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حساسیت کار معتمدین 
 ۱- از وظایــف فرمانداران  در انتخابات 
مجلس بر اساس قانون، تشکیل هیأت های 
اجرایی با استفاده از معتمدین و مدیران مورد 
اعتماد مردم به نحوی است که در قانون ذکر 
شده است.این هیأتها وظایف بسیار سنگینی 

را از تعیین محل اخذ رای ...

فرصت سرمایه گذاری در مسیرعتبات 

کاروانسرای فرسفج 
واگذارمی شود

 با نتیجــه نــدادن اعتراض ها بــرای حذف 
طرح الحاِق روســتای قاســم آباد به شهر همدان 
که مهمترین نتیجه ی منفــی اش ، لغو ثبت قنات 
»قاســم آباد« این استان در فهرست میراث جهانی 
اســت، این بار هفت هنرمند همدانی در نامه ای 
بــه دو نماینده ی مردم تهران و همدان در مجلس 
شورای اسالمی از آن ها خواسته اند تا برای حذِف 

این طرح پا جلو بگذارند.
تالش ها و ایده  جواناِن قاســم آبادی در همدان و 
راهی که برای نجات کشــاورزی در این روستا 
باز کرده بودند،باعث شــد تا ابعاد جهانی قناِت 
قاســم آباد را کشــف کنند، قناتی که به واسطه ی 
ارزش هــای تاریخی اش می توانــد قِد قنات های 
ایرانی در یونسکو را به هم ردیف های ایرانی اش 
در یونسکو برساند و نخستین قنات- موزه کشور 

و شاید دنیا لقب بگیرد.
اما از زمان آغــاز به کار جوانان همدانی و دهیار 
جواِن روســتای قاســم آباد، که با وجود نزدیکی 
چند دقیقه ای با مرکز شــهر همــدان، برای مردم 
کمتری شناخته شــده است، مشــکالت به مرور 
خود را به آن ها نشــان دادند، از عبور فیبر نوری 
توسط شرکت مخابرات منطقه که این محوطه را 
تهدید به تخریــب می کند، تا تهیه  طرح تفصیلی 
برای پیوستن روســتای قاسم آباد به شهر همدان 
که موانع برای جهانی شــدن قناِت قاســم آباد را 

محکم تر کرده اند.
پــس از هشــدارهای زیادی که فعــاالن میراث 
فرهنگی در طول یک ســال گذشته برای نجاِت 
این قنات مطرح کرده اند، حاال پرویز پرســتویی، 
مســعودجعفری جوزانی، احمدرضــا درویش، 
محمدحســین حلیمی، پرویز اذکایی، امیرشهاب 
رضویــان و مجیدبرزگــر در نامه ای بــه پروانه 
سلحشــوری - نماینده مردم تهــران در مجلس 
شورای اسالمی - و امیر خجسته - نماینده مردم 

همدان و فامنین در مجلس شــورای اســالمی -  
درخواسِت توجه بیشتر و پیگیری برای جلوگیری 
از الحاق پنج روستا به خصوص قاسم آباد به شهر 

همدان را دارند.
در متن این نامه آمده اســت: »از این جهت نامه 
را خطاب به شــما می نویسیم که پیش از این در 
چند و چون ماجرای قنات تاریخی روستای قاسم 
آباد همدان قــرار گرفته اید، دیگر اینکه برخالف 
برخــی نماینــدگان پیش از این نیز در مســایل 
مربوط به میراث فرهنگی و محیط زیست همراه 
مردم همــدان بوده اید و مطالبات آنان را پیگیری 

کرده اید.
امید اســت همه مســئوالن دولتی مرتبط به  ویژه 
اســتانداری و شــهرداری ها توجه ویــژه ای به 
ماندگاری عناصر فرهنگی، طبیعی داشــته باشند. 
ما نیز خواهیم کوشــید تا به عنوان نمایندگانی از 
وجدان بیدار جامعه، کماکان رســالت خویش را 
در پایش عملکردها و پاســداری از داشــته های 
فرهنگی و طبیعی سرزمین مان ادامه دهیم. ضمن 
سپاس از نگاه مســئوالنه ی شما، نگرانی خود را 
از توسعه  شــهری، بدون توجه به پایداری منابع 
مطرح می کنیم، چون تجربه های پیشــین گواهی 
بر این است که توســعه  بی رویه و سریع شهرها 
عناصــر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شــهر را 

دگرگون و دچار چالش می کند.
مدتی است مســاله الحاق چهار روستای »حسن 
آباد«، »قاسم آباد«، »شورین« و »علی آباد« به شهر 
همدان مطرح شــده و با فشار و پیگیری یکی از 
نمایندگان همدان، وزارت کشــور مصوبه الحاق 
سه روستا را صادر کرده است. این تصمیم نه در 
بین مردم همدان طرفدار دارد و نه در بین ساکنان 

این روستاها.
مردم همدان نگران این هستند که یک شبه بیش 
از 20 هزار نفر به جمعیت شــهر اضافه شــود و 

خدمات اندکی که از مدیریت شــهری می گیرند 
نیز دچار چالش شــود. ســاکنان روســتاها نیز 
نگرانند پس از الحاق به شهر خدمات و امکانات 
امروز را از دســت دهند، به دلیل اینکه اکنون از 
خدمــات رایگان بیمه روســتایی بهره می برند و 
آب، بــرق، گاز و تلفن روســتایی را نیز با یارانه 
دریافت می کنند و پــس از الحاق، همه این ها را 
از دست خواهند داد و در مقابل به عنوان حاشیه 

نشین درکنار مردم شهر زندگی خواهند کرد.
به گزارش ایسنا،کارشناســان شــهری و جامعه 
شناســان نیز با این طرح مخالفند آنها می گویند 
پیش از این چندین روستا به شهر همدان الحاق 
شــده اما این طرح باعث شــده حاشیه نشــینی، 
آســیب های اجتماعی و فقر دراین مناطق نهادینه 
شــود و در مقابل  زمین خــواری و رانت خواری 
جای رفاه شــهروندان را بگیرد. اکثریت اعضای 
شــورای شــهر همدان  نیز با این طرح مخالفت 
کرده اند، اما به نظر می رسد نظر مردم و نمایندگان 

آنان اهمیتی ندارد.
کشــورهای  در  معکــوس  مهاجــرت  امــروز 
توســعه یافته مطرح می شــود و مدت هاست که 
بحث مهاجرت از شــهرها به روستاها در کشور 
ما نیز زبانزد شده اســت؛ اما سیاست های کالن، 
مانع چنین اندیشه و برنامه ای شده است و تالش 
می کنیم روســتاها را به صورت دستوری به شهر 

تبدیل یا الحاق کنیم.
الحاق روستاهای علی آباد، حسن آباد و قاسم آباد 
به شهر همدان در این زمان کار عجوالنه ای است 
که حتی اگر مراحل قانونی آن طی شــده باشد، 
شــرایط پذیرش این روســتاها در بحث ایجاد 

زیرساخت ها و امکانات وجود ندارد.
اما عالوه بر مســایل اجتماعی که در دراز مدت 
خودنمایی خواهد کرد، مســاله »میراث فرهنگی 
و محیط زیســت« است. روســتای قاسم آباد که 

پرجمعیت ترین روســتای استان با حدود 9 هزار 
نفر جمعیت اســت بیشــترین آســیب را از این 
تصمیم خواهــد دید. این روســتا بیش از 400 
هکتار بیشــه زار دارد و تنها لکه سبز شمال شهر 
همدان به شــمار می رود با الحاق این روستا این 

تنفس گاه سبز قربانی زمین خواری می شود.
نکته دیگر این اســت که قنات تاریخی روستای 
قاســم آباد به طول چهار کیلومتــر، ارتفاع بیش 
از ســه متر و عــرض بیش از دو متــر به عنوان 
عریض ترین قنات دنیا شــناخته شــده و ســال 
گذشته توسط وزارت میراث فرهنگی ثبت شده 
اســت، همچنین مجوز احداث نخســتین قنات 
موزه کشور در کنار این قنات صادر شد و اکنون 
نیز در انتظار ثبت جهانی اســت که با الحاق این 

روستا قنات و همه مظاهر آن از بین می رود.
در اجالس جهانی جاده ابریشم، پیشنهاداتی برای 
نامزدی ثبت جهانی نظیر هگمتانه، کاروانسراهای 
همدان، غــار علیصدر، تپه تاریخی نوشــیجان، 
سازه های دستکند استان و قنات تاریخی روستای 
قاســم آباد مطرح شــد، اما در این بین تنها برای 

قنات قاسم آباد، پرونده تهیه شده است.
همانطور که می دانید آثار پیشــنهادی باید نمونه  
برجســته ای از نوعــی بنا، مجموعــه معماری، 
فناوری یا منظره و همچنین ســکونتگاه ســنتی 
بشری یا اســتفاده از زمین که معرف یک یا چند 
فرهنگ است، باشد؛ به ویژه مواقعی که تحت تأثیر 
تغییرات برگشت ناپذیر شده است. در مجموع به 
طرز مستقیم یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنن 
زندگی افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی واجد 

اهمیت واالی جهانی باشد.
به نظر می رســد همه  این شرایط در اثر تاریخی 
قنات قاسم آباد وجود دارد و اقبال وزارت میراث 
فرهنگی نیز به این گزینه بیشــتر است. البته پیش 
از این، ۱۱ رشــته قنات در فهرست آثار جهانی 

ثبــت شــده و به گفتــه وزیر و معــاون میراث 
فرهنگی، در صورت ارســال پرونده ثبتی قنات 
روســتای قاســم آباد، این اثر تاریخی نیز در آن 
فهرست ثبت خواهد شــد و محتمل ترین گزینه 

ثبت جهانی در استان است.
قنات قاســم آباد با فرهنگ و معیشت کشاورزان 
روســتا و زندگی اجتماعی آنان مرتبط اســت و 
از سوی دیگر، شــیوه منحصر به فرد تقسیم آب 
در روستای قاســم آباد و افسانه ها و روایت های 
مختلف درباره این قنات که بخشــی از فرهنگ 
شــفاهی منطقه را در خود جــای داده، کم نظیر 

است.
نبایــد فراموش کرد که اگر دخــل و تصرفی در 
معماری این قنــات یا ســاختار اجتماعی مردم 
پدید بیاوریم، این شانس را از دست خواهیم داد 
و نمی تــوان پرونده را برای ثبت جهانی ارســال 
کرد؛ چون قنات را به نام »روســتا« می شناســند 
و نه شــهر، از این رو بهتر اســت در حال حاضر 
از تغییــرات ســاختاری و اجتماعی در روســتا 

صرف نظر کنیم.
به گفته معاون وزیر میراث فرهنگی، پروسه ثبت 
جهانی تا تیرماه ســال آینده بــه طول می انجامد، 
برای الحاق این روستا حداقل تا سال آینده دست 
نگه داریم تا در نتیجه این ثبت، پیامدهای مثبت و 
ارزشمند آن هم برای قاسم آباد و هم شهر همدان 

مثمرثمر باشد.
حال باید امیــدوار بود  پیگیریهــا دغدغه های 
هنرمنــدان، فعاالن مدنــی و روزنامــه نگاران 
در حوزه میــراث طبیعی و فرهنگــی بوده اید، 
درخواســت می کنیم  تــا از ایــن تصمیم غیر 
کارشناسی جلوگیری کنید و برای به ثمر رسیدن 
تالش های مردم روســتای قاسم آباد برای ثبت 

جهانی قنات تالش و همراهی کنید.

ثبت جهانی قنات همدان به وساطت کشید توانمندسازی احزاب در اولویت 
دولت و وزارت کشور است

 نماینده عالی وزارت کشــور با تاکید بر لزوم توانمندسازی بنیه علمی احزاب 
گفت: دولت و وزارت کشور توانمندسازی احزاب را در اولویت قرار داده است.
سید غالمعلی پیش  بین در نشست انتخابات شورای اجرایی خانه احزاب افزود: 
انتظارات احزاب از دولت یا حاکمیت و برعکس، متقابل اســت لذا ســال های 
اخیر تالش کردیم ببینیم وزارت کشــور از باب سیاست داخلی چه کوتاهی در 

توانمندسازی احزاب کرده است.
وی گفت: مگر غیر از این است که ابتدا دولت سپس وزارت کشور در دوره های 
مختلف ریاست جمهوری امکانات الزم را برای توانمندسازی احزاب فراهم کرده 

است تا نمایندگان احزاب دور هم جمع شوند.
نماینده عالی وزارت کشور با بیان اینکه انتظار تبدیل به حق شده و جای دعوت 
کننده و دعوت شــونده عوض شده است افزود: انتظار از وزارت کشور این بود 
که بعد از نخستین قانون احزاب )سال ۱۳۶0( تا سال 9۸ و بعد از گذشت حدود 
40 ســال کارکرد این قانون، امروز دعوت شده وزارت کشور، استاندار و معاون 

سیاسی استان باشیم.
وی گفت: نباید شکل ظاهری این نشست ها به صورتی باشد که احزاب به شکل 
حکومتی و دولتی اداره شــود، چرا که نوزدهمین شعبه خانه احزاب در خراسان 
جنوبی راه اندازی شد و تبدیل به حقی شده که استاندار باید از احزاب دعوت کند 

در صورتی که اصالتا ما باید مجذوب احزاب باشیم.
پیــش بیــن اظهار داشــت: از زمان دولت اصالحات ســه مرحلــه یارانه 
برای توانمندســازی احزاب توسط وزارت کشــور پرداخت شد اما نحوه 
پرداختــی به گونه ای بود کــه دولت ها گفتند نباید احزاب توســط دولت 

شوند. مالی  حمایت 
وی افــزود: امروز مولفه هایی برای پرداخت یارانه توانمندســازی احزاب به کار 
گرفته شده است و مجدد یارانه احزاب برگشت اما به جهت اینکه وزارت کشور 
از پرداخت های گذشــته فاصله بگیرد همه امــور را به خانه احزاب واگذار کرده 

است.
وی بیان کرد: در حال حاضر استانداران با در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات 
برای توانمندسازی احزاب از آنها حمایت می کنند تا به مرور زمان احزاب را در 

جای خود داشته باشیم.
پیش  بین اظهار داشــت: برخی معتقدند حزب جنسی وارداتی است اما اینگونه 
نیست بلکه تنها اندیشه های اولیه آن غربی است و قانون اساسی براساس یکسری 

تئوری های داخلی نوشته شده است.
وی گفت: قانون احزاب ســال ۶0 در کشور تصویب شــد اما سال 9۵ به جای 
پیشرفت، پسرفت کردیم و قانونی اصالح شد که هزاران ایراد دارد و سختگیرانه 
اســت.نماینده وزارت کشور با اشاره به اینکه اکنون سه جریان اصولگرا، اصالح 
طلب و مســتقل )اعتدالگرا( به صورت آشکار در آرایش سیاسی کشور مشاهده 
می شود گفت: در 40 سال گذشــته احزاب چه موقع تئوری جدید نوشته اند لذا 
یکی از انتظارات وزارت کشور و دولت از احزاب این است که در بحث تئوری 

نیز ورود کنند.
وی تصریح کرد: احزاب همزمان که در ایام انتخابات برای کســب کرســی های 

مجلس یا دولت فعالیت می کنند در باب تئوری نیز گام بردارند.
پیش بین گفــت: خیلی از انتظارات ما از انتصابات احزاب اســت لذا اکنون که 
نوزدهمین شعبه خانه احزاب در استان خراسان جنوبی راه اندازی شد و بیستمین 
شعبه نیز هفته آینده در اردبیل راه اندازی می شود باید تمامی مکاتبات بهبود روش 
سازمانی شرایط کشور که از درون احزاب جوشیده می شود بایگانی و نگهداری 

شود.
وی افزود: بهتر است حداقل هر پنج سال یک بار فعالیت ها و اقدامات احزاب در 
دولت ها در قالب کتاب چاپ و منتشــر شود تا برآیندی داشته باشیم و بدانیم ایا 

احزاب حرفی برای گفتن دارند یا خیر.

  ۱۳ صادرکننده نمونه استان در آیینی با حضور 
مسئوالن کشوری و استانی معرفی و تجلیل شدند.
شــرکت دانش بنیان فرا پل جــم صنایع غذایی 
سحر، سیمان هگمتان، رز پاالیش غرب، خشکبار 
طالیی، شبنم صحرا، سیمین نورد، گل بید سامن، 
آهن و ســیلیس آذرخش، باراد گستر، سفال تاج، 
تاک ۵0۷ و بازرگانی محمودی ۱2 واحد تولیدی 
اســتان همدان هســتند که از لحاظ کمی و کیفی 

برترین صادرکننده های استان شناخته شدند.

از بیــن واحدهای یاد شــده رز پاالیش غرب به 
عنوان صادرکننده برتر استان در سال 9۸ انتخاب 
شد که پارسال ۱۱ میلیون دالر کاال به هشت کشور 

خارجی صادر کرده است.
این واحد صنعتی بیشــترین میزان صادرات را در 

بین صادرکننده های استان دارد.
شــرکت دانش بنیان فــرا پل جم نیــز به عنوان 
صادرکننده برتر کشــوری شناخته شد و در آیین 
تجلیــل از صادرکنندگان برتر ملی که به تازگی با 

حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شــد، 
لوح دریافت کرد.

فعاالن اقتصادی یاد شــده موادغذایی، ســیمان، 
وازلیــن صنعتی، کشــمش، خشــکبار، ظروف 
آشــپزخانه، شوری و ترشــی، مقطوعات فلزی، 
سبزی و صیفی، سفال و سیب زمینی به کشورهای 

مختلف صادر می کنند.
روند رشــد صادرات، داشتن بازار صادراتی، دارا 
بودن برند داخلی و خارجی، اســتانداردهای ملی 

و بین المللی، عضویت در تشــکل های صادراتی 
بیــن المللــی، داشــتن واحد تحقیق و توســعه 
)R@D(، شــرکت در نمایشگاه های خارجی، 
بسته بندی کاالی صادراتی و دارا بودن نمایندگی 
در کشــورهای هدف برخی از معیارهای انتخاب 
واحدهای نمونه صادراتی است که رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت همــدان پیش تر به آنها 

اشاره کرده بود.
به گفته حمیدرضا متین یک هزار واحد تولیدی و 

صنعتی در این استان وجود دارد که در حدود 400 
نفر از صاحبان این صنایع دارای کارت بازرگانی 
هستند و در زمینه صادرات و واردات کاال فعالیت 

دارند.
فرایند شناسایی واحدهای نمونه صادراتی استان 
از ۱۶ شــهریور سال جاری آغاز و صادرکنندگان 
برتر به مناسبت روز ملی صادرات معرفی و تجلیل 

شدند.

با کاشت نهال
 در منطقه گردشگری
 قلی آباد و محور ویان

12 هکتار
به جنگل کاری 

کبودراهنگ 
افزوده شد

آمار ثبت نام در روزهای پنجم و ششم از283 داوطلب گذشت

چهره های جدید رقیب سنتی ها
امروز مدیر کل جدید معرفی می شود

آبان فصل تغییر 
در راه و شهرسازي همدان

6

8

ت
داش

این قیمت ها در قد و قواره یاد
واقعی نیست

 افزایــش غیرمترقبــه قیمــت بنزین در 
هفته هــای اخیر افکار عمومی کشــورمان را 

نسبت به احتمال تبعیت کاالهای اساسی...

2

صادرکنندگان نمونه استان تجلیل شدند
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حساسیت کار معتمدین 
 ۱- از وظایــف فرمانداران  در انتخابات مجلس بر اســاس قانون، 
تشکیل هیأت های اجرایی با استفاده از معتمدین و مدیران مورد اعتماد 

مردم به نحوی است که در قانون ذکر شده است.
این هیأتها وظایف بسیار سنگینی را از تعیین محل اخذ رای ، جمع بندی 
استعالمات چهارگانه و اعالم نظر به هیأت های نظارت تا تایید صحت 

انتخابات حوزه انتخابیه را بر عهده دارند.
2- قانون بر استفاده از معتمدین نظر داشته تا اجرای انتخابات فرایندی 
کامال مردمی داشــته باشــد البته از بین معتمدین هم به انتخاب هیأت  
بر اساس رای مخفی نظر داشــته تا معتمدان معتمدین، هیأت اجرایی 

انتخابات را تشکیل دهند.
البته این به معنی استفاده نکردن از مدیران خوشنام ومورد اعتماد مردم 
در هیأت های اجرایی نیست و معموال سعی شده از مدیرانی که سازمان 
عریض و طویلی را مدیریت نمی کنند و در انتخابات هم موثر نیستند در 

ترکیب معتمدین هیأت های اجرایی استفاده شود.
۳- معتمدیــن هیأت هــای اجرایی  به تایید هیــأت های نظارت قبل 
ازانتخاب  می رســند و در واقع این گروه نخستین گروهی هستند که 

در انتخابات، هیأت نظارت درباره صالحیت آنها اعالم نظر می کند.
بر اســاس قانون اگر هیأت نظارت معتمدینی را نپذیرد، باید از سوی 

مسئول اجرای انتخابات حوزه انتخابیه افراد جدیدی معرفی شوند.
4- هر چند بر اســاس قانون، تعیین صالحیت داوطلبان در انتخابات 
مجلس با شــورای نگهبان و هیأت های نظارت اســت و هیأت های 
اجرایی باید نتیجه جمع بندی خود درخصوص استعالمات چهارگانه 
را به این هیأت ها اعالم کنند اما در انتخاباتی نظر هیأت های اجرایی به 
شکلی قانونی دلیلی بر رد صالحیت داوطلبان شده و اعتراضاتی را در 

فضای سیاسی رقم زده است.
با این اوصاف، جمع بندی هیأت های اجرایی درخصوص استعالمات 

چهارگانه بسیار مهم و تاثیرگذار در روند انتخابات است.
۵- در خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی ، وی از دیدار با جهانگیری 
معاون اول فعلی رئیس جمهور و استاندار آن زمان اصفهان، سخن می 
گوید که از رد صالحیت ها گله مند بوده و این در شرایطی بوده که اکثر 

رد صالحیت ها توسط هیأت های اجرایی بوده است!
در اســتان نیز در انتخاباتی در ســالهای قبل، فرمانــداری به خاطر رد 

صالحیت چهره ای توسط هیأت های اجرایی، جابه جا شد.
۶- با تمام  اهمیت و تاثیرگذاری تجربه شده هیأت های اجرایی ، ترکیب 

این هیأت ها در برخی شهرستان ها با انتقاداتی مواجه شده است.
البته با توجه به نقش آفرینی اصلی هیأت های نظارت و فرمانداران در 
انتخابات، نگرانی از روند اجرای انتخابات نیست اما هوشیاری بیشتری 
الزم است تا رویدادهای تجربه شده قبلی مانند تجربه اسدآباد یا اصفهان 

دوباره تکرار نشود.
۷- روند انتخابات آغاز شده است و اجرای دقیق قانون خواست عمومی 

و تامین کننده منافع ملی خواهد بود.
موضوعی که وزارت کشور و شورای نگهبان بر آن تاکید دارند و یکی 

از ارکان انتخابات را اجرای قانون قرار داده اند.

 نام نویسی داوطلبان ناکارآمد در انتخابات
 از نظر شرعی حرام است

  ثبت نام برای ورود به عرصه انتخابات مجلس شــورای اسالمی برای داوطلبانی که 
توانایی، کارآمدی، برنامه اقتصادی و توان نظارتی ندارند از نظر شرعی حرام است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه شهر 
همدان در محل حسینیه امام خمینی )ره( افزود: به فرموده پیغمبر)ص( پذیرفتن مسئولیت 
توسط افرادی که صالحیت ندارند در صورتی که افراد اصلح تر از او وجود دارد، خیانت 

به خدا و پیغمبر است.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی اضافه کرد: ورود به عرصه انتخابات نیاز به تخصص و 
تعهد دارد و داوطلبان در صورتی که می توانند باری از دوش مردم بردارند واجب است 

در عرصه انتخابات حضور یابند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان اظهار داشت: کسانی که توان خدمت 
بــه مردم را دارند برای حضــور در انتخابات مجلس نباید تعلل کنند و از رای نیاوردن و 

متهم شدن نترسد بلکه واجب است حضور یابند.
ازدواج در سن پایین عامل افزایش معلولیت

شعبانی ادامه داد: آمار معلوالن در همدان از میانگین کشوری باالتر است که علت آن باال 
بودن آمار ازدواج های خانوادگی و درون گروهی و ازدواج در سن پایین است.

وی افــزود: با توجه به تاثیر این مولفه ها در افزایش میــزان معلولیت باید در این زمینه 
تدبیری توسط مسوالن صورت گیرد البته از خدمات بهزیستی قدردانی می شود.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان با انتقاد از هزینه های باال و غیر 
ضروری در برگزاری مراســم ترحیم گفت: یکی از اشــکال های بزرگ مجالس فاتحه 

خوانی، نبود سخنران است.
شــعبانی اضافه کرد: هزینه ای باال برای خرید تــاج گل و مخارج و هزینه های هنگفت 

تاثیری در فیض بردن اموات ندارد و این مخارج به ویژه در خانواده هایی که صغیر دارند 
از نظر شرعی حرام است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان گفت: اظهار نظر متفاوت و متناقض 
برخی مسئوالن در مورد سهمیه بندی بنزین، پرداخت یارانه معیشتی و تاثیر سهمیه بندی 

در گرانی ها باعث سلب اعتماد عمومی می شود.
شعبانی ادامه داد: در مورد سهمیه بندی بنزین برخی فرافکنی کرده و آن را تصمیم رهبری 
انقالب عنوان کردند در صورتی که معظم له در این زمینه به صورت شفاف عنوان کردند 

که تصمیم سران قوا بوده و حمایت می کنند.
وی تاکید کرد: اگر تصمیمی که در زمینه سهمیه بندی بنزین گرفته شده نادرست است چرا 
انجام شــد؟ و اگر درست است با قوت از این تصمیم دفاع شود و نمایندگان مجلس نیز 

فرافکنی نکنند بلکه محکم و با اعتماد باال در زمینه این تصمیم صحبت کنند.

10 هزارنهال
 در سراسراستان کاشته شد

 100 اثر نقاشی از معلوالن توانمند همدانی 
به نمایش گذاشته شد

 به مناســبت هفته معلوالن نمایشگاه نقاشی و آثار معلوالن توسط 
شــهرداری منطقه 2 با همکاری جامعــه توانمندان فرهیخته به مدت 
چهار روز برگزارشد، با حضور اعضای شورای اسالمی شهر، تعدادی 

از مسئوالن شهری با  استقبال خوب همشهریان محترم روبرو شد.
مدیر منطقه با اشاره به توانایی های مختلف هنرمندان معلول گفت: در 
این نمایشــگاه بیش از ۱00 اثر هنری از آثار اعضای جامعه توانمندان 

فرهیخته به نمایش گذاشته شد..
جلیلوند ضمن تأکید بر ظرفیت باالی هنری توان یابان، ارج نهادن به 
این توانمندی ها را عامل افزایش انگیزه هنرمندان دانســت و با اشاره 
به تاثیرات مثبت نمایش و عرضه آثار آنها افزود: معلولیت های جسمی 

افراد نباید موجب محدودیت آنها در فعالیت های جامعه باشد.
وی شعار نمایشگاه را »معلولیت محدودیت نیست، روح بلند آدمیت 
فراتر از هر معلولیتی اســت«، دانست و با تأکید بر عینی بودن شعار، 

نمایشگاه را مصداق روشن و بارزی از این شعار بیان کرد.
جلیلوند توانیابان را فرشــته های روی زمین با روحی لطیف توصیف 
کرد و ادامه داد: مدیریت شــهری می بایست برای حل مشکالت این 

عزیزان با برگزاری این نوع برنامه ها بدون واسطه در ارتباط باشد.
جلیلوند خاطر نشان کرد: یکی از موازین اساسی در مدیریت شهری 
رسیدگی به شــهروندان ناتوان جســمی و حرکتی و تسهیل شرایط 
زندگی شــهری برای آنان اســت و از این رو شــهرداری منطقه دو ، 
اقداماتی جهت مناســب سازی پیاده روهای ســطح منطقه  صورت 
داده  تا این قشر نیز از مزایای زندگی شهری با امکانات عادالنه برای 
همه بهره مند شــوند و سعی شده در همه پروژه های عمرانی موضوع 
معلولین در نظر گرفته شــود. مدیر منطقه دو در پایان افزود : به پاس 
قدر دانی از هنرمندان معلول که آثار نقاشــی آنها در این نمایشگاه به 

معرض دید همشهریان درآمد جوایزی تقدیم خواهد شد.

این قیمت ها در قد و قواره واقعی نیست
مهدی ناصرنژاد «

ــکار  ــر اف ــای اخی ــن در هفته ه ــه قیمــت بنزی ــش غیرمترقب  افزای
عمومــی کشــورمان را نســبت بــه احتمــال تبعیــت کاالهــای اساســی 
و پرمصــرف از قیمــت بنزیــن، بــه شــدت نگران و حســاس ســاخته 
اســت، در حالــی کــه اغلــب کارشناســان اقتصــادی عقیــده دارنــد، 
ــا ایــن موضــوع و از  برخــورد منطقــی جامعــه تولیــد و مصــرف ب
ــه  ــر گون ــازار، ه ــه برب ــارت قانونمندان ــرل و نظ ــر کنت ــویی دیگ س
ــا  ــتفاده از آن ب ــای اس ــن و ضرورت ه ــت بنزی ــن قیم ــاط بی ارتب

ــازد. ــگ می س ــی را کمرن ــاج عموم ــایر مایحت س
ــر قیمــت  ــز در خصــوص تأثی ــول نی ــل قب ــاًل قاب ــه کام یــک نظری
ــا  ــایر کااله ــت س ــاالی قیم ــه ب ــان رو ب ــن در نوس ــد بنزی جدی
هزینــه  مابه التفــاوت  چنانچــه  می گویــد،  کــه  دارد  وجــود 
ســوخت گیری توســط وســایط نقلیــه عمومــی و خصوصــی بــرای 
انجــام خدمــات اجتماعــی بــه نســبت عادالنــه و درصدهــای دقیــق 
علمــی در بســترهای عرضــه و تقاضــا، سرشــکن شــود، افزایــش 
ــه  ــود، ولیکــن چنانچــه ب ــد ب ــا بســیار نامحســوس خواه قیمت ه
طــور مثــال راننــده ای بــه بهانــه افزایــش قیمــت ۵00 تومــان بنزیــن 
ــه دلخــواه خــود، دو  ــر، کرایه هــای حمــل مســافر را ب ــر لیت در ه
برابــر یــا حتــی ۱/۵ برابــر کنــد، دور از واقعیــت و انصــاف خواهــد 
ــر  ــهری نظی ــه در ش ــت ک ــن اس ــوع ای ــی موض ــال عین ــود. مث ب
همــدان، افزایــش کرایــه هــزار تومانــی حداکثــر بــه ۱200 تومــان 
در ایــن شــرایط منطقــی اســت و بیشــتر از آن جفــای بــه مــردم و 
پیکــره زخمــی اقتصــاد و نهایــت بــر افروختــن هیــزم تــری اســت 

ــه چشــم خودمــان هــم خواهــد رفــت. کــه دودش ب
ــدن  ــده ش ــگ دی ــت کمرن ــه عل ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام واقعی
ــا  ــی و ایجــاد برخــی بی اعتمادی ه ــای قانون بســیاری ســاز و کاره
در بیــن افــکار عمومــی، برخــورد قشــرهای مــردم بــا رویدادهــا و 
پدیده هــای اجتماعــی، همــواره احساســی و از روی برداشــت های 
شــخصی و متأثــر شــدن از قضاوت هــا و اظهارنظرهــای فی البداهــه 
اســت و فراینــد چنیــن واکنش هــا در جامعــه، جوســازی و بخــش 

تســریع شــایعات خواهــد بــود.
امروزه در تمام کشورهای قدرتمند و بین ملت های پیشرفته و حتی رو 
به رشــد، اقتصاد یک مقوله علمی است و با درصدهای بسیار ریز در 
آمار و ارقام سر و کار دارد و می توان گفت در چنین شرایط و اوضاع 
و احوال جهانی، این بازار بورس اســت که چــون به طریقی کانون 
تمرکز و اجتماع نخبه های اقتصادی به شمار می آید، بسیاری مسیرهای 
اقتصادی و قیمت ها را مشــخص می سازد و در مویرگ های اقتصادی 

جامعه خود جاری می سازد.
ــادی  ــی اقتص ــادی و بین الملل ــرکت های بنی ــه ها و ش ــر موسس دیگ
ــادی  ــای اقتص ــو و فرعی ه ــمت و س ــام س ــه تم ــتند ک ــم هس ه
را تعییــن و تصمیم ســازی می کنــد، متأســفانه چنیــن قاعــده و 
فرآیندســازی های اقتصــادی کــه مبتنــی بــر اتــاق فکــر و صاحبــان 
اندیشــه های توانمنــد اقتصــادی اســت، هنــوز در جامعــه مــا 
ــمی و در  ــی غیررس ــت خیل ــر هس ــت و اگ ــده نیس ــناخته ش ش
انحصــار آدم هــای خودمحــور و خــود خــور اســت کــه منفعت هــای 

ــد!  ــه  نمی خواه ــرای جامع ــی را ب کل
ــه  ــادی ک ــوزه اقتص ــد، در ح ــردم بدانن ــه م ــن ک ــر ای ــرف آخ ح
البتــه حــوزه ای تأثیرگــذار و سرنوشت ســاز در زندگــی فــردی 
ــی  ــاً قیمت های ــام و نوع ــار و ارق ــی از آم ــت، خیل ــی اس و اجتماع
ــت و  ــی نیس ــم واقع ــنویم و می بینی ــی می ش ــفاهی و کتب ــه ش ک
چنیــن قیمت هــا یــا حاصــل  شــکم های ســیر اســت و یــا ســلیقه 
ــل و منطقــی و واقعیــت  ــچ دلی ــان بی هی شــکم های گرســنه! خودم
و عــرف صحیحــی می بریــم و می دوزیــم و در چنیــن حالتــی 

ــد. ــرون نمی  آی ــت از کار بی ــا درس ــد و قواره ه ــب ق اغل

۱- رونمایی احزاب اســتان از داوطلبــان مورد حمایت خود آغاز 
شــده اســت . گویا این رونمایی ها بر خالف تعهد این احزاب به 
ائتالف جناحی اســت. گفتنی اســت پیش از این نیــز اخباری از 

تصمیم برخی احزاب به خروج از ائتالف ها منتشر شده بود.
2- یــک عضو جبهه پایــداری به اعالم قالیباف بــه عنوان رئیس 
مجلس آینده در رسانه ها اعتراض کرده است. گویا وی این اقدام 
را توهیــن به نمایندگان مجلس آینده ارزیابی کرده اســت. گفتنی 
است رسایی به کنایی گفته است اول وارد مجلس شوید بعد رئیس 

انتخاب کنید.
۳-ادامه انتصاب مدیران غیر بومی با واکنش مواجه شــده اســت. 
گویا این روند با تالش بــرای آوردن مدیرغیربومی دیگری، برای 
شرکت توزیع برق استان ادامه خواهد داشت. گفتنی است اکثریت 
مدیران غیر بومی اســتان از اســتان همسایه هســتند که تاکنون با 

استقبال نمایندگان استان در مجلس مواجه شده اند.
4- اطالع رســانی صدا و سیما باز هم زیر ســئوال رفته است. 
گویا این بار ضعف اطالع رســانی صدا و ســیما در پیشگیری 
و آگاهی رسانی از آنفوالنزا خود را نشان داده است. گفتنی است 
محوریت انحصاری صدا و سیما در اطالع رسانی مواردی چون 
اصالحــات اقتصادی و بیماری ها هزینه های بســیاری به مردم 

و کشور تحمیل کرده است.
۵- یارانه افرادی که ســبد معیشتی دریافت نکرده اند، قطع می شود. 
گویا این خانوارها به عنوان خانوارهــای پردرآمدی که نیاز به یارانه 

ندارند، شناسایی شده اند. 
گفتنی است بر اساس قانون مصوب نمایندگان مجلس دولت موظف 

به قطع یارانه افراد پر درآمد است.

 سپیده راشدی- خبرنگار همدان پیام: نگاه 
مــا در خصوص منابع طبیعــی به خصوص 
جنگل کاری، مرتع وآبخیز داری نگاه خاصی 

در برنامه توسعه سه ساله استان بوده است.
 در آخرین گزارشــات بیش از۱۶00 هکتار 
درخت و بذر در اســتان کاشــته شده است. 
یکی از اقداماتی که در ســال اول برنامه رقم 
خورد وقطعا تا پایان ســه ســال برنامه باید 
ادامه پیــدا کند کاشــت ۱000هکتار جنگل 

ودرختکاری در مناطق مختلف استان است.
اســتاندار همــدان در اردوگاه ابوذر همدان و 
در آئین برگزاری مراســم نهــال کاری گفت: 
پنجم دســامبر مصادف با ۱4آذرماه هرســال 
روز جهانی نهال کاری نامگذاری شده است. 
کاشت درخت وبذر  دراستان به شکل مطلوبی 
انجام شده است و استانداری به صورت عینی 
در حال رصد کردن است وبه گزارش کاغذی 
اکتفا نکرده ایم. بازرســی های انجام شده به 

صورت مطلوب در حال پیشروی است.
ســید سعید شــاهرخی با بیان این که کاشت 
درخت در ۱000هکتار از اراضی منابع طبیعی 
اســتان در دستور کار اســت، ادامه داد: سهم 
هریک از ۱0 شهرستان استان از۱000کاشت 
نهــال وبذر ۱000هکتاراز اراضی می باشــد 
واین روند تا اسفندماه سال جاری ادامه دارد.

شــاهرخی افزود: امیدوار هستیم با انجام این 
کار اســتان را به سمت وســوی جنگلکاری 
سوق دهیم و کاشت نهال ها برای مردم مایه 
برکت وخیر باشد و از لحاظ زیست محیطی 
ورفاهی بتوانند به بهترین شــکل از آن بهره 

مند شوند.

در ادامــه مدیــرکل منابــع طبیعــی وآبخیز 
داری اســتان گفت: هرســاله این رویداد در 
استان با دستور اســتانداروبا شعار)نهالکاری 
همگانــی بــرای ایرانی سرســبز( انجام می 
شــود. در ســال جاری برنامه ریــزی الزم 
برای۱000هکتارجنگل کاری در سطح استان 

رقم خورده است. 
اداره منابــع طبیعــی وآبخیز داری اســتان با 
هماهنگــی فرمانــداری ۱0 گانــه  در حال 
حاضر۸۶0 کاشت نهالکاری و۸۵0 هکتار بذر 
کاری انجام شــده اســت وطرح نهالکاری تا 

اخر آذرماه سال جاری پایان میابد.

اســفندیار خزائی خاطرنشان کرد:  در شرایط 
فعلی آب وهوایی که بیش از پیش به تلطیف 
آب  وهوایی نیاز داریم توســعه فضای سبز 
و جنــگل کاری ضروری اســت.در ســال 
های9۷و9۸ برابر ۱0 ســال کار انجام شــده 
است. تمام تالش ما این بوده که به سرزمینی 

سرسبز و پویا دست پیدا کنیم.
خزائــی ادامــه داد: به منظور توســعه بخش 
کشــاورزی وصنعت به هرشهرستان ۱0 هزار 
نهــال گلدانی و در مجمــوع هزار اصل نهال 
تحویل داده شده اســت. همزمان با ورود به 
فصل ســرما کاشــت  نهال های ریشه لخت 

و زراعت چــوب آغاز  خواهد. که شــاهد  
۳00هکتار زراعت چوب خواهیم بود واکنون 
۶00هزار اصله نهــال برای زراعت اکنون در 

نهالستان مالیرآماده است.
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیز داری اســتان با 
بیان این که هم اکنون استان دارای ۸22هکتار 
مرتــع و4۳هزار هکتار جنگل اســت گفت: 
گونه های سازگار با منطقه از جمله زالزالک، 
بنه، ســنجد،توت،کاج  داغداغان، زرشــک، 

وسرو در استان کاشته خواهد شد.

استان  انصارالحســین)ع(  فرمانده ســپاه   
همدان گفت: دغدغه معلمان تربیت نیروی در 

تراز انقالب باشد.
مظاهر مجیــدی در جمــع فرهنگیان همدان 
بــا بیان اینکــه دنبال این بودیــم با همکاری 
آموزش و پرورش در راســتای یک ماموریت 
مهــم هم افزایی داشــته باشــیم کــه باید از 
دســت اندرکاران قدردانی کرد اظهار کرد: از 
زحمات تالشــگران در طرح »شــهید بهنام 

محمدی« و »معلم آینده ساز« قدردانی می کنم.
وی بــا بیان اینکه به لطف خدا در 40 ســال 
از حیات انقالب اســالمی تجارب بســیاری 
به دســت آورده ایم گفت: اتفاقات هفته های 
گذشــته و طول هشت سال دفاع مقدس برای 
نظام مقــدس جمهوری اســالمی انفجار نور 

هستند و اگر این اتفاقات نباشد خود را آماده 
نخواهیم ساخت.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با 
بیان اینکه نقش معلمان در هشــت سال جنگ 
تحمیلی فراموش نمی شــود اضافه کرد: در آن 
دوران نیروهای رزمنده  در سنگر دفاع از کشور 
حاضر بودند و معلمان نیز پا به پای آنها حضور 

داشتند و به آنها درس می دادند.
به گزارش فــارس ، وی با اشــاره به اینکه  
در بحبوحه جنــگ و در دل مناطق جنگی 
معلمان عاشــقانه کار خود در مسیر تدرس 
راه  افزود:  بردنــد  پیش  را  دانش آمــوزان 
موفقیت کشــور در گرو کســب تجربه از 

دوران دفاع مقدس و ایمان به خداست.
مجیدی گفت: در مســائل آموزشی و نظامی، 

اگــر یک مربی و فرمانده در عقبه برای تربیت 
نیروی خود زحمت بکشــد در شــب حمله 
جوابش را می گیــرد که در عرصه علم آموزی 
و تالش برای پیشــرفت کشور نیز باید چنین 

نگاهی داشت.
وی با بیان اینکه تحقــق تمدن بزرگ جهانی 
نیازمند حرکت شتابنده اســت افزود: همدان 
یکی از اســتان هایی اســت کــه بصیرت و 

والیت مداری در آن موج می زند.
فرمانده ســپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
با بیــان اینکه نمی گوییم در همدان مشــکلی 
وجــود ندارد اما به اندازه ای که این عظمت را 
پایین آورد نیست افزود: در اتفاقات اخیر مردم 
بافرهنگ اســتان توطئه دشمن را خنثی کردند 

که باید از آنها قدردانی کرد.

وی بــا بیان اینکــه معلم انقالبــی باید برای 
تربیــت نیرو تالش کند و در این راه شــب و 
روز نداشته باشد گفت: تربیت دانش آموز نباید 
صرفا معطوف به مدرســه باشد بلکه اگر الزم 
شد باید در خارج از مدرسه نیز با دانش آموزان 

ارتباط برقرار کرد.
مجیدی با بیــان اینکه دانش آموزان با ضمیری 
پاک آماده پذیرش مســائل اخالقی هســتند 
تصریح کــرد: برقراری ارتباطــات خارج از 
ســاعت مدارس بسیار موثر است ولو اکتفا به 

یک زنگ شود.
وی تأکید کرد: امروز برای تربیت نیروی تراز 
انقالب اسالمی همه باید تالش کنیم و در این 
راســتا وظیفه و رســالت بزرگ و سنگینی بر 

دوش داریم.

جشنواره یلدایی 
در مالیر
آغاز به کارکرد

 به مناســبت شــب یلدا نمایشگاه صنایع 
دستی در 20 رشــته مختلف در مالیر افتتاح 

شد.
رئیس ارشــاد و فرهنگ اسالمی مالیر، شب 
یلدا را یکی از کهن ترین و زیباترین جشــن 

های ایرانیان برشمرد که تمام مردم در سراسر 
ایران این شب طوالنی را جشن می گیرند و با 
شیب نشینی در کنار خانواده و آشنایان لذت 
می برند. طالب ترکاشــوند اظهار کرد : هنر 
وســیله ای است برای ثبت و ضبط احساس 
انســانی در قالب مشــخص و نیز انتقال آن 
در خــارج از عوامل ذهن همچنین تفهیم آن 

احساس به دیگران .
وی در ادامــه بــا بیان اینکه صنایع دســتی 
شاخص ترین و اصیل ترین جلوه  گاه تاریخ و 

تمدن کهن ایران و فرهنگ و هنر ناب ایرانی 
است افزود : صنایع دستی ایران دارای طیف 
گسترده ای از رشته ها و محصوالت گوناگون 

است.
ترکاشــوند با اشــاره به برگزاری نمایشگاه 
صنایع دستی شب یلدایی در مالیر گفت : در 
این نمایشگاه صنایع دستی مختلفی از جمله 
عروســک های خمیــری و پارچه ای ، میوه 
آرایی، بادکنــک آرایی، تندیس ، گل آرایی ، 
جعبه های کادویی ، چرم دوزی، معرق کاشی 

شمع تهیه شده به معرض دید دوستداران این 
هنر قرار گرفته است.

وی بــا ابــراز امیــدواری از برپایــی چنین 
نمایشــگاه هایی در معرفــی، حفظ و احیای 
هنرهای اصیل ایرانی افزود : نمایشــگاه ذکر 
شــده از ۱2 تا 22 آذر ماه در کنار نمایشگاه 
کتاب، از ساعت 9 الی 2۱ به صورت یکسره 
برای بازدید عالقمنــدان در خیابان رجایی، 
روبروی خیابان زرینی، ســاختمان کوروش 

دایر می باشد.

 رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه در 
اغلب شهرهای کشور مدیریت آرامستان ها با 
شــهرداری ها است، گفت: مدیریت آرامستان 
همدان نیز باید به منظور حل مشکالت آن در 

اختیار شهرداری قرار گیرد.
کامران گردان در صحن شورای شهر همدان 
به روز جهانی معلوالن اشــاره و عنوان کرد: 
باید به گونه ای اقدام شــود کــه مفهوم پیام 
»معلولیــت، محدودیت نیســت«، در جامعه 

نهادینه شود.
گردان بااشــاره به اینکــه در همدان اقدامات 
خوبی در حوزه مناسب ســازی معابر شهری 
صورت گرفته اما باید بیش از گذشــته به این 
موضوع توجه شود، گفت: ادارات باید سهم 
استخدامی معلوالن را مورد توجه قرار دهند.

بــه گــزارش مهر، رئیس شــورای شــهر 
همــدان با اشــاره بــه برخی مشــکالت 
اوقافی شــهر همدان و بیان اینکه مشکالت 
مدیریت شــهری در حوزه وقف، قابل حل 
با تعامــل و همراهی،  اســت و امیدواریم 
این روند اجرایی شــود، گفــت: در اغلب 
با  آرامســتان ها  مدیریت  کشــور  شهرهای 
شهرداری ها است و انتظار می رود مدیریت 
آرامستان همدان به منظور حل مشکالت آن 

در اختیار شهرداری قرار گیرد.
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شورای 
شــهر همدان نیز گفت: تعدادی از شهروندان 
همدانی به ویژه در مناطق منوچهری و حصار 
مطهری که قاعدتا از وضعیت مالی مناســبی 
هم برخــوردار نیســتند، در مبحث مالکیت 

امالک وقفی با مشکل مواجه هستند که انتظار 
مــی رود این موضوع مــورد توجه اوقاف و 

امور خیریه همدان قرار گیرد.
علی فتحی با توجه به اینکه حدود ۸0 درصد 
امالک شــهر همدان نیاز به اســتعالم صدور 
پروانه ساختمانی از ســازمان اوقاف و امور 
خیریه استان ندارد، عنوان کرد: باید موقعیت 
امالک موقوفه در قالب طرح GIS در اختیار 
واحد شهرســازی مناطق 4 گانه شــهرداری 
همــدان قرار داده شــود تــا از حداقل روند 
برای شهروندان جلوگیری  اداری  بروکراسی 

کنیم.
وی با اشاره به مشــکالت ترافیکی، معابر و 
ســایر بخش های آرامستان شهر همدانگفت: 
در صورتی که مدیریت آرامستان با همراهی 

و تعامل سازمان اوقاف و امور خیریه استان به 
شهرداری واگذار شود، بسیاری از مشکالت 

و معایب موجود هم قابل اصالح است.
اجتماعــی  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای شــهر همــدان هم خطــاب به 
مدیــرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان، 
اســاس درخواست های  بر  داد:  پیشــنهاد 
شــهروندان امکان ســنجی یــک قطعه در 
آرامســتان شــهر به نــام بزرگان شــهر، 
فرهیختگان و ادیبان در نظر گرفته شــود.

رضــوان سلماســی گفت: تکلیف اساســی 
شــهرداری، ارائــه خدمات به مردم اســت، 
زیرا تمامی هزینه های شهر را مردم پرداخت 
می کنند؛ از این رو باید بــا کمترین هزینه و 

بیشترین رضایتمندی، شهر را اداره کنیم.

دغدغه معلمان تربیت نیروی درتراز انقالب باشد

مدیریت آرامستان به شهرداری همدان واگذار شود
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آگهي حصر وراثت
خانم سارا قادری والی دارای شماره شناســنامه  4040236254  به شرح دادخواست کالسه 559/98ش112ح 
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدنقی قادری والی به 
شــماره شناســنامه  551 در تاریخ 97/4/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- سهیال قادری به شماره شناسنامه 4050531887متولد 1352فرزند متوفی 
2- مظفر قادر والی به شــماره شناسنامه4050533936 متولد1356 فرزند متوفی 3- لیال قادری والی به شماره 
شناســنامه 4051976432 متولد1364 فرزند متوفی 4-علی قادری والی به شــماره شناسنامه4040106921 
متولد1369 فرزنــد متوفی  5- حاتم قادری والی به شــماره شناســنامه 4051976424 متولد 1363 فرزند 
متوفی  6- مه لقا قادری والی به شــماره شناسنامه 4051977234 متولد1365 فرزند متوفی  7- شهال قادری 
والی به شــماره شناســنامه4040314166 متولد 1375 فرزند متوفی  8- سارا قادری والی به شماره شناسنامه 
4040236254 متولد 1372 فرزند متوفی  9- حوریه آذرباد  به شــماره شناسنامه 4051614441  متولد1333 
فرزند هدایت همســر متوفی.اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 359(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین 

آگهي حصر وراثت
آقای حسین گلستانی زهره دارای شماره شناسنامه  98 به شرح دادخواست 
کالســه 596/98/112 از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان شمسی عسگری به شماره شناسنامه  22 در 
تاریخ 98/7/19 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- حسین گلستانی زهره فرزند رجبعلی 
متولد1337 به شماره شناســنامه 98 همسر متوفی. 2- امین گلستانی زهره 
فرزند حسین متولد 1374 به شماره شناسنامه 4040255828 فرزند متوفی. 
3- محمد مســگری فرزند  نقی متولد 1309 به شماره شناسنامه 1385 پدر 
متوفی. 4- صدیقه مسگری فرزند  ســیف ا..متولد 1319 به شماره شناسنامه  
804 مادر متوفی.  اینك با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 360(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

افزایش 46 درصدی پرورش دهندگان
 زنبور عسل در فامنین

 امسال ۵4تن عســل از کلنی های زنبور عســل فامنین برداشت 
شده است ودرسال جاری پرورش دهندگان زنبورعسل در شهرستان 

رشد4۶درصدی داشته است.
رئیس جهاد کشــاورزی شهرســتان فامنین با بیان این مطلب گفت: 
باتوجه به پایان رسیدن سر شماری کلنی های زنبور عسل در فامنین، 
عملیات سرشــماری کلنی های زنبورعسل از ششم مهرماه با تشکیل 
پنج اکیپ به منظور به روز رســانی آمارو اطالعات زنبورســتان ها تا 
اواخر مهرماه انجام شده اســت وزنبورداران که دارای40فروند کندو 
می باشند، پروانه مشاغل خانگی و باالی 40 فروند دفترچه زنبورداری 

صادر می گردد و این آمار تا پایان مهرماه 99 معتبر می باشد.
جعفر کاویانی دلشــاد بیان کرد: در این طرح ۶۱ زنبورستان با ۵۱2۷ 
کلنی زنبور عسل مورد بازدید قرار گرفت که ۵4 تن عسل مرغوب از 
این کلنی ها برداشــت شده است . باتوجه به افزایش 4۶% زنبورستان 
در شهرستان اشتغال ایجاد شده از کلنی های زنبورعسل برای ۸۵ نفر 
به صورت مستقیم و۱۵0 نفر به صورت غیرمستقیم بوده که زمینه تولید 

و فرآوری عسل در حال فعالیت هستند.
کاویانی دلشــاد ادامه داد: مسئول کانون یادگیری زنبورعسل در نمونه 
کشوری شهرستان فامنین در زنبورســتان، محمود دولتی بوده که در 
حال احداث واحد بسته بندی و استانداری سازی عسل در شهرستان 
به صورت صنعتی می باشــد وبا توجه به کشت یونجه و شرایط آب 

وهوایی فامنین این شهرستان مستعد ایجاد زنبورستان می باشد.
وی گفت: زنبورداری یکی ازمعدود مشاغل خانگی است که با سرمایه 
کم و با در آمد مناسب می باشد. به طور قطعی می توان گفت در سال 
اول شروع به کار در این حوزه می توان به اندازه سرمایه گذاری انجام 
شــده در آمد کسب کرد و دســت یافتن به این مهم نیازمند مدیریت 

صحیح زنبور داری و استفاده از یافته های نوین علمی خواهد بود.
وی در پایان گفت:  زنبورداران جهت جابجایی کندوهای خود حتمًا 
می بایست مجوز کوچ اخذ نموده و کندوهای خود را بیمه نمایند چرا 
که بیمه زنبورداری دام و طیور اجباری شــده است. در صورت عدم 
کســب مجوز کوچ، نیرو انتظامی اقدام به توقیف محموله های فاقد 

مجوز می نماید.

الزامی برای اتمام کار 
سایت موزه همدان وجود ندارد

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان با بیان 
اینکه الزامی برای اتمام کار ســایت مــوزه تا فالن تاریخ وجود ندارد 
گفت: البته مدیران شهرداری و استانداری و میراث فرهنگی عالقمند 

هستند کار زودتر به نتیجه برسد.
علی مالمیر در خصوص کند بودن روند اجرای ســایت موزه پیاده راه 
میدان امام)ره( اظهار کرد: شــهرداری مجری کار است، ضمن اینکه 
سایت موزه یک پروژه عمرانی است و کار عمرانی هم سازوکار خود 

را دارد و باید آزمایش های بتن و ... انجام شود.
وی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه الزامی برای اتمام کار ســایت 
مــوزه تا فــالن تاریخ وجود نــدارد گفت: البته مدیران شــهرداری، 
اســتانداری و میراث فرهنگی عالقمند هستند که کار زودتر به نتیجه 
برســد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری همدان 
خاطرنشــان کرد: میراث فرهنگی آمادگی بــرای تجهیز موزه را دارد 
و اشــیایی که در میدان امام کشف شد، مرمت و آماده شده تا بعد از 

ساخت موزه در آنجا استقرار یابد.
وی اضافه کرد: شــهرداری نیز دغدغه اتمام پروژه را دارد مگر اینکه 

محدودیت هایی به لحاظ کاری وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری همدان:
اعمال سلیقه در امر قضا

 زمینه بیرون شدن از مدار حق گرایی است

 اعمال ســالیق شخصی در رسیدگی های قضایی امری نادرست و 
زمینه ای برای بیرون شدن از مدار حق گرایی است.

رئیس کل دادگستری همدان در نشست یک روزه روسای دادگستری 
شهرستان ها، بخش ها و دادســتان های حوزه قضایی استان همدان 
خواستار حق گرایی در رســیدگی های قضایی و مقدمات آن شد و 
افزود: برخی امور نظیر اطاله بی مورد در رسیدگی قضایی و همچنین 

برخورد نامناسب با مراجعان مورد قبول نیست.: 
محمدرضــا عدالتخواه اظهار داشــت: مجموعه قضایی این اســتان 

هیچگونه خط قرمزی برای مبارزه با فساد در هیچ حوزه ای ندارد.
وی ادامه داد: در برخورد با تخلف مدیران و مســئوالن ضمن رعایت 
حریــم آبروی افراد، در صورت اثبات اتهــام باید با دقت و قاطعیت 
کامل برخورد شود. عدالتخواه با تاکید بر ضرورت جمع آوری کامل 
اطالعــات و گزارش های موثق در زمان برخورد با جرائم و مفاســد 
افزود: طرح ابتکاری تشکیل ستاد تألیف قلوب در استان به زودی اجرا 

و در این راستا 2 کمیته فرعی نیز راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: در همین چارچوب کمیته فرعی معتذرین و مصلحین با 
هدف اجرای مجازات های ترمیمی، کاهش ورودی پرونده به مراجع 
قضایی و با محوریت صلح و سازش و کاهش جمعیت کنونی زندان 

تشکیل شد.

کشت زیر پالستیک در همدان متوقف شود

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان خواستار توقف کشت زیر پالستیک در استان به 
دلیل ترکیب خاک و آسیب به منابع خاک شد و گفت: این نوع کشت به تولید محصول نیز کمک 

قابل توجهی نمی کند.
محســن جعفری نژاد بسطامی در مراسم روز جهانی »خاک« در همدان اظهار کرد: خاک حاصلخیز 

برای خودکفایی کشور و رونق تولید ضروری است اما ارزش واقعی خاک را هنوز در نیافته ایم.
وی با بیان اینکه در ایران در خصوص بیابان زایی رتبه باالیی داریم که موجب ناپایداری توسعه در 

کشور می شود گفت: توسعه ناپایدار عواقب جبران ناپذیری دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان اضافه کرد: در سال، ۵۶ میلیارد دالر خاک کشور را از 

دست می دهیم اما هنوز توجه چندانی به این مسئله نمی شود.
به گزارش فارس وی گفت: تخریب زیست بوم، آلودگی محیط زیست و کاهش منابع از پیامدهای 
مهم ناپایداری توســعه اســت که موجب بحران آب و غذا، بحران مواد اولیه، اتمام سوخت های 

فسیلی، تهدید محیط و سالمت و تغییر اقلیم می شود.
جعفری نژاد بسطامی رابطه توسعه پایدار، اقتصاد محیط زیست و جامعه را ارتباط تنگاتنگی دانست 
و بیان کرد: رابطه دوســویه با مردم، گفت وگو و آموزش و فرهنگسازی می تواند راه های خروج از 

وضعیت کنونی تخریب و فرسایش خاک را بگشاید.
وی در پایان ســخنانش خواســتار توقف کشت زیر پالستیک در اســتان به دلیل ترکیب خاک 
و آســیب به منابع خاک شــد و گفت: این نوع کشــت به تولید محصول نیز کمک قابل توجهی 

نمی کند.

کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان همدان
هیأت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان همدان

آگهی انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه قنادان و آجیل فروشان شهرستان همدان

علی سلیمانی - رئیس هیأت اجرایی انتخابات

در اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه صنفی ، بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب  معتبرآن اتحادیه دعوت 
می گردد با در دست داشتن اصل و یا تصویر پروانه کسب معتبر یا همراه کارت شناسایی معتبر  از ساعت 9 لغایت 11 روز دوشنبه 
مورخ98/9/18 جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه شخصا به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واقع در بلوار مدنی بلوار 
15 فروردین مراجعه و هیأت مدیره مورد نظر خود را  از بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر اعضای علی البدل و همچنین 
بازرس مورد نظر خود را به تعداد یك نفر بازرس اصلی و یك نفر علی البدل انتخاب نمایند. الزم به ذکر است بر اساس ماده 2 آیین نامه 
اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی و تبصره ذیل آن هر فرد صنفی دارای پروانه کسب در انتخابات دارای یك حق رای می باشد، حتی 
در صورت داشتن بیش از یك پروانه کسب در همان صنف. مباشرین فاقد حق رای می باشند و در مشارکت مدنی، فردی که پروانه به نام 
ایشان صادر شده دارای حق رای می باشد. همچنین براساس تبصره ذیل ماده 13 آیین نامه مذکور اعطای وکالت و یا نمایندگی جهت 

دادن رای ممنوع می باشد.

محمدرضا پشمکیان

محمد محمدخانلو

آیت اله شیری

محمدرضا مرکزی مقدم

امیر نجومی دلشاد حسن لطفی

محمد ارغوان

براتعلی فراهانی

امیرحسین همدانی

منوچهر به نژادمحمدرضا بخشی زاده امید احمدی

حسین علومی

محمد ناصری

جعفر همدانی

زهرا اژدر

اسامی داوطلبین هیأت مدیره به ترتیب حروف الفبا:

اسامی داوطلبین بازرسی به ترتیب حروف الفبا:

کارت بازرگانی به شماره 10980171507 متعلق به شرکت گل بید 
 سامن به  نام  شهاب یزدی مفقود گردیده است

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دانشنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی پیوسته امین بخشی کیا 
فرزند جعفر به شماره ملی 3875232917 و شماره شناسنامه 5  متولد 

1363/3/8 رشته مهندسی عمران -  عمران دانشگاه آزاد اسالمی 
سنندج مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کبودراهنگ- اکرم حمیدی: در دامنه شرقی 
کوه قلی اباد، روستای خوش آب و هوایی به نام 
قلی اباد قرار دارد که مردمانی بسیار میهمان نواز 
و خونگرم دارد هر چند جمعیت این روســتا 
بســیار کم اســت و تنها ۱۶ خانــوار در آنجا 
زندگی می کنند ولی جاذبه های بســیار زیبایی 
دارد که ساالنه افراد بسیاری از این منطقه دیدن 

می کنند.
کبودراهنگ گنجینه ای از جاذبه های گردشگری 
است که از جمله آنها می توان به غار علیصدر، 
تاالب شــیرین سو، قلعه باشــقورتران و کوه 
قلی آباد اشــاره کرد که در کوه قلی آباد چشمه 
آب معدنی جاری است و این یکی از بهترین 

مزیت های آب به شمار می رود.
با توجــه به ظرفیت های قلی آباد در راســتای 
ایجاد جنگل کاری در این منطقه مســئوالن در 
تالش هستند تا فضای سبز و جاذبه های دیدنی 
در آن ایجاد کنند تا به یک منطقه گردشــگری 

بکر تبدیل شود.
به همین منظور ۱4 آذر ماه همزمان با سراسر 
کشــور تعدادی از مسئوالن و مردم به همت 
منابع طبیعی شهرستان کبودراهنگ با حضور 
در منطقه گردشگری قلی آباد به مناسبت روز 
خــاک ۱2 هزار اصله نهــال در این منطقه و 
محور جاده ویان- کبودراهنگ کاشــتند و با 
این کار ۱20 هکتار به جنگل کاری شهرستان 

افزوده شد.
امام جمعه کبودراهنگ در این مراسم به اهمیت 
درخت کاری اشــاره کرد و افــزود: درخت و 
درختکاری آنقدر ارزشــمند است که خداوند 
متعال در قرآن شــجره طیبه و شــجره خبیثه 
معرفی کرده اســت و پیامبر)ص( اســالم نیز 
فرمودند اگر بخواهد روز قیامت بشــود و یک 
نهالی در دست انسان باشــد تا قیامت شروع 

نشده باید آن درخت را بکارد.
حجت االسالم و المســلمین نقی باقری اظهار 
داشت: درختکاری صدقه جاری است و امروز 
ما شــاهد آن هستیم که پیر و جوان، زن و مرد 
همه آمده اند در منطقه گردشــگری قلی آباد تا 
نهالی بکارند و امیدواریــم که ذخیره آخرت 
محسوب شــود چرا که کاشتن درخت از نظر 

اسالم بسیار ارزشمند است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 

کبودراهنگ نیز گفت: امــروز ۱20 هکتار در 
سطح شهرستان کبودراهنگ جنگل کاری داریم 
کــه ۵0 هکتار بذر و ۷0 هکتار نهال در منطقه 
گردشگری قلی آباد و حاشیه محور کبودراهنگ 

ویان می باشد.
محمود زنگنه افزود: هدف از کاشــت نهال در 
سراسر کشــور را جلوگیری از فرمایش خاک 
و افزایش ســرانه فضای سبز، ایجاد رطوبت با 
حفظ توسعه پوشــش گیاهی دانست و افزود: 
به مناســبت روز جهانی خاک در روز ۱4 آذر 
با شــعار نهال کاری برای ایران ســبز، در این 
شهرســتان نیز ۱2 هزار اصلــه نهال در منطقه 
گردشگری قلی آباد و محور ویان کبودراهنگ 

کاشته شد.
وی افزود: در ســطح شهرســتان  کبودرآهنگ 
تاکنون ۵4۵ هکتار حدوداً جنگل کاری داشتیم 
که با اضافه شــدن این ۱20 هکتار یک فضای 
ســبز خوبی به سرانه شهرستان اضافه می شود 
و با مشــارکت های مردمی ما در سال پیش رو 
می خواهیم فضای ســبز شهرستان را گسترش 

دهیم.
زنگنه ادامه داد: به دلیل وضعیت آب در منطقه 
از نــوع گونه های کم آب بر و مقاوم کشــت 
شده اســت و از جمله زالزالک، ارغوان، پسته 

وحشی، داغداغان سنجد، توت و.... هستند.

زنگنه همچنین اظهار داشــت: آبیاری و حفظ 
درختان موجود، جنــگل کاری تا هزار هکتار 
در سطح شهرستان جلوگیری از زمین خواری 
وکاشت درخت در این مراتع حفظ بندهای آبی 

از اهداف امسال ما است.
وی افزود: با توجه به کمبود آب در شهرستان 
و وجود گرد و خــاک در نظر داریم که طرح 
بیابان زدایــی را در ۳0 هکتــار از زمین هــای 

شهرستان آغاز کنیم.
رئیــس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
کبودراهنــگ در پایــان بیان داشــت: جذب 
مشــارکت های مردمی در کشت و نگهداری 
درختان از جمله اهداف اصلی ما در حفاظت از 
منابع خاک است که در این خصوص همزمان 
با کشــت نهال در ۱4 آذر ماه برگزاری مسابقه 

برای دانش آموزان و اهدای جوایز نیز داشتیم.

با کاشت نهال در منطقه گردشگری قلی آباد و محور ویان 

12 هکتار به جنگل کاری کبودراهنگ 
افزوده شد

9 سارق  خودرو های مردم 
درمالیر به دام افتادند

 فرمانــده انتظامي شهرســتان مالیر ، از 
دستگیري 9 سارق و کشف سه وسیله نقلیه 

مسروقه توسط پلیس مالیر خبر داد.
محمد باقر ســلگي با اعالم این خبر ، افزود: 
در راســتاي شناسائي و دستگیري مجرمان و 
سارقین با اجراي چند مرحله طرح ضربتي و 
هماهنگي الزم با دستگاه قضائي این توفیقات 

حاصل شد.
این مقام مسئول در تشریح این خبر ، افزود: در 
همین ارتباط مامورین کالنتري ۱۱ با حضور 
در صحنه و اعزام گشت هاي هدفمند موفق به 
شناسائي و دستگیري یک نفر سارق محتویات 
داخل خودرو و یک نفر کیف قاپ همچنین 

کشف یک دســتگاه موتورسیکلت مسروقه  
شدند و مامورین کالنتري ۱2 نیز دو نفر سارق 
محتویات داخل خودرو و یک نفر سارق منزل  
و کشف یک دستگاه خودروي پراید مسروقه 
همنین یک نفر سارق محتویات داخل خودرو 
توسط مامورین کالنتري ۱۳ در  سه ماموریت 

ضربتي و  پیش دستانه دستگیر کردند.
وي افزود: ماموریــن پلیس آگاهي نیز یک 
نفر ســارق خودروي سواري پژو پارس را 
شناسائي و ضمن دستگیري متهم نسبت به 
توقیف خودروي مسروقه اقدام مي نمایند و 
در ادامه نیز مامورین پاسگاه مهدویه نیز دو 
نفر ســارق از باغات را شناسائي و دستگیر 
نمودند که ضمن تشکیل پرونده قضائي هر 

9 نفر متهم تحویل مراجع قضائي گردید .
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 لیســت ها و سرلیســت ها، انصراف 
اصولگــرای غیررمانتیــک، دعــوت از 
جوانــان و زنان برای ثبــت نام، تالش 
برای اقناع چهره های شاخص در شورای 
ائتالف ایــن روزها دغدغه های متنوع و 
انتخاباتــی اصولگرایــان و شــانا برای 
حضور شایسته در انتخابات اسفند است.

ســاعت ۸ روز دهــم آذرماه 9۸ زنگ 
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس 
تا طی  نواخته شــد  اســالمی  شورای 
رقبــای حاضر در  ثبت نام  یک هفتــه 
این ماراتن یکدیگر را شناخته و آماده 
اســفندماه  دوم  انتخابات  در  حضــور 
انتخاباتی  تکاپــوی  میان  این  شــوند. 
جریان های سیاسی به ویژه اصولگرایان 
هم روز به روز شــدیدتر پیش می رود. 
برخی لیســت های انتخاباتی بسته شده 
اما هنوز در شــورای ائتالف نیروهای 
)شانا( حاضران در پی حضور  انقالب 
برخی  شــرکت  عدم  هســتند.  غایبان 
انتخاباتی هم  رقابت هــای  چهره ها در 
انتخاباتی این  از مهم ترین محورهــای 
روزهای اصولگرایان است و مهم ترین 
»علــی الریجانی«  انصراف  مهــم  این 

است.
 الریجانی و انصراف رمانتیک

روز  اســالمی  شــورای  مجلس  رئیس 
یکشــنبه در جمع خبرنــگاران آخرین 
نشســت خبری خود را برگــزار کرد و 
گرچــه در مقام رئیس قــوه مقننه از هر 
دری ســخن گفت و پاســخ داد اما مهر 
پایانی بــر گمانه هــای انتخاباتی درباره 

خــود زد. علی الریجانی روز یکشــنبه 
گرچه ســخن از تغییــرات فکری خود 
را رمانتیک خواند و از آن گذشــت اما 
همین تغییرات فضای نشست خبری او 
را بیش از هر زمان دیگری رمانتیک کرد. 
رئیس مجلس در  آخرین نشست خبری 
خود در مقام رئیس مجلس، در پاســخ 
به حضــور در انتخابات مجلس تصریح 
کــرد که موافقان حضورش را قانع کرده 
که ۱2 سال برای نمایندگی کافی است. 
الریجانی گفت: »ایــن تصمیم لحظه ای 
نیســت و من مدتی روی آن فکر کردم 
و امیدواریم که انشاءاهلل همین مسیر طی 

شود.«
اینکه چرا فیلســوف معقول اصولگرایان 
در این انتخابات غایب اســت و غیبت 
او چه تاثیــری بر انتخابات، اصولگرایان 
و مجلس خواهد داشــت نیازمند بحثی 
طوالنی اســت اما الریجانی دستکم طی 
۱2 سال گذشته شاید تغییرپارادایمی در 
تفکرات خود نداشــته باشد )که داشته 
است( اما از الریجانی ۸4 چنان فاصله ای 
گرفته است که درباره اصولگرا بودن او 
تردیدهای میان جریانی جدی اســت. او 
در مدل سیاســت ورزی خود این روزها 
نه بــه اصالح طلبان نزدیک اســت و نه 
اصولگرایانــی از جنس پایداری و حتی 
شــانا. شــاید این غیبت بتواند در مدل 
سیاســی آینده جایگاه او را مشخص تر 
و البته باثبات تر ســازد اما هرچه هست 
مجلس آینده با هر ترکیبی مردی معقول 

و البته معتدل را نخواهد داشت.

درباره تاثیر انصراف الریجانی از حضور 
در انتخابــات مجلــس هــم تحلیل ها 
متفاوت است. برای مثال »ناصر ایمانی« 
اســت:  معتقد  اصولگرا  فعال سیاســی 
»این انصــراف تاثیر جدی بــر جریان 
چون  داشــت  نخواهــد  اصولگرایــی 
سال هاست که آقای الریجانی با جریان 
ارتباط سیســتماتیک کاری  اصولگرایی 
نداشــتند، بلکه بعضًا بــا جریان مقابل 
ارتباط داشتند.« برخی هم او را کاندیدای 
بالقوه انتخابات ریاســت جمهوری سال 
۱400 می دانند و دلیل انصراف الریجانی 
از بهارســتان را برنامه ریــزی او بــرای 
پاســتور تحلیل می کننــد. در این میان 
آینده سیاســی او برای اصالح طلبان هم 
جالب توجه اســت.   »محمد عطریانفر« 
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران 
ســازندگی درباره حضور رئیس مجلس 
در جریــان اصالح طلب معتقد اســت: 
»دربــاره الریجانی باید ایــن را در نظر 
داشت که شــرایط  او نسبت به سال ۸4 
در کل فــرق کرده اســت. بــه هر حال 
تجربه سه دوره ریاســت مجلس کافی 
اســت تا او به عنوان یکی از نامزدهای 
اصلی و شاخص انتخابات ۱400 مطرح 
شــود. اگر جریان اصالح طلب نتواند به 
دالیل معلوم چهره های شــاخص خود 
را به فضــای انتخاباتی ۱400 وارد کند، 
احتمال دارد حمایتی را که در سال های 
92 و 9۶ از روحانی داشتند در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســیزدهم از علــی 

الریجانی به عمل بیاورند.«

 آن هایی که نخواهند آمد 
و آن هایی که سریع آمدند

تنها منصــرف کارزار انتخابات اما علی 
الریجانــی نبود. »حشــمت اهلل فالحت 
پیشــه« نماینده کنونی مجلس و »محمد 
قســیم عثمانی« دیگر نماینده مجلس از 
انتخاباتی مجلس  حضور در رقابت های 
یازدهــم کناره گرفته انــد. این در حالی 
اســت که دیگر همکار آن ها یعنی »نادر 
قاضی پور« نماینــده ارومیه برای ثبت نام 
عجله داشته که همراه نداشتن کارت ملی 
جدید آن را به تعویق انداخته اســت. از 
نکات قابل توجه ثبت نام های این دوره از 
انتخابــات مجلس حضور توام با تعجیل 
برخی چهره های سیاســی اصولگرا بود 
که »ســید محمود نبویــان«، »حمیدرضا 
حاج بابایی«، »حســن قدیــری ابیانه«، 
مســئول  مدیر  احدیان«  »محمدســعید 
روزنامه خراسان و »ســید شهاب الدین 
صدر« رئیــس جبهه پیشــرفت، رفاه و 
عدالت از شناخته شده ترین این چهره ها 

تاکنون بوده اند.
 شــانا و دعــوت از همه برای 

اجماع
شورای ائتالف مجموعه ای از 2۷ حزب 
و تشــکل )تاکنون( اســت که تازه ترین 
سازوکار انتخاباتی اصولگرایان را شکل 
می دهند و هرچند امیدهای بســیاری به 
عملکرد آن وجود دارد اما چالش هایش 
نیز قابل چشم پوشی نیست. این شورا در 
تازه ترین بیانیه خود از همه  چهره های 
اصولگرا، با تاکید بــر محوریت زنان و 
جوانان دعوت کرده است تا در انتخابات 

مجلس ثبت نام کنند.
 اما معرفی لیســت و سرلیست نهایی و 
کیفیت رســیدن به این فهرست در این 
شورا خود دغدغه بزرگی است آن زمان 
که بدانیــم از اصولگرایان معتدلی چون 
الریجانی خبری نیســت، قالیباف مردد 

حضور اســت، حدادعــادل اعالم کرده 
است به کنج فرهنگستان زبان قانع است 
و باهنر ســودای بهارستان در سر ندارد. 
در همیــن زمینه مهدی چمران و ناظمی 
اردکانی درباره شیوه بستن فهرست و سر 
فهرســت دو نظر متفاوت دارند. چمران 
معتقد است در شورای ائتالف نیروهای 
انقالب برای معرفی لیســت و سرلیست 
درون جریانی صورت  رای گیری  نهایی 
می گیرد. در حالی کــه ناظمی اردکانی 
می گوید به طور قطع نظرسنجی هایی که 
قرار اســت در تهران انجام شود تعیین 
کننده نهایی بــرای تصمیم گیری درباره 

سرلیست خواهد بود.
نماینده  حســینی«  نقوی  »سیدحســین 
اصولگرای مجلس می گوید: »مذاکرات 
زیــادی دراین باره بــا قالیباف صورت 
گرفته اســت، امــا هنوز خبر رســمی 
دراین بــاره اعالم نشــده و همچنان این 

گفت وگوها ادامه دارد«.
 پایداری ها و بهاری ها

 بازگشت به ائتالف؟
حضور هر یــک از طیف های بهاری  با 
محوریت »محمود احمدی نژاد« رئیسی 
قالیباف،  پایداری ها،  ســابق،  جمهوری 
معتدلین، جمنادر این شــورا خود با اما 
و اگرهایی روبروســت و برای حضور 
هریک از آن ها تالش هــای متنوعی در 
جریان اســت. اینکه تا چه میزان چنین 
تالش هایی نتیجه خواهد داد اســفندماه 
مشخص می شود اما دستکم راه دشواری 
در پیش شاناســت تا به رویای وحدت 

اصولگرایان واقعیت بخشد.
»محمــد ناظمی اردکانــی« عضو جبهه 
پیروان خط امام و رهبری چنین احتمالی 
را رد نمی کنــد و می گوید: »با توجه به 
اینکه در گفتمــان انتخاباتی آنها تعرض 
نســبت به وضع موجود پررنگ اســت 
ممکن اســت در بدنه ایــن دو جریان 

ائتالف نانوشــته، غیررســمی و به دور 
از چشــم و خواسته سران هر دو جریان 
رخ دهد.« واقعیت آن اســت که برخی 
از اعضــای جبهه پایداری با تمام اهتمام 
خود به شــورای ائتالف بــاز هم آن را 
ناکافی و حتی ناکارآمد می دانند و شاید 
ترجیح این دســته قــرار گرفتن در کنار 
بهاریون باشد تا ائتالفیون، آن هم زمانی 
که آیت اهلل »محمدتقی مصباح یزدی« از 
سازوکار شورای ائتالف حمایت ضمنی 

کرده است.
ائتالفی هــای  و  فهرســت ها   

انتخاباتی آماده
در تازه تریــن ائتالف هــای انتخاباتی نهم 
آذرمــاه ائتالف بــزرگ نیروهای انقالب 
اســالمی قم )ابناء قم( اعالم موجودیت 
کرد. تشکلی که در بیانیه اعالم موجودیت 
خــود را متشــکل از احــزاب اصولگرا، 
گروه ها، تشــکل ها، نمایندگانی از اقشار 
مختلف به ویژه علماء، فضالء اندیشمندان، 
دانشگاهیان چهره های شاخص و جوانان 
پرشــور و انقالبی قم دانســته و هدف از 
تشکیل را  تحقق بخشــیدن به بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی و ایجاد یک وحدت 
حداکثری و حقیقی بیــن تمام نیروهای 

انقالبی اعالم کرده است.
این اعــالم حضور در حالی اســت که 
جبهه شــورای هماهنگــی اصولگرایان 
استان قم به عنوان تشــکلی قدیمی در 
را شکل  ســازوکارها  انتخابات  هنگامه 
می داد که به نظر می رسد ابناء قم رقیبی 
تازه و البته جوان برای این تشکل باشد.

»لیست مردمی پویش گام دومی دعوت 
از مدیران  انقالبــی« فهرســتی  جوانان 
ارشــد و میانی دولت ســابق است که 
اعضای  از  یکی  »محمدصادق کوشکی« 
آن، این فهرست را پاسخی به ضرورت 
جوانگرایی و نوزایی در جریان اصولگرا 

می داند.

الیحه مقابله با فساد
 به مجلس رفت

 به گزارش دفتر هیئت دولت، رئیس جمهور الیحه »مقابله با فساد و 
ارتقای سالمت نظام اداری-مالی« را که به پیشنهاد وزارت دادگستری در 
جلسه 2۱ مهر ۱۳9۸ هیئت وزیران به تصویب رسید برای طی تشریفات 

قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.
این الیحه بــا توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشــی قانون ارتقای 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز نتایج حاصل از ارزیابی تأثیرات 
اجرای قانون مذکور در هشــت سال گذشته و ضرورت اتخاذ تدابیر و 
اقدامات روزآمد برای تقویت شاخص های شفافیت، پایش، پاسخگویی 

و انضباط اداری و مالی، تدوین شده است.
در این الیحه، فســاد به مفهوم هر فعل یا ترک فعل عمدی که توسط 
هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمان یافته 
صورت می  گیرد و با نقض قوانین و مقررات یا سوء استفاده از اختیارات 
قانونی منجر به کســب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم 
برای خود یا دیگری می  گردد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع 

یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد می  نماید، است.

نخستین اطالعیه هیات مرکزی نظارت 
منتشرشد

 در نخســتین  اطالعیه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اسالمی و نخســتین  میاندوره ای پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری تاکید شده است که این هیات و شورای نگهبان 
با هرگونه ادعا و سوءاســتفاده افراد در خصوص بررســی صالحیت 

داوطلبان برابر قانون رفتار خواهد کرد.
به گزارش شورای نگهبان، نخستین  اطالعیه هیأت مرکزی نظارت بر 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و نخستین  میاندوره ای 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری منتشر شد که متن این اطالعیه به 

شرح زیر است:
دراین اطالییه آمده است: به اطالع داوطلبان محترم نمایندگی یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اسالمی و نخســتین  میاندوره ای پنجمین دورة 

مجلس خبرگان رهبری می رساند؛
شــورای نگهبان و هیأت های نظارت بر انتخابــات، نظارت نهایی بر 

رسیدگی به صالحیت داوطلبان را بر عهده دارند.
شورای نگهبان با هرگونه ادعا و سوءاستفاده افراد در خصوص بررسی 
صالحیت داوطلبان و ارتباط با اعضای شبکه نظارت در سراسر کشور و 

یا نهاد شورای نگهبان برابر قانون رفتار خواهد کرد.
هیأت های نظارت در استان ها و هیأت مرکزی آماده دریافت گزارشات 

در خصوص تخلفات افراد سودجو خواهند بود.

من گفتم موضوع طرح افزایش قیمت بنزین 
ربطی به جلسه سران ندارد

 طرح افزایش قیمت بنزین از جانب دولت مطرح شد و من گفتم این 
موضوع ربطی به جلسه سران ندارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: در نهمین اجالسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه 
در جمع طالب اصفهان، تاکید کرد: وقتــی قانون داریم، قانون وظیفه 
دولت را مطرح کرده اســت و دلیلی ندارد در جلسه سران مطرح شود، 
اما دولت گفت ما از باب هماهنگی مطرح کردیم و نه از سر نظرسنجی.

به گزارش ایســنا، ابراهیم رئیسی افزود: بعد از مطرح شدن در جلسه، 
طرح های مختلفی بود و تنها طرح اجرا شــده مطرح نبود. حتی در این 
تیم اقتصادی دولت هم نظرات مختلف وجود داشــت و هرکدام برای 

نظرات خود استدالل هایی داشتند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بخشــی در قانون پیش بینی نشده بود، 
توضیح داد: مشخص نبود این پول با نظارت قانون چطور باید به تولید، 
انرژی و مردم برگشت می خورد. اصل موضوع جنبه هماهنگی داشت، 
اما بخشی که شورای ســران به نظرسنجی گذاشته شد، طرح مصرف 

پول این قضیه بود.
رئیسی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت سوخت یک امر قانونی بود، افزود: 
دو مسئله اصلی قانون و نحوه اعمال افزایش نرخ بنزین بود. من عرض 

کردم که اجرای این قانون باید با تمهید مقدمات انجام می شد.

الیحه بودجه سال ۹۹ توسط رییس جمهوری 
تقدیم مجلس می شود

 الیحه بودجه سال 99 کل کشور  این هفته توسط رییس جمهوری 
تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود.

مجلس شورای اسالمی فردا یکشنبه در دو نوبت و در روزهای دوشنبه 
و سه شنبه جلسه علنی دارد. قرار است وزیر راه و شهرسازی فردا برای 
پاسخ به سواالت علیم یارمحمدی نماینده زاهدان و روح اهلل بابایی صالح 

نماینده بویین زهرا در مجلس حضور یابد.
به گزارش ایرنا، همچنین قرار است وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه 
برای پاسخ به سواالت بیت اهلل عبداللهی و رضا علیزاده نمایندگان اهر و 
ورزقان و شکور پورحسین شقالن نماینده پارس آبان در مجلس حضور 
یابد.نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار است دستاوردها و مشکالت 
حوزه اقتصاد شــرکت های دانش بنیان و نوآورانه را نیز در این هفته در 
مجلس بررســی کنند.بررســی الیحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه 
شــهرداری ها و دهیاری ها، طرح یک فوریت ساماندهی بازار خودرو و 
طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی و اداری وزارت آموزش 

و پرورش در دستور کار این هفته مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
گزارش کمیســیون امنیت ملی از روند اجرای برجام در مجلس قرائت 
می شــودقرار است گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از 

روند اجرای برجام این هفته در مجلس قرائت شود.
همچنین قرار است گزارش کمیسیون آموزش در مورد مسائل مرتبط با 

فرهنگیان و مدارس خارج از کشور در مجلس بررسی شود.

واکنش پنتاگون به گزارش
 »اعزام 14 هزار نیرو برای مقابله با ایران«

 وال اســتریت ژورنــال بــه تازگــی در گزارشــی نوشــت، بــه گفتــه مقامات 
ــکا در  ــت ترامــپ افزایــش چشــم گیر حضــور نظامــی آمری ــی، دول آمریکای
خاورمیانــه را بــه منظــور مقابلــه بــا ایــران در نظــر دارد کــه ایــن افزایــش، 
ــی  ــروی نظام ــزار نی ــر و ۱4 ه ــای دیگ ــاو، جنگ افزاره ــن ن ــامل چندی ش

ــود. ــف می ش مضاع
به گزارش ایســنا، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گزارش منتشر شده از سوی 

وال استریت ژورنال را »غلط« خواند.
سخنگوی پنتاگون دقایقی بعد، توییت دیگری منتشر کرد که در آن آمده است: 
به طور مشــخص این گزارش غلط است. آمریکا اعزام ۱4 هزار نیروی نظامی 

به خاورمیانه را مد نظر ندارد.

شبکه ملی اطالعات را 
به شدت دنبال خواهیم کرد

 به هیچ وجه از حقوق مردم کوتاه نمی آییم چرا که آنان ولی نعمت انقالب 
هستند.

رئیــس قوه قضاییه اظهار کرد: چیزی که رهبــری برای ما در گام دوم انقالب 
ترسیم کرده اند این است که به عدالت نزدیک شویم.

به گزارش ایســنا، ابراهیم رئیســی افزود: احساس مسئولیت حس مبارکی 
اســت، فردی کــه در جامعه به معروف و منکر حســاس نباشــد، مرده 

می شود.  محسوب 
وی گفت:این نکته درســت است، شبکه ملی اگر فعال شود بسیاری از مسائل 
را حل می کند، شــبکه ملی اطالعات یکی از اهدافی است که به شدت دنبال 

خواهیم کرد و یکی از ضرورت های جدی کشور است.

رویکرد اصالح طلبان
 قهر با انتخابات نیست

 یک نماینده اصالح طلب مجلس شــورای اسالمی درباره رویکرد شورای 
عالی اصالح طلبان در انتخابات پیش رو تاکید کرد: رویکرد شورا قهر با انتخابات 

نیست، بلکه این شورا به دنبال تداوم و مشارکت است.
به گزارش ایســنا، محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران گفت: رویکرد شورا 
قهر با انتخابات نیست بلکه این شورا به دنبال تداوم و مشارکت است، اگرچه 
نارضایتی های عمومی وجود دارد، اما باید تالش کنیم آن ها را برطرف نماییم.

وی دربــاره علت حضور تعداد کمی از اصالح طلبان برای اعالم کاندیداتوری 
در انتخابات مجلس خاطرنشــان کرد: همچنان فرصت برای ثبت نام داوطلبان 
کاندیداتوری مجلس وجود دارد و معموال نیز افراد بســیاری روزهای آخر را 

برای ثبت نام در انتخابات ها انتخاب می کنند. 

 در دو روز گذشــته شــخصیت های 
سیاسی برای نام نویسی در ستاد انتخابات 
فرمانداری های اســتان قابــل توجه بود 
. روز پنچ و ششــم ثبت نــام نامزدهای 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اســالمی در حالــی به پایان رســید که 
بیشــتر مراجعه کنندگان از افراد شاخص 
از نمایندگان ادوار گذشــته و نمایندگان 

فعلی مجلس بودند.
 البته پیش بینی می شــود امروز در آخرین 
روز ثبت نام شاهد حضور پرنگ از اقشار 

مختلف برای ثبت نام در مجلس باشیم.
گویــا اصولگرایــان این روزهــا حال و 
روز بهتری دارند برای همین دســت کم 
حضورشــان در این روزها پررنگ تر از 

جناح چپ بوده است.
به گزاش همدان پیام، ســهم اســتان از 
داوطلبــان یازدهمیــن دوره انتخابــات 
مجلس شــورای اسالمی تاکنون 2۸۳ نفر 
است که ۸9 نفر در حوزه انتخابیه همدان 
و فامنیــن، ۵۱ نفــر در مالیر، 29 نفر در 
نهاوند، ۱9 نفر در تویسرکان، ۳۵ نفر در 
بهار و کبودراهنگ، 2۷ نفر از اســدآباد، 
۳۳ نفر در حوزه انتخابیه رزن و درگزین 
بود که از این تعــداد 20۷ نفر مرد و 2۶ 

نفر زن هستند.
ستاد انتخابات شهرستان همدان نیز در دو 
روز گذشته روزهای نسبتا شلوغ تری را 
از جهت حضور برخی چهره ها پشــت 
سر گذاشــت با این استقبال  که بیشتر از 
ســوی کاندیداهای جوان می باشد پیش 
بینی می شود کاندیداهای سنتی با چالش 

جدیدی مواجه شوند.
جعفــری نســب مــدرس دانشــگاه از 
داوطبانی بود کــه برای انتخابات مجلس 
ثبت نــام کرد او در گفتگــو با خبرنگار 
ما درباره هــدف از حضورش در عرصه 
با  اینگونه توضیــح می دهد:  انتخابــات 
محورهای اقتصادی استان آشنایی دارم و 
با توجه به فرمایــش مقام معظم رهبری 
وارد این عرصه شدم تا بلکه بتوانم گوشه 

ای از مشکالت اقتصادی را حل کنم.
جعفری با بیان اینکــه وظیفه اصلی یک 

نماینده تصویــب قانون، اصالح قانون و 
براشتن موانع و قانون هایی است که مانع 
کســب و کار می شوند می گوید: هدف 
من کار کــردن روی متغیــر های کالن 
اقتصای کشــور استان اســت و به دنبال 

رشد اقتصادی استان هستم .
او تاکیــد مــی کند که به نفع شــخصی 

خاصی کنارگیری نمی کند. 
معصومــه یزدانی از بانوان جوان همدانی 
اســت که برای ثبت نام به ستاد انتخابات 
همدان مراجعه کرده است او معتقد است: 
اگر انسان بتواند صادقانه برای جامعه اش 
کاری انجام بدهد به نظــرم باید در این 
عرصه شرکت کند و دغدغه من با توجه 
اینکه در شــرایط اقتصــادی خوبی قرار 
نداریم رسیدن به شــرایط کنونی جامعه 

است.
مهدی عبــدل نیز از کارمندان ســازمان 
صنایع و معادن همدان اســت او با بیان 
اینکــه یک دوره هم کاندیدای شــورای 
شــهر همدان بوده می گوید: با توجه به 
مشــکالتی که در جامعه وجــود دارد و 
پتاســیل هایی که در خودم دیدم در این 
دوره ثبــت نام کــردم تا انشــاا... بتوانم 

مشکالت جوانان و اشتغال را حل کنیم.
رضا میرزایی که سابقه حضور در شورای 
شــهر و ثبت نام در دوره گذشته مجلس 
را در کارنامــه کاری خــود دارد نیز روز 
پنج شــنبه ثبت نام کرد او معتقداســت : 
در حــوزه اقتصاد و رفاه مردم در این 40 

سال اقدام شاخصی صورت نگرفته است.
میرزایی می گوید: بــا توجه به گام دوم 
انقالب بایــد در رابطه بــا فرآینده های 
توســعه بازنگــری کرد به گونــه ای که 
خروجی داشــته باشــد. او با بیان اینکه 
در حوزه های سیاســت خارجی، توسعه 
اقتصادی فرهنگ برنامه دارم به این نکته 
تاکید می کند که در مجموع برای "تغییر" 

آمده است.
میرزایی در ادامه به این نکته اشــاره می 
کند کــه احمد گازرانی یکــی از فعاالن 
اقتصادی هم دربــاره هدفش از حضور 
درعرصه انتخابــات اینگونه توضیح می 
استان  اشــتغال  دهد: همیشــه وضعیت 
دغدغــه من بــوده از همه مهمتــر بنا به 
فرمایش مقام معظم رهبری در راســتای 
گام دوم انقالب نیــاز به حضور جوانان 
دراین عرصه یکی از نیاز هایی اســت که 
می تواند خون را در رگ انقالب بهتر به 

جریان بیندازد.
وی در پاســخ به این ســوال که شما به 
عنوان عضــو هیات اجرایی شهرســتان 
معرفی شــدید اما در حــال حاضر برای 
مجلس ثبت نــام می کنید؟ پاســخ داد: 
انصراف دادم از ماهها قبل دوســتانم در 
حوزه اصناف پیشنهاد داده بودند در این 

عرصه حضور پیدا کنم.
نــام داوطلبــان  ثبــت  پنجــم  در روز 
یازدهمین دوره مجلس شــوراي اسالمي 
حــوزه انتخابیه مالیر نیز شــاهد حضور 

چهره هاي سیاســي بود ؛ حجت االسالم 
احــد آزادیخواه نماینده مــردم مالیر در 
مجلس شوراي اسالمي با همراهي مادر و 
همسرش در حوزه انتخابیه مالیر حضور 

یافت و ثبت نام خود را کامل کرد.
آزادیخــواه دلیل حضــورش در ماراتن 
انتخاباتي را اینگونه بیان می کند : اعتقادم 
بــر این اســت که مجلس یــک جایگاه 
تخصصي اســت و تجربه مــي تواند در 
پیشــبرد برنامه هاي مجلــس ثمربخش 

باشد .
او بابیــان اینکه به مجلس دهم نمره قابل 
قبولي نمــي دهد می افزایــد: در دوران 
چهارساله حضورم در مجلس چه از نظر 
قانونگذاري چه نظارت بر احسن اجراي 
قوانین نمره قابل قبولي به خودم مي دهم 
و در کسب این نمره همسر و مادرم نقش 
موثري داشتند و زحمت زیادي کشیدند 

تا کارم را درست انجام دهم .

علي نعمت چهاردولي نماینده مردم مالیر 
در دوره نهم مجلس شــوراي اسالمي از 
دیگر چهره هاي سیاســي بود که با شعار 
" بازگشــت اعتماد دوبــاره مردم به مرد 
همیشه حاضر "اعالم حضور کرد و ثبت 

نام خود را انجام داد.
او بــا هــدف ارتقا جایگاه شهرســتان ، 
تقویت سرمایه هاي انساني مالیر ، مدیر 
پروري و آشکارسازي پتانسیل هاي نهفته 
مالیــر پا به عرصه انتخابات گذاشــته و 

ثبات مدیریتي را یکي از ضروریات مالیر 
عنوان می کند و می گوید : مالیر از نبود 
ثبات مدیریتي لطمه خورده است چرا که 
مدیر باید زمان داشته باشد تا برنامه هاي 
مدیریتي خود را به سرانجام برساند و به 

اهداف خود دست یابد.
محمــد کاظمي نماینده فعلــي مالیر در 
مجلس شوراي اسالمي هم از دیگر چهره 
هاي سیاســي بود که از ســتاد انتخابات 
کشور در تهران براي حوزه انتخابیه مالیر 

نام نویسي کرد.
 پایان 6 روز

9 هــزار و ۸0۶ نفر آماری بود که دیروز 
ستاد انتخابات کشور از تعداد نام نویسی 
کنندگان در ۶ روز نخســت برای مجلس 
اعالم کــرد که از این تعــداد 2۳ درصد 
ســابقه نمایندگی ادوار و 4 درصد سابقه 
نمایندگــی مجلــس فعلــی، 2۷ درصد 
ایثارگر و 2 درصد روحانی هســتند و 4 

درصد سابقه نمایندگی مجلس دارند.
همچنیــن ۸ هــزار و ۷۵۳ نفــر از این 
داوطلبان مرد و یــک هزار و ۵۳ نفر زن 

هستند.
داوطلبان این انتخابات تا ۱۶ آذر فرصت 
دارند تا با در دست داشتن مدارک الزم، 
در انتخابات ثبت نــام کنند و طبق قانون 
فرصت ثبت نا داوطلبان تمدید نمی شود. 
مدت زمان ثبت نام در هر روز از ساعت 
۸ صبح لغایــت ۱۸ عصر و به مدت ۱0 

ساعت است. 
بنابر اطالعیه شــماره 2 ســتاد انتخابات 
منظور  بــه  می  توانند  داوطلبان  کشــور، 
اعالم داوطلبی خود در مهلت تعیین شده 
با همراه داشــتن مــدارک زیر به وزارت 
کشــور، فرمانداری  های مراکز حوزه  های 
انتخابیه، ســفارتخانه ها، کنسولگری  ها یا 
نمایندگی  های سیاسی جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کشور مراجعه و اقدام 

به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.
■ اصل کارت ملی و یک نســخه تصویر 

آن
■ اصل شناســنامه عکس دار و یک نسخه 

تصویر کلیه صفحات آن

■ یک قطعه عکس 4*۳ جدید
■ اصــل و یک نســخه تصویــر آخرین 
مدرک تحصیلی معتبر )حداقل کارشناسی 

ارشد و یا معادل آن(
■ اصل و تصویر گواهی رســمی مبنی بر 
قبول اســتعفاء و عدم اشتغال در پست و 
مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع 
ماده 29 قانون انتخابات مجلس شــورای 

اسالمی
■ اصل و یک نسخه تصویر کارت پایان 
خدمــت وظیفه عمومی یا کارت معافیت 
دائمی و یا مدرکی معتبر دال بر روشــن 
بودن وضعیت مشــمولین خدمت وظیفه 

عمومی.

آمار ثبت نام در روزهای پنجم و ششم از283 داوطلب گذشت

چهره های جدید رقیب سنتی

غایبان بزرگ انتخابات و حاضران 
پرتالش آن

�� ۵4 نفر آمار روز ششــم ثبت نام در 
استان

■ تعداد کل ثبت نام کنندگان: 
 ۵4 نفر 

■ تعداد زنان : 4 نفر 
■  تعداد مردان : ۵0 نفر 

■  حوزه انتخابيه:
■  همدان و فامنین : ۱۶ نفر 

■  مالیر : 9 نفر 
■  نهاوند: ۵ نفر

■  تویسرکان: ۳ نفر 
■ بهار و کبودراهنگ: ۸ نفر

■ اسدآباد: ۶ نفر
■  رزن و درگزین: ۷ نفر

■  مدرک تحصيلي :
■ کارشناسي : ۳  نفر 

■ کارشناسي ارشد : 4۳  نفر 
■  دکتري: ۷ نفر
■ حوزوي: ۱ نفر

■  شغل:
■ کارمند: 29 نفر

■ استاد: ۷ نفر
■ فرهنگي: ۳ نفر

■ آزاد: 4 نفر
■ بازنشسته: ۶ نفر
■  پزشک: 2 نفر

■ بیکار: ۱ نفر
■ سایر: 2 نفر
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نیش و نوش

نام نویسی از فرهنگیان فاقد مسکن تا 20 آذر ادامه دارد
 ثبت نام از فرهنگیان فاقد مســکن از پنج شنبه گذشته آغاز شد و تا روز چهارشنبه 

20 آذر امسال ادامه دارد.
به گزارش فارس، در پــی امضای تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
مسکن و شهرسازی مقرر شد که ۱۷0 هزار واحد مسکونی طی ۳ سال برای فرهنگیان 
فاقد مسکن فراهم شود.ثبت نام متقاضیان در سامانه maskan.medu.ir آغاز شده 

است و فرهنگیان فاقد مسکن باید نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند.
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص گفت: ثبت نام از 
هفته گذشته در تمام مناطق آموزشی آغاز شده است و امروز سامانه ما به طور متمرکز 

در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.

دولت با ارائه تسهیالت حقوقی و مالی از تشکل های 
جوانان حمایت کند

 دولت باید با ارائه تســهیالت مالی و حقوقی از تشــکل های مردم نهاد و جوانان 
حمایت کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: ما در فرهنگ ایرانی خود نوع دوستی 
و بشر دوستی را داریم. در حال حاضر بر اساس آمارها بیش از ۵2 هزار سازمان مردم 

نهاد، تشکل و خیریه در کشور داریم.
معصومه ابتکار افزود: در طول سال های اخیر تشکل ها در حوزه های مختلف به ویژه 
در حوزه های بهداشــتی بسیار پیشرفت داشته و اطالعات خوبی را به مردم در حوزه 

بیماری ها، ایدز، باروری و غیره ارائه داده اند.  

نگرانی بازنشستگان کشوری بابت بیمه تکمیلی
 بازنشســتگان کشــوری که قرارداد بیمه تکمیلی آنها اول دی ماه منقضی می شود، 
نگــران قرارداد جدیــد بیمه تکمیلی هســتند.به گزارش ایلنا، قــرارداد بیمه تکمیلی 
بازنشستگان کشوری اول دی ماه به پایان می رسد و قرار است صندوق یک بیمه گذار 
جدید برای بیمه تکمیلی بیابد.بازنشســتگان که معتقدند ســقف تعهدات و پوشــش 
خدمات بیمه تکمیلی هیچ گاه کافی نبوده است، نگران قرارداد جدید هستند و می گویند 
امیدواریم صندوق بیمه گذار را ملزم کند که هم سقف تعهدات و هم خدمات درمانی 

را پوشش بدهد.
این درحالیســت که بازنشستگان معتقدند؛ بایســتی بیمه ی پایه، همه نیازهای درمانی 

بازنشستگان را پوشش دهد و نیازی به بیمه تکمیلی نباشد.

رد آن سه قطره سرخ بر16 آذر
 از راه رســیده و نرســیده، گام های آلــوده اش را بر خاک ایران 
گذاشــته و حاال قربانی می خواهد. گرگی اســت که بر گله خواهد 

زد و چوپان، به افتخار هم نشینی با او، بهترین ها را قربانی می کند.
ســه قطره خونی که ۱۶ آذر ۱۳۳2 به پای نیکســون ریخته شــد و 
ســنگفرش های دانشگاه تهران را نگین کرد، هنوز هم زنده و جاری 

است.
هنوز این قطره های ســرخ، بخار بلند می شــود و اگر نبود که برای 
حفظ سنگر ایســتاده اند، جاری می شدند و دانشــگاه و تهران را با 

خود می بردند.
بــوی تازگی که از عصاره جان دانشــجو برمی خیزد، همراه با بوی 
سنگفرش های لگدمال شده دانشــکده فنی، در خیابان های دانشگاه 
می پیچیــد، از زیر در می گذرد و تمام ایران را فرا می گیرد. آن وقت 
به یاد می آوری که در ۱۶ آذر، خشــم و اعتراض دانشــجویان را با 
گلوله پاسخ گفتند و تن های نحیفشان را پیش پای نیکسون، به خاک 

و خون کشیدند.
ــه  ــی آوری ک ــاد م ــه ی ــاره را ب ــای پ ــته و دفتره ــای شکس قلم ه
ــد و  ــاده بودن ــی افت ــای دانشــکده فن این جــا و آن جــا، روی پله ه
ــه بعــد، هــر ســال، فضــای  ــه ای کــه از آن ب فریادهــای فــرو خفت

ــد. ــر می کن ــگاه را پ دانش
ــوب  ــی را خ ــکده فن ــای دانش ــه الی دیواره ــر الب ــم اگ ــوز ه هن
ــه  ــی ک ــی؛ گلوله های ــی ببین ــه را می توان ــای گلول ــری، زخم ه بنگ
۱۶ آذر، پیکــر دانشــگاه را خراشــیدند و آذر اهورایــی را بــه بهمــن 

جاویــدان پیونــد زدنــد.
ــدای  ــگاه، ص ــای دانش ــم در راهروه ــوز ه ــن! هن ــوش ک ــوب گ خ
فریــاد حــق طلبانــه دانشــجویان شــنیده می شــود. مــرگ را بــه ذلــت 
ترجیــح دادنــد و امــروز، فریــادی کــه برآوردنــد، بــه موجــی عظیــم 
تبدیــل شــده اســت کــه همچنــان زنــده و جــاری بــه پیــش مــی رود.

هرســاله در آستانه روز ۱۶ ام از آذری که تا ابد جاودانه خواهد ماند 
هزار سؤال در ذهنت به هم می شود که اگر نبودند این جوانان راسخ 

انقالبی ریشه و آینده ایران چه می شد؟
 همان هایی که  شکوفه داده اند، شــکفته اند و  بزرگ تر از خودشان 

فکر می کنند.
همان جوانانی که روزها را به سرانگشــت پرسش گری هایت ورق 
می زنند و می کاوند، دانش، چراغ راهشــان است تا در جاده ای قدم 

زنند که جز سر بلندی کشورشان نیست .
از همــان ۱۶ آذر ۱۳۳2، میخک های قرمز، تصمیــم گرفتند که هر 
ســال، همان روز، جشن تولد بگیرند؛ جشــن تولد شجاعت جوان 

بیدار ایرانی.
حاال زمان آن اســت که پر توان تر از همیشه فریاد زد که ای جوانان 
آینده ســاز ایران تمام ذرات را به تکاپو فرا خوان. قدم هایت را آماده 

کن، گستره خاک، چه تند زیر گام هایت می دود. 
چقدر راه ها کوتاهند در مقابل قدم های مشتاق تو! سرک می کشی به 
آینده نزدیک خویش. حاال تو آنقــدر بزرگی که دیگر کره زمین، با 
همه عظمت و بزرگی اش، زیر قدم های تو کوچک اســت. جهان با 
تو حرف می زند. تمام دریچه ها، رو به ذهن روشــن تو باز می شوند 
چرا که امروز ۱۶ آذر و روز توست روزی که فرداهای روشن ایران 

زمین را نوید می بخشد.
چــرا که تو آمده ای تا دســت های نادانی شــهر را بگیری و آرام از 
کوره راه های جهل و ناتوانی، به سر منزل سعادت و آبادانی برسانی. 
ویرانه های شــهر، سرســبزی دســتان تو را به تمنا نشسته اند، فصل، 
فصل توســت. تو، تجربه های دیــروز را به تالش هــای فردا پیوند 
می زنی تا آینده ای بســازی لبریز از روزهای تــازه. رو به زیباترین و 

خوشبخت ترین منظره های زندگی.
امروز همان روزی اســت که نام تو، یادآور ســال هایی است که در 
عرصه علم، هم بال با رنگین کمان رقصان نور، بال گشــودید و چه 
زیبا در مسیر رهایی پرواز کردید و مکتب خانه ذهن روشن خویش 

را با چراغ روشن شهادت آذین بستید. 

جوان: ایران سیاه نیست ما سیاه کاریم 
 می تونی رنگ قلمتو تغيير بدی!!

خراسان: جان گرفتن داعش پشت ناآرامی های عراق 
 حاالبينی چه ماهی هایی می گيرن؟؟!

رسالت: همه گیری زنگ خطر ویروس جدید 
 مردم دیگه آب از سرشون گذشته ترس ندارن

شرق: قصه تکراری آلودگی هوای کالنشهرها 
 تکراری نيست با آنفلوآنزا تنوع گرفته!!

اصالحات: آشغال های دوست داشتنی 
  آشغال گردی جایگزین کشاورزی شده!!

قدس: دعوت به مناظره بنزینی 
 مراقب باشيد CNG ها با هم دعوا نکنن؟؟!

کیهان: مدعیان اصالحات سفره مردم را کوچک کردند
 سفره خودشون چی؟؟

آرمان: فرزندان مسئوالن در راه مجلس 
 آقازاده ها جایی که نمی تونن برن،  مجلس هم نرن؟

اخبار صنعت: تهران از طرح ملی مسکن حذف شد 
 حاال معلوم شد شانسی واقعيت داره

جام جم: آنفلوآنزا نگیرید تخت خالی نیست 
 راست می گه پول دارید یه بيماری با کالس تر بگيرید!!

آفتاب اقتصادی: اقشار کم درآمد بازنده گرانی ها 
 افراد کم درآمد هميشه جيبشون خالی بوده حاال پاره شده 

اعتماد: معاون اول رئیس جمهور: مردم صورتشــان را با سیلی سرخ 
نگه داشتند 

 دکتر جان احتماالً فکری برای این سرخی ندارید؟؟!
افکار: سازمان جنگل ها برای قانون هوای پاک چه کرد؟

 تو بيابون درخت می کاره تو جنگل مجاور ویال ميده!!
جوان: آخرین رفت و آمدهای بازماندگان برجام 

 این آخری دیگه خاله بازیه!!

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــأت موض ــه 1395/12/9 هی ــماره 139560326007002182 مورخ ــر رأي ش براب
تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای فتــح اهلل میرزایــی منــش 
فرزنــد عبــداهلل بــه شــماره شناســنامه 12515 صــادره از بهــار در شــش دانــگ یــك بــاب خانــه 
بــه مســاحت 148/39 مترمربــع پــالک 10970 فرعــی از پــالک 139 اصلــی واقــع در بهــار بخــش 
ــرز  ــوی مح ــیدنقی مصطف ــای س ــمی آق ــك رس ــطه از مال ــداری مع الواس ــدان خری ــار هم چه
ــه 15 روز آگهــي  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت. ل گردی
ــي  ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت مي ش
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي ب
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.) 349(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/1
هادی یونسی عطوف
رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326034000909 مورخه 98/8/9  هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان 
منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي علی صادقی فرزند غالم به شماره شناسنامه 916 صادره 
از قهاوند در  ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 58871 مترمربع تحت پالک132/547 
واقع در همدان روستای دشته بخش 5 خریداري مع الواسطه از غالم صادقی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 1442(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/1
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي

برابر رأي شــماره 660هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحیه یك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي  آقای 
حسن شهباز فرزند تقی به شماره شناسنامه 1464 صادره از همدان در بیست و هفت ممیز چهل و دو صدم شعیر 
مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ  عرصه  یك قطعه باغ به مساحت 14843/07 مترمربع قسمتی از پالک 27 
فرعی از 5 اصلي حومه بخش یك واقع در همدان استادان ابتدای جاده دیویجین خریداري از مالك رسمي آقای 
تقی شهباز محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 880(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/9/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/2

علی زیوری حبیبی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1398603260060001012 مورخ 1398/8/27 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالیر  تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای حجت ا.. کیانی 
فرزند عزت ا.. به شماره شناسنامه 21190 صادره از مالیر شش دانگ یك باب ساختمان 
به مســاحت 125/75 مترمربع قســمتی از پالک یك اصلی اراضی دولت آباد واقع در 
بخش چهار مالیر خریداری از مالك رســمی احمد گلبرودی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
)م الف 343(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/9/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/30

محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326006000973 مورخ 1398/8/23 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالیر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم پریســا 
گنجعلی فرزند رحیم به شماره شناسنامه 2034  صادره از مالیر شش دانگ یك باب 
عمارت به مســاحت 357/22 مترمربع قسمتی از  پالک یك اصلي اراضی دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالك رسمی احمد فتاحی محرز گردیده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 338(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/30
محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326007000840 مورخه 1398/8/20 هیأت موضوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین 
الوندلوئی فرزند بهروز به شــماره شناسنامه 4040648927 صادره از همدان در  سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یك باب ساختمان کارگاه به مساحت 4097/28 مترمربع 
پالک 1500 فرعی از 152 اصلی واقع در روســتای دســتجرد حوزه ثبتی بهار بخش 
4 همدان خریداری مع الواســطه از مالك رسمی آقای محمد حسین شعبانی محرز 
گردیده اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد.)م الف 346(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/1
هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

 شــیوع موج آنفلوآنزا امســال زودتر از 
سال های قبل در کشور آغاز شد؛ بیماری ای 
که بر اساس اعالم مسئوالن وزارت بهداشت 
تاکنون جان تعــدادی از مبتالیان را گرفته و 
رعایت نکردن نکات بهداشتی خطر ابتال به 
این بیماری را افزایــش می دهد. با توجه به 
گزارش های رسیده مبنی بر ابتالی برخی از 
دانش آموزان به این بیمــاری، برخی مناطق 
آموزش و پــرورش نیز به منظور جلوگیری 
از شیوع بیماری، تصمیم به تعطیلی مدارس 

خود گرفتند.
بر همین اساس رعایت برخی اصول بهداشتی 
که در زیر آمده اســت بــرای دانش آموزان 

حیاتی است:
 H۱N۱ ۱- عالئم و نشــانه های آنفلوآنزای
در انسان شبیه نشانه های آنفلوآنزای معمولی 
انسانی بوده و شــامل تب، سرفه، گلو درد، 
بدن درد، ســردرد، لرز و خســتگی است؛ 
بعضی افراد اســهال و استفراغ نیز داشته اند. 

مهمترین نکته بهداشتی در پیشگیری از ابتال 
به آنفلوآنزای فصلی شستشوی دستهاست.

2- رعایت آداب تنفســی بسیار مهم است 
و افرادی که دچار عالئم شــبیه این ویروس 
می شوند باید زمان سرفه وعطسه، دستمالی 
را جلوی دهان وبینی خود بگیرند و پس از 
استفاده دستمال را در پالستیک گذاشته و به 

سطل زباله بیندازند.
۳- خــود درمانی در مبتالیــان به ویروس 
آنفلوآنزای فصلی، موجب تشدید بیماری و 

بستری شدن آن ها در بیمارستان ها می شود.
4- مصــرف آنتــی بیوتیک هــا و داروهای 
کورتوندار برای این بیماران هیچ جایی ندارد 
و توصیه نمی شــود، چون آنفلوآنزای فصلی 
یک عفونت ویروســی است و خود به خود 

بهبود می یابد.
۵- استفاده از استامینوفن ساده، مایعات گرم  
و اســتراحت در منزل به این بیماران توصیه 
می شــود و نیاز به مصــرف داروی دیگری 

نیست.
۶- والدین از حضور فرزند مبتال به آنفلوآنزا 
در مدرســه جلوگیــری کننــد و بدون نظر 
پزشک اقدام به بردن فرزندان خود به مدرسه 
نکنند، چون این ویروس در ترشحات تنفسی 
بیمار وجود دارد و ممکن است دیگر دانش 

آموزان را نیز به این ویروس مبتال کند.
۷- رعایت نکات دقیق بهداشــتی از سوی 
دانــش آموزان، کارکنان مــدارس و والدین 
دانش آموزان موجــب فروکش  کردن  موج 

آنفلوآنزای فصلی می شود.
۸- دانش آموزان برای حفظ ســالمت خود 
و ایمن شــدن در برابر آنفلوآنزای فصلی هر 
شب هشت ساعت خواب آرام داشته باشند 
تا سیستم ایمنی بدن در بهترین وضعیت برای 

مقابله با ویروس باشد.  
9- دانش آموزان بــه اندازه کافی و هر روز 
هشــت تا ۱0 لیوان آب بنوشند تا سموم از 
بدنشان دفع شود و مخاط های مجاری هوایی 

و سینوس ها به اندازه کافی مرطوب باشد.
۱0- تغذیه مناسب )شیر ولبنیات کم چرب( 
و آمادگی برای مقابله با عفونت، در پیشگیری 
از آنفلوآنزا مهم است. بنابراین دانش آموزان 
با غالت، سبزیجات رنگدانه دار و میوه های 

غنی از ویتامین تغذیه کنند.
۱۱-دانش آموزان باید حتما از نظر جسمی 
فعالیت داشته باشند. ورزش مالیم می تواند 
سیســتم ایمنی را از طریــق افزایش گردش 
خون و اکســیژن رسانی به بدن تقویت کند؛ 
برای مثال پیاده روی ســریع برای مدت ۳0 
تا 40 دقیقه سه تا چهار بار در طول هفته به 
طور بارز ایمنی بدن را بهبود می بخشد )البته 

نه در هوای آلوده(.
۱2- زمانی که ذرات تنفســی منتشر شده به 
هوا از طریق عطســه و ســرفه فرد بیمار، به 
بینی فرد دیگر برسد، ویروس آنفلوآنزا انتقال 
می یابــد بنابر این دانش آمــوز بیمار باید از 

تماس فیزیکی اجتناب کند.

چند توصیه به دانش آموزان برای پیشگیری از آنفلوآنزا

سرقت نافرجام از طالفروشی همدان
  با همراهی مردم و حضور به موقع پلیس ســارقان یک طالفروشی 

در منطقه حصار امام خمینی شهر همدان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: ساعت 20 و 20 دقیقه پنجشنبه 
گذشــته خبر یک مورد سرقت طالفروشی به مرکز فوریت های پلیسی 
اطالع رسانی شــد که به علت حضور گشتی های پلیسی در محل، در 

کمتر از 2 دقیقه در آدرس یاد شده حضور یافتند.
جمشــید باقری در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: بر اساس بررسی های 
صورت گرفته، یک زوج وارد مغازه طال فروشی شده و سه لنگه النگو 
خریداری می کنند که پس از انداختن النگو در دســت زن جوان، فکر 

فرار به ذهن آنها خطور می کند.
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان اضافه کرد: مرد جوان از دادن پول 
طــال امتناع کــرده و زن او در این هنگام از داخــل مغازه می گریزد اما 
مالک حدود ۵۶ ساله طال فروشی با مرد جوان درگیر شده و از فرار او 
جلوگیری کرد. باقری ادامه داد: سارق با استفاده از سالح سرد و ضربه 
زدن به ناحیه شــکم، مالک طال فروشی را زخمی کرده اما با حضور و 

کمک مردم این مرد سارق در داخل مغازه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: ماموران نیز با حضور به موقع، 
همسر سارق را شناسایی و دستگیر کرده و پس از انتقال به مقر انتظامی 

این زوج به سرقت اعتراف می کنند.
باقری  با بیان اینکه مالک مغازه با آمبوالنس به مرکز درمانی منتقل شد 
افزود: سارقان دارای چند فقره سابقه سرقت هستند و در آخرین نوبت 

شهریورماه امسال توسط پلیس دستگیر شدند.
وی از همراهی و مشــارکت مردم در دستگیر سارقان قدردانی کرد 
و تعامل مردم به عنوان ســرمایه های اجتماعی بــا پلیس را عاملی 
برای افزایش ضریب امنیت و ارتقای احساس امنیت در شهر همدان 

دانست.

 در گذشته و با تفکرات سنتی ازجایگاه 
ویژه زنان در صحنه های اجتماعی کاســته 
شده بود و بسیاری اززنان در داخل خانواده 
و با تربیت فرزندان قدرت و درایتشان را به 
تصویر می کشیدند اما در دنیای کنونی زنان 
مجدد در صحنه های سیاســی، اقتصادی و 

فرهنگی ظهور یافته اند.
در حال حاضر زنان بسیاری درحال ایفای 
نقش در پســتهای کلیــدی و مدیریتی و یا 
سطوح دیگری می باشــند و این موضوع 
نشــان می دهد در زمان حال  زنان بیشتری 
در بازارهای کار حضور دارند و نســبت به 
گذشته حضورشــان در اجتماع به چندین 
برابر رســیده اســت از این جهت که زنان 
نقش پررنگ و قابل تقدیری ایجاد کرده اند.

یکــی از این عرصه ها کــه می توان معرف 
تاثیر گذار بودن زنان در جامعه باشد حوزه 
سالمت اجتماع است به طوریکه در همدان 
از یک  ســال گذشــته تا به امروز به همت 
مجمع خیرین ســالمت ۱۷ هــزار زن فعال 
در ایــن مســیر آموزش هــای الزم را در 

موضوعات مختلفی از سر  گذرانده اند.
از آنجــا که زنان نقش موثری در توســعه 
اجتماعــی و مهارت هــای زندگــی دارند 
یک از مواردی که در خصوص این قشــر 
به کرات عنوان می شــود پرورش و تربیت 
اســت که در این بین پــرورش خیر بودن 
در نهــاد خانواده قطع به یقین از ارزشــی 

دو چندان برخوردار است.
ــن  ــع خیری ــت مجم ــه هم ــته ب روز گذش
اســتان همــدان و امــور  بانــوان اســتانداری 
مراســمی تحــت عنــوان گردهمایــی و 
تجلیــل از زنــان فعــال ایــن حــوزه برگــزار 

شــد.
در ایــن مراســم دبیــر مجمــع خیریــن 
ــا بیــان اینکــه هــر جــا  ســالمت کشــور ب
از  موفق تــر  شــدند  عمــل  وارد  زنــان 
ــا توجــه  ــت: : ب ــر شــدند گف ــردان ظاه م
ــی  ــه م ــان در جامع ــذاری زن ــر گ ــه تاثی ب
ــالمت  ــوزه س ــر در ح ــن قش ــوان از ای ت
نهایــت اســتفاده را کــرد بــر همیــن اســاس 
بســیار زیــادی در کشــور در حــوزه خیرین 
ــام  ــی انج ــیار خوب ــای بس ــالمت کاره س

ــد. داده ان

حســینعلی شــهریاری بــا بیــان اینکــه 
ــران در حــوزه ســالمت  ــای خی کمــک ه
باقیــات و صالحــات اســت، گفــت: زنــان 
در پــرورش روحیــه خیــری در نهــاد 
ــت  ــع اس ــاز اجتم ــه رشیه س ــواده ک خان

ــد. ــری دارن ــش موث نق
و  بهداشــت  کمیســیون  رئیــس ســابق 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــس گف ــان مجل درم
ــار  ــادی در اختی ــای زی ــون ه ــه تریب اینک
روحانیــون و ائمــه جمعــه قــرار دارد ایــن 
بزرگــواران مــی تواننــد کارهــای خیــر در 
ــن  ــردم تبیی ــرای م ــالمت را ب ــوزه س ح

ــد. کنن
ــر  ــن کار خی ــه مهمتری ــان اینک ــا بی وی ب
مشــارکت در بخــش ســالمت اســت، افزود:  
ــانهای  ــه انس ــا ب ــام کاره ــرای تم ــرای اج ب
ســالم نیازمنــد هســتیم و زنــان خیــر حــوزه 
ســالم ترین ها  اط  بی شــک  ســالمت 
ــد  ــژه خداون ــگاه وی ــه ن ــرا ک ــتند چ هس
شــامل حــال آنــان شــده کــه توانســته اند در 

ــد. ــق گام بردارن ــه خل ــت ب راه خدم
در ادامه نیز مدیر کل امور بانوان استانداری 
همــدان بــا بیان اینکــه زنان در ۸ ســال 
دفــاع مقدس از خودگذشــتگی را به زانو 
درآوردند، گفت: همدان بانوان پر افتخاری 
چون دباغ را در تاریخ معاصر خود دارد که 

نمونه کامل و بارز یک زن ایرانی و انقالبی 
در تمام حوزه ها به خصوص جبهه مقاومت 

هستند.
ربیعه علیمحمدی زنان را پرچمدار توسعه 
و ســاخت کالبد های جامعه معرفی کرد و 
افزود: در اداره بانوان استانداری سعی داریم 
در چهار کمیته اقتصادی، سالمت، فرهنگی 
و اجتماعی، کودک و نوجوان از ایده و نظر 
زنان این شهر کمک گرفته تا بتوانیم شاهد 
پویایی بیشــتر زنان همدان در عرصه های 

مختلف باشیم.
ــا  ــدان ب ــان در هم ــه زن ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــه دارن ــتعدادی ک ــص و اس ــر تخص ه
می تواننــد در ســایت بانــوی پر افتخــار 
ــک  ــرد: ی ــوان ک ــد، عن ــام کنن ــد ثبت ن الون
جامعــه ســالم و رشــد یافتــه از دامــن 
زنــان و مادرانــی بیــرون می زنــد کــه 
مهارتــی  نبــوغ  و  اســتعداد های  دارای 
مختلــف در اجتمــاع هســتند بــر ایــن 
اســاس ســعی داریــم تــا بــا تکمیــل 
اطالعــات از زنــان مادســتان ایــن مســیر را 
ــان همــوار تــر از گذشــته کنیــم. ــرای آن ب
وی همچنیــن یــا قدردانــی از فعالیــت 
مجمــع خیریــن زنــان ســالمت در اســتان 
ــالمت  ــش س ــر در بخ ــان خی ــت: زن گف
ــه  ــتند ک ــی هس ــتگان زمین ــک فرش بی ش

ــا مهربانــی و پاکــی سرشــتی کــه دارنــد  ب
ــالمت  ــظ س ــا و حف ــان بیماری ه در درم
افــراد نقــش موثــری را بــر عهــده دارنــد.
ــع  ــر مجم ــن دبی ــم همچنی ــن مراس در ای
خیریــن ســالمت زنــان بــه بیــان گزارشــی 
نهــاد  ایــن  آموزشــی  فعالیت هــای  از 
ــته  ــال گذش ــت: از س ــرد و گف ــاره ک اش
خصــوص  در  زن  هــزار   ۱۷ تاکنــون 
ســرطان ســینه، تغذیــه و مهارت هــای 
همچنیــن  دیده انــد  آمــوزش  زندگــی 
ــکالت  ــوص مش ــز در خص ــرد نی ۱۱0 م
وبیمــاری روده بــزرگ، پروســتات تحــت 

ــد. ــوزش بودن آم
از  برخــی  بــه  اشــاره  بــا  یوســفی 
ــن مجمــع در همــدان  ــان ای انفاق هــای زن
ــته  ــال گذش ــور س ــه منص ــزود: صدیق اف
یــک ملــک بــه ارزش 22 میلیــارد تومــان 
ــه  ــه ب ــرار داد ک ــع ق ــار مجم را در اختی
همچنیــن  شــد  داده  اوتیســم  بیمــاران 
زمیــن 4 هــزار و ۵00 متــری کــه بخشــنده 
آن درخواســت حفــظ نــام خــود را داشــت 
از جملــه مــوارد شــاخصی بودنــد کــه بــه 

ــد. ــا داده ش ــد اعض ــز پیون مرک
در پایــان ایــن مراســم نیــز از ۱00 زن 
فعــال خیــر حــوزه ســالمت بــا تندیــس و 

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــر تجلی لوح تقدی

100خیرسالمت در همدان تجلیل شدند
■ نقش موثر زنان در پرورش روحیه هم نوع دوستی و خیر بودن
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نگاه

اقدامی برای بهبود کسب و کار
 قوانین در اضالع مختلف مدیریت کشــور می تواند باعث رشد 
و نزول بخش های مختلف بشــود؛ چنانچه در مباحث اقتصادی این 
قوانین اســت که می توانند باعث نابودی یک اقتصاد و یا شکوفایی 

آن شود.
تدوین قوانین در مســیر بهبود کســب و کار در کشــورهای توسعه 
یافته یکی از شــاخص های مهمی اســت که مورد نظر کارشناسان و 
پژوهشگران قرار می گیرید. اصوالً در بررسی وضعیت قوانین در مورد 
کسب و کار مهمترین شــاخص وضعیت کسب و کار های کوچک 
است؛ هرچه انجام کسب و کار برای شرکت های کوچکتر راحت تر 

باشد نشان از پویایی قوانین موجود است.
در همین بین مهم اســت بدانید برای پیشــرفت اقتصــادی و بهبود 
وضعیت کسب و کار در ترسیم قوانین، داشتن موانع بروکراتیک کم، 
نهاد های حقوقی قدرتمند و قوانین و مقرراتی که بر اســاس اقدامات 
بین المللی تدوین شده باشند از مهم ترین و کارآمدترین مسایل است.
در میان کشورهایی که در سال های اخیر با پیشرفت در تدوین قوانین 
در مسیر بهبود وضعیت کسب و کار گام برداشته اند، همسایه شمالی 
ما یک مورد مطالعاتی ارزشمند و عالی است. کشور گرجستان با 4۷ 
تغییر مثبت در اصالح مقررات کسب و کار در مقایسه با گزارش سال 
200۳ با اینکه از درآمد متوســط رو به پایین برخوردار است توانسته 
در میان 20 اقتصاد برتر جهان جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد و 
این مهم رخ نداده است جز با تن دادن به تغییر قوانین که حتی در میان 
اقتصاد های برتر جهان برترین اقتصادی است که از بیشترین تغییر در 
قوانین سود می برد و جالب است که بدانید بسیارند کشورهای توسعه 
یافته با درآمدهای باال که از نظر وضع قوانین در مورد بهبود وضعیت 

کسب و کار بسیار عقب تر از گرجستان هستند.
ســوال مهمی که اینجا مورد نظر مخاطبان قرار می گیرد این است که 
آیا تعداد قوانین تغییر یافته می تواند نشان از بهبود وضعیت کسب و 
کار باشد؟ بدون شــک پاسخ خیر است، اصالح قوانین موجود برای 
بهبود وضعیت کسب و کار یکی از شاخص های مهم است اما اجرای 
آن قانون نیز از اهمیت بسزایی برخودار است، و این اجرای قانون باید 
تاثیر گذار در وضعیت کســب و کارها باشد و همانطور که در ابتدای 
این یادداشــت به آن اشاره کرده ام بهترین بخش برای سنجش وضع  
و اصالح قوانین برای اقتصاد یک کشــور ســهولت در کسب و کار 
شرکت های کوچک است، چراکه وقتی شرکت های کوچک بتوانند 
با سهولت به کسب و کار خود بپردازند و برای توسعه و پیشرفت رو 
به جلو حرکت کنند به حتم کســب و کارهای شرکت های بزرگ و 

چند ملیتی هم از وضعیت خوبی برخوردار خواهند شد.
کشــور ما سالهاســت که نیاز به اصالح قوانین در بهبود کسب و کار 
دارد اما چرا در این سالها دولتها و مجلس عالقه ای به انجام این کار 

نداشتند خود یک مثنوی صد بند است.
دو نظریه اصلی در زمــان بندی اصالحات قوانین وجود دارد. نظریه 
اول می گوید: اقتصاد ها زمانی دســت به اصالح می زنند که مجبور 
باشند و این به این معنا اســت که راه دیگری ندارند و اینجاست که 
در با افزایش اصالحات در حین بحران روبرو هستیم. نظریه دوم می 
گوید:اصالحات در قوانین برای بهبود کسب و کار زمانی رخ می دهد 
که دولتی تازه برسرکار آمده باشد. اما به نظر نگارنده تغییر دولت ها به 
تنهایی نمی تواند باعث اصالحات در قوانین باشــد بلکه تغییر همراه 
با بحران اقتصادی می تواند یک اهرم قابل اتکا برای تدوین و اصالح 

قوانین مربوط به بهبود وضعیت کسب و کار باشد.
امیدوارم دولتمردان و مجلسیان در حال حاضر و  با آرام شدن بحران 
اقتصادی پشــت سر گذاشته شده دست به تغییرات اساسی در قوانین 
موجود برای بهبود وضعیت کســب و کار بزنند تا شاهد بحران های 
بعدی نباشــیم؛ چرا که بهبود وضعیت کســب و کار آغاز شکوفایی 

اقتصادی است.
* سیدعلی عباسی

افزایش قیمت گندم و دانه های روغنی 
در بازارهای جهانی

 دیروز در بازارهای جهانی قیمت گندم و دانه های روغنی افزایش 
یافت اما قیمت ذرت نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.

بــه گزارش فارس، دیروز در بازارهای جهانی قیمت گندم و دانه های 
روغنی، شــکر و دام پرواری افزایش داشــت قیمت ذرت ثابت بود و 

قیمت قهوه با کاهش همراه شد.
براساس این گزارش، هر بوشل گندم با ۱/۵دالر افزایش نسبت به روز 
گذشــته به قیمت ۵2۶ دالر و ۷۶ ســنت معامله شد. روز گذشته هم 

قیمت گندم در بازارهای جهانی افزایش داشت.
قیمت ســویا هم دیروز رشد ۵ دالری را تجربه کرد. سویای خوراکی 
رشد ۱/2 دالر داشــت و گیاه روغنی کانوال در بازارهای جهانی ۱/۵ 

دالر افزایش قیمت را تجربه کرد.
دیروز قیمت ذرت نســبت به روز گذشــته ثابت بود و هیچ افزایش 
قیمتی نداشت. هر بوشل از این محصول به قیمت ۳۸۱ دالر به فروش 
رفت.در گروه محصوالت کشاورزی نرم شکر رشد ۱2سنتی داشت. 
در گروه دام هم دام زنده با ۱۵سنت کاهش و دام پرواری با 2۳ سنت 
افزایش مواجه شــدایران واردکننده ذرت و دانه های روغنی اســت و 

امسال هم قرار است 2/۵ میلیون تن گندم وارد کند.

افزایش عجیب قیمت پراید 
111 از ۵3 میلیون گذشت

 دیروز قیمت تمامی مدل های پراید با افزایش همراه بود به طوری 
که این افزایش قیمت تا ۷00 هزار تومان هم پیش رفت.

به گزارش خبرآنالین، پراید که از اوایل آذر ماه روند صعودی را پیش 
گرفت با گذشــت نیمی از آذرماه این رونــد صعودی همچنان ادامه 
دارد بــه طوری که دیروز پراید ۱۱۱، ۵00 هزارتومان پراید۱۳۱، 400 
هزارتومان و پراید۱۳2 نیــز، ۵00 هزارتومان افزایش قیمت را تجربه 
کردند و به ترتیــب با قیمت ۵۳ میلیون و۳00 هزارتومان، 49 میلیون 

تومان و۵0 میلیون و۸00 هزارتومان معامله شدند.
 همچنین پراید ۱۱۱ )تنوع رنگ( بــا افزایش۷00 هزارتومانی به ۵۳ 
میلیون و۸00 هزارتومان رســید، ۱۳۱ و ۱۳2 در رنگ های دیگر هر 
کــدام 400هزارتومان گران تر شــدند و به ترتیب با قیمت 49 میلیون 

و۵00 هزارتومان و۵۱ میلیون و200 هزارتومان عرضه شدند.
پرایــد ۱۵۱ نیز از ۵۱ میلیون و۸00 هزارتومــان به ۵2 میلیون و۳00 
هزارتومان رســید که افزایش ۵00 هزارتومانی نسبت به روز گذشته 

را نشان می دهد.
تیبا 2 سفید با قیمت ۶2 میلیون و۷00 هزار تومان به فروش رسید.

تنش های تجاری قیمت طال را به باالترین 
سطح 1 ماهه نزدیک کرد

 قیمــت طال دیروز پس از این که رئیس جمهور آمریکا امیدهای 
بازار برای یک توافق اولیه ســریع با چین را از بین برد، با افزایش 
تقاضا برای سرمایه های امن، به باالترین سطح ۱ ماهه خود نزدیک 

شد. 
بــه گزارش مهر، پس از این که رئیس جمهــور آمریکا امیدهای بازار 
برای یک توافق اولیه ســریع با چیــن را از بین برد، با افزایش تقاضا 
برای سرمایه های امن، روز چهارشنبه قیمت طال به باالترین سطح یک 

ماهه خود نزدیک شد.
قیمــت خرید نقدی هر اونس طال، اســپات گلد، 0.۱ درصد افزایش 

یافت و به ۱4۷۸/۸۱ دالر رسید.
قیمت پیش خرید هر اونس طالی آمریکا هم تا ساعت ۱0:۵۶ دیروز 

با 2۵درصد افزایش به ۱4۸۸/۱0 درصد رسید. 
پــس از این که ترامپ گفت احتمال دارد توافق تجاری با چین تا بعد 
از انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2020 به تعویق بیافتد، قیمت 

طال تا باالترین سطح خود از ۷ نوامبر باال رفت.

فرصت بخشودگی بدهکاران بانک مسکن
 تا آخر سال تمدید شد

 با تمدید زمان اجرای طرح میثاق به مدت 4 ماه، امکان بخشــودگی جرایم تسهیالتی 
بدهکاران بانک مسکن تا پایان اسفند فراهم شد.

به گزارش خبرآنالین، طرح میثاق امســال با هدف مســاعدت با مشتریان دارای بدهی 
غیرجاری در بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک مسکن 
طراحی شــد. اجرای این طرح از ابتدای شهریور در شعب بانک مسکن در سراسر کشور 

آغاز شده و تا پایان اسفند ادامه دارد.
اجرای این طرح که با اســتقبال مشتریان بانک مواجه شده است با تسهیل در بازپرداخت 
مطالبات به بانک مسکن می تواند منابع الزم برای پرداخت تسهیالت جدید به متقاضیان را 

فراهم کند و از این منظر مشارکت مشتریان و تسهیالت گیرندگان بانک مسکن در تسویه 
مطالبــات غیرجاری، نقش زیادی در تامین منابع برای تقویت جریان تســهیالت دهی به 
متقاضیان جدید دارد، به همین خاطر هیأت مدیره بانک با تمدید آن به مدت 4 ماه دیگر 
تا پایان اسفند امسال موافقت کرد.در قالب طرح میثاق، در صورت واریز نقدی هر میزان 
از مطالبات غیرجاری انواع تسهیالت پرداختی اعم از عقود مبادله ای، مشارکتی، تسهیالت 
قرض الحســنه و ... و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت نامه های ضبط شــده، خالص 
جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد )حسب مورد ۶ تا ۱4 درصد از نرخ وجه التزام( 

به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار می گیرد.
در این طرح همچنین جرایم ســازنده هایی که تسهیالت ساخت دریافت کرده بودند، در 

صورت تعیین تکلیف مطالبات تا پایان اسفند ماه بخشیده خواهد شد.

از دیگر مزایای این طرح که از ابتدای شــهریور امســال به کلیه شعب ابالغ شده شامل 
مشــوق هایی از جمله، تســهیل در ضوابط فروش تدریجی )اقساطی( در صورت تعیین 
تکلیف مطالبات غیر جاری تســهیالت مشــارکت مدنی، تغییر نــام مدیون یا به عبارت 
دیگر امکان انتقال مانده تسهیالت بدون واریز درصدی از مانده بدهی به خریدار جدید، 
ســهولت در تعیین تکلیف مطالبات ناشی از تسهیالت مضاربه و اموال سرمایه ای، تمدید 

قراردادهای مشارکت مدنی مربوط به شهرهای آسیب دیده سیل های اخیر است.
اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مســکن تاکید کرد: تمام بدهکاران تســهیالتی با 
مراجعه به شعب در جریان جزئیات و میزان بخشودگی جرایم در صورت پرداخت تمام 

یا بخشی از بدهی خود قرار گیرند و تا فرصت باقی است از این امکان استفاده کنند.

آگهی مزایده 
نظر به اینكه به موجب دادنامه شــماره 9809978116700072 مورخ 98/1/25 صادره از شعبه هفتم 
دادگاه تجدید نظر اســتان همدان حكم ورشكســتگی شــرکت در حال تصفیه آرین ستایش غرب 
)ثبت 6528( صادر و قطعیت یافته اســت لذا در اجرای مواد 457 الــی 510 قانون تجارت در امور 
ورشكســتگی و ماده 6 نظامنامه قانون مذکور و همچنین مفاد آیین نامه اجرای اســناد رسمی الزم 
االجرای ثبت اســناد مصوب 1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( ملك شرکت در حال تصفیه شامل 

1-ششدانگ یك واحد صنعتی به مساحت 1500 مترمربع طبق اصول شرکت شهرک های صنعتی واقع 
در پلیس راه همدان- کرمانشــاه شهرک صنعتی بهاران که شامل امتیاز برق می باشد.

با توجه به موارد فوق الذکر کارشناس رســمی دادگستری کل بهای عرضه و اعیان و حق االمتیاز برق 
ملك مورد نظر را مبلغ 5/500/000/000 ریال ارزیابی نموده است.

شــرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی کارشناس )پایه( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شــود متقاضیان شرکت در مزایده باید 10% مبلغ پایه را به حساب 0225823028003نزد 
بانك ملی دادگســتری واریز و اصل فیش را در جلسه مزایده ارائه نمایند فروش کاًل نقدی یا توافق یا 
هیأت تصفیه بوده و تمامی هزینه ها )هزینه آگهی، کارشناســی- آب و برق و گاز و نیز مالیات نقل و 
انتقال و هزینه عوارض شــهرداری و هزینه شرکت شهرک های صنعتی( بر عهده برنده مزایده خواهد 
بود بدیهی اســت برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیسمت را پیشنهاد و ظرف یك ماه 
مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ 10% واریزی به نفع شــرکت در حال تصفیه ضبط خواهد 

شد 10 درصد واریزی سایز متقاضیان در مورد 98/10/16 مسترد می گردد.
شــرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد اســت و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل انجام 

مزایده حاضر و در جلسه شرکت نمایند.
زمــان و مكان اجرای مزایده: مزایده فوق الذکر در روز یكشــنبه مورخ 98/10/15 رأس ســاعت 12 
صبح در محل دفتر تصفیه شــرکت واقع در همدان، خیابان بوعلی روبه روی اداره دارایی طبقه دوم 

برگزار می گردد. نور دفتر تصفیه  آزمایشگاه 
متقاضیان محترم جهت کســب اطالعات بیشــتر از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر با شــماره تلفن 
3826729-081 تمــاس حاصل نمایند و با هماهنگی مدیر تصفیه از تاریخ نشــر آگهی از ملك مورد 

مزایده بازدید به عمل آورند.
)م الف 1404(

مدیر تصفیه - کریمی 

آگهی مزایده 
نظر به اینكه به موجب دادنامه شــماره 9609978116700892 مورخ 96/9/18 صادره از شــعبه چهاردهم 
دادگاه حقوقی همدان حكم ورشكستگی شرکت در حال تصفیه شاخ طالیی )ثبت 198( صادر  و طی دادنامه 
9809978116301241 شعبه ســوم تجدید نظر قطعیت یافته است لذا در اجرای مواد 457 الی 510 قانون 
تجارت در امور ورشكستگی و ماده 6 نظامنامه قانون مذکور و همچنین مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی 
الزم االجرای ثبت اســناد مصوب 1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( ملك و اموال شرکت در حال تصفیه 

شامل: 
1-ششدانگ یك واحد گاوداری به مســاحت 5000 مترمربع پالک های ثبتی 12/246 و 12/22 و امتیازات 
آن واقع در پلیس راه همدان تهران- جاده کارخانه قند حســین آباد ســمت چپ جاده جدیداالحداث که 
شــامل امتیازات کارگاهی شامل حق االمتیاز و انشعاب برق با ترانس هوایی حق االمتیاز و ارزش یك حلقه 

چاه می باشد.
با توجه به موارد فوق الذکر کارشــناس رسمی دادگســتری کل بهای عرصه و اعیان و حق االمتیاز )پالک 

12/246 و 12/22( را مبلغ 10/169/000/000 ریال ارزیابی نموده است.
شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی کارشناس )پایه( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می شــود متقاضیان شرکت در مزایده باید 10% مبلغ پایه را به حســاب 0111812485005 نزد بانك ملی 
دادگســتری واریز و اصل فیش را در جلســه مزایده ارائه نمایند فروش کاًل نقدی یا توافق با هیأت تصفیه 
بوده و تمامی هزینه ها )هزینه آگهی، کارشناسی- آب و برق و گاز و نیز مالیات نقل و انتقال و هزینه عوارض 
شــهرداری( بر عهده برنده مزایده خواهد بود بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین 
قیسمت را پیشنهاد و ظرف یك ماه مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ 10% واریزی به نفع شرکت 

در حال تصفیه ضبط خواهد شد 10 درصد واریزی سایز متقاضیان در مورد 98/10/16 مسترد می گردد.
شرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده 

حاضر و در جلسه شرکت نمایند.
زمان و مكان اجرای مزایده: مزایده فوق الذکر در روز یكشــنبه مورخ 98/10/15 رأس ســاعت 11 صبح در 
محل دفتر تصفیه شــرکت واقع در همدان، خیابان بوعلی روبه روی اداره دارایی طبقه دوم آزمایشگاه نور 

دفتر تصفیه برگزار می گردد.
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر با شماره تلفن 081-3826729 
تماس حاصل نمایند و با هماهنگی مدیر تصفیه از تاریخ نشــر آگهی از ملك مورد مزایده بازدید به عمل 

آورند.)م الف 1406(
مدیر تصفیه-   کریمی 

آگهی مزایده 
نظر به اینكه به موجب دادنامه شماره 9709978110700339 مورخ 98/4/23 صادره از شعبه هفتم دادگاه 
حقوقی همدان حكم ورشكســتگی شرکت در حال تصفیه سبك سقف الینا )ثبت 7050( صادر و قطعیت 
یافته اســت لذا در اجرای مواد 457 الی 510 قانون تجارت در امور ورشكستگی و ماده 6 نظامنامه قانون 
مذکور و همچنین مفاد آیین نامه اجرای اســناد رسمی الزم االجرای ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 )مواد 

122 و 126 و 129( ملك شرکت در حال تصفیه شامل :
1-ششــدانگ یك واحد صنعتی به مســاحت 1513 مترمربع و امتیازات آن واقع در کیلومتر 25 جاده 

همدان- مالیر، شهرک صنعتی گنبد، خیابان چهارم که شامل امتیاز برق می باشد.
با توجه به موارد فوق الذکر کارشناس رسمی دادگستری کل بهای عرصه و اعیان و حق االمتیازات را مبلغ 

5/100/000/000 ریال ارزیابی نموده است.
شــرایط مزایــده: مبلــغ مزایــده از مبلــغ ارزیابــی کارشــناس )پایــه( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت 
پیشــنهادی فروختــه می شــود متقاضیــان شــرکت در مزایــده بایــد 10% مبلــغ پایــه را بــه حســاب 
ــه  ــز و اصــل فیــش را در جلســه مزایــده ارائ ــزد بانــك ملــی دادگســتری واری 0225823013008 ن
نماینــد فــروش کاًل نقــدی یــا توافــق یــا هیــأت تصفیــه بــوده و تمامــی هزینه هــا )هزینــه آگهــی، 
کارشناســی- آب و بــرق و گاز و نیــز مالیــات نقــل و انتقــال و هزینــه عــوارض شــهرداری و هزینــه 
ــده  ــت برن ــی اس ــود بدیه ــد ب ــده خواه ــده مزای ــده برن ــر عه ــی( ب ــهرک های صنعت ــرکت ش ش
ــغ  ــاه مبل ــك م ــرف ی ــنهاد و ظ ــمت را پیش ــترین قیس ــه بیش ــردد ک ــی می گ ــی تلق ــده کس مزای
را تأدیــه نمایــد در غیــر ایــن صــورت مبلــغ 10% واریــزی بــه نفــع شــرکت در حــال تصفیــه ضبــط 

ــردد. ــترد می گ ــورد 98/10/17 مس ــان در م ــایز متقاضی ــزی س ــد واری ــد 10 درص ــد ش خواه
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده 

حاضر و در جلسه شرکت نمایند.
زمان و مكان اجرای مزایده: مزایده فوق الذکر در روز دوشــنبه مورخ 98/10/16 رأس ساعت 12 صبح در 
محل دفتر تصفیه شرکت واقع در همدان، خیابان بوعلی روبه روی اداره دارایی طبقه دوم آزمایشگاه نور 

دفتر تصفیه برگزار می گردد.
متقاضیان محترم جهت کســب اطالعات بیشتر از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر با شماره تلفن 3826729-
081 تماس حاصل نمایند و با هماهنگی مدیر تصفیه از تاریخ نشــر آگهی از ملك مورد مزایده بازدید به 

عمل آورند.
)م الف 1411(

مدیر تصفیه - کریمی

آگهی مزایده 
نظر به اینكه به موجب دادنامه شماره 9709978110901121 مورخ 98/10/18 صادره 
از شعبه نهم دادگاه حقوقی همدان حكم ورشكستگی شرکت در حال تصفیه صنعتی 
سرد و گرم یخ ریزان غرب)ثبت 1292( صادر و قطعیت یافته است لذا در اجرای مواد 
457 الی 510 قانون تجارت در امور ورشكســتگی و ماده 6 نظامنامه قانون مذکور 
و همچنین مفاد آیین نامه اجرای اســناد رســمی الزم االجرای ثبت اسناد مصوب 

1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( اموال و اثاثه شرکت در حال تصفیه شامل :
1-ماشین آالت و تجهیزات 

خم کن دو متری، قیچی 2 متری، نقطه جوش، دستگاه ترانس، پمپ باد، اره صابونی، 
ســه کاره چوب بری، پرس دستی، دستگاه جوش، موتور برق سیار، سنگ رومیزی، 
قیچی دســتی، دریل ستونی، گیره رومیزی، تنگ دســتی، کپسول هوا و آرگن 60 
کیلویی، دستگاه برش، میز کارگاهی، مكد فلزی، گاری کارگاهی، پرس حاشیه انداز، 
دســتگاه پرس رادیاتور یخچال، پرس سوراخ کن، دستگاه نورد، دریل، گر بر برقی، 
عمود بر، قیچی ورق بر، گیچ شــارژ گاز یخچال، موتور وکیوم، لوله بر مســی، لوله 
پرچ کن، میخ پرچ کن، گریس پمپ دســتی، روغن دان، دســتگاه پنس، انبر قفلی، 
پیچ گوشــتی، انبردست، سیم چین و دم باریك، پیچ و پرچ، مهره و چوب، الستیك 
دور درب فریزر، هویه چكشــی، خم کن لوله مســی، چكش الستیكی، سوهان در 
سایر های مختلف، پیچ گوشتی خودکار، تراز بنایی، سرپیك برش، متر، گاری حمل 
بار، یخچال ایستاده سونی دو متری بدون موتور، یخچال ایستاده سونی 1/20 بدون 
موتور، یخچال ایستاده دو متری دستك دار بدون موتور، یخچال ایستاده شیشه دو 
خــم یك متری زرد رنگ بدون موتور، فریز چهــار درب باریك بدون موتور، فریرز 
شیشه ای بدون موتور، آب سردکن دستی 2 شیره کامل، آب سرد کن دستی 3 شیره 
کامل، آب سرد کن دستی 4 شیره کامل، اجاق گاز دسته دوم، کمد لباس دسته دوم، 
بخاری گازی دسته دوم، فریزی صندوقی دسته دوم، کابینت فلزی دیواری سه درب، 
آبگرمكن ایستاده که کارشناس رسمی دادگستری بهای کل ماشین آالت و تجهیزات 

و اثاثه فوق الذکر را مبلغ 1/429/500/000 ریال ارزیابی گردیده است.
شــرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی کارشناس )پایه( شروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادی فروخته می شود متقاضیان شرکت در مزایده باید 10% مبلغ پایه 
را به حســاب 0225822996004 نزد بانك ملی دادگستری واریز و اصل فیش را در 
جلســه مزایده ارائه نمایند فروش کاًل نقدی یا توافق یا هیأت تصفیه بوده و تمامی 
هزینه ها )هزینه آگهی، کارشناسی و مالیات( بر عهده برنده مزایده خواهد بود بدیهی 
است برنده مزایده کســی تلقی می گردد که بیشترین قیسمت را پیشنهاد و ظرف 
یك ماه مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ 10% واریزی به نفع شــرکت در 
حال تصفیه ضبط خواهد شــد 10 درصد واریزی سایز متقاضیان در مورخ 98/10/17 

مسترد می گردد.
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و خریداران می توانند در وقت مقرر در 

محل انجام مزایده حاضر و در جلسه شرکت نمایند.
زمان و مكان اجرای مزایده: مزایده فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ 98/10/16 رأس 
ساعت 11 صبح در محل دفتر تصفیه شرکت واقع در همدان، خیابان بوعلی روبه روی 

اداره دارایی طبقه دوم آزمایشگاه نور دفتر تصفیه برگزار می گردد.
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر با شماره 
تلفن 3826729-081 تماس حاصل نمایند و با هماهنگی مدیر تصفیه از تاریخ نشر 

آگهی از ملك مورد مزایده بازدید به عمل آورند.)م الف 1410(
مدیر تصفیه - کریمی 

غزل اسالمي «

 ششــمین مدیــر کل در 
اداره  تشــکیل  سال  هشتمین 
کل راه و شهرسازي در استان 

همدان امروز معرفي مي شود.
داریوش حســیني خرم آبادي 
امروز حکم خود را براي مدیر 
کلي در راه و شهرسازي استان 
همدان طي مراسمي از معاون 
وزیــر دریافــت خواهد کرد. 
سال  اردیبهشــت  اواخر  وي 
9۷ از لرســتان به چهارمحال 
و بختیاري منتقل شــده و به 
عنوان مدیر کل چهارمحال و 
بختیاري معرفي شد و تاکنون 
بوده  این سمت مشــغول  در 

است.
در این مراســم از حسن رباني ارشد مدیر کل 
ســابق قدرداني خواهد شــد. وي از ۱۵ آبان 
9۷ مدیرکلي ایــن اداره را عهده دار بود. گفته 
مي شود رباني ارشد به خاطر تحت فشار بودن 
براي یک پروژه عمرانــي و چند مورد دیگر 
حدود یک ماه قبل استعفا داد. برخي شنیده ها 
حاکي از آن اســت که پــروژه عصر طالیي و 
امضا نکردن انتقال زمین آن به نام سرمایه گذار 
بخش خصوصي، تنها بهانه تغییر نبوده و چند 
مورد دیگر نیز بوده اســت. اما مهمترین دلیل 
تغییرات مدیران کل در چند ســال گذشته در 

این اداره کل، همین پروژه بوده است.
حــدود ۶ ســال قبــل کــه پیــش از این با 
ســرمایه گذاران در بخــش خصوصي قرارداد 
بسته شده بود. سرمایه گذاران بومي و غیربومي 
در پروژه عصر طالیي تعهد داشــتند که تا 4 

سال این مجموعه را ساخته و راه اندازي کنند 
اما چون مهلت آنها تمام شد و طبق قانون باید 
زمین آن به دولت بازگردانده مي شد رباني نیز 

با بازگشت آن به دولت موافقت کرده بود. 
انتقال ســند به ســرمایه گذار بــدون عمل به 
تعهدات آنها، ســرآغاز حاشــیه های سریالی 
شــرکت عصر طالیی هگمتانه در احداث این 
پروژه عظیم گردشــگری در همــدان از چند 
ســال قبل بود. موضوع از این قرار اســت که 
دو زمین 2/۵ هکتاری و ۶ هکتاری )متراژ این 
زمین در قرارداد شرکت با مسکن و شهرسازی 
همدان دقیقا  ۶۱ هزار و ۵۵۸ متر اســت( که 
متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است در 
قراردادی با موضوع "واگذاری اراضی دولتی 
با کاربری گردشگری به بخش خصوصی" به 
صورت اجاره به شرط تملیک به شرکت عصر 
طالیی هگمتانه واگذار شد. مدت زمان قرارداد 

اجاره زمین 2/۵ هکتاری 2 سال و با اجاره ۱9 
میلیارد ریال و مدت زمان قرارداد اجاره زمین 
۶ هکتاری 4 ســال بوده است. در این قرارداد 
که بــه امضای محمد رودباری، مدیرکل وقت 
مسکن و شهرســازی همدان و علی قاسمی 
مدیر امالک این اداره کل رســیده به صراحت 
قید شــده است که سند زمین ها در زمان اتمام 

پروژه به نام شرکت خواهد شد.
موضوعی که رودبــاری مدیرکل وقت راه و 
شهرســازی اســتان در کارگروه گردشگری 
همدان هم به آن اشــاره کــرده و گفته بود: 
واگــذاری زمین به شــرکت عصــر طالیی 
هگمتانــه منوط به ارائه طرح و نقشــه کامل 
بوده و ســند پس از اتمام پروژه و پایان کار 
به ســرمایه گذار داده می شــود. حال آن طور 
که مشخص اســت برخي از سرمایه گذاران 
بخش خصوصي در این پــروژه قصد دارند 

قبل از پایان کار زمین آن را به نام 
خود ســند بزنند. این در حالي 
اســت که در قرارداد 4 سال به 
سرمایه گذاران فرصت داده شده 
بود و حاال فرصت تعیین شــده 
به پایان رسیده و زمین ها باید به 

دولت بازگردند.
گفتــه مي شــود یکــي از دالیل 
استعفاي مدیر کل سابق نیز همین 

موضوع بوده است. 
 عمر مدیران کل 

کمتر از 2 سال
پس از ادغام دو وزارت مسکن 
و شهرســازي و راه و ترابري 
و تبدیــل آنها بــه وزارت راه 
و شهرســازي در سال ۱۳90، 
ســید کمال الدین میر جعفریــان مدیر کل 
راه و ترابري ســابق اســتان همدان پس از 
۵ ماه در اســفند 90، به عنوان مدیر کل راه 
و شهرســازي استان همدان معرفي شد وي 
۸ مــاه در این ســمت ماند و پس از آن در 
آبان 9۱ غالمرضا سقندلي مدیر کل شد که 
مدیریــت وي نیز کمتر از 2 ســال به طول 
انجامید و در تیرمــاه 9۳ به اداره کل ره و 
شهرســازي زنجان رفت. در مهرماه همان 
سال محمد رودباري به عنوان سومین مدیر 
کل معرفي شــد. فرهــاد فرزانه نیز در آبان 
9۵ به این سمت معرفي شد و پس از کمتر 
از 2 ســال استعفاي خود را امضا کرد و در 
آبان 9۷ حســن رباني ارشــد مدیر کل شد. 
اکنون پس از گذشــت ۱۳ ماه و در آبان ماه 
مدیر کل جدید راه و شهرســازي اســتان 

معرفي مي شود. همدان 

 آن طور که از سوي وزارت راه و شهرسازي 
به اداره کل راه و شهرسازي استان همدان اعالم 
شــده ثبت نام طرح ملي مســکن از امروز در 
همدان آغاز مي شود. تاکنون چندبار خبر آغاز 
ثبت نام این طرح در استان همدان منتشر شده 
اما به دالیل مشکل اینترنت و پس از آن قطعي 
اینترنت در سراسر کشور و ادامه آن در برخي 
استان ها تاکنون، ثبت نام آن عقب افتاده است. 
اما آن طور که از اطالعات رســیده برمي آید 
وزارتخانه قطعي بــودن ثبت نام را اعالم کرده 

است.
طبق اخبار از پیش منتشــر شــده، در مرحله 
نخست اجرای طرح مسکن ملی استان همدان 
نزدیک به ۳ هزار و ۵00 واحد مسکونی سهمیه 
دارد و در صــورت تکمیل ظرفیت این میزان 
سهمیه سامانه ثبت نام  این طرح بسته می شود. 
در صورت ارایه زمیــن بیش از این دولتی به 
راه وشهرســازی همدان، در مراحل بعدی این 

میزان سهمیه افزایش می یابد.

در ایــن طرح بــه هر ۳ جانبــاز )بیش از 2۵ 
درصد( که تاکنون از تسهیالت دولتی استفاده 
نکرده اند، یک زمین برای ســاخت مســکن 
ملی واگذار می شــود.بر اساس اولویت بندی، 
متقاضیان همدانی می توانند با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی این طرح، درخواســت خود را برای 
خرید خانه ثبت کنند.کارگزاران برای ساخت 
این واحدهای مســکونی سودی از متقاضیان 
دریافت نمی کننــد و تنها هزینه تمام شــده 
ساخت هر واحد از متقاضیان دریافت می شود.
متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی 
www.tem.mrud.ir شرط های نام نویسی 
در این طرح را مطالعــه و اقدام به ثبت نام و 

بارگذاری مدارک خود کنند.
متأهل بودن، نداشــتن خانه توســط خود و 
همســر، خانه اولی بودن، پنج سال سکونت 
در شــهر مورد نظر و سبز بودن فرم »ج« آن ها 
)اســتفاده نکردن از تســهیالت و یارانه های 
ارگان های دولتی( از شــرط های الزم ثبت نام 

متقاضیان در این طرح است.
پس از پایان مرحله نخســت نام نویسی، آمار 
اولیه تعداد ثبت نام کنندگان مشخص و با توجه 
به نیاز، تعداد ســهمیه های هر شهر کاهش یا 

افزایش داده می شود.
اگر تعداد متقاضیان واجد شرایط شهر همدان 
زیاد باشد ســهمیه واحدهای مسکونی طرح 
اقدام ملی و تولید مســکن این شهر افزایش 
می یابد.در این طرح متقاضیــان باید نزدیک 
به ۱00 میلیون تومان آورده داشــته باشند. به 
متقاضیان هر یک از واحدهای مســکونی این 
طرح بین ۷۵ تا ۱00 میلیون تومان تسهیالت 

۱2 ساله با سود ۱۸ درصد واگذار می شود.
زمیــن این واحدها نیز امســال قیمت گذاری 
می شوند و پس از گذشت 2 سال، در اقساط 

۳۶ ماهه از متقاضیان دریافت می شود.
در طرح اقدام ملی و تولید مسکن شهر همدان، 
خانه های مســکونی در کوی شــهید مدنی و 

کوی شهید بهشتی ساخته می شود.

 فروش زمین هاي مسکن مهر
 به مالکان

سرپرست معاونت امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرسازی استان همدان از آغاز فروش 
عرصه مساکن مهر به مالکان خبر داد و گفت: 
عرصه های مساکن مهر با قیمت کارشناسی و 
به صورت نقد و یا نقد و اقساط به آنها واگذار 

خواهد شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره 
کل راه و شهرسازی استان همدان، احمد آوازه 
بیان کرد: به اســتناد ماده 4 آئین نامه اجرایی 
بند ب تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال 
9۸ کل کشور، در صورت درخواست مالک یا 
مالکان مساکن مهر نسبت به واگذاری و انتقال 
سند مالکیت عرصه به قیمت کارشناسی روز به 

صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام کند.
وی یادآورشــد: در آمــد حاصــل از فروش 
عرصه مســاکن مهر بــه خزانه کل کشــور 
واریز و به دولت اجازه داده می شــود درآمد 
مذکور را جهت اجرای عملیات آماده سازی، 
محوطه ســازی، تأمین خدمــات روبنایی و 
زیربنایــی، تکمیل واحدهای مســکن مهر ، 
طرح های بازآفرینی ، احیای بافت های فرسوده 
و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی 

و حمایتی هزینه کند.

امروز مدیر کل جدید معرفی می شود

آبان فصل تغییر 
در راه و شهرسازي همدان

برای چندمین بار اعالم شد

آغازثبت نام مسکن ملی از امروز
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 ساعت ورود:

 ساعت خروج

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

مسابقات ژیمناستیک غرب کشور
 در همدان آغاز شد

 مسابقات ژیمناســتیک غرب کشور )منطقه سه( به میزبانی شهر 
همدان آغاز شد.

دبیر هیأت ژیمناستیک همدان با اعالم این خبر گفت: این رقابت ها 
در 2 رده ســنی نونهــاالن و نوجوانان پســر و با حضــور ۶ تیم از 

استان های همجوار برگزار می شود.
ناصر مرادی افزود: استان های قم، مرکزی، ایالم، لرستان، کرمانشاه و 

همدان در این دوره از مسابقات شرکت دارند.
وی بیان کــرد: این رقابت ها به صورت انفرادی و تیمی محاســبه 
می شــود و ژیمناست های منتخب مناطق شــش گانه کشور پس از 
برگزاری مســابقات منطقه ای در رقابت های قهرمانی کشور حضور 

می یابند.
مــرادی با اشــاره به آمادگی مطلــوب تیم همدان گفــت: منتخبان 
ژیمناســتیک همدان با آمادگی مناسب در مسابقات حضور خواهند 

یافت و از شانس های اصلی قهرمانی هستند.
دبیر هیأت ژیمناســتیک همدان موفقیت این رشته را در سایه توجه 
به رده های ســنی پایه دانســت و بیان کرد: فدراسیون توجه ویژه به 
رده های ســنی پایه دارد و براین اســاس مسابقات به صورت منظم 
و در قالب منطقه ای و کشــوری در رده هــای نونهاالن و نوجوانان 

برگزار می شود.

رئیس هیأت نابینایان همدان: 
کسب سهمیه پاراالمپیک 
در دوومیدانی قطعی است

 کسب سهمیه پاراالمپیک 2020 توکیو توسط دوومیدانی نابینایان 
استان همدان قطعی است و در این رشته از شانس باالیی برخوردار 

هستیم.
رئیس هیأت نابینایان و کم بینایان اســتان با اعالم این مطلب به ایرنا 
گفت: قول کسب سهمیه را می دهم چرا که در چندسال اخیر نه تنها 
جزو بهترین های کشــور بوده ایم بلکه در میادین بین المللی نیز مدال 

های رنگارنگ را به ارمغان آورده ایم.
سمیه سهیلی مصدومیت حمید اســالمی را بزرگترین بدشانسی دو 
ومیدانی نابینایان همدان دانست و گفت: این دونده از ناحیه پا دچار 

آسیب شده و حضور دوباره وی در هاله ای از ابهام است.

وی خاطرنشــان کرد: امــا وحید علی نجیمی بدون تردید ســهمیه 
پاراالمپیک را کســب می کند و اسفندماه امســال باید در مسابقات 

انتخابی شرکت کند.
رئیس هیأت نابینایان و کم بینایان همدان افزود: این دونده شــانس 
نخســت کشورمان برای کسب ســهمیه پاراالمپیک است و اطمینان 

می دهم به این مهم دست یابد.
ســهیلی یادآور شــد: مهرداد مرادی، محمدرضا محمدزاده نیز این 

شانس را دارند تا با کسب سهمیه راهی توکیو شوند.
وی اضافه کرد: دونده های همدانی همه روزه تمرین آماده ســازی 
خــود را پیگیــری می کنند و هزینه های زیــادی را صرف برگزاری 
تمرین ها کرده ایم و امیدوارم با کســب ســهمیه ثمره آن را بدست 

آوریم.
رئیــس هیأت نابینایان و کم بینایــان همدان در پایان بیان کرد: برای 
کســب موفقیت این قشــر از ورزشــکار همدانی از هیچ حمایتی 
فروگذار نیســتیم و دستگاه ورزش استان نیز در حد توان کمک های 

الزم را داشته است.
هم اکنون یکصد ورزشــکار در رشــته های مختلف نابینایان و کم 

بینایان همدان فعالیت دارند.

حسین آباد قهرمان فوتسال 
بخش جوکار شهر

 مســابقات  فوتســال گرامیداشت هفته بســیج در بخش جوکار 
شهرستان مالیر با قهرمانی تیم حسین اباد الف به پایان رسید 

مسابقات فوتســال گرامیداشت هفته بســیج به همت هیأت فوتبال 
و همکاری مســئول نمایندگــی اداره ورزش و جوانان بخش جوکار 
شهرستان مالیر در سالن شادروان محمد عارفی این بخش برگزار شد

تیم های  علــی آباد، دهنو، حســین آباد الف وب، کســب، جوانان 
وشــهرداری جوکاردر این رقابت ها شرکت داشــتند که در دو گروه 
به مصاف هم رفتند. این دوره از مســابقات گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای واالمقام هشت سال جنگ تحمیلی و مدافعین حرم بود که در 

سالن شادروان محمد عارفی بخش جوکار با هم به رقابت پرداختند.
پس از مسابقات مقدماتی تیم های جوانان وشهرداری جوکار از گروه 
نخست وتیم های حسین آباد الف و ب  از گروه دوم با غلبه بر حریفان 
به دور نیمه نهایی و پایانی راه یافتند و در نهایت تیم حسین آباد الف 
در دیدارهایی حساب شــده و نفس گیر با شکست حریفان خود به 
مقام قهرمانی دســت پیدا کرد و تیم های شهرداری جوکار حسین آباد 
ب  به ترتیب مقام های دوم و سوم  این مسابقات را از ان خود کردند

در پایان به تیم های برتر جوایزی اهدا شد.

استادیوم مالیر
سریع رفع نقص شود

 مدیر کل دفتر فنی استانداری استان همدان تسریع در رفع نواقص 
فاز اول و بررسی وضعیت تکمیل فاز دوم پروژه استادیوم ۵000 نفری 

شهرستان مالیر و اخذ انشعابات آن را خواستار شد.
استادیوم پنج هزار نفری شهرستان مالیر مورد بازید کاظمی مدیر کل 
دفتر فنی استانداری اســتان همدان قرار گرفت در این بازدید فارسی 
معاونت عمرانی فرمانداری ویژه ،خوشکالم نماینده اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان و لطیفی سرپرســت جدید اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان مالیر و هیآت همراه، مدیر کل دفتر فنی استانداری استان 
را همراهــی میکردند , فاز اول و دوم این پروژه عظیم مورد بازدید و 

مسائل و مشکالت ان مورد بررسی قرار گرفت .
در این بازدید مدیر کل دفتر فنی اســتانداری اســتان تسریع در رفع 
نواقص فاز اول و بررســی وضعیت تکمیل فاز دوم پروژه اســتادیوم 

۵000 نفری شهرستان مالیر و اخذ انشعابات آن را خواستار شد

لیگ  برتر اسکیت  هاکی کشور 
در همدان آغاز شد

 ســومین مرحله از دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر اسکیت  
هاکی کشور در بخش مردان به میزبانی شهر همدان آغاز شد.

رئیس هیأت اســکیت اســتان با اعالم این خیرگفت: نیم فصل برتر 
اســکیت هاکی مردان کشــور به مدت 2 روز و با شرکت ۱2 تیم در 

همدان برگزار می شود.
مهدی مجیدی اظهار داشت: بر اساس برنامه امروز آینده سازان پرشین 
ب مقابل ســایپا، شادیان پالســت قم با هیأت اسکیت فارس، فرش 
ماهور برابر مداد باتری تبریز و ســامان گســتر همدان با آینده سازان 

پرشین الف دیدار کردند
وی بــا قدردانی از حمایت های اداره کل ورزش و جوانان همدان در 
تدارکات و پشــتیبانی میزبانی این دوره از مســابقات گفت: هدف ما 

کسب عنوان قهرمانی است.
مجیدی یادآور شد: تماشای این مسابقات برای عموم مردم آزاد است 
و می توانند با حضور در ســالن اختصاصی اســکیت واقع در شهرک 
شهید بهشــتی، رقابت جذاب این رشته دیدنی را از نزدیک نظاره گر 

باشند.
هم اکنون تیم های فرش ماهور و آرمان گستر همدان به ترتیب در رتبه 

نخست و دوم جدول رده بندی مسابقات قرار دارند.
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پیشخوان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــوع  ــأت موض ــورخ 98/8/18 هی ــماره 139860326007000815 م ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی قان
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــي مل ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
ــه شــماره شناســنامه 817   ــد ســبزعلی ب ــی پاشــائیان فرزن ــای عل متقاضــی آق
صــادره از بهــار در ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــك بــاب قطعــه زمیــن 
ــع پــالک 356 فرعــی از 217 اصلــي  ــه مســاحت 151439/16 مترمرب مزروعــی ب
ــدان  ــار هم ــش چه ــار بخ ــی به ــوزه ثبت ــدان ح ــتای گنب ــی روس ــع در اراض واق
ــت.    ــده اس ــرز گردی ــی مح ــیروس کاظم ــای س ــمی آق ــك رس ــداری از مال خری
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  دو مــاه اعتــراض خــود را ب
ــه مراجــع  ــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب ــاه از تاری مــدت یــك م
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عدم 
ــد.)م الف  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص

)335
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/1
هادی یونسی عطوف 
رئیس ثبت اسناد و امالک بهار 

رئیس هیأت کشتی استان:
با قدرت در جام »پهلوانان آینده« 

شرکت کردیم

 تیم کشتی آزاد استان همدان به نخستین دوره مسابقات کشتی آزاد 
جوانان جام پهلوانان آینده دعوت شد.

رئیس هیآت کشــتی اســتان با اعالم این خبر گفت: نخســتین دوره 
مســابقات کشتی آزاد جوانان جام پهلوانان آینده به میزبانی استان البرز 
با حضور تیم های تهران، منتخب شــهریار، قزوین، همدان و چهار تیم 

منتخب استان البرز برگزار می شود.

حمیدرضا یاری اظهار داشت: این مسابقات ازدیروز ۱۵ آذرماه در خانه 
کشــتی تختی کرج آغاز شد وامروز با شــناخت نفرات برتر به پایان 

می رسد.
وی با اشــاره به عملکرد تیم همدان در مسابقات ۱0 جانبه جام شهید 
کرمی بروجرد بیان کرد: این مســابقات با حضور ۱0 تیم برتر کشــور 
برگــزار و در پایان تیم بروجرد به عنــوان قهرمانی و تیم همدان نایب 

قهرمان این مسابقات شد.
رئیس هیأت کشتی استان همدان عنوان کرد: در این رقابت ها محمدرضا 
شــاه ولدی در وزن ۷4 کیلوگرم مدال طال، ایمان محمدحسینی در وزن 
۶۵ کیلوگرم مدال نقره، مهدی حاجیلو در وزن ۷9 کیلوگرم مدال نقره، 

ایمان رحمانی در وزن ۶۵ کیلوگرم مدال برنز، مهدی یادگاری در وزن 
۷9 کیلوگرم مدال برنز، محمد زرینی در وزن 92 کیلوگرم مدال برنز و 
در وزن ۵0 کیلوگرم محمدقربانی مقام پنجم و علی کریمی در وزن ۷0 

کیلوگرم نیز رتبه پنجم را برای تیم همدان کسب کردند.
یاری با بیان اینکه کشتی همدان روزهای خوبی را پشت سر می گذارد، 
گفت: حتی یک روز هم فعالیت های کشتی همدان تعطیل نشده و در هر 

ماه چندین اعزام به مسابقات چند جانبه و کشوری را داریم.
وی افزود: به طور قطع اعزام کشــتی گیران  ما به مسابقات متعدد باعث 
خواهد شــد تا اعتماد به نفس کشــتی گیران باالتر بــرود و بتوانیم در 

مسابقات قهرمانی کشور عملکرد مثبت تری را رقم بزنیم.

هندبال بانوان مالیر 
در قهرمانی کشور 

 دختــران هندبالیســت مالیــری به 
مسابقات هندبال منطقه ۳ و 4 کشور اعزام 
شــدند.تیم دختران هندبال مالیر که در 
رقابت های غرب کشور عنوان قهرمانی 
را کســب کرده بود و جواز حضور در 
مسابقات منطقه ۳ و 4 کشور را به دست 

آورده بود راهی این رقابت ها شد.
این رقابت ها از روز گذشــته به میزبانی 
ارومیه آغاز شد. مسابقات هندبال منطقه 
۳ و 4 کشــور با میزبانی ارومیه به مدت 
۳ روز برگزار می شــود و هندبال بانوان 
مالیر یکــی از تیم های حاضــر در این 

مسابقات است.

گیتی در انتخابی 
جام تختی 

 مزدک گیتی داور بین المللی کشــتی 
استان برای قضاوت به مسابقات انتخابی 

جام بین المللی تختی دعوت شد.
از سوی فدراسیون کشتی اسامی داوران 
قضاوت کننــده در رقابت های انتخابی 
کشــتی جــام بین المللی تختــی که در 
روزهای 20 تا 22 آذرماه در سالن هفتم 

تیر تهران برگزار می شود اعالم کرد.
در میــان داوران دعــوت شــده به این 
رقابت ها نام داور اسدآبادی مزدک گیتی 
نیز به چشــم می خورد مزدک گیتی داور 
درجه یک بین المللی استان برای قضاوت 
در این رقابت ها فردا راهی تهران می شود.

2 کشتی گیر استان 
به جام کودک دعوت شدند

مســابقات بین المللی جام کودک هفته 
آینده در استان قزوین برگزار می شود.

این رقابت ها که در دو رشته آزاد و فرنگی 
در روزهــای 20 تا 22 آذر ماه در شــهر 
الوند استان قزوین برگزار می شود اردوی 
آماده ســازی تیم های ملی کشــورمان از 
دیروز در مجموعه ورزشی امام علی)ع( 
شــهر الوند آغاز شــد فدراسیون کشتی 
استان  ازادکار  کشورمان دو کشــتی گیر 
همدان را برای شرکت در این رقابت ها 
دعوت کرده است.عباس زندیه از مالیر 
در ۶۸ کیلوگرم و امیر صیف فیض الهی از 
نهاوند در وزن ۷9 کیلوگرم کشتی گیران 
دعوت شده به مسابقات بین المللی روز 

جهانی کودک می باشند.

داور همدانی 
به لیگ برتر دعوت شد

 قربان دلشــاد داور بین المللی پومسه 
تکواندو استان همدان برای قضاوت در 
لیگ برتر پومســه جام ستارگان دعوت 

شد .
اســتاد پیشکســوت و قهرمان جهان در 
پومسه و دارای مدرک داوری بین المللی 
در پومســه، برای قضاوت در لیگ برتر 
پومســه جــام ســتارگان در هفته های 
چهارم الی ششم دور برگشت، از طرف 
رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو 
جمهوری اسالمی ایران به این مسابقات 
دعوت شد . گفتنی است که قربان دلشاد 
تنها داور بین المللی تکواندو استان همدان 

در بخش پومسه است.

آغاز مسابقات فوتسال 
جام بصیرت در مریانج

 مسابقات فوتســال جام بصیرت با 
حضور ۱۸ تیم ازدیروز به میزبانی شــهر 
مریانج آغاز شد.ســومین دوره مسابقات 
فوتســال جام بصیرت به میزبانی هیأت 
فوتبال شــهر مریانج در ســالن دو هزار 

نفری شهید حاجی بابایی آغاز شد.
درایــن دوره از مســابقات ۱۸ تیــم از 
شهرســتان های همــدان، مالیــر، بهار، 

اسدآباد و فامنین شرکت دارند.
ایــن دوره از مســابقات بــه منظــور 
گرامیداشــت حماســه »9 دی« برگزار 
می شود که به همین منظور با عنوان »جام 

بصیرت« نامگذاری شده است.
در مســابقات با حضور ۱۸ تیم استارت 
خورد وپس از مسابقات مقدماتی ونیمه 
نهایی مســابقه پایانی در روز 9 دی ماه با 
حضور جمعی از مسئوالن برگزار خواهد 

شد.

سلیمان رحیمی «

 اســتان همدان با توجه به شرایط آب و 
هوایی و قرار داشــتن در منطقه کوهستانی 
از آب و هــوای ســردی در نیم فصــل دوم 
ســال برخوردار است و همین شرایط باعث 
می شود جوانان و نوجوانان در نیم سال دوم 
سال گرایش بیشــتری به سالن های ورزشی 

داشته باشند.
کشــتی،   ، والیبــال  چــون  رشــته هایی 
بسکتبال،هندبال، هاکی و... می توانند ورزش 
استان را در ایام زمســتان گرم کنند. اما این 
رشته ها در خواب زمســتانی به سر می برند 
و هیچ طرح و برنامه ای برای جذب جوانان 

ندارند.
متأسفانه مسابقات باشگاهی در این رشته ها 
جایگاهــی نــدارد و اکثر ایــن هیأت ها در 
ســکوت و خواب به ســر می برند و سالی 

چند اعزام را بیشتر در کارنامه خود ندارند.
اگر هیأت ها و ورزش اســتان از نظر مالی 
توان حضور در لیگ های کشوری را ندارد 
و موفق به جذب اسپانســر نمی شود الاقل 
می توانند تنور ورزش را در استان گرم نگه 
دارند و جوانان و نوجوانان پرشــماری را 

کنند. جذب 
چــرا هیأت والیبال و بســکتبال مســابقات 
قهرمانــی اســتان ندارنــد. مگــر برگزاری 
مسابقات انتخابی اســتان چقدر هزینه دارد 
کــه این هیأت ها از انجام آن غافل هســتند، 
برگزاری مسابقات مختلف در رده های سنی 
بین شهرستان ها می توانند استعدادهای نهفته 

را پرورش داده و آنها را شناسایی کرد.
دو رشــته والیبال و بســکتبال که زمانی در 
لیگ برتر کشور عرض اندام می کردند حاال 
از انجام مســابقات درون اســتانی نیز عاجز 
هســتند.ودیگر هیأت ها نیز همین مشکل را 

دارند.
کشتی استان این روزها به حرکت درآمده و 
فعالیت چشمگیری دارد. اما این کافی نیست 
و بهتر اســت که متولیان این هیأت دســت 
به کار شوند و مســابقات لیگ باشگاه ها را 
برگزار کنند. هر چند لیگ نوجوانان شــروع 
شده که این نوید روزهای خوش را می دهد 

اما برگزاری مســابقات در رده بزرگســاالن 
باعث می شــود تا عالقه مندان بیشــتری به 
ورزش جذب شوند و سالن های ورزشی و 

کشتی در روزهای سرد زمستان گرم شوند.
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان در این 
چند ماه نشــان داده که پرانــرژی و فعال 
اســت و بــرای اعتــالی ورزش قدم های 
خوبی برداشته اســت اما این کافی نیست 
و ورزش اســتان از وی مطالبات بزرگتری 
دارد. جهانشیر می تواند از هیأت ها بخواهد 
پویایی ورزش  برای  برنامه های جامعی  که 
به اجــرا بگذارند و اجــازه ندهد ورزش 

استان رکود کند.
در چند سال گذشته همواره همدان درصدی 
از کاروان اعزامــی بــه المپیک ها را به خود 
اختصاص مــی داد اما بــرای المپیک 2020 
توکیو هنوز موفق به کسب سهمیه نشده است 

و این برازنده نام استان همدان نیست.
مدیر کل که قــول ۱۵ درصدی تیم اعزامی 
کشــورمان بــه المپیــک توکیــو را داده اند 
متأســفانه عملیاتی نمی شــود و خیلی بعید 

است بتوانیم سهمیه ای بگیریم.
اگر رشــته های ورزشــی در فصل زمستان 
برنامه مدونی داشــته باشند آنگاه می توان به 
حاصل آن ایمان داشــت و با کســب تجربه 
ورزشکاران را برای مســابقات بزرگ آماده 

کنیم.
پیست اســکی تاریک دره نیز از مکان هایی 
اســت که می تواند در فصل برف و ســرما 
جوانان اســتان را بــه دل الوند بکشــد اما 
ایــن نیازمند برنامه ریزی و داشــتن مدیران 
توانمندی است که از امکانات استان به نحو 
شایسته ای اســتفاده کنند و ورزش استان را 

زنده و پویا کنند.
مــا اگر توان حضــور در لیگ های کشــور 
را نداریــم الاقــل برنامه ریزی کنیــم تا در 
لیگ های داخلی استان فعال باشیم و بتوانیم 

ورزشکاران توانمندی را پرورش دهیم.
اســتان همــدان چرا نبایــد لیــگ والیبال، 
بسکتبال، کشــتی، هاکی و دوومیدانی داشته 
باشد مگر برگزاری این لیگ ها چقدر هزینه 
دارد کــه هیأت ها و دســتگاه  ورزش از آن 

صرف نظر می کنند.
اگر بتوانیم لیگ هــای پویایی را برگزار کنیم 
آنگاه می توان جوانان و نوجوانان پرشماری 
را جذب ورزش کرده و آرام آرام این جوانان 
را در کشور گسترانده و باعث رشد و تعالی 

ورزش استان شد.
لیگ های داخلی می تواند استعدادها را شکوفا 
کند آنگاه اســتان می توانــد در رقابت های 
المپیادها حرف هایی برای  قهرمانی کشور و 
گفتن داشته باشد امیدواریم که این هیأت ها 
از خــواب زمســتانی بیدار شــوند و برای 
ورزش استان گام های مثبتی بردارند مدیریت 
ورزش اســتان از هیأت ها باید برنامه  مدون 
بخواهد و انجام لیگ های استان را برای همه 

هیأت ها الزامی کند.
اســتان همــدان از اســتعدادهای باالیی در 
ورزش برخــوردار اســت و در ســال های 
گذشــته شــاهد بودیم که چه قهرمانانی در 
مســابقات جهانی و المپیک ها داشــته ایم و 
حال برای آنکه تداوم ایــن قهرمان پروری 
را داشته باشیم باید به لیگ های استان توجه 

ویژه  داشت.
اگر در همه رشــته ها تنوانیم لیگ را برگزار 
کنیم حداقل در رشــته هایی چــون والیبال، 
بسکتبال، کشتی، دوومیدانی، کاراته، ووشو، 
تکواندو می توان لیگ های اســتانی را برگزار 

کرد.
بازیکنان جوان و نوجوان در مسابقات پخبه 
و شناســایی می وند و اگر لیگ های منظمی 
داشــته باشــیم می توان از دل آنها بازیکنانی 
شایســته را شناســایی کرده و در مسابقات 
قهرمانی کشــور حضور با قدرت و پررنگی 
داشــته باشــیم و در نهایت این استعدادها 
می توانند به دروازه های تیم های ملی نزدیک 

شوند.
باید چرخ لیگ را به حرکت درآورد و آنگاه 
معایب و نارســایی ها را شناســایی کرده و 
سپس با رفع این کاســتی ها مسابقات منظم 

و پرباری را برگزار کنیم.
هوای سرد زمستان نیاز به برنامه ریزی گرم 
هیأت ها دارد تا شــاهد شــکوفایی ورزش 

استان باشیم.

خواب زمستانی 
در ورزش های سالنی

 ورزش هندبال همدان پس از چهار سال دوری 
از رقابت های لیگ کشــور، با تالش و پیگیری های 
صورت گرفته به این عرصه از مسابقات ها بازگشت.

هندبال همدان چهار سال قبل تحت عنوان پاس به 
لیگ دسته برتر کشــور گام نهاد اما مشکالت مالی 

سبب شد تا در نهایت منحل شود.
در آن دوره تیــم پاس در حالیکه با کمترین بودجه 
بین تیم های شــرکت کننده راهی لیگ برتر شــده 
بود، حمایــت الزم صورت نگرفت تــا در نهایت 

کناره گیری کند.
حاال پس از چهار سال هندبال همدان بار دیگر راهی 
لیگ شده و این بار قرار است در دسته یک کشور با 

حریفان خود دیدار کند.
فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک هندبال کشور 
با حضور ۱۷ تیم از هفته گذشته آغاز شده است اما 

همدان با قرعه استراحت روبه رو بود.
در این رقابت ها ۱۷ تیم هیأت های هندبال کرمانشاه، 
خرم آباد، کاشــان، مریوان، ماهشهر، بوشهر، پرواز 
هوانیــروز اصفهان، زاهدان، همــدان، میناب، کیمیا 
کاشت کردستان، پرســپولیس بهبهان، نفت امیدیه، 
ســامنات تهران، مهران قم، قنات زارچ و خراســان 

رضوی حضور دارند.
تیم همدان در گروه چهارم این مسابقات با تیم های 
خرم آباد، مریوان، کرمانشاه و کیمیا کاشت کردستان 

هم گروه است.
همدانی ها در نخســتین دیدار خود در فصل جدید 
لیگ یک به مصاف هیأت هندبال مریوان رفتند. این 
دیدار دیروز جمعه ۱۶ به میزبانی مریوان برگزار شد.
رئیس هیــأت هندبال همدان در این باره گفت: تیم 
ما از ترکیب بازیکنان مستعد بومی تشکیل شده و به 

دنبال درخشش در این عرصه از مسابقات هستیم.
مهدی اســفندیاری صالح افزود: خوشــحالیم که 
پس از ســال ها بازهم شاهد حضور تیمی از استان 
همدان در عرصه لیگ کشور هستیم و به طور قطع 
با ظرفیت موجود می توانیم نتایج درخشانی کسب 

کنیم.
وی بیان کرد: همدان سرشار از استعدادهای هندبال 
اســت که برای کسب تجربه بیشــتر و نیز نمایش 

توانمندی های خود باید در لیگ شرکت کنند.
اسفندیاری صالح خاطرنشان کرد: سطح رقابت در 
لیگ دســته یک کشور نیز کمتر از لیگ برتر نیست 
و تیم ها بــا تمام قدرت در این مســابقات حضور 

یافته اند.
وی هدف تیم همدان را در مرحله نخست صعود از 
گروه مقدماتی دانست و گفت: باید برای هر مرحله 

از مسابقات برنامه ریزی مدونی داشته باشیم.

بازگشت هندبال همدان 
پس از 4 سال به لیگ کشور
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افزایش دمای زمین 
جثه پرندگان راکوچک می کند

 محققان دانشــگاه میشــیگان با تجزیه و تحلیل حجم زیادی از 
اطالعات در رابطه با اندازه جثه پرندگان دریافتند پرندگان آوازخوان 

مهاجر با افزایش دمای زمین، کوچکتر می شوند.
بــه گزارش ایرنــا، محققان موزه فیلد واقع در شــیکاگو، از ســال 
۱9۷۸ میــالدی تاکنــون پرندگان مهاجری را کــه در اثر برخورد با 
آســمان خراش ها جان خود را از دســت می دهنــد، جمع آوری و 
اطالعــات مختلفی از جمله انــدازه و وزن آن ها را ثبت کرده اند. در 
ایــن مدت اطالعات مربوط به ۷0 هزار پرنده از ۵2 گونه مختلف به 
ثبت رســیده است. اکنون پردازش این اطالعات درک جدیدی را از 

تغییرات فیزیولوژیکی حاصل از گرمایش زمین به دست داده است.

استفاده از عسل برای ضدعفونی کردن 
تجهیزات جراحی

 یک گروه بین المللی از محققان دریافتند با ایجاد پوششی از جنس 
عســل روی توری های جراحی می توان مانــع بروز عفونت پس از 
عمل جراحی شد.به گزارش ایرنا، به اعتقاد محققان، از آنجا که تمام 
انواع عسل حاوی ترکیبات شــیمیایی هستند و هیدروژن پروکسید 
تولید می کنند،   دارای خاصیت ضدباکتری است. عسل تولید شده از 
شهد درخت مانوکا عالوه بر این ترکیبات، حاوی یک ماده ارگانیک 

موسوم به متیل گلیوکسال است که موجب مرگ باکتری ها می شود.
با وجود اینکه توری های جراحی بدون پوشش، پس از عمل جراحی 
برای بهبود بافت های نرم درون بدن مورد استفاده قرار می گیرند، این 

توری ها موجب افزایش ریسک عفونت می شوند.

مشاهده جهان از درچه چشم حیوانات 
با کمک نرم افزار جدید

 محققــان اســترالیایی و انگلیســی نرم افــزار جدیــدی را توســعه 
دادنــد کــه امــکان مشــاهده جهــان را از دریچــه چشــم حیوانــات 

ــد. ــم می کن فراه
به گــزارش ایرنا، این نرم افزار که توســعه آن چهار ســال به طول 
انجامیده، تصاویر دیجیتالی را پــردازش کرده و رنگ ها و جزئیاتی 
که توسط گونه های مختلف دیده نمی شوند، از جمله بخش هایی از 
طیف نور را از این تصاویر حذف می کند. ســپس تصاویر به دست 

آمده را با الگوریتم های مختلفی پردازش می کند.
محققان به منظور مدلسازی رفتار جانوران باید نحوه پردازش محیط 
اطراف توسط هریک از گونه های جانوری را به درستی درک کنند. 

آلرژی کودکان را اینگونه درمان کنید

 دانشمندان باور دارند، تغذیه بادام زمینی از ابتدای سه ماهگی به 
برخی از نوزادان می تواند از آنها در برابر ابتال به آلرژی محافظت کند.
به گزارش فارس، نتایج تازه ترین بررسی ها نشان می دهد تغذیه بادام 
زمینی و تخم مرغ برای بعضی از نوزادان از اوایل سه ماه می تواند آنها 

را از ابتال به آلرژی محافظت کند.
محققان چندی پیش از شناسایی مولکولی در یک باکتری روده خبر 
داده بودند که باعث می شــود خطر ابتال به آلرژی و آسم در کودکان 
افزایش یابد.از مادران نــوزادان پر خطر مبتال به اگزما در این مطالعه 
وخاســته شد که از سه یا شــش ماهگی مقادیر کمی از مواد غذایی 
حساســیتزا به فرزندان خود بدهند، در نهایت مشخص شد که این 

کودکان خیلی کمتر از دیگر کودکان در خطر آلرژی هستند.

ساده ترین راه برای حفظ سالمت قلب

 نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد مسواک زدن دندان ها سه بار 
در روز می تواند با کاهش باکتری های مضر در دهان، خطر نارسایی 
قلبی را کاهش دهد.دانشمندان کره جنوبی ارتباط بین بهداشت دهان 
و دندان و مشکالت قلبی را بررسی کردند و تحت نظر گرفتن بیش 
از ۱۶۱ هزار نفر دریافتند، مسواک زدن مرتب ریسک نارسایی قلبی 

رادست کم ۱0 درصد کاهش می دهد.
به گزارش فارس، در این مطالعه افراد در میانگین سنی 40 تا ۷9 سال 
قرار داشتند و یافته ها مستقل از عوامل شامل سن، جنس و وضعیت 
مالی، ورزش منظم ، مصرف الکل و شاخص توده بدنی بود. محققان 
مســواک را با خطر کمتر برای ابتال به نارسایی قلبی و فیبریالسیون 
دهلیزی مرتبط کردند، شرایطی که باعث ضربان نامنظم قلب می شود.

سالی یک وعده و دیگر هیچ! 
 هر سال در کوران برگزاری جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان مســئوالن یادی از بازگشت 
جشــنواره فیلم به همدان می کننــد و پس از اتمام 
جشنواره تئاتر، پیگیری جشــنواره فیلم هم به سال 

بعد موکول می شود! 
 »جشــنواره فیلم کودک و نوجــوان باید به همدان 
بیاید« این جمله ای است که هر سال یکبار و از زبان 
مدیران و نمایندگان ارشد استان در تریبون جشنواره 
تئاتر کــودک و نوجوان مطرح می  شــود و بعد هم 

فراموش می شود تا سال آینده!
پس از نیکبخت، استاندار سابق که در برنامه های 
فرهنگی یادی از جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
می کرد و بازگشــت این جشنواره به همدان را از 
وزیر ارشــاد طلب، حاال با رفتــن او نمایندگان 
مجلــس این خواســته را دارند امــا تنها در حد 
حرف آن هــم در ایام برگزاری جشــنواره تئاتر 

کودک و نوجوان!
سال هاست در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر کودک 
و نوجوان مســئوالن همدانی از مســئوالن وزارت 
درخواســت موضوع بازگشت جشــنواره فیلم را 
می کنند، در حالی که باید خود آستین همت را باال 
زده و در جلســات متعدد و به صورت کارشناسی 
این خواســته همدانی ها را به گوش وزیر ارشــاد 

برسانند.
همدان زیرساخت های برپایی این جشنواره را دارد، 
شاید قباًل در سالن های سینمایی مشکالتی داشتیم و 
حتی ســینماقدس و فلسطین نیز تجهیزات امروز را 
نداشــتند، اما در حال حاضر وضعیت مناسبی داریم 
کــه البته ناگفته نماند که بایــد در تأمین امکانات و 

تجهیزات به روز هم ورود داشته باشیم.
اما اعتبار برگزاری جشــنواره فیلــم نیز خود مقوله 
مهمی اســت که طی چند ســال برگزاری دغدغه 
مسئوالن به شــمار می رفت، برگزاری این جشنواره 
نیازمند اسپانســر بود و در همدان شهرداری و سایر 
نهادها در این زمینه همکاری نداشتند؛ از طرف دیگر 
ســازمان امور سینمایی و بنیاد ســینمایی فارابی نیز 

تامین اعتبار و جذب اسپانسر را مهم می دانستند.
 بازگشت جشنواره فیلم کودک 

به همدان نیازمند اسپانسر 
به گزارش فارس مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان همدان اظهار کرد: برای بازگشت جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان به همدان می توان رایزنی کرد 
اما این موضوع که اصفهان نیز برای از دست ندادن 

این امتیاز مقاومت می کند را نباید نادیده گرفت.
احمدرضا احسانی بیان کرد: این جشنواره پنج دوره 
در همدان برگزار شــده و می توان بازگشــت آن را 
پیگیر بود اما اعتبار برگزاری آن نیز برای استان مهم 

است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته شهرداری اصفهان 
۸ میلیارد تومان به جشــنواره داد و مجموعه ارشاد 
اصفهــان ریالی هزینــه نکرد گفــت: از این میزان 
2 میلیارد تومان برای برگزاری جشــنواره شــد و ۶ 
میلیارد تومان نیز برای تجهیز و ســاخت ســالن ها 

اختصاص یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان 
ادامــه داد: اگر همدان یک ســال ۶ میلیارد توان در 
اختیار داشــته باشــد، تحوالت زیادی را در حوزه 

زیرساخت های فرهنگی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه باید نسبت به تأمین اعتبار اقدام کرد 
و بعد دنبال بازگشت جشــنواره فیلم بود گفت: در 
حال حاضر تمام مطالبات جشــنواره تئاتر پارسال و 

امسال مانده است.
احسانی تصریح کرد: نه شهرداری و نه شورای شهر 
پای کار می آید و نه ســازمان دیگری کمک می کند 
بنابراین در توان اســتان نیست که حداقل 2 میلیارد 

تومان برای این جشنواره بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه ساز و کار بازگشت جشنواره در 
همدان باید دیده شده و مسائل مالی آن برطرف شود 
افزود: ما نمی گوییم ۸ میلیارد تومان اعتبار تخصیص 
دهند، بلکه نصف همیــن میزان هم اختصاص یابد 

بهترین جشنواره را برگزار می کنیم.

غفلت از ظرفیت فضای مجازی 
در معرفی گردشگری همدان

 فضای مجازی ظرفیت مهمی در معرفی حوزه معرفی گردشــگری 
همــدان اســت که از آن غافل شــده ایــم. رئیس کمیســیون اقتصاد، 
سرمایه گذاری و گردشگری شورای شــهر همدان با عنوان این مطلب 

گفت:
حسین قراباغی در جلسه کمیسیون اقتصاد سرمایه گذاری و گردشگری 
شورای شهر همدان افزود: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی یکی از 
مهمترین مقوله ها در تبلیغات و اطالع رسانی است که متاسفانه کمبود 

این حوزه در حوزه گردشگری همدان کاماًل قابل احساس است.
قراباغی محتوا سازی برای فضای مجازی را نیز حائز اهمیت دانست و 
یادآور شد: باید در بخش گردشگری و جذب سرمایه گذار محتوا سازی  

درستی صورت پذیرد؛ تا بتوان مخاطب را جذب کرد.
قراباغی گفت: ظرفیت گردشگری و تاریخی همدان در زمینه برندسازی 
کم رنگ دیده شــده که بــا تدوین برنامه هایی بایــد در این زمینه بهتر 
عمل کرد.وی اضافــه کرد: همدان باید به جایگاه واقعی خود در حوزه 
گردشگری و تاریخی در ســطح جهان برسد و نباید در این زمینه تنها 
به شــعار دادن بســنده کرد.رئیس کمیسیون اقتصاد ســرمایه گذاری و 
گردشــگری شورای شهر همدان با اشــاره به اجالس های اخیر که در 
همدان برگزار شد، گفت: این اجالس ها می تواند جایگاه واقعی همدان 
را در مجامــع بین المللی حفظ کند و ما باید از این فرصت ها اســتفاده 

مناسبی را داشته باشیم.
قراباغی همچنیــن از راه اندازی دبیرخانــه خواهرخواندگی همدان در 
شــهرداری همدان خبر داد و افزود: در حال حاضر خوانندگی همدان با 
اصفهان در شورای شهر اصفهان نیز مصوب شده و باید از این ظرفیت 
استفاده بهتری را ببریم. وی اضافه کرد: خواهرخواندگی تبریز با همدان 
نیز در دســتور کار کمیسیون ســرمایه گذاری و گردشگری شورا قرار 
گرفته و امیدواریم با این اقدامات در راستای معرفی ظرفیت گردشگری 

همدان گام های موثری را برداریم.
 فعالیت در حوزه گردشگری یکپارچه و هماهنگ باشد

نایب رئیس شورای شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به انتقادات در 
بخش گردشگری و سرمایه گذاری یادآور شد: در این زمینه اگر ضعفی 
وجــود دارد همه ما مقصریم چرا که بایــد در این حوزه با همکاری و 

مشارکت هم وارد شویم.
حمید بادامی نجات نقش تبلیغات را در معرفی آثار تاریخی و گردشگری 
همدان موثر دانست و گفت: نباید در بخش تبلیغات تنها به هزینه های 
کالن نگاه کرد چرا که با ارائه راهکارهایی با هزینه های کم هم می توان 
تبلیغات بهتری داشت. بادامی نجات ظرفیت فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی را یکی از راه های موثر تبلیغاتی در حوزه گردشگری دانست 
و اضافه کرد: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ظرفیت های خوبی 

است که ما از این ظرفیت غفلت کرده ایم.
وی با بیان اینکه همدان به برند سازی نیاز دارد، افزود: تمام اقداماتی که 
ارگان ها و ســازمان ها در این راستا انجام داده اند اگر در کنار هم قرار 
گیرند و به صورت یکپارچه انجام شوند نتیجه  بخش خواهند بود و برای 
این امر الزم است  کمیته ای با حضور مسئولین مربوطه استان در حوزه 
گردشگری و سرمایه گذاری تشکیل و نتیجه واحدی اخذ و اجرا شود.

بادامی نجات اظهار کــرد: در صورت انجام کارها به صورت هماهنگ 
می توان به نحو بهتری از هزینه ها بهره گرفت و از دوباره یا موازی کاری 
ها نیز جلوگیری کرد.معاون گردشــگری سازمان میراث فرهنگی استان 
همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه همدان شهر گردشگری است، 
گفت: جایگاه همدان در حوزه گردشگری بسیار باالست و نباید آن را با 

شهرهای داخلی کشور مقایسه کرد.
علی خاکســار اضافه کرد: استان همدان در طی یک سال اخیر در حوزه 
محتواســازی گردشگری اقداماتی داشــته که این محتوا با موضوعات 

تخصصی تهیه شده است. 

■ دوبیتی باباطاهر 
که هر یاری گرفتم بیوفا بی صفا هونم صفا هونم چه جابی  

که در هر منزلی صد آشنا بی بشم یكسر بتازم تا به شیراز  

■ حدیث:
امام حسن عسكری )ع(:

دل چون در نشاط است )معرفت( را به آن واسپارید، و چون در گریز است آن 
را واگذارید. 
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و من 

مریم مقدم  «

 کاروانسرای شاه عباسی شهر فرسفج ، با کاربری 
اقامتی پذیرایــی آماده واگذاری به بخش خصوصی 

است.
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه 
زیر ســاخت های گردشــگری مدت مدیدی است 
که از جانب مســئوالن و مدیران استانی و کشوری 
مطرح می شود.  واگذاری بناهای تاریخی برای تغییر 
کاربری آنان، روندی اســت که با توجه به تعدد این 
بناها و جلب ذائقه عمومی به بهره بردن از آن، چند 
ســالی است که در ایران آغاز شــده است. این کار 
که با هدف حفظ و مرمت بناها و همچنین افزایش 
بهره وری اقتصادی از آنــان انجام می گیرد، موافقان 
و مخالفان خود را دارد. بخشــی از نقدهای وارده، 
بحث های کارشناسانی اســت که نگران وارد شدن 
صدمــات جبران ناپذیر به بنا در نتیجه اســتفاده یا 
ترمیــم غیراصولی آن هســتند و بخشــی دیگر نیز 
نگران عدم توجیه پذیری اقتصادی آن هستند؛ اینکه 
آیا اختصاص بودجه ای برای بازســازی این بناها و 
تشــویق بخش خصوصی برای اجاره آنها به لحاظ 

اقتصادی به صرفه است یا نه؟
در این بین حال عنوان میشــود پس از تبدیل شدن 
بناهای تاریخی حمام قلعه و حاجی در شهر همدان 
اینبار متولیان امور در میراث فرهنگی ، فرسفج را بر 

ای پیدا شدن سرمایه گذار رسانه ای کرده اند.
مدیــر کل  میــراث فرهنگــی , صنایع دســتی و 
گردشگری همدان  با اشــاره به اینکه کاروانسرای 
فرســفج به شماره ۱9۷0 در سال ۱۳۷۶ در فهرست 
میراث فرهنگی کشور به ثبت رسید ، گفت : این بنا 
مربوط به دوره صفویه و در زمینی به مســاحت 4 

هزار مترمربع ساخته شده است.
کاروانسراي شاه عباسي فرسفج یکي از ابنیه تاریخي 
و ارزشــمند شهرستان تویســرکان متعلق به دوران 
صفویه اســت که در میان طبیعت روح افزاي دشت 

قلقلرود و شهر فرسفج خود نمایي مي کند.
در دوران حکومت شــاه عباس صفوي به منظور 
ایجاد امنیت و ارائه تســهیالت و خدمات رفاهي 
مرتبط با ســفر و توســعه تجارت در بیشتر نقاط 
کشــور جاده هایي ساخته شــده و در مسیر آنها 
کاروانســراهایي احــداث گردیــده بــود که به 
فاصله یک منزلي یعنــي فاصله اي که کاروانیان 
مي توانســتند از صبح تا شــامگاه با چهارپایان 
طــي نمایند تا شــب را در کاروانســراي بعدي 

از یکدیگر قرار داشتند. استراحت کنند، 
یکي از این کاروانســراها، کاروانسراي شاه عباسي 
فرســفج در شهرستان تویسرکان اســت که در 20 
کیلومتري مسیر تویســرکان به کنگاور و در حاشیه 
این جاده و همچنین در مجاورت شهر فعلي فرسفج 

واقع شده است.
این کاروانســرا در واقع محل استراحت مسافران و 
کاروان هایــي بوده که به قصــد تجارت، زیارت و 
سیاحت به غرب کشور و عتبات عالیات عراق سفر 

مي کردند.
در کاروانسراي شاه عباســي فرسفج ، امکاناتي 
براي استقرار چهار پایان و بارهایشان و قسمت 
هایي نیز براي اســتراحت و خــواب کاروانیان 
اختصاص داده شــده بود که پس از پشــت سر 
گذاشــتن شــب، در صبح روز بعــد دوباره به 

ادامه مي دادند. حرکت خود 
ساختمان این کاروانسرا در فاصله سال هاي ۱00۶ تا 
۱0۳۸ و به سبک معماري دوره صفویه ساخته شده 

است و مساحت آن حدود 4000 متر مربع است.
مهمترین ویژگي کاروانســراي تاریخي فرســفج ، 
وجود برج و باروهایي در چهار گوشه آن است که 

بنا به مالحظات امنیتي احداث شده بودند.
مالمیرگفت: اســتفاده بهینه از کاروانسراي تاریخي 
شــاه عباسي در شهر فرســفج، ظرفیت گردشگري 

شهرستان تویسرکان را ارتقا مي دهد.
وی افــزود: از آغــاز مرمت و بازســازي این 
کاروانســرا از ۱0 ســال قبل، اعتباري افزون بر 
هشــت میلیارد ریال هزینه شــده و اکنون براي 
اتمــام طرح ســامان دهي خود به پنــج میلیارد 

دارد. نیاز  دیگر  اعتبار  ریال 
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
همدان  بیان کرد: کاروانسراي شاه عباسي فرسفج با 
توجه به میل عمومي مردم به اماکن تاریخي و سنتي، 
قابلیت بهره برداري در حوزه هایي مانند مهمانپذیر 
سنتي، سفره خانه ســنتي و زیر ساخت هاي جنبي 

رفاهي و ورزشي را دارد.
وی اضافــه کرد: صحبت هــاي اولیه براي حضور 
ســرمایه گذار در طرح ســامان دهي کاروانسراي 
فرســفج انجام شده و طرح جامع محوطه سازي آن 
نیز به مرکز اســتان ارائه شد که پس از رفع نواقص 
جزئي از سوي میراث فرهنگي استان تحویل گرفته 

شد.

وي اظهــار کرد: اکنــون زمینه براي بهــره برداري 
حداکثــري از ایــن ظرفیت تاریخــي، فرهنگي و 
گردشگري شهرستان آماده شده است به شرط آنکه 
بخش خصوصي ورودي پر رنگ و اثر گذار در این 

زمینه داشته باشد.
تویســرکان یکي از شهرستان هاي استان همدان در 
90 کیلومتري شــهر همدان است که با سه شهر، دو 
بخــش مرکزي و قلقرود و هفت دهســتان از بیش 
از 22۱ اثــر تاریخــي، فرهنگي، مذهبــي و جاذبه 
گردشگري و طبیعتي بکر و جذاب برخوردار است.
فرسفج یکي از سه شهر شهرستان تویسرکان در 20 
کیلومتري جنوب شــهر تویســرکان است که مرکز 

بخش قلقرود به حساب مي آید.
علــی مالمیر با اعالم اینکه صنــدوق حفظ و احیاء 
وزارت میراث فرهنگــی به منظور واگذاری این بنا 
با کاربری اقامتی , پذیرایی اقدام به برگزاری مزایده 
کرده اســت ، افزود : متقاضیان برای کســب اطالع 
بیشتر می توانند به پایگاه اطالع رسانی سازمان ملی 
مناقصات و یا به نشــانی صندوق حفظ و احیاء در 
میدان بهارستان , خیابان اکباتان , عمارت مسعودیه 

مراجعه کنند.

فرصت سرمایه گذاری در مسیرعتبات 

کاروانسرای فرسفج واگذارمی شود

رزرو اینترنتی
خانه مسافرها
بدون مجوز گردشگری
 بیشتر خانه مسافرهایی که در سایت های رزرو 
اقامتگاه به گردشــگران معرفی می شــوند مجوز 
وزارت میراث فرهنگی را ندارند؛ این سایت ها نیز 
به اطالعات پایه و تفکیک شــده وزارتخانه متصل 

نیستند.
اکنون اگر هر مالکی یک تصویر از خانه خود داشته 
باشــد و قصد اجاره دادن منزلش را داشــته باشد 
حتما الزم نیســت به بیشمار سایت هایی که اقدام 
به رزرو خانه و بــوم گردی و اقامت گاه می کنند 
مجوزشــان را هم نشان دهند. این موضوعی است 
که موجب شده تا شکایت های زیادی از این خانه 
ها و سایت ها توسط مسافران اعالم شود شکایت 
هایی که معموال دربــاره هماهنگ نبودن خدمات 
این اقامتگاهها با قیمت ارائه شــده است، یا نحوه 
رزرو نامناســب و یا حتی معضالت اجتماعی آن 

اقامتگاههای غیرمجاز.
از طرفــی خشــایار نیکزادفر مدیرعامل شــرکت 
مادرتخصصی توســعه ایرانگــردی و جهانگردی 
در یک نشســت خبری اعالم کــرد که ۳00 هزار 
خانه مســافر وجود دارد که تنها 24 هزار تای آن 
را ساماندهی کرده ایم و مجوز داده ایم. این تعداد 
خانه مسافر در سایتی به همین نام معرفی شده اند.

البته که خبرنگاران حاضر در این نشســت خبری 
نســبت به این موضوع واکنش نشان داده و اعالم 
کردند که چنین نیســت و در این سامانه اطالعات 
ناقصی از خانه مســافرها وجــود دارد. یکی اینکه 
چندین استان بیشتر در این سایت وجود ندارد که 
دارای خانه مسافر باشند از طرفی خانه مسافرهای 
معرفی شــده تصاویر مناسبی برای انتخاب توسط 
گردشــگر ندارنــد. موضوع دیگردربــاره  قیمت 
آنهاســت که به روز نیست از همه مهمتر نه محل 
قرار گرفتن آن خانه ها مشــخص است و نه مالک 
شــان. این  موضوع زمانی مشخص خواهد شد که 
مســافر اقدام به رزرو کند که همان هم مشکالت 
خود را دارد. البته در این نشســت خبری نیکزادفر 

مشکل رزرو این خانه مسافرها را تایید کرد.

محمد ثابــت اقلیدی معاون 
ســرمایه گذاری این شرکت 
نیز به مهر توضیح بیشــتری 
داد و گفــت: شــرکت مادر 
و  ایرانگــردی  تخصصــی 
جهانگردی مســئول تشکیل 
بانک اطالعاتی و دیتاســت 
هر کســی که مجــوز خانه 
 ، گیــرد  مــی  را  مســافر 
دیتابیس  یک  در  اطالعاتش 

جمع آوری می شود.
وی گفت: ســایت های فروش و رزرواسیون باید 
به این اطالعات پایه متصل شده و از اینجا فروش 
خود را انجام دهند من زمانی که در بخش نظارت 
معاونت گردشگری بودم یک سایت را فیلتر کردیم 
و گفتند که شما دارید اســتارت آپ ها را تعطیل 
می کنید. ما میخواستیم این وضعیت را ساماندهی 
کنیم چون االن هر کســی که می خواهد خانه اش 
را اجــاره بدهد می تواند بدون مجوز از طریق این 
سایت ها اقدام کند درحالی که اگر این سایت ها به 
اطالعات پایه ما متصل می شدند تنها خانه هایی که 

دارای مجوز هســتند، حق اجاره را پیدا می کردند 
و دیگر شــاهد مشکالت بعدی و نارضایتی مسافر 

نبودیم.
ثابت بیان کرد: این سایت ها می بایست با ما قرارداد 
می بستند تا از این اطالعات استفاده کنند چون این 
دیتا اکنون کانالیزه شده است . اما اکنون نظارت بر 
هر اقامتگاهی که در هر سایتی اجاره داده می شود، 
در اختیار ما نیست اکنون هر کسی کار خودش را 
می کند. البته داریم زیرساخت ها را ایجاد می کنیم 
تا این سایت ها بتوانند از دیتا استفاده کنند و ما هم 

بتوانیم آن اقامتگاهها را رصد کنیم.


