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آغاز دير هنگام 
مبارزه اى ضرورى!

 1- بارها اعالم شــده كه فساد ادارى 
به ويژه در زمينه فساد اقتصادى در ايران، 
ســازمان يافته و سيســتماتيك نيســت 
و افــراد فاســد در قالب يك ســازمان 

نظام يافته اقدام به فساد نمى كنند...

عالقمندان به سفرهاى پروازى در همدان بخوانند عالقمندان به سفرهاى پروازى در همدان بخوانند 

همدان به كيش هوايى شد همدان به كيش هوايى شد 

پيشنهاد ما براى 

انتخابات داوطلبان 
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منتظر بسته هاى انتخاباتى ما باشيد
منتظر بسته هاى انتخاباتى ما باشيد

تبريك و تهنيت

مديريت شركت توليدى آرد سينا

جناب آقاى مسعود بكايى 
انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 

سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانى استان همدان 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است همواره در سايه ايزد منان در پيشبرد اهداف نظام مقدس 

جمهورى اسالمى ايران موفق و پايدار باشيد.

تبريك و تهنيت
جناب آقاى مهندس 

مهدى سحاب روشن
انتخاب به جا و شايسته جناب عالى را به عنوان 

شهردار صالح آباد 
تبريك عرض نموده و موفقيت روزافزون حضرتعالى را از خداوند متعال خواستاريم.

اميد است همواره در سايه ايزد منان در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ببباشيد.ايران موفق و پايدار باشيد. يايداررر قفق و پ اايرران مو

جمعى از پرسنل شهردارى شهر صالح آباد

 چند روز پيش بــود كه مقام معظم 
رهبرى پس از مشاهده وضعيت اسف بار 
و نگران كننده سيالب جنوب و جنوب 
شرقى كشور با ابالغ پيامى، دستگاههاى 
دولتى و مجموعه هاى مردمى را به يارى 

حادثه ديدگان فراخواندند.
پس از اين پيام، دستگاه هاى اجرايى تازه 
بــه وظيفه فراموش شــده خود و عمق 
فاجعه پى برده و با ارسال اقالم موردنياز 
و نيروى انسانى به كمك حادثه ديدگان 

شتافتند.
نماينــده ولــى فقيه در اســتان همدان 
هــم بالفاصله پس از ابــالغ پيام رهبر 
معظم انقالب در گفت وگو با تســنيم بر 
تأكيد  سيل زدگان  با  همدردى  ضرورت 

كرد.
حــاال مديرعامل جمعيــت هالل احمر 
اســتان همدان در اين بــاره مى گويد: با 
اعالم نياز از طرف جمعيت هالل احمر 
2500 تختــه پتــو، 600 بســته غذايى 

يك ماهه، 600 كيسه 10 كيلويى و 1400
بطرى روغن مايع از انبار استان همدان 
به تهران ارسال شد تا به مناطق سيل زده 

ارسال شود.
مى كند:  بيــان  كارخانــه اى  بهــروز 
در  گانــه   9 شــعبه هاى  كنــار  در 
جمع آورى  چادرهاى  شهرســتان ها، 
كمــك در چند منطقه شــهر همدان 
شــامل ميــدان جهاد، ميــدان كبوتر 
شــهرك مدنى، شــهرك فرهنگيان و 

محل برپايى نماز جمعه برپا شــده و 
مردم مى توانند در اين كار نيك با ما 

شوند. همراه 
وى اعــالم مى كند: تاكنــون 29 ميليون 
تومان به طور نقدى به حساب هالل احمر 
براى سيل زدگان جنوب شرقى كشور در 
استان جمع آورى شده، اما بيشتر كمك ها 
به شماره حساب هاى اعالم شده، واريز 

شده است.
بانوى  يك  مى كنــد:  مطرح  كارخانه اى 

خير هم 110 تخته پتو را اهدا كرده تا به 
مناطق حادثه ديده ارسال شود، اما روند 

كمك هاى مردمى خيلى خوب نيست.
محرابى، رئيس اتاق اصناف همدان هم 
از مشــاركت نكردن اتحاديه هاى صنفى 
همدان در اين زمينه خبر داده و مى گويد: 
چند روز پيش به مسئوالن اتحاديه هاى 
صنفــى نامــه زده و آن هــا را به يارى 
خواســته ايم، اما متأسفانه هنوز پاسخى 

دريافت نكرده ايم.
جانشين فرمانده سپاه استان همدان هم 
از يارى رساندن به حادثه ديدگان سيستان 
خبر داده و مى افزايد: مواد غذايى، پتو و 
آب معدنى در قالب 3 كاميون به مناطق 

حادثه ديده ارسال شده است.
سردار مهدى فرجى بيان مى كند: با توجه 
به عمق حادثه و خســارت هاى سنگين 
مقرر شــده تا پايگاه هاى مقاومت بسيج 
هم اقــدام به جمــع آورى كمك براى 

سيل زدگان كنند.
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خيابان هاى لنگه به لنگه يا يا
شيك ترين خيابان دنيا در همدان

  با باز شــدن دوباره پيــاده راه اكباتان به روى 
رفت وآمد وســائط نقليه عمومى يا همان دوباره 

خيابان شدن اين پياده راه گران  قيمت...
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شيوه سوددهى بانك ها تغيير كرد

سود براساس نقدينگى
در شوراى روابط عمومى هاى استان تأكيد شد

نقش تأثيرگذار انقالب 
را برجسته كنيد

مجلس كارآمد 
در دستور كار باشد

سردى بازار همدردى با سيل زدگان در  همدان

اصناف پاى كار نيستند 
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آغاز دير هنگام مبارزه اى ضرورى!
 1- بارها اعالم شــده كه فســاد ادارى به ويژه در زمينه فســاد 
اقتصادى در ايران، سازمان يافته و سيستماتيك نيست و افراد فاسد 
در قالب يك ســازمان نظام يافته اقدام به فســاد نمى كنند و بيشتر 

منافع شخصى، در اين اقدامات خالف دنبال مى شود.
در مبارزه با فســاد هم آنچه اقدام مى شود، برخورد با افراد فاسد 
است و اين نوع مبارزه، شــخصى بودن تخلفات را اثبات مى كند 
هرچند در فضاى عمومى اين اقدامات شــخصى تلقى نمى شود و 
باور بــر حمايت افرادى قدرتمند و حاضر در فضاى سياســى و 
مراكز حســاس به عنوان عناصر اصلى فســاد از متخلفان فاسد در 

اين رده ها است.
2- چند سالى است كه مسئوالن ارشد نظام نسبت به پديده نفوذ در 

مراكز حساس كشور هشدار مى دهند.
هرچند مفهوم نفوذ بيشتر موضوعى امنيتى است اما نفوذ شكل هاى 
گوناگونى دارد و نفوذ در مراكز تصميم گيرى و ســازماندهى افراد 
براى فســاد و بهره مندى اقتصادى در كنار سوءاستفاده از موقعيت 
شغلى، نوعى نفوذ اســت كه نتيجه آن گسترش فساد و درنهايت 

ترويج بى اعتمادى و ناامنى خواهد بود.
3- از جمله داليل مهم وقوع انقالب اســالمى كه در نظر بيشــتر 
پژوهشگران انقالب آمده است، فســاد گسترده دربار و مسئوالن 

رژيم دربارى است.
در اين دليل تمام پژوهشگران متفق القول هستند و جامعه عارى از 
فساد مدنظر و ترسيم شده توسط انقالبيون براى مردم را از داليل 

رويكرد مردم به انقالب و پيروزى آن مى دانند.
4- رهبر كبير انقالب بارها نســبت به بازگشــت روحيه طاغوتى 
و اشــرافى گرى به مسئوالن هشــدار داده اند و رهبرى انقالب نيز 

همواره بر اين مواضع تأكيد داشته اند.
به تازگى نيز باز رهبر معظم انقالب، بر مردمى بودن، با مردم و بين 
مردم زندگى كردن و اطالع از شرايط مردم و تالش جهادى بر حل 

مشكالت مردم از سوى مسئوالن، تأكيد كردند.
5- انتخابات يكى از محل هايى است كه امكان نفوذ، اشرافى گرى، 

حركت طاغوتى و فساد سازمانى در آن باالست.
ســخن گفتن بى پرده از نقش آفرينى پول هــاى كثيف و ردنكردن 
موضوع پول هاى كثيف در انتخابات از سوى مسئوالن انتخاباتى و 
ضرورت پيشــگيرى و برخورد با اين نوع هزينه ها در اين دوره از 
انتخابات همگى از شناخت يك آسيب مهم در انتخابات حكايت 
دارد، آسيبى كه بايد زودتر از اين ها به آن توجه و مبارزه با آن آغاز 
مى شد تا امروز هزينه كشف فساد و مبارزه با آن در نهادهاى مهم 

نظام به پاى كشور نوشته نمى شد.
6- رد صالحيــت 90 نماينــده مجلــس كه عمــده آن به دليل 
پرونده هاى تخلف مالى و سوءاســتفاده از جايگاه اســت، جداى 
از نمايندگانى كه به داليل سياســى رد شــده اند و افرادى ســالم 
به لحاظ اقتصادى هســتند، اقدامى انقالبى و آغازى با شــكوه در 
مبارزه با فساد و در اصطالح دورانداختن دستمال هاى كثيف براى 

پاك كردن فساد است.
اين اقدام هر چند دير آغاز شــده امــا اگر با قوت ادامه يابد براى 
حراســت از انقالب، اجراى دســتورات رهبر كبير و مقام معظم 
رهبرى در پيشــگيرى از اشــرافى گرى و ترويج روحيه و فرهنگ 
طاغوت در مســئوالن، پيشــگيرى و مبارزه با فساد و اقدام براى 
بســتن راه هاى نفوذ به مجلس به عنوان ركن مهم تصميم گيرى در 

كشور است.
7- روشــن است رد صالحيت، تنها بستن راه تداوم فساد با بدنام 
كردن نظام اســالمى اســت و آنچه مردم انتظــار دارند، پيگيرى 
قضايى و مجازات كســانى است كه با فساد انگيزى، تشكيل باند، 
فاصله گرفتن از مردم، چپاول بيت المال و سوءاســتفاده از جايگاه، 
بى اعتمــادى را در جامعه افزايش داده و به آرمان هاى مردم و نظام 

اسالمى خيانت كرده اند.
در اين راه، نرمش و عقب نشــينى تنها موضع مفسدين را تقويت 
و اميد مردم به پاكســازى نهادها از عناصر فاسد را به يأس تبديل 

خواهد كرد.

ممنوعيت حضور كودكان زير پنج سال در استخرهاى 
همدان مورد توجه قرار گيرد

 بر اساس قوانين ورود كودكان زير پنج سال به استخرهاى متعارف شنا در سانس هاى 
عمومى ممنوع اســت و مديران مجموعه هاى آبى اســتان به اين قانون توجه جدى داشته 

باشند.
دبير هيأت نجات غريق و غواصى همدان گفت: حضور كودكان باالى پنج تا هفت ســال 
تمام به استخرهاى شنا به هنگام سانس هاى عمومى نيز نيازمند همراهى يك فرد از بستگان 

و يا از وابستگان شناخته شده كودك و با حداقل سن 18 سال تمام امكانپذير است.
مرتضى سبزى پور روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: حتى ورود كودكان 

هشت تا 16 سال در سانس هاى عمومى استخرها نيز بايد همراه با بستگان اصلى كودك 
و با سن باالى 18 سال باشد.

وى خاطرنشان كرد: نوجوانان باالى 16 سال براى حضور در سانس هاى عمومى استخرها 
نياز به همراه ندارند ضمن اينكه مديران مجموعه هاى آبى نبايد اجازه حضور كودكان زير 

هفت سال مهمان و يا در قالب اردوهاى آموزشى و پرورشى در استخرها را بدهند.
   الزام حضور ناجيان غريق در دوره بازآموزى

دبير هيأت نجات غريق و غواصى همدان در ادامه با الزام حضور ناجيان غريق اين استان در 
دوره بازآموزى گفت: اين دوره ها در راستاى آموزش مستمر ناجيان غريق و نيز پيشگيرى 

از هرگونه حادثه در استخرها اجرايى شده است.
وى افزود: تمامى استخرها و مجموعه هاى آبى كه مجوز بهره بردارى دارند بايد نسبت به 

معرفى ناجيان غريق خود در اين دوره هاى 2 روزه اقدام كنند.
ســبزى پور اضافه كرد: اين ابالغيه از سوى مديريت دستگاه ورزش استان همدان صادر 
شده و به منظور پيشگيرى از هرگونه حادثه احتمالى و آمادگى ناجيان در مديريت حادثه 

انجام مى شود.
وى خاطرنشان كرد: در پايان اين دوره ها نيز به ناجيان گواهى شركت اعطا مى شود ضمن 

اينكه حضور نداشتن در اين كالس ها تخلف است.
دبير هيأت نجات غريق و غواصى همدان يادآور شد: از اين پس هيچ يك از ناجيان غريق 

بدون گواهى آمادگى نمى توانند در استخرهاى شنا فعاليت داشته باشند.
وى افزود: با مديران اســتخرهايى كه نســبت به اين ابالغيه بى توجه باشند نيز براساس 

تخلف هاى باشگاهى برخورد قانونى صورت مى گيرد.

در شوراى روابط عمومى هاى استان تأكيد شد

نقش تأثيرگذار انقالب را برجسته كنيد

برگزارى آزمون ششمين دوره آموزش 
مكاتبه اى دهياران استان همدان

 بــه همــت جهــاد دانشــگاهى واحــد همــدان آزمون ششــمين 
دوره آمــوزش مكاتبــه اى دهيــاران اســتان برگزار شــد. 

بــه گــزارش ايســنا، رئيــس جهــاد دانشــگاهى واحــد همــدان در 
گفت وگــو بــا ايســنا، بــا اشــاره بــه برگــزارى آزمــون ششــمين 
ــا حضــور  ــدان ب ــتان هم ــاران اس ــه اى دهي ــوزش مكاتب دوره آم
750 دهيــار اظهــار كــرد: منابــع آزمــون از 2 جلــد كتــاب 
ــارى»، بخشــنامه هاى ارســالى ســال 98 ــن دهي ــوق و قواني «حق

ــود.  ــالجارى ب ــاى س ــده در كالس ه ــب ارائه ش و مطال
ــون  ــن آزم ــه در اي ــى ك ــراى دهياران ــه داد: ب ــدى ادام ــر اس اكب
موفــق بــه كســب نمــره 70 بــه بــاال شــوند، گواهينامــه صــادر 

مى شــود. 
وى يــادآور شــد: بــا توجــه بــه قــرارداد منعقدشــده بيــن جهــاد 
دانشــگاهى واحــد همــدان و دفتــر امــور روســتايى و شــوراهاى 
اســتاندارى همــدان، در ســالجارى تعــداد 12 عنــوان دوره بــراى 
دهيــاران اســتان برگــزار شــد و افــزون بــر 4 هــزار نفــر از ايــن 

ــده اند.  ــد ش ــا بهره من دوره ه
مديــركل دفتــر امــور روســتايى و شــوراهاى اســتاندارى همــدان 
ــرد  ــون، از عملك ــن آزم ــزارى اي ــوه برگ ــد از نح ــن بازدي ضم
جهــاد دانشــگاهى همــدان در اجــراى آزمــون ابــراز رضايــت و 

ــرد.  خرســندى ك

خيابان هاى لنگه به لنگه يا شيك ترين خيابان 
دنيا در همدان

مهدى ناصرنژاد »
  با باز شــدن دوباره پياده راه اكباتان به روى رفت وآمد وسائط نقليه 
عمومى يا همان دوباره خيابان شــدن اين پيــاده راه گران  قيمت، حاال 
مى توانيم ادعا كنيم كه شــيك ترين خيابان عالــم را در همدان داريم، 
خيابانى كه به جاى آسفالت سياه و پر چروك با بهترين و مرغوب ترين 

مصالح  سنگ فرش شده است.
در همين حال ما مردم شهر تاريخى همدان از اين پس بالتكليف شده و 
نمى دانيم با اين موضوع چگونه بايد كنار بياييم كه شش خيابان منظم و 
يكنواخت و متحدالشكل شهرمان با نمايى تاريخى، حاال ديگر از جفت 
و جورى خارج شــده و مثل كفش يا جوراب و يا آستين هاى كوتاه و 
بلند يك پيراهن يا كت يا هر البسه ديگرى لنگه به لنگه شده و هر يك از 
اين خيابان هاى پر طمطراق قديمى براى خود ساز جداگانه اى مى نوازد!

البته گويا در ابتداى امر و با تصويب طرح تغيير كاربرى 6 خيابان اصلى 
و مركزى شهر همدان از خيابان هاى پرترافيك و نامنظم به پياده راه هايى 
زيبا با فضايى آرام بخش توســط شــوراى سياست گذارى شهر، انتظار 
مى رفت در كنار چاره جويى اساســى براى حل ترافيك هسته مركزى 
شهر، تحولى شــگرف نيز در صنعت گردشگرى شهرمان ايجاد شود، 
وليكن شايد از ضعف مطالعات اوليه و فقدان طراحى هاى عالمانه بوده 
است كه مى بينيم حاال (افتاده است مشكل ها) و طرحى چنين ايده آل و 

رويايى در گرداب آزمون و خطا گرفتار آمده است. 
بدون شــك يكى از اشــكاالت بنيادى و دور از ذهن 6 خيابان مركزى 
همدان از ابتدا اين بوده اســت كه آينده چنين طرح كم نظير در چرخه 
شهرســازى هاى جهانى پيش بينى نشده و معلوم نكرده است ادامه اين 
خيابان ها در روند توسعه ناموزون شهر همدان تا كجا خواهد بود و به 
كجا خواهد انجاميد و آيا كمربندى هاى شــهر همدان در شعاع ميدان 
مركزى با چه شرايطى بايد در نقطه اى با هر يك از اين خيابان ها تالقى 

كرده و آن را قطع كند؟!
به هر حال كارى كه بايد نشود حاال ديگر شده است و كالف سردرگمى 
به وجود آمده كه بايد در هنگامه هاى دور زدن هاى اجبارى اتوبوس هاى 
عريض و طويل شهرى در گلوگاه هاى ورودى به ميدان امام، بايستى و 
تماشا كنى كه چگونه تمام شكل و زيبايى هاى يك گذرگاه تاريخى در 

ورودى هاى ميدان اصلى و مركزى شهر از ريخت و قيافه افتاده است!
حاال هم بايــد چند هفته اى صبر كنيم و بعد از تردد وســائط نقليه 
عمومى و اغلب از رده خارج شــده در پياده راه (ببخشــيد) خيابان 
اكباتــان، چهره و ظاهر زيبا و نمادين ســنگ فرش اين خيابان را با 
منظره اى بدآهنگ از روغن ســوخته و آثار خط ترمز و اســتهالك 

الستيك هاى كهنه قضاوت كنيم!

1- تأييد صالحيــت برخى داوطلبان داراى پرونــده تخلف مالى با 
اعتراض برخى فعاالن رسانه اى مواجه شده است. گويا اين افراد ليست 
سوءاستفاده هاى اين داوطلبان را منتشر كرده اند. گفتنى است سوت زنى 
و اطالع رســانى از تخلفات افراد براى پيگرد قانونى نهادهاى مربوطه 

يكى از راه هاى مهم مبارزه با فساد است. 
2- برخــى مديران فقط به انتخابات فكر مى كنند. گويا مديرانى كه به 
نمايندگان وابستگى داشته و سفارشى آنها هستند از هيچ اقدامى براى 
رأى آورى مجدد نماينده ســفارش كننده خود دريغ نمى كنند. گفتنى 
است براساس قانون اقدام تبليغاتى مديران در زمان ادارى و با استفاده 

از امكانات در اختيار عمومى، تخلف انتخاباتى است.
3- وزير امورخارجه به اســتان مى آيد. گويا از ظريف براى شــركت 
و ســخنرانى در مراسم آغاز به كار آموزشى دانشگاه D٨ در بهمن ماه 
دعوت به عمل آمده است. گفتنى است ظريف تاكنون سفرى به همدان 

در 2 دولت تدبير و اميد نداشته است.
4- ســمن هاى مردم نهاد بيش از گذشــته ماهيــت مردمى خود را از 
دســت مى دهند. گويا وابستگى بيشــتر فعاالن مردم نهاد به دولت با 
تفاهمنامه هايى كــه وزارت ورزش وجوانان با وزارتخانه هاى ديگر به 
منظور تربيت مديران دولتى آينده كشــور از بين فعاالن سازمان هاى 
مردم نهاد منعقد مى كند، دليلى بر تحت االمر شــدن بيشتر اين اعضا و 
سازمان ها در اواخر فعاليت اين دولت است. گفتنى است سياسى نبودن 
و وابستگى دولتى نداشتن از شاخص هاى اصلى سازمان هاى مردم نهاد 
اســت كه با پله شدن اين سازمان ها براى دستيابى اعضا به پست هاى 
مديريتى و اشتباه گرفتن آن با احزاب از سوى دولتى ها، اين شاخص ها 

در حال رنگ باختن است.
5- فرماندارى همدان به درخواســت تجمع ارائه شــده از سوى يك 
حزب پاسخ نداده اســت. گويا حزب اتحاد ملت همدان درخواست 
تجمــع اعتراضى را 24 دى ماه به فرماندارى ارائه داده اســت. گفتنى 
اســت موضوع اين تجمع درخواستى، ســقوط هواپيماى اوكراينى و 

پنهان كارى در اعالم دليل اين سقوط بوده است.

 شوراى هماهنگى روابط عمومى هاى استان 
همدان روز گذشــته درحالى تشكيل شد كه 
در روزهــاى اخيــر اتفاقات متعــددى دامان 
فضاى سياســى و امنيتى ايران را گرفته است. 
همچنين در اين زمينه ايســتادن در چند قدمى 
انتخابــات مجلس يازدهــم و نقش تأثيرگذار 
روابط عمومى ها و رســانه ها اهميت انعكاس 
مــوارد كليدى را در اين راســتا بيشــتر كرد. 
در اين نشســت اگرچه قرار بود پيشــنهادات 
جديــدى براى تغيير شــرايط موجود فعاليت 
روابط عمومى هاى استان همدان از سوى اعضا 
ارائه شــود اما نكات زير كه در جلسات پيش 
هم مطرح شده بود بار ديگر عنوان شد و مورد 

پيشنهادى جديدى طرح نشد. 
روابط عمومى بايد:

■ انگيزه داشته باشد. 
■ بايد علم كار را داشته باشد. 

■ آمــوزش در حــوزه روابط عمومى هــا يك 
ضرورت است. 

■ برنامه محور باشد و نه درگير روزمرگى. 
■ از تجارب بهره مند باشد. 

■ رعايت اصل بى طرفى و پرهيز از جانبدارى 
نامزدهاى يازدهميــن دوره انتخابات مجلس 

شوراى اسالمى
■ به كار بردن خالقيت 

■ اهميت دادن به تحكيم بنيــان خانواده براى 
آنكه فارغ از دلنگرانى به كار بپردازيد. 

■ نقش رسانه ها را در ارتباطات بين ارگان هاى 
مرتبط و جامعه مخاطبان جدى بگيرد. 

ايــن موارد از جمله كليدى ترين نكاتى بود كه 
اگرچه به تكرار اما باز هم مطرح شد. 

اين موارد به عنوان ســرفصل پند واندرزهاى 
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان براى روابط عمومى هاى اســتان در اين 

شورا بود. 
به هر ترتيــب پيش رو بــودن 2 رويداد مهم 
يازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى و ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
موضوعى اســت كه معاون سياسى، امنيتى و 
اجتماعى استاندار همدان روز گذشته در جمع 
روابط عمومى هاى اســتان به اهميت آن اشاره 
كرد و از آنها خواســت در اين برهه خاص به 
صورت ريشه اى و غنايى براى شفاف سازى و 

آگاهى مردم از هم اينك برنامه ريزى كنند. 
را  روابط عمومى هــا  آزادبخــت  مصطفــى 
پند وانــدرز داد: از ورود بــه مقولــه تبليغات 
انتخابات و جانبدارى از جناح و گروه خاص 
سياســى پرهيز كرده و به طور كامل بى طرف 

باشند و پخته و حساب شده عمل كنند. 
وى با بيان اينكه رمز موفيقت ما در حوزه روابط 
عمومى اين است كه نخست به خود بپردازيم، 
تأكيد كرد: وقتى گير منيت و نفســانيت خود 
شويم قطعا نمى توانيم تأثيرگذار باشيم؛ وقتى 
خود و خانواده را ساختيم، مى توانيم در جامعه 

تأثيرگذار باشيم. 
وى با اشاره به اينكه يك مسئول روابط عمومى 
خــوب آن اســت كه نخســت بــه خود و 
خانــواده اش توجه كنــد تا با تمــام توان به 
ميدان بيايد افزود: نخستين راه اين است كه با 

فرزندان خود دوست باشيم. 
آزادبخت با بيــان اينكه كار در روابط عمومى 
انگيزه مى خواهد، گفت: انگيزه باشد جذبه هم 
مى آيد؛ يك روابط عمومى بايد علم كار داشته 

باشد و آموزش را در دستوركار قرار دهد. 
وى با اشــاره به اينكه يك روابط عمومى بايد 
برنامه محور باشــد و با استفاده از تجربيات به 
تمام موضوعات توجه داشــته باشــد، افزود: 
روابط عمومى ها بايد طلب رســانه ها را سريع 
پرداخت كنند كه الزم اســت اين كار نخست 

از خود ما و استاندارى شروع شود. 
معاون سياســى و امنيتى اســتاندار همدان با 
بيان اينكه در آســتانه دهه فجر هستيم و بايد 
روابط عمومى ها به بيان نقش تأثيرگذار انقالب 
اسالمى بپردازند، خاطرنشان كرد: موضوعات 
ريشــه اى و اقناعى در دستور كار قرار گيرد و 
تمام اقدامات مهــم و نظرات جمع  آورى و به 

صورت بولتن تهيه شود. 
 بايد روابط خوبى بين خانه مطبوعات، 
رسانه ها و روابط عمومى ها برقرار شود

وى فعاليت روابط  عمومى ها در فضاى مجازى 
را مهم عنــوان كرد و با بيان اينكــه نبايد در 
مورد فضاى مجازى ابهام داشته باشيم، گفت: 
انتخابات موضوعى حساس و تأثيرگذار است 
و مى توانيــم با انتخاب درســت و تأثيرگذار 
دشــمن را به عقب برانيــم، ضمن اينكه نبايد 
گله منــدى داخلى تبديل به دســتاويزى براى 

دشمن شود. 
آزادبخــت تقويت ارتباط روابــط عمومى و 
رسانه ها را مهم دانســت و افزود: بايد روابط 
خوبــى بيــن خانــه مطبوعات، رســانه ها و 

روابط عمومى ها برقرار شود. 
وى با تأكيد بــر اينكه در انتخابات نبايد براى 
شــخصى كار كرد و حتما اقدامات به شــكل 
ملمــوس و تأثيرگــذار مخابره شــود، گفت: 
اطالعــات بايد واقع بينانه باشــد و واقعيت ها 

منعكس شود. 
معاون سياســى و امنيتى اســتاندار همدان در 
انتقاد به حضورنداشتن استاندار در اين جلسه 
از ســوى نماينده اى از هيأت رئيســه شوراى 
روابط عمومى هاى استان افزود: جلسه اى را در 
3 ماه آينده با حضور استاندار خواهيم داشت. 

 عملكرد روابط عمومى ها 
زير ذره بين استاندارى 

مديركل روابط عمومى استاندارى همدان نيز 
استان  روابط عمومى هاى  ضعيف  شــركت  از 
در طرح ارزيابــى انتقاد كرد و گفت: با وجود 
تسهيل و روان سازى فرآيند مذكور، تنها 52 نفر 
گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه اين طرح 

ارسال كرده اند. 

عضويت در ســامانه انتشــار و دسترسى آزاد 
به اطالعــات گاليه ديگر فاطمــه حبيبى بود 
و تأكيد كرد: تا پايان بهمن همه دســتگاه هاى 
اجرايــى موظف به عضويت در اين ســامانه 
هســتند و كسانى كه پيشــتر عضو بودند بايد 
به درخواســت ها و شكايت هاى مردمى پاسخ 
بدهند.  به گفته وى روابط عمومى ها خودشان 
بايد براى حفظ و ارتقا جايگاهشان تالش كنند 
و تنها به چســباندن بنر و پرچم مناسبت هاى 
ملى و مذهبى ســر در ادارات اكتفا نكرده و به 
دنبال ايده ها و خالقيت هاى جديد براى بروز 

توانمندى هاى خود باشند. 
حبيبى تعامل و مشــاركت با رسانه هاى استان 
را بــه روابط عمومى ها توصيــه كرد و گفت: 
روابط عمومى ها، رسانه هاى مكتوب و مجازى 
را در كنار خود حفــظ كرده و كمبود نيرو در 

اين پست را از اين طريق جبران كنند. 
پرداخــت مطالبات رســانه ها موضوع نهايى 
مديركل روابط عمومى اســتاندارى بود كه به 
روابط عمومى ها ســفارش كرد پرداخت بهاى 
اشــتراك نشــريات را به روزهاى پايانى سال 

موكول نكنند.  
 چندشغله بودن

 معظل روابط عمومى 
روابط عمومى ها همزمان يك يا 2 شــغل ديگر 
را همزمان در ادارات انجام مى دهند، اين درد 
مشترك بيش از يكصد روابط عمومى استان بود 

كه در اين نشست گردهم آمده بودند. 
توجه استاندار به روابط عمومى ها هم خواسته 
ديگر اين افراد بود و خواســتار برگزارشــدن 
جلسه تخصصى نماينده عالى دولت در استان 

با روابط عمومى ها شدند. 
نبود بانك اطالعاتى از رسانه هاى استان نيز از 
نيازمندى هاى روابط عمومى ها اعالم و پيشنهاد 
تشــكيل بانك اطالعاتى جامع از سوى خانه 
مطبوعات و ارســال آن بــه روابط عمومى ها 

مطرح شد. 
 آمادگى برگزارى كالس  براى 

روابط عمومى ها داريم
 آمادگــى خانــه مطبوعــات اســتان همدان 
به منظور برگزارى كالس  براى مسئوالن روابط 

عمومى هاى استان.
مدير عامل خانه مطبوعات استان همدان اظهار 
كرد: دغدغه اى كه در جلســه پيش هم مطرح 
كردم اين اســت كه ارتباط چندانى با نيمى از 
جمعيت حاضر در اين جلسه به عنوان مسئول 

روابط عمومى نداريم.
مهرداد حمزه، با بيان اينكه اين مســأله شــايد 
دوطرفه باشــد و هر دو طرف مقصر باشــيم 
گفــت: البته معتقدم موضوع بيشــتر به حوزه 
روابط عمومى ها برمى گردد كه برخى دستگاه ها 

اساسا اعتقادى به رسانه ندارند.
وى با اشــاره بــه اينكه بايد در دســتگاه هاى 
پرمخاطب تعامل با رسانه ها شكل گيرد اضافه 
كرد: در ارتباط با ارزيابى روابط عمومى ها اگر 
امكان داشت ما نيز به عنوان خانه مطبوعات در 

قالب يكى از پارامترها نظر دهيم.
وى از آمادگى خانه مطبوعــات در برگزارى 
كالس هايى براى روابط عمومى هاى استان در 
قالب ســواد رســانه اى خبر داد و افزود: در 6
ماهه اخير براى شركت آب و فاضالب و اداره 
كل منابع طبيعى اســتان اين دوره ها را برگزار 
كرده ايم و آمادگى داريم براى ســاير مسئوالن 
روابط عمومى ها و كارشناسان آنها هم برگزار 

كنيم.
حمزه  با ابراز گاليه از نبود خانه مطبوعات در 
شهرستان ها از سوى نماينده اى از هيأت رئيسه 
شوراى روابط عمومى استان گفت: با توجه به 
اساسنامه خانه مطبوعات، براى راه اندازى اين 
مراكز در شهرستان ها حداقل بايد 20 خبرنگار 
در هر شهرستان فعال باشد در غير اين صورت 

امكان پذير نيست.
 حق اشــتراك رســانه ها از سوى 

ادارات تا پايان سال پرداخت شود
وى بــا بيان اينكه از قانون آگهى هاى «م. الف» 
ابالغ شده اما همچنان روابط عمومى ها اجرايى 
نمى كنند كه اميدوارم كســى اين قانون را دور 
نزنــد گفت: طبــق توافقى كه با اداره ارشــاد 
داشتيم قرار شــده دستگاهى اگر اين قانون را 
اجرا نكند به ديوان محاســبات عدالت ادارى 
معرفى شــود. حمزه پرداخت حق اشــتراك 
رسانه ها از سوى ادارات تا پايان سال خواستار 
شد و افزود: مطالبات رســانه ها نيز پرداخت 
شود چون بســيارى از رســانه ها با وضعيت 

اقتصادى سختى مواجه هستند.
مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان با بيان 
اينكه روابط عمومى ها در دعوت از رسانه ها در 
مراسم هاى مختلف حتما دعوتنامه را به دفاتر 
فكس كنند و به فضاى مجازى بســنده نكنند 
افزود: روابــط عمومى ها در برگزارى تورهاى 
رسانه اى، رسانه ها را گلچين نكنند و همه آنها 

را در نظر بگيرند.

شوراى آموزش وپرورش همدان رتبه برتر 
كشور شد

شــوراى  آموزش وپــرورش،  وزارت  ارزيابى هــاى  براســاس   
آموزش و پرورش اســتان همدان با توجه بــه ارزيابى صورت گرفته به 

عنوان شوراى برتر كشور معرفى شد. 
به گزارش ايرنا، برگزارى منظم جلسات شورا، حضور شخص استاندار 
در جلسات، كيفى بودن دستور كارها و مصوبات اثربخش و قابل اجرا از 
عوامل موفقيت شوراى آموزش و پرورش استان بود كه به كسب رتبه برتر 
كشــور منجر شده است.  در سال تحصيلى 99-98 نزديك به 290 هزار 

دانش آموز در بيش از 2 هزار و 500 مدرسه همدان تحصيل مى كنند. 

 تا پايان سال، 12 هزار كارمند حامى ايتام 
مى شوند.

حمايت كارمندان همدانى از ايتام براى توجه 
به عدالت ورزى در جامعه است، طرحى كه 
مطابق آن بايد تا پايان اسفندماه 12 هزار نفر 
از ايتــام و محرومان همدانى تحت حمايت 
12 هزار نفر از كارمندان شهرســتان همدان 

قرار گيرند. 
فرماندار همدان در ســتاد دهــه فجر، از 
حمايــت 12 هــزار كارمنــد همدانى از 
افراد محروم و ايتام موجود در شهرســتان 
همدان خبــر داد و اظهار كــرد: حمايت 
كارمندان همدانى از ايتــام براى توجه به 
طرحى  اســت،  جامعه  در  عدالــت ورزى 
كــه مطابق آن بايد تا پايان اســفندماه 12 
هــزار نفــر از ايتام و محرومــان همدانى 
كارمندان  از  تحت حمايت 12 هزار نفــر 

گيرند.  قرار  همدان  شهرستان 

حسين افشارى با تأكيد بر لزوم مردمى بودن 
برنامه هاى دهه فجر گفت: همه ما مسئوالن 
بايد تســهيل گر حضور مــردم در برنامه ها 
باشــيم، همان گونــه كه در طول 40 ســال 
گذشــته مردمى بودن برنامه از نقاط برجسته 

برنامه هاى دهه فجر بوده است. 
وى همچنيــن حضور پر تعــداد مديران در 
جلسه ســتاد بزرگداشت دهه فجر را بيانگر 
اهميــت اين موضوع دانســت و ابراز كرد: 
امسال ما نخستين دهه فجر گام دوم انقالب 
اســالمى را تجربه مى كنيم بــه همين دليل 

حساسيت ويژه اى دارد. 
وى تصريح كرد: اميدآفرينى از ديگر نكات 
مهمى است كه مسئوالن بايد در برنامه هاى 
خود لحاظ كنند زيرا دشــمن تالش بسيار 
گســترده اى را براى ايجاد يأس و ناامنى در 
جامعه آغاز كرده اســت،  بنابراين بايد نقاط 
قوت نظام اسالمى و دستاوردهاى انقالب را 

براى مردم بازگو كنيم. 
افشــارى با بيان اينكه حتى ســازمان ملل 
نيز با وجود ســختگيرى ها و شاخص هاى 
ســختگيرانه خود اعالم كــرده جمهورى 
اســالمى ايران در شــاخص هاى توســعه 
انســانى پيشرفت خوبى داشــته و توانسته 
رتبــه 65 جهان را به دســت آورد، گفت: 
جمهورى اســالمى ايران در بخش شتاب 
علمى نيز توانســته رتبه نخســت جهان را 

به دست آورد. 
فرماندار همدان با تأكيد براينكه سخنران هاى 
يــوم ا... 22 بهمن بايد دســتاوردهاى نظام 
اسالمى را براى مردم تبيين كنند، ابراز كرد: 
تــا مى توانيم بايد برنامه هــا را در قالب هنر 
ارائه دهيم زيرا اين كار، ماندگارى اقدامات 

و برنامه ها را بيشتر مى كند. 
 رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
همدان نيز با تأكيد براينكه با توجه به تقارن 

يوم ا... دهه فجر با انتخابات بايد مراقب بود 
برنامه ها به نفع گروه، فرد و يا جناح خاصى 
مصادره نشــود، گفت: ايــام ا... دهه فجر به 

تمامى اقشار جامعه تعلق دارد. 
حجت االسالم سيدحســن فاضليان با بيان 
اينكه شــهر همــدان به دليــل اينكه مركز 
ويژه  حساسيت  مى آيد  شــمار  به  اســتان 
اى دارد، گفــت: برنامه هــاى دهه فجر در 
همدان بايد با دقت و حساســيت بيشترى 

شوند.  اجرا 
وى با تأكيد براينكــه برنامه هاى ايام ا... دهه 
فجر بايــد به صورت مردمى برگزارشــود، 
مطرح كــرد: از همان ابتداى شــكل گيرى 
وجود  دشــمنان  دشمنى  اســالمى  انقالب 
داشته اســت بنابراين ما بايد اســتوارتر از 

هميشه برنامه ها را برگزار كنيم. 
گفتنى اســت در اين جلســه كارگروه هاى 
مختلفــى از مجمــوع ادارات اســتان براى 
برگزارى هرچه بهتر مراسم دهه فجر تشكيل 
شد كه در رأس آن ها شــهردارى، تبليغات 
اسالمى، اوقاف، ارشــاد و تربيت بدنى قرار 

داشت. 

جشن پيروزى انقالب بايد باشكوه برگزار شود
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خبر خبر

به موجب پرونده اجرايى كالســه 9600219 موضوع سند ازدواج شماره6102مورخ 1389/4/31 
خانم پريســا اشــرفى جهت وصول مبلغ 4/378/000/000 ريال (چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و 
هشــت ميليون ريال)  موضوع الزم االجرا  عليه آقاى احسان ســلگى مبادرت به صدور اجرائيه 
نموده اســت اجرائيه صادره به متعهد ابالغ گرديده ســپس بنا به تقاضاى خانم پريســا اشرفى 
پالك 50 فرعى از 58 اصلى بخش نهاوند ملكى احســان ســلگى وفق ماده 201 آيين نامه اجراى 
مفاد اسناد رســمى الزم االجرا معرفى و بازداشت، كه برابر نظريه به شــماره وارده5304  مورخ 
1398/9/25كارشــناس رسمى دادگســترى مورد ارزيابى كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل 
مى باشد:شــش دانگ يك باب آپارتمان به پالك 50 فرعى از 58 اصلى بخش 1 نهاوند كه برابر نامه 
وارده شــماره 4764/ن/98 مورخ 1398/9/5 اداره ثبت نهاوند به مساحت (85/31) هشتاد و پنج 
متر و سى و يك ســانتى متر مربع و به نام احسان سلگى ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به 
اظهار كارشناس رسمى دادگسترى: واقع در نهاوند خيابان حافظ كوى پاسداران نرسيده به مسيل و 
به قيمت (2/388/680/000) ريال (دو ميليارد و سيصد و هشتاد و هشت ميليون و ششصد و هشتاد 
هزار ريال) ارزيابى گرديده و محدود اســت به حدود شماالً: در دو قسمت اول نرده ايست به طول 
(4/40) چهار متر و چهل ســانتيمتر به فضاى خيابان دوم ديوار و پنجره  است به طول (4/15) چهار 
متر و پانزده ســانتيمتر به فضاى خيابان شرقًا در شش قسمت كه قسمت سوم آن شمالى قسمت 
پنجم آن جنوبى است اول ديواريست به طول (0/25) بيست و پنج سانتيمتر به فضاى خيابان دوم 
درب و ديوار است به طول (4/20) چهار متر و بيست سانتيمتر به راه پله مشاعى سوم ديواريست به 
طول (1/40) يك متر و چهل سانتيمتر به راه پله مشاعى چهار ديواريست مشترك به طول (3/66) 
سه متر و شصت و شش سانتيمتر به واحد مســكونى قطعه 4 پنجم ديوار و پنجره است به طول ( 
4/20) چهار متر و بيست ســانتيمتر به راه پله مشاعى سوم ديواريست به طول (1/40) يك متر و 
چهل سانتيمتر به راه پله مشاعى چهار ديواريست مشترك به طول (3/66) سه متر و شصت و شش 
ســانتيمتر به واحد مســكونى قطعه 4 پنجم ديوار و پنجره است به طول (1/26) يك متر و بيست 
و شــش سانتيمتر به نورگير مشاعى ششم ديوار و پنجره اســت به طول (2/00) دو متر به نورگير 
مشاعى، جنوبًا ديواريست به طول (8/72) هشت متر و هفتاد و دو سانتيمتر به ملك مجاور شماره 
57 اصلى غربًا در دو قسمت اول ديواريست به طول (7/69) هفت متر و شصت و نه سانتيمتر به درز 
انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن درز انقطاع قرارداد دوم ديواريست به طول (1/05) يك متر و پنج 
سانتيمتر به فضاى خيابان سپس بستانكار طى درخواست وارده به شماره 6075/ن/98 درخواست 
مزايده مورد بازداشت شده فوق الذكر را نموده كه پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 
1398/11/20 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و 
به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها 
باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن 
معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً 
وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در 

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

محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

ــهامى  ــتون شــركت س ــن اس ــن ثمي ــع بت ــرات شــركت صناي ــى تغيي آگه
ــه اســتناد  ــه شــماره ثبــت 13290 و شناســه ملــى 14007536663 ب خــاص ب
صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 1398/09/23 تصميمــات ذيل 

اتخــاذ شــد : 
1- موضــوع شــركت به شــرح ذيــل تغييــر يافت و مــاده مربوطــه در اساســنامه 
اصــالح گرديــد: ارائــه خدمات توانمندســازى وتوســعه دهنــده كســب وكارهاى 
نــوآور ونوپــا درقالــب ايجادومديريــت شــتاب دهنــده كســب وكارهــا ،انجــام 
مشــاوره،بازاريابى غيرشــبكه اى،غيرهرمــى، شناســايى وارزيابى ومشــاركت در 
شــركت هــاى نــوآور و نوپــا ومشــاركت درتاســيس وراه انــدازى شــركت هــاى 
داخلــى و خارجــى ،خريــد وفــروش واردات وصــادرات كليــه كاالهــاى مجــاز 
ــارج  ــوژِى ازخ ــال تكنول ــى ،انتق ــى و خارج ــركات داخل ــص كاال از گم وترخي
بــه داخــل كشــور وبالعكــس طراحى،مهندســى،خريد وپيمانــكارى تاسيســات 
ــت و  ــور نف ــتثناى ام ــه اس ــادن (ب ــاورزى ومع ــه و راه وكش ــاختمان وابني و س
ــدى داخــل و خــارج  گاز وپتروشــيمى)وكارخانجات صنعتــى و واحدهــاى تولي
از كشــور ،امــكان ســنجى ومحاســبات فنــى و مهندســى ،اقتصــادى واجــراى 
ــروژه  ــه خدمــات فنــى و مديريــت پ ــروژه هــاى پاييــن دســتى وارائ ــواع پ ان
ــزات  ــن تجهي ــداركات وتامي ــاخت ونصــب ت ــامل خريد،س ــاى مهندسى،ش ه
مهندســى از خــارج كشــور شــركت در كليــه مناقصــات ومزايــدات خصوصــى 
ودولتــى در داخــل و خــارج از كشــور (دركليــه مــوارد درصــورت لــزوم قانونــى 

پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم). 
2 - نشــانى شــركت بــه آدرس : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش 
مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه جــاده تهــران ، كوچــه (شهرســازى) ، بلــوار 
ســردار شــهيد حســين همدانــى ، پــالك 0 ، پــارك علــم و فنــاورى ، طبقــه 
ــنامه  ــه دراساس ــاده مربوط ــت وم ــتى 6513939614 تغييرياف ــوم، كدپس س

اصــالح شــد. 
(736444) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان

آگهي حصر وراثت
آقاى فضل اله نجفى داراى شماره شناســنامه  2635 به شرح دادخواست كالسه 111/549/98ش از 
اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصرت اله نجفى به 
شماره شناسنامه  989 در تاريخ 98/3/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- متقاضى گواهى حصروراثت با مشــخصات فوق الذكر پسر 
متوفى 2-حشــمت اله نجفى فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 92 صادره از بهار متولد 1362 پسر 
متوفى 3-زليخا نجفى فرزند نصرت اله به شــماره شناسنامه 2634 صادره از بهار متولد 1352 دختر 
متوفى 4-قزبس نصيرى همراه فرزند حسين شماره شناسنامه 26 صادره از بهار متولد 1323 همسر 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 428)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
آقاى نصراله عربى داراى شماره شناسنامه  3617 به شرح دادخواست كالسه 111/563/98ش از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهزاد عربى به شماره 
شناســنامه  28 در تاريخ 98/9/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پدر متوفى 
2- زينب عربى فرزند بهزاد به شماره ملى 4040556712 صادره از بهار متولد 1387 دختر متوفى 3- 
فاطمه سما عربى فرزند بهزاد به شماره ملى 3862627721 صادره از بهار متولد 1394 دختر متوفى 
4- پريسا ناصرى فرزند حجت اله به شماره شناســنامه 932 صادره از بهار 1367 همسر متوفى 5- 
شهين قديمى فرزند هيأت اله به شماره شناسنامه 3666 صادره از بهار متولد 1331 مادر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 420)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد  

3 روستاى همدان جابه جا مى شوند
3 روستاى برفيان تويسركان، ده حيدر و گل حيدر نهاوند جابه جا 

و در محلى جديد جانمايى مى شوند.
مديركل مديريت بحران اســتان همدان گفت: در ســيالب فروردين 
امســال بر اثر رانش زمين و ايجاد شــيارهايى بر روى زمين، احتمال 

بروز مخاطرات براى ساكنان در برخى مناطق روستايى وجود دارد.
عليمــردان طالبــى در گفت وگو با ايرنا بيان كــرد: بنابراين مطالعات 
مكان يابــى جديد براى تأمين محل جديد و جابه جايى در حال انجام 
اســت و در جلسه مديريت بحران اين موضوع بررسى و با نظر اعضا 

كليات آن مصوب مى شود.
وى اضافــه كرد: البتــه مكان يابى و انتقال مكان روســتاى برفيان در 
حال انجام اســت و كارهاى زيرساختى براى تأمين آب، برق و ديگر 

خدمات صورت مى گيرد.
طالبى بيان كرد: همچنين مطالعاتى درباره اينكه مكان كنونى روستاى 
برفيان قابل اسكان است يا براى انبار و نگهدارى كاه و علوفه كارايى 

دارد يا خير، در دست انجام است.
به دنبال بروز ســيالب در فروردين امسال برخى روستاها به دليل بروز 

رانش زمين دچار خساراتى در بخش كشاورزى و مسكونى شدند.
بر اساس بررسى صورت گرفته سيل امسال به 18 هزار و 871 واحد 
مسكونى شهرى و روستايى در همدان آسيب وارد كرد و در مجموع 

890 واحد شهرى و 8 هزار و 49 واحد روستايى تخريب شد.
سيل ابتداى ســالجارى در مجموع نزديك به يك هزار و 600 ميليارد 
تومان در اين استان خسارت داشت كه تاكنون 900 ميليارد تومان آن 

در قالب تسهيالت بانكى و بالعوض پرداخت شده است.

اجراى طرح هايى در حوزه امنيتى براى 
رونق صنعت گردشگرى استان همدان

 سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان همدان از اجراى طرح هايى در حوزه امنيتى براى رونق صنعت 

گردشگرى استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى استان همدان، مهدى الماسى اظهار كرد: طرح گردشگرى 
پايدار ابزارى براى توســعه صنعت توريسم در استان همدان است كه 

موجب رونق و جذب توريست خواهد شد.
الماســى بيان كرد: طرح گردشگرى با رويكرد توسعه پايدار در استان 
تالش دارد ضمن برقرارى توازن ميان عرضه و تقاضا براى حفظ منابع 
موجود گام بردارد و با رعايت اخالق حرفه اى موجب افزايش ضريب 

امنيت در حوزه گردشگرى شود.
وى با تأكيد بر اينكه بايد از بروز مشكالت و جرايم امنيتى و انتظامى 
در حوزه گردشــگرى پيشــگيرى كرد، گفت: اين معاونت در اجراى 
تحقق سياست هاى اقتصاد مقاومتى در صنعت فوق نسبت به افزايش 

ريسك سرمايه گذارى در اين حوزه تالش مضاعف دارد.
وى تعــدد مراكز تصميم گيرى، ضعــف تبليغات داخلى و خارجى و 
ســوءمديريت در جذب توريســم را از آسيب ها و مشكالت بنيادين 
اين صنعت برشمرد و افزود: دستگاه هاى متولى بايد ضمن همكارى 
و هماهنگــى با يكديگر ضعف ها و آســيب ها را درباره توســعه ى 

گردشگرى به حداقل برسانند.

نامگذاري ميدان ازندريان به نام 
شهيد سپهبد قاسم سليمانى 

 ميدان تازه تأســيس شهر ازندريان به نام شهيد قاسم سلمانى مزين 
مى شود.

عضو شوراى اسالمى شــهر ازندريان با اشاره به شهادت جانگداز 
سپهبد قاســم ســليمانى بزرگ مرد مبارزه با تروريست و استكبار 
جهانى به ســركردگى آمريكاى جنايتكار، گفت: به مناسبت شهادت 
و به پــاس مجاهدت، رشــادت و از خودگذشــتگى ها و زحمات 
كم نظير شــهيد ســليمانى در دفاع از حقوق كشــورهاى اسالمى، 
اعضاى شوراى اسالمى شهر ازندريان در 16 دى ماه مصوب كردند 
تا نام ميدان تازه تأسيس مركزى شهر ازندريان به نام شهيد سليمانى 

مزين شود.
احسان غفارى با بيان اينكه براى ميدان مركزى شهر ازندريان تنديس 
شــهيد سليمانى طراحى و اجرا خواهد شد، افزود: ضايعه در گذشت 
شــهيد ســليمانى و ابومهدى المهندس موجب تأثر همه كشورهاى 

اسالمى شد. 
وي تأكيد كرد: همان طور كــه مقام معظم رهبرى(مدظله) فرمودند با 

شهادت حاج قاسم سليمانى دوباره انقالب زنده شد.
غفــاري در پايان به بيانــات گهربار مقام معظــم رهبرى(مدظله) كه 
فرمودند" انتقام ســخت خواهيم گرفت "اشــاره و خاطرنشان كرد: 
شليك موشك هاى بالستيك به پايگاه هاى آمريكاى خبيث و جنايتكار 
تازه آغاز كار اســت، زمانى منطقه غرب آسيا به آرامش خواهد رسيد 
كه همه نيروهاى نظامى آمريكا از منطقه خارج و اســرائيل ملعون نيز 

طبق سخنان رهبركبير انقالب اسالمى از بين برود.

برف و باران همدان را فرا مى گيرد
 هفته جارى آســمان هــواى همدان ابرناك اســت و بارش هاى 

نه چندان قوى سراسر استان را فرامى گيرد.
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: اواسط هفته بارش ها قطع 
خواهد شــد و مجددا پايان هفته شــاهد بارش هاى پراكنده و كاهش 
دما خواهيم بود.محمدحســن باقرى شكيب با بيان اينكه هفته جارى 
ابرناك اســت و بارش هاى نه چندان قوى سراسر استان را فرا خواهد 
گرفت اظهار كرد: بارش ها در پاره اى از نقاط استان خفيف و پراكنده 

پيش بينى مى شود.
وى با اشاره به اينكه بارش ها در قالب برف و باران است و در جنوب 
اســتان وضعيت بهترى دارد افزود: دوشــنبه و سه شنبه بارش ها قطع 
خواهد شد و مجدد در پايان هفته شاهد بارش هاى پراكنده و كاهش 

دما خواهيم بود.

دهه فجر بهترين فرصت براى بيان اهداف گام 
دوم انقالب اسالمى

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: دهه فجر بهترين فرصت براى بيان اهداف گام دوم 
انقالب اسالمى است و مى توان در دهه فجر به اين اهداف رسيد.

فرماندار شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در اولين جلسه ستاد هماهنگى دهه فجر 
افزود: دهه فجر فرصتى است براى بيان اهداف گام دوم انقالب اسالمى و همه ما بايد اين 
فرصت را غنيمت بشماريم و براى رسيدن به اين اهداف بيش از پيش تالش داشته باشيم.
حجت ا... مهدوى در ادامه درباره سردار شهيد سليمانى اظهار كرد: همه ما از شهادت اين 

سردار عزيز به شدت متأثر و متأسفيم زيرا ايشان نماد جهانى مقاومت بود.

وى افزود: از اصلى ترين ويژگى هاى حاج قاسم سليمانى واليت مدارى وى بود و سردار 
سليمانى ذوب در واليت بود و وقتى خدمت رهبر انقالب مى رسيديم حضرت آقا لبخندى 

بر لبانش مى نشست و از حاج قاسم به خوبى استقبال مى كرد.
مهدوى با اشــاره به حوادث هاى اخير در كشــور نيز بيان داشت: عظمت و شوكت سپاه 
براى تأمين امنيت و حفظ مرزها ســتودنى اســت و اتحاد مردم چون تيرى به چشــم و 
قلب دشمنان اســت و سپاه به عنوان سرباز نظام جمهورى اسالمى ايران همواره منجر به 

خدمتگزارى مردم است.
وى همچنين اظهار كرد گراميداشــت ايام دهه فجر و ســالروز پيروزى انقالب اسالمى 
و اجراى برنامه هاى فرهنگى نشــاط آفرين براى تبييــن ارزش ها و باورها و رويكردهاى 

انقالب اسالمى است.

فرماندار كبودراهنگ خاطرنشــان كرد: دهه فجر فرصتى اســت كه گزارش و اقدامات و 
خدمات نظام و دولت و مجموعه خدمتگزارى در نظام جمهورى اســالمى به مردم ارائه 

شود و به اميدوارى و نشاط مردم كمك كند.
مهدوى تصريح كرد: در دهه فجر بايستى از حداكثر ظرفيت مردم و اقشار گوناگون جامعه 
از روســتا تا شــهر به گونه اى بهره ببريم تا يك بار ديگر دستاوردهاى سياسى، اجتماعى، 
فرهنگى، عمران و آبادانى انقالب اسالمى كه سراسر كارنامه درخشان دارد به خوبى تبيين 
شود. وى در پايان افزود: در نامه ها بايد اميدآفرينى را در بين مردم ايجاد كند و كسانى كه 
تريبون در اختيار دارند بايد در اين جهت حركت و صحبت كنند و مديران و مســئوالن 
ادارات شهرستان كبودراهنگ نيز بايد بيشتر تالش بكنند و اميدآفرينى بيش از پيش را در 

بين مردم ايجاد كنند.

آگهي مزايده عمومي شماره 98/4ز

شركت آب منطقه اى استان همدان 

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

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

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

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

(م.الف1673)
مزايده كتبي شامل 2گروه :

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

 تاريخ نوبت اول: 29 /98/10
  تاريخ نوبت دوم: 98/10/30

كارت پرسنلى اينجانب فاطمه حبيبى به شماره پرسنلى 
78363700 فرزند حسن به شماره شناسنامه 5308 صادره از 
آموزش و پرورش رزن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

@bazarehamedan

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

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

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

@

 رئيس هيأت مديــره بازار مبل مالير از 
آماده سازى شهر ملى منبت براى جشنواره 

نوروزى و ايام دهه فجر خبر داد.
يدا... كريمى در گفت وگو بــا ايرنا با بيان 
اينكه بايد بتوانيم زمينه ورود گردشــگران 
و خريداران مبــل و منبت را به مالير مهيا 
و بازار فــروش خوبى را براى عالقه مندان 
فراهم كنيم، اظهار كرد: در همين راستا تيزر 
جديــد تبليغات نــوروزى در حال تهيه و 
تدوين است كه مراحل پايانى ساخت خود 

را سپرى مى كند.
وى با اشاره به برپايى سيزدهمين نمايشگاه 
بين المللى گردشگرى و صنايع دستى تهران 
افزود: اين نمايشــگاه از 23 تا 26 بهمن در 
تهران برگزار مى شود كه بازار مبل مالير نيز 

در اين نمايشگاه حضور دارد.
كريمى ادامه داد: اســتان همدان به صورت 
تجميعى در اين نمايشــگاه حضور دارد كه 
از مالير نيز صنعــت مبلمان منبت و ديگر 

صنايع دستى صاحب غرفه هستند.
وى حضــور فعــاالن هنر صنعــت مبل و 
منبــت در اين نمايشــگاه بين المللى را در 
معرفى هر چه بيشــتر شــهر ملــى منبت، 
در  شهرســتان  توانمندى هاى  و  ظرفيت ها 
حوزه گردشگرى و صنايع دستى و همچنين 
بازاريابى، تبليغات و توســعه اقتصادى اين 

صنعت اثرگذار دانست.
كريمى با اشــاره به مشكل تأمين مواد اوليه 
و نوســانات قيمت در بازار بيــان كرد: با 
پيگيرى هاى انجام شــده تا حدودى مشكل 
تأميــن مــواد اوليه و چوب بــراى فعاالن 
صنعت مبل و منبت حل شــده است و در 
حال حاضر درصد بااليــى از مواد اوليه و 
چوب مبلمان از كشــور گرجســتان تأمين 

مى شود.
كريمــى ادامــه داد: در حــال رايزنــى بــراى 
حضــور در نمايشــگاه مســكو هســتيم، 
ــم  ــم كــه اميدواري ــى داري ــا مشــكل مال ام
مشــكل هزينــه از طريــق ســازمان توســعه 
تجــارت رفــع شــود و مبلمــان منبــت 
خارجــى  نمايشــگاه  ايــن  در  بتوانــد 

ــد. ــدا كن ــور پي حض
ــان  ــروش مبلم ــد و ف ــت تولي وى وضعي
ــرد  ــى ك ــوب ارزياب ــر را مطل ــت مالي منب
ــور  ــا حض ــتيم ب ــدد هس ــت: در ص و گف
خارجــى  و  داخلــى  نمايشــگاه هاى  در 
كشــورهاى  بــه  هيأت هايــى  اعــزام  و 
ــاى  ــه بازاره ــان، ب صاحــب صنعــت مبلم

جهانــى ورود پيــدا كنيــم.
ــر از هميشــه  ــن شــهر را مهيأت كريمــى اي

بــراى ورود گردشــگران و خريــداران مبــل 
ــا  ــان ب ــزود: هم زم ــت دانســت و اف و منب
ــژه  ــاى وي ــوروزى تخفيف ه ــنواره ن جش
نــوروزى نيــز در نظــر گرفتــه شــده اســت 
ــته  ــال هاى گذش ــد س ــم همانن ــا بتواني ت
ــن  ــراى اي ــى را ب ــادى خوب ــق اقتص رون
شهرســتان  مجموعــه  و  صنعــت  هنــر 

ــيم. ــاهد باش ش
كمــك  بــا  كــرد:  اظهــار  كريمــى 
شــهردارى ماليــر المان هــاى منبــت در 
ــان  ــه درخت ــده ك ــهر نصــب ش ــطح ش س
خشــكيده ســطح شــهر توســط هنرمنــدان 
ــش  ــيده و نق ــت تراش ــتادكاران منب و اس

منبــت روى آنهــا حــك مى شــود.
وى اضافه كرد: درخواست هاى زيادى براى 
طراحى منبت روى درختان خشكيده سطح 

شهر به ويژه پارك ها داريم كه پس از اتمام 
فصل سرما اين روند ادامه دارد.

كريمى همچنين با اشاره به حضور ارزيابان 
شــوراى جهانى صنايع دستى براى بررسى 
پرونده ثبــت جهانى منبت ماليــر در ماه 
گذشــته ابراز اميدوارى كرد: هر چه زودتر 
شــاهد ثبت جهانى منبت مالير و برگزارى 

جشن جهانى اين هنر صنعت باشيم.
ارديبهشت سال 96 مالير به عنوان شهر ملى 
منبت ثبت شــد و در آســتانه ثبت جهانى 

است.
بيش از 60 درصد توليدات مبلمان كشــور 
در مالير توليد مى شــود و داراى بيش از 5
هزار كارگاه فعال و بيش از 9 هزار استادكار 
و منبت كار است و بيش از 25 هزار هنرمند 

در اين رشته فعاليت مى كنند.

مالير جشنواره منبت نوروزى 
برگزار مى كند

گوشت 
در نهاوند ارزان 

شد
 بــا كاهش قيمت دام زنــده در ميدان 
دام نهاوند قيمت تعيين شــده گوشت در 

قصابى ها 7 درصد كاهش داشته است.
رئيس اتاق اصناف نهاوند گفت: در حال 
حاضــر در ميدان دام اين شهرســتان هر 
كيلو گوسفند زنده 73 تا 74 هزار تومان و 
گوســاله هر كيلو 57 تا 60 هزار تومان به 

مشتريان ارائه مى شود.
حسن حســنى در گفت وگو با فارس با 
بيان اينكه با كاهش قيمــت دام زنده در 

ميدان دام نهاوند قيمت تعيين شده گوشت 
در قصابى ها 7 درصد كاهش داشت اظهار 
كرد: با توجه بــه كاهش قيمت دام زنده، 
نرخ هاى جديد از ســوى اتحاديه صنف 
قصابان به واحدهاى مربوطه اعالم شــده 
كه در مقايســه با نرخ پيشين هر كيلو 5 

هزار تومان كاهش داشته است.
وى گفت: بر اساس نرخ جديد، قيمت هر 

كيلو گوشــت خورشتى گوساله 70 هزار 
تومان و گوسفندى 85 هزار تومان اعالم 

شده است.
حســنى بيان كرد: همچنين نرخ هر كيلو 
گوشت چرخ كرده و آبگوشتى گوساله به 
ترتيب 65 و 55 هزار تومان و چرخ كرده 
و آبگوشــتى گوسفند به ترتيب 75 و 65 

هزار تومان اعالم شده است.

وى رعايت نرخ جديد از سوى واحدهاى 
صنفى قصابى را الزم عنوان كرد و گفت: 
مسئوالن واحدهاى صنفى موظفند هنگام 
فروش گوشت نرخ هاى جديد را رعايت 
كنند در غيــر اين صورت بــا متخلفان 
برابر با قانون رفتار و به تعزيرات معرفى 

مى شوند.
حســنى با بيان اينكه بهترين ناظران براى 

جلوگيرى از تخلف واحدهاى صنفى خود 
مردم هستند اضافه كرد: اگرچه بازرسان ما 
در سطح شهر از صبح تا غروب مشغول 
نظارت هستند اما مردم بهترين ناظران بر 
قيمت ها هســتند و مى توانند در صورت 
گران فروشــى واحدهاى صنفى آن را به 
اطالع اتحاديه برسانند و مطمئن باشند به 

شكايات رسيدگى خواهد شد.
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تا انتخابات

لت
دو

مان
خبرپارل

ضرورت تغيير الگوى انتخابات مجلس
 سازوكار اكثريتى انتخابات مجلس ايران در شهرهاى بزرگ، منجر 
بــه بى عدالتى انتخاباتى و حذف كامل يك جريان سياســى شــده و 

موجب بروز تنش ها و دوقطبى هاى سياسى مى شود.
انتخابات، نماد مردم ســاالرى  دينى و حضور اراده مردم در ســاختار 
سياسى كشور است. اكنون پس از گذشت 40 سال از پيروزى انقالب 
اســالمى تغيير در شيوه برگزارى انتخابات  با هدف افزايش تأثير اراده 
مردم در ساختار سياسى كشور ضرورى است. يكى از مهم ترين ابعاد 
اصالح قانون انتخابات، اصالح شيوه جمع بندى آراى مأخوذه، به ويژه 
در انتخابات مجلس شوراى اسالمى است. در اكثر كشورهاى جهان، 
الگوهاى اكثريتى و تناســبى و تركيبى اجرا مى شود كه نظام انتخاباتى 

ايران مبتنى بر الگوى اكثريتى است.
 الگوهاى اصلى انتخاباتى جهان

ازآنجاكه نظام هاى انتخاباتى بر بخش هاى مختلف نظام هاى سياســى 
اثرگذارند، كشــورهاى مختلف به اقتضاى شرايط سياسى-اجتماعى 
حاكم، نوع خاصى از نظام هاى انتخاباتى را برگزيده و در صورت نياز، 
آن را تغيير مى دهند. در ادامه نظام هاى انتخاباتى كشــورهاى مختلف 

توضيح داده مى شود.
 نظام هاى انتخاباتى اكثريتى

به گزارش مهر، در الگوى نظام هاى اكثريتى، ثبت نام در انتخابات اغلب 
به صورت انفرادى انجام مى شــود. پس از برگزارى انتخابات، نامزدها 
به ترتيب آراء كسب شــده رتبه بندى و به ترتيــب رتبه و با توجه به 
تعداد كرسى هاى حوزه انتخابيه وارد مجلس مى شوند. در بعضى موارد 
عالوه بر رتبه، كســب حداقلى از آراء به عنوان شرط ورود به مجلس 
در نظر گرفته مى شود كه در اين صورت افرادى كه حداقل موردنظر 
را كسب نكنند براى انتخابات مجدد وارد مرحله دوم مى شوند. در اين 
الگو فهرســت هاى انتخاباتى هيچ گونه جايگاه رسمى و قانونى براى 
كسب كرسى هاى مجلس ندارند و شمارش رسمى آراء بر اساس اين 
فهرســت ها انجام نمى شود. انتخابات مجلس عوام انگلستان، مجلس 
ملى فرانسه و نظام انتخاباتى مجلس نمايندگان آمريكا بر اساس نظام 
انتخاباتى اكثريتى و در حوزه هاى انتخابيه تك نماينده برگزار مى شود. 
به عبارت بهتر در هيچ كشور توسعه يافته اى حوزه ى انتخابيه چندنفره 
مبتنى بر الگوى انتخابات اكثريتى وجود ندارد. دليل اين امر آن است 
كه در نظام انتخاباتى اكثريتى، اقليت ها حذف مى شوند. بر اين مبنا به 
هر ميزان كه حوزه هاى انتخاباتى در الگوى اكثريتى بزرگ تر شوند، به 

معناى آن است كه اقليت هاى بيشترى حذف مى شوند.
 نظام هاى انتخاباتى تناسبى

الگوى تناســبى مبتنى بر پايه  فهرســت هاى انتخاباتى بنا شده است. 
در ســاده ترين شكل الگوى تناســبى، مردم به فهرست هاى انتخاباتى 
ارائه شــده توسط گروه هاى سياســى رأى مى دهند. سپس درصد آرا 
كسب شده توسط هر فهرست محاسبه مى شود و به هر يك به نسبت 
سهم كسب شــده از كل آراء، كرســى نمايندگى اختصاص مى يابد. 

فهرست هاى انتخاباتى به 2  صورت هستند:
1. فهرســت هاى بسته: در فهرست هاى بسته تعيين ترتيب نامزدها در 
فهرست هاى انتخاباتى توسط گروه هاى سياسى انجام شده و مردم تنها 

به فهرست ها رأى مى دهند.
2. فهرست هاى باز: در فهرست هاى باز مردم عالوه بر انتخاب فهرست 

موردنظر، در تعيين ترتيب نامزدها نيز مشاركت خواهند داشت.
انتخابات مجلس ســناى فرانسه براى استان هايى با سه يا بيش از سه 
سناتور، به صورت الگوى تناسبى فهرست بسته و استان هايى با كمتر 
از ســه ســناتور به صورت راى گيرى اكثريتى برگزار مى شود. نظام 
انتخابات مجلس تركيه، تناســبى فهرست بسته بوده و حداقل نصاب 
الزم براى كسب كرسى هاى نمايندگى توسط احزاب، 10 درصد آراء 
در ســطح كل كشور تركيه اســت. اين حدنصاب باال، باعث افزايش 

هدررفتن آراء در انتخابات مجلس ملى تركيه شده است.
 نظام هاى انتخاباتى تركيبى

در نظام انتخاباتــى تركيبى، تعدادى از كرســى ها به صورت الگوى 
اكثريتى و باقى آن به صورت الگوى تناسبى پر مى شود. در اين راستا 
هــر يك از شــهروندان از دو حق رأى برخوردار اســت، يكى براى 
انتخاب مستقيم نامزدها و ديگرى براى انتخاب فهرست هاى انتخاباتى 

كه توسط احزاب سياسى تعيين شده اند. 
 آسيب شناسى روش فعلى انتخابات مجلس ايران

در حال حاضر انتخابات مجلس شــوراى اســالمى به شيوه اكثريتى 
برگزار مى شــود. بعد از رأى گيــرى، نامزدها بر اســاس تعداد آراء 
كسب شــده، رتبه بندى و به ترتيب رتبه، مشــروط به كسب بيش از 
يك چهــارم كل آراء، حداكثر به تعداد ظرفيت حــوزه انتخابيه وارد 
مجلس مى شــوند. درصورتى كه تعــداد افراد انتخاب شــده در اين 
مرحلــه كمتر از ظرفيت حوزه انتخابيه باشــد، از بين افراد باقيمانده، 
نامزدهايى با بيشــترين آراء به تعداد 2 برابر كرسى هاى باقى مانده در 
حوزه انتخابيــه، به دور دوم خواهند رفت. در دور دوم نامزدهايى كه 
اكثريت نسبى را كســب كنند پيروز خواهند شد. اجراى اين مدل در 
شهرهايى با تعداد كرســى كم اجتناب ناپذير است، ولى در شهرهاى 
بزرگ مشــكالت زيادى به وجود مى آورد. اين ســاز و كار منجر به 
بى عدالتى انتخاباتى و حذف كامل بخشــى از اراده مردم شــده و به 
دليل حذف كامل جريان رقيب از صحنه سياسى، احتمال شكل گيرى 
اپوزيســيون را تقويت مى كند. همچنيــن  تضعيف نظارت جريانات 
سياســى بر يكديگر و افزايش احتمال فساد به همراه خواهد داشت. 
در الگوى اكثريتى پيروزى در انتخابات، مسأله حضور كامل در قدرت 
يا حذف كامل از قدرت اســت. ازاين رو تنش هاى انتخاباتى افزايش 
مى يابد و زمينه ساز و تقويت كننده دوقطبى هاى انتخاباتى، بروز تنش 

ميان مردم و دوقطبى هاى اجتماعى مى شود.
 پيشنهاد الگوى جايگزين براى انتخابات ايران

با توجه به مشــكالت مطرح شده در شــيوه فعلى انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى، پيشنهاد مى شــود در حوزه هاى انتخاباتى با بيش از 
دو كرســى، الگوى تناسبى فهرســت باز اجرا شود. هر گروه سياسى 
بايد متناســب با تعداد كرســى هاى موجود در حوزه انتخابيه ليست 
نامزدهــاى مورد تأييد خود را به وزارت كشــور معرفى كند. هر فرد 
تنها امكان حضور در يك فهرست انتخاباتى را خواهد داشت. در زمان 
رأى گيرى، رأى دهندگان مى توانند به تشــخيص خود به هر نامزدى 
از هر فهرســتى رأى دهند. مجموع آراء تمامى اعضاى هر فهرســت 
رأى آن فهرست قلمداد مى شود. ميزان آراء هر فهرست نسبت به كل 
آراء حوزه انتخابيه، تعداد كرسى هاى آن فهرست را مشخص مى كند. 
كرسى هاى كسب شده هر فهرست بر اساس رتبه بندى نامزدها و آراء 

كسب شده آن ها، پر خواهد شد.

اعتراض 128 داوطلب انتخابات مجلس 
در هيأت نظارت استان همدان

 رئيس دفتر نظارت بر انتخابات اســتان همــدان از اعتراض 128
داوطلب انتخابات مجلس يازدهم در همدان خبر داد.

حجت االســالم و المســلمين جالل مرادى، گفت: براى اين دوره از 
انتخابات مجلس شوراى اســالمى استان همدان 439 نفر نام نويسى 
كردند كه تا پايان بررســى اطالعات آن هــا در هيأت نظارت 52 نفر 

انصراف دادند و 141 نفر تاييد صالحيت شدند.
او در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ادامه داد: در استان همدان 
براى يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى اســالمى 129 نفر از 
افراد نام نويســى كرده براى نمايندگى مردم رد صالحيت و 117 نفر 

هم عدم احراز صالحيت شدند.
رئيس دفتر نظارت و بازرســى انتخابات شــوراى نگهبان در استان 
همدان افزود: افراد رد صالحيت شــده و عدم احراز صالحيت شده 
5 روز فرصت اعتراض داشــته اند و طى اين مدت از داوطلبان استان 
همدان 128 نفر در دفتر هيأت نظارت اســتان اعتراض خود را اعالم 
كرده اند و برخى ديگر هم در دفتر شوراى نگهبان در تهران اعتراض 

به راى هيأت نظارت داشته اند.
گفتنى اســت، هيچ كدام از نمايندگان فعلى و نمايندگان ادوار گذشته 
مجلس شــوراى اسالمى استان كه صالحيتشان تاييد نشده در همدان 

اعتراض خود را ثبت نكرده اند.

شوراى نگهبان پرونده نمايندگان ردصالحيت 
شده را به قوه قضائيه ارسال كند

 معتقــدم قوه قضائيه بايد پرونده هاى اين تعداد نمايندگان را كه به 
دليل مســائل مالى ردصالحيت شده اند، با حساسيت بيشترى بررسى 

كند.
ســخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس با اشــاره به ردصالحيت 90
نماينده مجلس از سوى شــوراى نگهبان براى انتخابات دوم اسفند، 
گفــت: قوه قضائيــه به جرم نمايندگانــى كه براى دليل فســاد مالى 

ردصالحيت شده اند با جديت برخورد كند.
سيدحسن حسينى شاهرودى در گفت وگو با تسنيم همچنين از شوراى 
نگهبان نيز خواســت كه پرونده و اسامى دقيق اين نمايندگان را كه به 

دليل مسائل مالى ردصالحيت شده اند، به قوه قضائيه اعالم كند.
وى اظهــار داشــت: البتــه قوه قضائيــه به عنــوان يكــى از مراجع 
رســيدگى كننده، گزارش هايى را براى بررســى صالحيت داوطلبان 
نمايندگى مجلس در اختيار شــوراى نگهبان قــرار داده، اما از طرف 
ديگر معتقدم كه بايد با جديت بيشــترى نســبت به اين پرونده  ها از 

سوى قوه قضائيه اقدام شود.
ســخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اينكه اگر شفافيت مالى 
در كشــور اجرا شود كه هم قانون و هم سامانه هايش در حوزه پولى، 
مالى و ارزى وجود دارد، شــاهد اين تعداد پرونده هاى فســاد مالى، 
به خصوص در بين نمايندگان مجلس نخواهيم بود، افزود: متأســفانه 
شــاهديم كه قانون شفافى مالى و رســيدگى به اموال مسئوالن اجرا 
نمى شود، اگر اين اتفاق بيافتد و از جمله قوانين، قانون شفافيت اموال 
مســئوالن و نمايندگان مجلس، اجرا شود اين اتفاقات نخواهد افتاد و 
يا نادر خواهد بود و شاهد ردصالحيت 90 نماينده براى مسائل مالى 

نخواهيم بود.
حسينى شــاهرودى ادامه داد: اگر قوانين در حوزه رسيدگى به اموال و 
دارايى ها به درستى اجرا شود، كسى جرأت و جسارت دست اندازى به 
بيت المال و كسب مال حرام را نخواهد داشت؛ تا زمانى كه نظام سازى 
براى برخورد با مفاســد ايجاد نشود، هيچ فايده اى ندارد كه ما با اين 

شيوه ها خواسته باشيم به دنبال سالم سازى محيط باشيم.
وى تصريح كرد: بسيارى از افراد و مديران و حتى نمايندگان مجلس 
سالم هستند و برخى نيز در مسندهاى مختلف در دولت و قوه قضائيه 
و يا حتى در مجلس حضور پيــدا مى كنند، اما چون بعضا فضا آلوده 
است، آنها نيز آلوده مى شوند، بنابراين بايد ابزار و امكانات الزم را براى 
اينكه براى انسان ها، به خصوص مديران پاك دستى كه در فضاى ناسالم 
قرار مى گيرند،محدوديت ايجاد كند، بايد بســتر و فضاى ناسالم را از 
بين ببريم، در غير اينصورت هر مدير و يا نماينده پاك دســتى در اين 

شرايط موجود جامعه آسيب خواهد ديد.

مردم از پنهان كردن واقعيت عصبانى شدند
 يكــى از بزرگترين ضربه هايى كه در داســتان هواپيما خورديم اين بود كه 
چند روز مبهم نگه داشــتيم. مردم پس از آن خيلى عصبانى شدند كه چرا چند 
روز واقعيت را نگفتيم. بيان واقعيت و شفاف بودن واقعا مهمترين كارى است 
كه بايد انجام بگيرد. معاون اول رئيس جمهورى گفت: دى ماه امســال خيلى 
دى ماه سختى بود. دى ماه پر دلهره و اضطراب و پر از خبرهاى غيرمنتظره كه 
شنيديم و داغ هاى بزرگى كه ديديم.به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيرى در ادامه 
به شــرايط سخت اقتصادى كشور اشاره كرد و گفت: ما با مردم بايد روراست 
باشيم . وضعيت معشيت مردم دشوار است. زندگى مردم دشوار شده است. ما  
در دو مقطع 2 شــوك تورمى داشــتيم يكى در سال 90 يكى هم در سال هاى 
97 و 98 يعنى در يك دهه 2 شــوك تورمى پشت هم ديگر كه  قدرت خريد 

مردم را به شدت كاهش مى دهد كه اين واقعيتى است كه پيش روى ما است.

مردم با حضور در انتخابات نماد وحدت ملى 
را به نمايش گذارند

 همه افراد وجريانات بايد با وحدت و يكپارچگى كامل براى ايســتادگى و 
داشتن روحيه مقاومت تالش كند.

ســخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى اسالمى 
تاكيد كرد با مشــاركت 50 ميليونى مردم در انتخابات به دنيا ثابت مى كنيم پاى 
نظام و انقالب ايستاده و به مقاومت اعتقاد داريم و در جهت تقويت آن تالش 
مى كنيم. سيد حســين نقوى حســينى در گفت وگو با ايسنا، گفت: حضور و 
مشاركت سياسى پاى صندوق هاى رأى جلوه آشكار نماد مقاومت است. مردم 
بايد با حضور در انتخابات مجلس شوراى اسالمى، نماد وحدت ملى، مقاومت 
و قوى شدن را به نمايش بگذارند. ان شاءا... در روز دوم اسفندماه اين موضوع 

به دنيا نشان داده خواهد شد.

كانديداهاى منتخب استانى به شوراى ائتالف 
نيروهاى انقالب معرفى شدند

 معاون اســتان هاى شــوراى ائتالف نيروهاى انقالب با اشــاره به معرفى 
كانديداهاى منتخب استانى به اين شورا از آغاز روند نظرسنجى براى گزينش 

كانديداهاى نهايى خبر داد.
نورالدين قديمى با اشــاره به سازوكار اعالم اسامى كانديدهاى شوراى ائتالف 
در استان ها گفت: برگزارى مجامع شهرستانى بعد از تشكيل شوراى ائتالف در 
استان ها، در دستور كار قرار گرفت، كه با فرايند مشخص شده، مجامع عمومى 
در سطح همه شهرستان ها تشكيل شد. به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: به دنبال 
تشكيل مجامع شهرستان ها، شوراى ائتالف شهرستان ها و حوزه هاى انتخابيه 
نيز شــكل گرفت كه نخستين اقدام شــوراى ائتالف در سطح شهرستان ها و 

حوزه ها شناسايى كانديداهاى مطرح براى حضور در مجلس بود.

 در حالى كه تــا روز برگزارى يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى كمى 
بيــش از يك مــاه باقى مانده اســت، انتظار 
مى رود نهادهــاى تاثيرگــذار در اين فرايند 
زمينه شــكل گيرى يك مجلــس كارآمد را 

فراهم كنند.
مهلت شــكايت داوطلبان رد صالحيت شده 
اســالمى  شــوراى  مجلس  دوره  يازدهمين 
در حالــى  پايان يافت كه عملكرد شــوراى 
نگهبان و رد صالحيت گســترده زمينه ساز 
بحث هاى گســترده اى  در فضاى سياســى 
كشور شده اســت؛ اظهارات روز چهارشنبه 
رئيس جمهورى مبنى بــر اينكه با يك جناح 
نمى توان كشــور را اداره كرد با واكنش تند 
عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان 
مواجه شد كه در توييتر خود از عبارت هايى 
همچون «جنجال» براى افراد فاقد صالحيت 
و پيشگامى در پروژه «ضد ملى» استفاده كرد.
سياسى  شخصيت هاى  اعتراض هاى  واقع  در 
و فعاالن حزبى به عملكرد شــوراى نگهبان 
البته از چند روز  پيش آغاز شد؛ اين عملكرد 
صداى رئيس دولت را هم در آورد كه گفت 
وقتى رد صالحيت هــا از يك جناح خاص 

باشد، «اينكه انتخابات نمى شود.»
با  نگهبان  شــوراى  ســخنگوى  نظر  اظهار 
شــد  مواجه  جمهورى  رئيس  دفتر  واكنش 
نسنجيده  شتاب زده،  را  كدخدايى  اظهارات 
و شخصى كردن يك موضوع ملى ارزيابى 
و تصريح كــرد كه دعوت رئيس جمهورى 
زمينه سازى در راســتاى وحدت و انسجام 
ملى براى برگزارى انتخابات باشــكوه بوده 
خواســتار  رئيس جمهورى  اينكه  و  اســت 
باال بردن تحمــل و مداراى برگزاركنندگان 
انتخابــات و به تبع آن فراهم كردن حضور 
تعريف  افــكار  و  ســاليق  همه  نمايندگان 
شــده در چارچوب نظام و قانون اساســى 

شد. انجام 
بــا اين حال روابط عمومى شــوراى نگهبان 
نيز در راســتاى اظهارنظر توييترى عباسعلى 
كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان و البته با 
ادبياتى ماليم تر خواستار اين شد كه مسئوالن 
در بيان اظهارات و نظرات خويش ســنجيده 
تر عمل كرده و از تشــنج خوددارى كنند تا 
فرصت سوء اســتفاده به دشمنان داده نشود 
و آرامش بر فضاى كشــور حاكم گردد؛ اين 
بيانيه در عين حال اظهارات رئيس جمهورى 
ايران ناشى از بى اطالعى وى نسبت به روند 
بررســى ها در هيأت نظارت استانى و هيأت 
مركــزى ارزيابى و تصريح كــرد كه زيبنده 
يك مقام اجرايى نيســت كه بدون تحقيق و 
بى محابا درباره افراد فاقد صالحيت ســخن 
بگويــد و در عين حال ايــن را هم گفت كه 
شوراى نگهبان در بررســى صالحيت افراد 
تمايزى ميان اين جناح و آن جناح قائل نشده 
به طورى كه در ميان افراد تاييد يا رد شده از 

همه جناح ها حضور دارند.
ايــن موضع گيرى از ســوى روابط عمومى 
شــوراى نگهبان در حالى عنوان شده است 

كه عمــده معترضان به عملكــرد هيأت هاى 
نظارت اصالح طلبان هســتند و اصولگرايان 
در خصوص فرايند ســكوت توأم با رضايت 
داشــتند. البته اظهار نظر توييترى كدخدايى 
با واكنــش عبدالرضا رحمانــى فضلى وزير 
كشــور مواجه شــد كه ادبيــات وى را در 
شــان رئيس جمهورى قانونى و منتخب مردم 
و خــود وى بــه عنوان حقوقــدان با تجربه 
ندانست و يادآور شد كه برگزارى انتخابات 
در اســفند ماه فرصت بزرگى است و آنچه 
اهميت دارد تحقق مشاركت حداكثرى است 

و اين كه انتظار مى رود 
شــوراى نگهبــان در 
از  باقيمانده  فرصــت 
بررســى شــكايت ها 
امكان حضور و رقابت 
و مشــاركت بيشتر را 

فراهم آورد.
به  اجمالــى  نگاهــى 
ادبيات دو سوى ماجرا 
محتــواى  تحليــل  و 
اين  هــاى  نظر  اظهار 
دو طيف حاكى از نگاه 
مسائل  به  آنها  متفاوت 

كالن كشور است.
آن طــور كــه از اظهار 
نظرهاى آشكار و عيان 
دو طــرف برمى آيــد، 

تقريبًا دو طيف ماجرا در اين نكته اشــتراك 
نظر دارند كه مجلس كنونى مجلس كارآمدى 
نبوده اســت. منتها هر كدام از طرفين داليل 
متفاوتى براى اين امر ارائه مى كنند. از ادبيات 
گفتارى جريانات اصول گرا و شوراى نگهبان 
نشــان مى دهد كــه از ديد آنهــا ناكارآمدى 
مجلــس بــه خاطــر عملكــرد نمايندگان 
حاضر در آن بوده اســت كمــا اينكه از بين 
نمايندگان كنونــى مجلس حدود 90 نفر رد 
صالحيت شــده اند كه از جمله داليل عمده 
رد صالحيت ها مســائل اخالقى و اقتصادى 
بوده است. از اين رو براى ايجاد يك مجلس 

كارآمد و موثر معتقد است كه بايد در مواجهه 
با داوطلبــان انتخابات مجلس ســختگيرى 

بيشترى داشته باشد.
در ســوى مقابل اين اعتقــاد وجود دارد كه 
ناكارآمدى مجلس عالوه بر ضعف هاى فردى 
و اخالقــى نمايندگان مجلس كــه طبيعتًا از 
فيلتر شــوراى نگهبان عبور كرده اند، ناشى از 
عملكرد نهادهايى است كه عمًال وارد فرآيند 
قانون گذارى شــده و مجلس را به حاشــيه 
رانده اند. اين طرف در عين حال معتقد است 
كه ترس از رد صالحيــت نمايندگان باعث 
محافظــه كارى آنان در ايفاى 

وظايف نمايندگى مى شود.
نكتــه قابل تامــل ديگر كه به 
نظر مى رسد اين روزها دغدغه 
و  جمهــورى  رئيس  جــدى 
جريانات سياســى است لزوم 
مشــاركت حداكثــرى همــه 
طيف ها و ســاليق سياسى در 
انتخابات پيــش روى مجلس 

شوراى اسالمى است.
از اين جهت انتخابات مجلس 
گذشــته از كار ويــژه گردش 
نخبــگان،  نقش بســزايى در 
تقويــت توان ملــى و قدرت 
ملى در مواجهه با چالش هاى 
بيرونى همچون سياست فشار 
اين  كه  دارد  آمريكا  حداكثرى 
روزها با ترور ســردار سپهبد قاسم سليمانى 
و اتفاقات بعد از آن وارد فاز جديدى شــده 

است.
گذشــته از سياســت فشــار حداكثرى، در 
روزهاى اخير هم ســه كشور اروپايى بعد از 
حدود 20 ماه از خــروج آمريكا از برجام نه 
تنهــا به وظايف خود عمــل نكردند بلكه به 
دنبال فعال كردن ســازوكار حل اختالف در 

برجام هستند.  
نبايــد فرامــوش كرد كــه ســال 98 پر از 
فرصت هــا و چالش هاى طبيعى، سياســى، 
اقتصــادى و نظامى و بيــن المللى بود و هر 

كدام از اين چالش ها به تنهايى براى زمينگير 
كردن يك دولت كافى است با اين حال اتحاد 
و انســجام ميان اركان مختلف باعث شــده 
تاكنون كشــتى ايران و انقالب به سالمت از 
اين چالش ها عبور كند. از ســيل ابتداى سال 
كه تقريبا 25 اســتان كشور را درگير كرد، تا 
چالش اعتراضات اجتماعــى آبان ماه، ترور 
سردار سليمانى، سقوط هواپيماى اوكراينى و 
در نهايت ســيل سيستان و بلوچستان انرژى 
زيادى از دولت و كشــور گرفته است با اين 
حــال امروز دو فرصت بــزرگ  22 بهمن و 
دوم اسفند روز انتخابات را پيش رو داريم.  

از ديد رئيس جمهورى در چنين شــرايطى 
حضور گســترده طيف هاى مختلف سياسى 
در انتخابات مى تواند موجب تجديد نظر در 
محاسبات غلط دشمنان ايران شود با اين حال 
اين مشاركت حداكثرى نيازمند الزاماتى است 
كه از جمله آن مى توان به عملكرد شــوراى 
نگهبان و سعه صدر اين نهاد در مواجهه با رد 

صالحيت ها اشاره كرد.
 ترديدى نيســت كه شــوراى نگهبان هم به 
اهميت مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات 
دوم اسفند به خوبى واقف است ولى اين كه 
چگونه اين مشاركت حداكثرى محقق شده و 
محاسبات غلط دشمنان ايران را به هم بزند، 

راهكارى ارائه نمى دهد.  
يكى از عوامل تحقق مشــاركت باال حضور 
همه ساليق سياســى درون خانواده انقالب 
اســالمى اســت كه انتظار مى رود شــوراى 
نگهبــان، توصيه ها، آينده نگرى و ســخنان 
مشفقانه رئيس جمهورى و دلسوزان نظام را 
با حســن نظر در چارچــوب قانون و تحقق 
اركان چهارگانه (مشــاركت، سالمت، امنيت 
و رقابــت) در انتخابات پيش رو، تلقى كرده 
و در فرصــت باقــى مانده قانونى بررســى 
شكايات، امكان حضور و رقابت و مشاركت 
بيشتر گروه هاى سياسى را فراهم تا بار ديگر  
وحدت ايرانيان و حماســه ايران را در پايان 
سال 98  جشــن بگيريم تا التيام بخش تمام 

زخم ها و دردهاى ماه هاى اخير شود.

ايران در مورد 
توافقنامه اى جديد 
با آمريكا مذاكره 
نمى كند

 ايــران بــه هيــچ عنــوان در مــورد 
ــره  ــكا مذاك ــا آمري ــد ب ــه اى جدي توافقنام

ــرد. ــد ك نخواه
بــا  ديــدار  در  خارجــه  امــور  وزيــر 
ــتان در  ــع هندوس ــه صناي اعضــاى اتحادي
ــا اشــاره بــه تاســيس  مومبــاى (بمبئــى) ب
سركنســولگرى جمهــورى اســالمى ايــران 
ــا شــايد  ــن ي ــوان اولي ــه عن ــاى ب در مومب
ــان  ــك ميهم ــى ديپلماتي ــن نمايندگ دومي
ــن  ــر اي ــران، آن را بيانگ ــارج از اي در خ
پيونــد از هــم ناگســيختنى دو ملــت هنــد 

ــد. ــران خوان و اي
بــه گــزارش ايرنــا، محمــد جــواد ظريــف 
ــارى  ــاى تج ــاى همكارى ه ــه ظرفيت ه ب
اعــم از تبــادالت تجــارى تهاتــرى و 
همچنيــن اســتفاده از ســامانه ريــال –

روپيــه بــراى كنــار گذاشــتن دالر و يــورو 
تاكيــد و اظهــار كــرد: آمريكايى هــا از 
دالر بــراى فشــارهاى اقتصــادى عليــه 

مــردم ايــران و ديگــر كشــورهاى جهــان 
ــان  ــول خودش ــه ق ــد و ب ــتفاده مى كنن اس
ــورها راه  ــر كش ــه ديگ ــگ دالرى علي جن

مى اندازنــد.
اروپايــى  كشــورهاى  وى،  گفتــه  بــه 
اعــالم  ميانجيگــرى  بــراى  نيــز 
آمادگــى كرده انــد. بوريــس جانســون 
ــا  ــد اســت م نخســت وزير انگليــس معتق
ــم.  ــاز داري ــپ ني ــق ترام ــه تواف ــون ب اكن
شــايد در آينــده نيــاز بــه امضــاى توافــق 
ــام  ــد. برج ــندرز باش ــق س ــا تواف وارِن ي
توافــق ميــان مــا و آمريــكا و پنــج كشــور 
مهــم ديگــر جهــان اســت و خــروج يــك 

كشــور از آن پذيرفتنــى نيســت.
ظريــف در پاســخ بــه امــكان ميانجيگــرى 
هنــد براى حــل اختــالف ميــان جمهورى 
اســالمى و عربســتان ســعودى هــم ابــراز 
ــا عربســتان  ــره ب ــراى مذاك ــا ب داشــت: م
ســعودى و ســاير كشــورهاى حــوزه 
ــه  ــر ب ــم و حاض ــارس آماده اي ــج ف خلي
ــت  ــوص امني ــنهادات در خص ــه پيش ارائ
در ايــن منطقــه بــه ويــژه در تنگــه هرمــز 
را داريــم و پيشــنهاداتى بــراى ايجــاد 
ــز  ــز را ني آرامــش و صلــح در تنگــه هرم

ارائــه كرده ايــم.

پاسخ محرمانه 
شوراى نگهبان 
به رحمانى فضلى 
درباره اظهارات
 اخير روحانى

 يــك عضو حقوقدان شــوراى نگهبان 
اعالم كرد كه براى حفظ انسجام و وحدت 
كشــور پاســخ نامه وزير كشــور درباره 
اظهــارات رئيس جمهور به طــور محرمانه 

براى او ارسال شده است.
هــادى طحان نظيــف عضــو حقوقــدان 
شــوراى نگهبان در صفحه شــخصى اش 
در فضاى مجازى نوشــته است كه فرآيند 
هيأت هاى  در  داوطلبان  صالحيت  بررسى 
نظارت استانى و هيأت مركزى نظارت بر 
انتخابات تمام شد و اكنون زمان رسيدگى 
به شــكايات داوطلبان از نتايج اعالم شده 
اعضاى شوراى نگهبان است.  توسط خودِ 
كار شوراى نگهبان تازه آغاز شده و تالش 
مى شود، شكايات به طور دقيق بررسى شود 

تا حقى از افراد و مردم ضايع نشود.
به گــزارش تســنيم، نتايج اوليه بررســى 

صالحيت ها نشــان داد در ميان تأييد و رد 
شــده ها، افراد شــاخصى از هر دو جناح 
هســتند و با هر كس در هــر جايگاه و با 
انتساب به مقامات نيز مماشات نشده است.

ســخنان رئيس جمهور در خصوص تأييد 
افراد فاقــد صالحيت، آغاز پروژه ضد ملى 
عليه وظايف يك نهاد قانونى بود كه ديروز 
نيز توسط وزير كشور ادامه يافت. متأسفانه 
آن ســخنان آقاى روحانى امروز دستاويز 
وزير امور خارجه آمريــكا براى حمله به 

انتخابات ايران قرار گرفت.
عمومى  تريبون هــاى  در  جنجال آفرينــى 
هيــچ خاصيتى ندارد. اگر ايشــان از روند 
بررسى ها اطالع كافى ندارد، پيش از اظهار 
شــكايت مى تواند به شوراى نگهبان بيايد 

و در جريان فرآيند بررسى ها قرار بگيرد.
نه انســان ها كاال هســتند و نــه انتخابات 
مغازه؛ اما عرضه كاالى غيراستاندارد، فاسد 
و تاريخ گذشــته به مــردم، ظلم و خالف 

قانون است.
براى حفظ انسجام و وحدت كشور پاسخ 
نامــه ديروز وزير كشــور به طور محرمانه 
براى او ارســال شــد. اميدوارم مسئوالن 
دولــت از سوءاســتفاده آمريكايى هــا از 

اظهارات شان درس عبرت گيرند.

تكرار ياوه گويى هاى ترامپ درباره ايران
 رئيس جمهــور آمريكا بار ديگر با تكــرار ادعاهاى دروغين خود، 

خواستار با عظمت شدن دوباره ايران شد!
به گزارش ايسنا، دونالد ترامپ در توييتى با ادعاى اين كه مردم نجيب 
ايران آمريكا را دوســت مى دارند، آن ها را ســزاوار دولتى دانست كه 
بــه گفته وى بيش از آن چه آن را تمركز بر كشــتن آنها به جرم احترام 
خواهى، مى خواند، به آنها كمك كند تا به رؤياهايشــان دست يابند و 
مدعى شــد كه رهبران ايران به جاى آن كه ايران را به ســمت ويرانى 
بكشــانند، بايد هراس افكنى را كنار بنهنــد و ايران را دوباره باعظمت 
كننــد! وى همچنين در توييت ديگرى به بيانات مقام معظم رهبرى در 
خطبه هاى نماز جمعه اشاره كرد و مدعى شد كه اقتصاد ايران در حال 

فروپاشى و مردم در حال رنج هستند.
اين اظهارات ترامپ در حالى است كه  مقام معظم رهبرى در خطبه هاى 
نماز جمعه با اشاره به دلقكهاى آمريكايى كه اين روزها در كمال رذالت 
ادعا مى كنند در كنار مردم ايران هســتند، افزودند: آيا آن تعدادى كه به 
عكس سردار مهربان و پرافتخار ملت اهانت كردند مردم ايرانند اما اين 
جمعيت بى شمار و عظيم كه در خيابانها به تعظيم و ارادت حاج قاسم 

پرداختند مردم ايران نيستند؟
حضرت آيت ا... خامنه اى تأكيد كردنــد: آمريكايى ها هرگز كنار ملت 
ايران نبوده اند و به صراحت دروغ مى گويند اما اگر باشند هم، براى فرو 
كردن خنجر زهرآلود خود به سينه ملت است البته تا به حال نتوانسته اند 

و بعد از اين هم هيچ غلطى نمى توانند بكنند.

مجلس كارآمد در دستور كار باشد

انتخابات در اســفند ماه 
فرصت بزرگى اســت و 
تحقق  دارد  اهميت  آنچه 
مشاركت حداكثرى است 
و اين كــه انتظار مى رود 
شوراى نگهبان در فرصت 
بررســى  از  باقيمانــده 
حضور  امكان  ها  شكايت 
و رقابت و مشاركت بيشتر 

را فراهم آورد
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يك  منطقه  شــهردارى 
سال  ماه  مهر  از  همدان 
16 اعتبــار  بــا  جارى 

ميليــارد و 400 ميليون 
ريال آغار به بهســازى 
و نوســازى اين معبر به 
مســاحت 5 هــزار متر 
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روزى يك ماموريت جديد بر دوش آموزش و پرورش 
گذاشته مى شود

 روزى يك ماموريت جديد بر دوش آموزش و پرورش گذاشــته مى شــود. يكى از 
ماموريت هاى ما حركت به سمت مهارت محورى است اما آموزش و پرورش به تنهايى 
نمى تواند. مديركل آموزش و پرورش گفت: ســهم آموزش و پرورش حدود 2 درصد 
است. يك نكته مهم ديگر اينكه گردش مالى پسماند تهران مساوى با گردش مالى آموزش 
و پرورش شــهر تهران و هر دو، دوهزار ميليارد تومان است. به گزارش مهر، عبدالرضا 
فوالدوند افزود: 98 درصد اعتبارات ما صرف حقوق و مزاياى پرســنلى مى شــود و دو 
درصد براى اداره تمام برنامه ها باقى مى ماند. بودجه وزارت آموزش وپرورش از 14 هزار 

ميليارد در سال 92 امسال به بيش از 50 هزار ميليارد رسيده است. 

عزم دولت ايجاد اشتغال است
 وزير ورزش و جوانان، رفع بســيارى از معضالت و مشــكالت كشور را در گرو 

ايجاد اشتغال دانست و تصريح كرد، تمركز جدى دولت نيز بر ايجاد اشتغال است.
ــه همــكارى  ــاد تفاهمنام ــر در مراســم انعق ــا، مســعود ســلطانى ف ــه گــزارش ايرن ب
بيــن وزارت ورزش و جوانــان و وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى افــزود: بنيــاد 
و اســاس انعقــاد ايــن تفاهمنامــه، همــكارى هــاى آتــى و اثرگــذار بــراى اشــتغال 

جوانــان اســت.
وى در اين مراســم كه در وزارت ورزش و جوانان برگزار شــد، تصريح كرد: اشتغال 
در بين مســائل و مشكالت جوانان مانند تحصيل، مسكن، اوقات فراغت و مشاركت 

جمعى، از جايگاه ويژه اى برخوردار است. 

توسعه گردشگرى سالمت در اولويت بودجه 99
 با توجه به ظرفيت بزرگى كه در حوزه گردشــگرى سالمت براى رشد اقتصادى، 
اشــتغالزايى و ارائه خدمات سالمت به بيماران خارجى وجود دارد، توسعه اين حوزه 
در اولويت بودجه 99 قرار مى گيرد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اسالمى گفت: وظيفه مسئوالن اين بود كه در شرايط تحريم آن زمان خدمات سالمت 

را به مردم ارائه كنند و جهش داشته باشند و براى كشور و مردم كارى انجام دهند.
على نوبخت در گفت وگوبا ايرنا افزود: آن زمان خدمات درمانى مثل امروز رشد نكرده 
بود. اما پس از آن دوره جامعه پزشكى ايران دستاوردهاى بزرگى را رقم زد از جمله در 
تشــكيل شبكه هاى بهداشتى كه هنوز سر پاست و كادرهاى فوق تخصصى و استادان 

پزشكى ايران تعداد زيادى نيرو تربيت كردند.

وام 100 ميليونى ازدواج از سال آينده 
پرداخت مى شود

 وزير ورزش و جوانان با اشــاره به تصويب افزايش وام ازدواج به 
50 ميليون براى هر يك از زوجين از پداخت آن در سال 99 خبر داد.
به گزارش فارس، مسعود سلطانى فر وزير ورزش و جوانان در حاشيه 
مراسم امضاى تفاهم نامه ميان دو وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعى 
و وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اينكه مسائل مربوط به اشتغال، 
تحصيل، اوقات فراغت و ايجاد زمينه مشاركت هاى اجتماعى، سياسى 
جوانــان براى اين وزارتخانه حائز اهميت اســت، گفت: گســترش 
ســازمان هاى مردم نهاد جوان و ارتقاى تســهيالت ازدواج از جمله 

فعاليت هاى مستقيم اين وزارتخانه است.
وى در خصوص افزايش مبلغ وام ازدواج جوانان، گفت: بر اســاس 
آنچه كه در كميســيون تلفيق مطرح شــده و خوشــبختانه به مرحله 
تصويب رسيده است رقم تسهيالت قرض الحسنه ازدواج كه در سال 
98-97 به رقم 30 ميليون تومان افزايش يافته بود باز هم افزايش يافته 

و اين رقم به 50 ميليون تومان رسيده است.

فراخوان امريه سربازى 
ستاد اقامه نماز كشور

 ستاد اقامه نماز كشور در نظر دارد از ميان مشموالن خدمت مقدس 
سربازى (اعزامى يك شهريورماه 1398)، تعدادى از افراد واجد شرايط 

امريه را به شرح ذيل جذب نمايد.
به گزارش مهر شرايط جذب به شكل زير مى باشد:

1- اعتقاد به نظام مقدس جمهورى اسالمى و واليت فقيه
2- دارا بودن شرايط جسمى و روحى متناسب با خدمت

3- دارا بودن مدرك تحصيلى كارشناسى و يا كارشناسى ارشد صرفًا 
در رشته هاى:

خبرنگارى، روابط عمومى، ارتباطات، علوم اجتماعى، گرافيك
4- بومى بودن متقاضى در شهر تهران

5- داشتن تجربه مؤثر متناسب با مدرك تحصيلى
6- نداشتن غيبت در اعزام به خدمت
7- عدم ترخيص موقت از خدمت

ضمناً متقاضيــان جهت تكميل فرم جذب امريه به نشــانى اينترنتى 
Namaz.ir مراجعــه فرماينــد. همچنين مى توانند جهت كســب 

اطالعات بيشتر با شماره تلفن 88995139 تماس حاصل نمايند.

امكان ثبت نام مجدد در كنكور ارشد 99 
در نيمه بهمن ماه

 داوطلبان آزمون كارشناسى ارشــد سال 99 و بيست و پنجمين 
المپياد علمى دانشــجويى كشور در نيمه بهمن ماه 98 فرصت مجدد 

ثبت نام دارند.
به گزارش مهر، به منظور فراهم آوردن فرصت براى داوطلبان آزمون 
كارشناسى ارشد سال 99 و مرحله اول بيست و پنجمين دوره المپياد 
علمى دانشجويى كشور مهلت مجدد ثبت نام در در روزهاى دوشنبه 

14 بهمن تا روز چهارشنبه 16 بهمن در نظر گرفته شد.
داوطلبان مى توانند در بازه زمانى اعالم شــده با مراجعه به ســايت 
ســازمان ســنجش به نشــانى www.sanjesh.org و مطالعه 
دفترچه راهنما نســبت به ثبت نام اقدام كنند. كارت ورود به جلسه 
آزمون ورودى كارشناسى ارشــد ناپيوسته سال 99 در روزهاى 25 
تا 27 فروردين ماه سال 99 بر روى سايت سازمان سنجش آموزش 

كشور منتشر مى شود.

نوشيدنى خاصى كه بايد 
هميشه مصرف كنيد

 سكنجبين به عنوان يك نوشيدنى بسيار مفيد مى تواند جايگزين 
خوبى براى چاى بوده و عالوه بر رفع خستگى، از گرفتگى رگ هاى 

قلبى جلوگيرى كرده و كبد چرب را پاكسازى كند.
متخصص طب ســنتى درباره تأثير مصرف چاى و نوشــيدنى هاى 
مختلف در حفظ ســالمت بدن، اظهار داشت :هرچه زياده روى در 
مصرف آن وجود داشته باشد براى بدن مضر است. چاى نوعى گياه 
محســوب مى شــود و به دليل موادى كه در آن وجود دارد، ممكن 
اســت برخى افراد به آن عادت پيدا كنند.  نعمت اهللا مســعودى، در 
گفت وگو با فارس ادامه داد: چاى اصيل رافع خستگى و هضم كننده 
غذاســت، نشــاط آور بوده و به رفع كوفتگى و خستگى بدن كمك 
مى كند اما اين موضوع كه مردم چاى واقعى را بشناسند، مهم است.

 B12 تشخيص كمبود ويتامين
با معاينه چشم

 كمبود ويتامين B12 يكى از شــايع ترين كمبودهاى مواد مغذى 
در جهان به ويژه ميان افراد ميانسال است.

بــه گزارش ايســنا، ويتاميــن B12 در حفظ ســالمت عصب ها و 
سلول هاى خونى موثر است و نبود ميزان كافى از آن در بدن مى تواند 
آســيب زننده باشــد. اين ويتامين در توليد DNA  و RNA نقش 
حائز اهميتى دارد. همچنين همچون ديگر انواع ويتامين B در تبديل 

كربوهيدرات ها به انرژى تاثيرگذار است.
خوشبختانه كمبود ويتامين B12 به راحتى قابل شناسايى و تشخيص 
اســت. همچنين نشانه ها و عالئم خاصى وجود دارد كه مى تواند در 
تعيين ابتــالى فرد به اين عارضه كمك كننده باشــد. برخى از اين 

نشانه ها را مى توان با معاينه چشم ها تشخيص داد.
كمبود ويتامين B12  با تزريق آمپول و مصرف مكمل ها قابل جبران 
است. عالئم و نشــانه هاى اين عارضه ممكن است به طور ناگهانى 

يا به تدريج ظاهر شود.

ابرار ورزشى: استيلى: مى توانستيم ازبكستان را شكست بدهيم.
 منظورت اينه كه دلت سوخت يا خواستى پورياى ولى بشى؟

اقتصاد: با هر ميزان سرمايه طال بخريد 
 چى بخوريم؟؟

امتياز: قيمت خودرو كاهش مى يابد 
 منظورت اينه  مردم ماشيناشونو بفروشن؟؟
جام جم: چرخ تاكسى زنان خوب نمى چرخد

 خيلى راهه تا ماشين زنان روشن بشه 
ايران ورزشــى: ذوالفقار نســبت: دايى دورنگرترشده و قلعه نويى با 

تجربه  تر
 اين تعريف كردنا مشكوكه!! 

آفتاب: روشن شدن موتور ديپلماسى 
 با كدوم بنزين سهميه اى يا آزاد؟؟

ايسنا: امسال بچه چند كيلويى مد است ؟
 با وضع كنونى به كيلو نمى رسه!!

جام جم: مرگ آسان در جاده ها 
 مگه جان مردم براى مسئوالن اهميتى هم داره؟؟

ايرنا: فريزكردن مغز براى حيات دوباره در آينده 
 ديگر پير نمى شويد!!

افكار: مناطقى مى توان با وام جديد مسكن در آن خانه دار شد 
 اگه منظورت روستاهاست ديگه جمعيت ندارن 

اخبار صنعت: امروز در جديدترين دوران تحريم قرار داريم 
 تحريم هم به مرجله ٌمد رسيد!!

ثروت: چانه زنى براى شفافيت 
 ولى قبلنا تالش مشكالت را شفاف مى كرد

روزان: اقساط سنگين، پاشنه آشيل طرح مسكنى دولت 
 به اين مى گن حمايت از مردم 

فارس: مردم مناطق سيل زده شرق و جنوب شرق به چه اقالمى نياز دارند؟
  دوباره سؤال كن!!   

صبح اقتصاد: ابهام در فروش 50 هزار ميليارد تومان از اموال دولتى
  بدون شرح

انتشار كتاب هاى كمك آموزشى براى 
دانش آموزان در حوزه پدافند غير عامل

 كتاب هاى كمك آموزشــى براى پســران و دختران دانش آموز 
منتشر شد.

بــه گــزارش ايســنا، رئيــس ســازمان پدافنــد غيــر عامــل كشــور بــا 
اعــالم ايــن خبــر گفــت: اگــر لحظــه اى از موضــوع آمادگــى غافــل 
شــويم از دســت خواهــد رفــت و در مــدارس نيــز بايــد همــواره 

آمادگــى وجــود داشــته باشــد و ايــن آمادگــى بازتوليــد شــود.
غالمرضــا جاللــى بــا بيــان ايــن كــه آمادگــى، ارتباطــى بــه نزديــك 
ــت  ــد تقوي ــدارس باي ــدارد و  م ــدات ن ــدن از تهدي ــا دور ش ي
ــه  ــت ك ــى اس ــاد مختلف ــى داراى ابع ــرد: آمادگ ــار ك ــوند، اظه ش
ــا آمادگــى روحــى اســت يعنــى ايــن كــه  از لحــاظ  يكــى از آنه
روحــى و ذهنــى دانش آمــوزان و مــردم آمــاده باشــند و همچنيــن 
ــه  ــن ك ــى اي ــه اســت يعن ــاى آمادگــى برنام يكــى ديگــر از بعده
بايــد بــراى مقابلــه بــا حــوادث مختلــف برنامــه داشــته باشــيم تــا 

ــد. خســارات و تلفــات كاهــش ياب
ــه  ــن ك ــان اي ــا بي ــور ب ــل كش ــر عام ــد غي ــازمان پدافن ــس س رئي
آمادگــى جســمى بســيار مهــم اســت بــه گونــه اى كــه اگــر افــراد 
ــس  ــى از پ ــه خوب ــد ب ــند نمى توانن ــته باش ــى را نداش ــن آمادگ اي
مشــكالت برآينــد، تصريــح كــرد: آمادگــى زيــر ســاختى كــه هــم 
ــر ســاخت هاى  ــى و هــم آمادگــى زي ــر ســاختى مكان آمادگــى زي

ــا تجهيزاتــى اســت، بســيار مهــم اســت. ــزارى ي اب
جاللــى با بيان اين كه وقتى در مــورد مفهوم مدارس آماده صحبت 
مى كنيم بايــد همه ابعاد آمادگى در نظر گرفته شــود، گفت: مفهوم 
آمادگى بايد از ســطوح دبستان تا باالتر، در مدارس مورد توجه قرار 
بگيرد و اين در حالى است كه خيلى از كشورها به اين مفهوم توجه 

كرده اند.
وى با بيان اين كه نســل آينده بايد در برابر حوادث آماده باشند، 
افــزود: براى ايجــاد آمادگى هم مدير و هم معلمــان بايد توجيه 
باشــند كه اميد است در شــهر تهران به صورت نمونه اين مسأله 

اجرا شود.
رئيس ســازمان پدافند غير عامل كشــور  با بيان اين كه در موضوع 
تهديدات انســان ســاخت، تعدادى كتاب و جزوه تهيه شده كه به 
صورت مطالب كمك آموزشــى در  حال چاپ است، تصريح كرد: 
دو جلد كتاب مخصوص دختران اســت كه به آنها آموزش مى دهد 
تا در شــرايط حادثه و تهديد متناسب با قابليت هايش چه كنند و 4

جلد كتاب نيز به صورت عمومى و براى پســران تهيه شــده و يك 
جلــد كتاب نيز در مورد موضوعات پدافنــدى براى عموم مردم در 

مرحله چاپ است.

 ســگ هاى ولگرد اين روزها نه فقط در 
روســتاها كه در حاشــيه شهرهاى كوچك 
و بــزرگ و درون كالنشــهرها هــم ديده 

مى شوند.
مسئوالن مى گويند كشتن سگ هاى «بى پناه» 
با گلوله و ســم منسوخ شــده است. ولى 
هنوز هم شــاهد كشتن و زخمى شدن اين 
بى پناهان  در اطراف شــهر ها و روستا ها 

هستيم.
معاون مركزســالمت محيط و كار وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى گفت: 
دردســتورالعمل هاى جديد به جاى كلمه 
ســگ هاى ولگرد ازاصطالح ســگ هاى 
بى پناه استفاده مى كنند كه مسائل حمايت 

ازحيوانات هم لحاظ شود.
محســن فرهــادى درگفت وگــو بــا ايرنا 
ادامــه داد: در گذشــته تيمى با مشــاركت 
نماينــده وزارت بهداشــت راه مــى افتاد، 
طعمه گذارى هاى ســمى انجام مى دادند و 
در واقع ســگ ها را امحا مى كردند بعد از 
مدتى مشخص شــد وجود اين سم آالينده 
خاك اســت و حتى پس از دفن سگ هم 
آلودگــى ايجاد مى كرد. پــس از آن روش 
تغيير كرد و از تيراندازى مســتقيم به سگ 

براى امحاى اين حيوانات استفاده مى شد.
وى گفت: يك تيرانداز اســتخدام مى شد، 
تيم بهداشــت محيط و با همكاران ســاير 
دســتگاهها مى رفتند و به ســمت ســگ 
تيرانــدازى مى كردند كــه البته اين روش 
هم تبعاتى داشــت. ممكن بود تير به سگ 
بخورد و نميرد. ســگ زخمى در شــهر يا 
روســتا رها مى شــد، ضمن اينكه بعد از 
مدتى تيراندازى در شــهرها مقدور نبود و 
تبعات خاصى داشــت بــا مطالعاتى كه در 
كشورهاى ديگر انجام شد، دو روش عمده 
براى مقابله با اين سگ ها شناسايى شد كه 
مالحظات محيط زيست، بهداشت روان و 
آزار نرساندن به حيوانات كه در تعاليم دينى 

هم هست، مورد نظر بود.
يكى ازروش ها عقيم ســازى است كه به 
تدريج جمعيت ســگ هــا را كاهش مى 
دهد .دوميــن روش جمــع آورى وزنده 
گيرى اســت. كه در جاهايى كه ســگ ها 
زياد مى شوند، ســگ ها گرفته و به كمپ 
هايى برده مى شوند كه دامپزشك و متولى 
دارد. ســگ ها را غربال مى كنند و آنهايى 
كــه نــژاد مرغوبترى هســتند را به عنوان 
ســگ نگهبان يا چوبان واگــذار ميكنند و 
اين ســگها را ازشــكل بــى پناهى خارج 
مى كنند.ايــن دو روش همكارى هاى بين 
بخشــى زيادى مى خواهد و به مديريت و 
اعتبــار نياز دارد. ضمــن اينكه براى اينكه 
يك ســگ بدون صاحب آزاد باشــد بايد 
زيرســاخت هايى هم آماده باشد. معموال 
اين ســگها در جاهايى پرسه مى زنند كه 
زباله دپو مى شود و غذا دراختيار آنها قرار 
داده مى شــود و چون اين ســگ ها عقيم 
نيستند، مدام توله توليد مى كنند و جمعيت 
آنهــا زياد مى شــود.وزارت بهداشــت و 
از  همواره  پزشــكى  علوم  دانشــگاههاى 
وزارت كشور و استاندارى ها و فرماندارى 
هــا مى خواهند كه تيم كنترل ســگ ها و 

كمپ هاى نگهدارى اين حيوانات تشكيل 
شود. به دليل كمبود اعتبار مدتى است كه 
اين اقدام با كندى رو به رو شــده اســت. 
به همين علــت وزارت بهداشــت نيز از 
است  خواسته  پزشكى  علوم  هاى  دانشگاه 
كه اين خواســته را در جلسات استاندارى 

ها و فرماندارى ها مطالبه كنند. 
معاون مركز ســالمت محيط و كار وزارت 
بهداشت گفت: به طور طبيعى هر زمان كه 
اجراى اين دو شــيوه يعنى عقيم ســازى و 
زنده گيرى ســگ ها كند شــود و خدمات 
جمع آورى زباله ها و پســماندها هم دچار 
مشــكل باشــد، با ازدياد ســگ ها مواجه 
مى شويم. البته اين مشكل در همه استان ها 
وجــود ندارد امــا در برخى اســتان ها اين 
مشكل ديده شده اســت. در تالش هستيم 
با روش وچارچوب هاى دينى در مبارزه با 
حيوانــات و به همين دو روش عقيم كردن 
و زنده گيرى و جمع آورى در كمپ ها كه 
مورد تاييد وزارت بهداشــت است، بتوانيم 
موضوع را دنبــال كنيم و گزارش هايى كه 
از دانشــگاههاى علوم پزشكى گرفتيم اين 
است كه اين روش در بسيارى از استانها در 

حال انجام است.

فرهادى افــزود: البته بايــد هماهنگى بين 
بخشــى افزايش پيدا كند و اين مســأله در 
دستور كاروزارت بهداشت است كه بتوانيم 
جمعيت سگ هاى بى پناه را كاهش دهيم.

درحال حاضر اقداماتى براى عقيم سازى و 
جمع آورى در برخى استانها مانند تهران و 

كرج و كرمان و اردبيل شروع شده است.
وى تاكيد كرد: در هر صورت روش معدوم 
كردن ســگ با گلوله و سم در ايران و دنيا 
منسوخ شده و ديگر استفاده نمى شود و در 
كشــور ما نيز فقط از دو روش عقيم سازى 
و جمع آورى استفاده مى شود. اگرچه اين 
روشــها تا حدى كند انجام مى شــود اما با 
دســتوراتى كه داده شده است اميدواريم به 
زودى اين مشكل كه به خصوص در حاشيه 

چند شهر بزرگ وجود دارد، كم شود.
معاون مركزســالمت محيــط و كاروزارت 
بهداشت گفت: از جمله در تهران شهردارى 
هزينه هاى زيادى بــراى ايجاد كمپ هاى 
نگهدارى سگها انجام مى دهد اما به هرحال 
وسعت زياد شهرتهران باعث شده كه هنوز 
دربرخى نقاط اين شهر پرسه زدن سگ هاى 

بى پناه مشاهده شود.
فرهــادى افــزود: موفــق تريــن كشــور 
درخصوص اين  امركشــورهند اســت كه 
فقط عقيم ســازى مى كنند. اين روش فقط 
مورد تاكيــد فعاالن محيط زيســت ايران 
نيســت بلكه يك روش جهانى است. البته 
در طول زمان جواب مــى دهد و به مرور 

نسل سگ هاى بى پناه كم مى شود.
وى ادامــه داد: افزايــش اين ســگ ها در 
همه استان ها نيســت اما در برخى استانها 
گزارش اين مشكل را داشته ايم. البته شاهد 
فرهنگ غذا دادن به ســگها و گربه ها هم 
هستيم .مسئوالن وزارت بهداشت اكنون از 
جايگزينى روش عقيم سازى و زنده گيرى 
ســگ ها با همكارى دستگاه هاى ديگر از 

جمله شهردارى مى گويند. 

پياده راه بوعلى استاندارد شد 
  پروژه پياده راه ســازى محور حد فاصل 
ميدان جهاد و ميدان آرامگاه بوعلى سينا براى 
تكميل محور پياده راه بوعلى ســينا و بدليل 
فرســودگى و به روز نمودن زيرساخت هاى 

شهرى در حال انجام است.
رئيس كميســيون فنــى و عمرانى شــوراى 
اسالمى شهر همدان در اين خصوص گفت: 
روند پــروژه پياده راه ســازى محور احداثى 
حدفاصــل ميدان جهــاد و ميــدان آرامگاه 
بوعلى ســينا در راســتاى تكميل محور پياده 
راه بوعلى ســينا و به دليل فرسودگى و به روز 
نمودن زيرســاخت هاى شهرى در حال انجام 

است.
علــى رحيمى فر گفت: پياده راه ســازى هاى 
گسترده در همدان به داليلى همچون  ارتقاى 
ايمنى و ســالمت شــهروندان، بهبود شرايط 
محيط زيســت، كاهش بار ترافيكى، تسهيل 
تــردد شــهروندان، كمك به گــذران اوقات 
فراغت شــهروندان، شكل گيرى خاطره هاى 
جمعى، گســترش فضاى جمعى و همگانى، 
افزايــش تعامــالت اجتماعى ، اســتفاده از 
دوچرخه، افزايش كيفيت پياده رو، حمل ونقل 
پاك و ســبز، ارجعيت پياده روى بر خودرو 
مدارى، همين طور ايجاد دسترســى به وسيله 

حمل ونقل عمومى بستگى دارد.
وى با بيان اينكه استاندارد هاى زير ساخت  
اين محور پياده رو  شامل اجراى شفته ريزى 
و اجراى اليه زهكش شــامل شن ريزى و 
بتن ريــزى و اليه نهايى ســنگى با باالترين 
اضافه  اســت،  گرديده  اجرا  مصالح  كيفيت 
كرد: يكى از مشــكالت اساســى كه توسط 
ذى نفعان اظهار مى شد، طوالنى بودن مدت 
اجراى پــروژه بود كه براســاس مذاكرات 
صورت گرفته با مجريان و مســئولين فنى 
اين پروژه ، برخى از عوامل طوالنى شــدن 
زمان اجرا در اختيار مســئولين اســت، در 
حالــى كه بعضــى از عوامل منشــأ بيرونى 
داشــته و كنتــرل آنها با مشــكالتى همراه 

است .
رئيس كميســيون فنــى و عمرانى شــوراى 
اسالمى شــهر همدان جانبازان و معلوالن از 
اقشار شريف جامعه  دانست كه وظيفه هر نهاد 
و سازمانى اســت تا زمينه آسايش و راحتى 

آنها را فراهم كند كه به همين دليل  شــوراى 
اسالمى و شهردارى اقدامات مناسبى را انجام 
داده انــد  تا معابر را براى رفت و آمد آســان 
و انجام فعاليت هاى اجتماعى اين افراد ايجاد 

شود .
 رحيمى فر ادامه داد: در پروژه خيابان بوعلى 
اجراى طــرح همسطح ســازى معابر از كف 

فرش هاى بتنى برجســته 
استفاده  شكل  مخروطى  و 
كرده ايــم، بــه گونه اى كه 
افراد نابينا با تغيير شــكل 
كــف فرش هــاى متوجه 

تغيير مسيرها مى شوند.
عملكــرد  همچنيــن  وى 
منطقه  شهردارى  مجموعه 
يك كه در سال جارى بالغ 
بر 117 هزار متر مربع پياده 
روســازى و كف ســازى 
در ســطح منطقه از جمله 
شهيد  خيابان  بعثت،  بلوار 
حد  بوعلــى  اســالميان، 
فاصل ميدان جهاد و ميدان 
مظفريه،  سعيديه،  آرامگاه، 
روشــن،  احمدى  بلــوار 

خيابان كرمانشاه  و جاللى و بعضى نقاط ديگر 
مى باشد را مطلوب و چشمگير ارزيابى نمود.
رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى 
اسالمى شــهر همدان نيز عنوان كرد: شعار ما 
براى خدمات رســانى بهتر در شهر  بر مبناى 
شــهر انسان محور است به اين معنى كه كليه 
كارهاى انجام شــده در مجموعه شــهردارى 
بايــد بر اســاس رضايت 

شهروندان صورت گيرد. 
رضــوان سلماســى افزود: 
طراحــى و هــدف گذارى 
چرايى اين پــروژه با لحاظ 
فاكتــور هايى ماننــد نوع 
مصالح و ويژگى هاى خاص 
آب و هوايــى و جغرافيايى 
همدان بايد مــورد ارزيابى 
قرار بگيرد كه قطعا طراحى 
پياده روهايى كه براســاس 
تنوع كاربرى و استفاده اقشار 
مختلف باشد بسيار مفيد و 

پسنديده است.
شهردار منطقه يك همدان 
رو  پيــاده  اينكه  بيــان  با 
خيابان جهــاد يكى از پر 

رفت و آمدترين معابر ســطح شهر همدان 
اســت و از اهميت بسزايى در حوزه شهرى 
برخوردار اســت خاطرنشان كرد: شهردارى 
منطقه يك همدان از مهر ماه ســال جارى با 
اعتبــار 16 ميليارد و 400 ميليون ريال آغار 
به بهسازى و نوسازى اين معبر به مساحت 

5 هزار متر مربع نموده است.
مســعود دهبانى صابر ادامه داد: با هماهنگى 
انجــام شــده در ابتدا تمامى زير ســاختهاى 
قديمى جمع آورى شده و زيرساختهاى جديد 

جايگزين مى گردند.
دهبانــى صابر در ادامه افزود : يكى از اهداف 
مهــم شــهردارى منطقه يك در ايــن پروژه 
استاندارد سازى آن بوده است كه تمامى افراد 

جامعه بتوانند از اين پياده رو استفاده كنند.
وى با اشــاره به اينكه در حيطه استاندارد 
ســازى اين پيــاده رو اقدامــات متفاوتى 
انجام شــده افــزود: اجراى ســنگ فرش 
گرانيتى، به روز رســانى تمامى تاسيسات 
و زيرســاختها بــه طــور كامــل ،اجراى 
نورپردازى و روشــنايى مســير ، اليروبى 
كامــل نهرى ها و دال گــذارى جديد از 
كارهاى شاخص انجام شده در اين پروژه 

مى روند. شمار  به 

شيوه هاى مهار سگ هاى ولگرد منسوخ است
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آگهي حصر وراثت
آقاى جواد عباسى داراى شماره شناســنامه  2946 به شرح دادخواست كالسه 
111/548/98ش از ايــن حوزه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان محمدعلى عباسى به شماره شناسنامه  1309 در تاريخ 
98/8/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر است به: متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر 
متوفى 2-جالل عباسى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 3276 صادره از بهار 
متولد 1358 پسر متوفى 3-مهدى عباسى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 
3452 صادره از بهار متولد 1360 پســر متوفى 4-هاجر عباسى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسنامه 341 صادره از بهار متولد 1366 دختر متوفى 5-زهرا عباسى 
فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 62 صادره از بهار متولد 1364 دختر متوفى 
6-نرگس عباسى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 3071 صادره از بهار متولد 
1356 دختر متوفى 7-اكرم عباسى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 2774 
صادره از بهار متولد 1351 دختر متوفى 8-فرخنده احمدى فرزند براتعلى به شماره 
شناســنامه 12 صادره از بهار متولد 1332 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 343)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

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

برابر رأي شماره 139860326006001289-1398/10/2 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى 
هاشم مهدويان نژاد فرزند جاسم به شماره شناسنامه 24190 صادره از مالير شش 
دانگ يك باب مغازه به مســاحت 30/27 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي  
اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير  خريدارى از مالك رسمى ملك على 
كامل محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م.الف408)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/29

محمدرضا امينى ، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آينده از آن چه خودروهايى است؟
 عصر خودروســازى در جهان با موتورهاى محركه استفاده از 
ســوخت هاى فسيلى در سال1885 انقالبى در صنعت خودرو به پا 
كرده و دنيا را به ســرعت شيفته خود كرد كه بى شك مى توان آن 
را تحولى انكارناپذير و گســترده در زندگى مدرن امروزى بشر به 

حساب آورد.
افزايش تقاضا براى استفاده از اين تكنولوژى، به سرعت در سراسر 
دنيا گســترش پيدا كرده و خودروسازى هاى متعددى با برندهاى 
خــاص خود پا به عرصــه ظهور نهادند. امــروزه در دنيا بيش از 
40 كشــور فعال در حوزه خودروسازى چيزى حدود 95 ميليون 
و 600 هزار دســتگاه انواع خودروهاى ســوارى را توليد و روانه 
بازار مى كنند كه اين نشــان از كشش و تقاضاى روز افزون براى 
خودروهاى ســوارى در دنيا بوده و از اين رو، اين صنعت پر سود 
عالوه بر ايجاد ميليون ها شــغل، رونق در كسب وكارها و تجارت 

بين المللى، ميلياردها دالر نصيب خودروسازان مى كند.
در ايــن خصــوص كشــورمان بنــا بــر آمــار ســال 2018
ســازمان بيــن المللــى ســازندگان وســايل نقليــه موتــورى 
International Organization of Motor Vehicle)
Manufacturers) در زمينه توليد انواع خودروهاى ســوارى 
رتبــه 18 را به خود اختصاص داده و نســبت به كل خودروهاى 

توليد شده در دنيا سهم 1.14 درصد را دارا است.
در اين جا اين ســوال قابل طرح اســت كه با توجه به ميزان باالى 
اشــتغال زايى صنايع خودروسازى، گردش مالى ميليارد دالرى و 
ســود بااليى كه اين صنعت نصيب خودروســازان جهان مى كند؛ 
ضمن اينكه خودروهاى با ســوخت هاى فســيلى، آاليندگى هاى 
بسيارى به همراه داشته و خســارات و زيان هاى اقتصادى بااليى 
براى كشــورها به دنبال داشته اســت، حضور موفق در آينده اين 

صنعت از آن چه خودروسازانى خواهد بود؟
به نظر مى رســد رونــد توليد حداكثرى خودروهاى با ســوخت 
فســيلى، با وجــود بهينه كردن مصرف و توجه بــه كاهش ميزان 
آاليندگى هــاى آن در مراكز تحقيق و توســعه دنيا، رو به كاهش 
نهاده و به تدريج شــاهد روى كار آمدن خودروهاى با ســوخت 

جايگزين باشيم.
مطابق پيش بينى تحليلگــران بازار خودرو در جهان، خودروهاى 
برقى تا ســال 2040 با بيش از 57 درصد توليد، ســهم بزرگى از 
خودروهاى مورد استفاده در جهان را به خود اختصاص داده و از 
ميزان استفاده از سوخت هاى فسيلى روزانه 18 ميليون بشكه كاسته 
خواهد شد. كه با توجه به فرض افزايش تقاضا براى خودرو كه به 
افزايش ميزان سه برابرى نياز به سوخت هاى فسيلى تا سال 2030
مى انجامد، تمايل و رغبت كشــورها بــه منظور كاهش هزينه هاى 
تامين ســوخت و كاستن از آاليندگى هاى ناشــى از مصرف آن، 
بدين وسيله به ســمت و سوى توليد، توسعه و استفاده از وسايل 
حمــل و نقل هاى برقى پايدار روند جــدى ترى به خود گرفته و 
رســيدن به اهداف پيش بينى شده توليد خودروهاى برقى را مورد 

نظر قرار داده اند.
با توجه به اينكه حدود يك ســوم تقاضاى جهانى نفت از طريق 
خودروها اســت و 40 درصد از رشــد تقاضا، از ســال 2000 به 
بعد توسط خودروها ايجاد شــده است، مى توان نتيجه گرفت كه 
در صورت تداوم روند توليد خودروهاى با ســوخت فسيلى يقينا 
شــاهد تاثير قابل توجهى بر افزايش تقاضاى نفت و افزايش ميزان 

آاليندگى هاى زيست محيطى باشيم.
بنا براين، تحليلگران پيش بينى مى كنند كه تقاضا براى نفت تا سال 
2020 پابرجا مانده و ميزان 1.3 ميليون بشــكه در روز رشــد پيدا 
كند. و پس از آن با توجه به افزايش ميزان تقاضا و توليد وســايل 
نقليــه الكتريكى و همچنين صرفه اقتصادى و اثرات مثبت رشــد 
خودروهاى برقى بر كاهش مصرف ســوخت هاى فســيلى، رشد 
تقاضاى نفتى از ســالهاى 23-2021 به سرعت كاهشى شده و به 

ميزان 800 هزار بشكه در روز برسد.
با توجه به آمارهاى باال مى توان پيش بينى كرد كه بدون شك آينده 
بازار خودرو در جهان از آن خودروسازانى خواهد بود كه با انجام 
تحقيقات گســترده براى توليد خودروهاى با سوخت جايگزين و 
برقى قدم برداشته و در اين زمينه فعاليت خود را گسترش داده اند.

از اين رو، خودروســازان كشــور نيز مى بايد در كنــار توليدات 
خودروهاى با ســوخت بنزين نسبت به اختصاص بودجه مناسب 
براى مراكز تحقيق و توســعه داخلى كه در زمينه توســعه و توليد 
خودروهاى برقــى و هيبريدى فعاليت مى كننــد، اقدام و در اين 
حوزه برنامه ريزى هاى منســجم اتخاذ نموده و جايگاه خود را در 

سطح بين المللى تثبيت كنند.
يكى از شــيوه هاى مرســوم و معمول در صنعت خودروســازى، 
قراردادهاى مشــترك همكارى بين المللى تحقيقاتى و پژوهشــى 
در زمينه خودرو اســت كه مى تواند ســرعت دستيابى به فناورى 
و تكنولوژى هــاى بروز در توليد خودروهــاى برقى و هيبريد را 

تسهيل كند.
به نظر مى رســد با توجه به زيان هاى اقتصادى و زيســت محيطى 
خودروهــاى بنزينــى كه به داليــل آاليندگى و انتشــار گازهاى 
گلخانه اى بر كشــور تحميل مى كنند و همچنين به منظور رسيدن 
به جايگاه بين المللى متناســب با توانمندى و پتانســيل مناســب 
خودروسازان كشور، هم پاى خودروسازان مطرح جهانى، مى بايد 
در خصوص فعال كردن مراكز تحقيق و توســعه  با چشــم انداز 
اشــتغال پايدار و درآمدهاى جايگزين نفت و با اهداف بلند مدت 
پنج تا هفت ســاله رسيدن به تكنولوژى توليد خودروهاى برقى و 
هيبريد اقدام كرده و با كاهــش تدريجى تقاضاى بين المللى براى 
نفت، بتوان اقتصاد كشــور را به همان ميزان با توليدات صادرات 
محور محصوالت خودرويــى و ايجاد درآمدهاى ارزى جايگزين 

كرد.
* رضا آرياراد
كارشناس صنعت خودرو

قابل توجه خودروهاى اينترنتى،  آژانس و تعليم رانندگى
سهميه سوخت مى خواهيد به صنف تان 

مراجعه كنيد

 هر شخصى كه در آژانس، تاكسى هاى اينترنتى و مؤسسات تعليم 
رانندگى فعاليت مى كنند و تاكنون سهميه سوختى براى فعاليت خود 
دريافــت نكرده اند، مى توانند با مراجعه بــه صنف مربوطه پيگير اين 

موضوع شوند.
سخنگوى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اين كه براى 
مؤسسات خودروهاى تعليم رانندگى تاكنون چيزى از سوى وزارت 
كشور به شركت پخش فرآورده هاى نفتى ابالغ نشده است، اظهار كرد: 
رانندگان مى توانند از طريق صنف مربوطه خود نسبت به وضعيت اخذ 

سهميه سوخت اقدام كنند.
به گزارش ايســنا،  فاطمه كاهى با اشاره به وضعيت دريافت سهميه 
تاكســى هاى اينترنتى و آژانس ها گفت: تاكنون يك مرحله براى 30

هزار راننده آژانس اطالعات دريافت و ســهميه ســوخت واريز شده 
اســت و زمانى كه تعداد بيشترى از خودروها مورد تاييد قرار گيرند، 

سهميه آن افراد نيز واريز خواهد شد.
سخنگوى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با تأكيد بر اين مسأله 
كه تا وقتى ســامانه مشــخص براى رانندگان آژانس و تاكســى هاى 
اينترنتى ايجاد نشــود، قرار است كه به صورت اعالم ليستى از سوى 
صنف به وزارت كشور و از آن وزارتخانه به وزارت نفت، سهميه هايى 
به افراد حاضر در اين ليســت ها به همان صــورت كه در يك نوبت 
واريز شــد، پرداخت شــود، گفت: افراد مى توانند جزئيات دريافت 
سهميه خود را از صنف مربوطه جويا شوند. به گفته وى اطالعاتى كه 
از ســوى وزارت كشور در اختيار ما قرار مى گيرد، بررسى مى شود و 
در سريع ترين زمان ممكن سهميه سوخت به اين افراد تعلق مى گيرد.

افزايش بى سر و صداى قيمت شكالت

 گزارش هاى ميدانى از بازار نشان مى دهد كه قيمت برخى از انواع 
شــكالت هاى كيلويى حتى تا 70 درصد افزايش داشته است. در اين 
باره دبير انجمن صنفى صنايع بيســكويت، شيرينى و شكالت ايران 
اظهار كرد كه در سه ماه پيش مجوز افزايش قيمت 10 تا 20 درصدى 

محصوالت اين انجمن صادر شده است.
جمشيد مغازه اى علت اين افزايش قيمت را نوسانات نرخ ارز و گران 
شــدن قيمت مواد اوليه عنوان كرد و به ايسنا گفت: زمانى كه قيمت 
شكر در بازار افزايش پيدا كرد، توليدكنندگان شيرينى و شكالت، شكر 
دولتى دريافت كردند و در اين بخش افزايش قيمت صورت نگرفت، 

اما در حال حاضر شكر دولتى بسيار كم است.
به گفته اين مقام صنفى در حال حاضر قيمت شكر دولتى 4هزار و50 

تومان و قيمت شكر آزاد بيش از 5هزار تومان است.
مغازه اى در توضيح داليل ديگر گرانى شكالت به افزايش قيمت آرد 
اشاره كرد و گفت: در سال جارى قيمت گندم از 900 تومان به 1850
تومان رسيد و باعث شد كه آرد مصرفى در صنعت شيرينى و شكالت 

از 1400 به 2450 تومان برسد.
 شكالت شب عيد نبايد گران شود

وى در ادامه در پاسخ به اينكه "آيا قيمت اين محصوالت تا شب عيد 
باز هم افزايش خواهد يافت"، تصريح كرد: با توجه به اينكه بازار ديگر 
كشش افزايش قيمت ندارد و شيرينى و شكالت نيز يك كاالى لوكس 
محســوب مى شود، قاعدتاً براى شب عيد نبايد افزايش قيمتى در اين 

بخش صورت بگيرد.

معاون حمل و نقل راهدارى استان همدان:
سهميه بنزين وانت بارهاى بدون كارت هوشمند 

قطع مى شود
 رانندگان وانت بارهاى برون شهرى كه تا اول بهمن ماه كارت هوشمند دريافت نكنند، 

عالوه بر جريمه شدن، سهميه بنزين آن ها نيز قطع مى شود.
به نقل از روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان، معاون 
حمــل و نقل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى همدان با بيان اينكه از بهمن امســال، 
ســوخت وانت بارها بر اساس ميزان پيمايش واريز خواهد شد، اظهار داشت: بر همين 

اساس به همه رانندگان و مالكان وانت بارهاى بين شهرى توصيه مى شود هرچه سريع تر 
به مراكز مجاز صدور كارت هوشــمند و يا به ادارات راهدارى شهرســتان ها مراجعه و 

ثبت نام كنند.
صفر صادقى راد افزود: با توجه به اينكه مقرر شده تخصيص سهميه سوخت به وانت بارها 
بر اساس پيمايش ثبت شده در اســناد حمل انجام شود، همه رانندگان و مالكان وانت بار 
براى فعاليت در جاده هاى برون شــهرى بايد اسناد حمل وانت بار را به همراه داشته باشند، 

در غير اين صورت با متخلفان برخورد قانونى مى شود.
صادقى راد با تأكيد بر اينكه همه زيرســاخت هاى الزم براى فعاليت رانندگان و ناوگان از 
طرف اين اداره كل فراهم است، تا در ماه هاى آينده براى فعاليت حمل ونقلى و اختصاص 

سوخت ناوگان خود، دچار مشكل نشــوند، يادآور شد: اگر رانندگان وانت بارهاى برون 
شــهرى تا اول بهمن ماه امســال كارت هوشمند دريافت نكنند، از دريافت سهميه بنزين 

پيمايشى محروم خواهند شد.
معاون حمل و نقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان تأكيد كرد: بر اساس 
مصوبات و دستورالعمل هاى صادر شده در زمينه پيمايشى شدن سهميه بنزين وانت بارها 
مانند ديگر ناوگان حمل و نقل عمومى، سقف مشخصى براى تعيين سهميه اين خودروها 
وجود ندارد و برابر با ميزان تردد و استفاده از سوخت به آن ها بنزين سهميه اى اختصاص 
مى يابد، اما تنها الزمه آن دريافت كارت هوشمند است كه بايد اين كار تا بهمن ماه انجام 

شود.

 بر اساس اعالم عبدالناصر همتى، رئيس 
كل بانك مركــزى عمليات بازار باز از روز 
شنبه، بيست و هشتم دى ماه رسما آغاز شد.

به گزارش خبرآنالين، هدف از اجراى اين 
طرح مديريت نقدينگى بانك ها و مؤسسات 
اعتبــارى و همچنين بهبود مديريت ســود 
بانكى در عين دستيابى به حفظ ارزش پول 

ملى و در نهايت كنترل نرخ تورم است.
برايــن اســاس در پنجــاه و نهمين مجمع 
عمومى بانك مركــزى كه با حضور رئيس 
جمهورى برگزار شد آغاز عمليات بازار باز 

رسما اعالم شده است.
 مسأله ســود بانكى سال هاســت مسأله اى 
حل نشــده در اقتصاد ايران است. گره زدن 
ســود بانكى با نرخ تورم از ســوى برخى 
كارشناســان و مقامات همواره اين شــائبه 
را ايجــاد مى كنــد كه چرا ايــن معادله در 
دوره هاى تورمى برقرار نيست و با افزايش 
نرخ تورم، سود بانكى در رقمى پايين تر قرار 
گرفته و ارزش ذاتى ســپرده بانكى تحليل 

مى رود؟
 عمليات بــازار باز عملياتى اســت كه در 
بســيارى از كشورهاى پيشــرفته با هدف 
مديريت نرخ ســود و نقدينگى و تورم در 

دستور كار قرار مى گيرد.
 حاال بر اســاس برنامه ريزى صورت گرفته 
عمليات بازار باز در ايران نيز اجرايى شــد، 
اقدامى كه بى ترديد وضعيت محاســبه نرخ 
سود بانكى را در كنار ديگر مؤلفه هاى پيش 

گفته تحت تاثير قرار خواهد داد.
  عمليات بازار باز چيست؟

عمليات بازار باز با كنار گذاشــتن سياست 
تعيين دســتورى نرخ ســود بانكى، اجازه 
مى دهد نرخ سود در كانال مشخصى نوسان 

داشته باشد.
ابزارهــاى عملياتى پيش بينى شــده براى 
جذب يا تزريــق نقدينگى به بــازار بين 
بانكــى با هــدف پيگيرى سياســت پولى 
بانــك مركــزى در چارچــوب جديــد 
سياســت گذارى پولــى، شــامل خريد و 
فروش قطعــى اوراق بهادار دولتى، توافق 
بازخريد منطبق با شريعت بر مبناى دارايى 
پايــه اوراق بهادار دولتــى و ارز، اعطاى 
اعتبار در قبال وثيقه (اوراق بهادار دولتى، 
طال و ارز) و همچنين سپرده پذيرى بانك 
اعتبارى  مؤسســات  و  بانك ها  از  مركزى 

است. شريعت)  با  (منطبق  غيربانكى 
بر اســاس اين طرح، بانك ها و مؤسســات 
اعتبــارى غيربانكــى مى توانند نســبت به 

مديريــت نقدينگى (كمبود يــا مازاد) خود 
در بــازار بين بانكى اقدام كنند. بر اســاس 
ســازوكار طراحى شده، بانك مركزى براى 
ايجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار يا كريدور 
نرخ سود، كف نرخ كريدور را به عنوان نرخ 
پذيرش ذخاير مازاد بانك ها (سپرده گيرى از 
بانك ها) و ســقف نرخ را بــه عنوان نرخ 
تزريق نقدينگى (وام دهى در قبال اخذ وثايق 

نقدشونده به بانك ها) تعيين مى كند.
فراينــد راهبــرى نرخ هاى بــازار از طريق 
عمليــات بازار بــاز، در نهايــت از طريق 
سازوكار تسرى سياســت پولى به تغييرات 
در ساير نرخ هاى بهره در اقتصاد منجر شده 
و ســطوح قيمت هــا و فعاليت هاى واقعى 

اقتصادى را تحت تاثير قرار مى دهد.
ــترش  ــود گس ــا وج ــر ب ــال هاى اخي در س
فعاليــت بــازار بين بانكــى ريالــى، بــه 
ايــن  ســاختارى  تفاوت هــاى  دليــل 
بــازار بــا ســاير بازارهــاى بين بانكــى 
ــه اوراق  ــل مالحظ ــم قاب ــود حج ــا (نب دني
بهــادار دولتــى، عمــق پاييــن بــازار بدهــى 
و فقــدان ابزارهــاى الزم و ...)، شــرايط 
حضــور موثــر سياســت گذار پولــى در 
از  اســتفاده  و  ريالــى  بين بانكــى  بــازار 
آن بــه عنــوان ابــزارى بــراى دســتيابى بــه 

ــود. ــده ب ــم نش ــى فراه ــداف تورم اه
پس از ايجاد بســتر مناسب در زمينه انتشار 
اوراق بدهــى دولت به ويژه اســناد خزانه 
اسالمى و تعميق بازار آن، مجوزهاى قانونى 
الزم بــراى انجام عمليات بازار باز توســط 

بانك مركزى در قالب خريد و فروش اوراق 
مالى اســالمى منتشر شده از سوى دولت و 
وثيقه گيرى اين اوراق در تبادالت با بانك ها 

فراهم شد.
 بند ناف ســود ســپرده از تورم 

مى برد
 برخى كارشناســان معتقدند در اين حالت 
بند ناف تعيين ســود ســپرده از نرخ تورم 
مى برد. بررســى ها نشــان مى دهــد باالتر 
بودن نرخ ســود سپرده هاى بانكى نسبت به 
تورم همواره ســبب مى شود فعاليت مولد 
اقتصادى در معرض خطر قرار گيرد و اتفاقا 
باال بودن اين سود ، به باال رفتن نرخ كارمزد 
تســهيالت بانكى نيز منجر مى شود . بر اين 
اساس هزينه توليد به صورت مستقيم و غير 
مســتقيم از آثار اين سياست متاثر شده و با 

بحران مواجه مى شود.
نكته مهم اينجاســت كه يكــى از مهمترين 
عوامل براى تعيين نرخ ســود نرخ سودى 
است كه رد بازار بين بانكى تعيين مى شود 
. بازار بين بانكى بازارى است كه موسسات 
اعتبــارى  بانكى ها در آن نســبت به تبادل 

پول اقدام مى كنند . 
كامــران نــدرى كارشــناس ارشــد حــوزه 
ــازار  ــن ب ــرد اي ــوص كارك ــاد در خص اقتص
بــازارى  بانكــى  بيــن  بــازار  مى گويــد:" 
اســت كــه در آن پــول بانــك مركــزى 
ــد  ــازاد دارن ــر م ــه ذخاي ــى ك ــان بانك هاي مي
ــراى  ــد ب ــرى دارن ــه كس ــى ك ــا بانك هاي ب
كوتــاه مــدت مبادلــه مى شــود و در اثــر ايــن 

مبــادالت قيمتــى در اقتصــاد شــكل مى گيــرد 
ــا  ــر بانــك مركــزى ي ــرخ ذخاي ــه آن ن كــه ب
ــد.   ــى مى گوين ــن بانك ــازار بي ــره ب ــرخ به ن
ــن  ــازار بي ــزى در ب ــك مرك ــر بان ــرخ ذخاي ن
بانكــى در كنتــرل تــورم نقش كليــدى دارد. از 
آنجاكــه عرضــه ذخايــر به عنــوان پايــه پــول 
به طــور انحصــارى در كنتــرل بانــك مركــزى 
ــازار  اســت، بانك هــاى مركــزى نــرخ ايــن ب
ــى و واســط در  ــر ميان ــوان يــك متغي را به عن
نظــر مى گيرنــد كــه تضميــن مى كنــد ميــزان 
خلــق پــول توســط بانــك مركــزى (و بــه تبع 
ــا) در  ــول بانكــى توســط بانك ه ــق پ آن خل
حــدى اســت كــه نــرخ تــورم را در محــدوده 
ــر،  ــان ديگ ــه بي ــد. ب ــرار مى ده ــوب ق مطل
ــه  ــى حلق ــن بانك ــازار بي ــره در ب ــرخ به ن
اتصــال ميــزان خلــق پــوِل پايــه توســط بانك 

ــورم اســت." ــا ت مركــزى ب
همان طور كه تأكيد شد در اين بازار امكان 
خريــد و فــروش اوراق و وثيقه قرار دادن 
اوراق بهــادار در نرخ هاى تعيينى توســط 
بانك مركــزى فراهم خواهد شــد. به اين 
ترتيب در اين راستا به تدريج به جاى آنكه 
نرخ سود سپرده هاى بانكى به مؤلفه اى ضد 
توليد تبديل شــده يا عاملــى براى افزايش 
نرخ تورم تلقى شــود، به ابزارى براى مهار 
تورم و كنترل نقدينگى بدل خواهد شد. به 
اين ترتيب خداحافظى با شــيوه دســتورى 
تعيين نرخ ســود بانكى را مى توان يكى از 
باز  بازار  عمليات  كارايى هاى  ملموس ترين 

دانست.

حداقل و حداكثر 
عيدى امسال 
كارگران چقدر است؟
 حداقل عيدى كارگــران 3 ميليون و 32
هــزار تومان و حداكثر 4ميليــون 548 هزار 

تومان است.
نماينده كارگران درشــوراى عالــى كار در 
گفت وگويــى درباره ميــزان عيدى كارگران 
گفــت: طبق ماده واحده اى كه در ســال 70

تصويب شــد، حداقل عيدى كارگران برابر 
با 60 روز از آخريــن حقوق آنها يعنى 2ماه 
اســت و ميزان حداكثر عيدى كارگران برابر 

با 90 روز است.
على خدايى ادامه داد: حداقل عيدى كارگران 

3 ميليون و 32 هزار تومان و حداكثر 4ميليون 
548 هزار تومان اســت. اگــر در كارگاهى 
عيدى باالتــر از اين حداكثر باشــد، عرف 

كارگاه مالك است.
خدايى با اشــاره به اينكه افزايش دستمزد 
كارگــران از هفتــه گذشــته در كارگروه 
دســتمزد آغاز شده اســت به ايسنا گفت: 
ماده 41 قانون كار دو مولفه رابراى  تعيين 
دســتمزد كارگران تعيين كرده اســت. در 
تبصــره 1مــاده 41 قانون كار آمده اســت 
كه دســتمزد مطابــق تورم تعيين شــود و 
در تبصــره 2ماده 41 آمده اســت كه مزد 
تعيين شــده با توجه به ويژگى هاى جسمى 
روحــى و نوع كار محول اســت كه بتواند 

حداقل هاى زندگى را تعيين كند.
 نماينده كارگران در شوراى عالى كار گفت: 

اينكه حقوق كارگر بتواند حداقل هاى ســبد 
معيشت را تأمين كند، تعبير به سبد معيشت 
مى شود، ميزان ريالى سبد معيشت در كميته 
دســتمزد در حال بررسى است. روز گذشته 
جلســه اى را در وزارت صنعت داشتيم، بعد 
از تعيين شدن ســبد معيشت وارد مذاكرات 

مزدى خواهيم شد.
وى افزود:  ميزان قدرت خريد از دست رفته 
كارگران در ســال جارى قابل توجه اســت. 
جلسات رسمى دستمزد هنوز تشكيل نشده 
است كه وارد مذاكره بشويم و پيش بينى كنيم 
دستمزد چقدر افزايش مى يابد. هنوز محاسبه 
انجام نشده است، افزايش دستمزد كارگران تا 

پايان سال نهايى مى شود.
 خدايى با بيان اينكه قانون مشــخصى براى 
زمان پرداخت عيــدى كارگران وجود ندارد 

افزود: طبق عرف در دو ماه پايانى سال عيدى 
پرداخت مى شــود. عرف و روال كارگاه هاى 
مختلف متفاوت اســت، برخى كارگاه ها در 
اســفند ماه و برخى ديگر در بهمن ماه عيدى 

را پرداخت مى كنند.
نماينده كارگران در شــوراى عالى كار بيان 
كــرد: مطابق قانون كارفرمايان مى بايســت 
هنــگام قطع همــكارى به ازاى هر ســال 
كاركرد يك ماه حقوق را به عنوان سنوات 
كارگاه ها،  برخــى  در  اما  كننــد.  پرداخت 
كارفرمايــان در عين همــكارى و در پايان 
هر ســال حق ســنوات را به ميزان يك ماه 
حقوق پرداخت مى كنند. براى اين دسته از 
كارگاه ها، كارفرما بايد هنگام قطع همكارى 
مابه تفــاوت را بر اســاس آخرين حقوق 

محاسبه كند.

 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد 
كنندگان قيمت ســقف و كــف 8 ميوه را با 
انتشار بر روى ســامانه اطالع رسانى قيمت 

كاال و خدمات اعالم كرد.
ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد 
كنندگان نرخ حداقل و حداكثر تعدادى ميوه 
را روى ســامانه اطالع رســانى قيمت كاال و 
خدمات قرار داد كه نرخ برخى از آنها داراى 
نرخى غير واقعى و كمتر از نرخ بازار و نرخ 
برخى از آنها  باالتر از نرخ واقعى بازار اعالم 

شده است.   
به گزارش تســنيم، بر اين اســاس نرخ هر 

كيلوگرم سيب زمينى 3 هزار تومان تا 3 هزار 
و 800 تومان، پرتقال تامسون جنوب درجه 
يك 6 هزار تومان تــا 7 هزار و 600 تومان، 
پرتقال تامسون شــمال درجه يك 3 هزار و 
100 تومان تا 4 هــزار و 600 تومان، پياز 3

هــزار و 700 تومان تا 5 هزار و 200 تومان، 
موز درجه يك 12 هزار تومان تا 14 هزار و 
400 تومان، خرمــا مضافتى 18 هزار و 700
تومان تا 25 هزار و 200 تومان، ســيب زرد 
درجــه يك 5 هزار و 800 تومان تا 7 هزار و 
300 تومان و ســيب قرمز درجه يك 5 هزار 

و 800 تومان تا 7 هزار و 100 تومان است.

شيوه سوددهى بانك ها تغيير كرد

سود براساس نقدينگى

سازمان حمايت 
قيمت سقف و كف 8 ميوه را اعالم كرد
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30 ميليارد تومان؛ هزينه مربيان سرخابى
 دو باشگاه استقالل و پرسپوليس در ليگ نوزدهم بايد رقمى حدود 

30 ميليارد تومان براى كادر فنى خود پرداخت كنند.
به گزارش ايسنا، تيم هاى فوتبال استقالل و پرسپوليس با از دست دادن 
سرمربى تا پايان نيم فصل در ليگ نوزدهم با پديده اى نادر همراه بودند؛. 
استراماچونى دست استقاللى ها را قبل از هفته چهاردهم در پوست گردو 
گذاشــت و كالدرون نيز پس از پايان نيم فصل تهران را ترك كرد و در 
روزهــاى نزديك به آغاز نيم فصل دوم ليــگ خبر قطع همكارى او با 

باشگاه پرسپوليس به صورت رسمى اعالم شد.
■  استراماچونى و 3 دستيارش يك ميليون و 200 هزار دالر

■ كالدرون و 2 دستيارش يك ميليون و80 هزار دالر
يحيى و رضايتنامه اش حدود 9 ميليارد تومان ■

فرهاد مجيدى حدود يك ميليارد تومان ■

استوكس به پرسپوليس پيوست
 آنتونى اســتوكس 31 ساله با امضاى قراردادى 6 ماهه به تيم فوتبال 

پرسپوليس پيوست.
به گزارش ايسنا و به نقل از ديلى ميل، آنتونى استوكس 31 ساله با تيم 
پرســپوليس به توافق نهايى رسيد و به اين تيم پيوست. استوكس البته 
مدتى در ايران در تيم تراكتور تبريز نيز حضور داشــت و پرســپوليس 
دومين تيم ايرانى اين بازيكن ايرلندى اســت كه سابقه بازى براى تيم 

سلتيك را در كارنامه خود دارد. 
با حضور اســتوكس به پرســپوليس، ســهميه بازيكنان خارجى اين 
تيم تكميل مى شــود. كريستين اوســاگونا، آنتونى استوكس و بوژيدار 
رادوشــويچ بازيكنان اروپايى و بشار رسن سهميه بازيكن آسيايى تيم 

پرسپوليس خواهند بود.

توقف همه فعاليت هاى فوتبالى در قبرس
 فدراسيون فوتبال قبرس اعالم كرد كه به خاطر به خطر افتادن جان 

داوران همه فعاليت هاى فوتبال در اين كشور را متوقف كرده است.
به گزارش ايسنا ،يكى از داوران در ليگ قبرس به قتل و حمله مسلحانه 
تهديد شــد و همين باعث شد تا همه داوران در ليگ اين كشور دست 
به اعتصــاب بزنند و اعالم كنند كه قضاوت هيــچ ديدارى را برعهده 
نخواهند گرفت. فدراســيون فوتبال قبرس اعالم كرد كه در حمايت از 
داوران تا اطالع ثانوى برگزارى همه بازى هاى را در رده هاى مختلف 

متوقف كرده است.
قبرس يكى از كشورهاى اروپايى است كه در آن تبانى در نتايج به شدت 

وجود دارد و بارها در اين زمينه هشدار داده شده است.

اشلى يانگ به اينتر پيوست

 باسابقه ترين بازيكن فعلى منچستريونايتد از اين تيم جدا و به اينتر 
پيوست.

به گزارش ايسنا ، اشلى يانگ بازيكن باسابقه و كاپيتان تيم منچستريونايتد 
كه با نظر الكس فرگوسن  به اين تيم پيوسته بود و بازوبند كاپيتانى تيمش 

را نيز به بازو مى بست از اين تيم جدا شد و به اينتر پيوست.
قرارداد يانگ با اينتر تا تابستان اعتبار دارد و بندى در قرارداد او است كه 

مى تواند او را يك سال ديگر در تيم اينتر نگه دارد.
يانــگ با دريافت 1/3 ميليون پوند تصميم بــه حضور در اينتر گرفت 
تا با روملو لوكاكو و آلكســيس سانچس دو هم تيمى خود در يونايتد 

همبازى شود.

 AFC با تصميم كميته مسابقات
تيم هاى ايرانى بايد در زمين بى طرف 

به ميدان بروند
 طبق نظر كميته مســابقات كنفدراسيون فوتبال آسيا ديدار تيم هاى 
فوتبال پديده مشهد و الرفاع بحرين و نيز استقالل تهران مقابل الكويت 
كويــت در مرحله پلى آف ليگ قهرمانان آســيا بايد در زمين بى طرف 
برگزار شــود، اتفاقى كه براى نهايى شــدن در انتظار اعالم راى كميته 

اجرايى AFC است.
به گزارش ايسنا، كميته مسابقات AFC در نشست آتى خود مصوبه اى 
را گذرانده كــه به بهانه اين مصوبه امكان ميزبانى از تيم هاى ايرانى در 
رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا گرفته خواهد شد البته تصميم اخير كميته 
مســابقات كنفدراسيون فوتبال آســيا مبنى بر برگزارى ديدار در خانه 
تيم هــاى ايرانى مقابل حريفان شــان در زمين بى طرف، در حال حاضر 
صرفــا براى برگزارى دو ديدار تيم هاى فوتبال پديده شــهر خودرو و 
اســتقالل تهران در مرحله پلى آف است، نه براى تمام ديدارهاى ليگ 

قهرمانان آسيا.
پديده مشــهد بايد مقابل الرفاع بحرين و استقالل تهران نيز بايد مقابل 
الكويت كويت به صورت تك بازى در مشهد و تهران ديدارهاى خود را 
برگزار كنند، حريفانشان از كميته مسابقات AFC سوال كرده اند كه اين 
ديدارها بايد در زمين بى طرف برگزار شــود يا در ورزشگاه هاى ايران؟ 
كميته مسابقات كنفدراسيون فوتبال آسيا نيز به برگزارى اين دو ديدار در 

زمين بى طرف راى داده است.

8 تيم پايانى انتخابى المپيك در آسيا
 ديدارهاى هفته سوم مرحله گروهى مسابقات فوتبال قهرمانى زير 23 
سال آسيا و انتخابى المپيك 2020 توكيو برگزار شد و تكليف تيم هاى 

حاضر در يك چهارم نهايى مشخص شد.
با برگــزارى ديدارهاى مقدماتى، تكليف 8 تيم حاضر در مرحله پايانى 
 ،A مشــخص شد كه به اين ترتيب تيم هاى اســتراليا و تايلند از گروه
عربســتان و ســوريه از گروه B، كره جنوبى و ازبكستان از گروه C و 
امارات و اردن از گروه D در مرحله يك چهارم نهايى حضور خواهند 
داشت. روز گذشته عربستان با تايلند و استراليا با سوريه بازى كرد وامروز 

نيز كره جنوبى با اردن و امارات با ازبكستان بازى خواهند كرد.

 داورزنى:
 آرزوى ما رفتن روى سكوى المپيك است

 رئيس فدراسيون واليبال مشغول برنامه ريزى براى موفقيت تيم ملى 
در المپيك 2020 است. و هدفش براى رفتن تيم روى سكو مى باشد. 

محمدرضا داورزنى گفت: اولويت نخست براى فدراسيون كسب سهميه 
المپيك بود  كه بدســت امد اما حاال هدف ما صعود به جمع چهار تيم 
اول المپيك است. هرچند رفتن روى سكوى المپيك هم آرمان ما است 
و برايش مى جنگيم، مثل 10 سالى كه براى سهميه برنامه ريزى كرديم. 
و كار راحتى نبود. حاال هم براى ســكو بايد برنامه ريزى كنيم . چرا كه 
بازيكنان ما به شرط اردو و تدارك خوب ، مراقبت ويژه و خسته نبودن 

قابليت رفتن روى سكوى المپيك را دارند. 

معادله 3 مجهولى وزنه بردارى ايران 
در المپيك 2020

 كادر فنى تيم ملى وزنه بردارى ايران براى 2 ســهميه كشــورمان در 
المپيك 3 راه پيش رو دارد.

كمتر از 200 روز ديگر تا آغاز بزرگترين آوردگاه جهانى ورزشى، يعنى 
المپيك باقى مانده اســت. ماجراى مربوط به مبارزه با دوپينگ از سوى 
فدراسيون جهانى وزنه بردارى (IWF)، باعث شد تا بسيارى از كشور ها 
از جمله ايران با كاهش تعداد سهميه وزنه بردارى در المپيك مواجه شوند.
ايران يكى از كشــور هايى اســت كه در وزنه بردارى، تنها 2 سهميه در 
توكيو 2020 خواهد داشت، اما اينكه كدام يك از نفرات ايران به عنوان 2
نماينده كشورمان در توكيو روى تخته مى روند تبديل به يكى از معما هاى 
فدراسيون و اهالى وزنه بردارى شده است. شايد جالب باشد كه نفرات 
اعزامى ايران در دســته هاى مختلف، حاال به تعداد ســهميه هاى ديگر 

كشور ها در وزنه بردارى مربوط شده است.
با توجه به رقابت هاى انتخابى المپيك كه در ماه هاى اخير شاهد بوديم، 
ملى پوشان وزنه بردارى كشورمان در 3 دسته شانس كسب سهميه المپيك 
را دارند. ملى پوشان كشورمان در دسته هاى 96، 109 و 109+  اين شانس 

را دارند تا 2 سهميه ايران را در توكيو به دست بياورند.

اراده اى براى صعود به المپيك نداشتيم
 پيشكســوت فوتبال ايران در خصوص تيــم اميد ايران و ناكامى در 
رسيدن به المپيك گفت: در مجموعه فوتبال ما اراده جمعى براى رسيدن 
به المپيك وجود نداشــت.خداداد عزيزى به مهرگفت: در گروه بسيار 
سختى قرار داشتيم و ناكامى در صعود از اين گروه قبل از آغاز مسابقات 
هم كامًال قابل پيش بينى بود. در گروه ما كره جنوبى قرار داشت كه كامًال 
در اين رده ســنى فراتر از آســيا فوتبال بازى مى كند و ازبكستانى قرار 
داشــت كه قهرمان دوره قبلى مسابقات بود. ملى پوش سابق كشورمان 
بيان داشت: تيم اميد ايران يكسرى مشكالت را با خود به اين مسابقات 
برد كه كامًال تكرارى بودند و سالهاســت اين مشكالت گريبان تيم هاى 
پايه ايران را گرفته است. فوتبال ما در رده هاى پايه هيچ برنامه اى ندارد. 
براى رســيدن به المپيك هم يك اراده جمعى بايد در فوتبال ايجاد شود 
كه من اين اراده جمعى و خواسته ملى را نديدم.وى افزود: حميد استيلى 
و كادرش در اين ناكامى سهيم هستند اما مقصر نيستند و اميدوارم آنها را 

تنها عامل ناكامى تيم اميد ندانند. 

همه ورزشگاه هاى المپيك 2016 بسته شد
دادگاه برزيل حكم بستن تمامى ورزشگاه هاى المپيك 2016 در شهر 

ريودوژانيرو را صادر كرد.
به گزارش خبرورزشــى، دادگاه فدرالى ريودوژانيرو دســتور به بستن 
تمامى ورزشــگاه هاى مرتبط با المپيك 2016 ظرف 48 ســاعت آينده 
داد. اين دادگاه از درخواست دادستانى شهر ريودوژانيرو براى بستن اين 
ورزشگاه ها به خاطر رعايت نكردن اســتانداردهاى ايمنى از جمله در 
برابر حوادث آتش سوزى حمايت كرد. مقام هاى شهرى شهر ريودوژانيرو 

اعالم كردند به اين حكم دادگاه اعتراض مى كنند.

:AFC پاسخ محكم رئيس كميته المپيك به
 در كشور ديگر بازى نمى كنيم

 رئيــس كميته ملى المپيك گفت: اگر چنيــن تصميمى كه تيم هاى 
باشــگاهى ايران در خانه بازى نكنند، قطعى گرفته شود ما در مسابقات 
شــركت نخواهيم كرد. به گزارش ايســنا، رضا صالحى اميرى در مورد 
تصميم AFC مبنى بر بازى نكردن تيم هاى باشــگاهى فوتبال ايران در 
خانه بيان كرد:  اين مسأله را بايد در دايره يك موضوع جامع ترى ببينيد 
كه دشمنى  استكبار جهانى با انقالب اسالمى است. امروز مسأله فوتبال 
و ورزش جدا از مسأله سياست نيست. بخشى از فشار  استكبار جهانى 
از طريق ورزش اســت و اين هم بخشى از اين پروژه  است كه نشاط و 
شادكامى را از مردم بگيرد.  وى در مورد موضع ايران گفت: يكشنبه هيأت 
اجرايى AFC جلسه دارد و قطعى اعالم  مى كند. اما ما براى حفظ اقتدار 
و اعتبار نظام هيچ وقت فشار و تحقير را تحمل نخواهيم كرد. رسما  اعالم 
شده اگر چنين تصميم گرفته شود ما در مسابقات شركت نخواهيم  كرد. 

تبعات آن  هم بر عهده كسانى است كه اين تصميم را مى گيرند.

جدال سرنوشت ساز هندبال همدان در ليگ دسته يك كشور
 هفته نهم رقابت هاى ليگ دسته يك هندبال باشگاه هاى كشور درحالى امروز يكشنبه 

در شهرهاى مختلف دنبال مى شود كه همدانى ها بايد از نماينده خرم آباد پذيرايى كنند.
ديدارى كه براى هر 2 تيم قعرنشــين جدول گروه چهارم ليگ يك بسيار حياتى است و 

شكست هر يك از 2 تيم شرايط را براى بقا در اين مسابقات سخت مى كند.
تيم همدان در گروه چهارم اين مسابقات با تيم هاى خرم آباد، مريوان، كرمانشاه و كيميا 

كاشت كردستان هم گروه است.
در ايــن گروه تيم همدان پــس از خرم آباد در قعرجدول قــرار دارد و تنها در صورت 

شكست خرم آباد مى تواند اميدوار به بقا در ليگ يك باشد.

در واقع تيم همدان تاكنون بردى كسب نكرده و اگر بتواند مقابل خرم آباد در بازى امروز 
به پيروزى دست يابد، اميدها براى بقاى اين تيم زنده مى شود.

مسابقات ليگ دسته يك هندبال با شركت 16 تيم هيأت هاى هندبال كرمانشاه، خرم آباد، 
كاشــان، مريوان، ماهشهر، بوشهر، پرواز هوانيروز اصفهان، زاهدان، همدان، ميناب، كيميا 
كاشت كردستان، پرسپوليس بهبهان، نفت اميديه، سامنات تهران، مهران قم، قنات زارچ و 

خراسان رضوى پيگيرى مى شود.
ســرمربى تيم هندبال همدان پيرامون بازى حساس امروز مقابل خرم آباد گفت: پيروزى 

مقابل اين تيم تنها شانس ما براى بقا در ليگ يك است.
مجيد مشايخى پور افزود: از هر گروه يك تيم به ليگ 2 سقوط مى كند و ما نمى خواهيم 

قعرنشين جدول باقى بمانيم.

وى اضافه كرد: با وجود تالش اعضاى تيم، حق ما قعر جدول نبوده اما مشكالت خارج 
از مسايل فنى تيم باعث شد تا نتوانيم آنچه كه شايسته نتيجه گيرى بود را كسب كنيم.

مشايخى پور خاطرنشان كرد: تمام اعضاى تيم فقط به پيروزى در اين بازى فكر مى كنند 
و اميدواريم با حمايت هواداران به اين مهم برسيم.

وى يادآور شد: هدف ما بقا در ليگ دسته يك كشور است و تالش مى كنيم تا با برترى 
در بازى امروز مقابل خرم آباد شانس خود را براى رسيدن به اين مهم افزايش دهيم.

در مجموع هندبال هم بازى سرنوشــت سازى در پيش دارد و شكست در اين مسابقه به 
منزله وداع تلخ از ليگ يك خواهد بود.

هندباليســت هاى همدانى تاكنون ريالى بابت قراردادهاى مالى خود دريافت نكرده اند و 
بايد ديد امروز چه سرنوشتى براى اين تيم رقم مى خورد.

سليمان رحيمى»
 تيم كشــتى نوجوانان محــالت همدان با 
اقتدار عنوان قهرمانى مسابقات ليگ نوجوانان 

استان را كسب كرد
در اين رقابت ها 7 تيم محالت همدان، شوراى 
شهر و شهردارى مالير، نهاوند، اسدآباد، بهار 
و منتخب رزن، كبودراهنگ و فامنين شــركت 
داشــتند كه دور مقدماتــى را در دو گروه در 
شهرهاى اسدآباد، مالير ونهاوند برگزار كردند 
و ســرانجام 4 تيم برتر محالت همدان، بهار، 
شــوراى شهر و شهردارى مالير و نهاوند قدم 

به مرحله نيمه نهايى گذاشتند.
پــس از دو هفته تعطيلى مســابقات به دليل 
امتحانــات كشــتى گيران مرحلــه پايانى اين 

مسابقات در خانه كشتى همدان دنبال شد.
در ايــن مرحله ابتدا دو تيــم بهار و محالت 
همدان مقابل هم قرار گرفتند كه تيم محالت 
با هدايت حســين بختيارى موفق شد 8 بر 3

مقابل بهار به مربيگرى حسين بربط پيروز شود 
و راهى فينال شــد. در اين مسابقه اميرمحمد 
گرجى، اميرعلى شعبانى، اميرحسين عبدى داد، 
محمداميــن درخشــان فر، مهــدى رنجبران، 
اميرمحمد زارعى و ســهيل جاودانى در اوزان 
مختلف مقابل كشتى گيران بهارى پيروز شدند 
و از شــاگردان حســين بربط نيــز ابوالفضل 
مرشــدى، حامد مرادى و محمدرضا اميرى به 

پيروزى رسيدند.
در دومين كشتى دو تيم مالير و نهاوند مقابل 
هــم صف آرايى كردند.تيم كشــتى نهاوند در 
يك مسابقه برتر موفق شد 7 بر 4 تيم شوراى 
شهر و شــهردارى مالير را مغلوب كند تا در 
فينال حريف تيم محالت همدان شود. در اين 
مسابقات رضا مشهورى، محمدامين احمدوند، 
اميرعباس دارابى، ابوالفضل چهاردولى و بهروز 
مهرپوبان كشتى گيران نهاوندى مقابل حريفان 
خود به برترى رسيدند و آرمين رحمانى، سينا 
زندى ، عباس زنديه و على غفارى نيز از تيم 
شــوراى شهر و شــهردارى مالير به پيروزى 

رسيدند.
در اين رقابت ها تيم كشــتى تويسركان با غلبه 
بر كشتى گيران اســدآبادى به مقام پنجم ليگ 

نوجوانان دست يافت.
در دور پايانى ابتــدا دو تيم مالير وبهار براى 
كســب مقام سوم با هم سرشاخ شدند در اين 
ديدار شوراى شهر و شهردارى مالير 7 بر 4 به 

پيروزى رسيدند و مقام سوم را كسب كردند.
دو تيم مدعــى محالت همدان و نهاوند براى 
كســب مقام قهرمانى مقابل هــم صف آرايى 

كردند دو تيم مســابقه برابــرى را به نمايش 
گذاشتند اما در نهايت اين تيم محالت همدان 
بود كه موفق شــد 6 بر 5 به پيروزى برسد و 

جام قهرمانى را به باالى سر ببرد.
در وزن 42 كيلوگــرم اميرمحمــد گرجى از 
محالت موفق شد مصطفى لطيفى را با ضربه 
فنى شكست دهد و ســپس اميرعلى شعبانى 
در 45 كيلوگــرم هميــن كار را تكرار كرد و 
اميرحســين هاشمى را ضربه كرد. در وزن 48

كيلوگرم رضا مشهورى كشتى گير نهاوند موفق 
شد محمدحسام حاصلى را با ضربه فنى ببرد 
و در وزن 55 كيلوگرم ابوالفضل شــاه مرادى 
در يك كشــتى برتر 12 بــر 3  بر محمد امين 
رجبى پيروز شــد تا دو تيم شانه به شانه هم 

پيش بروند.
در وزن 55 كيلوگــرم محمداميــن احمدوند 
در حالــى كه با اميرحســين عبدى راد 2 بر 2
مساوى بود به دليل آســيب ديدگى كشتى را 
ادامه نداد و يك پيروزى آســان براى محالت 
همدان به دست آمد آنگاه اميرعباس دارابى از 
نهاوند 8 بر صفر مهدى منورى را مغلوب كرد.
اميررضــا بيــات در وزن 65 كيلوگرم از تيم 
محالت 13 بــر 7 مقابل ابوالفضل چهاردولى 
به پيروزى رسيد و در 71 كيلوگرم نيز محمد 
رنجبران از محالت موفق شد اميررضا رجايى 
را به ضربه فنى شكست دهد در 80 كيلوگرم 
محالت نماينده نداشت و در 92 كيلوگرم نيز 
امير محمــد احمدوند از نهاوند 9 بر يك امير 
مهــدى زارعى را مغلوب كرد تا سرنوشــت 

قهرمانى به كشتى آخر بكشد.

در كشتى پايانى و در وزن 110 كيلوگرم سهيل 
جاويدان از محالت همدان در مصاف با بهروز 
مهدپويان كشــتى خوبى گرفت و موفق شد با 
ضربــه فنى حريف خود را شكســت دهد و 

قهرمانى تيم محالت همدان را قطعى نمايد.
در نهايت تيم محالت همدان، نهاوند و مالير 
موفق شدند عناوين نخست تا سوم را به خود 

اختصاص دهند.
در پايــان جوايــز و لــوح تقديــر تيم ها و 
كشتى گيران برتر توسط حميدرضا يارى رئيس 
هيأت كشتى اســتان عبدالرضا رضايى رئيس 
هيأت شهرســتان قاســم ربيعيان دبير هيأت 
كشتى اســتان و ديگر متوليان كشتى استان به 

تيم ها و نفرات برتر اهدا شد.
در حاشيه اين رقابت ها 

■ در اين رقابت ها رئيس هيأت كشــتى استان 
از همان كشــتى هاى نخست در سالن حضور 
داشــت و با عشق و عالقه خاصى كشتى ها را 

رصد مى كرد.
■ محســن جهانشير مدير كل و عباس قهرمانى 
معــاون اداره ورزش و جوانــان براى تشــويق 

كشتى گيران دقايقى در سالن حضور پيدا كردند.
■ پيام حيدرى رئيس باشگاه شهردارى، سعيد 
پناه آبادى و مرتضى كوكبى از كميته محالت 
همدان نيز دقايقى در خانه كشتى حضور پيدا 

كردند.
■ مسعود مصطفى جوكار نايب قهرمان المپيك 
آتن و از مربيان تيم ملى كشتى آزاد در المپيك 
2020 توكيو و نايب رئيس هيأت كشتى استان 

نيز در سالن حضور داشت.

■ علــى محمد مالميــر مربى پيشكســوت 
تويسركان و سرمربى تيم جوانان استان نيز از 

نزديك به تماشاى كشتى  نوجوان نشست.
■ رئيس هيأت كشتى به همراه مربيان سازنده و 
مربيان استان جلسه اى را در روى تشك كشتى 
در سالن برگزار كردند و پيرامون كشتى استان 

بحث و تبادل نظر كردند.
■ مسابقات از ســاعت 10 صبح تا ساعت 3

بعدازظهر به طول انجاميد.
■ با اهداى لوح و تقديرنامه از مهدى قهرمانى 
داور درجه 3 بين المللى اســتان كه ماه گذشته 
در چين تايپه به دســت آمد از سوى مدير كل 

ورزش و جوانان و هيأت كشتى تحليل شد.
■ مصطفــى رضايى سرپرســت و متولى تيم 
كشــتى محالت همدان در به بار نشستن اين 
تيم زحمات زيادى را متقبل شــد و با كسب 

قهرمانى خستگى را از تن بيرون كرد.
اســامى كامل تيم كشــتى محالت همدان 42
كيلوگــرم، اميرمحمد گرجــى، 45 كيلوگرم، 
اميرعلى شــعبانى 48 كيلوگرم، محمد حسام 
حاصلى 51 كيلوگرم، امين رجبى 55 كيلوگرم، 
اميرحسين عبدى راد 60 كيلوگرم، مهدى نورى 
و محمدامين درخشــان 65 كيلوگرم اميررضا 
بيات 71 كيلوگرم، مهــدى رنجبران و دانيال 
ربيعى 80 كيلوگرم، آرمين رابطى 90 كيلوگرم، 
اميرمحمــد زارعــى و 110 كيلوگرم ســهيل 

جاويدان و ابوالفضل ايمانى 
مربيان: محمد تكرلى، محمود الياســى، وحيد 

بيگم جانى، حسين بختيارى، و پيمان فضلى 
سرپرست: مصطفى رضايى 

 مســابقه دوى ماراتــن جــام هرمــز 
ــان  ــا نايــب قهرمانــى اســتان همــدان پاي ب

ــت. ياف
مسابقه دوى ماراتن جام هرمز با حضور 90
دونده از استان هاى سراسر كشور در جزيره 
هرمز و با اســتقبال گرم اهالــى اين منطقه 
برگزار شــد و در پايان ايــن رقابت محمد 
جعفر مــرادى از تهران با زمــان 2:29.01

ساعت به مقام قهرمانى رسيد.
پژمــان كــرزه اى دونــده اســدآبادى بــا 
ــه  ــه و 51 ثاني ــاعت و 29 دقيق ــان 2 س زم
متــرى   195 و  كيلومتــر   42 مســافت 
مســابقه ماراتــن را دويــد و بــه مقــام 

رســيد. نايب قهرمانــى 
كــرزه اى بــا نايــب قهرمانــى در ايــن 

ريالــى  ميليــون   120 جايــزه  مســابقه 
كــرد. دريافــت 

ســعيد چراغــى ديگــر دونــده همــدان هــم 
بــا زمــان 2 ســاعت و 50 دقيقــه و 50

ــام ســيزدهم رســيد. ــه مق ــه ب ثاني
در بخش تيمى هم فارس با منفى 8، همدان 
با منفى 15 و آذربايجان شــرقى با منفى 16

امتياز در رده هاى نخست تا سوم ايستادند.
اين رقابت ها با حمايت مالى شركت بناگستر 
كرانه انجام شــد و به نفــر اول 200 ميليون 
ريال، نفر دوم 120 ميليون ريال، نفر سوم 70
ميليون ريال، نفر چهارم 40 ميليون ريال، نفر 
پنجم 30 ميليون ريال، نفر ششم 20 ميليون 
ريــال و نفرات هفتم تا دهــم نيز جايزه 10

ميليون ريالى اهدا شد.

 على اكبر احمدوند بازيكن 
ملى پوش ناشنواى نهاوندى به 

ليگ فوتسال اسپانيا پيوست.
مديــر روابط  عمومــى اداره 
كل ورزش و جوانان اســتان 
بــا اعــالم اين خبــر گفت: 
حضور  ســابقه  كه  احمدوند 
در تيم ملى فوتسال كشور را 
دارد، به تيم «ركرتيو اوئلو» از 

تيم هاى مطرح كشور اسپانيا پيوسته است.
حمدا... چاروسايى اظهار داشت: اين بازيكن 
نهاوندى قرار است همراه با نماينده اسپانيا در 

جام باشگاه هاى فوتسال اروپا شركت كند.
وى خاطرنشــان كرد: احمدوند راهى شهر 
ميالن ايتاليا شد تا تيم جديد خود را در جام 

باشگاه هاى اروپا همراهى كند.
 مديــر روابط عمومــى اداره 
كل ورزش و جوانــان همدان 
خاطرنشــان كرد: علــى اكبر 
احمدوند يكى از قديمى ترين 
فوتساليســت هاى ناشــنواى 
كشــورمان به شــمار مى رود 
كه ســابقه كســب نشان هاى 
رنگارنگ ملــى و بين المللى 

دارد. 
تيم فوتسال«ركرتيو اوئلو»  اسپانيا هم اكنون 
در رقابت هاى جام باشگاه هاى فوتسال اروپا 
كه به ميزبانى ايتاليا برگزار مى شــود حضور 
دارد و احمدوند عازم ميالن ايتاليا شد تا اين 

تيم را در مسابقات همراهى كند.

ورزش نابينايان 
همدان زير چتر 
حمايتى مسئوالن

 پيشــرفت هاى به دســت آمده در ورزش 
نابينايان همدان باعث شد تا مشكالت موجود 
در مســير موفقيت اين ورزشــكاران زير چتر 

حمايتى مسئوالن قرار گيرند.
به گزارش ايرنــا: همدان در حاليكه هم اينك 
جزو ســه اســتان برتر ورزش نابينايان و كم 
بينايان كشور به لحاظ مدال آورى و رشد رشته 

هاى ورزشــى زير پوشش فدراسيون به شمار 
مى رود اما همچنان درگير و دار مشــكالت و 

دغدغه هاى سخت و نرم افزارى است.
قدمت 20 ســاله ورزش نابينايان و كم بينايان 
استان همدان در ســال هاى اخير با پيشرفت 
هاى قابل توجهى همراه شده است و در دوره 
هاى گذشــته پاراالمپيك و پاراآسيايى شاهد 
تصاحب مدال هاى رنگارنگ در رشــته هايى 

نظير دو وميدانى بوده ايم.
با وجود پيشرفت هاى به دست آمده، همچنان 
ورزشكاران نابينايان اين استان درگير موانع و 
مشكالت مختلف به ويژه امكانات و تجهيزات 

هســتند. مربى تيم ملى گلبال كشــور گفت: 
همدان سهم بسزايى در رشد و اعتالى ورزش 

نابينايان و كم بينايان كشور دارد.
محمدكرم كوليوند اظهار داشــت: گلبال و دو 
وميدانى از رشته هاى فعال و موفق ورزش اين 
استان است و قطع به يقين مى تواند در المپيك 

2021 جوانان از سهم خوبى برخوردار باشد.
وى بيان كرد: هيأت نابينايان همدان در ســال 
هاى اخير بــا فراهم كردن امكانات الزم و نيز 
پروسه استعداديابى و پرورش نخبه ها توانسته 
ســهم بسزايى در تيم هاى ملى داشته باشد اما 
نياز است در شهرستان ها نيز زيرساخت هاى 

الزم فراهم شود.
اين مربى تويسركانى اظهار داشت: هم اكنون 
اين شهرستان قطب اصلى گلبال استان همدان 
به شــمار مى رود اما به لحاظ سخت افزارى 
مشكل داريم. كوليوند خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر هفته اى ســه جلســه گلبال به صورت 
زوج و فرد در همدان و تويسركان داير است و 
توقع داريم تا المپيك 2021 جوانان چند نخبه 

از اين استان در تيم ملى قرار بگيرند.
وى افزود: گلبال آقايان همدان قهرمان كشور 
اســت و گلباليســت هاى اين اســتان جزو 

بهترين ها هستند.

فوتساليست نهاوندى 
به تيم اسپانيايى پيوست

دونده اسدآبادى
نايب قهرمان دوى ماراتن هرمز شد

محالت همدان 
قهرمان ليگ كشتى نوجوانان استان شد
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

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

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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اذان صبح               05:55  
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اذان مغرب                   17:50 
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باباطاهر

ماهواره «ظفر» تحويل وزارت ارتباطات شد 
 ماهواره تحقيقاتى «ظفر» متعلق به دانشگاه علم و صنعت فردا به 

وزارت ارتباطات تحويل داده شد.
به گزارش مهر، مراحل طراحى و ساخت ماهواره تحقيقاتى و سنجش 
از دور «ظفر» توســط دانشــگاه علم و صنعت به پايان رسيد و اين 
ماهواره صبح فردا يكشــنبه به وزارت ارتباطات تحويل داده مى شود 
تا مقدمات الزم براى قرار گرفتن در مدار نهايى صورت گيرد. مراسم 
تحويل ماهــواره «ظفر» با حضور محمدجــواد آذرى جهرمى وزير 
ارتباطات و فناورى اطالعات، امروز يكشنبه 29 دى ماه در دانشگاه 
علم و صنعت برگزار مى شود.تصويربردارى به صورت زمان واقعى 
و ذخيره اطالعات، ذخيره و ارســال پيام و نيــز ارتباط صوتى يك 
طرفه بين دو كاربر، از جمله مأموريت هاى ماهواره «ظفر» خواهد بود.

سريع ترين شى چرخان جهان ساخته شد
 محققان ســريع ترين شى چرخان در جهان را ابداع كرده اند. اين 

نانو ذره در هر دقيقه 300 ميليارد بار مى چرخد.
به گزارش مهر، محققان ســريع ترين شــى چرخنده جهان را ابداع 
كرده انــد كه در هر دقيقه 300 ميليارد بار مى چرخد و نيروى حركت 
خود را از نور تامين مى كند. محققان دانشــگاه پوردو يك نانو ذره به 
شكل دمبل ابداع كرده اند كه تحت تاثير دو نيروى نور مختلف كه در 
اتاق خالء با آن برخورد مى كنند، با سرعت خارق العاده اى مى چرخد. 
اين درحالى است كه مته دندانپزشكى با سرعت 500 تا 600 هزار بار 
در دقيقه مى چرخد. محققان به رهبرى تانگسانگ لى اين ذره را ابداع 
كرده اند. آنها اميدوارند از يافته هاى تحقيق شــان براى اندازه گيرى 

تاثيرات كوانتومى مانند اصطكاك در خالء استفاده شود.

كشف راز طول عمر درختان سه هزار ساله
 گروهــى از محققان چينى به راز طــول عمر درخت كهن دار يا 
گينكو كه به فسيل زنده مشــهور شده و تا 3000 سال عمر مى كند، 

پى برده اند.
به گزارش ايســنا، پژوهشگران چينى معتقدند آنچه باعث شده عمر 
درخت مذكور تا بدين حد طوالنى شود، فراوانى آنتى اكسيدان ها و 

مواد ضد ميكروب در بخش هاى مختلف آن است.
بررسى ها نشان مى دهد همزمان با افزايش طول عمر درختان مذكور، 
آنها آنتى اكسيدان هاى بيشترى از خود ترشح مى كنند و از اين طريق 
سيستم ايمنى درختان يادشده تقويت مى شود. از همين رو كهن دارها 
يك چرخه طول عمر قطعى و از قبل مشــخص شــده ندارند و تا 

هزاران سال به زندگى ادامه مى دهند.

گلبول هاى قرمز ابر انسانى ساخته شدند
 محققان دانشگاه مك مســتر نوعى «گلبول هاى قرمز ابرانسانى» 

ساخته اند كه دارو را به نقاط هدف گرفته شده در بدن برساند.
به گزارش نيواطلس، گلبول هاى قرمز ابرانسانى در حقيقت از انبوهى 
از گلبول هاى قرمز خون تشكيل شــده اند كه مملو از مولكول هاى 
دارويى هستند. با اين روش مى توان يك تركيب قدرتمند از سلول ها 

ساخت كه دارو را به نقاط هدف گرفته شده در بدن مى رساند.
در حال حاضر محققان مشغول بررسى روش هاى مختلف انتقال دارو 
در بدن انسان هستند. از سوى ديگر گروهى ديگر از پژوهشگران نيز 
مشغول توليد ذرات مصنوعى پيچيده جديدى هستند كه براى ورود 
به بدن انســان ساخته شده اند. اين ذرات مسير مشخصى را با دقت 

در بدن انسان طى مى كنند.

سكونت يك ميليون نفر
 در مريخ تا سال 2050

 الون ماســك مديرعامل اســپيس ايكس در حساب توئيتر خود 
پيش بينى كرده كه تا ســال 2050 بيــش از يك ميليون نفر در مريخ 

ساكن خواهند شد.
به گزارش مهر، ماسك كه قصد دارد زمينه را براى سكونت طوالنى 
مدت عده اى از مردم زمين بر روى ســياره مريخ فراهم كند اميدوار 

است تا 30 سال ديگر اين آرزو به واقعيت بپيوندد.
الون ماسك تاكيد كرده كه تا سه دهه ديگر سفرهاى فضايى منظم به 
سياره مريخ ممكن مى شود و فضاپيماهاى پيشرفته به طور مرتب افراد 
و اقالم مختلفى را بين مريخ و زمين جابجا كرده و ســكونتگاه هاى 

خاصى نيز در اين سياره سرخ رنگ ساخته مى شوند.

بازديد از غار عليصدر
 نيم بها مى شود

 هزينه بازديد از غار آبى عليصدر از چهارم تا 20 
بهمن ماه امسال نيم بها مى شود. 

مديرعامل مجتمع ســياحتى عليصــدر با عنوان اين 
مطلب گفت: شــهروندان و گردشگران مى توانند در 
مدت برگزارى جشــنواره زمســتانى و رويداد ملى 
«ايران باشــكوه» در همدان با 50 درصد تخفيف از 

غار عليصدر ديدن كنند.
ــه  ــار ب ــن غ ــه اي ــان اينك ــا بي ــوى ب ــا تق غالمرض
عنــوان بيســت و ســومين اثــر طبيعــى ملــى 
توســط ســازمان ميــراث فرهنگــى، صنايــع دســتى 
ــران  و گردشــگرى در فهرســت ميــراث طبيعــى اي
ــار  ــا غ ــدر تنه ــار عليص ــزود: غ ــه اف ــرار گرفت ق
ــل  ــى قاب ــاى آب ــدود غاره ــران و از مع ــى اي تاالب

ــت. ــان اس ــى جه قايقران
تقوى اظهار داشــت: همچنين در برگزارى رويداد 
ايــران باشــكوه در اســتان همــدان اقامتگاه هاى 
گردشــگرى عباس آباد نيز با 50 درصد تخفيف به 

گردشگران خدمات ارايه مى كند.
وى گفت: رويداد ملى «ايران باشكوه» در اين استان 
هم زمان با نهمين جشنواره زمستانى از چهارم تا 20 

بهمن برگزار مى شود.
مديرعامل مجتمع عمومى سياحتى عليصدر ادامه داد: 
شركت ســياحتى برند گردشگرى استان است و در 
فصل هاى كم رونق گردشگرى با ميزبانى و برگزارى 
رويدادهاى گردشگرى و اقدامات ابتكارى مى توانيم 
انگيزه اى براى تورها و ســفر گردشگران داخلى و 

خارجى ايجاد كنيم.
رويداد ايران باشــكوه همزمان با سال نو چينى 
در چند استان كشــور از جمله همدان به  منظور 
معرفى ظرفيت هاى فرهنگى و گردشــگرى ايران 
و همــدان به گردشــگران داخلــى و خارجى 

مى شود. برگزار 

اطالعاتى از «ديوان حافظ» كشف شده 
به روايت كارآگاه هلندى

 « آرتور برند»  كه يك كارآگاه هنرى هلندى اســت و با لقب «اينديانا 
جونز دنياى هنر»  شــناخته مى شود، با كشف نســخه باستانى از ديوان 
حافظ، كه خبر آن در چند ســاعت گذشته مطرح شده است، افتخارات 

خود را افزايش داد.
به گزارش ايسنا، آرت نت نيو،  در گزارشى ادعاهايى مطرح كرده است؛ 
مبنى بر اينكــه اين اثر كه در حقيقت يك ديوان حافظ دســت نويس، 
طالكارى شده و متعلق به قرن چهاردم است، در سال 2007 ربوده شد، 
كارشناسان ارزش اين كتاب را يك ميليون يورو برآورد كرده اند و ديگر 
اينكه به رغم تجربه و مهارت « برند» در زمينه كشف آثار هنرى گمشده، 
كشف محل نگهدارى اين كتاب قديمى چالش برانگيز بود. حتى ادعا شد 

كه دولت ايران نيز به دنبال اين اثر گمشده است.
اين كارآگاه هنرى بيان كرده اســت: «كشف اين كتاب در حقيقت يك 
رقابت محسوب مى شد، اما خوشبختانه كسى اطالع نداشت كه من نيز 

به دنبال آن هستم.»
 با توجه به اطالعاتى كه در وب ســايت «آرتور برند» منتشر شده است، 
اين كارآگاه هلندى جســت و جو براى كشف ديوان تاريخى حافظ را 
زمانى آغاز كرد كه يك واســطه ايرانى در سال 2018 از او پرسش هايى 

درباره اين اثر كرده بود. 
گويا اين كتاب پيش از آن كه در ســال 2007 ربوده شــود، به «جعفر 
قاضى»، يك مجموعه دار ايرانى كه در شهر«مونيخ» زندگى مى كرد ، تعلق 
داشــته است. زمانى كه اين مجموعه دار ايرانى در سال 2007 و در سن 
86 سالگى درگذشت، از او مجموعه اى ارزشمند از نسخه هاى باستانى 
اســالمى و ايرانى به جا ماند، اما بستگان «قاضى» پس از مدت كوتاهى 

متوجه شدند تمام اين مجموعه به سرقت رفته است.
پليس موفق شــد سارق اين مجموعه را در سال 2011 رديابى، دستگير 
و 175 كتاب و نســخه را بازيابى كند اما «ديــوان حافظ» كه مهم ترين 
اثرمجموعه اين مجموعه دار ايرانى محسوب مى شود، در ميان آثار كشف 
 شده نبود. طبق برخى روايت ها، قدمت اين اثر به 1462 يا 1463 ميالدى 
بازمى گردد. از آنجايى كه حافظ در سال 1389 ميالدى درگذشته است، 
اين كتاب را يكى از قديمى ترين نســخه هاى موجود از «ديوان حافظ» 
مى توان محسوب كرد. اين گزارش ادعا مى كند كه «قاضى» به ميل خود 
دو كتاب را به دولت ايران اهدا كرد، كه به دنبال آن، تقاضاى بازگردانده 
شــدن تمامى اين مجموعه از سوى دولت ايران مطرح شد؛ اگرچه اين 

درخواست از سوى دادگاه آلمان رد شد.
برند همچنين پس از طرح ادعاهايى بى ســند و نيز ارايه اطالعات غلط 
درباره فرهنگ ايرانى، مدعى شــده كه پس از پرس وجو از تعداد بسيار 
زيادى واســطه، كاوش براى كشــف اين كتاب، او را به انگلستان نزد 
مجموعه دارى هدايت كرده كه او با فردى آشنايى داشت كه از جاى اثر 
مطلع بود. درنهايت هم مشــخص شده كه اين اثر به مجموعه دار ايرانى 

واقع در لندن فروخته شده است.
اين كارآگاه هلندى در پايان با طرح اين ادعا كه مجموعه دار ايرانى پس 
از اطالع از مسروقه بودن اين اثر و اينكه ايران و من به دنبال آن هستيم، 
متحير شد، گفته است كه در نهايت موفق شده است مجموعه دار ايرانى 

را متقاعد كند اين اثر را به او تحويل دهد.

■ دوبيتى باباطاهر 
شب تار است و گرگان ميزنند ميش                      دو زلفانت حمايل كن بوره پيش
بگو راه خدا دادم بدرويش از آن كنج لبت بوسى بموده  

■ حديث:
امام على(ع):

 در جنگ بدر، ما به پيامبر (ص) پناه مى برديم و او از همه ما به دشمن نزديك تر بود و 
در آن روز از همه ما شجاعت بيشترى نشان داد.
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■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

گوش بسته  
فلسطين 2........................... جهان با من برقص-

 23 متر- منطقه پرواز ممنوع
■ سينما كانون.........................  زيرنظر - مطرب 
■بهمن مالير: مطرب - هزارتو - منطقه پرواز 

ممنوع
■ آزادي تويسركان: كلوپ همسران - تپلى و من 

مريم مقدم »
 درصد اشــغال هتل هاى همــدان اين روزها به 

صفر رسيده است. 
نايب رئيس جامعــه هتلداران ايــران و مدير هتل 
بين المللى باباطاهر در حاشيه كميسيون گردشگرى 
و سرمايه گذارى شــوراى اسالمى شهر همدان در 
گفت وگــو با همدان پيام با عنوان اين مطلب گفت: 
شــرايط ورود و پذيــرش گردشــگر در هتل هاى 

همدان نگران كننده است.
شــهرام شــيروانى صراحتا عنوان كــرد: چنانچه 
تمهيدات الزم براى تســهيل سفر داخلى از طريق 
حمايت از زيرساخت هاى گردشگرى اعم از هتل 
و حمل و نقل انديشــيده نشــود در آمار سفرهاى 
زمســتانى و حتى ايام نــوروز 1399 در اســتان 
همدان كاهش درصد اشــغال هتل ها را به صورت 

نگران كننده اى شاهد خواهيم بود.
نايب رئيس جامعه هتلداران ايران با اظهار تأســف 
از كاهش چشــم گير ميزان سفرهاى داخلى و ابراز 
نگرانــى از بروز آســيب هاى جبران ناپذير بر بدنه 
صنعت هتلدارى كشــور، گفت: پيش بينى ها حاكى 
از دشــوراى ســودآورى هتل ها در آينده است و 
آنچه صنعت هتلدارى در شــرايط فعلى به آن نياز 
دارد، تاب آورى در شــرايط سخت است كه جز با 
حمايت، تسهيل فضاى كسب و كار و تقويت اين 

صنعت، ميسر نيست.
شــهرام شيروانى با اشــاره به نقش شوراى عالى 
ميــراث فرهنگى به عنوان بــازوى عملكردى در 
داد:  ادامه  گردشگرى،  حوزه  سياست گذارى هاى 
7 وزير كابينــه و 3 رئيس از نهادهاى تاثيرگذار، 
عضو شــوراى عالى ميراث فرهنگى هستند و به 
هميت دليل توقع فعاالن گردشــگرى از اين نهاد 
در مرحله اول، صيانت از تشكل هاى گردشگرى 

است.
وى افزود: شــوراى عالى ميراث فرهنگى موظف 
است با نگاهى فرابخشــى و فراجناحى، مسائل و 
چالش هاى حوزه گردشــگرى كشــور را مديريت 

كند.

شيروانى در بخش ديگرى از اظهارات خود، گفت: 
بايد در زمينه مقررات مربوط به شــهردارى، بيمه، 
ماليات و ارزش افزوده، بازپرداخت وام هاى بانكى، 
تقسيط تسهيالت دريافتى و... راهكارهايى طراحى 
شــود. وى گفت: بــا وجود سياســت گذارى هاى 
انجام شده و كميسيون هاى مختلفى كه در وزارت 
گردشــگرى شــكل گرفته، دوام و قوام بخشيدن 
بــه راهكارهاى ارائه شــده تنها بــا حضور بخش 
خصوصــى و قالب آئين نامه و مصوبات قابل اجرا، 

ميسر است.

هتلداران  جامعه  تخصصــى  كميته هاى   
ايران بازوى اجرايى هيأت مديره 

تخصصى  كميته هاى  كــرد:  عنوان  همچنين  وى 
اجرايــى  بــازوى  ايــران  هتلــداران  جامعــه 
هيأت مديــره در دفــاع از حقــوق هتلــداران 

است كشور  سراسر 
نايب رئيس جامعه هتلداران ايران با اشاره به تشكيل 
و راه اندازى كميته هــاى تخصصى در اين جامعه، 
با عنــوان اين مطلب اظهار داشــت: اميدوارم اين 
كميته هاى تازه شــكل گرفته با حضور اعضايى از 
بين هتلداران و فعاالن صنعت هتلدارى در سراسر 
كشور، بتوانند به عنوان بازوى اجرايى هيأت مديره 
جامعه هتلداران ايران در راستاى دستيابى به اهداف 

مشخص شده، ايفاى نقش نمايند.
شهرام شيروانى سابقه فعاليت كميته هاى تخصصى 
در جامعــه هتلداران ايــران را از ســال 1394 با 
تشــكيل كميته برنامه ريزى، معرفى كــرد و ابراز 
داشت: خوشــبختانه تا به امروز شــاهد اقدامات 
موفقى از سوى كميته برنامه ريزى جامعه هتلداران 

ايران بوده ايم كه از ايــن ميان مى توان به برگزارى 
رويدادها و همايش هاى مختلف اشاره كرد.

شــيروانى در رابطه بــا كميته هــاى جديد جامعه 
هتلــداران ايــران نيز گفت: با توجــه به اهميت و 
خاص بودن موضوع فعاليت و شرح وظايف كميته 
نظارت، بازرسى و رسيدگى به شكايات، مقرر شد 
اعضاى هيأت  مديره جامعه هتلداران ايران در اين 
كميته حضور و فعاليت داشــته باشند تا بتوانند به 
صورت مستقيم و به بهترين شكل ممكن از حقوق 

ميهمانان و هتلداران، دفاع كنند.
وى كميته نرخ گذارى، درجه بندى و استانداردسازى 
را يكى ديگر از كميته هاى مهم و تاثيرگذار تشكيل 
شده در جامعه هتلداران ايران، دانست و گفت: اين 
كميته مى تواند در چارچوب و اصول خود، حقوق 

اعضا در زمينه نرخ مناسب را فراهم كند.
نايب رئيس جامعه هتلــداران ايران در پايان گفت: 
در حوزه درجه بندى نيز ســعى مى كنيم تا يكى از 
اعضاى اين كميته در كنار سه عضو ديگر كميسيون 

درجه بندى، قرار گيرد.

هشدار نايب رئيس جامعه هتلداران ايران در خصوص آينده گردشگرى استان:

هتل هاى خالى از مسافر
■ جذب مسافر براى نوروز 99 نگران كننده است

 استان همدان به دليل وجود جاذبه هاى 
گردشگرى و تفريحى بســيار، همه ساله 
گردشگران بى شــمارى را به سوى خود 
كشــانده اســت و از ســوى ديگر وجود 
فــرودگاه و راه آهــن كه گرچــه ظرفيتى 
مغفول مانده در همدان هستند توانسته اند 
به عنوان زير ساخت هاى اصلى چراغ سبز 

توسعه گردشگرى همدان را عيان كنند.
بارها نفس فرودگاه همدان در سينه نداشتن 
برنامه ريزى ها حبس شــده است و هر از 
گاهى سايه ســنگين يك پرواز بر آسمان 
شهر گسترانده شده اســت و دوباره همه 

چيز تعطيل شده است.
اما حاال پس از چند ماه انتظار، ســرانجام 
شامگاه چهارشنبه گذشته 25 ديماه 1398 
نخستين پرواز مسير هوايى همدان - كيش 
برقرار شــد تا فصل جديــدى در رونق 
گردشــگرى پايتخت تاريخ و تمدن ايران 

زمين آغاز شود.
از حمل و نقل هوايــى مى توان به عنوان 
شاه كليد توســعه در حوزه گردشگرى و 

اقتصادى نام برد چراكه استفاده مناسب از 
زمان براى بسيارى از گردشگران از اهميت 
زيادى برخوردار است و گردشگران معتقد 
هســتند نبايد طاليى ترين لحظات زندگى 
خود را در بين مســير مبدا تا مقصد تلف 

كنند.
ورود قطار به همدان شــرايط اقتصادى و 
گردشگرى را به طور حتم بهتر كرده اما در 
اين بين حمــل و نقل هوايى جايگاه خود 
را دارد چراكه اين استان همه ساله ميزبانى 

برنامه هاى ملى و بين المللى است.
اين فرودگاه بين المللى كه مدت ها بى رمق 
مانــده بــود، برنامه هايى بــراى برگزارى 
پروازهــاى خارجى از جملــه پروازهاى 
عتبات عاليات دارد و طبق آمار در ســال 
2016 ميالدى 284 نشســت و برخاست 
هواپيما در اين فرودگاه انجام شد و 30 تن 
بار و 282 هزار و 983 نفر مسافر از طريق 

آن جابجا شدند.
حال اما بــا اولويت قــرار گرفتن جذب 
گردشگر براى اســتان، از چند ماه گذشته 

رايزنى هــا براى برقــرارى پروازهاى اين 
فرودگاه توسط مســئوالن آغاز شد. پرواز 
همدان-مشهد كه چندسالى از برقرارى آن 
مى گذرد، عالقمندان زيادى دارد و تا كنون 

استقبال خوبى از آن صورت گرفته است.
تالش هاى مجدانه و پيگيرى مسئوالن در 
زمينه برقــرارى پروازهاى همدان-كيش، 
همدان- شيراز - قشم، همدان - تهران و 
همدان - نجف نيز نشــان مى دهد كه اين 
استان ظرفيت بااليى در رونق حمل و نقل 

هوايى دارد.
بى ترديد بــراى فرودگاه همــدان كه در 
تابســتان امسال مســافران حج عمره را با 
نشست و برخاســت هواپيماهاى كالس 
A جابجا كــرد و نشــان داد قابليت هاى 
بيشــترى دارد، انجام هفته اى 2 پرواز در 

آن كم است.
حال اين تالش ها به ثمر نشســت و پرواز 
دو ســويه همــدان - كيش برقرار شــد؛ 
پروازى كــه اهميت بااليى دارد و مى توان 
نقطه آغازى براى رونق پروازهاى فرودگاه 

همدان باشد.
جزيره زيباى كيش به عنوان يكى از مناطق 
گردشــگر پذير كشــور مى تواند از طريق 
اين پرواز پل ارتباط هوايى، گردشــگران 
خارجى و داخلى با همدان باشد. نخستين 
پــرواز دوســويه همدان-كيش در ســال 
جارى، چهارشنبه شب گذشته با 94 مسافر 

از اين فرودگاه انجام شد.
اين پرواز ساعت 14 و 30 دقيقه از فرودگاه 
كيش به سمت همدان آمد و ساعت 16 و 
30 دقيقه در اين فرودگاه به زمين نشست 
و پس از استراحت يك ساعته، ساعت 17 

و 30 دقيقه به سمت كيش پرواز كرد.
قــرارداد پرواز همدان-كيــش با پيگيرى 
اســتاندار همــدان بــا مشــاركت بخش 
خصوصى و شــركت قشم اير منعقد شده 
است. بليت يك ســويه اين هواپيما 450 

هزار تومان قيمت گذارى شــده اســت، 
عنوان كرد: بر اساس اين قرارداد پروازهاى 
همــدان - كيش در روزهاى يكشــنبه و 
چهارشــنبه هر هفته به صــورت رفت و 

برگشت انجام مى شود.
البته كه بنا به گفتــه متوليان امر در حوزه 
گردشگرى، اســتمرار اين پرواز مشاركت 
مردم را مى طلبد چرا كه در صورت خالى 
ماندن صندلى هاى هواپيما، شركت چارتر 
كننده، متضرر و مجبور به لغو آن مى شود.

رونــق گردشــگرى اين اســتان در گرو 
افزايــش پروازها و راه انــدازى پروازهاى 
داخلى و خارجى است، برقرارى و افزايش 
پروازها يكى از مواردى است كه مى تواند 
اســتان را در رسيدن به توسعه اقتصادى و 

گردشگرى يارى كند.
پروازهــاى اين مســير از كيش حركت و 

ساعت 16 و 30 دقيقه در فرودگاه همدان 
به زمين مى نشيند و ساعت 17 و 30 دقيقه 

از همدان به سمت كيش پرواز مى كند.
در حــال حاضــر هفتــه اى 2 پــرواز در 
روزهاى جمعه و سه شنبه به صورت رفت 
و برگشــت از همدان به مشهد و برعكس 
انجام مى شود، و بر اساس اظهار نظر مدير 
فرودگاه همدان با رسانه ها توافقاتى براى 
راه اندازى پرواز ايران اير همدان - تهران و 
همچنين همدان - شيراز - قشم و همدان 
- نجف از ســوى اســتاندار و نمايندگان 
مجلس با شركت فرودگاه هاى كشور انجام 

شده است.
پرواز دوســويه همدان - مشهد روزهاى 
جمعه و سه شنبه هر هفته توسط هواپيماى 
ام.دى كه داراى 160 نفر ظرفيت اســت، 

صورت مى گيرد.

عالقمندان به سفرهاى پروازى در همدان بخوانند 

همدان به كيش هوايى شد 


