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فرصتى به زيان توسعه!
 سيد ســعيد شاهرخى وارد دوازدهمين 
ماه صدارت خود در استاندارى همدان شده 
است و قطعا كارنامه يكساله عملكردى وى 
مانند هــر مديرى در زمان خود بررســى 
خواهد شد اما آنچه مشخص است تالش 

استاندار در اين يازده ماه...
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استان همدان

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاىبراى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد. ارسال  نماييد.

آگهي مناقصه

                        روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)
 75,000 دارد  نظــر  در  هگمتــان  ســيمان  شــركت 
(هفتادوپنــج هزار)تــن ســنگ گــچ مصرفــي كارخانــه   را 
ــاد 80  ــر ابع ــد SO٣ و حداكث ــل 42 درص ــار حداق ــا عي ب
ســانتي متــر را بــه صــورت تحويــل در ســيمان هگمتــان 
(كرايــه حمــل بــه عهــده فروشــنده )از طريــق مناقصــه 
ــه  ــد ب ــي توانن ــدان م ــداري نمايد.عالقمن ــي خري عموم
ــا   ــخ  98/08/01  ت منظــور دريافــت اوراق مناقصــه از تاري
 www. HegmatanCement.Com ــه ســايت 98/08/18  ب

ــد.  ــه نماين ــل مراجع ــاي ذي ــي از آدرس ه ــا يك و ي
1)  دفتــر تهران: خيابــان فردوســي، خيابان كوشــك(تقوي)، 

بن بســت انوشــيرواني، پــالك 6 ،
 تلفن: 66727816- 66716585 

ــن،  ــروه درجزي ــش ق ــتان رزن، بخ ــه: شهرس 2)  كارخان
ــاهنجرين،  ــتاي ش روس

تلفن: 20-7316  3633  081     (واحد تداركات)
ــور  ــه منظ ــه الزمســت ب ــدگان در مناقص ــركت كنن ش
هماهنگــي بازديــد از معــدن تمايــل خــود جهــت شــركت 
در مناقصــه را حداكثــر تــا تاريــخ  98/08/11 روي دورنــگار 
(36337529-081) ارســال نمــوده و حداكثرتــا 98/08/18 

پيشــنهاد قيمــت خــود را ارائــه نماينــد.

هنردست ايرانيان در نمايشگاه ملى صنايع دستى همدان 
■ مالمير : برندسازى شهرى در حوزه صنايع دستى الزم است

■ عراقى : نقش گسترده صنايع دستى در شكوفايى اقتصاد ملى ديده شود

اســالمى  انجمن هاى  اتحاديه  رئيس   
دانش آموزان استان همدان گفت: افتتاحيه 
رسمى جنبش دانش آموزى استان حركتي 
نمايشى نيست و در مدارس همدان جارى 

خواهد بود.
به گزارش ايســنا، صالح جبارى در آيين 
بزرگداشت حماســه 30 مهر در همدان، 
اظهار كرد: طى دو سه سال گذشته تالش 
شد تا بزرگداشــت حماسه 30 مهر براى 
دانش آموزان استان برگزار شود و در كنار 
آن اهدافــى چون رســانه اى و اجتماعى 
شدن نيز وجود داشته باشد اما هدف اصلى 
دانش آموزان و قرابت آنها با دانش آموزان 

سال 57 باشد.
وى بــا بيان اينكه تالش كرديم تا امروز 
آغاز گام جديدى در مســير بزرگداشت 
اين اتفــاق و برنامه اين تشــكل دانش 
آموزى باشــد، ادامــه داد: اگر فردى در 
ســالن نباشــد هم مانور جنبش دانش 
آمــوزان براى مــا كفايت مــى كند به 
طوريكه دانش آموزان به عنوان سرشاخه 

هاى اين كار خواهند بود.

 «حق مــدارى» و «هويت دينى» 
حماسه 30 مهر همدان را رقم زد

نماينــده ولى فقيــه در همــدان گفت: 
«حق مــدارى» و «هويت دينى» حماســه 
30 مهر همدان را رقم زد.حجت االســالم 
حبيــب ا... شــعبانى نيز اظهار كــرد: در 
جريانات تاريخى 30 مهر عده اى از جوانان 
و نوجوانان ورود كرده و بزرگان، بازاريان 
و روحانيون را با خــود همراه كردند كه 
نقطه اصلــى اين حركــت دانش آموزان 
بودنــد.وى در ادامه گفــت: قوه محركه 
اين جريان كــه دانش آموزان را از كالس 
درس بيرون كشيد و عليه ظلم، استكبار و 

رژيم شاهنشاهى فرياد زدند، حق محورى، 
حق مدارى و هويت دينى آنها بود.

وى خطاب به مديركل آموزش و پرورش 
نيز خاطرنشان كرد: سال آينده بايد در 30 
مهر تجمع دانش آموزان در خيابان شــهدا 

باشكوه برگزار شود.
رئيس كانون پرورش فكــرى كودكان و 
نوجوانان اســتان همدان نيز گفت: براى 
نوشــتن هر كتاب تالش مى كنم و وقت 
مى گذارم و خود را جاى شخصيت اصلى 
مى گذارم چــرا كه معتقدم براى هركارى 

بايد به آن ايمان داشته باشيم.
بهناز ضرابى زاده با بيان اينكه براى نوشتن 

كتاب «ســاجى» دودل بودم چرا كه راوى 
اين كتــاب خانمى خرمشــهرى بوده و 
من با فرهنگ و آداب و رســوم اين شهر 
ناآشنا بودم و ســه چهار سال وقت براى 
نوشتن اين كتاب گذاشتم، تأكيد كرد: خانم 
باقرزاده زندگى پر فراز و فرودى داشته اما 
اميد و روشــنايى در زندگــى وى نقش 

زيادى داشته است.
باقرزاده، راوى كتاب «ساج» نيز در پاسخ 
به سوال دانش آموزان گفت: به طور قطع 
13 آبان در پى 30 مهر شكل گرفته است.

وى با بيان اينكه نبايد سرمايه هاى جامعه 
را افسرده كنيم چرا كه شهدا جنگيدند تا 
شما جوانان ما در آرامش درس بخوانيد، 
افزود: من هشت سال با شهيد بهمن باقرى 
زندگى كردم، لحظه اى كه همسرم شهيد 
شــد براى آرامش فرزندانــم يك تابوت 
خالى را تشــييع كرديم و قبر خالى براى 
همسرم درنظر گرفتيم و خودم به فرزندانم 
گل دادم كه بر روى قبر پدرشان قرار دهند 
چرا كه نمى خواستم فرزندانم طعم انتظار 

را بكشند.

اقتصــاد،  كميســيون  رئيــس   
شوراى  گردشگرى  و  سرمايه گذارى 
شــهر همدان بر همكارى مشــترك 
شهر  شوراى  پزشكى،  علوم  دانشگاه 
و مديريت شهرى همدان در راستاى 
زمينه سازى جذب توريست سالمت 

تاكيد كرد.
به گزارش مهر حســين قراباغى در 
ديدار با رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
همدان گفت: اراده اعضاى كميسيون 
گردشگرى  و  سرمايه گذارى  اقتصاد، 
شــوراى شــهر همدان بر اين است 
تا احداث شهرك ســالمت در شهر 

همدان تسريع يابد.
وى ادامه داد: سلســله جلســه هايى 
نيز با يك شــركت فعال گردشگرى 
سالمت به عنوان انجمن دوستى ايران 
و عراق برگزار شــده كه اين شركت 
گردشگرى در ايران ثبت قانونى شده 

است.
قراباغــى افــزود: هماهنگى هايى نيز 
صورت گرفته تا شــركت مورد نظر 

از زيرساخت هاى درمانى و پزشكى 
شهر همدان بازديد داشته باشند.

اقتصــاد،  كميســيون  رئيــس 
شوراى  گردشگرى  و  سرمايه گذارى 
شــهر همدان همچنيــن گفت: براى 
اجرايى شدن اين مهم نيازمند همراهى 

و همدلى بيشترى هستيم.
وى در ادامه جابجايى مطب پزشكان 
در خيابان بوعلى را ضرورى دانست.

رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
نيــز در اين ديدار از عــدم توجه به 
بخــش خصوصى در حــوزه درمان 

انتقاد كرد.
رشــيد حيــدرى مقــدم؛ تصويب 
براى  رايــگان  ضرايــب  اعمــال 
احداث هتل ها توســط شــوراى 
دانست  ارزشــمند  را  همدان  شهر 
و خواســتار لحــاظ تخفيف هاى 
مناســب بــراى ســاخت مراكــز 
هــاى  درمانــگاه  و  بيمارســتانى 
ســال  عوارض  تعرفه  خصوصيدر 

99 در شوراى شهر همدان شد.

آغاز به كار جنبش دانش آموزى همدان

رئيس كميسيون گردشگرى شوراى شهر همدان خواستار شد:
همكارى علوم پزشكى و شهردارى همدان 
براى زمينه سازى جذب گردشگرسالمت

92 مورد آتش سوزى 
در 4ماه گذشته 

گزارش شده است

ميانگين 
هر روز يك 
آتش سوزى

تحركات
 انتخاباتى استان
رصد مى شود

يك شهرساز از پياده راه سازي انتقاد كرد
پياده راه  

مطالعات شهرى مى خواهد
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

فرصتى به زيان توسعه!
 ســيد ســعيد شــاهرخى وارد دوازدهمين ماه صدارت خود در 
استاندارى همدان شده اســت و قطعا كارنامه يكساله عملكردى وى 
مانند هر مديرى در زمان خود بررســى خواهد شد اما آنچه مشخص 
اســت تالش اســتاندار در اين يازده ماه براى يك دســت كردن تيم 
مديريتى استان بر اساس شاخص ها و انتظاراتى است كه اعالم كرده 

و سعى داشته بر آنها پايبند بماند.
البتــه وى براى اتمام اين كار يكماه ديگر به مديرانى كه به گفته او در 
اين مسير قرار ندارند و همراه نيستند فرصت داده تا خود را هماهنگ 

كرده و برسانند.
با اين اوصاف در پايان يك سال صدارت شاهرخى و فرصت يكساله 
وى بايد تمام مديران هماهنگ با سياستهاى او و داراى روحيات مورد 
نظر استاندار همچون ريسك پذيرى و شجاعت براى مديريت باشند.

 توســعه استان در مقايسه با برخى استان ها كه در رقابت بين استانى 
همواره مورد نظر رسانه ها، مردم و مسئوالن هستند، عقب تر است و 
تنها حركت هاى ســرعت بخش و تسريع كننده مى تواند اين  عقب 

ماندگى را جبران كند.
در توسعه، نقش مديران نقش ويژه اى است زيرا حركت آنها مى تواند 

سرعت توسعه را كند يا افزايش دهد. 
از اين نگاه فرصت يكســاله به مديران كند و ناهمراه براى بازسازى 
خود، فرصتى به زيان توسعه بوده و اين زيان را استاندار به هر دليلى 
پذيرفته تا در مواقعى براى پيشــگيرى از آن، خود در نقش آن مديران 
وارد شــود و عقب ماندگى هاى حاصل از عملكرد آنها را جبران كند 
هر چند اين اقدامات در نهايت نافى زيان هاى حاصل از اين مماشات 

و تحمل مديران ضعيف نخواهد بود.
شاهرخى فرصت زيادى براى استاندارى ندارد اگر اتفاق خاصى رخ 
ندهد و وى تا پايان دولت اســتاندار باشد از عمر استاندارى وى دو 
سال ديگر باقى مانده كه فرصت بسيار كمى براى جبران عقب ماندگى 
هاى توســعه اى استان نسبت به ساير استان هاى رقيب و دستيابى به 
توسعه پايدار است. اگر وى بخواهد كارهايى كه بايد با سرعت انجام 
شود را مانند تغييرات مديريتى و هماهنگ سازى مديران در يك بازه 
يكســاله انجام دهد ، فرصت انجام كارهاى ديگر را از دست خواهد 
داد و فرصت اســتاندارى وى هم در تالش براى اين هماهنگ سازى 

ها از دست خواهد رفت.
به همين دليل يكسال ســخن گفتن از شرايط الزم براى مديريت در 
اســتان و در اصطالح تهديد مديران براى رســاندن ســطح عملكرد 
خود به ســطح انتظارات كافى است و حاال كه همه شرايط الزم براى 
مديريت در اســتان را مى دانند، بهتر است استاندار  در چيدمان هاى 
مديريتى و هماهنگ سازى تيم مديريتى استان تعلل نكرده و با تسريع 

در آن سرعت توسعه استان را تسريع بخشد.
در تغييرات مديريتى همواره اينكه مبنا شايســته ساالرى و توانمندى 
بوده يا معيارهاى ديگرى همچون سياســى بازى، همزبانى ، رفاقت، 
ســفارش و توصيه ، اســتفاده از ژن خوب و فاميل بازى و... دخيل 
بــوده مــورد توجه بوده اســت و در اين 11 ماه با هــر  تغييرى اين 
شــاخص ها مورد بررســى قرار گرفته و افكار عمومى در نهايت به 
بررسى افزايش يا كاهش سطح مديريت ها در استان با انتصابات انجام 
شده پرداخته اســت. نيازى به بازگويى موضوعات مطرح شده با هر 
انتصاب شــاهرخى در استان نيست اما واكنش ها نشان مى دهد اكثر 
اين انتصابات با رضايت عمومى همراه نبوده اســت و افكار عمومى 

احساس منفعت از آن نداشته اند.
 آنچه در انتصابات مديريتى اهميت دارد، نگاه به توسعه مديريت منابع 

انسانى استان است .
در اين حوزه شــاهرخى وعده اســتفاده از بانوان و جوانان استان در 
مديريت ها را داده بود كه در كليت اجراى اين وعده نمره قابل قبولى 
دريافــت مى كند هر چند وى موفق به انتصــاب فرماندار زن تا اين 
لحظه نشــده و در مديران كل هم تعــداد زنان مدير را به اندازه مورد 

قبول افزايش نداده است.
در موضوع انتصابات زنان برداشــت عمومى در اســتان بر انتصابات 
احساســى است و شــاهرخى در اين زمينه نتوانســته هنوز اكثريت 
كارمندان مرد و حتى زنان شــاغل  را بر توانمند بودن زنانى كه مدير 
مى شوند و شايسته بودن آنها قانع كند و به همين دليل پيش بينى اين 
اســت كه اين مديريت ها پايدار نخواهند بود و به همين دليل كمكى 
به توســعه مديريت بانوان در استان نخواهد كرد و آسيب آن بر منابع 

انسانى زن استان بسيار  خواهد بود.
در بخش استفاده از جوانان در مديريتها، به نظر مى رسد انتصابات موثر 
نبوده و ســن مديريتى منابع انسانى بومى استان نسبت به قبل افزايش 
داشــته است.  توجه شاهرخى به همزبانان و استفاده از آنها در پست 
هاى مديريتى استان نيز چالش ديگر وى در انتصابات بوده است. اين 
اقدام شــاهرخى دليلى بر اطالق عناوينى چون لرستان شمالى، لرآباد 

همدان و ... در واكنش به اين انتصابات بر استان همدان بوده است .
شاهرخى البته بى توجه به اين واكنش ها انتصابات خود را انجام داده 
امــا افكار عمومى اين انتصابات را تغييــرى مثبت ارزيابى نكرده و با 
آن كنار نيامده اســت و در مواردى تغييرات مديران را نه به نفع استان 
كه به نفع ســرمايه هاى انسانى استان لرستان دانسته و به استقبال اين 

تغييرات نرفته است.
 افكار عمومى را شايد بتوان جهت دهى وخط دهى و... كرد اما خرد 
جمعى در نهايت فارغ از اين اقدامات ، قضاوت خود را خواهد داشت 
و آنچه به اين قضاوت كمك خواهد كرد تا درســت و واقعى باشد، 

ارائه اطالعات درست و آگاهى بخشى است.
به همين دليل، اســتاندار مى تواند آمارى از مديران استان،سطح سواد 
آنها، سن، محل تولد، تحصيالت، سوابق و ديگر شاخص ها به مردم 
اســتان ارائه كند تا مشخص شود ســطح مديريت در اين يكسال چه 
وضعيتى پيدا كرده و ســرمايه و منابع انسانى استان، رشد داشته يا به 

قهقرا رفته است .
ارائه اين آمار مى تواند قضاوت افكار عمومى را واقعى تر كند هرچند 

بدون آن نيز مردم قضاوت خود را خواهند داشت.

تمامى محصوالت وارداتى همدان صرف توليد شد
 معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با 
بيان اينكه واردات كاالى مصرفى به صفر رسيده است، گفت: تمام محصوالت وارد شده 

مربوط به خطوط توليد، ماشين آالت و تجهيزات صنايع است.
مجيد زرين دالور از رشــد 20 درصدى واردات استان خبر داد و افزود: در 6 ماه گذشته 
16 ميليون دالر كاال وارد شــده اســت كه نسبت به پارسال همين موقع افزايش خوبى را 

نشان مى دهد.
وى با يادآورى اينكه از ابتداى سال واردات كاالى مصرفى استان به صفر رسيده استبه ايرنا 

گفت: تمام محصوالت وارد شده مواد اوليه، ماشين آالت و تجهيزات صنايع و كارخانه ها 
هستند كه موجب رونق واحدهاى توليدى شده اند.

معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: 
بخش صادرات اســتان سال گذشــته رقم يك ميليارد دالر را در كارنامه خود ثبت كرد و 
دولتمردان براى امســال افزايش 30 درصدى و رسيدن به يك ميليارد و 300 ميليون دالر 
را هدف گذارى كردند. وى افزود: اگر چه همدان منطقه اى صنعتى نيست اما ظرفيت و 
توانمندى هاى بى شمارى دارد كه با تقويت و توجه بيشتر به آنها مى توانيم در سال 98

جهش صادراتى را تجربه كنيم.
به گفته  زرين دالور در نيمه نخســت سال جارى 643 ميليون دالر كاالهاى گوناگون از 

اين اســتان صادر شد كه 53 ميليون دالر از گمرك همدان و 590 ميليون دالر آن از ديگر 
گمرك هاى كشور صادر شده است.

وى با اشــاره به 111 قلم كاالى صادراتى در 6 ماهه ســال جارى افزود: سيم مسى بدون 
عايق، ميلگرد عاج دار، فروســيليس، كلينكر خاكســترى، موتور كولــر، وازلين صنعتى، 
كشــمش، رب گوجه فرنگى و چينى هاى بهداشــتى 10 قلم كاالى مهم سبد صادرات 
همدان را تشكيل مى دهند. معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
خاطرنشــان كرد: محصوالت صنعتى 67 درصد، كشاورزى 17 درصد، معدن 10 درصد، 
صنايع دســتى كمتر از نيم درصد و محصوالت شيميايى پنج درصد كاالهاى صادراتى از 

گمرك همدان را شامل مى شوند.

92 مورد آتش سوزى در 4ماه گذشته گزارش شده است

ميانگين هر روز يك آتش سوزى
■ «سيگار» عامل از بين رفتن جنگل كارى هاى حاشيه جاده

مگر تا حاال كالنشهر نبوديم؟
مهدى ناصرنژاد »

 حاال كه پس از ســال ها انتظار و چك و چانه زنى هاى سياســى و 
تجديدنظرهاى تقسيمات كشورى، طرح كالنشهرى همدان به تصويب 
وزارت كشــور و نهادهاى وابسته به اين وزارتخانه رسيد و الحمدا... 
توانستيم كالنشهر شويم، تازه تازه بحث ها و احتماالً چالش هاى جديد 
در اين ارتباط بين محافل سياســى و كانال هاى اجرايى اســتان آغاز 

شده است.
در اين ارتباط و قبل از هر اظهار نظرى الزم اســت ابتدا تكليف يك 
موضوع چالش برانگيز پيرامون الزمه هاى اجتناب ناپذير كالنشــهرى 
را با خودمان روشــن كنيم، اينكه مطرح مى شــود، با كالنشهر شدن 
همدان ممكن اســت لفظ برخى شــيوه هاى مالياتى هم تغيير يابد و 
بــا چنين تغييراتى از جمله تســرى لفظ ماليات بــر ارزش افزوده به 
عــوارض و واريز آن به خزانــه دولت، شــهردارى ها هم الجرم به 
لحاظ وابستگى هاى بودجه اى به بدنه دولت بچسبند، كه بايد بگوييم 
صرفنظــر از خوب يا بودن يا بد بودن چنين پيامدهايى، جاى نگرانى 
هم نيست، چرا كه همدان نخســتين كالنشهر ايران نيست و قطعاً با 
توجه به روند گســترش شهرهاى بزرگ و توسعه ساخت و سازهاى 

شهرى در كشورمان، آخرين كالنشهر هم نخواهد بود. 
بنابراين اوالترين طريقه چاره جويى و تدبير در اين ارتباط، الگوبردارى 
و يا اســتفاده از تجربيات كالنشــهرهاى موفق در كشورمان است و 
مسلماً قانون مربوط به نحوه مديريت و اداره كالنشهر در همدان تافته 
جدابافته اى نيســت و اگر قرار است با اجراى قوانين و شيوه نامه هاى 
كالنشــهرى در گســتره ايران، روزنه جديد و اجتناب ناپذيرى براى 
توسعه كشورمان به وجود آيد، كالنشهر همدان نيز به هر طريق ممكن 

به اين بستر هدايت مى شود. 
با اين حال به عهده مســئوالن و مديران اســتانى و شهرى كالنشهر 
همدان اســت تا با بلندنظرى و آينده نگرى و لياقت مثال زدنى بتوانند 
وظايف و مســئوليت هاى مشــخص و تعريف شــده خــود در اين 
خصوص را شانه به شانه همطرازان خود در كالنشهرهاى موفق پيش 

ببرند و هدايت كنند.
فراموش نكنيــم در هر زمينه و در هر حوزه اى از سياســت ورزى و 
تصميم گيرى و ايالت مدارى، كار بزرگ فكر بزرگ مى خواهد و مردان 

بزرگى كه بتوانند از عهده برنامه ها و تصميم گيرى هاى بزرگ برآيند.
مسلماً در قاموس مديريت، آغاز يك طرح جديد و بكر در يك مكان 
بكر بســيار روان تر و راحت تر از قبول مســئوليت براى ادامه كار در 
بسترى كهنه است، چرا كه در آغاز كارهاى جديد، خشت اول دست 
خود آغاز كننده كار اســت و اين بســته به اوســت كه با چه تفكر و 
ابتكار و خالقيتى اين خشت اول را براى بناى يك كار بزرگ بگذارد 
و راست گفته اند كه خشت اول چون نهد معمار راست تا ثريا مى رود 
ديوار راست و شما بخوانيد كه خدايى ناكرده، «خشت اول چون نهد 

معمار كج تا ثريا مى رود ديوار كج!»

1- مبارزه با پولكراســى پديده انتخابات اين دوره مجلس است. گويا 
نهادهاى اجرايى و نظارتى عزم خود را جزم كرده اند تا پولكراســى 
جايگزين دموكراسى در انتخاباتها نشود. گفتنى است قرار است هزينه 
بسيار پولى با منشا پولهاى كثيف يا پاك توسط داوطلبان انتخاباتى در 

اين دوره رصد و محدود شود.
2- از حزب اعتدال و توسعه براى پيوستن به جبهه اصالحات دعوت 
شده است.گويا در صورت قبول دعوت، اعتدال و توسعه، حزب 29
ام اين جبهه خواهد بود. گفتنى است اصالح طلبان اعتدال و توسعه را 

به عنوان يك طرف مذاكره براى ائتالف قبول ندارند.
3- تعدادى از نمايندگان ليســت اميد بــاز هم مورد حمايت اصالح 
طلبان خواهند بود. گويا اين اقدام بر اســاس نتايج بررســى عملكرد 
نمايندگان خواهد بود. گفتنى اســت گويا نيمى  از نمايندگان تهران  
شــانس مجدد براى قرار گرفتن در ليست انتخاباتى اصالح طلبان را 

دارند.
4- نام 4 شــخصيت به عنوان داوطلب احتمالى انتخابات رياســت 
جمهورى 1400 مطرح شده است. گويا حسين دهقان ، سورنا ستارى 
، جواد  آذرى جهرمى و محمد باقر قاليباف افرادى هستند كه نام آنها 
براى انتخابات مطرح است. گفتنى است اين گمانه زنى ابتدايى است 

و قطعا افرادى به اين جمع اضافه خواهند شد.
5- قيمت ليمو براى آبگيرى از خود ليمو در اســتان ارزان تر اســت. 
گويا آبليموگيران در استان از اين روش براى جذب مشترى و فروش 
بيشتر استفاده مى كنند. گفتنى اســت اين روش با اعتراض مشتريان 

روبرو شده است.

سامانه بارشى تا دوشنبه در همدان 
ماندگار است

 ســامانه بارشــى كه هم اكنون در اســتان فعال است تا دوشنبه 
هفته آينده ماندگار خواهد بود.كارشناس هواشناسى همدان به فارس 
گفت: آسمان اســتان از تا دوشنبه آينده نيمه ابرى همراه با افزايش 
ابر و بارش باران خواهد بود.محمدحســن باقرى شكيب ادامه داد: 
بارش ها ممكن در مواقعى مقطعى و پراكنده و در روزهايى شــدت 
داشته باشد اما در مجموع سامانه بارشى تا هفته آينده در استان فعال 
است. كارشناس هواشناسى همدان تصريح كرد: هواى استان خنك 
است و حداكثر دماى پيش بينى شده براى استان 17 درجه و حداقل 

دما نيز چهار درجه سانتيگراد است.

 طبــق آمار منابــع طبيعــى و آبخيزدارى 
استان همدان، بيشترين تعداد آتش سوزى ها 
در شهرســتان بهار و از لحاظ مســاحت در 

شهرستان مالير رخ داده است.
مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان با اشــاره به اينكه 89 فقره با مساحت 
212 هكتــار از مراتــع اســتان و 3 فقره با 
مســاحت يــك هكتــار از جنگل كارى هاى 
حاشــيه جاده ها به علت پرتاب سيگار توسط 
رانندگان بى احتياط منجر به وقوع آتش سوزى  
شده است، افزود: در مجموع 92 فقره حريق 
در مســاحت 213 هكتــار از ابتــداى فصل 
بحرانى كه از 20 خردادماه امســال آغاز شده 
و تا نزول نخستين بارش ها ادامه مى يابد و در 
يك ماه اخير دو فقره حريق در مساحت كمتر 

از يك هكتار به وقوع پيوسته است.
اســفنديار خزائى با بيان اينكه فصل بحرانى 
در سال 98 نسبت به سنوات گذشته 10 روز 
زودتر آغاز شــد، ادامه داد: عاملى كه باعث 
شد تا ميزان آتش ســوزى در سال 98 نسبت 
به ســال 97 افزايش پيدا كند ريزش نزوالت 
آسمانى در فروردين ماه بود كه عدم پراكنش 
مناســب بارش منجر شــد تا گياهان يكساله 
كه وجــود آنها براى مراتع ضرورى اســت، 
به شــدت رشد كرده و در فصل گرما خشك 
شــدند همچنين با توجه به تقويم كوچ، دام 
هــا زمانى وارد مراتع شــدند كه گياهان تازه 
نبوده و چــرا صورت نگرفــت بنابراين اين 
گياهان يكساله كه آتش زا هم بودند، در مراتع 
به فراوانى يافت شــدند بــه گونه اى كه دفتر 
مهندسى مطالعات سازمان جنگل ها نيز استان 

همدان را جزء نقاط بحرانى اعالم كرد.
مديركل منابــع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان با اشــاره به اينكه كه نسبت به متوسط 
10 سال گذشــته وضعيت اســتان با شرايط 

بدى روبرو نبود، به ايســنا گفت: هيچ كدام از 
جنگل هاى طبيعى اســتان دچار حريق نشدند 
و تنها يك هكتار از جنگل هاى دست كاشــت 
دچار سه فقره حريق شد به طوريكه به نسبت 
هر فقره آتش سوزى به طور متوسط 2.3 هكتار 
دچار حريق شــدند بنابراين با توجه به سردى 
هوا با بارش نخستين باران عمال آتش سوزى 

رخ نمى دهد.
وى با بيان اينكه براساس آمار فرماندهى يگان 
حفاظت و بررســى هاى صــورت گرفته اكثر 
آتش سوزى ها منشأ انسانى دارند و تنها عامل 
وقوع يك مورد در شهرستان نهاوند رعدوبرق 
گزارش شده اســت، اظهار كرد: نمى توان با 
قاطعيت گفت آتش سوزى هايى كه منشأ انسانى 
دارند به صورت عمدى صورت گرفته بنابراين 
براى اينكه كمتر شــاهد اين موارد باشــيم به 

فرهنگ ســازى نياز داريم كه تالش ما بر اين 
است كه با اطالع رسانى توسط اصحاب رسانه 
به مردم و يارى كشــاورزان و باغداران ارزش 

جنگل ها و مراتع بيش از پيش حفظ شود.
خزائى بــا تأكيد بر اينكه در مناطق خشــك 
و نيمه خشــك مانند اســتان همدان حريق 
بيشترين  افزود:  اســت،  خانمانســوز  باليى 
خسارت هايى كه به واسطه حريق در عرصه ها 
اتفاق مى افتد، زيســت محيطى است بنابراين 
بازگشــت اين عرصه ها نيازمند سنوات بسيار 
زيادى اســت؛ به عنوان مثــال اگر يك مرتع 
خوب دچار آتش ســوزى شود حداقل نياز به 

بازه زمانى 30 ساله دارد تا دوباره احيا شود.
وى با اشــاره به اينكه تالش ما اين است تا با 
اكيپ هاى مجهز به وسايل آتش كوب موتورى 
و دستگاه هاى دمنده آتش سوزى هاى رخ داده 

را در اسرع وقت اطفا كنيم، گفت:  10 اكيپ 
در 9 شهرســتان و مركز استان وجود دارد و 
هــر حريق را با كمك دو شهرســتان كه يك 
شهرســتان به عنوان معين ديگرى بوده، براى 
اطفا ورود كرديم كه باعث شــده تا در اسرع 
وقت آتش ســوزى ها سه ساعت بعد از وقوع 

توسط همكاران ما مهار شوند.
مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان با تأكيد بر اينكه آتش نشانى، همياران 
طبيعــت و مردم روســتاها در جهت اطفاى 
حريــق با ما همكارى خوبى به عمل آوردند، 
يادآور شد: كسى جز مردم از عرصه هاى منابع 
طبيعى نمى تواند حفاظت كند چرا كه مردم در 
اين عرصه ها حضور دارند البته معتقدم نبايد 
هيچ آتشى در طبيعت ايجاد شود كه بخواهيم 

آن را خاموش كنيم.

 معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان تأكيد كرد: براى رونق توليد و اشتغال 
بايد بازار قاچاق كاال در كشــور و استان كساد 

شود.
مصطفــى آزادبخــت در نشســت اعضــاى 
كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان همدان اظهار 
داشــت: براى مقابله با پديده قاچاق كاال بايد 
عالوه بر قدرت ســخت از قــدرت نرم نظير 

اطالع رسانى و فرهنگسازى نيز استفاده كرد.
وى اضافه كرد: چنانچه شــهروندان نســبت 
به آثار مخــرب قاچــاق كاال در از بين بردن 
فرصت هاى شــغلى و تأثير منفى بر كسب و 
كار و رونق توليد آگاه شوند، به نحوه مطلوب 
با مســئوالن در مبارزه با ايــن پديده نامبارك 

همراهى مى كنند.
بــه گــزارش ايرنا، معــاون سياســى، امنيتى 
و اجتماعــى اســتاندار همدان افــزود: رهبر 
فرزانــه انقالب و رئيس جمهــورى بارها در 
سخنرانى هايشان به لطمه هاى ناشى از قاچاق 
كاال اشاره كردند، بنابراين بايد در مسير مقابله 
بــا قاچاقچيان با دقت عمل كرد تا احقاق حق 
شود.آزادبخت بيان كرد: براى شتاب بخشيدن 
به روند برخورد با پديده قاچاق بايد مشكالت 
موجود بين دستگاه ها نيز حل و فصل شود و 

با آسيب شناســى مسير طى شده در اين زمينه، 
منفذهاى سوء استفاده قاچاقچيان مسدود شود.

وى دربــاره قاچاق ســوخت و فعاليت هاى 
صــورت گرفته گفت: هر چنــد مقابله با اين 
پديده الزم است اما نبايد سخت گيرى موجب 
بروز آســيب به اقشــار ضعيف و كشاورزان 
كه داراى تراكتور و ديگر اقالم كشــاورزى يا 

موتورچاه هستند، شود.
مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان نيز گفت: كارگروه فرآورده هاى نفتى، 
تعامل خوبى در زمينه مبارزه با قاچاق سوخت 
دارد و مثلث شركت نفت، تعزيرات حكومتى 
و نيــروى انتظامى در برخورد بــا اين پديده 

موفق و هماهنگ عمل كردند. 

امين روستايى افزود: تمامى فرآورده هاى نفتى 
طبق سامانه تجارت آسان توزيع مى شود با اين 
توضيح كه هيچ فرآورده اى حتى نفت ســفيد 
و گازوييل بدون ثبت در ســامانه امكان توزيع 

ندارد.
وى ادامــه داد: بــراى توزيــع ســوخت بين 
تراكتورها اجراى طرح پالك گذارى اين قبيل 
وســايل نقليه كمك زيادى مى كند و  از سال 
آينده امكان توزيع ســخت بين تراكتور بدون 

پالك سلب مى شود.
مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همــدان بيان كرد: در زمينه اســتفاده از كارت 
ســوخت در جايگاه هــا، فعاليت هاى مثبت و 
موثر خوبى صورت گرفته به گونه اى كه هدر 

رفت ســوخت در جايگاه  ها را نداشــتيم و با 
ارائه ســوخت به ازاى ميزان حركت و بارنامه 
كاميون، بده بستان كارت بين رانندگان كاهش 

يافته است.
روستايى اظهار دشت: توزيع الكترونيكى نفت 
ســفيد در حال اجرا است كه براساس كارت 
بانكى مربوط به واريز يارانه صورت مى گيرد.

وى پايين بودن قيمت حامــل هاى انرژى را 
يكى از علل قاچاق ســوخت دانست و گفت: 
هر ليتر سوخت در كشــور تركيه 15 هزار و 
كشــورهاى شــرقى بين هفت تا هشت هزار 

تومان براى قاچاقچى سودآورى دارد.
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان اضافه كرد: طبق بررســى هاى صورت 
گرفته قاچاق نفت سفيد بيشتر به سمت مركز 
كشــور از جمله اســتان هاى صنعتى ساوه و 

قزوين صورت مى گيرد.
روستايى درباره كاهش گاز مايع اظهار داشت: 
براى هر خانوار طبق اســتاندارد ماهانه ســه 
كپســول 11 كيلويى كافى است اما هم اينك 
شــاهد مصرف غير واقعى و غير مجاز هستيم 
كه براى منطقى كردن مصرف يكى از قدم ها 

توزيع گاز مايع با كارت بانكى يارانه است. 
126 ميليــارد تومان كاالى قاچاق امســال در 

استان همدان كشف شده است.

11 رودخانه اصلى 
همدان نياز به 
اليروبى دارد
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان 
همدان بــا بيان اينكــه با مطالعــات حريم 
رودخانه هــاى اســتان نقاط آســيب پذير و 
ســيل خيز شناسايى شده اســت، گفت: 11 
رودخانه اصلى استان همدان نياز به اليروبى 

دارد.
منصور ســتوده در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كــرد: هفت ميليــارد و 500 ميليــون تومان 
اعتبارات خســارات ناشــى از سيل به استان 

همدان اختصاص داده شــده كه سه ميليارد 
تومــان آن براى رودخانه هــا و چهار ميليارد 
و 500 ميليون تومان براى تأسيســات سدها 
درنظر گرفته شــده اســت.وى بــا تأكيد بر 
اينكه 11 رودخانه اصلى اســتان همدان نياز 
بــه اليروبــى دارد، تصريح كــرد: رودخانه 
قاسم آباد، بهرام آباد، آبشينه، قادرآباد، شهاب، 
باباخنجر، قره چاى، قروه درجزين، حرم آباد و 
رودخانه هاى شهر نهاوند در مجموع به طول 

27 كيلومتر بايد اليروبى شوند.
ســتوده با اشــاره بــه اســتفاده از ظرفيت 
پيمانكاران در اليروبى رودخانه هاى اســتان، 
افزود: براساس نامه وزارت كشور از ظرفيت 
پيمانــكاران در بحث اليروبــى رودخانه ها 

استفاده شده است به طوريكه پيمانكارانى كه 
نياز به برداشــت مصالح از رودخانه ها دارند، 
به ســمت رودخانه هايى كه نياز به اليروبى 
داشته باشند، هدايت مى شوند تا از اين طريق 

اليروبى اين رودخانه ها نيز صورت بگيرد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
با تأكيد بر اينكه طبق قانون ساخت و ساز در 
حريم و بستر رودخانه ها ممنوع است، يادآور 
شد: شركت آب منطقه اى استان بارها درباره 
ساخت و ساز در بستر رودخانه ها اخطار داده 
است و متخلفانى در اين زمينه شناسايى شده 

و به دادگسترى ارجاع شده اند.
وى با بيان اينكه در دو شهرســتان همدان و 
نهاوند كه رودخانه دائمى دارند، ســاخت و 

ســاز در حريم رودخانه صــورت مى گيرد، 
خاطرنشــان كرد: در اســتان همدان تصرف 
رودخانه ها بيشــتر در بحث كشاورزى است 
و ساخت و ســاز و ويالسازى اتفاق نيفتاده 

است.
ســتوده درباره پاكســازى رودخانه قره چاى 
نيز بيان كرد: جلســات زيادى بين شــركت 
آب منطقــه اى، محيط زيســت و شــركت 
شهرك ها گذاشته شده و اقداماتى نيز صورت 
گرفته اما نياز اســت پيگيرى بيشــترى شود 
ضمن اينكه جلوگيرى از آلودگى رودخانه ها 
برعهده محيط زيســت است و آب منطقه اى 
كســانى كه اقدام به آلوده سازى رودخانه ها 

مى كنند را به محيط زيست معرفى مى كند.

معاون استاندار همدان:

 براى رونق توليد بايد بازار قاچاق كساد شود
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خبر خبر

احياى تاالب «چم شور»
 در دستور كار محيط زيست همدان

 مدير اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان اسدآباد- همدان از 
اجراى طرح مطالعاتى تاالب فصلى چم شور اين شهرستان در سال آينده 

خبر داد.
روح ا... زال پور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با اجراى طرح مطالعاتى 
تاالب فصلى چم شور در رابطه با وضعيت منابع آبى، گياهى و خاك و 
ارائه طرح مطالعاتى به ســازمان و مورد تأييد قرار گرفتن آن، نسبت به 

احياى اين تاالب فصلى اقدام خواهد شد.
وى با بيان اينكه مطالعه و تثبيت مرزى تاالب چمشــور به عنوان يكى 
از برنامه هاى سه ساله سند راهبردى محيط زيست شهرستان در برنامه 
ششم توسعه استان درنظر گرفته شده است، افزود:  تاالب فصلى چم شور 
با وسعت 500 هكتار در 25 كيلومترى اسدآباد واقع شده كه از سال 88
خشــك شده بود و طى 10 ســال اخير در بهار و پاييز تنها حدود يك 
يا دو هكتار تاالب آبگيرى مى شــد و بارش اوايل بهار امسال بيش از 
100 هكتار از 500 هكتار اين تاالب فصلى خشــك شــده را وسعت 
بخشــيد البته به علت فصلى بودن، اين تاالب در تابستان ها به خاطر 

گرما خشك مى شود.
زال پور با اشاره به آبگيرى تاالب فصلى چم شور در بهار، پاييز و زمستان 
طى آغاز بارندگى ها تصريح كرد: اين تاالب در فصل بهار و پاييز با آغاز 
بارندگى ها زيستگاه پرندگان و جانوران بسيارى بوده و هر سال در بهار 

و پاييز پذيراى پرندگان مهاجر نظير فالمينگو بوده است.
وى در ادامه يادآور شــد: عالوه بر طرح مطالعه و تثبيت مرزى تاالب 
چم شور، محيط زيست اسدآباد در سند راهبردى سه ساله استان همدان 
در برش شهرستانى داراى سه برنامه ديگر شامل مطالعه و اجراى طرح 
مديريتى منطقه حفاظت شده آلمابالغ، آزادسازى حريم تاالب پيرسلمان 
و خريد و راه اندازى تابلوى نمايشگر كيفيت هوايى شهر اسدآباد است 

كه اين برنامه ها تا سال 1400 بايد اجرا شوند.

يك مسئول مطرح كرد
كشت چغندر نشائى از نوع ريشه لخت 

در فامنين
 مديــر جهادكشــاورزى شهرســتان فامنين- همدان از برداشــت 
چغندرقند در مزارع اين شهرستان خبر داد و گفت: امسال 450 هكتار 

اراضى شهرستان فامنين زيركشت چغندرقند رفته است.
جعفر كاويانى دلشاد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به كشت 450 هكتارى 
چغندرقند در مزارع اين شهرســتان، اظهار كرد: 70 هكتار از اين سطح 
مربوط به مزرعه كارخانه قند و ســه هكتار مربوط به كشت چغندرقند 
نشائى از نوع ريشه لخت بوده است.وى تصريح كرد: با توجه به مشكل 
كم آبى در شهرستان فامنين توسعه كشت هاى نشائى يكى از اولويت هاى 
جهادكشاورزى است و براين اساس كشت چغندرقند با اين روش در 

سه سال گذشته به صورت جدى در شهرستان فامنين اجرا شده است.
كاويانى دلشاد خاطرنشــان كرد: شهرستان فامنين با ميانگين بلندمدت 
بارش 259 ميلى متر از شهرســتان هايى اســت كــه از حيث منابع آبى 
وضعيت مناســبى ندارد به همين علت همچنان هدف ما كاهش سطح 
زيركشــت محصوالت پرآب بر و افزايش بهره ورى آب با اســتفاده از 
توسعه روش هاى نوين كشت نظير كشــت نشائى در اين محصول و 

استفاده از سيستم آبيارى قطره اى خواهد بود.
مدير جهادكشــاورزى شهرســتان فامنين با بيان اينكه امسال متوسط 
عملكرد چغندرقند 45 تن در هكتار پيش بينى شــده است، يادآور شد: 
قيمت خريد هر تن محصول با عيار 16 طبق قيمت اعالم شــده چهار 
ميليون و 350 هزار ريال بوده كه 615 هزار ريال از آن مربوط به كمك 
هزينه برداشت و هزينه حمل اســت.وى با اشاره به اينكه در سال 97 
حدود 27 هزار تن چغندرقند با متوســط عيار 16.7 در اين شهرستان 
توليد شــده است، بيان كرد: در ســال 97 به علت شرايط آب و هوايى 
شــاهد كاهش عيار چغندرقند نسبت به سالهاى اخير بوده ايم اما با اين 
وجود اين عيار باالترين عيار قند نسبت به سايرين شهرستان هاى استان 

همدان است.

كشف 27 فقره سرقت در تويسركان

 27 فقره ســرقت و دستگيرى سه ســارق در شهرستان تويسركان 
كشــف شــد.فرمانده انتظامى شهرســتان تويســركان گفت: با وقوع 
ســرقت هاى سريالى موتورسيكلت در شهرســتان تويسركان، بررسى 

موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران قرار گرفت.
محمد معصومى افــزود: با اقدامات اطالعاتــى و بازبينى دوربين هاى 
مداربسته، با به دست آمدن تصوير يكى از سارقان عكس وى تكثير و 
در اختيار ماموران شهرستان قرار گرفت تا اينكه اكيپ گشت تجسس 
كالنترى 11 حين گشت زنى شخصى را كه مشابهت به عكس داشت و 

با ديدن ماموران فرار كرد را دستگير كردند.
وي بيــان كرد: متهم پس از انتقال به كالنترى و در بازجويى هاى فنى و 
تخصصى، به 27 فقره ســرقت شامل موتورسيكلت، اماكن خصوصى، 
منزل و مغازه با همدســتى دو نفر ديگر اعتراف كرد.معصومى در پايان 
گفت: با راهنمايى متهم دو همدستش نيز دستگير و مالباختگان شناسايى 

شدند كه تالش براى كشف اموال مسروقه ادامه دارد.

 خبرنگاران در انتخابات پيش رو به مسير 
احزاب و گروه هاى سياسى ورود نكنند.

فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند گفت: رســالت 
اصلى ســپاه حفظ و حراســت از انقالب و 
دســتاوردهاى نظام مقدس جمهورى اسالمى 

در برابر دشمن و تهديدات است.
على مختارى گفت: امروز خبر و اطالع رسانى 
در دنيا حــرف اول دنيا را مى زند لذا در اين 
خصوص رســالت اصحاب رســانه سنگين 
و خطير اســت و فضاى خبرى و رســانه اى 
شهرستان نهاوند با توجه به حضور افراد متعهد 
به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران فضاى 

خوبى است.
مختارى با اشاره به دستگيرى پيچيده روح ا... 
زم به دست ســازمان اطالعات سپاه در يك 
عمليات برنامه ريزى شده، گفت: اين شخص 
از ديمــاه 96 تا اين اواخر ده ها پســت عليه 
رهبر معظم انقالب، سپاه، قوه قضاييه و ديگر 
افراد و ارگان هاى انقالبى از طريق رسانه خود 

منتشر كرده است.
وى با اشــاره بــه اينكه تيم حفاظــت از اين 
شــخص از يك رئيس جمهور بيشتر است، 
گفت: دســتگيرى اين شــخص اقتدار نظام 

اسالمى را نشان داده است.
فرمانده سپاه نهاوند در ادامه با اشاره به تجربه 
انتخابات گذشته و نقش فضاى مجازى گفت: 
فضاى مجــازى نهاوند در بحــث انتخابات 
حساس و پررنگ است و در اين بين كانديداها 

نسبت به تخريب يكديگر اقدام مى كنند.
وى با بيان اينكه دشمن براى انتخابات مجلس 
شوراى اســالمى برنامه ريزى كرده تا با بهره 
گيرى از بســتر فضاى مجازى عمليات روانى 
راه بيندازد، گفت: بايــد توجه كنيم تا در دام 
عوامل دشــمن نيفتيم چراكه بســتر خدمات 
دهنده فضاى مجازى شامل تلگرام، واتساپ و 
اينستاگرام در دست كشورهاى خارجى است.
مختارى تصريح كرد: فضاى مجازى شهرستان 
نهاوند توسط دســتگاه هاى امنيتى رصد مى 
شود و با هرگونه فعاليت خارج از چارچوب 
قوانين جمهورى اسالمى ايران برخورد خواهد 

شد.
وى با بيان اينكه خبرنگاران بايد مراقب باشند 
به واســطه كانديداهاى احتمالى به احزاب و 
گروه هاى سياســى كشيده نشــوند، گفت: 
احزاب و گروه هاى سياسى رفتنى هستند اما 
محبوبيت و مقبوليت اصحاب رســانه نيازمند 

ماندگار بودن در جامعه است.
فرمانــده ســپاه نهاوند بــا تاكيد بــر اينكه 
خبرنــگاران بايد عمليات روانى دشــمن را 
مديريت و كنترل كنند، گفت: انتشار مطالب 

از سوى اصحاب رسانه دو وجه دارد كه مى 
تواند جامعه را مورد تاثير خود قرار دهد لذا 
بايد توجه شــود اين مهم موجب خوشحالى 

دشمن نشود.

عمليات اجرايى فاز نخست تعريض 
محور دهفول فارسبان آغاز شد

  عمليــات اجرايى فاز نخســت تعريض محــور دهفول-برزول-فارســبان به طول  
19كيلومتر با توجه به ضرورت رسيدگى به گردشگرى شهرستان آغاز شد.

محور روســتايى نهاوند-دهفول هم از جمله پرتردد ترين مسيرهاى مواصالتى شهرستان 
و يكى از مطالبات چندين ســاله اهالى دهفول و كشاورزان و دامدارانى است كه از مسير 

اين جاده تردد دارند.
نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى در بازديد از اين مسير گفت؛ در بازديدى كه 

انجام شــد عمليات خاك ريزى و زيرسازى اين محور به طول حدود 6 كيلومتر در حال 
انجام است و انتظار داريم با توجه به پيگيرى هاى فرماندار و مسئولين بخشدارى مركزى 

اين مهم در نخستين فرصت به بهره بردارى برسد.
حسن بهرام نيا اعتبار اين پروژه را  600 ميليون تومان اعالم كرد و گفت؛ با توجه به وجود 
بيش از 1 هزار و300 هكتار باغ و زمين كشــاورزى در بستر اين جاده، اين منطقه را مى 

توان بعنوان محور گردشگرى ورزشى هم دانست و تقويت كرد.
وى همچنين از عمليات اجرايى محور گردشــگرى دهفول-برزول-فارسبان به طول 19 
كيلومتر خبرداد و گفت: در حال حاضر عمليات اجرايى فاز نخست اين پروژه به طول 1,5 
كيلومتر بااعتبار اوليه 2 ميليارد و 400 ميليون تومان از سه راهى روستاى دهفول تا ابتداى 

شهر برزول آغازشده و در حال حاضر عمليات زيرسازى اين محور دردست اجرا است.
بهرام نيابا قدردانى از پيگيرى هاى بخشــدار زرين دشت، شهردار و شوراى اسالمى شهر 
برزول، گفت: اين محور با توجه به حجم تردد روزانه و قرار گرفتن در مســير ســراب 
فارســبان يكى از محورهايى است كه نيازمند ساماندهى و تعريض بود كه با مساعدت و 

حضور استاندار همدان چندى پيش كلنگ زنى شد.
وى بابيان اينكه با ســاماندهى اين محور تردد چندين روستاى بخش زرين دشت، خرل 
و گيان ايمن و آســان خواهد شد، گفت: با برنامه ريزى هاى انجام شده اين پروژه نيز با 
توجه به جديت پيمانكار و پيگيرى مسئولين شهرستان در آينده نزديك مورد بهره بردارى 

قرار خواهد گرفت تا مردم از بركات آن بهره مند شوند.

مناقصه گزار : شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران - منطقه همدان
موضوع مناقصه : تهيه ، طبخ و توزيع غذاي روزانه كاركنان انبار نفت مالير

مبلغ برآورد اوليه 3/420/318/000 (سه ميليارد و چهارصد و بيست ميليون و سيصد و هيجده هزار) ريال 
نوع تضمين : مبلغ 171/015/900 (يكصد و هفتاد و يك ميليون و پانزده هزار و نهصد) ريال با اعتبار سه ماهه (از زمان تحويل پاكات پيشنهاد قيمت) و بصورت يك 
يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم وزيران (توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي 

باشد)
* به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

محل دريافت اسناد : شركت كنندگان در مناقصه الزم است جهت خريد اسناد مناقصه ضمن واريز مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ريال به حساب شماره 9200030173 
بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126 به آدرس : همدان ، ميدان آرامگاه بوعلي سينا ، جنب بانك صادارت -  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 

همدان (واحد كميسيون مناقصات) مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند . 
زمان و مهلت توزيع اسناد مناقصه : از مورخ  98/07/28 لغايت ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 98/08/08 

تاريخ بازديد از محل و جلسه توجيهي : روز سه شنبه ساعت 10 صبح مورخ 98/08/14 در سالن جلسات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 
تاريخ و محل تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : تا پايان وقت اداري (ساعت 16) روز شنبه مورخ 98/08/18 و به آدرس همدان - ميدان آرامگاه بوعلي 
سينا - جنب بانك صادرات - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان – دبيرخانه كميسيون مناقصات (ضمنًا متن آگهي و ساير اطالعات شركت در 

مناقصه نيز در  سايتهاي اينترنتي  http://iets.mporg.ir ، https://monaghese.niopdc.ir  قرار داده شده است)
تاريخ بازگشائي پاكات : ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 98/08/19 در سالن جلسات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان. (توضيح اينكه 

بازگشائي پاكات با هر تعداد شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد .)
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است . 

مدت قرارداد يك سال شمسى از تاريخ 98/10/01 لغايت 99/09/30  مي باشد .
شرايط متقاضي و مدارك الزم : 

- ارائه پروانه كسب و تأييديه از صنف مربوطه در زمينه امور آشپزخانه و رستوران و يا ارائه گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعي در خصوص امور 
آشپزخانه و رستوران / ارائه گواهينامه تائيد صالحيت معتبرايمني صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  

(مناقصه گر بايستي داراي سالن غذاخوري مناسب بوده و يا نسبت به معرفي سالن غذاخوري مورد تأييد مناقصه گزار جهت فراگيران دوره هاي آموزشي و مأمورين اين 
شركت اقدام نمايد)

-  ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه مديريت تاالر / رستوران و يا ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، تصوير صفحات اساسنامه 
شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي (جهت شركتهاي پيمانكاري) 

- ارائه قراردادهاي انجام كار مشابه و ارائه رضايت نامه از كارفرمايان در خصوص كيفيت پيمانهاي قبلي و جاري با ساير ادارت و ارگانها (حدأقل يك مورد) (مضافاً اينكه 
مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد.  

همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با كارفرما الزامي مي باشد)
- ارائه تصوير برابر اصل شده گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي(جهت شركتهاي 

پيمانكاري)
- كپي كليه مدارك ارائه شده در بندهاي فوق الذكر مي بايست ضمن مهر شركت (يا رستوران) و امضاء فرد مجاز ، در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل گردند.   

- ارائه كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي (جهت شركتهاي پيمانكاري) 
- ارائه گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي مديريت تاالر / رستوران و يا براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده 

در روزنامه رسمي) مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند . (جهت شركتهاي پيمانكاري) 
* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر مي باشد . سپرده 
شركت در مناقصه شركتهايي كه در سطح كليه شركتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند ، در صورت شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد 
گرديد . ضمناً به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .  (م الف 1163)                  

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 98/08/01   تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 98/07/28  

139804578
 (نوبت دوم)

 بــا اجراى 2 طرح بزرگ ســيليكون متال 
و دامــدارى ســنگين 6 هزار راســى در اين 
شهرستان توسط شســتا و بهره بردارى از اين 
طرح ها براى يك هزار نفر به طور مســتقيم و 

غيرمستقيم شغل ايجاد مى شود.
فرماندار مالير در ديدار با يكى از كارشناسان 
ارشد شركت شستا و مديرعامل شركت مالرد 
شــير با وى افزود: طبق قول مســاعد و تعهد 
شركت سرمايه گذارى شستا قرار است اين 2 
طرح توليدى و صنعتــى در مدت زمان يك 

سال به بهره بردارى برسد.
شــركت  كــرد:  بيــان  ولــدى  قــدرت ا... 
ســرمايه گذارى شســتا براى اجــراى طرح 
دامدارى 6 هزار راسى چهار هزار ميليارد ريال 
و براى طرح ســيليكون متال سه هزار ميليارد 
ريال و در مجموع هفت هزار ميليارد ريال در 

اين شهرستان سرمايه گذارى مى كند.
وي بــا بيان اينكه همزمــان با ايام دهه فجر 
عمليات اجرايى اين 2 طرح آغاز مى شــود 
ادامه داد: پس از جانمايى هاى انجام شــده 
قرار اســت هــر 2 طرح در بخــش جوكار 

اجرايى شود.
ولدى ضمن تقدير از زحمات و پيگيرى هاى 
اســتاندار همدان براى ورود ســرمايه گذار به 
استان گفت: در اين راستا نشست هاى مشتركى 
با حضور استاندار همدان و نمايندگان مجلس 
با مديرعامل شــركت ســرمايه گذارى شستا 
انجام و مقرر شد چند طرح بزرگ توسط اين 

شركت در استان همدان اجرا شود.

وى با اشــاره بــه اينكه زمينه بــراى حضور 
ســرمايه گذاران در اين شهرستان فراهم است 
افزود: آماده همكارى با سرمايه گذاران و بخش 

خصوصى در حوزه هاى مختلف هستيم.
به گزارش ايرنــا، فرماندار مالير با بيان اينكه 
مديران دســتگاه هاى اجرايى اين شهرســتان 
همراهــى و تعامل الزم را با بخش خصوصى 
دارند تاكيد كرد: زمينه به گونه اى فراهم شود 
كــه اين 2 طرح بزرگ توليــدى و صنعتى به 

سرعت عملياتى شود.
ولدى با اشــاره به اينكه اين طرح ها تا بهمن 

ســال آينده اجرايى و بهره بردارى مى شــود 
اظهار داشــت: براى اجراى طرح دامدارى 6
هزار راســى چند زمين پيشنهاد شده است كه 
پس از بررسى هاى اوليه زمين مورد نظر قطعى 

خواهد شد.
وى گفــت: شــركت ســرمايه گذارى تامين 
اجتماعى تاكنــون در نقاط مختلف كشــور 
طرح هاى زيادى را اجرا و خدمات مناســبى 
را بــه مردم و به  ويژه افراد زير پوشــش ارائه 

داده است.
طبق توافقات انجام شــده قرار است شركت 

سرمايه گذارى تامين اجتماعى(شستا) 10 هزار 
ميليارد ريال بــراى اجراى چهار بزرگ توليد 
منيزيم نهاوند، ســليكون متــال و گاودارى 6

هزار راسى مالير و اجراى شبكه تلفن همدان 
تِل در استان همدان سرمايه گذارى كند.

همچنين مقرر شده است معدن و محل اجراى 
طرح سيليكون متال مالير به وسعت 25 هكتار 

توسط استان تعيين شود.
در اين نشســت همچنيــن از زمين جانمايى 
شده براى اجراى طرح گاودارى 6 هزار راسى 

مالير بازديد شد.

ايجاد  هزار شغل در مالير 
با اجراى طرح هاى شستا

توصيه فرمانده سپاه نهاوند به رسانه هاك

به مسير گروه هاى سياسى در انتخابات وارد نشويد

رفع مشكل بيماران دياليزى همدان 
تا دهه فجر

 مشكل تخت، دستگاه و ديگر امكانات مورد نياز بيماران دياليزى 
تا دهه فجر امسال رفع مى شود.

مدير درمان دانشــگاه علوم پزشــكى ابن ســينا همدان گفت: براى 
بيمارســتان آيت ا... بهارى شهرســتان بهار 6 دستگاه دياليز با هزينه 
كرد 480 ميليون تومان خريدارى و تحويل شده كه به زودى در اين 

بيمارستان نصب و راه اندازى مى شود.
ــا،  ــتگاه ه ــن دس ــد اي ــش از خري ــرد: پي ــان ك ــى بي ــن بهرام حس
ــراى  ــار ب ــوى در شهرســتان به ــه نارســايى كلي ــال ب 35 بيمــار مبت
دياليــز هفتــه اى ســه نوبــت و در هــر نوبــت چهــار ســاعت مجبــور 
بــه مراجعــه بــه بيمارســتان هــاى بعثــت و بهشــتى شــهر همــدان 
بودنــد كــه بــا تاميــن ايــن دســتگاه هــا، خطــرات و هزينــه هــاى 

ــته مى شــود. ــاران كاس ــد بيم ــت و آم ناشــى از رف
 وي بــه ايرنــا گفــت: تراكــم بيمــاران كليــوى در بيمارســتان هــاى 
ــى  ــه برخ ــود ك ــه اى ب ــه گون ــدان ب ــهر هم ــتى ش ــت و بهش بعث
مواقــع مجبــور بــه اعــزام بيمــار بــه شهرســتان هــاى كبودراهنــگ 
و رزن بوديــم كــه ايــن انتقــال و جابجايــى بيمــار زمينــه نارضايتــى 

وى و همراهــان آنهــا را بــه همــراه داشــت.
بهرامى ادامه داد: بيمارســتان شــهيد بهشــتى ظرفيت پذيرش 230
بيمــار دياليزى را دارد با اين وجود مســئوالن اين مركز درمانى در 
حال گســترش بخش دياليز براى خدمات رسانى بيشتر به بيماران و 

مراجعه كنندگان هستند.
وى افــزود: همچنين بيمارســتان بعثت پس از توســعه اورژانس 
اين مركز درمانى درصدد اســتفاده از اورژانس قديم براى توســعه 
بخش دياليز بوده، بيمارســتان هاى رزن نيز در حال توســعه بوده و 

كبودراهنگ ظرفيت قرار دادن هشت دستگاه جديد را دارد.
 مدير درمان دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا همدان بيان كرد: هم 
اينك تنها بيمارســتان فامنين بدون دســتگاه دياليز است كه بيماران 
اين شهرستان به بيمارستان هاى شهر همدان و كبودراهنگ مراجعه 

مى كنند.
بهرامى اضافــه كرد: بخش جديدى در بيمارســتان فامنين در حال 
ســاخت است و خيرين نيز تامين بخشى از هزينه را تقبل كردند كه 
در صورت اتمام عمليات عمرانى بى درنگ وزارتخانه دستگاه مورد 

نياز را تامين مى كند.
وى يادآورى كرد: ابتداى ســالجارى تيمى از مسئوالن و كارشناسان 
بخش دياليز وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى با حضور 
در همدان اقدام به بازبينى و رصد تمامى دســتگاه هاى دياليز از نظر 

ميزان كاركرد و فرسودگى دستگاه كردند.
وى اســتاندارد كاركــرد يــك دســتگاه دياليــز را 18 هــزار ســاعت 
عنــوان كــرد و گفــت: برخــى از دســتگاه هــا بيــش از ايــن ســاعت 
ــه مــدد تعميــر آن را  اســتفاده شــده و از رده خــارج شــدند امــا ب

ســرپا نگــه داشــته ايــم.

 پيش بينى برداشت 290 كيلوگرم زعفران 
از 73 هكتار از اراضى اين شهرستان در سال 

جارى اعالم شد.
مسئول باغبانى اداره جهاد كشاورزى مالير 
بــا بيان اينكه در حال حاضــر 73 هكتار از 
اراضى مالير زير كشت زعفران است اظهار 
كرد: با توجه به فصل برداشــت زعفران از 
آبان مــاه پيش بينى مى شــود از اين اراضى 
امسال 290 كيلوگرم محصول برداشت شود 

كه رشد 25 درصدى دارد.
مصطفى باقرزاده با اشــاره به اينكه متوسط 
برداشــت زعفــران از هر هكتــار در اين 
شهرســتان چهــار كيلوگرم اســت گفت: 
پيش بينى مى شــود تا پايان امسال سطح زير 
كشــت زعفران در مالير به حــدود 90 تا 

يكصد هكتار برسد.
مسئول باغبانى اداره جهاد كشاورزى مالير 
با بيــان اينكه ســال گذشــته از 58 هكتار 

ســطح زير كشت زعفران بارور حدود 230 
كيلوگرم برداشت شد تصريح كرد: مالير در 
حال حاضر از نظر سطح زير كشت زعفران 
رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده 

است.
بــه گــزارش فــارس، وى بــا اشــاره به 
برنامه ريزى هاى انجام شده و بر اساس سند 
راهبردى توســعه اين شهرستان، خاطرنشان 
كرد: قرار اســت تا ســال 1400 سطح زير 
كشت زعفران در مالير به حدود 200 هكتار 

برسد.
باقرزاده با اشــاره به اينكــه يكى از اهداف 
تشــويق  كشــاورزى  جهاد  اولويت هاى  و 
كم آب بر  محصوالت  كشــت  به  كشاورزان 
اســت افزود : طى ســال هاى اخير استقبال 
كشــاورزان به ســمت كاشــت ايــن نوع 
محصوالت از جملــه زعفران، گل محمدى 

و گياهان دارويى بيشتر شده است.

پيش بينى برداشت
 290 كيلوگرم زعفران در مالير



Y K

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

چهارشنبه  1 آبان ماه 1398  شماره 3601

4

در انتخاباتــى كــه تعداد 
راى  باشــد  زياد  نامزدها 
گيرى الكترونيكى مى تواند 
در كاهش زمان راى گيرى 
شود. واقع  مفيد  بســيار 
انســانى،  خطاى  كاهش 
دقت،كاهــش  افزايــش 
تخلفات انتخاباتى شمارش 
و  ســريع  الكترونيكــى 
كاهش  به  منجر  كه  دقيق 
درخواست هاى بازشمارى 
آرا مى شود از آثار اين نوع 

انتخابات است

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

گفت و گو

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
مورخــه   139860326007000588 شــماره  رأي  برابــر 
1398/6/20 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك بهــار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى پرويز منصورى فرزند عباداله به شماره شناسنامه 5122 
صادره از صالح آباد در شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى 
آبى به مساحت 41754/20 مترمربع قسمتي از پالك 2653 
فرعى از 126 اصلى واقع در اراضى صالح آباد حوزه ثبتى بهار 
بخش چهار همدان  خريدارى از مالك رســمى آقاى عباداله 
منصورى 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 ســند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 236)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/1

هادى يونسى عطوف 
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

مان
لتپارل
خبردو

رئيس ستاد انتخابات كشور:
پول غيرشفاف خط قرمز انتخابات است

 رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به اينكه تاكنون كار سازماندهى 
شــده در داخل كشــور براى تحريم انتخابات نداشته ايم، گفت: همه 

گروه هاى سياسى كشور، مشاركت در انتخابات را ترجيح خواهند داد.
جمال عرف در گفت و گو با ايسنا با بيان اينكه گروه هاى اصالح طلب 
دغدغه تاييد صالحيت داوطلبان خود را دارند، اظهار كرد: اگر الزم باشد 
قطعا با شوراى نگهبان رايزنى خواهيم داشت. در دوره هاى قبل انتخابات 

هم اين كار انجام شده است كه نتيجه هم داده است.
بخشى از گفت و گوى ايسنا با جمال عرف معاون سياسى وزارت كشور 

و رئيس ستاد اتتخابات كشور به شرح زير است:
 آيا نظرسنجى در مجموعه وزارت كشور در زمينه ميزان 

مشاركت برگزار شده است؟
در وزارت كشور خير ولى در مراكز همكار، نظرسنجى انجام شده است. 
ما روندپژوهى هم انجام داده ايم و اگر اين دو را كنار هم قرار دهيم، به 

اين نتيجه اى كه اشاره كردم مى رسيم.
 در حال حاضر تحريم انتخابات از ســوى رسانه  هاى 
خارج از كشور تبليغ مى شــود. به نظر شما اين تبليغات 
بر جامعــه تاثيرگذار خواهد بود؟ با افــراد و جريان هايى 
كه در داخل كشــور تحريم انتخابات را تبليغ مى كنند، چه 

برخوردى مى شود؟
قاعدتا از ابتداى انقالب، ضد انقالب دنبال تحريم انتخابات بوده و مردم 
را تشويق كرده تا در انتخابات شركت نكنند ولى مردم همواره براساس 
تشخيص خود در انتخابات شركت كرده اند. در اين دوره هم دشمن دنبال 
افزايش مشــاركت نيســت ولى مردم ما عاقل تر از اين هستند كه به اين 
حرف ها توجه كنند زيرا سرنوشت كشور براى مردم مهم است و آن ها بر 

اساس شناخت خود در انتخابات مشاركت مى كنند.
وظيفه ستاد امنيت انتخابات رصد تحركاتى هم چون تالش براى تحريم 
انتخابات است. تاكنون كار سازماندهى شده در داخل كشور براى تحريم 
انتخابات نداشته ايم اما بعضى گروه هاى سياسى از مشاركت مشروط و 
غيره صحبت مى كنند. آن ها كه از مشــاركت مشروط صحبت مى كنند 
در واقع مى گويند كه بعضى مقدمات آماده شود تا ما به انتخابات ورود 
كنيم. در مجموع برداشت من اين است كه همه گروه هاى سياسى كشور، 
مشاركت در انتخابات را ترجيح خواهند داد. وظيفه ما هم ايجاد زمينه 

براى مشاركت در چارچوب قانون در انتخابات است.
 تحليل شــما از ميزان تاثيرگذارى احزاب و جريان هاى 
سياسى بر جامعه چيست؟ در شرايط فعلى كشور آيا احزاب 
مى توانند نقش مثبتى براى حضــور مردم پاى صندوق راى 

داشته باشند؟
ميزان تاثيرگذارى احزاب در جامعه به عوامل مختلفى از جمله فرهنگ 
سياسى و عملكرد خود احزاب باز مى گردد. احزاب يا پسادولت بوده اند 
يعنى يعنى بعد از هر دولتى كه بر ســر كار آمد، حزب شكل گرفت يا 
نخبه گرا بوده و در اقشــار مردم نفوذ ندارند؛ بنابراين فرهنگ سياسى و 
عملكرد خود احزاب موجب شده اســت كه احزاب پايگاه فراگير در 

جامعه نداشته باشند. 
 با توجه به عدم تصويب اليحه جامع انتخابات كه درباره 
مســائل مالى انتخابات بندهاى مفيدى داشت، اكنون وزارت 
كشور چه سازوكارى براى مقابله با پول هاى كثيف پيش بينى 

كرده است؟
متأسفانه اليحه جامع انتخابات به اين انتخابات نرسيد چون خيلى از اين 
مسائل را حل مى كرد. بيش از سه سال با وسواس كار شد تا اين اليحه 
نهايى شود اما بعد اينكه طرح استانى شدن انتخابات در مجلس مطرح 
شد، اليحه جامع انتخابات كنار گذاشته شد. در اين اليحه تكليف منابع 

و هزينه هاى انتخاباتى كامال مشخص بود.
با اين حال يكى از خطوط قرمز وزارت كشــور و شوراى نگهبان براى 
انتخابات، ورود پول هايى با منبع غيرشــفاف اســت. در سياست هاى 
كلى انتخابات ابالغى مقام معظم رهبرى به موضوع شفاف سازى منبع 
هزينه هاى داوطلبان انتخابات تاكيد شــده است و اين موضوع تكليفى 
براى ما به عنوان مجريان انتخابات است. ما ستادهاى انتخابات را مكلف 
كرده ايم كه منابع مالى داوطلبان را رصد كنند. اگر به يقين برســيم كه 
هزينه هاى يك داوطلب از جنس پول مشكوك است، اين مساله در تاييد 
صالحيت وى تاثير خواهد داشت.ستادهاى انتخابات را مكلف كرده ايم 

كه منابع مالى داوطلبان را رصد كنند.
 وزارت كشــور در ماه هاى اخير بارها تاكيد كرده اســت 
كه هيچ برنامه اى براى تقســيمات اســتانى ندارد. آيا تاكيد 
چندباره اين موضوع به دليل وعده هاى تقســيمات استانى 
توسط داوطلبان احتمالى انتخابات است؟ آيا در حال حاضر بر 

وعده هاى انتخاباتى نظارت مى شود؟
معموال شش ماه مانده تا انتخابات، تقسيمات متوقف مى شود تا كسى 
قولى ندهد زيرا در ايام نزديك به انتخابات، وعده هاى تشكيل استان الف 
شــمالى يا ب مرزى داده مى شود كه اصال معنى ندارد زيرا تقسيمات 
بايد براساس كار كارشناسى انجام شود. در ماه هاى منتهى به انتخابات، 
موضوع تقسيمات اســتانى را نخواهيم داشت اما درون استان ها برخى 
ارتقاها كه كار كارشناســى آن انجام شده است را داريم كه مثال روستا 
به بخش يا بخش به شهرستان تبديل مى شود. تغييرات درون استانى به 
افزايش نشاط اجتماعى كمك مى كند و ما تغييرات درون استانى كه كار 
كارشناســى الزم انجام شده باشــد و موجب خوشحالى مردم مى شود 
را دنبــال مى كنيم البته اين تغييرات را هم در يكى دو ماه آينده متوقف 

خواهيم كرد تا هيچ بحث و شائبه اى ايجاد نشود.
 تغيير استانداران يا فرمانداران چه زمانى متوقف مى شود؟

آخرين تغييرات استانداران انجام شــد، اما در تعدادى از فرماندارى ها 
به داليلى از جمله بازنشســتگى و ... تغييراتى هســت و براى برخى 
فرماندارى ها هم سرپرســت تعيين كرده ايم. جهت گيرى ما در وزارت 
كشور اين اســت كه تا قبل از انتخابات، تكليف فرمانداران باقى مانده 
را مشــخص كنيــم. در مجموع حدود ده درصــد از كل فرماندارى ها 

سرپرست دارند كه بزودى تعيين تكليف مى شوند.

سند اولويت هاى قانونگذارى پس از 40 سال 
تدوين مى شود

 معــاون قوانين مجلس با اشــاره به اقدامات انجــام گرفته در حوزه 
سياســت هاى كلى قانونگــذارى، گفت: در صورتى كه همه دســتگاه ها 
وظيفه خود را انجام دهند، شــاهد تدوين سند اولويت هاى قانونگذارى، 
ســنجش كارآمدى قوانين و در نهايت تحــول در نظام قانونگذارى پس 

40 سال خواهيم بود. از 
به گزارش خانه  ملت، مقام معظم رهبرى ِششــم مهرماه سال جارى در اجراى 
بند يك اصل 110 قانون اساسى، سياست هاى كلى نظام قانون گذارى را در 17 
بند ابالغ و با توجه به اهميت موضوع سياست ها را به قواى سه گانه ابالغ تاكيد 
فرمودند كه «ســه قوه موظفند اقدامات را زمانبندى و پيشــرفت ها را گزارش 

كنند.»

اخذ ماليات بايد با شفافيت همراه باشد
ــا  ــا تاكيــد بــر اينكــه اخــذ ماليــات بايــد همــراه ب  رئيــس جمهــورى ب
شــفافيت باشــد، تصريــح كــرد: مــردم در يــك فراينــد شفاف ســازى، بايــد 
ــات و توســعه كشــور  ــراى خدم ــات در بودجــه، ب ــه ســهم مالي ــد ك بدانن
ــد  ــردم، رون ــا م ــتر ب ــل بيش ــازى و تعام ــگ س ــود و فرهن ــه مى ش هزين

ــد. ــهيل مى كن ــات را تس ــت مالي پرداخ
ــى ،  ــن روحان ــلمين حس ــالم والمس ــت االس ــر حج ــزارش مه ــه گ ب
ــد  ــا و كســب و كارهــاى كوچــك را ضــرورى خوان مراقبــت از بنگاه ه
ــه  ــن مجموع ــه اي ــود ك ــل ش ــه اى عم ــه گون ــد ب ــت: باي و اظهارداش
ــه  ــت ب ــان الزم اس ــد و همزم ــرار نگيرن ــى ق ــار ماليات ــت فش ــا تح ه
گونــه اى برنامه ريــزى شــود كــه بنگاه هــاى بــزرگ فــرار مالياتــى 

ــند. ــته باش نداش

دولت آيين نامه هاى FATF را 
تصويب كرده است

 وزيركشــور با بيان اينكه آيين نامه هاى FATF در دولت تصويب و ابالغ 
شــده اســت گفت: در فرصتى كه داريم با پيگيرى همه دستگاه ها و نهادهاى 

مرتبط با اين موضوع، اقدامات ديگرى هم صورت مى گيرد.
ــا بيــان اينكــه بحــث بعــدى در خصــوص   عبدالرضــا رحمانــى فضلــى ب
ــردازش  ــوع پ ــرد: ن ــار ك ــود، اظه ــى) ب ــدام مال ــژه اق ــروه وي FATF (گ
ــاد در اجــالس  ــن نه ــه اي ــا در خصــوص تصميمــى ك ــانه ه ــان رس و بي
ــى را  ــى ثبات ــرده و ب ــى ك ــاد نگران ــود، ايج ــرده ب ــاذ ك ــود اتخ ــر خ اخي
القــا مــى كــرد. ضمــن اينكــه معتقديــم بيــان FATF در رســانه هــا مهــم 
اســت، منتهــا نحــوه پرداخــت كنــد نبايــد بــه گونــه اى باشــد كــه شــرايط 

ــاورد. دشــوارى را پيــش بي

نبايد نگاه سياسى نسبت 
به طرح هاى انتقال آب 
داشته باشيم

 يك عضو كميســيون انرژى مجلس شــوراى 
اســالمى با تاكيد بر اينكه نبايد با نگاه سياســى 
به مسئله آب نگريســت، گفت: بخش اعظمى از 
كشور ما خشك است و اگر ما به سمت طرح هاى 
كارشناسى براى توسعه كشور نرويم، در آينده اى 
نه چندان دور شاهد خالى شدن مناطق خشك از 

جمعيت خواهيم بود.
جالل ميرزايى در گفت وگو با ايســنا با اشــاره به 
طرح موضــوع انتقال آب از درياى خزر به فالت 
مركزى، بيان كرد: ايــن طرح به مدت ها پيش باز 
مى گــردد و در زمان رياســت جمهورى مرحوم 
هاشمى رفســنجانى كه با جديت بحث توسعه و 

سازندگى كشــور را دنبال مى كرد، مسئله انتقال 
آب كليــد خورد. البته اين طرح در آن زمان صرفا 
محدود به انتقال آب خــزر به خليج فارس نبود، 
بلكــه قرار بود درياى خزر به درياى خليج فارس 
متصل شود، از آن زمان مطالعات و كار كارشناسى 

بر روى اين موضوع انجام شده است.

تحركات انتخاباتى استان
رصد مى شود

 سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 
وقوع جرم دادگســترى همدان از رصد و كنترل 
تحــركات انتخاباتى در ســطح اســتان همدان و 
برخورد با متخلفــان در صورت دريافت گزارش 

تبليغات زودهنگام خبر داد.
به نقــل از روابط عمومى معاونــت اجتماعى و 
پيشــگيرى از وقوع جــرم دادگســترى همدان، 
مهدى الماســى با اعالم اين مطلب اظهار كرد: به 
منظور پيشگيرى از جرائم و تخلفات انتخاباتى و 
حسب دستورالعمل هاى واصله از قوه قضائيه، در 
كليه حوزه هاى قضايى شهرستان هاى تابعه استان 
ستادهاى شهرستانى پيشگيرى از جرائم و تخلفات 

انتخاباتى راه اندازى شده است.

وى افزود: رؤسا و دادستان هاى حوزه هاى قضايى 
به عنوان رؤســا و دبيران ستادهاى مذكور تعيين 
شــده و ضمن رصد و كنترل تحركات انتخاباتى 
در صورت دريافت گزارش تبليغات زودهنگام با 

متخلفان برخورد خواهند كرد.
عناوين  و  مصاديق  كرد:  خاطرنشــان  الماســى 
معاونت  توســط  انتخاباتى  تخلفــات  و  جرائم 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
اســتان همدان احصاء و در اختيار دستگاه هاى 
مســئول قــرار خواهــد گرفت تــا در جهت 
پيشــگيرى از از جرائم انتخاباتى اقدامات الزم 

را معمول كنند.
بر اساس تأييد شــوراى نگهبان، يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس شــوراى اســالمى و نخستين 
ميان دوره اى پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى 

در تاريخ 2 اسفندماه سال 98 برگزار خواهد شد.

 امروزه انتخابات نقش بى بديلى در اداره جوامع 
ايفا مى كند. با توجه به همين اهميت، شــفافيت و 
صحــت در برگــزارى آن مهم و ضرورى اســت. 
در حــال حاضر بهتريــن و مدرن ترين روش براى 
تحقــق اين اهداف برگــزارى انتخابات به صورت 
الكترونيكى اســت؛ مســاله اى كه در كشور ما هم 

ضرورت آن احساس مى شود.
انتخابات در ساختارهاى سياسى مدرن نقش مهمى 
در اعمال نظر مردم در ساختار حكمرانى و همچنين 
چرخش نخبگان از يك ســو و سياســت گذارى، 
اعمــال برنامه ها و راهبردها از ســوى ديگر دارد. 
هميــن اهميت انتخابات در اين ســاختار ها باعث 
شده سالمت و نحوه برگزارى آن مورد توجه جريان 
هاى سياســى و افكار عمومى باشد تاجايى كه در 
كشــورهاى مختلف اختالف بر سر انتخابات حتى 
گاهــى منجر به درگيرى هاى خونين و بحران هاى 

سياسى چند ماهه و يا چند ساله مى شود.
اين جايــگاه و اثر گذارى انتخابات، باعث شــده 
انديشــمندان نظام هــاى سياســى و انتخاباتى و 
همچنين مســئوالن اجرايى در كشورهاى مختلف 
به فكر راه هايى براى افزايش ســالمت و شفافيت 
برگزارى انتخابات و اخذ راى از مردم باشند. يكى 
از راه حل هايى كه در چند سال اخير بشدت مورد 
توجه كشــورهاى مختلف و موسسات بين المللى 
قرار گرفته اســت بحث «انتخابــات الكترونيكى» 
است كه معموال به دو صورت استقرار دستگاه هاى 

الكترونيكى و اينترنتى برگزار مى شود.
به گــزارش ايرنا، در همين زمينــه، مركز پژوهش 
هاى مجلس شــوراى اســالمى در ماه گذشته طى 
دو گزارش مفصل به تجربيات كشورهاى مختلفى 
كــه اين نوع انتخابات را تجربه كرده اند و همچنين 
تجربه برگزارى انتخابات الكترونيك در كشور ما كه 
در انتخابات شوراى شــهر و روستا در سال 1396

به صورت محدود و آزمايشــى برگزار شد پرداخته 
اســت. در اين گزارش به اســتناد گزارش مؤسسه 
بين المللــى كمك به مردمســاالرى و انتخابات تا 
ســال 2015 از 123 كشور مورد بررسى 21 درصد 
كشــورها در حال برگزارى انتخابــات به صورت 
الكترونيكى هســتند. اســتفاده از سيستم انتخابات 
الكترونيكــى باعــث دســتاوردهايى مانند كاهش 
قابل توجه زمان رأى دهى و شــمارش آراء، قابليت 
دسترســى گســترده، امكان رأى دهى افراد داراى 
معلوليت هاى خــاص، قابليت مميــزى و نظارت 
در تمام مراحل و نيز شــفافيت گسترده در فرآيند 

انتخابات مى شود.
 مزايا و معايب انتخابات الكترونيك

براساس مطالعات مركز پژوهش هاى مجلس شوراى 
اســالمى، تجارب كشــورهاى مختلف نشان مى 
دهد كه بــراى برگزارى انتخابات الكترونيك توجه 
به مواردى از قبيل ارائه ســطوح مختلف مميزى از 
رأى گيرى الكترونيكى، برآورده نمودن الزامات مورد 
نياز (فنى، عملكردى و مقرراتى) براى ســامانه ها، 
امكان مشــاهده و تأييد شمارش آراء توسط ناظران 
و نمايندگان بخش هاى مختلف سياسى، ارائه رسيد 
مميزى برگه رأى (قابليت بازبينى شخصى)، شفافيت 
در تعيين شركت تأمين كننده تجهيزات سخت افزاى 
و نرم افــزارى، اخــذ گواهى هاى فنــى، امنيتى و 
كاركردى پيرامون سيســتم رأى گيرى الكترونيكى، 
برنامه هاى آموزشــى گســترده براى مردم پيش از 

رأى گيرى الكترونيكى، سبب افزايش اعتمادپذيرى 
به سيستم رأى گيرى الكترونيكى مى شود.

تجارب اين كشــورها بيان مى دارد كــه به  منظور 
برگزارى رأى گيــرى الكترونيكى در كشــور بايد 
به موارد متعددى توجه داشــت، كــه از جمله آن 
مى توان به مواردى همچون تعيين سطوح دسترسى 
در نرم افزارهــاى رأى گيرى متناظر با نقش كاركنان 
انتخاباتــى، حفــظ محرمانگــى برگــه رأى، عدم 
تأثيرگذارى فرآيندهاى رأى گيرى الكترونيكى روى 
نتيجه آراء، برگزارى نظرســنجى از رأى دهندگان و 
كاركنان انتخابات، برگزارى پايلوت هاى گسترده و 
ارزيابى تمامى فرآيندها، ايجاد انجمن هاى تخصصى 
نخبگان و پژوهشــگران بــراى ارزيابى سيســتم 
رأى گيرى الكترونيكى به منظور بهبود مسائل فنى، 

امنيتى و فرآيندى اشاره كرد.
در داخل ايــران هم براى نخســتين بار رأى گيرى 
الكترونيكى در ســال 1396 در انتخابات شــوراى 
اسالمى شهر و روستا به  صورت محدود برگزار شد. 
هر چند تا به امروز شوراى نگهبان مخالف برگزارى 
الكترونيكى انتخابات سراسرى و مهم كشور است 

اما بررســى نتايج و دستاوردهاى 
برگزارى آمايشى انتخابات شوراى 
شهر و روستا نشان مى دهد كه مى 
توان با ايجاد زير ساخت ها الزم 

از اين امكان بهره گرفت.
بر اساس مطالعات مركز پژوهش 
هاى مجلس شــوراى اســالمى، 
شــوراى  الكترونيك  انتخابــات 
شهر و روســتا داراى نقاط قوتى 
هماننــد حذف خطاى انســانى، 
افزايش دقــت، كاهش تخلفات، 
تســريع در شــمارش و تجميع 
آرا و همچنيــن كاهــش زمــان 
تعداد  با  انتخابــات  در  رأى دهى 
زيــاد نامزدها بــود. البته اجراى 
نخســتين تجربــه دســتگاه هاى 
كشور  در  الكترونيكى  رأى گيرى 

بدون ضعف هم نبوده و الزم است با مرتفع كردن 
اين كاســتى ها و بهره گيرى از تجارب كشورهاى 
ديگر در ايــن زمينه، فرآيند رأى گيرى الكترونيكى 
و همچنين انتخابات الكترونيكى را در كشــور به 
تكامل رســاند و به توجه بيشتر به الزامات امنيتى 
و كاركــردى، قابليت دسترســى همگانى، ارزيابى 
سيستم هاى رأى گيرى الكترونيكى متناظر با الزامات 
مختلف، طراحى پرسشنامه از رأى دهندگان و تيم 
اجرايى و تحليل نتايــج در بهبود فرآيندها، تعامل 
با پژوهشــگران و نخبگان دانشگاهى در امور فنى 
و همچنين اجتماعى،  به كارگيرى سيســتم مميزى 
جامع، بــه  كارگيرى فناورى هايى با اطمينان پذيرى 
باال، آموزش فراگير در سطح جامعه، اعتمادسازى 
در جامعه و برگزارى پايلوت هاى متعدد و تحليل 
نتايج و رفع مشــكالت آنها اشــاره كرد. انتخابات 
الكترونيكــى اســتفاده از فنــاورى اطالعــات و 
ارتباطات در نظام هاى انتخاباتى ســنتى را فراهم 

مى كند.
در بحث راى گيــرى الكترونيكى و در رابطه با هر 
يك از ســه زمان پيش از انتخابات، روز انتخابات و 
پس از آن بايد مسائلى مورد مالحظه قرار گيرد. در 
پيش از انتخابات مواردى مانند چارچوب و مسائل 

قانونــى، طراحى و پياده ســازى، تامين تجهيزات، 
امنيت، آموزش طرز كار ســامانه ها براى ســطوح 
مختلف مجريان انتخاباتــى و آموزش و آگاهى به 
راى دهندگان، ثبت نام و اعــالم نامزدى انتخابات 
داراى اهميت هستند. در رابطه با عملكرد راى گيرى 
و روز انتخابات نيز موارد مختلفى مانند فرايندهاى 
قبل از راى گيرى، مدت زمان راى گيرى، شمارش 
آرا و اعالم نتايج بايد در نظر گرفته شوند. براى پس 
از انتخابات نيز مــواردى مانند مميزى ها، ارزيابى، 
بايگانى و پژوهش و توسعه هاى تخصصى بايد در 

نظر گرفته شوند.
در راى گيــرى الكترونيكى در مرحلــه اول نبايد 
تاثير منفى بر انتخابات آزاد و عادالنه داشــته باشد. 
از طرفى در اين شــيوه راى گيــرى بايد جنبه هاى 
قانونى، فرايندى و فنى درنظر گرفته شوند تا موارد 
مهمى از قبيل حق راى عمومى، حق راى برابر، حق 
راى آزاد، حــق راى محرمانه، 
راســتى  و  صحت  شــفافيت، 
آزمايى،اعتمادپذيــرى و امنيت 
برآورده شــوند. بــه كارگيرى 
الكترونيكى،  گيرى  راى  سامانه 
مى توانــد مزايايى را به ارمغان 
آورد؛ قابليت تنظيــم نرم افزار 
متناســب با نــوع انتخابات و 
پشــتيبانى از گزينــه برگه راى 
ســفيد و همچنين زبــان هاى 
از  راى  اخذ  تســهيل  مختلف، 
افــراد داراى معلوليت بينايى و 
نيازهاى خاص، قابليت مميزى 
و بازبينــى در تمــام مراحــل 
فراينــد راى گيرى، عدم ذخيره 
اطالعات افراد توســط دستگاه 
هاى اخــذ راى، حذف هرگونه 
پيوند بين راى و راى دهنده، حذف هرگونه ارتباط 
دســتگاه راى گيرى بــا تجهيزات ديگــر،  امكان 
درخواســت برگــه راى ديگر توســط راى دهنده 
در صورت بروز اشــتباه، كاهــش قابل توجه زمان 
شمارش، امكان مشاهده و تاييد شمارش آرا توسط 
ناظران و نمايندگان بخش هاى مختلف سياســى، 

بخش مهمى از اين مزايا هستند.
بررســى اقدامات و عملكردهاى كشورهاى ديگر 
در زمينه برگزارى انتخابات الكترونيك هم نشــان 
مى دهد كه در كل اين شــيوه برگــزارى انتخابات 
با موفقيت همراه بوده و خطاها بســيار ناچيز بوده 
اســت. در گــزارش مركز پژوهش هــاى مجلس 
شــوراى اسالمى بر اساس آموزه هايى كه از تجربه 
كشــورهاى ديگر استخراج شــده، به منظور پياده 
ســازى راى گيرى الكترونيكى در كشــور رعايت 

مواردى توصيه شده است.
آموزش كاركنان انتخابات مســئله ديگرى اســت 
كه مورد توجه كشــورهاى ديگر قرار گرفته است 
زيرا عملكــرد آن ها داراى پيامدهــاى كليدى در 
ارزيابى راى دهندگان از ســامانه جديد راى گيرى 
الكترونيكى است. همچنين ايجاد شفافيت در تعيين 
شركت تامين كننده تجهيزات سخت افزارى و نرم 

افزارى بر اســاس يك فرايند گفتگوى رقابتى پيش 
از فراينــد مناقصه همانند آنچه در نروژ اتفاق افتاده 
در گــزارش مركز پژوهش هاى مجلس مورد تاكيد 
قرار گرفته اســت. بايد گواهى هاى فنى، امنيتى و 
كاركردى پيرامون نرم افزار مورد استفاده در سامانه 
هاى راى گيرى و شــمارش  اخذ شوند تا تضمينى 
براى عملكرد دقيق اين دســتگاه هــا و نرم افزارها 

فراهم شود.
مســئله مهم و ضرورى كه در انتخابات الكترونيك 
بايد مدنظر قــرار بگيرد بحث احــراز هويت راى 
دهندگان اســت. سازوكار شناسايى و احراز هويت 
راى دهنده بايــد منحصر به فرد باشــد. همچنين 
هرگونه ارتباط بين راى و شــخص راى دهنده بايد 
حذف شود تا ســالمت انتخابات تضمين شود. در 
اين زمينه كشــورهاى اكوادور، نروژ و هلند موفق 
عمل كــرده اند.طراحى برگــه راى الكترونيكى و 
ســازوكار تاييد راى از سوى راى دهنده و همچنين 
در نظر گرفتن تمام گزينه هاى  راى گيرى از جمله 
برگه هاى راى خالى به طور صحيح با تمام جزئيات 
آخرين موردى اســت كه در گزارش مركز پژوهش 
هــاى مجلس براى اجراى انتخابات الكترونيكى در 

ايران مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است.
 انتخابات مجلس دهم

عالوه بر مزاياى انتخابات الكترونيك كه اجراى آن 
در داخل كشــور را ضرورى كرده است در بند 12
سياســت هاى كلى انتخابات، دولت مكلف به بهره 
گيرى از فناورى هاى نوين در جهت حداكثرسازى 
شفافيت، سرعت و سالمت در اخذ، شمارش آرا و 
اعالم نتايج شده اســت. در واقع اين مسئله امروزه 
يكى از راهبردهاى اصلى ساختار سياسى كشور در 
حوزه انتخابات اســت چرا كه همواره مسئله راى 
مــردم به عنوان حق الناس از ســوى رهبرى مورد 
توجه قرار گرفته شــده و خدشه در آن حرام اعالم 
شده است. بنابراين با توجه به اين اهميت انتخابات 
در آراى رهبر انقالب برگزارى انتخابات الكترونيك 
در سياســت هاى كلى انتخابات و همچنين توسط 
مسئوالن وزارت كشور مورد توجه قرار گرفته است.

در همين زمينه در سال 96 در برخى از شعب اخذ 
راى پنجمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا انتخابات به صورت همزمان الكترونيكى 
و كاغــذى برگزار شــد تا مســئوالن در اين زمينه 
تجربه كسب كرده و زير ساخت ها و مردم را براى 
اين نوع انتخابات آمــاده كنند؛ اقدامى كه مى تواند 
مقدمه اى براى بهره گيرى از فناورى هاى نوين در 
انتخابات ديگر مثل مجلس شوراى اسالمى، رياست 
جمهورى و مجلس خبرگان باشد. بر اساس گزارش 
مركز پژوهش هاى مجلس راى گيرى الكترونيكى 
انتخابات شوراهاى اسالمى توسط وزارت كشور در 
139 شــهر از 28 استان شامل 9644 شعبه صورت 

پذيرفت و از اين طريق 8.067.701 راى اخذ شد.
در ضمن در اين راى گيرى الكترونيكى مى توان به 
نتايجى مانند عدم توقف هيچ يك از شعب مكانيزه 
به دليل نقص فنى (البته در تمامى شــعب ذكر شده 
امكانات برگزارى راى گيرى دستى نيز كامًال فراهم 
بوده كه در صورت خرابى تجهيزات و عدم تعمير و 

يا جايگزينى آن ظرف مدت 30 دقيقه، اجازه تبديل 
به شعب دســتى را داشــته اند)، شمارش صحيح 
صندوق هاى الكترونيكى در 5 / 99 درصد از شعب 
اشاره كرد. همچنين در اين شعب تجميع و شمارش 
آرا به سرعت انجام شده است. از بين 139 شهر، 43
شهر در كمتر از يك ساعت كار تجميع نتايج آرا را 
به پايان رســانده اند كه برابر با 31 درصد از شعب 
هستند و همچنين 57 شهر در حد فاصل يك تا دو 
ســاعت كار خود را به اتمام رسانده اند كه برابر با 
41 درصد از شهرها مى باشند. ازاين رو، در مجموع 
مشاهده مى شود كه 72 درصد از شهرها در كمتر از 

دو ساعت كار تجميع آرا را به پايان برده اند.
در انتخاباتــى كه تعــداد نامزدها زياد باشــد راى 
گيرى الكترونيكى مى توانــد در كاهش زمان راى 
گيرى بسيار مفيد واقع شود.كاهش خطاى انسانى، 
افزايش دقت،كاهش تخلفات انتخاباتى ،شــمارش 
الكترونيكــى ســريع و دقيق كه منجــر به كاهش 
درخواست هاى بازشمارى آرا مى شود از ديگر آثار 
اين نوع انتخابات است. به همين دليل هم انتخابات 
شوراى شهر و روستا براى اين مسئله توسط وزارت 
كشــور انتخاب شــد تا اين موارد مورد آزمايش و 
ارزيابى قرار بگيرد كه نتايج موفقيت آميز بود. البته 
اجراى انتخابات الكترونيكى توســط وزارت كشور 
هم طبق گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى 
اســالمى  داراى ضعف هايى هم بوده است. برخى 
از اين نقاط ضعف عبارتنــد از: در گواهى تاييديه 
محصول توسط مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك 
تنها اســتانداردهاى ســازگارى، مغناطيســى مورد 
آزمايش قرار گرفته است. در گواهى ارزيابى امنيتى 
توسط شركت صنايع امنيت فضاى تبادل اطالعات و 
همچنين گواهى ارزيابى امنيتى تجهيزات راى گيرى 
الكترونيكى مشخص نشده است، چه ارزيابى امنيتى 
تحت چه اســتانداردى صورت گرفته است. از اين 
رو، گواهينامه هاى اخذ شــده بسيارى از ابعاد راى 
گيرى الكترونيكى را دربر نمى گيرد. همچنين هيچ 
يك از روش هــاى ارزيابى معتبر پيرامون امنيت و 
كاركرد  سيستم هاى فناورى اطالعات كه در براى 
سيستم راى گيرى الكترونيكى موجود مورد بررسى 

و آزمايش قرار گرفته نشده است.
همچنين عدم انجام نظرسنجى از افراد راى دهنده 
و همچنيــن كاركنان انتخاباتــى در زمان برگزارى 
انتخابات و همچنين اعــالم نتايج و تحليل آن ها 
از ضعف هاى ديگر عملكرد وزارت كشور است. 
الزم اســت وزارت كشور تدابيرى اتخاذ كند تا از 
طريق جنبه هاى مختلف سطح اعتمادپذيرى مردم 
نسبت به راى گيرى الكترونيكى افزايش پيدا كند. 
آموزش بيشــتر و فراگير پيرامون فرآيندهاى راى 
گيرى الكترونيكى از رسانه هاى عمومى مثل صدا 
و سيما، روزنامه، مساجد، ســايت وزارت كشور 
و... ضرورى اســت.  ارائه گواهى هاى اخذ شده 
به مردم، آشنايى بيشــتر مردم با سازوكار دستگاه 
هاى راى گيرى الكترونيكى و مواردى از اين قبيل، 
منجر به افزايش آگاهى و اعتماد عمومى مى شــود 
كه بايــد قبل از برگزارى انتخابــات اين اقدامات 

صورت گيرد.

بررسى پرونده انتخابات الكترونيكى

نتايج آرا 
شفاف مى شود
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نگاه

بازتاب

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 139860326007000582 مورخه 1398/6/20 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى احمد صحابتى نور 
فرزند محمدتقى به شماره شناسنامه 141 صادره از بهار در دو دانگ مشاع از شش دانگ 
يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 38864/13 مترمربع پالك 1063 فرعى از 143 
اصلى واقع در اراضى روستاى حسام آباد حوزه ثبتى بهار بخش چهار همدان خريدارى 
مع الواسطه از مالك رسمى آقاى نورعلى صحابتى نور 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 سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 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 245)
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خبر

بهداشتنكته
زمان آغاز غذاى كمكى به «كودك»

 فــوق تخصــص گــوارش كــودكان بــا بيــان اينكــه غــذاي كمكــي بــه 
6 ماهگــي آغــاز كــرد، گفــت: كــودكان دچــار آســم،  كــودكان را بايــد از 
ــزا  ــا واكســن آنفلوآن ــد حتم ــي باي ــن و داراي حساســيت غذاي ــاي مزم بيماري ه

ــد.  ــق كنن را تزري
علي اكبر سياري، در پاسخ به اين پرسش كه «از چه زماني مادران مي توانند به فرزند شيرخوار 
خود غذاي كمكي بدهند؟»، اظهارداشت: بايد توجه كنيم كه غذاي كمكي را از شش ماهگي 

تمام آغاز كنيم.
ــا  ــه «آي ــن پرســش ك ــه اي ــودكان در پاســخ ب ــد ك ــوارش و كب ــوق تخصــص گ ــن ف اي
ــا  ــه، حتم ــق شــود؟»،  گفــت:  ن ــر 2 ســال تزري ــودكان زي ــه ك ــد ب ــزا باي واكســن آنفلوآن
نبايــد ايــن كار انجــام گيــرد؛ البتــه كودكانــي بــه برخــي مــواد غذايــي حساســيت دارنــد، 
ــد واكســن  ــا باي ــد، حتم ــن دارن ــا مزم ــه بيماري ه ــي ك ــار آســم و كودكان ــودكان دچ ك

ــد. ــق كنن ــزا را تزري آنفلوآن

الگوى غذايى مفيد براى روده
 متخصصان تغذيه تاكيد كردند كه مصرف خوراكي هاي گياهي و رژيم غذايي مديترانه اي 

با سالمت ميكروبيوم روده مرتبط است.
گروهــي از محققــان هلنــدي در بررســي هاي خــود دريافتنــد مصــرف برخــي انــواع مــواد 
ــاي  ــي از باكتري ه ــطح باالي ــا س ــكبار ب ــي و خش ــان، ماه ــات، ن ــل حبوب ــي از قبي غذاي
مفيــد روده مرتبــط اســت و ايــن باكتري هــا بــه بيوســنتز مــواد مغــذي حياتــي و توليــد 
ــاه كــه منبــع اصلــي انــرژي در ســلول هاي جــداره روده  ــره كوت اســيدهاي چــرب زنجي

ــد. ــتند، كمــك مي كنن هس
يافته ها نشان مي دهد رژيم غذايي مي تواند راهكار مديريت موثر بيماري هاي گوارشي باشد.

محققان اظهارداشــتند: الگوهاي غذايي سرشار از نان، حبوبات، ماهي و خشكبار با كاهش 
تعداد باكتري هاي مضر مرتبط هســتند.عالوه بر اين، مصرف باالي گوشت، فست فودها يا 
قندهاي تصفيه شــده تاثير باكتري هاي مفيد را كاهش داده و نشــانه هاي التهاب را افزايش 

مي دهند.

برخورد با فروش لباس پاره همانند عرضه مواد مخدر!
 اقداماتي كه نيروي انتظامي انجام مي دهد، موضوعي همه جانبه اســت بر همين اسا 
س همان طور كه با فروشندگان موادمخدر، معتادان متجاهر، مفسدان اقتصادي، سارقان 

و جرايم جنايي برخورد خواهد شد.
فرمانــده انتظامي كشــور دربــاره اقدامات پليس بــراي برخورد با فروشــندگان و 
عرضه كنندگان لباس هاي نامتعارف در بازار، گفت:  با عرضه كنندگان و توليدكنندگان 

لباس هاي نامتعارف در سطح كشور برخورد خواهد شد.
وى افرود: با توجه به آنچه كه درخصوص انجام ماموريت و وظيفه در چارچوب امنيت 
اخالقي بر دوش ما گذاشــته شده است، در حال ايفاي وظيفه هستيم و در اين راه نيز 

اقدامات قابل توجهي اجرا شده است. 

عمده زائران اربعين امسال جوانان بودند
 فرمانده قرارگاه اربعين ناجا با بيان اينكه امسال 65 درصد زائران مرد و 35 درصد 

بانوان بودند، گفت: عمده زائران جوان و در سنين 15 تا 55 سال بودند.
به گزارش ايرنا، محســن فتحى زاده اظهار داشــت: ســه هزار و 241 زائر در 
اربعين زير يك ســال، 70 هزار زائر زير پنج ســال و بيش از 2 هزار زائر باالى 

سال بودند.  85
فرمانده قرارگاه اربعين ناجا با بيان اينكه در اربعين امســال با رشد 74 درصدى زائران 
روبه رو بوديم، عنوان كرد: ســال گذشــته يك ميليون و 760 هزار زائر به عتبات سفر 
كردند و اين در حالى اســت كه امسال اين ميزان به 3 ميليون و 75 هزار زائر افزايش 

يافت.    

آغاز غربالگرى چشم كودكان 3 تا 6 ساله از امروز
 معاون پيشــگيرى از معلوليت هاى سازمان بهزيستى كشور از آغاز برنامه كشورى 
غربالگرى پيشــگيرى از تنبلى چشم و ساير اختالالت بينايى ويژه كودكان 3 تا 6 سال 

در بيش از 40 هزار پايگاه از اول آبان تا پايان آذرماه خبر داد.
 مينو رفيعى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه در صورتى كه كودكان 3 تا 6 ساله 
در سال هاى گذشته مورد غربالگرى قرار گرفته اند بايد امسال نيز در اين طرح شركت 
كنند اظهار كرد: ممكن اســت كودك چهارساله اى امسال به عنوان فرد مبتال به تنبلى 
چشم شناخته شود، اين در حالى است كه غربالگرى سال گذشته اين مشكل را نشان 
نداده باشــد. به اين ترتيب هر كودك 3 تا 6 ســال بايد حداقل سه بار طى اين دوران 

مورد معاينه چشم قرار بگيرد.

چگونه دنيا را به جاى بهترى براى زندگى 
كودكان تبديل كنيم؟

 قســمت دوم: در دنياى پر از رقابت و چشم و هم چشمى امروز 
كه اغلب والدين، براى عقب نماندن از ديگران، همه ى وقت خود را 
صرف برآورده كردن نيازهاى مادى فرزندان خود مى كنند، متاســفانه 
از اين مسأله غافل مى شوند كه يكى از مهمترين وظايف آنها، فراهم 
كردن زمينه ايست كه نيازهاى روانشناختى كودكان به صورت طبيعى 
در بستر خانواده برآورده شود تا آنها براى  رفع آن نيازها، به روش هاى 

ناكارآمد و غير مسؤوالنه متوسل نشوند.
نخستين و مهمترين نياز روانشــناختى كودكان، نياز به عشق و تعلق 
است. هر كودكى نياز دارد كه اين پيام را دريافت كند كه به واسطه ى 
انســان بودن، وجودش باارزش و اليق احترام است. او نياز دارد بداند 
كه ذات و وجود او عزيز و دوســت داشــتنى است و مهمترين افراد 
زندگى او يعنى والدينش او را بدون هيچ قيد و شــرطى دوست دارند 
و به او و نيازهايش اهميت مى دهند. احســاس عزيز و محترم بودن، 
تنها در صورتى توســط كودك درك مى شود كه ابراز عشق و محبت 
والدين، مشروط و وابسته به رفتار كودك نباشد، به عنوان مثال اگر هر 
شــب قبل از خواب فرزندمان را در آغوش مى گيريم و برايش قصه 
مــى گوييم، رفتار ناكارآمد و غير قابل قبول او كه منجر به ناراحتى و 
دلخورى ما شده، نبايد باعث شــود كه در پايان روز و موقع خواب، 
روال هميشــگى را كنار بگذاريم و با سردى با او رفتار كنيم، چرا كه 
دقيقا اين همان زمانى است كه مى توانيم به او نشان دهيم كه بى قيد 
و شــرط، يعنى مستقل از رفتار خوب يا بد او، دوستش داريم و به او 
عشــق مى ورزيم. اگر چه از نگاه برخى از كارشناسان تربيت كودك، 
اين كار، كودك را تشويق به بدرفتارى مى كند، اما مى توان گفت نگاه 
انسانى تر اين است كه با انجام ندادن كارى كه نشانه ى عشق و محبت 
ما به فرزندمان اســت، اين پيــام را به او مى دهيم كه تنها زمانى اليق 
دريافت محبت اســت كه مطابق ميل ما رفتار كند و اين همان عشق 
مشروط اســت كه كمترين پيامد آن، پرورش انسانى مهر طلب است 
كه حاضر اســت براى به دست آوردن محبت و تأييد ديگران، تن به 

خواسته هاى آنها بدهد.
الفى كوهن، نويســنده ى كتاب"فرزندپرورى بدون شرط" ، ضرورت 
عشــق بى قيد و شــرط را در جمله اى كوتــاه و پرمعنا اينگونه بيان 
مى كند: «كودكان همواره ســزاوار چيزى هستند كه به آن نياز دارند». 
بنابراين الزم اســت با ابراز عشق و محبت بى دريغ به فرزندان خود، 
نياز آنها را به عشــق و احترام و تعلق تأميــن كنيم. اما اينكه چگونه 
محبت خود را ابراز كنيم كه براى كودكمان محســوس و قابل لمس 
باشــد، موضوعى قابل تأمل و توجه است كه در هفته هاى آتى به آن 

خواهيم پرداخت.
* مرضيه رضائيان كياسرى
روانشناس حوزه پرورش كودك

آمار مرگ مادران در همدان 
به 8 نفر رسيد

 چند روز گذشته بود كه انتشار خبرى مبنى بر مرگ مادرى ديگر در 
بيمارستان بوعلى، مسأله مرگ هاى بيمارستانى همدان را بار ديگر تبديل 
به يك ســوژه دغدغه مند براى رسانه ها، شهروندان و به مراتبى برخى 

مسئوالن استانى و حتى كشورى شد.
مرگ مادران همواره از نقطه حساســيت هاى وزارت بهداشت به شمار 
مى رود و وزير بهداشــت بارها و بارها در مصاحبه هاى خود نســبت 
به موضوع واكنش نشــان داده اســت با اين حال با استناد به آمارهايى 
كه همچنان به بهانه توجيه مرگ اين مادر در بيمارســتان بوعلى منتشر 
مى شــود به نظر مى رسد همدان جزو استان هايى است كه در اين زمينه 

نمره مقبولى نمى گيرد.
پيگيرى روزنامه همدان پيام و انتشــار آمار مقايسه اى كه در چند شماره 
قبل به منظور يافتن چرايى هاى مرگ بيمارستانى در همدان منتشر شد 
موج پيگيرى را در ديگر رسانه ها به خروش آورد و نتيجه آن شد كه در 
تازه ترين مصاحبه رئيس بيمارستان بوعلى با ايسنا مرگ مادران در يك 

سال گذشته 8 مورد اعالم شد. 
اگر چه در همين گزارش برخى چهره ها از جمله پزشكى كه به عنوان 
متخصص زنان مورد مصاحبه قرار گرفته تيترهاى خبرى يك هفته اخير 
رسانه هاى اســتان در خصوص مرگ اين مادر را جلوه نمايى و تهييج 
افكار عمومى خوانده اما گويا پزشكان شهر فراموش كرده اند كه مرگ 
حتى يك نفر از شهروندان اين ديار تبعات روانى، اجتماعى و انسانى بر 
كالبد جامعه دارد كه باعث شده به راحتى از كنار اتفاقاتى اين چنينى تنها 
با آوردن بهانه هاى مختلفى از جمله انعقاد، آمبولى، آنفوالنزا، سكته و... 

صورت مسأله قصور خود را پاك  كنند.
بدون شــك مرگ مادران همدانى در كنار ديگر شهروندان چون ثرياى 
27 ســاله كه كمتر از يك ماه گذشته قربانى ديگرى از بيمارستان هاى 
اســتان بود شكاف و خالء اعتماد را بين مردم و جامعه پزشكى روز به 
روز بيشتر مى كند. اين اتفاق در حالى است كه جامعه پزشكى به عنوان 
نماينده اى از يك قشر نخبه تمامى اعمال و رفتارش الگو بخش جامعه 
است كه متاسفانه اين روزها منفى تر از هميشه خود را نشان مى دهد حال 
مى خواهد شانه  خالى كردن از قصورات پزشكى باشد يا طفره رفتن از 

نصب كارتخوان در مطب ها!
در هر حال هر گونه اما و اگر در رفتار، اعمال و كردار پزشكان منبع و 
الگويى براى جامعه شناخته مى شود بر همين اساس به نظر مى رسد تا 
بيش از اينكه چهره معصوم و محبوب سپيدپوش پزشكان در سطح شهر 
زير سوال هاى متعدد خدشه دار شود، فكرى به حال اتفاقات كرد اگر چه 

همچنان بهانه ها به حيات خود ادامه مى دهند!

خبر ورزشى: فدراسيون بايد به فيفا شكايت كند 
 ورزش با خشونت 

فرهيختگان: مصوبه تشديد تبعيض در مدارس 
 كًال ادارات در مصوبه گير كردن 

اعتماد: آيا شــوراى عالى انقالب فرهنگى از پس امپراتورى كسب و 
كار كنكور بر مى آيد 

 اگه تاج امپراتورى سر صاحبش باشد 
جمهورى اســالمى: جهانگيرى: عده اى مأمورى از بين بردن روحيه 

هستند 
 روانپزشك كم شده 

كسب و كار: تجربه ناموفق خصوصى سازى دانشگاه 
 براى زندگى تجربه نيازه 

همدان پيام: انگيزه حضور مردم در انتخابات آينده معلوم است 
 زياد غصه نخور باالخره معلوم ميشه
ايسنا: سنگ اندازى مقابل كفش هاى ايرانى 

 مراقب باشيد ميخ توش نريزن
كيهان: مديران به جاى رتق و فتق امور عكس يادگارى مى گيرن 

 سابقه كاريشون زياده ديگه نياز به فعاليت ندارند 
جمهورى اسالمى: فروش اقساطى سايپا آغاز شد 

 زندگى اقساطى در ايران رواج گرفت 
ايرنا: توليد مصالح ساختمانى از پسماند زباله براى نخستين بار در كشور 

 خوبه باز زباله ها به كار اومدن
رسالت: يارانه هاى پنهانى در جيب ثروتمندان 

 اونجا امن تره 
مردم ساالرى: كشف 200 مورد صندلى فروشى در دانشگاه هاى علوم 

پزشكى 
 جنسش هم مرغوبه يادت رفت بگى
جام جم: پرچم باالى فرهنگى غيردولتى 
 اينم خصوصيش كنيد بره پى كارش

قدس: بيكارى 30 هزار نفرى با تصميم يكشنبه 
 استاديوم بسازيد با اين تعداد

نارضايتى مردم از الصاق برچسب هاى 
تبليغاتى بر درب منازل

 ســخنگوى وزارت كشور در نامه اى به اســتانداران از تاكيد وزير 
كشور بر لزوم رعايت حقوق شهروندان خبر داد و گفت: مجازات نقدى 

متخلفان به طرز چشمگيرى افزايش خواهد يافت.
به گزارش ايلنا، ســيد سلمان ســامانى، با بيان اينكه طبق بررسى هاى 
صورت گرفته مالحظه مى شــود كه مزاحمت، ايراد خســارت و نيز 
وضعيت نامناســب سيما و منظر شهرى در شهرهاى مختلف به سبب 
الصاق تبليغات، برچسب ها و نوشته جات بر سر در منازل و ساختمان 
هاى ســطح شــهر موجب بروز نارضايتى هاى عمومى شــده است، 
اظهاركرد: از اين رو با عنايت به تاكيد وزير كشور مبنى بر لزوم رعايت 
حقوق شهروندان و مسئوليت هاى اجرايى و نظارتى وزارت كشور در 
اين خصوص در نامه اى به اســتانداران انجام اقدامات الزم با همكارى 

فرماندارى و شهردارى ها ابالغ شده است.
وى در ادامه با اشــاره به ماده 92 قانون شــهردارى هــا افزود: در اين 
ماده آمده است نوشــتن هرنوع مطلبى يا الصاق هر نوشته اى بر روى 
ديوارهاى شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر 
در محلهايى كه شهردارى براى نصب و الصاق اعالنات معين مى كند و 
در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهى اكتفا كرد و نوشتن روى 
آن نيز ممنوع است. متخلف عالوه بر تاديه خسارت مالكين به پرداخت 

پانصد تا يكهزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.
معاون هماهنگى وزارت كشور تاكيد كرد: نظر به جرم انگارى انجام 
شــده در ماده قانونى مذكور و با عنايت به نقش دستگاه قضايى در 
پيشــگيرى از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، يكى از روشــهاى 
مفيد براى تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شــهروندان اقدام 
قضايى مناســب از طريق قطــع ارتباط تلفن هــاى مذكور در متن 
تبليغات است كه بدون رعايت مقررات موصوف به اماكن مسكونى 
و غيرمجاز الصاق مى شــوند. براى تحقق اين هدف هماهنگى الزم 
بين شــهردارى ها و دادســتانى شهرستان راه گشــا و مفيد خواهد 
بود. سامانى يادآور شــد: با توجه به اينكه جبران خسارت وارده به 
صاحبان امالك از ســوى متخلفان مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفته 
است حمايت از افراد متضرر و ايجاد هماهنگى هاى الزم فى مابين 
دستگاه هاى مســئول براى جبران خسارت وارده توسط متخلف با 

رعايت مقررات قانونى مورد تاكيد است.

زندگى دانشجويى زندگى دانشجويى 
در همدان چقدر در همدان چقدر 
آب مى خورد؟آب مى خورد؟

چيزى كه به نظر مى آيد 
براى يك زندگى ساده 
خوابگاهى در همدان با 
حذف مخارج اضافه و 

تفريحات برآورد مى شود 
بنا بر گفته جامعه هدفى 

از دانشجويان چيزى 
حدود يك ميليون تومان 

تا يك ميليون و 500 
هزار تومان مى باشد.

اگر دانشجو روزانه باشد                                          اين هزينه تقريبًا كمتر است حدود 10 درصد 

اگر دانشــجو شــبانه باشــد                                                                                     با توجه به اينكه ممكن اســت در خوابگاه 
جا پيدا نكند اين هزينه 15 درصد افزايش خواهد داشت.

پايين شهر: 5 ميليون پيش اجاره 300 هزار تومان 
مركز شهر: 20 ميليون پيش اجاره 800 هزار تومان 
باالى شهر: 50 ميليون پيش اجاره 800 هزار تومان

صبحانه                                                          5 هزار تومان 
ناهار                                                             70 هزار تومان
شام                                                             70 هزار تومان 

20 هزار تومان  صبحانه                        
280 هزار تومان  ناهار                        
280 هزار تومان  شام                        

افزايش قيمت ها نسبت 

 گذشته يك عدد 
به سال

ن مى دهد.
را نشا

نرخ اجاره بهاى اتاق هاى يك نرخ اجاره بهاى اتاق هاى يك 
و دو نفر در خوابگاه هاى و دو نفر در خوابگاه هاى 

هزينه اجاره خانه هزينه اجاره خانه دانشگاهى همدان دانشگاهى همدان 
دانشجويى سوئيتدانشجويى سوئيت
  4040 تا  تا 5050 مترى مترى

دولتىدولتى
 خوابگاه 

به دانشجوى 
شبانه تعلق 
نمى گيرد

خصوصىخصوصى
300 هزار تومان
400 هزار تومان
500 هزار تومان
 600 هزار تومان

٪20

برآورد هزينه برآورد هزينه 
يك دانشجو فقط يك دانشجو فقط 

براى خوراك براى خوراك 

ماهيانهماهيانه هفتگىهفتگى

در بهترين حالت با در نظر گرفتن صرفه اقتصادى هر دانشــجو در طول ترم 2 مرتبه به خانواده و اقوام خود ســر خواهد زد كه به طور ميانگين اگر 
هزينه بليت 

رفت: 25 هزار تومان (اتوبوس)
برگشت: 25 هزار تومان (اتوبوس)

با اين احتساب ماهيانه چيزى حدود 100 هزار تومان هزينه رفت و برگشت به زادگاه هر دانشجو مى باشد.

با يك حســاب سرانگشتى مى توان نتيجه گرفت پاس كردن زندگى در يك ترم دانشجويى براى فردى كه هيچ منبع درآمدى ندارد بدون تعارف در همدان 
حدود يك ميليون تا يك ميليون و 500 هزار تومان مى باشد و اين رقم براى قشر دانشجو قطعاً رقم بزرگى خواهد بود.

رفت و آمدهاى رفت و آمدهاى 
دانشجويان دانشجويان 
شهرستانى شهرستانى 

2 دليل دانشگاه ها 
براى مخالفت با 
كاهش ظرفيت 
پذيرش دكترى

ــاز  ــوم ني ــر عل ــى وزي ــاون آموزش  مع

دانشــگاه هــا بــه پژوهش هــاى دانشــجويان 
و  حق التدريــس  كاهــش  و  دكتــرى 
ــت  ــل مخالف ــتادان راازعل ــق اس حق التحقي
ــرش  ــت پذي ــش ظرفي ــا كاه ــگاه ها ب دانش
دانشــجوى دكتــرى دانســت و گفــت: ايــن 
ــه  ــر ب ــور ناگزي ــطح كش ــه در س وزارتخان

ــت. ــت اس ــن ظرفي ــش اي كاه
ــو  ــت و گ ــق» در گف ــى صدي ــى خاك «عل

ــتقبال نكــردن  ــاره علــت اس ــا درب ــا ايرن ب
دانشــگاه هــا از كاهــش ظرفيــت پذيــرش 
بــه  تكميلــى  تحصيــالت  در  دانشــجو 
امســال  اظهارداشــت:  دكتــرى،  ويــژه 
هيــچ كاهــش ظرفيتــى در مقطــع دكتــرى 
ــع  ــا در مقط ــت و تنه ــاده اس ــاق نيفت اتف
كارشناســى ارشــد هفــت درصــد كاهــش 

ــتيم. ــرش داش ــت پذي ظرفي

معــاون آموزشــى وزارت علــوم، تحقيقات 
ــرد: در مباحــث  ــاورى خاطرنشــان ك و فن
ــاالت وزن  ــدى، شــاخص هاى مق ــه بن رتب
ــاى  ــر ارتق ــوى ديگ ــادى دارد و از س زي
ــه  ــدادى مقال ــاپ تع ــد چ ــتادان نيازمن اس
اســت و اگــر تعــداد دانشــجويان دكتــرى 
مقــاالت  هــاى  خروجــى  شــود،  كــم 

ــد. ــى ياب ــم كاهــش م ــا ه ــگاه ه دانش
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صاحِب خانه هاي بزرگتر 
برنده افزايش قيمت

 حامد قدوسى در تازه ترين يادداشت تلگرامى خود نوشت: وقتي 
داده هــاى آمريكا كه رابطه بين «درآمد، انــدازه خانوار و قيمت منزل 
خانوار» را نشــان مى دهد را نگاه مى كنم. وقتى دقت مى كنيم الگوى 

قابل توجهى ظهور مى كند:
 الف) بــراى خانواده هــاى با درآمد بــاال، هر قدر تعــداد اعضاى 
خانواده بيشتر مى شــود، قيمت مسكن باالتر مى رود كه يعنى خانوار 
خانه بزرگ ترى تهيه كرده اســت (عليت معكــوس از اين زاويه كه 
خانواده هاى با جمعيت بيشــتر در مناطق گران تر ســاكن هستند در 
اين جا مطرح نيســت و اريبى اتفاقاً بــه نفع اين فرض عمل مى كند، 
خانواده هاى با جمعيت بيش تر محتمل تر است كه در شهرهاى ارزان تر 

ساكن باشند).
ب) ولى براى خانواده هاى با درآمد پايين، رابطه تعداد اعضا و قيمت 
منزل شــكل U-معكوس دارد. وقتى تعداد اعضا از يك به دو يا سه 
مى رســد، قيمت مســكن باالتر مى رود كه خب طبيعى اســت چون 
احتماالً نشــان دهنده ازدواج و بچه دار شــدن است. ولى وقتى تعداد 
اعضا از سه بيشتر مى شود، قيمت مسكن آغاز به «پايين» رفتن مى كند. 
يعنــى خانواده هاى پرجمعيت با درآمد كــم، در خانه هاى ارزان ترى 

ساكن هستند.
چون درآمد را كنترل كرده ايم، فرض اصلى مى تواند اين باشــد كه در 
ســطوح پايين درآمد، خانوار مجبور است سهم بزرگ ترى از درآمد 
خــود را صرف تامين نيازهاى پايه اعضاء (مثل تغذيه و بهداشــت و 
آموزش) كند و در نتيجه مبلغ كم ترى براى خريد مسكن باقى مى ماند. 
چون هزينه هاى پايه از يك جايى به بعد نسبتا به سقف مى رسند، در 
درآمد باال اين اثر قوى نيســت ولى بــراى درآمدهاى پايين مى تواند 

جدى باشد.
در بيشــتر كشورهاى دنيا، مسكن (خصوصا در شهرهاى بزرگ) نرخ 
رشــد بلندمدت قابل قبولى داشته است. ضمن اين كه در كشورهايى 
كه وام مســكن ســهم قابل توجهى از هزينه مسكن را تامين مى كند، 
خانوارها بــه اصطالح خريد اهرمى (Leverage) روى مســكن 
دارند و ممكن اســت از هر 10 واحد ارزش مسكن، فقط يك واحد 
را از پس انداز پرداخت كرده باشــند. به خاطــر خريد اهرمى، وقتى 
قيمت مسكن در منطقه رشد مى كند، سودى كه نصيب صاحب خانه ها 
مى شود ممكن است خيلى بزرگ تر از سرمايه گذارى اوليه باشد (چون 
همــه افزايش قيمت به جيب صاحب منــزل مى رود و چيزى نصيب 

بانك صادركننده وام مسكن نمى شود.)
به نظرم تركيب اين دو مكانيســم (سرمايه گذارى نسبى بزرگ تر روى 
مسكن توســط خانواده هاى ثروتمندتر + رشد قيمت مسكن) بخشى 
از نابرابرى درآمد و گسترش آن را توضيح مى دهد كه فكر مى كنم در 
ايران هم كمابيش صادق است. طبقات متوسط و ثروتمند كه صاحب 
منزل يا زمين شهرى بزرگ تر در مناطق شهرى ايران بودند، در 25 سال 
گذشــته برنده اصلى افزايش قيمت زمين در كشور بوده اند (تا جايى 
كه حتــى جابه جايى طبقاتى اقتصادى مهمى براى بعضى از خانوارها 
رخ داده اســت). اين نوع مشــاهدات بعضى ها را به اين جمع بندى 
مى رساند كه منافع ناشى از رشد قيمت زمين شهرى را تحت مقررات 
در بياورند (مثًال ماليات سنگينى روى آن وضع كنند). بعضى ديگر هم 
البته استدالل مى كنند كه سرمايه گذارى روى زمين و مسكن، مثل هر 
سرمايه گذارى ريسك ديگرى است و نبايد در آن مداخله كرد. به هر 

حال موضوعى است كه هم چنان باز و داغ است. 
حامد قدوسى

اعالم زمان بازنشستگى پرايد
 وزيــر صنعت، معــدن و تجارت زمان بازنشســتگى پرايد را 
اعــالم كرد. رحمانى دربــاره اظهارات رئيــس كل بانك مركزى 
مبنى بر فشــل خواندن صنعت خودروسازى گفت كه رئيس بانك 
مركــزى خودش اين موضوع را مطرح كــرده و خودش نيز بايد 

باشد. پاسخگو 
به گزارش ايســنا، رضا رحمانى در حاشــيه مراسم انعقاد تفاهمنامه 
داخلى ســازى تجهيزات صنايع پتروشيمى درباره زمان توقف توليد 
خــودروى پرايد، اظهار كرد: ســه مدل پرايد داريم كه انشــاا... از 

ارديبهشت و دى ماه سال آينده از رده توليد خارج خواهند شد.
رحمانــى ادامه داد: امســال يكى از برنامه هاى محــورى ما، بحث 
ســاخت داخل است كه در اين رابطه، در رشته هاى مختلف صنعتى 
مــا يك برنامه كالن داريم تا 10 ميليارد دالر واردات را به ســاخت 

داخل تبديل كنيم.
وى افزود: در اين مسير خوشبختانه 60 ميليون يورو تفاهمنامه امضا 
شــد كه درواقع اعالم و آغاز يك حركت جدى در راستاى حمايت 
از ســاخت داخل است و دوستان ما در وزارت نفت، پتروشيمى ها، 
بخش خصوصى پتروشيمى و انجمن هاى مربوطه در اين زمينه با ما 
همكارى كردنــد. اين نهضت تا زمانى كه به اعداد مدنظر تفاهمنامه 

برسيم ادامه خواهد داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: نخستين اثر اين تفاهمنامه 
اين اســت كه واحدهاى ما فعال مى شوند، يعنى آذرآب كه متاسفانه 
مشكل عمده آن زير ظرفيت كار كردن بود. با امضاى اين تفاهم نامه 
معادل 20 ميليون يورو تسهيالت براى آذرآب اختصاص يافته است 

و ظرفيت اين واحد مهم افزايش پيدا مى كند.
وى در پايان درباره نقش اين تفاهم نامه در اشــتغالزايى، اظهار كرد: 
اين تفاهم نامه ابتدا موجب تثبيت اشــتغال مى شــود و اگر هر يك 
ميليارد دالر واردات قطع و داخلى شود، 50 هزار شغل ايجاد خواهد 

شد.

سهامداران عدالت امسال چقدر سود مى گيرند؟
 ســود سهام عدالت در سال مالى 1397 نســبت به سال مالى قبلش حدود 50 تومان 
افزايش داشته است؛ به اين ترتيب مشموالن سهام عدالت كه يك ميليون تومان سهام دارند 

حدود 220 تا 230 هزار تومان سود خواهند گرفت.
به گزارش ايسنا، در سال 1396 كسانى كه به ارزش يك ميليون تومان سهام عدالت داشتند 

بابت سود سال مالى 1395 معادل 150 هزار تومان دريافت كردند.
در ســال گذشته نيز مشموالن ســهام عدالت كه يك ميليون تومان از اين سهام را داشتند 
به ازاى سود پرتفوى سهام عدالت سال مالى 1396 معادل 175 هزار تومان سود دريافت 
كردند. اما ســود ســال مالى 1397 هنوز  به طور قطعى مشــخص نبود، چرا كه مجامع 

تعدادى از شــركت هاى مهم كه در پرتفوى سهام عدالت بودند از جمله هلدينگ خليج 
فارس هنوز برگزار نشــده بود.در روز 29 مهر مجمع هلدينگ خليج فارس برگزار شــد. 
بدين ترتيب اگر اين هلدينگ ســود سهام عدالت را حدود 1200 تومان شناسايى كند با 
توجه به برگزارى مجامع ديگر شــركت هاى سهام عدالتى كه برگزار شده، سودى معادل 
220 تا 230 هزار تومان براى مشموالن سهام عدالت كه ارزش سهام شان يك ميليون تومان 

است، پيش بينى مى شود.
گفتنى است كه ارزش پرتفوى سهام عدالت در گذشته 26 هزار و 600 ميليارد تومان بود 
كه طى سال گذشته اين عدد به حدود 170 هزار ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب ارزش 

پرتفوى سهام عدالت در اين مدت بيش از شش برابر شده است.

 عضــو هيــأت علمى گــروه معمارى، 
از  بوعلى ســينا  دانشــگاه  شهرســازى 
نبــود مطالعات دقيــق شــهرى در زمينه 
پياده راه سازى خيابان هاى شش گانه و ديگر 
نقاط شهر همدان انتقاد كرد و از ضرورت 
مطالعــه و بازنگرى پروژه هاى اجرا شــده 

سخن به ميان آورد.
حسن ســجادزاده با تأكيد بر آسيب پذيرى 
بافت تاريخى همــدان، اظهار كرد: پياده راه 
سازى خيابان هاى شــش گانه و نبود پيوند 
بين بافت تاريخى، بازارهــا و خيابان ها و 
همچنين برندســازى هر خيابان باعث نبود 
هماهنگى و دســتيابى به نتايج ايده آل شده 

است.
وى بــا انتقاد از تكيه بر طــرح اوليه بدون 
پشتوانه علمى و كارشناسى و آسيب ديدن 
محالت قديمى همدان به ايســنا گفت: در 
تمام دنيا اجــراى طرح ها با مطالعات دقيق 
در تمامى جوانب اعم از اصول شهرسازى، 
اجتماعــى، فرهنگــى و اقتصــادى انجام 
مى شود كه متأسفانه در مورد پياده راه سازى 
خيابان هاى شــش گانه مركز همدان تنها بر 
طرح اوليه بدون پشــتوانه علمى تكيه شده 

است.
شهرسازى  معمارى،  تخصصى  دكترى  اين 
ادامه داد: در خيابان اكباتان پياده راه سازى نه 
تنها موفق نبوده بلكه با حذف خرده فروشان 
و روســتائيان كه در اين مكان دادوســتد 
داشــته اند، فضايى خشــك و بى روح را 

شاهد هستيم.
عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى ســينا 

خاطرنشــان كــرد: از منظر حمــل و نقل 
عمومى و ترافيكى نيــز مطالعاتى صورت 
نگرفته اســت در حاليكه هر گونه اجراى 
پروژه بايد زيرنظر كارشناسان و گروه هاى 
مرتبــط مرحله بــه مرحله تســت و نتايج 

ارزيابى شود.
وى با بيان اينكه انجام ندادن اين مراحل 
باعث آســيب به بافت شهرى و از دست 
رفتــن منابع مالى شــده كــه مى توان در 
مناطــق كمتر برخوردار هزينه كرد، گفت: 
بلوار  پياده راه ســازى  حاضــر  حــال  در 
ارم و ســاخت پاركينــگ طبقاتــى محله 
مهاجرت  و  ازدحام  به  منجر  آقاجانى بيگ 

ساكنان شده است.
ــر پياده راه ســازى  ــد ب ــا تأكي ســجادزاده ب
چمن هــا،  و  قديمــى  محــالت  در 
بيــان كــرد: پياده راه ســازى در مناطــق 
قديمــى و چمن هايــى از جملــه كلپــا 
ــى  ــد تاريخ ــث پيون ــگ باع و آقاجانى بي
ــود  ــدان مى ش ــهر هم ــى در ش و هماهنگ
نســبت  بــه  صحيح تــرى  رويكــرد  و 

خيابان هاســت. پياده راه ســازى 
اين دكترى تخصصى معمارى، شهرسازى 
راه حــل معضــالت پيــاده راه اكباتان را 
هم پيونــدى با بافــت و بازارهاى قديمى 
پيرامون دانســت و اظهار كرد: بازآفرينى 

كاروانســراها و اســكان خرده فروشــان 
در حيــاط ايــن مناطــق، انتقــال بازار 
حذف  از  خــوددارى  و  فروش هــا  آهن 
و بازنگــرى در طــرح پياده راه ســازى 
خيابان هــا از ديگر راه هاى حل معضالت 

اين پياده راه است.
اين در حاليســت كه كامران گردان، رئيس 
شوراى شهر همدان در گفت وگويى مطرح 
كرد: اگر بحث هاى اجتماعى و فرهنگى با 
دقت بررســى و بودجه تعيين شود، ممكن 
است پياده راه سازى يك يا دو خيابان منتهى 
بــه ميدان امــام(ره) را براى ســال 99 در 

دستور كار قرار دهيم.

  ركود حاكم بر بازار مســكن باعث شده 
تا تقاضاهاى ســرمايه اى از اين بخش خارج 
شود. آن طور كه آمار و گفته هاي مسئوالن و 
كاشناسان نشان مي دهد تا پيش از ورود بازار 
مســكن به دوره ركود غيرتورمى، 80 درصد 
تقاضاها در اين بخش ســرمايه اى و فقط 20
درصد مصرفى بود. اين در حالى اســت كه 
به دليل افت شديد معامالت مسكن،  حدود 
70 درصد تقاضاى سرمايه اى از بازار مسكن 

خارج شده است.
البتــه از 20 درصــد تقاضــاى مصرفى نيز 
هم اكنون حدود 12 درصد از واسطه گر هاى 
يك سال اخير، قدرت خريد در بازار مسكن 
را ندارند. حتــي يكى از داليل كاهش 30 تا 
40 درصدي قيمت مسكن طى ماه هاى اخير، 

ظرفيت بسيار پايين خريداران بوده است.
از ابتداى سال گذشته تا اواسط تيرماه امسال 
بازار مسكن درگير ركود تورمى بود، افزايش 

بيش از 100 درصدى قيمت ها در بازه مورد 
اشــاره به ميزانى پيشرفت كرد كه در نهايت 
باعــث كاهــش 80 درصــدى معامالت در 
تابســتان امسال شــد. اتفاقى كه در ربع قرن 
اخير در بازار مســكن ايران ســابقه نداشته 

است.
پيش بينــي كارشناســان اين بود كــه روند 
كاهش قيمت ها از نيمه دوم ســال آغاز شود 
اما از اوايل شهريور امسال كاهش نرخ ها در 

بازار مســكن آغاز شــد. به طوري كه قيمت 
واحدهــاى متراژ باال حــدود 40 درصد در 

شهرهاى بزرگ كاهش يافته است.
بااين حــال روند نزولى قيمت هــا در بازار 
مسكن به اين مفهوم نيست كه به نرخ واقعى 
مسكن رســيده ايم، اما در حال حاضر قيمت 
مســكن در حال نزديك شدن به قيمت هاى 
واقعى اســت و انتظار كاهش بيشتر نيز را در 

اين بخش وجود دارد.

ثبت نام 
مسكن ملى 
بزودى آغاز 
مى شود
 كارهــاى مقدماتى ورود به مرحله ثبت نام 
پروژه اقدام ملى توليد و عرضه مســكن انجام 
شــده و به زودى نام نويسى از متقاضيان آغاز 

مى شود.
معاون وزير راه و شهرســازى گفت: عمليات 
اجرايى پــروژه اقدام ملى توليد و عرضه 400

هزار واحد مسكونى در بسيارى از استان ها و 
شهرها آغاز شده و به زودى ثبت نام به تفكيك 
استان ها آغاز مى شود. اين پروژه در هر استان 
مقتضيات خاص خود را دارد. فعال ثبت نام در 
كرمان آغاز شده و در ساير مناطق نيز كارهاى 
مقدماتى در حال  انجام اســت كه به محض 

آماده شدن اطالع رسانى مى كنيم.
محمود محمودزاده درباره اقدامات دولت براى 

كنترل بازار مســكن گفت: چند اقدام را براى 
ايجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مســكن 
در دســتور كار قرار داده ايــم. افزايش توليد، 
يكى از مهم ترين برنامه ها است. موضوع ديگر 
بحث ماليات بر واحدهاى خالى است كه چند 
سال رها شده بود. هم اكنون با توجه به تكليف 
قانونى و دســتورى كه وزير راه و شهرسازى 
صادر كرده، ســامانه امالك و اسكان مراحل 
راه اندازى خود را در وزارت راه و شهرسازى 
طى مى كند امــا كاربــر آن وزارت اقتصاد و 
سازمان امور مالياتى اســت. به شكل فشرده 
روى اين سامانه كار كرده ايم كه شرح خدمات 
و پيش نويس ها انجام شده و اميدواريم ظرف 
پنج تا شــش ماه آينده به سازمان امور مالياتى 
تحويل دهيم.وي با اشاره به وجود 2.5 ميليون 
مســكن خالى در كشور بر اساس سرشمارى 
سال 1395 به ايســنا گفت: حدود 10 درصد 
واحدهاى مســكونى كشــور خالى است كه 
بايد بــا ابزار مالياتى مثبــت و بازدارنده وارد 
بازار شود. كســانى كه امالك را به بازار ارايه 
مى دهند تشــويق مى شوند و براى مالكانى كه 
واحدها را نگه مى دارند ابزارهاى بازدارنده در 

نظر مى گيريم.
 در حــال كار بــر روى موضــوع 

اجاره دارى حرفه اى هستيم
محمودزاده، اجاره دارى حرفه اى را برنامه ديگر 
وزارتخانه دانســت و گفت: به شكل ويژه  در 
حال كار بر روى موضوع اجاره دارى حرفه اى 
هستيم كه به زودى جزئيات آن اعالم مى شود. 
در ايــن بخش فصــل اجــاره را برنامه ريزى 
كرده ايم كــه به موضوعاتــى همچون وديعه 

مى پردازد.
وى درباره اقداماتى براى كمك به سازندگان 

مســكن اظهار كرد: هم اكنون مكانيزم فروش 
مصالــح از طريــق كارت اعتبــارى بين يك 
مجموعــه با هماهنگى بنياد مســكن در حال 
انجام اســت و كارها پيش مى رود. هدف اين 
است كه قيمت تمام شده ساختمان را از طريق 

فروش اعتبارى مصالح به حداقل برسانيم.
معاون  وزيــر راه و شهرســازى هم چنين 
تاكيد كرد: واحدهاى مســكن مهر كه فاقد 
مشــكالت حقوقى هســتند را تا پايان سال 
واگذار و به بخش عمــده اى از تعهداتمان 

مى كنيم. عمل 

8 نشانه كارمند دردسرساز
 موفقيــت كارى فقط مهارت هايى كه با آن شــغل را به دســت 
مى آوريد، مربوط نيســت. رابطه شــما با همكاران به ويژه چگونگى 
درك رئيس تان از شــخصيت شما نيز روى موفقيت و اعتبار حرفه اى  

شما بسيار تاثيرگذار است.
 بخش مالى ياهو 8 نشانه اى كه در صورت وجود، از شما يك كارمند 
مشــكل آفرين در محيط كارى ساخته و اعتبار حرفه اى و انتخاب هاى 

آينده وى با خطر مواجه مى كند مورد بررسى قرار داده است؛؛؛؛
 مديريت را به عنوان دشمن خود ببينيد

اگر شــما فكر مى كنيد كه رابطه كارمند/ مدير به موقعيت ما عليه شما 
تبديل شده است، احتمال اينكه نگرش شما روى مديرتان تأثير گذاشته 
و او نيز شما را به عنوان دشمن خود قلمداد كند زياد خواهد بود. در 
ايــن صورت هيچكس نمى خواهد كه روزهاى خود را با كار در كنار 

دشمن خود بگذارند.
 حداقل يك بار در ماه اعالم كنيد «اين شغل من نيست»  

زمان هايى وجود دارد كه شايد الزم باشد بگوييد شما براى اين شغل 
ســاخته نشده ايد. ولى اگر شــما از كارهاى موظفى خود سرباز زديد 
احتماالً به شدت خودتان را گول زده ايد. با اين حال يك شغل هيچگاه 
جامع نبوده و اكثر مردم تا پايان انجام كار به خوبى در شغل خود جا 

نمى افتند.
 درخواست مدير خود را به عنوان پيشنهاد تلقى كنيد

گاهى اوقات خواسته مديران يك پيشنهاد است كه شما در قبول يا رد 
آن مختاريد ولى اغلب اوقات مديران از شما انتظار دارند كه چيزى كه 
از شما خواسته اند انجام دهيد. اگر شما عادت رد خواسته ها يا مواردى 
كه با آن مخالفيد را داريد، مدير مجبور خواهد شــد تا  كار شــما را 
موشكافى كرده و از عدم رد جنبه هايى كه دوست نداريد مطمئن شود.

 در پيداكردن مدير سابقى كه شما را به جايى معرفى كند دچار 
مشكل شديد

اگر وقتى با مديران ســابقتان تماس مى گيريد آنها از شــما حمايت 
نمى كنند، احتماال يك دليلى دارد. برخى مديران با درخواست معرفى 
به طور كلى مشكل دارند، پس اگر شما با چنين مشكلى مواجه شديد، 

الزم است كه در مورد چگونگى رابطه با آنها مجددا تفكر كنيد.
 هميشه به جاى اجازه، درخواست بخشش كنيد

اين موضوع حقيقت دارد كه براى پيشــرفت در حرفه، از شما انتظار 
مى رود كه در برخى موقعيت ها به صورت مســتقل قضاوت كرده و 
تصميم بگيريد ولى اگر برخى از تصميم هاى كلى با ريســك بااليى 
همراه باشــد، اغلب مديران مى خواهند وارد گود شــوند. اگر شما به 
صورت خودجوش اقدام به عملى كنيد و بعد اميد به بخشــش داشته 

باشيد، كم كم مورد غضب كارفرماى خود قرار خواهيد گرفت.
 به دنبال داليلى براى انجام ندادن كارها هستيد؛ به جاى اينكه 

راه هايى براى انجام آنها پيدا كنيد
اگر جمله مورد عالقه شــما اين اســت كه «اين روش هيچوقت كار 

نخواهد كرد» شما اثرى نااميد كننده روى تيمتان خواهيد گذاشت.
 در يك حلقه منفى گير كنيد

نااميدى موضعى در كار يك حالت طبيعى است ولى اگر شما نسبت به 
شغل و شركت خود هر روز احساس منفى داشته باشيد اين موضوع 
روى كيفيت كار و زندگى شــما تاثير خواهد گذاشــت. وقتى با اين 
حالت مواجه شــديد، بهترين كار اين است كه راهى پيدا كنيد كه از 
آن طريق احســاس رضايت در كار داشته و حركتى رو به جلو داشته 

باشيد.
 از همه رئيس هايى كه تا به حال داشته ايد بدتان مى آيد

اگر شــما هيچگاه از مديرى كه با آن كار مى كنيد راضى نيستيد، بايد 
به دنبال چيزى باشيد كه از خود شما سرچشمه مى گيرد. اين موضوع 
ممكن از عدم توانايى شــما در راضى شدن، انتظارات غيرمعقول در 
مورد كار، مشــكل با رئيس،  مشكالت عصبى، سختى در تنها بودن با 
ديگران يا مشكالت ديگر باشد. ولى اين نكته با ارزش خواهد بود كه 

نگاهى به آن بيندازيد و بفهميد كه مشكل از كجاست.

يك شهرساز از پياده راه سازي انتقاد كرد

پياده راه  مطالعات شهرى مى خواهد

خروج سرمايه گذاران از بازار مسكن

2 راهكار پيشنهادى 
براى خانه دار شدن كارگران

 دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران با اشاره به اينكه 
دولت بايد براى تأمين مســكن كارگران زمين و وام ارزان قيمت 
ارايه كند، گفت: كارگران از طريق تعاونى هاى مسكن ويژه كارگران 

مى توانند صاحب خانه شوند.
هادى ابوى درباره تامين مســكن كارگران (تامساد) افزود: بهترين 
روش صاحب خانه شــدن كارگران شــركت هاى تعاونى مسكن 
كارگران هســتند، نه اينكه كارگران با شــركت هاى انبوه ســازى 
بخواهند صاحب خانه شــوند. تعاونى هايــى كه خاص كارگران 
باشــد مى تواند زمينه اى براى خانه دار شدن كارگران باشد. به طور 
مثال تعاونى مسكن متعلق به يك مجموعه مشخص مى تواند زمينه 
براى صاحب خانه شدن اعضاى خود را داشته باشد. از اين جهت 
راحت تر مى تواند اقدام كند  كه شرايط اقليمى و منطقه اى و... درباره 

كارگران آن منطقه را مى داند.
ابوى به تســنيم گفت: دولتى اگر  مى خواهد به كارگران كمكى 
كند، پيشــنهاد ما اين است كه زمين را به قيمت دولتى ارزان به 
شركت هاى تعاونى كارگران بدهند، شركت تعاونى در يك بازه 
زمانى مشــخص با برنامه ريزى مشــخص كار را تكميل كند و 

تحويل متقاضيان دهد.
 دبيركل كانون عالى انجمن صنفى كارگران با بيان اينكه دولت در 
دو معقوله تأمين زمين، وام ارزان قيمت براى تأمين مسكن اقدام كند 
اظهار داشت: كارگران با طرح هايى مانند مسكن اجتماعى، مسكن 
مهر نمى تواند صاحب خانه شود. كارخانه و صنف هاى مختلف بايد 

از طريق تعاونى هاى مسكن كارگران خود را صاحب خانه كنند.

طال 
بى مشترى ماند

 قيمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار 
جهانى تحت تأثير صعود بازارهاى سهام آسيا 
كه از پيشرفت مذاكرات تجارى ميان آمريكا و 
چينى دلگرم شده بودند، تغيير چندانى نداشت 

و ثابت ماند.
بهاى هر اونس طال بــراى تحويل فورى در 
معامــالت روز جارى بازار ســنگاپور تغيير 
چندانى نداشت و در 1484 دالر و 12 سنت 

ايستاد.

بــه گزارش ايســنا، در بــازار معامالت آتى 
آمريــكا، هر اونس طال با يــك دهم درصد 

كاهش، به 1487 دالر و10 سنت رسيد.
لى يوچنگ، معاون وزير خارجه چين اظهار 
كرده كه چين و آمريكا پيشرفتى در مذاكرات 
تجارى دوجانبه داشــته اند و تا زمانى كه دو 
طرف بــه يكديگــر احتــرام بگذارند، هيچ 

مشكلى نيست كه حل نشود.
اظهــارات اين مقام چينى يــك روز پس از 
اظهارات دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا 
مطرح شد كه نســبت به توافق تجارى ابراز 
خوش بينى كرده بود. لرى كودالو، مشاور كاخ 
ســفيد نيز اظهار كرده بود تعرفه هاى جديد 

روى كاالهاى چينى كه قرار اســت كه قرار 
است از دسامبر اجرايى شود ممكن است در 

صورت پيشرفت مذاكرات، لغو شوند.
اين اظهارات بازارها را تشويق كرد و شاخص 
اس انــد پى 500 در آمريكا روز دوشــنبه به 
 MSCI ركورد بااليى صعود كرد. شــاخص
بازارهاى آسيا-اقيانوســيه بجز ژاپن، روز سه 

شنبه يك دهم درصد رشد كرد.
به گفته مارگارت يانــگ ين، تحليلگر بازار 
در شركت "سى ام سى ماركتس"، بازارهاى 
ســهام در وضعيت ريسك پذيرى هستند و 
به نظر مى رســد قيمت طال و ســاير فلزات 
ارزشــمند از حمايت برخوردار نيســتند و 

نگرانى هــا از عدم توافــق بريگزيت از ميان 
رفته و پيشــرفت مذاكــرات تجارى آمريكا 
و چين تا حدودى خاطر بازارها را آســوده 

كرده است.
در جديدترين تحوالت مربوط به بريگزيت، 
با آغاز بحــث نمايندگان پارلمــان انگليس 
درباره اليحه توافــق خروج از اتحاديه اروپا، 
نبرد پارلمانى بورى جانســون، نخست وزير 

انگليس روز سه شنبه آغاز مى شود.
بر اســاس گزارش رويترز، ســرمايه گذاران 
منتظر نشســت بانك مركزى آمريكا در پايان 
ماه ميالدى جارى هستند تا به ارزيابى جهت 

سياست پولى اين كشور بپردازند.
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درخواست 200 ميليونى "آزادى" 
براى جام جهانى!

 در حالى كه قرار است ايران ميزبانى رقابت هاى جام جهانى كشتى 
فرنگى به عنوان يك رويداد بين المللى را بر عهده بگيرد، فدراســيون 
كشتى توان پرداخت اجاره ســنگين 2 روز برگزارى اين رقابت ها به 

شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشى را ندارند.
به گزارش ايسنا، رقابت هاى جام جهانى كشتى فرنگى در روزهاى 7
و 8 آذرماه ســال جارى به ميزبانى تهران و در ســالن 12 هزار نفرى 
مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار مى شود. ايران در حالى ميزبانى 
اين رويداد معتبر بين المللى را عهده دار شــده اســت كه مســئوالن 
فدراسيون كشــتى نگران پرداخت اجاره سنگين 2 روز برگزارى اين 

رقابت ها به شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشى هستند.
حســن رنگرز سخنگوى فدراسيون كشتى اجاره سالن 12 هزار نفرى 
مجموعه ورزشــى آزادى براى 2 روز برگزارى اين رقابت ها را رقمى 
در حدود 200 ميليون تومان اعالم و در گفت وگو با ايســنا تاكيد كرد 
كه با توجه به وضعيت اعتبارات و مشــكل كمبود بودجه، فدراسيون 
توانايى پرداخت اين هزينه ســنگين را ندارد. مــا توقع نداريم براى 
برگزارى رقابت هاى كشــورى از ما اجاره نگيرنــد اما حداقل براى 
ميزبانى  جام جهانى به عنوان يك رويداد بين المللى توقع مســاعدت 

داريم.
به گزارش ايسنا،  اكثر فدراسيون هاى ورزشى با مشكالت شديد مالى 
دســت و پنجه نرم مى كنند، تا جايى كه حتى توان اعزام تيم هاى خود 
به بسيارى از رقابت هاى بين المللى را ندارند، شركت توسعه و تجهيز 
اماكن ورزشــى به عنوان يكى از زير مجموعه هاى وزارت ورزش و 
جوانان هزينه هاى هنگفتى را بابت اجاره اماكن خود از فدراسيون هاى 
ورزشــى دريافت مى كنــد، تا جايى كه اين موضوع باعث انباشــت 
بدهى هاى ميلياردى فدراسيون ها به شركت توسعه و تجهيز شده است.
 در جايــى كه هزينه برگزارى اردوهاى تيم ملى، اســكان، تغذيه و... 
رشد شديدى طى يكى دو سال اخير داشته و قيمت ارز نيز چند برابر 
شده و بودجه فدرسيون هاى ورزشى متناسب با اين وضعيت، افزايش 
نداشته، اما شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشى همكارى چندانى با 

فدراسيون هاى ورزشى ندارد.
فدراسيون كشــتى هم چنين قصد دارد تيم هاى خارجى را با توجه به 
نزديكى هتل المپيك به مجموعه ورزشــى آزادى، در اين هتل مستقر 
كند اما مديريت اين هتل نيز در دست پيمانكار بخش خصوصى است 
و به همين دليل فدراسيون مجبور است هزينه گزافى را براى استقرار 
تيم هــا در هتل المپيك بپردازد كه عمال توان انجــام آن را ندارد، در 
حقيقت اين هتل در ظاهر براى كمك به آبروى ورزش ايران احداث 
شده اما در عمل هيچ نشــانى از مساعدت به ورزش در عملكرد آن 

ديده نمى شود.

نونهااالن آزاد كار استان در شهريار
 در پى دعوت هيأت كشتى استان تهران، تيم نونهاالن آزاد استان همدان 
در مسابقات چند جانبه شهرستان شهريار به روى تشك خواهند رفت. 
يكى از مشكالت و ضعفهاى كشتى گيران نونهال استان  عدم حضور در 
ميادين مسابقات بود كه با سياستهاى جديد هيأت، از اين پس اين كشتى 

گيران در همه مسابقات چند جانبه حضور خواهند داشت.
اسامى نفرات اعزامى:

35 كيلو گرم..............................................................  ابوالفضل سورى 
33 كيلو گرم............................................................  بوالفضل درويشى
44 كيلو گرم.......................................... آرين رضايى و باربد قهرمانى 
48 كيلو گرم.................................................................  حسين قاسمى 
ا52 كيلو گرم........................................................ مير سيف فيض الهى 
57 كيلو گرم..................................................................  يونس شفيعى 
62 كيلو گرم............................................................  امير عباس دارايى 
68كيلو گرم................................................................  سعيد تركاشوند 
75 كيلو گرم......................................................................  دانيال بيات 
85 كيلو گرم...................................................................... على غفارى 
..............................................................  على ابوالفتحى  100 كيلو گرم
سرپرست:........................................................................  جالل لطيفى 
سرمربى................................................................  عليرضا صفاريمربى
......................................................................................  حميد كمروند

الهه منصوريان طال گرفت
 پايان طاليى تيم سه نفره بانوان

 با مدال طالى شــهربانو منصوريان، تيم ســه نفره سانداى بانوان 
با ســه مدال طال و موفقيت تمام به كار خــود در رقابتهاى قهرمانى 
جهان خاتمه داد.به گزارش مهــر، در ادامه پانزدهمين دوره رقابتهاى 
ووشو قهرمانى جهان كه در شانگهاى چين جريان دارد،  مبارزه پايانى 
وزن 65 كيلوگرم بانوان بين شهربانو منصوريان و «اژه شاكر» از تركيه 
برگزار شــد كه نماينده كشورمان با كســب پيروزى در اين مبارزه به 
نشــان طال دســت يافت. منصوريان دور نخست استراحت داشت و 

سپس با برترى مقابل «كوردينر» از فرانسه به نيمه نهايى راه يافت. 
اين پنجميــن حضور الهه منصوريان در رقابتهــاى قهرمانى جهان و 
سومين طالى او در اين مسابقات بود. وى در مسابقات 2009 تورنتو 
مدال نقــره، 2011 آنكارا مدال برنز، 2013 كوااللمپور و 2017 كازان 

نيز دو مدال طال كسب كرده بود. 
با احتساب اين طال، تيم ملى ووشو بانوان با هدايت راضيه طهماسبى و 
با سه ورزشكار در بخش ساندا به اين مسابقات اعزام شده و موفقيتى 
100 درصدى را با ســه طالى الهه منصوريان، شهربانو منصوريان و 

مريم هاشمى در اين مسابقات براى ووشو ايران ثبت كرد.

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000578 مورخه 1398/6/4هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي على محمد مســلمى نژاد فرزند ابراهيم به 
شــماره شناسنامه 1916 صادره از همدان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 149/65 مترمربع 
در قسمتى از پالك17/62 تحت پالك 17/1365 واقع در همدان حومه بخش 2 خريدارى مع الواسطه 

از امين اله ولى شامخى محرز گرديده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

شد. خواهد  صادر  مالكيت 
(م الف 1082)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/1

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1398 
ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

به استناد ماده 12قانژون ثبت اســناد وامالك ومواد 59و64 آيين نامه قانون ثبت وتبصره ماده25 
اصالحيه قانون 

مصوب بهمن ســال 1351 و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى اينك اسامى اشخاصى كه در سه ماه دوم سال 1398 درخواست ثبت نموده اند به شرح ذيل 

آگهى در دو نوبت به فاصله سى روز منتشر خواهد شد.
1-پالك 9465 فرعى مجزى شــده از 85 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى خيراله بهادربيگى فرزند 
حســين اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مســاحت 166/28 مترمربع واقع در بهار بخش چهار 

همدان.
2-پالك 10899 فرعى مجزى شــده از 378 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى حسين نوروزى ثابت 
فرزند عزت اله اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مســاحت 142/37 مترمربع واقع در بهار بخش 

چهار همدان.
لذا  طبق ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك هر كس نسبت به امالك مندرج در اين آگهى اعتراض 
دارد اعتراض كتبى خود را از نخســتين روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند و نيز چنانچه قبال بين متقاضى و معترض دعوايى در دادگاه مطرح شده باشد معترض 
مى بايســت گواهى مبنى بر جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

ضمنًا حقوق ارتفاقى در زمان تحديد حدود تعيين خواهد شد.(م الف 252)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/8/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/2

هادى يونسى عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

برابر رأي شماره 139860326007000580 مورخه 98/6/20هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى عيسى رضايى انور فرزند چراغعلى به شماره شناسنامه 27 صادره از 
بهار در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 37379/81 مترمربع پالك 147 فرعى از 
175 اصلى واقع در اراضى روستاى قره آقاج حوزه ثبتى بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواسطه 
از مالك رســمى آقاى حسن رضايى خورشــيدى و چراغعلى رضايى انور 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 سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت 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 238)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/1

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شماره 139860326008000286  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاى قربانعلى شوقيان تبلور فرزند غالمعلى به شماره شناسنامه 3979 صادره از 
رزن در يك قطعه زمين مزروعي ديمزار به مساحت 101690/08 مترمربع  مفروز و مجزى شده از پالك 
195 اصلى روســتاى خورنده واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريداري مالكين رسمي آقايان 
غالمعلى رحيمى و غالمحسين ابراهيمى 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 باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 68)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/1

اصالحيه
بدين وسيله به اطالع مى رساند در آگهى ثبت اسناد وامالك شهرستان رزن به شماره م.الف68تاريخ 

نوبت دوم98/8/1 صحيح مى باشد
رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك رزن

آگهى تحديد حدود عمومى شهرستان بهار 
برابر مواد 14 و 15 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى اينك تحديد حدود امالك واقع در بخش چهار همدان به شرح ذيل 

آگهى مى شود و در ساعات و تاريخ هاى تعيين شده تحديد حدود به عمل خواهد آمد.
1-پالك 9465 فرعى مجزى شــده از 85 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى خيراله بهادربيگى فرزند 
حسين اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 166/28 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان 

(تحديد حدود روز شنبه مورخه 1398/8/25 صاعت 9 صبح در محل وقوع ملك) 
2-پالك 10899 فرعى مجزى شده از378 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى حسين نوروزى ثابت فرزند 
عزت اله اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 142/37 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان 

(تحديد حدود روز شنبه مورخه 1398/8/25 صاعت 11 صبح در محل وقوع ملك) 
تحديد حدود عمومى پالك هاى مندرج در اين آگهى در وقت تعيين شده در محل وقوع ملك به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك كشور به صاحبان و مجاورين پالك هاى 
فوق الذكر در اين آگهى اختطار مى شود كه در ساعات و تاريخ هاى مقرر صدر محل وقوع ملك حضور 
به هم رســانند و چنانچه هر يك از صاحبان يا نماينده قانونــى آنها در وقت تحديد حدود در محل 
وقوع ملك حاضر نباشــند برابر ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهار شده از طريق مجاورين نسبت به 
تحديد حدود اقدام و چنانچه كسى حقى براى خود قائل مى باشد مطابق ماده 20 قانون ثبت مى تواند 
فقــط ظرف 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حــدود اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت 
اســناد و امالك شهرستان بهار تسليم و رسيد دريافت نمايند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به مرجع ثبتى گواهى مبنى بر جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايند بديهى 
است در صورت انتقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض برابر مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 251)
تاريخ انتشار: 1398/8/1

هادى يونسى عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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 139860326007000584 مورخه 98/6/20 هيــأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى مهدى شــكيبانيا فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 
1569 صادره از همدان در شــش دانگ يك باب ساختمان كارگاه توليد مصنوعات فلزى به مساحت 
2509/38 مترمربع پالك 265 فرعى از 134 اصلى واقع در چايان حوزه ثبتى بهار بخش چهار همدان 
خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى ولى برزگر محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 239)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/7/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/1

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

بليت فروشى به استقالل و پرسپوليس 
واگذار مى شود

 مدير عامل شــركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشــى اعالم كرد: از نيم فصل دوم 
رقابت هاى ليگ برتر فوتبال بليت فروشى دو باشگاه استقالل و پرسپوليس و تيم ملى به 

اين باشگاه ها و فدراسيون فوتبال واگذار خواهد شد.
حســن كريمى، مدير عامل شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى در حاشيه برگزارى 
همايش پياده روى كاركنان وزارت ورزش در گفت وگو با ايســنا، درباره  واگذارى بليت 
فروشى الكترونيكى دو باشگاه استقالل و پرسپوليس از نيم فصل دوم رقابت هاى ليگ برتر 
فوتبال اظهار كرد: تا به امروز بليت فروشى الكترونيكى دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 

و تيم ملى بنا به درخواســت وزير ورزش و جوانان بر عهده شركت توسعه و نگهدارى 
اماكن ورزشــى بود اما بنا داريم از آغاز نيم فصل دوم رقابت هاى ليگ برتر فوتبال بليت 
فروشى الكترونيكى اين دو باشگاه را به خود باشگاه ها واگذار كنيم. اگر تا امروز مسئوليت 
بليت فروشــى الكترونيكى اين دو باشگاه و تيم ملى بر عهده شركت توسعه و نگهدارى 
اماكن ورزشــى بود وزارت ورزش و جوانان و فدراســيون فوتبال و شوراى تامين اين 
درخواســت را از ما داشتند اما االن به دنبال آن هستيم كه بليت فروشى اين دو باشگاه و 
تيم ملى را به خود آنها واگذار كنيم.وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا مشكالت گيت هاى 
ورزشــگاه آزادى رفع شده است؟ گفت: گيت هاى ورزشگاه آزادى در دو، سه بازى اول 
ليگ برتر فوتبال مشكالتى داشت كه بعد از داربى مشكالت آنها رفع شد و ديگر مشكلى 

از اين نظر نداريم. 

تنها مشكل حاضر اين است كه هنوز برخى از تماشاگران بدون تهيه بليت سعى مى كنند 
وارد ورزشگاه آزادى شوند و بازى هاى ليگ را دنبال كنند. اين مساله تقريبا برطرف شده و 
تماشاگران به اين باور رسيده اند كه بايد براى تماشاى فوتبال از قبل بليت تهيه كنندتا براى 
ورودى به ورزشگاه آزادى و نشستن در صندلى هاى خود با مشكل خاصى مواجه نشوند. 
كريمى در پايان در خصوص اســتاديوم نقش جهان اصفهان و اين كه آيا مشكالتى اين 
اســتاديوم رفع شده است گفت: اين اســتاديوم را خرداد سال گذشته تحويل داديم و در 
حال حاضر هيچ مشكلى براى برگزارى ليگ برتر فوتبال در اين استاديوم وجود ندارد. 77

هزار نفر مى توانند براى تماشــاى فوتبال در اين استاديوم حضور پيدا كنند، بنابراين هيچ 
مشكل ديگر متوجه اين استاديوم نيست و شرايط براى برگزارى رقابت هاى ليگ برتر در 

اين استاديوم فراهم است.

گل هــا: محمــد كاظمــى (42) و محمد 
باالونــد(90)  بــراى همــدان و صائب 

عاطقى(63) براى فومن
بنده  خدا  هاشم  گنجخانى،  حسين  داوران: 

و و كريم محبى
تيم شهردارى همدان: رسول مقصودى،  محسن 
وفايى، فرشــادجليلوند، پيمان حشمتى، على 
ابوالفتحى، حسين كاظمى، امير محمد نسايى، 

حسين قادرى، محمد كاظمى و مهدى خلج 
سرمربى: هادى گل محمدى

تيم شــهردارى فومن: مهــدى رحيم زاده، 
حسين  حبيبى،  مصطفى  دالورى،  ســعيد 
محبى، (صائب عاطفى35) هومن فالحتى، 
(مهيار  دالورزاده  مهدى  ســهرابى،  هادى 
نــازى پــور42) توحيد لومــى، مجتبى 
محمد  و  نژاد  احمدمحمدى  اسماعيل زاده، 

قاسمى.
سرمربى::مصطفى حاجتى

همدان" ورزشگاه شهداى قدس هفته هفتم 
رقابت هاى ليگ دسته دوم كشور " گروه اول

 شــهردارى همــدان در هفتــه هفتــم 
رقابت هاى ليگ دســته دوم كشور به سختى 
مقابل تيم شــهردارى فومن به پيروزى رسيد 
در اين ديدار تيم شــهردارى كه با 8 امتياز در 
نيمــه اول جدول رده بندى قرار داشــت. در 
مصاف با تيم ته جدولى شهردارى فومن بازى 
چندان جذابى به نمايش نگذاشــت. اين تيم 
بارها تا آســتانه فروپاشى دروازه تيم ميهمان 
پيش رفــت. امــا در درون محوطه 18 قدم 
هيچ برنامه و تاكتيك مشخصى براى گلزنى 
نداشت و تمام حمالت  شهردارى در پشت 
18 قدم عقيم مى ماند. بازى با حمالت ابتدايى 
تيم شهردارى آغاز شد و چندين حمله روى 
دروازه فومن تدارك ديدند كه از اين حمالت 
هيچ سودى نبردن فومنى ها در اين نيمه با دو 
تعويض خــود را تقويت كردند. اما در دقيقه 
42 بازى شهردارى همدان موفق شد سرانجام 
اولين گل بــازى را به ثمر برســاند. محمد 

كاظمى روى پاس خوب حســين قادريه با 
ضربه سر زننده اين گل بود تا تيم شهردارى 
عليرغم برترى نســبى با يك گل نيمه اول را 
به آخر برســاند. با شــروع نيمه دوم اين تيم 
شــهردارى همدان بود كه بــر توپ و ميدان 
حاكم بود. امــا همچون نيمه اول در راهيابى 
به دروازه حريف ناكام ماند و بيشــتر برترى 
شــهردارى در ميانه ميدان بود. بازيكنان تيم 
شهردارى همدان كه مغرورانه بازى مى كردند 
در يك ضدحمله اســير تيم مهمان شدند و 
دفاع آشــفته همدان گل تساوى را در يافت 
كرد. صائــب عاطفى در دقيقه 63  زننده گل 
تســاوى فومن بود. اين گل آب سردى بود 
بر ســر ياران هادى گل محمدى كه در بازى 
خانگى تا آســتانه تساوى پيش رفتند پس از 
اين گل شهردارى دوباره يكپارچه حمله شد 
و تالش كرد تا به گل برترى دســت يابد در 
حالى كه بازى مى رفت با همان نتيجه يك بر 
يك به پايان برسد در دقايق پايانى بازى محمد 
باالبند بازيكن تعويضى به داد تيم شهردارى 
رسيد و موفق شد گل برترى را به ثمر برساند 
تا شهردارى در يك بازى پر انتقاد به سختى 

در مصاف با تيم ته جدولى شهردارى فومن 
دو بر يك پيروز شود و به سه امتياز حساس 
اين ديدار دست يابد شهردارى همدان با اين 
پيروزى 11 امتيازى شد و جايگاه خود را در 
بين تيم هاى باالى جدول تحكيم بخشيدد  تيم 
شهردارى متاسفانه با وجود داشتن بازيكنان 
جوان و باتجربه در درون محوطه 18 قدم با 
ضعف هاى بزربزرگى روبه روســت و در امر 
گلزنى گلزنى مشكل دارد تعداد گل هاى زده 
پايين اين تيم نشان گره اين است كه اين تيم 
در خط حمله نياز به بازيكن تازه نفس دارد تا 
بتواند از فرصت هاى بدست آمده سود ببرد 
هفته گذشته در بجنورد مقابل اترك اين شهر 

نيز متوقف شد.
تيــم بجنوردى كــه در انتهاى جــدول قرار 
داشت فرصت مناسبى براى شهردارى بود تا 
به ســه امتياز اين ديدار دست يابد اما ضعف 
گلزنى مانع از كاميابى آنها شد روز گذشته نيز 
در ديدار شهردارى همدان و شهردارى فومن 
اين مشــكل نمايان شد و شــهردارى چى ها 
نشان دادند كه در شناخت چارچوب خوب 
عمل نمى كنند يا اين تيم بازيكن مهاجم ندارد 

يا تاكتيك هجومى در تمرين هاى شهردارى 
وجود ندارد، كه بازيكنان چارچوب شــناس 
نمى شــود هادى گل محمدى اگر مى خواهد 
كه تيمش در ســطح باال نشين ها واقعا بماند 
بايد فكر عاجل براى خــط حمله كم كار و 
ضعيف خود بكند و گرنه اين تيم در مصاف 
با تيم هاى قدر مشــكل خواهد داشت خط 
دفاعى اين تيم نيز چندان مطمئن نيســت به 
غير از اســتقالل مالثانى حريف قطرى مقابل 
اين تيم قرار نگرفته اما اين خط دفاعى نشان 
داده كه خيلى زود آســيب پذير مى شود كه 
بايد فكــر عاجل براى آن كرد در ديگر بازى 
هاى اين گروه تيم فوتبال شــهردارى آستارا 
با 4 گل اميد گناوه را شكســت داد كاسپين 
قزوين در مصاف با اترك بجنورد با يك گل 
شكست خورد تا بجنوردى ها اولين پيروزى 
خــود را جشــن بگيرند. اســتقالل مالثانى 
سرنشين رقابت ها با يك گل آواالن كامياران 
را شكســت داد و تيم شهيد قندى يزد نيز در 
خرمشهر دست به كار بزرگى زد و با يك گل 
به پيروزى رسيد ادامه رقابت هاى اين گروه 

فردا و روز جمعه دنبال خواهد شد.

شهردارى همدان  2                                                                                     شهردارى فومن  1
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باباطاهر

تعداد متخصصان ايرانى مقيم آمريكا
 از ادعا تا واقعيت

 بنيــاد نخبگان اعالم كرد جمعيت ايرانى «تحصيل كرده» در آمريكا 
در ســال 2017 را مى توان حدود 200 هزار نفر تخمين زد، اين عدد 
با ادعاهاى مطروحه در برخى گزارشات بى پايه و اساس اختالف قابل 
توجهى دارد.به گزارش بنياد ملى نخبگان؛ با توجه به حساسيت نگاه 
جامعه به موضوع مهاجرت مغزها و نخبگان و نقش مهم اين موضوع 
در نظام انگيزشــى كشــور، همواره موضوع مهاجرت متخصصان و 
محققان يكى از پاشنه هاى آشيل براى حاشيه سازان و مغالطه گران بوده و 
براساس آن ادعاهاى بى منبع و نادرستى را مطرح كرده اند.در يكى از اين 
ادعاهاى مطروحه، عنوان شده است: طبق آمار صندوق بين المللى پول 
هم اكنون بيش از 250 هزار مهندس و پزشك ايرانى در آمريكا هستند.

پلتفرمى 
در يك ثانيه محاسبه مى كند

 شــركت ان ويديا يك پلتفرم ويژه را براى استفاده در ابررايانه ها 
توليد كرده كه انجام محاســباتى با حجم 1.6 ترابايت را در تنها يك 
ثانيه ممكن مى كند. به گزارش مهر ، اين پلتفرم ابررايانه اى جديد اى 
 CUDA-X جى ايكس اج نام دارد و استفاده از آن در كنار نرم افزار
ان ويديا و پردازنده هاى گرافيكى مورد تاييد اين شــركت موجب 
افزايش قابل توجه توان پردازش ابررايانه ها مى شود.پلتفرم مذكور با 
خدمات آنالين آزور مايكروسافت و همين طور برنامه هاى هوشمند 
طراحى شــده براى استفاده بر روى آزور سازگارى دارد و انتظار مى 
رود شــركت هايى مانند وال مارت، سامسونگ و بى ام و نيز از آن 

استفاده كنند.

بلندگوهاى صوتى آمازون و گوگل از 
كاربران استراق سمع مى كنند

 يك شركت امنيتى اپليكيشن هايى براى بلندگوهاى صوتى گوگل 
و آمازون ابداع كرده كه با اســتفاده از شكاف هاى امنيتى موجود در 
اين ابزارها مكالمات كاربران را اســتراق ســمع و اطالعات آنان را 

فاش مى كنند.
به گزارش ايســنا ، در حال حاضر امنيــت اطالعات و حفظ حريم 
شخصى افراد در حوزه استفاده از بلندگوهاى هوشمند اهميت زيادى 
يافته اســت.  چندى قبل فاش شد كارمندان گوگل و اپل كليپ هاى 
صوتى ضبط شده از محاورات كاربران در بلندگوهاى هوشمند اين 
شركت ها را گوش مى داده اند.اكنون چالشى ديگر درباره بلندگوهاى 

هوشمند فاش شده است. 

جديدترين داروى ايرانى در حوزه دامى 
رونمايى شد

 معاون علمى و فناورى رئيس جمهور با هدف رونق زيســت بوم 
نوآورى و فناورى اســتان خراســان رضوى از جديدترين داروهاى 
ايرانى در حــوزه دامى رونمايى كرد.به گــزارش معاونت علمى و 
فناورى رياســت جمهورى، سورنا ســتارى معاون علمى و فناورى 
رياســت جمهورى از يك شــركت دانــش بنيان فعــال در حوزه 
داروســازى به عنوان يكى از بزرگترين توليــد كننده هاى داروهاى 
اســتريل تزريقى در خاورميانه بازديد كرد.اين شــركت دانش بنيان 
توانســته با تكيه بر توان متخصصان داخلــى 58 محصول توليد و 
عرضه كند.در اين بازديد از محصول جديد «نانوامولســيون تزريقى 
طوالنى اثر ويتامين AD٣E» كه براى نخســتين بار در كشور توليد 

شده است رونمايى شد. 

شناسايى پرنده اى كه بلندترين صداى 
جهان را دارد!

 پژوهشــگران آمريكايى بــاور دارند كه نوعى پرنده ســاكن در 
جنگل هــاى آمازون، بلندترين صداى جهان را در ميان همه پرندگان 
دارد.به گزارش ايسنا، پرنده ســفيد رنگى كه در جنگل هاى آمازون 

زندگى مى كند، بلندترين صدا را در ميان گونه هاى پرندگان دارد.
اين پرنده موسوم به "وايت بلبرد"(white bellbird)، هر دو آواز 
خود را با صداى بلند مى خواند اما يكى از آنها بى نهايت بلند خوانده 
مى شود و به طور متوسط، به 116 دسى بل مى رسد كه از صداى همه 

پرندگانى كه تاكنون ثبت شده اند بلندتر است.
"جفرى پودوس گفت: صداى اين پرنده، واقعا متمايز و غيرمعمول 

اما بسيار ساده است زيرا يك نت بلند را مانند شيپور تكرار مى كند.

«تدوين تنهايى»منتشر شد 
شاعرانه هاى يك مستندساز

 دفتر شــعر «تدوين تنهايى» اثر مهدى سلطانى از 
سوى نشر مرواريد منتشر شد.

دفتر شعر «تدوين تنهايى» شامل تازه ترين سروده هاى 
مهدى سلطانى از سوى انتشارات مرواريد روانه بازار 
كتاب شــد.اين دفتر شعر در بر دارنده 76 قطعه شعر 

سپيد از اين شاعر است.
سلطانى متولد سال 1366 بوده و در كنار شعر به مستند 
ســازى نيز مشغول است. در همين زمينه وى تاكنون 
مستندهايى چون از دركه تا سن پطرزبوگ، پروازى از 
جنس عشق، بشاگرد، لبه تاريكى، مهمان طهران، ماوراء 

جهان و جهان را به شاعران بسپاريد را ساخته است.
سلطانى در موخره اين دفتر شعر در متنى عنوان داشته 
است:در جهان و نهانم همواره تصويرهايى بوده است 
كه سلول به ســلول  درگيرم كرده اند، بعضى اوقات 
به آغوشم كشيده اند و بعضى وقت ها مچاله ام كرده اند. 
مــن را از تن درآورده اند تا خود را بگويند؛ و خود را 
گفته اند. گاه با قلو در پرده پنهان خيال و گاه با دوربين 
و بر پرده پرنقش سينما. اين است كه خانه ام يك منظره 
دارد بــا دو پنجره. بارها آنچه را كه از پنجره مســتند 
ديده ام با شــما در ميان گذاشته ام اما ديگر نوبت شعر 
است. پنجره اى كه شــايد برايم عزيزتر بوده است و 
عميق تر. پنجره اى كه وسواس، آن را به تاخير انداخته 
است. پنجره اى كه حاال روبه روى شماست پس بالهاى 

اين كتاب را باز كنيد و منطره را به پرواز در آوريد.
در يكى از اشعار اين مجموعه مى خوانيم:

چقدر سكوت مى كنى؟
مگر مى شود
نقش اصلى

ديالوگى نداشته باشد
يا مدام

پشت به دوربين كند
و از كادر

بيرون برود
شايد براى همين است

كه جز من
هيچ كس

در سينما نيست
اين دفتر شعر را نشر مرواريد در 105 صفحه با قيمت 

17 هزار تومان منتشر شده است.

پذيرايى از 10 هزار زائر در موكب 
حضرت زينب(س) همدان

 رئيــس اوقاف و امور خيريه شهرســتان همدان 
از پذيرايى روزانــه 10 هزار زائر در موكب حضرت 

زينب(س) همدان خبر داد.
حجت االسالم سيد حسن رضوى با اشاره به خدمات 
ارائه شده به زائران اربعين حسينى از محل موقوفات 
در همدان اظهار كرد: امسال نيز مانند سال هاى گذشته 
در راستاى خدمتگزارى به زائران اباعبداهللا(ع) اقداماتى 

در حوزه هاى مختلف انجام شد.
وى با اشاره به برپايى موكب حضرت زينب(س) در 
بلــوار آيت اهللا نجفى همدان گفت: اين موكب  از 23 
مهرماه براى خدمت رســانى به زائران اربعين فعاليت 

خود را آغاز كرد و تا فردا ادامه خواهد داشت.
رئيس اوقاف و امور خيريه شهرســتان همدان با بيان 
اينكه اين موكب در ســه وعده صبحانه و نهار و شام 
10 هــزار زائر را پذيرايى مى كند افــزود: هر روز به 
صورت 24 ســاعته نيز ميان وعده  غذايى بين زائران 
توزيع مى شود.وى از اسكان زائران اربعين حسينى در 
حســينيه چهارده معصوم همدان خبر داد و گفت: به 
طور ميانگين هر شب 800 زائر در اين حسينيه اسكان 
داده مى شــدند و 20 نيروى خادم افتخارى خانم نيز 
به صورت شــبانه روزى اقدامات درمانى براى زائران 
خانم انجام مى دهند.رضوى با اشــاره به اينكه برپايى 
نماز جماعت، زيارت عاشورا و اربعين و اجراى گروه 
سرود با مضامين مختلف جزو برنامه هاى فرهنگى اين 
ايام است خاطرنشــان كرد: 10 مسجد آماده اسكان 
هســتند كه با ســرريز جمعيت، افراد به اين مكان ها 

هدايت مى شوند.

«چهره واقعى» كشورهاى توريستى چگونه پخش 
مى شود؟

جذب ميليونى گردشگر با «فم تريپ»
 ايــران به عنــوان يكى از كهن تريــن تمدن هاى تاريخ با شــرايط 
ژئوپليتيــك منحصربه فرد، فرهنگى غنى و امنيــت كم نظير در منطقه 
خاورميانه ارزان ترين مقصد گردشــگرى جهان اســت، اما تمام اين 
ظرفيت ها تحت الشــعاع اخبار و حواشى اوضاع سياسى بين الملل قرار 
گرفته است و تصويرى كه از ايران در ذهن برخى ملت ها شكل گرفته 

متاثر از پروپاگانداى رسانه اى است.
فم تريپ در واقع تجربه هاى ســفر چند هفته اى اســت كه نوعى تبليغ 
تاثيرگذار در بازار گردشگرى به شمار مى آيد كه در بسيارى از كشورها 
رايج شده است و به عنوان ابزارى براى ارتقاى خدمات برگزار كنندگان 

اين پروژه به شمار مى روند.
ايــن مــدل تبليــغ غيرمســتقيم بــراى جــذب توريســت خارجــى در 
ــازده اســت كــه امــروزه اغلــب  ــا، الگويــى شــناخته شــده و پرب دني
ــى هاى  ــاس بررس ــد و براس ــه كار مى برن ــيوه را ب ــن ش ــورها اي كش
ــفرها در  ــن س ــى از اي ــم در برخ ــى ه ــان ايران ــده مبلغ ــام ش انج
ــه حضــور داشــتند. فم تريــپ  كشــورهاى ســوئيس، فرانســه و تركي
ــذارى  ــراى تاثيرگ ــگرى ب ــه گردش ــى در زمين ــت تبليغات ــا فعالي ي
و جــذب گردشــگران بــا دعــوت از بالگرهــا، اينفلوئنســرها، 
يــا  گردشــگرى  گــروه  يــك  توســط  مســافرتى  آژانس هــاى 
بــا  هواپيمايــى  آژانس هــاى  توراپراتورهــا،  مســافرتى،  برنــد 
ــگرى  ــوزه گردش ــى در ح ــاى بين الملل ــدگان كنفرانس ه برگزار كنن

بــا پرداخــت هزينه هــا و حمايــت مالــى ارائــه مى شــود. 
ســفر فم تريپ با مزايا و قيمت رايگان يا ارزان جايى براى ســرگرمى 
و ريلكس كردن نيســت؛ بلكه شركت كنندگان در اين سفر با توجه به 
تخصص و حرفه خود در مدت زمان كوتاهى كه در آن شــهر هستند 
كارهاى مهمى در زمينه گردشگرى و تبليغ آن انجام مى دهند. در واقع 
فم تريپ راهى عالى براى آژانس هاى مسافرتى است تا با بهره گيرى از 

تخصص گروهى از افراد كسب و كار خود را رونق دهند. 
اين نوع ســفر سه مزيت ويژه شامل تجارب سفر، الهام گرفتن و توليد 

محتوا دارد. 
ــرح  ــن ط ــركت كننده در اي ــراد ش ــپ، اف ــان دوره فم تري ــس از پاي پ
بعــد از بازگشــت از ســفر خــود، اغلــب احســاس آمادگــى كامــل 
بــراى تغييــر روش هــا، كســب و كار و ارتقــاى آن را خواهنــد داشــت. 
آژانس هــا بعــد از ســفر خــود بــا دقــت مقصــد موردنظــر مشــترى را 
توصيــف مى كننــد و پيشــنهادهاى ويــژه اى بــراى بهتــر كــردن ســفر 
ــاى  ــى از راه ه ــپ يك ــفرهاى فم تري ــد. س ــه مى دهن ــترى ارائ مش
ــات  ــروش خدم ــگرى ف ــاى گردش ــا آژانس ه ــت ت ــد محتواس تولي

ــد. ــور چشــمگيرى افزايــش دهن خــود را به ط
طرح جذب تاثيرگذاران شبكه هاى اجتماعى به منظور مبلغان گردشگرى 
كشور مقصد در تمامى كشورها توسط بخش خصوصى با همكارى و 
موافقت دولت ها صورت مى گيرد؛ البته برخى دولت ها به منظور جذب 
گردشــگر با فراهم كردن شــرايط ورود مبلغان گردشــگرى همچون 
حمايت هاى مالى و آمادگى زيرســاختى شرايط جذب گردشگران را 
به وجود مى آورند. اخيرا در ســفر برخى از فعاالن حوزه گردشــگرى 
از كشــورهاى مختلف دنيا همچون آلمان، چين، ايتاليا، هند، آمريكا، 
اســتراليا و ايران به دعوت رســمى كشــور تركيه و بخش توريسم و 
گردشگرى شهر چاناكاله براى معرفى جاذبه هاى گردشگرى اين روستا 
و قسمت قديمى و تاريخى آن، تمامى هزينه هاى اين سفر گروهى اعم 
از هتــل، هزينه هاى خورد و خــوراك، حمل و نقل و... به عهده دولت 

تركيه و شهردار چاناكاله بوده است. 
 فم تريپ مورد توجه بســيارى از كشورها قرار گرفته است به گونه اى 
كه بســيارى از كشــورهاى منطقه همچون عربســتان و ازبكستان نيز 
درصدد جذب گردشگر از طريق برگزارى فم تريپ هستند و اقدامات 

گسترده اى در اين زمينه صورت گرفته است.

■ حديث:
امام على(ع):

به خدا سوگند اگر آسمان ها و زمين بر بنده اى فرو بسته شوند و او پرهيزگارى از خداوند 
عز و جل را پيشه كند، خداوند براى او از آنها راه خروجى مى گشايد. پس زنهار! جز با 

حق، انس مگير و جز از باطل مگريز .      
الكافي : ج 8 ص 207 ح 251

سينـما

■ قد  س1................................  سال دوم دانشكده 
من- كروكوديل- شاه كش

■ قد  س2...... .................  شاه كش - كروكوديل
■ فلسطين1 .  در خونگاه - ايكس الرج - ايده 

اصلى 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج
.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير

من - ماجراى نيمروز
■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 

و من 

 پانزدهمين نمايشــگاه ملى صنايع دستى از 29 
مهر تا 3 آبان در همدان در حال برگزارى است . 

اين نمايشــگاه با 182 غرفه در محل نمايشگاه بين 
المللى همدان برپا شــده است تا رونق توليد ملى 
معنا يابد . با ورود به محل نمايشــگاه هاى دائمى 
همدان درميابيد ،  ســه سالن الوند، هگمتانه و ابن 
ســينا به متراژ  2 هزار و 500 متر ميزبان هنرمندان 

متعدد از سراسر كشور هستند
13 غرفه اين نمايشــگاه به صنايع دستى شهرها و 
روســتاهايى با ثبت جهانى و  ملى از اســتان هاى 
همدان، اصفهان، سيســتان و بلوچستان، خراسان 
جنوبى، چهارمحال و بختيارى، زنجان، گلســتان، 

يزد و لرستان اختصاص دارد.
81 غرفه نيز به عرضه محصوالت 82 رشته صنايع 
دســتى از جملــه مصنوعات چرمــى، مصنوعات 
فلزى، ابگينه، نقاشــى روى شيشــه، قلــم، زنى، 
نمد مالى، صنايع دســتى دريايى و ســنگ تراشى 

اختصاص دارد.
شهرستان هاى اســتان همدان نيز به صورت مجزا 
در اين نمايشــگاه داراى غرفه هســتند قرار است  
جلسات تخصصى سفال، سراميك و بسته بندى در 

حاشيه اين نمايشگاه برگزار  شود.
 نقش گسترده صنايع دستى در شكوفايى 

اقتصاد ملى
معــاون عمرانــى اســتاندار همــدان در حاشــيه ايــن 
ــت:  ــام  گف ــدان پي ــا هم ــو ب ــگاه در گفتگ نمايش
ــكوفايى و  ــترده اى در ش ــش گس ــتى نق صنايع دس
بالندگــى اقتصــاد ملــى و رونــق گردشــگرى دارد 
ــوار  ــد خان ــش درآم ــتغال و افزاي ــا ايجــاد اش و ب
ســهم عمــده اى در معيشــت خانواده هــا ايفــا 

مى كنــد.
صنايع دســتى   : افــزود  عراقــى  محمودرضــا 
بالندگــى  و  شــكوفايى  در  گســترده اى  نقــش 
اقتصــاد ملــى و رونــق گردشــگرى دارد و بــا 
ــوار ســهم  ايجــاد اشــتغال و افزايــش درآمــد خان
ــد. ــا مى كن ــا ايف ــت خانواده ه ــده اى در معيش عم

وى افزود: به همين جهت برپايى نمايشــگاه هاى 
صنايع دســتى در فصول مختلف ســال و معرفى 

ســوغات و صنايع دســتى هر منطقه به شهروندان 
و گردشــگران تأثير بسزايى در احياى صنايع بومى 
فراموش شــده و بازاريابــى و بازار ســازى براى 
هنرمنــدان و فعاالن اين عرصه و در كنار آن ايجاد 

فرصت هاى شغلى در سطح منطقه خواهد داشت.
ــى  ــى تاريخ ــينه غن ــه پيش ــاره ب ــا اش ــى ب عراق
ــا  ــرد: ب ــح ك ــدان  تصري ــن هم ــى كه و فرهنگ
ــدان   ــى هم ــى و فرهنگ ــاى تاريخ ــه غن ــه ب توج
ــل  ــى و اصي ــمگير محصــوالت بوم ــوع چش و تن
ــدان  ــز هنرمن ــتان و ني صنايع دســتى در ســطح اس
و صنعتگــران بســيار توانمنــدى كــه در ايــن 
عرصــه مشــغول فعاليــت هســتند، شــهر همــدان  
ــور  ــم كش ــاى مه ــى از قطب ه ــه يك ــد ب مى توان
مختلــف  نمايشــگاه  هاى  برگــزارى  بــراى 
كــه  شــود  تبديــل  صنايع دســتى  حــوزه  در 
ــا تــداوم ايــن رونــد اســتان همــدان  اميدواريــم ب
بتوانــد گامــى مؤثــر در جهــت رشــد و شــكوفايى 

ــادى  ــازار اقتص ــق ب ــل و رون ــت اصي ــن صنع اي
ــردارد. ــران ب صنعتگ

 برندسازى شهرى 
در عرصه صنايع دستى

و  صنايع دســتى  فرهنگــى،  ميــراث  مديــركل 
ــه در  ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتان هم ــگرى اس گردش
ســالهاى اخيــر برندســازى شــهرى در عرصــه 
ــن  ــت: اي ــت، گف ــده اس ــام ش ــتى انج ــع دس صناي
اتفــاق باعــث ايجــاد شــهرها و روســتاهاى جهانــى 
و ملــى در ايــن حــوزه شــد كــه ايــران بــه عنــوان 

ــد. ــناخته ش ــه ش ــن زمين ــا در اي ــور اول دني كش
على مالمير در آيين افتتاحيه پانزدهمين نمايشــگاه 
ملى صنايع دســتى اســتان همدان، اظهــار كرد: 
نمايشگاه هاى صنايع دستى نقش مهمى در معرفى 
هنرمنــدان، امكان فروش محصــوالت توليدى و 

آشنايى با بازارهاى صنايع دستى دارند.
وى بــا تأكيــد بر لــزوم عنصــر خالقيــت در 

صنايع دســتى، ادامه داد: هنرمنــدان اين حوزه مى 
توانند با خالقيت، در راســتاى توســعه اقتصاد و 
اشتغال گام بردارند كه اين امر مستلزم پاسخگويى 

به نيازهاى روز جامعه است.
مالمير بــا توضيح اينكه در پانزدهمين نمايشــگاه 
صنايع دســتى استان همدان 182 غرفه و 29 استان 
حضور دارند، عنوان كرد: در استان همدان 40 هزار 
نفر هنرمند صنايع دستى فعاليت دارند كه 7 درصد 
از جمعيت شاغل استان را به خود اختصاص داده 

است.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان همدان در پايان خاطرنشان كرد: شهر جهانى 
اللجين، شــهر ملى مبل منبت مالير و شــهر ملى 
منبت گلريز تويســركان از افتخارات استان همدان 
به شمار مى آيند. اين نمايشگاه از 29 مهر به مدت 
5 روز از ســاعت 15 تا 21 پذيراى عالقمندان به 

صنايع دستى كشور و استان همدان است.

 رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و 
گردشــگرى شــوراى شــهر همدان بر همكارى 
مشــترك دانشگاه علوم پزشــكى، شوراى شهر و 
مديريت شهرى همدان در راســتاى زمينه سازى 

جذب توريست سالمت تاكيد كرد.
حســين قراباغى در ديدار با رئيس دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان گفت: اراده اعضاى كميســيون 
اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همدان بر اين اســت تا احداث شهرك سالمت در 

شهر همدان تسريع يابد.

وى ادامه داد: سلســله جلســه هايى نيــز با يك 
شركت فعال گردشگرى سالمت به عنوان انجمن 
دوســتى ايران و عراق برگزار شده كه اين شركت 

گردشگرى در ايران ثبت قانونى شده است.
قراباغى افــزود: هماهنگى هايى نيز صورت گرفته 
تا شــركت مورد نظر از زيرســاخت هاى درمانى 

و پزشكى شــهر همدان بازديد داشته باشند.رئيس 
كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى 
شــوراى شهر همدان همچنين گفت: براى اجرايى 
شــدن اين مهم نيازمند همراهى و همدلى بيشترى 

هستيم.
وى در ادامه جابجايى مطب پزشــكان در خيابان 

دانشــگاه  دانســت.رئيس  ضرورى  را  بوعلــى 
علوم پزشــكى همدان نيز در ايــن ديدار از عدم 
توجــه به بخش خصوصى در حوزه درمان انتقاد 

كرد.
رشيد حيدرى مقدم؛ تصويب اعمال ضرايب رايگان 
براى احداث هتل ها توسط شوراى شهر همدان را 
ارزشمند دانســت و خواستار لحاظ تخفيف هاى 
مناسب براى ساخت مراكز بيمارستانى و درمانگاه 
هــاى خصوصيــدر تعرفه عوارض ســال 99 در 

شوراى شهر همدان شد.

سازمان حج 
وديعه گذاران را 
فراخواند

 سازمان حج و زيارت با صدور فراخوان از تمام 
دارندگان قبوض وديعه گذارى حج تمتع دعوت كرد 

براى تكميل اطالعات خود اقدام كنند.
در فراخوان ســازمان حج و زيارت آمده اســت: از 
تمــام دارندگان قبــوض وديعه گــذارى حج تمتع 

دعوت مى شــود با مراجعه به ســامانه رزرو حج به 
نشــانى reserve.haj.ir براى تكميل اطالعات 

خود اقدام كنند.
به  شــخصا  مى توانند  تمتع  حــج  وديعه گذاران 
اين ســامانه مراجعه كنند و يــا از طريق دفاتر 
خدمات زيارتى داراى مجوز از ســازمان حج و 
زيارت با پرداخت مبلغ 50هزار ريال (پنج هزار 
خود  فردى  اطالعات  تكميل  به  نســبت  تومان) 

كنند. اقدام 
هدف از اين فراخوان آن اســت كــه وديعه گذاران 

حج تمتع اطالعات شــخصى خود را در اين سامانه 
تكميــل، اصالح و به روزرســانى كننــد تا ضمن 
ســاماندهى كلى اولويت هــاى باقى مانده در نوبت 
تشــرف به حج، برقرارى ارتباطات بعدى سازمان 
حج و زيارت با وديعه گذاران، اطالع رســانى درباره 
اولويت هــا، برنامه هاى آموزشــى و توجيهى و ... 

امكان پذير شود.  
سازمان حج و زيارت تاكيد كرده است: اين فراخوان 
به معنى اعالم اولويت هاى حج ســال آينده نبوده و 
اولويت هاى تشــرف به حج سال 1399 به تناسب 

سهميه تعيين شده از سوى كشور ميزبان و به ترتيب 
و بر اســاس زمان ثبت نام زائران در بانك عامل در 

بازه زمانى مناسب اعالم خواهد شد.  
ايران و عربســتان هنوز درباره ســهميه حج 1399 
توافق نكرده اند.طبق توافق ســال گذشــته، سهميه 
حج 98 براى ايران 86 هزار و 500 نفر تعيين شــده 
بود كه همزمان با آغاز حج، عربســتان با اختصاص 
دوهزار سهميه اضافه ديگر براى ايران موافقت كرد 
و مجموعــا 88 هزار و 500 زائر ايرانى به حج تمتع 

مشرف شدند.

همكارى علوم پزشكى و شهردارى همدان 
براى زمينه سازى جذب گردشگرسالمت

هنردست ايرانيان 
در نمايشگاه ملى صنايع دستى همدان 

■ مالمير : برندسازى شهرى در حوزه صنايع دستى الزم است
■ عراقى : نقش گسترده صنايع دستى در شكوفايى اقتصاد ملى ديده شود


