پس 
از خريد اين دســتگاه چه اتفاقات ديگرى 
قرار اســت به منظــور مقابله با آلودگى در 
اين  شــواهد  آنچه  گيرد  صــورت  همدان 
ارائه  پيشنهاد  بهترين  مى داد  نشان  كارگروه 
شده جلوگيرى از رفت و آمد افراد در هواى 
ادارات  برخى  و  مــدارس  تعطيلى  آلــوده 
اســت اما علوم پزشكى نظرى متفاوت ارائه 
مى كنــد و معتقد اســت تعطيلــى مدارس 
نمى توانــد مؤلفه تاثير گــذارى براى مقابله 
بــا آلودگى هوا باشــد و اين يعنى بيشــتر 
اعضاى ايــن كارگروه خــود نمى دانند به 

درستى به دنبال چه هستند.
متاســفانه مســئوالن و اعضاى اين كارگروه 
فراموش كرده اند كه فلســفه وجودى چنين 
جلســاتى، ارائــه راهكار هــاى كوتاه مدت 
و بلند مدت اســت چــرا كه تنها بــه الگو 
بردارى هاى كليشه اى ديگر استان هايى كه در 
معرض الودگى هســتند بسنده كرده و خود 
با توجه به شــرايط اقليمى و خاص همدان 
راهكار اختصاصى براى مقابله با هواى آلوده 

همدان را در دست ندارند.
روز شــنبه غلظت آالينده هاى هوا در همدان 
بيشتر از حد نصاب گزارش شده است و اين 
يعنــى همدان هم به جرگه اســتان هاى آلوده 
كشور اضافه شده است، به عبارتى خطر جدى 
اســت تا آنجا كه شاخص باالى 200 آلودگى 
به نام اين  شهر ثبت شد و نشان از اين دارد كه 
اگــر  مى خواهيم اين وضع را كنترل كنيم بايد 
عالوه بر كاهش آالينده ها در ســطح شهر، بر 

تمركز در اين  شهر هم دامن  زده نشود. 
شــيوه مديريــت تاكنــون اين طــور بــوده كــه 
بــر ايــن تمركــز دامــن زده شــده تــا جايــى 
ــارى  ــدت فش ــانه ها و ش ــا ورود رس ــه ب ك
كــه در چنــد روز گذشــته متوجــه عملكــرد 
محيط زيســت شــده و مســئوالن را وادار بــه 
تشــكيل كارگــروه اضطــرارى شــرايط ويــژه 

آلودگــى هــوا در اســتان كــرد.
علوم پزشــكى اســتان مى گويــد آلودگــى 
ــرايط  ــل، ش ــال هاى قب ــه س ــبت ب ــوا نس ه
گروه هــاى  و  كــرده  پيــدا  وخيم تــرى 
بــه  مبتاليــان  همــان  يعنــى   حســاس 
بيمارى هــاى تنفســى و ريــوى و قلبــى و ... 

حــال بدتــرى پيــدا كرده انــد. 
بــا ايــن  حــال معاونــت بهداشــت ايــن 
ســازمان براســاس وظايفــى كــه برايــش 
تعريــف شــده، تنهــا مى توانــد اطالع رســانى 

كنــد و  مطالبه  گــرى  را افزايــش دهــد! 
ــد،  ــه 300 برس ــا ب ــاخص آالينده ه ــر ش اگ
 آن زمــان محدوديــت و ممنوعيــت تــردد در 
ــا  ــى تنه ــود، يعن ــالم مى ش ــهر اع ــطح ش س
ــا،  ــل  آمبوالنس ه ــى مث ــاى خدمات خودروه
ــد و  ــردد كنن ــهر ت ــطح ش ــد در س مى توانن
ــد،  ــد ندارن ــا، حــق رفت وآم ــى خودروه باق
ايــن موضــوع  هــم براســاس آئين نامــه 
ــران  ــأت وزي ــوى هي ــده از س ــوب ش مص
تعييــن شــده اســت، امــا تاكنــون بــه چنيــن 
 شــاخصى در همــدان نرســيده ايم و تنهــا بــه 

مــوارد پيشــگيرى قناعــت 
شــده اســت.

بنابــر گفتــه محيط زيســت 
تنها با داشــتن يك دســتگاه 
مورد  در  نمى تــوان  پايــش 
ميــزان آلودگــى كل شــهر 
همــدان اظهار نظــر كرد بر 
همين اســاس به منظور حل 
مشــكالت آلودگى كارگروه 
اضطــرارى آلودگى هوا روز 
گذشته در دفتر معاون عمرانى 
استاندار همدان تشكيل شد و 
مقرر شــد با پرداخت كمك 
همدان  شــهردارى  به  هزينه 
پايش  دســتگاه  ايستگاه  يك 
هوا در نقطه اى ديگر از شهر 

نصب شود.
مســئول كنترل آلودگى هواى دانشگاه علوم 
پزشــكى همــدان در اين كارگــروه قياس 
آب و هواى همدان با شــهرهاى صنعتى مانند 
تهران، اراك، اصفهان و مشــهد نادرســت 
ارزيابــى كرد و گفت: در چنين شــهرهايى 
هنگام وارونگى دمــا، معموال اكثر آالينده ها 
NO٢، SOكه معموال چند نــوع نظير،٢

و... هســتند ســنجش مى شود اما در  O٣ ،
همدان تنها يك مورد ارزيابى مى شود.

اين درحالى اســت كه ذرات معلق زير 2/5
ميكرون براى ما بســيار حائز اهميت اســت 
چــرا كه تنها اين نوع آالينده در اســتان باال 
مى رود و معموال در ســاعات خاصى شايد 
بيــن 10:30 تــا 11 و يا 14 تــا 15 غلظت 
آالينده باالســت و در ســاير ســاعات روز 

مشكل خاصى نيست.
به اســتناد گفتــه محيط  زيســت ديد افقى 
يكى از شــاخص هاى آلودگــى در همدان 
به شــمار مى آيد و درحال حاضر چندان باال 
نيســت يعنى مســئوالن معتقدنــد در مورد 
كدر بودن هوا مشــكل 
مردم  و  نداريم  چندانى 
كه  نباشــند  نگران  نيز 
چــرا مــدارس تعطيل 

نمى شود.
راســتا  هميــن  در 
علوم پزشكى تاكيد دارد 
بيمارى  درگير  افراد  كه 
تنفســى، بيماران قلبى، 
آســم  بيمــارى  داراى 
و خانم هــاى بــاردار، 
كودكان  سالخوردگان، 
حضور  از  نــوزادان  و 
در فضاى باز خوددارى 
كننــد، از ســاير مردم 
هــم مى خواهد حضور 
خود را از فضاى باز به 
حداقل برسانند و در روزهاى آلودگى هوا از 
پيــاده روى و ورزش در هواى باز خوددارى 

كنند.
فرآورده هــاى  پخــش  مديــر  طرفــى  از   
نفتــى منطقــه همــدان بــا اعــالم اينكــه 
ــى  ــدت آلودگ ــه در ش ــايل نقلي ــش وس نق
ــر نيســت معتقــد اســت:  يــك شــهر بى تاثي
ــهروندان  ــى از ش ــى برخ ــرايط آلودگ در ش
ــوخت  ــوع س ــكل، ن ــد مش ــور مى كنن تص

خودرو هــا اســت درحالــى كــه بنزيــن 
ــان  ــا اُكت ــدون ســرب  و ب اســتان همــدان ب

مى َشــود. ســوخت گيرى   87 بــاالى 
مى افزايــد:  همچنيــن  روســتايى  اميــن 
عمومــى  نقليــه  وســايل  از  اســتفاده 
مى توانــد موثــر بــر كاهــش آلودگــى باشــد 
ــگاه  ــدان جاي ــهردارى هم ــفانه ش ــا متاس ام
اختصاصــى نــدارد كــه پخش فرآورده هــا 
بتوانــد بنزيــن و گازوئيــل يــورو بــراى 
ــاوگان عمومــى شــهر در  تاميــن ســوخت ن

ــد. ــرار ده ــهردارى ق ــار ش اختي
در ايــن جلســه همچنيــن رئيــس راهنمايــى 
رانندگــى اســتان از توقيــف 15 دســتگاه 
آالينــده هــوا از روز گذشــته خبــر داد و 
ــرد شــدن  گفــت: پيشــنهاد طــرح زوج و ف
بــراى  خودرو هــا  رفت و آمــد  بــراى 
همــدان تاثيــر نــدارد بنابرايــن پيشــنهاد ايــن 
اســت كــه معاينــه فنــى خودرو هــا بررســى 
شــود و هــر يــك كــه ســبب آلودگــى هــوا 
ــوب مشــخص شــده  ــع عي ــا رف مى شــود ت

ــته باشــد. ــهر را نداش ــردد در ش ــازه ت اج
در همين راســتا مســئول كنتــرل آلودگى 
با  همدان  پزشــكى  علوم  دانشــگاه  هواى 
بيان اينكه در فصل ســرد معموال وســايل 
گرمايشــى و پكيج هــا روشــن اســت و 
مقدارى از آلودگى ها مربوط به اين وسايل 
اســت افزود: از آنجا كه نمى توانيم توصيه 
اما  كنيم  گرمايشى  وسايل  خاموش كردن  به 
بايد به نحوى مصرف بهينه داشت و درجه 
بخارى ها را كم كرد تــا كمكى در كاهش 

آلودگى هوا باشد.
وى بــا تاكيــد بــه اينكــه اگــر تعــداد 
باشــد  كــم  تك سرنشــين  خودروهــاى 
قطعــا از شــدت آلودگــى كــم خواهــد 
ــم  ــت داري ــردم درخواس ــت: از م ــد گف ش
در شــرايط وارونگــى دمــا از وســايل نقليــه 

عمومــى اســتفاده كننــد.

كارگروه «تعطيلى»!
■ پس از عبور آلودگى هوا از مرز هشدار خروجى نخستين كارگروه اضطرارى هواى آلوده تعطيلى مدارس بود

 سپيده راشــدى - خبرنگار همدان پيام: 
باتوجه بــه اهميت نقش جوانــان به عنوان 
آينده سازان كشــور و نسلى كه براى ساختن 
ايران اســالمى پا به ميدان عمل مى گذارند و 
حضور پررنگ جوانان به ويــژه در روزهاى 
ابتدايى انقالب اســالمى با يكــى از همين 
جوانان فعال در ســازمان آينده سازان بسيج 
دانش آموزى و نماينده استان همدان در كنگره 
ملى نخبگان به گفت و گو نشستيم، ماحصل 

اين گپ وگفت را در ادامه خواهيد خواند.
عليرضا قربانى گفــت: باتوجه به بيانيه گام 
دوم مقــام معظم رهبــرى و تاكيد در مورد 
جوانان، هرجا مشــكلى در مســير انقالب 
در اين مدت ايجاد شــده، حل آن به دست 
جوانان بوده اســت. مخاطب بيانيه گام دوم 
رهبرانقــالب جوانان بودند، روح اصلى اين 
راه حل ها و روح اصلى ايــن بيانيه نيز اميد 
اســت. بيانيه گام دوم انقالب ترسيم نقشه 
حركت جامعه اســالمى در آينده و نزديكى 

به تمدن نوين اسالمى توسط جوانان است.
نماينده استان همدان در كنگره ملى نخبگان 
ادامه داد: پيش از اين نيز مى توانســتيم اين 
نكته را در ســبك عزل و نصب هاى جديد 

رهبر انقالب مشاهده كنيم، در بيانيه گام دوم 
مقام رهبرى تاكيــد بر جوانان را به صورت 
جدى تر و رســمى تر مشاهده مى كنيم كه با 
اين بيانيه به طور رسمى كار به جوانان سپرده 
شــده تا انقالب را به بهترين شكل به مسير 

درست هدايت كنند.
قربانى با تاكيــد بر اينكه نگاه به آينده يعنى 
نگاه به جوانان گفت: توجه به جوانان يعنى 
توجه به هويت آينده واقعى كشور، آينده اى 
كه نيــروى اصلى آن امــروز همين جوانان 
هستند. مرور دســتاوردها و گذشته در اين 
بيانيه مرور با هدف آينده و جوانان اســت، 
يعنى مرور موانع و اتفاقات و پيشرفت هاى 
اين انقالب بــراى جوانان، بــه اين منظور 
كه جوانان در تاريخ گذشــته انقالب دچار 

تحريف نشوند.
وى افزود: انقالب اســالمى همانند گذشته 
مجددا نيــاز به جوانــان دارد واكنون زمان 
آن فرارســيده اســت كــه زحمت هايى كه 
براى پرورش يك نســل كشيده شده است 
به ثمر بنشــيند و اين مهم محقق نمى شود 
مگر با ســپردن كار و مســئوليت به دست 
جوانان. جوانان كســانى هستند كه بر بستر 

انقالب پرورده و تربيت شــده اند و انقالب 
هرچه داشــته در وجود آن ها تثبيت كرده و 
حاال وقت آن رســيده كــه جوانان گام دوم 
را بردارنــد. حركت امروز جامعــه نياز به 
اميد دارد جوانان انقالبى، با ورود به عرصه 
جامعه بــا خود اميد به همــراه مى آورند و 
گفتمان انقــالب را با يك حركت جدى به 

تمام جامعه منتقل كنند.
وى در پايــان گفت: با تشــكيل هيأت هاى 

انديشه ورز به صورت تخصصى وارد عمل 
شــويم و اين بيانيه را بــه صورت مفهومى 
به مردم بيان كنيم. ســخنانم را با يك جمله 
از شــهيد بهشــتى به پايان مى رســانم " ما 
اســتراحت نخواهيــم كرد. ايــن انقالب و 
جامعه به قدرى درون خود كار دارد كه ديگر 
استراحت بى استراحت، آنقدر كار هست كه 
مى توان انجام داد بى آنكه هيچ پست، مقام 

و حكم ابالغى در كار نباشد".

توجه به جوانان توجه به هويت آينده كشور است

غلظــت  شــنبه  روز 
در  هــوا  آالينده هــاى 
همــدان بيشــتر از حد 
شــده  گزارش  نصاب 
است و اين يعنى همدان 
استان هاى  جرگه  به  هم 
شده  اضافه  كشور  آلوده 

است
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آسيايى هاى پولدار ديوانه
 نابرابرى هميشــه يكى از مسائل عمده در همه جوامع از جمله در 
ايران بوده و حساســيت مردم به نشــانه هاى نابرابرى بسيار زياد بوده 
اســت. حتى در ايران قديم نيز فردى مانند مزدك نابرابرى را ريشــه 
نفــرت، گناه و فروريــزى بنيان هاى جامعه مى دانــد. اين موضوع را  

مى توانيم در كوچه و خيابان هاى خودمان جستجو كنيم.
پشــت چراغ قرمز، آينه يك اتومبيل از قيمت اتومبيل كنارى اش بيشتر 
اســت. آن سوتر در يك رستوران، غذايى سرو مى شود كه هزينه آن از 
حقوق ماهيانه يك كارگر تمام وقت باالتر مى زند. حال اين را داشــته 
باشــيم كه گاهى با پديده هايى مانند باستى هيلز روبه رو مى شويم كه 
خود ســمبل يك ثروت اندوزى افسانه اى شده است. اينها همه باعث 
شــده است تا خواه ناخواه حساسيت عجيبى به ثروتمندان ايجاد شود 
و اين نفرت ها در زمانه التهابات اقتصادى جلوه بيشترى پيدا مى كند و 
گاهى در گفتگوهاى خودمانى؛ ثروتمندان و حتى كارآفرينان با دشنام 
ياد مى شوند. شبكه هاى اجتماعى مان پر شده از محتواهايى درخصوص 

زشتى بى پايان اين همه تصاوير بى عدالتى و اختالف طبقاتى.
گذشته از احساس نابرابرى در ميان مردم، يكى از شاخص هاى كليدى 
ســنجش تفاوت طبقاتى و ميزان نابرابرى؛ ضريب جينى اســت كه از 
عدد صفر بيانگــر برابرى مطلق و تا عدد يك نشــان دهنده نابرابرى 
مطلق است. در دنيا سوئد بهترين وضعيت در زمينه برابرى اقتصادى را 
داشته و ناميبيا ناگوارترين شرايط را داشته است. ايران نيز عمدتا جزو 
كشورهاى داراى ضريب جينى متوســط بوده است. اما بنظر مى رسد 
آثار روانى و اجتماعى اختالف باالى طبقاتى در ايران از كشــورهايى 
با ضريب جينى باالتر مانند چين بســيار شديدتر، مهيب تر و ملتهب تر 

است.
براى فهم چرايى اين موضوع مى بايســت در فضا و مجالى وسيع تر به 
اين موضوع پرداخت. ليكن شايد بررسى تطبيقى ايران و چين از منظر 
نابرابرى و رشــد اقتصادى، مقدارى راه گشا باشد. كوزنتس اقتصاددان 
برنده نوبل معتقد اســت كه در هنگام رشــد اقتصادى سريع، پذيرش 
ميزانى از نابرابرى طبيعى اســت.  لذا بنظر مى رســد يكى از عوارض 
جانبى توسعه سريع اقتصادى، گسترش شكاف طبقاتى است و همين 
موضوع گاهى باعث شكســت گام هاى توسعه در بسيارى از كشورها 
شده است. از همين رو يكى از تأكيدات دنگ شيائو پنگ معمار توسعه 
چيــن مدرن هنگام آغاز انقالب اقتصادى چين همواره اين جمله بود؛ 
«بگذاريد نخست عده كمى ثروتمند شــوند». خيز اقتصادى همراه با 
بردبارى اجتماعى، نقش دولت در گســترش رفاه و بازتوزيع درآمدها 
موجب شد تا بزرگ ترين پروژه فقرزدايى طول تاريخ محقق شود. در 
سال 1981 در حدود 90 درصد چينى ها زيرخط فقر بودند و اين نرخ 
در ســال 2012 به حدود 7 درصد كاهش يافته است. اين نتيجه بدون 
بردبارى 30 ساله چينى ها و تحمل اختالف طبقاتى هولناك امكان پذير 

نبود.
باز به ســ ؤالمان برگرديم؛ چرا تحمل نابرابرى شــديد در كشورهايى 
مانند چين باالست؟ در چين امروز هر هفته يك ميلياردر جديد متولد 
مى شــود. ولخرجى هاى قشر مرفه چين، باورنكردنى و حتى ديوانه وار 
اســت. اين اشــرافى گرى بى حد و حصر حتى به هاليوود هم راه پيدا 
كرده و فيلم «آســيايى هاى پولدار ديوانه» بر همين اساس ساخته شده 
است. اما مى توان با اغماض چنين نتيجه گرفت كه چينى ها توانسته اند 
اين نابرابرى وحشتناك را تحمل كنند. اما چگونه؟ جواب اين معما  را 
مى توان به ويژگى هاى فرهنگــى و اعتقادى ملت چين و چينى تبارها 
تقليــل داد. اما در نگاهى وســيع تر، اين پديده؛  بيشــتر ثمره فرهنگ 
كنفوسيوســى حاكم بركشور، اطالع رسانى منظم حاكميت و مهمتر از 
همه تاثير مستقيم شهد شيرين توسعه در كام همه شهروندان بوده است.

ريشه ى اين رفتار صبورانه، كارآمدى حكمرانى در ايجاد تحول مثبت و 
پيشرفت است. اگر بى عدالتى و اختالف طبقاتى همراه با نتايج ملموس 
و فراگير توســعه باشــد؛ براى مردم قابل تحمل است. اما اگر نابرابرى 
همراه با بى چشم اندازى وضعيت زيست و ابهام گسترده درآينده باشد؛ 

ممكن است جامعه را زخمى، عصبى و آماده انفجار كند.
* ايمان اسالميان

 تحليلگر مديريت و توسعه* 

پمپ هاى بنزين كم فروش، پلمپ شدند
 رئيس سازمان ملى استاندارد ايران اعالم كرد: بنزين توليدى كشور 
از نظر شاخص هاى آاليندگى همچون گوگرد، بنزن و آروماتيك ها كه 
بر آلودگى هوا اثرگذار هســتند، هيچ مشكلى نداشته و استانداردهاى 

الزم را دارد.
به گزارش ايســنا، نيره پيروزبخت در نشســت خبــرى با بيان اينكه 
در ماه هاى اخيــر افزايش قيمت بنزين موجبــات نارضايتى مردم را 
فراهم كرد، اما نگرانى  ديگر از منظر استاندارد براى بنزين وجود داشته 
اســت، گفت: زمانى كه بحث قيمت پيش مى آيد، متأسفانه هم روى 
كيفيت و هم كميت محصول اثرگذار خواهد بود. يك هجمه گسترده و 
فورى به بازار و جايگاه هاى بنزين ايجاد شد. ما سريع به همه استان ها 
ابالغ كرديم كه تمام نازل ها بررسى شوند تا كم فروشى صورت نگيرد.

رئيس ســازمان ملى استاندارد ايران اعالم كرد: در آبان ماه 98، 5 هزار 
و 100 مورد نازل بنزين تحت بازرســى قــرار گرفت كه 215 مورد 
آن ها مردود بودند. در آذرماه نيز تا پيش از آنكه بخشــنامه ســازمان 
منعكس شود، 4 و 978 مورد بازرسى انجام شده كه 163، مورد مردود 
بوده اند؛ طى يك هفته اى هم كه نامه ســازمان به استان ها ارجاع شده 
اســت، حدود 1000 مورد ظرف يك هفته (19 تا 27 آذرماه) بازرسى 
شــد كه 35 مورد مردود بودند. منظور ما از مردود بودن اين است كه 

كم فروشى داشته اند كه بالفاصله پلمب مى شوند.
وى در رابطــه با موضوع كيفيــت بنزين اظهار كــرد: آزمايش هاى 
اســتاندارد در همه شهرهاى كشــور و در دو فصل گرم و سرد سال 
انجام مى شود و مطابق آزمايش ها، تاكنون كيفيت بنزين توليدى هيچ 
مشكلى نداشته و استانداردهاى الزم را پاس مى كند. استاندارد پيشين 
بنزين در كشــور معادل اســتاندارد يورو 2 بود كه به استاندارد ملى، 
معادل يورو 4 تبديل شــده است. چند ماهى است كه بهبود استاندارد 
بنزين معادل يورو 5 در دســتور كار قرار گرفته، اما از اين پس كاهش 
شــاخص هاى آاليندگى هوا چندان محسوس نيست، به عنوان نمونه 
ppm كاهش خواهد  pmm به 20 يــا 30 شــاخص گوگرد از 50

يافت، اما به صفر نخواهد رسيد.
رئيس سازمان ملى استاندارد ايران، موتورخانه هاى واحدهاى تجارى 
و دولتــى را يكى از منابع مهم آاليندگى هوا در فصول ســرد ســال 
برشمرد و گفت:  پارسال 2هزار و 600 موتورخانه از سوى اين سازمان 

بازرسى شدند.
وى در رابطه با اســتانداردهاى گازوئيل نيــز اظهار كرد: گازوئيل در 
كشور ما مشمول اســتاندارد اجبارى نيست، اما وزارت نفت مكلف 

شده در سال 1400 گازوئيل استاندارد عرضه كند.

كدام خودروها امروز گران شدند؟

 بازار خودرو پس از چند روز ثبات ديروز دوباره به روند افزايشى 
پا گذاشت و نرخ هاى توليدات 2 كمپانى اصلى در بازار امروز كشور 

به شكل فزاينده اى رو به افزايش رفت.
به گزارش خبرآنالين، در حالى كه چند روز آخر هفته گذشــته بازار 
خودرو شــاهد روندى آرام بود در روز جــارى دوباره روند افزايش 
خودرو به بازار بازگشت. اين امر سبب شده تا قيمت پژو 206 تيپ 2

به بيش از 50 ميليون رسيد.
در بازار قيمت اغلب خودروهاى ســايپا افزايش يافت. بر اين اساس 
نرخ تيبا صندوق دار با افزايش 700 هزار تومانى به 59 ميليون و 900
هزار تومان رســيد. تيبا 2 نيز با كاهش قيمــت 300 هزار تومانى 64
ميليون و 700 هزار تومان اعالم شــد. همچنين نرخ ساينا نيز در بازار 
با افزايش 500 هزار تومانى به 65 ميليون تومان رســيد. همچنين نرخ 
كوبيك دنده اى نيز در حالى 75 ميليون تومان تعيين شد كه اين مهم نيز 

از افزايش يك ميليون تومانى آن در بازار خبر مى دهد.
در ســوى ديگر بازار قيمت همه محصوالت ايــران خودرو افزايش 
يافت. ســمند ال ايكس با افزايش يك ميليــون تومانى به 85 ميليون 
تومان رسيد. ســمند EF٧ نيز در حالى 98 ميليون تومان اعالم شد 
كــه اين مهم نيز از افزايش قيمت يك ميليون و 500 هزار تومانى اين 

خودرو نسبت به خودروهاى ديگر خبر مى دهد.
انــواع مدل پژوهاى 405 در بازار حدود يك ميليون افزايش يافتند به 
نحوى كه بنزين ســوز 405 جى ال ايكس 75 ميليون تومان خريد و 
فروش شــد و نرخ دوگانه سوز آن نيز 97 ميليون و 500 هزار تومان 
تعيين شــد. اين ميان نرخ هر پژو 206 تيــپ 2 با افزايش 700 هزار 
تومانى به 92 ميليون و 500 هزار تومان رســيد و قيمت تيپ پنج آن 
نيز با افزايش 2 ميليون تومانى قيمت مشابه با 206 صندوق دار تعيين 
شد و به 114 ميليون تومان رسيد. رانا نيز با افزايش يك ميليون تومانى 
91 ميليون تومان تعيين شــد. به پژو پارس نيز در حالى 104 ميليون 
و 300 هزار تومان تعيين شــد كــه اين مهم نيز حاكى از افزايش يك 
ميليون و 300 هزار تومانى اين خودرو در روز يكشنبه نسبت به روز 

شنبه خبر مى دهد.
در ميان ديگر توليدات ايران خودرو دنا تيپ 2 با افزايش يك ميليون 
تومانى آن 129 ميليون تومان خريد و فروش شد. نرخ دنا پالس تيپ 

يك نيز با تورم 2 ميليون تومانى 147 ميليون تومان شد.

رمز دوم  كارت هاى بانكى 
فعال معتبر است

ــز  ــازى رم ــراى فعال س ــى ب ــبكه بانك ــدام ش ــى اق  در پ
ــا)، بانــك مركــزى اعــالم كــرد:  ــار مصــرف (پوي دوم يك ب
خريــد و پرداخت هــاى اينترنتــى در حــال حاضــر بــا 
ــز  ــد رم ــتفاده از اپليكيشــن هاى تولي ــا اس ــا ب ــز دوم پوي رم
پويــا قابــل انجــام اســت و رمــز دوم ايســتا (فعلــى) بــراى 
ــال  ــود را فع ــاى خ ــز دوم پوي ــون رم ــه تاكن ــتريانى ك مش

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــد، قاب نكرده ان

به گزارش ايسنا، در راســتاى افزايش امنيت در تراكنش هاى 
بدون حضــور كارت، بانك مركزى اعالم كرد كه مشــتريان 
بانكى نســبت به فعال ســازى رمز دوم يكبار مصرف كارت 
بانكى خود اقدام كنند تا از ابتداى دى ماه تراكنش هاى اينترنتى 

با رمز دوم يك بار مصرف انجام شود.
اكنون طبق اعالم بانك مركزى، رمز دوم ايســتا (فعلى) براى 
مشــتريانى كه تاكنون رمز دوم پوياى خود را فعال نكرده اند، 

قابل استفاده است.  
 اين دسته از مشــتريان الزم است طى روزهاى آينده نسبت 
به نصب اپليكشــين يا تأييد شماره همراه خود براى دريافت 

پيامك رمز دوم از طريق بانك مربوطه اقدام كنند.
همچنيــن بانــك مركــزى اعــالم كــرده كــه در جهــت رفــاه 
حــال مــردم، پيــرو درخواســت هاى مكــرر از بانك هــا 
ــوذ  ــب نف ــردن ضري ــاال ب ــراى ب ــارى و ب و مؤسســات اعتب
طــرح در آغــاز اجــرا، اســتفاده از «ســرويس پيامــك» 
ــاه آغــاز  ــه دوم دى م ــا از هفت ــز دوم پوي ــراى دريافــت رم ب
ــا  ــا اتصــال بانك هــاى مختلــف ت ــج ب ــه تدري مى شــود و ب

ــد.   ــام مى رس ــه انج ــاه ب ــان دى م پاي
 در اين فاصله كســانى كه رمز دوم پويــا را فعال نكرده اند، 

همچنان مى توانند از رمز دوم ايستا استفاده كنند.

 بيش از يك ماه ونيم اســت كه اعضاي 
پيشــنهادي  نرخ  همدان  در  نــان  كارگروه 
خود را به اســتاندار ارائه كرده است. قرار 
بود هفتــه آخــر آبان ماه نــرخ جديد نان 
در همدان اعالم شــود. اما بــا كمي تأخير 
مواجه شــد و قيمت بنزين افزايش يافت، 
بنابرايــن اســتاندار از باال بــردن نرخ نان 
دســت نگه داشــت. اكنون پس از گذشت 
يك مــاه نانوايان منتظر اعــالم نرخ جديد 
هســتند. اين تغيير قيمت در نيمه دوم آبان 
در برخي استان ها از جمله تهران و اصفهان 

و تعدادي ديگر تغيير كرده است.
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همــدان در اين باره 
گفت: اجازه افزايش قيمت نان داده شــده و 
تا زمانى كه قيمت پيشــنهادى نان را استاندار 
تأييد نكند، هيچ واحدى حق افزايش قيمت 

نان ندارد.
داريوش صفارى اظهــار كرد: اختيار افزايش 
قيمت نان به اســتانداران داده شــده است و 
قيمت نان در همدان آناليز شــده و اگر مورد 
تأييد اســتاندار قرار بگيرد بــه نانوايان ابالغ 

مى شود.
وى به ايسنا گفت: در صورتى كه قبل از ابالغ 
قيمت هاى جديــد نانوايى ها اقدام به افزايش 
قيمت كنند، جريمه شــده و سهميه آن واحد 

قطع مى شود.

صفارى سپس با بيان اينكه قيمت نان از سال 
93 ثابت بوده و تغييرى نداشــته است، ادامه 
داد: پس از اصالح قيمت بنزين بازرسى ها از 
بازار افزايش يافته و با گران فروشى برخورد 

شده است.
وى با تأكيد بر اينكه تخلف هميشه در بازار 
وجود دارد، خاطرنشــان كرد: تخلف همواره 
در بازار وجود دارد امــا تخلفى كه به علت 

افزايش قيمت بنزين باشد، نداشته ايم.
معاون نظارت و بازرســى سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان همــدان درباره 
افزايش قيمــت ميوه در بازار، گفت: قيمت 
ميوه به فصل بســتگى دارد به طورى كه در 
روزهاى گذشــته به علت افزايش تقاضاى 
شــب يلدا و آبگرفتگى در خوزستان حمل 
ميوه به شهرهاى غرب و مركزى كمتر شده 

بود و همين موضــوع باعث افزايش قيمت 
شد. ميوه 

وى بــا بيان اينكه از روز گذشــته يك اكيپ 
در ميدان ميوه وتره بار مســتقر شــدند، اظهار 
كــرد: افزايش قيمت چشــمگيرى در كاالها 
نداشــته ايم و فقط در كاالهايى كه دستخوش 
نــرخ دالر و بــورس هســتند، تغيير قيمت 

داشته ايم.

نان در انتظار مجوز
■ اجازه گرانى صادر شده است

 تازه تريــن گــزارش از وضعيت تورم در 
آذرماه نشــان مى دهد كه با وجود كاهش 1.1 
درصدى تورم ساالنه و ثبت آن در 40 درصد، 

تورم نقطه به نقطه با رشد همراه بوده است.
به گزارش ايســنا، مركز آمــار ايران آخرين 
وضعيت تورمى را در 3 شاخص اعالم كرد.

افزايش 0.8 درصدى تورم نقطه اى
منظور از نرخ تورم نقطه اى، درصد تغيير عدد 
شــاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل 
است. بر اين اســاس، نرخ تورم نقطه اى در 
آذر 1398 به عدد 27,8 درصد رسيده است؛ 
يعنى خانوارهاى كشور به طور ميانگين 27.8 
درصد بيشــتر از آذر 1397 براى خريد يك 
«مجموعــه كاال و خدمات يكســان» هزينه 

كرده  اند.
نرخ تورم نقطه اى آذر ماه 1398 در مقايسه با 
ماه قبل 0,8 واحد درصد افزايش يافته است.

نرخ تورم نقطه اى گــروه عمده «خوراكى ها، 
آشاميدنى ها و دخانيات» با كاهش 0.8 واحد 
درصدى بــه 28 درصد و گــروه «كاالهاى 
غيرخوراكى و خدمات» با افزايش 1.5 واحد 

درصدى به 27.7 درصد رسيده است.
اين در حالى اســت كه نرخ تــورم نقطه اى 
براى خانوارهاى شــهرى 27,6 درصد است 
كه نســبت به ماه قبــل 0.6 واحــد درصد 
افزايش داشــته است. همچنين اين نرخ براى 
خانوارهاى روســتايى 28.9 درصد بوده كه 
نســبت به ماه قبل 1.6 واحد درصد افزايش 

دارد.
 تورم ماهانه رشد كرد

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد 
شــاخص قيمت نسبت به ماه قبل است. نرخ 
تورم ماهانه آذر 1398 به 3,2 درصد رســيده 
كه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل 1.6 

واحد درصد افزايش دارد.
تــورم ماهانــه بــراى گروه هــاى عمــده 
و  دخانيات»  و  آشــاميدنى ها  «خوراكى هــا، 
«كاالهاى غير خوراكى و خدمات» به ترتيب 

4.1 درصد و 2.8 درصد بوده است.
اين در حالى است كه نرخ تورم ماهانه براى 
خانوارهاى شــهرى 3 درصد است كه نسبت 
به ماه پيش، 1.5 واحد درصد افزايش داشــته 

اســت. همچنين اين نرخ بــراى خانوارهاى 
روســتايى 4.2 درصد بوده كه نســبت به ماه 

پيش 2.4 واحد درصد افزايش داشته است.
كاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهاى كشور

منظــور از نــرخ تورم ســاالنه، درصد تغيير 
ميانگين اعداد شــاخص قيمت در يك سال 
منتهى به ماه جارى، نســبت به دوره مشــابه 
پيش از آن اســت. نرخ تورم ساالنه آذر ماه 
1398 براى خانوارهاى كشــور به 40 درصد 
رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه پيش 

1.1 واحد درصد كاهش نشان مى دهد.
ايــن در حالى اســت كه نرخ تورم ســاالنه 
براى خانوارهاى شــهرى 39,3 درصد است 
كه نســبت به مــاه پيش يــك واحد درصد 
كاهش داشته اســت. همچنين اين نرخ براى 
خانوارهاى روســتايى 43.8 درصد بوده كه 
نســبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد كاهش 

داشته است.
 وضعيت تورم خوراكى ها

و  آشاميدنى ها  «خوراكى ها،  عمده  گروه  در 
نسبت  قيمت  افزايش  بيشــترين  دخانيات» 

به ماه پيش مربوط به گروه «ســبزيجات » 
(گوجه  فرنگى، كدوســبز، پياز، لوبياسبز) و 
گروه «ميــوه و خشــكبار» (هندوانه، توت 

است. فرنگى) 
در گــروه عمــده «كاالهــاى غيرخوراكى و 
خدمات» گروه «حمل ونقل شخصى» (بنزين، 
انواع اتومبيل ســوارى) و گروه «پوشــاك و 
كفش» بيشــترين افزايش قيمت را نسبت به 

ماه پيش داشته اند.
همچنيــن گروه «گوشــت قرمز، ســفيد و 
فرآورده آنها» (گوشت گاو، گوشت گوسفند، 
مرغ ماشــينى) و گروه «ادويه و خوراكى هاى 
طبقه بندى نشده در جاى ديگر» (رب گوجه 
فرنگى) نســبت به ماه پيــش، كاهش قيمت 

داشته است.
 درصد تغييرات شــاخص قيمت در 

دهك هاى هزينه اى
دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در آذر امسال 
بــراى دهك هاى مختلف هزينــه اى از 39,6 
درصد بــراى دهك اول تا 41.6 درصد براى 

دهك دهم متغير بوده است.

سكه عقب  نشست؛ ارز ثابت ماند
 بازار طال، ســكه و ارز كه با رشد نسبى قيمت ها هفته را آغاز كرده 
بود، ديروز ثبات و كاهش قيمت را تجربه كرد؛ به گونه اى كه سكه تمام 

قديم و جديد كاهش قيمت داشتند و ارز نيز ثابت ماند.
به گزارش ايســنا، قيمت ســكه تمام بهار آزادى طرح جديد در بازار 
يكشــنبه 65 هزار تومان كاهش يافــت و 4 ميليون و 525 هزار تومان 
عرضه مى شد. سكه تمام طرح قديم نيز 50 هزار تومان ارزان شده و4

ميليون و 510 هزار تومان قيمت داشت.
در اين ميان قيمت ديگر انواع ســكه نسبت به روز شنبه تغييرى نكرده 
و ثابت مانده است؛ به طورى كه نيم سكه 2 ميليون و 350 هزار تومان، 
ربع سكه يك ميليون و 450 هزار تومان و سكه گرمى 910 هزار تومان 

دادوستد مى شد.
اما هر گرم طالى 18 عيار بيش از 3000 تومان ارزان شده و 461 هزار 

تومان در طالفروشى ها فروخته مى شد.
آخرين قيمت هر اونس طال در بازار جهانى نيز 1478 دالر گزارش شد.

 از ارز چه خبر؟
در بازار ارز نيز قيمت ها نســبت به روز شــنبه ثابت بود؛ به گونه اى كه 
قيمــت خريد دالر در صرافى هاى مجاز بانك مركزى 12 هزار و 880

تومان و قيمت فروش آن 12 هزار و 980 تومان اعالم شد.
نرخ خريد يورو نيز در اين صرافى ها به 14 هزار و 150 تومان رسيد و 

قيمت فروش آن هم 14 هزار و 250 تومان بود.
همچنيــن ديروز بانك ها هر دالر آمريــكا را با قيمت 12 هزار و 711

تومان و هر يورو را 14 هزار و 24 تومان خريدند.
ارز مســافرتى هم به ازاى هر يورو با احتســاب كارمزد بانك و بانك 

مركزى حدود 14 هزار و 400 تومان بود.

مركز آمار اعالم كرد

تورم آذرماه 40 درصد

 وزير تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى از 
ســاخت 200 هزار مســكن بــراى جامعه 
اجتماعى  تأمين  مســتمرى بگيران  كارگرى، 
و بازنشســتگان با همــكارى وزارت راه و 

شهرسازى طى 3 سال آينده خبر داد.
شريعتمدارى  محمد  خبرآنالين،  گزارش  به 
در مراســم «امضاى تفاهمنامــه وزارت راه 
و شهرســازى با وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در حوزه تأمين مسكن براى جامعه 
كارگرى، بازنشســتگان و مســتمرى بگيران 
ظرفيت هاى  داشت:  اظهار  اجتماعى»  تأمين 
قانونــى زيادى براى تأمين مســكن جامعه 
كارگرى كشــور وجود دارد؛ به طورى كه بر 
اســاس ماده 142 قانون كار، تكاليفى براى 
تأمين مســكن بر عهده جامعه كارفرمايى و 
دولــت در تبصره هاى يــك و دو اين ماده 

پيش بينى شده است.
وى با بيــان اينكه ايــن تفاهم نامه ظرفيت 
همــكارى و همدلــى بيــن تشــكل هاى 
كارگرى، كارفرمايى و دســتگاه هاى اجرايى 
را فراهم مى كند، ادامه داد: براى تأمين مالى 
اجراى پروژه هاى مســكن براى كارگران و 
بازنشســتگان، از ظرفيت بانك عامل حوزه 
مسكن با همكارى وزارت راه و شهرسازى 
و همچنين از ظرفيت هاى ســاير بانك هاى 
كار و رفاه  تعــاون،  زيرمجموعــه وزارت 

اجتماعى استفاده مى كنيم.
وزير تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى افزود: 
اجتماعى و بازنشستگى  صندوق هاى تأمين 
كشــورى در تأميــن مالــى ايــن پروژه ها 
مشــاركت دارند؛ ضمن اينكه وزارت راه و 
شهرســازى نيز با ارائه زمين هاى 99 ســاله 
به صورت رايــگان در اين پروژه همكارى 

خواهد كرد.
بر  عالوه  گفــت:  همچنين  شــريعتمدارى 
صنعتى  شهرك هاى  شركت  ظرفيت  از  اين، 
نيز كه محل تجمع صنايع هســتند، استفاده 
مى شــود تا كارفرمايان به اســتناد ماده 142

قانون كار، در اين طرح مشاركت داده شوند 
تا عالوه بر اســتفاده از ظرفيت هاى دولت، 
از ظرفيت هاى جامعــه كارفرمايى نيز براى 
تأمين زمين و مسكن كارگران استفاده كنيم.

وى با اشــاره به جمعيت 43 ميليون نفرى 
كارگرى كشور گفت: حدود 3 ميليون و300
هزار نفر بازنشســته تحت پوشش صندوق 
تأمين اجتماعــى و 1,5ميليون نفر نيز تحت 
پوشــش صندوق بازنشستگى كشور هستند 
كــه براى تأمين مســكن مجموعــه جامعه 
كارگرى، بازنشســتگى و مستمرى بگيران از 
ظرفيت هاى دولتى، كارفرمايى و تعاونى هاى 

مســكن كارگــرى بــه صــورت منظم و 
سازماندهى شده استفاده خواهيم كرد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى تأكيد كرد: 
در قالب تفاهمنامه امروز طى 2 سال آينده، 
اجراى 200 هــزار واحد مســكونى براى 
جامعه كارگرى، بازنشستگى و مستمرى بگير 

كشور هدف گذارى شده است. 
همان طور كه اعالم شــد عــالوه بر اين، از 
ظرفيت شركت شهرك هاى صنعتى نيز براى 
تأمين مسكن كارگران با به كارگيرى ظرفيت 
اســتفاده  صنعتى  شــهرك هاى  كارفرمايان 

خواهد شد.

جزئيات 
ساخت مسكن كارگران 

اعالم شد
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ليورپول قهرمان جام باشگاه هاى جهان شد
 ليورپــول در فينال جام باشــگاه هاى جهان توانســت با يك گل 
فالمنگو برزيل را شكست دهد و جام قهرمانى را براى نخستين بار در 

تاريخ خود باالى سر ببرد.
پرونده جام باشــگاه هاى جهان به ميزبانى قطر بســته شد و در ديدار 
فينــال 2 تيم ليورپول و فالمنگو برزيل به مصــاف هم رفتند كه اين 
ديدار با يك گل به ســود قرمز پوشان آنفيلد به پايان رسيد تا اين تيم 
براى نخســتين بار در تاريخ خود بتواند قهرمانى را در اين رقابت ها 

به دست آورد.
جــدال 2 تيم در وقت هــاى اصلى بدون گل به پايان رســيد اما اين 
ليورپول بود كه در دقيقه 109 توسط فيرمينو مهاجم برزيلى خود تك 
گل بازى را به ثمر رســاند و همين يــك گل كافى بود تا تيم خوب 

كلوپ قهرمان شود.
در ديــدار رده بندى هم كه قبل از اين بازى برگزار شــد تيم مونترى 
مكزيك توانســت در ضربات پنالتى الهالل را شكست دهد و در رده 

سوم جاى گيرد.

استقالل منتظر ليست استراماچونى 
براى نقل و انتقاالت

 باشگاه استقالل براى ورود به بازار نقل و انتقاالت در انتظار ليستى 
است كه قرار است از استراماچونى دريافت كند.

درحالى كــه فصل نوزدهم ليــگ برتر عمال وارد پنجره زمســتانى 
نقل و انتقاالت شــده، باشگاه استقالل هنوز اقدام خاصى در اين رابطه 
انجام نداده اســت و اين درحالى اســت كه به نظر مى رسد آنها براى 
ترميم نقاط ضعف نيم فصل اول بايد هرچه زودتر در اين راستا اقدام 

كنند.
باشگاه استقالل براى ورود رسمى به بازار نقل و انتقاالت، انتظار ليستى 
را مى كشــد كه بايد از اســتراماچونى دريافت كند. بعد از آماده شدن 
ليســت ورودى و خروجى هاى نيم فصــل اين تيم، مديران مجموعه 
عمليــات نقل و انتقاالتى را آغــاز مى كنند تا در اســرع وقت پرونده 

نقل و انتقاالت زمستانى اين تيم بسته شود.

استقالل و پرسپوليس
 از نقل و انتقاالت محروم شدند

 كميته انضباطى از تعليق نقل و انتقاالت باشگاه هاى پارس جنوبى 
جم، تراكتور تبريز، نســاجى مازندران، صنعت نفت آبادان، استقالل 

تهران و پرسپوليس تهران خبر داد.
كميتــه انضباطــى با ارســال نامه هــاى جداگانــه به باشــگاه هاى 
پارس جنوبى جم و پرســپوليس تهران اعالم كــرد: در مورد گزارش 
ابزارى عليــه باشــگاه ها پارس جنوبى جم، تراكتور تبريز، نســاجى 
مازندران، صنعت نفت آبادان، اســتقالل تهران و پرسپوليس، مبنى بر 
امتناع و استنكاف از اجراى حكم قطعى(كميته انضباطى/ كميته تعيين 
وضعيت) موضوع ماده 89 مقررات انضباطى مصوب 1397 با توجه به 
محتويات پرونده و به منظور اجراى عدالت، تخلف انتسابى در خور 
صدور قرار دســتور موقت تشخيص و بر همين اساس به استناد ماده 
100 از مقررات انضباطى باشــگاه موصوف تا اطالع ثانوى و حداكثر 
تــا 30 روز از تاريخ صدور اين قرار از ثبت نــام قراردادهاى خود با 
بازيكنان جديد در سازمان ليگ مربوطه بدون موافقت كتبى اين كميته 

محروم مى گردد.
دستور موقت صادره بالفاصله قابل اجرا بوده و ظرف مدت 5 روز از 

ابالغ، قابل تجديدنظر نزد كميته استيناف است.
فصل نقل و انتقاالت زمستانى فوتبال ايران از 26 آذر شروع شده و 23

دى به پايان مى رسد.

المپيك 2020 با طعم برف
 ژاپنى ها براى مقابله با شرايط آب و هواى گرم و در طول مسابقات 
المپيك ســال آينــده، از برف مصنوعى براى خنك نگه داشــتن فضا 

استفاده خواهندكرد
كميتــه برگزارى المپيك توكيو 2020 بــراى مقابله با گرماى فزاينده 
در مســابقات المپيك 2020 طى يك رويداد آزمايشى مسابقات كانو، 
برف هاى مصنوعى را توليد و آماده پخش خواهدكرد تا از گرمازدگى 
و ايجاد مشكالت ناشى از دماى هواى باال براى تماشاچيان مستقر در 

جايگاه هاى غيرمسقف جلوگيرى كند.
اين ماشــين ها با توان توليد 270 كيلوگرم برف در مترمعكب در هر 
دقيقه، در جايگاه پخش موزيك محل برگزارى مســابقات كانو قرار 

مى گيرند.

دى ماه سرنوشت ساز
 فوتبال و واليبال در راه المپيك

 تكليــف صعود تيم فوتبال اميد ايران و تيــم ملى واليبال ايران به 
المپيك 2020 به زودى مشخص خواهدشد.

در فاصله كمتر از يك ســال تا شــروع رقابت هاى المپيك 2020 در 
توكيو، 2 رشــته فوتبال و واليبال كه هر كدام مخاطبان پرشــمار خود 
را دارند، شــانس خود را براى صعود به رقابت هاى المپيك از طريق 
مسابقات انتخابى در قاره آسيا امتحان خواهندكرد، 2 تيمى كه تا چندى 
ديگر بايد به مصاف رقباى خود بروند و البته كه كارشناســان شرايط 
متفاوتى را براى هر يك از اين 2 تيم در راه صعود به المپيك متصور 

هستند. 

فوتبال اميد طلسم شكنى مى كند؟
 از آخريــن حضور تيم فوتبال ايران در المپيك بيش از 40 ســال 
مى گذرد، آخرين بار شــاگردان حشمت مهاجرانى بودند كه توانستند 
در چارچوب رقابت هاى المپيك 1976 مونترال پا به مســتطيل ســبز 
بگذارنــد و در همان دوره هم تا مرحله يك چهارم نهايى پيشــروى 
كردنــد تا آخريــن دوره حضور فوتبال ايــران در المپيك، با يكى از 

بهترين نتايج ممكن در اين رقابت ها همراه شود.
حاال يك بار ديگر موعد مسابقات انتخابى المپيك در رشته فوتبال فرا 
رســيده و اين بار تيم اميد ايران با هدايت حميد استيلى و بازيكنانى 
ارزشمند و باكيفيت مثل مهدى قائدى، اميد نورافكن، محمد محبى و 

ديگران خود را براى كسب سهميه المپيك آماده مى كند.
اميدهاى فوتبال ايران بايد در گروهى فوق العاده دشوار با تيم هاى كره 

جنوبى، ازبكستان و چين پيكار كنند.

اميد هاى فوتبال از 19دى به ميدان مى روند
 رقابت هاى فوتبــال انتخابى المپيك 2020،از 19 دى ماه در تايلند 
برگزار خواهد شد، در نخســتين روز ملى پوشان ايران روز پنجشنبه 
19 دى با ازبكســتان ديدار مى كند، سپس روز يكشنبه 22 دى ماه با 
كره جنوبى مصاف مى كند و در آخرين ديدار مرحله گروهى هم روز 

چهارشنبه 25 دى با چين روبه رو خواهدشد.

مسابقات 3 پرش جفت در اسدآباد
 ســومين دوره مســابقات بازى هاى بومى محلى در رشته 3 پرش 

جفت متوالى در شهرستان اسدآباد برگزارشد.
سومين دوره مسابقات بازى هاى بومى محلى در رشته 3 پرش جفت 
متوالى در بخش آقايان، در 2 رده سنى جوانان و بزرگساالن به همت 
هيأت روســتايى، بازى هاى بومى محلى و كميته اجرايى مســابقات 

ورزش روستايى موسى آباد برگزار شد.
ايــن مســابقات بيــن تيم هــاى روســتاى موســى آباد، وندرآبــاد 
و على آبــاد پيرشــمس الدين بــه ميزبانــى روســتاى موســى آباد 

ــد . ــزار ش برگ
نفرات برتر اين مسابقات:
در رده سنى جوانان

1- فخرالدين موسوى با ركورد 50/8 از موسى آباد، 
2- اميرحسين جعفرى با ركورد 58/7 از موسى آباد، 

3- حسين ميرزايى با ركورد 22/7 از وندرآباد
در رده سنى بزرگساالن

1- فتح ا... هدايتى از موسى آباد با ركورد 1/8
2- حاج خدا كرم مرادى از على آباد با ركورد 64/7
3- سيدسعيد موسوى از موسى آباد با ركورد 57/7

در پايان با حضور سرپرســت اداره ورزش، اعضاى شــوراى شهر و 
رئيس هيأت روستايى به نفرات برتر جوائزى اهدا شد.

1

2

3

پيشخوان

آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه صفدرى قانع داراى شــماره شناسنامه  يك به شرح دادخواست به كالسه 111/518/98ش از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان نصرت ا... صفدرى قانع به شماره شناســنامه  31 در تاريخ 93/6/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به:1- متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر دختر متوفى 2-خليل صفدرى قانع فرزند نصرت ا... 
به شــماره شناسنامه 1283 صادره از بهار متولد 1339 پســر متوفى 3- مظفر صفدرى قانع فرزند نصرت ا... به شماره شناسنامه 4 صادره از بهار متولد 
1349 پســر متوفى 4-داودعلى صفدرى قانع فرزند نصرت ا... به شماره شناسنامه 104121 صادره از بهار متولد 1338 پسر متوفى 5-محمدعلى صفدرى 
قانع فرزند نصرت ا... به شماره شناسنامه يك صادره از بهار متولد 1337 پسر متوفى 6-افروز صفدرى قانع فرزند نصرت ا... به شماره شناسنامه 3 صادره 
از بهار متولد 1343 دختر متوفى 7-ســكينه صفدرى قانع فرزند نصرت ا... به شماره شناسنامه 2 صادره از بهار متولد 1357 دختر متوفى اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 380)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آغاز قايقران همدانى 
براى كسب سهميه المپيك

 كيميا زارعى قايقران همدانى براى كسب سهميه بازى هاى المپيك 
2020 توكيو ژاپن دور جديد تمرين آماده سازى خود را شروع كرد.

رئيس هيــأت قايقرانى همدان بــا اعالم اين خبر بــه ايرنا گفت: 
اردوى تداركاتــى تيم ملى روئينــگ بانوان از امروز بــه ميزبانى 
درياچه آزادى برگزار مى شود و زارعى در بخش سبك وزن بانوان 

مى يابد. حضور 

محمــد ضرورى افزود: اين اردو با هدف حضور موفق در مســابقات 
كسب سهميه المپيك 2020 توكيو انجام مى شود و كيميا زارعى باتوجه 
به تجربه و موفقيت در عرصه هاى بين المللى به ويژه آســيايى، شانس 

الزم را براى رسيدن به سهميه دارد.
وى اضافه كرد: زارعى در مسابقات اخير قهرمانى آسيا توانست 2 نشان 
برنز كسب كند و يكى از شانس هاى اصلى براى كسب سهميه المپيك 

به شمار مى رود.
رئيس هيأت قايقرانى همدان خاطرنشان كرد: درسال هاى اخير همواره 
جزو مدال آوران قايقرانى كشور در ميادين بين المللى بوده ايم و تالش ما 

كسب سهميه المپيك است.
وى افزود: حضور در المپيك مهمترين افتخار يك ورزشــكار به شمار 
مى رود و توقع داريم قايقرانان همدانى براى كســب اين موفقيت مهم 

تالش مضاعف داشته باشند.
وى با اشاره به اينكه بســترهاى الزم براى موفقيت قايقرانان مستعد و 
نخبه همدان در حد توان مهيا شــده است، گفت: اميدواريم براى سال 

آينده سهميه المپيك را در اختيار داشته باشيم.
همدان داراى 120 قايقران مدال آور و قهرمان است كه همواره فعاليت 

هاى مستمر در رقابت هاى مختلف دارند.

كسب 3 نشان رنگارنگ 
كونگ فو استان

 كونگ فوكاران استان در مسابقات 
قهرمانى كشــور به ميزبانــى البرز 3 

نشان رنگارنگ كسب كردند.
تيم 7 نفره استان در بخش مماى(فرم) 
هيــأت كونگ فو و هنرهاى رزمى در 
كونگ فو  كشور  قهرمانى  مســابقات 
بــه ميزبانى البرز حضور داشــت و 
توانســت 3 نشــان رنگارنگ كسب 

كند.
اين مسابقات در رده سنى جوانان و 
بزرگســاالن طى 2 روز برگزار شد و 
تيم همدان با سرپرستى جمشيد بيات 
توانست با كسب 3 نشان به كار خود 

پايان دهد.
در بخش انفرادى ميثم اميرى در رده 
سنى بزرگســاالن بخش فرم (من تو 
حيدرى  محمدصادق  برنز،  نشان  ما) 
در رده ســنى بزرگساالن بخش فرم 
(اوم) نشــان نقره و ابوالفضل باقرى 
در رده سنى جوانان بخش فرم (مايانا 
كيتو) نشان برنز اين مسابقات را ازآن 

خود كردند.

بانوان شمشيرباز 
همدانى بر جايگاه سوم 

قهرمانى كشور
 تيــم شمشــيربازى بانــوان اســتان 
همــدان در اســلحه «اپــه» بــراى 
ــى،  ــادى افتخار آفرين ــال هاى متم س
ــب  ــه كس ــق ب ــم موف ــار ه ــن ب اي
ــاى  ــى در رقابت ه ــوم تيم ــام س مق
شمشــيربازى  كشــور  قهرمانــى 

ــدند. ش
تمــام  بــا  اســتان  شمشــيربازان 
ــر  ــتى پ ــا دس ــم ب ــاز ه ــا ب كمبوده
ســمانه  بازگشــتند،  همــدان  بــه 
خورشــيدى، بهــاره رمضانــى، مريــم 
ــه  ــبزوارى ب ــا س ــدى و پريس حمي
مختارى نــژاد،  انســيه  سرپرســتى 
پــس از غلبــه بــر تيــم يــزد در 
بازى هــاى حذفــى بــه يــك چهــارم 
ــت  ــس از رقاب ــه و پ ــى راه يافت نهاي
ــه كســب  ــق ب ــان موف ــم ميزب ــا تي ب
رقابت هــا  ايــن  ســوم  جايــگاه 

ــدند. ش
اين تيــم با وجود مصدوميت كاپيتان 
تيم ســمانه خورشــيدى توانست به 
مقام سوم برســد كه قطعا با حضور 
ايشان، همدان به رقابت هاى فينال راه 

پيدا مى كرد.
شمشيربازى  كشور  قهرمان  مسابقات 
بانوان در اسلحه «اپه» در تبريز مركز 
استان آذربايجان شرقى برگزار گرديد.

نشست رؤساى 
هيأت هاى موتورسوارى 
و اتومبيلرانى در همدان

رؤســاى  فصلــى  نشســت   
و  موتورســوارى  هيأت هــاى 
ــدان  ــتانها در هم ــى شهرس اتومبيلران

شــد. برگــزار 
در اين جلسه كه رؤساى شهرستانهاى 
تويســركان، نهاوند و همدان حضور 
داشتند مشــكالت و مسايل هيأت ها 

بررسى شد.
دبير هيأت موتورســوارى و اتومبيلرانى 
استان همدان ضمن تقدير از فعاليت ها 
و عملكرد هيأت هاى شهرستانها، گفت: 
با توجه به پايان فصل، هيأت ها برنامه ها 
و فعاليت هــاى كميته هــاى خود را در 
فصل جديد به هيأت موتورســوارى و 

اتومبيلرانى استان همدان ارائه دهند.
محمدمهدى پناهى افزود: با توجه به 
پيشرو بودن ايام ا... دهه فجر روساى 
هيأت ها بايد برنامه هاى خود را براى 

اين ايام اعالم كنند.
در اين جلسه رؤسا خواستار صدور 
موتورسواران  براى  ورزشــى  پالك 
شــدند و مقرر شــد اين مســئله از 
طريق اداره ورزش و جوانان همدان 

پيگيرى شود.

 اخراج: فرشاد امامى 
داوران: وحيد صالحى، مصطفى بابايى و رضا 

اسكندرى 
تيــم خيبر: هــادى حاجــى اباتى، رســول 
فرشــاد  صــدرا 77)،  طهماســبى، (علــى 
امامى شيخ آبادى، فرزاد بهارى، سجاد بازيگر، 
امير آبى (مهران احمدى 70)، حســن نعمتى، 
محمد مواليى پور، سامان محرابى زاده، محمود 

بيرانوند و ناصر عباسى 
سرمربى: مهرداد خادمى 

تيــم شــهردارى: رســول مقصــودى، على 
ابوالفتحى، فرشاد جليلوند، عليرضا شاهسوند، 
محمدعباس تبــار، كاظم صالحى، اميرمحمد 
ستانى، محمد باالوند،(محســن وفايى90 )، 
مهدى خلج، (حســين قــادرى 88) و محمد 

زارعى، (محمد كاظمى 68)
سرمربى: هادى گل محمدى 

خرم آباد ورزشگاه تختى بازى معوقه از هفته 
نهم رقابت هاى ليگ دســته دوم كشور جام 

آزادگان 
ديدار معوقه هفته نهم رقابت هاى ليگ دسته دوم 
در گروه اول با انجام 2 بازى دنبال شد و پرونده 

اين رقابت ها در نيم فصل اول بسته شد.
در يكــى از ديدارها تيم فوتبال شــهردارى 
همدان ميهمان تيم خيبر خرم آباد بود كه اين 
بازى در ورزشگاه تختى اين شهر برگزار شد، 
شاگردان هادى گل محمدى كه در رده ششم 
قرار داشتند براى آنكه با رتبه خوبى نيم فصل 
را به پايان ببرند براى كســب پيروزى قدم به 
ميدان گذاشتند و خيبر نيز براى حفظ جايگاه 
ســوم خود نياز به پيروزى داشــت، بازى با 
سوت وحيد صالحى داور ليگ برتر آغاز شد.
بازى در نيمه اول بيشتر در ميانه ميدان بين 2

تيم ردو بدل شد و دروازه ها كمتر تهديد شد. 
شهردارى كه با مصدوميت پورقاسمى مهاجم 

گلزن خود روبه رو بود محســن وفايى را نيز 
نيمكت نشين كرده بود تا با تركيبى تازه بازى 
كند، به رغم تــالش 2 تيم در نيمه اول توپى 
از خط دروازه ها نگذشــت و بازى بدون گل 

مساوى تمام شد.
در نيمــه دوم 2 تيم با رويكــردى تهاجمى 
قدم به ميان گذاشــتند و براى رسيدن به گل 
برنامه داشتند اما اين حمالت تا پشت محوطه 
جريمه ادامه داشــت و مدافعان با هوشيارى 
آنها را دفع كردند. در اواخر بازى 2 تيم تالش 

بيشترى براى گلزنى در خود نشان دادند. 
در دقيقه 81 بازى، مهاجم شهردارى موقعيت 
خيلى خوبى به دســت آورد كــه با واكنش 

فوق العاده دروازه بان خيبر راهى كوثر شد.
در 10 دقيقه پايانى بازى، خيبر با اخراج فرشاد 
امامى 10 نفره شد و در ادامه على رغم تالش 
2 تيم بازى بدون گل مساوى به آخر رسيد تا 
شــهردارى همدان با 2 پله صعود و با تفاضل 
گل بهتــر در رده چهارم جدول قرار بگيرد و 

خيبر همچنان در جايگاه سوم باقى ماند.
در ديگــر ديدار معوقــه تيم اتحــاد آواالن 
كامياران در يك بازى پرگل و يك طرفه موفق 
شــد با نتيجه 6 بر يك تيم اروند خرمشهر را 
شكســت دهد و با 4 پله صعود نيم فصل را با 

رتبه هشتم به پايان برد.
رقابت ها در اين گروه به پايان رسيد و تيم ها 
به اســتراحت رفتند تا دور برگشت را از 21

دى آغاز كنند.
در پايــان نيم فصل، تيم اســتقالل مالثانى با 
كسب 27 امتياز صدرنشين مى باشد و تيم هاى 
شــهيد قندى يزد و خيبر خرم آباد با 24 امتياز 

در كمين استقالل هستند.
تيم هاى شــهردارى همدان، شــهردارى بندر 
آستارا و فوالد نوين اهواز مشتركاً با 21 امتياز 
چهارم تا ششم هستند و در انتهاى جدول نيز 
2 تيم كارون اروند خرمشــهر با 10 امتياز و 
شــهردارى فومن با 4 امتياز كابوس سقوط را 

بيش از پيش احساس مى كنند.

 هفته ســيزدهم رقابت هاى ليگ دسته اول 
قهرمانى باشــگاه هاى اســتان، يادواره شهيد 
محمدحسين بشيرى امروز با انجام 3 بازى در 
شهرهاى ســامن، بهار و همدان دنبال مى شود 
كه در حســاس ترين بازى،2 تيم همدانى آراد 
جورقان و اتحادجــوان همدان به مصاف هم 
مى روند. اين رقابت ها قرار بود هفته گذشــته 
انجام شود كه به دليل شــرايط جوى به امروز 

موكول شد.
امروز تيم آراد در حالى ميزبان اتحاد جوان است 
كه هفته گذشته با شكستى كه برابر صنايع دستى 
پذيرفت تا حدودى شانس خود را براى صعود 
از دست داد و حاال امروز تمام آرزوهاى خود 

را در بازى با اتحاد جوان جستجو مى كند.
شاگردان حسين ســليمانى سالمند اگر از اين 
بازى نتواننــد امتيازات الزم را كســب كنند، 
اميدهاى خود را براى صعود از دست خواهند 
داد. تيم اتحاد جــوان نيز به رهبرى عبدالرضا 
رضايى در رده دوم جدول قرار دارد. اتحاد در 
صورت برترى در بازى امروز صعود خود را تا 
حــدودى قطعى خواهدكرد و حال بايد منتظر 
ماند و ديد كه در اين بازى مرگ و زندگى كام 

كدام تيم شيرين خواهد شد.

صدرنشين اين رقابت ها شهداى باباعلى بهار 
امروز ميزبان صنايع اللجين اســت، صنايع كه 
هفته گذشــته سدراه آراد جورقان شد و بخت 
ايــن تيم را براى صعود كاهــش داد امروز به 
مصاف ديگــر تيم مدعى صعــود و قهرمانى 
مى رود. شــاگردان على ضميرى در اين ديدار 
به دنبال آن خواهندبود كه شگفتى ساز شوند و 
اين بار قصد دارند كه يقه تيم بهارى را بگيرند. 
ايــن تيم تاكنون  در بازى هــاى خانگى نتايج 
خوبى گرفته است و احتماال امروز تيم باباعلى 

روز سختى را پيش رو خواهد داشت.
اما تيم شــهداى باباعلى كه اين روزها فوتبال 
خوب و روانى را ارائه مى دهد در اين بازى به 

دنبال آن است كه صعود و حتى قهرمانى خود 
را قطعــى كند و در اين ديدار خانگى به دنبال 
3 امتياز بازى اســت، دپارتمان داورى اســتان 
قضاوت اين بازى را به اميد جمشــيدى داور 
جوان و خوب همدانى سپرده است كه در امر 
قضاوت احمد رضايتى و حسين صالحى منش 
وى را كمــك خواهنــد كرد. ايــن ديدار در 
ورزشگاه جوانان شهر بهار برگزار خواهد شد.

و ســرانجام تيم فوتبال عقاب يكــى ديگر از 
بخت هاى صعود به ســامن پرواز خواهد كرد تا 
با رادمردان اين شــهر ديدار كند، عقاب اسدآباد 
16 امتيازى است و براى آنكه همچنان اميدوار به 
صعود باشد در اين بازى محكوم به پيروزى است.

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته سيزدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

927+13832167استقالل مال ثانى 1
1224+13651208شهيد قندى يزد 2
924+13661145خيبر خرم آباد 3
421+135621612شهردارى همدان 4
321+136342219شهردارى بندر آستارا5
321+136342118فوالد نوين اهواز 6
516+133731510مسن نوين كرمان 7
416+134451511اتحاد اوالن كامياران 8
115-133641314اميد پرسپوليس گناوه9
214-133551315ميالد مهر تهران 10
414-133551418كاسپين قزوين 11
514-133551217اترك بجنورد12
1710-133191128كارون اروند خرمشهر 13
214-49829-13شهردارى فومن 14

توقف شهردارى 
در فلك االفالك 

خيبر خرم آباد صفر............................................................................................................................... شهردارى همدان صفر

هفته سيزدهم ليگ دسته اول در ايستگاه 13

جشن يلدا ويژه بانوان ورزشكار در رزن
 جشــن يلــدا ويــژه بانــوان ورزشــكار بــا بخش هــاى مختلفــى از 
جملــه موســيقى ســنتى، حافظ خوانــى، اجــراى حــركات نمايشــى 
ــح  ــهيد مفت ــالن ش ــابقه در س ــزارى مس ــتيك كاران و برگ ژيمناس

برگــزار شــد.
جشــن يلدا با هدف ايجاد فضاى شــاد و خاطره انگيــز براى بانوان 
ورزشــكار با حضور بيش از 100 نفر بــا همكارى هيأت همگانى و 

ژيمناستيك در سالن شهيد مفتح رزن برگزار شد.
ســميرا موســوى نايب رئيس هيأت همگانى و مسئول برگزارى اين 
مراسم گفت: جشن شب يلدا ويژه ورزشكاران با بخش هاى مختلفى 
از جمله موســيقى ســنتى، حافظ خوانى، اجراى حركات نمايشــى 
ژيمناستيك كاران و مســابقات ورزشى همراه بود و همچنين مسابقه 
پخت و تزئين كيك با هدف ايجاد شــادى و نشاط بين بانوان برگزار 

شد .
موســوى هدف از برگزارى اين آئين را احياى فرهنگ و آداب رسوم 
گذشته، ترويج نشاط و شادى و فرصتى بيشتر براى با هم بودن عنوان 

كرد.
در پايان اين مراســم پس از پذيرايى به 20 نفر از شركت كنندگان در 

مسابقه تجليل به عمل آمد.
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باباطاهر

تشخيص بيمارى هاى صعب العالج 
با حسگر ايرانى

 محققان موفق به طراحى حسگرى شدند كه با استفاده از نانوذرات 
طال ساخته شده و مى تواند بيمارى هاى صعب العالج را شناسايى كند.
به گزارش مهر، مجرى طرح اين حســگر با بيان اينكه اين حسگرها 
مبنى بر نانوساختار هستند و براى سرطان روده بزرگ تست شده اند 
گفت: اين حســگر مــورد آزمايش قرار گرفتــه و نتيجه آن خوب 
بوده اســت. باقرى خاطر نشان كرد: آپتامرها، نوكلئيك اسيدهاى تك 
رشــته اى هســتند كه با تمايل و برگزيدگى باال به گستره وسيعى از 
مولكول هاى هدف متصل مى شوند. از اين رو، آپتامرها به عنوان يك 
نوع جديد از اليه هاى تشــخيص زيســتى در زيست حسگرها براى 

تشخيص مولكول هاى كوچك و سلول كامل به كار گرفته شده اند. 

در يك دهه آينده حيات فرازمينى 
را پيدا خواهيم كرد

 ناســا براى يافتــن شــواهد الزم در مورد وجــود فرازمينى ها، 
برنامه هاى بســيارى را آغاز كرده و انتظــار دارد كه وجود آنها را در 

دهه آينده اثبات كند. 
به گزارش ايســنا ، دانشمندان ناســا باور دارند كه در 10 سال آينده 
مى توانند موجودات بيگانه فضايى را كشــف كنند. آن ها قصد دارند 
در سال آينده، يك مريخ نورد را به سياره مريخ بفرستند تا نمونه هاى 
سنگ را از اين سياره سرخ جمع آورى كنند. هدف از اين برنامه هاى 
بزرگ، اثبات وجود فرازمينى هايى اســت كه شايد در سيارات ديگر 
ساكن باشند. هنگامى كه مريخ نورد ناسا در سال 2021 پرتاب شود، 

مريخ نخستين ايستگاه توقف آن براى بررسى خواهدبود.

«حمله قلبى» را با اين روش كاهش دهيد 
 نتايــج تازه ترين بررســى ها حاكى از  آن اســت، پيــاده روى يا 
دوچرخه سوارى براى رفت وآمد به محل كار، خطر حمله قلبى افراد 

را كاهش مى دهد. 
به گزارش فارس، اين بررســى كه بيش از 43 ميليون نفر را بررسى  
كرده به خوبى نشــان مى دهد، پياده روى يا دوچرخه سوارى و انجام 
ورزش هاى سبك و درعين حال مؤثر به ميزان قابل توجهى بر سالمتى 

افراد تأثير مى گذارد. 
ــتفاده  ــار اس ــران كن ــدان و كارگ ــد كارمن ــد مى كنن ــان تأكي محقق
ــل كار و  ــه مح ــيدن ب ــراى رس ــوس ب ــرو و اتوب ــى، مت از تاكس
ــوارى  ــاده روى و دوچرخه س ــت، پي ــام جمعي ــن در ازدح قرارگرفت

ــد.  ــدى بگيرن را ج

نخستين تراشه دنيا كه كار دندان 
را انجام مى دهد 

 توليد ارگان هاى حياتى بدن انســان در قالب تراشه هاى مختلف 
روزبه روز در حال افزايش اســت و براى نخســتين بار تراشــه اى 
با كاركرد دندان توليد شــده اســت. به گزارش فارس، دانشــمندان 
توانسته اند براى نخستين بار بافت هايى را بر روى يك تراشه كشت 
كنند كه قادر به تقليد كاركرد دندان ها است. اين تراشه داراى مجارى 
ريزسيالى اســت كه از آن براى عبور مواد شيميايى مختلف استفاده 
مى شــود.  از همين طريق مى توان براى مطالعه تاثير مواد مختلف بر 
روى عملكرد اعضاى مختلف بدن اقدام كرد. تراشه با استفاده از مواد 
موجود در عاج دندان انسان طراحى شده و مجارى موجود بر روى 

آن روند عبور باكترى ها از كنار دندان ها را بازسازى مى كنند

تشخيص سرطان خون با هوش مصنوعى 
 محققان مى گويند، هوش مصنوعى مى تواند يكى از شــايع ترين 
اشكال سرطان خون به نام «لوسمى حاد مغز استخوان» را با ضريب 

اطمينان باال تشخيص دهد.
به گزارش ايرنا، گروهى از محققان تاكيد دارند رويكرد آنها بر اساس 
تجزيه و تحليل فعاليت ژن ســلول هاى موجود در خون اســت. در 
عمل، اين روش مى تواند از روش هاى مرســوم تشخيصى پشتيبانى 
كند و باعث آغاز زودتر درمان شود. با استفاده از اين روش، مى توان 
از روش هاى مرسوم تشخيصى پشتيبانى كرد و باعث صرفه جويى در 
هزينه ها شد، براى استفاده از اين روش در اصل، يك نمونه خون كه 
توســط پزشك خانواده گرفته و براى آزمايش به آزمايشگاه فرستاده 

مى شود، كفايت مى كند. 

برنامه هاى شاخص 
مشاركت دستگاه ها را مى طلبد

 برگــزارى برنامه هاى شــاخص و تأثيرگذارى 
آن در جامعه نيازمند جلب مشــاركت دستگاه هاى 
مختلف اســت. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان همدان با عنوان اين مطلب گفت: موفقيت 
اين حــوزه در گــرو همــكارى و هماهنگى بين 

دستگاه هاى مختلف است.
به گزارش مهر، احمدرضا احسانى در ديدار با معاون 
اســتاندار و فرماندار ويژه ماليــر، حوزه فرهنگ را 
بســيار گسترده عنوان كرد و با تاكيد بر اينكه تالش 
مى كنيم على رغم مشــكالت مالى كه در اين حوزه 
وجود دارد از كيفيت كارها كاسته نشود، خاطرنشان 
كرد: تالش مى كنيم در مســير برگزارى برنامه هاى 

ابتكارى، نو و تأثيرگذار گام برداريم.
احسانى يكى از راهكارهاى موفقيت در تأثيرگذارى 
برنامه ها را جلب مشاركت بين دستگاه هاى مختلف 
عنوان كرد. معاون اســتاندار و فرماندار ويژه مالير 
نيز در اين ديدار گفت: اين شهرســتان زيرســاخت 

فرهنگى قابل توجهى دارد.
قــدرت ا... ولدى بــا تاكيد بر اينكه امــروز يكى از 
دغدغه هــاى اصلى نظام مقابله بــا جنگ اقتصادى 
و جنگ فرهنگى اســت، افزود: دشــمن بخش هاى 
مختلــف جامعــه را هدف گرفته و ايــن نكته بايد 

همواره در برگزارى برنامه ها مد نظر قرار بگيرد.
وى ايجاد شور، نشاط و آرامش اجتماعى را ضرورى 
عنوان كرد و گفت: خوشــبختانه شهرستان مالير از 
نظر فرهنگى و هنرى بستر مناسبى دارد و برگزارى 

برنامه ها مورد استقبال قرار مى گيرد.
ولــدى تصريح كرد: مالير يك هزار و 100 شــهيد 
تقديم انقالب اسالمى كرده و شهر واقفين خيرانديش 
است و به عنوان شهر جهانى شناخته مى شود كه اين 

نشان دهنده پتانسيل هاى باالى مالير است.

اهداى زمينى براى ساخت 
كتابخانه در مالير

 اهداى يك قطعه زمين براى ســاخت كتابخانه 
عمومــى در مالير، مديــركل كتابخانه هاى عمومى 
همدان با اعالم اين خبر گفت: نيك انديشان ماليرى 
براى ساخت يك كتابخانه عمومى در يكى از مناطق 
محروم ماليــر زمينى به ارزش 2 ميليارد تومان اهدا 

كردند.
به گزارش مهر، عاطفه زارعــى با بيان اينكه زمينى 
به متراژ 260 متر مربع در شــهر مالير براى ساخت 
كتابخانه اهدا شده است، اظهار كرد: مرحوم حسين 
نقدى و رجب خاكپور اين زمين را به طور مشــترك 
در اختيــار كتابخانه هاى عمومى قرار دادند تا در راه 
آگاهى بخشــى و ترويج و توســعه فرهنگ كتاب و 

كتابخوانى مورد استفاده قرار بگيرد.
وى افزود: ورثه مرحوم حسين نقدى 200 متر مربع 
و جناب آقاى رجب خاكپور 60 متر مربع زمين براى 
ساخت يك كتابخانه عمومى در بلوار 15 خرداد شهر 

مالير روبه روى يخچال ميرفتاح درنظر گرفتند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان تصريح 
كرد: ايــن زمين به ارزش يك ميليارد تومان يكى از 
باارزش ترين اقدامات فرهنگى اســت كه در راستاى 
ســاخت يك مركز علمى و فرهنگى اهدا شــده و 

كتابخانه عمومى در اين زمين ساخت مى شود.
احمد مقتدرى، فرزند مرحوم نقدى اظهار كرد: زمين 
اهدا شده در يك منطقه محروم شهر مالير كه محل 
تولد و زندگى خانواده ما بوده، واقع شده كه امكانات 

فرهنگى كافى را ندارد.
وى افزود: متأسفانه تاكنون مركز فرهنگى كه بتواند 
خدمات مناسب به افراد اين محل به ويژه كودكان و 

نوجوانان را ارائه دهد، ساخت نشده است.
مقتدرى ادامه داد: اگر مكان فرهنگى مناســبى براى 
كودكان و نوجوانان وجود داشــته باشــد كه اوقات 
فراغت خود را در آن بگذرانند، قطعاً در آينده اين ها 
افــراد موفق ترى خواهند بــود. وى تأكيد كرد: البته 
هدف ديگر ما زنده نگاه داشــتن ياد برادر شهيدمان 

است كه به ياد او كتابخانه اى ساخته شود.

اولويت بازاريابى استان ها 
براى جذب گردشگر از كشورهاى همسايه 

 برنامه بازاريابى 31 اســتان درحال تشــريح اســت، مديركل دفتر 
بازاريابى و تبليغات گردشــگرى، گفت: جذب گردشگر از كشورهاى 

همسايه اصلى ترين محور برنامه ها و سياست ها بايد باشد. 
محمــد ابراهيــم الريجانــى در نشســتى كــه به صــورت ويدئــو 
ــز  ــنامه تمرك ــرى بخش ــا پيگي ــت: ب ــد، گف ــزار ش ــس برگ كنفران
ــات و  ــى اقدام ــگرى و بررس ــدف گردش ــاى ه ــر بازاره ــت ب فعالي
ــا هــدف  دســتاوردهاى حاصــل در ايــن زمينــه، از ابتــداى امســال ب
ــاى  ــه فعاليت ه ــى ب ــز بخش ــع و تمرك ــد از مناب ــرى هدفمن بهره گي
بين المللــى ادارات كل اســتانى، بخشــنامه «تمركــز فعاليت هــاى 
ــتان» در 21  ــر اس ــگرى ه ــدف گردش ــاى ه ــر بازاره ادارات كل ب
بنــد ابــالغ شده اســت تــا برايــن اســاس ارتبــاط دو ســويه متناســب 

ــود. ــام ش ــف انج ــتان و كشــورهاى مختل ــر اس ــان ه مي
 وى افــزود: بــر اســاس ايــن دســتورالعمل، هــر اســتان ضمــن آگاهى 
از بازارهــاى هــدف خــود، امــورى از جملــه تهيــه اقــالم تبليغاتــى 
بــا محوريــت زبــان كشــور هــدف، بروزرســانى وب ســايت اداره كل 
ــوالت  ــواى محص ــا محت ــل آن ب ــط و تكمي ــايت مرتب ــا وب س و ي
گردشــگرى قابــل عرضــه بــه بازارهــاى هــدف، تمركــز بــر تربيــت 
تورليدرهــاى مختــص كشــورهاى مــورد نظــر، آماده ســازى محيطــى 
پرتــردد  مكان هــاى  و  ورودى  مبــادى  به ويــژه  اســتان  ســطح 
ــدف،  ــورهاى ه ــان كش ــه زب ــا ب ــو راهنم ــگران، نصــب تابل گردش
ــافرتى  ــات مس ــر خدم ــراى دفات ــى ب ــاى آموزش ــزارى دوره ه برگ
ــگران  ــاليق گردش ــق و س ــناخت عالي ــوع ش ــا موض ــداران ب و هتل
ــى،  ــز اقامت ــت مراك ــت و حماي ــن هداي ــدف و همچني ــاى ه بازاره
رســتوران ها و ســاير مراكــز عرضــه خدمــات گردشــگرى بــا هــدف 
ــاز گردشــگران را در دســتور كار  ــود كيفيــت خدمــات مــورد ني بهب

ــرار داده اســت. ق
بر اساس اعالم روز شــنبه روابط  عمومى معاونت گرشگرى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى، الريجانى با اين كه در اين 
بخشنامه همكارى با شهردارى ها، وزارت امور خارجه و ساير نهادهاى 
فرابخشى براى افزايش ســطح همكارى هاى بين المللى نظير اقداماتى 
از جمله خواهرخواندگى، همايش هاى مشــترك، عضويت در انجمن 
و شــبكه هاى مرتبط در برنامه فعاليت اســتان هاى كشور قرار گرفته 
است، يادآور شد: به طور كلى تالش براين است تا با انعكاس فهرست 
كشــورهاى بازارهاى هدف گردشگرى استان به بخش هاى تاثيرگذار 
نظير اســتاندارى، ذى نفعان، اتاق بازرگانى، صنوف مرتبط، دانشگاه ها، 
موسسات آموزشــى، شركت هاى حمل ونقل و غيره نوعى يكپارچگى 
در حركت ادارات كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان 

با كليه بخش هاى تابعه محقق شود.
ــرى  ــگرى، پيگي ــات گردش ــى و تبليغ ــركل بازارياب ــه مدي ــه گفت ب
ــغ  ــاى هــدف تبلي ــر بازاره ــتان ها ب ــز اس ــدى تمرك ــنامه 21 بن بخش
ــى و  ــر بازارياب ــاى دفت ــت ها و برنامه ه ــن سياس ــده، از اصلى تري ش
تبليغــات در تعامــل بــا 31 اســتان اســت كــه كمــاكان تــا پايــان ســال 
ــرى آن سياســت هاى  ــا بازنگ ــال 99 ب ــه خواهدداشــت و در س ادام

جديــد ابــالغ خواهدشــد.
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مريم مقدم »
 حدود 13 ســال پيش،  يعنى در سال 1385 بود 
كه طرح پياده راه ســازى خيابان هاى شــهر همدان 
به منظور كنتــرل ترافيك مركز شــهر (ميدان امام 
خمينى(ره) ) مطرح و در همان ســال ها با اجراى 
ناقص برخى طرح هاى تكميلى در ايام مختلِف سال 

اين موضوع به نوعى در نطفه خفه شد.
مسئوالن شهرى و اعضاى شورا كه ديدند با وجود 
ايجــاد پل هــا، زيرگذرها و روگذرهــاى هزينه بر 
نتوانســتند از بار ترافيكى و آشــفتگى مركز شهر 
بكاهند و در اين ارتبــاط انتقادهاى زيادى بر آنان 
وارد شــده است كه بايد پاســخگوى مردم باشند، 
طرح خــاك خــورده پياده  راه ســازى خيابان هاى 
اكباتان و بوعلى را دوباره 2 ســال پيش از آرشــيو 
مصوبات شورا بيرون كشيدند تا با اجراى آن بتوانند 
يك فعاليت پر فايــده را براى دور بعدى انتخابات 
شورا كه يك سال ديگر برگزار خواهد شد به مردم 

گزارش دهند. 
شــايد بتوان نخســتين جرقه هاى حيات بخشى به 
خيابان هاى شــهرى را در كتاب "مرگ و زندگى"

شهرهاى بزرگ آمريكايى اثر "جيكوبز" جست وجو 
كرد. وى با معرفى اصطالح چشــمان ناظر خيابان 
ارتقاى كيفيت خيايان هاى شهر را براى عابران پياده 
مطرح و بر نقش خيابان به عنوان يك فضاى عمومى 

در ايجاد تعامالت اجتماعى تأكيد كرده است.
حال با توجه به اينكه امروزه با گســترش شــهرها 
در جهات مختلف و وابستگى شهروندان به وسايل 
نقليه شــخصى و عمومى براى تردد در سطح شهر، 
مشــكالتى از جمله مشــكالت زيســت محيطى، 
افزايــش هزينه هــاى مديريت شــهرى و مصرف 
ســوخت ترافيك و... به وجود آمده اســت و اين 
موضوع در شــهر همدان با 6 خيابان اصلى مشرف 
به ميدان اصلى كه كم عرض هســتند و بسيارى از 
صنوف را در خود جاى داده اســت بســيار محرز 
اســت مى طلبد كه به برنامه ريزى در اين خصوص 
بپردازيم. به همين منظور از ســال 1363 جرقه هاى 
تدويــن طرح هــاى مختلفى كه به مســأله پياده راه 
كردن رينگ نخســت شهر نظر داشت، پرداخت كه 
از جمله آن مى توان به پيــاده راه كردن خيابان هاى 
بوعلى و اكباتان در طرح تفصيلى شهر همدان كه در 
سال 1367 مصوب شد و حذف ورود خودروهاى 
شخصى در ســاعات پر ترافيك اشاره كرد كه البته 

همگى ناقص رها شدند.
2سال پيش نوشتيم 

همان 2 ســال پيش نوشــتيم كه با ايــن حال و با 
وجود اينكه طرح هاى متعددى در 3 دهه براى حل 
اين مشكل شــهرى به طور موقت به اجرا درآمده 
اما اجــراى كامل طــرح تفصيلى كه بــه موضوع 
پياده راه ســازى رينگ نخست شــهر مى پردازد در 
هاله اى از ابهام باقى مانده اســت چــرا كه معلوم 
نيســت اجراى طرح پياده راه سازى خواهد توانست 
اصل شــهروندمدارى و توجه به حقوق شهروندى 
كه در منويات رهبر انقالب هم بر آن تأكيد شده را 

تحقق بخشد يا ...
حاال كه يك ســال از تغيير هويــت خيابان اكباتان 
به پياده راه سنگ فرش شــده ميگذرد كه خبر مى 
رســد عبور و مرور خودروهاى عمومى در بخشى 
از پياده راه اكباتان آزاد شــد. پشت اين خبر دنيايى 
از هزينه كردهاى استانى و ملى و حتى جهانى زير 

سوال مى رود . 
يكى از ملموس ترين هزينه كردهاى جهانى آسفالت 
شدن پيشانى هگمتانه و سنگينى سايه جهانى نشدن 
بر آن بود ؛ ســايه اى كه تا هميشه دامان اين سايت 

تاريخى را گرفت . 
در روزهــاى اخير ، با تصويب شــوراى هماهنگى 
ترافيك اســتان همدان، عبــور و مرور خودروهاى 
عمومى « ون هاى مســافركش» در بخشــى از پياده 
راه اكباتان تا ارديبهشت 99 آزاد شد. اين يعنى قصه 

پياده راه شدن اكباتان به سر رسيد و طرح به هدف 
مشخص خودش نرسيد.

در شوراى هماهنگى ترافيك استان همدان با دستور 
كار صدور مجوز براى عبــور و مرور خودروهاى 
عمومى در بخشى از پياده راه اكباتان به منظور رونق 
كســب و كار مغازه هاى اين خيابان برگزار شد اين 
همان داستان مبهمى است كه در سالهاى اخير دامان 
پروژه هاى بدون پيوست فرهنگى و گردشگرى در 

همدان را گرفته است .
خيابان شدن دوباره پياده راه همان مثنوى هفتادمن 
كاغذ اســت كه به نام پروژه پياده راه سازى همدان 
و به كام فاخرترين اقدامات شــوراى چهارم مطرح 

مى شد. 
 يك اقدام دقيقه نودى

24مردادماه 1396 بود كه اعضاى شــوراى اسالمى 
شــهر همدان در جلســه مشــترك كميسيون هاى 
فرهنگى، اجتماعى، معمارى و شهرسازى با موضوع 
گزارش روند كلــى اجراى پياده راه ســازى، اعالم 
كردند ،  پروژه كلنگ زنــى پياده راه ميدان مركزى 
و خيابــان اكباتان، يك اقدام دقيقــه نودى نبوده و 
مى توان آن را از فاخرتريــن اقدامات دوره چهارم 

شوراى اسالمى دانست.
در اين جلســه  برخى از اعضاى شــوراى چهارم 
عنوان كــرده بــود ؛ در مدت زمان كوتــاه پروژه 
پياده راه ســازى بوعلى را به اتمام رسيده و در حال 
حاضر نيز كلنگ زنى فاز دوم اين پروژه عملى شده 

است.
آنهــا تاكيد ميكردند ، بايد بپذيريم با پيوســتن تپه 
هگمتانه و مســجد جامع به آرامگاه بوعلى بخش 
قابــل توجهى از هويت ميــراث فرهنگى به ظهور 
نشسته است، و بر اين باور بودند انتقاد برخى افراد 
از اين پروژه بدون اطالع كارشناسى و منطق علمى 

بوده است.
از نگاه اعضاى چهارم و پنجم شوراى اسالمى شهر 
يكــى از اصلى ترين محورهاى محيط زيســتى كه 
شــاخصه هاى زيبايى شهرى هم به حساب مى آيند 
پياده راه ســازى بــود ،  اجرايى شــدن اين طرح ها 
موجبات رفاه و نشــاط شهروندان را فراهم مى كند 
ولى اگــر اين انتقادات ادامه دار باشــند، اين چنين 
پروژه هاى ضرورى در حد يك طرح باقى مى مانند.

  طرح به نتيجه رسيده 
برگشت خورده است

حال سوال اينجاست ، بر اساس باور برخى اعضاى 
شــوراى شــهر چهارم  پروژه اى كه با گذشت 12
ســال از تصويبش در اسناد باالدســتى، هنوز زير 
ساخت هايش فراهم نشده، پس از اين هم نمى شود، 

ســال 82 طرحى تصويب شــده است كه اگر عزم 
شوراى چهارم در كار نبود، هنوز هم به بهره بردارى 
نرســيده بود. حال چرا اين طرح به نتيجه رســيده 

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

بهره بردارى مى رسيد.
از نــگاه آنها قرار بود بــا پياده راه شــدن اكباتان 
از طرفى ميل و اشــتياق مــردم را به اســتفاده از 
خودروهاى شــخصى كم مى كننــد و از طرفى با 
ســاخت پاركينگ آنان را به استفاده از وسايل نقليه 
عمومى سوق دهند اما نه تنها هيچ كدام از اين موارد 
به هدف دســت پيدا نكرد بلكه به نقل از شــوراى 
شهرى ها پياده راه سازى  كه از فاخر ترين پروژه ها 
و اقدامات دوره چهارم بود  بايد بيشــتر از قبل به 
بهره بردارى از پروژه پياده راه سازى ميدان مركزى و 
خيابــان اكباتان كمك كرد تا هرچه ســريع تر مردم 

بتوانند از آن استفاده كنند.
 ون هاى مسافركش در پياده راه

حاال پس از پياده راه شــدن اكباتان تصميم بر اين 
اساس شده اســت كه 60 ون مسافركش تا مسجد 
صاحــب الزمان ( عــج) حق رفت و آمــد دارند 
و اين يعنى پايان ســكوت پياده راه؟؟ بر اســاس 
تصميم گيرى هاى رئيس ســازمان مديريت حمل و 
نقل بار و مســافر شــهردارى همدان كه حاال پس 
از ســالها بر اســاس طرح تفصيلى پياده راه اكباتان 
اتخاذ شده اســت بايد تا مقابل راسته آهن فروشان 
ايجاد مى شــد و اين در حالى است كه در آن مقطع 
تصميم گرفته شد  همه مسير را براى يكسان سازى 

سنگفرش كنند .
حاال پس از دوســال اجراى پروژه پياده راه سازى  
محمد پوربخشــورى با اشــاره به اين فقط با رفت 
و آمد خودروها كســب و كار در آن خيابان رونق 
نمى گيرد گفت: بهترين راهكار براى توسعه كسب 

و كار در خيابان اكباتان تغيير كاربرى است.
 طرح هاى بدون پيوست 

فرهنگى و گردشگرى
هنوز پس از 4 سال خبر استاندار وقت همدان مبنى 
بر اينكه 6 خيابان اصلى همدان پياده راه مى شود در 
گوش رســانه ها زنگ ميزند خبرى كه بارها براى 
تحليل آن نوشــتيم اين تصميم كارشناسى نيست و 
نياز به پيوست فرهنگى و گردشگرى دارد اما جدى 

گرفته نشد. 
استاندار همدان با بيان اينكه 6 خيابان اصلى همدان 

با رضايت شهروندان پياده راه مى شود.
31 فروردين 1396 بود كه محمدناصر نيكبخت در 
اجالس ماهانه اصناف همدان اعالم كرد  6 خيابان 
اصلــى همدان با رضايت مردم قرار شــد پياده راه 
شود. حال شــوراى ترافيك ميگويد به خاطر عدم 
رضايت شــهروندان دوباره پياده راه اكباتان خيابان 

ميشود .  
به هر ترتيب طرح پياده راه ســازى 6 خيابان اصلى 
شهر همدان با الگوگيرى از شهرهاى موفق داخلى و 
خارجى و براساس مصوبه شوراى عالى شهرسازى 
و معمارى كه در سال  85  بارها و بارها مورد توجه 
مديريت شــهرى قرار گرفت دوقتى به ثمر نشست 

هم مورد انتقاد و تغيير قرار گرفت .
طــرح پياده راه ســازى در دوره چهارم شــوراى 
اسالمى شهر به طور جدى تر در اولويت اقدامات 
قرار گرفت؛ بــه نحوى كه پس از بررســى هاى 
كارشناســى همه جانبه، ســرانجام در سال 1396

در خيابــان بوعلى همدان كليــد خورد. به عقيده 
كارشناســان امــر، اين طــرح گامــى در جهت 
بازگردانــدن هويــت تاريخى ميــدان مركزى و 
6 خيابان اصلى شــهر اســت و از ايــن رهگذر 
بافت هــاى فرســوده و ناكارآمد شــهر نيز احيا 
تمركززدايى  پياده راه سازى  طرح  در  شد.  خواهند 
از هسته مركزى شــهر عالوه بر حفظ بافت هاى 
تاريخى، فضايى بــه منظور تردد افراد پياده در 6

خيابان اصلى را فراهم مــى آورد تا از اين جهت 
ظرفيت هــاى معقول در شــهر نظير بازار تاريخى 
شــهر در خيابان اكباتان، يا آرامگاه شــيخ الرئيس 
بوعلى ســينا بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. 
به گفته كارشناســان مجرى طرح، پياده راه سازى 
ايمنى  ضريب  افزايش  همچــون  مثبتى  پيامدهاى 
تــردد، رونق اقتصادى و ارتقــاى ارزش افزوده، 
ارتقاى كيفيت زيســت محيطى شهر، ايجاد نشاط 
و ســرزندگى در شــهر، بازيابى هويت تاريخى 
ميدان مركزى، تمركززدايى از هسته مركزى شهر، 
بهره گيــرى از ظرفيــت گردشــگرى خيابان هاى 
شــهر، افزايش تعامالت اجتماعى، انتقال وسايل 
حمل و نقل عمومى به پارك سوارها و نظم بخشى 
به شــهر و پس گرفتن معابــر از خودروها را به 
دنبال دارد. اما حاال هنوز يكسال از اجراى پروژه 
نگذشته مسير تحوالت شهرى تغيير كرد و راه به 
ناكجا آباد رسيد اقدامى كه بزودى بايد شاهد لغو 
تصميــم گيرى هاى كالن به دليــل اعتراض چند 

باشيم!!! شهروند 

داستان پياده راه اكباتان به سر رسيد 

آزمون و خطا شهر را بس


