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سوت زنى انتخاباتى
1- مدتى اســت مســئوالن اجرايى در 
حــوزه اقتصــاد و قضايى از ســوت زنى 
اســتقبال و بر ضرورت راه اندازى سيستم 
ســوت زنى براى كنترل و مبارزه با فساد 

تاكيد دارند...

تبريك و تهنيت

شركت چوبين ره آبادگر- اميرى شهريار

مديركل محترم و معاونين ارجمند 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان

راهداران و رانندگان پرتالش عرصه حمل و نقل جاده اى
ی  ی آن  ت  سا وزه و ز ن  ان ا د والن و  ی   ت رسا د ر  ت   ه ا ، شا ل  مل و  وزه  عاالن  ن آوای  وان   ی  ی را  ان اسال ی ا ما صادی و ا ی ا ماد  و پویا
ور آرام  ی   گا ر را  با ن دا ن یکم دی ماه روز را ندگان و ھ ل و را مل و  نام روز  ماه   م ۲۶ آ ر دا ی  ا م و  یا ر  ه  ل را  آ مل و  رگ  واده  ز خا در و  ن  م و ھ ن ند،  ما ی 
ما  ند ص ر ران  دا ف و را ر ندگان  ه را و وزه  ن  قدر ا ا عاالن  ی  ما ور  ر را   دا ندگان و روز را ل، را مل و  ه  ند،  ی یا شان  نا ش ھم  ند آرا ود را   ج  وردان جاده، پاداش ر ر

. ما ی  ض  ریک و  

تبريك و تهنيت

شركت اروند راه امير - روشن

را  راهدارى  و  رانندگان  نقل،  و  حمل  هفته  فرارسيدن   ، احترام  با 
راهداران  و  رانندگان  خصوصى،  و  دولتى  گران  تالش  مجموعه  به 
از  حراست  و  حفظ  در  توان  تمام  با  عرصه  اين  در  كه  عزيزى 
جاده ها، ارتقا ايمنى، نگهدارى از محدثات جاده اى، بهره گيرى 
در  ها  جاده  رهروان  امنيت  حافظان  و  هوشمند  هاى  سيستم  از 
تابستان سوزان و سرماى زمستان را تبريك و تهنيت عرض مى 
نماييم و از درگاه خداوند متعال براى تمامى بزرگواران سالمتى و 

بهروزى مسالت مى نماييم.

ری  دا ند را ن ار عاو ل و  د 
ن تان ھمدا ل جاده ای ا مل و  و 

تبريك و تهنيت

شركت نيرو بهينه هگمتانه - رشيدى

ــدگان و  ــل، رانن ــل و نق ــه حم ــيدن هفت ــرام ، فرارس ــا احت ب
راهــدارى را بــه مجموعــه تــالش گــران دولتــى و خصوصــى، 
راننــدگان و راهــداران عزيــزى كــه در ايــن عرصــه بــا تمــام 
ــى،  ــا ايمن ــا، ارتق ــاده ه ــت از ج ــظ و حراس ــوان در حف ت
ــتم  ــرى از سيس ــره گي ــاده اى، به ــات ج ــدارى از محدث نگه
ــا در  ــاده ه ــروان ج ــت ره ــان امني ــمند و حافظ ــاى هوش ه
ــت  ــك و تهني ــتان را تبري ــرماى زمس ــوزان و س ــتان س تابس

ــم. ــى نمايي ــرض م ع

ری  دا ند را ن ار عاو ل و  د 
ن تان ھمدا ل جاده ای ا مل و  و 

تبريك و تهنيت

شركت تعاونى مسافربرى مالير-همدان (شريفى)

26 آذر مــاه روز حمــل و نقــل و راننــدگان ايــن رهــروان صبــور 
جــاده هــا و آفريننــدگان حماســه همدلــى در اطاعــت از فرمان 
رهبــر كبيــر انقــالب در ســال 1362 و يكــم ديمــاه روز راهــدار 
ــه  ــر مجموع ــش ب ــبز آرام ــايبانان س ــام و س ــگران گمن تالش
ــتان  ــاده اى اس ــل ج ــل و نق ــدارى و حم ــاالن اداره كل راه فع
همــدان، راننــدگان، راهــداران، تشــكل هــاى صنفــى حمــل و 
نقــل عمومــى كاال و مســافر، پيشكســوتان و تالشــگران مرتبــط 

بــا حمــل و نقــل جــاده اى گرامــى بــاد.

ری دا رم را در کاران  ت ا د
ن تان ھمدا ل جاده ای ا مل و   و 

تبريك و تهنيت

انجمن صنفى شركت هاى حمل و نقل كاالى مالير 
 نهاوند و تويسركان (احمدوند)

رانندگان پرتالش عرصه حمل و نقل جاده اى
با احترام، فرارسيدن 26 آذر ماه سالروز تجلى عظمت كالم امام فقيد 
(ره) در صدور فرمان تاريخى رهبر كبير انقالب تداعى كننده خاطره 
ماه  دى  يكم  و  سال 1362  در  ملى  وفاق  و  همبستگى  زيباى  حماسه 
خستگى  بلندهمتان  و  ها  جاده  صبور  و  گمنام  ايثارگران  راهدار،  روز 
تالشگران  تمامى  به  صميمانه  را  جوى  شرايط  ترين  سخت  در  ناپذير 
عرصه راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان تبريك و تهنيت 

عرض مى نماييم.

ری  دا ند را ن ار عاو ل و  د 
ن تان ھمدا ل جاده ای ا مل و  و 

تبريك و تهنيت

شركت يكه سازان الوند- شركت ساتراپ پل الوند

فرارسيدن 26 آذر روز ملى حمل 
و نقل و يك دى ماه روز راهدارى 
ويژه  به  حوزه  اين  گرانقدر  فعاالن  تمامى  حضور  به  را 
مديركل محترم راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
همدان جناب آقاى مهندس مصطفى پناهنده و معاونت 
محترم راهدارى جناب آقاى مهندس حميد پرورشى خرم 
و تمامى همكاران متعهد و شريف اين عرصه صميمانه 

تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

تبريك و تهنيت
جناب آقاى مهندس داريوش حسينى

انتصاب حضرتعالى را به سمت مدير كل راه و شهرسازى استان 
همدان تبريك عرض نموده و آرزومندم در سايه دلسوزى جنابعالى 

شاهد پيشرفت مجموعه راه و شهرسازى باشيم.
رياست و كاركنان راه و شهرسازى مالير

تبريك و تهنيت

۲۶۲۶ آ ماه آ ماه
ل لمل و  مل و  ی  ی  روز م  روز م

ی باد   ا ی باد    ا                                                                                                                                                                                  
سازمان حمل و نقل ترافيك شهردارى همدانسازمان حمل و نقل ترافيك شهردارى همدان

يك دقيقه بيشتر 
در شب 7 هزارساله 

بازگشت نواى موسيقى زير آسمان شهر 
برگزارى كنسرت ها 

در همدان جان گرفت 
مريم مقدم »

 شــب گذشته برگزارى كنسرت محســن ابراهيم زاده در همدان با آنكه تجربه 
چندم از حضور وى را در استان رقم ميزد با استقبال چشمگيرى روبرو شد . فضاى 
مطلوب رفتارى از حاضران در كنسرت تا مجريان و خوانندگان بيانگر اين است كه 

موسيقى همدان رو به پويا شدن است .
اين اتفاق بيانگر حال خوب مردم شهر با موسيقى است. در روزهاى اخير انعكاس 
درخواســت هاى مخاطبان روزنامه به متوليان برنامه هاى فرهنگى در گزارشــى با 
عنوان همدان شهر تعطيل كنسرتها با پيامدهاى مثبتى روبرو شد. حاال مردم همدان 
اميدوارند اين روال همچنان ادامه پيدا كند و قطار كنسرتها روى ريل حمايت متوليان 

در همدان به راه خود ادامه دهد . 
از آن روز بــه بعد با همــكارى ارگانهاى متولى و پاى كار آمدن ســرمايه گذاران 
موســيقى حال و هواى برگزارى كنســرتها در همدان جان دوباره اى گرفت و اين 
مهم زمانى مورد تاييد قرار گرفت كه اخبار برگزارى كنســرتها رسانه اى شد. مردم 
بر اين باورند  موســيقى به عنوان بخش جدايى ناپذيرى از زندگى تأثير شگرفى بر 

روحيه افراد مى گذارد.
در اين ميان هنرمندان مى توانند با عرضه موســيقى در قالب كنسرت هاى متعدد در 
اماكن عمومى يا سالن هاى اجرا در راستاى افزايش شور و نشاط جامعه حركت كنند 

تا اينگونه اجتماعى پويا تر و شادتر را شاهد باشيم.
وقتى خبر برگزارى يك كنســرت در ســالن هاى شهر و استان انعكاس مى يابد دل 
مردم بيشتر گرم مى شود و در كنار يكديگر به آرامش مى رسند از اينكه متوليان امور 

به فكر شادى جامعه هستند .
فضاى عمومى در دنياى مدرن شــايد تنها مكان برقــرارى ارتباط فيزيكى بين افراد 
مى باشــد، اهميت اين فضا براى ايجاد روابط اجتماعى و فرهنگى براى رقباى شهر 

اساسى است.
كارشناســان بر اين باورند كه يكى از راهكارهاى گســترش نشاط اجتماعى همان 
موسيقى است موسيقى كه نواى آن چند صباحى است در همدان خاموش شده است. 
زنده شدن نواى موسيقى و كنسرتها اين مهم را متذكر ميشو كه بتوانيم با موسيقى به 

توسعه گردشگرى هم دست پيدا كنيم . 
 دو عامل تاثير گذار از جمله موسيقى و گردشگرى در كنار هم مى توانند نقش مهمى 
در افزايش نشاط و شادى و همچنين توسعه اقتصادى منطقه داشته باشنداز اين رو به 
كارگيرى اين قابليت ها در بسته هاى گردشگرى موسيقى همدان نقش مهمى در احياء 
موســيقى اين منطقه دارد به طورى كه موسيقى و گردشگرى در كنار هم مى توانند 
نقش مهمى در افزايش نشاط و شادى و همچنين توسعه اقتصادى منطقه داشته باشند.
 امروزه صنعت گردشگرى در بسيارى از كشورهاى دنيا موتور محركى براى پويايى 
و رشد همه جانبه در تمام سطوح اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى است به طورى كه  
گردشــگرى يكى از پربازده ترين فعاليت هاى اقتصادى است و به باور كارشناسان 
نخستين دليل توسعه صنعت گردشگرى  رونق اقتصادى آن است از سويى نبايد نقش  

ابعاد فرهنگى و اجتماعى اين رويداد را نيز ناديده گرفت.
از سويى ديگر فرهنگ، منبع مهم و حياتى براى توسعه گردشگرى است و نيز عاملى 
در تســهيل روابط و افزايش ســطح احترام بين گردشگر و جامعه ميزبان است، به 
طورى كه گردشگرى نقش مهمى در ارتقاى فرهنگى هر جامعه دارد و «گردشگرى 
موســيقى» يكى از انواع گردشگرى اســت كه در حوزه گردشگرى فرهنگى جاى 
دارد به طورى كه  اين نوع از گردشگرى نقش بسزايى در حفظ و پويايى موسيقى  
محلى  دارد. طراحى و تداوم جشنواره هاى موسيقى، كنسرت هاى محلى در سطح 
ملى و بين المللى و ارائه و گنجاندن برخى فعاليت هاى قابل اســتفاده در بسته هاى 
گردشگرى موسيقى به گردشگران نقش مهمى در پويايى، احياء و سرزندگى موسيقى 

همدان  دارد. 

در شرايط ثبات قيمت ارز 

مسكن گران نمى شود

پايان بررسى صالحيت داوطلبان در هيأت هاى اجرايى 
■ 37 داوطلب نمايندگى در استان همدان انصراف دادند

طرح توسعه آرامگاه 
حيقوق نبى(ع) در انتظار 
همت ميراث فرهنگى

گردشگرى 
تويسركان 

در خواب زمستانى
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

سوت زنى انتخاباتى
 1- مدتى اســت مســئوالن اجرايى در حوزه اقتصاد و قضايى از 
سوت زنى استقبال و بر ضرورت راه اندازى سيستم سوت زنى براى 

كنترل و مبارزه با فساد تاكيد دارند.
حتى در حوزه مالياتى قوانينى به تصويب رسيده تا سوت زنان پاداش 
نيز دريافت كنند، پاداشى كه با گزارش آنها از فراريان مالياتى نصيب 

آنها خواهد شد.
2- سوت زنى يا افشاگرى و حمايت از سوت زن و افشاگر در ايران 
در آغاز راه اســت و قرار اســت قوانينى براى حمايت از سوت زنان 

تدوين شود.
اما اين رويكرد در جهان به عنوان راهكارى براى مردمى شدن مبارزه 
با فســاد و باال بردن كنترل اجتماعى در جامعه ، بسيار شناخته شده و 

كاربردى است.
3- افشاگرى هزينه دارد تا جايى كه برخى افشاگر را برنتابيده و ترور 

شخصيتى وى در مرحله اول را در دستور كار قرار مى دهند.
البته با تداوم اين افشاگرى ها خطر جانى و مالى نيز افشاگر را تهديد 
مى كند و به همين دليل نياز جدى به حمايت قانون و پليس از افشاگر 

براى سوت زنى احساس مى شود.
4- رســانه ها به عنوان چشــم بيدار جامعه و براينــد افكار عمومى 
اقداماتى در افشــاگرى بيش از طرح مباحث سوت زنى داشته اند و 

هزينه هاى بسيارى نيز در اين زمينه داده اند.
هزينه هايى كه روزى به دليل حمايت نكردن قوانين در انتشار اجبارى 
تكذيبيه ها و عذرخواهى هــا نمود يافته و در مواردى به دليل نقص 
قوانين با دريافت احكام قضايى و مجرميت و توقيف و... براى رسانه 

ها همراه بوده است.
5- سوت زنى توسط رسانه هاى مستقل از مدتها قبل از آنكه مسئوالن 
به فكر تدوين قانون براى حمايت از سوت زن باشند، آغاز شده است.
اما نبود حمايت قانونــى و در مواردى نقص قوانين و حمايت قانون 
از متخلف ، رسانه ها را به سمت محافظه كارى و دورى از افشاگرى 
ســوق داده و هزينه افشاگرى براى رسانه ها را افزايش داده است كه 

تغيير اين وضعيت نيازمند تدوين قوانين حمايتى است.
6- ســوت زنى را نبايد تنها در حوزه افشاى مفاسد اقتصادى دانست 
بلكه در هر حوزه اى كه امكان فساد با ورود كانونهاى قدرت و ثروت 
باشد، ســوت زنى رويكردى الزم براى صيانت و پاسدارى از فضاى 

سالم آن حوزه است.
مدتهاســت دست اندركاران انتخابات از احتمال ورود و تاثير پولهاى 
كثيف در انتخابات سخن مى گويند و نگران هستند اما راهكارى براى 

سوت زنى با حمايت قانونى ارائه نكرده اند.
7- برگزارى انتخابات سالم از شــعارهاى دست اندركاران انتخابات 
اســت اما سالمت مورد نظر آنها ، ســالمت روند انتخابات است در 
حالى كه حمايت از ســوت زنى كمك خواهد كرد تا پولهاى كثيف 
احتمالى وارد انتخابات نشود و پول پاشى و پولكراسى بر دموكراسى 

غالب نشود و فرد منتخب نيز سالم و پاك باشد.
پس الزم اســت در انتخابات مجلس براى شــروع رويكردى جديد 
در حفاظت بيشــتر از سپهر سياســى ، نحوه حمايت از سوت زنان 
به خصوص رسانه هاى ســوت زن در انتخابات مشخص ، تدوين ، 
تصويب و اجرا شود تا با نظارت مردمى سالمت سياستمداران افزايش 

يافته و نتيجه آن كاهش بيشتر فساد باشد.

ارتقاء كميت و كيفيت خدمات مشاوره
 در زندان هاى همدان

 مديــركل زندان هاى همدان بر لــزوم ارتقاء كميت و كيفيت خدمات مشــاوره و 
روان درمانى در زندان هاى همدان تأكيد كرد.

به گزارش مهر، پژمان پروين در نشست شوراى روان درمانى زندان همدان گفت: فقدان 
احســاس خرسندى و رضايت از كاركردهاى ذهنى و روانى در زندانيان يكى از عوامل 

اساسى كاهش توانايى، خودكفايى و خودكارآمدى است.
وى افزود: مراقبت از خود، خودمديريتى و كنترل هيجان ها و عواطف و باالبردن سطح 

اعتمادبه نفس در زندانيان از اصول ارتقاء كيفيت زندگى و تضمين كننده سالمت روان و 
بالطبع آن كاهش رفتارهاى خود، آسيب رسان زندانيان خواهد بود.

وى خاطر نشــان كرد: همدان از معدود استان هايى اســت كه كلينيك توسعه خدمات 
مشــاوره و روان شناســى زندان را راه اندازى كرده چراكه توســعه مهارت هاى اساسى 
زندگى و توجه بــه رضايت روانى زندانيان، غربالگــرى اختالل هاى روانى، پيش بينى 
و پيشــگيرى از رفتارهاى خودآسيب رســان از اولويت  هاى حوزه اصالح و سالمت و 
بهداشــت و درمان زندان هاى استان است. مدير كل زندان هاى همدان با بيان كاركردها 
و اولويت هاى ســازگارى در حوزه تأمين ســالمت روان ضمــن تأكيد بر ارتقا كميت 
و كيفيت خدمات مشــاوره و روان درمانى، همكارى هاى بين بخشــى را ضامن توسعه 

سالمت پايدار و بازتوانى چند بعدى مددجويان دانست.
پروين فلسفه عضو واحد اشــتغال، فرهنگى و مددكارى در شوراى روان درمانى همين 
موضوع عنــوان كرد و گفت: در كنار توان بخشــى روانى و شــخصيتى بايد بازتوانى 

حرفه اى، اخالقى و اجتماعى در رئوس فعاليت هاى همكاران باشد.
مديــر كل زندان هاى همدان با بيان اينكه هدف از تأســيس مركز خدمات مشــاوره و 
روانشــناختى پاســخ به نيازهاى روانشــناختى زندانيان نيازمنــد در زمينه هاى فردى، 
گروهى، خانوادگى و ارتقا ســطح ســالمت روانى آنان است، افزود: ساختار مشاوره و 
روان درمانى برپايه كمك به زندانى اســت چراكه اين امر در تخليه روانى زندانى بسيار 

موثر خواهدبود.

پايان بررسى صالحيت داوطلبان 
در هيأت هاى اجرايى 

■ 37 داوطلب نمايندگى در استان همدان انصراف دادند

 2وزير به همدان سفر خواهند كرد 
  كنگره بزرگداشت آيت ا... تألهى و مراسم بزرگداشت سالروز شهادت 
آيت ا... مفتح بهانه اى شده اســت تا همدان در روزهاى اخير مقصد سفر 
2وزير از وزارتخانه فرهنگ و ارشــاد و وزارتخانه بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشكى شود. . 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان از ســفر وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمى به همدان خبر داد. احمدرضا احسانى گفت: سيد عباس صالحى، 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى براى حضور در كنگره بزرگداشت آيت ا... 
تألهى به همدان سفر مى كند. وى با بيان اينكه اين كنگره روز پنجشنبه 28 
آذرماه با حضور وزيران ارشاد و علوم در سالن همايش هاى دانشگاه علوم 
پزشكى همدان برگزار خواهد شد؛ اظهار كرد: اين اداره كل به عنوان كميته 

فرهنگى و پشتيبانى كنگره برنامه هاى مختلفى درنظر گرفته است.
احسانى از برگزارى نمايشگاه عكس مفاخر استان همدان خبر داد و گفت: 
بر اساس هماهنگى انجام شــده با اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى در محل برگزارى كنگره، غرفه گردشگرى همدان برپا 

خواهدشد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان با تأكيد بر اينكه يادمان 
آيت ا... تألهى توســط اين اداره كل آماده شده اســت؛ خاطرنشان كرد: بر 
اساس تفاهم نامه منعقد شده با موسســه شهيد محراب آيت ا... مدنى، از 

برگزارى اين كنگره حمايت خواهيم كرد.
احسانى با اشاره به برگزارى برنامه هاى جنبى در كناركنگره، افزود: همزمان 
با اجراى مراســم، تعدادى از هنرمندان تجسمى استان به تصويرگرى در 
خصوص آيت ا... تألهى مى پردازند. وى از برپايى نمايشگاه كتاب از آثار 
اين عالم گرانقدر هم خبر داد و گفت: آثار منتشرشــده ايشــان در سالن 

برگزارى كنگره در معرض ديد عموم قرار مى گيرد.
 سفر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به همدان

همچنين ؛ مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى همدان نيز از سفر 
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى به اســتان همدان خبر داد. به 
نقل از روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان، محمد طاهرى 
اظهار داشت: ســعيد نمكى به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه در 
مراسم بزرگداشت سالروز شهادت آيت ا... مفتح در دانشگاه علوم پزشكى 
همدان سخنرانى خواهدكرد. نمكى همچنين براى بررسى نيازهاى حوزه 
ســالمت به استان همدان وارد شــده و به احتمال زياد در شهرستان هاى 
مالير، نهاوند و تويســركان حضور خواهدداشت. وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى ضمن بازديد از چندين طرح بهداشــتى و درمانى ، 

طرحهاى مختلفى را در اين شهرستانها افتتاح خواهد كرد.

تخلف هاى زشت اقتصادى و چشم ها 
و گوش هاى بسته 

مهدى ناصرنژاد »
 گوجه فرنگى بيشــتر از هر كاالى ديگر ايــن روزها به يك معيار 
عينى براى ســنجش خوبى يا بدى شــرايط اقتصادى كشورمان تبديل 
شده است. تا كمتر از يك هفته پيش كه قيمت گوجه فرنگى در بسيارى 
از فروشگاه هاى (باالى شهرى) كشورمان به كيلويى 25 هزار تومان هم 
رسيده بود، همگان از شرايط ناگوار اقتصادى حرف به ميان مى آوردند و 
گوجه فرنگى را مثال مى زدند، اما همين ديروز (دوشنبه 25 آذرماه) كه 
همان گوجه فرنگى در همان فروشگاه ها به كيلويى كمتر از 10هزار تومان 
تنزل قيمت پيدا كرده است، به ظن همان تحليل گران با دانش و باكمال، 
شرايط بهتر است. البته ناگفته نماند در تمام مدتى كه در چند هفته اخير 
قيمت گوجه فرنگى اوج مى گرفت و به 25 هزار تومان هم دهن كجى 
مى كرد، خيلى از هموطنان گوجه فرنگى كيلويى بيشتر از 10 هزار تومان 
نخوردند چون حوصله و وقت مى گذاشــتند و با ســفر به نقاط پايين 

شهرى براى خريد سبزيجات و ميوه از باال شهرى ها فاصله مى گرفتند.
علت به وجود آمدن چنين شرايطى هم اين است كه در جامعه امروز ما 
بسيارى از مسائل و روابط و نيازهاى ما جنبه اقتصادى پيدا كرده است، 
مثًال روزگارى در همين كشــور خودمان خيلى از فعاليت ها و توليدات 
بود و انجام مى شــد وليكن به صورت فصلى بود و مردم در برخى ايام 
سال و فصل ســرما و يخبندان گوجه نمى خوردند و هيچ مشكلى هم 
پيش نمى آمد و به طور اتوماتيك و ناگفته و نانوشــته همه برنامه ريزى 
خانواده هاى ايرانى براى امور زندگى فصلى بود و فصول بهار و تابستان 
و پاييز و زمستان نوع آشپزى ها و غذاها هم فرق مى كرد و همگان هم 
ســالم و تندرست و راضى و بشــاش بودند و هيچ مشكلى هم پيش 
نمى آمد، اما امروزه چون كشت و توليد بسيارى از محصوالت از جمله 
هميــن گوجه فرنگى جنبه اقتصادى و اشــتغال و تنوع برنامه غذايى و 
ضرورت مبارزه با ســرطان و چه و چه پيدا كرده اســت، معلوم است 
كه اگر فصل زمســتان و اوج بارندگى ها و سيل و يخبندان چند روزى 
هم پاى گوجه فرنگى لنگ بزند قيمت ها هم سر به فلك خواهد زد. اما 
ما امروز در اين يادداشــت همه حرف ها در خصوص گوجه فرنگى و 
تأثير بود و نبود آن در اقتصاد كشورمان را نوشتيم تا بگوئيم، بسيارى از 
علت هاى گرانى و تورم و كمبود و تقلب و تخلف هاى بزرگ و زشت 
و خانه برانداز اقتصادى چيز ديگرى است كه نه تنها قشرهاى عامه مردم 
بلكه مسئوالن و كارشناسان را هم به اشتباه انداخته و راه و بيراهه را به 
يك مقصد و يك نقطه خاصى معطوف و البته كه منحرف ساخته است.
امروزه شــعار اصلى اكثر قريب به اتفاق صاحبان كسب و كار و سرمايه 
و دكــه و مغــازه و بنكدارهــا و ســوپرماركتى ها و هايپرماركتى ها و 
فروشگاه هاى زنجيره اى قارچ صفت اين است كه ما در اين مغازه و در 
اين فرصت و به اين مناســبت اجناس خود را با تخفيف هاى 5 تا 50 
درصدى و بســيار ريز قيمت مصرف كننده عرضه مى كنيم و جايزه هم 
مى دهيم! بشتابيد و امروز اقدام كنيد كه فردا خيلى دير است! قضيه هم 
اين اســت كه اين روزها بدون استثنا قيمت بسته بندى و مصرف كننده 
با مبلغى كه خريدار به فروشــنده مى دهد در خيلى موارد تا 50 درصد 
تفــاوت دارد، و مثل و مصداق و نمونه هم ندارد چون همه اجناس به 
همين شيوه نامعقول به دست مشترى مى رسد در حالى كه همگان هم 
به اسم ارزانى و تخفيف و آف هاى آن چنانى گران خريده اند و متوجه 
اصل موضوع نيستند. چنين شيوه نادرستى بنيان هاى اقتصادى و باور و 
اعتماد مردم را هدف قرار داده و جامعه اى كاذب را به نمايش مى گذارد.
چه لزومى و چه معنايى دارد فروشگاه هاى بزرگ و بنكدارى ها كاالهايى 
را با 2برابر قيمت واقعى به توليدكننده ها سفارش بدهند تا بعداً به اسم 
تخفيف و زير قيمت و به ظاهر مشــترى مدارى كنند و افكار عمومى را 
گول بزنند. تن ماهى 15هزار تومان، در اين فروشگاه ها 10هزار تومان، 
چاى بسته بندى 70هزار تومانى، 45 هزار تومان، انواع دستمال كاغذى ها 
با تخفيف 30 تا 40درصدى و نمى دانم عسل اصل ناكجاآباد با بسته بندى 

60هزار تومانى، 35 هزار تومان و الى آخر.
آيا مســئوالن ما چنين وضعيت و صورت مسئله غلطى را در جامعه و 
بازارهاى مرتبط آن سراغ ندارند، نمى بينند و سر وكار ندارند، در صورتى 
كه مى شــود با 4 گروه ناظر و بازرس با سركشى به كانون هاى توليد و 
توزيع، قيمت هاى واقعى و عادالنــه و مردم مدارانه را از توليد كننده و 
توزيع كننده و عوامل پخش بخواهند و اجازه ندهند بيش از اين مردم را 
به بهانه تخفيف و زيرقيمت هايشان گول بزنند و بنيان جامعه را بر اساس 

دروغ و ظاهرسازى هاى اكاذيب  بگذارند!!!

1- ليســت هاى منتشر شــده  ائتالف نيروهاى انقالب، جعلى اعالم 
شده اســت. گويا اين ليســت به سر ليســتى قاليباف تنظيم و منتشر 
شده اســت. گفتنى اســت اين ائتالف اعالم كرده منتظر اعالم نتايج 
بررســى صالحيت ها اســت تا پس از آن وارد مرحله بررسى رزومه 

داوطلبان براى ارائه ليست شود.
2- جامعه روحانيت مبارز در حال توسعه فعاليت هاى خود به سراسر 
كشور اســت. گويا در هر شهرستان كه 30 روحانى باشند، مى توانند 
دفتر اين تشكل را داير كنند. گفتنى است جامعه روحانيت مبارز، قصد 

ارائه ليست در انتخابات مجلس را ندارد.
3- استيضاح وزير كشور جدى شده است. گويا وزارت كشور اقداماتى 
را براى پيشگيرى از اين استيضاح آغاز كرده است. گفتنى است طرح 
استيضاح را 39 نماينده امضا كرده اند كه نمايندگان استان همدان دربين 

آنها نيستند.
4- اســتان همدان در بودجه ســال 99، اســتان برخوردار محسوب 
شده اســت. گويا ســهم اســتانهاى برخوردار از بودجه كشور كمتر 

بوده است.
گفتنى اســت شاخص هاى برخوردارى در اســتان همدان محسوس 

نيست و به نظر دسته بندى استان در اين عنوان درست نباشد.
5- آلودگــى هواى همدان همچون اســتانهاى ديگر كشــور باز هم 
ابهام آفرين شــده است. گويا اين ابهام در داليل اين آلودگى و تعطيل 
نشــدن مدارس و ديگر مراكز و بى اقدامى براى پيشگيرى هاى ديگر 
است. گفتنى اســت هواى پاك همدان همواره از افتخارات مسئوالن 

استان در معرفى استان به گردشگران بوده است.

 پاى كيــك هاى آلوده بــه قرص هاى 
مشــكوك به همدان هم باز شــد و معاون 
بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
ثبت يك مــورد گزارش رســمى در اين 

خصوص را تأييد كرد.
خبر مشاهده كيك هاى آلوده به قرص هاى 
مشــكوك چنــد روزى اســت در اخبار 
رســانه ها و فضاى مجــازى باالترين آمار 
بازديدهــا را بــه خــود اختصــاص داده 
به طورى كه هــر از چندگاهى نام يكى از 
استان ها به واسطه مشاهده اين قرص ها بر 

سر زبان ها مى افتد.
صبح روز دوشنبه 25 آذرماه نيز زمزمه هايى 
از مشاهده اين قرص هاى مشكوك در بوفه 
يكــى از مدارس همدان رفتــه رفته قوت 

گرفت. 
به گزارش مهر، در ابتداى پيگيرى صحت 
يا رد اين موضــوع با معاون غذا و داروى 
دانشــگاه علوم پزشكى همدان مصاحبه اى 
انجام شده است كه ايرج خدادادى در اين 
مصاحبه دريافت گزارش رســمى تا زمان 
لحظه انجام مصاحبــه را غيرواقعى عنوان 
كــرد و افزود: اطالعاتــى از طريق فضاى 
مجازى به دســت ما رســيده اما گزارش 
رســمى مبنى بر وجود قرص در كيك در 
همدان ارائه نشده است و نمى توان براساس 
اطالعات و اخبار فضاى مجازى موضوعى 

را رد يا تأييد كرد.
ايــرج خدادادى بــا بيان اينكــه نمى توان 
براســاس اطالعات و اخبار فضاى مجازى 
موضوعى را رد يا تأييد كرد، گفت: ممكن 
است هر شايعه ساختگى در فضاى مجازى 

منتشر شود.
پس از انجام مصاحبه با معاون غذا و دارو 
تصويرى از كيك هاى آلــوده به قرص را 
براى مهر ارســال كرد كــه صحبت معاون 
تربيت بدنى و سالمت آموزش و پرورش 
استان همدان در همين خصوص نسبت به 
سالمت نسل نوپا گفت: از آنجا كه معموالً 
دانش آموزان صبحانــه را صرف نمى كنند 
صرف حداقل يــك ميان وعده از نيازهاى 
فيزيولوژيك آنهاســت كــه در اين زمينه 
آموزش و پرورش فضايى را تحت عنوان 
پايگاه هاى تغذيه ســالم يا همان بوفه در 

مدارس داير كرده است.
عبــدا... جعفــرى با بيان اينكه در اســتان 
كه  اســت  فعال  2500مدرســه  همــدان 

285هزاردانش آمــوز را آمــوزش مى دهد، 
گفت: توصيــه اول و آخر در زمينه تغذيه 
دانــش آمــوزان فرهنگ ســازى و توجه 

خانواده ها به اين مقوله است.
وى با بيان اينكه با توجه به ســختى هايى 
كه در جامعه وجــود دارد در بحث تغذيه 
و ســبك تغذيه توصيه مى شود خانواده ها 
اين وضعيت را مديريت كرده و لقمه هاى 
ســالم را در اختيار فرزندان قــرار دهند، 
گفت: بهتر اســت به جــاى پرداخت پول 
براى خريد تغذيه چه از درون مدرســه و 
چه از مغازه هاى خارج از محدوده مدرسه، 

فرهنگ سازى تغذيه سالم شكل گيرد.
وى با بيان اينكــه در بحث تغذيه اولويت 
اول و آخر فرهنگ ســازى و برخوردارى 
از تغذيه ســالم با معيارهاى اسالمى و پايه 
روزبه روز  خوشبختانه  گفت:  است،  علمى 
حساســيت جامعه و خانواده و مســئوالن 

نسبت به اين قضيه بيشتر مى شود.
جعفرى، اظهار داشــت: دستورالعملى در 
اختيار مديران قرار گرفته كه در آن پيرامون 
پايگاه هاى تغذيه سالم مواردى عنوان شده 

كه لزوم توجه به آن ضرورى است.
وى با بيان اينكه از 2ســال پيش عالوه بر 
اداره ســالمت و تندرســتى ذيل معاونت 
تربيت بدنى و سالمت آموزش و پرورش، 
ســازمان دانش آمــوزى و دانشــگاه علوم 
پزشــكى دائمًا فضاى اين چنينى از جمله 
بوفه هــا را تحت رصد و نظــارت دارند، 
گفــت: دســتورالعمل هاى متعددى وجود 
دارد كه اگر به آنها توجه شــود كمتر اين 

مخاطرات را خواهيم داشت.
همكاران حوزه رسانه بايد عالوه بر ايجاد 
حساســيت از نگرانى هاى بى مورد در اين 

زمينه جلوگيرى كنند.
وى به مســئله مشــاهده قرص در كيك ها 
نيز اشــاره كرد و با بيان اينكه در مسئله اى 
در فضاى مجازى ديده شــده  كه اخيــراً 
وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه اى 
درخواســت كرده حساســيت منفى ايجاد 
نشــود، گفت: همكاران حوزه رسانه بايد 
عالوه بر ايجاد حساســيت از نگرانى هاى 

بى مورد در اين زمينه جلوگيرى كنند.
جعفرى با بيان اينكه از چند هفته گذشــته 
در اســتان هاى مرزى مــواردى از وجود 
اين كيك ها گزارش شــد، گفت: در استان 
همدان مواردى مشاهده شده كه محدود و 
معدود بوده و از طريق مراجع در دســت 
پيگيرى است و لزومى براى ايجاد نگرانى 

در اين زمينه مشاهده نمى شود.
معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و 
پرورش اســتان همدان با بيان اينكه تأكيد 
بر اين است كه حساسيت ايجاد نشود و بر 
همين اساس همكاران آموزشى و پرورشى 
و تيم هاى ناظر به شدت در جريان هستند 
و مديــران از اين موضوع آگاه شــده اند، 
گفت: مراجع و نهادهــاى مرتبط پيگيرى 
امورنــد و آموزش و پــرورش زمينه اى را 
فراهــم كرده تا مواردى كــه ايجاد نگرانى 
كنند نداشــته باشيم و در اين زمينه با علوم 

پزشكى در تعامل است.
وى با بيــان اينكه اگر مــوردى خاص و 
نگران كننده بود از طريق اصحاب رســانه 
اطالع رسانى مى شود، گفت امكان جاسازى 
شى خارجى در فرايند توليد كارخانه وجود 
ندارد و به  طور حتم اين اقدام يك حركت 
غيرانسانى است كه نهاد هاى مسئول در كل 

كشور پيگير موضوع هستند.

جعفرى با بيــان اينكه اگر موردى صورت 
گيــرد از طريق نهادهــاى نظارتى به علوم 
پزشكى گزارش مى شود، گفت: اگر توجه 
به دســتورالعمل ها لحاظ شود و خانواده و 
مسئوالن موضوع را مديريت كنند مشكلى 

پيش نخواهدآمد.
وى مرجع توضيــح در مورد اين قضيه را 
علوم پزشــكى عنوان كــرد و با بيان اينكه 
ممكن است شــيطنت هايى صورت گيرد 
كه نهادهاى نظارتى با قوت پيگير موضوع 
هستند، گفت: تأمين سالمت دانش آموزان 
اولويت است و مردم و خانواده ها اگر مورد 
مشكوكى مشــاهده كردند بايد به آموزش 
و پرورش يا علوم پزشــكى اطالع دهند تا 

موضوع بررسى شود.
در يكى از مدارس استان همدان به صورت 
رسمى گزارشى توسط آموزش و پرورش 
مبنى بر مشاهده كيك هاى آلوده به قرص 
گزارش شده اســت منوچهر كرمى با بيان 
اينكــه در يكى از مدارس اســتان همدان 
آموزش  توسط  گزارشى  رسمى  به صورت 
و پرورش مبنى بر مشاهده كيك هاى آلوده 
به قرص گزارش شده است، گفت: پس از 
اين گزارش تمام موارد ديگر و بســته هاى 
ديگــر كيك چك شــد و مــورد ديگرى 

مشاهده نشد.
منوچهر كرمــى با بيان اينكه تمام اقدامات 
الزم صورت گرفته و ضمن ارســال مورد 
بررسى هاى  آزمايشــگاه  براى  شده  كشف 
بيشــتر و كشــف منبــع در حــال انجام 
اســت، گفت: البته قبل از اينكه اين مورد 
گزارش شود از پنجشــنبه هفته گذشته با 
توجه بــه گزارش كشــورى اين موضوع 
در دســتوركار قرار گرفت و اگر موضوع 
اطالع رســانى  حتما  آيد  پيش  نگران كننده 

خواهدشد.
وى بــا بيان اينكه ممكن اســت موضوع 
ســاده و شــيطنتى بيش نباشــد اما يك 
گزارش رسمى در استان همدان دريافت 
شده اســت، گفــت: مردم اگــر هر جاى 
ديگرى يا مورد ديگرى حتى اگر شــايعه 
بود به اين موضوع برخورد كردند آن را 

كنند. منتقل  ما  به 
پزشكى  علوم  دانشــگاه  بهداشتى  معاون 
همــدان گفت: همــكاران غــذا و دارو 
به صورت مستمر و روتين بازديدها را از 
كارخانه ها و مراكز عرضه انجام مى دهند.

پاى كيك هاى مشكوك به همدان هم باز شد

 براســاس برنامــه زمانبنــدى انتخابــات 
يازدهميــن دوره مجلس شــوراى اســالمى،  
امروز 26 آذرماه بررســى صالحيت داوطلبان 

در هيأت هاى اجرايى پايان مى يابد.
رئيس ستاد انتخابات استان همدان با بيان اين 
مطلب گفت: احراز صالحيت ها براســاس مّر 
قانون و اســتعالم از مراجع چهارگانه صورت 

مى گيرد
مصطفى آزادبخت با بيان اين مطلب در جلسه 
ســتاد انتخابات استان گفت: ستاد انتخابات با 
دقت و كيفيت در حال كار است و كميته هاى 
زيرمجموعه با انجام به موقع و كيفى اقدامات، 

سرعت و كيفيت را در عمل در نظر دارند.
رئيس ستاد انتخابات استان همدان  همچنين از 
رشد 48 درصدى كانديداتورى مجلس يازدهم 

در استان همدان خبر داد.
آزادبخــت گفت: با نهايى شــدن ثبت نام 18
نفر ديگــر از داوطلبان كانديداتورى انتخابات 
مجلس در اســتان همدان،  تعــداد داوطلبان 

ثبت نام قطعى شده به 438 نفر رسيد.
به گفته رئيس ســتاد انتخابات استان ، تعداد 
داوطلبان دوره يازدهم در اســتان نســبت به 
296 نفــر داوطلب دوره دهــم، افزايش  48
درصدى را نشان مى دهد و اين در حالى است 
كه داوطلبان دوره يازدهم نســبت به دوره نهم 
(133 نفر) با رشــد 330 درصدى مواجه بوده 

است.
37 داوطلــب نمايندگــى در اســتان همدان 

انصراف دادند
دبير ستاد انتخابات استان هم اظهار داشت: 37
داوطلب نمايندگى تاكنون در استان همدان از 
حضور در يازدهميــن دوره انتخابات مجلس 

شوراى اسالمى انصراف دادند.
ابوالقاسم الماسى توضيح داد: 10 نفر در حوزه 
انتخابيه همدان و فامنين، 9 نفر در مالير، 4 نفر 
در نهاوند، 1 نفر در تويسركان، 3 نفر در بهار و 
كبودراهنگ، 2 نفر در رزن و درگزين و 8 نفر 

در اسدآباد تاكنون انصراف داده اند.
وى ادامه داد:  3 نفر از انصراف دهندگان خانم 
است كه دو نفر از حوزه انتخابيه مالير و يك 

نفر از همدان و فامنين است.
الماســى افزود: هيأت هاى اجرايى بر اســاس 
قانون، مطابق با اســناد، مدارك و اســتعالم از 
مراجع چهارگانه اقدام به بررســى صالحيت 

داوطلبان مى كنند.
گفتنى اســت، آخريــن مهلت رســيدگى به 

صالحيــت داوطلبان نمايندگــى مجلس در 
هيات هاى اجرايى سه شنبه 26 آذرماه است.

27 آذرماه نيــز فرمانداران بــه داوطلبانى كه 
صالحيتشــان در هيأت هاى اجرايى رد شده 
است، با استناد قانونى رد صالحيت را به آنان 

ابالغ مى كنند.
داوطلبــان ردصالحيت شــده در هيأت هاى 
اجرايى 4 روز فرصت دارند كه شكايت خود 

را به هيأت نظارت استان تحويل نمايند.
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خبر

 معاون اقتصادى استاندار همدان به 
همراه مسئوالن ارشد دامپزشكى استان 
همــدان، مديرعامل ســازمان هميارى 
شهردارى هاى اســتان همدان و رئيس 
اداره امور شــعب بانك ملى اســتان از 
كشــتارگاه صنعتى دام همدان و واحد 
در حال احداث بسته  بندى گوشت قرمز 

كشتارگاه بازديد كردند.
معاون اقتصادى استاندار همدان با بيان 
ايجاد بهره ورى  در جهــت  بايد  اينكه 
حداكثرى از امكانات موجود اســتفاده 
بهينــه كرد، افــزود: به منظــور حذف 
گوشــت  توزيع  حوزه  در  واســطه ها 
قرمز، مديريت كشتارگاه مى تواند با راه 
اندازى واحد قطعه بندى و بســته بندى 
گوشت قرمز كمك شــايانى در تأمين 
گوشــت قرمز مورد نياز شهروندان به 
انجام برساند و درصورت نياز به تنظيم 

بازار استان كمك كند.
بــه گــزارش روابــط عمومــى مركز 
كشــتارگاه صنعتى دام همــدان، ظاهر 

پورمجاهــد در ادامــه اظهار داشــت: 
نياز  مــورد  نقدينگى  تأمين  به منظــور 
مجموعــه بانــك ملــى اســتان آماده 
همكارى جهت اعطاى تسهيالت مورد 
نياز، اعم از سرمايه در گردش و ساخت 
واحد بسته بندى مى باشد كه مى بايستى 
در اســرع وقت اقدامات الزم از طريق 
مديريت واحد به منظــور ارائه مدارك 
مــورد نياز جهت دريافت تســهيالت 
انجام شــده، تا در آينده نزديك شاهد 
راه اندازى واحد بســته بندى گوشــت 

كشتارگاه دام باشيم.
در ادامه مدير كل دامپزشــكى اســتان 
همــدان با اشــاره بــه اينكــه تمامى 
كشــتارگاه هاى موجود در سطح استان 
داراى واحد پيش سرد بوده و به صورت 
درحال حاضر  و  مى شوند  اداره  صنعتى 
كشتارگاه سنتى در استان همدان نداريم 
افــزود: همان طور كه بــراى اولين بار 
در كشور بســته بندى آاليش دامى در 
كشتارگاه صنعتى دام همدان راه اندازى 

شــده و آاليش توليــدى در اين واحد 
به صورت بســته بندى در مراكز فروش  
عرضه مى شــود اميدواريــم با تالش 
مديريت كشــتارگاه واحد بســته بندى 
گوشــت قرمز اين مركز  نيز بر اساس 
دامپزشكى  ســازمان  بهداشتى  ضوابط 
راه اندازى شــده تا مردم از محصوالت 
با كيفيت بهداشــتى اين واحد بهره مند 

شوند.
نقشــه  گفت:  رســولى  محمودرضــا 
همدان  دام  صنعتى  كشتارگاه  اصالحى 
مورد تأييد اداره نظارت بر بهداشــت 
كل  اداره  غذايــى  مــواد  و  عمومــى 
درصورت  و  قرارگرفتــه  دامپزشــكى 
انجام تغييرات الزم در واحد توســط 
مديريــت كشــتارگاه و تأييد توســط 
دامپزشكى  پروانه  صدور  كارشناســان 
شهرســتان و اســتان، پروانه بهداشتى 

بهره بردارى واحد صادر خواهدشد.
در ادامه فرخى مدير جديد كشتارگاه 
گزارش  ارائه  بــه  همدان  دام  صنعتى 

فعاليت هــاى انجام گرفتــه در طــول 
مديريــت  پســت  تصــدى  مــدت 
داشت:  اظهار  و  پرداخت  كشــتارگاه 
بســيارى از معضــالت بهداشــتى و 
دوره  در  كشــتارگاه  زيســت محيطى 
كوتاهى مرتفع شده و ساير موارد نيز 
دست  در  گرفته،  انجام  برنامه ريزى  با 

مى باشد. اقدام 
در پايان رئيس بانك ملى استان همدان 
ضمن اشــاره به اين مطلــب مهم كه 
مايه خوشــحالى اســت در رأس يك 
مجموعه شخصى تحصيلكرده با مدرك 
تحصيلى مرتبط قرار گرفته است، گفت: 
هميشه آسيب هاى وارده به مجموعه ها 
از سوى افراد غيرمتخصص مى باشد و 
اين مهم در مورد كشــتارگاه دام منتفى 
پرداخت  درباره  خوشــبختانه  و  است 
تسهيالت به اين واحدها مشكل وجود 
نداشته و در صورت ارائه مدارك الزم ، 
تسهيالت الزم در اسرع وقت در اختيار 

ايشان قرار خواهدگرفت.

5رشته جديد كارشناسى پيوسته 
به دانشگاه آزاد نهاوند اضافه شد

 با پيگيرى هاى صورت گرفته و همكارى هاى همه جانبه دانشگاه آزاد 
اســالمى همدان و موافقت سازمان مركزى دانشگاه آزاد در يك سال و 
نيم گذشته (تصدى رياست جديد دانشگاه آزاد اسالمى نهاوند) 10 رشته 
تحصيلى جديد در مقطع كارشناسى پيوسته به شمار رشته هاى دانشگاه 

ازاد اسالمى نهاوند اضافه شده است.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى نهاوند گفت: كارشناسى مشاوره، حسابدارى 
و كامپيوتر، برق و تربيت بدنى (علوم ورزشى) 5رشته جديد اين دانشگاه 
اســت و رشــته هاى فوق در  مقطع كارشناسى پيوسته براى بهمن ماه 

سالجارى در دانشگاه ازاد اسالمى نهاوند دانشجو مى پذيرد.
ســتار ابراهيمى با اشاره به اضافه شدن 5رشته مهندسى صنايع غذايى، 
مترجمى زبان انگليســى، علوم تربيتى، روانشاسى و ميكروبيولوژى در 
ترم هاى گذشته، گفت: با توجه به تغيير نظام آموزشى به «6.3.3» داوطلبان 
كنكور با هرنوع ديپلم مى توانند مستقيما در رشته هاى كارشناسى پيوسته 

ثبت نام و ادامه تحصيل دهند.

چراغ دكه مطبوعاتى مالير روشن شد
 پس از كش وقوس هاى فراوان و تعطيلى 6ماهه دكه روزنامه فروشى 

مالير، چراغ اولين دكه  روزنامه فروشى مالير روشن شد.
شهردار مالير از آغاز فعاليت دكه مطبوعاتى در خيابان خيام خبر داد و 
گفت : در راستاى حمايت از كارهاى فرهنگى، شهردارى مالير نسبت به 
خريد يك باب دكه مطبوعاتى و نصب در خيابان خيام اقدام كرده است.
حســين بابايى در ادامه افــزود: واگذارى اين دكــه از طريق قانونى و 
به صورت مزايده تحويل برنده مزايده كه يك موسســه فرهنگى است، 
شده است.وى هم چنين از خريد چند دكه و نصب آن در ساير نقاط شهر 
خبرداد و گفت : به دنبال اين هستيم كه بتوانيم با نصب چند دكه ديگر 

در سطح شهر حق مردم مالير را كه غنى از فرهنگ هستند را ادا كنيم.
بابايى ابراز اميدوارى كرد : افزايش اينگونه امور فرهنگى باعث شود تا 

سرانه مطالعه در سطح شهرستان افزايش پيدا كند.

 50درصد از تعهد ايجاد گلخانه 
در سند راهبردى نهاوند انجام  شده است

 بيش از 50درصد از تعهد 7هكتارى توسعه كشت گلخانه اى نهاوند در راستاى تحقق 
از سند راهبردى توسعه نهاوند انجام  شده است.

رئيس جهاد كشــاورزى نهاوند گفت: با توجه به اهميت كشــت گلخانه اى و سوددهى 
مناســب براى كشاورزان و اســتفاده بهينه از منابع و آب بايد به سمت اين گونه كشت ها 

برويم.
على كمالى نژاد افزود: توســعه كشت محصوالت گلخانه در باالبودن كيفيت محصوالت 
و درآمد كشــاورزان تأثيرگذار است بنابراين آمادگى همكارى با كشاورزان در اين زمينه 

داريم.رئيس جهاد كشــاورزى نهاوند افزود: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته بايد براى 
توســعه فعاليت هاى گلخانه اى تالش كنيم به همين منظور در سند توسعه شهرستان در 

سالجارى 7هكتار توسعه كشت گلخانه اى منظور شده است.
وى عنوان كرد: با توجه به شرايط جوى كشور، كشت هاى گلخانه اى در افزايش محصول، 
صرفه جويى و استفاده بهينه از آب و حفاظت محصوالت در برابر شرايط اقليمى در كشور 
بســيار حائز اهميت اســت. كمالى نژاد ادامه داد: از مجموع 7هكتار امسال تاكنون حدود 
3/5هكتار توسعه كشت گلخانه اى كه معادل 50درصد مى شود، انجام  شده است و تا پايان 
سال به 100درصد مى رسد.وى بيان داشت: همچنين توسط بخش خصوصى 10/5هكتار 
از مجتمع گلخانه اى روســتاى علمــدار در حال اجراى روند بانكى بــراى واگذارى به 
متقاضيان است. مدير جهاد كشاورزى نهاوند گفت: همچنين براى 4 هكتار از فاز2 مجتمع 

گلخانه اى شــهر برزول فراخوان منتشر شده اســت كه تحقق آن باعث اشتغالزايى خوبى 
مى شــود.كمالى نژاد عنوان كرد: در اراضى روبروى شهرك صنعتى نهاوند نيز 3/5هكتار 
كارهاى مقدماتى و نصب پايه ها انجام  شده اســت كه در صورت تكميل تعهد 7هكتارى 

شهرستان تكميل مى شود.
وى افزود: در شهرســتان نهاوند 43واحد كشــت گلخانه اى فعاليت مى كنند و 12هكتار 
مجموع كشت گلخانه اى نهاوند است كه با بهره بردارى از اين واحدهاى جديد وضعيت 

شهرستان بهتر از قبل مى شود.
مدير جهاد كشاورزى نهاوند اظهار داشت: آمادگى كامل براى ارائه تسهيالت به متقاضيان 
داريم و 80 درصد تســهيالت را دولت در اختيار متقاضيان قرار مى دهد و 20درصد نيز 

آورده متقاضى است.

 توســعه صنعــت گردشــگرى يكى 
از مهمتريــن محورهاى پويايــى اقتصاد 
و باال بردن ســطح درآمدزايــى عمومى 
در تويســركان اســت كــه اجرا نشــدن 
طرح توســعه بارگاه حيقــوق نبى(ع) و 
ســختگيرى هاى ميــراث فرهنگى به اين 

بخش آسيب وارد كرده است. 
تويســركان عــالوه بــر اينكه بــه دليل 
برخوردارى از طبيعت، آب و هوا و اقليمى 
روح افزا و كم نظير، بهشــت غرب ايران 
زمين نــام گرفته، همچنين پيكر پاك يكى 
از پيامبران الهــى را در آغوش خود جاى 

داده است.
بهشــت غرب ايران زمين با در برداشتن 
بــارگاه مقدس يكــى از انبيــاى الهى در 
دامنه جنوبى كوه الوند از گنجينه كم نظير 
مذهبــى، فرهنگى و تاريخــى برخوردار 
اســت كه معدود نقاط و مناطقى در سطح 
كشور و حتى كشورهاى مختلف جهان از 

اين مزيت بهره مى برند.
حيقوق نبــى(ع) به عنوان يكى از پيامبران 
بنى اسرائيل در آموزه هاى مقدس خود به 
ظهور حضرت محمد(ص) در آخرالزمان 
مژده داده و در بخشــى از ســخنان خود 
آســمان را سرشار از نور تســبيح پيامبر 
آخرالزمان و امــت وى مى داند و اين در 
حالى اســت كه امام رضا(ع) نيز در ضمن 
مباحثــه علمى بــا يكى از بــزرگان دين 
يهــود يعنى "راس الجالوت" به ســخنان 
حيقــوق نبــى(ع) در مورد مــژده ظهور 
پيامبــر آخرالزمان حضــرت محمد(ص) 
اشــاره كرده و با اين استدالل حجت را بر 
وى تمام مى كنــد و همچنين نام حضرت 
حيقوق نبى(ع) در كتاب مشــهور مفاتيح 
الجنان در اعمــال مخصوص ام داوود در 

نيمه ماه رجب نيز آمده است.
اين بناى تاريخى از لحاظ فنى و معمارى 
بسيار دقيق و حساب شده ساخته شده زيرا 
به دليل وجود ديوارهاى جانبى مقابل زلزله 
و طوفان مقاوم است و به همين جهت تا 
كنون بيش از نهصد ســال در برابر عوامل 

نامساعد طبيعى مقاوت كرده است.
ســال ها اســت كه مســئوالن و مردم بر 
ضرورت اجراى طرح جامع توســعه اين 
بارگاه الهى اتفاق نظر دارند و اجراى اين 
طرح را يكى از مهمترين عوامل توســعه 
پايــدار صنعت گردشــگرى و بــه ويژه 
گردشگرى مذهبى، فرهنگى و تاريخى با 
هدف پويايى اقتصاد شهرستان تويسركان 
مى دانند اما تعلــل و كندى هاى گاه و بى 
گاه همچنان عرصه را بــر عرصه اجراى 
طرح توســعه بارگاه حيقوق نبى(ع) تنگ 

كرده است.
تاريخى  بناهاى  حريم  و  عرصه   
خدشه  نبايد  نبى(ع)  حيقوق  بارگاه 

دار شود
در ســال هاى اخير  طرح هاى مختلفى از 
سوى متخصصان نقشــه كشى و طراحى 
براى اجراى طرح توســعه بارگاه حيقوق 
نبى(ع) پيشنهاد شــده اما وزارت ميراث 
فرهنگــى همواره اعالم كــرده كه به هيچ 
وجه هيچ ســاخت و ساز و طرح توسعه 
اى نبايد نما و عرصه و حريم بناى تاريخى 
اين بارگاه كه مربوط به دوره ســلجوقيان 
و نزديــك به 900 ســال پيش اســت را 

خدشه دار كند.
 تويسركان به قطب گردشگرى 

مذهبى تبديل شود
امام جمعه تويسركان مى گويد: تويسركان 
با برخوردارى از بارگاه حيقوق نبى(ع) به 

عنــوان يكى از پيامبران الهى بايد به قطب 
گردشــگرى مذهبى، فرهنگى و تاريخى 

تبديل شود.
بــه گــزارش تســنيم ، حجت االســالم 
حضرت  اظهارداشــت:  موحدى  مرتضى 
حيقــوق نبى(ع) يك ظرفيت ويژه مذهبى 
و فرهنگى و يــك فرصت بى بديل براى 
توسعه صنعت گردشــگرى در شهرستان 
تويسركان است كه تا كنون بهره ورى قابل 

قبولى از آن ايجاد نشده است.
وى مى افزايد: حيقوق نبى(ع) در ســخنان 
خود به طــور صريح مژده بعثت حضرت 
محمد(ص)به عنوان خاتم پيامبران الهى در 
آخرالزمان را داده و از سوى امام رضا(ع) 
مورد اشــاره قرار گرفته كه نشــا دهنده 
جايگاه ارزشــمند اين پيامبر الهى در ميان 

مسلمانان است.
امام جمعه تويسركان با انتقاد از برخى 
كه  ضــرورى  غير  گيرى هاى  ســخت 
اجراى  توقف  گاهــى  و  كندى  موجب 
طرح توســعه بارگاه حيقوق نبى(ع) در 
متمادى و اخير شده است  ســال هاى 
تاكيــد مى كند: بســيارى از مردم ايران 
زميــن از وجود بــارگاه مطهر حيقوق 
نبى(ع) در تويســركان با خبر نيستند و 
برخى هنوز اين بقعــه را يك امامزاده 
مى داننــد كه نشــان از ضعــف اطالع 
رسانى و نبود تبليغات گسترده و كافى 

در اين بخش دارد.
وى ابراز كرد: توســعه صنعت گردشگرى 
يكى از مهمترين محورهاى پويايى اقتصاد 
و باال بردن ســطح درآمدزايى عمومى در 
تويســركان اســت كه اجرا نشدن طرح 
توسعه بارگاه حيقوق نبى(ع) به اين بخش 

نيز آسيب وارد كرده است.

 عرصه را حفظ مى كنيم
ميراث فرهنگى مجوز بدهد!

عضو هيات امناى بارگاه حضرت حيقوق 
فرهنگى  ميراث  وزارت  مى گويد:  نبى(ع) 
بر حفظ حريم و عرصه ساخت و ساز در 
اطراف بارگاه حيقوق(ع) تاكيد دارد كه آن 
را پذيرفته ايم اما ســخت گيرى هاى غير 

ضرورى اعمال مى شود.
حجت االسالم ســيد رضا مير معينى در 
گفت وگو با تســنيم در تويسركان اظهار 
داشــت: گرچه در بقعه هايى نظير بارگاه 
حيقوق نبى(ع) مانند بارگاه دانيال نبى(ع) 
شاهد ساخت و سازهاى متعدد و متنوع در 
اطراف ســاختمان اصلى بارگاه هستيم اما 
اين شرط تخصصى و فنى وزارت ميراث 

فرهنگى را پذيرفته ايم.
وى ابــراز مى كنــد: ما خواهــان اجراى 
يك طرح توســعه هســتيم كه به سيماى 
ساختمان تاريخى و اصلى بارگاه حيقوق 
نبى(ع) آسيبى نزند و در عين حال فضاى 
كافى براى استفاده زائران و گردشگران 

از فضاى معنوى بارگاه فراهم شود.
حجت االســالم مير معينى تصريح كرد: 
با اين حــال وزارت ميــراث فرهنگى، 
عرصه اى را كه ســاخت و ساز در آن را 
ممنوع اعالم كرده خيلى وســيع در نظر 
گرفته در حالى كه مى توان با كم كردن 
اين عرصه هم از وارد شــدن خدشه به 
نماى ســاختمان اصلى بارگاه جلوگيرى 

كرد و هم طرح توسعه را اجرا كرد.
وى متذكر شــد: اكنون فضاى ساختمان 

اصلى بارگاه حتى امــكان اقامه همزمان 
نماز به ســه نفر را نمــى دهد و زائران و 
گردشگران به ناچار بايد به سرعت محل 
اصلى بقعه را ترك كننــد تا ديگران هم 

بتوانند زيارت كنند.
عضو هيات امناى بارگاه حيقوق نبى(ع)
بيان كرد: اين بارگاه معنوى و گنجينه كم 
نظير مذهبى، فرهنگى و تاريخى فقط در 
ايام گرم سال آن هم با پهن كردن موكت 
در اطــراف بارگاه شــاهد برگزارى اقامه 
نماز جماعــت با مشــقات خاص خود 

است.
وى تصريح مى كند: اين در حالى اســت 
كــه به دليل نبود فضاى كافى و مورد نياز 
به صورت خواسته يا ناخواسته و ندانسته 
حرمت معنوى و الهــى بارگاه اين پيامبر 
الهى بــا انجام رفتارهايى مانند بازى هاى 
دســته جمعى فوتبال و واليبال، اسكيت 
سوارى، اســتعمال قليان و ريختن زباله 

و نشستن برخى خانواده ها در مجاورت 
ساختمان آرامگاه خدشه دار مى شود.

به نظر مى رســد به رغم تاكيدهاى فراوان 
همچنان تويسركان نتوانسته از ظرفيت و 
مزيت خداداى وجــود بارگاه يك پيامبر 
الهــى در زمين خود بهره ورى حداكثرى 
در جهت رشــد و بالندگــى فرهنگى و 
با  مذهبى  گردشــگرى  صنعت  توســعه 
هدف پويايى اقتصــادى و بهبود فضاى 
كسب و كار براى عموم مردم، ايجاد كند.

اكنون تعامل و همكارى دســتگاه هاى 
اجرايــى و تصميــم گيرنــده در اين 
بخــش، تمركز اجرايــى و اعتبارى و 
شــتاب بخشــى به روند اجراى طرح 
جامع توســعه بــارگاه حيقوق نبى(ع) 
ايجاد  بــراى  اميدى  راه  توانــد  مــى 
بهــره ورى حداكثــرى از اين ظرفيت 
تاريخى  و  فرهنگى  مذهبــى،  نظير  كم 

باشد.

طرح توسعه آرامگاه حيقوق نبى(ع) 
در انتظار همت ميراث فرهنگى

  گردشگرى تويسركان 
در خواب زمستانى

راه اندازى 
سينماى روباز

 در اسدآباد
 در نخســتين همايــش نكوداشــت 
مفاخر فرهنگــى هنرى اســدآباد كه در 
ســالن اجتماعات فرهنگ و ارشــاد اين 
شهرستان برگزار شد، مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان همدان اظهار كرد: 
درحال حاضر 2ساختمان در محوطه بناى 
يادبود ســيدجمال داريم كه طبق قول و 
همكارى فرماندارى اســدآباد با پيگيرى 
الزم قرار اســت اين 2ساختمان را تملك 
كنيــم و براى ســال 99 بــراى آن اعتبار 

لحاظ شــود كه با تملك اين 2ساختمان، 
اسدآباد از نيمه اول ســال آينده در بناى 
يادبود داراى سينماى روباز شده و مجتمع 

فرهنگى و هنرى به بنا اضافه مى شود.
احمدرضا احسانى با بيان اينكه اصحاب 
فرهنگ و هنر هويت، شناســنامه و تابلو 
يك ملــت در هــر جامعه اى هســتند، 
افزود: اســدآباد را به پــارك، خيابان و 
ســاختمان هاى آن نمى شناســند بلكه به 
مشــاهير، فرهيختــگان و علماى آن كه 
عمر خــود را در راســتاى ماندگارى و 
تقويت فرهنگ و هنر صرف كرده اند، مى 
شناسند هر چند جاذبه هاى طبيعى نيز در 

شناخت هر شهرى دخيل است.
وى در ادامه با اشــاره به بازديد ميدانى 

چنــدى پيــش خــود از بنــاى يادبود 
گذشته  هفته  شــد:  يادآور  ســيدجمال 
دانشــگاه علمى- كاربردى بناى يادبود 
ســيدجمال را تخليه كرد كــه با تخليه 
اين بنا طى برنامه هاى مدون بناى يادبود 
خانه  و  پژوهشــگاه  فرهنگســرا،  براى 
هنرمندان درنظر گرفته شده و قرار است 
پاتــوق هنرمندان، اهــل فرهنگ و هنر 

شهرستان شود.
احســانى با بيان اينكه انجمن ها در بناى 
يادبود مستقر مى شــوند، اظهار كرد: طى 
هفته جارى تجهيــزات الزم انجمن ها را 
چون سيســتم كامپيوتر، ميــز و صندلى، 
قفســه و كتاب در اختيار ارشاد شهرستان 

قرار مى دهيم.

مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
همدان همچنين از تبديل شــدن كتابخانه 
كنونــى بناى يادبود به كتابخانه تخصصى 
ســيدجمال خبر داد و گفت: ظرف 2ماه 
آينده از نظر تجهيزات اين كتابخانه تجهيز 
و كتاب هاى خاص ســيدجمال در اين 

مكان در اختيار مردم قرار مى گيرد.
وى با بيان اينكه طبقه زيرين بناى يادبود 
نيز براى تبديل شدن به گالرى و نمايشگاه 
دائمى هنرهاى تجســمى آماده و تا پايان 
سال افتتاح مى شــود، خاطرنشان كرد: در 
هفته جــارى 10 كانون فرهنگى و هنرى 
مساجد اســدآباد از اعتبارات سال 98 با 
اعتبارى افزون بر 70 ميليون تومان تجهيز 

مى شوند.

كشتارگاه سنتى در استان نداريم
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انتقاد از قانون فعلى انتخابات
 سخنگوى شــوراى نگهبان با اشــاره به برخى ضرورت ها براى 
بازنگرى در قانون اساســى، تأكيد كرد كه ظرفيت هاى قانون اساسى 
بايــد به كار گرفته شــد؛ مانند اصل 59 كه بــه قانونگذارى از طريق 

همه پرسى (رفراندوم) اشاره مى كند.
عباســعلى كدخدايى در  نشست "بازنگرى در قانون اساسى" با طرح 
اين پرســش كه "آيا بازنگرى بايد انجام شــود يا خيــر و بازنگرى 
چيســت؟" گفت: وقتى از همه پرســى و رفراندوم  صحبت مى كنيم، 
تــرس ما را در بر مى گيرد. اصــوال بازنگرى يك ضرورت در جامعه 

انسانى است.
 برخى از اصول قانون اساسى قابليت تغيير ندارد

به گزارش ايسنا، كدخدايى با بيان اينكه "قانون اساسى را نمى شود از 
يك جامعه به جامعه ديگر كپى كنيم، زيرا اقتضائات جوامع با يكديگر 
فرق دارد"، افزود: اينكه بگوييم بازنگرى در قانون اساســى سال 58

نبود، درست نيست؛ بهتر است بگوييم روش بازنگرى در آن پيش بينى 
نشده بود. در آن دوره بازنگرى در نظر گرفته نشد و در سال 68 امام 
راه و روش بازنگرى را تبيين كردند و بازنگرى در قانون تبيين و منجر 
به اصل 177 شد. قانون اساسى اول و دوم در بحث تجديدنظر فرقى 
ندارند. بازنگرى در قانون اساسى هم در سال 58 در اصل 132 و هم 

در سال 68 در نظر گرفته و روش بازنگرى در نظر گرفته شد.
وى همچنين با اشاره به اصل 177 قانون اساسى گفت: برخى از اصول 
قانون اساســى قابليت تغيير ندارد ولى بقيه اصول را مى شود تغيير داد 
كه مكانيزمش در نظر گرفته شــده است. در اصل 177 قانون اساسى 

راهكارش در نظر گرفته شده است.
 مسئوالن نمى توانند بگويند قانون را اجرا نمى كنيم

وى افزود: گاهى رفتار مسئوالن داراى اشكال است و اگر عوض شود 
ممكن اســت مشكل حل شود. ما بايد اصول قانون اساسى را درست 
اجرا كنيم و اگر اين ها اجرا شد و باز نواقصى داشتيم به سراغ بازنگرى 

برويم. مهم اين است كه بدانيم اقتضائات ما چيست.

دادستان همدان:
تبليغات غيرمجاز براى كانديداهاى 
مجلس و حاميان آنان جرم است
■ با متخلفان انتخاباتى برخورد قاطع مى شود

 تبليغات غيرمجاز انتخاباتى چه در فضاى مجازى و چه در فضاى 
حقيقى با هــر عنوانى همچون حاميان، كمپين هواداران يا هر اســم 
ديگرى كه كيفيت تبليغ براى كانديدا دارد، جرم اســت و با متخلفان 

برخورد مى شود.
حســن خانجانى دادســتان عمومى و انقالب همدان در اطالعيه اى 
هشدارهاى قانونى الزم درخصوص مسائل تبليغاتى كانديداها را ارائه 

داد متن اين بيانيه را در ادامه مى خوانيد.
با توجه به پايان نام نويســى از نامزدهاى نمايندگى مجلس شــوراى 
اســالمى و نظر به اينكه برابر ماده 56 قانون انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى، تبليغات داوطلبان نمايندگى و شيوه هاى تبليغى مجاز، منحصر 
به فرد مذكور در قانون شده و توجه به اينكه فعاليت تبليغات انتخاباتى 
براى نامزدهاى تأييد صالحيت شده، صرفاً در مدت 7 روز انجام مى 
شــود كه از 8 روز پيش از روز رأى گيرى آغاز و 24 ساعت پيش از 
آن پايان مى يابد و خارج از اين موعد، انجام هر گونه تبليغات، به هر 
شــكل و در هر قالب و عنوان و در فضــاى حقيقى و مجازى مطلقًا 
ممنوع مى باشد بنابراين به داوطلبان گرامى و مردم شريف اجراى ماده 

67 قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى يادآورى شد. 
1-نظر به ممنوعيت مطلب هر گونه تبليغات در زمان حاضر، تشكيل 
هر گونه پويش (كمپين)، گروه، كانال و موارد مشابه در فضاى مجازى، 
با عناوينى همچون هواداران، طرفداران، حاميان و... از سوى شخص 

داوطلب با ساير افراد ممنوع و مستوجب مجازات قانونى است.
2- از داوطلبــان محترم نمايندگى مجلس، كه داوطلب شــده اند تا 
از ســوى مردم و به نمايندگى از ايشــان، در مجلس شوراى اسالمى 
قانونگذارى كنند، انتظار مــى رود پيش از همه و پيش از همه، خود 
قانونمنــد بــوده و موازين قانونى را كامًال رعايــت نمايند و از مردم 
شريف نيز انتظار مى رود در صورت مواجهه با هر گونه رفتار خالف 
قانون از ســوى نامزدهاى نمايندگى يا هواداران ايشــان، ضمن انجام 
فرضيه شرعى امر به معروف و نهى از منكر، به ضابطين و ساير مراجع 
قانونى به صورت مستند و مستدل گزارش نمايند تا اقدام قانونى الزم 

به عمل آيد.
3-از هيأت هاى محترم اجرايى فرعى و اصلى و نيز هيأت هاى محترم 
نظــارت انتظار مى رود در صورت گــزارش وقوع هر گونه مجرمانه 
مرتبط با تبليغات غيرمجاز، ضمن عمل به وظيفه قانونى خود، مراتب 
را به مرجع قضايى حوزه مأموريت خود، به گونه مســتند و مستدل 

گزارش فرمايند تا مورد بررسى و برخورد قرار گيرد.
4- ضابطين دادگسترى، در سراسر استان مكلفند در صورت مشاهده 
هر گونه رفتار محرمانه مرتبط با تبليغات با اقدامات غيرمجاز نامزدها 
و هواداران ايشان، بى درنگ با مستندسازى موضوع، گزارش الزم را به 

مرجع قضايى مربوط ارسال دارند.
5- با التفات به مواد 59 و 60 قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
و با عنايت به ممنوعيت مطلق بهره گيرى از هر گونه امكانات دولتى و 
عمومى به نفع نامزدهاى نمايندگى مجلس و يا اقدام مديران يا كاركنان 
دستگاه هاى عمومى و دولتى، كه شائبه هر گونه هوادارى به نفع نامرد 
خاص يا اقدام به ضرر نامزد ديگر را داشته باشد، از مديران و كاركنان 
محترم دستگاه هاى دولتى و عمومى نيز انتظار مى رود از هر گونه اقدام 
خالف قانون، در اين باره خوددارى نمايند، در غير اين صورت، تحت 

تعقيب ادارى و كيفرى قرار خواهند گرفت.

علت توقف همكارى روسيه 
در"فردو" مشكل فنى است

 ســخنگوى وزارت امور خارجه درباره توقف همكارى روسيه با ايران در 
سايت "فردو" گفت: استنباط ما عقب نشينى روسيه از همكارى با ايران نيست 
بلكه دليل توقف را مشكل فنى را مى دانيم و كارشناسان فنى ايران و روسيه در 

حال بررسى مساله هستند.
«ســيدعباس موسوى» درباره آخرين اقدامات انجام شده درباره كشتى سانچى 
و عدم همكارى چين، ابراز داشت: موضوع كشتى سانچى، حادثه تاسف آورى 
بود كه وزارت امور خارجه تا آنجا كه وظيفه اش ايجاب مى كرد براى روشــن 
شــدن ابعاد موضوع تالش كرد. شركت ملى نفتكش ايران مسئول پيگيرى اين 
پرونده اســت و اقداماتى هم انجام دادند. شايعات اخير مطرح شده با واكنش 

اين شركت روبه رو شد و آنها تكذيب كردند.  

آبه خواستار كاهش بن بست تنش ها 
ميان ايران و  آمريكاست

 ژاپن تايمز در گزارشــى به سفر روحانى به ژاپن پرداخت.به گزارش ايلنا، 
آبه شــينزو نخست وزير ژاپن بار ديگر به دنبال آن است كه براى كاهش تنش 
ميــان ايران و آمريكا تالش كند. چالش هايى كه بعد از خروج آمريكا از برجام 
بروز كرده است، محور اصلى مذاكرات در سفر روحانى به ژاپن خواهد بود. 

بن بســتى در مسير اجراى توافق هسته اى بوجود آمده است و آبه مى خواهد به 
عنوان ميانجى براى حل و فصل اختالفات ايران و آمريكا و حل اين بن بست 
تالش كند. در اين سفر  مساله امنيت عبور و مرور محموله هاى نفتى از خليج 
فارس مورد رايزنى قرار خواهد گرفت. كارشناسان سفر روحانى را يك اتفاق 
مهم بين المللى مى دانند كه در آن موضوعات مختلفى مورد بحث و گفت وگو  

قرار مى گيرد.

خريداران آب سنگين ايران
 با تحريم مواجه مى شوند

 وزارت خارجه آمريكا تهديد كرد كه خريداران آب سنگين ايران با تحريم 
مواجه خواهند شــد.به گزارش ايلنا، ايران در ماه  هاى اخير ذخاير آب سنگين 
خود را افزايش داده است. بر اساس گزارش هاى دريافتى ايران توانسته در چهار 
نوبت آب سنگين خود را به فروش برساند.  يك مقام وزارت خارجه آمريكا كه 
نامش منتشــر نشده است در اين باره گفت: خريداران آب سنگين ايران ممكن 
اســت با تحريم مواجه شوند. ما گزارش هايى مبنى بر ادامه فروش آب سنگين 
از سوى ايران به خريداران بين المللى دريافت كرده ايم. كامال صريح بيان كرديم 
كه چنين تراكنش هايى قابل تحريم هســتند. ايران دليل درست و موجهى براى  
توليد آب ســنگين ندارد. حاكميت ايران از برنامه هسته اى خود براى فشار بر 

جامعه بين المللى و تهديد امنيت منطقه اى استفاده مى كند. 

 مجلس شوراي ملي
  انتخابات مجلس در كشورمان سابقه اي 
طوالني دارد. به طور مشــخص مشاركت 
مردم در سرنوشت سياســي و اجتماعي 
خود از طريق انتخابــات، همزمان با اوج 
وارد  مشــروطه  خواهي  نهضــت  گرفتن 

فرهنگ سياسي مردم ايران شد. 
اوليــن قانــون انتخابــات در تاريخ 18 
شهريور 1285   به وسيله ميرزاحسن خان 
منيرالملك، مرتضي قلي خان، صنيع الدوله، 
مخبرالسلطنه، مخبرالملك، موتمن الملك و 
محتشم الســلطنه تهيه و تدوين گرديد كه 
بالفاصله به تصويب رســيد و پس از آن 
اولين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ 

17 مهر 1285   افتتاح شد. 
  بــه موجب اين قانون، دوره نمايندگي 2 
سال و تعداد نمايندگان 156نفر بود كه 60 
نفر از تهران و 96 نفر از شهرستان هاانتخاب 
مي شدند. البته در دوره نخست، انتخابات 
صنفي بــود و همه طبقات مــردم در آن 

شركت نداشتند.
  از جملــه شــرايط انتخاب كننــدگان و 
انتخاب شــوندگان در اوليــن نظامنامــه 
انتخاباتي اين بود كه سن انتخاب كنندگان 
كمتر از 25 سال نباشد، مالكين و فالحين 
بايد صاحب ملكي باشــند كه هزار تومان 
قيمت داشــته و در غير ايــن صورت از 
انتخاب كردن محروم بودند و زنان به طور 
كلي از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن 

محروم بودند.
  دوميــن قانــون انتخابات موســوم به 
انتخابــات 2 درجه اي در تاريخ 10 تيرماه 
1288 هجري شمسي  تهيه و تدوين گرديد. 
در اين قانون، انتخابات از حالت صنفي به 
2 درجه اي اصالح و زمينه بيشــتري براي 
مشاركت مردم فراهم گرديد. زيرا در اين 
قانون قيــد اختصاص انتخــاب كننده به 
طبقات معين از بين رفت و به همه طبقات 
به غير از بانوان حق شــركت در انتخابات 
داده شــد. هر چند محدوديت هايي براي 
بي سوادها و افراد غيرمتمكن قائل شدند. 
بدين معنــا كه به موجب بنــد 4 از ماده 
4 قانون مذكــور، انتخاب كننــدگان بايد 
حداقل 250 تومان عالقه ملكي داشــته و 
يا پرداختي ماليات آنها كمتر از 10 تومان 
نباشد و يا 50 تومان عايدي ساالنه داشته 
و يــا تحصيلكرده باشــند. ضمنــاً تعداد 
نماينــدگان از 156نفــر در دوره اول به 
تعداد 120 نفر تقليل يافت و مطابق جدول 
نظامنامه انتخابات، تمام ايران به 30 حوزه 
عمومي  تقسيم شــد و سن رأي دهندگان 

نيز از 25 سال به 20 سال تقليل يافت.
 به موجب اين قانون، كســاني كه واجد 
شــرايط قانونــي بودنــد، در محله هاي 
يك شــهر و يا در شــهرهاي يك حوزه 
انتخابيه عده مقــرر را تعيين مي نمودند و 
ســپس اشخاصي كه بدين ترتيب انتخاب 

مي شــدند، در مركز حوزه انتخابيه جمع 
شده و براساس جدول نظامنامه انتخابات، 

يك يا چند نفر وكيل تعيين مي كردند.
 ســومين قانــون انتخابــات در تاريــخ 
تصويب  هجري شمســي  به   1290/7/29
رســيد. مجلس سوم پس از 3 سال فترت 
بر اساس اين قانون در تاريخ 1293/9/14 
هجري شمســي  تشــكيل شــد. البته  اين 
مجلس به علت شروع جنگ جهاني اول 
بيش از يك ســال دوام نياورد و در تاريخ 
1294/8/22 تعطيل شد. به موجب قانون 
ســوم، انتخابات عمومي  و يك درجه اي 
شــد. عده نماينــدگان 136 نفــر و مقرر 
انتخابيه  حوزه  در  انتخاب كنندگان  گرديد 
خود متوطن و يا الاقل 6 ماه قبل از تاريخ 
انتخابات در آن حوزه اقامت داشته باشند.

  به طــور كلي قبل از پيــروزي انقالب 
اســالمي، 24 دوره مجلس شــوراي ملي 
تشكيل شد كه 5 دوره در زمان قاجار و از 
سال 1285 تا 1304 بود. 7 دوره در زمان 
حكومــت رضاخان و پهلــوي اول و 12 
دوره نيز در دوره پهلوي دوم تشكيل شد.

دوره هاي مختلف دوره هاي مختلف 
مجلس شوراي مليمجلس شوراي ملي

 دوره اول
شوراي  رســمي  مجلس  جلسه  نخستين 
ملي در تاريــخ 13 مهرماه 1285 هجري 
شمسي مطابق با 17 شعبان 1324 هجري 
قمــري(17 اكتبر 1906 ميــالدي) با نطق 
يافت.  گشــايش  قاجار  مظفرالدين شــاه 
نماينــدگان اين دوره از مجلس شــوراي 
ملي، به موجب ماده 6 نظامنامه انتخابات 
از بين طبقه اشــراف و شاهزادگان و تجار 
و مالــكان و روحانيون و اصناف انتخاب 
گرديدند. اين مجلس، قانون اساسي ايران 
را كه مشتمل بر 51 اصل بود، در تاريخ 8

دي ماه 1285 به توشيح مظفرالدين شاه و 
پس از فوت وي متمم قانون اساسي را در 
15 مهرماه 1286 به امضاى محمدعلي شاه 
رســاند. اين مجلس در  دوم تيرماه 1287

به توپ بسته شد.

 دوره دوم
دومين دوره مجلس شــوراي ملي پس از 
يك سال و 4 ماه و 21 روز فترت در تاريخ 
24 فروردين ماه 1288 هجري شمســي 
مطابــق با دوم ذيقعــده 1327 افتتاح و به 
دنبال اولتيماتوم دولت روســيه، در سوم 

دي ماه 1290 منحل شد.

 دوره سوم
اين دوره پس از سه سال فترت در تاريخ 
14 آذرماه 1293 هجري شمسي مطابق با 
17 محرم 1333 توســط احمدشاه قاجار 
افتتاح گرديد. دوره ســوم مجلس شوراي 
ملي به علت شروع جنگ جهاني اول بيش 

از يك سال دوام نياورد.

 دوره چهارم
اين دوره پس از 5 ســال و 7 ماه و 8 روز 
فترت، در اول تيرماه 1300 هجري شمسي 
مطابق با 15 شوال 1339 توسط احمدشاه 
قاجار گشــايش يافــت و در 30 خرداد 

1302 (7 ذيقعده 1341) پايان يافت.

 دوره پنجم
پنجميــن دوره مجلس شــوراي ملي در 
تاريخ 22 بهمن ماه 1302 هجري شمسي 
مطابق با 5 رجب 1342 افتتاح شد. در اين 
دوره بود كه سلطنت قاجاريه منحل شد و 
مجلس مؤسسان سلطنت را به پهلوى داد. 
مجلس پنجم در تاريــخ 22 بهمن 1304 

خاتمه يافت.

 دوره ششم
دورة ششم مجلس شوراي ملي در تاريخ 
19 تيرمــاه 1305 هجري شمســي (30 
ذيحجة 1344) توسط رضاشاه افتتاح و در 
تاريخ 22 مرداد ماه 1307(26 صفر 1347) 
پايان يافت. در ايــن دوره مجموعاً 276 

جلسه تشكيل شد. 

 دوره هفتم
هفتميــن دوره قانون گــذاري در تاريــخ 
14 مهرمــاه 1307 هجري شمســي (21

ربيع الثاني 1347 هـــجري قمري) افتتاح 
و در اول آبــان 1309(30 جمادي االول 

1349) پايان يافت. 

 دوره هشتم
هشــتمين دوره مجلس شــوراي ملي در 
تاريخ 24 آذرماه 1309 هجري شمســي 
(23 رجب1349هجــري قمــري) افتتاح 
شد و در تاريخ 24 دي ماه  1311 هجري 

شمسي (17رمضان1351) پايان يافت.

 دوره نهم
نهميــن دوره قانون گــذاري در تاريخ 24

اســفندماه 1312 هجري شمسي برابر با 
18 ذيقعده 1351 افتتاح شد. طرح تأسيس 
دانشــگاه تهران در اين دوره به تصويب 
رسيد. دوره نهم 21 فروردين ماه 1314(7

محرم 1354) پايان يافت.

 دوره دهم
دهمين دوره مجلس شوراي ملي 15خرداد 
مــاه 1314 هجري شمســي برابــر با 4
ربيع االول 1354 هجري قمري افتتاح شد 
و در 22 خرداد ماه 1316 هجري شمسي 

(3ربيع الثاني 1356) به پايان  رسيد.

 دوره يازدهم
يازدهمين دوره مجلس شوراي ملي در 20

شــهريورماه 1316 هجري شمسي مطابق 
با 5 رجب 1356 افتتــاح و در تاريخ 27 
شهريور ماه 1318(4 شعبان 1358) پايان 

يافت.

 دوره دوازدهم
دوازدهميــن دوره قانون گذاري در تاريخ 
3 آبــان 1318 هجــري شمســي مطابق 
بــا 21 رمضان 1358 افتتاح شــد و در 9 
آبان 1320(9 شوال 1360) خاتمه يافت. 
در شهريورماه همين سال بود كه ايران به 
اشغال نيروهاى متفقين درآمد و رضاشاه از 
سوى انگليسى ها وادار به استعفا گرديد و 
سلطنت به پسرش، محمدرضا واگذار شد.

 دوره سيزدهم
ســيزدهمين دوره مجلس شوراي ملي در 
تاريخ 22 آبان ماه 1320 هجري شمســي 
مطابق با 23 شوال 1360 توسط محمدرضا 
شــاه پهلوي افتتــاح و در تاريخ اول آذر 

1322(24 ذيقعده 1362) پايان يافت.

 دوره چهاردهم
تاريخ  در  قانون گذاري  دوره  چهاردهمين 
6 اسفند ماه 1322 هجري شمسي مطابق 
با اول ربيع االول 1363 هـــجري قمري 
افتتاح گرديد. در انتخابات اين دوره براى 
نخســتين بار پس از تكرارى بودن ادوار، 
تعداد 800 كانديدا بر ســر 136 كرســي 
مجلــس با هــم رقابت كردنــد. مجلس 
چهاردهم در 21 اسفند 1324(7 ربيع الثاني 

1365) به پايان رسيد. 

 دوره پانزدهم
پانزدهمين دوره مجلس شوراي ملي پس 
از يــك فترت طوالني (2ســال و 4ماه و 
2روز) در تاريــخ 25 تيرماه 1326 هجري 
شمسي مطابق با 28 شعبان 1366 هجري 
قمري افتتاح و در تاريخ 6 مرداد ماه 1328

(2شوال 1368) به پايان رسيد. 

 دوره شانزدهم
شــانزدهمين دوره قانون گذاري در تاريخ 
20 بهمن ماه 1328 هجري شمسي مطابق 
با 21 ربيع الثاني 1369 با نخســتين دوره 
مجلس سنا توسط محمدرضا شاه پهلوي 
پس از 6 مــاه و 13 روز فتــرت، افتتاح 
گرديد. تعدادى از كرسى هاى اين مجلس 
در اختيار جبهه ملى قرار گرفت و مصدق 
و دوستانش مباحث مربوط به نفت را كه 
در دوره پانزدهم مطرح شــده بود، در اين 
دوره ادامــه دادند. در تاريــخ 20 مهرماه، 
مصدق رهبر اقليــت ملي مجلس، دولت 
را در مورد مســأله نفت استيضاح كرد. در 
روز سوم اسفند 1329 پيشنهاد ملي شدن 
صنعت نفت ايران به مجلس داده شــد و 
پس از تصويب در مجلس شــوراي ملي، 

در 29 اســفند به تصويب مجلس سنا نيز 
رسيد. در همين دوره با تمايل نمايندگان 
مجلس، دكتر مصدق در ارديبهشت 1330 
به نخست وزيري  رسيد. مجلس شانزدهم 
در 29 بهمــن 1330(22 جمــادي االول 

1371) پايان يافت.

 دوره هفدهم
هفدهمين دوره مجلس شــوراي ملي در 
تاريــخ 17 ارديبهشــت ماه 1331 هجري 
شمســي مطابق با 2 شعبان 1371 هجرى 
قمرى افتتاح شــد، در حالــى كه از 136 
كرسي نمايندگان فقط 79 كرسي آن داراي 
نماينده بود. به دنبــال درگيرى مصدق با 
مخالفــان، مصدق در 12 مرداد 1332 طي 
رفراندومي  دوره هفدهم مجلس شــوراي 
ملــي را منحل و شــروع انتخابات دوره 
هجدهــم را نيز موكول بــه اصالح قانون 
انتخابات كرد. شاه از فرصت عدم وجود 
مجلس اســتفاده كرده، مصدق را عزل و 
زاهدى را به نخســت وزيرى گماشــت. 
شاه طى فرمانى در 28 آبان 1332 دستور 

انحالل مجلسين را صادر كرد.

 دوره هجدهم
هجدهمين دوره قانون گذاري در تاريخ 27 
اسفند ماه 1332 هجري شمسي مطابق با 
12 رجب 1373 افتتاح شــد و در تاريخ 
26 فروردين ماه 1335(3 رمضان 1375) 

پايان يافت. 

 دوره نوزدهم  
نوزدهميــن دوره مجلس شــوراي ملي 
در تاريــخ 10 خرداد مــاه 1335 هجري 
شمســي مطابق با 20 شوال 1375 افتتاح 
شد. در اين دوره بود كه اجالسيه مجلس 
از 2 ســال به  4 سال تغيير يافت و تعداد 
نمايندگان از 136 به 200 نفر افزايش پيدا 
كرد. دوره مزبور پس از 4 ســال در تاريخ 
19خرداد ماه 1339(14 ذيحجة 1379) به 

پايان رسيد. 

 دوره بيستم
در اين دوره به دليل اعتراضات گســترده 
به نتيجه، انتخابات دوباره برگزار شــد و 
مجلس شــوراي ملي در 2 اسفند 1339

مطابق با 5 رمضــان 1380 افتتاح گرديد. 
اين مجلس در 19 ارديبهشــت 1340(13

ذيقعده 1380) توسط على امينى  نخست 
وزير منحل شد.

 دوره بيست و يكم
انتخابات مجلس بيست ويكم در شهريور 
ماه 1342 هجري شمســي برگزار شد و 
مجلس بيســت ويكم پس از  2ســال و 3

مــاه و 25روز فترت، در تاريخ 14 مهرماه 
1342 برابــر با 17 جمــادي االول 1383

افتتاح گرديد. در اين دوره براى اولين بار 
6 زن نيز جزو منتخبيــن بودند. از وقايع 
ديگر اين دوره تشــكيل مجلس مؤسسان 
سوم در 28 مرداد 1346 بود. دوره بيست 
و يكــم قانون گــذاري در تاريخ 13مهر 
1346(30 جمــادي الثانــي1387) پايان 

يافت. 

 دوره بيست ودوم
مجلــس بيســت ودوم در روز جمعه 14
مهرمــاه 1346 هجري شمســي برابر با 
اول رجــب 1387 هجــري قمري افتتاح 
امنيت  شــوراى  قطعنامه  پذيرش  گرديد. 
دربــاره بحرين و جدايــى آن از ايران از 
اتفاقــات مهم اين دوره بــود و در تاريخ 
جلســه  در   1349 ارديبهشــت  ماه   24
فوق العــاده اي كه بنا بــه تقاضاي دولت 

تشكيل شــده بود، تصويب و جهت اجرا 
به دولت ابالغ شــد. ايــن دوره در تاريخ 
9 شــهريور ماه 1350(19رجب1391) به 
مناســبت برگزاري جشن هاي 2500 ساله 
به فرمان شاه منحل و در همان روز دوره 
بيست و ســوم مجلس شــوراي ملي به 

وسيله شاه گشايش يافت. 

 دوره بيست و سوم
مجلس بيســت و ســوم، روز سه شنبه 9 
شهريور ماه 1350 هجري شمسي برابر با 
9 رجب 1391 هجري قمري افتتاح شد. 
و در 16 شــهريور ماه 1354(30 شــعبان 

1395) به پايان رسيد.

 دوره بيست و چهارم
انتخابات دوره 24 مجلس شــوراي ملي، 
آخريــن انتخابات دوران حكومت پهلوي 
بود و اين دوره از مجلس شوراي ملي در 
تاريخ 17شهريور 1354 برابر با 2 رمضان 
1395 افتتاح شــد. در ايــن دوره بخاطر 
فضاي انقالبي كه در كشور به وجود آمده 
بود، 5 نخست وزير در مدت 4 سال روي 
كار آمدنــد كه هيچ يــك از آنها موفق به 
ادامه كار نشدند. سرانجام به دنبال مبارزات 
قهرمانانه ملت ايران و استعفاي بسياري از 
نمايندگان و ســقوط رژيم سلطنتي، عمر 
مجلس بيســت و چهارم نيز در 21 بهمن 

1357 به پايان رسيد.

پارلمان ايران در گذر زمان

مجالس قبل از انقالب اسالمي
  قبل از جنبش مشروطه و در زمان 
ناصرالديــن شــاه وى در چند مورد 
جمله  از  را  مجالســى  تشكيل  مجوز 
مجلــس 25 نفره «مصلحت خانه» يا به 
«مجلس  و  مشورت»  «مجلس  اختصار 
وكالى تجار» صادر كرد. با اين حال 
برگزاري انتخابات و تشــكيل مجلس 
در ايران به زمان بعد از مشــروطيت 

برمي گردد. 
فرمان مشــروطيت در تاريخ 14 مرداد 
ســال 1285هجري شمســي از طرف 
مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و اولين 
مجلس موقتي كه طبق اين فرمان بايد 
نظامنامه انتخابات را تهيه مى نمود، 26

مرداد ماه همان ســال  در عمارت نظام 
تشكيل گرديد.

رؤساى مجلس شوراى ملى
قلى خــان  مرتضــى  اول:  دوره  
هدايت(1285)، حاج ميرزا محمودخان 

(1286)، ميرزا اسماعيل خان (1287)
مستشــارالدوله  صادق خان  دوم:  دوره 
  ،(1287) اسماعيل خان  ميرزا    ،(1286)

محمدعلى  فروغي (1289)
دوره سوم: حسين پيرنيا (1293)

دوره چهارم: حسين پيرنيا (1300)
دوره پنجم: حسين پيرنيا(1302) ، ميرزا  

حسن خان مستوفى (1304)
دوره ششم: سيدمحمد تدوين(1305)،  

حسين پيرنيا(1306)
دوره هفتم: حسين دادگر(1307)
دوره هشتم: حسين دادگر(1309)

دوره نهم: حسين دادگر(1311)
حســن خان  ميــرزا  دهــم:  دوره 

اسفنديارى(1314)
حســن خان  ميــرزا  يازدهــم:  دوره 

اسفنديارى(1316)
دوره دوازدهــم: ميــرزا حســن خان 

اسفنديارى(1318)
حســن خان  ميــرزا  ســيزدهم:  دوره 

اسفنديارى(1320)
محمدصــادق  چهاردهــم:  دوره 

طباطبايى(1322)
دوره پانزدهم: رضا حكمت(1326)

دوره شانزدهم: رضا حكمت(1328)
دوره هفدهم: حســن امامى (1331)، 
عبداله   ،(1322) كاشانى  سيدابوالقاسم 

معظمى (1322)9
دوره هجدهم: رضا حكمت(1332)
دوره نوزدهم: رضا حكمت(1335)

دوره بيستم: رضا حكمت(1339)
عبدالــه  بيســت ويكم:  دوره 

رياضى(1342)
دوره بيست ودوم: عبداله رياضى(1346)
عبدالــه  بيست وســوم:  دوره 

رياضى(1350)
عبدالــه  بيســت وچهارم:  دوره 

رياضى(1354)،  جواد سعيد(1357)
     منبع: «كرســى هاى مادســتان در 

بهارستان»

بيمه نامه رازى خودرو نيسان رونيز به شماره بيمه نامه 
31221426/95/000039 به شماره پالك 753 ى 37 ايران 55 به شماره 
شاسى NAAR٠٣FE٣BJ٩۵۶١٩٩ و شماره موتور 13389039146 
به نام محمدعلى اسالم پور فرزند عباس به شماره ملى 3860421417 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى مهديه مردانى پيام فرزند عينعلى به شماره 
ملى 5020101699 رشته الهيات دانشگاه بوعلى سينا به شماره 

دانشجويى 9512263045 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

بيمه نامه رازى خودرو پژو به شماره بيمه نامه 31220219/98/000129 و 
شماره موتور 124K0198344  و شماره شاسى 916173 و شماره پالك 
557س76 ايران18 به نام رضا نوروزى شهرپر فرزند سبزعلى به شماره 

شناسنامه 840 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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بهداشتنكتهدانشگاه
سيستم  تقلب ياب در دانشگاه آزاد فعال است

 رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى گفت: براى كاهش تقلب علمى در دانشگاه آزاد 
سيســتم هاى تقلب ياب و مشابهت ياب فعال است و فضا به گونه اى در اين دانشگاه 

طراحى شده كه تقلب زا نباشد.
محمدمهــدى طهرانچى در گفت و گو با ايرنا درباره راهكار دانشــگاه آزاد براى 
مقابله با تقلب علمى در پايان نامه و رســاله ها اظهار كرد: دانشــگاه آزاد به منظور 
جلوگيــرى از تقلب علمى طرح پايش را در ســطح واحدهاى اســتان ها ايجاد 

كرده است.
وى افزود: در زمان حاضر دانشــجويان دانشگاه آزاد در سراسر كشور پايان نامه هاى 
انتخابى خود را از اين سامانه دريافت مى كنند، در سامانه پايش نظام موضوعات براى 

پايان نامه ها مشخص شده است.
به گفته طهرانچى، ســامانه پايش در ذيل نظام موضوعات پايان نامه هاست، همچنين 

يك شوراى راهبردى براى هر نظام موضوعات نيز وجود دارد.

مصرف آنتى بيوتيك قبل از پرتودرمانى 
به مقابله با سرطان كمك مى كند

 آنتى بيوتيك ها داروهاى شناخته شده اى هستند كه روند رشد باكترى ها را ُكند يا 
متوقف مى كنند. آنتى بيوتيك ها تأثير مثبتى بر سالمت بيماران سرطانى دارند.

به گزارش مهر، مطالعه جديد بر روى موش ها نشان مى دهد مصرف دوز مشخصى 
از يــك نوع آنتى بيوتيك رايج، نه تنها به سيســتم ايمنــى در نابودى تومورهايى كه 
مستقيما تحت درمان با تشعشعات هستند كمك مى كند، بلكه سلول هاى سرطانى را 
هم نابود مى كند.بيش از نيمى از تمامى بيماران مبتال به تومورهاى سفت و جامد در 
بخشى از درمان تحت پرتودرمانى قرار مى گيرند.در سال هاى اخير، مطالعات زيادى 
نشــان داده اند كه دوز باال تشعشــعات در روند پرتودرمانــى موجب ايجاد واكنش 
ايمنى قوى ترى مى شود. درحاليكه نقش آنتى بيوتيك ها در اين مورد مشخص شده و 
مى تواند بر روند درمان و عوارض براى بيماران سرطانى تاثير گذارد، محققان درصدد 

برنامه ريزى فاز جديدى هستند كه اين شيوه را در مطالعات بالينى بكار گيرند.

غنى سازى آرد نانوايى ها با ويتامينD تا پايان امسال 
اجرايى مى شود

 مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، از 
اجراى برنامه غنى سازى آرد نانوايى ها با ويتامينD، براى جبران كمبود اين ويتامين 
در كشور خبر داد و گفت: تا پايان امسال غنى سازى آرد به صورت پايلوت در استان 

بيرجند اجرايى مى شود.
ــان  ــنD در ايراني ــود ويتامي ــه كمب ــه اينك ــا توجــه ب ــزود: ب ــى اف ــرا عبدالله زه
ــا  ــا ب ــازى آرد نانوايى ه ــه غنى س ــال برنام ــان امس ــا پاي ــت، ت ــايع اس ــيار ش بس
ويتاميــنD را به صــورت پايلــوت اجــرا مــى كنيــم و پــس از موفقيت آميزبــودن، 

ــود. ــرى مى ش ــه سراس ــن برنام اي
ويتامينD با افزايش جذب فســفر و كلســيم از روده ها و كاهــش دفع از كليه به 
متابوليسم استخوان ها كمك مى كند و همچنين از طريق ترجمه ژن هاى هسته سلول 

براى رشد سلول كمك كننده است.

ميزان ابتال به ايدز در معتادان كاهش يافته است
 دبيركل ســتاد مبارزه با موادمخدر با اشــاره به كاهش ميزان ابتال به ايدز در ميان 
معتادان در 3 دهه مبارزه با اين بيمارى گفت: سهم معتادان در ابتال به ايدز از 75 درصد 

به 31 درصد رسيده است.
اســكندر مؤمنى روز افزود: در حال حاضر 9 هــزار و 200 مركز درمانى و 108 مركز 
شبانه روزى در خدمت رسانى براى پيشگيرى و درمان اعتياد فعال هستند كه در كاهش 

روند شيوع ايدز در بين معتادان كمك چشمگيرى داشته اند. 
وى درباره فعاليت هاى ســتاد مبارزه با موادمخدر در طول 3 دهه گذشته، يادآور شد: 
بيش از سه هزار و 300 كيلومتر موانع مختلف فيزيكى و الكترونيكى در مرزهاى كشور 

بارگذارى شده است.

تحويل مسكن به خانوارهاى داراى بيش از 2 فرزند 
معلول در سال 99

 رئيس بنياد علوى از تحويل مســكن به بيش از 14 هزار خانوار كه داراى بيش از 2 
فرزند معلول هستند تا پايان سال آينده خبر داد.محسن منصورى گفت: درحال حاضر در 
كشور خانوارهايى وجود دارند كه حتى تا 7 نفر عضو معلول دارند و اين شرايط منجر به 
بروز مشكل در تأمين مسكن و تشديد فقر در آنها شده است. به همين دليل براى حدود 
14 هزار و 100 نفر از خانوارهاى داراى بيش از 2 معلول فاقد مسكن، بنياد مستضعفان 
تفاهم نامه اى را با بنياد مسكن، سازمان بهزيستى كشور، خيرين مسكن ساز و سازمان ملى 
مسكن وزارت مسكن منعقد كرده است كه بر اين اساس 50 درصد هزينه ساخت مسكن 
اين گروه را متقبل شده و قرار است تا پايان سال آينده تمام اين افراد داراى مسكن شوند.

وكالى حوزه مواد مخدر از قاچاقچيان دفاع مى كنند
 مديركل دفتر حقوقى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: وكالى متخصص در حوزه 

موادمخدر داريم ولى متاسفانه اينها دفاع از قاچاقچيان را برعهده مى گيرند.
محمــد ترحمى در گفت و گو با مهر، اظهار كرد: وكالى متخصص در اين حوزه داريم 
ولى متاسفانه اينها دفاع از قاچاقچيان را برعهده مى گيرند تا دفاع از حوزه قانون مبارزه 
با مواد مخدر باشد.وى گفت: من فكر مى كنم اين صحبت ها بهانه است چرا كه درواقع 
آن وكيل دارد از قاچاقچى دفاع مى كند.وى تصريح كرد: درســت اســت كه در قانون 
دادرسى براى مجرم، متهم و محكوم، حقوقى درنظر گرفته شده است و از حداقل حقوق 
انسانى نبايد آنها را محروم كرد اما اين كه مى گوييد آيا وكال مى توانند در اين زمينه كار 

كنند، من فكر مى كنم به داليل حواشى نمى توانند.

حلقه هاى مفقوده در حوزه پژوهش
 پژوهــش و نوآورى موتور محركه پيشــرفت و توســعه اســت 
و جوامعــى كه بــه اين حوزه توجه ويــژه اى داشــته اند، به جايگاه 

مطلوب ترى به لحاظ توسعه دست يافته اند.
در هفته اى كه به نام پژوهش نام گذارى شده است، بايد به فرصت ها و 
چالش هايى كه امروزه در حوزه پژوهش و فناورى است پرداخته شود.

مدت هاســت كه توليد علم و رونق پژوهش به عنوان يك اولويت در 
كشور ما دنبال مى شود و به پيشرفت هاى خوبى هم دست يافته ايم.

از طرفــى تقويت صنايع و توليدات دانش بنيــان و فناورى هاى نوين 
از برنامه هاى اصلى دولت اســت و با اين رويكرد به دنبال توســعه 

پژوهش  هاى كاربردى نيز هستيم.
پژوهش هاى كاربردى از جمله مباحث مهمى اســت كه در اين حوزه 

مطرح است و امروزه نياز آن بيش از پيش احساس مى شود.
نتايج مشــخص و محســوس اين گونه پژوهش زمانى بيشتر خود را 

نشان مى دهد كه در فضاى كسب و كار تأثير گذار باشد.
تجربه چند ســال اخير نشــان داده كه اجراى طرح هــا و برنامه هاى 
پژوهش محــور به  ويژه در مراكز آموزشــى زمينه را براى شــكوفايى 
اســتعدادهاى فراوان در حوزه هاى مختلف علمى و پژوهشى فراهم 

مى كند.
نيل به مقصود در اين زمينه نيازمند آن اســت كه فرهنگ پژوهش در 
جامعه نهادينه شود و از همان دوران كودكى بحث آموزش در حوزه 

تحقيق و پژوهش مورد توجه قرارگيرد.
ســرمايه گذارى در اين حوزه و اختصاص اعتبــار كافى و نه جزئى 
براى آن از اهميت خاصى برخوردار است؛ به گونه اى كه ضرورت آن 

هميشه و حتى در شرايط تحريم نيز احساس مى شود.
به هرحال اگر مى خواهيم قله هاى پيشــرفت و توسعه را يكى پس از 
ديگرى فتح كنيم و موانع توســعه را از پيش رو برداريم، بايد به سمت 

تقويت پژوهش حركت كنيم.

بررسى سالمت زوجين متقاضى 
فرزند خواندگى در پزشكى قانونى

 بــا ارجاع زوجين متقاضى فرزندخواندگى از ســوى ســازمان 
بهزيســتى و يا مراجع قضايى، سالمت آنها در مراكز پزشكى قانونى 

بررسى مى شود.
به گزارش ايسنا و بنابر اعالم اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل 
سازمان پزشكى قانونى كشور، يكى از خدمات اين سازمان در بخش 
معاينات بالينى، معاينات مربوط به متقاضيان فرزندخواندگى اســت 
كه اين خدمت بنا به درخواست و ارائه نامه از سازمان بهزيستى و يا 

مراجع قضايى ارائه مى شود.
فرايند صدور گواهى سالمت زوجين در خصوص فرزندخواندگى:

- ثبت درخواســت و تشــكيل پرونده: در مرحله اول زوجين با در 
دست داشتن نامه از سازمان بهزيستى و يا مراجع قضايى به يكى از 
مراكز پزشــكى قانونى مراجعه مى كنند و پس از ثبت درخواست در 

واحد پذيرش براى آنان پرونده تشكيل مى شود.
ــه  ــامل نام ــده ش ــكيل پرون ــراى تش ــاز ب ــورد ني ــه م ــدارك اولي م
ــت.  ــر اس ــايى معتب ــتى و كارت شناس ــا بهزيس ــى ي ــع قضاي مرج
ــه  ــده ب ــه مصــوب، پرون ــت تعرف ــدارك و درياف ــن م ــه اي ــا ارائ ب

پزشــك قانونــى ارجــاع مى شــود.
ــده و  ــكيل پرون ــس از تش ــارورى: پ ــى ب ــدم تواناي ــات ع - اثب
ــا  ــى ي ــع قضاي ــت مرج ــورت درخواس ــه، در ص ــت تعرف پرداخ
ــر اســاس  ــن ب ــارورى زوجي ــى ب ســازمان بهزيســتى، عــدم تواناي
مــدارك و مســتندات پزشــكى توســط پزشــك كارشــناس پزشــكى 

ــود. ــى مى ش ــى بررس قانون
ــالمت  ــى: س ــمانى و روان ــوزه جس ــالمت در 2 ح ــى س - بررس
زوجيــن متقاضــى فرزنــد بــا هــدف ارزيابــى توانايــى نگهــدارى از 
ــات جســمانى  ــات روانپزشــكى و معاين ــد در 2 بخــش معاين فرزن

ــرد. ــرار مى گي ــى ق ــورد بررس م
ســالمت جســمانى زوجين با انجام معاينات بالينى توسط پزشك 
و انجام آزمايشــات الزم و ســالمت روانى آنان نيز با مصاحبه هاى 
روان پزشــكى و در صورت لزوم تســت هاى روان شناسى بررسى 

مى شود.
- انجام تســت اعتياد جهت بررســى عدم مصرف مواد مخدر و يا 

روانگردان، از ديگر اقدامات براى تأييد سالمت زوجين است.
- صدور گواهى و ارجاع به مركز درخواست كننده

رسالت: شكاف بين دولت و مردم 
  اين شكاف با بنزين  يا كمك معيشتى پر مى شه؟؟

مردم ساالرى: كالف استان ها بيشتر با آنفلوانزا دست به گريبان است
  زمستونه مى خواى چكارش كنى؟؟

همــدان پيام: انصــراف 24نفر از نامزدى انتخابات مجلس شــوراى 
اسالمى استان

 اومده بودن صندلى رزروكنن!!
اطالعات: آمار واگرهاى غذاهاى غيرمغذى غنى شده 
 مردم با اين تورم نمى تونن حتى آمارشو بخونن!!

همشهرى: سه شنبه بدون خودرو يكساله شد 
 مراقب باشيد تو كيك تولدش قرص كشنده نزارن

همدان پيام: امام جمعه همدان جاده گردشگرى عليصدر ايمن شود
 نگران نباشيد پس از سال ها بهار مياد، آسفالت اختراع مى شه، 

بودجه اضافه مياد!!
جمهورى اسالمى: جاسازى قرص هاى مشكوك در محصوالت بيش 

از 10 شركت توليد كيك !
 احتماالً خواب بودن دستشون رفته تو كيك ها!! 

رسالت: به ازاى هر كرسى 55 نفر ثبت نام كرده اند 
 مى خوان نوبتى بشينن !!

شروع: در استفاده از انرژى، مبتال به بيمارى مزمن هستيم 
 مى تونيد داروشو از انرژى نانو تهيه كنيد!!

آفتاب اقتصادى: دولت براى سال آينده كاال برگ الكترونيكى را فعال كند 
  اجازه بدين دكتر كليد گاوصندوقشو پيدا كنه 

ايرنا: اعتبار 100 ميليون يورويى براى مقابله با گرد و غبار 
 مردم تا حاال نمى دونستن با پول پاشيدن آسمان صاف مى شود!!

آفتاب اقتصادى: مردم به طرح هاى خانه دار شدن اعتماد ندارند 
 طفلكى ها اينقدر دروغ شنيدن!!

جام جم: سفره مردم يك ماه پس از سهميه بندى 
 داره حذف مى شه!!

ايرنا: آيا نقد فقط مخصوص دولت است؟
 بدون شرح 

كسر حق بيمه تكميلى درمان مستمرى بگيران 
تأمين اجتماعى تمديد شد

 دستور ادارى كسر حق بيمه تكميلى درمان و عمر مستمرى بگيران 
سازمان تأمين اجتماعى، توسط مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى تمديد 

و ابالغ شد.
سازمان تأمين اجتماعى اعالم كرد: بر اساس قرارداد منعقده بين كانون 
عالى بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى و شركت بيمه آتيه 
ســازان حافظ، حق بيمه تكميلى درمان از تاريخ يكم آذرماه سالجارى 
لغايت سى ام آبان ماه سال 99، براى هر نفر ماهانه 44 هزار تومان است.
همچنين به منظور مساعدت به مستمرى بگيران بابت بيمه تكميلى درمان 
مقرر شــد طى دوره مذكور، به ازاء هر نفر از مشمولين، ماهانه مبلغ 3
هزار تومان توســط واحدهاى اجرايى سازمان به حساب هزينه كمك 
به بيمه تكميلى درمان به كد حســاب مربوطــه منظور و با هماهنگى 
كانون بازنشستگان شهرستان و استان  مربوطه به شركت طرف قرارداد، 

پرداخت شود.
گفتنى است، به موجب قرارداد منعقده بين كانون عالى بازنشستگان و 
مستمرى بگيران تأمين اجتماعى و شركت بيمه ايران، حق بيمه عمر نيز 
با احتســاب ماليات بر ارزش افزوده براى هر نفر ماهانه مبلغ 9 هزار و 

170 تومان است.
الزم به ذكر است، مشمولين اين قرارداد شامل؛ مستمرى بگيران بازنشسته، 
ازكارافتاده كلى و مستمرى بگيران بازمانده، به همراه همسر و يا همسران 
دائم و در صورت تمايل ساير افراد تحت تكفل واجد شرايط آنان است.
همچنين در صورت فوت مســتمرى بگيران بازنشســته و ازكارافتاده 
كلى مشــمول بيمه تكميلى درمان، تداوم پوشش بيمه اى مذكور براى 

مستمرى بگيران بازمانده آنان امكان پذير است.

علت كمبود انسولين در برخى شهرهاى كشور
 بيماران نگران كمبود دارو نباشند

 مديركل داروى سازمان غذا و دارو درخصوص گاليه هاى بيماران 
درباره كمبود انسولين توضيحاتى ارائه داد.

به گزارش فارس، غالمحســين مهرعليان گفت: من به عنوان يك مقام 
مســئول كه متولى خدمت گــزارى در حوزه تأمين، تــدارك و توزيع 
داروهاى كشــور هستم، اعالم مى كنم ما به هيچ وجه در كشور كمبود 
انسولين نداريم و به تعداد كافى در انبارها، گمرك و هم در شركت هاى 
پخش هايمان دارو داريم و در حال حاضر توزيع اين دارو را در سراسر 
كشور انجام شده است و بيماران به هيچ وجه نگران اين موضوع نباشند 

چون ما حتى براى ماه هاى آينده هم نياز دارو را رفع كرده ايم.
وى در ادامه افزود : فقط موردى كه در يك ماه اخير وجود داشته به دليل 
تغيير رويه اى است كه سازمان غذا و دارو ايجاد كرده و دليل اين تغيير 
هم اين است كه نظارتمان را بر توزيع اين داروى استراتژيك بيشتر كنيم 

تا به هدفى كه داريم يعنى دسترسى بهتر بيماران به اين دارو برسيم.
وى اشــاره كرد: مــردم مى تواننــد از طريق پل ارتباطى دانشــگاه ها، 
داروخانه هاى منتخب را شناسايى كنند يا مى توانند به سايت دانشگاه ها 
رجوع كنند و ليســت داروخانه هاى منتخب توزيع كننده انســولين را 

مشاهده كنند.
مهرعليان افزود : ممكن اســت در شهرى يك يا دو داروخانه مشخصا، 
انســولين را در اختيار بيماران قرار دهند كه البته تعداد داروخانه براى 
دسترسى بيشتر مردم با توجه به شهرها و استان ها در سطح شهر پراكنده 

است و درحال حاضر فقط احساس كمبود كاذب وجود دارد.

«همسرآزارى» و «كودك آزارى» 
در صدر آسيب هاى اجتماعى همدان
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 درحال حاضر 4 پايگاه خدمات اجتماعى در سطح شهر همدان وجود دارد

 پايگاه هاى خدمات اجتماعى 

تعداد 7879 
نفر مراجعه كننده 

بيشترين مراجعات 
ازمراكز آسيب خيز

 مجموع پذيرش خط تلفن 1762 مورد بوده

در پذيرش خدمات سيار 2928 نفر به آگاه سازى و آموزش نياز داشته اند.

ن يرش پ وع

ا شخ ذ

ن رش

 1329 نفر 

د راهنمايى 
نيازمن

جاع بوده اند
يا ار

اورژانس اجتماعى 
همدان در 9ماهه 

امسال

حدود حدود 50005000  
مورد خدمات ارائه مورد خدمات ارائه 

داده استداده است

همسرآزارى

 اختالفات حاد 
خانوادگى
كودك آزارى

بيشترين بيشترين 
درصد درصد 
آسيب ها را آسيب ها را 
داشته اندداشته اند

در در 99 ماهه امسال  ماهه امسال 
بيش از 80 نفر در خانه امن پذيرش شدند

بيش از 10 نفر آنها در خوابگاه استقرار يافته
حدود 70  نفر مشمول خدمات سرپايى بوده اند

خدمات ارائه شده 
در خانه هاى امن

خدمات مشاوره اى ■
■  مددكارى اجتماعى
■  روانشناسى حقوقى

■  خدمات بهداشتى و ارتباط به خانواده 
براى بازگشت مجدد 

 خدمات ويژه:
■ گــروه درمانى بود كه در 8 جلســه با 
طرحى به مبلغ 140 ميليون تومان تسهيالت 

اشتغال در خدمت آنها گذاشته شد.
ظرفيت پذيرش مراكز بازپرورى كه به زنان و دختران در معرض آسيب اجتماعى 

خدمات ارائه مى دهد 18 نفر و حداقل سن براى پذيرش آنها 15 سال است. 
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آگهي حصر وراثت
آقاى محمدعلى صدرى اعظم داراى شــماره شناسنامه  238 به شــرح دادخواست كالسه 
619/98ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمد صدرى اعظم به شماره شناسنامه  112 در تاريخ 98/7/3 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-كبرى رحيمى نوين 
فرزند باقر به شماره شناســنامه 3980162710 متولد1371 همسر متوفى 2-پناه صدرى اعظم  
فرزند محمد به شماره شناسنامه 4040770692 متولد1398 فرزند متوفى 3-مهين ابوطالبى 
فرزند امين اله به شماره شناسنامه 4233 متولد1337 مادر متوفى 4-محمدعلى صدرى اعظم  
فرزند عين اله  به شــماره شناســنامه 238 متولد1336 پدر متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 373)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

واحد تحقيق و توسعه، تأمين كننده 20درصد 
سود يك شركت توليدى

 مديرعامل شركت كنترل گاز اكباتان همدان اين شركت را به عنوان 
نخستين واحد صنعتى بخش خصوصى اســتان كه در حال راه اندازى 
مجموعه اى با عنوان شتابدهنده اســت، معرفى كرد و گفت: 3اختراع 
كشــورى در شــركت كنترل گاز اكباتان به ثبت رسيده و 20درصد از 

سودآورى شركت مرهون واحد تحقيق و توسعه آن است.
محمدرضا جعفرى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به همكارى و حضور 
اين شركت در جشنواره ايده هاى استارتاپى دانشگاه شهيد مفتح كه در 
هفته جارى برگزار شــد، اظهار كرد: شركت كنترل گاز اكباتان بيش از 

15سال است كه واحد تحقيق و توسعه فعال دارد.
وى با اشــاره به فعاليت پژوهشــى خود در واحد تحقيق و توســعه 
جهاددانشگاهى و دانشگاه صنعتى شــريف بيان كرد: معتقدم اگر يك 
واحد توليدى بخش تحقيق و توسعه نداشته باشد بعد از مدتى به تعطيلى 
كشيده خواهدشــد و همه واحدها بايد همواره در پى ارتقاى راه هاى 

جديد توليد و عرضه محصوالت خود باشند.
جعفرى با اشــاره به كمپانى هاى بزرگ فعال در دنيا افزود: شركت هاى 
بزرگ و موفق در سراســر دنيا به اهميت واحدهاى توسعه اى خود پى 

برده و بخش زيادى از سود خود را به آن اختصاص داده اند.
وى بر لــزوم مطالعه كتاب هاى مرتبط با حوزه كســب و كار تأكيد و 
تصريح كرد: با مطالعه شيوه ها و تجربيات ساير كسب و كارها مى توانيم 
شركت ها و مجموعه هاى موفق را الگوى خود قرار دهيم و با توجه به 
اينكه مردم ايران افراد باهوشــى هســتند مى توانند از اين طريق در كار 

خود موفق تر باشند.
جعفرى با اشاره به اهميت تخصيص بخشى از بودجه واحدهاى صنعتى 
به امر پژوهش و توسعه گفت: در ساير كشورها مى بينيم كه شركت هاى 
پيشرو ميزان 2درصد از سود فروش شركت را به واحد تحقيق و توسعه 
اختصاص داده اند و اين نشــان دهنده اهميــت اين موضوع در فرآيند 

توليد است.
وى ادامه داد: در كشــورى مانند ژاپــن 2درصد از توليد ناخالص ملى 
به امر پژوهش اختصاص يافته كه از اين طريق مشــكالت موجود در 
صنعت و اجتماع را حل و فصل مى كنند و در نهايت ســود بيشــترى 

به دست مى آورند.
مديرعامل شركت كنترل گاز اكباتان با بيان اينكه اين شركت كه در 20سال 
قبل به عنوان يك شــركت ورشكسته استان مطرح بود، درحال حاضر با 
350نفر نيروى متخصص در حال فعاليت اســت، يادآور شد: هم اكنون 
تعداد محصوالت اين شركت 20كاال بوده و امسال 2محصول به تازگى 

به بهره بردارى رسيده و در حال توسعه است.
وى به محصول لپينگ اشاره كرد و ادامه داد: در اين محصول به لحاظ 
صافى سطح و طراحى قطعات به گونه اى ساخته مى شوند كه مولكول 
گاز از آن عبور نمى كند و با مطالعه و توســعه نمونه دستگاه هاى مشابه 
كه در كشور يافته ايم، نمونه هاى ساخته شده در اين شركت را به مرحله 

توليد رسانده ايم.
وى پايدارى قطعات مصرفى در صنعت گاز را بيان كرد: با وجود اينكه 
ايــن علم كه انحصارى بود و در اختيار ما قرار نمى گرفت، ما در واحد 
تحقيق و توسعه توانستيم نخستين ديافراگم را بسازيم كه هنوز به توليد 

انبوه نرسيده است.
اين توليدكننده ادامه داد: اين كار سبب شده وابستگى به واردات در اين 

حوزه از بين برود و قيمت تمام شده اين محصوالت نيز كاهش يابد.
وى از ثبت 3اختراع كشــورى در شركت كنترل گاز اكباتان خبر داد و 
گفت: حداقل 20درصد از ســودآورى شركت مرهون واحد تحقيق و 

توسعه است.
وى اعمال تحريم ها را موجب تالش واحد تحقيق و توســعه شركت 
براى توليد مشابه نمونه كاالهاى وارداتى دانست و يادآور شد: مواردى 
چون افترماركت قطعات خودرو و مطالعه بازار آن توسط واحد تحقيق و 
توسعه شركت انجام شده و نخستين شتابدهنده بخش خصوصى استان 

نيز در همين واحد در حال راه اندازى است.
مدير واحد تحقيق و توسعه(R&D) شركت كنترل گاز اكباتان همدان 
نيز در ســخنانى بيان كرد: واحد تحقيق و توســعه شركت كنترل گاز 
اكباتان با 10نفر نيروى متخصص در رشــته هاى الكترونيك و مكانيك 
فعاليت دارد و با همكارى پارك علم و فناورى استان در حال راه اندازى 
يك شتاب دهنده اســت.   مهران بيگلرى خوشمرام هدف از راه اندازى 
شــتابدهنده را بيان كرد و گفت: اين كار با هدف كمك به افراد داراى 
ايده هاى اجرايى تشــكيل خواهدشد و ما براى اين منظور وسايل مورد 
نيــاز كار را تخصيــص داده ايم، همچنين افراد ايده پــرداز مى توانند از 
امكانات كارگاهى شــركت براى عملياتى سازى ايده هاى خود استفاده 

كنند و تعدادى منتور از نظر علمى آنان را راهنمايى كنند.
وى افزود: ايده ها پس از تأييد توســط پارك علم و فناورى و شركت 
كنتــرل گاز مورد حمايت مالى قرار مى گيرند و در محلى كه شــركت 
اختصاص داده پذيرش مى شوند و زيرنظر منتورها به اجراى ايده خود 

مى پردازند.
بيگلرى خوشــمرام در ادامه يادآور شــد: در فراخــوان اخير، نيازها و 
برخى مشكالتى كه در شركت كنترل گاز احصا شده را اعالم كرده ايم 
و ايده هاى زيادى دريافت شــده كه پس از بررسى، ايده هاى كاربردى 
معرفى و صاحبان ايده در شتابدهنده شركت كنترل گاز اكباتان به فعاليت 

و اجراى ايده خود مشغول مى شوند.

اوضاع حقوق و ماليات كاركنان 
در سال آينده

 در پيش بينى دولت براى حقوق كاركنان در سال آينده خبرى از رشد 
400 هزار تومانى امسال نيســت و افزايش متوسط 15درصدى تعيين 
شده است. از سوى ديگر با ماليات پلكانى تا 35درصد، دولت در مجموع 
بيــش از 15هزار ميليارد تومان از كاركنــان بخش خصوصى و دولتى 
ماليات دريافت مى كند كه نسبت به سال جارى 18درصد افزايش دارد.

به گزارش ايســنا، در ســال آينده افزايش متوسط 15درصدى حقوق 
كاركنان پيش بينى شده كه نسبت به متوسط 20درصدى كه در سالجارى 
پيشنهاد شد و حدوداً همين اندازه هم اعمال شد، حدود 5درصد از رشد 

كمترى برخوردار است.
در سالجارى افزايش حقوق با چالش هاى زيادى همراه بود و در نهايت 
مجلس مصوب كرد كه افزايش يكســان 400 هزار تومانى و رشــد تا 
10درصد اعمال شود و از سوى ديگر دولت نظر موافقى در اين رابطه 
نداشــته و تا اواسط ســال هم توافق كاملى بين 2قوه در مورد حقوق 
و نحــوه پرداخت آن نبود، ولى در هــر صورت دولت افزايش حقوق 
ســال بعد را بر مبناى مصوبه امسال مجلس تعيين نكرده و فعال رشد 

15درصدى در دستور كار است.
اما مجموع هزينه  جارى دولت در ســال بعد به 367هزار ميليارد تومان 
رسيده كه در مقايسه با سال جارى 15هزار ميليارد تومان رشد دارد. بيش 
از 70 درصد هزينه هاى جارى دولت مربوط به حقوق و دستمزدى است 
كه از محل بودجه عمومى دولت پرداخت مى شود. در نتيجه اين رشد كه 
با افزايش حقوق ها همراه است درآمدهاى مالياتى از محل حقوق هاى 

پرداختى به طور طبيعى افزايش پيدا مى كند.
 درآمد 15هزار ميليــاردى مالياتى از كاركنان دولت در 

غياب فرار و معافيت هاى مالياتى
بــا وجود تمامى فرارها و معافيت هــاى مالياتى كه در مجموع نزديك 
به 100هزار ميليارد تومان برآورد مى شــود، كاركنان همواره از پايه هاى 
پرداخت ماليات بوده و سهم قابل توجهى در اين بخش داشته اند. اين در 
حالى است كه بررسى وضعيت مالياتى دولت در حقوق كاركنان نشان 
مى دهد كه از مجموع 195هزار ميليارد تومان درآمد مالياتى كه براى سال 
آينده پيش بينى شده 32 هزار ميليارد آن از محل ماليات بر درآمد تأمين 
مى شــود و از اين رقم حدود 15هــزار و 700 ميليارد تومان مربوط به 

ماليات حقوق كاركنان است.
بيــش از 15هزار ميليارد تومانى كه از حقــوق كاركنان ماليات گرفته 
مى شــود 7300ميليارد تومان به بخش عمومى و 8400 ميليارد تومان 
بــه كاركنان بخش خصوصى اختصاص دارد كــه در مجموع حدود 
2400ميليارد تومان معادل 18درصد نســبت به دريافتى امسال رشد 

دارد.
در سالجارى از 172هزار ميليارد تومان درآمدهاى مالياتى 25هزار ميليارد 
تومان به ماليات بر درآمد اختصاص دارد كه 13هزار و 300 ميليارد آن 
را از محل ماليات بر حقوق كاركنان بخش عمومى و خصوصى تأمين 
شده است. از اين رقم 6900ميليارد تومان سهم كاركنان بخش عمومى و 

6400ميليارد تومان براى بخش خصوصى است.
اما نحــوه دريافت ماليات در ســال آينده مانند ســالجارى پيش بينى 
شده اســت؛ به طورى كه براى حقوق  به صــورت پلكانى تا 35درصد 
ماليات اعمال مى شود، با اين تفاوت كه در سالجارى حقوق هاى كمتر از 
2ميليون و 750 هزار تومان از ماليات معاف شدند و در سال آينده 250
هزار ميليارد تومان به اين معافيت مالياتى افزوده شده و تا سقف 3ميليون 

تومان در ماه رسيده است.

قيمت آجيل شب يلدا در همدان 30درصد 
ارزان شد

 رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار همدان گفت: ميانگين قيمت 
آجيل نسبت به سال گذشته 30درصد كاهش يافته است.

محمد ارغوان بيان كرد: قيمت آجيل در دســت اتحاديه نيست و 
وابســته به وضعيت عرضه و تقاضا است، اما در مجموع قيمت ها 

نسبت به مدت مشابه پارسال 30 درصد ارزان شده است.
وى با بيــان اينكه وضعيت اقتصادى مردم خوب نيســت و اين 

امر ســبب كمبود تقاضا و استقبال مردم نســبت به خريد آجيل 
شده اســت، به تسنيم گفت: مردم خريد خود را به روزهاى پايانى 

ماه و نزديك به شب يلدا موكول مى كنند.
رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار همدان با تأكيد براينكه هيچ گونه 
كمبــودى در زمينــه آجيل وجود نــدارد و به فراوانــى در بازار 
موجوداست، تصريح كرد: درصد خريد مردم نسبت به انواع تخمه 

بيشتر از مغزها است.
ارغوان در بخش ديگرى از ســخنانش به وضعيت بازار شيرينى 
اشاره كرد و گفت: قيمت انواع شيرينى هيچ گونه افزايشى نداشته 

و همانند سابق عرضه مى شود.
وى افــزود: 2نرخنامه درجه 1 و 2 تهيه و در اختيار قنادى ها قرار 
گرفته و قيمت 72نوع شــيرينى در آن درج شده است. هر قنادى 

بايد نرخنامه را در مقابل ديد مشترى نصب كند.
رئيس اتحاديه آجيل و خشــكبار همدان با تأكيد بر اينكه از مردم 
مى خواهيم از مراكز معتبر و مجوزدار شيرينى مصرفى خود را تهيه 
كنند، اظهار داشــت: ميانگين قيمت هركيلو شيرينى تر بين 20 تا 
26هزار تومان و شيرينى خشك نيز با توجه به كيفيت و درجه آن، 

14 تا 30هزار تومان است.

  شركت آب منطقه اى همدان                                                     

تجديد مناقصه يك مرحله اي عمليات اجرايى عمليات تكميلى و بازسازى خسارت ناشى از سيل پروژه تغذيه مصنوعى ازندريان- شهرستان مالير شماره  98/12-  الف
شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعايت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و آيين نامه اجرايي بند ياد شده، 

پروژه اي با اطالعات مشروح ذيل را به شركت هاي ذيصالح كه داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار مي باشند، واگذار نمايد.
  (+98 1. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان، انتهاي خيابان جهاد، نرسيده به ميدان ماليات (بيمه)،  تلفن :38220737-9(81

و فاكس: 38220225(81 98+)  
شرح عمليــات: عمليات اجرايى عمليات تكميلى و بازسازى خسارت ناشى از سيل پروژه تغذيه مصنوعى ازندريان- شهرستان مالير 

برآورد اوليه كار: 6,850,887,682 ريال  بر اساس فهرست بهاي آبيارى و زهكشى  سال 1398
2. مدت اجراي كار: 6 ماه

3. محل اجرا: استان همدان، شهرستان مالير، ازندريان
4. پايه و رشته مورد نظر: پيمانكاران بايد داراي ظرفيت خالي در پايه 5 رشته آب  باشند.

5. نوع و مبلغ تضمين : 343,000,000 (سيصد و چهل و سه ميليون )ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى 
به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين درسامانه تداركات الكترونيكى 

دولت بارگذارى شود.
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

 ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هيأت 
محترم وزيران)

الزم به ذكر است كه چك شخصي ، چك مسافرتي ويا چك پول قابل قبول نميباشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد وعالوه برآن ضمانتنامه هاي بانكي بايد 

طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود.
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ هفتصد هزار (000,700) ريال از طريق سامانه ستاد الكترونيكى دولت به حساب جاري سيبا به 
شماره  4001116404020914 (با شماره شباى  660100004001116404020914 ) تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، نسبت 

به خريد اسناد اقدام نمايند. 
6. مهلت دريافت اسناد: از چهارشنبه 98/09/27 لغايت پايان وقت اداري يكشنبه مورخ 98/10/01

7.  محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
8.  تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت درمناقصه  ندارند حداكثر تا تاريخ  

98/10/10 مى باشد.
9. تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/10/12 اسناد مربوط را تكميل و به شرح ذيل 
تحويل مى نمايند.  محل تحويل نسخه فيزيكى  پاكات الف، ب، ج: دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان. ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به ارائه  پاكات الف، ب، 

ج بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت  نيز مى باشند. 
10. تاريخ بازگشايي پاكات : پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز شنبه  98/10/14 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) در كميسيون مناقصه (سالن 

شهيد يوسف صنعتى شركت آب منطقه اى) بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.    
11. ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد. 

(م الف 1506)

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوري اسالمي ايران- وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان(نوبت دوم)

آگهي مزايده (يك مرحله اى) نوبت اول 

اداره حقوقى اداره كل ورزش و جوانان

ــان اســتان در نظــر دارد يــك دســتگاه  اداره كل ورزش و جوان
ــه  ــدل 90 ب ــذارى م ــماره گ ــل ش ــوس قاب ــى ب ــودرو مين خ
شــماره 1098003398000003 و دو دســتگاه خودرومينــى بــوس 
(غيــر قابــل شــماره گــذارى) بــه شــماره 1098003398000004و 
و   1198003398000005 پارتــى  شــماره هاى  بــه 
1198003398000006ثبــت در ســامانه ســتاد ايــران را از طريــق 
مزايــده و بــه باالتريــن قيمــت پيشــنهادى واگــذار نمايد.لــذا از 
متقاضيــان دعــوت مــى گــردد جهــت دريافــت اســناد مزايــد  
ــداركات  ــامانه ت ــه درگاه س ــا98/9/30 ب ــخ 98/9/27 ت از تاري
ــه آدرس www.setadiran.ir  وجهــت  الكترونيكــى دولــت ب
رويــت خودروهــاى مذكــور از تاريــخ98/9/27 تــا 98/10/10 بــه 

ــد.  ــه نماين ــدس مراجع اســتاديوم ق
(م الف 1522) 

 با وجود نزديك شــدن به ماه هاي پاياني 
ســال، برخــي از مالكان به خاطــر نگراني از 
وضعيت قيمت مســكن، فــروش واحدهاى 
خود را به حالت تعليق درآوردند، با اين وجود 
كارشناسان رشد قابل توجه قيمت را براى بازار 

مسكن متصور نيستند. 
در يك ماه گذشته برخي از ملك داران تصور 
كردند كه با افزايش قيمت بنزين، ارز و طال، 
قيمت مسكن نيز با جهش مواجه خواهدشد. 
همين موجب شد تا بسياري دست از فروش 
بردارند. حتي برخي بنگاه داران به مشــتريان 
خاص خــود توصيه مي كردند كــه حداقل 
10 تــا 15روز از فروش ملك خود دســت 
نگهدارند چــون احتمــاالً قيمت ها در حال 
باال رفتن اســت. اما افزايش قيمت عامل هاي 
بيروني قيمت بنزين، ارز، طال و عامل داخلي 
تقاضا تنها موجب شــد تا تقاضا براي خريد 
ملك در همدان افزايش بيابــد. فعاالن بازار 
امالك مى گويند تغييــر قيمت عامل بيروني، 
رشــد قيمت كاالها از جمله خودرو و ثبات 
بازارهــاى رقيب مثل بورس منجر به افزايش 

تعداد معامالت شده است.
از ســوى ديگر تغيير قيمت بنزين، رشــد 
قيمــت آهــن آالت و دســتمزد را درپــى 
داشته اســت. در ايــن شــرايط خريداران 
آينده نگر وارد بازار شــده اند. آمار اتحاديه 
امالك نشــان مى دهد در نيمــه اول آذرماه 
72درصد  كشــور  همــدان  در  معامــالت 
افزايش پيدا كرده است. تحرك بازار مسكن 
و همچنيــن افزايــش قيمــت بنزين باعث 
شــده تا مالكان از دادن تخفيف خوددارى 
كنند. اين رفتار طرف عرضه، ممكن اســت 
روند كاهشــى قيمت مسكن را متوقف كند. 
بر اساس بررســي آمار بانك مركزى، طى 
4ماه گذشــته قيمت مسكن در شهر همدان 

يافته است. كاهش  6/6درصد 
با اين وجود واسطه هاى ملكى عنوان مى كنند 
طى حدود 20روز گذشــته تعــداد فايل هاى 

نوساز در دفاتر امالك كاهش يافته است. برخى 
ســازندگان با اين تصور كه متغيرهاى بيرونى 
بر قيمت ملــك اثر خواهدگذاشــت حدود 
30درصد آپارتمان هاى خود را از بازار خارج 
كرده اند و فروش آنها را براى غلبه بر انتظارات 

تورمى به حالت تعليق درآوردند.
در شــرايط فعلى، كارشناسان معتقدند كه هر 
2طرف عرضــه و تقاضا در بازار مســكن به 
درك مشــترك رسيده اند. از يك طرف مالكان 
به اين نتيجه رســيده اند كه ظرفيتى براى رشد 
قيمت وجود ندارد. خريداران نيز مى دانند كه 
نمى توان انتظار ريزش شديد قيمت را داشت. 
جزئيات گوياى آن اســت كه قيمت در مناطق 
متوسط به باالي همدان از آبان ماه با كمي رشد 

مواجه شده است. 
نمايه هــاى دريافتــى حاكى از آن اســت كه 
قيمت مسكن به كف نزديك شده و متقاضيان 
مؤثر كه خانه را به قصد ســكونت خريدارى 
مى كنند بــراى خريد آماده مى شــوند. البته با 

وجود افزايش قيمت آهن آالت و نرخ دستمزد 
كه به دنبال افزايش قيمــت بنزين اتفاق افتاد 
كارشناســان، تورم مجدد را براى بازار مسكن 

متصور نيستند.
 پيش بينى ثبات قيمت مسكن 

را داريم
محمــود محمــودزاده، معــاون وزيــر راه و 
شهرســازى درباره پيش بينى از آينــده بازار 
مســكن به ايسنا گفت: اگر مسكن را به شكل 
جداگانه از ساير حوزه ها بررسى كنيم به يك 
نتيجه مشــخص مى رســيم اما تحوالت بازار 
مسكن هميشه تحت تاثير بازارهاى ثانويه قرار 
دارد و همواره در ســال هاى گذشته اين گونه 

بوده است.
گران شــدن  براى  درحال حاضر  افزود:  وى 
مســكن هيچ دليل فنى و علمى نداريم ولى 
اگر تحت تاثير بازارهــاى ديگر قرار گيرد 
بحث جداگانه اى است. با اين حال برآورد 
اين اســت كه مســكن از ثبات برخوردار 

خواهدبود تا پايان ســال بتوانيم برنامه هاى 
جديد را براى كنترل آن ارائه كنيم.

 تــورم مجــدد در بازار مســكن 
امكان پذير نيست

هم چنين ســيد محمد مرتضوى، عضو هيات 
مديره كانون انبوه سازان با بيان اين كه حداقل 
تا 3ســال آينده قيمت مســكن افزايش پيدا 
نمى كند، تصريح كرد: كاهــش قيمت نيز به 
داليلى كه براى همه روشــن اســت، اتفاق 
نمى افتد. در همين هفته هاى گذشــته بعد از 
تغيير قيمت بنزين، قيمت آهن آالت باال رفت 
و دســتمزدها نيز افزايش پيدا كرد. با وجود 
اين كــه دولت تالش مى كند نــرخ كاالها را 
ثابت نگه دارد، اما عمًال افزايش قيمت بنزين 
بر قيمت تمام شــده مســكن تأثير گذاشته و 
هزينه هــاى ســازندگان باال رفته اســت. در 
واقع تورم روى دوش توليدكننده است ولى 
شــرايط آن وجود ندارد كه ايــن تورم را به 

مصرف كننده تحميل كند.

در شرايط ثبات قيمت ارز حداقل 3سال مسكن گران نمي شود

مسكن گران نمى شود
■ تقاضا باال رفت قيمت تغيير نكرد

واريز سود سهام 
عدالت به كجا رسيد؟
 ســود ســهام عدالت ســال 1397 هنوز 
پرداخت نشده و سازمان خصوصى سازى نيز 
در اين زمينه هنوز جزئياتى اعالم نكرده است.
به گزارش ايســنا، اواســط تابســتان بود كه 
با پرداخــت مبلــغ 1,620 ميليــارد ريال به 
تعداد يــك ميليون و 756 هــزار و 937 نفر 
از مشــموالن ســهام عدالت مربوط به گروه 
كاركنان دســتگاه هاى اجرايى و بازنشستگان 
صندوق هــاى تأمين اجتماعى، بازنشســتگى 
كشورى و نيروهاى مسلح در 2 بانك ملت و 
رفاه كارگران، توزيع سود سهام عدالت از محل 
عملكرد ســال 1396 شركت هاى سرمايه پذير 
ســهام عدالت كه در سال 1397 مصوب شده 
و توسط سازمان خصوصى سازى وصول شده 
براى مشــموالن داراى شماره شباى بانكى در 

سامانه سهام عدالت عمًال به پايان رسيد.
پس از آن اعالم شد كه سود سهام عدالت در 
ســال مالى 1397 نســبت به سال مالى قبلش 
حدود 50 تومان افزايش داشته اســت؛ به اين 
ترتيب مشموالن سهام عدالت كه يك ميليون 
تومان ســهام دارند حــدود 220 تا 230 هزار 

تومان سود خواهند گرفت.

در سال 1396 كسانى كه به ارزش يك ميليون 
تومان سهام عدالت داشــتند بابت سود سال 
مالى 1395 معادل 150هــزار تومان دريافت 

كردند.
در ســال گذشته نيز مشــموالن سهام عدالت 
كه يك ميليون تومان از اين ســهام را داشتند 
به ازاى ســود پرتفوى سهام عدالت سال مالى 
1396 معادل 175 هزار تومان ســود دريافت 
كردند. ارزش پرتفوى سهام عدالت در گذشته 
26 هزار و 600 ميليارد تومان بود كه طى سال 
گذشــته اين عدد به حدود 170 هزار ميليارد 
تومان رســيد. به اين ترتيــب ارزش پرتفوى 
ســهام عدالت در اين مدت بيــش از 6برابر 

شده است.
 اخبار غيررسمى و تكذيب 

سازمان خصوصى سازى
امســال درحالى به دهمين ماه ســال نزديك 
مى شــويم كه ســود ســهام عدالــت 1397
هنوز براى مشــموالن واريز نشده و شركت 
خصوصى سازى نيز خبر رسمى در اين زمينه 

اعالم نكرده است.
البته اخبارى مطرح شده مبنى بر اينكه "امسال 
سود به صورت يكجا و در هفته نخست دى ماه 
واريز خواهد شــد"، با اين حال اين اخبار از 
سوى سازمان خصوصى سازى رد شده و اين 

سازمان اعالم كرده است كه جزئيات مربوط به 
آغاز واريز سود سهام عدالت در سالجارى را 
متعاقبا از مجارى ذى صالح اعالم خواهدكرد.

با اين حال گفته مى شود امسال هم مانند سال 
قبل قرار بود توزيع ســود از هفته اول دى ماه 

آغاز شود.
سياســت رئيس سابق اين ســازمان اين بود 

كه پول در ســازمان نماند و هــر پولى كه از 
شركت هاى سرمايه پذير دريافت مى شود به 
مرور و به موازات دريافت به تناسب جمعيت 
مشمولين، به مشــمولين داده شود. اين اتفاق 
در ســال هاى 95 و 96 افتاد. به نظر مى رســد 
سياســت فعلى اين سازمان اين است كه سود 

به صورت يكجا پرداخت شود.
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در هفته سيزدهم ليگ دسته اول
آراد- اتحاد جوان حساس ترين بازى هفته 

 هفته سيزدهم رقابت هاى ليگ دسته اول قهرمانى باشگاه هاى استان 
يادواره شهيد محمدحسين بشيرى امروز با انجام 3 بازى در شهرهاى 
سامن، بهار و همدان دنبال مى شــود كه در حساس ترين بازى 2 تيم 

همدانى آراد جورقان و اتحاد جوان همدان به مصاف هم مى روند.
در اين هفته تيم آراد در حالى ميزبان اتحاد جوان است كه هفته گذشته 
با شكســتى كه برابر صنايع دستى پذيرفت تا حدودى شانس خود را 
براى صعود از دست داد و حال امروز تمام آرزوهاى خود را در بازى 

با اتحاد جوان جستجو مى كند.
شاگردان حسين سليمانى سالمند اگر از اين بازى نتوانند امتيازات الزم 

را كسب كنند، اميدهاى خود را براى صعود از دست مى دهند.
تيم اتحاد جوان نيز به رهبــرى عبدالرضا رضايى در رده دوم جدول 
قرار دارد. اتحاد در صــورت برترى در بازى امروز صعود خود را تا 
حدودى قطعى خواهدكرد و حــال بايد منتظر ماند و ديد كه در اين 

بازى مرگ و زندگى كام كدام تيم شيرين خواهد شد.
اين ديدار را ســجاد كيانى، رسول صالحى و مســعود اميرى داوران 
نهاوندى در ورزشگاه شهيد شمسى پورقضاوت خواهندكرد و انتظار 

مى رود كه بازى زيبايى باشد.
صدرنشــين اين رقابت ها، شــهداى باباعلى بهار امروز ميزبان صنايع 
اللجين است، صنايع كه هفته گذشته سد راه آراد جورقان شد و بخت 
اين تيم را براى صعود كاهــش داد امروز به مصاف ديگر تيم مدعى 

صعود و قهرمانى مى رود.
شــاگردان على ضميرى در ايــن ديدار به دنبــال آن خواهندبود كه 

شگفتى ساز شوند و اين بار قصد دارند كه يقه تيم بهارى را بگيرند.
اما تيم شهداى باباعلى كه اين روزها فوتبال خوبى را ارائه مى دهد در 
اين بازى به دنبال آن اســت كه صعود و حتى قهرمانى خود را قطعى 
كنــد 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 كمك خواهند كرد. اين ديدار در ورزشگاه جوانان 

شهر بهار برگزار خواهد شد.
و سرانجام تيم فوتبال عقاب، يكى ديگر از بخت هاى صعود، به سامن 
پر خواهدكشــيد تا با رادمردان اين شهر ديدار كند. عقاب اسدآباد 16

امتيازى اســت و براى آنكه همچنان اميدوار به صعود باشــد در اين 
بازى محكوم به پيروزى اســت اين بازى را ميثم ترك جوكار به همراه 
عرفان ملكى و مصطفى جوكار در ورزشگاه مالك اشتر سامن قضاوت 

خواهندكرد.

سروقامتان همدان 
در ليگ دسته دوم واليبال كشور

 تيم سروقامتان همدان در رقابت هاى ليگ دسته دوم واليبال كشور 
شركت مى كند.

مديرعامل باشــگاه فرهنگى ورزشى سروقامتان همدان از حضور تيم 
اين باشگاه در ليگ دسته دوم كشور خبر داد.

مهدى محبى مسعود با تأكيد بر اهميت پرداختن به ورزش و فعاليتهاى 
فرهنگــى در كنار آن گفت: هــدف از فعاليت باشــگاه پرداختن به 
روحيات جوانان همدانى بود كه يكى از اين زمينه ها رشــته جذاب و 
پرمخاطب واليبال است و سعى شد با تكيه بر ثروت انسانى و پتانسيل 
بومى در اين زمينه فعاليت كنيم. وى ادامه داد: باشگاه فرهنگى ورزشى 
سروقامتان همدان در سال 91 تأسيس شد و با تأكيد بر فعاليت بومى 
آغاز به كار كرد و امروز پس از 7 ســال فعاليت و تالش يكسال اخير 
بازيكنان و كادر فنى بومى سروقامتان، توانست مجوز حضور در ليگ 
دسته دوم واليبال كشور را به مربيگرى على باب الحوائجى ازآن خود 
كند. تيم سروقامتان همدان به سرپرستى محمدرضا ساده و حمايت و 
اسپانسرى مؤسسه زبان زنگنه در نيمه اول دى ماه سالجارى به مصاف 

رقيبان خود در ليگ دسته دوم خواهدرفت.

سرمربى شهردارى همدان:
در ميان سنگ ومشت بازى را برديم

ســنگ  باران  ميان   در 
ومشت بازى را برديم و3
امتياز شيرين كسب كرديم

شــهردارى  ســرمربى 
همــدان پــس از بــازى 
بــا آواالن با عنــوان اين 
خيلى  بازى  گفت:  مطلب 
خوبــى بــود و بچه هــا 
را  خوبى  خيلــى  فوتبال 

دادند. انجام 
گلمحمــدى  هــادى 
افــزود: اين بــازى را به 
خوبــى آناليز كرده بوديم 
وميدانســتيم آواالن با 3مهاجم بازى مى كند و به همين خاطر اول 
 خط جلو آنها را از كار انداختيم وســپس روى خط دفاع اين تيم 

برنامه ريزى كرديم كه موفق هم شديم.
وى با انتقاد از جو ورزشگاه ادامه داد: بازى تا دقيقه70 به خوبى 
دنبال شــد و 2 تيم فوتبال قابل قبولــى را ارائه دادند و در حالى 
كه از حريف پيش بوديم جنجال تيم حريف شــروع شد و باران 
ســنگ و صندلى، بازى را 15دقيقه تعطيل كرد و شــانس آورديم 

مانديم. سالم 
گلمحمدى در پايان تصريح كرد: با اين پيروزى 20امتيازى شديم 
واگر بتوانيم خيبر را در خرم اباد شكســت بدهيــم مى توانيم نيم 
فصل را با رتبه سوم به پايان ببريم كه اين مى تواند جايگاه خوبى 

براى تيم شهردارى باشد.

هفته كم فروغ همدانى ها 
در ليگ برتر فوتبال

 بازيكنان همدانى حاضر در ليگ برتر فوتبال كشــورمان در هفته 
پانزدهم نتوانستند براى تيم هاى خود به خوبى بدرخشند.

به گزارش فــارس، در هفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال كشــورمان، 
6بازيكن همدانى براى تيم هاى خود به ميدان رفتند.

در بازى نخســت ايــن هفته تيم نســاجى مازنــدران پذيراى تيم 
شهرخودرو مشــهد بود كه در اين بازى على اصغر عاشورى مهاجم 

همدانى براى قرمزپوشان قائم شهرى به ميدان رفت.
عاشــورى كه پيراهن شماره 9 نساجى را بر تن دارد 90 دقيقه براى 
تيمــش بازى كرد اما نتوانســت گلى به ثمر برســاند و اين بازى با 

تساوى صفر بر صفر به اتمام رسيد.
در همين بازى نيز اكبر صادقى، هافبك اســدآبادى تيم شهرخودرو 
به مانند هميشــه بــه عنوان رهبر خــط هافبك اين تيم مشــهدى 

حضورداشت.
صادقــى كــه ســابقه زيــادى در ليــگ برتــر فوتبــال كشــورمان دارد 
ــت  ــدان رف ــه مي ــم نســاجى ب ــر تي ــه براب ــازى 90 دقيق ــن ب در اي
ــرى  ــد هم اســتانى رقيــب خــود نتوانســت زمينه ســاز برت ــا مانن ام

تيمــش باشــد و بــه همــان تســاوى رضايــت داد.
ــود  ــكان ب ــم پي ــان تي ــپاهان ميزب ــم س ــه تي ــازى هفت ــر ب در ديگ
ــدى زردپوشــان  ــى هافبــك نهاون ــدى كيان ــل هميشــه، مه ــه مث ك

ــود. ــش ب ــدان دار تيم ــان مي اصفه
ــد  ــود در كمربن ــطى از خ ــرد متوس ــه عملك ــن هفت ــى در اي كيان
ــازى  ــا 2گل ب ــت تيمــش ب ــرد و در نهاي ــه ك ــپاهان ارائ ــى س ميان

ــاند. ــام رس ــه اتم را ب
امــا در بــازى ســايپا و پرســپوليس 2بازيكــن اهــل اســتان همــدان 
بــراى نارنجى پوشــان بــه ميــدان رفتنــد كــه نتوانســتند روز 

ــند. ــته باش ــى داش ــوان قهرمان ــى عن ــر مدع ــى براب پرفروغ
محمدرضــا ســليمانى 90دقيقــه در رأس خــط حملــه ســايپا 
ــام  ــه اتم ــازى را ب ــدون گل ب ــر ب ــت آخ ــت و دس ــور داش حض
ــز  ــركان ني ــل تويس ــن اه ــى بازيك ــعيد غالمعلى بيگ ــاند و س رس
ــت جــاى خــود را  ــه در نهاي ــود ك ــدان حاضــر ب ــه در مي 76دقيق
بــه بازيكــن ديگــرى داد تــا از روى نيمكــت، نظاره گــر شكســت 

ــد. ــاى پايتخــت باش ــر قرمزه تيمــش براب
در بــازى زيباى هفته جارى كه تيم بدون ســرمربى، سرپرســت و 
مديرعامل اســتقالل در ســرماى تهران ميزبان شــاهين بوشهر بود، 

مرتضى تبريزى بعد از مدت ها براى آبى پوشان به ميدان رفت.
تبريزى كه اين فصل روزهاى ســختى را سپرى مى كند در دقيقه 73

به جاى مهدى قائدى به ميدان آمد تا شــايد موتور گل زنى خودش 
را دوباره روشــن كند اما دفاع بسته شاهين اجازه عرض اندام را به 

اين بازيكن همدانى نداد.

صعود كوهنوردان كارگر كشور
 به  قله الوند

 كوهنوردان كارگرى كشــور، در قالب صعود سراسرى، قله الوند 
همدان را فتح كردند.

ــن  ــا حضــور 100ت ــى همــدان و ب ــه ميزبان ــه صعــود ب ــن برنام اي
ــر اســتان هاى مختلــف كشــور  ــورد كارگ ــان كوهن ــردان و زن از م

انجــام شــد.
اين برنامه 20سال به صورت مستمر در حال برگزارى است و در اين 
سال ها قله هاى مرتفع استان هاى مختلف كشور فتح  شده اند. در برنامه 

صعود سراسرى كوهنوردان 19استان كشور حضور داشتند.
ايــن صعــود از ميــدان گنج نامــه همــدان آغــاز و از مســير 
ــد. ــام ش ــد انج ــه الون ــمت قل ــه س ــان ب ــدان ميش ــتان، مي كيوارس

قلــه الوند و دامنه هايــش، تاريخى گرانبها را در خــود جاى داده و 
هم اكنون جزو 1515قله معروف و برجسته جهان به شمار مى رود.

ــراى  ــاله پذي ــه س ــد هم ــرى الون ــزار و 584 مت ــه ه ــاع س ارتف
ــى  ــى و خارج ــمار داخل ــرى پرش ــاى سراس ــا و صعوده گروه ه

ــت. ــور اس كش

1

2

3

پيشخوان

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

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

برابر رأي شــماره 98/1093  مــورخ 98/9/2 هيأت اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى تورج 
فرهادى  فرزند  محمد به شــماره شناســنامه 32457 صادره از باختران در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب مغازه  به مساحت 82/94 مترمربع در قسمتى 
از پالك 66 اصلي واقع در اســدآباد ميدان بار خريداري با واسطه از مالك رسمي  
اقاى يوســفعلى گنجى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 423)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/26
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 98/1092  مــورخ 98/9/2 هيأت اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاى ايرج 
فرهادى فرزند  محمد به شــماره شناســنامه 32456 صادره از كرمانشاه در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب مغازه  به مساحت 82/94 مترمربع در قسمتى 
از پالك 66 اصلي واقع در اســدآباد ميدان بار خريداري با واسطه از مالك رسمي  
اقاى يوســفعلى گنجى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 425)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/26
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 98/1091  مورخ 98/9/2 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى ايرج فرهادى 
فرزند  محمد به شماره شناســنامه 32456 صادره از كرمانشاه در ششدانگ يك 
باب مغازه  به مســاحت 61/51 مترمربع در قســمتى از پــالك 66 اصلي واقع در 
اسدآباد ميدان بار خريداري با واسطه از مالك رسمي  اقاى يوسفعلى گنجى 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 باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 427)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/26
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

رئيس هيأت هندبال همدان: 
نبايد با مدعيان ليگ يك مقايسه شويم

 تيــم همــدان بــدون ادعــا در ليــگ يــك حضــور دارد و نبايــد بــا 
تيم هــاى مدعــى مقايســه شــود.

ــا اعــالم ايــن مطلــب يادآورشــد:  ــال اســتان ب ــأت هندب رئيــس هي
باتوجــه بــه ميــزان بضاعــت مالــى در ليــگ يــك شــركت كرديــم و 
تمامــى نفــرات تيــم بومــى هســتند و هــدف اصلــى مــا شــكوفايى 

اســتعدادها اســت.

مهــدى اســفنديارى صالح بــه ايرنــا اظهــار داشــت: هميــن كــه پــس 
از ســال ها توانســتيم بــار ديگــر مقدمــه حضــور در ليــگ كشــورى 
ــت  ــا حماي ــدوارم ب ــت و امي ــى اس ــق مهم ــم، توفي ــم كني را فراه

مســئوالن بتوانيــم نتايــج مطلوبــى كســب كنيــم.
ــال اســت  ــرد: همــدان سرشــار از اســتعدادهاى هندب ــه ك وى اضاف
ــاى  ــش توانمندى ه ــز نماي ــتر و ني ــه بيش ــب تجرب ــراى كس ــه ب ك

ــد. ــد در ليــگ شــركت كنن خــود باي
ــاال  ــور را ب ــك كش ــته ي ــگ دس ــت در لي ــطح رقاب ــفنديارى س اس
دانســت و گفــت: تيمــدارى برخــى اســتان ها حتــى در ســطح ليــگ 

برتــر اســت و تيم هــا بــا تمــام قــدرت در ايــن مســابقات حضــور 
يافته انــد.

اخيــر  شكســت   2 دربــاره  همــدان  هندبــال  هيــأت  رئيــس 
خاطرنشــان كــرد: هــر 2حريــف مــا بــا بودجــه بســيار مطلــوب در 
ايــن مســابقات حضــور يافته انــد و از بازيكنــان شــاخص غيربومــى 

ســود مى برنــد.
ــروه  ــود از گ ــه نخســت صع ــدان را در مرحل ــم هم ــدف تي وى ه
ــه از مســابقات  ــراى هــر مرحل ــد ب مقدماتــى دانســت و گفــت: باي

برنامه ريــزى مــدون داشته باشــيم.

صعود كوهنوردان 
ماليرى به قله كركس

 كوهنــوردان ماليرى موفق شــدند 
قله 3895 مترى كركس در منطقه نطنز 

استان اصفهان را فتح كنند.
رئيس هيأت كوهنوردى شهرستان مالير 
ضمن تبريك روز جهانى كوهســتان با 
اعالم اين خبر گفت: تيمى متشــكل از 
14نفر از كوهنوردان جوان شهرســتان 
ماليــر كه دوره هاى آموزشــى الزم را 
درباره صعود به قلــل مرتفع فراگرفته 
و در برنامه اى از پيش تعيين شــده و با 
توجه به هماهنگى هاى الزم از ســوى 
اين هيأت به مناسبت گراميداشت روز 
عازم  گذشته  هفته  كوهســتان،  جهانى 
منطقه رايان در شهرســتان نطنز استان 

اصفهان شدند .
ميرزايــى در ادامه افزود: اين تيم بعد از 
چند ســاعت پيمايش در ارتفاع 3200
مترى اطراق كردند و در ســاعت هاى 
ابتدايــى صبــح جمعــه 22 آذر مــاه 
ســالجارى در شــرايطى كامال سرد و 
زمســتانى و برف كوبى شديد شروع به 
ادامه مســير كردند كه به لطف خداوند 
توانســتند پس از 3ساعت پيمايش قله 
كركس به ارتفاع 3895 مترى كشور را 

فتح كنند.

بانوان شمشيرباز
 استان راهى تبريز شدند

 تيــم بانوان شمشــيربازى اســتان 
براى حضور در رقابت هاى مســابقات 
قهرمانى كشــور به اســتان آذربايجان 

شرقى اعزام شدند.
تيم شمشــيربازى بانوان استان همدان 
در اســلحه اپــه راهى تبريز شــدند تا 
براى كســب عنوان قهرمانى و يا براى 
حفظ عنوان سومى خود با شمشيربازان 

سراسركشور به رقابت بپردازند.
اين مسابقات به ميزبانى شهرستان تبريز 

به مدت 2 روز برگزار مى گردد.
تيم استان متشكل از سمانه خورشيدى 
"كاپيتان"، بهاره رمضانى، مريم حميدى 
و پريسا سبزوارى است و انسيه مختارى 

نژاد سرپرستى تيم را به عهده دارد.
بــه  همدانــى  داور   2 همچنيــن 
كشور  قهرمانى  مسابقات  قضاوت هاى 
دعوت شــدند، زهرا باقيــان و الدن 
صحرايــى داوران ملى شمشــيربازى 
كشــور، رقابت هاى قهرمانى كشــور 

بانوان تبريز را سوت خواهند زد.

مقام سوم استان در 
مسابقات قهرمانى آفرود

 تيم اســتان همــدان متشــكل از 
3خودرو در مسابقات قهرمانى آفرود در 
استان گيالن، شهر رودسر حاضر و مقام 

سوم را ازآن خود كرد.
هيــأت  اعزامــى  تيــم  سرپرســت 
موتورســوارى و اتومبيلرانــى اســتان 
ــت:  ــن خبرگف ــالم اي ــا اع ــدان ب هم
ــد  ــور ران ــى كش ــابقات قهرمان در مس
ســوم در رشــته آفــرود، از 3خــودروى 
همــدان 2خــودرو  از  شــركت كننده 
به دليــل نقــص فنــى نتوانســتند در 
مســابقه شــركت كننــد و يــك خــودرو 
وحيــد  رانندگــى  بــا   3 كالس  در 
ــن  ــومى اي ــام س ــى توانســت مق زارع

ــد. ــب كن ــابقات را كس مس
محمد مهــدى پناهى، افــزود: در اين 
كالس3،  رده  در  مســابقات  از  دوره 
28نفر شــركت كننده حضور داشــتند 
كه عليرضا ســاعتى از قزوين نفر اول 
و حســن بلوچيان از تهران نفر دوم و 
وحيد زارعى از همدان نفر ســوم اين 

مسابقات شدند.

 گل هــا: محمدعباس تبــار(37) و مهدى 
خلج(74)

داوران: محمد راميان، شهريارجبارى ومحمد 
اخالقى

تيــم اتحــاد آواالن: اميــر پارســازاد، بالل 
وكيلى، مهدى ســردارى، وحيد مرادى، ميثم 
باشوكى، صابر محمدى،على محمدى، حبيب 
حبيب پور، محمد خادمــى، حامد نوراللهى، 

كيوان مارابى
سرمربى: حميد امامى

تيــم شــهردارى: رســول مقصــودى، على 
ابوالفتحى، فرشــاد جليلوند، على شاهسوند، 
اميرمحمد  كاظمى،  حسين  تبار،  محمدعباس 
نسايى، كاظم صالحى، محمد كاظمى(محسن 

وفايى60)، مهدى خلج، محمد باالوند
سرمربى: هادى گلمحمدى

كامياران ورزشگاه آزادى هفته سيزدهم ليگ 
دسته دوم كشورجام آزادگان

در هفته ســيزدهم رقابت هاى ليگ دسته دوم 
كشــور جام آزادگان با انجام 7 بازى در گروه 
نخســت دنبال شد كه در يكى از اين ديدارها 
تيم شــهردارى همدان در ورزشــگاه آزادى 
كامياران بــه مصاف اتحاد آواالن اين شــهر 

رفت.
بــازى با ميــدان دارى تيــم آواالن در دقايق 
نخست بازى آغاز شــد و تيم كامياران توپ 
و ميدان را در دســت گرفــت و چند بار در 
محوطــه جريمه شــهردارى خطرناك ظاهر 
شد كه با هوشــيارى خط دفاعى و سنگربان 

شهردارى دفع شد.
پس از دقايق اوليه شاگردان هادى گل محمدى 
كم كم نبض بازى را دردست گرفتند و كامًال 

بر حريف برترى پيدا كردند.
بازيكنان شــهردارى حمالتى را روى دروازه 
حريف تــدارك ديدند و ســرانجام در يكى 
از اين حمالت به گل برترى دســت يافتند. 
در دقيقــه 37 بــازى و به دنبــال يك ضربه 
كرنر اميرمحمد نســائى سانتر زيبايى را روى 
دروازه آواالن ارســال كرد كه با پرش خوب 
محمدعباس تبار همراه شــد و اين بازيكن با 
ضربه ســر زيبا شــادى آور اردوى شهردارى 
شــد. پس از اين گل تالش بازيكنان 2 تيم، 
راه به جايى نبرد و نيمه نخســت با مديريت 
تيم شهردارى با همان يك گل به پايان رسيد.

با شــروع نيمه دوم تيم ميزبــان براى جبران 
نتيجه، قدم به ميدان گذاشــت و چند بار نيز 
روى دروازه شــهردارى خطرناك ظاهر شد، 
تيم شهردارى نيز با ارائه فوتبالى زيبا به خوبى 
بازى را مديريت كرد. بازى خوب شهردارى 

و شكســت تيم آواالن هــواداران اين تيم را 
خشمگين كرد و آنها به درون زمين ريختند و 
با سنگ و مشت به مربيان، بازيكنان و داوران 
حمله كردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار 

دادند.
اين تماشــاگرنماها حتى مدير رسانه شهردار 
را نيز از گزند حمالت خود بى ثمر نگذاشتند 
و با شكســتن دوربين، وى را مورد ضرب و 

شتم قراردادند.
حمالت وحشــيانه كاميارانى ها باعث شد تا 
داور بــازى را تعطيل كند و پس از 10 دقيقه 
كه آرامش بر زمين حكمفرما شد داور مجدداً 

بازى را دنبال كند.
در دقيقه 74 بازى تيم شهردارى به دومين گل 
خود دست يافت تا حريف كامًال تسليم شود، 
محسن وفايى در دقيقه 74 بازى پاس زيبايى 
را ارسال كرد و مهدى خلج با شوتى سركش 
و زيبا گل دوم شــهردارى را به نام خود ثبت 
كرد تا نيمكت نشينان شهردارى نفس راحتى 

بكشند.
در ايــن ديدار هواداران تيــم ميزبان، اخالق 
را باختنــد و صحنه هاى زشــتى را به وجود 
آوردنــد و با حملــه بازيكنان شــهردارى و 
سنگ باران كردن آنها براى خود پرونده سازى 
كردند و قطعــاً كميته انضباطى فدراســيون 
فوتبــال پس از رؤيت گزارش داور و نماينده 
اعزامى تصميمات سختى را براى تيم آواالن 

خواهدگرفت.
تيم فوتبال شــهردارى با ايــن پيروزى جمع 
امتيــازات خــود را به عدد 20 رســاند و در 

جايگاه ششم قرار گرفت.
در ديگــر ديدارهاى اين گروه تيم اســتقالل 
مالثانــى در تهران 2 بــر 1 در تهران ميالد را 

شكست داد تا قهرمانى نيم فصل خود را قطعى 
كند، تيم شهيدقندى  يزد در يك بازى پرگل 4

بر 1 اترك بجنورد را با شكست بدرقه كرد و 
در رده دوم ايستاد، خيبر خرم آباد نيز ميهمان 
خود فوالدنوين اهواز را 4 بر 2 شكســت داد، 
اميد گناوه نيز 5 بر 2 شهردارى فومن را در هم 
كوبيد، شهردارى آستارا مقابل كاسپين قزوين 
2 بر 2 متوقف شــد و اروند خرمشهر كه اين 
روزها شرايط خوبى ندارد در خانه به زحمت 
تعداد بازيكنان خود را به عدد 7 رساند اما پس 
از گذشت دقايقى به دليل آسيب ديدگى يكى 
از بازيكنان به حدنصاب نرسيد و در نهايت 3
بر صفر مقابل مس كرمان شكست را پذيرفت.

در پايان هفته سيزدهم اين رقابت ها استقالل 
مالثانى با 27 امتياز قهرمان نيم فصل شد و تيم 
شــهيدقندى يزد با 24 امتياز در جايگاه دوم 
ايستاد. تيم خيبر خرم آباد نيز با يك بازى كمتر 

و 23 امتياز در رده سوم قرارگرفت.
شهردارى آستارا و فوالد اهواز نيز با 21 امتياز 
چهارم و پنجم هستند، تيم شهردارى همدان 
هم با 20 امتياز و يك بازى كمتر در رده ششم 

قرار گرفت.
اروند خرمشــهر و شــهردارى فومن نيز در 
انتهاى جدول كابوس ســقوط را بيش از هر 

تيمى احساس مى كند.
در اين گــروه 2 ديــدار عقب افتــاده باقى 
مانده است كه با انجام اين 2 ديدار پرونده اين 
رقابت ها در نيم فصل اول بســته خواهد شد. 
تيم شــهردارى همدان با خيبر خرم آباد بازى 
خواهدكرد كه درصورت پيــروزى مى تواند 
تا رده ســوم صعود كنــد، در ديگر ديدار نيز 
اروند خرمشــهر و آواالن كامياران به مصاف 

هم مى روند.

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
923+12651145خيبر خرم آباد 3
321+136342219شهردارى بندر آستارا4
321+136342118فوالد نوين اهواز 5
420+125521612شهردارى همدان 6
516+133731510مسن نوين كرمان 7
115-133641314اميد پرسپوليس گناوه8
214-133551315ميالد مهر تهران 9
414-133551418كاسپين قزوين 10
514-133551217اترك بجنورد 11
113-12345910اتحاد اوالن كامياران 12
910-133191019كارون اروند خرمشهر 13
214-48829-12شهردارى فومن 14
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مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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باباطاهر

تاثير"بازى هاى تخته اى" بر مغز و كاهش 
زوال شناختى

 تحقيقات جديد پژوهشــگران اســكاتلندى نشــان داده اســت 
بازيهــاى روميزى يا بازى هاى  تخته اى ممكن اســت از ابتالى افراد 
به زوال شناختى جلوگيرى كند و حتى در برخى موارد حتى مى تواند 
باعث تقويت عملكرد شــناختى در سالمندان شود. افرادى كه بيش 
از حد بازى هاى تختــه اى را انجام مى دهند و به نوعى آنالوگ بازى 
شناخته مى شــوند بيش از ســاير افراد از ابتال به زوال شناختى دور 
هســتند. بازى هاى روميزى از نظر انواع و شــيوه هاى بازى بســيار 
متفاوتند. گاهى بازنمايى يك وضعيت در زندگى واقعى هستند، مانند 
سرنخ و گاهى مضمون آن ارتباطى با زندگى ندارد. قوانين آن ممكن 

است بسيار ساده يا بسيار پيچيده باشد.

لپ تاپ جديد hp با شارژ 22 ساعته
 از راه رسيد

 شركت hp  از توليد يك لپ تاپ جديد از سرى اسپكتر خبرداده 
كه به قيمت 1400دالر روانه بازار خواهدشــد. به گزارش مهر، اين 
لپتاپ با نام كامل Spectre x360 13، قرار اســت به طور همزمان 
در 50شهر جهان به بازار بيايد و به صورت آنالين هم قابل خريدارى 

خواهدبود.
بهره مندى از پردازنده نســل دهم و 4هسته اى اينتل همراه با فناورى 
گرافيكى IrisPlus، ســازگارى با استاندارد پرسرعت نسل چهارم 
Gigabit و شــبكه هاى WiFi، نمايشگر 13 اينچى  LTE 4x4
فوق دقيق اولد، فناورى HDR براى شفاف سازى تصوير و تفكيك 

بيشتر رنگ ها از جمله امكانات اين لپ تاپ است.

تقويت شنوايى با قرار گرفتن در تاريكى
 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود، موش ها را براى مدتى 
طوالنى در تاريكى قرار دادند و نتايج جالبى را مشــاهده كردند. موش ها 
در اين آزمايش، به توانايى فوق العاده اى در شــنيدن دست يافتند و نسبت 
به صداهاى اطراف خود، حساس تر شدند. نورون هاى مغز موش هايى كه 
طى اين آزمايش در تاريكى نگهدارى شدند، روش تعامل خود با يكديگر 
را تغيير دادند، به فركانس هاى گوناگون صوتى حســاس شدند و نوعى 
انعطاف پذيرى را نشان دادند كه تصور مى شود ويژگى مغزهاى جوان و در 
حال رشد است.به گزارش ايسنا ، دانشمندان باور دارند اين نوع از دستكارى 
حسى كه يك حس را براى تأثير بر حس ديگرى محدود مى كند، مى تواند 
روش هايى را ارائه دهد كه مدت ها پس از گذشت دوره مطلوب يادگيرى 

كودكى، به سازگارى مجدد مغز براى اهداف گوناگون كمك مى كند. 

سرطان سينه را با اين «قرص» دور كنيد 
 محققان دريافتند مصرف مرتب داروهاى ضد التهابى ايبوپروفن 
يا ناپروكسن مى تواند خطر ابتال به سرطان سينه را 40درصد كاهش 
دهد. به گزارش فارس به نقل از ديلى ميل، آســپرين به زنان پرخطر 
كمكى نمى كند و باوجود مفيدبودن اين 2قرص در كاهش ريســك 
ابتــال به ســرطان، زنان بايد مراقــب مصرف اين 2قرص باشــند. 
دانشــمندان تأثير داروها را بر روى بيماران خوش خيم سرطان سينه 
آزمايش كردند و درنهايت مشــخص شد، ايبوپروفن يا ناپروكسن با 

تأثير ضدالتهابى ريسك بروز سرطان را كاهش مى دهند.
هر ســال حدود يك ميليون زن در اياالت متحده مبتال به ســرطان 
خوش خيم سينه مى شــوند؛ اين بيمارى در انگليس نيز ساالنه ده ها 

هزار زن را مبتال مى كند.

درمان آلزايمر به معكوس كردن فرآيند 
پيرى انجاميد

 ســابقه خانوادگى، ژنتيكى، سبك زندگى و ميزان فعاليت همگى 
از عوامل موثر در بروز آلزايمر هستند؛ ولى سن بزرگترين عامل موثر 
در بروز اين بيمارى اســت. با اين حال هنوز دانشمندان به طور دقيق 
نمى دانند كه همزمان با پيرى و افزايش ســن در سطح مولكولى چه 

اتفاقى رخ مى دهد كه با آلزايمر مرتبط است.
به گزارش ايرنا، محققان 2داروى تجربى را براى درمان آلزايمر مورد 
بررســى قراردادند. اين داروهــا CMS١٢١ و J١۴٧ نام دارند. 
تحقيقات قبلى در مدل هاى حيوانى نشــان داد اين داروها حافظه را 
تقويت مى كنند و برخى جنبه هاى پيرى را در موش هاى مهندسى شده 

متوقف مى كنند.

مديركل تبليغات اسالمى استان همدان 
تأكيد كرد:

لزوم برنامه ريزى براى معرفى 
مفاخر همدان در سطح ملى و 

بين المللى
 مديركل تبليغات اسالمى استان همدان بر لزوم 
برنامه ريزى براى معرفى مفاخر اســتان همدان در 

سطح ملى و بين المللى تأكيد كرد.
به گزارش مهر، حجت االســالم محمدهادى بابيان 
اينكه مرحوم آيــت ا... تالهى از علما و فرهيختگان 
و چهره هاى مورد عنايت مقام معظم رهبرى است، 
گفت: ايده برگــزارى كنگره براى ايشــان بر پايه 
فرمايش و توصيه اى از مقام معظم رهبرى در ذهن 

متوليان شكل گرفت و به آن پرداخته شد.
وى افــزود: ايــن كنگــره با هدف حفظ و نشــر 
ارزش هاى انقالب اســالمى و با تأســى از نهضت 
دينــى و تجليل از مقام عرفانــى، علمى و معنوى 
آيــت ا... محمدهــادى تألهى همدانــى و به منظور 
تجليل و گراميداشــت ياد آن عالــم ربانى، معرفى 
الگوهاى مناســب بــراى جوانان و آحــاد مردم و 
تبيين انديشــه انقالبى آيــت ا... محمدهادى تألهى 
همدانى به ويژه همراهى و تبعيت ايشان از ولى فقيه 
زمان امام خمينــى (ره) و آيت ا... خامنه اى  برگزار 

مى شود.
مديركل تبليغات اســالمى همــدان درباره فعاليت 
هاى صــورت پذيرفته درمورد برگزارى اين كنگره 
اظهار كرد: خوشــبختانه در مدت كوتاه اخير و در 
يك ســال گذشــته آثار علمى و كتب به جا مانده 
از آن عالــم فرزانه به صورت مــدون جمع آورى و 
در ايام تبليغى براى اســتفاده در اختيار روحانيون 
و مبلغان قرارگرفتند تا زمينه الزم جهت آشــنايى 
عموم مردم با جايگاه علمى و عرفانى آيت ا... تألهى 

فراهم شود.

وى گفــت: همچنيــن برنامه هــاى مختلفى براى 
آشناســازى مردم و جوانان با اين عالم بزرگوار در 
سراســر استان برگزار شــد تا زمينه براى برگزارى 
كنگره هرچه بيشــتر فراهم شود كه اين برنامه پيش 
از اين سابقه اى نداشته و براى اولين بار با اين توان 

و با تالش همه جانبه و جهادى ميسر شده است.
حجت االسالم نظيرى درباره جايگاه علمى مرحوم 
آيت ا... تألهــى گفت: آيت ا... تألهى در شــاخه هاى 
گوناگــون علوم حوزوى از فلســفه و كالم تا فقه 
و اصول و تفســير و حديث و ادبيات عرب داراى 

حاطه و تسلطى ويژه بودند.
وى گفت: ايشــان عــالوه بــر دروس معرفتى و 
اخالقى، كتاب هاى مختلف ادبياتى، فقهى، اصولى، 
ل، شرح  فلســفى و روايى از جمله كتاب هاى ُمَطوَّ
لمعه، مكاسب، رســائل، كفايه، شــرح منظومه و 

وسائل الشيعه را تدريس مى كردند.
مســئول كميته مردمى كنگره ملى حضرت آيت ا... 
تألهى همدانى اضافه كرد: تدريس كتب مهم فقهى، 
اصولى، فلسفى، ادبى و روايى، گوياى گستره  تسلط 

علمى ايشان بر مباحث مهم علوم اسالمى است.
حجت االسالم نظيرى درباره زمان و مكان برگزارى 
مراســم كنگره گفت: برنامه مردمى بزرگداشــت 
آيت ا...تألهى (ره)، چهارشــنبه 27 آذر ســاعت 7

شب با سخنرانى حضرت آيتا... صديقى در عباسيه 
جوالن برگزار خواهدشد و روز پنجشنبه 28 آذرماه 
برنامــه كنگره با حضــور وزير فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى، وزير علوم، تحقيقات و فناورى و جمعى 
از محققان و پژوهشگران و فرهيختگان در همدان 

برگزار خواهدشد.

5 مسير رشد گردشگرى در كشورها

 توسعه گردشــگرى در طول زمان با وجود شــوك هاى ناگهانى، 
قدرت نمايى و انعطاف پذيرى بخش ها تداوم يافته است كه اين توسعه 

براساس 5عامل اصلى شكل گرفته است. 
علت نخســت، با وجود شــرايط اقتصادى مطلــوب، توليد ناخالص 
جهانى 6/ 3 درصد رشد داشته اســت كه رشد درآمدهاى گردشگرى 
4/4درصد اســت كه اين امر به 2دليل اصلى حاصل شد، اول متعادل 
نگه داشــتن نــرخ مبادله و دوم پايين بودن ميزان ســودى اســت كه 
كارگزاران و عوامل گردشگرى براى خود لحاظ مى كنند. از مهم ترين 
عوامل توسعه گردشــگرى بين المللى، افزايش ويزاهاى الكترونيكى و 
پيشرفته است كه با سهم حدود 10درصد منجر به تسهيل دريافت ويزا 
براى گردشــگران شده است. اگرچه هنوز نيمى از جمعيت گردشگرى 
به ويزاى ســنتى نياز دارند اما سهم ويزاى سنتى در جهان از 75درصد 

در سال 1980 به 53درصد در 2018 كاهش يافته است. 
در اين ميان 21درصد از كشــورها سياســت بدون ويــزا را درپيش  
گرفتنــد و 16درصد از كشــورها در همان بدو ورود به گردشــگران 
ويزا مى دهند. تقاضاى گســترده براى سفرهاى هوايى از جمله عوامل 
توسعه گردشگرى در سال 2018 است كه طبق آمار حمل و نقل جهانى 
(IATA)، ترافيك مســافربرى جهانى 6درصد رشــد داشته است و از 
جمله داليل آن، پايدار بودن قيمت هاى سوخت و پايين بودن كرايه ها 

است. 
طى 2دهه گذشــته، تعداد اتصاالت هر جفت شهر در دنيا كه به وسيله 
حمل و نقل هوايى به يكديگر متصل شده اند بيش از 2برابر شده به اين 
معنى كــه 20هزار اتصال جديد هوايى بين شــهرهاى جهان به وجود 

آمده است. 
براساس اعالم سازمان جهانى گردشگرى، سهم سفرهاى هوايى از 46
درصد در ســال 2000 به 58 درصد در سال 2018 افزايش يافته است 
درحالى كه حمل و نقل زمينى از 49 درصد به 39 درصد در مدت مشابه 
كاهش يافته اســت و سهم حمل و نقل دريايى از سفرها، 4درصد است. 
افزايش فناورى هاى ديجيتالى و هوش مصنوعى، تغييرات گســترده اى 

در گردشگرى بين المللى ايجاد كرده است.
 اســتفاده از تكنولوژى اطالعات و ارتباطات و گسترش آن در زمينه 
عرضه و تقاضاى گردشــگرى سبب شد كه گردشگران قبل از سفر، به 
ارزيابى و بررســى وضعيت مقاصد بپردازند و تجربه اى مجازى را در 
چارچوب دورنمايى گردشــگر در ذهن خود شــكل دهند. با تشكيل 
ســازمان هاى مديريت مقاصد (DMO) به ارائه خدمات الكترونيكى، 
مديريت منابع گردشــگرى، برنامه ريزى براى فعاليت هاى گردشگرى، 
تبليــغ و بازاريابى الكترونيكى مى پردازنــد كه به عنوان يك اليه ميانى 
در گردشــگران الكترونيكى مابين عرضه و تقاضا را شــكل مى دهند.  
تغييرات اجتماعى را مى توان پنجمين عامل توسعه گردشگرى به شمار 
آورد. با توجه به اينكه توســعه پايدار، بخش مهمى از سياســت هاى 
گردشــگرى در 101 كشور عضو ســازمان توريسم جهانى به حساب 
مى آيد، توسعه پايدار با رقابتى بودن براى ايجاد كسب و كارهاى جديد 
و اســتفاده مؤثر از منابع، ارتقاى حفاظت زيســت محيطى و اقدامات 

گسترده با توجه به تغييرات هوايى در جهان گسترش يافته است.

■ دوبيتى باباطاهر 
زمان وصل ياران هفته اى بى گالن فصل بهاران هفته اى بى  
كه گل در الله زاران هفته اى  غنيمت دان وصال الله رويان  

■ حديث:
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مريم مقدم  »
 ســه شــب ديگر پاييز بــه پايان مى رســد و 
آخرين شــب آن، يلــدا، بهانه خوبى بــراى مرور 

دلخوشى هاست.
يلداهاى اين سال ها كمتر شبيه خاطره هاى سال هاى 
پيش هستند، خانه هاى كوچك و فاصله خانواده ها 
از هم، كمتر فرصتى ايجاد مى كند تا بيشــتر در كنار 

هم باشيم.
با خودمان كه روراست باشــيم، بايد قبول كنيم در 
اين روزهاى شــلوغ و آپارتمان هاى قوطى كبريتى، 
ديگر خبرى از كرسى و خوردنى هاى متنوع و مادر 
بزرگ هاى قصه گو نيســت كه بخواهيم بلند ترين 

شب سال را به دل خوشى آنها بگذرانيم.
اما اين ها دليل نمى شــود كه شــب چله را با تمام 
دل خوشــى هايش دور از باورهاى ســنتى فراموش 
كنيم و يادمان برود كه بلندترين شــب سال مجالى 
است براى شــاد بودن و با هم بودن. شبى كه سنتش 
گــره خورده بــا نقل هــاى ســنتى، خوراكى هاى 
رنگارنگ، هندوانه هاى ســرخ و انارهاى دان شده 

كنار سفره يلدا.
هميــن رابطه تنگاتنگ مزه ها و شــب چله، بهانه اى 
اســت تا اگر خانه هايمان كوچك است خانه را به 
مقصد يك شــكم گردى جذاب در دورهمى فاميلى 
رها كنيم و يلداى مان را در رســتوران هاى شــهر، 
هتل ها و حتى كافه هاى شهر كه به مناسبت اين شب 

رنگ و بوى تازه اى گرفته اند بگذرانيم.
 يك دقيقه بيشتر

فــارغ از برخى از خانواده ها كه دورهم بودن را زير 
سقف خانه و خانواده ترجيح مى دهند برخى ديگر 
براى گذراندن يك شــب يلداى بيــرون خانه اى، 
بهترين جا را همان پاتوق هاى هميشگى يعنى كافه ها 
مى دانند .  اما اين پيشنهاد به اين معنى نيست كه تمام 
كافى شاپ ها و ســفره خانه هاى شهر برنامه ويژه اى 
براى يلدا تدارك ديده اند. براى پيدا كردن كافه هاى 
يلدايى كمى اطالعات را در تبليغات رسانه و سطح 

شهر زير رو كنيد دست خالى نخواهيد ماند . 
 باب دل سنتى ها

اگر اهل شعر و ادبيات هستيد پاتوق هاى ادبى شهر 
در اين شــب جاى مناسبى براى شما هستند امسال 
برخى هتل ها و مهمانسراهاى سنتى اقدام به برگزارى 
محافل شعر خوانى كرده اند كه حضور در آنها خالى 
از لطف نيســت. يكى ازمتداول تريــن برنامه ها در 
چنين شــبى برگزارى مراسم شــعر و قصه خوانى 
و تماشــاى نمايش هاى آئينى فرهنگسراهاى شهر 
است كه البته اميدى به ارگانهاى دولتى و اعتبارات 

قطره چكانى آنها نيســت چرا كه قطع يقين اگر هم 
پيگير باشد به شــما خواهند گفت بودجه اى براى 

اينكارها نداريم .....
پس بهتر آنكه به دنبــال فضاهاى بابرنامه در بخش 
خصوصى برويــد و با هزينه كردن هاى شــخصى 

خودتان جور خودتان را بكشيد .
اگر هم ســرى به ســفره خانه هاى سنتى شهر بزنيد 
مى توانيد با مراســمى كه رنگ و بوى ســنتى دارد 
همراه شويد و از حافظ خوانى و نقالى ها لذت ببريد.

يك شب نشينى ويژه
اگر تنقالت يلدايى كفاف تــان را نمى دهند و دنبال 
يك وعده غذايى درســت و حسابى براى گذراندن 
شب چله تان هستيد يا راهى خانه بزرگترهاى فاميل 
شــويد، يا بايد دســت از كافه ها بكشيد و به سراغ 

رستوران هايى با طعم آخرين شب پاييز برويد.
 همراه با طعم حياتى رب انار

سال ها قبل تر از اينكه پاى گوجه فرنگى به غذاهاى 
ايرانى باز شود تمام طعم خورش هاى ايرانى را رب 
انار به دوش مى كشــيد. اما با وجود تهاجم فرهنگى 
گوجه اى بــه غذاهاى ايرانى در قرن هاى گذشــته 
غذاهاى شــمالى اصالت خود را حفظ كردند و پاى 
ثابت رب انار را از ســفره هاى رنگارنگ شان كوتاه 

نكردند.
وقتى صحبت از يلدا باشــد، نمى شود از انار و تمام 

مشتقاتش گذشت، پس به خود ظلم كرده ايد اگر تا 
به حال، شب چله هوس غذاهاى انارى نكرده ايد.

پس صرف غذاهاى انارى مثل مرغ ترش و فسنجان 
و ... را يادتان نرود 

 هتل هاى شهر ميزبان شما
اگر حساب كتاب  هاى ماهانه اجازه مى دهد به جاى 
خريدكردن براى پركردن يخچال خانه و ميهمانى و 
ميزبانى يلدايى راهى يكى از هتل هاى شهر شويد و 

خوراكى هاى يلدا را آنجا نوش جان كنيد.
عالوه بر رســتوران ها و كافه هــا، برخى هتل هاى 
همدان هم امســال تداركات ويژه اى براى شب يلدا 
در نظر مى گيرند و با برنامه هاى مختلف به استقبال 

اين آئين ديرين مى روند.
 شب 7هزارساله 

«شــب يلدا» به گفته مورخان پيشــينه 7هزار ساله 
دارد. ايرانيان باســتان، دى ماه 4جشــن در روزهاى 
اول، هشــتم، پانزدهم و بيست و سوم اين ماه برگزار 
مى كردنــد اما امــروزه ايرانيان تنها نخســتين روز 
دى ماه، يعنى طوالنى ترين شــب اول زمســتان را 
كه آخرين شــب پاييز، پايان قــوس و آغاز جدى 
است، جشــن مى گيرند. پيشينيان بر اين باور بودند 
كه در اين شــب فرشــته بدى ها(اهريمن) با فرشته 
خوبى ها(امشاســپندان) به جنگ مى پردازد و در اين 
نبرد طوالنى، فرشــته خوبى ها اهريمن را شكست 

مى دهد و صبح، پس از زاده شــدن دوباره خورشيد، 
پيروزى روشنايى بر تاريكى آغاز مى شود.

امروزه در كنــار فناورى هاى ارتباطى و اطالعاتى و 
حضور افراد در فضاى مجازى ممكن اســت تأثير 
منفى بر اجراى درســت اين گونه مراســم و آئين ها 
و در نهايت پاسداشــت آنها داشته باشد، الزم است 
خانواده ها و متوليان حوزه ميراث فرهنگى و ســاير 
مجموعه هاى مرتبط با اين فرهنگ اصيل ايرانى كه 
ريشــه در تاريخ و تمدن كهن ايــن مرز و بوم دارد 
به گونه اى برنامه ريزى نمايند تا ضمن معرفى فرهنگ 
عامه نواحى و مناطق مختلف كشــور كه سرشار از 
زيبايى هــا و جاذبه هاى متنــوع و بى نظير در حوزه 
گردشگرى هستند ازجمله: خوراكى هاى شب يلدا، 
افسانه ها و قصه ها، شعرخوانى، شب نشينى و نواختن 
نواهاى موسيقيايى بومى و محلى و ساير مراسمات 
و آئين هاى خاص هريك از مناطق مختلف اين مرز 
پرگهر كه هريك به نوبه خود جاذبه و انگيزه هايى را 
براى توسعه فعاليت هاى گردشگرى ايجاد مى نمايد، 
شرايطى فراهم نمايند تا با شناخت وآگاهى بيشتر، 
بســترهاى برگزارى اين آئين هــا به صورت هرچه 
باشكوه تر، ســنت محورانه و به قاعده فراهم آيد كه 
موجبــات انس، الفت و صميميت بيشــتر در ميان 
خانواده هــا و اقوام مختلف ايــران زمين را موجب 

خواهدشد.

يك دقيقه بيشتر در شب 7 هزارساله 
■ يلداگردى درهمدان

 حمام تاريخى «آرتيمان» تويسركان به سرمايه 
فرهنگى  ميراث  سرپرست  مى شود.  واگذار  گذار 
تويســركان با عنوان اين مطلــب گفت: دهيارى 
روستاى آرتيمان براســاس مجوزهاى اخذ شده 
نســبت به فروش و واگذارى يــك باب حمام 
عمومى تاريخى با شرايط حفظ و احيا بنا، بدون 
مداخله در ســازه و با رعايت مالحظات ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى از طريق 

مزايده عمومى اقدام كرده است.
اسحاق تركاشوند افزود: مكان مناسب اين روستا 
و قرار گيرى اين حمام در اين روســتا، دسترسى 
مناســب به راه هاى ارتباطى، طبيعت بكر و زيباى 
منطقه؛ ارزش سرمايه گذارى در اين حمام تاريخى 

را 2 چندان كرده است.
تركاشــوند افزود: باتوجه به فرم پالن و نوع طاق 
و قوس هاى حمام به نظر مى رسد اين بنا از جمله 
بناهــاى به جا مانــده از دوره قاجار باشــد كه تا 
سال هاى اخير با كاربرى اصلى مورد استفاده مردم 

روستاى آرتيمان قرار گرفته است.
و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى،  سرپرســت 
صنايع دستى شهرستان تويسركان همچنين از اعالم 
آمادگى يك سرمايه گذار داخلى براى بازسازى و 
مرمت قلعه «اشتران» تويسركان خبر داد و گفت: با 
مشاركت بخش خصوصى مرمت و بازسازى قلعه 

اشتران انجام خواهدشد.
اســحاق تركاشوند افزود: روســتاى اشتران يكى 
از روســتاهاى هدف گردشــگرى در شهرستان 
تويسركان بوده و قلعه اشتران مى تواند نقش مهمى 

در جذب توريست داشته باشد.
وى ياداور شــد: قلعه اشــتران از بناهاى دوره 
قاجاريه، در مســير جاده همدان به تويسركان 
قرار دارد و در ســال 1383 به  عنــوان اثر ملى 
به ثبت رســيده و برج ضلع شــرقى و سر در 
ورودى اين قلعه، ســال گذشته توسط معاونت 
ميراث فرهنگــى ايــن اداره كل، مــورد مرمت 

قرارگرفت.

سرپرست ميراث فرهنگى تويسركان:
حمام تاريخى «آرتيمان» تويسركان واگذارمى شود

محدوديت تعدد 
خريد ارز مسافرتى 

برداشته شد
 معامالت بازار ارزى حاكى از برداشــته شدن 
محدوديت تعدد خريد ارز مســافرتى (يورو) در 

صرافى هاى مجاز بانك مركزى است.
به گزارش ايسنا، بر اساس سياست هاى ارزى بانك 
مركزى، از سال گذشته سقف خريد ارز مسافرتى 
براى هر كد ملى محدود شد و افراد با هر كد ملى 
و شماره تلفن به نام شخص مى توانستند فقط يك 
بار در ســال تا ســقف 2000 يورو (معادل 2200

دالر) از طريق صرافى هاى مجاز بانك مركزى ارز 
خريد كنند؛ به عبارت ديگر اگر فردى 100 دالر از 
صرافى ها ارز مسافرتى خريد مى كرد، ديگر اجازه 
خريد ارز را در آن سال نداشت و به عبارت ديگر 
ســهميه 1900 يوروى باقى مانده اش در آن ســال 

مى سوخت.
حال مشاهدات از معامالت بازار ارز نشان مى دهد 
كه محدوديت تعدد خريد ارز مســافرتى برداشته 

شــده، اما ســقف رقمى خريد ارز همچنان باقى 
اســت. به اين ترتيب متقاضيــان ارز، از اين پس 
مى توانند تا ســقف 2000 يورو در سال به تعداد 
دفعات نامحدود خريد داشته باشند، اما در مجموع 
امكان خريد بيش از 2000 يورو در ســال وجود 
ندارد. اين تصميمى اســت كه بــا پيگيرى كانون 
صرافان در راستاى كوتاهى دست دالالن و فعال تر 

شدن بازار رسمى ارز انجام شده است.
پيش از اين نيز مسئوالن كانون صرافان از احتمال 
برداشته شدن اين محدوديت خبر داده بودند و به 
اين ترتيب مى توان اميد داشــت كه با اين تصميم، 

بازار غير رسمى بيش از پيش تضعيف شود.


