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3 امتياز 
شيرين پاس 
در بيستون 

اصالح طرح 
تفصيلى  براى

 هموارشدن 
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فعًال نمى توان 
درباره اجراى 
برنامه هاى نوروز 
در همدان نظرى 
داد

مدارس همدان 
تا پايان هفته 
تعطيل شد
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
والدت امام محمدباقر(ع)
 را تبريك مى گوييم

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز
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سايه پررنگ پيشگيرى 
از تخلفات در انتخابات

 1- بــا پايــان يافتــن انتخابــات بررســى 
ــى  ــده و چراي ــى ش ــد ط ــه فراين و مطالع
محقــق نشــدن اهــداف پيش بينــى شــده از 
ســوى ســتاد انتخابــات و هيــأت نظــارت 

ضــرورى اســت...

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

عليــرضا شهبــازى
منتخب محترم مردم نهاوند                           
ــده  ــوان نماين ــه عن ــما را ب ــاب ش انتخ
نهاونــد در مجلــس يازدهــم تبريــك 
عــرض نمــوده و توفيــق خدمــت رســانى 
ــتان را  ــعه شهرس ــراى توس ــالش ب و ت

ــم. ــما آرزومندي ــراى ش ب

شوراى اسالمى شهر و شهردارى فيروزان

تقدير و تشكر

داوطلب نمايندگى يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى سلمان رضايى

 ....لم يشكر المخلوق و لم يشكر الخالق 
بدينوسيله از حضور كليه مردم با بصيرت و واليتمدار كشور اسالميمان در روز دوم اسفند 98 كه برگ زرين ديگرى بر تاريخ پر افتخار نظام 

مقدس جمهورى اسالمى ايران افزودند. 
مردم شريف حوزه انتخابيه بهار وكبودراهنگ و بويژه مردم بابصيرت و واليتمدار، غيرتمند، قدر  ناس اليق 
و سزاوار خدمت روستاى شهيد پرور و زيباى همه كسى (زادگاهم ) كه نشان دادند قدر خدمتگذاران صادق 

خود را بخوبى ميدانند. 
بسيجيان ، ايثارگران ،آزادگان، جانبازان ، خانواده هاى معزز شهدا ، كشاورزان ، كارگران و كسبه محترم 
همچنين شوراى اسالمى ودهيارى ،تك تك مردم عزيز و عزتمند وبا همت و اقتدار پدران ،مادران، خواهران  
وبرادران  از كوچك تا بزرگ كه در ابن مرحله از انتخابات نشان دادند  هر جا كه خدمتگذارى صديق و 

باشجاعت و شفاف و قانون مدار وجوداشته باشد قاطبه مردم  از ايشان حمايت ميكنند.
همچنانكه اين روستا بالغ بر 0/90 آراى خودرا به بنده اهدا نمودند.

 صميمانه از عمق وجود تشكر  وقدردانى مى نمايم.
جاى بسى افتخار است .

 واين نبود، نيست و نخواهد بود. جز اينكه با مردم حق شناس خود با وجدان، جدى وشفاف عمل نماييم  و 
مسئوليت پذير باشيم .

معتقدم كه اگر مردم بزرگوار حوزه انتخابيه بهار وكبودراهنگ فرصت شناخت واطالع يابى از خدمتگذاران 
خدوم و صادق و شجاع خود داشته باشندو نامزدهاى اليق و شايسته از فضاى جامعه براى معرفى خود 
بخوبى و بموقع بهره مند باشند ، همانند مردم بزرگ همه كسى و هر شهر وروستاى ديگرى بى تعارف اصلح 

را انتخاب مينمايند.
جعفرى  عيسى  آقاى  جناب  لذا الزم ميدانم به برادر و رقيب قبلى خود ونماينده برگزينده فعلى مردم  

از  كبودراهنگ  و  بهار  شهرستان  دو  تفكيك  جهت  در  را  خود  وموثر  مفيد  قدم  اولين   ، مجلس  نمايندگى  امر  در  وى  توفيق  وآرزوى  صميمانه  تبريكات  عرض  ضمن  مردم  منتخب 
بر  خود  منتخب  با  همراهى  و  مساعدت  هرگونه  از  بنده  جمله  من  رقيبان  ما  مسير  اين  در  و  بردارند  استان  سطح  در  وسيع  اقليمى  گسترش  و  جمعيتى  بافت  بلحاظ  كه  همديگر 
مدار قانون اساسى كشور  دريغ نخواهيم كرد .تاحصول نتيجه نهايى بنفع مردم حوزه انتخابيه خود بطور اخص و كل مردم كشور بطور اعم، مردم بزرگوار اين حوزه فعاليت وامور 
نماينده خود را رصد و اميد داريم كه در مسئوليت خطير امانت دارى اراى مردم در طى چهار سال آتى  همچنانكه در وعده هاى تبليغاتى قول دادند ، عمل نمايند وموفق باشند. 

ان شاءا...  تعالى.
در پايان از همه عوامل اجرايى ، نظارتى ، تمام كسانى كه در بهتر برگزار شدن و سالمت اننخابات بويژه شوراى محترم نگهبان وآحاد مردم بزرگ و شريف و شهيد پرور ايران اسالمى كه با حضور پر شكوه 

خود در پاى صندوقهاى راى اميد را به جامعه و اين آب وخاك كه معطر به خون هزاران شهيد است به ارمغان اوردند و موجب ضعف و نااميدى بيشتر نظام سلطه و استكبار جهانى شدند.
يكبار ديگر گرم و صميمانه تشكر مى نمايم .

والسالم عليكم و رحمه اهللا و البركاته 
مورخ سوم اسفند ماه 98

تبريك و تهنيت

مديريت صنايع غذايى بابونه حمزه(آلش)

جناب آقايان 
دكتر احد آزاديخـواه و

دكتر هادى بيگى نـژاد
بدين وسيله انتخاب به جا و شايسته شما عزيزان را به عنوان

نمايندگان محترم مردم شهرستان مالير 
در مجلس شوراى اسالمى 

صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده  توفيق و سربلندى شما عزيزان را در اين مسوليت خطير 
مردم  عنايت  حسن  با  كه  خور  در  انتخاب  اين  است  اميد   . خواستاريم  متعال  خداوند  درگاه  از 
شريف مالير تحقق يافته است گامى مثبت، روشن و اميدوار كننده در مسير توسعه و پيشرفت 

شهرستان باشد.

  دريچه سدهاى ســرابى و كالن باز 
شــده تا آمادگى مهار سيالب احتمالى را 

داشته باشد. 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان 
با اشــاره به پيش بينى بارش هاى شــديد 
در هفته جارى در اســتان گفت: دريچه 
سدهاى سرابى و كالن باز شده تا آمادگى 

مهار سيالب احتمالى را داشته باشد. 
منصور ســتوده با اشــاره بــه پيش بينى 
بارش هاى شديد در هفته جارى در استان 
همدان گفت: ســد كالن ظرفيت مناسب 
براى مديريت ســيالب هاى گذشــته را 
دارد و همچنيــن از چند روز گذشــته با 
بازگشــايى دريچه تحتانى سد، از حجم 

آن به منظور كنترل و مديريت ســيالب و 
جلوگيرى از آسيب ها به پايين دست سد 

كاسته شده است. 
به گزارش مهر، مديرعامل شــركت آب 
تحتانى  دريچه  افــزود:  همدان  منطقه اى 
مخزن سد سرابى نيز از امروز بازگشايى 
شد تا آمادگى مهار سيالب هاى ناشى از 
بارندگى و ذوب برف هاى باالدســت را 

داشته باشد. 
ســتوده با اشــاره بــه گزارش ســازمان 
هواشناسى و پيش بينى بارش تجمعى 70 
تــا 100 ميلى متر در نيمه جنوبى اســتان 
همدان گفت: از بامداد سه شــنبه ششــم 
اسفندماه به مدت 33 ساعت باران مى بارد. 

مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان 
هشــدار داد: ساكنان شــهرهاى جنوبى 
اســتان همدان از هرگونه توقف و عبور 
و مــرور در حريم و بســتر رودخانه ها 

اجتناب كنند. 
ســتوده تأكيد كرد: عشاير و روستاييان از 
تردد، توقف و اسكان در حاشيه رودخانه 
و مســيل ها، ســدها، تأسيســات آبــى، 
تغذيه هاى مصنوعى و بندهاى ذخيره آب 

بپرهيزند. 
وى افــزود: در اثــر بارندگى، حاشــيه 
رودخانه مسيل ها، سدها و تأسيسات آبى 
به شدت سست مى شود و بايد از تردد در 
اين مكان ها به طور جدى خوددارى كرد. 

 معاون خدمات شــهرى شــهردارى 
شهردارى  نيروهاى  آماده باش  از  همدان 
براى كنترل سيالب و آبگرفتگى معابر در 

شهر همدان خبر داد. 
وحيــد على ضميــر، با تأكيد بــر اينكه 
شــهر  ســطح  رودخانه هاى  اليروبــى 
انجام شده اســت، اظهار كرد: اليروبى 
رودخانه ها انجام شده و تجهيزات مورد 
نيــاز در بحث آبگرفتگى نيــز در حال 

آماده باش هستند. 
وى با اشاره به شناسايى و اصالح نقاطى 
كه دچار آبگرفتگى مى شــوند، تصريح 
كرد: نقاطى كه در سال هاى گذشته دچار 
آبگرفتگــى بودند، شناســايى و اصالح 
درحال حاضر  به طورى كه  اســت؛  شده 
طرح انتقال آب هاى ســطحى از ميدان 
رسالت كه يك پروژه بزرگ در راستاى 

مديريت و جلوگيرى از آبگرفتگى معابر 
اين منطقه است، درحال اجرا است. 

به گزارش ايسنا، معاون خدمات شهرى 
شهردارى همدان با تأكيد بر شناسايى و 
مراقبت از دريچه ها، از مردم خواست تا 
از انداختــن زباله ها در جوى هاى آب و 
دريچه ها خــوددارى كنند زيرا اين اقدام 
موجب آبگرفتگى معابر در هنگام بارش 

مى شود. 
وى با اشــاره به اينكه براساس پيش بينى 
فردا  و  امــروز  بارش هاى  هواشناســى 
بارندگى هــاى طوالنــى خواهــد بود، 
يادآور شد: به شهروندان همدانى توصيه 
مى شود از ترددهاى غيرضرورى در اين 
ايام خــوددارى كنند و در صورت بروز 
آبگرفتگى با شماره 137 تماس بگيرند. 

على ضميــر تأكيــد كــرد: 600 نيروى 

خدمات شــهرى و ماشين آالت سنگين 
و بيل مكانيكــى براى كنترل و مديريت 
ســيالب درنظر گرفته شــده و در حال 

آماده باش قرار دارند. 
وى با بيــان اين كه رفع كامل مشــكل 
آبگرفتگى معابر امرى بســيار پرهزينه و 
زمان بر اســت، گفت: شــهروندان عزيز 
مى توانند با رعايت مواردى چون پرهيز 
از رهاســازى زباله در معابر، جوى ها و 
كانال هاى سطح شهر، مانع از انباشت و 
انسداد كانال هاى دفع آب هاى سطحى و 
مسيل ها شــوند، زيرا اين موضوع نه تنها 
زحمــت نيروهاى خدماتى شــهردارى 
را چندين برابر مى كند، بلكه مشــكالت 
بسيارى را نيز براى آنها فراهم مى كند كه 
آب گرفتگى معابر در زمان بارندگى هاى 

شديد از آن جمله است.

مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان:

سدهاى استان همدان براى مهــار سيالب احتمالى 
آمــاده شده است

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

رئيس شوراى شهر به شهردار اخطار داد

صندلى لرزان صوفى
■ شهردارى همدان يا رياست فدراسيون،شورا توضيح مى خواهد

بـارش هاى 
سيل آسـا 
در همـدان

 
احتمال آب گرفتگى معابر 
لغزندگى جاده ها و وقوع 

سيالب وجود دارد

معاون خدمات شهرى شهردارى همدان:
شهردارى براى كنترل سيالب و آبگرفتگى معابر 

در آماده باش است

قربانيان كرونا 
هر روز بيشتراز ديروز
■ بارش زودتر از كرونا ستاد بحران را پاى كار آورد

■ سيل سرپوش اهمال كارى كرونا در همدان
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نگاهى به انتخابات مجلس در تويسركان

كاهش معنادار آرا مفتح
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

سايه پررنگ پيشگيرى از تخلفات 
در انتخابات

 1- با پايان يافتن انتخابات بررســى و مطالعه فرايند طى شــده و 
چرايى محقق نشــدن اهداف پيش بينى شده از سوى ستاد انتخابات و 
هيأت نظارت ضرورى است تا در انتخابات بعدى با رفع موانع اهداف 

به صورت كامل محقق شود.
البته رســانه ها در اين زمينه با محدوديت هايى چون پايين بودن سطح 
انتقادپذيرى مســئوالن مواجه هســتند و نمى تواننــد كامل و جامع به 
آسيب شناسى وارد شوند و اين وظيفه خود نهادهاى مرتبط با انتخابات 
است كه بررسى موضوع را براى اصالح روند و تجربه اندوزى در دستور 

كار قرار دهند.
2- ستاد انتخابات استان از زمان آغاز به فعاليت اهداف خود را برگزارى 
انتخاباتى ســالم، رقابتى و با حداكثر مشاركت و در امنيت كامل اعالم 
كرد اما به جز دستيابى به 2 هدف برگزارى انتخابات سالم و در امنيت 
به 2 هدف ديگر يعنى انتخابات رقابتى و مشاركت حداكثرى نتوانست 

به صورت كامل دست يابد.
اين نوع عملكرد در واقع نشان از دستيابى به بيش از 50 درصد اهداف 
تعيين شــده در انتخابات توسط ستاد انتخابات استان است كه در نوع 

خود نبايد عملكرد قابل قبولى باشد.
3- ســتاد انتخابات اســتان آنچنان كه رئيس آن و استاندار گفته اند در 
اجراى قانون و عمل به قانون در كشور پيشرو بوده است اما با اين حال 
نتوانسته به 2 هدف رقابت و مشاركت حداكثرى در انتخابات به شكل 
كامل دست يابد و اين دست نيافتن به اهداف با پيشرو بودن در كشور 

قابل تأمل است.
از اين ســتاد هيچ اقدام ابتكارى براى افزايش رقابت يا مشــاركت در 
انتخابات ديده نشد و حتى تجربه ستادهاى گذشته در ارتباط گرفتن با 

مردم و دعوت به مشاركت در اين ستاد به كار گرفته نشد.
با اين اوصاف مى توان دليل پيشــرو بودن ســتاد را در اين دانست كه 
اين ستاد مجرى خوبى براى دستورالعمل هاى ارسالى از ستاد انتخابات 
كشــور بوده و تنها به اجراى اين دستورالعمل ها به شكلى دقيق توجه 

داشته و نتوانسته ابتكارى مختص انتخابات استان از خود نشان دهد.
4- هيأت هاى اجرايى در موضوع بررســى صالحيت ها عملكرد قابل 
قبولى داشــتند هرچند انتخاب افرادى كــه از داوطلبان بودند و بعدها 
انصراف داده و وارد روند ثبت نام انتخابات شدند، از نقاط ضعف برخى 
فرمانداران در شناسايى هيأت هاى اجرايى بود اما اين هيأت ها در بررسى 
صالحيت ها توانستند با استناد به اســتعالمات از مراجع 4گانه، تقريبا 

كم نقص عمل كنند.
هيأت هاى اجرايى و تعامل ستاد با هيأت نظارت در چينش آنها از نقاط 
قوت اين دوره از انتخابات بود كه چالش هاى برخى دوره ها در چينش 

آنها پيش نيامد.
5- هيأت نظارت در بررســى صالحيت ها بيشترين مباحث را به خود 
اختصــاص داد و در اين بخش تعامل خوبى بين نظارتى ها و اجرايى ها 
رخ نداد تا نتيجه آن تأييد صالحيت برخى داوطلبان براى افزايش رقابت 

و در نتيجه مشاركت بيشتر مردم در انتخابات باشد.
عدم احراز صالحيت بسيارى از داوطلبان با توجه به دفاتر فعال هيأت 
نظارت در استان در طول سال، رد و تأييد صالحيت برخى داوطلبان و 
نگهداشتن داوطلبان در شرايط خوف و رجا براى رد يا تأييد صالحيت 
تا دقايق پايانى و ابهام در رفت و آمد داوطلبان از جمله انتقادات وارده 

به عملكرد هيأت نظارت استان است.
اين اتفاق خوبى نيست كه داوطلبان در همان ابتدا تعيين تكليف نهايى 
به لحاظ صالحيت نشوند و روند بررسى صالحيت در مرحله اى پايان 

مى يابد و تا دقايق آخر صحبت از تأييد يا رد داوطلبان باشد.
توجــه به اين مهم در كنار اقناع افــكار عمومى از رد صالحيت برخى 
داوطلبان كه افكار عمومى چندان با آن موافق نيســتند، ضرورتى براى 

ادامه كار بى نقص تر هيأت نظارت بر انتخابات در استان است.
6- موفق تريــن نهاد مرتبط با انتخابات با عملكردى عالى كه بر تمامى 
فعاليت ها سايه انداخت و دليلى بر كم بودن يا نبودن شور انتخاباتى در 

انتخابات استان شد، نهادهاى نظارتى و پيشگيرى از تخلفات بودند.
مصاحبه هاى بسيار، برگزارى همايش و هشدارهاى بسيار به داوطلبان 
براى تخلف نكردن، اقداماتى بود كه مســؤالن اين حوزه انجام دادند و 
تأثير آن را نيز در ترس داوطلبان از تبليغات حتى قانونى ديدند، شايد اگر 
ستاد انتخابات براى افزايش شور و نشاط انتخاباتى و افزايش مشاركت 

اقداماتى مشابه انجام مى داد، امروز به تمام اهداف خود رسيده بود.
7- امروز نتيجه عملكرد ستاد انتخابات و هيأت نظارت و ديگر نهادهاى 
مرتبط با انتخابات مشاركت زير 50 درصدى مردم در انتخابات استان و 
به نظر براى نخستين بار در طول دوره هاى انتخابات مجلس شده است.
اين نتيجه و اين مشاركت حرف ها و پيام هاى بسيارى در خود دارد كه 
صرفا به عملكرد نهادهاى مرتبط با انتخابات ارتباط ندارد اما اين نتيجه 
نيازمند توجه جدى  است تا با رفع موانع ساختارى و همچنين افزايش 
رضايتمندى مردم در طول سال و نه توجه انتخاباتى به آنها، در انتخابات 

سال 1400، مردم مشاركتى حداكثرى داشته باشند.

64 طرح منابع طبيعى همدان آماده بهره بردارى است
 همزمان با هفته منابع طبيعى (15 تا 21 اســفند) 64 طرح اين حوزه در ســطح استان 

بهره بردارى مى شود. 
 مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان گفت: 23 طرح جنگل كارى، 8 طرح حفاظت 
و امور اراضى، 27 طرح در حوزه احيا و اصالح مراتع و 6 طرح آبخيزدارى همزمان براى 

هفته منابع طبيعى آماده بهره بردارى شده است. 
به گزارش ايرنا، اسفنديار خزائى اظهار كرد: همزمان با نخستين روز از هفته منابع طبيعى و 
جشن ملى درخت كارى، با حضور مسئوالن استانى و شهرستانى بيش از 350 هزار اصله 

نهال در مكان هاى از پيش تعيين شده كاشته مى شود. 

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان با بيان اينكه 350 هزار اصله نهال نيز بين مردم 
توزيع مى شــود، افزود: اين نهال ها شامل اقاقيا، زبان گنجشگ و توت بوده زيرا مقاوم به 

شرايط كم آبى و مناسب با اقليم همدان هستند. 
خزائى گفت: ترويج فرهنگ منابع طبيعى، اســتفاده از مشاركت هاى مردمى و تشكل هاى 
مردم نهاد محيط زيست در كاشت نهال و حفظ و احياى عرصه هاى ملى از برنامه هاى مهم 

در طول هفته منابع طبيعى است. 
وى اظهار كرد: 15 تا 21 اســفندماه در تقويم رســمى كشــور به نام هفته منابع طبيعى 
نام گذارى شــده است كه شعار امسال اين هفته «نهال كارى همگانى براى ايرانى سرسبز» 
است. مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان افزود: فرهنگ سازى و آموزش مهم ترين 
عامل در حفاظت و توســعه عرصه هاى منابع طبيعى توســط مردم اســت و با توجه به 

سياست ســازمان مبنى برحفاظت مشــاركتى، مردم نقش تأثيرگذار در حفظ عرصه هاى 
منابع طبيعى دارند. 

خزائى افزود: يگان حفاظت منابع طبيعى اســتان در راســتاى مقابله و كاهش تخريب و 
تصرف اراضى ملى، مبناى عملياتى خود را فرهنگ سازى و پيشگيرى بنا نهاده است. 

وى گفت: منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان با هرگونه تخريب و تصرف زمين هاى ملى 
را از طريــق يگان حفاظت منابع طبيعــى پيگيرى و با متخلفان از طريق قانون به صورت 

جدى برخورد مى كند. 
خزائى بيان كرد: اداره هاى منابع طبيعى و آبخيزدارى در همه شهرســتان هاى اســتان به 
صورت 24ساعته آماده دريافت گزارش هاى مردمى مبنى بر تخريب، تصرف، آتش سوزى 

از طريق شماره تلفن 1504 هستند. 

رئيس شوراى شهر به شهردار اخطار داد

صندلى لرزان صوفى
■ شهردارى همدان يا رياست فدراسيون،شورا توضيح مى خواهد

بارش هاى سيل آسا در همدان 
احتمال آب گرفتگى معابر، لغزندگى جاده ها و 

وقوع سيالب وجود دارد
 مســئول پيش بينى هواشناسى اســتان همدان از وقوع بارش هاى 

شديد و سيل آسا در همدان خبر داد.
محمدحســن باقرى شكيب، اظهار كرد: از بعداز ظهر دوشنبه  فعاليت 
ســامانه بارشى در اســتان آغاز مى شــود و تا روز چهارشنبه شاهد 

بارش هايى به صورت برف و باران در استان خواهيم بود.
وى تصريح كرد: اوج  فعاليت و شــدت اين سامانه بارشى مربوط به 
2 شب پيش روى است. شدت بارش ها در نقاط جنوبى استان بسيار 

بيشتر از ساير نقاط است.
مسئول پيش بينى هواشناسى استان همدان با بيان اينكه در نقاط جنوبى 
اســتان مقــدار بارش ها به بيش از 100 ميلى متر هم خواهد رســيد، 
ابراز كرد: در شهرستان همدان نيز احتمال بارش 60 تا 70 ميلى مترى 

وجود دارد.
باقرى شــكيب با تأكيد بر اينكه با توجه به  شــدت بارش ها، احتمال 
آب گرفتگى معابر، لغزندگى جاده ها و وقوع سيالب وجود دارد، اظهار 
كرد: در روزهاى گذشته اخطاريه و هشدارهاى مربوط به اين سامانه 

بارشى صادر شده است.
ــاران اســت،  ــه صــورت ب ــدا ب ــان اينكــه بارش هــا در ابت ــا بي وى ب
ــد شــاهد ريــزش  ــا از بعــد از ظهــر سه شــنبه باي تصريــح كــرد: ام
ــرف  ــم ب ــار نداري ــوا انتظ ــاى ه ــه گرم ــه ب ــا توج ــيم. ب ــرف باش ب

ــد. ــر روى زميــن باقــى بمان ــادى ب زي
مسئول پيش بينى هواشناسى استان همدان با اشاره به اينكه تا آخر هفته 
خبرى از سرماى شديد نيست، ابراز كرد: اما حداكثر دماى شهرستان ها 

تا 5 درجه سانتى گراد كاهش مى يابد.
 هشدار! به اين 8 استان  سفر نكنيد

 رئيــس مركز اطالعات و كنترل ترافيــك راهور ناجا گفت: با توجه 
به پيش بينى هواشناســى مبنى بر وقوع بارش باران و احتمال سيالبى 
شــدن جاده ها، هموطنان از سفر به محورهاى 8 استان به ويژه لرستان 

خوددارى كنند.
نــادر رحمانى رئيس مركز اطالعات و كنتــرل ترافيك راهور ناجا به 
پيش بينى هواشناســى مبنى بر شــدت بارش باران در برخى استان ها 
از بعد از ظهر امروز اشــاره و اظهار كرد: با توجه به شــدت بارش از 
رانندگان و هموطنان عزيز درخواســت مى شود از سفر به استان هاى 
لرستان، ايالم،  كرمانشاه، شمال خوزستان، همدان، مركزى، چهارمحال 

وبختيارى وجنوب كرمانشاه پرهيز كنند.
وى به سفر نكردن به لرستان تأكيد كرد و گفت: احتمال سيالبى شدن 
در محور اســتان هاى فوق محتمل است، بنابراين به هموطنان توصيه 
مى شــود، امروز بعد از ظهر و فردا از سفر به اين استان ها خوددارى 

كنند.
رئيــس مركز اطالعات و كنترل ترافيــك راهور ناجا به موج ديگر 
بارش ها كه نيمه شــمالى كشور و استان هاى مركزى را فرا مى گيرد 
پرداخت و تصريح كرد: از امروز بعد از ظهر به ويژه براى روزهاى 
سه شــنبه تا چهارشــنبه محورهــاى مواصالتى از غرب تا شــرق 
كشور و اســتان هاى مركزى لغزنده خواهند شــد. بنابراين الزامى 
است رانندگان با رعايت ســرعت مطمئنه و فاصله طولى مجاز به 

رانندگى بپردازند. 
رحمانــى وضعيت فعلــى جاده هاى كشــور را در برخى محورهاى 
اســتان هاى خراسان رضوى، آذربايجان شــرقى، زنجان و ارتفاعات 
فيروزكوه همراه با مه گرفتگى و كاهش ديد دانست و گفت: ترافيك در 
آزادراه كرج-تهران، جاده مخصوص و پاكدشت- تهران نيمه سنگين 

و در برخى مقاطع پرحجم گزارش شده است.
وى خاطرنشان كرد: ساير محورهاى مواصالتى كشور از جوى آرام و 

ترافيكى روان برخوردار هستند.

1- اقدامات خيرخواهانه مردمى در مقابله با كرونا در حال انجام است. 
گويا توزيع رايگان ماسك در بين مردم از جمله اقدامات برخى خيرين 
بوده است. گفتنى است متأسفانه اخبار احتكار و گران فروشى ماسك 
از سوى برخى سودجويان بر اخبار اقدامات خيرخواهانه سايه انداخته 

است.
2- مراســم ترحيم هايى كه پيش بينى جمعيتى بااليى داشــته لغو 
شــده است. گويا مراسم شــب هفت مرحوم ذبيح ا... صفايى نيز 
كه قرار بود در مســجد مهديه همدان برگزار شــود، از ســوى 
اصالح طلبان لغو شــده است. گفتنى اســت مراسم و برنامه هايى 
بــا پيش بينى حضور بيش از 50 نفر بنابر دســتورالعمل مقابله با 

شود. لغو  بايد  كرونا 
3- احزاب دوباره بى خانه مى شوند. گويا شوراى شهر همدان خواستار 
بازپس گيرى خانه داده شــده به احزاب از سوى شهردارى به سفارش 
استاندارى است. گفتنى است خانه احزاب در انتخابات مجلس يازدهم 

فعاليت قابل قبولى نداشت.
4- ترس از شــيوع كرونا بر اقتصاد حوزه گردشــگرى استان آسيب 
جدى وارد مى كند. گويا رســتوران ها، هتــل و ديگر اماكن مرتبط با 
گردشــگرى در استان كم يا بى مشترى يا تعطيل شده اند. گفتنى است 
تداوم اين روند، اقتصاد گردشــگرى در نوروز را با زيان بســيار زياد 

مواجه خواهد كرد.
5- برخــى مديران ديدارهاى مردمى خــود را محدود كرده اند. گويا 
كرونا بهانه اين محدوديت دوســت داشتنى براى برخى مديران شده 
است. گفتنى است در اين شرايط بهتر است دستگاه ها تعطيل شوند تا 

انتظارى هم براى ديدار يا كار وجود نداشته باشد.

 عزم جدى عباس صوفى شــهردار همدان 
براى حضور در انتخابات فدراســيون فوتبال، 
مديريت شهرى را در آستانه تغيير جايگاه قرار 

داده است. 
هر چند شورانشينان از شهردار همدان به دليل 
نداشتن هماهنگى مبنى بر حضور در انتخابات 
آزاد فدراسيون فوتبال گاليه مند هستند و دست 
بــه انتقاد زدند اما برخــى از آنها بى ميل براى 

خروج او از كابينه شهردارى نيستند. 
اين روزها هرچند بين شورا و مديريت شهرى 
بارها شــاهد آشكار شدن اختالف ها و همسو 
نبــودن در برخى تصميم گيرى ها هســتيم اما 
برخى اعضاى شورا بى تمايل به تغيير در رأس 
مديريت شهرى نيستند و راه را براى تحقق اين 

امر باز مى گذارند. 
به گزارش ايرنا، انتقادهاى گاه و بيگاه در صحن 
علنى شوراى اسالمى شهر همدان از عملكرد 
بخش هاى مختلف مديريت شــهرى بيش از 

گذشته به ميزان اختالف ها دامن مى زند. 
در اين بين اگرچه صوفى نزد عده اى به عنوان 
شــهردار جهادى شناخته مى شــود اما برخى 
اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان عملكرد 

وى را بارها به چالش كشيده اند. 
اعتراض ها بــر نبود هماهنگــى صوفى براى 
شركت در انتخابات فدراسيون فوتبال اگرچه 
بهانه اى بيش متصور نمى شــود اما مســيرى 
هموار براى منتقدانش در شورا است تا بتوانند 
بدون دردســر و حاشيه او را از رأس مديريت 

شهرى كنار بزنند. 
همين مســأله سبب شــد تا حاميان شهردار 
همدان در شــورا بــه منتقدانش عنوان كنند 
كه اگــر درصدد كنار زدن وى هســتند، به 
او كمــك كنند تا در انتخابات فدراســيون 

شود.  پيروز 
يكى از اعضاى شــوراى شــهر همدان نيز در 
اظهار نظرى جالــب عنوان كرد: منتقدان براى 
رهايى از شــهردار، با رأى دهنــدگان مجمع 
انتخابات فدراســيون فوتبال رايزنى كنند تا به 

نفع وى رأى بدهند. 
صوفى جزو نامزدهاى جدى رياست فدراسيون 
فوتبال به شــمار مى رود هر چند شانس او را 
براى پيروزى در اين ماراتن سرنوشت ســاز، 

كم رنگ مى كند. 
صوفى اگرچه نســبت به ساير نامزدها، آنطور 
كه بايد در پايتخت مطرح نيست اما سال ها در 
رشته فوتبال با سمت هاى مختلف ورود يافته و 

به عنوان عضو كميته توسعه فدراسيون، همواره 
حضورى پررنگ در نشست ها داشته است. 

با وجود اين اگر وى بتواند در ماراتن انتخابات 
فدراســيون فوتبــال بــه آرزوى ديرينه خود 
به عنوان رئيس فدراســيون دست يابد، عطاى 
مديريت شــهرى همدان را به لقايش خواهد 

بخشيد. 
اما بى ترديد شكست در انتخابات هرنوع امكان 
تغيير سرنوشت او در مديريت شهرى همدان 

را محتمل خواهد ساخت. 
ابراهيــم مولــوى، على رحيمى فــر و حميد 
بادامى نجات 3 عضو شــوراى اســالمى شهر 

همدان از حاميان اصلى صوفى براى رسيدن به 
كرسى رياست فدراسيون فوتبال هستند. 

آنــان معتقدند كــه شــهردار فعلى همدان 
توانايى الزم براى رياســت فوتبال به عنوان 
ورزشى  فدارســيون هاى  مهمترين  از  يكى 
كشور را دارد و اين جسارت وى به عنوان 
يك همدانى بــراى حضور در انتخابات و 
در بين افراد سرشــناس ديگــر قابل تقدير 

است. 
مجمع فدراســيون فوتبال 77 نفر است كه 6
نامزد 10 امضا گرفتند و اين يعنى هر كدام فعال 
10 رأى دارند و بايد براى جلب و جذب 17

رأى ديگر تالش كنند. 
بــا توجه به اينكه احتمال حذف برخى رقيبان 
انتخاباتى صوفــى به دليل بازنشســتگى و يا 
نداشتن 10 ســال مديريت ورزشى در مرحله 
دوم تأييــد صالحيت ها وجود دارد، صوفى را 
مى توان از بخت هاى رســيدن به اين صندلى 

مهم برشمرد. 
بيست و پنجم اسفندماه جارى مجمع انتخابات 
فدراســيون فوتبال در تهران برگزار مى شود و 
بايد ديد سرنوشــت شهردار همدان كه حاال با 
حضور در اين ماراتن انتخاباتى گره خورده، در 

نهايت چه خواهد شد. 

 با اينكه جوالن كرونا در شهر به يك خطر 
جدى تبديل شده است و روزانه درصد احتمال 
ابتال به اين ويروس در بين افراد باالســت اما 
اعضاى ستاد بحران استان با موضوع بارش هاى 
شــديد در راه و احتمال سيل روز چهارشنبه 

تشكيل جلسه مى دهند.
متأســفانه اين موضوع كه در شرايط بحرانى 
مســئوالن ســعى دارند بــا روى كار آوردن 
موضوعات ديگر صورت مسأله را پاك كنند، 
ماجراى تازه اى نيست. همين چند ماه گذشته 
بود كه براى پاك كردن چالش به وجود آمده از 
آنفلوانزا در شهر موضوعات ترافيكى را پيش 
كشــيدند و به جاى چاره انديشى و شفافيت 
عملكرد در اطالع رســانى به رســانه ها روند 

محافظه كارانه در پيش گرفتند.
حاال هم با ورود كرونــا به جاى پرداختن به 
حياتى ترين بحران موجود در اســتان، ســتاد 
بحران به راحتى از مســأله عبــور كرده و تنها 
به ذكر جمله كليشــه اى كه در استان وضعيت 
نرمال است و رســانه ها جو را متشنج نكنند؛ 

اكتفا مى كنند.
معاون عمرانى استاندارى همدان در اين جلسه 
با بيان اين كه اطالع رسانى درباره بحران سيل 
روز چهارشــنبه تنها از طريق مديريت بحران 
انجام مى شود، گفت: سيالب هاى فروردين ماه 
تجربه خوبى بود تا بسيارى از استانداردسازى 
ها در اســتان براى مقابله با سيل به روزرسانى 

شود.
محمودرضــا عراقى افزود: بــراى احتماالت 

بروز بحران در بارش ها راه هاى ميان روستايى 
و پل ها ايمن شــده اســت و پهنه بندى ها نيز 
صورت گرفته انــد. وى با بيان اين كه هرگونه 
خطا و اشــتباه از مســئوالن در بروز ســيل 
پذيرفتنى نيســت، عنوان كرد: با تجربه اى كه 
در سطح كشــور در بحران سيل وجود دارد، 
هرگونه خطا از جانب مسئوالن براى مردم قابل 
پذيرش نيســت بر اين اساس نهايت توجه و 
دقت را در مقابله با ســيل پيش رو بايد به كار 

گرفت.
وى همچنين به نقش سدها در سيل اشاره كرد 
و افزود: ســدها نقش مهمى در پيشگيرى از 
ســيالب دارند بر همين اساس انتظار مى رود 
حتى آب گيرى هاى موجود در پشــت سد به 
رودخانه ها هدايت شــود تا از ظرفيت سدها 

بيشتر بتوانيم در بروز سيل استفاده كنيم.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان 
گفت: با توجه به اينكــه احتمال قيچى كردن 

و ايجاد راه بندان توســط تريلرها زياد است، 
درخواســت مى شود پليس راه هنگام نامساعد 
بودن شــرايط جوى براى اين قبيل خودروها 

محدوديت تردد ايجاد كند.
عليمردان طالبى بيان كرد: با توجه به شناسايى 
نقاط ضعف و آســيب در ســيالب فروردين 
امسال اميد مى رود با مشكلى در بارندگى هاى 

پيش رو مواجه نشويم.
مديرعامل جمعيت هالل احمــر همدان نيز 
گفت: خودروهــاى نجات اين جمعيت توان 
رهاســازى سرنشــينان گرفتار در داخل يك 
خودرو مچاله شــده را دارد؛ اما پس از بروز 
يك ســانحه جاده اى در همدان اين موضوع 
توسط نيروهاى امدادى و شهروندان حاضر در 
محل به هالل احمر اطالع رسانى نشده و راننده 

ساعت ها داخل خودرو گرفتار بود.
بهــروز كارخانه اى بيان كــرد: جمعيت هالل 
احمر همدان براى حوادث احتمالى ملزومات 

مــورد نياز را ذخيــره و انبار كرده اســت و 
هم اينك پتو و نايل به اندازه كافى وجود دارد 
و در صورت بروز سيالب كسى بدون كمك 
باقى نمى ماند. مديرعامل جمعيت هالل احمر 
همدان از مســئوالن مديريت بحران خواست 
محل اسكان اضطرارى مسافران در راه مانده از 
هم اينك مشخص كرده تا نسبت به تجهيز آن 
و قراردادن جيره خشــك و بسته غذايى آماده 

اقدام شود.
كارخانــه اى اطالع رســانى به موقع به مردم 
بــراى باال بــردن آمادگــى و تشــويق به 
خودامدادى در راستاى شــعار هر خانواده 
يك امدادگر را مورد تأكيد قرار داد و افزود: 
موقع بــروز حادثه نبايد افراد به فكر فيلم و 
ســلفى گرفتن با حادثه ديده باشند بلكه بايد 

به كمك او بشتابند.
وى گفت: نبايد احساســى با اقالم امدادى 
برخورد كرده و براى 3 ســاعت راه بندان به 
پهن كردن ســفره براى در راه ماندگان اقدام 
كــرد؛ بلكه افراد گرفتار در برف مى توانند با 
مراجعه به نزديكترين محل نســبت به تهيه 

غذا و مواد مورد نياز اقدام كنند.
مديركل بنياد مســكن نيز در اين جلسه با 
بيــان اينكه 130 ميليارد تومان تســهيالت 
آسيب ديدگان  به  مسكن  ساخت  بالعوض 
شده  پرداخت  همدان  در  فروردين  ســيل 
است، گفت: به موازات بازسازى، بهسازى 
است  داشته  خوبى  پيشــرفت  نيز  واحدها 
و از 4 هــزار و 16 فقــره عقد قــرداد با 
بانك هــاى عامل براى بهســازى مســكن 

روستايى انجام شده است.
حسن طرفى همچنين گفت: از حساب هاى 
بالعوض، 80 ميليارد تومان باقى مانده است 
كه در حساب شباى افراد واريز خواهد شد.

اخطار رئيس شوراى 
شهر به شهردارهمدان

 رئيس شــوراى شــهر همدان در صحن 
شــورا اعالم كرد: چندى اســت كه مبحث 
ثبت نام شــهردار همدان در انتخابات مجمع 
فدراســيون فوتبال از زباِن ديگران به گوش 
اعضاى شوراى شــهر رسيده كه متأسفانه به 

آنان، اطالعى داده نشده است.
كامران گردان گفت: شــهردار در اين زمينه 
نه با اعضاى شــورا و نه رئيس شوراى شهر، 
مشــورت نكرده است؛ درحالى كه در نهايت 
بايد براى استعفا، از طريق شوراى شهر، اقدام 

كند.

وى گفت: اين اقدام شخص شهردار در مقام 
حقيقى، مشكلى ندارد؛ اما از لحاظ اخالقى، 
مى بايســت حرمت اعضاى حفظ مى شد و 
اطالع اوليه به شورا، نشان دهنده احترام به اين 

نهاد مقدس است.
گردان همچنين افزود: آقاى شهردار، حرمت 
اعضاى شــورا را حفظ نكــرد؛ درحالى كه 

جايگاه شورا، بايد حفظ شود.
شهر و شهروندان با تغيير و تحوالت ناگهانى 
شهر، آسيب خواهند ديد؛ از اين رو نمايندگان 
پارلمان شهرى بايد پاسخگوى افكار عمومى 

باشند.
وى تأكيد كرد: شهردار همدان، تعامل خود را 
با شوراى شهر، كمتر كرده  است كه اين اقدام، 

شايسته نيست.
رئيس شوراى شــهر همدان افزود: شوراى 
شهر در رأس شهردارى قرار دارد؛ درحالى كه 
اين مهم در شــهردارى همدان، ناديده  گرفته 

شده است.
گردان در پايان گفت: عباس صوفى با اكثريت 
آرا به سمت شــهردار همدان انتخاب شد و 
همه ما قول داديم تا پايان دوره پنجم در كنار 

يكديگر به شهروندان عزيز خدمت كنيم. 
انتقادى نيــز مبنى بر نصب بنر 7 ميليونى در 
ايام مبارك 22بهمن با زيرنويس شــهردارى 
بدون درج نام شوراى شهر همدان در سطح 
شهر مطرح است كه متأسفانه اين بى اعتنايى 

به شورا، در موارد ديگرى هم ديده مى شود.

بارش زودتر از كرونا ستاد بحران را پاى كار آورد

سيل سرپوش اهمال كارى كرونا در همدان

مدارس همدان تا پايان هفته تعطيل شد
 در راســتاى اقدامات پيشگيرانه در مقابله با كروناويروس، مدارس 

استان همدان در تمامى مقاطع تحصيلى تا پايان هفته تعطيل شد. 
به گزارش روابط عمومى استاندارى همدان، در راستاى انجام اقدامات 
پيشــگيرانه در مقابل كروناويروس و اهتمام به سالمتى دانش آموزان، 
فرهنگيان و خانواده ها و نظر به هماهنگى با دانشــگاه علوم پزشــكى 
ابن ســينا تمامى مدارس در تمامى مقاطع تحصيلى، دانشگاه ها و مراكز 
آموزشــى (صرفاً كالس هاى آموزشــى)، علمى، آزاد و زبان تا هشتم 
اســفندماه 1398 در نوبت صبح و بعدازظهر در سراسر استان همدان 

تعطيل اعالم مى شود. 
پيش از اين آموزش و پرورش اســتان مدارس را در روزهاى يكشنبه 
و دوشــنبه (4 و 5 اســفندماه) تعطيل كرده بود و با اين خبر تعطيلى 

مدارس تمديد شد. 
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خبر خبر

جو روانى شيوع كرونا 
بايد با آموزش آرام شود

 فرماندار ويژه مالير با تأكيد بر اينكه جو روانى شــيوع  كرونا بايد 
با آموزش آرام شــود، در جلسه ستاد مديريت كرونا در مالير گفت: 
درحال حاضر اطالع رسانى مناسب و صحيح توسط اصحاب رسانه و 

خبرنگاران انجام مى گيرد.
قــدرت ا... ولدى با تأكيد بــر اينكه نظارت ها بايد در تمام ســطوح 
شهرســتان بيشتر شــود، تصريح كرد: اجازه نمى دهيم برخى افراد از 
اين موضوع سوءاســتفاده كنند. وى با بيان اينكه نبايد به دانش آموزان 
و دانشــجويان به دليل غيبت و حضورنداشــتن در كالس هاى درس 
سخت گيرى شــود، گفت: تهديد جدى از سوى كروناويروس را در 

استان شاهد نيستيم و بايد از بروز شايعات جلوگيرى شود.
 اجازه نمى دهيم نظم و انضباط شهر به هم بريزد

معاون استاندار همدان اظهار كرد: ادارات صنعت، معدن و تجارت و 
تعزيرات حكومتى شهرستان بايد با سودجويانى كه در تأمين مايحتاج 
مردم چون ماســك و مواد ضدعفونى سوءاستفاده، گرانفروشى و يا 

احتكار داشته اند، به شدت برخورد كنند.
وى بــا بيان اينكه اجازه نمى دهيم نظم و انضباط شــهر به هم بريزد، 
ادامه داد: درحال حاضر تمامى تجمع ها، گردهمايى ها و همايش ها براى 
حفظ ســالمت مردم لغو شده اســت و پليس فتا نيز با هرگونه ايجاد 

تشنج و جو روانى در فضاى مجازى برخورد مى كند.
ولدى با اشاره به اينكه طبق دستور استاندار، ستاد پيشگيرى، هماهنگى 
و مقابلــه با كروناويروس در مالير تشــكيل شــده و تمامى مديران 
دســتگاه هاى اجرايى موظف به اجراى مصوبات اين ســتاد هستند، 
گفت: هدف از تشــكيل اين ستاد، استفاده از توان و ظرفيت نهادهاى 
مســئول براى پيشگيرى از بروز و شــيوع كروناويروس و هماهنگى 
بيــن اقدامات وى تصريح كرد: اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى و 
شهردارى مالير نيز بايد در اسرع وقت نسبت به ضدعفونى و پاكسازى 

اتوبوس هاى درون و برون شهرى به صورت شبانه  روزى اقدام كنند.
 افزايش بازرسى ها از اماكن عمومى

در ادامه دادســتان عمومى و انقالب مالير با بيان اينكه رســتوران ها، 
مراكز پخت غذا و اقامتگاه ها ملزم به رعايت موارد بهداشــتى هستند، 
گفت: نظارت و بازرسى ها در اين زمينه به طور مستمر و جدى انجام 
مى شود، همچنين روحانيان مستقر در مساجد، حسينيه ها و تكايا بايد 

نسبت به آموزش و آگاه كردن مردم اقدام كنند.
سعيد احمدى فر با بيان اينكه با توجه به حساسيت شرايط، هيچ گونه 
كوتاهى را نمى  پذيريم و تخلف ها قابل اغماض نيســت، تأكيد كرد: 
تمام اداره ها و نهادها بايد به طور جدى براى پيشگيرى از كروناويروس 

پاى كار باشند.

بيمه اجبارى 422 نفر اسدآبادى 
براى نخستين بار

 فرماندار شهرستان اسدآباد از بيمه اجبارى 422 نفر از ابتداى سال 
تاكنون در اين شهرستان خبر داد.

مجيد درويشى در كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى شهرستان اسدآباد، 
اظهار كرد: از ابتداى ســال تاكنون 8 هزار و 522 نفر در استان همدان 
براى نخستين بار بيمه تأمين اجتماعى شده اند كه در مدت فوق تعداد 
بيمه شــدگان بار اولى تأمين اجتماعى شعبه اســدآباد 422 نفر بوده و 
براساس اين آمار جايگاه شعبه اســدآباد در بين شعب استان همدان 
نســبت به جمعيت در اين راستا در جايگاه پنجم قرار دارد كه انتظار 

است تا پايان سال با سعى و تالش به جايگاه سوم برسيم.
وى در ادامه با بيان اينكه ســهميه اسدآباد در رابطه با طرح كارورزى 
252 نفر بوده و در اين راســتا تاكنون 595 نفر ثبت نام كرده اند، افزود: 
از ابتداى ســال تاكنون 29 نفر و از ابتداى اجراى طرح تنها 68 نفر از 
ســهميه اختصاص يافته به شهرستان جذب شده كه نسبت به جذب 

سهميه محول شده با كمك دستگاه ها بايد اقدام كرد.
درويشــى همچنين ميزان سهميه اشتغال روســتايى شهرستان را 27

ميليارد و 700 ميليون تومان اعالم كرد و گفت: از اين مبلغ 32 ميليارد 
و 398 ميليون تومان طرح مصوب شده كه از اين تعداد طرح مصوب 
شــده افزون بر 21 ميليارد و 917 ميليون تومان پرداخت شده و اين 

ميزان پرداختى براى 341 نفر اشتغال ايجاد كرده است.
وى با گاليه مندى از بانك ها در رابطه با جذب نشــدن مابقى سهميه 
و اعتبار اختصاص داده شــده به شهرســتان تصريح كرد: روان سازى 
پرداخت تســهيالت توســط بانك ها از نقش مؤثــرى در جذب اين 
ســهميه برخوردار بوده و انتظار اســت براى مرحله بعدى كه اعتبار 
ابالغ مى شــود، اين ميزان اعتبار جذب نشده 5/5 ميلياردى باقى مانده 

جذب شود.
فرماندار شهرســتان اســدآباد يادآور شــد: مى دانيم كار بانك ها در 
وصول مطالبات و پرداختى ها طاقت فرساســت و اين سهميه اشتغال 
در پرداخت نيز كار آنهــا را مضاعف كرده اما بايد اعتباراتى كه براى 

شهرستان لحاظ شده، در مسير روان ترى به دست مردم برسد.
وى با تأكيد بر فعال شدن كميته نظارت در راستاى وام هاى پرداختى 
خاطرنشــان كرد: كميته نظارت وام هاى پرداختى نياز است نسبت به 
وام هاى پرداخت شده سركشى و رصد كند تا مشخص شود وام هاى 
پرداخت شده در كدام مسير و سمت هزينه شده اند و گزارش آن را به 
ما ارائه دهد. فرماندار شهرستان اسدآباد تعهد اشتغال شهرستان را كه 
در سامانه رصد به ثبت رسيده تعداد هزار و 371 نفر برشمرد و اظهار 
كرد: از اين ســهميه تاكنون با تحقق 132 درصدى تعداد هزار و 812

اشتغال ايجاد شده است.

برخورد قاطع شهردارى با متخلفان ساختمانى
 با توجه به تجارب سال هاى گذشته كه عده اى فرصت طلب با استفاده از شرايط سياسى 
و اجتماعى جامعه، در مناسبت هاى تقويمى به صورت هماهنگ، به ساخت و ساز غيرمجاز 
اقدام مى كردند، شــهردارى مالير امســال از اوايل بهمن ماه، با اجراى عمليات شبانه روزى 
گشت هاى شناسايى و استفاده از پيام هاى شهروندى به پيشگيرى و شناسايى افرادى اقدام 

كرد كه قصد تخلف و ساخت وساز غيرمجاز داشتند. 
شهردار مالير با اشــاره به كنترل و پايش ساخت و ساز غيرمجاز، گفت: از اوايل بهمن ماه 
ســالجارى، امالك اين متخلفان توسط مأموران شــهردارى تحت نظر قرار گرفته شد و با 
دستور قضايى دادستان مالير و حضور مأموران انتظامى و شهردارى از هرگونه ساخت و ساز 
غيرمجاز كه عمدتاً شكايت اهل محل و همسايگان را به دنبال دارد، جلوگيرى به عمل آمد. 

به گزارش ايسنا، حسين بابائى ادامه داد: در اين طرح تعداد 50 نفر نيروى انسانى، 2 دستگاه 
لودر، 4 دستگاه كاميون و 20 دستگاه خودرو سبك عملياتى به كار گرفته شد كه به صورت 
شبانه روزى نسبت به پايش اين تخلفات اقدام مى كنند.  بابائى بيان كرد: با هماهنگى به عمل 
آمده، اداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى مالير به حالت آماده باش درآمده و با 
بازديدهاى ميدانى و شبانه روزى خود از انجام ساخت وسازهاى غيرمجاز ممانعت به عمل 
مى آورد.  شهردار مالير در ادامه با اشاره به برگزارى اردوهاى يك روزه، براى ايجاد نشاط 
و شادى در دانش آموزان ماليرى، اظهار كرد: با همكارى اداره فرهنگى اجتماعى شهردارى 

مالير، اردوهاى تفريحى يك روزه براى كودكان و نوجوانان محله 15 خرداد برگزار شد. 
وى خاطرنشان كرد: سومين اردوى تفريحى يك روزه براى كودكان و نوجوانان برگزار شد 
و در اين برنامه، كودكان و نوجوانان، ميهمان مجموعه تفريحى ورزشى خورشيد طاليى و 

ســينما بودند و مجموعه دست اندركار اين برنامه تالش كردند تا اوقات شاد و مفرحى را 
براى اين دانش آموزان ايجاد كنند. 

بابائــى افزود: ايده پردازى و فرهنگســازى از جمله اهداف ســازمانى اين اداره اســت كه 
برنامه ريــزى و برگزارى برنامه هاى گوناگون در زمينه هاى مختلف و براى رده هاى ســنى 

كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در دستور كار قرار دارد. 
شــهردار مالير با تشكر از شــهروندانى كه به صورت خودجوش به ايده پردازى و طراحى 
برنامه هاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى اقدام كرده و پيشنهادات خود را به اين اداره ارائه 
مى دهند، گفت: مجموعه فرهنگى شــهردارى با آغوش باز پذيراى پيشنهادات و انتقادات 
شــهروندان بوده و ســامانه 3 رقمى تلفن عمومى 137 آماده دريافت طرح ها، انتقادات و 

پيشنهادات شهروندان است. 

والدت والدت 
امام محمدباقرامام محمدباقر(ع)(ع)  

مباركمبارك
روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع روا

ن تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

آگهي مزايده (مرحله اول) نوبت اول 

على جاللى- شهردار گيان

شهردارى گيان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 337/ش/گ مورخ 98/10/2 شوراى اسالمى شهر گيان از طريق برگزارى مزايده عمومى موضوع ماده 
13 آيين نامه مالى شهردارى ها 10 قطعه زمين مسكونى واقع در شهرك مسكن مهر، خيابان سراب و خيابان دانشور را با شرايط زير به فروش رساند. كليه 

متقاضيان واجد شرايط مى توانند با شرايط ذيل اقدام نمايند.
1- متقاضيان مى توانند جهت شركت در مزايده از تاريخ 1398/12/1 لغايت 98/12/10 با واريز مبلغ 30/000/000 ريال براى قطعات به شماره حساب سپرده 
686896516 نزد بانك كشاورزى و يا ضمانتنامه بانكى و يا استناد خزانه به همين مبلغ به نام شهردارى گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادى 

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

ا- كليه هزينه كارشناسى و آگهى روزنامه هاى (مزايده) به عهده برنده مزايده مى باشد.
4- به درخواست هاى مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزى ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- به پيشنهادهاى زير قيمت پايه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
معادل  قطعات 228-227-226  ريال  قطعات 3/700/000-223-224  مترمربع  هر  ازاى  به  دادگسترى  رسمى  كارشناس  قيمت  اساس  بر  پايه  قيمت   -6
3/400/000 ريال و قطعه 407 معادل 2/500/000 ريال قطعه 10 معادل 3/500/000 ريال قطعه 11 معادل 4/000/000 ريال قطعه 12 معادل 4/500/000 ريال قطعه 

13 معادل 3/000/000 ريال مى باشد.
7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كارى مى باشد.

8- شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و موقعيت زمين هاى فوق الذكر به شهردارى گيان مراجعه نمايند.
9- تاريخ نوبت دوم آگهى از تاريخ 1398/12/11 لغايت 98/12/20 مى باشد.

10- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.
11- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 مى باشد.

12- كميسيون عالى معامالت شهردارى روز 1398/12/21 ساعت 11 در محل شهردارى گيان تشكيل و به پاكت هاى واصله رسيدگى خواهد شد و نفرات اول 
تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر او و دوم سپرده وى طبق ضوابط قانونى به نفع شهردارى ضبط و با نفرات بعدى عقد قرارداد مى گردد.

(م الف 434)

فيض ا... مظفرپور »
  انتظار ها به ســر آمد و انتخابات مجلس 
يازدهــم نيز با حضور مطلــوب مردم به رغم 
حاكم بودن شرايط سخت در كشور و تبليغات 
منفى دشــمنان با موفقيت و سرافرازى مردم 

عزيز كشورمان برگزار شد.
بيش از دوســوم از نماينــدگان فعلى مجلس 
در مجلس آينده حضور نخواهند داشــت. از 
مجموع 290 نماينده فقط 56 نماينده مجلس 
دهم در مجلس يازدهم حضور دارند. در استان 
همدان نيز 4 تــن از نمايندگان فعلى مجلس 
يعنى حاجى بابايــى، مفتح، آزاديخواه و لطفى 
موفق شده اند اعتماد مردم استان و حوزه هاى 
انتخابيه خــود را دوباره به خود جلب كنند و 
5 چهره جديد نيز كه يك تن از آنان ســابقه 
نمايندگى مجلس را در دوره هاى گذشــته در 
كارنامه دارد به مجلس راه پيدا كنند. عيســى 
جعفرى نماينده ســابق حوزه انتخابيه بهار و 
كبودراهنگ مجدد موفق به راهيابى به مجلس 
شده است. همچنين در حوزه انتخابيه نهاوند 
نيز يك مدير باسابقه كه استاندار سابق كردستان 
بوده است توانسته اعتماد مردم را جلب كند و 
به مجلس راه يابد. عليرضا شهبازى، كسى كه 
بيش از 4 دهه ســابقه مديريت در سمت هايى 
چون فرماندارى، استاندارى و ديوان محاسبات 

را در كارنامه خود دارد.
در حوزه هــاى انتخابيه اســدآباد و مالير و 
همــدان 3 چهــره جديد بنام هــاى فالحى، 
سرمدى و بيگى نژاد كه از چهره هاى فرهنگى 

شناخته شده هستند به مجلس راه يافته اند.
با نگاهى به ســوابق افراد راه يافته به مجلس 
در اســتان متوجه مى شــويم كه همگى اين 
افراد داراى سوابق روشــن علمى و تجربى 
در حوزه هاى فرهنگى اجرايى و قانون گذارى 
هســتند و به نوعى كارآمدى آنان براى مردم 

استان به اثبات رسيده است.
از محمدمهــدى مفتح كه به شــيخ مجلس 

معروف شــده و با حضور بيش از 6 دوره اى 
در مجلس ركوردار حضور در مجلس است 
و به باهنــر كه مرد البى هاى مجلس معروف 

است تنه مى زند.
و از حاجى بابايى كــه چندين دوره وكالت 
و هنوز در هيأت رئيســه وزارت آموزش و 
پرورش را در كارنامــه خود نيز دارد گرفته 
تا آزاديخواه كه پيش از نمايندگى در استان 
مديريــت تبليغات اســالمى اســتان را نيز 
عهده دار بوده و از مديران خوشنام فرهنگى 
بــوده اســت و نيز حســن لطفــى نماينده 
بى حاشــيه مجلس كه عالوه بر سالمت نفس 
با تجربه خدمتگزارى بى منت به مردم استان 
در حوزه انتخابيه رزن توانسته مجدد اعتماد 

آنان را جلب كند.
همه و همه نشــان دهنده اين است كه مردم 
استان كارآمدى و تجربه را بيش از هر عامل 
ديگرى در گزينش نماينــدگان خود مدنظر 

قرار داده اند.
و تحــت تأثير برخى تبليغــات گمراه كننده 

به ويژه در فضاى مخرب مجازى قرار نگرفته 
و با شــناخت قبلى از عملكرد و پاكدســتى 
افــراد آنها را براى ورود بــه مجلس يازدهم 
كه بايد در تراز دهه پنجم و گام دوم انقالب 

باشند را برگزيده اند.
اگرچه در استان فضاى اصولگرايى همچنان 
حاكم است و يك نفر نيز به تعداد نمايندگان 
اصولگراى مجلس افزوده شده است و 8 نفر 
اصولگرا و يك اصالح طلــب به مجلس راه 
يافته انــد، ولى رأى مجدد بــه لطفى در رزن 
نشــان مى دهد كه نه تنها گزينش مردم فراتر 
از گرايشات سياســى افراد بوده بلكه مالك 
اصلى آنها توجه به ســابقه آنــان و عملكرد 
موفق يــا ناموفق و همچنين شــفافيت مالى 
و پاكدســتى و دور بودن آنان از فعاليت هاى 
ناســالم اقتصادى بوده است؛ مالك هايى كه 
رهبر معظم انقالب در آخرين سخنرانى پيش 
از انتخابات بيان كردند در گزينش افراد بسيار 

مؤثر بوده است.
حال ضمن تبريك و آرزوى موفقيت براى 

نمايندگان جديــد از آنها مى خواهيم كه به 
مطالبات واقعى مردم اســتان توجه كنند و 
بدون توجه به دسته بندى هاى رايج سياسى 
با ايجــاد وحــدت و همدلــى در مجمع 
نمايندگان كه خود به وحدت مردم اســتان 
نيــز كمك خواهد كرد و نظــارت دقيق به 
عملكــرد مديران اجرايى بتوانند پيشــرفت 
اســتان را بيــش از پيش محقق ســاخته و 
اســتان همدان را به جايگاه واقعى و مورد 
انتظــار در زمينه هــاى فرهنگى و اقتصادى 
برســانند كه پايتخت تاريــخ و تمدن ايران 
زمين شايسته خدمات بسيارى است و بايد 
همدان در مجلس يازدهم بتواند با داشــتن 
نماينــدگان باتجربه اى چون حاجى بابايى و 
مفتــح نقش مؤثرترى را ايفا كند و عالوه بر 
حضــور نمايندگان اســتان در جايگاه مهم 
هيأت رئيســه و كميســيون هاى تخصصى 
مجمــع نماينــدگان اثرگــذار در تحوالت 
غرب كشــور و در سطح كشــور را شاهد 

باشيم.
انشاءا... 

رأى به كارآمدى و تجربه
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حاجى بابايى در مخالفت با كليات بودجه 99:
تصويب اليحه بودجه 99 را 
به مجلس يازدهم بسپاريد

 مجلس دهم به اندازه كافى زير بار تهمت قرار دارد، تصويب بودجه 
99 را به مجلس يازدهم بسپاريد. 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در ادامه جلسه 
روز گذشته در جريان بررسى اليحه بودجه 99 و در مخالفت با كليات 
اليحه بودجه ســال 99 گفت: شــفاف نبودن، نبــود عدالت اجتماعى، 
بى توجهى به اشتغالزايى و تطبيق نداشــتن بودجه با اسناد باالدستى از 

ايرادات مهم اليحه بودجه سال 99 است. 
به گزارش مهر، حميدرضا حاجى بابايى ادامه داد: سقف بودجه سال 99

شفاف نيســت و 250 هزار ميليارد تومان از درآمدهاى دولت به جاى 
واريز به خزانه به صندوق توسعه ملى واريز مى شود. 

وى ادامه داد: كف حقوق كارمندان 2 ميليون و 400 هزار تومان در نظر 
گرفته شده است و افزايش 15 درصدى حقوق به صورت مساوى براى 

همه افراد ظالمانه است مجلس نبايد زير بار اين ظلم برود. 
حاجى بابايى تصريح كرد: در اليحه بودجه سال 99، سهم 14/5 درصدى 
بودجه نفت شفاف نشده است و ادغام يارانه هاى نقدى و كمك معيشتى 

اشتباه بود؛ مجلس براى كمك به دولت نبايد زير بار اين بودجه برود. 
وى از نمايندگان خواســت كليات بودجه را به تصويب نرســانده و 
ســه دوازدهم بودجه را به تصويب برسانند و بودجه را براى اصالحات 

اساسى به كميسيون تلفيق بازگردانند. 
وى تصريــح كرد: اين مجلس به انــدازه كافى زير بار تهمت قرار دارد 
اجازه گرانى ندهيد، سه دوازدهم بودجه را به تصويب رسانده و تصويب 

نهايى بودجه را به مجلس يازدهم بسپاريد. 

جلسه ستاد ملى مبارزه با كرونا امروز 
به رياست روحانى برگزار مى شود

  سخنگوى دولت با اعالم اين درخواست از گروه هاى سياسى گفت: 
جلسه ستاد مبارزه با بيمارى كرونا فردا به رياست رئيس جمهورى برگزار 

مى شود. 
به گزارش ايرنا، على ربيعى درباره شــيوع كرونــا ويروس، گفت: در 
شرايطى هستيم كه همه بايد در كنار يكديگر و با همدلى كامل به مبارزه 
با اين بيمارى برخيزيم. همه بايد در كنار وزارت بهداشت كه امروز در 
خط نخست مقابله با اين مســأله هست، قرار بگيريم و به پزشكانمان 
اعتماد كنيم. از همه احزاب، گروه ها و رســانه ها مى خواهم از سياسى 
كردن اين موضوع اجتناب كنند. از مردم به جد درخواســت داريم كه 
همراهى با نظام ســالمت ايران را بيش از هر دوره ديگرى در زندگى 

روزمره و كنش اجتماعى خود قرار دهند. 
سخنگوى دولت گفت: متأسفانه شاهد برخى سوداگرى هاى تلخ درباره 
لوازم بهداشتى مورد نياز مردم هستيم. در اين شرايط همه هرچه داريم در 
اختيار هم قرار دهيم. امروز روز اعتماد است و بايد همبستگى خود را با 
يكديگر بيش از هر زمان ديگرى حفظ كنيم و بيش از هر دوره ديگرى 

با همديگر مهربان و همدل باشيم. 
ربيعى افزود: برخى ســوداگرى هاى اقتصــادى كه امروز هم من پيش 
از جلســه با وزير «صمت» كه بنابر مصوبه ديروز دولت در اين زمينه 
مســئوليت گرفت، صحبت كردم كه خوشبختانه در زمينه شوينده ها و 
لوازمى كه مى تواند پاكيزه كند ما مشكلى نداريم. چند خط جديد توليد 

اضافه كردند. 

به مناسبت انتخاب دكتر فالحى؛ 
« به همدان اميدوار شدم»

 نتيجه انتخابات شهرســتان همدان را كــه اعالم كردند؛ حيف 
دانســتم اندكى در ايــن تغيير ذائقه مردم همدان ننويســم اگرچه 
نگارنده سال هاســت دور از زادگاه و در گوشه اى از ايران اسالمى 
با مردمانى نجيب گذران عمر مى كند ولى با همه مشغله ها، مردمان 
زادگاهم را فراموش نكرده و مســائل آنان را از دور رصد مى كنم. 
پيش از ثبت نام كانديداهاى نمايندگى مجلس مطلع شدم روحانى 
جوانــى عزم ورود به صحنه رقابــت انتخاباتى در همدان را دارد 
به هميــن منظور در محفلى دوســتانه زمينه مالقــات با اين عضو 
هيأت علمى دانشــگاه هاى همدان آماده شد. نخستين برخوردم با 
وى مرا به ياد حضور روحانيــون و علمايى انداخت كه در طليعه 
انقالب اسالمى از همدان درخشيدند، تقريبا ادبيات و گفتمان اين 
روحانى جوان ذهنم را به چهل وچند ســال پيش كشــانيد و سيره 
ســيدجليل القدر آيت ا... شهيد سيداســدا... مدنى و برخى علماى 

ديگر كه متولد همدان نبودند، تداعى شد. 
وقتى كه يكى از حضار همان جلســه از هزينه هاى مالى انتخابات 
از اين روحانى جوان پرسيد، وى با آرامش و استوارى جواب داد؛ 
چرا از گفتمان بازگشــت به اصول اعتقادى صدر انقالب غافليد؟ 
مــن به حول قوه الهى برآنم كه ادبيــات صداقت و انقالبى گرى را 
نه درگفتار بلكه در عمل پياده كنم. ازجواب وى كه حاكى از يك 
انديشه عميق اعتقادى بود قلبًا خوشحال شدم و با خود گفتم اين 
انديشه زالل قابليت فراگيرشدن را دارد و در صورت اجرايى شدن، 
خواهــان زيادى در جامعه كنونى پيدا خواهد كرد. گاهى حاضران 

جلسه افكار اين پديده را آرزويى دست نيافتنى دانستند. 
پس از جدى شدن كانديداتورى اين روحانى ساده زيست مشتاق 
شدم كه وى را مجدداً مالقات كنم به همين منظور جمعه پيش از 
تبليغات رســمى انتخاباتى راهى همدان شــده و او را در محله اى 
سنتى و در ساختمان قديمى و محقر كه چند خانوار در آن زندگى 
مى كردند يافتم به نظر مى رسيد اين واحد مسكونى دقيقا شبيه يك 
حجره طلبگى بود. وى از بى مهرى برخى افراد و جريانات گله مند 
بــود ولى توكل و اميــدوارى اش مثال زدنى و اراده اش بر مســير 
اعتقادى اش ستودنى بود. تصميم استوارى اش جايى براى ترديد از 
رأى و نظرش باقى نمى گذاشت. سومين مالقات در حين تبليغات 
انتخاباتى و پس از تأييد صالحيتش در مســجد ميرزاتقى حاصل 
شــد در اين تريبون تبليغاتى چند دقيقه اى فهم سياسى و اعتقادى 
او را دريافتم. ســخنان وى تأكيد بــر گفتمان گام دوم انقالب بود 
كه واضع آن مقام معظم رهبرى است و سخنانش بازتوليد گفتمان 

سلف انقالب بود. 
افســوس همراه با غبطه اى وجــودم را گرفته بود و آرزو مى كردم 
كاش اينقدر در زادگاهم غريب نبودم و محفل و تريبونى مى داشتم 
تــا حداقل با انتقال اين رويش فرهنگى؛ دينم را به مردم شــريف 

همدان ادا كنم. 
اين طلبه فاضل نه كت و شــلوار چند ميليونى به تن داشــت و نه 
باديگاردى همراهش بود و نه مديران و خدم و حشمى داشت كه 
در سكوت دستگاه هاى نظارتى و اجرايى عكس هاى وى را حتى 
در ســر درهاى ورودى و خروجى شهر نصب نمايند و نه قبيله اى 
در كنار خود داشت و نه بارگاهش گسترده بود بلكه تنها شاخصه 
و قبله وى همان گفتمان انقالبى گرى اش بود كه در صدا و سيماى 

يكسانش تجلى يافته بود. 
وى فعاليت تبليغاتى خود را در كمال بى آاليشــى و با خودرويى 
معمولى، با محوريت مساجد سطح شهر و روستاها و با طلبه ها و 
بسيجيان خودجوش شروع كرده بود كه كامال معنادار بود. كار اين 
طلبه دانشــگاهى در يك رقابت سنگين با كسانى كه حتى طاقت 
ديدن يك رويش ولو ضعيف را در جامعه همدان ندارند؛ بســيار 

دشوار به نظر مى رسيد. 
وقتــى كه تعلل هيأت اجرايى را در اعــالم نتيجه انتخابات حوزه 
همدان شــنيدم، مى شــد حدس زد كه تن خيلى كسان از اينگونه 
رويش ها بــه لرزه افتاده و به دنبال بهانه جويى هايى در اعالم نتيجه 

مى باشند. 
به هر حال در كمــال ناباورى و ناخرســندى برخى جريانات و 
اشــخاص، اين مدرس حوزه و دانشــگاه نفر دوم انتخابى حوزه 
همدان و فامنين شــناخته شــد. قطعا بازتوليد اين انديشه در 40
ســالگى انقالب انتظاراتى را در جامعــه به وجود خواهد آورد كه 
اشــاراتى كوتاه به آن خواهد شد.  نخســتين انتظار؛ به اين شائبه 
كه همدان به عنوان دوازدهمين شــهر لرســتان است، خاتمه دهد 
و تابوى وامدارى برخى اشــخاص به دولت را بشكند كه به ازاى 

بقاى در قدرت چشم برعقب ماندگى استان پوشانده اند. 
دومين انتظار؛ آزادكردن گفتمان انقالبى از قيود افرادى كه همواره 
شخصيت هايى تكرارى آن را مصادره كرده و خود را معيار انقالب 
و نظام دانســته و هرگونه تقابل با خود را تقابل با نظام و انقالب 

مى دانند. 
ســومين انتظــار؛ اولويت توســعه متوازن بــه دور از هياهوهاى 
تبليغاتى با اتكا بر نيروهاى توانمند استان و حذف منت سياسى بر 
اقدامات توســعه اى كه همواره طوقى برگردن اقتصاد افكنده است 
به طورى كه هر وظيفه مديريتى را با سياست عجين كرده و مردم را 

وامدار كارهاى انجام نشده خود مى نمايند. 
چهارمين انتظار؛ گســترش دايره خــودى به طورى كه نخبگان و 
خادمان غيرسياســى و توسعه محور از همه جريانات در آن سهيم 

و دخيل باشند. 
انباشــت مطالبات به حق مردمى مســئوليت دشوارى را بر دوش 
حجت الســالم دكتر احمدحســين فالحى نماينده منتخب مردم 
شريف شهرهاى همدان و فامنين نهاده است كه اميد مى رود دراين 
دوره مجلس شــاهد رويش هاى جديدى دراين استان طاعون زده 

سياسى باشيم. 
* محمد هادى فر 

مى خواهيم كشور را در شرايط تحريم اداره كنيم
 كمترين وابســتگى بودجه به نفت در تاريخ معاصر مربوط به بودجه سال 
99 اســت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشــور با بيان اين مطلب گفت: ما 

مى خواهيم كشور را در شرايط تحريمى اداره كنيم. 
به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت حقيقى افزود: اين بودجه با زحمت دولت 
و كميسيون تلفيق آماده شده اســت، انتظار داريم مجلس شوراى اسالمى هم 
به وظيفه خود عمل كــرده و اصالحات مدنظر را اعمال كند تا در مظان اتهام 
قرار نگيرد.  رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: كمترين وابستگى 
بودجه به نفت در طول تاريخ معاصر مربوط به بودجه سال آينده با 8/5 درصد 
وابستگى است، با اين وجود ما دست ها را باال نبرده و تسليم نشديم بودجه را 
با كمترين منابع نفتى اداره مى كنيم؛ الزاماتى براى فروش اموال مازاد دولت هم 

در نظر گرفته شد كه شما حكم آن را در بودجه به ما مى دهيد. 

مردم به ركن اصلى مردم ساالرى اعتبار بخشيدند
 مردم با مشــاركت در انتخابات نقش مهم خود را در مسير اداره كشور در 

4 سال آينده ايفا كردند. 
رئيس مجلس شــوراى اســالمى گفت: الزم مى دانم از حضور عزتمند ملت 
ايــران در راهپيمايى 22 بهمن ماه و اهتمام اين ملت به مشــاركت در انتخابات 
سپاسگزارى كنم. مردم با مشاركت خود در پاى صندوق هاى رأى ركن اصلى 
مردم ســاالرى را سامان بخشــيده و با انتخاب نمايندگان خود بخش مهمى از 

مسير اداره كشور را براى 4 سال آينده مشخص كردند. 
به گزارش ايســنا، على الريجانى تصريح كرد: از زحمات هيأت هاى اجرايى، 
هيأت هاى نظارت، وزارت كشور، فرمانداران، استانداران و بخشداران قدردانى 
كرده و از زحمــات نيروى انتظامى، وزارت اطالعات و نيروهاى مســلح در 

برقرارى امنيت انتخابات تشكر مى كنم. 

همه امكانات بسيج شود
 رئيس جمهورى در تماس تلفنى با اســتانداران قم و گيالن، ضمن دريافت 
تازه ترين گزارش ها و اقدامات انجام شده براى كنترل و ريشه كنى بيمارى كرونا 
در اين 2 استان، دستورات الزم را براى تسريع در پيشبرد روند برنامه هاى ستاد 

ملى مديريت بيمارى كرونا ابالغ كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى، حجت االسالم والمسلمين 
حســن روحانى در تماس با بهرام سرمست و ارسالن زارع استانداران قم 
و گيالن، ضمن اعالم همبســتگى مجدد با شهروندان اين 2 استان به ويژه 
خانواده هموطنانى كه جان خود را بر اثر اين بيمارى از دســت دادند، از 
اســتانداران اين 2 استان خواست تا با بســيج همه امكانات، تالش خود 
را در مسير اطمينان بخشــيدن به مردم براى تأمين سالمت آنان، مضاعف 

كنند. 

آگهي ارزيابى كيفى- نوبت اول 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه:
 گازرسانى به صنايع شهرستان نهاوند فاز 2 

طريق  از  را  مذكور  پروژه  عمليات   دارد  نظر  در  همدان  استان  گاز  شركت 
مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه12/626/707/000 (دوازده ميليارد و ششصد و 

بيست و شش ميليون و هفتصد و هفت هزار) ريال مى باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 631/335/000 (ششصد و سى و يك 

ميليون و سيصد و سى و پنج هزار) ريال مى باشد .
3-  مدت اجراى پروژه 300 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  متقاضيان   -4
www.setadiran.ir باشند

متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهى به مدت 7 روز از مورخ 
به  كيفى  ارزيابى  اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت  98/12/06ساعت 15 
 www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركاتى  سامانه  سايت 

مراجعه نمايند.
شنبه  سه  روز   15 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  تحويل  تاريخ 

1398/12/27 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسى مى باشد.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 ،دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

شركت ملــى گــاز ايران 
شركت گاز استان همدان (سهامى خاص )

مناقصه شماره 67-98 يك مرحله اى - شماره مجوز: 1398,7483

مجلــس  دوره  يازدهميــن  انتخابــات   
شوراى اســالمى در حالى به اتمام رسيد كه 
با نگاهى به ميزان مشــاركت مردم و نيز آرا 
به دست آمده توســط منتخبان مردم و ساير 
كانديداهــاى حاضر مى تــوان به تحليل هاى 
تازه اى درباره تحوالت اجتماعى و نيز آينده 
سياسى جامعه دســت پيدا كرد. از اين رو و 
به منظور دست يابى به داده هاى جديد درباره 
اوضاع سياســى و اجتماعى جامعه در هنگام 
انتخابــات يازدهم مجلــس و پس از آن، در 
جستارهاى مجزا به تحليل اتفاقات رخ داده 
در انتخابات يازدهم در هر يك از حوزه هاى 
انتخابيه اســتان همدان خواهيم پرداخت كه 
قطعــا حاوى نكات مهمى بــوده و مى تواند 

راه گشاى اتفاقات آينده باشد.
در نخســتين جســتار به بحــث انتخابات 
مجلس در حوزه انتخابيه تويسركان خواهيم 

پرداخت. 
شهرستان تويســركان درحال حاضر جمعيتى 
حدود 102 هزار نفــر دارد كه از اين تعداد 
حدود 84 هــزار نفر در انتخابــات يازدهم 
مجلس مى توانســتند شركت كنند. رقابت ده 
نامزد تأييد صالحيت شــده در اين دوره از 
حدود 30 نامزد ثبت نام كرده، موجب شــده 
بود تا همگان تصــور كنند رقابت اين دوره 
انتخابــات مجلس در تويســركان گرم تر از 
دوره دهم خواهد بود، زيرا چهره هاى حاضر 
در بين اين 10 نفر به مراتب سرشــناس تر از 
9 نامزد دور پيش بودند و از چندين ماه پيش 
در  انتخاباتى  كشــمكش هاى  و  گمانه زنى ها 

محافل مختلف تويسركان شكل گرفته بود.
در طــول ده دوره انتخابــات مجلــس در 
تويســركان 8 نفــر از اين حــوزه انتخابيه 
راهى مجلس شــده كه مرتضــى فضلعلى و 
محمدمهدى مفتح هركدام با دو دوره حضور 
ركورددار هستند. با مشخص شدن نتيجه آرا 
مردم در انتخاب 2 اسفند، مفتح سومين دوره 
حضور خود را در مجلس از اين شهرســتان 
قطعــى كرد تــا گوى ســبقت را از مرتضى 

فضلعلى بربايد.
محمدمهدى مفتح بزرگ ترين فرزند شــهيد 
مفتح كه 4 دوره نيز نماينده مردم شهرســتان 
رزن در مجلس بوده، در دوره نهم انتخابات 
پس از شكســت در اين حوزه انتخابيه و به 
واســطه ابطال انتخابات در تويســركان در 
دور نهم و پــس از آنكــه فضلعلى تصميم 
گرفت تا در انتخابــات ميان دوره اى مجلس 
تويسركان حاضر نشود پاى به عرصه رقابت 

در تويسركان گذاشت و در سال 92 به عنوان 
منتخب مردم اين خطه راهى مجلس شد. وى 
در همان سال همزمان در انتخابات چهارمين 
دوره شوراى اسالمى شهر تهران نيز شركت 
كرد و در آن انتخابات نيز پيروز شــد. مفتح 
تنها سياست مدار ايران است كه هم زمان در 2 
انتخابات پيروز شده است. او در مجلس ماند 

و از شوراى شهر استعفا داد.
وى در دوره دهــم انتخابــات نيز در غياب 
بيشــتر بزرگان تويســركان توانســت جزو 
معدود كانديداهايى باشــد كــه هردو طيف 
اصالح طلبــان و اصول گرايان از وى حمايت 
كردند و در اتفاقى كم ســابقه وى توانست از 
حدود 53 هزار رأى صحيح، 39 هزار و 623 
رأى را از آن خــود كند و بــه اين ترتيب با 
اختصاص حــدود 75 درصد آراى مأخوذه، 
باالترين درصد آراى مأخوذه در كشور به جز 
اقليت هاى مذهبى را به خود اختصاص دهد.

مفتح كه در مجلس يازدهم با 7 دوره حضور 
در خانه ملت قطعا باتجربه ترين فرد مجلس 
خواهــد بود، امــا در انتخابات 2 اســفند با 
كاهش قابل توجه آرا مواجه شد كه اين پيامى 
روشــن براى وى دارد. وى در اين انتخابات 
با حضور رقباى قوى تر  شــناخته ترى نسبت 
به 2 دوره گذشــته، تنها توانست 16هزار و 
258 رأى از 39 هزار و 337 رأى مأخوذه به 
خود اختصاص دهد يعنى آرا وى حدود 60

درصد كاهش يافته است. 
بخشــى از اين كاهش آرا به دليل پايين آمدن 
مشــاركت در اين انتخابات بوده اســت كه 

اين مســأله در تويسركان بســيار محسوس 
است. شهرســتانى كه مشاركت آن در برخى 
دوره هاى انتخابات مجلس باالى 90 درصد 
بود، حاال در اين دوره مشاركت 47 درصدى 
را تجربه مى كند، شــايد به دليل آن باشد كه 
سال هاست مردم اين شهرستان تغيير چندانى 

نديده اند!
ايــن اتفاق در حالى افتاده كــه در اين دوره 
چهره هاى شاخص هم به نسبت دور گذشته 
حضــور پررنگ ترى در انتخابات داشــتند؛ 
به عنــوان مثال مى توان به حضور محمدكريم 
شــهرزاد، نماينده 3 دوره مــردم اصفهان در 
مجلس كه اصالتى تويســركانى دارد، اشاره 
كرد كه انتظار مى رفت با حضور او و ديگران 
تنور انتخابات تويســركان داغ تر از گذشــته 

باشد اما اين اتفاق نيفتاد. 
بى ترديــد تويســركان يكــى از زيباتريــن 
شهرســتان هاى اســتان همــدان اســت كه 
ظرفيت هــاى بالقوه بســيارى در حوزه هاى 
مختلف به ويژه گردشــگرى، صنايع دســتى، 
كشــاورزى و.... دارد اما متأســفانه آن گونه 
كه بايد و شــايد بــه اين شهرســتان توجه 
نشده اســت و امروز اگر نرخ رشد جميعت 
شهرســتان منفى بــوده و حداقل حدود 20 
هزار نفر جمعيت اين شهرســتان براســاس 
آخرين آمار جمعيتى در ســال 97 نسبت به 
20 سال گذشته آن كاهش يافته است، دليلش 
همين كم توجهى به ظرفيت هاى مغفول مانده 

شهرستان است.
تويســركان مهد تاريخ، فرهنگ و هنر است. 

ســرزمينى كه به لحاظ قــرار گرفتن آرامگاه 
يكى از پيامبــران بزرگ قوم يهــود در دنيا 
شناخته شده است. محصوالت كشاورزى اش 
هم چون گردو در ايران و حتى بســيارى از 
كشــورهاى دنيا كم نظير اســت. هنر دست 
مردمانش در صنايع دستى به ويژه مبل و منبت 
«منبت گلريز» ســتودنى بــوده و آب وهوا و 
طبيعت بكرش آنقدر دل رباســت كه گويى 
قطعه اى بهشــت در غرب ايران قرار گرفته 

است.
با اين همه تويســركان در تمام اين ســال ها 
مهجور واقع شــده و بى شك مقصر بخشى 
از ايــن مهجوريــت نمايندگانــى بودند كه 
بايد فريــادرس مردم اين ديــار در مجلس 
شوراى اسالمى مى شدند اما انگار تقدير اين 

شهرستان طور ديگرى رقم خورده است!
قطعا هيچ كس منكر زحمات همه نمايندگان 
راه يافته به مجلــس از اين حوزه انتخابيه به 
مجلــس از ابتداى انقالب تاكنــون نبوده و 
نيســت اما بايد پيام مردم اين شهرســتان را 
نيز شــنيد. مردمى كه هميشه با نظام بوده و 
هســتند، صف خود را از اغشاش گران جدا 
كرده و خواهند كرد اما اعتراض دارند و بايد 

صداى اين اعتراض را شنيد.
كاهش مشاركت آنان در انتخابات يازدهم و 
نيــز كاهش 60 درصدى رأى آنان به منتخب 
خود قطعا حرف دارد و بايد با جان و دل اين 
حرف ها را شــنيد تا دوباره شاهد مشاركت 
باالى مــردم در انتخابات هــاى بعدى بود. 

همين.

آگهي شنـاسايي پيمانكـار

سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان

بدينوسيله به اطالع كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي رساند سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان در نظر دارد امتياز و انجام عمليات مندرج در جدول 
زير را تحت شرايط تعيين شده به بخش خصوصي واگذار نمايد. 

1- مزايده مذكور با شماره 5098050308000003 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس WWW.Setadiran.ir   ثبت گرديده است ، لذا 
كليه اشخاص حقيقى و حقوقى جهت شركت در مزايده فوق ميتوانند از تاريخ 98/12/06 به سامانه مذكور مراجعه نمايند .

حساب  به  مزايده  در  شركت  سپرده  مبلغ  واريز  يا   ( ماهه  سه  حداقل  اعتبار  با   ) بانكى  نامه  ضمانت  يا  خزانه  اسناد  بصورت  مزايده  در  شركت  سپرده   -2
100826804618 بانك شهر نزد شعبه مركزى همدان ميباشد .

3- متقاضيان مى بايست تا ساعت 13 مورخه 98/12/17  نسبت به تحويل اصل سپرده شركت در مزايده ( فيش واريزى ، ضمانت نامه ، اسناد خزانه ) به 
دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس همدان ميدان عاشورا ، بلوار ملت، خيابان امداد ، اقدام نمايند .

4- سازمان مديريت پسماند در رد و يا قبول پيشنهادات و همچنين در خصوص واگذارى و يا عدم واگذارى هر چهار منطقه به يك نفر ( در صورت برنده شدن 
در هر دو رديف مزايده ) مختار ميباشد .

تبصره : در صورتيكه فقط يكى از رديفهاى مزايده داراى شركت كننده باشد ، پيشنهاد قيمت مذكور  بدون بازگشايى ، رد ميگردد و كل مزايده ( هر دو رديف 
) تجديد خواهد گرديد . بنابراين تا زمانيكه هر دو رديف مزايده داراى شركت كننده و پيشنهاد قيمت نباشد ، بازگشايى پيشنهادات انجام نميگيرد .

5- سازمان به پيشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده، داراى نقص مدارك و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرر در آگهى واصل شود ترتيب اثر 
نخواهد داد.  

6- برنده مزايده ميبايست نهايتاً ظرف مدت هفت روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد و در غير اينصورت مبلغ سپرده شركت در مزايده ايشان به نفع 
سازمان ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز در صورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

7- افراد شركت كننده در مزايده  ميباست داراى حسن شهرت و عدم سوء پيشينه ، عدم اعتياد و چك برگشتى باشند و ميبايست با استعالم از مراجع ذيربط 
مستندات خود را قبل از ارسال پيشنهاد در سامانه ستاد ، به سازمان ارائه نمايند .

8- كليه هزينه هاى درج آگهى و كارشناسى هاى مربوطه به عهده برنده مزايده مى باشد .
8 - مهلت اعالم پيشنهاد قيمت شركت در مزايده : ساعت 19 مورخ 1398/12/17    

9- تاريخ بازگشايى پيشنهادات :  1398/12/19 
تاريخ چاپ آگهى : 1398/12/06 - (م.الف1908)

يف
مبلغ پايهمحل پيمانمدت پيماننوع پيمانشرح كاررد

(15 ماهه)  به ريال
مبلغ سپرده شركت مزايده 

(ريال)

1
امتياز جمع آورى ضايعات (پسماندهاى)

خشك شهر همدان
و بهره بردارى از  كانكسهاى جمع آورى ضايعات مناطق 2 و3

مناطق 2 و 3  24 ماهمزايده
9/750/000/000

(نه ميليارد و هفتصد و 
پنجاه ميليون ريال)

487/500/000
(چهارصد و هشتاد و هفت 
ميليون و پانصد هزار ريال)

2
امتياز جمع آورى ضايعات (پسماندهاى)

خشك شهر همدان
مناطق 1 و 4  24 ماهمزايدهو بهره بردارى از  كانكسهاى جمع آورى ضايعات مناطق1و4

6/750/000/000
(شش ميليارد و هفتصد و 

پنجاه ميليون ريال)

337/500/000
(سيصد سى و هفت ميليون 

و پانصد هزار ريال)

نگاهى به انتخابات مجلس در تويسركان

كاهش معنادار آرا مفتح
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نيش و نوش

طلوع رجب با خورشيد پنجم واليت
باقر العلوم، گنيجنه علم امامت

 امام باقر (ع)، در سال 57 هجرى در شهر مدينه، ديده به جهان گشود. درباره روز والدت 
ايشــان بين تاريخ نويسان اختالف نظر وجود دارد؛ برخى آن را اول ماه رجب و برخى سوم 
مــاه صفر مى دانند. از مهم ترين امتيازات امام باقر(ع) كــه زمان، زمينه آن را فراهم كرد، اين 
اســت كه حضرت بنيان گذار انقالب فرهنگى و نهضت علمى شــيعه و بلكه اسالم شمرده 
مى شــود.  امام محمد باقر(ع) در روز جمعه يا دوشنبه يا سه شنبه اول ماه رجب يا سوم ماه 
صفر سال 57 هجرى يا به روايتى ديگر سال 56 هجرى، در مدينه به دنيا آمد و در روز دوشنبه 
هفتم ذى الحجه يا ربيع االول و يا ربيع االخر ســال 114 هجرى، در همان شهر بدرود حيات 
گفت. بنابراين، آن حضرت 57 سال در اين جهان زيست. از اين مدت 4 سال با جدش امام 

حســين(ع) و پس از وى 35 سال با پدرش زندگى كرد و 18 سال بقيه عمرش را به تنهايى 
به سر برد. 

 سيره علمى و فرهنگى اخالقى  امام محمد باقر(ع)
امام باقر(ع) در دوران امامت خويش، با وجود شرايط نامساعدى كه بر عرصه فرهنگ اسالمى 
سايه افكنده بود، با تالشى جدى و گسترده، نهضتى بزرگ را در زمينه علم و پيشرفت هاى 
آن طراحى كرد. تا جايى كه اين جنبش دامنه دار به بنيان گذارى و تأسيس يك دانشگاه بزرگ 
و برجســته اســالمى انجاميد كه پويايى و عظمت آن در دوران امام صادق(ع)، به اوج خود 
رسيد. هرچند امام عائله زياد و زندگى ساده اى داشت، ولى بين مردم به بخشندگى و كرامت 
مشهور بود. همواره به نيازمند و بى نياز بخشش مى كرد و اين رفتار را مايه خرسندى خويش 
قرار داده بود. در بخشــش ها، هميشه شأن و مرتبه افراد را در نظر مى گرفت؛ به اندازه اى كه 

نه موجب اســراف و زياده روى و نه ســبب تحقير و پايين آمدن شأن آنان شود. امام از شاد 
كردن ديگران خشنود مى شد و از زبان جد بزرگوارش رسول اكرم(ص) اين روايت را براى 
مردم مى خواند كه هر كس مؤمنى را شــاد كند، مرا شاد كرده و هركس مرا شاد كند، خداى 

را خشنود ساخته است. 
 شاگردان امام باقر(ع)

زراره يكى از ياران و شــاگردان ممتاز امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بود كه بـــرجسته ترين 
مـتكلم و محدث زمان خود به حساب مى آمد.  دانشمندان اسالمى در اين باره اتـفاق نـظر 
دارنـــد كه در ميان شاگردان امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، 6 نـفر از همه داناتر بودند و آنها 
عبارتند از: زراره، معروف مكى، ابو بصير اسدى، فضيل بن يسار، محمد بن مسلم طائفى، و 

بريد بـن مـعاويه عـجلى.

همدان پيام: اماكن ورزشى همدان تا پايان هفته تعطيل شد
 فعال تو خونتون باال پايين بپريد!!

اصالحات: ســردار جاللى: وضعيت ما در برابــر ويروس كرونا زرد 
است 

 مقاومت مردم ايران با مشكالت اقتصاد آهنى شده!!
شهروند: وحدت اصولگرايان در مجلس 

 مراقب باشيد با هم دست ندن كرونا مى گيرن
همدان پيام: افزايش 50 درصدى را قبول ندارم

 كارى نداره درصد رو بيار پايين
قدس: اقتصاد نفتى بدتر از كرونا 

 حاال نفتو با چى ضدعفونى كنيم؟!
جام جم: چقدر بايد از كرونا بترسيم؟!

 به اندازه ترقه بازى عيد!!
همدان پيام: مردم عادى نياز به ماسك ندارند

 منظورت اينه كه كرونا تو چهره آدما مشخصه؟؟
تجارت: نخبگان علمى بزرگترين سرمايه كشورند 

 فعال كه هر چه نخبه تر مى شن بى پول ترن!!
اصالحات: نظام و دولت پيام حضور مردم را دريافت كنند 

 مرحله نخست به نظرم افزايش عيدى كارگرا باشه خوبه!!
همدان پيام: آغاز رزرو اينترنتى اسكان نوروزى فرهنگيان از 9 اسفند 

 همراه ثبتنام، الكل هم بهشون بديد !! 
ايران: نظافت منزل به سبك مادام فاير 

 خانه تكانى عيد الكچرى شد!!
ايرنا: اپل، آيفون بدون پورت و دكمه مى سازد

 گوشىهاتون از اين به بعد اشارهاى كار مى كنه
تجارت: بازشدن گره مشكالت فرش دستباف با افزايش صادرات 

 گره فرش دستباف با اين دست ها باز نمى شه!!
همدان پيام: كرونا گردشگرى را نشانه رفت 
 نوك تيرش رو با الكل ضدعفونى كنيد

همشهرى: آرايش سياسى مجلس جديد 
 سياست ظريف شد

لغو تمام اردوها، همايش ها 
و مسابقات ورزشى دانش آموزان 

 معــاون تربيت بدنــى و ســالمت وزيــر آموزش وپــرورش از لغــو 
تمــام اردوهــا، همايش هــا و مســابقات ورزشــى دانش آمــوزان خبــر 
ــراى  داد و معتقــد اســت از ظرفيــت فضــاى مجــازى و رســانه ها ب

آمــوزش اســتفاده خواهــد شــد. 
ــه گــزارش فــارس، مهــرزاد حميــدى، اظهــار كــرد: كميته هــاى  ب
ــرل  ــگيرى و كنت ــراى پيش ــات الزم را ب ــد اقدام ــتاد باي ــن س اي
ــاى  ــا پيگيرى ه ــد ت ــرح كنن ــتاد مط ــوارد را در س ــى و م پيش بين

الزم انجــام شــود. 
وى با بيان اين كه براى پيشــگيرى و كنترل كرونا ويروس محتوا تهيه 
شده است، گفت: درحال حاضر بهترين كار اين است كه در كميته هاى 
ســتاد، آموزشى كه بايد در استان ها انجام بگيرد، تدوين و برنامه ريزى 

شود. 
وى با اشــاره به تماس تلفنى كه با مديركل آموزش وپرورش استان قم 
داشــته است، اظهار كرد: مراكز آموزشى از جمله مدارس و دانشگاه ها 

نيز در قم تا پايان هفته تعطيل شده است. 

آگهى تجديد مناقصه شهردارى اسدآباد 

شهردارى اسدآباد

محل تأمين اعتبار مبلغ برآورد شرح پروژه 
حفظ و نگهدارى و آبيارى فضاى سبز و پارك ها و ميدان 

سطح شهر به مدت يكسال 
از محل منابع داخلى شهردارى14/000/000/000

برچيدن و تخريب جدول بتنى رفيوژوسط بلوار 22 بهمن و 
اجراى جدول گرانيتى مشكى و گل پنبه اى و اجراى سنگ 

فرش وسط رفيوژ با سنگ ديوين 

از محل منابع داخلى شهردارى6/000/000/000

شــهردارى اســدآباد در نظــر دارد پروژه هــاى عمرانــى ذيل الذكــر را از طريــق مناقصــه بــه پيمانــكاران داراى صالحيــت واگــذار 
ــه و  ــى شــهردارى مراجع ــور مال ــه ام ــان وقــت ادارى 1398/12/12 ب ــا پاي ــد ت ــل مى توانن ــكاران در صــورت تماي ــذا پيمان ــد ل نمايي

اســناد مناقصــه را تحويــل تكميــل و بــه دبيرخانــه شــهردارى تســليم نماينــد.
(م.الف534)

آگهـي مناقصـه 

سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان

 سازمان مديريت پسماند به نمايندگى از شهردارى همدان در نظر دارد نسبت به واگذاري امور ذيل از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد . مركز 
دفن بهداشتى زباله شهر همدان  لذا از شركت كنندگان حقيقى و يا حقوقى دعوت بعمل مى آيد جهت شركت در مناقصه مذكور با شماره 
2098050308000011  و دريافت كليه اسناد مربوطه از ساعت 8 صبح مورخ 98/12/06 به سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس 

WWW.Setadiran.ir   مراجعه نمايند .

1- شركت كنندگان در مناقصه ميبايست سپرده شركت در مناقصه را به حساب شماره 100826804618 بنام سازمان مديريت پسماند نزد 
بانك شهر شعبه همدان كد 317  واريز نمايند .

2 - ضمانت نامه بانكى ( در وجه سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان با اعتبار حد اقل سه ماه و قابل تمديد ) و يا اسناد خزانه نيز به 
عنوان سپرده شركت در مناقصه قابل قبول ميباشد .

6 - برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت 7 روز كارى نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد ، در غير اينصورت مبلغ سپرده شركت در مناقصه 
ايشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد . در خصوص نفر دوم نيز در صورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد .

7 -  پرداخت كليه كسورات و هزينه هاي قانوني و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
8 - متقاضيان مى بايست تا ساعت 13 مورخه 98/12/20 نسبت به تحويل اصل سپرده شركت در مناقصه ( فيش واريزى ، ضمانت نامه ، اسناد 

خزانه ) به دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس همدان ميدان عاشورا ، بلوار ملت، خيابان امداد اقدام نمايند .
9 - سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .

10- كليه هزينه هاى نشر آگهى و ديگر هزينه هاى دولتى  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.
11  - ساير اطالعات و جزئيات مربوطه به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد .

12 - ارائه تائيديه صالحيت كارى معتبر در زمينه فضاى سبز يا امور باغبانى از اداره كار و امور اجتماعى و سازمان سيما ، منظر و فضاى سبز 
شهردارى همدان جهت شركت در مناقصه الزامى مى باشد .

13 - زمان انتشار آگهى در سامانه ستاد : ساعت 8 صبح مورخه 98/12/06
14 - زمان دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : از ساعت 8 صبح مورخه 98/12/06 لغايت ساعت 19 مورخه 98/12/10

15 - مهلت ارسال اسناد و ثبت قيمت پيشنهادى در سامانه ستاد : ساعت 19 مورخه 98/12/20
16 - تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه : مورخه 98/12/21

تاريخ چاپ آگهى : 1398/12/06
(م.الف1909)

مبلغ تضمين سپرده (ريال)مبلغ برآورد قيمت پايهمدت قراردادنام پروژه
امور خريد ، كاشت و نگهدارى درختان فضاى سبز 

سايت دفن زباله شهر همدان واقع در كيلومتر 14 جاده 
تهران به مساحت 5/6 هكتار

370/000/000  ريال7/366/708/224 ريال8 ماه شمسى

آگهى افراز
ــر ســند مشــاعى 53483  ــد حســن براب ــر شــرح وارده شــماره 97/1/4463 مورخــه 1396/11/23 آقــاى رحمــان ســجادى فرد فرزن براب
مورخــه 1397/11/11 دفترخانــه 3 اســدآباد از ايــن اداره درخواســت افــراز ســهمى خــودش بــه ميــزان 615 مترمربــع تقريبــى مشــاعى 
از پــالك 2198 واقــع در اســدآباد اراضــى معــروف بــه دره محمدخــان را نمــوده كــه آدرس اكثــر مالكيــن مشــاعى و مجاوريــن را نيــز 
اعــالم نمــوده اســت. لــذا اينــك بــه اســتناد مــاده 18 آيين نامــه اجــراى مفــاد اســناد رســمى از كليــه صاحبــان حقيقــى و حقوقــى و 
مالكيــن مشــاعى و مجاوريــن دعــوت مى شــود رأس ســاعت 9 صبــح وقــت ادارى روز پنجشــنبه مورخــه 1398/12/15 در محــل وقــوع 
ــه عمــل  ــد ب ــراز) بازدي ــى ملــك توســط متقاضــى اف ــا معرف ــده و نقشــه بردار (ب ــورد درخواســت توســط نماين ــا از م ملــك حاضــر ت

آيــد. 
ضمنــًا عــدم حضــور مالكيــن مشــاعى و مجاوريــن و صاحبــان حــق مانــع از انجــام عمليــات افــرازى نخواهــد بــود. شــايان ذكــر اســت 

ــز ده روز مى باشــد. ــه چــاپ و مــدت آن ني ــه انتشــار آگهــى مجــدد باشــد در هميــن روزنام ــاز ب چنانچــه ني
كامران متقى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

 آمار مبتاليــان به كرونا به مرز 50 نفر 
رسيده اســت و مســتند بر اخبار منتشر 
شــده وزارت بهداشــت 12 نفر را به كام 
مرگ كشــانده اســت؛ اگرچه ويروس ها 
و بيمارى هاى واگيــردار همواره محتواى 
كابوس هاى بشر بوده اند اما امروز كه كرونا 
قاره اى را پيموده و در تمام جهان ســايه 
افكنده به نظر مى رسد خطر جدى مرگ از 
ويروس ها كالبد كابوس را بيرون زده و به 

واقعيت نشسته است. 
با اينكه وزارت بهداشت و به تبع آن علوم 
پزشكى اســتان ها اعالم كرده اند تنها منبع 
رســمى آمار تلفات و مبتاليــان اين نهاد 
است اما كماكان بيرون كشيدن اطالعات 
به منظور آگاه ســازى مــردم از اين كانال 
خبرى دشــوارتر از آن است كه بتواند به 

روحيه محافظه كارانه مسئوالن نفوذ كند. 
در همدان بــا اينكه نشــانه هايى گواه بر 
ابتالى تعدادى از شــهروندان هســتند و 
آمار غيررســمى مرگ 3 نفر را به گوش 
مى رســاند امــا همچنان علوم پزشــكى 
هرگونه مرگ بر اثــر كرونا در همدان را 

رد مى كند. 
گزارشــات مردمى به روزنامه همدان پيام 
بيانگر آن اســت كه روز گذشــته يكى از 
قربانيان كرونا در همدان به شكل محافظت 
شده و به دور از هرگونه تشريفاتى به خاك 
سپرده شده است و حتى در گورستان نيز 
اجازه تردد به افــراد تا مرز چند مترى از 
محل تدفين وى داده نشــده است، اما در 
پيگيريهاى همدان پيام مســئوالن از گفتن 
آمار خوددارى و گزارشات مردمى را تاييد 

نكردند. 
كرونا  براى  كــه  محافظه كارانه اى  روحيه 
در ســطح كشــور در بين مديــران ديده 
مى شود گويا داد از نهاد برخى نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى نيز برآورده است. 
روز گذشــته احمــد اميرآبادى فراهانــى 
نماينده مــردم قم پرده از مــرگ 50 نفر 
از هم اســتانى هاى خود برمــى دارد و از 
وضعيت نامطلوب كنتــرل كرونا در اين 

شهر مى گويد. 
بر اســاس خبر منتشر شده در خبرگزارى 
ايلنا نماينده مردم قم در مجلس شــوراى 
اسالمى با بيان اينكه عملكرد دولت براى 

مواجهه با ويروس كرونا صفر است، بيان 
كرد: درحال حاضر پرستاران لباس مناسب 
قرنطينــه ندارنــد و با تــرس و دلهره به 

بيماران رسيدگى مى كنند. 
وى افــزود: مشــكالت فراوانــى براى 
پرســتاران به وجــود آمــده و امكانــات 
كمى وجــود دارد، همچنين قم با كمبود 

كيت هاى آزمايشگاهى مواجه است. 
اميرآبادى فراهانى با بيان اينكه متأســفانه 
دولت به مقدار كافى احســاس نگرانى و 
بحران نمى كند، ادامه داد: درست است كه 
بايد آرامش را حفــظ كنيم، اما نبايد ابعاد 
بحــران را به گونه اى تحت نظر قرار دهيم 

كه گويى هيچ اتفاقى رخ نداده است. 
نماينــده مردم قــم در مجلس شــوراى 
اسالمى با بيان اينكه روزانه 10 نفر در قم 
از بين مى روند، گفت: تا ديشب حدود 50 
نفر به دليل ابتال به ويــروس كرونا فوت 
كرده انــد. وزير بهداشــت در اين قضيه 

مقصر است. 
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
بــا بيان اينكه 50 نفر در 2 هفته گذشــته 
به دليــل ابتال به كرونا درگذشــته اند، بيان 
كرد: متأســفانه 3 هفته است كرونا به قم 
آمده و اين موضوع دير اعالم شده است. 

وى با بيان اينكه پرستاران در خطر هستند، 
افزود: هيچ يك از پرستاران لباس مناسب 
كه لبــاس فضايى معروف اســت را در 
اختيار ندارند. اميرآبادى با بيان اينكه اكنون 
بيش از 250 نفر در قرنطينه هستند، ادامه 
داد: امكانات كافــى در قم وجود ندارد و 
بســته هاى پيشــگيرى نيز هنوز به مردم 
نرســيده است و در برخى داروخانه ها نيز 

ماسك پيدا نمى شود. 
نماينده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در جلسه غيرعلنى از وزير بهداشت 
درخواســت كردم كه قم را قرنطينه كند و 
حتــى با وى دعوا كردم كــه چرا به مردم 
دروغ مى گوييد، زيرا شرايط اين گونه كه به 
نمايندگان مى گوييد نيست و وضعيت قم 
بحرانى تر از اين صحبت ها است. همچنين 
به وزير بهداشت گفتم شــما كه فرمانده 
عمليات نام گرفته ايد، در قم حاضر شويد 

و از آنجا فرماندهى كنيد. 
وى با بيان اين كه دولت به دنبال اين است 

كه اخبار را منتشــر نكند تا مردم استرس 
نداشته باشند، افزود: شيوع ويروس كرونا 

قطعا به اقتصاد قم لطمه مى زند. 
اميرآبادى فراهانى با بيــان اين كه در طول 
اين مدت 32 نفر در محل قرنطينه ويروس 
كرونا فوت شــده اند، گفت: آنهايى كه در 
بيمارســتان كامكار و فرقانى قــم از دنيا 
رفته انــد، عمدتاً به دليــل ابتال به ويروس 

كرونا بوده است. 
نماينــده مردم قــم در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه متأســفانه جواب 
آزمايــش 2 تن از كودكان نيز مثبت اعالم 
شده اســت، اظهار كرد: جواب آزمايش 
كرونا رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى قم 
نيز مثبت بوده است و باتوجه به وخامت 
اوضاع بايد هرچه سريعتر جانشين ايشان 

انتخاب شود. 
عضو هيأت رئيســه مجلس بيان كرد: در 
چند روز گذشــته 4 متخصــص ريه به 
بيمارســتان هاى قم اعزام شــدند، اما آنها 

شبانه قم را ترك كردند. 
 شــهر را آب ببرد شهردارى را 

خواب مى برد
با اينكه كرونا در همدان روزبه روز بيشتر 
عرض اندام مى كند اما شهردارى همدان به 
بســتن چند توالت عمومى در سطح شهر 
و گندزدايــى اتوبوس هاى شــهرى اكتفا 

مى كند. 
ايــن در حالى اســت كه گويا شــهردار 
فراموش كرده است تاكسى ها و محل هاى 
عمومى و پرتردد شــهر هم از گزينه هاى 
تحت نظــارت ارگانى اســت كه وى بر 

مسندش تكيه زده است. 
جالــب آنكــه در اين ايام و بــا توجه به 
قرارگرفتن در ماه اســفند همچنان برخى 
شــهروندان به تبعيت از سنت ها در حال 
خريد نوروز در ســطح شــهر هستند و 
احتمال اســتفاده از وســايل عمومى در 
كنار اســتفاده از محل هاى عمومى چون 
توالت هاى داخل شهر در بين آن ها بيشتر 

شده است. 
بر اين اســاس پيشنهاد مى شود شهردارى 
به جــاى پاك كــردن صورت مســأله با 
شيفت بندى منظم و در دسترس قراردادن 
لباس هــاى مناســب براى پرســنلى كه 

مســئوليت گندزدايى كرونا را در شهر از 
ايــن نهاد برعهده دارند پــاى كار آمده و 
براى يك بار هم كه شده خود را از جنس 
مردم و شــهروندانى كه جانشان در خطر 

است ببيند. 
بدون  كرونا  به  آلوده  دست هاى   
آن  اندام هاى  و  صــورت  با  تماس 

خطرى ندارد
در شــرايطى كــه ترس از ابتــال به جان 
مردم همدان افتاده و رئيس پليس كشــور 
به بهانه بارش  هاى پيشــرو رفت وآمد به 
برخى اســتان ها از جمله همــدان را منع 
كرده است. معاون بهداشت علوم پزشكى 
همدان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: با 
اينكه مواردى از شك به كرونا ويروس در 
همدان وجود دارد اما مردم بدانند ابتال به 
اين ويروس به معناى مرگ حتمى نيست. 
منوچهــر كرمى با بيان اينكــه آمار مرگ 
8 نفــر در همدان صحت نــدارد، افزود: 
درحال حاضر تنها يك مــورد محتمل به 
ابتال در همدان وجود دارد و با شــرايطى 
كه در اســتان در نظر گرفته شده است با 
تعطيلى مراكز پرتردد و گندزدايى عمومى 
توسط شهردارى در تالش براى مقابله از 

نفوذ اين ويروس در استان هستيم. 
 آمار رسمى از ابتالى 64 نفر در 

كشور خبر مى دهد
بر اســاس وعده خبرى ساعت 13 روزانه 
وزارت بهداشت روز گذشته اعالم شد كه 
از روز يكشنبه تا ظهر دوشنبه و بر اساس 
بررســى نمونه هاى آزمايشگاهى ارسالى 
از مناطــق مختلف كشــور و از بيماران 
كوويد19(كروناويروس  به  ابتال  مشكوك 
جديد) 18 مورد قطعى جديد ابتال به اين 

بيمارى، مثبت شد. 
روابط  مركــز  رئيس  جهانپــور  كيانوش 
عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت، 
افزود: نمونه هاى آزمايشــگاهى ارسالى 8 
نفر از اين بيماران در شهر قم، يك نفر در 
استان همدان، 3 نفر در شهر تهران، 2 نفر 
در استان مركزى، 2 نفر در استان اصفهان 
و 2 نفر در استان گيالن، مثبت اعالم شد و 
4 نفر ديگر نيز جان خود را از دست دادند. 
وى يادآور شد: با احتساب موارد جديد تا 
امروز 64 مورد قطعى ابتال به كوويد19 در 

كشور داشتيم كه متأسفانه ظرف روزهاى 
گذشــته، 12 نفر از آنها جــان خود را از 
دست داده اند. آنچه بر اساس گزارش هاى 
پزشــكى ظرف روزهاى گذشته مشخص 
شده اين است كه در مجموع، حال عمومى 
مبتاليان به اين بيمارى و بسترى شــدگان 
به ويژه در اســتان هاى قم، تهران و گيالن 

روند بهترى دارد و رو به بهبودى است. 
وى خاطرنشــان كرد: از روز يكشــنبه با 
تصويــب كميته درمان قــرارگاه مركزى 
مقابله با كروناويروس وزارت بهداشــت، 
آخرين روش هاى درمانى توصيه شده از 
جمله رژيم دارويى 5گانه كه مورد توافق 
متخصصان مربوطه قرار گرفته، براى همه 
بيماران بســترى كه مبتال بــه كوويد19 

هستند، آغاز شده است. 
بوعلى سينا  دانشگاه  كالس هاى   

همدان تا پايان سال تعطيل شد
در همــدان بنــا بر تصميم هيأت رئيســه 
دانشــگاه بوعلى ســينا تمامى كالس هاى 
درس اين دانشگاه تا پايان سال تعطيل شد. 
جزئيات مربوط به نحوه جبران كالس هاى 
تشكيل نشــده نيز پس از برنامه ريزى هاى 

الزم اطالع رسانى مى شود. 
همچنيــن روابــط عمومــى آمــوزش 
فنى وحرفه اى اســتان اعالم كرد: به دليل 
شــيوع بيمارى كرونا و لــزوم اقدامات 
پيشــگيرانه، تمام كارگاه هاى آموزشــى 
دولتى و آموزشــگاه هاى آزاد در سطح 
استان همدان تا پايان هفته جارى تعطيل 
است و تمامى آزمون ها نيز لغو و تاريخ 
برگزارى مجدد آنها متعاقبًا اعالم خواهد 

شد. 
 مردم كمتر بــه بانك ها مراجعه 

كنند
رئيس شوراى هماهنگى بانك هاى استان 
همدان بــا تأكيد بر اينكه مــردم كمتر به 
بانك ها مراجعه كنند، گفت: شــهروندان 
مراجعــه  از  حتى المقــدور  همدانــى 

غيرضرورى به بانك ها خوددارى كنند. 
محمد طوماســى در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به اينكه مردم از طريق سامانه بانكى 
امــورات خود را بگذرانند، اظهار كرد: هر 
چه مراجعه به شــعب بانك ها كمتر شود، 
ايمنى و حفظ سالمت مردم بيشتر خواهد 

شد. 
وى تصريح كرد: در صورت لزوم مراجعه 
حضورى به بانك ها حتماً از دســتكش و 
خودكار شخصى اســتفاده كنند تا از اين 

طريق از انتقال بيمارى جلوگيرى شود. 
طوماسى با تأكيد بر اينكه تمهيداتى براى 
ضدعفونى كردن بانك ها انديشــيده شده 
است، يادآور شد: ماســك براى بانك ها 
درخواســت شــده اما هنوز به دست ما 

نرسيده است. 
 منع فعاليت هيأت هاى مذهبى 

در همدان
كارشناس فرهنگى تبليغات اسالمى استان 
همدان از منع فعاليت هيأت هاى مذهبى در 

استان و تعطيلى هيأت خبر داد. 
محمدرضا اميركهريــزى در گفت وگو با 
ايســنا، اظهار كرد: در پى شــيوع بيمارى 
كروييــد 19(كروناويــروس) و به منزله 
پيشگيرى از آن جلسات هفتگى و مناسبتى 
هيأت هاى مذهبى در اســتان تعطيل شده 

است. 
 كرونا در اسدآباد نيست

معاون بهداشــتى دانشكده علوم پزشكى 
و خدمات بهداشــتى درمانى اسدآباد نيز 
با بيــان اينكه خوشــبختانه تاكنون هيچ 
موردى از كرونا در شهرســتان اسدآباد 
در  كرد:  اظهار  اســت،  نشــده  گزارش 
حال حاضــر بحث اســتفاده از ماســك 
در بيــن مردم براى پيشــگيرى از كرونا 
رواج بســيارى پيدا كرده اســت و باال 
بودن تقاضاى استفاده از ماسك موجب 
شده  كنندگان  عرضه  برخى  سوءاستفاده 
در حالى كه اســتفاده از ماسك ضرورتى 
ندارد و ايــن امر تنها موجــب نگرانى 

جامعه مى شود.
 موردى از كرونا در مالير گزارش 

نشده است
درمــان  و  بهداشــت  شــبكه  رئيــس 
شهرســتان ماليــر نيــز با بيــان اينكه 
در  كرونا ويروس  به  مبتال  مورد  تاكنون 
مالير گزارش نشــده است، از آمادگى 
براى  ماليــر  بيمارســتان هاى  كامــل 
 مواجهــه با كرونا خبــر داد و گفت: 3 
تخــت ايزوله كامل تنفســى داريم كه 

هستند.  استفاده  همواره  آماده 

قربانيان كرونا 
هر روز بيشتر از ديروز

■ نماينده مردم قم: وزير بهداشت آمار غلط به مردم ندهد در قم 50 نفر مبتال داريم
■ معاون بهداشت علوم پزشكى همدان: موارد مشكوك به كرونا در استان وجود دارد
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خبر

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 1398/11/12 هي ــماره 139860326009000408 مورخ ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر  ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ــن تكليــف وضعيــت ثبت تعيي
ــر  ــاى جعف ــارض آق ــه و بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــتان فامني ــي شهرس ــد ثبت در واح
مولــوى فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 11547 صــادره از كــرج بــه شــماره ملــي 
ــه  ــاى احداثــى در آن ب 0320344525 در شــش دانــگ يــك قطعــه زميــن محصــور و بن
ــع قســمتي از  ــار صــدم مترمرب ــع و چه ــزار و پانصــد و پنجــاه مترمرب مســاحت يــك ه
ــداري از  ــن خري ــي فامني ــدان اراض ــج هم ــش پن ــع در بخ ــي واق ــالك 104/1354 اصل پ
ــوم  ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب ــده اســت. ل ــك رســمي احمــد راســخى محــرز گردي مال
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت 
ــخ  ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ب
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس 
از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 329)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/21

رضا بيات
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 1398/11/26 هي ــماره 139860326009000415 مورخ ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر  ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ــن تكليــف وضعيــت ثبت تعيي
ــر  ــاى جعف ــارض آق ــه و بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــتان فامني ــي شهرس ــد ثبت در واح
مولــوى فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 11547 صــادره از كــرج بــه شــماره ملــي 
0320344525 در شــش دانــگ يكبــاب مغــازه بــه مســاحت پنجــاه و دو مترمربــع و ســى 
و هشــت صــدم مترمربــع قســمتي از پــالك 104/1354 اصلــي واقــع در بخــش پنــج همدان 
اراضــي فامنيــن خريــداري از مالــك رســمي احمــد راســخى محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك صورت
ــراض خــود را  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب باشــند مي تواننــد از تاري
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــي اســت در  ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــد.(م الف 330) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/21
رضا بيات
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 1398/11/12 هي ــماره 139860326009000409 مورخ ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر  ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ــن تكليــف وضعيــت ثبت تعيي
ــر  ــاى جعف ــارض آق ــه و بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــتان فامني ــي شهرس ــد ثبت در واح
مولــوى فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 11547 صــادره از كــرج بــه شــماره ملــي 
0320344525 در شــش دانــگ يكبــاب مغــازه بــه مســاحت صــد و يــك مترمربــع پنجــاه 
و چهــار صــدم مترمربــع قســمتي از پــالك 104/1354 اصلــي واقــع در بخــش پنــج همدان 
اراضــي فامنيــن خريــداري از مالــك رســمي احمــد راســخى محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك صورت
ــراض خــود را  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب باشــند مي تواننــد از تاري
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــي اســت در  ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــد.(م الف 331) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/21
رضا بيات
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

سرانجام ارز ارزان
 پس از پايان يافتن ســال 96 و ظاهرا به بهانه خروج غيراخالقى 
آمريكا از برجام، در ســال 97 قيمت ارز دچار تالطم شديد شد و 

قيمت دالر آمريكا تا باالى 18 هزار تومان هم معامله شد. 
هرچند با دخالت ديرهنگام ولى شتاب زده بانك مركزى، باز هم در 
تالطماتى، به زير 10 هزار تومان هم رســيد، ولى در آن نرخ چندان 
طاقت نياورد و باز به باالى 13 هزار تومان هم رســيد و متأســفانه 

همراه نوسانات و البته با تالطم كمتر ادامه يافت. 
از اول سال 98 سعى شــد جلوى نوسان شديد گرفته شود و بازار 
آزاد تــا حدى اداره شــد. هرچند باز هم بين كمترين و بيشــترين 
قيمت ها در ســال 98 هم گاهى بيش از 30 درصد اختالف بوده كه 
براى ارز مقدار نامتعارفى محســوب مى شود؛ به ويژه كه بارها جاى 
كمترين قيمت و بيشترين قيمت عوض مى شد كه خود اين به نوعى 
ايجاد رانت مى كرد و موجب تشــويق ســفته بازان و بورس بازان به 

دخالت در اين بازار مى شد. 
همان طور كه پيش از اين هم گفته بودم، اگر در سال 96 قيمت دالر 
واقعى تر عرضه مى شــد و به ضرب تزريق بيش از تقاضا قيمت را 
پايين نگه نمى داشــتند و در اول ســال 97 هم به قيمت غيرواقعى 
4 هزار و 200 تومان اصــرار نمى ورزيدند، و اجازه مى دادند بازار 
قيمت را تنظيم كند، تا آخر سال 97 قيمت دالر نمى توانست از مرز 

9 هزار تومان عبور كند. 
در ســال 98 هم حتــى با همين نرخ تــورم اعالمى 40 درصدى 
مى توانست با شــيب ماليم تا حداكثر 13 هزار تومان باال برود، و 
البته بدون نوســان، ولى به هر حال ناخدايان كشتى اقتصاد كشور، 
افكار ديگرى داشــتند و دارند. از طرفــى، عالقه مند به نرخ هاى 
متنوع براى ارز هستند، و از طرف ديگر، آرزوهاى خود را كه البته 
آرزوى همه ما هســت، به عنوان تحليل و پيش بينى ارائه مى كنند؛ 
درحالى كه علم اقتصاد به بى رحمى معروف اســت و با هيچ كس 
رودربايســتى ندارد. البته گاهى با سخن نامهربان و غيرقانونى يك 
كشور زورمند، ممكن است جوى منفى ايجاد شود و در عين حال 
ممكن اســت با لبخندى ديگر از سوى مسئولى ديگر، جو قدرى 
مثبت شــود، ولى واقعيت هاى اقتصــادى در اثر هيچ جو مثبت و 
يا منفى تغيير جــدى نمى كند، وظيفه اصلى بانك هاى مركزى هم 
در همه جاى دنيا ايســتادگى در مقابل اين جوسازى هاى عمدى 

يا اتفاقى است. 
در هــر حال باز هم جاى شــكر دارد كه در ســال 98 با تمهيداتى 
جلوى تالطمات شــديد گرفته شده؛ هرچند كه كماكان چند نرخى 
بــودن ارز همچون زخمى بر پيكر اقتصــاد ما موجب خونريزى و 

صدمه دائم بر پيكر نحيف اقتصاد كشور است.
 اگر از همين فردا سياست چند نرخى برچيده شود، گامى مثبت به 
نفع اقتصاد كشور برداشته مى شود. گام هاى مهم ديگرى كه مى شود 
براى بهبود وضعيت اقتصادى برداشــت، كنترل نرخ تورم، اصالح 
نرخ بهره و به ويژه اصالح نظام مالياتى كشــور است. نظام مالياتى 
كشــور هنوز با همــان روش زمان پيش از انقالب اداره مى شــود؛ 
درحالى كه مترقى ترين روش دريافت ماليات در فقه پوياى شــيعه 
موجود است. شايد برخى فكر كنند، روش دريافت ماليات و تعرفه 
گمرك يا عوارض خروج از كشــور، چه ربطى به قيمت و وضعيت 
ارز دارد؟ ولى بايد دانست در جهان امروز مسائل اقتصادى كامال و 

زنجيروار به يكديگر وصل و مرتبط است. 
اجازه بدهيد، در پايان داســتانى تعريف كنم. گفتند شخصى مغازه 
چلوكبابى داشــت، مدير چلوكبابى بررســى كرد و ديد با توجه به 
قيمت گوشــت، برنج، روغــن، اجاره مغازه، حقــوق كارمندها و 
كارگرها روزانه هزار چلوكباب پرســى 8 هزار تومان تمام مى شود. 
گزارش قيمت تمام شــده را به صاحب چلوكبابى اعالم كرد و نظر 
كارشناسى خود را مبنى بر اينكه خوب است هر پرس چلوكباب را 

10 هزار تومان بفروشيم، اعالم كرد. 
نظر صاحــب چلوكبابى اين نبود. دســتور داد هر پرس چلوكباب 
به قيمت 5 هزار تومان قيمت گذارى شــود و به فروش برســد، و 
چــون آدم ثروتمندى بود، روزانه 3 ميليون تومان زيان حاصل را از 
جيبش پرداخت مى كرد، ولى به اين هم بسنده نكرد و دستور داد به 
رفقاى نزديكش كه مثال 100 نفر مى شــدند، هر پرس چلوكباب به 
قيمت 3 هزار تومان فروخته شود. قيمت ديگرى هم براى اقوام در 
نظر گرفــت و خالصه مابه تفاوت آن قيمت ها را خودش پرداخت 

مى كرد. 
ولــى 2 اتفــاق موجب موفق نشــدن او شــد، يكــى اينكه ثروت 
و درآمدهــاى او دچــار نقصان شــد و ديگر اين كه، هــر روز به 
مشترى هاى اين چلوكبابى اضافه مى شد، يعنى كسانى كه مصرفشان 
مثال هفته اى يك چلوكباب بود، چون چلوكباب با قيمت غيرواقعى 
و ارزان عرضه مى شد، هر روز به خريد چلو كباب اقدام مى كردند، 
كسانى هم پيدا شدند كه شروع كردند چلوكباب 10 هزار تومانى را 
5 هزار تومان بخرند و ببرند، 7 هزار تومان بفروشند، و البته اقوام و 
دوستان هم كه سود مضاعف مى بردند، خوب مى شود حدس زد كه 

پس از مدتى سرنوشت اين چلوكبابى به كجا مى رسد. 
در واقع سرنوشــت هر ارزان فروش بى منطقــى همين خواهد بود، 
هم موجب اســراف در جامعه مى شــود، هم موجب گمراهى مردم 
مى شــود و هم موجب ورشكستگى قيمت گذاران بى منطق مى شود. 
از همه مهم تر اخالق اجتماعى را تضعيف مى كند و معموال عاقبت 

اين كارها هم به خير نمى انجامد. 
فرقى نمى كند اين نرخ غيرواقعى براى ارز باشد يا حامل هاى انرژى، 
براى تعرفه هاى گمركى باشد يا دريافت ماليات بر درآمد، در واقع، 
قيمت در همه جا به معنى عالمت است. عالمت غلط چه براى ارز 
باشــد چه براى بنزين، چه براى حقوق كارمندان و كارگران باشد، 
چه براى ماليات و عوارض خروج از كشــور، ســم مهلك است و 
موجب گمراهى فعاالن اقتصادى و نهايتا صدمه به اقتصاد كشــور 

خواهد شد. 
* على اصغر سميعى
رئيس اسبق كانون صرافان

تأثير كرونا بر بازار ارز
 با شيوع ويروس كرونا در ايران، انتظار مى رود كه سفرهاى پايان سال 
كاهش پيدا كند؛ اما به گفته مســئوالن و فعاالن بازار ارز، با جو روانى 
حاكم بر اين بازار ناشى از قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه FATF و 
افزايش تقاضاى خرد در بازار، قيمت ارز مقدارى افزايش يافته اما انتظار 

مى رود با كاهش اين جو، قيمت ارز نيز نزولى شود. 
FATF به گزارش ايســنا، پس از كش وقوس هاى فراوان سر تصويب

بين دولت، مجلس شوراى اسالمى، شوراى نگهبان و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، در نهايت ايران در ليست سياه FATF قرار گرفت و به 
اين ترتيب تقريبا هيچ بانكى با بانك هاى ايرانى همكارى نخواهد داشت. 
اما پس از مدت ها ثبات در بازار ارز و مديريت اين بازار توســط بانك 
مركزى، در روزهاى گذشته و با اين حواشى به وجود آمده، قيمت ارز 
رو به افزايش گذاشــته تا اينكه امروز قيمت فروش هر دالر آمريكا در 

صرافى هاى بانكى به 14 هزار و 750 تومان رسيده است. 
رئيس كل بانك مركزى در روزهاى گذشته با اشاره به التهابات بازار ارز 
تاكيد كرده بود كه دالر دوباره به زير 14 هزار تومان مى رسد و مردم براى 

سرمايه گذارى در بازار ارز، بايد اين ريسك را بپذيرند. 
عبدالناصر همتى، از سوى ديگر معتقد است كه قرار گرفتن نام ايران در 
ليســت سياه FATF تأثيرى بر روابط بانكى ايران ندارد و اين افزايش 
قيمت ها هيجانى است، زيرا ايران پيش از اين نيز روابط بانكى خاصى 
با ساير كشورها نداشته است و درعمل بانك هاى ايرانى تحريم بوده اند. 
در اين زمينه يكى از صرافان بازار به ايسنا، گفت: يكى از داليل افزايش 
قيمت ارز، افزايش تقاضاست كه به واسطه ايجاد جو روانى در پى قرار 

گرفتن نام ايران در ليست سياه FATF ايجاد شده است. 
وى با بيان اينكه تا پيش از اين نيز روابط بانكى ايران با ســاير كشورها 
تفاوتى با حال حاضر نداشــت، تصريح كرد: با توجه به ورود ويروس 
كرونا به ايران ممكن اســت سفرهاى پايان سال كاهش پيدا كند، اما از 
ســوى ديگر با توجه به ايجاد جو نادرست روانى بسيارى از افرادى كه 
قصد خريد ارز براى پايان سال را دارند، از اكنون براى خريد خود اقدام 
كرده اند و اين ميزان تقاضا را افزايش داده كه اين تقاضا به تدريج كاهش 

خواهد يافت. 
به گفته اين عضو كانون صرافان، با وجود افزايش تقاضاى خرد در بازار 
اســكناس، صرافى ها ارز مورد نياز مردم را تأمين مى كنند و مشكلى از 

بابت تأمين ارز وجود ندارد. 
وى تأكيد كرد: انتظار ما اين است كه با گذر از اين مقطع زمانى، كاهش 

جو روانى و كاهش تقاضا، قيمت ارز نيز بار ديگر كاهش يابد. 
اين صــراف بازار ارز با بيان اين كه مردم بايد از لحاظ فرهنگى تقويت 
شــده و تحت تأثير فضــاى روانى قرار نگيرند، اظهــار كرد: زمانى كه 
ويروس كرونا وارد ايران شــد هم به مردم گفتند ماســك به اندازه نياز 
بخريد، اما مردم براى خريد ماسك هجوم بردند و سبب كاهش ماسك 

موجود در كشور شدند. 

تخصيص 530 ميليارد تومان 
به وزارت بهداشت براى مقابله با كرونا

 رئيس ســازمان برنامه وبودجه كشــور در صفحه شخصى خود در 
توييتر، از اختصاص 530 ميليارد تومان كمك مالى به وزارت بهداشت و 

درمان براى پيشگيرى و مقابله با كرونا ويروس خبر داد. 
  به گزارش ايســنا، محمدباقــر نوبخت خاطرنشــان كرد: پس از 
هماهنگى با وزير بهداشــت و تماس تلفنى با رؤساى دانشگاه هاى 
علوم پزشــكى قم، گيالن و شهيد بهشــتى تهران و اعالم آمادگى 
دولت براى هرگونه كمك از جمله پشــتيبانى مالى براى پيشگيرى 
و مقابلــه با كرونا، مبلغ 530 ميليارد تومان به وزارت بهداشــت و 

درمان تخصيص يافت. 

ثبت نام جديد سهام عدالت انجام مى شود؟
 برخى ســايت هاى كالهبردارى از افرادى كه موفق به ثبت نام ســهام 
عدالت نشده اند به بهانه خريدوفروش سهام و يا ثبت نام جديد پول دريافت 
مى كنند، مديركل تعاونى سهام عدالت البرز با بيان اين مطلب گفت: با توجه 
به اينكه امسال هيچ ثبت نامى انجام نمى شود، مردم نبايد فريب اين افراد را 

بخورند و پولى پرداخت كنند. 
اكبر حيدرى به ايسنا گفت: واريز سود سهام عدالت براى مشموالن از سوم 

اسفند آغاز شده و تا پايان همين ماه ادامه دارد. 

وى با اشاره به مبالغ سود سهام عدالت ادامه داد: براى مشموالنى كه سهام 
عدالتشان يك ميليون تومان است؛ 205 هزارتومان و براى كسانى كه ارزش 
سهامشان بين 400 تا600 هزار تومان بوده، 100 هزار تومان واريز مى شود. 
وى با بيان اينكه برخى مشــموالن دريافت سود ســهام عدالت از فرايند 
ثبت نام بازمانده اند، اظهار كرد: بديهى اســت كســانى كه موفق به ثبت نام 
ســهام عدالت نشده اند سودى هم دريافت نمى كنند ولى در تالش هستيم 
ســاز و كارى ايجاد شود تا سال آينده در بازه زمانى كوتاهى امكان ثبت نام 

مشموالن عقب مانده فراهم شود. 
حيــدرى افزود: دولت اليحه اى در اين بــاره به مجلس ارائه داده ولى اين 

اليحه اشــكاالتى داشــته و نياز به اصالح است و پس از تصويب اجرايى 
خواهد شد. اين مسئول تأكيد كرد: برخى سايت هاى كالهبردارى از افرادى 
كه موفق به ثبت نام سهام عدالت نشده اند به بهانه خريد و فروش سهام و يا 

ثبت نام جديد پول دريافت مى كنند. 
مديركل تعاونى ســهام عدالت البرز گفت: با توجه به اينكه امســال هيچ 
ثبت نامى انجام نمى شــود، مردم نبايد فريب ايــن افراد را بخورند و پولى 

پرداخت كنند. 
حيدرى افزود: اگر امكان ثبت نام جديد براى سهام عدالت ايجاد شود، اين 

موضوع از طريق رسانه هاى ملى اعالم خواهد شد. 

 آنچــه كه جــزو مباحث اصلــى درباره 
دستمزد كارگران كشــور محسوب مى شود، 
تعيين حداقل دســتمزد اســت. الزاما تعيين 
حداقل دســتمزد بايد براساس ماده 41 قانون 
كار باشــد. عالوه بر بحث رعايــت ماده 41 
قانون كار، ما اســتناد مقاوله نامــه ماده 131 
ســازمان بين المللى كار را نيــز داريم كه بر 
حداقل دستمزد تأكيد دارد. به عبارتى، تعيين 
حداقل دســتمزد عالوه بر اين كه يك پشتوانه 
قانونــى كه همان مــاده 41 اســت را دارد، 
مقاوله نامــه 131 ســازمان بين المللى كار نيز 

جزو تأكيداتش است. 
در بســيارى از كشــورهاى دنيــا از جمله 
رعايت  براى  هنوز  توســعه يافته،  كشورهاى 
حداقل هــاى قانونى بــراى كارگران، حداقل 
دســتمزد را تعريف مى كننــد، بنابراين تنها 
كشــور ما نيســت كــه حداقل دســتمزد را 
تعيين مى كند. اين يك روندى اســت كه هم 
اســتانداردهاى سازمان بين المللى كار را دارد 
و هم در كشورهاى توسعه يافته اجرا مى شود، 
بنابرايــن ضــرورت تعييــن كف دســتمزد 

اجتناب ناپذير است. 
به نقل از خبرآنالين، تعيين حداقل دســتمزد 
نافــى ديدگاه هــا و نظــرات مختلفى كه هم 
به تازگــى و هم از گذشــته دربــاره تعيين 
دستمزد در كشور مطرح بوده، نيست. به اين 
معنا كه زمانى اين مباحث در باره دســتمزد 
مى تواند مطرح باشــد كه ما دســتمزد فراتر 
از حداقــل را بخواهيم تعريــف كنيم؛ يعنى 
همان دســتمزدهاى منطقــه اى، جغرافيايى و 

دستمزدهاى چندگانه. 
اين ديدگاه ها زمانى قابل مطرح شــدن است 
كه مقدمات و شــرايطى را در كشور بپذيريم. 
به اين معنا كه حداقل دســتمزد را ابتدا بايد 
بپذيريم كه از آن دســتمزد پايين نيايد، زيرا 
حداقل مبلغى اســت كه مى توانــد نيازهاى 
ضرورى يك زندگــى را تعيين كند، بنابراين 
حتما بــراى ورود بــه بحث دســتمزدهاى 
منطقه اى و جغرافيايى، بايد حداقل دســتمزد 

را ابتدا بپذيريم؛ اين يك شرط است. 
در ايــن ميان، ما اگر بخواهيم به ســمت اين 
دســتمزدها برويم كــه به نظر مــن فراتر از 
حداقل دســتمزد محسوب مى شود، بايد يك 
شــرايطى در كشور ايجاد شود و اين شرايط، 
زيرساخت هايى است كه براى تعيين دستمزد 

منطقه اى الزم است. 
يكى از اين شــرايط اين اســت كــه ما بايد 
يك بخش خصوصى بــزرگ، قوى و جدى 
را در كشــور شاهد باشــيم كه درحال حاضر 
وجود ندارد. هم اكنون اقتصاد كشــور دولتى 
اســت و دولت، كارفرماى بزرگ در كشــور 
است، بنابراين زمانى دستمزدهاى جغرافيايى 

در كشــور مى تواند مطرح باشــد كه بخش 
خصوصى واقعى در كشور شكل گيرد. 

ما نمى توانيم با حضور فعال دولت در اقتصاد 
بخواهيم دولت دستمزدهاى چندگانه تعريف 
كند. عمال اين كار موفق و قابل اجرا نخواهد 
بود، بنابراين زمانى دستمزد منطقه اى مصداق 
پيــدا مى كند كــه بخش خصوصــى واقعى 
وجود داشــته باشد؛ نه اين كه دولت را بخش 

خصوصى تلقى كنيم. 
دوميــن نكته اين اســت كه جريــان واقعى 
اقتصاد در كشور بايد وجود داشته باشد؛ يعنى 
ثبات در عرصه اقتصاد وجود داشــته باشد. با 
توجه به تحريم ها كه چند ســالى است سايه 
سنگين روى اقتصاد كشور افكنده و بازار كار 
را تحت تأثير قــرار داده، امكان اجراى چنين 
شرايطى در كشور وجود ندارد. ما بايد ثبات 
نسبى در اقتصاد كشور داشته باشيم تا بتوانيم 
ايــن مباحث را در كشــور اجرايى كنيم. اين 
در حالى اســت كه در كشور چنين شرايطى 

وجود ندارد. 
ســومين موضوع در حوزه كالن براى ورود 
به بحث دســتمزد جغرافيايــى و منطقه اى، 
حضــور و وجــود تشــكل هاى كارگرى و 
كارفرمايى استاندارد است كه نداريم. يكى از 
ضعف هاى جدى ما براى رســيدگى به اصل 
دســتمزد كارگران در كشــور، اين است كه 
بدون تشكل هاى قوى كارگرى و كارفرمايى 
هستيم، چون دستمزد واقعى حاصل چانه زنى 
نمايندگان كارگرى و كارفرمايى بر ســر ميز 
است كه ما هم اكنون اين شرايط را در شوراى 

عالى كار نمى بينيم. 
سال هاست كه دولت سكاندار اصلى مباحث 
در شوراى عالى كار است؛ نه اين كه كارگران 
و كارفرمايان در آن جا نباشند. اما نهايتا دولت 

براساس معيارهايى كه در حوزه اقتصاد كالن 
مطرح اســت، دســتمزد را تعييــن مى كند و 
هم كارگران و هــم كارفرمايان را در نهايت 
راضــى مى كند. بنابراين ما براى اين كه به اين 
بحث ورود كنيم، عالوه بر پيش شرط هايى كه 
عنوان كردم، بايد تشكل هاى قوى كارگرى و 

كارفرمايى در كشور داشته باشيم. 
آنچه كه در شــرايط كنونى بايــد در تعيين 
دستمزد كارگران براى سال آينده انجام دهيم، 
اين اســت كه ما هر سال دســتمزد را صرفا 
نقدى افزايش مى دهيم كه كارســاز و كارآمد 
نبوده است. به هر حال اين دغدغه و نگرانى 
در كشور به صورت جدى شكل گرفته كه هر 
روز قدرت خريد كارگران كاهش پيدا مى كند 
و خانواده هاى آنها را به شــدت تحت تأثير 

قرار داده است. 
درحال حاضر براساس آمارها و اظهارنظرهايى 
كه ســازمان هاى رســمى در كشــور اعالم 
مى كنند، تعداد فقرا توســعه پيدا كرده است. 
يكى از دليل هاى اساســى ايــن موضوع اين 
است كه دســتمزدهايى كه دريافت مى شود، 
دســتمزدهاى واقعــى و متناســب شــرايط 
اقتصــادى نيســت. بنابراين بايــد حتما به 
مسأله دســتمزد به صورت جدى ورود كنيم 
و راهكارهاى جدى پيدا شــود و از نظرات، 
ديدگاه ها و حضور همه نخبگان و كارشناسان 
استفاده كنيم تا اين مسأله بتواند سامان جدى 

پيدا كند. 
ما در سال هاى گذشته نيز دستمزد را افزايش 
مى داديــم و حتى در برخى ســال ها افزايش 
دستمزد فراتر از نرخ تورم رسمى بوده است، 
اما اين افزايش دســتمزد كارســاز نبود، زيرا 
ســال بعد افزايش دســتمزد و تورم فراتر از 
پيش بينى را در كشور داشتيم و قدرت خريد 

كارگران نسبت به ســال گذشته كاهش پيدا 
كرد. اين روند به ما نشــان مى دهد كه تعيين 

دستمزد بايد بازنگرى شود. 
پيشنهاد من اين است كه تا زمانى كه اين شرايط 
در كشور حاكم اســت، براى اين كه بتوانيم به 
خانواده هــاى كارگرى كمك كنيم، بايد تالش 
كنيم حمايت هاى چندجانبه اى را با دســتمزد 
انجام دهيم. دســتمزدى كه درحال حاضر در 
كشــور پرداخت مى شود، نسبت به دستمزدى 
كه در كشورهاى توسعه يافته پرداخت مى شود، 
فوق العاده فاصلــه دارد. 750 يــورو حداقل 
دســتمزدى اســت كه در برخى كشــورهاى 
اروپايى پرداخت مى شــود و فراتر از اين رقم 
هم وجود دارد، اما در كشور ما اين رقم حدود 

100 يورو است. 
مــا اگر بخواهيم دســتمزد را واقعى كنيم، تا 
زمانى كه مشكالت اقتصادى وجود دارد، بايد 
حمايت هايى را انجــام دهيم. اين حمايت ها 
چيست؟ پيشــنهاد من اين است كه عالوه بر 
دســتمزد كارگــران كــه به صــورت نقدى 
پرداخت مى شــود، بايد از دولت بخواهيم كه 
حمايت هايى را داشــته باشــد. ما در شرايط 
كنونــى اقتصاد نبايــد همه مطالبــات را از 

كارفرماها داشته باشيم. 
مــا بايد ابتدا بــن كاالهاى اساســى را براى 
كارگــران در نظر بگيريم. يعنــى نمايندگان 
كارگرى اين چانه زنى را بايد با دولت داشته 
باشند كه دولت در شــوراى عالى كار تعهد 
كند كه دولت ماهانه سبد معيشتى كارگران را 
به صورت منظم پرداخت كند. از سوى ديگر، 
وام وديعه اجراى مســكن بايد مطرح شود. 
خوشــبختانه به تازگى دولت چنين بحثى را 
دنبال مى كند. اين حمايت ها مقدارى مى تواند 

مشكالت خانواده هاى كارگرى را حل كند. 

نرخ دستمزد چگونه واقعى مى شود؟

بانك مركزى به 
تخصيص ارز واردات 
برنج سرعت بخشد

 تعلل در تخصيــص ارز بــراى واردات اقالم 
اساســى چون برنج، موجب آســيب ديدن امنيت 
غذايى كشور و ايجاد اختالل در ثبات بازار مى شود. 
دبير انجمــن واردكنندگان برنج ايــران با بيان اين 
مطلب اظهار كرد: آنچه مسلم است اين است كه در 
شرايط كنونى كه كشور تحت تحريم هاى خصمانه 
قرار دارد، بايد از ذخاير ارزى مراقبت كنيم، اما اين 
موضوع بايد درباره اقالم غيرضرورى اعمال شود و 
نبايد اجازه دهيم ذخاير كاالى اساسى كشور آسيب 

ببيند. 
مسيح كشــاورز با بيان اينكه بارها رئيس كل بانك 
مركــزى و برخى ديگر از مديران ارشــد دولت از 
مناســب بودن وضعيت ذخاير ارزى كشور سخن 
گفته اند، مطرح كرد: با اين وجود در زمان تأمين ارز 
مورد نياز واردات محصولى چون برنج كه از سوى 
ستاد تنظيم بازار تصويب شده است، شاهد تعلل و 

تأخير بدون دليل هستيم. 
وى در گفت وگو با ايســنا با اشاره به اينكه به دليل 
شرايط سختى كه به دليل وجود تحريم ها بر اقتصاد 
كشــور تحميل شده اســت و تجار با چالش هايى 
جدى روبه رو هستند، اظهار كرد: تجار براى حفظ 
ثبــات بــازار و تأمين اقالم اساســى بايد حمايت 
شوند، اينگونه بى توجهى از سوى برخى دستگاه ها، 

كم لطفى بزرگى به فعاالن اقتصادى و بازار كشــور 
است. 

دبير انجمــن واردكنندگان برنج ايران با بيان اين كه 
با توجه به آمار توليد و مصرف برنج كشــور، بايد 
بخشــى از نياز بازار از محل واردات تأمين شــود، 
تصريح كرد: اين موضوع از ســوى متولى دولتى و 
همچنين ستاد تنظيم بازار تأييد شده است و با اين 
وجود پرداخت قطره چكانى و با تأخير ارز از سوى 

بانك مركزى جاى سؤال دارد. 
وى با يادآورى اينكه همچنان 50 هزارتن از برنجى 
كه ماه هاى پيش وارد و در گمركات متوقف شده به 
دليل نبود تخصيص ارز ترخيص نشده است، اظهار 
كرد: اين مشكل مشــمول برنج هايى كه پس از آن 
وارد شده  نيز صادق اســت و تأمين ارز آنها نيز با 

تأخير و سختى زيادى انجام مى گيرد. 
كشاورز با بيان اينكه توقف برنج ها هزينه زيادى به 
تجار به صــورت دالرى تحميل مى كند، كه بخش 
قابل توجه آن سهم شركت هاى كشتيرانى خارجى 
اســت، گفت: معطل ماندن برنج هــاى وارداتى در 
گمــركات به افزايش هزينــه و در نهايت باالرفتن 
قيمت تمام شــده منتهى مى شود و تبعات منفى آن 

متوجه مصرف كنندگان مى شود. 
وى با بيان اينكه، شايد در ظاهر معطلى واردكنندگان 
در گمرك، به سود و زيان يك شركت مرتبط باشد، 
اما بايد متوجه باشــيم كه در حوزه كاالى اساسى 
ممكن اســت تأخيرى چند هفته اى امنيت بازار را 
تحت تأثير قراردهد و زنجيره اى از مشــكالت را 
به وجود بياورد، توضيح داد: كمبود برنج وارداتى در 

بازار بــه افزايش قيمت آن و متعاقبا افزايش قيمت 
برنج داخلى منتهى مى شود و ادامه آن ممكن است 
بر بازار كاالى جانشــين و موازى مانند ماكارونى و 

نان اثر منفى بگذارد. 
دبير انجمــن واردكنندگان برنج ايران با اشــاره به 
اين كه در نگاهى به فهرست تغيير قيمت كاالها در 
بازار، تنها كااليى كه در 2 سال گذشته متناسب تورم 
افزايش قيمت نداشــته و بهاى آن ثابت مانده برنج 
وارداتى اســت، ادامه داد: اگرچه ارز تخصيص داده 
شــده به واردات برنج، 4 هزار و 200 تومانى است 
و در ثبات قيمــت آن اثرگذار، اما هزينه هاى ديگر 
چون حمل ونقل، افزايش چشــمگير داشته است، با 
اين حال برنج وارداتى درصد اندكى افزايش قيمت 

داشته است. 



C M

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

سه شنبه  6 اسفندماه 1398  شماره 3703

7

خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

حواشى حاكم بر ديدارهاى 
سپاهان - پرسپوليس

 داستان حاشيه  ديدار تيم هاى فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپوليس 
تهران تمامى ندارد بلكه سناريو آن در هر بازى تغيير مى كند.

اگر قضيه ســرباز احمدى و درگيرى طرفداران سپاهان و پرسپوليس 
به دليل آســيب چشم يك ســرباز، مدت ها ورد زبان بود و پس از آن 
قضيه آب هاى مشكوك پيش آمد اما حاشيه هاى ديدار اين 2 تيم پايان 
نيافــت بلكه قضيه كارت به كارت و ديــدار جنجالى نيمه نهايى جام 
حذفى كلكسيون اين حاشيه ها را تكميل كرد. حاشيه هايى كه در بازى 
برگشت ليگ نوزدهم به شكل جديد ظهور كرد و تيم سپاهان اصفهان 
در حالى كه يكى از مدعيان قهرمانى به شمار مى رود از حضور در زمين 
مسابقه به بهانه نبود تماشاگران خوددارى كرد؛ اقدامى كه با استناد به 

قانون فوتبالى در سراسر جهان محكوم است.
تمام هواداران فوتبال و كارشناسان باور دارند كه اتفاق ورزشگاه نقش 
جهان بــا هيچ قاعده و قانون فوتبالى در ايــران و جهان قابل توجيه 
نيســت. پس از آنكه سپاهان ســر وقت در نقش جهان حاضر نشد 
وداوران 30 دقيقه فرصت دادند تا شــاگردان قلعه نوعى به ورزشگاه 
برسند. پس از آنكه سپاهان اعالم آمادگى كرد اين بار نوبت پرسپوليس 
شد تا به بهانه اجراى قانون حاضر به مسابقه نشود. فدراسيون نيز اين 
بــازى را لغو و پرونده اتفاقات اين ديدار را به كميته انضباطى ارجاع 

داد تا اين كميته تصميم نهايى را بگيرد.

سهميه ايران در فصل جديد ليگ قهرمانان 
آسيا همچنان 2+2

 با وجود افزايش تعداد تيم ها در فصل بعد ليگ قهرمانان آســيا 
سهميه فوتبال ايران تغيير نخواهد كرد و همچنان 2+2 خواهد بود.

به گزارش ايســنا، ليگ قهرمانان آســيا در فصل 2020-2021 با 
تعداد تيم هاى بيشــترى برگزار خواهد شد تا جايى كه به جاى 32 

تيم اين بار با حضور 40 تيم برگزار خواهد شد.
طبــق اعالم روزنامه الراى ســهميه قطــر از 2+2 به 3+1 افزايش 
پيــدا خواهد كرد تا جايى كه 3 تيم به صورت مســتقيم به مرحله 
گروهى ليگ قهرمانان آســيا راه پيــدا خواهند كرد و يك تيم هم 
راهى پلى آف خواهد شــد. اين درحالى است كه در فصل جارى 
2 تيم به صورت مستقيم و 2 تيم در پلى آف حضور پيدا كردند كه 
البته هر 2 تيم پلى آف برابر نمايندگان ايران تن به شكست دادند.

طبق اعالم اين روزنامه قطرى امتيازهايى كه ليگ هاى معتبر غرب آسيا 
به دست آورده اند و سهميه هاى آن در فصل بعد به شرح زير است:

1-قطــر 97/644 امتيــاز 3 تيم به صورت مســتقيم و يك تيم در 
پلى آف

2-عربســتان 88/499 امتياز 3 تيم به صورت مســتقيم و يك تيم 
در پلى آف

3-ايــران  81/724 امتيــاز 2 تيم به صورت مســتقيم و 2 تيم در 
پلى آف.

4-امــارات 61/870 امتياز 2 تيم به صورت مســتقيم و 2 تيم در 
پلى آف.

5-عــراق 41/993  امتياز يك تيم به صورت مســتقيم و 2 تيم در 
پلى آف.

6- ازبكســتان يك تيم به صورت مســتقيم و يك تيم در پلى آف 
مى شود.

7- اردن و هند هر كدام يك ســهميه مســتقيم در مرحله گروهى 
خواهند داشت.

8- كشورهاى تاجيكســتان، لبنان و سوريه و تركمنستان هر كدام 
يك تيم در مرحله پلى آف خواهند داشت.

به بهانه حضور صوفى 
در انتخابات فدراسيون فوتبال

 عزم جدى عباس صوفى شهردار همدان براى حضور در انتخابات 
فدراسيون فوتبال، مديريت شهرى را در آستانه تغيير جايگاه قرار داده 

است.
هر چند شورانشينان از شهردار همدان به دليل نداشتن هماهنگى مبنى 
بر حضور در انتخابات آزاد فدراســيون فوتبال گاليه مند و دســت به 
انتقاد زدند اما برخى از آنها بى تمايل براى خروج او از كابينه شهردارى 
نيستند. اعتراض ها بر نبود هماهنگى صوفى براى شركت در انتخابات 
فدراســيون فوتبال اگرچه بهانه اى بيش متصور نمى شــود اما مسيرى 
هموار براى منتقدانش در شورا است تا بتوانند بدون دردسر و حاشيه 

او را از رأس مديريت شهرى كنار بزنند.
همين مسأله سبب شد تا حاميان شهردار همدان در شورا به منتقدانش 
عنوان كنند كه اگر درصدد بركنارى وى هستند، به او كمك كنند تا در 

انتخابات فدراسيون پيروز شود.
يكى از اعضاى شوراى شــهر همدان نيز در اظهارنظرى جالب عنوان 
كرد كه منتقدان براى رهايى از شهردار، با رأى دهندگان مجمع انتخابات 

فدراسيون فوتبال رايزنى كنند تا به نفع او رأى بدهند.
صوفى جزو نامزدهاى جدى رياست فدراسيون فوتبال به شمار مى رود 
هرچند شانس او را براى پيروزى در اين ماراتن سرنوشت ساز، كم رنگ 
مى نمايد. صوفى اگرچه نســبت به ســاير نامزدها، آن طور كه بايد در 
پايتخت مطرح نيست اما سال ها در رشته فوتبال با سمت هاى مختلف 
ورود يافته و به عنوان عضو كميته توسعه فدارسيون، همواره حضورى 

پررنگ در نشست ها داشته است.
بــا وجود اين اگر او بتواند در ماراتن انتخابات فدراســيون فوتبال به 
آرزوى ديرينــه خود به عنوان رئيس فدراســيون دســت يابد، عطاى 

مديريت شهرى همدان را به لقايش خواهد بخشيد.
ابراهيم مولوى، على رحيمى فر و حميد بادامى نجات 3 عضو شــوراى 
اسالمى شــهر همدان از حاميان اصلى صوفى براى رسيدن به كرسى 

رياست فدراسيون فوتبال هستند.
آنان معتقدند كه شهردار فعلى همدان توانايى الزم براى رياست فوتبال 
به عنوان يكى از مهمترين فدارســيون هاى ورزشى كشور را دارد و اين 
جســارت او به عنوان يك همدانى براى حضور در انتخابات و در بين 

افراد سرشناس ديگر قابل تقدير است.
مجمع فدراســيون فوتبال 77 نفر است كه 6 نامزد 10 امضا گرفتند و 
ايــن يعنى هر كدام فعال 10 رأى دارند و بايد براى جلب و جذب 17
رأى ديگر تالش كننــد. با توجه به اينكه احتمال حذف برخى رقيبان 
انتخاباتى صوفى به دليل بازنشســتگى و يا نداشــتن 10 سال مديريت 
ورزشى در مرحله دوم تأييد صالحيت ها وجود دارد، صوفى را مى توان 

از بخت هاى رسيدن به اين صندلى مهم برشمرد.
بيســت وپنجم اســفندماه جارى مجمع انتخابات فدراسيون فوتبال 
در تهران برگزار مى شــود و بايد ديد سرنوشت شهردار همدان كه 
حــاال با حضور در اين ماراتن انتخاباتى گره خورده، در نهايت چه 

خواهد شد.

ورزشكاران باشگاه هاى متخلف 
را معرفى كنند

 نايــب رئيس هيأت ورزش هاى همگانى اســتان همدان گفت: از 
آنجاكه اين هيأت بيشترين باشــگاه خصوصى زيرپوشش را دارد، از 
ورزشكاران و مربيان مى خواهيم موارد تخلف باشگاه ها در چارچوب 

بخشنامه ستاد پيشگيرى از ويروس كرونا را اطالع دهند.
ميثم خلجى به ايرنا گفت: براســاس اعالم مسئوالن اجرايى استان، تا 
پايان هفته جارى تمامى مكان هاى ورزشى اعم از باشگاه هاى خصوصى 
و دولتى، استخرها، كالس هاى آموزشى، كالس هاى داورى، مربيگرى، 

سمينارها و ساير رويدادهاى ورزشى تعطيل اعالم شده است.
وى اضافه كرد: با اين حال برخى باشــگاه ها اصرار به فعاليت و اجراى 
برنامه روزانه خود دارند و مربيان و ورزشكاران خود را ملزم به حضور 

كرده اند كه به طور قطع با اين تخلف برخورد قانونى خواهد شد.
خلجى بيان كرد: هرگونه اجبار و الزام مديران و مسئوالن مراكز و اماكن 
ورزشى به شركت مربيان و ورزشكاران در فعاليت هاى ورزشى تخلف 

است و برابر ضوابط با افراد متخلف برخورد مى شود.
وى افزود: همچنين تمامى ايستگاه هاى ورزشى صبحگاهى در سطح 

استان تعطيل است.
نايب رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان يادآور شد: اين هيأت 
بيشــترين آمار ورزشكاران بيمه شده ورزشى در سطح استان همدان را 
دارا اســت و بر اين اساس نقش مهمى در اطالع رسانى و پيشگيرى از 

ويروس كرونا دارد.

آگهى مزايده (نوبت اول)
در پرونده كالســه 911077 از شــعبه دوم اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان همدان برابر دادنامه 910007 از شعبه 104 كيفرى 2 دادگسترى استان همدان 
متهم: نعيمى

لذا با توجه به اينكه متهم نســبت به برائت ذمه خويش اقدامى نكرده اســت، اين اجرا به 
درخواســت (تعدادى شــكات) اقدام به برگزارى مزايده يك باب مغازه و دو قطعه زمين به 

مشخصات ذيل مى نمايد:
1- يك قطعه زمين به متراژ حدود 600 متر واقع در بلوار ارم كوچه چشمه ســاران زمين هاى 
تعاونى مسكن كاركنان جنگل داراى همدان در مجاورت راه اصطبل به مشخصات قطعه 34 
هفتاد دو صدم شــعير از 96 شعير مشاع پالك 2/44/48 به شماره ثبت 28237 دفتر 126 
صفحه 537 انتقالى از تعاونى مسكن كه در مالكيت خانم نعيمى مى باشد زمين به صورت باغ 
با سند مشــاعى و امالك خارج از محدوده و فاقد كاربرى بوده و امكان ساخت و ساز وجود 

ندارد كه طبق نظريه كارشناسى 4/800/000/000 ريال برآورد شده است.
لذا اين اجرا به تاريخ 98/12/20 ساعت 9:00 تا 9:30 اقدام به برگزارى مزايده مى نمايد.

مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مزايده قابل مشــاهده است. كسى برنده است كه باالترين 
قيمت پيشــنهادى را ارائه و ده درصد را پس از پايان مزايده و الباقى را نيز در مهلت قانونى 

كه كمتر از يك ماه از تاريخ مزايده است به حساب سپرده امانى دادگسترى واريز كند.
محل برگزارى مزايده در طبقه زير زمين دادسراى همدان شعبه دوم اجراى احكام كيفرى در 

خيابان طالقانى مى باشد و رأس ساعت شروع مى شود.
 (م.الف1895)

اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان همدان

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 139860326007001134 مورخه 1398/10/25 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 ســيداحمد موســوى جم فرزند 
سيدبهاءالدين به شماره شناسنامه 605 صادره از بهار در 36 شعير مشاع از 72 شعير مشاع از 
96 شعير شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 75594/70 مترمربع پالك 226 
فرعى از 160 اصلى واقع در اراضى روستاى خوشاب عليا حوزه ثبتى بهار بخش چهار همدان 
خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى صحبت اله قبادى نسب 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 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 466)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/6

هادى يونسى عطوف
 رئيس 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 139360326006000676 مورخ 1393/2/21 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى عبدالعلى تركمن فرزند رجب به شماره 
شناسنامه 3  صادره از مالير در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 69/60 مترمربع پالك 
577 اصلى واقع در بخش يك مالير  خريدارى از مالك رسمى روشن حسينى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهــي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 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 474)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/6

محمدرضا امينى
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

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 139860326007001132 مورخه 1398/10/25 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 ســيداحمد موســوى جم فرزند 
سيدبهاءالدين به شماره شناسنامه 605 صادره از بهار در 36 شعير مشاع از 72 شعير مشاع از 
96 شعير شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 44778/8 مترمربع پالك 225 
فرعى از 160 اصلى واقع در اراضى روستاى خوشاب عليا حوزه ثبتى بهار بخش چهار همدان 
خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى صحبت اله قبادى نسب 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 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 469)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/06
هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

مهلت يك هفته اى به تيم هاى بدهكار فوتبال
پاس همدان در ليست سياه فدراسيون

 سرپرســت دبيركلى فدراسيون در نامه اى اعالم كرد كه باشگاه هاى بدهكار فوتبال 
يك هفته فرصت دارند تا بدهى خود را به طلبكاران پرداخت كنند.

در اين ليست بلندباال نام تيم پاس همدان نيز به چشم مى خورد.
«ابراهيم شــكورى» با ارسال نامه اى به سازمان ليگ تأكيد كرد باشگاه هاى پرسپوليس، 
ملــوان بندرانزلــى، اميد گناوه، پاس همــدان، داماش گيالنيان، پــارس جنوبى جم، 
ســرداربوكان، شهدا بابلسر، ايرانجوان بوشهر، شــهردارى تبريز، صنعت نفت آبادان، 
بعثت كرمانشاه، سپيدرود رشت، خونه به خونه بابل، شهردارى اردبيل، نساجى مازندران 

و استقالل اهواز تا يك هفته نسبت به پرداخت بدهى هايشان مهلت دارند.
وى در اين نامه تأكيد كرده باشــگاه ها نســبت به ارســال رضايت نامه هاى مربوط به 
پرداخت بدهى هايشــان به طلبكاران، يك هفته فرصــت دارند پس از رؤيت اين نامه 
با توجه به شــرايط موضوع نامه، به كميته انضباطى فدراسيون فوتبال مراجعه كرده و 

نسبت به پرداخت بدهى هايشان اقدام كنند.
گفتنى اســت پس از گذشت مدت يك هفته اى و ارسال نكردن رضايت نامه ها طبق بند 
الف و ب ماده 89 مقررات ياد شــده نســبت به جريمه نقدى و يا كســر امتياز و يا 
محروميت از ثبت نام بازيكن جديد و يا ســقوط به دسته پايين تر حكم مقتضى صادر 
خواهد شد. اين احكام طبق بند 4 ماده 89 قطعى بوده و فقط قابل اعتراض در دادگاه 

حكميت ورزش (CAS) خواهد بود و تبعات آن متوجه باشگاه ها است.

راه اندازى هيأت تنيس در فامنين
 هيأت تنيس به رياســت على ســهرابى مرفه براى نخســتين بار در شهرســتان فامنين 

راه اندازى شد.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين با اعــالم اين مطلب، گفت: هيأت تنيس 
شهرستان فامنين به رياست على سهرابى مرفه براى نخستين بار در اين شهرستان راه اندازى 

شد.
حسين قراگوزلو، ضمن قدردانى از زحمات رئيس هيأت تنيس استان همدان براى حمايت 
از راه اندازى اين هيأت درشهرســتان گفت: ورزش تنيس در شهرســتان فامنين مشــكل 
سخت افزارى دارد اما با تعامل با دستگاه هاى اجرايى شهرستان قصد داريم زمين هاى تنيس 

را فعال كنيم تا بتوانيم جمعيت تنيسور هاى شهرستان را باال ببريم.

رشد ورزشكاران سازمان يافته در فامنين
 تعداد ورزشكاران سازمان يافته شهرستان فامنين در سال 98 نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته رشد مثبتى داشته است.
رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين با اشــاره به افزايش 
چشــمگير آمار بيمه شدگان ورزش شهرســتان فامنين گفت: امسال به 
نسبت سال گذشته با رشد مثبت بيمه شدگان ورزشى شهرستان فامنين 
مواجه هستيم. حسين قراگوزلو با بيان اينكه كارهاى خوبى براى توسعه 
بيمه ورزشى انجام شده است، گفت: هم اينك 2 هزار و 35 نفربه صورت 
سازمان يافته زير پوشش بيمه ورزشى قرار دارند و اميدواريم رشد مثبت 

امسال در سال آينده نيز ادامه يابد.
وى افزود: موضوع بيمه ورزشكاران يكى از مباحث مهم حوزه ورزش 

است و همه متوليان امر بايد نسبت به آن حساسيت داشته باشند.

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

2339+2010813310شهيد قندى يزد 1
1238+2011542412استقالل مال ثانى 2
1738+2010822710خيبر خرم آباد 3
936+2010643223شهردارى بندر آستارا4
835+2010553022فوالد نوين اهواز 5
428+197751915شهردارى همدان 6
427+206952824ميالد مهر تهران 7
526+206861914مسن نوين كرمان 8
326+206862017اتحاد اوالن كامياران 9
323-206592124كاسپين قزوين 10
221-204971921اميد پرسپوليس گناوه11
918-2046101829اترك بجنورد12
3810-2031161149كارون اروند خرمشهر 13
317-1914141546شهردارى فومن 14

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته بيستم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1241+2011812513چوكاى تالش1
936+209922314پاس همدان 2
429+207851814شهردارى ماهشهر 3
627+207852014مس شهر بابك 4
27-207672121نفت و گاز گچساران 5
126-206862122شهردارى بم 6
526-207582732شهردارى بندرعباس 7
225+206683331شهداى بابلسر8
25-206772020ايران جوان بوشهر 9
125-206771819سردار بوكان 10
424-206681418شهداى رزكان كرج 11
521-205691722ملى حفارى اهواز 12
821-2063111523نفت اميديه13
819-204791927بعثت كرمانشاه14

سليمان رحيمى »
اخطار: على عســگرى و محمد عباسى تبار 
(شهردارى) و ميالد ربانى، مكى شريفى و 

ميثم زمانى (اميد)
داوران: هادى صحرايى، محســن حكيم و 

على حيدرى
حسين  مقصودى،  رســول  شهردارى:  تيم 
حشمتى،  پيمان  عســگرى،  على  كاظمى، 
فرشــاد جليلوند (محمد عباسى تبار 50)، 
اميرحســين پورقاســمى، كاظم صالحى، 
اميرمحمد نســايى، محمد كاظمى (آرمين 
طاليى منــش 67)، محمــد باالوند (محمد 

زارعى 75) و مهدى خلج.
سرمربى: هادى گل محمدى

تيم اميد: على شيرزاد، رضا خذرى، جعفر 
رســولى، ميالد ربانى، ايوب طاهرى، مكى 
شــريفى، حامد ســرلك، كيارش كاظمى 
(مهرداد نــورى 77)، محمدحســن برفى 
(حميد غالمى 66)، ميثم زمانى و رســول 

عليپور.
سرمربى: حسين عبداللهى

همدان- ورزشگاه قدس از سرى مسابقات 
ليگ دسته دوم فوتبال قهرمانى باشگاه هاى 

كشور جام آزادگان هفته بيستم.
ليگ دسته دوم كشــور هفته بيستم خود را با 
انجام 13 بازى در شــهرهاى مختلف پشــت 
سر گذاشــت و تيم هاى مدعى با كسب امتياز 

جايگاه خود را حفظ كردند.
در اين هفته 2 نماينده استان به مصاف حريفان 
خــود رفتند كه تيم پاس در كرمانشــاه مقابل 
بعثت اين شــهر با يك گل به پيروزى رسيد 
و تيم شــهردارى در خانه مقابل ميهمان خود 

بدون گل متوقف شد.
تيم فوتبال شــهردارى در يك هواى ابرى در 
حالى پذيراى تيم اميد گناوه بود كه به 3 امتياز 
اين بازى سخت نياز داشت. هادى گل محمدى 
براى رســيدن به پيروزى تيــم خود را خوب 
آرايش نكرده بود و اميرحســين پورقاسمى، 
مهاجــم گلزن خود را در يــك خط عقب تر 
بازى داد و از مهدى خلج و محمد باالوند در 
خط حمله ســود برد و همين تركيب موجب 
شد تا پورقاسمى كارايى خود را نداشته باشد 

و به بازيكنى كم اثر تبديل شد.
بازى با حمالت دامنه دار شــهردارى آغاز شد 

و تيم حريف نشــان داد كه حرفى براى گفتند 
نداشت و براى كسب حداقل امتياز به همدان 

آمده بود.
بازى ســازى كاظم صالحى در اين بازى كامًال 
نمايان بود و اين هافبك خوش استيل به خوبى 
نبض ميانه ميدان را در دست داشت. در نيمه 
نخســت تيم شهردارى تا يك قدمى گل پيش 
رفت اما در دقيقه 20 ضربه سر محمد كاظمى 
را دروازه بان با نوك انگشتان از زير طاق بيرون 
كشيد تا شهردارى به  رغم برترى، نيمه نخست 

را بدون گل به پايان برساند.
با آغاز نيمه دوم شهردارى براى رسيدن به گل 
بى تاب نشــان داد و از راست و چپ دروازه 
حريف را آماج حمالت خود قرار داد اما اين 
حمالت به دليل نداشــتن تمام كننــده، راه به 

جايى نبرد.
در دقايق پايانى گل محمدى، بازى مســتقيم 
را بــه بازيكنانش ديكته كــرد و حتى آرمين 
طاليى منش را نيز براى سود بردن از ضربات 

سر به زمين فرستاد اما راه به جايى نبرد.
در اواخر بازى تيــم حريف در ضدحمالت 
خطرناك ظاهر شــد و بازيكن همدانى گناوه، 
ميثم زمانى بارها خط دفاعى شهردارى را آزار 
داد امــا آنها نيز راه بــه دروازه پيدا نكردند تا 
در نهايت 2 تيم به تساوى بدون گل رضايت 

بدهند.

در ديگر ديدارهاى اين گروه 2 تيم صدرنشين 
مقابل حريفان خود متوقف شــدند. استقالل 
مالثانى در خانه مقابل فوالد نوين اهواز يك بر 
يك متوقف شد و شهيد قندى يزد نيز در آستار 
مقابل شهردارى اين شهر يك بر يك مساوى 
كرد. مس نوين كرمان با يك گل مقابل ميهمان 
خود، اترك به برترى رســيد و كاسپين قزوين 
نيز با همين نتيجه شهردارى فومن را شكست 
داد اما بهترين نتيجه را ميالد مهر به دست آورد 
و اين تيم تهرانى ميهمان خود آواالن كامياران 

را با شكست سنگين 4 بر يك بدرقه كرد.
پس از پايان هفته بيستم شــهيد قندى يزد با 
39 امتياز صدرنشين است و تيم هاى استقالل 
مالثانى و خيبر خرم آباد با 38 امتياز دوم و سوم 
هســتند. تيم شهردارى نيز با 28 امتياز جايگاه 

ششم خود را حفظ كرد. 
اما در گروه دوم اين رقابت ها تيم فوتبال پاس 
همدان در كرمانشاه مقابل تيم انتهاى جدولى 
بعثت به پيروزى رســيد تا همچنان در صف 

مدعيان باقى بماند.
تيــم پاس در ورزشــگاه آزادى كرمانشــاه و 
درحالى كــه وزش باد بر كيفيــت بازى تأثير 
گذاشــته بود، موفق شــد در دقيقه 66 بازى 
به گل 3 امتيازى دســت يابد. پاس تماشايى 
رضا كاشفى، هافبك خوشفكر پاس به حميد 
حيدرى، هافبــك ريزنقش و تكنيكى موجب 

شــد تا اين بازيكن تك گل بــازى را به ثمر 
برساند.

پاس كه نيمه نخســت را با برتــرى به پايان 
رسانده بود و حتى مى توانست توسط عارف 
اكبرى به گل برسد كه واكنش دروازه بان مانع 
از ثبت گل شــد، در نيمه دوم كامًال بر بازى 
مســلط بود و بــه خوبى پــس از گل با چند 
تعويض بازى را اداره كرد تا همچنان اميدهاى 

خود را براى صعود زنده نگه دارد.
تيم فوتبال چوكاى تالش در بوشهر 2 بر يك 
مقابل ايران جوان پيروز شد تا فاصله 5 امتيازى 
خــود را با پــاس حفظ كند. تيــم نفت وگاز 
گچســاران در كرج مقابل شهداى رزكان 2 بر 
صفر شكست خورد و سردار بوكان نيز با يك 
گل مقابل ميهمان خود، شهردراى بندرعباس 
تن به شكســت داد. تيم شهردارى ماهشهر با 
2 گل نفت اميديه را مغلوب ســاخت و مس 
شهر بابك با 3 گل شهردارى بم را بدرقه كرد. 
2 تيم ملى حفارى و شهداى بابلسر نيز يك بر 

يك مساوى كردند.
در گروه دوم چوكاى تالش با 41 امتياز پيشتاز 
است و پاس همدان با 36 امتياز دوم است. تيم 

شهردارى ماهشهر نيز با 29 امتياز سوم است.
در انتهاى جدول نيز ملى حفارى اهواز، نفت 
اميديه و بعثت كرمانشاه در يك قدمى سقوط 

هستند.

3 امتياز شيرين پاس در بيستون 
و توقف خانگى شهردارى

پاس همدان يك- بعثت كرمانشاه صفر                                                           شهردارى همدان صفر- اميد پرسپوليس گناوه صفر
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باباطاهر

تشخيص كرونا در كمتر از 15 دقيقه
 يك شركت داروسازى در كانادا با استفاده از فناورى  نانو، در حال 
توسعه ابزار شناسايى ويروس كرونا است كه مى توان با آن در مدت 

كمتر از 15 دقيقه بيمارى را شناسايى كرد.
 Sona) به گزارش ســتاد توســعه فناورى نانو، ســونا نانوتــك
Nanotech) يك شــركت كانادايى فعال در حوزه داروســازى 
است. اين شركت اعالم كرد كه در حال انجام آزمايش روى فناورى 

تشخيص سريع ويروس كرونا است.
ويروس كرونا نخستين بار اواخر دسامبر سال 2020 در شهر ووهان، 
اســتان هوبى چين گزارش شــد. از آن زمان تاكنون بيش از 40 هزار 
مورد ابتال به اين بيمارى گزارش شده كه نرخ مرگ و مير ناشى از اين 

بيمارى در حال افزايش است.

فسيل پرنده كشف شده در سيبرى 46 هزار 
ساله است

 محققان پس از 2 ســال بررســى دقيق فسيل تقريباً سالم يك پرنده 
يخ زده كه در منطقه بالياگورا در جنوب شــرق ســيبرى كشف شده، 
قدمت اين فسيل را 46 هزار سال تخمين زده اند.به گزارش مهر، فسيل 
يادشده با همكارى متخصصان سوئدى مورد بررسى دقيق قرار گرفته و 
مشخص شده كه پرنده مذكور از خانواده چكاوك هاى شاخ دار بوده و 
مؤنث است.چكاوك شاخدار پرنده اى از راسته گنجشكسانان و از تيره 
چكاوكيان و به طول 16 سانتيمتر، گونه اى با سر و پرهاى تاج مانند است.

دانشــمندان DNA اين پرنده را به طور دقيق مورد بررسى قرار داده اند 
و تحليل ژنتيكى آن حاكى اســت كه اجداد پرنده مذكور در ســيبرى و 

مغولستان ساكن بوده اند و تا به امروز نيز به حيات خود ادامه داده اند.

استفاده از نور خورشيد براى خنك كردن 
ساختمان ها!

يك تيم استارت آپى با استفاده از فناورى نانو، پوششى ايجاد كرده كه 
مى تواند نور خورشيد را جذب و با طول موج هاى باالتر نشر دهد.

 (SolCold) به گزارش ســتاد توســعه فناورى نانو، ســولكولد
استارت آپ فعال در حوزه فناورى نانو است كه از پوشش نانومقياس 
براى بهره بردارى از نور خورشيد به منظور خنك كردن استفاده مى كند. 
اين سامانه مى تواند فضاى داخل ســاختمان، خودرو و حتى داخل 
لباس را خنك كند. تغييرات آب و هوايى عواقب ناگوارى براى كره 
 زمين در پى دارد. پيش بينى مى شــود كه دماى كره  زمين در سال هاى 
آينده روند افزايش خود را ادامه دهد كه اين موضوع روى الگوهاى 

بارش در كشورهاى مختلف تأثير مستقيم خواهد داشت.

كشور از واردات دستگاه همودياليز 
بى نياز مى شود

 يك شــركت دانش بنيان داخلى قرار اســت بخش مهمى از نياز 
داخل به دســتگاه همودياليز كشــور را تأميــن و در اختيار وزارت 
بهداشت قرار دهد و كشــور را از واردات اين نوع دستگاه ها بى نياز 
كند. به گزارش  صندوق نوآورى و شــكوفايى، بهروز سبك دست، 
مدير عامل شركت دانش بنيان توليدكننده دستگاه همودياليز در مورد 
قرارداد توليد دســتگاه هاى همودياليز و قرارداد منعقده در اين رابطه 
با هيأت امناى صرفــه جويى ارزى، گفت: بــراى رفع نياز وزارت 
بهداشــت به دستگاه همودياليز، تفاهم نامه اى منعقد شده است كه به 
موجب اين تفاهم نامه به مدت 3 ســال، ساالنه 1 هزار و 80 دستگاه 

همودياليز توليد و در اختيار وزارت بهداشت قرار مى گيرد.

سونى موبايل ۵G مى سازد
 به تازگى مشخصات 2 موبايل جديد سونى فاش شده كه يكى از 

آنها مجهز به فناورى نسل پنجم اينترنت است.
 5Gبه گزارش مهر، به نظر مى رســد ســونى آماده توليد موبايل هاى
 XDA است. درهمين راستا يكى از اعضاى انجمن توسعه دهندگان
تصاوير و مشخصات موبايل هاى ســونى در 2020 ميالدى را فاش 

كرد. اين موبايل هاى اكسپرياII 1 و اكسپريا II  10هستند. 
اكسپرياII 1 نسخه جديد موبايل اكسپريا سونى با نمايشگر 6/5 اينچى 
و مجهز به فناورى ۵G اســت. اين دستگاه داراى يك تراشه اسنپ 
دراگون 865، باترى 4 هزار ميلى آمپرى، لنز با قابليت زوم 3 برابرى، 
8 گيگابايت RAM و ۲۵۶ مگابايت حافظه داخلى است. همچنين 

اين دستگاه يك جك هدفون 3/5 ميليمترى دارد.

مديركل ميراث فرهنگى استان 
عنوان كرد:

اصالح طرح تفصيلى  براى 
هموارشدن ثبت جهانى«هگمتانه»

 مطالبه ثبت جهانى هگمتانه از سوى امام جمعه 
همدان موجب فازبندى و اصالح طرح تفصيلى شهر 

همدان از سوى شهردارى شده است. 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  مديركل 
استان همدان گفت: راهنمايان گردشگرى در پيشانى 
گردشگرى اســتان همدان قرار داشــته و بيشترين 
ارتباط چهره به چهره را با گردشــگران برعهده دارند 
و اين هنر و توانايى راهنمايان گردشــگرى است كه 
گردشــگران را با خاطرات خوب در همدان بدرقه 

مى كنند.
علــى مالمير در جمع اعضــاى هيأت مديره انجمن 
راهنمايان گردشــگرى و فعاالن گردشــگرى استان 
همدان با بيان اينكه محور توســعه اســتان همدان، 
گردشگرى اســت، گفت: راهنمايان گردشگرى در 
برگزارى اجالس جهانى گردشــگرى و اجالس راه 
ابريشم نقش بسيار پررنگى داشته اند و اميدواريم با 
توسعه صنعت گردشگرى اســتان، اين افراد بتوانند 

داراى يك شغل ثابت شوند.
مالمير از همكارى كميســيون گردشگرى شوراى 
شــهر همدان با انجمــن راهنمايان گردشــگرى 
اســتان قدردانى و تصريح كرد: مطالبه ثبت جهانى 
هگمتانه از ســوى امــام جمعه همــدان موجب 
فازبندى و اصالح طرح تفصيلى شــهر همدان از 
سوى شــهردارى شــده كه هم اكنون نيز درحال 

انجام است.
رئيس كميســيون گردشگرى شوراى شهر همدان 
نيز با تقدير از فعاليت هاى انجام شــده چند ساله 
گذشــته در حوزه گردشگرى استان همدان گفت: 
تنهــا راه برون رفت از ركود اقتصادى در اســتان 
همدان توجه به توسعه گردشگرى است و شوراى 
شــهر نگاه ويژه اى به زيرساخت هاى گردشگرى 
دارد كــه نمونــه بــارز آن براى ســاخت هتل، 
تعرفه هاى شهردارى بوده كه رايگان شده و نشان 
از حمايت هاى الزم براى ايجاد زيرســاخت هاى 

گردشگرى دارد.
حســين قراباغى افزود: همگرايى ايجادشــده بين 
مديريت شهرى و ميراث فرهنگى پيش از اين وجود 
نداشــت اما در حال حاضر در روند اجراى برنامه ها 

اثرگذار است.
نماينــده راهنمايــان و رئيــس انجمــن راهنمايان 
گردشــگرى اســتان همــدان نيز در اين نشســت 
گفت: مشــكل اوقافى بودن زمين هاى شهر اللجين 
به عنوان شهر جهانى سفال يكى از مشكالت توسعه 
گردشگرى استان است كه سرمايه گذاران نمى توانند 
در اين شــهر ســرمايه گذارى كنند و به همين دليل 
افزايش زيرســاخت هاى گردشــگرى در اين شهر 

امكان پذير نيست.
على ضيايى مهر افزود: مســجد جامــع همدان نيز 
ظرفيت بســيار خوبى در زمينه گردشگرى دارد كه 
براى اســتفاده گردشــگران از اين جاذبه بايد اداره 

اوقاف همكارى بيشترى داشته باشد.

كرونا و يادآورى قدرت رسانه در بحران
 موضوع پيدايش كرونا ويروس در ايران و رعب و وحشــتى كه در 
پى انتشــار اين خبر، جامعه را فرا گرفته است، بيش از هر چيز اذهان را 

معطوف قدرت رسانه در بحران زايى يا بحران زدايى مى كند. 
يك پژوهشگر حوزه ارتباطات با اشــاره به بحران كرونا به ژورناليسم 
رئاليستى با عنوان اين مطلب، مطرح كرد: موضوع پيدايش كروناويروس 
در ايران و رعب و وحشــتى كه در پى انتشــار اين خبر، جامعه را فرا 
گرفته، بيش از هر چيز اذهان را معطوف قدرت رســانه در بحران زايى يا 
بحران زدايى مى كند. به اين معنا كه واقعا رسانه ها اين قدرت را دارند كه 
با برجسته ســازى و بزرگنمايى يك پديده، آن را تبديل به بحران كنند و 
بالعكــس با كوچك نمايى و بى اهميت جلوه دادن پديده اى ديگر، كامال 

موضوع را مغفول و محو كنند.
به گزارش ايسنا، پروانه پيشــنمازى با اشاره به موضوع بحران كرونا و 
با تأكيد بر نقش رســانه ها در قبال انتشار اخبار حساسيت زا يادآور شد: 
همواره در انتشار اخبار حساسيت زا و مهم، تقابل و تضادى بين مسئوليت 
ذاتى و اجتماعى رسانه ها در اطالع رسانى وقايع و يا به كارگيرى رويكرد 
انكار و سكوت به دليل ايفاى نقش آرام و عادى سازى رسانه ها در جامعه 
وجود داشــته و دارد كه اميدوارم به زودى با ارتقاى مهارت و تخصص 

روزنامه نگارى بحران در كشور، اين نقيصه رفع شود.
اين پژوهشگر حوزه ارتباطات بحران، درباره ى اطالع رسانى ويروس كرونا به 
رسانه ها هشدار داد: رسالت اصلى رسانه ها و نخستين وظيفه آنها، اطالع رسانى 
شفاف و واقع گرايانه در مورد اين بيمارى مهلك به گونه اى است كه از ايجاد 
هرگونه پانيك و استرس فزاينده بر مردمى كه بالقوه دچار افسردگى و واهمه 
هستند، پرهيز شود و اين هنرى است كه عالوه بر مهارت ژورناليستى، نيازمند 
دانش، آگاهى و هوش رسانه اى  است. چيزى كه رسانه ها براى مديريت بحران 

كرونا نيازمند آنند، پيروى از ژانر ژورناليسم رئاليستى است.

■ دوبيتى باباطاهر 
دلى ديرم دمى بيغم نمى بو                                         غمى ديرم كه هرگز كم نمى بو
كه يار بيوفا همدم نمى بو خطى ديرم مو از خوبان عالم  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در ميان فرزندان من ، دوازده نقيب هست كه نجيب و محدَّث و مفهَّم اند . آخرينشان برپا 
دارنده حق است و زميِن آكنده از بيداد را آكنده از داد مى كند.   
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■ قد  س1... .... خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى
■ قد  س2.....................تورنادو- مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1   خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى  
فلسطين 2................................................... 23نفر-

جهان با من برقص!
■ سينما كانون.......................  زيرنظر - بنيامين 
■بهمن مالير: خوب، بد، جلف 2: ارتش سرى 

-جهان با من برقص! - چشم و گوش بسته
■ آزادي تويســركان: جهان با مــن برقص! - 

مطرب

 در شــلوغى تبليغات انتخابــات، تحليل برخى 
رويدادهاى مهم گردشگرى مغفول ماند. به واسطه 
فرصتــى كه از اين پس دســت مى دهــد به مرور 

مواردى را مطرح خواهيم كرد .
آغازگر نمايشــگاه گردشگرى ســيزدهم رونمايى 
از ســيمرغى بود كــه روى بال هايش قرار اســت 

گردشگرى به پرواز درآيد.
بيش از يك دهه از آغاز طراحى برند گردشــگرى 
ايران مى گذرد و سرانجام برند گردشگرى ايران كه 
قرار اســت جهانيان را به سفر به ايران ترغيب كند 

در رويداد گردشگرى ايران نمايان شد. 
اما برند گردشــگرى ايران چيست و چگونه قادر 
بــه ايجاد جاذبه بيــن گردشــگران خارجى براى 
ســفر به ايران خواهد بود؟ اصال شعار گردشگرى 
ايران چيســت و آيا مى توانــد در بازارهاى هدف 
گردشــگرى ايران آنچنان قوى بدرخشد كه جذب 

گردشگران خارجى به ايران را شتاب دهد؟
حتما داستان ســيمرغ عطار را شــنيده ايد و آن را 
در كتاب هاى درســى مدارس خوانده ايد. درست 
است، پس از يكسال به ادعاى معاونت گردشگرى 
كشــور، تالش و مطالعه و صرف وقت و مصاحبه 
و نظرســنجى و ... ســيمرغ عطار نيشابورى برند 
گردشــگرى ايران شــده اســت. اما آن ســيمرغ 
عطار كجا و ســيمرغ وزير ميراث فرهنگى، معاون 
گردشــگرى و معاون صنايع دســتى كشــور براى 
طراحى مهمترين شــعار و برند جذب گردشگر به 

ايران كجا؟
از آن ســيمرغ عطار كه ســفر مرغان را با سختى 
و مشــقت به تصوير كشيده اســت و در آخر نيز 
همان ســى مرغ رسيده به جايگاه سيمرغ افسانه اى 
دانســتند كه سيمرغ خودشان هســتند و سيمرغى 
در كار نيســت كه بگذريم به ســيمرغ گردشگرى 
ايران مى رسيم. برندى كه پس از يك دهه تالش و 
مطالعه و دست به دست شدن بين رؤساى سازمان 
ميــراث فرهنگى و معاونان گردشــگرى و فعاالن 
بخش خصوصى ظرف يكســال در دوران وزارت 
ميراث فرهنگــى على اصغــر مونســان و معاونت 
گردشــگرى ولى تيمورى با سفارش ساخت پويا 
محموديان معاون صنايع دســتى، ساخته و پرداخته 

و نهايى شد.
 سيمرغى كه ساخت آن به گفته معاون صنايع دستى 
5 شبانه روز زمان برده است و كار دست و ساخت 
ده ها هنرمند ديگر كه اميد است، عمر اعتبار جهانى 

آن كمتر از 5 روز نباشد.
به گزارش صداى ميراث،  شعار « ايران باشكوه» نيز 
به عنوان شــعار نهايى ايران در تبليغات گردشگرى 
در بازارهاى خارجى انتخاب شده است. اما آيا اين 
2 برند و شــعار، توان جذب گردشــگر به ايران و 
حتى ايجاد رغبت در ميان گردشگران خارجى براى 
سفر به ايران را دارند؟ آيا برند گردشگرى ايران كه 
نشان سيمرغ اســت و طراحى آن به گونه اى است 

كه حتى براى انتشــار در بروشورها و سربرگ ها و 
ليوان و كاله و... با مشــكل مواجه خواهد شد، در 
ذهن مخاطبان خارجى مفهوم و معنايى براى ســفر 

به ايران دارد؟
از وزير ميراث فرهنگى، به ويژه معاون گردشــگرى 
كشــور و حتى تيمى كــه هزينه اى گــزاف براى 
طراحى برند گردشــگرى ايران به عنــوان آبروى 
گردشــگرى كشور در ســطح جهان دريافت كرده 
است، بايد پرســيد چگونه به اين نتيجه رسيده اند 
كه گردشــگران جهان حتــى در بازارهاى هدف 
ايران با «ســيمرغ» آشــنايى دارند؟ بايــد از وزير 
ميراث فرهنگى، معاون گردشــگرى او و تيم طراح 
برند و شعار گردشــگرى ايران پرسيد كه اصال در 
طراحى و نهايى كردن شــعار گردشــگرى ايران با 
عنوان «ايران باشكوه» متوجه نشده اند كه اين شعار 

چه معنايى در ذهن مخاطب دارد؟
برندســازى امرى بسيار تخصصى است و اين گونه 
نيســت كه هر شــعار و هر ســيمايى كه به ذهن 
رسيد برند و شــعار گردشگرى كشور شود. شعار 
گردشگرى يعنى آن كه بازارهاى هدف گردشگرى، 
بالفاصله پس از شنيدن به ســفر به مقصد ترغيب 
شــوند. برند گردشــگرى يعنى ماهيتى واقعى از 
آنچــه يك گردشــگر در يك مقصد گردشــگرى 
مى تواند مشــاهده و تجربه كند. اكنون بايد از وزير 
ميراث فرهنگى و معاون گردشــگرى وى پرســيد، 
آيا شــعار ناقص «ايران باشــكوه» قــادر به جذب 
گردشــگران خارجى حتى از كشــورهاى مسلمان 
و عرب حاشــيه خليج فارس خواهد بود؟ «ايران 
باشــكوه» يعنى چه؟ اين موضوع پرسش بسيارى 
از فعــاالن گردشــگرى از وزارت ميراث فرهنگى 

اســت كه خب ايران باشــكوه يعنى چــه؟ ايران 
باشكوه را بايد ديد؟ ايران باشكوه را بايد گاز زد؟ 
ايران باشــكوه را بايد خورد؟ ايران باشكوه را…

اين ها ســؤاالتى است كه تنها در مورد شعار ناقص 
گردشگرى ايران وجود دارد.

دوم اين كه اين شعار به همراه درج تصوير سيمرغ 
فيروزه اى در تصاوير و ســيمرغ نقره اى در تنديس 
برند گردشگرى ايران در ذهن گردشگران خارجى 
چه مفهومى از ايران را ايجاد مى كند؟ اصال مفهومى 
از ايران در اين 2 شــعار براى گردشگران خارجى 
وجود دارد كه آن ها را ترغيب به سفر به كشورمان 

كند؟
بهتر بــود وزيــر ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى و معاون گردشــگرى وى پيش از آن 
كــه فريب آمارها از مطالعات برند گردشــگرى را 
مى خوردنــد يكبار به لوگوى گردشــگرى تركيه، 
مالــزى، تايلند و كــره جنوبى نــگاه مى كردند تا 
احســاس ايجاد شــده در خود را درباره برندى كه 

آن ها براى گردشگرى خود ساخته اند، لمس كنند.
آيا سيمرغى كه برگرفته از داستان عطار نيشابورى 
است، توان جذب گردشــگر به ايران دارد؟ اصال 
شعارى كه براى ترويج سفر به ايران قرار است در 
جهان مخابره شود چه اندازه در جذب گردشگران 
به ايران كمك خواهد كرد؟ سيمرغ و شعار «ايران 
باشــكوه» حتى اگر كنار يكديگر نيز قرار بگيرند، 
هيچ ذهنيتــى از ايران كه با برخــوردارى از اقوام 
مختلف و فرهنگ ها و آداب و رسوم متنوع و حتى 
نشــان هاى هنرى در معمارى و كاشى و فرش و... 
حرف زيادى براى گفتن در جهان گردشگرى دارد، 

ايجاد نمى كند.

ايران را به آن بز باستانى كه نشانى از شهر سوخته 
و يكى از كهن ترين نشــان هاى تاريخى ايران است 
در جهان بيرون بيشــتر مى شناسند تا سيمرغ عطار 
نيشابورى، پس صرف رونمايى از سيمرغ به عنوان 
چندين  فرهنگسازى  برند گردشگرى كشور بدون 
ماهه و به بحث گذاشــتن موضوع برند گردشگرى 
ايــران با فعاالن بخش خصوصــى و متخصصان و 
اساتيد برندسازى معتبر و كاربلد، نمى تواند نشان از 
موفقيت پرنده اى داشته باشد كه هيچ ذهنيتى از آن 
در گردشگران جهان در رابطه با ايران وجود ندارد.

در همين نمايشــگاه بين المللى گردشــگرى ايران 
كه اواخر بهمن ماه برگزار شــد تازه همگان متوجه 
شــدند برند گردشگرى ايران ســيمرغ است، اين 
رونمايى در ســكوت، نه نشانه غافلگيرى كه نشان 
از كارنابلدى تيمى دارد كه طراحى برند گردشگرى 
ايــران را از يكســال پيــش آغاز كردنــد و بدون 
زمينه ســازى و مطرح كردن برند گردشگرى ايران 
در فضــاى عمومى و جامعه تخصصى، يك شــبه 
ســيمرغ عطار را از درون كتاب هاى درسى بيرون 
كشيدند و تبديل به مهمترين برند شناساندن ايران 

در بازارهاى گردشگرى جهان كردند.
ناظران گردشــگرى كه در امر تبليغات گردشگرى 
نيز دســتى بر آتــش دارنــد، معتقدند هــم برند 
گردشــگرى ايران و هم شعار «ايران باشكوه» براى 
طرح در جامعه جهانى گردشــگرى بسيار ضعيف 
اســت و نمى تواند ذهنيتى قوى و كششى قوى تر 
براى گردشگران جهان ايجاد كنند تا آن ها در نگاه 
نخست به برند گردشگرى ايران و شنيدن چندباره 
شــعار «ايران باشكوه» ترغيب به ســفر به يكى از 
مهمترين مقاصد گردشگرى فرهنگى جهان شوند.

 معاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى استان همدان با توجه 
به شــيوع كروناويروس گفت: ميــراث فرهنگى 
همدان برنامه ريزى الزم براى تعطيالت نوروز را 

انجام خواهد داد.
به گزارش ايسنا، على خاكسار، با بيان اينكه فعًال 
نمى توان درباره اجراى برنامه هاى نوروز در استان 
نظرى داد، تصريح كــرد: ميراث فرهنگى همدان 
برنامه ريــزى  الزم براى تعطيالت نــوروز 99 را 
انجــام مى دهد و آمادگى هــاى الزم و مطلوب را 

ايجاد خواهد كرد.

وى با تأكيد بر اينكه به طور قطع در شرايط خاص 
ملزم به رعايت تمهيدات خواهيم بود، اضافه كرد: 
به هيچ  عنوان نمى خواهيم مشكلى براى شخصى 
به وجود آيد اما استان بايد آمادگى الزم و مطلوب 
براى پذيرش گردشــگر و خدمات رسانى در ايام 
تعطيالت نوروز را داشته باشد و اميدواريم شرايط 

به زودى به حالت عادى برگردد.
خاكســار با اشــاره به اينكه خدمات رسانى قطار 
گردشگرى مالير در نوروز 99 نيز متأثر از شرايط 
فعلى كشور است، يادآور شد: راه آهن با اين قضيه 
موافقت كرده اســت و تورهاى گردشگرى نيز در 

حال فروش بليت هستند اما در مورد اجرايى شدن 
آن فعًال نمى توان پيش بينى كرد.

وى در پايــان اظهــار كــرد: بــا توجــه بــه شــيوع 
كروناويــروس در كشــور برنامه ريــزى بــراى 
ــال  ــدان در ح ــتان هم ــگرى اس ــث گردش مبح
پيگيــرى اســت و تاكنــون بخشــنامه اى بــه دفاتــر 
خدمــات مســافرتى اســتان مبنــى بــر ممنوعيــت 
همــكارى بــا اشــخاص حقيقــى و حقوقــى 
فاقــد مجــوز در زمينــه گارانتــى هتــل و اجــراى 
ــگرى  ــت گردش ــه معاون ــوروز 99 ب ــاى ن توره

ــالغ نشــده اســت. اســتان اب

آخرين وضعيت جسمى شجريان 
از زبان دوست و فرزندش

 على جهاندار از دوســتان محمدرضا شــجريان، آخرين وضعيت 
جسمى وى در بيمارستان را براى رسانه ها ، تشريح كرد.

اين خواننده كه از دوســتان محمدرضا شجريان است، در ارتباط زنده 
تلفنى با برنامه تلويزيونى «شــب موسيقى» شبكه 4 سيما، گفت: شب 
شــنبه كه شايعاتى درباره وضعيت جســمى استاد شجريان منتشر شد، 
به بيمارســتان جم رفتم. در آنجــا عده اى از طرفداران اســتاد تجمع 
كرده و نگران بودند. من لباس مشــكى پوشــيده بودم و به من گفتند 
كه تو از چيزى خبــر دارى و به ما نمى گويى، من هم به آن ها اطمينان 
دادم كــه اطالعات دقيق را مى پرســم و مى گويم. پــس از آن به همراه 
همايون{شجريان} تصميم گرفتيم، نزد مردمى كه تجمع كرده اند برود و 
با آن ها صحبت كند و واقعيت را به آن ها بگويد. به همين ترتيب مردمى 
كه آنجا بودند حرف هــاى او را باور كردند و به خانه هاى خود رفتند. 
آن شب وقتى كه به مالقات استاد رفتم، با كمك اكسيژن نفس مى كشيد 
و جاى نگرانى خاصى نبود. امروز 4 اسفند پس از ظهر هم همايون جان 

و افسانه عزيز به من گفتند كه حال پدرشان بهتر است.
همچنين همايون شــجريان شامگاه يكشنبه 4 اســفند با انتشار مطلبى 
جديد در صفحه اينســتاگرام خود نوشت: «دوســتان عزيز و گرامى، 
اميدوارم سالمت و برقرار باشيد. همانطور كه خدمتتان وعده داده بودم 
به اطالعتان مى رســانم، خوشــبختانه در 2 روز گذشته تغييرات مثبتى 
در وضعيت پدر حاصل شــده كه نياز ايشان به دستگاه تنفسى را بسيار 
كم كرده اســت.» از روز جمعه، دوم اسفند، خبرهايى درباره درگذشت 
محمدرضا شجريان، اســتاد آواز ايران در برخى رسانه ها و شبكه هاى 
اجتماعى منتشــر شد كه همايون شجريان، پزشكان معالج وى و روابط 

عمومى بيمارستان جم اين خبرها را تكذيب كردند.

معرفى برند گردشگرى ايران در عزلت يك رويداد 

از سيمرغ تا ايران باشكوه

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى همدان:
فعالً نمى توان درباره اجراى برنامه هاى نوروز در همدان نظرى داد


