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كليد انتخابات 
پرشور و حماسى 

در دست خودمان است 
 دى ماه امســال حوادث تلخ و شيرينى را 
پشت سر گذاشتيم كه هريك از آنها پيام هاى 

مهم و درس هاى زيادى براى ما داشت...

3 مجرى و دريغ از
 يك قدم!

گودالى 
درمركزشهر!

■ موزه اى كه همچنان 
روى كاغذ مانده است

«انتخابات پيش رو عرصه رقابت رسانه هاست»
كانديداهاى محترم يازدهمين دوره كانديداهاى محترم يازدهمين دوره 

مجلس شوراى اسالمى براى موفقيت شما برنامه داريم:مجلس شوراى اسالمى براى موفقيت شما برنامه داريم:

 VIP الف) راه اندازى كمپين انتخاباتى درجه
(ظرفيت تكميل است)!

ب) راه اندازى كمپين انتخاباتى اختصاصى
    

مشاوره و راه اندازى كمپين انتخاباتى

تبليغات و اطالع رسانىتبليغات و اطالع رسانى
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بدنى،  زبان  پوشاك،  مناسب  پوشش  شعار،  انتخاب  نظرسنجى،  اجراى 
ارائه  اقناع،  شيوه هاى  رسانه اى،  پوشش هاى  انتخاباتى،  سازمانى  چارت 

مطالب اختصاصى سخنرانى ها و ...

براى كسب اطالعات بيشتر با ما تماس بگيريد
خانم چهاردولى (دبير ستاد انتخابات روزنامه همدان پيام)... 09187046897 
مديرمسئول................................................................................... 09183148188
دفتر مركزى"واحد انتخابات"........................................ 081-38264433 
t.me/hamedanpayam ....................................كانال تلگرامى
www.hamedanpayam.com  ...................پايگاه اينترنتى

طراحى پوستر و اقالم تبليغاتى
اقالم چاپى قبل از تبليغات رسمىاقالم چاپى قبل از تبليغات رسمى

زيارت  ايام،  دعاى  كوچك،  كارت هاى  يادداشت،  دفترچه   
عاشورا، جمالت بزرگان، دفاتر مدارس، سررسيد، تقويم هاى 

تك برگ و ...
اقالم چاپى اقالم چاپى 33 روز اول تبليغات رسمى روز اول تبليغات رسمى

 پوستر انتخاباتى تبليغاتى 
 زندگينامه 

 تراكت 
 كارت ويزيت 

 نوارهاى تبليغاتى پيوسته و ...
 اقالم چاپى  اقالم چاپى 33 روز پايانى تبليغات رسمى (مكمل) روز پايانى تبليغات رسمى (مكمل)

 كسرى پوستر، زندگينامه، تراكت
 كارت ويزيت

 ائتالف ها و حمايت ها (پوستر)و ...
.... 

 توليد محتوا: مصاحبه، گزارش، خبر و...
روزنامه  در  هدفمند  آگهى هاى  درج   

همدان پيام
به  انتخاباتى  مناظره  خبرى  پوشش   

صورت تيتر يك در همدان پيام
 انتشار ويژه نامه هاى  اختصاصى

 انتشار ويژه نامه انتخاباتى
 برنامه توزيع نشريات و ويژه نامه ها
بصورت هدفمند در شهرها و روستاها

 توليــد خبــر كوتــاه، پيام هــاى كوتــاه 
تى تبليغا

تله فيلم هــاى  و  فيلم هــا  توليــد   
ــه اى ــاه 2 دقيق كوت

 گــزارش آناليــن ســخنرانى در اماكن 
عمومــى بــا اعــزام تيم رســانه اى

 گــزارش آناليــن مصاحبــه در دفتر 
ــام همدان پي

 راه انــدازى رســانه هاى اجتماعــى 
ــت آنها و مديري

ــورت  ــه ص ــا" ب ــزار "همپ  نرم اف
يــك پــك كامــل

دبير حزب مؤتلفه اسالمى استان:

اجازه دهيد فضاى انتخابات گرم شود
فرمانده نيروى انتظامى استان 

در ديدار همدان پيامى ها:

پليس به دنبال مشاركت مردم 
در تأمين امنيت است

سوت قطار بارى هم در 
راه آهن غرب به صدا درآمد
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و ده ها ايده و برنامه هاى اختصاصى محرمانه!
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

كليد انتخابات پرشور و حماسى 
در دست خودمان است 

 دى ماه امســال حوادث تلخ و شــيرينى را پشت سر گذاشتيم كه 
هريك از آنها پيام هاى مهم و درس هاى زيادى براى ما داشت.

آنچه بيش از هر چيز مى توان در اين پيام ها و درس ها ســراغ گرفت، 
ضرورتى به نام وحدت ملى و همبستگى اجتماعى است كه پشتوانه اى 

قوى براى نظام و عاملى تعيين كننده در اقتدار ملى به شمار مى رود.
بدون ترديد هرنوع رفتار، حركت و اقدامى براى تقويت اين وحدت 
و انسجام قابل تحسين و نقطه مقابل آن از ناحيه هر شخص و جريانى 

باشد، مردود و قبيح است.
شرايط حساس كنونى ايجاب مى كند كه از هيچ تالشى براى وحدت 
ملى و كنار هم قرارگرفتن آحاد جامعه با هر سليقه و روشى فروگذار 

نكنيم.
رويداد مهمى چون انتخابات مجلس شــوراى اســالمى كه اتفاقا در 
چنين شرايطى در حال زمينه سازى براى آن هستيم، مى تواند فرصت 
گران بهايى براى تحقق اين مهم باشــد؛ به گونه اى كه تجلى وحدت و 
انسجام ملى را با حضور حماسى اقشار مختلف مردم در اين انتخابات 

شاهد باشيم.
انتخابات دوم اســفند كه در فاصله كوتاهى پس از حماســه حضور 
مــردم در راهپيمايى 22 بهمن برگزار خواهد شــد، صحنه ديگرى از 
اين حماســه خواهد بود و چنانچه شــرايط و اقتضائات آن به خوبى 
فراهم گــردد، يكپارچگى غرورآفرين مــردم انقالبى به منصه ظهور 
خواهد رســيد و آنگاه مى توانيم باهم بودن و وحدت مثال زدنى خود 

را به نمايش بگذاريم.
يكــى از اين اقتضائات حضور هم وزن و متعادل ســاليق مختلف در 
صحنه رقابت هاى انتخاباتى اســت كه به خوبى مى تواند زمينه ســاز 

حضور پرشور مردم در انتخابات باشد.
اصل رقابت و فضاى سياســى مبتنى بر مردم ســاالرى دينى ايجاب 
مى كند كه از طيف هاى مختلف در صحنه باشند و رقابت معناى واقعى 

و عينى به خود بگيرد.
تنها در چنين شــرايطى است كه زمينه براى همه ساليق در انتخابات 
فراهم مى شــود و مى توان انتظار داشت كه درصد بااليى از واجدين 

شرايط در انتخابات شركت كنند.
عالوه بر اين، حضور سليقه هاى مختلف از طيف هاى سياسى گوناگون 
كه در چارچوب نظام فعاليت دارند و قانون اساسى را مبناى كار خود 
قرار داده اند، موجب مى شود تا قدرت انتخاب مردم باال رود و مجلسى 

كارآمد شكل بگيرد.
به هرحال صحنــه انتخابات فرصت گران بهايى بــراى تجلى دوباره 
وحدت و انســجام ملى اســت تا ضمن نمايش اقتدار نظام اسالمى، 
زمينه هاى تشــكيل مجلســى قوى و در تراز جمهورى اسالمى ايران 

به خوبى فراهم گردد.

3 هزار و 300 دانش آموز همدانى به اردوى راهيان نور 
اعزام مى شوند

ــه مناطــق عملياتــى جنــوب كشــور  3 هــزار و 300 دانش آمــوز از ايــن اســتان ب
ــوند. ــزام مى ش اع

مديــر اردويــى، راهيــان نــور و گردشــگرى ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان همــدان 
بيــان كــرد: اعــزام دانــش آمــوزان در 4 مرحلــه بــه مناطــق عملياتــى جنــوب و غــرب 
ــه نخســت تابســتان امســال  ــه در مرحل ــه اســت ك ــتور كار قرارگرفت كشــور در دس
يــك هــزار و 415 دانش آمــوز دختــر و پســر راهــى مناطــق عملياتــى غــرب كشــور 

شــدند.
مهــدى بابايــى بــه ايرنــا گفــت: همچنيــن آبان مــاه امســال 3 هــزار و 321 دانش آمــوز 

و آذرمــاه 2 هــزار و 953 دانش آمــوز دختــر در منطقــه خوزســتان حضــور يافتنــد.
ــوب  ــى جن ــق عمليات ــه مناط ــوز ب ــزار و 300 دانش آم ــزام 3 ه ــرد: اع ــان ك وى بي
كشــور از 30 دى امســال آغــاز شــده و آنهــا در قالــب كاروان هــاى 250 تــا 300 نفــره 

ــد. ــن مناطــق عزيمــت مى كنن ــه اي ب
بابايــى ادامــه داد: ايــن دانــش آمــوزان بــه مــدت 3 روز در منطقــه عملياتــى جنــوب 
ــه مشــاهده يــك رزمايــش نمايشــى در  ــد و در روز نخســت ب كشــور حضــور دارن

مى نشــينند. اردوگاه 

ــد از  ــار، بازدي ــد كن ــر 8  در ارون ــى والفج ــه عمليات ــور در منطق ــت: حض وى گف
يادمــان علقمــه در منطقــه عملياتــى كربــالى 4 خرمشــهر، يادمــان شــلمچه در منطقــه 
ــن روز  ــاى دومي ــواز از برنامه ه ــارت معراج الشــهدا در اه ــالى 5 و زي ــى كرب عمليات
كاروان راهيــان نــور اســت؛ دانــش آمــوزان روز ســوم ايــن ســفر در يادمــان عملياتــى 

ــد. ــه شــوش حضــور مى يابن ــن در منطق ــح المبي فت
ــوزش  ــوزان و آم ــط دانش آم ــاب توس ــاب و ذه ــه اي ــى از هزين ــت: بخش وى گف
ــن  ــپاه تأمي ــط س ــه توس ــكان و تغذي ــه اس ــا هزين ــود ام ــرورش پرداخــت مى ش و پ
ــاوگان  ــى از ن ــوانح احتمال ــه س ــروز هرگون ــگيرى از ب ــور پيش ــود و به منظ مى ش

ــود. ــتفاده مى ش ــال اس ــر از 7 س ــر كمت ــا عم ــوان ب ــى ج اتوبوس

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى همدان

ديده نشدن پيوست  اقتصادى پروژه ها 
برابر با شكست 

■ واكنش رسانه و كارشناسان به آزادى عبورومرور خودروهاى عمومى در پياده راه

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان:
سد نعمت آباد هنوز آماده افتتاح نيست

آب  شــركت  مديرعامــل   
منطقه اى اســتان همدان با تأكيد 
بر اينكه ســد نعمت آباد اسدآباد 
93 درصد پيشرفت فيزيكى دارد، 
گفت: اين سد در سال 99 افتتاح 

خواهد شد.
منصور ستوده اظهار كرد: در حال 
حاضر ســد نعمت آباد داراى 93

و  است  فيزيكى  پيشرفت  درصد 
تمام تالش ما اين است كه بتوانيم 

تا پايان سال مالى اين پروژه را  افتتاح كنيم.
بــه گزارش ايســنا، وى با بيان اينكه هنوز بخشــى از مباحث فنى، 
تاج و آبگيرى ســد باقيمانده اســت، تصريح كرد: سد نعمت آباد از 
نظر فنى هنوز آماده افتتاح نيســت به طورى كه بخشــى از تاج سد و 
آبگيرى ســد هنوز انجام نگرفته و فردا كميته آبگيرى براى بازديد از 
اين سد به اســتان همدان خواهند آمد و مباحث فنى سد را بررسى 
خواهند كرد و اگر تشــخيص دهند كه ســد نواقصى ندارد، اجازه 

آبگيرى خواهند داد.
ستوده با اشاره به اينكه امسال 26 ميليارد تومان اعتبار به سد نعمت آباد 
اختصاص داده شده است، خاطرنشان كرد: براى اجراى سد نعمت آباد 
تا پايان سال 96، 34/5 ميليارد تومان و در سال 97 نيز 3 ميليارد و 700
ميليون تومان هزينه شده است و امسال نيز 26 ميليارد تومان اعتبار به 

اين پروژه اختصاص يافت.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان يادآور شد: در بودجه 99

نيز 11 ميليارد تومان اعتبار براى اين پروژه پيش بينى شده است و در 
مجموع حدود 50 ميليارد تومان براى سد نعمت آباد هزينه خواهد شد.

وى با اشاره به بارش 10 ميلى متر برف و باران در يك هفته گذشته در 
سطح استان، يادآور شد: از ابتداى سال آبى تاكنون 150 ميلى متر بارش 
در استان همدان به ثبت رسيده است كه نسبت به سال گذشته كاهش 
39 درصدى دارد البته اگر بارش هــا تا پايان هفته ادامه يابد مى تواند 

اين ميزان را جبران كند.
ستوده با بيان اينكه ميزان بارش در استان نسبت به ميانگين بلندمدت 
افزايش 10 درصدى دارد، گفت: در حال حاضر به علت اينكه بارش ها 
به صورت برف است، ورودى سدها تغيير نكرده و پيش بينى مى شود 
در فروردين و ارديبهشت با آب شدن برف ها سيالب هاى خوبى وارد 

سدهاى استان شود.

دادستان همدان: 
از ساخت وساز در حريم رودخانه ها 

جلوگيرى شود
 نهادهاى متولى با استفاده از ظرفيت تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ 
كاربرى اراضى، از ساخت وساز غيرمجاز در زمين هاى زارعى، باغى 

و حريم رودخانه ها جلوگيرى كنند.
به گزارش ايرنا، دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان همدان در 
نشســت اعضاى شــوراى حفظ حقوق بيت المال در امور اراضى و 
منابــع طبيعى همدان بيــان كرد: نبايد اجازه داد برج و ســاختمانى 

ساخته شود سپس به دنبال دريافت مجوز براى قلع و قمع آن شد.
حسن خانجانى گفت: پس از بروز سيل به دنبال ابالغ بخشنامه رئيس 
قوه قضائيه به دادستان ها و رؤساى سازمان بازرسى، اين 2 مجموعه 
در رابطــه با مســائل مربوط به حريم و بســتر رودخانه ورود كرده 
و دادســتان ها مكلف شدند نســبت به مطالبه گرى و تذكر نسبت به 
انجام وظايف و نظارت بر حسن اجراى كار درباره رفع تصرف هاى 

غيرقانونى و بازگشت به وضعيت اوليه اقدام كنند.
وى ادامه داد: پيرو اين موضوع، مكاتبه اى با مديرعامل آب منطقه اى 
همدان صورت گرفت تا اين مجموعه مسائل مورد نياز را پيگيرى و 

نتيجه را به دادستانى گزارش دهد.
خانجانى ادامــه داد: به تازگى نيــز وزير نيرو دســتورالعملى براى 
آزادسازى حريم و بســتر رودخانه صادر كردند كه نشست اعضاى 
شوراى حفظ حقوق بيت المال در امور اراضى و منابع طبيعى همدان 
فرصت مناســبى براى بررسى اين دســتورالعمل و بومى سازى آن 

است.
وى تأكيد كــرد: پرونده هاى مربوط به ساخت وســازهاى غيرمجاز 
به ويژه در حريم روخانه ها به عنوان پرونده عادى در شــعب بررسى 
نمى شود بلكه پس از دريافت مستندات قانونى با اهرم پيش بينى شده 

در تبصره 4 قانون، با متخلفان برخورد مى شود.
مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان نيز در اين جلسه گفت: 
پس از بروز ســيالب در فروردين ماه سالجارى، وضعيت مخاطرات 
طبيعى با شــدت پيگيرى و 6 مرداد امســال در نامه اى ليست اماكن 

ساخته شده در حريم رودخانه به آب منطقه اى همدان ارائه شد.
عليمردان طالبى با بيان اينكه در اين نامه تمامى مناطق تصرف شــده 
مشــخص شده اســت بيان كرد: همچنين مقرر شد نهادهاى مسئول 
نظير فرماندارى، شــهردارى ها و دهيارى ها همكارى الزم را درباره 
شناســايى، معرفى و ديگر مسائل مربوط به تصرف غيرمجاز، با آب 

منطقه اى داشته باشند.
وى ادامــه داد: عالوه بــر اين كارگروه تخصصــى پهنه بندى خطر 
ســيالب تشــكيل شــده و در راســتاى اين كارگروه، شهردارى و 
دهيارى ها مكلف شــدند همكارى الزم را براى آزادسازى حريم و 

بستر داشته باشند. 
مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان با بيان اينكه مجازات 
پيش بينى شــده براى متصرفان متناســب با جرم نيست افزود: اين 
موضوع ســبب شــده پس از برخورد با افراد متخلف، فقط براى 
مدتــى فعاليت ها متوقف شــود و پس از مدتــى تخلف ها ادامه 

مى يابد.
طالبى بيان كرد: برخى تصرفات توســط منازل مســكونى است كه 
نقشه همه اين روســتاها و منازل در دست است و با همكارى بنياد 
مســكن انقالب اسالمى تســهيالت كم بهره و بالعوض پرداخت و 
كمك هاى فنى و سيمان براى عقب نشينى اين منازل از حريم و بستر 

رودخانه تحويل افراد شد.
وى تأكيــد كرد: رصد و پايــش هزاران كيلومتر از حريم و بســتر 
رودخانه هــاى همــدان براى پيشــگيرى از بروز تخلــف با وجود 
محدوديت نيرو كارى دشــوار اســت اما مى توان بــا مجازات هاى 

بازدارنده، از بروز مجدد تخلف جلوگيرى كرد.

1-كانال هاى داوطلبان در فضاى مجازى ســاماندهى مى شــود. گويا 
وزارت كشــور كار ثبت و ســاماندهى اين كانال هــا را با همكارى 
داوطلبان برعهده دارد. گفتنى است معموال كانال هاى تبليغاتى توسط 

افرادى نزديك به داوطلبان و بدون ثبت فعاليت مى كنند. 
2- دالل پرورى به گردشــگرى ســالمت نيز ورود كرده است. گويا 
گاهى برخى پزشكان به صورت انفرادى به خارج از كشور مى روند و 
مريض مى بينند، اين درحاليست كه در گردشگرى سالمت بيمار بايد 
به داخل كشور آمده و خدمات دريافت كند. گفتنى است هر گردشگر 

سالمت به طور متوسط 800 يورو در كشور هزينه مى كند. 
3- يكى از نمايندگان مجلس به نصب داربســت براى خاكســپارى 
جانباختگان هواپيماى اوكراينى در همدان اعتراض كرده اســت. گويا 
اعتراض وى به راه نيافتن مادر يكى از جانباختگان به محل خاكسپارى 
و ماندن در پشــت داربست بوده است. گفتنى اســت فيلمى از اين 
شرايط در فضاى مجازى منتشر شده كه مورد استناد نماينده تهران در 

مجلس براى اعتراض قرار گرفته است. 
4- وام ازدواج زوج هاى داراى سن زير 18 سال تا 18 سالگى محفوظ 
مى ماند. گويا اين طرح براى بهره مندى خود زوج از تسهيالت پس از 
رسيدن به سن قانونى در دولت دنبال مى شود. گفتنى است سن قانونى 
براى بازگشايى و استفاده از خدمات بانكى در كشور 18 سال است. 

5- نماينده ولى فقيه در استان در مشهد و حرم مطهر رضوى سخنرانى 
و درس اخالق داشــته اســت. گويا درس اخالق، براى خادمان حرم 
رضوى برگزار شده است. گفتنى اســت سفر نمايندگان ولى فقيه در 
استان ها به مشهد همواره با تسهيل در زيارت مردم استان به ويژه قشر 

محروم و تسهيل خدمات آستان قدس در استان همراه بوده است. 

مريم مقدم »
شــوراى  تصويــب  بــا  آذر 1398   30
عبور ومرور  همدان،  استان  ترافيك  هماهنگى 
خودروهاى عمومى  (ون هاى مسافركش) در 
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آزاد شد. 
انتشــار ايــن خبر بــا واكنش هــاى صريح 
رســانه ها؛ كارشناسان و مردم روبه رو شد اما 
گويا هيچ يك از اين اقشــار نقش به ســزايى 
در تصميم گيرى هاى شهرى در همدان ندارند 
و مســئوالن و تصميم گيران در مسير اعمال 

برنامه هاى خود سليقه اى ورود مى كنند . 
شــوراى هماهنگى ترافيك استان همدان در 
تاريخ ياد شده دستور كار صدور مجوز براى 
عبورومرور خودروهاى عمومى در بخشى از 
پيــاده راه اكباتان به منظور رونق كســب وكار 
مغازه هــاى اين خيابان برگزار شــد. در اين 
جلســه مصوب شــد 60 ون مســافركش تا 
مســجد صاحب الزمان(عج) حق رفت وآمد 
داشته باشــند، تصميمى كه اتخاذ آن سيماى 
پياده راه سنگ فرش شده شهر را مخدوش كرد. 
بر اســاس تصميم گيرى ها در فاز نخســت، 
ايستگاه هاى خطوط شهرك فرهنگيان، مدنى، 
جورقان و يكن آباد به ميدان 7 تير انتقال داده 
شد و در مرحله دوم هم ايستگاه تاكسى هاى 
بى ســيم را در ميدان 7 تير ايجاد كردند. اين 
تغييرات به موازات هزينه هاى گزافى اســت 
كه ساخت پياده راه به دوش شهر گذاشته بود. 
در طرح جديد شــهردارى پيشــنهاد متوليان 
امور بدون درنظرگرفتن نظرات كارشناســان 
رســانه ها و مردم،  براى ايجاد ايســتگاه 60
دســتگاه ون مســافركش شــهرك مدنى و 
فرهنگيان در حد فاصل ميدان 7 تير تا مسجد 

صاحب الزمان (عج) مجوز صادر شود. 
  شهر پياده محور در رينگ مركزى 

قطــار توســعه شــهرى به ســمت اســتان 
محور شدن شهر همدان در حال حركت است 
در اين راســتا پذيرش مردم و مســئوالن نيز 

مطلوب بوده است. 
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى همدان 
با  همدان پيام  بــا  اختصاصى  گفت وگوى  در 
عنوان ايــن مطلب گفت: تحوالت شــهرى 
بيانگر آن اســت كه شــهر ما قرار نيست به 

سمت ماشين محور شدن حركت كند. 
امير فتحيان نسب گفت: براساس طرح جامع 
و تفصيلى شــهر همدان اعتقــادى به ايجاد 

رينگ جديد و بزرگ شدن شهر نيست. 
وى عنوان كــرد: در زمينه پيــاده راه اكباتان 
پروژه  اعمال شــده  مقاومت هــاى  برخالف 
بر اســاس مصوبات شــهرى اجرا شــد اما 

آنچه سوال برانگيز اســت اين مهم مى باشد 
كه برخى پروژه ها ممكن اســت بر اســاس 
ديده نشــدن پيوست هاى اقتصادى با شكست 

مواجه شود. 
همدان  شهردارى  معمارى  شهرسازى  معاون 
در ادامــه گفت: در طرح تفصيلى همدان يك 
معبر 18مترى ديده شــده است كه اين معبر 
قرار اســت، پس از اجراى طرح تفصيلى از 
ســمت اكباتان اجرا و به سمت بلوار علويان 

برود. 
وى گفــت: در صورت اجراى طرح خدمات 
حمل ونقــل معابر شــهرى در ايــن منطقه 
حل وفصــل خواهد شــد و اين پيــاده راه و 
خيابان هاى اطراف ديگر مشــكل و معضالت 

ترافيك را نخواهند داشت. 
فتحيان نسب در پاســخ به اين سوال كه چرا 
اين طرح تا امروز اجرا نشده است، مى گويد: 
اجــراى طرح معطــل اعتبارات اســت و تا 
تأمين اعتبار محقق نشــود نمى توان طرح را 
اجرا كرد، بر اســاس گفته اين معاون شهرى، 
بخشــى از اعتبار توسط اســتاندار و بخشى 
توسط شهردارى قرار است پيش بينى شود كه 
در صورت محقق شــدن اين اعتبار در 2 تا 3

سال آينده شاهد ايجاد معبر خواهيم بود. 
معاون شهرسازى معمارى شهردار همدان در 
پاسخ به اين سوال كه تكليف سنگ فرش هاى 
اكباتــان كه حــاال محــل تــردد خودروها 
خواهد بود، چه مى شــود، گفــت: از نگاه ما 
نمى توان اكباتان تعطيل كرد و آســيبى هم به 

سنگ فرش هاى خيابان زده نمى شود. 
اســتان  مديريت  مى گويــد:  فتحيان نســب 

تشخيص داده است اقتصاد بازار نبايد از بين 
برود و حاال تصميم به اين شكل شده است. 
وى مى گويد: در انجــام يك پروژه نمى توان 
انتظار داشــت يك كار صفر تا صد، كامل و 
درست انجام شود. حاال به خاطر كسب وكار 
و رونق بيشــتر تصميم گرفته شــده است به 
صورت پيــاده راه تردد خودرو آزاد شــود و 
مديريت شــهرى تصميم را گرفته اســت و 
اعتقاد دارد از لحاظ عمرانى اجراى اين طرح 

اين تصميم آسيبى به شهر نمى زند. 
 خيابان رونق نمى گيرد

رئيس سازمان مديريت حمل ونقل بار و مسافر 
شــهردارى همدان در اين نشست با اشاره به 
اين كه بر اساس طرح تفصيلى پياده راه اكباتان 
بايد تا مقابل راسته آهن فروشان ايجاد مى شد، 
اظهار كــرد: در آن مقطع تصميم گرفتيم همه 
مسير را براى يكسان سازى سنگ فرش كنيم. 

محمد پوربخشــورى اگرچه با اشاره به اينكه 
در  رفت وآمد خودروها كســب وكار  با  فقط 
آن خيابــان رونق نمى گيرد، گفــت: بهترين 
راهكار براى توســعه كســب وكار در خيابان 
اكباتان تغيير كاربرى اســت اما براى اين مهم 
هيچ تصميم درستى اتخاذ نشد. اينجا به نظر 
مى رســد ارتباط كمرنگ و بى اهميت ميراث 
فرهنگى بــه تلفيق ايده هــاى كار آفرينى در 
حوزه صنايع دستى در اين پياده راه قابل توجه 

و تأسف است . 
را  تبعاتش  كنيــم  عقب نشــينى   

نمى توان جمع كرد
ــه پليــس راهــور از  ــان گالي ــا در ايــن مي ام
شــهردارى و ميراث فرهنگــى ســتودنى بــود. 

ــز  ــدان ني ــتان هم ــور اس ــس راه ــس پلي رئي
ــن  ــرح در اي ــن ط ــا اي ــت ب ــن مخالف ضم
ــان در  ــان اكبات ــرد: خياب ــار ك ــه اظه جلس
ــه  ــى ب ــك و بى نظم ــر ترافي ــته از نظ گذش
ــباهت داشــت،  ــد ش ــاى شــلوغ هن خيابان ه
امــا درحال حاضــر نظــم خوبــى گرفتــه 

ــت.  اس
على فكرى افزود: اگر به ون هاى مســافركش 
اجازه دهيم در اين پياده راه عبورومرور داشته 
باشند، راه وانت ها، اسنپ ها و تاكسى ها نيز به 
اين پياده راه باز مى شــود و دوباره بى نظمى در 

اين خيابان حاكم خواهد شد. 
وى بــا گاليــه از ميراث فرهنگــى اســتان 
همــدان گفــت: متوليــان ميراث فرهنگــى 
ــه  ــراى گردشــگران تپ وضعيــت پاركينــگ ب
هگمتانــه و خــود كاركنــان ايــن محوطــه را 
ــگ  ــن پاركين ــت و اي ــرده اس ــخص نك مش

ــدارد.  ــتمرى ن ــت مس فعالي
رئيس پليس راهور اســتان همدان با اشاره به 
اين كه چــرا با ايجاد اين همه ســازه در اين 
منطقه ميراث فرهنگــى به فكر ايجاد پاركينگ 
نيست از شــهردارى همدان هم گاليه كرد و 
گفت: 2 ســال اســت كه از شهردارى همدان 
درخواست كرديم وضعيت دوربين هاى ورود 
بــه طرح ترافيك را مشــخص كند اما اقدامى 

صورت نگرفته است. 
ــرد:  ــد ك ــت تأكي ــن نشس ــى در اي وى حت
ــده  ــرا ش ــان اج ــاده راه اكبات ــى در پي طرح
اســت و حــاال بــه نظــم خوبــى رســيده، امــا 
ــش را  ــر تبعات ــم ديگ ــينى كني ــر عقب نش اگ

ــرد.  ــع ك ــوان جم نمى ت

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
در نشســت اعضاى كميسيون برنامه ريزى، 
هماهنگــى و نظارت بر مبــارزه با قاچاق 
كاال و ارز استاندارى همدان درباره عرضه 
ســيگار در دكه هاى روزنامه فروشــى بيان 
كــرد: اين اداره كل به منظور پيشــگيرى از 
عرضه كاالى قاچاق به برگزارى نشســت 
بررسى مســائل فرهنگى قاچاق كاال و ارز 
با حضور نمايندگانى از كانون هاى مساجد، 

انجمن هاى ادبى و رسانه ها اقدام كرد.
به گزارش ايرنا، احمدرضا احســانيافزود: 
در اين نشست موضوع آثار و تبعات منفى 
قاچاق كاال و ارز، راهكارهاى جلوگيرى از 
اين پديده شوم و نحوه حمايت از توليدات 
داخلــى مورد بحث، بررســى و تبادل نظر 

قرار گرفت.
احســانى با بيــان اينكه اين نشســت 10 
مصوبه داشــت گفت: نمايشگاهى در محل 
نگارخانــه نگاه نو با موضــوع كاال قاچاق 
و ارز دايــر همچنين و مســابقه عكس با 
موضــوع قاچاق كاال و حمايــت از توليد 

داخل برگزار مى شود.

مديــركل دامپزشــكى همــدان نيــز در ايــن 
جلســه گفــت: آمــار كشــفيات دام بــر 
اســاس قرنطينــه اســت و در 10 ماهــه 
ــزار و 598 دام  ــك ه ــت ي ــال وضعي امس
ــبك  ــزار 457 رأس دام س ــنگين و 8 ه س
بازرســى شــد كــه 105 رأس دام ســنگين 
ــاق  ــبك قاچ ــزار و 65 رأس دام س و 3 ه

ــدند. ــه ش ــف و قرنطين توقي
مطابــق  گفــت:  رســولى  محمودرضــا 
ــوراى  ــته ش ــال گذش ــاه س ــه آذرم مصوب
ــوع  ــى دام ممن ــدان، جابه جاي ــن هم تأمي
كــه  داريــم  گزارش هايــى  امــا  اســت 
در  مجــوز  دريافــت  بــا  خودروهــا 
ديگــر اســتان ها بــه جابه جايــى دام از 
مى كننــد.  اقــدام  همــدان  مســيرهاى 
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى همدان 
نيز در اين جلســه گفــت: هويت گذارى 
و پالك گــذارى بــراى دام نقش مهمى در 
قاچــاق دارد كه 10 ماهه ســالجارى 217 

هزار رأس دام پالك گذارى شده است.
منصور رضوانى جالل افزود: پالك گذارى 
چون براى دامداران مزيت ندارد زياد از اين 

طرح استقبال نمى كنند. 
وى اضافــه كرد: درصــورت پالك گذارى 
عدد 15 رقمى به دام اختصاص مى يابد كه 
تنها هنگام ورود دام به كشــتارگاه اين رقم 
حذف مى شــود در غير اين صورت اجازه 

جابه جايى آن را نمى دهد.
 امحاى كاالى قاچاق در همدان

سرپرست اداره جمع آورى و فروش اموال 
تمليكى اســتان همدان نيز در اين جلســه 
گفت: ســال گذشته 4 مرحله امحاى كاالى 
قاچاق صورت گرفت و امســال 2 مرحله 
اجرايى و يــك مرحله نيــز به دليل بارش 

نزوالت آسمانى لغو شد.
شــهرام منصورى افزود: برخــى از كاالها 
منع زيســت محيطى دارند و بايد در كوره 
امحا شــوند كه به دليل نبود تجهيزات الزم 
در همدان اين قبيل اقالم قاچاق براى امحا 

به ساوه منتقل مى شوند.
وى با بيان اينكه برخــى از اقالمى كه منع 
زيســت محيطى ندارند در سايت دفن زباله 
همدان امحا مى شــوند گفت: سعى سازمان 
اموال تمليكى اين اســت كه تنها كاالهايى 

را كه تاريخ مصرف شــان گذشته يا امكان 
فروش ندارند، امحا كند.

سرپرســت اداره جمــع آورى و فــروش 
امــوال تمليكــى اســتان همــدان بيــان كــرد: 
ــازمان در  ــن س ــده در اي ــره پرون 766 فق
10 ماهــه امســال تشــكيل شــده كــه 147 
ــه  ــوط ب ــاى مرب ــترداد، كااله ــده اس پرون
ــده  ــه شــده، 74 پرون ــده فروخت 383 پرون
امحــا و مابقــى در دســت بررســى اســت.

ــودى  ــه موج ــوان اينك ــا عن ــورى ب منص
ــم اســت اظهــار  ــار حــدود 6 هــزار قل انب
فاســد  كــه  كاالهايــى  برخــى  كــرد: 
نمى شــوند و عرضــه آن در داخــل كشــور 
ــد  ــه وارد مى كن ــى ضرب ــد داخل ــه تولي ب
ــر پوشــاك و كيــف و كفــش قاچــاق  نظي

مى شــود. صــادر 
ــه  ــدت ب ــك م ــرد: ي ــر نشــان ك وى خاط
ــد  ــتور داده ش ــى دس ــاى كاالى دخان امح
ــود، در  ــا چــون امحــاى آن آســيب زا ب ام
برابــر ايــن دســتور مقاومــت كرديــم و در 
نهايــت دســتور فــروش ايــن اقــالم صــادر 

شــد.

سرپرست اداره جمع آورى و فروش اموال تمليكى استان همدان:

كاالهايى كه امكان فروش ندارند امحا مى شوند
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ايميل

خبر

ــن  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي

برابــر رأي شــماره 139860326006001273 مــورخ 1398/10/1 هيــأت اول 
ــاختمان هاي  ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان موض
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ماليرتصرفــات 
ــى  ــد ول ــدالن فرزن ــى كن ــر لطف ــاى على اكب ــارض متقاضــى آق ــه  بالمع مالكان
ــاب  ــك ب ــگ ي ــش دان ــر  ش ــادره از مالي ــنامه 672 ص ــماره شناس ــه ش ب
ــك  ــالك ي ــمتى از پ ــع قس ــاحت 56/35 مترمرب ــه مس ــكونى ب ــارت مس عم
ــك  ــدارى از مال ــر خري ــار مالي ــع در بهــش چه ــاد واق ــى اراضــى دولت آب اصل
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردي ــام مح ــك جعفرره ــمى مل رس
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  كــه اشــخاص نســبت ب
باشــند مي تواننــد از تاريــخ 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 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه نماين

ــد شــد.(411) ــت صــادر خواه ــررات ســند مالكي ــق مق ــراض طب اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/28
محمدرضا امينى
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  1012 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــى مالئ ــاى عل آق
ــوده و  ــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نم كالســه 693/98/112 از اي
ــنامه   ــه شــماره شناس ــدرى ب ــه حي ــادروان صديق ــه ش ــح داده ك ــن توضي چني
5007 در تاريــخ 98/10/7 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 

ــه: ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي حين الف
ــد  ــنامه 1012 فرزن ــماره شناس ــد 1366 ش ــعبان متول ــد ش ــى فرزن ــى مالئ 1-عل

ــى متوف
ــد  ــنامه 3 فرزن ــماره شناس ــد 1349 ش ــعبان متول ــد ش ــى فرزن ــلم مالئ  2-مس

ــى  متوف
ــد  ــنامه 9 فرزن ــماره شناس ــد 1342 ش ــعبان متول ــد ش ــى فرزن ــد مالئ 3-محم

ــى متوف
 4-رقيــه مالئــى فرزنــد شــعبان متولــد 1350 شــماره شناســنامه 9230 فرزنــد 

متوفــى
شناســنامه  شــماره   1343 متولــد  شــعبان  فرزنــد  مالئــى  5-ســكينه   
ــد 1339  ــعبان متول ــد ش ــى فرزن ــب مالئ ــى 6-زين ــد متوف 4040183381 فرزن
شــماره شناســنامه 6476 فرزنــد متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي 
درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي 
دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي 
ــف 437) ــد شــد. (م ال ــم دارد واال گواهــي صــادر خواه ــاه تقدي ظــرف يــك م
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  161 ب ــماره شناس ــل داراى ش ــى افض ــكينه محب ــم س خان
دادخواســت كالســه 111/568/98ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
ــمى  ــى قاس ــادروان مصطف ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
ــود  ــى خ ــگاه دائم ــخ 98/2/7 در اقامت ــنامه  1639 در تاري ــماره شناس ــه ش ب
ــت  ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
همســر  فوق الذكــر  مشــخصات  بــا  حصروراثــت  گواهــى  به:1-متقاضــى 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد مصطف ــمى فرزن ــدى قاس ــى 2- محمدمه متوف
3861917671 صــادره از بهــار متولــد 1388 پســر متوفــى 3- طاهــره 
ــار  ــادره از به ــى 3861671621 ص ــماره مل ــه ش ــى ب ــد مصطف ــمى فرزن قاس
متولــد 1385 دختــر متوفــى 4- فاطمــه قاســمى فرزنــد مصطفــى بــه شــماره 
ــى  ــى 5- عل ــر متوف ــد 1376 دخت ــار متول ــادره از به ــى 3861126974 ص مل
قاســمى فرزنــد علــى قنبــر بــه شــماره شناســنامه 10 صــادره از بهــار متولــد 
ــماره  ــه ش ــى ب ــد يحي ــد فرزن ــارى ارجمن ــا وق ــى 6- فرخ لق ــدر متوف 1323 پ
ــك  ــر اين ــى والغي ــادر متوف ــد 1328 م ــار متول ــادره از به ــنامه 28 ص شناس
ــي  ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــي درخواســت مزب ــام تشــريفات مقدمات ــا انج ب
ــزد  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت مي نماي
ــم دارد واال  ــاه تقدي ــك م ــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف ي او باشــد از تاري

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــي ص گواه
(م الف 441)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  13 ب ــماره شناس ــط داراى ش ــرى محي ــواد جعف ج
ــوده  ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 695/98/112 از اي كالس
ــماره  ــه ش ــط ب ــرى محي ــر جعف ــادروان على اكب ــه ش ــح داده ك ــن توضي و چني
ــدرود زندگــى  ــگاه دائمــى خــود ب ــخ 98/10/14 در اقامت شناســنامه  41 در تاري

ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث گفت
شــماره  بــه  متولــد1363  على اكبــر  فرزنــد  محيــط  جعفــرى  1-جــواد 

متوفــى فرزنــد  شناســنامه13 
 2-ســميرا جعفــرى محيــط فرزنــد على اكبــر متولــد1367 بــه شــماره 

شناســنامه302 فرزنــد متوفــى 
3-حامــد جعفــرى محيــط فرزنــد على اكبــر متولــد1373 بــه شــماره 

متوفــى  فرزنــد  شناســنامه404 
شــماره  بــه  متولــد1361  على اكبــر  فرزنــد  محيــط  جعفــرى  4-مريــم 

متوفــى  فرزنــد  شناســنامه2572 
5-ربابــه كرمــى فرزنــد تيمــور متولــد1342 بــه شــماره شناســنامه1148 فرزنــد 
ــك  ــور را در ي ــي درخواســت مزب ــام تشــريفات مقدمات ــا انج ــى اينــك ب متوف
ــه از  ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه نوب
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم 

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 438)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

حادثه تلخ ديگر گازگرفتگى در كبودراهنگ
پسر نوجوان كبودراهنگى در اثر مسموميت 

با گاز Co٢ جان باخت 
 كبودراهنــگ- اكــرم حميدى- خبرنگار همدان پيــام: در اثر گاز 
گرفتگى 3 عضو يك خانواده در شهرستان كبودراهنگ، پسر نوجوان 

و  15 ساله اين خانواده جان خود را از دست داد. 
مدير اورژانس پيش بيمارســتانى شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين 
مطلب افزود: در اين هفته مادر 40 ســاله و دختر 6 ســاله نيز دچار 
مسموميت شديد شدند و با كاهش سطح هوشيارى به بيمارستان امام 

رضا(ع) كبودراهنگ انتقال داده شدند. 
داوود مرادى ادامه داد: آتش نشانى همزمان با كد 115 توسط اپراتورى 
115 به محل اعزام شدند كه متأسفانه پسر نوجوان 15 ساله كه بخارى 
داخل اتاقش نشتى گاز داشته جان باخت و مادر و دختر نجات يافتند. 
وى خاطرنشــان كرد: امســال اين نخســتين فوتى در اثر مسموميت 
Co٢ در كبودراهنگ بوده اســت خوشبختانه حال مادر و دختر رو 
به بهبود اســت. مرادى افزود: همچنين مأموريت دوم 115 رسيدگى 
به مســموميت بــا گاز Co٢ در كبودراهنگ بود كه در ســرايدارى 
هالل احمر اتفاق افتاده و با 3 مصدوم، آقا 49 ســاله، خانم 41 ســاله 
و دختر 14 ســاله با عالئم تهوع، استفراغ، سردرد و سرگيجه بودند، 
پس از اقدامات پيش بيمارستانى به بيمارستان امام رضا(ع) تحويل داده 

شدند و از مرگ حتمى نجات يافتند. 

دستگيرى 3 متهم شركت هاى هرمى 
در تويسركان

 3 متهم تشكيل شركت هاى هرمى در شهرستان تويسركان دستگير 
شدند. 

فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان به مهر گفت: در پى كسب خبرى 
مبنى بر فعاليت غيرقانونى گروهى تحت عنوان شــركت تلفيق و هنر 
و عضو شــدن تعدادى از جوانان و افراد بيكار در اين گروه، بررســى 
موضوع در دســتور كار پليس اطالعات و امنيت شهرستان تويسركان 
قرار گرفت.  محمد معصومى افزود: پس از پايش اطالعاتى و بررسى 
موضوع مشخص شد 3 جوان كه از اعضا و سرشاخه هاى اين شركت 
هرمى بودند، به جذب جوانان اقدام كرده و در يكى از آموزشگاه هاى 

آزاد شهرستان، كالس هايى در اين زمينه برگزار مى كنند. 
وى گفت: مأموران پس از هماهنگى با مقام قضايى اين 3 متهم را كه 

در حال آموزش 30 نفر بودند، دستگير كردند. 
فرمانده انتظامى شهرســتان تويسركان با بيان اينكه اينگونه شركت ها 
موجب اخالل در نظام بانكى مى شوند، گفت: متهمان پس از تشكيل 

پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند. 

 چرا قوانين بازدارنده براى افرادى كه بدون گواهينامه مرتكب قتل 
مى شوند وجود ندارد. 

افراد جامعه و بيشــتر جوانان و نوجوانان بدون گواهينامه مبادرت به 
رانندگى مى كننــد و در برخى موارد موجب تصادف و به فوت افراد 
منجر مى شــوند و پس از رهايى از جرم نيز به شــغل رانندگى خود 

ادامه مى دهند. 
اكبر حسينى شهرك فرهنگيان

 مســئوالن ناوگان حمل ونقل عمومى استان هيچ گونه نظارتي بر 
كرايه ها ندارند

كرايه اتوبوس هاى تبريز به همدان خيلى كمتر از كرايه همدان به تبريز 
اســت اگر اين كرايه مصوب شده چرا رعايت نمى شود و آيا مسافت 

بين 2 استان در رفت وبرگشت تفاوت دارد. 
شهروندى در دفتر روزنامه

 افزايش عوارض 2 برابر خودرو نســبت به سال گذشته موجب 
تأسف است، زيرا مســئوالن در قبال اين افزايش 2 برابرى هيچگونه 
خدماتى به صاحبان خودروهاى سوارى ارائه نمى دهند. در اينجا سؤال 
اين اســت كه چرا بايد فردى كه سال گذشته 53 هزار تومان عوارض 

خودرو پرداخت كرده، امسال 106 هزار تومان پرداخت كند؟
نبايد گرانى ها بهانه اى براى بى برنامگى در تصميم گيرى ها مســئوالن 

باشد. 
محمد همايى با حضور در دفتر روزنامه

 از مســئول اداره صمت شهرستان اسدآباد تقاضامنديم وقتى توان 
نظــارت ندارند قيمت ميوه ها را اعالم نكننــد، زيرا قيمت ميوه ها 25
درصد گرانتر از قيمت مصوب اداره صمت شهرســتان است و اعالم 

قيمت توسط مسئوالن تنظيم بازار برعكس عمل مى        كند. 
جوانى از اسدآباد در تماس تلفنى

 مطالبه يك گروه از دانشجويان جوانان شهرستان اسدآباد از مسئوالن 
شهرستان اسدآباد به اهميت پيوســت رسانه اى و تأثيرپذيرى مثبتى كه 
مى تواند در جامعه داشته باشد، بها نمى دهند و هنوز به اين باور نرسيده اند 
كه رسانه به عنوان پل ارتباطى بين مردم و مسئوالن، يك رابطه دو طرفه 
و عامل اتصال و همدلى مردم با دولت است. مديران شهرستان راهى جز 
اين ندارند كه براى ارتقا شهرستان از بازوى قوى رسانه هاى نوشتارى و 

گفتارى براى حل مشكالت بهره بگيرند. 
دانشجويان اسد آبادى

باسواد شويد، پاداش بگيريد
طرح خودآموز همراه با پاداش ويژه براى سوادآموزان اجرا شد. 

 رئيس اداره نهضت ســوادآموزى شهرستان اســدآباد با اعالم اين خبر اظهار كرد: در 
طرح خودآموز با هدف باسوادكردن، بى سوادان به ويژه جامعه هدف 10 تا 49 سال، افراد 

بى سواد با شركت در دوره آموزشى و باسوادشدن پاداش مى  گيرند. 
محمد ضحاكى مبلغ پاداش باسوادشدن فرد بى سواد را 775 هزار تومان برشمرد و به ايسنا 
گفت: درصورتى كه فرد بى سواد براى باسوادشدن خود در كالس هاى نهضت سوادآموزى 
شركت كند اين پاداش به او تعلق نخواهد گرفت، مگر اينكه باسوادى اين فرد توسط يكى 
از اقوام، آشــنايان و همســايگان انجام گيرد كه در اين صورت عالوه بر پاداش در طرح 

خودآموز، ملزومات آموزشى از جمله كتاب درسى نيز در اختيار فرد قرار خواهد گرفت. 
ضحاكى خاطرنشــان كرد: طرح خودآموز براى افراد بى ســواد ثبت نام نشــده در سامانه 
نهضت سوادآموزى شهرستان قابل اجراست و افراد بى سواد بايد در گروه سنى 10 تا 49 

سال باشند كه البته افراد داراى مدرك دوم ابتدايى هم پذيرش مى  شوند. 
 بيشترين بى سوادان را زنان به ويژه روستايى تشكيل مى دهند

رئيس اداره نهضت سوادآموزى اسدآباد با اشاره به اينكه بيشترين بى سوادان شهرستان را 
قشر زنان تشكيل داده اند و بيشتر بى سوادان در روستا ساكن هستند، خاطرنشان كرد: دليل 
بى ســوادى بيشتر بى سوادان بى انگيزگى و يا ضعيف بودن خانواده ها از نظر اقتصادى بوده 
كه با وجود مراجعه آموزشــياران به درب منازل برخى از آنها به دليل همين بى انگيزگى 

عالقه اى به باسوادشدن و حضور در كالس هاى سوادآموزى ندارند. 

وى با بيان اينكه براى تشــويق بى ســوادان به سواددارشدن مشــوق هاى مختلفى براى 
ريشه كنى بى ســوادى درنظر گرفته شده اســت، اظهار كرد: در حال حاضر كميته امداد و 
بهزيســتى به افراد بى سواد تحت حمايت خود كه اقدام به باسواد شدن كرده و در كالس 

آموزشى نهضت شركت كنند، مبلغ 300 هزار تومان پاداش اهدا مى  كند. 
ضحاكى اضافه كرد: در سطح روستاها نيز به عنوان مشوق جهادكشاورزى به افراد بى سواد 
كه نسبت به باسواد شدن اقدام مى  كنند، نهاده هاى دامى، باغى و كشاورزى فوق العاده در 

اختيارشان قرار مى  دهد. 
وى در پايــان خاطرنشــان كرد: تخفيفات شــهردارى در رابطه با عــوارض نيز از ديگر 
مشوق هايى اســت كه در اين شهرستان براى باسواد شــدن بى سوادان توسط شهردارى 

درنظر گرفته شده است. 

آگهي مزايده عمومي شماره 98/4ز

شركت آب منطقه اى استان همدان 

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان مسكونى را به شرح ذيل طبق اسناد و شرايط مزايده از طريق مزايده عمومي 
كتبي به فروش برساند. از كليه متقاضيان دعوت مي گردد از تاريخ  98/10/30 لغايت پايان وقت اداري (ساعت00:14) روز شنبه مورخ 98/11/05 
جهت خريد اسناد و شرايط مزايده و مشخصات آپارتمان ها با داشتن امضاى الكترونيكى (توكن) به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس اينترنتى www.setadiran.ir  مراجعه نموده و جهت بازديد تا پايان ساعت ادارى مورخ 98/11/14 از دو واحد آپارتمان مسكونى يكى واقع 
در كوى استادان با شماره ى 09188156863 و ديگرى واقع در مالير با شماره ى 09188517313 تماس گرفته و با هماهنگى حضور بهم رسانند. 

(مبلغ واريزى جهت دريافت اسناد و شرايط مزايده مبلغ  300,000 (سيصد هزار) ريال مى باشد.
( ميزان سپرده شركت در مزايده كتبى به ترتيب براى هر رديف در جدول زير مشخص مى باشد كه مى بايستى طى ضمانتنامه بانكى به نفع شركت 
آب منطقه اى همدان و يا واريز وجه مورد نظر به حساب شماره 4001116406376819 به نام سپرده شركت آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت واريز و رسيد وجه و يا اصل ضمانتنامه را در پاكت الف قرارداده و همراه 
پاكتهاى ب و ج كه شامل ساير مدارك است، به دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان تحويل و همچنين در سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت بارگذارى نمايند. 
پرداخت مبلغ پيشنهادى (ثمن معامله) طى يك مرحله خواهد بود و مبلغ پيشنهادى هر آپارتمان بصورت مجزا در قسمت خود درج گردد. مهلت 
ارسال پاكت پيشنهادي قيمت جهت مزايده كتبي تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/11/15 همدان مي باشد. ضمنا پيشنهاد دهندگان بايد 

قيمت پيشنهادى خود را بدون 9٪ ماليات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمايند. 
9٪ ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مى باشد. ضمنا هزينه اگهى مزايده از برنده مزايده اخذ مى گردد. 

(م.الف1673)
مزايده كتبي شامل 2گروه :

ميزان سپرده(ريال)قيمت پايه(ريال)شرح كاالرديف
11/763/000/000590/000/000آپارتمان مسكونى واقع در استادان 1
2/000/000/000100/000/000آپارتمان مسكونى واقع در مالير 2

آگهي تجديد مناقصه عمومى   تاريخ نوبت دوم: 98/10/30
،قير  خريد،پخت،حمل  عمليات  دارد  قصد  مهاجران  شهردارى  رساند  مى  شرايط   واجد  وپيمانكاران  وحقوقى  حقيقى  اشخاص  كليه  اطالع  به  بدينوسيله 
وقيرپاشى،اجرا بادستگاه فينيشر وپخش دستى آسفالت از محل منابع داخلى واستانى شهردارى مهاجران را به اشخاص حقيقى وحقوقى وپيمانكاران واجد 

شرايط واگذار نمايد . 
شرايط مناقصه : 

1-برآورد اوليه8ميليارد ريال(هشتصد ميليون تومان) وازمحل منابع داخلى( قير يارانه اى وساير منابع داخلى ) ومنابع استانى شهردارى (اوراق تسويه خزانه 
يا ساير منابع استانى شهردارى مهاجران)خواهد بود.

2-مدت قرارداد 6ماه مى باشد . 
شماره  حساب  به  مناقصه   در  شركت  سپرده  بابت  تومان  ميليون  چهل  معادل  مبلغ 400/000/000ريال  مناقصه  در  شركت  براى  بايست  مى  3-متقاضيان 
599819709 نزد بانك كشاورزى شعبه مهاجران يا ضمانتنامه بانكى معتبر جهت سپرده شركت در مناقصه به صورت حضورى ودر پاكت الف قرارداده و به 

شهردارى قبل از ساعت 14:00 روز چهارشنبه 98/11/20 ارايه ورسيد دريافت نمايند.
اينترنتى نشانى  به  ستاد  سامانه  به  اسنادمناقصه   دريافت  جهت  دارند  فرصت  تاريخ 98/11/07  تا   حداكثر  آگهى 98/10/30  درج  تاريخ  از  4-متقاضيان 

 www.setadiran.ir  به شماره2098090419000004مراجعه نمايند .كليه شرايط ومفاد مناقصه در برگه هاى پيشنهاد قيمت وشرايط خصوصى پيوست درج 
گرديده است.

5-مهلت ارسال پاكت پيشنهادى روز چهارشنبه  مورخ 98/11/20 ساعت 14:00  مى باشد. 
6- تاريخ برگزارى كميسيون معامالت عمده شهردارى جهت گشايش پاكت ها روز شنبه مورخ 98/11/23 ساعت 10صبح مى باشد.

7- امتياز كارخانه آسفالت بايستى مورد تاييد شوراى فنى استان وسازمان مديريت وبرنامه ريزى استان همدان در سال 1398باشد.
8- به پيشنهاد فاقد سپرده ،گواهى تاييد صالحيت فاقد مدرك ثبت شركت مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

9- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفرات دوم وسوم نيز به همين روال رفتار خواهد شد . 
10- سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نشده اند به غير از نفرات اول تاسوم بعد از ده روز از تاريخ صورتجلسه  كميسيون معامالت مسترد خواهد شد.

11- كليه هزينه هاى چاپ تكثير ودرج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 
12- شهردارى مهاجران در رد يا قبول يك ياتمام پيشنهادات مختار است . 

13- كليه اطالعات و برگه ارائه پيشنهاد در اسناد مناقصه درج گرديده است . 
14- كليه متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به  واحد ادارى مالى شهردارى مهاجران واقع در خيابان شهردارى  -شهردارى مهاجران و يا با 

شماره 08134568022 تماس حاصل نمايند. 
(م.الف432)

معصومه كمالوند »
ســيالب  پيام:  نهاوند-خبرنگارهمــدان   
فرورديــن مــاه امســال (98) پــس از قطع 
بارش هاى مكرر در چندين نقطه شهرســتان 
نهاوند از جمله روستاهاى تازناب ها، وراينه، 
ده حيدر، گل حيدر و قلعه قباد و محور نورآباد 
رانش هايــى به وجــود آمد كــه در مواردى 
تأسيســات آب را مختــل كــرد و در محور 
گاماســياب هــم به دليل فرورفتگــى در اين 
گردنه، محور گاماسياب جاده نهاوند به نورآباد 

مسدود اعالم شد. 
همين شرايط در برفيان تويسركان اما با شدت 
بيشــترى اتفاق افتاد و تقريبــا همه موقعيت 
مسكونى در اين روستا خطرساز و ناامن شده 

بود. 
حاال بحث تغيير مكان اين 3 روســتا از طريق 
مديريت بحران اســتان مطرح شده است اما 
درحال حاضــر تنها روســتاى برفيان قطعيت 
جابه جايى و نقل مكان آن در حال اجرا است 
و آن به دليل اينكه همه حدود40 تا50 خانوارى 
كــه در اين منطقه زندگــى مى كنند، كامال در 

معرض خطر بوده اند. 
به گفته مديريت بحران اســتان درحال حاضر 
اقدامات زيرســاختى و الزم براى جابه جايى 
اين روســتا درحال اجرا و مكان هم مشخص 
شــده اســت.  عليمردان طالبــى مى گويد: 
تغيير آنچنان كه مى گويند نيســت كه مثال 
به نقطه يا منطقه دور ديگرى منتقل شــود 
درحال  كه  تويسركان  برفيان  روستاى  بلكه 
انتقال اســت تقريبــا در يــك كيلومترى 

دارد.  قرار  فعلى  موقعيت 
وى درباره چگونگى اين انتقال هم مى گويد: با 
ارائه امكانات و شرايطى از طريق بنياد مسكن 
و كمك هاى مربوط به اعتبارات حوادث، وام 

و كمك بالعوض به اين افراد ارائه و پيمانكار 
هم مشخص شده است و در نهايت امكانات 
خدماتى آب برق گاز و... هم در اختيارشــان 

قرار مى دهيم. 
درحال حاضــر هم در نقطــه اى امن كه براى 
زندگى مناسب اســت با ارائه زمين رايگان از 
طريق بنياد مسكن واحدهاى مسكونى درحال 

ساخت است. 
طالبى هويت اين زمين ها را از اراضى عمومى 
روستا اعالم كرد و گفت كه انتقال و تحويل آن 
به اهالى قانونى و حقوقى است و بنياد مسكن 
هم تعيين تكليف و مشكل حقوقى هم ندارد 
و مردم بابت ايــن زمين ها هزينه اى پرداخت 

نكرده و نخواهند كرد. 
اهالى هم كه اراضى كشــاورزى دارند همان 

اراضى به قــوت خود باقيســت و مى توانند 
كشــت و كار خود را انجام دهند و فقط محل 

سكونت و مسكن آنها جابه جا شده است. 
 تعيين تكليف گل حيدر و ده حيدر 

در ستاد بحران امروز
 وى همچنيــن درباره نقل مكان 2 روســتاى 
ده حيــدر و گل حيدر از نهاونــد هم كه روز 
گذشــته مطرح و بازتاب هاى متفاوتى داشت، 
گفت: امروز جلسه بررســى و مطالعات اين 
موضوع درســتاد بحران استان برگزار خواهد 

شد. 
طالبي گفت: قرار بر جابه جايى نيســت بلكه 
قرار اســت مطالعات پهنه بندى خطر لغزش 
روستاها توسط پژوهشكده سوانح طبيعى ارائه 
و نتيجه كار بر اســاس اين مطالعات مبنى بر 

اينكه جابه جايى انجام شود يا خير، اعالم شود. 
مديــركل بحران اســتان با تأكيد بــر اينكه، 
ايــن مطالعات الزاما جابه جايى نيســت بلكه 
مى خواهيم در اين مطالعات بدانيم تا چه حد 
موضوع پهنه بندى خطر مطرح اســت و ميزان 
خطر پذيرى روســتاها را بررســى كنيم و اگر 
برخى خانه ها در معرض خطر جدى باشــند 
درباره همان خانه ها تصميم گيرى مى شــود نه 

همه روستا. 
در ســال 93 هم موضوع جابه جايى روستاى 
قلعه باروداب نهاوند در محدوده محورآورزمان 
- نهاوند براى اجراى دوبانده شدن اين محور 
مطرح شد كه به رغم اعتبارات 50 ميليونى در 
كميته برنامه ريزى، چندان مــورد توجه قرار 

نگرفت. 

مسكن اهالى برفيان تويسركان در حال ساخت است

بررسى پهنه بندى خطر 
در گل حيدر و ده حيدر نهاوند
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دومين مجمع عمومى ائتالف نيروهاى 
انقالب اسالمى همدان برگزار مى شود

 دومين مجمع عمومى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى شهرستان 
همدان در اوايل هفته آينده و با معرفى و ارائه برنامه هاى كانديداهاى 

برگزيده در مرحله مصاحبه اين شورا تشكيل مى شود. 
سخنگوى شوراى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى شهرستان همدان 
در جمع اصحاب رســانه اظهار كرد: در راستاى راهبرد شايسته  گزينى 
و ايجــاد فرصت هاى برابر براى همه كانديداهاى داراى شــرايط كه 
سازوكار شوراى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى را به عنوان مرجعيت 
جريان انقالبى در انتخابات پيــش ِرو پذيرفته اند، فرصت مجددى را 
بــراى نامزدهايى كه قصد تغيير حــوزه انتخابيه خود را دارند در نظر 

گرفته است. 
بــه گزارش تســنيم، محمدرضا غالمى پاك با بيــان اينكه امروز 
در برهه حساســى قــرار داريــم و همانگونه كه رهبــر معظم 
انقالب در خطبه اخير نمازجمعــه تهران فرمودند بايد انتخابات 
پرشورى برگزار شــود، افزود: بايد بســتر حضور پرشور مردم 

شود.  فراهم  رأى  صندوق هاى  پاى 
سخنگوى شوراى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى شهرستان همدان 
بيان كرد: ائتالف نيروهاى انقالب اســالمى اســتان همدان از ماه هاى 
پيش با هدف كمك به انتخاب اصلح اقدامات و برنامه هاى مختلفى را 

سرلوحه كار خود قرار داده است. 
وى با اشــاره به ثبت نام داوطلبان انتخابــات يازدهمين دوره مجلس 
شــوراى اســالمى و انجام مصاحبه با آن ها گفت: به زودى ليســت 

كانديداهاى مورد حمايت ائتالف منتشر مى شود. 
غالمى پاك بيان كرد: اين شــورا در راســتاى راهبرد شايسته  گزينى و 
ايجــاد فرصت هاى برابر بــراى همه كانديداهاى واجد شــرايط كه 
سازوكار شوراى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى را به عنوان مرجعيت 
جريان انقالبى در انتخابات پيــش رو پذيرفته اند، فرصت مجددى را 
بــراى نامزدهايى كه قصد تغيير حــوزه انتخابيه خود را دارند در نظر 

گرفته است.

واكنش «الريجانى» به رد صالحيت تعدادى 
از نمايندگان در شوراى نگهبان

ســخنگوى  جانب  از  مطلبى   
شــوراى نگهبان از سوى رسانه ها 
منتشر شد كه دليل رد صالحيت را 
سوء استفاده اقتصادى بيان مى كرد. 

اين مطلب درست نيست. 
رئيس مجلس شــوراى اســالمى 
ضمن تشكر از هيأت هاى مركزى 
و نظــارت در انتخابات در مورد 
نظــرات اين هيــأت در مورد رد 
صالحيت بعضى نمايندگان فعلى و ادوار مجلس شــوراى اســالمى 
ادامه داد: از جانب سخنگوى شوراى نگهبان مطلبى در رسانه ها منتشر 
شــد كه عمده ردصالحيت ها را مربوط به سوء استفاده هاى اقتصادى 
مى دانســت. اين مطلب درست نيست زيرا نامه هاى ارسال شده هيأت 
نظارت به نمايندگان به بندهايى اشــاره دارد كه اقتصادى نيستند. البته 
براى بعضى نمايندگان اينگونه بوده اســت، چرا بايد مطلب درســت 
منعكس نشــود كه بيگانگان از آن سوء اســتفاده كرده و نظام را متهم 

به فساد كنند. 
به گزارش ايســنا، على الريجانى خطاب به فقهاى شوراى نگهبان و 
حقوق دانان گفت: از شما درخواست مى كنم كه در اين بخش داورى 
الزم را داشته باشيد تا حقوق افراد ناديده گرفته نشود. براساس قانون، 
نظرات مرجع 4گانه مى تواند مالك باشــد و گزارش هاى غير از اين 
مسير مى تواند از جانب افراد و با اغراض خاصى ارائه شود و تشخيص 
صحت آن نيازمند زمان است كه در اين مقطع كوتاه عملى نيست، ولى 

مى تواند فضاى قضاوت را مشوش كند. 
وى در ادامــه  ســخنان خــود «عدم احــراز صالحيــت» بعضى 
از نماينــدگان را به صالح ندانســت و گفت: در شــرايط فعلى 
كشــور به صالح نيســت، ديديد كه رئيس جمهــور نااهل آمريكا 
چه سوء اســتفاده اى از اين قضيه كرد. اگرچه تعداد زياد نامزدها 
و زمان كوتاه بررســى مشــكالتى را براى هيأت مركزى و هيأت 
نظارت ايجاد كرده است كه اميدواريم در بررسى شوراى نگهبان 
حتى المقدور مرتفع شــود. هرچه در اين زمينه تالش شود و عدم 
احرازها كاهش يابد به حضور بيشــتر ملــت در انتخابات كمك 

مى كند كه در شرايط فعلى انقالب ضرورت دارد.

حاجى بابايى:
وضعيت سفير انگليس، تعيين تكليف شود

 مجلس طرحى را آماده كرده است كه بر اساس آن وزارت خارجه 
مكلف اســت تا 2 هفته آينده روابط سياســى كشور با انگليس را به 

سطح كاردار تنزل دهد. 
رئيس فراكســيون نمايندگان واليى مجلس در تذكرى شفاهى، اظهار 
كرد: مردم اين روزها با طومارهايى بلند از مجلس شــوراى اسالمى 
مى خواهند كه هرچه سريعتر وضعيت سفير انگليس در ايران مشخص 

شود. 
به گــزارش مهر، حميدرضا حاجى بابايى افــزود: مجلس طرحى را 
آماده كرده اســت كه براساس آن وزارت خارجه مكلف است كه در 
چارچوب منافع ملى تا 2 هفته آينده روابط سياســى كشور با انگليس 

را به سطح كاردار تنزل دهد. 
رئيس فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: 
بيش از 200 نماينده مجلس در بيانيه اى از دولت خواسته اند كه هرچه 

سريعتر وضعيت سفير انگليس تعيين تكليف شود. 
حاجى بابايى در ادامه با بيان اينكه نخســتين مشكل بودجه 99 نبود 
شــفافيت است، گفت: كميســيون تلفيق بايد بودجه ســال آينده را 
شفاف سازى كند و همچنين اين بودجه 2 سقفى است كه سؤال ما اين 

است كه دوسقفى بودن بودجه به چه معناست؟
وى گفــت: تخصيص 10 ميليــارد دالر ارز 4 هــزار و 200 تومانى 
منشــأ رانت و فساد خواهد بود و نكته ديگر اين است كه افزايش 15

درصدى حقوق كارمندان ظلم است و نبايد اينگونه باشد. 

جوكرها در بغداد بر سر غنايم سرقتى
 به جان هم افتاده اند

 ويدئوهايــى كه ســركرده هاى باندهاى تندرو جوكر وابســته به 
اعتراضات خيابانى در عراق به تازگى از خود منتشــر كرده اند، نشان 
مى دهد كه اين باندها بر سر تقسيم غنايم سرقتى به شدت با يكديگر 

دچار اختالف شده و به جان هم افتاده اند. 
در يكى از اين «ســلفى ويدئوها» كه به تازگى در شبكه هاى اجتماعى 
منتشر شده، چند نفر از ســركرده هاى اين باندها به اختالفات بر سر 

تقسيم غنايم سرقتى اعتراف كرده اند. 
به گزارش ايرنا، يكى از همين افراد اعتراف كرده، فردى كه جمعه شب 
گذشــته در پل الجمهورى (در نزديكى ميدان تحرير) در مركز بغداد، 

كشته شد به دست همين باندها به قتل رسيده است. 
در همين راســتا گزارشــى نيز منتشر شــده كه حاكى از آن است كه 
باندهاى وابســته به امارات متحده عربى در ميــدان تحرير از حيث 
امكانات نســبت به باندهايى كه از برخى جريان هاى سياسى داخلى 

كمك دريافت مى كنند، شرايط مرفه ترى دارند. 
باندهاى جوكر دوره تازه اى از خشونت را در بغداد و ديگر شهرهاى 

جنوب و مركز عراق آغاز كرده اند. 
گزارش ها حاكى از آن اســت كه ســفارتخانه آمريكا در بغداد به آنها 
دستور اغتشــاش آفرينى داده است. اين اغتشاشــات جديد باندهاى 
تنــدرو جوكر طبــق گزارش هاى منابع مطلع با هدف تحت الشــعاع 
قــراردادن تظاهــرات ميليونى جمعه آينده ملت عــراق عليه حضور 

نظاميان آمريكا، آغاز شده است. 

پيشاپيش نتيجه روشن است
 وزير اســبق ارشــاد در انتقاد از رد صالحيت هاى صورت گرفته 

توسط شوراى نگهبان گفت: پيشاپيش نتيجه مسابقه روشن است. 
به گزارش ايسنا، صدها نفر از نامزدهاى انتخابات مجلس به دليل نبود 
التزام عملى به اسالم يا اعتقادنداشتن به نظام ردصالحيت شده اند در 
بين آنان بســيارى از شــخصيت هاى متدين، كارآمد و معتقد به نظام 
ديده مى شــوند كه از حضور در اين رقابت بازمانده اند، وقتى داوران 
مســابقه همگى از طرفداران تيم رقيب باشند پيشاپيش نتيجه مسابقه 

روشن است. 

تصميم AFC تبليغاتى و سياسى است
 يك كارشــناس مسائل غرب آســيا تصميم كنفدراسيون فوتبال آسيا مبنى 
بر لغو مســابقات فوتبال در ايران با ادعاى وجود ناامنى را تصميمى سياسى و 
تبليغاتى عنوان كرد.  صباح زنگنه در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به سوالى مبنى 
بر اينكه AFC (كنفدراســيون فوتبال آسيا) اعالم كرده كه با توجه به شرايط 
فعلى در ايران بايد بازى هاى فوتبالى كه ايران ميزبان آن است، در كشور ثالثى 
برگزار شــود با تأكيد بر اينكه اين ادعا و تصميم جنبه سياسى و تبليغى دارد، 
اظهار كرد: تصميم فدراسيون فوتبال براساس ادعا و فشار كشورهايى است كه 
در صدد هستند با تبليغات سياســى چهره نامطلوبى را از وضعيت ايران ارائه 
كنند. وى با بيان اينكه اين كشورها با توجه به كمك مالى كه به AFC مى كنند، 
نفوذ قابل توجهى در تصميم گيرى هاى كنفدراسيون آسيا دارند، ادامه داد: آنچه 

در اين زمينه مطرح شده حقيقت ندارد و امنيت در كشور ما برقرار است. 

انتخابات پرشور 
تضمين كننده وحدت ملى است

 شوراى نگهبان براى رد صالحيت  نامزدهاى برخى جناح هاى سياسى كشور 
تجديدنظر كند. رئيس شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى ايران با بيان 
اين درخواســت، تأكيد كرد: برگزارى انتخابات پرشور، تضمين كننده وحدت 

ملى است. 
محســن هاشمى در گفت وگو با ايرنا به نقش مؤثر انتخابات در ايجاد وحدت 
ملى و تقويت سرمايه اجتماعى در كشور اشاره كرد و افزود: از ابتداى پيروزى 
انقالب اسالمى، هر يك تا 2سال انتخابات برگزار كرده ايم كه اين انتخابات  در 
حفظ و تثبيت جمهورى اسالمى بسيار موثر بوده اند. اگر شوراى نگهبان اجازه 
دهد كه انتخابات پرشورى داشته باشيم، اين موضوع مى تواند وحدت در كشور 

را تقويت كند. 

حضور نظامى فرانسه 
در منطقه اشتباه بزرگ است

 حضور نظامى شما در خليج فارس به اندازه اشتباه شما در ناميدن آن اشتباه 
است؛ هر دو اشتباه بزرگ اما قابل جبران است. 

ســخنگوى وزارت امور خارجه خطاب به رئيس جمهور فرانسه، در حساب 
كاربرى خود در توييتر و در واكنش به اظهارات امانوئل مكرون، رئيس جمهور 
فرانســه كه يك واژه جعلى را به جاى نام خليج فارس به كار برده بود، نوشت: 
به جناب مكرون يادآور مى شوم خليجى كه در جنوب ايران واقع است تنها يك 

نام دارد و آن خليج فارس است. 
به گزارش مهر، ســيدعباس موســوى يادآور شــد: حضور نظامى شــما در 
خليج فارس به اندازه اشتباه شما در ناميدن آن اشتباه است. هر دو اشتباه بزرگ 

اما قابل جبران است. 

 در تأييد صالحيت ها تابع قانون هستيم، 
اولويــت همه احزاب و تشــكالت انقالبى 
افزايش مشاركت عمومى در انتخابات است. 
دبير حزب مؤتلفه اســالمى اســتان همدان 
اظهار كرد: احزاب و تشكالت انقالبى بايد 
بتوانند فضا را طورى آمــاده كنند كه مردم 
رغبت داشــته باشــند در انتخابات شركت 

كنند. 
محمود الفت با اشاره به اينكه درحال حاضر 
هنوز فضاى اســتان همدان انتخاباتى نشده 
و فقط خاص طبقه اى از سياســيون است، 
تصريح كــرد: طبق قانون فصــل انتخابات 
فرا نرســيده، البته درســت است كه برخى 
و  مى كنند  كار  چراغ خامــوش  كانديداهــا 
عــده اى تأييد يا رد شــدند اما هنوز فضاى 
انتخاباتى به جامعه تسرى پيدا نكرده است. 
الفت در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه الزم 
است قانون اجازه دهد فضاى گرم انتخاباتى 
ايجاد شــود، افزود: در مــردم هنوز فضاى 
انتخاباتى ايجاد نشده است و به نظر مى رسد 
هم سياسيون و هم صداوسيما و قانون اجازه 

دهند اين فضا ايجاد شود. 
 هر زمان قانون اجازه دهد

 ليست ارائه مى دهيم
دبير حزب مؤتلفه اســالمى اســتان همدان 
يادآور شد: طبق وظيفه تشكيالتى كه داريم، 
خيلى وقت پيش وارد انتخابات شديم و به 
مجموعه شوراى ائتالف پيوسته ايم و تحت 
آن عنوان در انتخابات شركت خواهيم كرد 
و به نظر نمى آيد به طور مستقل در انتخابات 

شركت كنيم. 
وى افزود: اصولگرايان نيز طبق سنوات پيش 

ليســت ارائه مى دهند اما بــا توجه به اينكه 
هنوز فرآيند انتخابات قانونى نشده است به 
طور چراغ خاموش كار مى شود، به طورى كه 
در فضاى خارج از مجموعه فعاليت دارند تا 
زمانى كه قانون اجازه بدهد ليســت را ارائه 

خواهيم كرد. 
كانديداى  صالحيــت  تأييد  دربــاره  الفت 
انتخابات مجلس يازدهم، اظهار كرد: ما تابع 
قانون هستيم و قانون به شوراى نگهبان اين 
اجــازه را داده كه با توجــه به تحقيقاتى كه 
دارد، عــده اى را تأييد و يا رد كند، ما نيز از 
اين موضوع تبعيت مى كنيم و هر كانديدايى 
كه مورد تأييد شــوراى نگهبان باشد، مورد 

تأييد ما نيز قرار خواهد گرفت. 
وى با بيان اينكه براى كانديداى شــاخص 
اين حزب هنوز به نتيجه نرسيده ايم، گفت: 
نفرات انتخابى بايــد فرآيند مجمع عمومى 
اصولگرايــان را ســپرى كننــد و در زمان 
تبليغــات انتخابات معرفــى خواهيم كرد و 

ُمبلغ كانديداى حزب خود خواهيم بود. 
تبليغاتى  هزينه هاى  شــفافيت  درباره  الفت 

كانديداهاى مجلس نيز تأكيد كرد: شفافيت 
در همــه جاى دنيا لحاظ مى شــود و انتظار 
مى رفــت در ايران نيز اين شــفافيت لحاظ 
شود اما متأســفانه قانون انتخابات ما هنوز 

نقص دارد. 
وى بــا تأكيد بــر اينكه شــفافيت براى هر 
نظام و دســتگاهى واجب است، خاطرنشان 
كرد: البته يكسرى مسائل گفته شده كه منع 
قانونى دارد اما اگر شــفافيت ايجاد شــود 
مــردم مى توانند به راحتى كانديداى خود را 

انتخاب كنند. 
وى بيان كــرد: اگر مى خواهيم از فســاد 
دورى كنيم بايد شــفافيت وجود داشــته 
باشد اين در حالى است كه درحال حاضر 
ندارد و دليل  شــفافيت وجود  درصد   95
بســيارى از تخلفــات و بى قانونى ها نبود 

است.  شفافيت 
دبير حزب مؤتلفه اســالمى اســتان همدان 
درباره مشاركت احزاب در انتخابات، گفت: 
اولويت اول احزاب مشاركت عمومى است 
بنابراين بايد كارى كنيم كه فضاى انتخاباتى 
را طــورى آمــاده كنيم كه مــردم رغبت به 
حضــور در پاى صندوق هاى رأى داشــته 

باشند. 
الفــت با تأكيد بــر اينكه دوميــن اولويت 
احــزاب معرفى كانديداى اصلــح به مردم 
اســت، تصريح كرد: برخــى كانديداها به 
دليل نشناختن قانون، وعده هايى را به مردم 
مى دهند كه در حيطــه وظايف يك نماينده 
نيســت و همين موضوع موجب مى شــود 
ديدگاه مردم نســبت به نمايندگان و حضور 

در انتخابات كِدر شود. 

 انتخابــات پرشــور مى تواند دشــمن را 
چندگام به عقب برگرداند، هر كس دلســوز 
نظــام و معتقــد بــه واليت فقيه ســت بايد 

انتخابات را تقويت كند. 
معاون سياسى، امنيتى استاندارهمدان با بيان اينكه 
انتخابات يك محك ويژه و برجسته براى نظام 
ماست، اظهار كرد: با توجه به اتفاقاتى كه رخ داده 
است، بايد يك انتخابات پرشور، رقابتى و سالم 

در امنيت باال داشته باشيم. 
مصطفى آزادبخــت در گفت وگو با ايســنا، 

تصريــح كرد: انتخابات يك امر اســتراتژيك 
براى ماست و دســتاوردهاى مهمى براى ما 
خواهد داشــت بنابراين هر كسى كه دلسوز 
نظام و مملكت و معتقد به واليت فقيه است 
بايد انتخابــات را تقويت كند تا مردم حضور 

پرشورى داشته باشند. 
 بايــد منافع مملكــت را به منافع 

جناحى و فردى ترجيح دهيم
وى با بيان اينكه بعضى افراد ناخواســته آب 
به آسياب دشمن مى ريزند، تصريح كرد: دين، 

ولى فقيه و مردم شاخص هاى انقالب هستند و 
هر چيزى كه با شاخص هاى انقالب همخوانى 
نداشته باشــد، تفرقه به دنبال دارد بنابراين ما 
اعتقاد داريم بايد در حيــن مقاومت، عدالت 

اجتماعى هم داشته باشيم. 
آزادبخت بــا تأكيد بر اينكه مكتب ما طرفدار 
عدالت، صداقت، اخالق و پاكى است، يادآور 
شد: مردم ما مردمى هستند كه پاى نظام، دين، 
انقالب و مملكت خود ايســتاده و مى ايستند 
بنابراين مديران بايد حواسشان جمع باشد و از 

هر گونه رفتارى كه موجب گله مندى مردم و 
تفرقه شود، خوددارى كنند. 

وى با اشاره به اينكه اختالفات را مسئوالن 
دامــن مى زنند، بيان كرد: اولويت نخســت 
مديران خدمت رســانى صادقانه و مخلصانه 
بــه مردم اســت و واقعيت اين اســت كه 
مى زنند.  دامــن  مســئوالن  را  اختالفــات 
شــركت 25 ميليون نفرى در مراسم تشييع 
پيكر سپهبد ســليمانى نشان دهنده حضور 

مردم است. 

آگهي حصر وراثت
آقاى جواد نيكونام احمر داراى شماره شناســنامه  4040070208 به شرح دادخواست 
كالسه 111/507/98ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان على ا... نيكونام به شماره شناســنامه  32 در تاريخ 95/4/27 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است 
به: 1- متقاضى گواهى حصر وراثت با مشــخصات فوق الذكر پسر متوفى 2-محمدرضا 
نيكونام  احمر فرزند على به شماره شناســنامه 1484 صادره از بهار متولد 1351 پسر 
متوفى 3-حسين نيكونام  احمر فرزند على به شماره شناسنامه 53 صادره از بهار متولد 
1363 پسر متوفى 4-طيبه نيكونام  احمر فرزند على به شماره شناسنامه 152 صادره از 
بهار متولد 1366 دختر متوفى 5-مريم نيكونام  احمر فرزند على به شــماره شناسنامه 
1884 صادره از بهار متولد 1359 دختر متوفى 6-ليال نيكونام  احمر فرزند على به شماره 
شناســنامه 1685 صادره از بهار متولد 1356 دختر متوفى 7-ســكينه نيكونام  احمر 
فرزند على به شماره شناسنامه 1434 صادره از بهار متولد 1350 دختر متوفى8-فاطمه 
نيكونام  احمر فرزند على به شماره شناسنامه 22 صادره از بهار متولد 1361 دختر متوفى 
9-صاحب نيكونام  احمر فرزند نادعلى به شماره شناسنامه 10 صادره از بهار متولد 1333 
همسر متوفى والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 439)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف 
صالح آباد

آگهي حصر وراثت
آقــاى على اكبــر شــكرى داراى شــماره شناســنامه  766 بــه شــرح دادخواســت 
ــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده  كالســه 111/540/98ش از اي
و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان ســيمين عــذرا محمدى منــش بــه 
ــدرود  ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 96/6/8 در اقامت ــنامه  8 در تاري ــماره شناس ش
ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت زندگ
ــه  ــر متوفي ــر پس ــخصات فوق الذك ــا مش ــت ب ــى حصروراث ــى گواه 1- متقاض
2-علــى شــكرى فرزنــد قربانعلــى بــه شــماره شناســنامه 648 صــادره از بهــار 
ــه شــماره  ــد قربانعلــى ب ــه 3-نورعلــى شــكرى فرزن ــد 1358پســر متوفي متول
ــى  ــه 4-بهرعل ــر متوفي ــد 1348پس ــار متول ــادره از به ــنامه 556 ص شناس
ــد  ــه شــماره شناســنامه 557 صــادره از بهــار متول ــد قربانعلــى ب شــكرى فرزن
1350پســر متوفيــه 5-مهــرى شــكرى فرزنــد قربانعلــى بــه شــماره شناســنامه 
ــد  ــكرى فرزن ــهال ش ــه 6-ش ــر متوفي ــد 1342دخت ــار متول ــادره از به 409 ص
ــر  ــد 1345دخت ــار متول ــادره از به ــنامه 434 ص ــماره شناس ــه ش ــى ب قربانعل
متوفيــه والغيــر اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در 
يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از 
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم 

ــد شــد.  دارد واال گواهــي صــادر خواه
(م.الف436)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف
 صالح آباد 

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

برابــر رأي شــماره 139860326006001279 مــورخ 1398/10/01 هيــأت اول موضــوع 
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه بالمعــارض متقاضــى مهــرى  رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي تصرفــات مالكان
زنــدى فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 561 صــادره از ماليــر در شــش دانــگ 
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 205/28 مترمربــع قســمتى از پــالك يــك اصلــي 
اراضــى دولــت  آبــاد واقــع در بخــش چهــار ماليــر خريــدارى از مالك رســمى ملك 
ميرمحمــود فتاحــى و علــى كامــل محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه  عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
مي تواننــد از تاريــخ 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 418)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/28

محمدرضا امينى
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

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

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

برابر رأي شــماره 95/1922  مورخ 95/8/4 هيــأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى مهدى هژير پسنديده فرزند 
حسن به شماره شناســنامه 1542 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 159/72 مترمربع در قســمتى از پالك 1459 اصلي واقع در اسدآباد بلوار 
كشاورز پشت مسجد امام حسين خريداري از مالك رسمي آقاى حاج اكبر آزاد محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 456)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/30

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

بايد منافع مملكت را 
به منافع جناحى و فردى ترجيح دهيم

دبير حزب مؤتلفه اسالمى استان:

اجازه دهيد 
فضاى انتخابات گرم شود

اعمال مكانيسم ماشه 
عليه ايران، نشانه تحقير 
اروپا توسط آمريكاست
 مكانيسم ماشه توسط كشورهاى اروپايى 
طرف مذاكره نشان دهنده تحقير اين كشورها 
توســط دولت تروريســتى آمريــكا بود و 
مشــخص كرد، مشــكل آنها طرف ايرانى 
نيست بلكه مشكل تبعيت تحقيرآميز آنها از 

آمريكا است. 
ــس  ــدگان مجل ــا، نماين ــزارش ايرن ــه گ ب
دربــاره  روزگذشــته  اســالمى  شــوراى 
ــرژى  ــى ان ــس بين الملل ــا آژان ــكارى ب هم
كشــور   3 بــا  روابــط  ادامــه  و  اتمــى 

اروپايــى بيانيــه دادنــد. 
در ايــن بيانيــه آمــده اســت: مكانيســم 
ماشــه توســط كشــورهاى اروپايــى طــرف 
مذاكــره نشــان دهنده تحقيــر ايــن كشــورها 
ــود و  ــكا ب توســط دولــت تروريســتى آمري

مشــخص نمــود مشــكل آنهــا طــرف ايرانى 
ــز  ــت تحقيرآمي ــه مشــكل تبعي نيســت بلك
ــر  ــات اخي ــكا اســت؛ در اتفاق ــا از آمري آنه
حركــت ســخيف و خــالف قانــون و عــرف 
ديپلماتيــك ســفير دولــت انگلســتان در 
حضــور تعــداد قليلــى فريب خــورده مقابــل 
دانشــگاه، قابــل توجــه اســت. آن هم ســفير 
كشــورى كــه ملــت قهرمــان ايــران خاطــره 
خــوش در يكــى دو قــرن اخيــر از آنــان در 
ــتگان  ــه از گذش ــه آنچ ــدارد، بلك ــن ن ذه

ايــن آب و خــاك اعــم از خانواده هــاى 
بيــش از 10 ميليــون كشــتار تــا نقــش 
ــه  ــتان در ب ــكار انگلس ــت م ــته دول برجس
ــوى و  ــوس پهل ــم منح ــيدن رژي قدرت رس
بســيارى از اقدامــات مذبوحانــه ايــن دولت 
ــت، وزارت  ــاز اس ــر ني ــات اخي ــا اقدام ت
امــور خارجــه بــا اســتناد بــه اختياراتــى كــه 
مجلــس در رابطــه بــا كاهــش ســطح روابط 
ــدام  ــت، اق ــه داده اس ــن وزارت خان ــه اي ب

عاجــل و قاطــع نشــان دهــد.

احــزاب  اول  اولويــت 
مشــاركت عمومى است 
كنيم  كارى  بايد  بنابراين 
كه فضــاى انتخاباتى را 
طــورى آمــاده كنيم كه 
حضور  به  رغبــت  مردم 
رأى  صندوق هاى  پاى  در 

داشته باشند
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بهداشتنكتهدانشگاه
ايجاد دانشگاه علوم پزشكى جديد ممنوع شد

 براساس ســند آمايش، ايجاد دانشگاه علوم پزشكى بدون تشكيل استان جديد، 
ممنوع اســت، همچنين ميزان گسترش كمى 110 رشــته مقطع تعيين تكليف شده 

است. 
دبير شوراى گسترش دانشگاه هاى علوم پزشكى گفت: شوراى گسترش دانشگاه هاى 
علوم پزشكى در وزارت بهداشت يك نهاد قانونگذارى است و دستوراتى وارد شورا 
مى شوند كه موافقت بورد مربوطه هر رشته، دبيرخانه تخصصى آن رشته و موافقت 
شــوراى معين شوراى گسترش را نيز داشته باشند.  محمدحسين آيتى در گفت وگو 
با مهر افزود: شوراى گســترش سياست هايى را براى گسترش حوزه آموزش علوم 
پزشــكى در نظر دارد. در بخش گســترش كّمى 2 الزام مهم براى شورا وجود دارد. 
يكى ســند آمايش ســرزمينى و ديگرى طرح ملى برآورد نيروى انسانى مورد نياز 
سالمت است.  وى افزود: در اين سند سطوح بعدى هم ديده شده كه دانشكده هاى 

علوم پزشكى مستقل هستند. 

شير را از سبد غذايى حذف نكنيد 
 اينكه لبنيات حاوى آفالتوكســين باشــد، اجتناب ناپذير است و هميشه و همه 
جا موجود بوده و هســت و قاعدتا آفالتوكسين در شير غيرپاستوريزه به دليل نبود 

كنترل بيشتر است. 
ــير را از  ــرف ش ــردم مص ــه م ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــت ب ــاون كل وزارت بهداش مع
ــه  ــى ك ــى در كشــورهاى اروپاي ــد، گفــت: حت ــى خــود حــذف نكنن ســبد غذاي
ــد هــم آفالتوكســين در لبنيــات وجــود دارد.  ســختگيرانه ترين كدكس هــا را دارن
ــا 60 نانوگــرم در ليتــر در  بايــد توجــه داشــت ميانگيــن ايــن ســم حــدود 50 ت

تمــام شــيرهاى كشــور اســت. 
ــم  ــروز ه ــن ام ــه همي ــن ك ــان اي ــا بي ــى ب ــرج حريرچ ــنا، اي ــزارش ايس ــه گ ب
ميــزان مصــرف شــير در جامعــه مــا پاييــن اســت و مصــرف شــير در مقايســه بــا 
كشــورهاى اروپايــى شــايد يــك چهــارم باشــد، بــه مــردم توصيــه مى كنيــم كــه 

ــد.  ــى خــود حــذف نكنن مصــرف شــير را از ســبد غذاي

دود قليان موجب بروز حمله قلبى مى شود
 مطالعات نشان مى دهد دود قليان موجب تشديد سرعت لختگى خون مى شود و 

در نتيجه خطر حمله قلبى و سكته افزايش مى يابد. 
به گزارش مهر، محققان دانشــگاه تگزاس دريافته انــد دود حاصل از قليان موجب 
عملكرد غيرعادى خون شده و احتمال لختگى خون تسريع مى شود كه خطر حمله 

قلبى يا سكته را افزايش مى دهد. 
همچنين محققان دريافتند قرارگيــرى در معرض دود قليان موجب ناهنجارى هاى 

ديگرى در ارتباط با جريان خون مى شود. 
برخى مطالعات نشــان داده اند دود ناشى از قليان حاوى مواد شيميايى مضرترى در 

مقايسه با سيگار است. 
ــا  ــى ي ــيگار الكتريك ــيگار، س ــان، س ــيدن قلي ــد كش ــد مى كنن ــان تأكي محقق
ــش  ــكته را افزاي ــى و س ــارى قلب ــات همگــى ريســك بيم ــواع دخاني ــاير ان س

مى دهنــد. 

توزيع داروهاى بيماران خاص با حواله الكترونيكى از 
اول اسفندماه 98

 معاون درمان وزارت بهداشت، در نامه اى به روساى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 
بر راه اندازى ســامانه حواله الكترونيك داروهاى بيماران خاص و پيوند اعضا تأكيد كرد. 
به گزارش مهر، در نامه معاون درمان وزارت بهداشــت، خطاب به رؤساى دانشگاه هاى 
علوم پزشكى سراسر كشور، آمده است: با عنايت به اهميت توزيع مناسب داروهاى ويژه، 
به خصوص داروهاى مورد مصــرف در بيماران خاص و پيوند اعضا كه جزو داروهاى 
گران قيمت بوده و با اختصاص اعتبارات ارزى و ريالى قابل توجهى همراه است و نظر به 
ضرورت حصول اطمينان از دسترسى بيماران نيازمند واقعى به داروها در قالب يك چرخه 

كنترل شده طراحى و فاز آزمايشى (پايلوت) آن در استان تهران عملياتى شده است. 

هزينه هاى خدمات درمانى بازنشستگان كاهش مى يابد
 هزينه هاى خدمات درمانى بازنشستگان كشور كاهش مى يابد. 

 مديركل بيمه سالمت استان تهران با اشاره به تجميع بيمه پايه سالمت و بيمه تكميلى 
آتيه ســازان گفت: يكى از مباحثى كه در مراجعه بيمه شــدگان به ويژه بازنشستگان به 
مراكز درمانى وجود دارد، دوگانگى ساختار بيمه پايه و بيمه تكميلى است. به گزارش 
فارس،وى بيان كرد: مثال زمانى كه بازنشسته اى به بيمارستان مراجعه مى كند كه مى تواند 
بيمه شــده پايه سالمت يا تكميلى باشد يا نباشد در اين زمان اين فرد بايد مبلغى را به 
مركــز درمانى پرداخت كند و پس از آن به بيمه پايه مراجعه كرده و خســارت بگيرد 
و بــا زحمت و در چندين مرحله و مراجعه به بيمه تكميلى هزينه پرداختى را از بيمه 

دريافت كند. 

حل آسيب هاى اجتماعى با اقدامات پيشگيرانه 
امكان پذير است

 آســيب هاى اجتماعى تنها در حوزه اجتماعى و به صورت اقدامات پيشگيرانه بايد 
حل شود. 

به گزارش ايســنا، وزير كشــور با تأكيد بر اين موضوع گفت: مقرر شد در طرحى به 
عنوان يك ســند باالدســتى همكارى ميان نهادهاى دينى با تقسيم كار مناسب در هر 
بخش مورد بررســى قرار گيرد. همچنين گزارش دقيقى در مورد حوزه فضاى مجازى 
كه استفاده مثبت از آن همواره مورد تأكيد است، ارائه شد. البته آسيب هايى كه در فضاى 
مجازى وجود دارد نگران كننده هستند؛ بنابراين كارگروهى تعيين شد تا اين موضوع را 
مورد بررسى قرار دهد و استفاده مثبت از فضاى مجازى به صورت دقيق مشخص شود.

زيان دروغ و سود صداقت
 صداقت در تمام جوامع بشرى جزو ارزش هاى اصلى به شمار 
مى رود، به گونه اى كه اين ويژگى اخالقى حتى در نظر افرادى كه 
اعتقاد چندانى به صداقت ندارند، مورد احترام است. صداقت در 
جوامع اسالمى بيش از جوامع ديگر ارزشمند و مقدس است و به 

همين دليل اين جوامع از ساير جوامع مستثنى مى شوند. 
به همان نســبت كه صداقت و راســت گويى ارزشمند و محترم 
اســت، دروغ، زشت و ناپســند بوده و افراد دروغگو ديگر مورد 
اعتماد و احترام ســايرين نخواهند بود و چون چوپان دروغگو به 
آنان نگريسته مى شود، از ســوى ديگر روانشناسان و كارشناسان 
اجتماعى بى اعتمادى در يك جامعه را يك آسيب دانسته و معتقد 
هستند كه بى اعتمادى به مرور زمان همچون غده سرطانى مى ماند 

كه سر باز كرده و شايد ديگر قابل درمان نباشد. 
از ســوى ديگر به اعتقاد كارشناســان اجتماعى، يأس و نااميدى، 
تضييع ارزش ها و باورها، سلب اعتماد، تخريب فرهنگ، اضطراب 
و تنــش، تضعيف روابط اجتماعــى و فاصله حكومت با مردم از 

ديگر عوارض نبود صداقت در جامعه است. 
دروغ گويــى كــه براســاس آيــات و روايــات دينــى و همچنيــن 
اخــالق و انســانيت نيــز در هــر يــك از جوامــع نكوهــش شــده، 
ــل حســادت و فخرفروشــى  ــه دلي ــم گاه ب ــردى ه در ســطح ف
ــت،  ــرزنش و اهان ــرس و وحشــت از س ــود و ت ــت مى ش تقوي
ــى  ــالالت روح ــى اخت ــن برخ ــى و همچني ــتهزا، خودكم بين اس

ــد.  ــم مى زن ــى را رق ــون فراموش همچ
مهدى عســكرى پور روانشناس در اين باره به ايرنا گفت: اجتناب 
از تنبيه و بازخواست يكى از مهمترين داليل دروغگويى به شمار 
مى رود كه فارغ از جنسيت، سن و موقعيت اجتماعى و اقتصادى 

آدمى را به سمت پنهان كارى سوق مى دهد. 
وى بــا بيــان اينكه صيانت از وابســتگان نيز يكــى از مهمترين 
داليل اين آسيب محســوب مى شود، افزود: به عنوان مثال كتمان 
اشــتباهات فرزند به دليــل جلوگيرى از توبيــخ و تنبيه وى گاه 
يكى از داليل دروغ و انكار اســت. در برخى مواقع هم صداقت، 
موقعيت و پيشرفت اجتماعى و اقتصادى آدمى را با خطر روبه رو 
مى كند؛ اين امر نيز يكى از مهمترين دليل هاى دروغگويى است. 
اين مدرس دانشگاه همچنين حفظ حريم خصوصى را يكى ديگر 
از دليل هاى دروغگويى عنوان كرد و گفت: حفظ حريم خصوصى 
براى هر آدمى بى شك مهم است و صداقت در رابطه با هر مبحث 

گاه حريم خصوصى را به چالش مى كشاند. 
عســكرى پور اضافــه كــرد: گاه بــه منظــور جلوگيــرى از 
ــف و  ــد. تعري ــكار مى كن ــق را ان ــى حقاي ــز آدم ــتن ني دل شكس
تمجيــد كاذب شــايد يــك مصــداق بــارز در ايــن زمينــه باشــد. 
اجتنــاب از شرمســارى آبــرودارى همچــون كتمــان فقــر هــم از 
داليــل مؤثــر ايــن آســيب به شــمار مــى رود؛ كــه بــه طــور حتــم 

ــران بســيار داراى اهميــت اســت.  در فرهنــگ جامعــه اي
اين روانشــناس در ادامه با اشــاره به آثار و تبعات مخرب نبود 
صداقت گفت: كتمان و دروغ بى ترديد در سطح فردى و اجتماعى 
آسيب زا اســت. عذاب وجدان و خودخورى يكى از اصلى ترين 
تبعات اين آســيب است؛ دروغ و كتمان در آيات و روايات دين 
اســالم همواره نكوهش شده و بر اين اســاس اعتقادات درونى 
آدمــى به طور حتم با دروغ و انكار ســبب تنفــر درونى از خود 

مى شود. 
به گفته اين كارشــناس، موفقيت و پيشــرفت نيز با بهره گيرى از 
دروغ، بى شك احساس رضايت را به ارمغان نمى آورد و عادت به 
دروغ و كتمان نيز از مهمترين تبعات اين آسيب محسوب مى شود 
و آدمى را به اين باور مى رســاند كه براى دســتيابى به اهداف و 

خواست ها نيازمند سعى و مجاهدت نيست. 
عســكرى پور با بيان اينكه اين امر بى شك سبب بروز بى اعتمادى 
در يــك جامعه مى شــود، گفت: به عنوان مثال انتشــار يك خبر 
كذب در كشــور اعتماد به رســانه ها و همچنيــن برنامه ريزان و 

سياستگذاران كشور را كاهش مى دهد. 
 مهمترين سرمايه يك جامعه اعتماد است

اين روانشــناس گفت: مهمترين سرمايه يك جامعه اعتماد است 
و سلب اين اعتماد ســبب اختالل در روابط خانوادگى، شغلى و 
به طور كل روابط بين فردى و اجتماعى مى شــود. همچنين سلب 
اعتماد با تقويت بى اعتنايى در يك جامعه موجب تداوم كتمان و 

پنهان كارى است. 
عســكرى پور تمايل برخى جوانان به خارج از كشور را به عنوان 
يك مصداق در اين زمينه مطرح كرد و افزود: بى ترديد كسب علم 
و دانش و دســتيابى به اشتغال در يك كشور غريب دشوار است 
اما گاه بى اعتمادى در يك جامعه سبب تقويت گرايش جوانان به 

ساير كشورها مى شود. 

همشهرى: نشاط جايگزين التهاب شود. 
 حل مشكل با دستور!!

اصالحات: طالق عاطفى معضلى خطرناك تر از اتهام زندگى مشترك 
 بدون شرح 

قدس: دردسرهاى همرنگ جماعت نشدن 
 اين دردسرها با پول حل مى شه!!

كسب و كار: موج جديد كالهبردارى با شماره هاى ناشناس 
 نيازه يه مديرى براى كنترل اين موج انتخاب كنيد.

شوت ورزشى: بازى هاى استقالل و شهرخودرو از تقويم آسيا حذف 
شد. 

 تو تقويم اروپا ثبتش كنيد!
مردم ساالرى: نيمى از بيكاران، دانش آموختگان دانشگاه ها هستند.

 به اين مى گن روش تحصيل الكچرى 
ايران ورزش: طرح اجتماع ملى براى نجات فوتبال 

 به نظرم همه غواصى ياد بگيرن يا سوباسا رو استخدام كنن.
استقالل: خليل زاده: در زمين بى طرف بازى نخواهيم كرد.

 سعى كن خشونت رو وارد ورزش نكنى.
مهر: يخ نوردى در آبشار يخ زده گنجنامه

  اين ورزش هزينه نداره؟؟
جام جم: اروپا برجام را به ترامپ فروخت. 

 بازار گالدياتورها داغ است.
بهار: 60 درصد مردم تاكنون هيچ وامى دريافت نكرده اند.

 تنها افرادى در جامعه كه اعصاب سالم دارند. 
رسالت: مديريت دولت منهاى مردم 

 بعضى مواقع تقسيم و راديكال هم به كار ببر. 
ايلنا: دود تند فساد در بازرسى ها به چشم كارگران و مردم مى رود.

 به خاطر اينه كه همه عينكى شدن!!
تجارت: جوالن دالالن چينى براى زعفران ايران در سايه غفلت مسئوالن 

 ايران در چنگال هاى چينى 
جام جم: سيل درس مشق را خط زد 

 بدون شرح

بخش خصوصى از بودجه درمان نابارورى سهم بگيرد
مشكل زوجين نابارور

 از وزارت بهداشت و مجلس شوراى اسالمى مى خواهيم تا اعتبارى 
را براى مراكز درمان نابارورى بخش خصوصى در نظر بگيرند. 

مدير مركز فوق تخصصى درمان نابارورى ابن سينا، گفت: به طوركلى 
اين مراكز به 2 دســته دولتى و خصوصى تقســيم مى شوند. در برنامه 
طرح تحول ســالمت، وزير بهداشت سابق طرحى را به دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كشور ابالغ كرد و بر اساس آن حداقل يك دانشگاه هر 
شهر يا استان بايد يك مركز درمان نابارورى ايجاد و به مردم خدمات 

مربوطه را ارائه دهند. 
محمد صادقى تبار، در گفت وگو با مهر، با اشاره بر تعداد مراكز درمان 
نابارورى در سطح كشور، اظهار كرد: تاكنون تعدادى از دانشگاه ها اين 
اقــدام را انجام داده و برخى نيز انجام نداده اند اما به طوركلى اين طرح 

تأثير خوبى در افزايش تعداد مراكز نابارورى داشت. 
وى بــا بيان اينكه بخش ديگر اين موضوع مربوط به بخش خصوصى 
است، اظهار كرد: يكى از عوامل مهم در تأسيس مراكز درمان نابارورى 
در شهرســتان ها، دسترســى به نيروهاى تخصصــى از جمله درمان 

نابارورى، زنان و جنين شناسى است. 
صادقى تبار افزود: عامل مهم ديگر در تأسيس اين مراكز، تراكم جمعيت 
و كشش منطقه است. به طورى كه براى تأسيس يك مركز نابارورى در 
شهرستان هاى ديگر بايد توجيه جمعيتى در منطقه وجود داشته باشد. 

مدير مركز فوق تخصصى درمان نابارورى ابن سينا با بيان اينكه تعداد 
مراكز نابارورى در كشــور نسبت به چند سال اخير حدود 30 الى 35
درصد افزايش يافته اســت، تصريح كــرد: درحال حاضر بيش از 100

مركز درمان نابارورى در ايران داريم. 
صادقى تبار با بيان اينكه جهاد دانشــگاهى يكى از مراكزى اســت كه 
تاكنون اقدامات فراوانى در حوزه درمان نابارورى انجام داده اســت، 
ادامه داد: جهاد دانشگاهى يكى از نهادهايى است كه با دارابودن 9 مركز 
درمان نابارورى در ســطح كشور، آمادگى كمك به بخش دولتى براى 
راه اندازى اين مراكز و همچنين آموزش متخصصين داوطلب فعاليت 

در اين حوزه را دارد. 
وى بــا تأكيد بر لزوم تحت پوشــش بيمــه قرارگرفتن خدمات 
درمان نابارورى، خاطرنشــان كــرد: كاربردى ترين اقدام وزارت 
بهداشــت مى توانــد تحت پوشــش بيمــه قــرار دادن خدمات 
نابارورى باشــد تا مشكالت زيادى از مســير زوج هاى نابارور 

شود.  برداشته 
مدير مركز فوق تخصصى درمان نابارورى ابن سينا ابراز كرد: به تازگى 
مجلس شوراى اسالمى بودجه اى را مختص درمان نابارورى در اختيار 

وزارت بهداشت قرار داده است. 

 يــك درمانگر اعتياد بــا تأكيد بر اينكه 
در بســيارى از مواقع در مباحث مربوط به 
آگاه ســازى نوجوانان و جوانان در رابطه با 
اعتياد عملكردى توام با اكراه داريم، گفت: 
اگر ما اطالعات درســتى را به نوجوانان و 
جوانان بدهيــم، بدون شــك آگاهى آن ها 
از حــوزه اعتياد عاملى بازدارنده به شــمار 

خواهد رفت. 
به گزارش ايســنا، رضا كارگشــا با اشاره 
بــه اينكه ارتباط خانواده با اعتياد هميشــه 
در مســير دوسويه شــكل مى گيرد، گفت: 
ما نقشــى را كه براى خانــواده و آموزش 
خانواده در حوزه اعتياد قائل هستيم، نقشى 

ضعيف است. 
وى با اشاره به 3 اصل اساسى درمان اعتياد، 
اظهار كرد: جسم، روان و جهان 3 اصل مهم 
در درمان اعتيادند و درعين حال با موضوع 

پيشگيرى از اعتياد هم در ارتباط هستند. 
اين درمانگر اعتياد با تأكيد بر اين كه حوزه 
آموزش پيشگيرى اعتياد در كشور عملكرد 
ضعيفى دارد، عنوان كــرد: ما بايد موضوع 
پيشگيرى از اعتياد را در عين تغيير نگرش 
و جهان بينى افراد پيش ببريم. بســيارى از 
افراد درگير با اعتياد به دليل فقر اطالعاتى و 

جهل معتاد شده اند. 
رضا كارگشا با اشاره به ضرورت آگاه سازى 
در حوزه اعتياد، تصريح كرد: متأســفانه ما 
در بســيارى از مواقع در مباحث مربوط به 

آگاه ســازى نوجوانان و جوانان در رابطه با 
اعتياد، عملكردى توام با اكراه داريم. 

وى ادامه داد: بسيارى از خانواده ها به اشتباه 
گمان مى كنند كه اگر فرزندشــان با سيگار 
يا موادمخدر آشنا شــود، زمينه گرايش به 

استعمال در آنها به وجود مى آيد. 
اين درمانگر اعتياد كه در برنامه اى راديويى 
صحبــت مى كرد، گفت: اگــر ما اطالعات 
درســتى را به نوجوانــان و جوانان بدهيم، 
بدون شك آگاهى آنها از حوزه اعتياد عاملى 

بازدارنده به شمار خواهد رفت. 
مسئول پيشــگيرى از بيمارى ايدز و اعتياد 
سازمان بهزيستى نيز با اشاره به اينكه معتاد 
هميشــه از خانواده كژكاركرد وارد جامعه 

مى شــود، گفت: خانواده اى كه كاركردهاى 
عاطفى و روانى مطلوبى را نداشــته باشد، 
زمينه را براى رشد يك معتاد فراهم مى كند. 
مريم اميدى با اشــاره به اينكــه در جهان 
امروز چارچوب خانواده به هم ريخته شده 
چارچوب  درحال حاضر  كرد:  عنوان  است، 
بيشــتر خانواده ها از وضعيت روانى خارج 
شده و به سمت وضعيت اقتصادى گرايش 

پيدا كرده است. 
مسئول پيشــگيرى از بيمارى ايدز و اعتياد 
امروزه  متأسفانه  افزود:  بهزيســتى  سازمان 
بســيارى از خانواده ها تنها بــه فكر غذاى 
جســم فرزندان خود هســتند و تمام وقت 
خود را به كاركردن و كســب درآمد صرف 

مى كنند. 
وى با اشــاره به اينكــه خانواده ها بايد به 
وضعيت روانــى فرزندان خود توجه كنند، 
ادامــه داد: معموال نيازهاى عاطفى فرزندان 
خود را حداكثر تا سنين 5 يا 6 سالگى پاسخ 
مى دهيم و پس از شــروع دوران مدرسه به 
اصطالح مى گوييم كه «كودك از آب و گل 
در آمده اســت» و ديگر به نيازهاى عاطفى 

آن ها توجه نمى كنيم. 
اميــدى معتقــد اســت: محبوب بــودن، 
مهم بــودن  و  مؤثربــودن  مفيدبــودن، 
خانواده  كــه  هســتند  عناصرى  مهمترين 
بايــد به ذهنيت فرزند خــود تزريق كند. 
امروزه خانواده ها بــه جاى برطرف كردن 
را  آن ها  خواســته هاى  خود  فرزندان  نياز 

مى كنند.  برطرف 
مسئول پيشــگيرى از بيمارى ايدز و اعتياد 
درحال حاضر  افزود:  بهزيســتى  ســازمان 
سازمان بهزيستى تالش مى كند تا از طريق 
ارائــه راهكارهاى اجتماع محــور موضوع 
پيشگيرى از اعتياد را در جامعه پيش ببرد. 

وى بــا بيــان اينكــه در جوامــع امروزى 
آســيب هاى متعددى وجــود دارند، گفت: 
آســيب ديدن خانواده اى فقــط به موضوع 
اعتيــاد بــه موادمخدر و محــرك محدود 
از  بســيارى  درحال حاضــر  و  نمى شــود 
خانواده هــا به اعتياد فضــاى مجازى مبتال 

هستند. 

چرا بايد جوانان را نسبت به «اعتياد» آگاه كنيم؟

آگهى دعوت به افراز 
چون آقاى على خزايى فرزند شيروده به شــماره شناسنامه 0 و شماره ملى 3950138609 برابر 
آگهى دعوت به افراز مندرج در روزنامه ســپهر به شماره 1628 مورخ 1398/10/16 تقاضاى افراز 
همگى و تمامت مقدار 22 صدم ســهم از 6 سهم مشاع از 12 سهم مشاع از 186 سهم يك و سه 
شــانزدهم شعير از 96 شعير قريه وسج پالك 40 اصلى بخش سه نهاوند كه برابر سه فقره سند به 
شــماره هاى 24877 و 24876 و 24875 مورخ 1396/7/13 دفتر 52 نهاوند همگى به مساحت 
5000 مترمربع كه در آگهى فوق فقط شــماره سند 19507 مورخ 1397/4/21 دفتر 50 نهاوند قيد 

كه در اين آگهى اصالح مى گردد.
تاريخ انتشار:98/10/30  (م.الف277)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

شكوفه رنجبر »
 مشاركت هرچه بيشتر رسانه ها با نيروى 
انتظامى و نهادينه ســازى فرهنگ پيشگيرى، 
امنيــت اجتماعى را در جامعه ارتقاء خواهد 
بخشيد به عبارتى اين 2 نهاد در كنار يكديگر 
و بــا هم افزايى مى تواننــد در تأمين امنيت 

كمك كند. 
بر اين اساس يكى از تعاريف در اين بخش 
معطوف به معقوله امنيت اجتماعى مى شود 
يعنى هر شــهروندى احســاس كند كه با 
حضور پليس از هر گزند و آســيبى در امان 
بــوده و ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى اش 
محفوظ است و كسى حق تعدى و تعرض 

به او را ندارد.
در همين راســتا در نشستى كه مدير مسئول 
و نمايندگان روزنامــه همدان پيام با فرمانده 
نيروى انتظامى استان داشتند به نقش پر رنگ 
رسانه ها در ايجاد حس امنيت و تأمين روانى 

اين احساس اشاره شد.
در اين نشســت صميمانه فرماندهى نيروى 
انتظامى استان با زنده نگهداشتن ياد و خاطره 
سپهبد سليمانى و ســاير شهداى اخير بيان 
كرد: رسانه ها بازوهاى كمك دهنده به نيروى 
انتظامى به شمار مى روند، بر اين اساس بايد 
با تحليل و تجزيه امور اجتماعى سبب ايجاد 

حس امنيت در نهاد جامعه شوند.
متأســفانه  افزود:  كامرانى صالح  بخشــعلى 
خواص اجتماعى مانند پزشــكان، اســاتيد 
دانشــگاه و نخبه هاى اجتماعى از تسهيالت 
و مزايايــى كه نظام براى آنــان فراهم كرده 
اســتفاده مى كنند اما برخى از آن ها به جاى 
حمايت از انقــالب و نظام، گاهى ســهوا 
مباحثى را عنوان مى كنند كه ناخواســته به 

انقالب اسالمى ما ضربه وارد مى كند.

وى بــا بيان اينكه هدف نيــروى انتظامى و 
رســانه بايد هم افزايى باشــد، گفت: امروز 
مجاهدان و ســربازان در جنگ ما با دشمن 
قلم به دســتان و خبرنگاران هســتند، زيرا 
مى تواند بــا اطالع رســانى و تحليل امور، 

جامعه را بيدار و آگاه از فتنه دشمنان كنند.
وى احســاس امنيت را باالتر از خود امنيت 
دانســت و افزود: پليس به دنبال مشاركت 
مردم در تأمين امنيت اســت و شــهروندان 
بايــد در اين مقوله پليــس را همراهى كنند 
زيرا تعامــل و همبســتگى موجب كاهش 
آســيب هاى اجتماعى و پيشگيرى از جرايم 
مى شــود و فرصــت ارتكاب جــرم را از 

مجرمان سلب مى كند.
فرمانده انتظامى اســتان همدان با اشــاره به 
اينكه تاريخ در حال تكرار است، تأكيد كرد: 

انقالب اســالمى يك آزمون و امتحان الهى 
براى مردم است تا هر فردى در هر جايگاه و 
مسئوليت اجتماعى كه دارد بتواند دين خود 

را به نظام الهى جمهورى اسالمى ادا كند.
كامرانى صالح به نقش پررنگ رســانه ها 
در جريان ســازى فرهنگــى اشــاره كرد 
افرادى  بايــد  روزنامه نگاران  گفــت:  و 
برجســته، فهيم و شناخته شده باشند و با 
عرق ملى كه نسبت به ميهن و نظام الهى 
اطالع رسانى  جبهه  در  بتوانند  دارند  خود 

دين خود را به انقالب ادا كنند.
وى افزود: متأســفانه يكــى از ضعف هاى 
بزرگ در بيشتر حوزه هاى كشور نبود آگاهى 
و نقص در اطالعات اســت كه سبب شده 
گاهى تحليل هايــى از زبان افــراد و حتى 
مسئوالن بيان شود كه بدون اطالعات كافى 

از چند و چون ماجرا مى باشد.
وى تأكيــد كــرد: نيــروى انتظامــى به 
دنبال نتيجه اســت و نتيجــه يعنى امور 
و عملى كــه نظام را تقويت و توســعه 
رسانه هاى  از  اســاس  همين  بر  بخشــد 
اســتان درخواســت داريم انتشار اخبار 
و گزارش هاى خــود را با حصول چنين 

دهند. قرار  كار  دستور  در  نتيجه اى 
وى با بيان اينكه نقد سازنده سبب توسعه و 
پيشرفت مى شود تأكيد كرد: هيچ مسئول و 
نهادى فضا را به روى نقد آگاهانه و سازنده 
نمى بندد اما بايد توجه داشت كه مرز باريكى 
بيــن نقد حق بــا نقد مغرضانه قــرار دارد، 
به طورى كه قرض ورزى در هر جا و مكانى 
چيزى جز بدبينى و شكاف اعتماد را به دنبال 

ندارد.

فرمانده نيروى انتظامى استان در ديدار همدان پيامى ها:

پليس به دنبال مشاركت مردم 
در تأمين امنيت است
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بــه موجب پرونده اجرايى كالســه 9600219 موضوع ســند ازدواج شــماره6102مورخ 
1389/4/31 خانم پريسا اشــرفى جهت وصول مبلغ 4/378/000/000 ريال (چهار ميليارد و 
سيصد و هفتاد و هشت ميليون ريال)  موضوع الزم االجرا  عليه آقاى احسان سلگى مبادرت 
به صدور اجرائيه نموده است اجرائيه صادره به متعهد ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاى خانم 
پريسا اشرفى پالك 50 فرعى از 58 اصلى بخش 1 نهاوند ملكى احسان سلگى وفق ماده 201 
آيين نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا معرفى و بازداشت، كه برابر نظريه به شماره 
وارده5304  مورخ 1398/9/25كارشناس رسمى دادگسترى مورد ارزيابى و ارزش و مشخصات 
آن به شرح ذيل مى باشد:شش دانگ يك باب آپارتمان به پالك 50 فرعى از 58 اصلى بخش 1 
نهاوند كه برابر نامه وارده شماره 4764/ن/98 مورخ 1398/9/5 اداره ثبت نهاوند به مساحت 
(85/31) هشــتاد و پنج متر و سى و يك سانتى متر مربع و به نام احسان سلگى ثبت و سند 
مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رسمى دادگسترى: واقع در نهاوند خيابان حافظ 
كوى پاســداران نرسيده به مسيل و به قيمت (2/388/680/000) ريال (دو ميليارد و سيصد و 
هشتاد و هشت ميليون و ششصد و هشتاد هزار ريال) ارزيابى گرديده و محدود است به حدود 
شــماالً: در دو قسمت اول نرده ايســت به طول (4/40) چهار متر و چهل سانتيمتر به فضاى 
خيابان دوم ديوار و پنجره  است به طول (4/15) چهار متر و پانزده سانتيمتر به فضاى خيابان 
شرقاً در شش قسمت كه قسمت سوم آن شمالى قسمت پنجم آن جنوبى است اول ديواريست 
به طول (0/25) بيست و پنج سانتيمتر به فضاى خيابان دوم درب و ديوار است به طول (4/20) 
چهار متر و بيست سانتيمتر به راه پله مشاعى سوم ديواريست به طول (1/40) يك متر و چهل 
سانتيمتر به راه پله مشــاعى چهارم ديواريست مشترك به طول (3/66) سه متر و شصت و 
شش سانتيمتر به واحد مسكونى قطعه 4 پنجم ديوار و پنجره است به طول (1/26) يك متر و 
بيست و شش سانتيمتر به نورگير مشاعى ششم ديوار و پنجره است به طول (2/00) دو متر به 
نورگير مشاعى، جنوباً ديواريست به طول (8/72) هشت متر و هفتاد و دو سانتيمتر به ملك 
مجاور شماره 57 اصلى غرباً در دو قسمت اول ديواريست به طول (7/69) هفت متر و شصت 
و نه سانتيمتر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن درز انقطاع قرارداد دوم ديواريست به 
طول (1/05) يك متر و پنج ســانتيمتر به فضاى خيابان سپس بستانكار طى درخواست وارده 
به شماره 6075/ن/98 درخواســت مزايده موارد بازداشت شده فوق الذكر را نموده كه پالك 
فوق از ســاعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 1398/11/20 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده 
به فروش مى رســد مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته 
مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا 
حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد 
به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد 
ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف 276)
تاريخ انتشار: 98/10/28

محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

آگهى اعالن نظر افراز 
پيرو آگهى مندرج در روزنامه همدان پيام به شــماره 3456 مورخ 98/2/5 مورد درخواست 
جمعيت هالل احمر استان همدان به نمايندگى آقاى محمدتقى شهبازى برابر يك فقره سند 
42582 مورخ87/4/5 دفتر اسناد رسمى شــماره 15 نهاوند مالك چهل و پنج صدم سهم 
مشاع (4500 مترمربع) از 5/5 سهم مشاع از 112/4 سهم 159/4 سهم از اراضى مزروعى ديم 
ششدانگ قريه بره فراخ پالك 18 اصلى واقع در بخش چهار نهاوند خريدارى از وراث مرحوم 
غالمعلى تركاشوند كه جهاد كشاورزى نهاوند برابرنامه شماره 7/18382 مورخ 98/10/3 يا 
افراز مقدار فوق موافقت خود را اعالم نموده است. كه حدود و حقوق به شرح ذيل مى باشد: 
ششدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى قسمتى از پالك 18 اصلى بخش 4  نهاوند 
به مساحت 3294 مترمربع با حدود اربعه: شماالً به طول 42 متر پى ديواريست كه به پالك 
باقيمانده 18 اصلى شرقًا به طول 80/43 متر پى ديواريست به زمين پالك باقيمانده 18 اصلى 
جنوبًا به طول 40/18 متر جاى پى است كه به حريم جاده فيروزان كرمانشاه غربا به طول 80 
متر پى اســت به پالك باقيمانده 18 اصلى حقوق ارتفاقى ندارد كه با افراز مقدار فوق برابر 
تصيم شماره 6031/ن/98 مورخ98/10/23 مبنى بر قبول افراز موافقت گرديده است و نظر 
به اينكه متقاضى اعالم نموده است كه اسامى و نشانى ساير مالكين مشاعى را نمى داند لذا 
به ساير افراد حقيقى و حقوقى كه به هر نحو خود را داراى حقى مى دانند ابالغ مى گردد كه 

قانون   2 ماده  اجراى  در 
امالك  فــروش  و  افراز 
آيين نامه   6 ماده  مشاع 
به  چنانجه  قانون  همان 
عمليــات افراز معترض 
خود  اعتراض  مى باشند 
از  روز  ده  مدت  ظرف  را 
دادگاه  به  انتشار  تاريخ 
شهرســتان محل وقوع 
ملك تقديــم و گواهى 
دعوى  طرح  بر  مشــعر 
را اخذ و بــه اداره ثبت 
نمايند  تقديــم  نهاوند 
پس  صورت  اين  غير  در 
از ســپرى شدن موعد 
مقرر نســبت به صدور 
سند مالكيت افراز اقدام 
خواهد شد.(م الف 268)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك 
نهاوند 

چرا بازار قطر را جدى نگرفتيم؟
 قطر كشــورى اســت كه مرز آبى با ايران، كويت، عراق، بحرين و 

امارات دارد و مرز زمينى با كشور عربستان سعودى. 
چندى پيش مجله فوربس قطر را ثروتمندترين كشور و با باالترين درآمد 
سرانه در جهان معرفى كرد: جمعيت 2 ميليون و 600 هزار نفر، شهروند 
قطرى 313 هزار نفر، 2 ميليون و 300 هزار نفر تبعه خارجى. جمعيت 
زنان نيز به دليل كارگران مرد 25 درصد جمعيت كل اســت و اين در 
سطح شهر مشهود است. چندى پيش به بهانه شركت در نمايشگاه پروژه 
قطر فرصتى پيش آمد تا از اين كشــور براى نخستين بار ديدن كرده و 
تحقيقات بازار صادراتى اين كشور را از نزديك مورد بررسى قرار دهم. 
رشد 5 برابرى تعامالت در سال هاى اخير پس از تحريم عربستان از 60

ميليون به عدد 250 ميليون، آيا اين سهم براى ايران كافى است؟
مزيت رقابتى: نزديكى جغرافيايى در قيمت تمام شــده، ما را نسبت به 

ساير رقبا جلو مى اندازد. 
اخيرا قطر نيز مانند ديگر كشــورها تحت فشــارهاى بين المللى براى 
محدودكردن تجارت با ايران قرار دارد، اما ميل هر 2 كشــور به افزايش 
ميزان مبادالت است. سرمايه گذارى مشترك راه هاى گسترش مبادالت 
تجارى است.  بازار قطر شديدا بازارى است كيفى و شديدا غربگرا. براى 
ورود به اين بازار بايد برندگرا و حرفه اى بود. نگاه پروژه اى داشــتن به 
قطر نمى تواند چاره ساز صادرات با قطر باشد. بايد حرفه اى عمل كنيم و 

توان تأمين مستمر محصوالت باكيفيت را داشته باشيم. 
جنــس اين بازار با عراق متفاوت اســت. بســته به نــوع كاال نيازمند 
استانداردهاى روز جهانى اســت. براى ورود به اين بازار ثبت شركت 
با شــريك قطرى است و يا اينكه شما تأمين كننده يك شركت موجود 

شويد. 
اينكه برخى مى گويند قطر به خاطر دغدغه جام جهانى است كه با ايران 
ارتباطش را قطع نمى كند، سخن نادرستى است؛ زيرا قطر بازارى است 
كوچك از لحاظ وزنى در سال گذشته 1/38 درصد، از لحاظ 64 درصد 
از كل صــادرات ايران را به خود اختصاص داده بود كه از اين حيث در 
رتبــه 20 قرار مى گيرد. جام جهانى براى قطر به منزله ســكوى پرتاب 
در مســير رشد و پيشرفت اســت. حجم زياد ساخت وسازها و ايجاد 
زيرساخت هاى مناسب و شهرهاى جديد همه گواه اين موضوع است. 
جــدى نگرفتن اين بازار كوچك نيز در اعمــال و رفتار اتاق بازرگانى 
ايران و اتاق مشترك تازه تأسيس قطر نيز مشهود است. هيأت تجارى كه 
قرار بود به دوحه برود، براى بار دوم كنسل شد. در نظر بگيريد فعاالن 
اقتصادى با شــركاى قطرى خود هماهنگى و وعده ديدار مقرر كرده و 
بايد براى بار دوم آن را كنسل كنند و تو خود حديث مفصل بخوان از 

اين مجمل. 
سعيد اشتياقى

اجراى طرح تبديل نژاد دام سيمنتال 
به بومى در همدان

 مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزى همدان گفت: طرح تبديل 
نژادهاى دام ســيمنتال (بهترين گاو شــيرى و گوشتى جهان) به دام 
بومى و دام اصيل براى افزايش توليد گوشــت قرمز اســتان در حال 

اجرا است. 
روح ا... خدارحمــى بــا بيان اينكه در طرح تبديل نژاد ســيمنتال به 
دام هاى بومى شــكم باال، اســپرم دام ســيمنتال را به دام هاى بومى 
شــكم باال تلقيح مى كنيم، افزود: توليد نژادهاى خالص گوشــتى و 
شــيرى تضمين كننده روند خودكفايى در توليد گوشت قرمز و شير 

است. 
وي به ايرنا گفت: شير و گوشتى كه از نژادهاى خالص توليد مى شود 
از لحاظ كيفيت بســيار باال اســت و توليد مواد ژنتيكى باكيفيت در 
كشــور، هزينه هاى توليــد دامدار را به ميزان قابــل توجهى كاهش 

مى دهد. 
وى اظهار كرد: 18 هزار رأس دام اصيل در استان همدان وجود دارد 
كــه بيش از 90 درصد آنها در اين رابطه با نژاد هولشــتاين تلقيح و 

اصالح نژاد شد. 
مدير امور دام ســازمان جهاد كشاورزى اســتان همدان گفت: 379

هزار رأس دام ســنگين در استان همدان وجود دارد كه از اين تعداد 
18 هــزار رأس دام اصيل و 310 هزار رأس دام دو رگ و 51 هزار 
رأس دام بومى اســت كه مى توان عمليات اصالح نژاد را روى آنها 

انجام داد. 
وى با بيان اينكه يك ميليون و 374 هزار رأس دام ســبك در استان 
همدان وجــود دارد، اظهار كرد: از اين تعــداد 660 هزار رأس دام 

سبك و يك هزار و 500 رأس دام سنگين عشاير است. 
مدير امور دام ســازمان جهاد كشاورزى همدان افزود: توليد گوشت 
امســال در اين استان نسبت به سال گذشته افزايش قابل مالحظه اى 

داشت و همدان توليدكننده 3/4 درصد گوشت قرمز كشور است. 
وى افزود: توليد گوشــت قرمز امسال 32 هزار تن پيش بينى مى شود 

كه نسبت به سال گذشته نيز 10 هزار تن افزايش خواهد داشت. 
خدارحمى ادامه داد: توليد گوشــت قرمز در استان همدان 21 هزار 
تن اســت كه حدود 10 هزار تن مازاد آن به ديگر استان هاى كشور 

ارسال مى شود. 
وى با اشاره به افزايش توليد شير در استان همدان نيز عنوان كرد: بر 
اساس پيش بينى ها 397 هزار تن شير در سالجارى توليد مى شود كه 

نسبت به سال گذشته 22 هزار تن افزايش خواهد داشت. 
مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزى همدان با اشاره به اينكه سرانه 
مصرف شــير در استان همدان 115 ليتر است، ادامه داد: كل مصرف 
شير استان حدود 199 هزار و 897 تن است كه حدود 175 هزار تن 

مازاد توليد استان به ساير مناطق ارسال مى شود. 
گفتنى است گاو سمينتال به نام علمى Simmental جزو بهترين 
گاوهاى شــير و گوشتى در جهان اســت كه نژاد اين گاو متعلق به 
كشور سوئيس اســت كه درحال حاضر در كشــورهاى مختلفى از 

جهان پرورش مى يابد. 
دليل پرورش گاو سمينتال به صرفه بودن آن در شرايط اقتصادى است 
و با دادن كمترين علوفه و مواد كنســانتره بيشترين شير و گوشت را 

به شما مى دهد.

مدير عامل صندوق بيمه كشاورزان روستائيان و عشاير 
استان همدان:

ميز خدمت را از همدان به همه نقاط كشور 
مى بريم

■ خدمات صندوق بيمه عشايرى همدان در استان خوزستان

 ميز خدمــت صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان روســتاييان و 
عشايراستان همدان در مناطق عشايرى استان خوزستان داير شد. 

دست اندركاران بيمه عشايرى استان همدان با هدف خدمات بيشتر به 

عشاير غيور استان،  كاهش نگرانى و رفع مشكل اياب ذهاب آنها، ميز 
خدمت خود را به چادرهاى عشايرى در استان خوزستان انتقال دادند. 
مديرعامل صندوق بيمه روستايى عشايرى استان همدان در گفت وگو 
با همدان پيام دليل ايجاد ميز خدمت در چادرهاى عشــايرى اســتان 
خوزســتان را زمان تمديد بيمه اين گروه از عشاير در ماه هاى پايانى 
ســال و سهولت دسترســى اين افراد به امكانات تمديد بيمه خود در 

كوتاه ترين زمان دانست. 
مهدى سماواتى يكى از خدمات ارزشمند دولت پرداخت يارانه بيمه اى 
به جامعه روستايى و عشايرى دانست و افزود: وظيفه دست اندركاران 

صندوق بيمه كشاورزان و عشــاير، ارائه خدمات بيشتر به اقشارى از 
جامعه اســت كه شــرايط هيچ گونه از بيمه هاى موجود در كشور را 

ندارند. 
سماواتى اظهار كرد: با الكترونيكى شدن فرآيند ثبت نام همه مراحل بيمه 
در چادرهاى عشــايرى انجام مى  شود و اين موضوع موجب رضايت 

عشاير استان نيز شده است. 
وى خاطرنشــان كرد: اين ميز خدمت تا زمان تكميل تمديد بيمه همه 
خانواده هاى عشــايرى همدان در استان خوزستان در آن استان مستقر 

خواهد بود. 

آگهى مزايده عمومى   
شماره  مجوز  و   98/10/16 مورخ  اتحاديه  مديره  هيات  صورتجلسه  پيرو  دارد  نظر  در  همدان  فروشان  آجيل  و  قنادان  صنف  اتحاديه   
98/26/17843 اتاق اصناف همدان، عرصه و عيان يكباب مغازه  عادى به نشانى بلوار آيت ا... كاشانى، محوطه قاشق تراشان پشت بلوك 
هفت مغازه شماره ششم جنب آژانس كرخه به كد پستى 6517679712 به متراژ حدودا 26 مترمربع را از طريق مزايده عمومى واگذار 

نمايد. 
* مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ  98/10/30 به مدت 5 روز كارى تا پايان وقت ادارى 98/11/05 مى باشد كه بايد پاكت پيشنهادى را 
بصورت مهر و موم شده در ساعات ادارى به دفتر اتحاديه قنادان و آجيل فروشان همدان واقع در همدان خيابان ميرزاده عشقى روبروى 
تاالر حافظ مجتمع فرهنگى آموزشى وليعصر(عج) طبقه دوم واحد 6 دفتر اتحاديه قنادان و آجيل فروشان همدان تحويل داده و رسيد 

دريافت نمائيد. 
* قيمت پايه در نظر گرفته شده براى يك باب مغازه فوق3/400/000/000ريال مى باشد كه  متقاضيان شركت كننده در مزايده بايد مبلغ 
12/000/000ريال را به عنوان تضمين شركت در مزايده به شماره حساب جارى 2407073099 بنام اتحاديه نزد بانك تجارت شعبه ايثار 
گران همدان واريز و اصل فيش واريزى را تحويل دفتر اتحاديه قنادان همدان داده و رسيد دريافت نمايند. به پيشنهادات افرادى كه مبلغ 

تضمين در مزايده را واريز نكرده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
* اتحاديه صنف قنادان و آجيل فروشان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 

* زمان بازگشايى پاكت: راس ساعت 8:30 دقيقه صبح روز دوشنبه مورخه 11/06/ 1398با حضور نماينده محترم اتاق اصناف و هيات 
مديره اتحاديه مى باشد.

حضور متقاضيان در جلسه بازگشايى پاكت بالمانع است، نكته مهم مغازه مذكور به صورت عرصه و عيان مى باشد به طور عادى به برنده 
مزايده فقط با يك مبايعه نامه عادى وا گذار مى گردد و كليه مسئوليت  آن اهم از حقوقى، جزايى و قانونى از نظر دريافت سند و ساير 

موارد قانونى به عهده برنده مزايده بوده و تمامى هزينه ها وا گذارى صفر تا صد به عهده خريدار (برنده مزايده) ميباشد. 
خريدار متعهد مى گردد تمامى هزينه هاى مربوط به اين مغازه را اعم از شهردارى، دارايى، ماليات، عوارض، بيمه تامين اجتماعى، 

انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و چه حال و در آينه پرداخت كند.
* اين اتحاديه هيچ گونه تعهدى مبنى بر پرداخت مبلغى بابت اين مغازه ندارد.

محمدارغوان - رئيس اتحاديه صنف قنادان و آجيل فروشان همدان     

مهدى ناصرنژاد »
  نخســتين محموله بارى به وزن بيش از 
500 تن هفته گذشته به مقصد قم بارگيرى و 

ارسال شده است. 
مديرعامل شركت راه آهن غرب از آغاز رسمى 
عمليات بارگيرى محموله هاى ريلى از همدان 
به ســاير نقاط كشــورمان خبــر داد و افزود: 
فعاليت هــاى حمل و نقل ريلى از 26 دى ماه به 
صورت رســمى از همدان به مقصد شهر قم 
آغاز شــد و اين محموله شــامل تراورزهاى 
سيمانى است كه براى توسعه زيرساخت هاى 

شبكه ريلى راه آهن به كار مى رود. 
سيدســعيد ابراهيم نژاد به خبرنــگار روزنامه 
همدان پيام گفت: اوايل امســال چند محموله 
بار متعلق به بخش خصوصى و ســازمان هاى 
دولتى توسط راه آهن از بنادر جنوبى كشور به 
همدان حمل شده است اما ظرفيت جابه جايى 
محموله هــاى ريلى توســط راه آهن غرب با 
مركزيت همدان از اين پس به صورت دايمى 

برنامه ريزى شده است. 
به گفتــه وى هزينه جابه جايــى محموله هاى 
بارى با اســتفاده از شــبكه ريلى كشورمان به 
مراتب با صرفه تر از ديگر ناوگان هاى هوايى،  
جاده اى و دريايى است و امنيت بسيار بااليى 

هم دارد. 
ابراهيم نــژاد درباره برنامه هــاى آينده راه آهن 
غرب در همدان يادآور شد: به منظور رفاه حال 

شهروندان همدانى و اســتانى براى مسافرت 
به تهران با اســتفاده از ريل باس تمهيداتى به 
عمل آمده و با شــركت هاى مسافرتى در اين 
باره توافق هاى اوليه حاصل شده است و قرار 
است در آينده اى نزديك ريل باس مسافربرى 
بين شبكه راه آهن همدان و تهران برقرار شود 
كه جزئيات بيشــتر آن به آگاهى مردم شريف 

همدان خواهد رسيد. 
قابل ذكر اســت،  خط آهن همدان - تهران به 

طول 267 كيلومتر توسط رئيس دولت يازدهم 
تاريخ 18 ارديبهشت ماه سال 1396 افتتاح شده 
اســت.  خط راه آهن همدان با ســرعت 160

كيلومتر بر ساعت براى تردد قطار مسافربرى 
و ســرعت 120 كيلومتر بر ساعت براى قطار 

بارى طراحى شده است. 
هم اينــك روزانه و به طــور مرتب يك قطار 
مســافرى با ظرفيت كامل بين همدان و شهر 
مقدس مشهد داير اســت و با استقبال خوب 

مردم استان همدان مواجه است. 
تاكنــون چند قطار مســافرى نيــز به طور 
همدان  شــهروندان  آگاهى  براى  آزمايشى 
توسط  دارند  تهران  به  مســافرت  قصد  كه 
راه آهن غرب آماده شــده  است و مسئوالن 
شــركت راه آهــن غــرب بارهــا آمادگى 
خــود را بــراى برقرارى مرتــب و روانه 
قطار مســافرى بين همــدان- تهران اعالم 

كرده اند. 

پروين سليمي»
 نوزدهمين دوره نمايشگاه كاالهاى خانگى، 
فرش ماشينى و موكت از يك تا ششم بهمن ماه 
در محــل دائمى همه روزه از ســاعت 15 تا 
20:30 در برگزار است و همشهريان مى توانند 
كاالهاى مــودر نياز خــود را بــا تخفيفات 

نمايشگاهى تهيه كنند. 
بازار نمايشگاه لوازم خانگى رو به بهبود است. 
به گفته توليدكنندگان و عرضه كنندگان لوازم 
خانگى در بازار همــدان اميد و رونق به بازار 
برگشته است و هم استانى ها استقبال خوبى از 

لوازم خانگى ايرانى دارند. 
مظفر حميــدى عرضه كننده لــوازم خانگى 
گفــت: توليد لوازم خانگــى در بازار ايرانى 
رو به بهبود اســت و مردم نيز اين موضوع 
را پذيرفته اند كه خريد لوازم خانگى موجب 
موفقيت جوانان خودشــان در دســتيابى به 

توليد و اشتغال هست. 

فروشــنده لوازم خانگى ديگرى كه در پاساژ 
اســتقالل همدان بود، خود را فوق ليســانس 
اقتصاد از دانشگاه بوعلى معرفى كرد و گفت: 
اگرچــه تحصيل كرده ها انتظــار دارند پس از 
فارغ التحصيل شــدن پشــت ميز نشين باشند 
ولى من شــغل مرتبط با رشته ام را پيدا كرده ام 
و ســعى دارم بازاريابى را در كنار تحصيالتم 

تقويت كنم. 
وى كه تمايل نداشت نامش درج شود، گفت: 
من در نظــر دارم از تحصيالتم براى توليداى 
مدرن لوازم خانگى استفاده كنم و خودم را فرد 
موفقى مى دانم و در نظر دارم اگر شرايط توليد 
لوازم خانگى در همدان مهيا نباشــد به تهران 
مهاجرت كنم.  وى افزود: تاكنون در نمايشگاه 

لوازم خانگى حضور نداشته ام. 
عروس و داماد نيز از شهرســتان تويسركان 
بــراى گرفتن قيمت لــوازم خانگى به بازار 
آمده بودند آنهــا از افزايش وام هاى ازدواج 

و  مى كردند  خوشــحال  ابراز 
اميدوار بودنــد، بتوانند بدون 
توجه بــه حــرف و حديث 
ايرانى  خانگى  لوازم  اطرافيان 
تهيــه كنند و نقــش هر چند 
كمى در توليد كشــور داشته 

باشند. 
وى گفت: من 20 ســال است 
در بــازار همــدان كار عرضه 
لــوازم خانگى را دارم و تاكون 
شــاهد ركود به مانند 2 ســال 

اخير نبودم.
 وى با بيــان اينكه دليل پايين 

آمدن توان خريد مردم، افزايش قيمت ها است، 
گفت: بازار در ركود نسبى به سر مى برد و يك 

ماهى هست وضعيت رو به بهبود است. 
فردى ديگــرى در بازار كه در تهــران لوازم 
خانگــى توليد مى كند، گفــت: اميدوارم دادن 

وام هاى ازدواج تأثير مطلوبى بر افزايش خريد 
زوج هاى جوان داشته باشد. 

وى گفت: تا حدودى شــاهد استقبال مردم و 
خريد با اشتياق آنان از لوازم خانگى هستيم و 

اين موجب دلگرمى بازار همدان شده است. 

سوت قطار بارى هم در راه آهن غرب 
به صدا درآمد

آغاز نمايشگاه لوازم خانگى از فردا

تمهيدات جديد براى توسعه 
روابط تجارى با روسيه

 نايب رئيس كميســيون كشــاورزى و صنايع تبديلى اتاق بازرگانى 
كشــور معتقد اســت در صورتى كه تمهيدات و توافقات جديد براى 
توســعه روابط تجارى ميان دو كشور اجرايى شود، مى توان به گسترش 

واردات و صادرات در اين حوزه اميدوار بود.
محمدرضا فرشچيان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: آنچه در چارچوب 
توافقات ورود ايران به اتحاديه اوراســيا انجام شده و مذاكرات جانبى 
درباره آن نيز ادامه يافته است، مى تواند فرصتى جديد براى اقتصاد كشور 
به وجود آورد و فعاالن اقتصادى و تجار نيز اميدوارند با شــكل گيرى 
مقدمات الزم، اين توافقات در عمل اجرايى شده و نتايج آن براى اقتصاد 
ايران محسوس باشد. وى  تصريح كرد: مذاكرات صورت گرفته بسيارى 
از حوزه ها را در بر مى گيرد و در اين بين كاهش محدوديت هاى بانكى 
نيز يكى از اصلى ترين اين مسائل است. نه بازار ما براى روسيه و نه بازار 
آنها براى كاالهاى ايران ناآشنا نيست و براى توسعه روابط اقتصادى بايد 

به كاهش محدوديت ها فكر كرد.
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بحران به سطح اول فوتبال آسيا رسيد
 با توجه به سياســت هاى انقباضى و مافياگونه كنفدراسيون فوتبال 
آسيا عليه منافع فوتبال ايران، شرايط حساس و پيچيده اى رقم خورده و 
بايد منتظر ماند و ديد كه تبعات چالش به وجود آمده در سطح نخست 

قاره كهن چه خواهد بود. 
به گزارش ايســنا، 5 ســال از ماجــراى ديدار تيم هــاى ايرانى و 
عربســتانى در ليگ قهرمانان آســيا در كشــور ثالــث مى گذرد و 
كنفدراسيون فوتبال آسيا اين بار در دومين تصميم عجيب خود عليه 
فوتبــال ايران، تصميم گرفته ميزبانى در ليگ قهرمانان آســيا را از 
تيم هــاى ايرانى به صورت تمام و كمال بگيــرد؛ اتفاقى كه به طور 
حتــم با توجه به تصميم قاطع و هماهنگ ورزش كشــور مبنى بر 
حضورنيافتن در ليگ قهرمانان آســيايى پيش رو، چالشى جديد در 

سطح فوتبال قاره كهن خواهدبود. 
اگر همان روز كه كنفدراســيون فوتبال آسيا با البى سعودى ها تمام قد 
پرچم خود را عليه فوتبال ايران برافراشته بود، مسئوالن ارشد فدراسيون 
فوتبال با جديت در مقابل چنين اتفاقى ايستادگى مى كردند كار به اينجا 
نمى رسيد. پس از ديدار نمايندگان ايرانى مقابل نمايندگان عربستان در 
ليگ قهرمانان آسيا حاال نوبت به سلب امتياز ميزبانى از تمامى تيم هاى 
ايرانى حاضر در اين ليگ شده است و به  طور حتم كوتاه آمدن مجدد 
در اين مرحله AFC را وقيح تر از پيش كرده و در آينده نيز به احتمال 
زياد نوبت تيم ملى مى رسد و بايد حتى ميزبانى در دور برگشت مرحله 

انتخابى جام جهانى 2022 قطر به كشور ثالث منتقل شود!

قضاوت داور ماليرى 
در مسابقات ليگ برتر تكواندو 

 داور بين المللى ماليرى در مسابقات ليگ برتر تكواندو جوانان و 
بزرگساالن باشگاه هاى كشور جام خليج قضاوت مى كند. 

رضا صفرخانيان مربى و داور بين المللى تكواندو ماليرى استان براى 
قضاوت و داورى مســابقات ليگ برتر تكواندو جوانان و بزرگساالن 

باشگاه هاى كشور جام خليج فارس دعوت شد. 
ديدارهاى هفته نخســت، دوم و سوم از دور برگشت مسابقات ليگ 
برتر تكواندو جوانان و بزرگساالن باشگاه هاى كشور جام خليج فارس 
پر افتخارترين ليگ تكواندو كشــور به ميزبانــى تهران بزرگ امروز 

برگزار مى شود. 

باستانى كار اسدآبادى نفر سوم كشور شد
 مرحله مقدماتى دومين دوره رقابت هاى قويترين مردان زورخانه 
با عنوان گردان گود گراميداشت ياد و خاطره سپهبد سليمانى قهرمانى 
بزرگساالن كشــور با حضور نفرات برتر مرحله منطقه اى، در سنندج 

برگزار شد. 
نفــرات شــركت كننده در دومين دوره رقابت هــاى قويترين مردان 
زورخانه با عنوان گردان گود در آيتم هاى ســنگ و شناى سوئدى، 
كباده و ميل گيرى، ســنگ گيرى ايســتاده، گذاشتن ميل روى سكو، 
ميــل تعادلى و زورآزمايى با يكديگر بــه رقابت پرداختند. در پايان 
با مشخص شــدن مجموع امتيازات كاوه فقيه ســليمانى به نمايندگى 
كردســتان با كسب 97 امتياز نفر نخست، پويا محترمه ديگر نماينده 
كردستان با كســب 79 امتياز نفر دوم و جعفر نورى نماينده همدان 
با كسب 76 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت و راهى مرحله نهايى 

شد. 
مرحله نهايى اين رقابت ها ايام نوروز برگزار خواهد شد. 

مسافران جام بين  المللى هاشمى نژاد
 انتخاب شدند

14 كشتى گير مستعد استان همدان براى حضور در جام بين المللى 
شهيد هاشمىنژاد انتخاب شدند. 

هفدهمين دوره رقابت هاى بين المللى كشــتى آزاد جوانان جام شهيد 
هاشــمى نژاد با حضور كشورهاى مختلف خارجى 10 و 11 بهمن ماه 

امسال در بهشهر مازندران برگزار مى شود. 
*هيأت كشتى استان با تركيبى كامل در اين رقابت ها شركت خواهد 

كرد. 
على محمد مالمير ســرمربى تيم كشتى جوانان استان براى شركت در 
مسابقات بين المللى شهيد هاشــمىنژاد 14 كشتى گير نهايى استان را 

معرفى كرد. 
تركيب تيم اعزامى به شرح ذيل است:

در وزن 57 كيلوگرم................................................... داريوش ولى زاده 
در وزن 61 كيلوگرم...............................  على قپانورى و امين طاهرلو
در وزن 65 كيلوگرم....................  ايمان محمدحسينى و امين رحمانى
در وزن 70 كيلوگرم................................  نيكزاد عليزاد و على كريمى
در وزن 74 كيلوگرم........................................  محمدرضا شاه  محمدى
دروزن 79 كيلوگرم..................... حسين  رسولى و اميرحسين  صادقى
................................................  مهدى حاجيلوئيان دروزن 86 كيلوگرم
در وزن 92 كيلوگرم.................................................  اميرحسين حبيبى

در وزن 97 كيلوگرم.........................................................  اميرعلى پناه 
در وزن 125 كيلوگرم..............................................  عرفان خدارحمى 

سرمربى: على محمد مالمير
مربيان: جالل لطيفى، وحيد بيگم جانى، محمد قياسوند

 سرپرست: مجيد الوندى 
تيم منتخب اعزامى به مسابقات قهرمانى كشور نيز از همين رقابت ها 
انتخاب  مى شود و كشــتى گيرانى كه نتوانند انتظارها را برطرف كنند، 

مجوز حضور در پيكارهاى كشورى را كسب نخواهند كرد. 
اردوى آماده سازى كشــتى گيران اعزامى به جام هاشمى نژاد از هفته 
آينده آغاز مى شــود و تمامى نفرات ملزم به حضور در اين رقابت ها 

هستند. 

موفقيت قهرمانى در استاژ داورى 

 يك دوره كالس استاژ داورى كشتى ماه گذشته در كشور چين تايپه 
برگزار شد و مهدى قهرمانى داور خوب كشتى استان نيز در اين كالس 

شركت داشت. 
مسابقات آسيايى نونهاالن در كشور چين تايپه برگزار و در حاشيه اين 

مسابقات كالس استاژ داورى و كنترل درجه نيز انجام شد. 
مهدى قهرمانى داور كشتى همدان با حضور در اين كالس موفق شد با 
قضاوت هاى خوب و پشت سر گذاشتن آزمون موفق به دريافت مدرك 

داورى درجه 3 بين المللى گردد. 
قهرمانى كه متولد 1359 و كارمند دانشــگاه فنى است از داوران جوان 
همدانى است كه در مسابقات قهرمانى ليگ نوجوانان استان نيز حضور 
پررنگى داشــت در حاشــيه اين رقابت ها از قهرمانى توسط مدير كل 

ورزش و جوانان و رئيس هيأت كشتى استان تجليل شد. 

وزنه بردار ماليرى برنزى شد
 مدال برنز مســابقات قهرمانى وزنه بردارى بزرگساالن كشور از آن 

ورزشكار ماليرى شد. 
عباس زندى مقام ســوم و مدال برنز مســابقات قهرمانى وزنه بردارى 
بزرگســاالن كشور را از آن خود كرد و به اردوى تيم ملى وزنه بردارى 
كشور براى حضور در مسابقات وزنه بردارى 2020 آسيا دعوت شد. 

مسابقات وزنه بردارى قهرمانى بزرگساالن كشور يادواره بهمن مطلق و 
گراميداشت ياد و خاطره سپهبد سليمانى به ميزبانى اهواز برگزار شد. 
عباس زندى وزنه بردار ماليرى كه همراه تيم اســتان در اين رقابت ها 
شــركت داشت، موفق شــد در نخستين مســابقه خود در رده سنى 

بزرگساالن مقام سوم و مدال برنز قهرمانى كشور را از آن خود كند. 
شايان ذكر است نفرات نخست تا سوم اين مسابقات به اردوى تيم ملى 
وزنه بردارى كشور دعوت شدند تا خود را براى مسابقات وزنه بردارى 

بزرگساالن 2020 آسيا آماده كنند. 

چوبين در مسابقات قهرمانى جهان 
 مســعود چوبيــن داور بين المللى 
كشتى استان به قضاوت در مسابقات 

جهانى دعوت شد. 
سومين دوره مسابقات كشتى قهرمانى 
جهان در رشــته كشــتى پهلوانى از 
امروز30 دى ماه لغايت 2 بهمن ماه در 
خراسان شمالى شهرســتان بجنورد با 
حضور بيش از 35 تيم از كشــورهاى 
مختلف جهــان برگزار مى شــود كه 

مســعود چوبين به اتفاق 5 داور بين المللى ديگر كشــورمان از سوى 
 ( izsf ) فدراســيون جهانى ورزش هاى زورخانه اى و كشتى پهلوانى

براى قضاوت در اين مسابقات انتخاب شدند. 
مسعود چوبين داور بين المللى شهرستان مالير 2 هفته پيش نيز همراه 
با مزدك گيتى، ديگر داور استان در رقابت هاى بين المللى جهان پهلوان 

تختى قضاوت كردند. 

چرم اوستا قهرمان فوتسال جام بصيرت شد
 جام بصيرت مريانج با قهرمانى تيم چرم اوستا به پايان خود رسيد. 
اختتاميه ســومين دوره مسابقات فوتســال جام بصيرت كه هرساله به 
مناسبت گراميداشــت حماســه 9 دى ماه برگزار مى شود روز جمعه 
گذشــته با حضور مسئوالن استانى و جمعى از پيشكسوتان و دهياران 

روستاهاى همجوار برگزار شد. 
رئيــس هيــأت فوتبال مريانــج نيز با بيــان اينكه اســتقبال تيم هاى 
شركت كننده بيشتر از ساليان پيش بود اضافه كرد: ما به خاطر يكسرى 
محدوديت ها مجبور بوديم مســابقات را با حضور 18 تيم قرعه كشى 
كنيم، درحالى كه بيش از 32 تيم درخواســت حضور و شــركت داده 
بودند و اين بى ســابقه بود.  جعفر خانبابايى افزود: اين مسابقات به 
مــدت 45 روز به طول انجاميد و در پايان تيم هاى چرم اوســتا و 
تاالر قصر مادر و عمران بتن مقام هاى نخســت تا سوم را از آن خود 
كردند، تيم ابوتراب به عنوان تيم اخالق و مســعود هندى به عنوان 

بهترين دروازه بان مسابقات انتخاب شد. 
وى خاطرنشان كرد: در اختتاميه مسابقات، جوايز تيم ها و نفرات برتر 

به صورت نقدى توسط مسئوالن استانى اهدا شد. 

قضاوت داور ماليرى در دووميدانى
 داخل سالن كشور

 ايرج مرادى داور پيشكســوت ماليرى در مســابقات بين المللى 
دووميدانى داخل ســالن كشور گراميداشت دهه مبارك فجر قضاوت 

خواهد كرد.
فدراســيون دووميدانى كشــور از ايرج مرادى داور بين المللى و 
خوش نام ماليرى بــراى قضاوت و داورى مســابقات بين المللى 
دووميدانى داخل ســالن كشــور گراميداشــت دهه مبارك فجر و 

پاسداشت ســيد شهداى مقاومت شهيد سليمانى دعوت كرد. 

1

2

3

4

پيشخوان
پدر قهرمان بوكس ايران:

فدراسيون هيچ قدمى براى پسرم برنداشت
 پدر قهرمان بوكس ايران و ملى پوش ســابق كشورمان كه يك سال 
پيش در يكى از خوابگاه هاى شــهر دزفول دچار ســوختگى شده بود، 
گفت: از مســئوالن فدراســيون تقاضا دارم براى كمك به پسرم وعده 

ندهند. 
ميثم هندى ملى پوش ســابق بوكس استان همدان بهمن ماه سال گذشته 
براى شــركت در يك دوره آموزشى به جنوب كشور سفر كرده بود و 

در بازگشــت به همدان، به دليل خستگى در يكى از خوابگاه هاى شهر 
دزفول اسكان موقت يافت. 

بر اســاس اطالعات منتشرشــده، خوابگاهى كه اين ورزشــكار براى 
اســتراحت انتخاب كرده بود، دچار آتش ســوزى شده و وى نيز دچار 
سوختگى  مى شود.  منوچهر هندى پدر اين ورزشكار به ايرنا اظهار كرد: 
رئيس فدراسيون چندى پيش در برنامه تلويزيونى عنوان كرد هرچه در 
توان ما است براى كمك به پسرم انجام  مى دهد، اما تاكنون هيچ اقدامى 

را شاهد نبوده ايم. 
وى افزود: ميثم، بوكســور شناخته شده اى در كشور است و سال ها در 

تركيب تيم ملى افتخار كسب كرده اما متأسفانه فدراسيون كه خانه اميد 
قهرمانان است، هيچ توجهى به وضعيت وى نداشته است. 

هندى خاطرنشــان كرد: بســيارى از فدراســيون ها در چنين حوادث 
مشــابهى براى قهرمانان خود ســنگ تمام  مى گذارند اما مسئوالن اين 
فدراسيون حتى زحمت عيادت از اين قهرمان با اخالق بوكس همدان 

را هم به خود نداده اند. 
اين مربى و پيشكسوت بوكس همدان با قدردانى از دستگاه ورزش، علوم 
پزشــكى، شورا و شهردارى همدان گفت: كمك هايى از سوى اين نهادها 

انجام شده اما همچنان مراحل عمل جراحى پسرم را بايد ادامه دهيم. 

ميرمعينى رئيس 
جديد هيأت شطرنج 

تويسركان
 با حضــور عرفان هاشــمى رئيس 
هيأت شطرنج استان در تويسركان رئيس 
جديد هيأت اين شهرستان معرفى شد. 

در ايــن جلســه گــزارش عملكــرد 
هيأت شــطرنج شهرســتان تويسركان 
بررســى شــد، با توجه به ميزبانى كه 
در ســال گذشته در رشــته شطرنج در 
منطقه غرب كشــور انجام شد، هيأت 
شطرنج تويســركان از هيأت هاى فعال 
استان اســت، در اين جلسه سيدمهدى 
شــطرنج  مســئول  به عنوان  ميرمعينى 
شهرستان تويســركان انتخاب و مقرر 
شــد كه هيأت اســتان تجهيزاتى را در 
اختيار شهرســتان قرار دهــد و دوره 
آموزشى درباره اين رشته براى مربيان 

و داوران شهرستان برگزار شود. 

مسابقات انتخابى ووشو 
بانوان استان

ووشــو  انتخابى  مســابقات  نتايج   
جوانان بانوان استان اعالم شد. 

مسابقات انتخابى ووشو جوانان بانوان 
اســتان همــدان با حضور شــهرهاى 
همــدان، مالير، نهاوند، تويســركان و 
ووشــو  خانه  ميزبانى  به  قروه درگزين 
همدان در 4 وزن برگزار شد و نفرات 

برتر معرفى شدند. 
نفرات برتر ايــن رقابت ها در روزهاى 
12 لغايــت 14 بهمن ماه به مســابقات 
ووشو جوانان بانوان كشورى به ميزبانى 

استان خوزستان اعزام خواهند شد. 
اسامى نفرات برتر ووشو استان

48 كيلو: سمانه الوندپور
52 كيلو: هليا نوروزى
56 كيلو: عسل پرويزى
60 كيلو: هستى كيانى

صعود كوهنوردان 
همدانى به قله كالغ النه

 كوهنوردان همدانى به قله 3 هزار و 
410 مترى كالغ النه صعود كردند. 

كوهنوردان  از  صعود20تــن  ايــن  در 
شهرســتان همدان به سرپرستى حسن 
احمدى به قله  3 هــزار و 410 مترى 

كالغ النه صعود نمودند. 
شهرستان  كوهنوردى  هيأت  سرپرست 
اميدواريم  در اين باره گفــت:  همدان 
كه اين برنامه ها موجب پيشرفت بيشتر 
اين رشته شــود. قله كالغ النه همدان 
در ارتفاعات الونــد، يكى از زيباترين 
قله هاى كشور است كه صعود به آن از 
چند راه در اين فصل انجام مى گيرد از 
جلمه؛ ســوزنى ها، قيف و مسير عادى. 
البته و قطعا احتياط، شرط الزم صعود 
اســت و با مهارت تكميل مى  شــود. 
ارتفاع اين قله، 3 هزار و 410 متر است 
و بايد در زمســتان به صورت فنى به 

آنجا صعود كرد. 

قضاوت داور همدانى در 
مسابقات بسكتبال 3×3

مســابقات  دوره  دوازدهميــن   
مناسبت  به  شــريف   3×3 بســكتبال 
يادواره كشته شدگان سقوط هواپيماى 
ايــران اوكراين به ميزبانى دانشــگاه 
شــريف تهران بــا حضــور 24 تيم 

گرديد.  برگزار 
قضــاوت ايــن مســابقات را 3 تن از 

داوران استان همدان برعهده داشتند. 
همــدان،  از  جعغــرى  حميدرضــا 
رستمى  ســعيد  و  قره باغى  محمدرضا 

از اسدآباد. 
همچنين در اين مســابقات از نرم افزار 
اسكورشــيت ٣ss كــه به وســيله 2
تــن از داوران همدانــى (محمدمهدى 
هوشــياربخش، حميدرضــا جعفرى) 
طراحى و تهيه شــده است در حضور 
3×3 كميتــه  رياســت  كســائى پور 
فدراسيون بســكتبال، آرازشى رياست 
محترم كميته داوران 3×3 فدراســيون 
بسكتبال و همچنين جمعى از مسئوالن 
رونمايى  كشــور  دانشگاه هاى  ورزش 
شــد و مقرر گرديد پــس از اقدامات 
الزم، اين نرم افزار براى تأييد و ثبت در 
فدراسيون جهانى بسكتبال به اين نهاد 

ارسال گردد. 

سليمان رحيمى»
 هفته پانزدهم از رقابت هاى ليگ دســته 
دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور جام آزادگان 
امروز با انجام چند بازى در شهرهاى مختلف 
دنبال مى شود كه در اين هفته پاس پذيراى تيم 
ايران جوان بوشــهر است و شهردارى همدان 

نيز به ميهمانى مس در كرمان مى رود. 
تيم فوتبال پاس همدان در يك هواى ســرد 
زمستانى و برفى در ديدارى 6 امتيازى پذيراى 

تيم رده پنجمى ايران جوان بوشهر است. 
پاس بــا على قربانــى در نيم فصــل دوم به 
مصــاف حريفان مــى رود و با مشــكالت 
فراوانى روبه روســت، اين تيم نتوانســت در 
نقل وانتقاالت زمســتانى بازيكنى جذب كند 
و با همان داشته هاى خود به مصاف حريفان 
مى رود نرســيدن پول نيز مشكل ساز شده و 

برخى بازيكنان سر ناسازگارى دارند. 
علــى قربانى پس از جدايى جمشــيديان در 
نخستين بازى خانگى پاس را هدايت مى كند 
و در تالش اســت كه با حمايــت هواداران 
بتواند به رغم مشــكالت مقابــل تيم جنوبى 

كشورمان پيروز شود. 
هواى سرد و برفى زمســتان كار را براى تيم 
ميهمان مشــكل خواهد كرد و پاسى ها از اين 
فرصت مى توانند نهايت سود را ببرند و به يك 

پيروزى دلچسب دست يابند. 
تيــم فوتبال ايران جوان از تيم هاى ريشــه دار 
بوشهر اســت و با 20 امتياز در صف مدعيان 
قرار دارد. اين ديدار براى هر 2 تيم حســاس 
و سرنوشت ســاز اســت و هر 2 تيم به دنبال 

كســب پيروزى و صعود بــه رده هاى باالتر 
جدول هستند. 

تيم ايران جوان نيز مشــكالت خاص خود را 
دارد و جوانــان متعصب پــاس مى توانند از 
نقاط ضعف حريف نهايت سود را ببرند و به 

سرمنزل مقصود برسند. 
على قربانى، ســرمربى پاس و كادر فنى نقاط 
ضعــف و قوت حريف را در هفته گذشــته 
آناليز كرده اند و امروز در ورزشــگاه حاجى 
بابائى مى توانند با حمايت هواداران به نتيجه 
دلخواه برسند و همچنان در كورس قهرمانى 

باقى بمانند. 
حريف امروز پاس مشــكالت زيادى دارد و 
بدون تمرين به همدان آمده اســت، اين تيم 
پس از شكســت در مقابل ســردار بوكان در 
تهران مانده تا تمرينات خود را ادامه بدهد اما 
هيچ تمرينى انجام نشــد و بازيكنان اعتصاب 
كردنــد تا اين بدون تمرين بــه همدان بيايد 
و اين مى تواند برگ برنده اى براى ســفيد و 
سبزپوشان همدانى باشد تا به بيشترين امتياز 

دست يابند. 
در ديگــر ديدارهــاى اين گروه شــهردارى 
بندرعباس پذيراى همنام خود از بم اســت، 
چوكاى صدرنشــين در دربى شــمال ميزبان 

شهداى بابلسر خواهد بود. 
نفت و گاز و بعثت كرمانشــاه در گچساران 
با هم سرشاخ مى شــوند، در دربى خوزستان 
نفت اميديــه و ملى حفارى اهواز با هم ديدار 
مى كنند و شــهردارى ماهشهر نيز ميزبان مس 
شــهر بابك خواهد بود. 2 تيم شهداى رزكان 

كرج و ســردار بوكان نيز فردا در كرج با هم 
ديدار خواهند كرد. 

اما در گروه نخست اين رقابت ها تيم فوتبال 
شــهردارى همدان راهى كرمان شده تا امروز 

مقابل مس نوين اين شهر صف آرايى كند. 
شــاگردان هادى گل محمدى كه هفته گذشته 
پيروزى شــيرينى را مقابل كاسپين قزوين به 
دســت آوردند امروز با تيم رده نهم جدول، 

مس نوين ديدار مى كنند. 
گل محمدى امــروز محمد كاظمى را به دليل 
مصدوميــت و كاظــم صالحى را بــه دليل 
محروميت در اختيــار ندارد و در كرمان روز 

سختى را پيش رو خواهد داشت. 
تيم شــهردارى همدان كه با 24 امتياز در رده 
چهارم جدول رده بندى قرار دارد با كســب 
پيــروزى مى تواند خود را بــه صدر جدول 
نزديك كند، ايــن تيم اگر بتواند از فرصت ها 
استفاده كند مى تواند با دست پر از كرمان باز 
گردد. مس در ميانه جدول حال وروز چندان 
مناســبى ندارد و اين بهتريــن فرصت براى 
شــهردارى همدان است كه بتواند به پيروزى 

برسد. 
در ديگر ديدار اين گروه امروز شهردارى 
فومن و خيبر خرم آباد با هم ديدار مى كند 
ديگــر بازى هاى اين گروه روز گذشــته 
انجام شد و اســتقالل مالثانى همچنان به 
يكه تــازى خود در جــدول ادامه داد، در 
هم  به  نزديك  تيم هــا  امتياز  جدول  باالى 
اســت و با يك برد و باخت تيم ها باال و 

مى شوند. پايين 

 نخســتين دوره مســابقات ليگ كشتى 
نوجوانان اســتان هفته گذشته با قهرمانى تيم 

كشتى محالت همدان به پايان رسيد. 
در حاشــيه ايــن رقابت هــا رئيــس هيأت 
كشتى اســتان با ابراز خوشحالى از تماشاى 
كشــتى هاى نوجوانان گفت: موجب مسرت 
و خوشحالى است كه يكى از اهداف هيأت 
كشــتى به ثمر نشســت و شــاهد برگزارى 
باشــكوه مســابقات كشــتى ليگ نوجوانان 

بوديم. 
حميدرضا يارى افــزود: نتايج اين رقابت ها 
در ســال هاى آينده به بار خواهد نشست و 
برگزارى چنين مســابقاتى و سرشاخ شــدن 
كشتى گيران موجب شد تا ترس كشتى گيران 
بريــزد و نوجوانان استرســى بــراى مبارزه 

نداشته باشند. 
وى ادامه داد: مسابقات نقاط ضعف و قوت 
بسيارى داشــت ولى براى نخســتين دوره 
ليگ موفقى داشــتيم و كشتى گيران نوجوان 
توانايــى خود را به رخ يكديگر كشــيدند و 
با مشخص شــدن نقاط ضعــف مربيان بهتر 
مى خواهند نسبت به برطرف كردن ضعف ها 
برنامه ريزى كنند و در آينده عملكرد بهترى 

را از آنها خواهيم ديد. 
يارى با حمايت از پشتوانه ســازى كشــتى 

گفت: پشتوانه ســازى در ورزش يك اصل 
اســت و هــدف مــا شناســايى و پرورش 
اســتعدادها اســت كه با برگــزارى چنين 

مسابقاتى به دست مى آيد. 
كشتى  هيأت  برنامه هاى  به  خاتمه  در  وى 
استان اشــاره كرد و گفت: براى توجه به 
جوانان  تيم  آينده  روزهاى  در  بايد  كشتى 
هاشمى  شــهيد  رقابت هاى  به  را  اســتان 
اعــزام كنيم. اين رقابت هــا از نظر كيفى 
بســيار باال اســت و حضور كشــورهاى 
خارجــى اعتبار اين جــام را باال برده و 
تيم جوانان اســتان با هدايت مربى خوب 

تويســركانى على محمــد مالميــر در اين 
مى كند.  شركت  رقابت ها 

حميدرضا يارى از جمله رؤساى هيأت هايى 
است كه با عشق و عالقه زيادى كار مى كند 
و وقت زيادى را براى پيشبرد اهداف هيأت 
صرف مى كند. با آمدن يارى به هيأت كشتى 
اين رشته پهلوانى شــتاب خوبى برداشته و 
اركان كشتى نيز پاشنه كشيده در راه پيشبرد 
اهداف يارى تــالش مى كنند و اميد مى رود 
اين نهال تازه كاشته در المپيك 2024 به بار 
بنشيند و شــاهد موفقيت كشتى گيران استان 

باشيم. 

ليگ دسته دوم كشور در ايستگاه 15

پاس ميزبان ايرانجوان 
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باباطاهر

اكسيژن از جنس گردوغبار ماه توليد مى شود
 محققــان آژانس فضايى اروپا مى گويند موفق شــده اند راهى را 
براى توليد اكسيژن با استفاده از گردوغبار شبيه سازى شده ماه بيابند. 

به گزارش مهر، گردوغبار شبيه سازى شده ماه با استفاده از نمونه هايى 
توليد شده كه تقريباً 0/5 قرن پيش از سطح آن جمع آورى شده است. 
بررسى نمونه هاى مذكور نشان دهنده وجود 40 تا 45 درصد اكسيژن 

در كل وزن آنها است. 
دانشــمندان از اين دستاورد جديد علمى بســيار خوشحال شده و 
مى گويند اســتخراج اكسيژن از گرد و غبار سطح ماه مى تواند اسكان 
طوالنى مدت در ســطح تنها قمر كره زمين را تسهيل كند. زيرا از اين 
طريق هم تنفس فضانوردان ســاده مى شــود و هــم مى توان از اين 

اكسيژن براى توليد سوخت راكت هاى فضايى استفاده كرد. 

رفع آسيب پذيرى خطرناك در مرورگر 
مايكروسافت

 مايكروســافت تأييد كرده كه به زودى يك آسيب پذيرى امنيتى 
خطرناك را در مرورگر اينترنت اكسپلورر برطرف خواهد كرد. 

به گزارش مهر، مايكروســافت سوءاســتفاده از آســيب پذيرى 
يادشــده را تأييد كرده، اما مى گويد اين آســيب پذيرى در حد 
محدودى است. اين شــركت به جزئيات بيشترى در اين زمينه 

است.  نكرده  اشاره 
حفــره امنيتى مذكور بــه مهاجمان امكان مى دهد تــا حافظه موتور 
مرورگر مايكروســافت را دســتكارى كرده و مورد سواستفاده قرار 
IEو ١١ IE١٠ ،IEدهند. اشكال مذكور مربوط به نســخه هاى ٩

مرورگر اينترنت اكسپلورر است. 

مسابقه «چاپ بافت هاى انسانى» 
برگزار مى شود

 مســابقه «چاپ بافت هاى انســانى» با رويكرد توسعه محصول 
تجارى برگزار مى شــود. به گزارش ستاد توسعه فناورى نانو، مركز 
راهبردى فناورى هاى همگرا پس از اجراى رويداد توســعه بافت و 
چالش جوهرهاى زيستى، به برگزارى مسابقه چاپ بافت هاى انسانى 
با رويكرد توسعه محصول تجارى اقدام كرده است. طراحى و توسعه 
بافت هاى مناسب به منظور جايگزينى بافت هاى آسيب ديده از جمله 
موضوعات نوظهور و جذاب در حوزه مهندسى بافت است كه توجه 
متخصصان اين امر را به خود جلب كرده اســت. يكى از جديدترين 
روش ها در اين حوزه، استفاده از چاپگرهاى زيستى به منظور چاپ 

بافت انسانى است. 

 7 طرح وسيله نقليه براى تردد در ماه 
ارائه شد

 لكســوس 7 طرح اوليه براى وسايل نقليه تردد در ماه ارائه كرده 
اســت. يكى از آنها شــبيه موتورسيكلت اســت كه با كمك ميدان 

مغناطيسى در فضا شناور مى شود. 
به گزارش ايسنا، شركت لكسوس قصد دارد خودروهايى براى تردد 
در ماه بسازد. درهمين راســتا استوديو طراحى پيشرفته اروپا متعلق 
به لكســوس و تويوتا 7 طرح اوليه از وســيله نقليه اى براى تردد در 
ماه براى نشــريه Document Journal طراحى كرده است. در 
Electric لكسوس  30-LF همه آنها برخى ويژگى هاى طرح اوليه
ديده مى شــود. اين طرح اوليه لوكس در حقيقت نمايى از نسل آينده 

خودروهاى برقى اين شركت است. 

حذف دكمه IGTV از رابط كاربرى 
اينستاگرام

 در شــرايطى كه تصور مى شد افزوده شــدن قابليت IGTV به 
اينســتاگرام موجب بيشتر شدن ارسال ويدئو به اين شبكه اجتماعى 
مى شــود، اين اتفاق رخ نداد و همين امر موجب واكنش اينستاگرام 

شده است. 
به گزارش ايسنا، سخنگوى فيس بوك كه مالك اينستاگرام نيز هست، 
تأييد كرده كه اين شبكه اجتماعى آيكون IGTV را از بخش بااليى 

رابط كاربرى اصلى اينستاگرام حذف مى كند. 
وى افزوده كه بررسى ها نشان مى دهد تعداد بسيار اندكى از كاربران 
از اين دكمه استفاده مى كنند و معموالً مشاهده ويدئوهاى IGTV از 

طريق فيد اصلى هر كاربر انجام مى شود. 

 روابط عمومى و ارتباط با رسانه

مديردارى
 و فاصله گيرى
 از مردم
 برگزارى شوراى روابط عمومى ها با حضور خانه 
مطبوعــات در روزهاى اخير فضايــى فراهم كرد تا 
تأملى بــر چرايى ضعف ارتباط بين روابط عمومى ها 

و رسانه ها داشته باشيم. 
حضور بيش از 90 مدير و مسئول روابط عمومى در 
اين نشست از سوى رسانه هاى حاضر در جمع اين 
سوال را در ذهن ايجاد مى كرد كه چرا با اين تعدد 
نيروى انســانى در حوزه روابط عمومى هاى استان 
ارتباطات آنها با رســانه هاى استان آنگونه كه بايد 

گسترده نيست. 
public) و  relations) امروزه روابط عمومــى
رســانه (Media) به عنوان 2 حوزه مهم در نظام 
ارتباطى كشورها جايگاه ويژه اى دارند و پويايى هر 
يك به هم افزايى و همكارى هاى مشترك با يكديگر 

بستگى دارد. 
روابط عمومــى تركيب علم و هنــر و از مهمترين 
اركان موفقيت هر سازمان اســت و رسانه ابزارى 

براى انتقال پيام و بســترى مناســب براى برقرارى 
ارتباط محسوب مى شود. 

ارتباط متقابل و مســتمر روابط عمومى و رســانه، 
عالوه بر ارتقــاى عملكرد هر يك از اين حوزه ها، 
پيوند مردم، مســئوالن و بهبود مسير تحقق جريان 

آزاد اطالعات را به دنبال دارد. 
 مديردارى و فاصله گيرى روابط عمومى ها 

از مردم
شــرايط موجــود بيانگــر آن اســت كــه اغلب 
روابط عمومى ها در برهه كنونى با فاصله گرفتن از 
مردم، مديردار شــدند و مردم دارى را به فراموشى 

سپرده اند. 
بيانگــر  روابط عمومى هــا  رفتارهــاى  انعــكاس 
فعاليــت  اخيــر  ســال هاى  در  كــه  اســت  آن 
ــگاه  ــن ن ــتى جايگزي ــر باالدس ــل مدي ــق مي مطاب
اســت،  شــده  روابط عمومى هــا  در  حرفــه اى 
ــن  ــت اي ــوع فعالي ــرد و ن ــر رويك ــى تغيي همزمان
ــاط  ــانى و ارتب ــوزه اطالع رس ــژه در ح ــاد به وي نه
ــان از  ــتگاه، نش ــر دس ــر مدي ــا تغيي ــانه ب ــا رس ب

اســت.  روابط عمومى هــا  بــودن  مديــردار 
كارشناســان مطــرح در حــوزه روابط عمومى هــا 
ــه  ــانه ها ب ــردم و رس ــگاه م ــد جاي ــد، باي معتقدن
عنــوان نماينــدگان افــكار عمومــى بــه عنــوان 
ــا  ــر روابط عمومى ه ــش مدنظ ــش از پي ــه بي دغدغ

ــرد.  ــرار گي ق

 از بين رفتن اعتماد، آسيب جدى
 در روابط عمومى و رسانه

از بين رفتن عنصر اعتماد، آسيبى است كه رسانه ها و 
روابط عمومى ها را به شدت تهديد مى كند. 

مراجعان به دســتگاه ها براى طرح انتقادهاى خود به 
روابط عمومى پناه مى آورند، عنصر اعتماد عمومى در 
حال از بين رفتن است و در صورت تداوم اين روند 
سرمايه اصلى روابط عمومى از بين خواهد رفت. خانه 
مطبوعات باقوام ترين تشــكل مورد حمايت وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســت و روابط عمومى ها 
مى توانند از اين ظرفيت بهره كافى را ببرند اما آنگونه 

كه بايد اين ارتباط در استان همدان مشهود نيست. 
 كيفيت، تعارض جدى 
بين روابط عمومى و رسانه

يكــى از مهمتريــن تعارض هــاى جــدى بيــن 
روابط عمومى ها و رسانه ها مباحث كيفى است. 

روابط عمومى ها در ارائه محتوا، ارزش خبرى شهرت 
و عنصر چه كسى را برجســته مى كنند اما رسانه با 
توجــه با كاركرد خود، بــه ارزش خبرى برخورد و 

عنصر خبرى چرا و چگونه بيشتر اهميت مى دهد. 
شايد نوع محتواى رسانه ها و روابط عمومى از لحاظ 
كمى شباهت هايى با هم داشته باشد اما اين 2 حوزه 

از لحاظ كيفى تفاوت هاى بسيارى دارند. 
 روابط عمومى شيپور رسانه 
و رسانه شيپور روابط عمومى

روابط عمومى شــيپور رســانه و رســانه شــيپور 
روابط عمومى هاست اين يك باور عمومى در حوزه 
سازمان  سخنگوى  روابط عمومى ها  است.  ارتباطات 
متبوع خود هستند و نمى توانند منتقد اداره شان باشند 
اما رســانه ها عنصر چه كسى، چرايى و چگونگى را 

دنبال كنند. 
در برهــه كنونى كــه هر فردى بــه راحتى مى تواند 
براى خود يك رســانه تعريف كند، تالش مى شود 
با اقدام هــاى بنيادين بتوانيم گام هــاى بلندى براى 
رسانه هاى استان برداريم. بايد با ساماندهى از ورود 
رسانه اى غيرحرفه اى به اين عرصه جلوگيرى شود. 

با انسجام، وحدت و همت جمعى رسانه هاى استان، 
همدلــى مطلوبى براى رفع مشــكالت و معضالت 

حوزه رسانه در استان شكل گيرد. 
روابط عمومى در مثلث ارتباط رسانه، افكار عمومى 
و سازمان نقش دوسويه دارد، به طورى كه از يك سو 
نماينده سازمان متبوع خود و از سوى ديگر نماينده 

مردم مطالبه گر از سازمان است. 
اين موضوع پيشــتر در تضاد روابط عمومى ها بود كه 

اكنون تعديل يافته است. 
برخى روابط عمومى ها از رســانه ها انتظار دارند فقط 
خوبى هاى ســازمان انعكاس دهند و در مقابل نقاط 

ضعف سازمان، پنهان كارى و پرده پوشى كنند. 
اين درحالى است كه رسانه ها با توجه به نقش نظارتى 
و تالش براى اطالع رســانى دقيق، به دنبال دسترسى 

به اطالعات صحيح هستند و مسائل را نقد مى كند. 
اين تضــاد در برهــه كنونى با وجود آســيب ها و 
مشــكالت موجود در روابط عمومى ها و رسانه ها در 
يزد كمتر شــده به طورى كه هم رسانه تا حدى نقش 
نظارتــى خود را انجام مى دهــد و نقد مى كند و هم 
مديران و دســتگاه ها پاسخگو هســتند و به توجيه 

مشكالت يا تهديد رسانه ها روى نياورده اند. 
 تخصص، شرط اصلى روابط عمومى موفق

انتظار رسانه از روابط عمومى انتقال صحيح اطالعات 
و دسترسى آسان به اطالعات و منابع خبرى است و 
در اين بين روابط عمومى متخصص كه از سياست هاى 

خبرى رسانه ها شناخت دارد، موفق است. 
از رســانه ها هــم انتظــار مى رود نســبت به حوزه 
تخصصى خود شناخت كافى و الزم داشته باشند و 
بتوانند بهترين كارشناس و مدير را براى پاسخگويى 

به پرسش هاى خود انتخاب كنند. 
توجه به عنصر شهرت و باالترين مقام دستگاه ها فقط 
در روابط عمومى ها در اولويت نيســت، بلكه بيشتر 
رسانه ها براى دســتيابى به همه پرسش هاى خود با 

مدير ارشد دستگاه ارتباط برقرار مى كنند. 
 بيشتر مديران از نظر اجرايى پاسخگوى پرسش هاى 
خبرنگاران هســتند و در صورت برقرارى ارتباط با 
آنان به طور صرف، به مســائل از حوزه كارشناسى 
تخصصى، آسيب شناســى و نقد به موضوع پرداخته 

نمى شود. 

■ دوبيتى باباطاهر 
دلى ديرم چو مرغ پا شكسته                                       چو كشتى بر لب دريا نشسته
تو گويى طاهرا چون تار بنواز                                       صدا چون ميدهد تار گسسته

■ حديث:
امام على(ع):

 خوشا به حال كسى كه علم و عملش را ،و دوستى و نفرتش را  و گرفتن و وا نهادنش 
را و سخن گفتن و سكوتش را براى خداوند ، خالص گرداند!
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2 سال و چندماه از وعده 3 دستگاه اجرايى مبنى 
بــر ايجاد موزه در ميدان مركــزى همدان مى گذرد 
اما همچنان شــاهد خودنمايى گودال ايجاد شده در 
قلب شهر هستيم كه ناهماهنگى مجموعه ها را فرياد 

مى زند. 
 آذرمــاه ســال 96 و در ادامــه اجــراى طــرح 
پياده راه ســازى ميدان مركزى همدان و كشف اشيا 
عتيقه گمانه زنى ها درباره رسيدن به اشيايى از دوره 
مادها در اين منطقه قوت يافت و در جريان احداث 
پياده راه ميــدان مركزى همدان و حين خاك بردارى 
براى اصالح تأسيســات زيرســاختى بــرق، يك 
سرستون سنگى كشف شــد كه كارشناسان پس از 
بررسى قدمت آن را به دوران ايلخانيان نسبت دادند. 

كشف كوزه هاى حاوى سكه هاى طال!
همين اتفاق ســبب شد كه توجه مردم و دوستداران 
ميــراث فرهنگــى بيــش از پيش به ميــدان اصلى 
شهر همدان معطوف شــود و بازار شايعات درباره 
كشفيات اين حفارى ها نيز كم نبود و رفته رفته داغ 
شــد تا جايى كه در برخى محافل مردمى صحبت 
از كشــف كوزه هاى حاوى سكه هاى طال نيز شنيده 

مى شد. 
بــه گزارش مهر، موضوع كشــف آثــار تاريخى از 
حفارى ها و كاوش هاى ميدان اصلى شــهر همدان 
كه جدى شد مسئوالن ميراث فرهنگى مانع ادامه كار 
شــدند و اجراى پياده راه ميدان مركزى براى مدتى 
متوقف ماند تا پيرامون طرح نهايى آن تصميم گيرى 

شود. 
جلســات و نشست هاى متعددى پس از اين رخداد 
صورت گرفــت و در پى انجــام كاوش در ميدان 
تاريخى مركزى شــهر همدان و كشف سفال هايى 
مربوط به دوران گذشــته هنرمندان و فعاالن مدنى 
نيز براى حفاظت از محوطه باســتانى ميدان مركزى 

همدان بيانيه صادر كردند. 
فضاسازى رسانه اى و گفت و گو و صحبت هاى مردم 

و مســئوالن موضوع را به سمتى كشاند كه مديران 
ميراث فرهنگى، شهردارى و شوراى شهر در نهايت 
به ظرفيت سنجى براى ايجاد موزه در ميدان مركزى 
شهر همدان رضايت دادند و در تصميم گيرى نهايى 
مقرر شــد ميدان مركزى شــهر همدان به موزه اى 
شيشــه اى تبديل و آثار كشف شــده از كاوش ها در 

معرض مردم و گردشگران قرار گيرد. 
مديركل ميراث فرهنگى اســتان همدان نخســتين 
فردى بود كه از ايجاد موزه در اين محوطه استقبال 
كرد و مقرر شد مطالعات الزم صورت گرفته و نظر 
نهايى اين مجموعه پيرامون ساخت موزه اعالم شود. 
سرپرســت هيأت كاوش باســتان شناســى ميدان 
مركزى همدان نيز معتقد بود كه ايجاد ســايت موزه 
در ميدان مركزى همــدان به طراحى تخصصى نياز 
دارد و نمى توان به يكبــاره تصميم براى ايجاد اين 
موزه داشت زيرا به هرحال موزه جايى براى نمايش 

دادن آثار مختلف است. 
 اختصاص 500 ميليون تومان 

براى ادامه كاوش ها
اختصاص 500 ميليون تومــان براى ادامه كاوش ها 
از ســوى اســتاندار وقت همدان و رفت وآمدهاى 
مســئوالن و مديران متعدد به محل انجام كاوش ها 
و اظهارنظرهــاى متعــدد در مورد سرنوشــت آثار 
كشف شده به جايى رســيد كه در نهايت در صحن 
علنى شــوراى شــهر همدان كه با حضور رئيس و 
اعضاى شورا، مديركل دفتر فنى استاندارى، مديركل 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان، 
سرپرست شهردارى و شهردار منطقه يك، پيرامون 
موضوع تعيين تكليف فضاى مركزى پروژه پياده راه 
ميدان مركزى براى تســريع در روند اجراى پروژه 
برگزار شد، بر ضرورت تعيين تكليف فضاى ميدان 
مركزى شهر همدان براى ادامه كاوش ها تأكيد شد. 
ايــن تصميم گيرى اواخر آذرماه ســال 96 نهايى و 
مقرر شد آثار تاريخى كشف شده كه براى مرمت به 

آزمايشگاه و كارگاه انتقال يافته بودند، پس از مرمت 
مجدد به ميدان بازگردانده و در سايت موزه اى كه تا 
پايان سال 96 اجرا و تكميل مى شد، نگهدارى شوند 
اما درحال حاضــر حدود 2 ســال از تصميم گيرى 
نهايى درباره ميدان مركزى همدان گذشته و همچنان 

خبرى از ايجاد موزه نيست. 
مردم و حتى اصحاب رســانه اســتان همدان وقتى 
بى توجهى مســئوالن به اين وضعيــت را مالحظه 
كردند كم كم بى خيال ماجرا شــدند تا اينكه 2 هفته 
پيش با انتشــار خبر شــهادت سپهبد ســليمانى و 
برنامه ريزى براى برگزارى مراســم بزرگداشت اين 
شهيد ســرافراز يك بار ديگر موضوع گودال ايجاد 
شده در ميدان اصلى شــهر همدان و چرايى ناتمام 

ماندن اين پروژه در صدر توجه قرار گرفت. 
چاره انديشــى براى پوشــش گودال ايجاد شده در 
وســط شــهر همدان كه در عكس هاى عكاســان 
خبرى جلوه خوبى نداشــت، يكى دو روز موضوع 

گفت وگوى اهالى رسانه استان همدان شد.
از آنجا كه برنامه ها و مراسم مهم اجتماع مردمى در 
شهر همدان در ميدان مركزى شهر برگزار مى شود، 
چاره انديشــى براى پوشــش گودال ايجاد شده در 
وســط شــهر همدان كه در عكس هاى عكاســان 
خبرى جلوه خوبى نداشــت يكى دو روز موضوع 
گفت وگوى اهالى رســانه استان همدان شد و حتى 
نظرات و ايده هاى متفاوتى براى آن عنوان شــد تا 
شايد جلوه نامناسبى كه به واسطه ايجاد اين گودال 

در وسط شهر همدان ايجاد شده را كمرنگ كنند. 
در حالى كه پيرامون اين وضعيت با برخى مسئوالن 

دســت اندركار نيز رايزنى صــورت گرفته بود در 
روز برگزارى مراسم شــاهد همان نابسامانى بوديم 
و اتفاق خاصى براى پوشــاندن اين گودال صورت 
نگرفت و باوجودى كــه اجتماع عظيم صدها هزار 
نفرى مردم اســتان همدان در ميدان مركزى شهر را 
شاهد بوديم گودال ايجاد شده در ميدان اصلى شهر 
در عكس هاى هوايى عكاسان جلب توجه مى كرد. 

انتشــار عكس ها و بى توجهى مديران دست اندركار 
به مشاوره هاى ارائه شده از سوى اهالى رسانه كه به 
هرحال در اين رخدادها خط مقدم انتشار اخبار قرار 
دارند موجب تعجب شد زيرا انتظار مى رفت حداقل 
يكى از طرح هاى ارائه شده كه از قضا كم هم نبودند 
براى پوشــاندن گودالى كه 2 سال و چندماه از جا 
خوش كردن آن در قلب شهر مى گذرد، اجرايى شود 

كه چنين اتفاقى رخ نداد. 
 ضرورت تسريع در تكميل طرح 

موزه ميدان مركزى همدان
به هر حال كار تا جايى پيش رفت كه يكى دو روز 
پس از برگزارى مراسم بزرگداشت شهيد سليمانى، 
فرمانــدار همدان در نشســت با اعضاى شــوراى 
شهرســتان همدان خواستار تسريع در تكميل طرح 
موزه ميدان امام خمينى (ره) همدان شــد و گفت: 
با توجه به اجراى برنامه هاى مهم در پياده راه ميدان 

مركزى اين طرح بايد زودتر تكميل شود. 
حسين افشارى بابيان اينكه گودال بزرگ و نيمه كاره 
در مركز ميدان تاريخى و اصلى شــهر جلوه خوبى 
ندارد، تأكيد كرد: با اجراى برخى مراســم مهم اين 
منظره نامناسب در معرض ديد عموم و كشور قرار 

مى گيرد. 
نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان نيز درباره 
طرح ميدان مركزى همدان با اشــاره به اينكه 3 نهاد 
متولى اين پــروژه به خوبى بــا يكديگر هماهنگ 
نشــده اند، افزود: شهردارى همدان، اداره كل ميراث 
فرهنگى و اداره كل راه وشهرسازى استان در تكميل 

پروژه سايت موزه سهيم هستند. 
 دخيل بودن 3 نهاد در ساخت اين پروژه 
موجب ايجاد وقفه در اجراى آن شده است

حميــد بادامى نجات با بيان اينكــه طبق توافق اداره 
كل ميراث فرهنگى موظف به آماده ســازى قسمت 
تحتانى ســايت موزه اســت، عنوان كرد: بر اساس 
توافقات صورت گرفته ساختمان اين بنا توسط اداره 

كل راه وشهرسازى ساخته مى شود. 
وى با اشاره به اينكه محوطه سازى توسط شهردارى 
همدان انجام مى شود، تأكيد كرد: دخيل بودن 3 نهاد 
در ساخت اين پروژه موجب ايجاد وقفه در اجراى 

آن شده است. 
بادامى نجات با بيان اينكه بهتــر بود از ابتدا اجراى 
پروژه به شــهردارى همدان ســپرده مى شد، گفت: 
بازديد و جلســات مكررى براى پيگيرى و اجراى 

پروژه انجام مى شود. 
با اين تفاســير آنچه مســلم اســت اين اســت كه 
اجراى پروژه ســايت موزه ميــدان مركزى همدان 
به ســاماندهى چهره شــهر كمك خواهد كرد، پس 
بهتر اســت با همكارى مجموعه هاى مسئول هر چه 
ســريع تر به اين وعده داده شده جامه عمل پوشانده 

شود تا وعده اى به وعده ها افزوده نشود. 

3 مجرى و دريغ از يك قدم!

 گودالى 
درمركزشهر!
■ موزه اى كه همچنان روى كاغذ مانده است

 دستورالعمل كسب وكارگردشگرى ابالغ شد
 ابالغ و تشكل حرفه اى شكل گرفته است

 ششــمين همايش ديجيتال ماركتينگ و صنعت گردشگرى بدون 
اطالع فعاالن گردشگرى اســتان در پايتخت برگزار شد. اين همايش 
مى توانســت در ارتقاى دانش عمومى حوزه گردشگرى همدان مؤثر 

باشد اما هرگز جدى گرفته نشد. 
اين رويداد با حضور معاون گردشگرى كشور در هتل اسپيناس پاالس 

تهران، برگزار شد. 
معاون گردشگرى كشــور ضمن تقاضا از فعاالن اين حوزه، اصحاب 
رسانه و مردم براى بازنشرنكردن اخبار منفى از ايران در فضاى مجازى 
درباره تأثير واقعه اخير در صنعت گردشگرى، اظهار كرد: نگران وضع 

موجود نيستيم زيرا برنامه ريكاورى گردشگرى در حال اجراست. 
ولــى تيمورى اظهار كــرد: اخبار بد هيچ وقت فعاالن گردشــگرى را 
مأيوس نمى كند و براى اينكه ايران مقصدى جذاب براى گردشــگران 
داخلى و خارجى شود، همواره تالش مى كنيم. وقايع و اتفاقات تلخ در 
كشورهاى ديگر هم رخ داده ولى مهم اين است كه برنامه داشته باشيم. 
تيمورى با اشــاره بــه اينكه براى خروج از اين وضعيت ناخواســته، 
برنامه ريزى شده است، گفت: فعاليت هاى روتين گردشگرى همچون 
شــركت در نمايشــگاه ها را ادامه مى دهيم. هم اكنون در نمايشــگاه 
اشــتوتگارت آلمان حضور داريم و به زودى هم به نمايشگاه فيتور در 
اســپانيا مى رويم. پس از آن هم نمايشــگاه هاى تهــران و آلمان را در 

پيش داريم. 
معاون گردشــگرى كشــور در ادامه گفت: به محض اينكه آرامش در 
كشور برقرار شــود، گردشــگرى بار ديگر به روزهاى اوج خود باز 
مى گردد. البته اين روزها بايد حواسمان بيشتر باشد كه نتيجه تالش هاى 
چندســاله با توليد محتواى منفى و انتشار آن در فضاى مجازى از بين 
نرود.  وى در ادامه با اشــاره به تأثيرات فنــاورى ديجيتال در حيات 
گردشگرى، گفت: همچنان كه با همه سختى ها و استفاده از تمام توان 
بخش خصوصــى و دولتى، تالش مى كنيم تا ايــران را به عنوان يك 
مقصد گردشگرى به دنيا معرفى كنيم، بايد بدانيم اين زحمات وقتى به 

نتيجه مى رسد كه مستمر باشد. 
ولى تيمــورى تصريح كرد: تكنولوژى به همان انــدازه كه به معرفى 
داشــته هاى ايران به عنوان مقصد گردشــگرى كمك مى كند به همان 
اندازه مى تواند با انتشــار محتوا و اخبار منفى، يك كشور را به عنوان 

مقصد بد مطرح كند. 
معاون گردشگرى كشــور در پايان، فضاى كسب وكار گردشگرى در 
كشور را آماده دانســت و اظهار كرد: دستورالعمل كسب وكار فضاى 
مجازى هفته گذشته و پس از مشورت با فعاالن گردشگرى، ابالغ شده 
است. از سوى ديگر تشكل حرفه اى آن در بخش خصوصى نيز شكل 

گرفته و منع قانونى آن برطرف شده است.

آگهى مناقصه

شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

شــركت كشــت و دام گلدشــت نمونــه اصفهــان در نظــر دارد 
عمليــات خاكبــردارى و خاكريــزى پــروژه گاودارى درگزيــن 
ــكار واجــد شــرايط  ــه پيمان را از طريــق مناقصــه عمومــى ب

ــد. واگــذار نماي
از  اســناد  دريافــت  جهــت  مى تواننــد  عالقه منــدان 
ــتان  ــع در شهرس ــروژه واق ــر پ ــخ 1398/10/30 از دفت تاري
قــروه بــه آدرس: خيابــان شــهيد قدوســى، روبــه روى 
ســوپرماركت آريانــا و يــا از طريــق ســايت شــركت 
كشــت و دام گلدشــت نمونــه اصفهــان بــه نشــانى

 http://www.goldashtco.com دريافت نمايند.
مهلــت پايــان دريافــت اســناد 1398/11/06 مى باشــد و 
پيمانــكاران مى بايســت پيشــنهادات خــود را حداكثــر 
ــر  ــه صــورت دربســته و الك و مه ــخ 1398/11/12 ب ــا تاري ت

ــد. ــل نماين تحوي
■  بارگيــرى و حمــل خاك هــاى قرضــه و خاكريــزى و متراكــم 

كــردن خــاك تــا 95 درصــد: حــدود 30/000 مترمكعب
■  خاكبــردارى بــا هــر وســيله مكانيكــى، بارگيــرى و حمــل 
(حمــل تــا فاصلــه يــك كيلومتــر) حــدود 85/000 مترمكعب
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