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فراخوان مديران و حقوق 
شايستگان

1- مدتى اســت با آغاز بــه كار وزير 
نيرو دولــت دوازدهم در ايــن وزارتخانه 
نحوه انتصــاب مديــران وزارت نيرو در 
مديريت هــاى وزارتخانه و ســازمان هاى 

وابسته كشورى و استانى تغيير كرده...

تبريك و تهنيت

شركت ارتباط رسان نور اكباتان (كرمى)

جناب آقاى  

مهندس شهرام شيروانى
انتخاب مجدد جنابعالى به عنوان 

نايب رئيس 
جامعه هتلداران ايران 

ــرض  ــت ع ــك و تهني ــه تبري را صميمان
ــاف  ــاه الط ــت در پن ــد اس ــوده امي نم
ــق و  ــواره موف ــت هم ــى در راه خدم اله

ــيد. ــد باش موي

 مجهز به جديدترين تكنولوژى چاپ ليبل بدون سيلندر و كليشه
 چاپ و صحافى انواع كتاب ، پوستر و مجله

 خط توليد انواع دفتر مدرسه
 چاپ نشريه و روزنامه هاى محلى غرب و شمال غرب كشور

 مجهز به واحد طراحى و ليتوگرافى

مجتمع  بزرگترين 
بندى  بسته  و  چاپ                                                                                                                                                                             

كشور درغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

بارش هاى همدان
 39 درصد كم شد

 ميــزان ريــزش بــرف و بــارش بــاران 
در شــهر همــدان از ابتــداى ســال زراعى 
(يكــم مهرمــاه) تاكنــون، نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته 39 درصــد 

ــت. ــش داشته اس كاه
مديركل هواشناســى همــدان گفت: بر 
اساس بررسى آمار فصل پاييز، از ابتداى 
مهرماه تا پايــان آذر، 109 ميلى متر بارش 

در همدان ثبت شده است كه اين ميزان در 
مدت مشابه سال گذشته 179 ميلى متر به 
ثبت رسيده بود. وى اظهار داشت: با اين 
وجود ميزان بارش هاى سال زراعى جارى 
نســبت به ميانگين بلند مدت 11 درصد 

افزايش داشته است.
ــارش  ــن ب ــزود: ميانگي ــرى اف ســعيد باق
بلندمــدت همــدان در فصــل پاييــز، 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ك ــر اس 98 ميلى مت
ميلى متــر   11 شــده  ثبــت  آمــار 
رشــد را نشــان مى دهــد. وى بيــان 
كــرد: ركــورددار بارش هــاى فصــل 

مربــوط  اســتان،  در  امســال  پاييــز 
بــه كبودراهنــگ اســت كــه از اول 
ــن  ــارش در اي ــر ب ــاه 176 ميلى مت مهرم
ــه  ــت ك ــده اس ــزارش ش ــتان گ شهرس
ــال  ــه س ــبت ب ــارش نس ــزان ب ــن مي اي
قبــل 17 درصــد كاهــش و نســبت بــه 
بلنــد مــدت 78 درصــد افزايــش دارد.
مديــركل هواشناســى همــدان گفــت: در 
ــر  ــا 87 ميلى مت ــد ب ــدت قهاون ــن م اي
ــه  ــت ك ــته اس ــارش را داش ــن ب كمتري
ــد  ــته 34 درص ــال گذش ــه س ــبت ب نس
و نســبت بــه بلنــد مــدت 2 درصــد 

داشته اســت. كاهــش 
وى افزود: براســاس بررســى نقشه هاى 
ماهواره اى، آســمان بيشــتر نقاط استان 
در 24 ســاعات آينده، صاف تا قســمتى 
ابرى، همراه با پايدارى هوا و غبار محلى 

پيش بينى مى شود.
ــدان در نتيجــه  ــتان هم ــواى اس آب و ه
ــا  ــع، رودخانه ه ــاى مرتف ــود كوه ه وج
و پســتى و بلندى هــاى زيــاد بــه شــدت 
متغيــر اســت و زمســتان هاى ســرد، 
پربــرف و بــاران و تابســتان هاى معتــدل 

دارد.

نفتــى  فرآورده هــاى  كيفيــت   
ــتان  ــه در اس ــت گازى ك ــن و نف بنزي
ــطح  ــود، در س ــع مى ش ــدان توزي هم

ــت. ــى اس ــتاندارد مل اس
ــاى  ــش فرآورده ه ــركت پخ ــر ش مدي
ــس  ــت: پ ــدان گف ــه هم ــى منطق نفت
قيمــت  اصــالح  نظــام  اجــراى  از 
ــيلى  ــأ فس ــا منش ــرژى ب ــاى ان حامل ه
مجمــوع  در  حمل ونقــل  بخــش  در 
روزانــه حــدود 2 ميليــون و 600 هــزار 
ــت گاز در  ــن و نف ــرآورده بنزي ــر ف ليت
اســتان  جاده هــاى  و  شــهر  ســطح 

 . د مصرف مى شــو
روزانــه  افــزود:  روســتايى  اميــن 
ــزار  ــون و 400 ه ــك ميلي ــدود ي ح
ــون و 200  ــك ميلي ــن و ي ــر بنزي ليت
بخــش  در  نفــت گاز  ليتــر  هــزار 

مى شــود  مصــرف  حمل ونقــل 
ــى  ــت مل ــتاندارد كيفي ــه داراى اس ك

ــت. اس
مديــر شــركت پخــش فرآورده هــاى 
نفتــى منطقــه همــدان تصريــح كــرد: 
يكــى از داليــل اصــرار ايــن شــركت 
واحدهــاى  شــدن  گازســوز  بــر 
و  كوچــك  صنعتــى  و  صنفــى 
ــه در  ــازان ك ــد سفال س ــزرگ مانن ب
ــتان و  ــهرهاى اس ــار ش ــه و كن گوش
مســتقر  صنعتــى  شــهرك هاى  در 
پتانســيل  ميــزان  هميــن  هســتند، 
قابــل پيش بينــى در افزايــش غلظــت 

آالينده هــاى جــوى اســت.
وى بــا اشــاره بــه مســئوليت منطقــه در 
ــى  ــاى نفت ــال محموله ه ــن و ارس تأمي
مصــرف  مختلــف  بخش هــاى  در 

ــن  ــدان و چندي ــتان هم ــطح اس در س
اســتان دور و نزديــك، خاطرنشــان 
ــرآورده از  ــگام دريافــت ف ــرد: از هن ك
طريــق خطــوط لولــه انتقــال و انبــارش 
انبارهــاى  عظيــم  مخــازن  در  آن 
ــه از  ــن مرحل ــتان در چندي ــت اس نف
مــواد  ســطوح  مختلــف  اليه هــاى 

ــود. ــى ش ــام م ــت انج ــون كيفي آزم
روســتايى تأكيــد كــرد: پارامترهــاى 
معتنابه(بالــك)  محمــوالت  كيفيــت 
مبــدأ  از  كــه  نفتــى  فرآورده هــاى 
ــوط  ــا خط ــور ب ــم كش ــگاه هفت پااليش
ــت  ــا كيفي ــود، ب ــت مى ش ــه درياف لول
ــاى  ــه در جايگاه ه ــرآورده ك ــان ف هم
مى شــود،  توزيــع  سوخت رســانى 

دارد.  مطابقــت 
ارائــه  مطلوب تــر  مديريــت  وى 

حــوزه  در  عمومــى  خدمــات 
حمل ونقــل بــار و مســافر توســط 
مســئوالن ذى ربــط و همچنين اســتفاده 
گســترده شــهروندان از وســايل نقليــه 
ــوا  ــى ه ــى را در كاهــش آلودگ عموم
راه گشــا  آن  ناخوشــايند  تبعــات  و 

دانســت. 
روســتايى در نظــر داشــتن راه كارهــاى 
ــده مصــرف ســوخت، بازنگــرى  كاهن
و اصــالح الگــوى مصــرف، نــگاه 
صرفه جويانــه بــه اســتفاده از همــه 
روى آوردن  انــرژى،  حامل هــاى 
دوچرخه ســوارى  و  پيــاده روى  بــه 
به عنــوان  دنيــا  تمامــى  در  كــه  را 
ــتى  ــاط و تندرس ــه نش ــده ب كمك كنن
افــراد مــورد توجــه قــرار دارد در ايــن 

ــرد. ــوان ك ــر عن ــتا مؤث راس

مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان:
كيفيت بنزين همدان در سطح استاندارد ملى است

مدير كل راه و شهرسازي استان در گفت وگو با همدان پيام:

مسكن ملى را درمناطق الحاق شده مى سازيم
■ تا به يقين نرسم پرونده «عصر طاليي» را امضا نمي كنم                    ■ اهل زد و بند نيستم

معاون دستگاه قضا در همدان:

ناآرامى هاى اخير 
نتيجه كوچك شمردن مشكل بود
■ رئيس جديد سازمان قضايى نيروهاى مسلح استان همدان معرفي شد
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2020سال 
پس از 

ميالد مسيح
■ تولد حضرت عيسى (ع)

و فرا رسيدن سال ميالدى جديد 
بر هم استانى هاى مسيحى مبارك باد

حمل ونقل عمومى برنامه ويژه مى خواهد

در اتوبوس هاى واحد چه مى گذرد؟
/عكس: كليساى تاريخى گريگورى استپانوس بر فراز تپه باستانى هگمتانه
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خبـرخبـر
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شنيده ها
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خبر

فراخوان مديران و حقوق شايستگان
 1- مدتى اســت با آغاز بــه كار وزير نيرو دولــت دوازدهم در 
ايــن وزارتخانه نحوه انتصاب مديــران وزارت نيرو در مديريت هاى 
وزارتخانه و ســازمان هاى وابسته كشــورى و استانى تغيير كرده و از 

شيوه فراخوان براى جذب مدير استفاده مى شود.
اين شيوه در اين وزارتخانه به روشى ثابت براى يافتن مديرانى اليق و 
شايسته تبديل شده و اين وزارتخانه براى هر پست مديريتى از رئيس 
اداره در بخش هاى وزارتخانه گرفته تا مديرعامالن اســتانى اقدام به 

انتشار فراخوان مى كند.
2- شيوه انتشار فراخوان در دنيا به ويژه در جهان اول، شيوه اى مرسوم 

و پذيرفته شده براى جذب مدير و گردش مديريت ها است.
با درنظر گرفتن اين موضوع بايد پذيرفت كه اســتفاده از اين شــيوه 
در ايــران خالى از نقص نيســت و حداقــل نتيجه اين اقــدام، اين 
اســت كه ريسك اســتفاده از جوانان و افراد شايســته را از بين برده 
و دايره مديريت ها توســط مديران داراى رزومه و در مواردى اســتاد 

رزومه سازى پر مى شود.
3- رزومه ســازى در ايران چندان آسان نيست و بستگى به روابط با 

مديران باالدست دارد.
زمانى استاندارى در همدان ظرف 2 سال چنان رزومه اى براى مديران 
نزديك به خود ســاخت كــه بعد از وى آنها با ايــن رزومه به دنبال 
پســتهاى باالتر از مدير كلى در استان هاى همجوار رفتند و موفق هم 

بودند.
4- رزومه چندان براى انتخاب و انتصاب مديران در ايران كافى نيست 
زيرا چندان از شايستگى و لياقت افراد و توانايى آنها حمايت نمى كند 

و در مواردى هم واقعى نيست.
مثال در شــرايطى كه كتاب را هم مى شــود ســفارش داد و با پول به 
نام خود چاپ كرد، نويســنده كتاب بودن، نشــانى بر نويســنده بودن 
ارائه دهنده رزومه نيست و همين موضوع درباره ديگر فعاليتهاى علمى 

و آموزشى نيز صادق است.
5- بهترين شاخص كار بلدى در انتصابات، انتخاب مدير از مجموعه 
با توجه به سوابق، كارآمدى، توانمندى، تعهد به سازمان و نه نمايندگان 

و كانون هاى قدرت و ثروت ،تخصص و تجربه الزم است.
اين افــراد به دليل طى كــردن پلكانى مراحل رشــد ادارى به خوبى 
بــا موضوعات، تعارضــات، پروژه ها، اعتبارات، موانع و مشــكالت 
دستگاهى كه قرار است مديريت آن را برعهده بگيرند، آشنايى داشته و 

مى توانند در روند حركت دستگاه تسريع دهنده باشند.
6- در فرايند جذب مديران با فراخوان كه بيشــتر شيوه مورداستفاده 
سازمان هاى بين المللى است، بومى و غيربومى شاخص هايى بى معنى 

است .
در اين فراينــد مدير مى تواند با هر مليتى باشــد، هرچند اين بخش 
فرايند فعال در ايران اجرا نمى شود اما بايد توجه داشت كه سازمان هاى 
اســتانى قرار است در حيطه استان مؤثر، تصميم گير و مجرى باشند و 
بهتر اســت از نيروهاى آشنا به مســائل استان و بومى هاى خوشنام و 
غيروابسته به نمايندگان و كانون هاى قدرت و ثروت و از سرمايه هاى 

استانى سازمان ها انتخاب شوند.
7- هر ســازمان و وزارتخانــه اى از اجراى برنامه هايــى كه از مدير 
انتصابى انتظار دارد به دنبال افزايش رضايتمندى و اعتماد مردم است 
و اين موضوع زمانى اتفاق خواهدافتاد كه مردم از انتصاب انجام شده 

نيز رضايت داشته باشند.
افزايش نارضايتــى از انتصاب احتمالى مديران غيربومى و اســتفاده 
نكردن از نيروهاى توانمند استان، شايسته وزارت نيرويى كه مى خواهد 

در انتصابات از روش هاى جهان اول استفاده كند، نيست.
انتظار مى رود وزارت نيرو در انتصاب مدير عامل براى شركت توزيع 
برق اســتان همدان كه فراخوان آن را منتشــر كــرده به نيروى بومى 
توانمند و مســتقل و كاربلد فعال اين شــركت در استان توجه جدى 
داشته باشد و رضايتمندى مردم همدان را از همين انتصاب دنبال كند.

بساط نماهاى ناهماهنگ با فرهنگ ايرانى از شهر همدان 
برچيده مى شود

 معــاون شهرســازى و معمــارى شــهردار همــدان بابيــان اينكــه بناهــاى رومــى هيچ 
ســنخيتى بــا فرهنــگ و فضــاى همــدان نــدارد، گفــت: بســاط نماهــاى ناهماهنــگ بــا 

فرهنــگ ايرانــى از شــهر همــدان برچيــده مى شــود.
اميــر فتحيان نســب در گفت وگــو بــا مهــر بــا بيــان اينكــه بســاط نماهــاى ناهماهنــگ 
ــتفاده از  ــت: اس ــود، گف ــده مى ش ــدان برچي ــهر هم ــى از ســطح ش ــگ ايران ــا فرهن ب

بناهــا و نماهــاى رومــى هيــچ ســنخيتى بــا فرهنــگ و فضــاى همــدان نــدارد.

ــت  ــدان پرداخ ــهر هم ــاختمان در ش ــاى س ــت نماه ــريح وضعي ــه تش وى ب
و گفــت: اســتفاده از آجــر بــه شــكل هاى مختلــف در نمــا را گســترش 
ــور  ــوم در كش ــنتى مرس ــاى س ــزو نماه ــرى ج ــاى آج ــه نم ــم چراك داده اي

ــا اســت. م
معــاون شهرســازى و معمــارى شــهردار همــدان تاكيــد كــرد: هــر ســاختمانى كــه در 
ــا  معابــر ســاخته مى شــود بايــد طــرح آن در كميتــه ســيما و منظــر بررســى شــود ت

مطابقــت آن بــا ضوابــط ايرانــى اســالمى كنتــرل شــود.
فتحيــان بــه ارائــه نــدادن ضابطــه درســتى از نمــا در شــهر و كشــور بــه شــهروندان 
ــات مديريــت  ــط نمــا از ديگــر اقدام ــار داشــت: تصويــب ضواب ــرد و اظه اشــاره ك

شــهرى بــراى حــل ايــن مشــكل اســت.
ــش  پيـ ــر  معبـ ــه  بـ ــر  معبـ و  ــده  شـ ــاز  آغـ كار  ــن  يـ ا ــرد:  كـ ــوان  عنـ وى 
ــاس  اسـ ــر  بـ ــا  تـ ــم  مى كنيـ ــن  تعييـ ــط  بـ ضوا ــا  نهـ آ ــراى  بـ و  ــم  مى رويـ
و  نـــى  يرا ا غيـــر  نماهـــاى  شـــاهد  ديگـــر  ينـــده  آ چندســـال  طـــى  آن 

نباشـــيم. شـــهر  در  غيراســـالمى 
معــاون شهرســازى و معمــارى شــهردار همــدان بــه لــزوم توجــه بيشــتر مهندســان بــه 
مقولــه نمــا در طراحــى ســاختمان اشــاره كــرد و گفــت: اســتفاده كامــل از ســنگ در 
نمــا خيلــى مناســب نيســت و ســعى كرده ايــم نماهــا را بــر اســاس اســتفاده از ســنگ 

در تلفيــق بــا مصالــح ديگــر طراحــى كنيــم.

معاون دستگاه قضا در همدان:

ناآرامى هاى اخير 
نتيجه كوچك شمردن مشكل بود

■ رئيس جديد سازمان قضايى نيروهاى مسلح استان همدان معرفي شد

روزهاى بارانى و برفى در انتظار همدانى ها
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان از ورود سامانه 

بارشى جديد از اواخر روز چهارشنبه به آسمان استان خبر داد.
محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: از امشب با 
ورود سامانه بارشــى جديد، در برخى ساعات بارش برف و باران را 
به ويژه در مناطق جنوب و غرب استان خواهيم داشت و فعاليت بارشى 

تا روز يكشنبه ادامه خواهدداشت.
باقرى شكيب بيان كرد: روز پنجشنبه بارش باران و جمعه شب بارش 
برف در ســطح استان قابل مشاهده اســت و به ويژه جمعه شب طى 

ساعاتى وزش باد نسبتاً شديدى را شاهد خواهيم بود.

هواى آلوده 
بالى جان كودكان و بزرگساالن است

 يك فوق تخصص آســم، آلــرژى و ايمونولوژى در همدان گفت: 
آلودگى هوا در همدان بالى جان كودكان و بزرگساالن شده است.

مدتى است كه هواى همدان روى خوشى به ساكنانش نشان نمى  دهد و 
هر روز شاهد آلودگى هرچه بيشتر هواى شهرمان در ساعات مختلف 

شبانه روز هستيم.
در ساعات تاريكى شــب وقتى به تيرچراغ برق خيره مى شويم ذرات 
آلوده و معلق در هوا از نظرها پنهان نبوده و با هر نفسى كه مى كشيم يكى 
پس از ديگرى وارد سيستم تنفسيمان شده  و در عمق جانمان مى نشيند.

البته اين مشــكل مربوط به همدان نبوده و دامنه گسترده آن پايتخت و 
بســيارى از مناطق كشور را درگير كرده است. ستاد مديريت بحران هر 
اســتان با توجه به شاخص هاى آلودگى هوا نسبت به تعطيلى مدارس 

براى نجات جان و حفظ سالمتى مردم تصميم گيرى مى كند.
اما متاســفانه موضوعى كه موجب رنجش مردم استان همدان شده اين 
است كه مسئوالن استانى آلودگى هوا و عدد مربوط به شاخص آلودگى 
را انــكار كرده و علت آلودگى هوا را مربوط به وارونگى هوا و بى خطر 
مى دانند. اولين روز از فصل زمســتان كه عدد شاخص آلودگى هواى 
همــدان به طرز خطرناكى باال رفت، هيچ اقدامى براى تعطيلى مدارس 
انجام نشد و كودكان دبستانى كه جزو گروه هاى حساس جامعه هستند 

مجبور شدند در هواى آلوده به مدرسه بروند.
اين موضوع بهانه                                                          اى شــد تا به ســراغ يكى از پزشكان فوق تخصص 
همدان در رشــته آسم، آلرژى و ايمونولوژى بالينى برويم تا در جريان 
تاثير مخرب هواى آلوده بر سيســتم بدنى و راه هاى پيشــگيرى از آن 

قرار بگيريم.
فوق تخصص بيمارى هاى آسم، آلرژى و ايمونولوژى بالينى در استان 
همدان به تسنيم گفت: قرارگرفتن در معرض هواى آلوده سبب تشديد 
مشــكالت تنفســى و بروز حمله در بيماران مبتال به آسم و برونشيت 

مى شود.
دكتر مژگان صفرى در گفت وگو با تســنيم در همدان، اظهار داشــت: 
آلودگى هوا از طرفى سبب تشديد برخى بيمارى ها به ويژه بيمارى هاى 
تنفسى مى شــود و از طرفى هم عاملى براى بروز و ايجاد يك بيمارى 

خطرناك در طوالنى مدت است.
وى گفت: افراد ســالم هم اگر در طوالنــى مدت در هواى آلوده نفس 
بكشــند خطر ابتال به سرطان ريه و بيمارى هاى قلبى عروقى در آن ها 

افزايش مى يابد.
اين پزشك فوق تخصص اظهار داشت: وقتى مى گوييم هوا آلوده است 
يعنى ذرات دى اكسيد نيتروژن، تركيبات گوگرد و سرب در هوا معلق 
است كه هر يك بر روى يك قسمت از بدن تاثيرات مخرب مى گذارد.

صفرى افزود: مثال تركيب سرب بر روى سيستم اعصاب تاثير مى گذارد 
و حتى سبب عصبانيت و پرخاشگرى در كودكان مى شود.

وى بــا تاكيد بر اينكه آلودگى هوا حتى براى افراد ســالم هم پرعارضه 
است، اظهار داشت: سوزش چشم، سرفه و سوزش گلو حداقل عوارض 

آلودگى هوا براى افراد سالم است.
اين پزشك با تاكيد بر اينكه افراد زير 14 سال بيشتر از ساير گروه هاى 
سنى در معرض آسيب هاى ناشى از آلودگى هوا هستند، گفت: علت اين 
امر هم تنفس ســريع در كودكان است. به گونه   اى كه با هر تنفس مقدار 

قابل توجهى از ذرات آلوده را وارد بدنشان مى كنند.
صفرى با اشــاره به اينكه خانم هاى باردار و بيمارانى كه تحت درمان با 
شيمى درمانى هستند به هيچ عنوان نبايد در هواى آلوده تردد كنند، گفت: 
منوكسيد كربن موجود در هواى آلوده با تأثير در جريان خون زنان باردار 
سبب آسيب به جنين مى شود. وى با بيان اينكه بسيارى از مردم براى در 
امان ماندن از عوارض آلودگى هوا از ماسك هاى معمولى يا ماسك هاى 
جراحى اســتفاده مى كنند، اظهار كرد: اين ماسك ها براى جلوگيرى از 
انتقال عفونت به افراد ديگر اســتفاده مى شود و تاثيرى در جلوگيرى از 

ورود ذرات آلوده هوا به بدن ندارد.
اين پزشــك متخصص با تاكيد بر اينكه بهتر است در روزهايى كه هوا 
آلوده اســت از قرارگرفتن در فضاى باز و مكان هاى پرتردد خوددارى 
كنيد، گفت: استفاده از ماسك هاى فيلتردار در هواى آلوده كارساز است.

1- شفافيت هزينه هاى انتخاباتى به اين دوره انتخابات نمى رسد. گويا 
برخى نمايندگان به دنبال ارائه طرحى براى اجراى شــفافيت هزينه ها 
از انتخابات اخير هستند. گفتنى است اين تالش در شرايطى است كه 

اصالح كلى قانون انتخابات در مجلس مسكوت مانده است.
2- فروش قســطى و غيرنقدى از بازار به حوزه خدمات رسيده است. 
گويا برخى از دفاتر خدمات مســافرتى براى ايجاد اشــتياق و جذب 
مسافر به روش هايى چون اقســاط و ارائه وام روى آورده اند. گفتنى 
است مسافرت  هاى داخلى بنا به شرايط اقتصادى كاهش داشته است. 

3- تعــداد دانشــگاه هاى اســتان در ســال تحصيلى آينــده كاهش 
خواهديافــت. گويا اين كاهــش در ادامه اجراى طرح ســاماندهى 
دانشگاه ها خواهدبود. گفتنى است در اين طرح برخى دانشگاه ها ادغام 

يا تجميع خواهندشد.
4- نماينــدگان قصد ورود براى افزايش حقــوق كارمندان را دارند. 
گويا اين ورود، بيشــتر تبليغاتى و براى به دست آوردن دل كارمندان 
در انتخابات خواهدبود. گفتنى است ورود نمايندگان در سال گذشته 
منجر به تفاوت چندانى با نظر دولت در اجرا نشد و دولت بيشتر نظر 

خود را اجرا كرد. 
5- استعفا در شوراى شهر همدان درحال رواج يافتن است. گويا اين 
اســتعفاهاى باكالس ابتدا از كميته ها شــروع شده است. گفتنى است 
تهديد به استعفا و بازى با اين واژه در سال هاى پايانى فعاليت اعضاى 

شوراها در هر دوره رواج داشته و موضوع جديدى نيست.

 محمــد روشــنايى در آئينى بــا حضور 
رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح كشور، 
رئيس كل دادگســترى و فرماندهان نيروهاى 
نظامى و انتظامى همدان به عنوان رئيس جديد 
ســازمان قضايى نيروهاى مســلح اين استان 

معرفى شد.
معاون رئيس قوه قضاييه در اين مراسم گفت: 
ناآرامى هاى اخير بعد از سهميه بندى بنزين و 
آسيب هاى ناشــى از آن، نتيجه وقت كشى و 

كوچك شمردن چالش هاى پس از آن بود.
حجت االسالم شكرا.. بهرامى بيان كرد: برخى 
استان ها مقدارى مسئله را كوچك گرفته بودند 
براى نمونه در مشــهد پس از سخنرانى برخى 
افراد به يكى از مسئوالن گوشزد كردم كه اين 

قضيه بار امنيتى دارد و مراقب باشيد. 
به گــزارش ايرنــا،  رئيس ســازمان قضايى 
نيروهــاى مســلح تأكيد كرد: دشــمنان نظام 
اســالمى و كشورهايى كه برجام را امضا كرده 
بودند به طرفدارى از آشــوبگران پرداختند و 
حتى به آنها نحوه حمله و آسيب زدن به اموال 

را آموزش مى دادند.
حجت االســالم بهرامــى يادآورى كــرد: در 
آشــوب هاى اخير افرادى اقــدام به آتش زدن 
بانك هــا و ترقه بازى كردنــد اما مردم همدان 
هوشــيارانه عمــل كردنــد و همــدان جزو 

استان هاى امن كشور بود.
معظم  رهبر  گفــت:  بهرامى  حجت االســالم 
انقالب وقتى مى فرمايند كليد حل مشــكالت 
را بايد در درون كشــور جست وجو كرد اين 
گفته برگرفته از مبانى الهى اســت و حتى در 
قرآن عنوان شــده كه دشمنان به عهدشان وفا 

نمى كنند و بايد از ديگران دل بريد.
رئيس ســازمان قضايى نيروهاى مسلح افزود: 
وقــت و زمانــى كــه در اين ســازمان براى 
پيشگيرى از بروز تخلف صرف مى شود بيشتر 
از رســيدگى به پرونده و صدور حكم است 
بنابراين بايد و نبايدهاى قضايى بايد تبيين شود 

تا پرونده هاى قضايى پيش نيايد. 
بهرامــى اضافه كرد: مــا راهى جز حركت در 
مسير واليت فقيه نداريم چراكه تنها راه نجات 
كشور توجه به اين مؤلفه بوده و مسير اتصال 
ما به اهل بيــت (ع) عصمت و طهارت، ولى 

فقيه است. 
 حجت االسالم بهرامى خاطرنشان كرد: در فتنه 
88 رهبرى انقالب فرمودند بازرســى دوباره 
صندوق هاي اخذ رأى ايرادى ندارد اما اجازه 
نمى دهم انتخابات ابطال و به يك بدعت تبديل 
شود.  معاون رئيس قوه قضاييه گفت: بيشترين 
ميزان تخفيف براى سربازان فرارى در صورت 
مراجعه به محل خدمت يا حضور براى اعزام 

به خدمت سربازى پيش بينى شده است.
وي در حاشــيه اين مراسم هم گفت: يكى از 
جرام هاى مورد بررســى در ســازمان قضايى 
نيروهاى مسلح فرار از خدمت سربازى است.

وى اضافه كرد: افرادى خواســته يا ناخواسته 
تحت تاثير عواملى قــرار گرفته و به خدمت 
سربازى نمى روند هر چند با گذر زمان از اين 

كار پشيمان مى شوند.
رئيــس ســازمان قضايى نيروهاى مســلح از 
ســربازان فرارى خواست براى انجام خدمت 
سربازى اقدام كنند و گفت: اين افراد در پايان 
خدمت ســربازى از نهايت تخفيف و موارد 
عفو در تعقيب و عفــو از مجازات برخوردار 

مى شوند.
حجت االســالم بهرامى در ادامه با بيان اينكه 
آمار جرائــم در نيروهاى مســلح 20 درصد 

كاهش داشــته است اظهار داشت: ميزان جرام 
در نيروهــاى مســلح با اقدامات پيشــگيرانه 
صورت گرفتــه در اين ســازمان و همراهى 
وزارت دفاع، فرماندهان ارتش، سپاه و نيروى 

انتظامى روند كاهش داشته است.
 دشمن به دنبال تبديل

 مطالبات صنفى به تهديد امنيتى است
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان گفت: 
دشــمن به دنبــال تبديل مطالبــات صنفى و 
اجتماعى به تهديدهاى امنيتى اســت بنابراين 
نبايــد اجــازه داد پديده هــاى اجتماعــى به 

موضوعات امنيتى تبديل شود.
پديده هاى  گفــت:  هم  عدالتخواه  محمدرضا 
اجتماعى همواره بين فرصت و تهديد ســيال 
هستند؛ اگر براى اين پديده ها به موقع تدبير و 

چاره انديشى نشود به تهديد تبديل مى شوند.
وى بيان كرد: دشمنان دنبال سوق دادن مطالبات 
صنفى و اجتماعى به ســمت تهديدات امنيتى 
هستند، بنابراين بايد مسئوالن با هوشيارى به 
موقع تهديدها را واكاوى كرده و تهديدات را 

به آسيب و آسيب را به فرصت تبديل كنند.
رئيس كل دادگســترى استان همدان ادامه داد: 
نبايد در مواجهه با آسيب هاى كوچك موجود 
در ســطح اجتماعى آنقدر دير عمل كرد كه به 

موضوع مهم امنيتى تبديل شود.
عدالتخواه گفت: بســيارى از جرايم در بستر 
ناآگاهى و نبود نظارت شــكل مى گيرد كه با 
آگاهى بخشــى و مراقبت مى توان از بروز آنها 
پيشــگيرى كرد و ســازمان قضايى نيروهاى 

مسلح در اين زمينه موفق عمل كرده است.
وى ادامه داد: سازمان قضايى نيروهاى مسلح 
با حضــور و ورود به يگان هاى نظامى و ارائه 
آموزش هاى الزم از بروز بسيارى از تخلف ها 

پيشگيرى كرده است.
عدالتخواه تاكيد كرد: دشــمن بــراى نفوذ به 
مســئوالن داراى برخى مناصــب با اهميت و 
حســاس برنامه دارد و درصدد ايجاد و ارتباط 

براى اعمال نفوذ هستند.
وى ادامــه داد: گاهــى مواقع افــراد به طور 
ناخواسته در دام دشمن قرار گرفته و اطالعات 
طبقه بندى شده را فاش مى كنند و اين كار آنها 

ضرباتى را به جبهه خودى وارد مى كند.
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان اضافه 
كرد: ســازمان قضايى نيروهاى مســلح محل 
آگاهى بخشى، مراقبت، پيش بينى و پيشگيرى از 
بروز جرم و تخلف است و بايد با مجازات هاى 

اصالحى فرد را به آغوش جامعه بازگرداند.
همدلى بين نيروهاى مسلح آشكار است.

فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
گفــت: در حالى كه دشــمن بــا روش هاى 
مختلف درصدد ايجاد مشــكالتى براى ايران 
اسالمى اســت وفاق و همدلى بين نيروهاى 

مسلح آشكار است.
 مظاهر مجيدى گفت: در قرآن كريم به عظمت 
نيروهاى مسلح به عنوان بازوى توانمند كشور 

اشاره شده است. 
مجيدى افزود: هر چند ما القابى نظير سردار و 
امير را داريم اما آنچه در حركت بزرگ تمدن 
سازى با هدف زمينه سازى ظهور آماده كنيم در 

اين راستا بايد تمرين واليتمدارى كرد. 
 ارشــد نظامى آجــا و فرمانده پايگاه ســوم 
شــكارى اســتان همدان نيز گفت: عملكرد 
سازمان قضايى و تدبير اين مجموعه در كاهش 

پرونده هاى تخلف موثر بوده است.
رضا خدايى بيان كرد: كمك رئيس ســازمان 
قضايــى اين اســتان به كاهــش تخلفات در 
افزايش توان رزمى نيروهاى مسلح اين استان 

تاثير داشته است. 
وى ادامه داد: با وجود فاصله طوالنى سازمان 
قضايى اســتان با پايگاه سوم شــكارى اما با 
حضور رييس ســازمان قضايــى كالس هاى 

زيادى براى آگاه سازى برگزار شد. 
فرمانده پايگاه ســوم شــكارى نيروى هوايى 
ارتش گفت: براى بــروز حوادث احتمالى از 
سمت غرب كشور يگان هاى عمده همدان در 
قالب پدافند هوايى غرب، تيپ شهيد قهرمان 
و پايگاه سوم شــكارى شهيد نوژه وارد عمل 

مى شوند.
رئيس جديد ســازمان قضايى نيروهاى مسلح 
اســتان همدان نيز در اين آييــن بيان كرد: هر 
حكومتــى براى حفــظ اســتقالل و تماميت 
ارضى نيازمند نيروهاى مســلح قوى است؛ به 
ويژه ايران كه بواســطه موقعيت جغرافيايى و 

راهبردى با تهديدها مختلف مواجه است.
محمد روشنايى افزود: حفظ آمادگى نيروهاى 
مسلح براى تقابل با دشمن ضرورى است اما 
ادوات و توان به تنهايى كافى نيست و نيازمند 
نيروى متعهد كارســاز بوده و اينها مكمل هم 
هستند.  وى بيان كرد: سازمان قضايى نيروهاى 
مسلح و مراجع بازرســى و نظارتى در حفظ 
نيروها بسيار تالش كنند بنابراين اين نهادهاى 
نظارتى بايــد به گونه اى عمل كننــد كه تنها 

نيروهاى متخلف از آنها هراس داشته باشند.
وي ادامه داد: كار در نيروهاى مســلح بســيار 
حســاس و با اهميت اســت و بايد جابجايى 

نيروها با حساسيت ويژه اى دنبال شود. 

روشــنايى ادامه داد: كار قضايى و قضاوت از 
اهميت بااليى در تمام نظام ها برخوردار است 
و در ســازمان قضايى حساسيت كار نسبت به  
دادگسترى بيشتر است چرا كه اين سازمان با 
نيروهايى كه نماد حاكميت و نظام هستند در 

ارتباط است.
 وى تأكيد كرد: اگر در جايى نيروى مســلح 
بدون دليل جلب و احضار شــود به طور حتم 
جسارت، شجاعت و شــهامت از وى سلب 
شده و او از مسئوليت پذيرى و مديريت دورى 

مى كند.
رئيس جديد ســازمان قضايى نيروهاى مسلح 
استان همدان ادامه داد: اين سازمان در راستاى 
اجرا و تحقق منويــات رهبر معظم انقالب و 
عمل به تكاليف هر جا نياز باشــد حمايت و 
در صورت ضرورت با متخلف برخورد قاطع 

مى كنيم.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان هم گفت: يكى از نكات ارزشمند نظام 
اسالمى، نيروهاى مسلح است كه از آن مى توان 

به عنوان شمشير بران ياد كرد.
مصطفى آزادبخت با بيان اينكه نيروهاى مسلح 
هر جا نياز بوده با ايثار جان و از خود گذشتى، 
امنيت ايران را تثبيت و تضمين كردند، افزود: 
سازمان قضايى براى نيروهاى نظامى و انتظامى 

حكم صيانت كننده دارد.
وى ادامه داد: رئيس ســابق ســازمان قضايى 
نيروهاى مســلح استان عضو برجسته شوراى 
تأمين همدان اســت كه با نقــش آفرينى، اين 
شورا را در پيشــبرد اهداف و برنامه ها كمك 

كرد. 
رئيس سابق ســازمان قضايى نيروهاى مسلح 
استان همدان نيز در اين آئين اظهار داشت: به 
فرموده رهبر معظم انقالب خدمت در سازمان 

قضايى نيروهاى مسلح بايد حكيمانه باشد.
محمدجعفر شــهبازى اضافه كــرد: رأى يك 
قاضى در نيروهاى مســلح بايد در چارچوب 
معنويات معظم له باشد؛ يعنى به گونه اى باشد 
كه نه نيروهاى مسلح را از ماموريت بازدارد و 
نه با رأى سبك موجب اختالل در انجام وظيفه 

اين نيروها شود. 
وى افــزود: اين ســازمان وظيفــه بزرگى در 
راســتاى برقرارى امنيت با همراهى نيروهاى 

مسلح دارد و تابع احساسات نيست. 
شــهبازى گفت: تمام تالش ســازمان قضايى 
نيروهاى مسلح همدان اين بود كه با فرماندهان 
نظامى و انتظامى در جهت پيشبرد اهداف نظام 

جمهورى اسالمى همراهى داشته باشد.

منفى گويى زنان در خانه 
مخربتر از 
بدحجابى است

 مشاور رئيس نهاد نمايندگى رهبر معظم انقالب 
در دانشــگاه ها بــا تاكيد بر تأثير اميــد در تربيت و 
پرورش فرزندان مقاوم و مستعد گفت: منفى گويى و 
بدزبانى زنان در خانواده از بدحجابى آنها در جامعه، 

براى آينده كشور مخرب تر است.
حجت السالم عليرضا پناهيان كه در همايش بزرگ 
خانواده و مدرســه در همدان ســخن مى گفت، به 
تاثيــر كالم و گفتار مــادران در خانواده تاكيد كرد 

و افزود: بدزبانى زنــان به ويژه منفى گويى آنها آثار 
مخربى بر تربيت فرزندان و همچنين همسران آنها 

دارد.
وى هــر گونه گفتار و كالم منفــى والدين به ويژه 
مــادران در حضور كودكان را ممنــوع اعالم كرد و 
اظهار داشــت: مادران از درد و رنج هاى خود براى 
فرزندانشان ســخن نگويند و ياس و نااميدى را به 
كودكان خــود منتقل نكنند، زيــرا اين نكات منفى 
همچون لكه هاى سياه در ذهن كودك تا جوانى باقى 

مى ماند.
پناهيان با اشاره به اينكه آينده ايران در دست همين 
كودكان است گفت: بى ترديد آينده خوب و آباد در 
گرو فرزندان قوى و با اســتعداد اســت و اين مهم 

نيازمند ذخيره سازى انرژى در دوران طفوليت است.
اين استاد حوزه و دانشگاه پوشش مناسب و خوش 
كالمى را الزمه زنان ايرانى دانســت و گفت: مقوله 
حجاب در برابر اهميت مســئله كالم و گفتار نيكو، 

موضوعى دست چندم محسوب مى شود.
وى از مادران خواســت: منبع قدرت و انرژى براى 
كودكانشان باشــند به ويژه پســران كه در آينده بار 
اقتصــاد خانواده بر دوش آنهاســت و بايد مقاوم و 

محكم پرورش يابند.
حجت الســالم پناهيان ريشه بسيارى از طالق ها در 
بين زوج هاى جوان را ضعف شخصيتى نشات گرفته 
از كودكى دانست و گفت: حتى اگر اينگونه زوج ها 
كارشــان به طالق منجر نشــود همواره با كدورت 

زندگى كرده و از باهم بودن لذت نمى برند.
مشاور رئيس نهاد نمايندگى رهبر معظم انقالب در 
دانشگاه ها با اشاره به پرداختن دين اسالم به صورت 
تخصصــى به موضوع تربيت فرزندان خاطرنشــان 
كــرد: اگر در خانه و مدرســه مبانــى دينى الگوى 
تعليم و تربيت باشــد، آينده سازانى مفيد و باارزش 
پروش داده ايم. حجت السالم پناهيان عالوه بر تبيين 
نقش اثرگذار خانه و مدرســه در پرورش نسل قوى 
و اميدوار، گفت: دوران مظلوميت ايران تمام شــده 
اما هنوز در سرودها و اشــعار رسانه ملى تيرگى و 

نااميدى القا مى شود كه بايد اصالح شود.
مديرعامل موسسه فرهنگى شــهيد محراب آيت ا... 
مدنى نيز در اين همايش با اشاره به انتخابات پيش رو 

از نهادهاى مسئول خواســت انتخاب فرد اصلح و 
مــالك و معيارهــاى گزينش افراد شــاخص را به 

جوانان آموزش دهند.
ســيد محمدكاظم حجازى اظهار داشــت: 2 ماه تا 
انتخابات باقى مانده و از اين فرصت براى آموزش و 
آگاهى بخشى به نوجوانان و جوانان بايد استفاده كرد.
وى افزود: خانواده ها، آموزش و پرورش و دانشگاه ها 
بهترين نهادهاى مسئول براى افزايش دانش و آگاهى 
جوانانى هستند كه به پاى صندوق هاى راى مى روند.

حجــازى جوانان را تحول آفرين دانســت و گفت: 
افزايش بينش سياسى جوانان بيش از هر چيز وظيفه 
خانواده است و پدرو مادرها نبايد از اين مهم غفلت 

كنند.
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تشكيل 5250 پرونده براى مساكن 
خسارت ديده در سيل نهاوند

 براى بازســازى و بهسازى واحدهاى خسارت ديده در سيل امسال 
نهاونــد 208 ميليارد تومان تســهيالت براى بازســازى 5250 واحد 

مسكونى اختصاص يافته است.
مدير بنياد مســكن نهاوند گفت: ســيل امســال خســارت زيادى به 
واحدهاى مســكونى نهاوند وارد كرد، گفت: پرداخت تســهيالت به 
متقاضيان خسارت ديده در سيل همچنان ادامه دارد و عمليات ساخت و 

تعمير واحدهاى مسكونى به سرعت در حال انجام است.
عليرضا نثارى افزود: از اين تعداد 2360 واحد ســاختنى، 1900 واحد 
تعميرى و 1076 واحد معيشــتى و براى افراد تحت پوشش نهادهاى 
حمايتى ســاخت و تعمير مى شــود. وى با اشــاره به سرعت گرفتن 
ارائه تســهيالت گفت: در كمترين زمان با تالش كاركنان بنياد مسكن 
نهاوند متقاضيان به بانك معرفى مى شــوند و هم زمان با پيشرفت كار 
تســهيالت را دريافت مى كنند. نثارى افزود: همه سهميه شهرستان در 
بخش بهسازى و تعميرى تخصيص يافته و جذب شده است و پرداخت 
تســهيالت عادى نيز طبق روال انجام مى شــود و همــه متقاضيان به 
بانك هاى عامل براى دريافت تســهيالت معرفى شده اند و بيش از 84
درصد پرونده هاى شهرســتان عقد قرارداد كرده اند. مدير بنياد مسكن 
نهاوند بابيان اينكه تسهيالت معيشــتى نيز به متقاضيان شناسايى شده 
پرداخت مى شود، گفت: اين كمك ها براى افراد نيازمند تحت حمايت 
نهادهاى حمايتى و سپس ساير افراد نيازمند در نظر گرفته شده است و 

كمك بالعوض نيز شامل اين متقاضيان مى شود.
وى اظهار داشت: كل بودجه استان همدان در بخش بازسازى واحدهاى 
آسيب ديده در سيل 715 ميليارد تومان است كه سهم شهرستان نهاوند 

208 ميليارد تومان است كه جذب شده است.
وى در پايان گفت: عالوه بر تسهيالت مربوط به سيل حدود 50 ميليارد 
تومان نيز براى ارائه تســهيالت عادى براى ساير متقاضيان طبق روال 

معمول كار بنياد مسكن در نظر گرفته شده است.

مخازن روستاى "جهان آباد" نهاوند به 
انبارروغن خوراكى كشور تبديل مى شود

 نماينده نهاوند در مجلس گفت: با پيگيرى هاى فراوان موفق شديم 
كه از انبارهاى شركت نفت واقع در روستاى جهان آباد كه بدون استفاده 

شده بودند براى ذخيره سازى روغن خوراكى كشور استفاده كنيم.
حسن بهرام نيا با اعالم اين خبر اظهار كرد: پس از پيگيرهاى مستمر از 
ابتداى دوره نمايندگى تاكنون خوشبختانه پس از 9 سال بى استفاده بودن 
انبارهــاى نفت شهرســتان نهاوند واقــع در روســتاى جهان آباد كه 
سرمايه هاى اين كشور محسوب مى شوند و روزبه روز مستهلك مى شد 
براى اشتغال زايى و استفاده بهينه روز دوشنبه طى قراردادى رسمى به 

شركت مادر تخصصى بازرگانى وزارت صمت واگذار شد.
وى افزود: ازاين  پس انبارهاى باال به منظور ذخيره روغن مايع كشــور 
مورداســتفاده قرارخواهد گرفت و نكته قابل توجه اين پيگيرى ايجاد 

اشتغال پايدارى است كه براى شهرستان به ارمغان خواهد آورد.

توليد بيش از 200 تن كدو آجيلى 
در اسدآباد

 مدير جهادكشاورزى شهرســتان اسدآباد از توليد بيش 
از 200 تن كدو آجيلى در اين شهرســتان خبرداد و گفت: 
امســال بيش از 220 هكتار از اراضى شهرســتان به كشت 
كدو آجيلى اختصاص داشــت كه از ايــن ميزان اراضى در 
ســالجارى بيش از 200 تا 210 تن محصول برداشــت و 

روانه بازار شده است.
ســقراط بيرنگ در گفت وگو با ايســنا، ميانگين توليد هر هكتار 

از تخــم آجيلى را 800 كيلوگرم برشــمرد و افــزود: محصول 
برداشت شده شهرستان را دالالن مى خرند و به ديگر شهرستان ها و 
استان مى فروشند و از طريق اين استان ها با واسطه به كارخانجات 

تهران و اصفهان فرستاده مى شود. 
وى بــا بيان اينكه كــدو آجيلى از محصوالتى اســت كه نياز 
به آب بســيار كم دارد به طورى كه بــا يك تا 2 نوبت آبيارى 
مى توان محصول خوبى برداشت كرد، يادآور شد: اين محصول 
ارزش افزوده نسبتًا خوبى دارد و وجود كارگاه هاى تخمه پزى 
و بوجارى و حذف واســطه ها مى تواند ارزش افزوده بيشترى 
بــراى بهره برداران اين امر ايجادكند ضمــن اينكه كارگاه هاى 

محدودى دراين زمينه در شهرستان فعاليت مى كنند.
بيرنــگ هدف از اجراى اين كشــت را تنوع الگوى كشــت 
و رعايــت تنــاوب زراعــى مناســب و مصــرف بهينه آب 
كشــاورزى عنوان كــرد و گفــت: در حال حاضــر عالوه بر 
كشــت كدوآجيلى، كشــت كدوحلوايى نيز در حاشيه مزارع 
شهرستان رواج دارد كه كشــاورزان اسدآبادى امسال بيش از 
40 هكتار از حاشــيه مزارع و جاليزهاى خود را به كشت اين 
محصــول اختصاص دادند و بيــش از 1600 تن كدوحلوايى 
برداشــت كردند كه بيشــتر اين ميزان محصول توليدشــده به 

مى رسد. شهرستان  مصرف 

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

تجديد مناقصه عمومى  يك مرحله اي ساماندهى و اليروبى رودخانه هاى استان همدان

       شركت آب منطقه اى همدان

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعايت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و آيين نامه اجرايي بند ياد شده، پروژه اي با اطالعات مشروح 
ذيل را به شركت هاي ذيصالح كه داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار مي باشند، واگذار نمايد.

1. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان، انتهاي خيابان جهاد، نرسيده به ميدان ماليات،    تلفن: 9-38220737(81 98+)  و فاكس: 38220225 (81 98+)  
شرح عمليــات: 

1) ساماندهى و اليروبى رودخانه هاى استان همدان شامل: عمليات نقشه بردارى و برآورد احجام دقيق در هر محدوده، قطع اشجار، بوته كنى، لجن بردارى، خاكبردارى و تعريض بستر رودخانه به عرض 
مناسب، ايجاد شيب پايدار ديواره رودخانه ها و دايك سازى حفاظتى و حمل مصالح مازاد بر نياز در محدوده هاى سيل خيز رودخانه هاى استان همدان

 برآورد اوليه كار: 32,988,800,207 ريال بر اساس فهارس بهاي سال 1398
2. مدت اجراي كار: 6 (شش) ماه شمسى

3. محل اجرا: كليه شهرستان هاى استان همدان 
4. پايه و رشته مورد نظر: داشتن صالحيت پيمانكارى معتبر در رشته آب با رتبه پنج و باالتر، از سازمان برنامه و بودجه.

5. نوع و مبلغ تضمين : مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1،650،000،000 ريال (يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال) است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف" به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى شود.

 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران
 ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هيأت محترم وزيران)

الزم به ذكر است كه چك شخصي، چك مسافرتي و يا چك پول قابل قبول نمي باشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه برآن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در 

آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود.
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ پانصد هزار (000,500) ريال از طريق سامانه ستاد الكترونيكى دولت به حساب جاري سيبا به شماره  4001116404020914  (با 

شماره شباى  660100004001116404020914 ) تحت عنوان درآمد آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند. 
6. مهلت دريافت اسناد: از چهار شنبه تاريخ 98/10/04 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/10/08

7.  محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir . كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند. 
8.  تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت در مناقصه  ندارند حداكثر تا تاريخ  98/10/18 مى باشد.

9. تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه  مورخ 98/10/21 اسناد مربوط را تكميل و به شرح ذيل تحويل مى نمايند.  محل تحويل 
نسخه فيزيكى  پاكات الف، ب، ج:  دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان.  ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به ارائه  پاكات الف، ب و ج  بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت 

نيز مى باشند. 
10. تاريخ بازگشايي پاكات: پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز يكشنبه  98/10/22 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) در كميسيون مناقصه (سالن شهيد يوسف صنعتى شركت آب 

منطقه اى) بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.    
11. ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد. 

 ( م الف 1535 )

نوبت دوم: 98/10/04
شماره  98/13- الف آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم

 محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و با رعايت قوانين و مقررات مالي و از طريق آگهي مناقصه عمومي پروژه بازسازي و جبران خسارت سيل سال 
1398 مربوط به مسيل اصلي شهر به طول 350 متر را به شركتهاي واجد صالحيت و مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و داراي گريد حداقل 5 آب و با شرايط ذيل 

واگذار نمايد:

* كليه متقاضيان جهت شركت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت  ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir : اقدام نمايند و جهت 
كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس  7 -33237445-081داخلي 134 حاصل نمايند.

متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 97/9/27 تا مورخ 97/10/4 دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 98/10/15 تا آخرين روز قبل از كميسيون 
نسبت به بارگذاري اسناد اسناد بصورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند.

شهرداري در رد ياقبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد .
هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.
* شهرداري تعهدي در خصوص پرداخت نرخ تنزيل اسناد خرانه اسالمي ندارد.

به پيشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست چهار پاكت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه وبه شرح ذيل تكميل نمايند. 

پاكت الف :متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز 
وفيش واريزي را در داخل پاكت الف قرارداده  ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده ويا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد 

خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند ، همچنين در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل PDF بارگذاري شود.
پاكت ب:متقاضيان مي بايست رزومه كاري ،گواهينامه صالحيت پيمانكاري و آخرين تغييرات شركت،فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مدير عامل ورئيس هيات مديره ،اسناد مناقصه 

را در داخل پاكت ب قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نمايندودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل PDF بارگذاري شود.
پاكت ج:متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را تكميل وامضا ومهر نمايند وآن را داخل پاكت ج قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نمايند ودر سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت به صورت فايل PDF بارگذاري شود.
مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه ،اسناد مناقصه را بصورت الكترونيكي و فيزيكي تحويل نمايند.محل تحويل نسخه فيزيكي (ضمانت نامه) دبيرخانه شهرداري نهاوند و 

محل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ) ميباشد .
متقاضيان مي بايست هرسه پاكت الف،ب،ج را در داخل پاكت ((د)) قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنين آدرس دقيق وشماره تماس شركت را روي پاكت 
نوشته وتا پايان وقت اداري مورخ 98/10/15 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. كه بصورت تحويل نسخه فيزيكي مي باشد ومحل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت (ستاد ) مي باشد.
نظارت برنحوه اجراي كار بر اساس نقشه و مشخصات به عهده شهرداري واحد عمران  مي باشد .

كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح  مورخ 98/10/16 تشكيل و  ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) در كميسيون مناقصه د رمحل (شهرداري ) 
بازگشايي و خوانده مي شود. چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.

چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعالم كميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و بانفر دوم قرارداد منعقد 
مي شود و چنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد.سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد ميگردد.(م الف 230)

چاپ آگهي نوبت اول98/9/27  - چاپ آگهي نوبت دوم98/10/4 

مبلغ ضمانتنامه شركت گريد ونوع شركتمبلغ پروژه (ريال)نوع پروژهرديف
در مناقصه

محل اعتبار پروژه اعتبارات

بازسازى و جبران خسارت سيل سال 98 كه شامل: 1
گودبردارى-پى كنى - تخريب ديواره قديمى - 
اجراى ديواره بتنى - پياده رو و  پل سازى و ... 

مطابق فهرست بها آب و ابنيه سال 98 

12 /500/000/000
به صورت اسناد خزانه اسالمى با 

سررسيد 1400/8/17

تملك دارايى هاى 625/000/000 ريالحداقل 5 آب و ابنيه   
سرمايه اى سال 98

 دبير ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
اســتان همدان گفت: در 8 ماهه امســال 
167 ميليارد تومان كاالى قاچاق در استان 

كشف شد.
به نشست بررسى مسائل فرهنگى قاچاق 
كاال و ارز با حضور دبير ســتاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز استان همدان، مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، نمايندگاه سپاه 
انصارالحسين و نيروى انتظامى و جمعى 
از خبرنگاران و فعاالن فرهنگى در سالن 
كنفرانس مجموعه فرهنگى، هنرى شهيد 

آوينى برگزار شد.
دبير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان 
همدان در اين نشست با اشاره به اين كه 
در حــوزه قاچــاق كاال و ارز اقدامــات 
فرهنگى كمرنگ بوده است، اظهار داشت: 
در اين حــوزه روحانيــت، ائمه جمعه، 
دانشــگاه ها، اهالى هنر و اصحاب رسانه 
بايد ورود كنند و در تبليغ و معرفى كاالى 

ملى و استفاده از توليد داخلى بكوشند.
به گزارش تسنيم، حبيب موميوند افزود: 
چرخش مالى قاچاق كاال در كشور ساالنه 
12 تــا 25 هزار ميليارد تومان اســت كه 
اگر حداقل 50 درصد اين رقم در خريد 
كاالى داخلى هزينه شود بخش عمده اى 
از مشكالت اشتغال جوانان حل مى شود.

وى با اشــاره به اين كه بــا خريد كاالى 
قاچــاق يك كارگر ايرانــى بيكار و يك 

مى شود،  شــغل  صاحب  خارجى  كارگر 
گفت بايد با كار فرهنگى اين موضوع به 
يك باور فرهنگى تبديل شود تا كسى به 

سمت خريد كاالى قاچاق نرود.
دبير ســتاد مبارزه با قاچــاق كاال و ارز 
اســتان همدان با تاكيد بــر اين كه بحث 
مبارزه با قاچــاق كاال در 2 حوزه مقابله 
و پيشگيرى دنبال مى شــود، عنوان كرد: 
بى شــك پيشگيرى بهتر از درمان است و 
اگر مردم تمايلى براى خريد جنس قاچاق 
نداشته باشند، هزينه ها در حوزه مقابله نيز 

كاهش مى يابد.
موميوند تصريح كرد: در 8 ماهه امســال 
167 ميليارد تومان كاالى قاچاق كشــف 
شده اســت كه نســبت به مدت مشــابه 
در ســال گذشته افزايشــى 16 درصدى 

داشته است.
وى با اشــاره به اينكه 17 ســال پيش بر 
اساس فرمان 4 ماده اى مقام معظم رهبرى 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در كشور 
ايجاد شد، اظهار داشت: همه دولت ها به 
مبــارزه با قاچــاق كاال پرداختند و نبايد 
نگاه ها در اين حوزه سياســى و جناحى 

باشد.
وى تاكيد كرد: اســتان همــدان اگر چه 
استان مرزى نيســت اما در حوزه مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز از استان هاى جلودار 

است.

ــات  ــه جلس ــن ك ــان اي ــا بي ــد ب موميون
ســتاد تســهيل و رفــع موانع توليد اســتان 
ــدگان  ــكالت توليدكنن ــل مش ــراى ح ب
ــود  ــزار مى ش ــتمر برگ ــورت مس ــه ص ب
بــا  مبــارزه  ســتاد  اقدامــات  گفــت: 
برنامه هــاى  راســتاى  در  كاال  قاچــاق 
ســتاد تســهيل و رفــع موانــع توليــد 
اســت و اگــر جلــوى قاچــاق كاال گرفتــه 
مشــكالت  بــا  توليدكننــدگان  نشــود 

مى شــوند. مواجــه  عمــده اى 
وى در رابطه با سرنوشت كاالهاى قاچاق 
كشف شــده نيز عنوان كــرد: اين كاالها 
در اختيار ســازمان امــالك تمليكى قرار 
مى گيرد و برخى امحا و برخى صادرات 

معكوس مى شوند.
دبير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان 
همدان با اشاره به اين كه مبارزه با قاچاق 
كاال بايد به يك گفتمان تبديل شود، تاكيد 
كرد: اصحاب فرهنگ و هنر در اين بخش 

مى توانند تاثيرگذار باشند.
 قاچاق كاال ريشه فرهنگى دارد

مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
همدان در اين نشســت با بيــان اين كه 
اگرچه قاچاق كاال يك مســئله اقتصادى 
است اما ريشــه فرهنگى هم دارد، اظهار 
قاچاق كاال در باورهاى فرهنگى  داشت: 

مردم ريشه دوانده است.
احمدرضا احســانى افزود: قاچاق كاال به 

اقتصاد كشور ضربه مى زند و سبب كاهش 
توليد ناخالص ملى، رشد بيكارى، كاهش 
سرمايه ملى، كاهش امنيت ملى، افزايش 
تورم و كاهش انگيزه ســرمايه گذاران در 

امر توليد مى شود.
وى بــا بيان اين كه ريشــه هاى فرهنگى 

قاچــاق كاال بايد آسيب شناســى شــود، 
گفــت: در بعضى از جوامع اســتفاده از 
كاالى قاچاق بــراى مصرف كننده تبعاتى 
درپى خواهدداشــت، اما برخى در كشور 
ما به راحتى نيازهاى خود را از شهرهاى 
مرزى كردســتان و از سيستم قاچاق تهيه 

مى كنند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با 
تاكيد بر اين كه الگوى مصرف از كاالهاى 
لوكس بايد به سمت توليد ملى تغيير كند، 
عنوان كــرد: مردم هماننــد قاچاق مواد 
مخدر، قاچــاق كاال را نيز نبايد به عنوان 
يك شــغل بپذيرند و نبايد قاچاقچى كاال 
را كاســب بدانند و بايد اين كار را قبيح 

بشمارند.
ــر اســاس  ــان ايــن كــه ب ــا بي احســانى ب
ــا قاچــاق كاال   مــاده 14 قانــون مبــارزه ب
ــف  ــر موظ ــگ و هن ــى فرهن و ارز اهال
ــه راهــكار هســتند:  ــه همــكارى و ارائ ب
هنــرى  جامعــه  و  رســانه  اصحــاب 
اســتان بــا توليــد محتــوا و فرهنگســازى 
بايــد وارد عرصــه مبــارزه بــا قاچــاق كاال 

ــود. و ارز ش

 از اقدامات سطحى بپرهيزيد
معاون فرهنگى سپاه انصارالحسين همدان 
همدان نيز در اين نشست با اشاره به اين 
كه با انجام يك سرى اقدامات سطحى در 
مبارزه با قاچاق كاال ره به جايى نخواهيم 
برد، اظهار داشــت: اين معضــل بايد به 

صورت ريشه اى برطرف شود.
وحيــد خادمى افــزود: اعتمــاد مردم به 
كاالهــاى ايرانــى از بين رفته اســت و 
2 خودرو ســاز داخلى نقــش مهمى در 
ازبين رفتن اعتماد مردم به توليدات ملى 

داشته اند.
وى عنــوان كرد: در توليــدات داخلى به 
بحــث ضمانت و خدمات پس از فروش 
توجه نمى شــود و توليــدات نيز متنوع 

نيست.
خادمــى با تأكيد بر اين كــه كميته هاى 
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق كاال نبايد 
جزيــره اى عمل كنند، گفت: رســانه ها 
در اين حوزه حمايت نمى شوند و چرا 
نبايد از درآمد كشــف كاالهاى قاچاق 
رسانه ها  به  بخشى  قاچاقچيان  جريمه  و 

برسد؟

كشف167 ميليارد تومان 
كاالى قاچاق 
در همدان

نرخ باسوادى 
در نهاوند 97 
درصد است

 نهاوند ســومين شهر باســواد استان 
پس از همدان و مالير با نرخ باســوادى 

97 درصد اســت، امســال در شهرستان 
نهاوند برنامه هايى براى باسواد كردن افراد 
جامانده از تحصيل در حال اجرا اســت. 
از ابتداى سال تحصيلى جارى تاكنون 21 
كالس ســوادآموزى، 11 كالس انتقال و 

17 كالس تحكيم برگزارشده است.
رئيــس اداره ســوادآموزى نهاوند گفت: 
بخش  در 3  ســوادآموزى  كالس هــاى 

ســوادآموزى، انتقال و تحكيــم برگزار 
مى شود و ساالنه درمجموع اين كالس ها 

300 نفر در شهرستان باسواد مى شوند.
عليرضا ســورى با اشــاره بــه اهميت 
ســوادآموزى در دنياى امروز گفت: بايد 
همكارى  بى سوادى  ريشه كنى  براى  همه 
كنند چون نقش سواد در خيلى از مسائل 

و روابط اجتماعى تأثيرگذار است.

نرخ باسوادى در استان همدان 95 درصد 
و در شهرستان نهاوند 97 درصد است كه 
اين نرخ از بين جمعيت 10 تا 49 ســال 

محاسبه مى شود.
وى افزود: بعد از شهرهاى همدان و مالير 
شهرســتان نهاوند سومين شــهر باسواد 
اســتان همدان است كه نرخ باسوادى در 
اين شهرســتان از ميانگين كشورى باالتر 

است.
با  نهاوند  ســوادآموزى  اداره  رئيــس 
اشــاره به برگزارى دوره هاى مختلف 
گفــت:  شهرســتان  در  ســوادآموزى 
امســال تاكنون 145 نفر در شهرستان 
براى باســواد شــدن ثبت نام كرده اند 
و در كالس هــا و يا در منزل توســط 
پشــتيبان ها به ســوادآموزى مشــغول 

هستند و در دوره انتقال به كالس هاى 
115 نفر و در بخش تحكيم  باالتر نيز 

كرده اند. ثبت نام  نفر   220 نيز  دوره 
سورى در پايان گفت: در كنار سوادآموزى 
باهدف ارائه مهارت هاى فنى وزندگى به 
ســوادآموزان 2 مركز يادگيرى محلى در 
نهاوند راه اندازى شده است كه در روستاى 

فيازمان و شهر گيان فعاليت مى كنند.

آگهي مناقصه
شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد عمليات ساخت و حمل و نصب يك باب سوله را از طريق برگزارى مناقصه عمومى به 

پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
عالقه مندان مى توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/10/7 از دفتر پروژه واقع در شهرستان درگزين به آدرس : شهرستان قروه - درگزين-خيابان 
قدوسى روبروى سوپرماركت (كدپستى 6569148119) و يا از طريق دفتر فنى شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به آدرس اصفهان، پليس راه 

شاهين شهر، كاشان، كيلومتر 8 جاده علويجه دريافت نمايند.
مهلت پايان دريافت اسناد 1398/10/11 مى باشد و پيمانكاران مى بايست پيشنهادات خود را حداكثر تا تاريخ 1398/10/14 به صورت در بسته و الك و 

مهر تحويل نمايند.
ابعاد سوله: 14*180متر 

وزن تقريبى سوله: 50/400 كيلوگرم 
سيستم سوله: خرپايى پيچ و مهره اى و جوشى 

مبلغ برآورد اوليه: 4/183/000/000 ريال @bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

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

زامى زيرر مراجعه
نيازمنديهاى 

هرروز 
استان همدان

مبارزه  ســتاد  اقدامات 
در  كاال  قاچــاق  بــا 
برنامه هــاى  راســتاى 
ســتاد تســهيل و رفع 
اگر  و  است  توليد  موانع 
گرفته  كاال  قاچاق  جلوى 
نشــود توليدكنندگان با 
مشكالت عمده اى مواجه 

مى شوند
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نگاه

آگهي حصر وراثت
آقاى محمدعلى صدرى اغظم داراى شماره شناسنامه  338 به شرح دادخواست به كالسه 617/98/112 از 
اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عين اله صدرى اعظم به 
شــماره شناسنامه  529 در تاريخ 87/7/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-قمرتــاج زارعى كيان فرزند چراغعلى متولد 1306 به شــماره 
شناسنامه 103 همسر متوفى 2-محمدعلى صدرى اعظم فرزند عين اله متولد1336 به شماره شناسنامه 
338 فرزند متوفى 3-حسن صدرى اعظم فرزند عين اله متولد1340 به شماره شناسنامه 4031049773 
فرزند متوفى اينك با انجام تشــريفات 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 387)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

قانون  موضوع  اول  هيأت  شماره 1398/9/13-139760326006001139  رأي  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
فخرالملوك مطلبى فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 661  صادره از مالير سه 
دانگ مشــاع از شــش دانگ اعيانى يك باب خانه به مساحت 246/20 مترمربع 
قسمتى از پالك 25 فرعى از 2044اصلي واقع در بخش يك مالير از مالك رسمى 
برابر قرارداد اجــاره 98/446130186/7/3-98/7/3 اداره اوقاف و امور خيريه 
مالير محرز گرديده اســت. 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 داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 383)
تاريخ انتشار نوبت اول: 139/10/4
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/18

محمدرضا امينى
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139860326005000600 مورخ 1398/9/11 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتــي حوزه ثبت ملك نهاونــد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى محســن 
فريادرس به شماره شناسنامه 5 شماره ملى 3962309306 صادره از نهاوند فرزند احمد 
در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 91/41 مترمربع قسمتى از پالك 213 فرعي 
از 3871 اصلي بخش يك حوزه ثبتى شهرستان نهاوند حقوق ارتفاقى ندارد خريداري 
از مالك رســمي عزيزاله بيجنوند محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 222)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/4
محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139860326005000572 مورخ 1398/8/28 و راى اصالحى شــماره 
139860326005000585 مــورخ 1398/9/5 هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك  نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى حســن مراد كوليوند  به شماره 
شناسنامه 10 شماره ملى 3962450866 صادره ازنهاوند فرزند شاكرم در ششدانگ يك 
قطعه زمين آبيزار به مساحت 45031/15  مترمربع قسمتى از پالك 77فرعي از 8 اصلي 
بخش ســه حوزه ثبتى شهرستان نهاوند  نهاوند واقع در اراضى گوشه سعد وقاص حقوق 
ارتفاعى ندارد، خريداري از مالك رسمي احمدعلى چگنى تصرفات مالكانه متقاضى نسبت 
به مورد تقاضا  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 داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. ( م الف 220)
تاريخ انتشار نوبت اول: يكشنبه 1398/9/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/10/4
محمدعلى جليلوند
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

ابالغيه اجرائيه قرارداد بانكى 
بدينوسيله به روح ا... زهرا حسن كاويار نام پدر: على محمد تاريخ تولد1372/9/9 
شماره ملى 3950293280 شماره شناســنامه3950293280 به نشانى روستاى 
ليلى يادگار و مصطفى الماســى نام پدر:       تاريخ تولد: 1354/11/22 شماره ملى 
3931492729 شــماره شناسنامه708 به نشــانى نهاوند دانشگاه پيام نور ابالغ 
مى گردد كه بانك ملى شــعبه حافظ نهاوند به اســتناد قرارداد بانكى به شماره 
6302810617006 جهت وصــول مبلغ 87006467 ريــال موضوع الزم االجرا و 
خســارت تأخير الى يوم الوصول (اصول طلب 82778960 ريال، سود 4227507 
ريال، خسارت تأخير روزانه 5443 ريال) به انضمام 5٪ حقوق دولتى طبق مقررات 
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پبرونده اجرائى به كالسه 9800289 در اداره ثبت 
اسناد و امالك نهاوند واحد اجرا تشــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/8/4 
مأمور اداره پست امكان ابالغ واقعى به زهرا حسن كاويار  ميسر نبوده و كليه اوراق 
عينًا اعاده گرديده لذا بنا به تقاضاى بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى طبق مقررات جريان 

خواهد يافت
.(م الف 245)

محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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 139760326006000759-1398/7/20 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى ســيد قباد حسينى فرزند 
سيدجعفر به شــماره شناسنامه 8  صادره از مالير سه دانگ مشاع از شش دانگ 
اعيانى يك باب خانه به مســاحت 246/20 مترمربع قســمتى از پالك25 فرعى 
از 2044اصلــي واقع در بخش يك مالير از مالك رســمى برابر قــرارداد اجاره 
98/446130186/7/3-98/7/3 اداره اوقــاف و امور خيريه مالير محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 381)
تاريخ انتشار نوبت اول: 139/10/4
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/18

محمدرضا امينى
رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

ابالغيه اجرائيه قرارداد بانكى 
بدينوســيله به آقاى روح اهللا فيض الهى نام پدر: رضا تاريخ تولد1359/7/1 شماره ملى 
3961860971 شماره شناسنامه1158 به نشانى نهاوند شريعتى كوچه كوكب و محسن 
شريف نام پدر: على محمد تاريخ تولد1363/12/29 شماره ملى 3962557776 شماره 
شناسنامه552 به نشــانى نهاوند ميدان ميوه و تره بار و على رجبى نام پدر: حبيب اله 
تاريخ تولد1355/12/15 شــماره ملى 3961159955 شماره شناسنامه3199 به نشانى 
نهاوند ميدان ميوه و تره بار ابالغ مى گردد كه بانك ملى شــعبه حافظ نهاوند به استناد 
قرارداد بانكى به شــماره 6602641856004 جهت وصــول مبلغ 273539885 ريال 
موضوع الزم االجرا و خســارت تأخير الى يوم الوصول (اصول طلب 184210194 ريال، 
سود 26492632 ريال، خسارت تأخير تأديه 62837059 ريال و خسارت تأخير روزانه 
172932 ريال) به انضمام 5٪ حقوق دولتى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده 
و پبرونده اجرائى به كالســه 9800200 در اداره ثبت اســناد و امالك نهاوند واحد اجرا 
تشكيل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/6/31 مأمور اداره پست امكان ابالغ واقعى 
به آقاى روح ا... فيض الهى ميســر نبــوده و كليه اوراق عينًا اعــاده گرديده لذا بنا به 
تقاضاى بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفــاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، 

عمليات اجرائى طبق مقررات جريان خواهد يافت.
(م الف 246)

محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

لت
دو

مان
خبرپارل

تصويب كليات طرح شفافيت فعاليت هاى 
انتخاباتى در انتخابات مجلس

 كليات طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتى 
در انتخابات مجلس شوراى اسالمى تصويب شد.

به گزارش ايسنا، در جلسه روزگذشته نمايندگان مجلس با 149 رأى 
موافق، 14 رأى مخالف و 6 رأى ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر 
در مجلس كليات طرح شــفافيت و نظارت بــر تأمين مالى فعاليت 

انتخاباتى در انتخابات مجلس را تصويب كردند.
در جريان بررسى كليات طرح اصغر سليمى سخنگوى كميسيون شوراها 
گفت كه اين طرح بخشى از طرح اصالح موادى از قانون انتخابات مجلس 
مربوط به استانى شــدن انتخابات بود كه مورد ايراد شوراى نگهبان قرار 
گرفت. با توجه به مهم بودن اين موضوع در انتخابات مجلس درخواست 

ما از نمايندگان رأى مثبت به اين طرح است.
بعــد از تصويب كليات اين طرح، على الريجانى گفت كه مجلس در 

جلسه بعدى وارد جزئيات اين طرح خواهدشد.

انتظار ايران از ژاپن كمك در مقابل 
تحريم هاى ظالمانه آمريكا است

 سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اســالمى گفت: باتوجه به تحريم هاى ظالمانــه آمريكا انتظار ايران از 
كشــورهاى دوســت همچون ژاپن كمك به مصالح كشورمان است، 

موضوعى كه در سفر رئيس جمهور به ژاپن نيز مطرح شد.
حســين نقوى حسينى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به سفر رئيس 
جمهور به ژاپن و دســتاوردهاى اين سفر اظهار كرد: انتظار جمهورى 
اســالمى ايران از دوستان سنتى خود كه بيش از 4 دهه با اين كشورها 
در حوزه هاى مختلف همكارى تنگناتنگ داشــتند اين اســت كه به 
كشــورمان در شرايط تحميلى تحريم هاى ظالمانه و غيرقانونى كمك 
كنند. موضوعى كه به نظر مى رســد در ســفر رئيس جمهور به ژاپن 
مطرح شــد. وى در پايان درباره احتمال بيان پيامى از آمريكا در ديدار 
نخست وزير ژاپن با رئيس جمهور كشورمان گفت: بعيد است چنين 
چيزى مطرح شده باشــد چون پيام ما به ژاپن درباره آمريكا داده شده 
است، آنها به روشنى پيام جمهورى اسالمى ايران را دريافت كرده اند 
پــس رايزنى در اين باره امرى بعيد اســت مگــر آن كه آمريكايى ها 

بخواهند به برجام برگردند.

مجلس ماده مربوط به تقسيم بندى مدارس 
به دولتى وغيردولتى را حذف كرد

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با تقسيم بندى مدارس به 2 شكل 
دولتى و غيردولتى مخالفت كردند.به گزارش مهر، در جلسه روزگذشته 
مجلس شوراى اسالمى طرح يك فوريتى تنظيم برخى از مقررات مالى، 
ادارى و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش در دستوركار قرار گرفت.

گفتنى اســت، نمايندگان مجلس با 115 رأى موافق، 13 رأى مخالف و 
15 رأى ممتنع از مجموع 193 نماينده حاضر در جلسه با حذف ماده 6 
طرح مذكور جهت تأمين نظر شوراى نگهبان موافقت كردند.در ماده 6 
آمده بود: «وزارت آموزش و پرورش مكلف است حداكثر تا پايان سال 
تحصيلى 98-99 كليه واحدهاى آموزشــى تحت مديريت را منحصرا 
بــه 2 صورت دولتى و غيردولتى اداره كند به گونه اى كه به جز مدارس 
استثنايى مدارس دولتى متنوع در كشور نباشد و مالك ثبت نام در مدارس 

دولتى متناسب با محل سكونت با مدرسه باشد.»

شفافيت منابع مالى، مقدم بر شفافيت آرا
 غيرقابل انكار است كه با توجه به اين كه انتخابات مجلس يازدهم 
را در پيش داريم تصويب اليحه جامع انتخاباتى مى تواند مشــكالت 
نظــام انتخاباتى و بحث هايى كه درباره مســائل انتخاباتى نمايندگان 

وجود دارد، را حل و فصل كند.
اين روزها كه در داخل و خارج از مجلس شــوراى اســالمى، بحث 
شفافيت آرا و رأى گيرى شفاف داغ است همه و همه از اهميت مقوله 
شفافيت مى گويند. كسى منكر اهميت شفافيت نيست اما اولويت بندى 
حوزه هاى نيازمند شــفافيت، امر مهمى است. موضوع شفاف شدن آرا 
نمايندگان مجلس موضوعى داخلى بوده و مربوط به نمايندگان است. 
اين مســئله موافقان و مخالفانى در سطوح مختلف فعاالن اجتماعى، 
سياسى و نخبگان دارد كه نسبت به موضوع، نظرهاى متفاوتى دارند و 
در نقاط مختلف دنيا نيز به شيوه هاى مختلفى در اين باره عمل مى شود.

بايد صبر كرد و ديد خود مجلس در نهايت نســبت به موضوع به چه 
جمع بندى  مى رسد اما از نگاهى ديگر آنچه در شرايط پيش رو اهميت 
دارد، شــفافيت منابع مالى انتخابات مجلس شــوراى اسالمى است. 
به طورقطع زمانى كه منابع مالى نامزدهاى مجلس شــوراى اســالمى 
معلوم شــود در اعتماد و شفاف سازى مهم است و در اعتماد موكالن 

به نمايندگان نقش دارد. 
آثار و تبعات مثبت مســئله شفاف شــدن هزينه هايى كه هر كانديداى 
انتخابات مجلس مى تواند داشته باشد، مى تواند منجر به تشكيل مجلس 

مقتدر و منسجم شود.
دولت براســاس نيــازى كه در اين باره در جامعــه مى ديد و البته بر 
اســاس وظيفه ذاتى خود در اليحه جامع انتخابات بخشى را درباره 
شفاف ســازى هزينه هاى انتخاباتى تفكيك كرده بود و در آن بخش 
بــه اين موضوع پرداخته بود و به صورت كلى يكى از اهداف اليحه 
جامع انتخابات «شفاف ســازى منابع مالى نامزدها» بود و دولت در 
انتظار تصويب اين مســئله در مجلس است كه به لحاظ تراكم كارى 
مجلس، هنوز در دســتور كار قرار نگرفته اســت و باتوجه به تقويم 
زمانى باقى مانده تا انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى، 
قطعا به انتخابات پيش روى مجلس در اســفند98 نيز نمى رســد. به 
هرحال هر چه زودتر اين اليحه در مجلس بررسى و تصويب شود، 
ســريع تر در انتخابات هــاى بعدى به كار مى آيد. بــا توجه به غناى 
كارشناســى اليحه جامع انتخابات كه محصول يك دوره كارشناسى 
طوالنــى هم در دولت يازدهم و هم دولت دوازدهم بود، اين اليحه 
مى تواند مشكالت انتخاباتى را رفع كند؛ در همين راستا ما از مجلس 
درخواســت داريم كه اين اليحه را در دستور كار قرار دهد كه حتما 

به نفع كشور خواهدبود.
اليحه جامع انتخابات بهمن ســال گذشته با 2 فوريت تحويل مجلس 
و اعالم وصول شد اما در زمان بررسى اين اليحه در مجلس، فوريت 
آن راى نيــاورد. به صورت همزمــان نمايندگان مجلس هم طرحى را 
در همين حوزه تهيه كرده بودند و ما از مجلس درخواســت كرديم با 
توجه به اينكه اليحه جامــع انتخابات حاصل كار زمانبر و همفكرى 
كارشناســى از بخش هاى مختلف بوده و بســيارى از مشــكالت و 
ابهامــات انتخاباتى كه در هر انتخاباتى پيش مى آيد رفع كرده و منابع 

مالى نامزدها را شفاف سازى مى كند، مورد بررسى قرارگيرد.
به لحاظ اينكه طرح مجلس در دستوركار بود، بررسى طرح نمايندگان 
ادامــه پيدا كرد اما پس از تصويب در مجلــس، اين طرح مورد ايراد 
شوراى نگهبان قرار گرفت و اين شورا اشكاالت و ابهامات زيادى را 
به طرح نمايندگان وارد دانسته و اين طرح به مجلس بازگشته است. 

طرح مجلس بخش كوچكى از مســائل مربوط به انتخابات را تحت 
پوشــش موارد قانونى خود قــرار مى دهد، اما گســتره اليحه جامع 
انتخابات بســيار وسيع تر از طرح مجلس است و جامعيت قابل توجه 
و قبولى دارد، چراكه همه مسائل انتخابات را دربر گرفته و باتوجه به 
اينكه محصول يك دوره كار كارشناســى بسيار غنى است، ابهامات و 
دســت اندازهايى كه در ســاليان مختلف در زمان انتخابات رخ داده را 
ريشه يابى كرده و براى آن در اليحه راهكار قرار داده و به همين دليل 
دولت معتقد است كه اين اليحه مى تواند مشكالت انتخاباتى را قبل، 

حين و بعد از انتخابات مديريت كند.

ايران دوستان دوران سختى را فراموش 
نخواهدكرد

 ايران دوستان دوران سختى خود را هيچگاه فراموش نخواهدكرد.
ســخنگوى وزارت امور خارجه گفت: ايران و روســيه روابط تاريخى و ويژه 
دارند و به رغم فراز و نشــيب هايى كه روابــط دوطرف در دوران هاى مختلف 
 به ويژه در 2 ســده اخير طى كرده، پس از پيروزى انقالب اســالمى به ويژه در 
ســالهاى اخير شــاهد روابط ويژه با روسيه هستيم. ســيد عباس موسوى در 
گفت و گو با ايرنا افزود: اين روابط، دشمنان و اخاللگرانى هم دارد اما ما به عنوان 
2 كشور همسايه و 2 قدرت در منطقه ناچاريم در كنار هم باشيم و هستيم. وى 
خاطرنشــان كرد: در سال هاى اخير، رهبران 2 كشور تصميم گرفتند اين روابط 
تاريخى را به صورت خاص پيگيرى كنند تا داراى يك جامعيتى باشد كه همه 

موارد شامل همكارى هاى دوجانبه، منطقه اى و بين المللى را دربر بگيرد. 

اين مردم با كمبودها مى سازند
 اما با تبعيض ها مى سوزند

  يك نماينده مجلس گفت: پر واضح است امروز شرايط اقتصاد و معيشت 
نابســامان اســت و اين نابســامانى ها ريشــه در نرم افزارها و فقدان مغزافزار 
سياســت گذارى در نظام ادارى و اقتصادى كشــور، ســاختارهاى فسادزا و 
توليدكننــده و توزيع كننده رانت و نبود اراده الزم براى برخورد ريشــه اى با 

مسائل دارد.
 بــه گــزارش ايلنــا، رضــا انصــارى، تصريــح كــرد: همــگان بايــد بداننــد ايــن 
ــردم  ــن م ــوزند، اي ــا مى س ــا تبعيض ه ــا ب ــازند ام ــا مى س ــا كمبوده ــردم ب م
بــا مديــران مى ســازند امــا از ســوء مديريت ها مى ســوزند، ايــن مــردم 
همــواره پــاى نظــام، انقــالب و مقتدايشــان ايســتاده اند و بــه مــدد الهــى بــه 

مســير رو بــه جلــو ادامــه خواهيــم داد.

دولت از طرح شفافيت مالى انتخاباتى
 استقبال مى كند

 دولت از طرح شــفافيت و نظارت بر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتى در 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى استقبال مى كند.

معــاون پارلمانى رئيس جمهورى در جلســه علنى روز گذشــته و در جريان 
بررســى كليات طرح شــفافيت و نظارت بر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتى 
در انتخابات مجلس گفت: دولت در اليحه جامع انتخابات بخشــى را مربوط 
به شــفافيت منابع مالى تبليغات انتخاباتى كانديداها اختصاص داد و به تفصيل 

آن را بررسى كرد.
 حســينعلى اميرى افزود: در اين طرح نيز بخش قابل توجهى از مواردى كه در 
اليحه جامع انتخابات آمده بود، لحاظ شده است. دولت با اين طرح موافق است 

و اگر در جايى بار مالى متصور باشد مى پذيرد.

 نامزدها و هواداران آن ها مراقب رفتارهاى 
تبليغاتى خود باشــند و چنانچه قبل از موعد 
قانونى نســبت به انجام تبليغات اقدام كنند، 

مورد پيگرد واقع خواهندشد.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى 
از وقوع جرم دادگسترى اســتان با بيان اين 
مطلب گفت: ســتادهاى پيشگيرى از جرائم 
و تخلفــات انتخاباتى، رفتارهــاى انتخاباتى 
شــوراى  مجلس  دوره  يازدهمين  نامزدهاى 
اســالمى را در تمامى شهرســتان هاى استان 

مورد رصد قرار مى دهند.
 هزينه هاى تبليغات انتخاباتى 

بايد در چارچوب قانون باشد
مهــدى الماســى بــا بيــان اينكــه هزينه هــاى 
در  متعــارف،  بايــد  انتخاباتــى  تبليغــات 
باشــد،  شــفاف  و  قانــون  چهارچــوب 
اظهــار كــرد: نظــر بــه اتمــام مهلــت قانونــى 
دوره  يازدهميــن  نامزدهــاى  ثبت نــام 
به منظــور  و  اســالمى  شــوراى  مجلــس 
پيشــگيرى از ظهــور و بــروز جرم هــا و 
تخلفــات انتخاباتــى در ســطح اســتان كليــه 
تحــركات نامزدهــاى انتخاباتــى مــورد رصد 

ســتادهاى متشــكله قــرار گرفته اســت.
وى با بيان اينكه تعداد 9 ســتاد پيشگيرى از 
جرائم و تخلفات انتخاباتى در دادگســترى 
استان همدان تشكيل شــد، خاطرنشان كرد: 

درحال حاضر بــا پيگيرى هاى صورت گرفته 
و دستور صادره از ســتاد مركزى پيشگيرى 
از جرائم و تخلفات اتتخاباتى مستقر در قوه 
قضائيه، ســتاد مركزى در ايــن معاونت و 8

ستاد ديگر نيز در حوزه هاى قضايى تشكيل 
شد.

سرپرســت معاونــت اجتماعــى و پيشــگيرى 
از وقــوع جــرم دادگســترى همــدان گفــت: 

از آنجــا كــه مقــرر شــده در اســفندماه 
امســال، يازدهميــن دوره انتخابــات مجلــس 
ــه  ــاى انتخابي ــالمى در حوزه ه ــوراى اس ش
ــه  ــا كلي ــان ب ــدان همزم ــتان هم سراســر اس
حوزه هــاى كشــور برگــزار شــود، بنابرايــن 
ــات  ــى از ضروري ــاى تبليغات ــش هزينه ه پاي
ــم  ــگيرى از جرائ ــا پيش ــى اســت و ب اساس
تبليغــات  هزينه كــرد  نحــوه  مرتبــط، 

انتخاباتــى نامزدهــا توســط دســتگاه هاى 
ــرار خواهدگرفــت. مســئول مــورد رصــد ق

الماســى يادآور شــد: كانديداهاى انتخاباتى 
بايد اخالق مدارى را سرلوحه تبليغاتى خود 
قرار داده و درحالى كه برخى از شــهروندان 
براى تأمين معاش خويش با مشقت روبه رو 
هستند، از اسراف و صرف هزينه هاى گزاف 

در تبليغات خوددارى كنند.

نامزدها و هوادارانشان مراقب رفتارهاى تبليغاتى باشند

هزينه تبليغات براساس قانون

رزمايشى براى 
حفاظت از صلح و 
مبارزه با تروريسم

 رزمايش دريايى با حضور ايران، روســيه 
و چين درحالى طى روزهاى آينده در درياى 
عمان و شــمال اقيانوس هند برگزار مى شود 
كه اين رزمايش پيام روشنى در مقابله واقعى 
با تروريســم و ايجاد صلح و ثبات در منطقه 

است.
يكى از ايده هاى استراتژيســت هاى آمريكايى 
در مناســبات بين الملل، ايجاد شــكاف ميان 
قدرت هــاى رقيب بوده اســت و در اين بين 
كشورهايى چون ايران، چين و روسيه جايگاه 
برجســته اى در اين استراتژى داشته اند. با اين 
حال طى سال هاى اخير با اعمال سياست هايى 
چون "اول آمريكا" ترامپ پس از بر ســر كار 
آمدن دونالد ترامپ و به ويژه در يك سال اخير 
روابط ميان چين و روســيه و ايران توســعه 

بيشترى يافته است. 
خــروج يك جانبه اياالت متحــده از برجام، 
جنــگ تجارى بــا چين و اعمــال تحريم بر 
روسيه اين 3 كشور را به اين صرافت انداخته 
است كه بايد در جهت تحكيم و توسعه روابط 

حركت كنند.
نكتــه قابل تأمــل اينكه تا قبــل از حضور 
ترامپ در كاخ سفيد سياســت هاى آمريكا، 

ولو خصمانه، تا حدودى پيش بينى پذير بود. 
با اين حال نوعى هرج و مرج در سياســت 
خارجى آمريكا لزوم هماهنگى كشــورهاى 
منطقه را بيش از پيش ضرورى مى ســازد. با 
توجه به اينكه  ترامپ در محاســبات خود در 
خاورميانه با رويكردى غيرمسئوالنه صرفًا به 
دنبال كسب ســود و انتفاع اقتصادى است، 
اين امر آثار مخربى در امنيت منطقه به همراه 

داشته است. 
رزمايش مشــترك ايران با 2 كشور شرقى را 
مى توان از اين زاويه مورد بررســى قرار داد. 
ايران، روســيه و چين قرار است كه تا 4 روز 
ديگر در 27 دســامبر سالجارى، يك رزمايش 
مشــترك دريايى در درياى عمان و شــمال 
اقيانوس هند برگزار كنند. اين اولين رزمايش 
مشترك 3 كشور از زمان وقوع انقالب اسالمى 

در سال 1357 است.
به گزارش ايرنــا، خانــزادى فرمانده نيروى 
دريايى ايران هــدف از اين رزمايش را تأمين 
امنيت جمعــى و افزايش امنيــت در بخش 
شــمالى اقيانوس هند عنوان كرد و گفت كه 
«اين مانــور پيامى به جامعــه جهانى درباره 
رسيدن كشورهاى شــركت كننده در مانور به 

روابط استراتژيك معنى دار دارد.»
ايــاالت متحده پــس از تالش هــاى فراوان 
نتوانست يك ائتالف دريايى بين المللى براى 
تضمين امنيت دريانــوردى در خليج فارس و 
سياست هاى  درياى عمان ايجاد كند و اساساً 

كالن اين كشــور اعتماد كشــورها و متحدان 
منطقه اى اين كشــور را از بين برده اســت و 
براى اين كشورها روشن شده است كه  آمريكا 
با توجه به اينكه نيازى به امنيت انرژى منطقه 
خليج فارس ندارد حضورش در اين منطقه هم 
نه از جنبــه حفاظت از صلح و ثبات و مقابله 
با تروريســم بلكه با هدف باجگيرى از رقبا 

طراحى شده است.
 اكنون رزمايش مشترك ايران، روسيه و چين 
در برابر اين سياست هاى غيرمسئوالنه اين پيام 
را مى دهد كه بــراى حفاظت از امنيت انرژى 
مقابله با تروريســم و حفظ صلح و ثبات در 
منطقه مى توان اقدامات عملى انجام داد و اين 
رزمايش نمونه اى از اين دست اقدامات عينى 
و عملى در اين زمينه است. اگر چين، روسيه 
و ايران به روابطشــان در راستاى حفظ منافع 
راهبــردى خود در اقيانوس هنــد ادامه دهند 

مى توانند سه گانه قدرتمندى تشكيل دهند.
چين و روســيه به عنوان 2 عضو دائم شوراى 
امنيت سازمان ملل با وجود تحريم هاى دولت 

ترامــپ، تجارت با تهــران را ادامه داده اند و 
به دنبال گســترش مشــاركت در بخش هاى 
انرژى و زيرســاخت  ايران هســتند. از سوى 
ديگــر پكن به دنبال راهى اســت تا بار ديگر 

واردات نفت از ايران را افزايش دهد.
البته برگــزارى رزمايش امرى معمول در بين 
كشــورهاى جهان اســت. نيروهاى مســلح 
بسيارى از كشورها به منظور افزايش آمادگى و 
توانمندى هاى خود و از سوى ديگر شناسايى 
نقاط ضعف و قوت خود، رزمايش هايى را به 

اجرا مى گذارند.
امروزه با وجود افزايش تهديد و خشــونت 
در منطقه غرب آســيا، گسترش نظامى گرى 
آمريــكا در اين منطقــه و موضوع تقويت 
توان دفاعى كشورمان اهميت بيشترى يافته 
است و نيروهاى مســلح ايران براى كسب 
آمادگــى الزم در برابر تهديدات، عالوه بر 
طراحــى و توليد انواع تجهيــزات دفاعى 
متعددى  رزمايش هــاى  برگزارى  نيازمنــد 

هستند. نيز 

پروانه ساختمان كاخ به شماره پروانه4/4/3755 وتاريخ صدور 97/6/31 
وشماره پالك ثبتى 8/117/1097 به آدرس بلوار آيت ا... نجفى ورودى شهرك 

فرهنگيان تفكيكى طالبيان به نام مسعود كوثرى مفقود گرديده واز درجه اعتبار 
ساقط مى باشد،از يابنده تقاضا مى شود آن را به شهردارى منطقه4واقع در 

ميدان امام زاده عبدا... تحويل نماتيد.
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اتمام پروژه هاى نيمه تمام بنياد مستضعفان
 تا پايان سال آينده

 تا پايان ســال آينده تمام پروژه هاى نيمه تمام در بنياد به اتمام مى رســد. بزرگترين 
پروژه ما كه آزادراه اســت، بخش اول آن افتتــاح و عبور و مرور آن در بهمن ماه آغاز 
مى شود.رئيس بنياد مستضعفان در مورد گزارش 9 ماهه بنياد مستضعفان در سالجارى 
گفت: برنامه هاى ما طى اين مدت كامًال محقق شــده و با تغيير مديريت نه تنها درآمد 

كاهش پيدا نكرده بلكه بيشتر نيز شده است.
پرويز فتاح يادآور شــد: فروش كل بنياد مستضعفان در 9 ماهه امسال 26 هزار ميليارد 
تومان بوده كه اين مقدار بيشتر از برنامه هاى ماست كه نشان مى دهد در عرصه اقتصادى 

و توليد موفق عمل كرده ايم و از برنامه هاى خود جلوتر هستيم.

خسارت ساالنه 5/7 ميليارد دالرى مرگ زودرس 
بر اثر آلودگى هوا

 فقط مرگ هاى زودرس بر اثر آلودگى هوا ساالنه 5/7 ميليارد دالر به كشور خسارت 
مى زند و اين هزينه ســنگين، حاصل توليد خودروهاى آالينده و غيراســتاندارد است 
كه به بهانه اشــتغال ادامه دارد. رئيس اداره ســالمت هواى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــكى گفت: مهمترين عامل آلودگى هوا اجرانشدن قانون هواى پاك است، 
يكى از مواد اصلى اين قانون، اصالح ناوگان حمل و نقل و استانداردسازى خودروهاى 
شخصى و عمومى است.  عباس شاهسونى افزود: مسبب اصلى آالينده هاى هوا، صنايع 
خودروسازى هستند كه به هيچ وجه اقدامى براى اصالح و استانداردسازى خودروهاى 

توليدى خود انجام نمى دهند و فقط به فكر فروش خودروهاى خود هستند.

توزيع 250 هزار حلقه الستيك دولتى به تاكسى ها
 مدير عامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور گفت: در راستاى خدمات حمايتى 
به رانندگان تاكســى در كشور، 250 هزار حلقه انواع الستيك خودرو با قيمت مصوب 
دولتى توزيع شــد. مرتضى ضامنى در گفت وگو با ايســنا، گفت: در راستاى خدمات 
حمايتى به تاكسيرانان از طريق وزارت كشور، پيشنهاداتى براى ستاد تنظيم بازار وزارت 
صمت ارسال نموديم تا يكسرى از كاالها از جمله كاالهاى تنظيم بازارى كه داراى نرخ 

مصوب هستند را در اختيار ما قرار دهند تا به رانندگان عرضه شود.
وى همچنين افزود: براين اساس 250 هزار حلقه انواع الستيك سمند، پژو و پرايد طى 
تفاهم نامه اى كه با شركت توليدكننده منعقد گرديده بود به نرخ دولتى در بين رانندگان 

تاكسى شهرهاى كشور توزيع گرديد.

كمپين معلوالن خواستار دريافت بودجه 
كامل قانون حمايت از افراد معلول شد

 مدير كمپين پيگيرى حقوق افراد معلول گفت: كمپين معلوالن در 
نامه سرگشــاده اى به ســازمان برنامه و بودجه با ابراز نگرانى از رويه 
ناعادالنه، خواستار پرداخت بودجه كامل قانون حمايت از حقوق افراد 

معلول در سالجارى شد.
بهــروز مروتى در گفت وگو بــا ايرنا افزود: بودجــه قانون معلوالن 
در ســال 98، يك هزار و 100 ميليارد تومان بــود كه از اين مبلغ، 3
درصد بابت قانون اســتفاده متوازن از امكانات كشور، كسر شده و از 
اين 1067 ميليارد نيز طى 10 ماه گذشــته فقط 187 ميليارد تومان به 
معلولين اختصاص داده شده اســت. نگرانى ما بابت اين است كه اگر 
تاريخ اختصاص بقيه اين بودجه رد شود، قانونا ديگر بودجه مشمول 
پرداخت نمى شود و همين مبلغ يك دوازدهم بودجه اجراى كل قانون 
را به ما نمى دهند، بنابراين نامه اى به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد.
در متن اين نامه كه تحويل ســازمان برنامه و بودجه شــده خطاب به 
محمدباقر نوبخت رئيس ســازمان برنامه و بودجه آمده اســت: پيرو 
ديدار شــما با جمعى از افراد معلول در 16 آذرماه سالجارى و وعده 
صريح شــما مبنى بر پرداخت بودجــه كامل قانون حمايت از حقوق 
معلوالن، متأسفانه همچنان مبلغى از بودجه مدنظر در آذرماه پرداخت 
نشده است. روا نيســت افراد معلول عالوه بر مســائل مبتال به ساير 
آحاد جامعه مانند تورم و گرانى، به دليل پرداخت نكردن بودجه قانون 

معلوالن و سازمان بهزيستى دچار مشكالت مضاعف شوند.
در بخــش ديگرى از اين نامــه تصريح شده اســت: بنابراين با ابراز 
نگرانى از استمرار رويه ناعادالنه فعلى سازمان برنامه و بودجه احتماال 
وقت ُكشــى با هدف اتمام ســال و پرداخت نكــردن به موقع بودجه، 
خواستار پرداخت مبالغ قابل توجهى از بودجه قانون معلوالن و سازمان 
بهزيســتى و همچنين اعالم پرداخت مبالــغ باقى مانده در تاريخ هاى 

مشخص تا انتهاى سالجارى از شما هستيم.
اين نامه يادآور شده است: طبق ماده 67 قانون تنظيم بخشى از مقررات 
مالى دولت، سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام بودجه سازمان 

بهزيستى و كميته امداد را تا پايان سال پرداخت كند.

كافه گردى جوانان نشانه چيست؟
 جامعه شناس و استاد دانشگاه، كافه گردى جوانان را نشانه بارزى از 
نبود تنوع سرگرمى و تفريح در جامعه دانست و تصريح كرد، بيكارى 

نيز به اين موضوع دامن زده است.
مصطفى اقليما روز ســه شــنبه در گفت وگو با ايرنــا درمورد داليل 
گسترش كافه گردى بين جوانان گفت: يكى از مهمترين داليل حضور 

گسترده جوانان در چنين محيط هايى، بيكارى است.
وى افزود: اكنون به تاييد برخى منابع حدود 90 درصد فارغ التحصيالن 
دانشگاهى در كشــور حتى در مقطع دكترى با معضل بيكارى دست 
و پنجه نرم مى كنند و هدف مشــخصى ندارنــد، از اين رو به برخى 

تفريح ها نظير كافه گردى روى مى آورند.
رئيــس انجمن علمى مددكارى اجتماعى ايران همچنين با اشــاره به 
اعمال برخى محدوديت ها تصريح كرد: تفريح و ســرگرمى در ايران 
تنوع نــدارد و از اين رو كافه گردى در ســال هاى اخيــر با افزايش 

قابل توجهى روبه رو بوده است.
وى افزود: به عبارت ديگر كافه گردى در ســال هاى اخير در كشور بر 
اين اســاس توســعه يافت كه جوانان، انتخابى جز اين راه پيش روى 

خود نمى يابند.

دوره كارشناسى ارشد در دانشگاه 
علمى كاربردى فعال مى شود

 معاون آموزشى دانشگاه علمى كاربردى از فعال شدن دوباره دوره 
كارشناسى ارشد در اين دانشگاه خبر داد و گفت: از سال آينده در اين 
دوره به صورت محدود در برخى رشته هاى صنعتى دانشجو پذيرش 

خواهيم كرد.
مختــار جاللى جواران در گفت و گو با مهر با اشــاره به فعال شــدن 
مجدد دوره كارشناسى ارشد در دانشگاه جامع علمى كاربردى، گفت: 
براســاس اساسنامه، دانشــگاه مى تواند تا تحصيالت تكميلى و حتى 
دكترى دانشــجو پذيرش كند. وى ادامه داد: چند سالى بود كه دوره 
تحصيالت تكميلى دانشــگاه جامع علمى كاربردى متوقف شده بود تا 
دوره كارشناسى ارشــد بازنگرى شود. معاون آموزشى دانشگاه جامع 
علمى كاربردى افزود: بنابراين از سال 99 برنامه داريم تا در رشته هاى 
محدود در جاهايى كه امكانات و زيرســاخت هاى الزم فراهم است، 

دانشجوى كارشناسى ارشد را به ويژه در حوزه صنعت پذيرش كنيم.

«زخم هايى» كه مى تواند باعث 
مرگ بيمار شود

 عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم پزشــكى شهيدبهشتى گفت: 
بيمارى هايى مانند ســكته هاى مغزى به دليل ناتوانى و تحرك نداشتن 
بيمار، باعث زخم بســتر شده و اين زخم مى تواند تبديل به عفونت و 

در نهايت مرگ شود.
به گزارش فارس، محمد رضوان، اظهار داشــت: در سمينار مديريت 
زخم كه در بيمارســتان عرفان نيايش با حضور اساتيد و صاحبنظران 
برجسته برگزار شد، جديدترين دستاوردهاى علمى و درمانى در حوزه 

زخم مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه تشــخيص به موقع زخم، نــوع زخم و درمان 
صحيح آن بســيار حائز اهميت است، گفت: به طوركلى زخم ها به 2
نوع حاد و مزمن تقسيم مى شوند كه نوع حاد آن شامل زخم هاى ناشى 
از بريدگى يا زخم جراحى است ولى زخم هاى مزمن مانند زخم بستر 
مزمن، زخم ناشــى از ديابت و زخم گرفتگى عروق مزمن است و يا 

اينكه فرد بر اثر بيمارى خاص در پوستش ايجاد زخم شود.

آفتاب اقتصادى: حفظ مشاغل موجود در اولويت باشد 
 پس معلومه كه اشتغالزايى در آينده حبابه!! 

ايران: صدور مجوز دخانيات به سخره گرفتن نظام سالمت است 
 يه بار حرف حساب زدى!! 

همدان پيام: مديركل اداره كار همدان امروز منتظر تماس تلفنى مردم 
است

 فرصت سوزى در فضاى مجازى
 بدون شرح 

قدس: رشد حقوق و دستمزد، باز هم كمتر از تورم 
 يكى از روش هاى حمايت مردم!!

اصالحات: استفاده از پهباد براى جابجايى موادمخدر 
 اين هم تعامل بشر با تكنولوژى!!

ايران: موتورسوارى زنان در هاله اى از ابهام 
 سعى كن حمايت از زنان رو جدى بگيرى

ابرار: تحريم ها صنعت كشور را فعال كرد
 منظورت صنعت گرانيه يا صنعت بيكارى؟
ايسنا آلودگى هوا و كاهش ضريب هوشى جنين
 خوبه مدارس تيز هوشان ديگه جا نيست
آفتاب: مردم به درمان خانگى روى آورده اند

 ديگه اميدى به دلسوزى پزشكان نيست؟؟!
همشــهرى: كاهــش 30 درصدى مراجعين به مراكــز درمانى در پى 

گرانى ها 
 مردم ترجيح ميدن به جاى داروهاى گران حرص بخورن!!

تجارت: چه كسى بايد جلوى فرار مالياتى را بگيرد؟
 هر كى دوندگيش خوبه!!

رسالت: آب مايه حيات نه سياست 
 آب بخورى كه سياست گير نكنه تو گلوت !!

ايران ورزشى: برنامه  سازى عادل خارج از صدا و سيما
 اونجا هوا پاك تره

استقالل: معجزه اتحاد در ورزش 
 در ورزش به معجره اعتقاد داشته باشى كاپ مى  گيرى

خشونت بيشترين علت طالق در همدان
 آمار باالى پرونده هاى مرتبط با خشونت

 بحث خشــونت از منظر جامعه شناختى اكتسابى است، به طوريكه 
فرد در بدو تولد خشن نيست اما به مرور زمان خشن شده و خشونت 

بخشى از شخصيتش مى شود.
به گزارش ايســنا، يك جامعه شناس، خشونت را داراى ابعاد مختلفى 
چون خشــونت اقتصادى، فرهنگى، جمعى، روحى، روانى و جنسى 
دانست و افزود: ناكامى اقتصادى و اجتماعى، يادگيرى خشونت با ديدن 
فيلم خشن كه محصول نظام ســرمايه دارى است، كاركردگرايى يعنى 
مقوله خشــونت كاركرد پيدا كرده، فرسايش سرمايه اجتماعى به دليل 
كم كارى حوزه هاى متولى انجام مانند صداوسيما و در آخر منزوى شدن 
روشنفكران و جامعه شناسان از عواملى است كه باعث پرخاشگرى و 

خشونت مى شود.
حســين رضايى براساس پژوهش هايى معتقد اســت كه هر جا باب 
منطق و گفت وگو بســته شده خشونت آغاز مى شــود و همين رويه 
بيشــترين علت طالق در همدان است چرا كه بيشتر ما علت طالق را 
در نبود ارتباط گيرى و صحبت زن و شــوهر مى دانيم و از طرفى براى 
مجازات هايى كه صورت مى گيرد پاسخ قاطع و متناسب نداريم، اما در 
حوزه پيشگيرى، سازمان هاى مردم نهاد براى حمايت از افراد آسيب ديده 
ايجاد شــده و بحث آموزش افراد خشن كه آنها را بازجامعه پذير كند، 
بايد توســط افراد متخصص صورت بگيــرد، هر چند در حوزه توليد 

محتوا، صداوسيما و نهادهاى متولى قافيه را به ماهواره ها باختند.
يك روانشــناس نيز گفت: خشونت رفتارى طبيعى نيست بلكه خشم 
طبيعى است و اگر كنترل نشود به خشونت تبديل مى شود، ما در حوزه 
آمــوزش و پرورش غافل بوده ايم به طوريكه كار خاصى در آموزش و 
پرورش در زمينه جرم ها و پيشگيرى از وقوع جرم صورت نگرفته است.

بختيارى اظهار كرد: نابرابرى هاى اقتصادى موجب بروز خشونت است 
همچنين رســانه و موسيقى ما خود ترويج كننده خشونت هستند و از 

طرفى ما بايد سطح انتظارات خود را كاهش دهيم.
يك قاضى دادگسترى در همدان نيز با بيان اينكه آموزش و پيشگيرى 
بهتر از درمان بوده و وجود مؤسســات آموزشــى ضرورى و الزامى 
اســت و بحث آموزش و هزينه در اين حوزه بهتر از ساخت كالنترى، 
دادگســترى و ... است، خاطرنشــان كرد: نظر سيستم قضايى جهان و 
همچنين مجازات اسالمى، مجازات جايگزين است و به دنبال آموزشى 
هستند كه بهترين راه براى مقابله با خشونت و افراطى گرى به شمار  آيد.
ناصــر قليى افزود: قانونگذار در ســال 1392 قانون جزاى مصوب را 
آن طور كه بايد روانشناســى نكرده و در بحث پيشگيرى خوب عمل 
نشده به طوريكه تعداد پرونده هاى مرتبط با خشونت باالست كه توهين، 

بيشترين پرونده قضايى را به خود اختصاص داده است.

 آلودگى هــوا و تأثير مســتقيم حمل و نقل، 
اســتفاده از سوخت هاى فســيلى و ترددهاى 
بيــش از حجــم مقبــول خودروهــاى تك 
سرنشين، موضوعى است كه مى تواند در كنار 
ديگر دغدغه هايى كــه جامعه را بلعيده به آن 

توجه شود.
در بحــث آلودگى هــوا و مرگ و ميرهايى كه 
خاموش و بــدون آمار تلفات مى دهد همواره 
روش هاى مختلفى براى جلوگيرى از شــدت 
اين وضعيت هشــدار گونه اتخاد شــده كه از 
مهمترين آنها اســتفاده از حمل و نقل عمومى 

است.
در اين بين اتوبوس هاى شهرى نقش بسزايى 
دارند اما اينكه كيفيت ارائه خدمات آنها چگونه 
اســت خود جــاى بحث دارد براين  اســاس 
كيفيت پايين نــوع خدماتى كــه حمل ونقل 
عمومى به ويــژه در بخش اتوبوســرانى ارائه 
مى دهد، مســئله اى نيســت كه براى ديدن آن 
نياز به چشم مســلح و يا تحقيق ميدانى باشد 
تنها كافى است زمان و اعصاب خود را قربانى 
كرده و سوار بر يكى از خطوط ايستگاه ها در 

داخل شهر بچرخيد.
آنچه عنوان شد دقيقا همان كارى بود كه بعد 
از حضور در كارگروه اضطرارى آلودگى هوا و 
اعالم نظر مسئوالن درباره اتوبوس هاى شهرى 
خبرنگار ما را برآن داشت كه در يك گزارش 

ميدانى و ملموس وارد عمل شود.
ساعت 8 صبح يك روز زمستانى است هنوز 
رد پاى سرما ســوز برف بر خيابان هاى شــهر 
همدان پيداست. بيشتر شهروندانى كه كارمند 
هســتند و يا بچه مدرسه اى دارند اوج ساعت 
عبور و مرورشــان در هميــن حول و حوش 
است و اين يعنى شهر بيدار و نيازمند خدمات 

است.
با اينكه گرانى بنزين به گفته خيلى از مديران 
چاره اى بود براى جلوگيــرى از آلودگى هوا 
و اســتفاده كمتر از خودروهاى شــخصى اما 
شواهد چيز ديگرى نشان مى دهد، با اين حال 
ترجيح مى دهم به عنوان يك شــهروند كه از 
قضا خبرنگار است يك روز را با اتوبوس هاى 

شهر سر كنم.
ايســتگاه هاى اتوبوس در اين ســاعت يعنى 
بيــن 7:30 صبح تــا 8:30 به شــلوغى ديگر 
ساعت هاى روز نيست و حتى اتوبوس ها هم 
در شهر و ايستگاه هاى خطى خود چندان ديده 

نمى شوند.
در برخــى خطوط هم كه يك يا دو دســتگاه 
اتوبوس قــرار دارد تعداد مســافران حتى به 
اندازه صندلى هاى داخل اتوبوس نيست، با اين 
اوضاع ايستگاه ميدان جهاد به سمت چهارراه 
خواجه رشــيد را به عنوان اولين خط گزارش 

انتخاب مى كنم و سوار مى شوم.
صندلى ها خشك و ســرد و بخارى خاموش 
يعنى فضاى داخل فرق چندانى با بيرون ندارد 
و تو بايد تحمل كنى چرا كه به نشانه اعتراض 
اگر حرفى با راننده بزنى جواب هاى ســر باال 

خواهى شنيد.
جــز من، يــك زن و فرزندش كــه به ظاهر 
از  كــه  ديگــر  زن   2 اســت،  دانش آمــوز 
صحبت هايشــان بر مى آيد براى گرفتن وقت 
دكتــر مجبور به بيرون آمــدن از خانه در اين 
ساعت هستند در قســمت بانوان كسى ديگر 
نيست. قســمت آقايان هم راننده و 3 مرد كه 
يكى ميانســال، نوجوان و دانش آموز هستند 

فضاى داخل را تصوير مى كنند.
اتوبوس در طى مســير از ميدان دانشــگاه تا 
چهارراه شــريعتى 4 ايستگاه را توقف مى كند 

كه مسافران پياده و يا اضافه شوند.
ســكوت و نگاه چهره به چهره تنها ارتباطى 
است كه بين مسافران و پيكره سرد و بى روح 
اتوبوس شكل گرفته اســت و حاال همه ما به 

ايستگاه آخر رسيده ايم.
از اتوبوس پياده مى شــوم و چون كارت ندارم 
به جاى 500 تومان 750 تومان كرايه مى دهم و 

خط عوض مى كنم.
از چهارراه شريعتى پياده به نزديكى هاى دفتر 
روزنامه در خيابان مهديــه مى روم و به عمد 
براى تكميل گزارشــم در اولين ايستگاهى كه 
در مهديه به چشم مى خورد روى صندلى هاى 
يخ و آهنين روبه روى اداره برق منتظر اتوبوس 

مى مانم.
ساعت حدوداى 8:50 صبح است و انتظار من 
شــروع مى شــود بعد از چند دقيقه يك زن و 

مرد جوان هم در اين انتظار مرا يارى مى كنند.
ســاعت 9:05 شــده و هنوز 
خبرى از اتوبوس نيست، حاال 
روى صندلى هاى ايســتگاه به 
غير از ما 3 نفر، چند زن ديگر 
هــم منتظر هســتند، باالخره 
اتوبوس مى رسد و عقربه هاى 
خوش  جا  روى 9:20  ساعت 

مى كنند.
به نظر مى رسد در اين ساعت 
كم كم تعداد مســافران بيشتر 
از اوايل صبح شــده تا جايى 
احساس  سوارشدن  هنگام  كه 
مى كردم عابران پياده با سرعتى 
تاكسى ها  و  اتوبوس  از  بيشتر 
از من سبقت مى گرفتند كه از 

مسير ايستگاه جا نمانند.
سوار مى شــوم، با اينكه خط 
خيابــان مهديــه به نســبت 

بايد جزو ايســتگاه هايى باشــد كــه حداقل 
اتوبوس هاى به روز شــده در آن تردد داشته 
باشد اما از صندلى هاى كثيف و بوى نامطبوع 
داخل اتوبوس چيــز ديگرى بيرون مى زند، با 
اين حال حجم مســافران باال است چيزى كه 
درست قصه برعكس صبح را حكايت مى كند.

صحبت هــاى  و  مســافران  بلنــد  صــداى 
گاليه آميزشان از وضعيت معيشت و اقتصاد تا 
ازدواج و بى بند و بارى هاى اجتماعى چاشنى 
اين ســفر چند دقيقه اى در يك مســير درون 

شهرى از مهديه تا شهر است.
اتوبوس به مركز شهر كه مى رسد چيزى حدود 
5 ايســتگاه را توقف كرده و حاال به ايستگاه 
پايانى رســيده و و مســافران را پياده مى كند. 
من هم مانند تمامى مســافران پياده مى شــوم 
و خط بعدى را انتخــاب مى كنم اين بار يك 
مســير دورتر از ابتداى خيابان شهدا تا شهرك 
مدنى، اينجا اگر چه ايســتگاه اتوبوس وجود 
دارد اما حجم مســافران منتظر به قدرى است 
كه جوابگوى نياز نيســت. زمانــى كه من به 
ايستگاه مى رســم به نظر مى رسد اتوبوس تازه 
حركت كرده و مسافران منتظر رسيدن اتوبوس 

بعدى هستند.
بعد از چنــد دقيقه 3 اتوبوس با هم براى يك 
مسير و يك ايســتگاه از راه مى رسند و پشت 

سر هم منتظر پرشدن مى شوند.
من و مسافران كه منتظر در ايستگاه بوديم سوار 
اولين اتوبوس مى شويم و به فاصله چند دقيقه 
اتوبوس به قدرى پر مى شــود كه برخى روى 
پله ها ى ورودى مى ايستند و حاضر نيستند در 
اتوبوس بعدى كمى بيشتر منتظر براى حركت 

بمانند.

شلوغى و همهمه زياد اســت، بوى نامطبوع 
گرماى  باالى  فشــار  با 
مســافران  حال  بخارى 
را بــد كــرده، برخــى 
معترضند و بعضى ديگر 
هم در پاسخ به واكنش 
معترضان چشــم و ابرو 

مى آيند. 
مى كند  حركت  اتوبوس 
تا به مقصد برســد، در 
مســير از هر در سخنى 
از  يكــى  مى شــنوى، 
مى گويــد،  سياســت 
ديگــرى از معنويــات 
و نهــى از منكــر بــه 
برخــى  جوان ترهــا، 
ديگر  هســتند  معتقــد 
برايشــان  زندگى  توان 
باقى نمانده و عده اى با 

دستانى پر به خانه برمى گردند.
در اين مســيرهايى كه توصيف شــده اما 
صحبت هاى مسافرانى كه تا حدودى متوجه 
هويت مــن به عنوان يك خبرنگار شــدند 

خواندنى است:
■ ما كه عطاى اتوبوس رو سالهاس به لقايش 

بخشيديم.
■ هيچ كارشون با برنامه ريزى و تدبير نيست. 
چون هيچكس ســر جاى اصليش ننشسته و 
همه اشــتباهى ســركار رفتن. خب نتيجه اين 
ميشه كه هركس نظر غير كارشناسى خودشو 
رو در زمان تصديش ميكند تا براى پســتهاى 
باالترى كه در انتظارش هســت تجربه كسب 

كند
خطوط واحد يعنى هــدر دادن وقت، مگر  ■
اينكه كسى وقت ازاد زياد داشته باشه اما برخى 
مواقع مجبور هستى و نياز دارى كه از اتوبوس 

استفاده كنى
■ اتوبوس براى خيلى از مردم قابل اســتفاده 
نيســت. ســالمندان، معلولين و افــرادى كه 
آسيب هاى مفصلى و استخوانى ديدن، نميتونن 
ســوار و پياده بشن و شهردارى هيچ فكرى به 

حال اين اقشار نداره
■ يعنــى واقعــا حالــم ازايــن اتوبوس هاى 
اين شــكلى به هم ميخوره. فرســوده ترين و 
قديمى ترين و مزخرف ترين اتوبوس ها هست. 
من نميفهمم واقعا اين ناوگان اتوبوسرانى دقيقا 
چه كارى ميكنن. يعنى توى اين مملكت كسى 
نبايد پاســخگو باشه؟ هميشه بايد از پيشرفت 
كشــورهاى ديگه عقب باشــيم و بدون هيچ 
امكانات؟ به خدا من حاضرم پياده برم تا با اين 
اتوبوس ها، كه نه شكل قشنگى دارند نه رنگ 
درست و حسابى نه سرعت نه رانندگان با ادب 
و با اخالق و از همه مهمتر نه امكاناتى. واقعا 
جاى تاســف داره براى همدان كه خودش رو 
كالنشهر ميدونه كه اين همه از شهرهاى ديگه 

مثل تهران و اصفهان و مشهد عقبه.
■ خدا وكيلى پوكيده تــر از ناوگان اتوبوس رانى 
شــهر ما وجود نداره از هر لحاظ چه ســرعت 
اتوبوس ها چه شــكل ايســتگاه ها چه امكانات 
اتوبوس ها چه سرعت رسيدن اتوبوس ها در حد 
فاجعه هست شما هيچ جاى ايران اتوبوس هايى 

به فرسودگى و به درد نخورى همدان نمى ّينيد
اين صحبت هــا از زبان شــهروندان درحالى 
عنوان مى شود كه مســئوالن در مصاحبه هاى 

خوش رنگ و لعاب خــود همواره از افزايش 
كيفيــت خدمات  دهــى نــاوگان حمل و نقل 
عمومى شــهرى همدان مى گويند اما فراموش 
كرده اند كه اين ســخنان در شرايطى كه بايد 
حداقل زمان استاندارد 3 دقيقه انتظار باشد در 
همدان باالى 15 دقيقه است جز يك طنز تلخ 

اجتماعى چيز ديگرى نيست.
جالب است صحبت هاى رانندگان اتوبوس و 
گاليه مندى هايشــان از وضعيتى كه شهردارى 
برايشان نسخه پيچيده هم در اين ميان مزيدى 
است بر علت تا برخى مديران را به خود آورد 

تا فكرى به حال اين وضعيت كنند.
همدان  در  شــهرى  اتوبوس هاى  رانندگان 

معتقدند:
■  شهردارى هيچ حمايتى نمى كند و درصدى 
هم كه بايد از وزارت كشــور براى حمايت از 
راننده ها اختصاص داده شــود، در عمل،  فقط 

درصد ناچيزى به راننده ها پرداخت مى شود.
■ هيچ يــك از راننده هاى اتوبوس هاى درون 
شهرى بيمه نيستند حتى بايد براى بيمه كردن 

خودرو هم وام بگيرند.
■ با اينكه جايگاهى براى ســوار و پياده كردن 
مســافران اتوبوس هــا گذاشــته شــده ولى 
ماشــين هاى شخصى و تاكســى ها هم از اين 
جايگاه اســتفاده مى كنند و راننــده اتوبوس 
مجبــور بــه پارك دوبــل مى شــود و مامور 
راهنمايى رانندگى نخستين كارى كه مى كند، 

جريمه كردن راننده اتوبوس است.
■ برخى اتوبوس ها واقعا بايــد از رده خارج 
شــوند اما شــهردارى همچنــان از آن ها در 
ايســتگاه ها اســتفاده مى كند درحالى كه اين 
اتوبوس ها با تردد در شهر از اگزوز هايشان كلى 
دود آلوده توليد مى كنند كه باعث آلودگى هوا و 

حتى آلودگى صوتى در شهر مى شود.
■ گرانى بنزين هيچ تاثيرى در اســتفاده مردم 
از اتوبوس و تاكســى نداشته چون اصال براى 
آموزش مردم هيچ تالشى در اين زمينه نشده 

است.
■ برخى مواقع مجبوريم اتوبوس ها را روشن 
نگهداريــم چون اگر خاموش كنيم اســتارت 
مجدد زدن و روشن كردن آن با حضرت فيل 

است
با آنچه عنوان شــد و شواهد حقيقى در سطح 
شهر خود «حديث مفصل بخوان از اين مهمل ِ» 
اقبال مردم از حمل و نقل  عمومى در زمستان 
بيشتر اســت و ارتباطى به گرانى بنزين ندارد 
بر اين اســاس بهتر است مسئوالن و مديرانى 
كه به اعتبــار اعتماد مردم امروزه مســئوليت 
اجرايى در اين شــهر را دارند، فراموش نكنند 
كه بهترين ناظر بر عملكرد آنان مردم هســتند 
و مصاحبه هاى مختلف و رنگارنگ، ســاخت 
كليپ هاى سفارشــى از رضايت شهروندان و 
هزار رنگ و لعاب مصنوعى ديگر تا زمانى كه 
رضايت مردم و سالمت جان آنان را به دنبال 

نداشته باشد، كار به جايى نخواهد برد.
به نظر مى رســد با اين شرايطى كه همدان هم 
به ميدان آمده تا خود را در ليســت استان هاى 
آلوده خودنما كند بيشتر از آنكه مرگ خاموش 
شهروندان و بيماران قلبى ريوى به دست قاتل 
آلوده شــهر را بيش از اين در همدان داشــته 
باشــيم به فكر ناوگان عمومى شهر باشيم كه 
سوخت و كيفيت خدماتى آن تاثير مستقيمى 

بر آلودگى و سالمت مردم شهر دارد.
بيشتر خواهيم نوشت.

حمل ونقل عمومى برنامه ويژه مى خواهد

در اتوبوس هاى واحد چه مى گذرد؟

زمــان انتظــار بــراى 
در  شــهرى  اتوبــوس 
از 15 همــدان بيــش 
حالى  در  هاســت  دقيق 
آن  جهانى  استاندارد  كه 

3 دقيقه است

و  حمل  از  مــردم  اقبال 
نقل  عمومى در زمستان 
بيشــتر است و ارتباطى 

به گرانى بنزين ندارد
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رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان:
قوانين موجود در زمينه حفظ باغات همدان 

جوابگو نيست
 رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان گفت: قوانين 
موجود در زمينه حفظ باغات جوابگوى مردم نيست و بايد اصالح شود.

على فتحى ظهر در كميسيون شهرسازى شوراى شهر همدان، نبود بنا و 
خانه باغ در باغات شهر را عامل از بين رفتن اين فضاها دانست و گفت: 
با روش و قوانين كنونى آســيب هايى را به باغات وارد مى كنيم چرا كه 
قوانين ما بايد در زمينه حفظ باغات جوابگوى مردم باشــد كه نيست و 

بايد اصالح شود.
على فتحى اضافه كرد: بايد ضمن بررسى اين مشكل، در جهت تسريع 
در حل مشــكالت؛ فرد خاصى از مديريت شهرى مسئول پيگيرى اين 
موضوع باشد و همچنين در شهردارى دبيرخانه اى با عنوان اين موضوع 
تشكيل شود. به گزارش مهر، فتحى با تاكيد بر اينكه در جلسات بررسى 
مشــكالت اين باغات الزم است موارد به صورت شفاف عنوان شده و 
وظايف هر دســتگاهى در دستورالعمل شفاف بيان شود، يادآور شد: با 
اين اقدام مى توانيم در كليت كار به نتيجه برسيم و مالكان باغات نيز از 

سردرگمى خارج مى شوند.
 ضرورت تشكيل جلسه براى رفع مشكل مالكان

 باغات همدان
مديركل امور شهرى و شوراهاى استاندارى همدان نيز در اين جلسه با 
بيان اينكه همدان به لحاظ باغ شهر بودن در ساليان گذشته ويژگى خاص 
خود را دارد، افزود: تمامى مسئولين مرتبط وظيفه دارند با سياست گذارى 
مناسب در راستاى احياى باغات استان اقدام كنند تا بتوانيم ويژگى باغ 

شهرى همدان را حفظ كنيم.
ســيد حسين جعفرى با اشاره به اينكه شــهردارى وظيفه تسهيل گرى 
صدور پروانه ساختمانى را دارد، گفت: در راستاى احياى باغات شهر و 
صدور مجوز براى احداث بنا در باغات بايد با هم انديشى راهكارهايى 

را بينديشيم.
جعفرى با اشاره به همكارى مسئولين قضائى استان در حل مشكالت 
مردم يادآور شــد: الزم اســت با حضور تمامى مقامات استان از جمله 
مراجع قضائى، شــهردارى، راه و شهرســازى، ثبت اسناد و استاندارى 
جلسه اى برگزار شود تا معضالت چند ساله سند 6 دانگ باغات همدان 

را بتوانيم حل كنيم.
وى فرايند زمان صدور پروانه در شــهر همدان را طوالنى دانســت و 
اظهار داشت: كاهش زمان صدور پروانه در راستاى تسريع كارها امرى 

ضرورى است.
 قانون حفظ كاربرى و جلوگيرى از خردشدن اراضى باغى

مديركل جهاد كشــاورزى اســتان همدان نيز در اين جلسه با اشاره به 
دغدغه مسئولين استان به حفظ باغات شهر اظهار كرد: حفظ كاربرى و 
جلوگيرى از خردشدن اراضى باغى قانونى است كه تصويب شده است.

منصور رضوانى جالل با اشــاره به افزايش آپارتمان نشينى در سال هاى 
اخير افزود: درحال حاضر متقاضيان باغ زياد شده و در شهرستان همدان 
وضعيت خاصى وجود دارد به گونه اى كه بعضى از باغات بدون عرصه 
فروخته شــده اند و اين مشكالت را براى مالكين و مديريت شهرى در 

صدور مجوز ساخت بنا ايجاد كرده است.
وى اضافه كرد: طبق قانون، مالكى كه سند داشته باشد با 2 هزار متر مربع 
زيربنا مى تواند يك بنا جهت حفظ باغ بسازد اما بايد از خردشدن باغات 
جلوگيرى كرد چرا كه اســتان نياز به توليدات و محصوالت كشاورزى 
دارد. گفتنى است: در پايان جلسه مقرر شد شهردارى مشكالت موجود 
در زمينه قوانين و دســتورالعمل هاى حفظ باغات را به استاندارى ارائه 
داده و در راســتاى حل و رفع اين مشكالت جلساتى با حضور متوليان 

امر تشكيل شود.
 دســتورالعمل كشــورى حفظ باغات براى شهر همدان 

بومى سازى شود
رئيس شوراى شهر همدان با اشاره به بخشنامه هاى كشور در مورد حفظ 
باغات، اظهار كرد: دستورالعمل اين بخشنامه ها ممكن است براى بعضى 
از شهرها سنخيت نداشته و متفاوت باشد، بر اين اساس نياز است براى 

شهرها پيشنهادات عملى داده شود.
كامران گردان با بيان اينكه الزم اســت دستورالعمل كشورى در حفظ 
باغات را براى شهر همدان بومى سازى كنيم، اضافه كرد: مى توانيم با ارائه 
پيشنهادى اساسى در اين زمينه با همكارى دستگاه هاى اجرايى مرتبط از 
تخريب و ازبين رفتن تدريجى باغات جلوگيرى و همدان را به الگويى 
در سطح كشور مطرح كنيم. وى اظهار كرد: با توجه به اينكه مالكان براى 
حفظ باغات خود نياز به بنا و ساختمانى جهت نگهدارى ابزار باغ دارند 
بر اين اساس بايد مجوز ساخت بنا براى حفظ باغات در حد امكان و با 
توجه به شرايطى كه به حفظ باغات كمك مى كند داده شود، ضمن اينكه 
براى اين كار وضعيت اسناد مالكيتى همدان كه بيشتر به صورت شعيرى 

است، درنظر گرفته شود.
 مــردم بــراى اخذ مجوز ســاخت بنــاى باغى دچار 

سردرگمى شده اند
رئيس كميسيون نظارت بازرسى و امور ادارى شوراى شهر همدان نيز 
با اشاره به مصوبه ساخت بنا در مقطع باغات باالى 2 هزار متر، گفت: 

اين مصوبه براى مقطعى جهت جلوگيرى از تفكيك باغات بوده است.
سيد مسعود عسگريان با اشاره به تاكيد مديركل جهاد كشاورزى استان 
مبنى بر نگاه اقتصادى به توليدات باغات شهر، اظهار كرد: امروز مردم به 
باغات نگاه بهره بردارى اقتصادى ندارند، بلكه به عنوان تفرجگاه و مكانى 

براى گذران اوقات فراغت از آن استفاده مى كنند.
عسگريان اضافه كرد: آئين نامه كنونى براى حفظ باغات مربوط به مصوبه 

هيئت وزيران است و مى توانيم آن را اصالح كنيم.
عسگريان اظهار كرد: متأســفانه چون جزيره اى كار مى كنيم، هر كدام 
به دنبال توضيح كار خود هســتيم و امروز مــردم دچار چندگانگى و 
سردرگمى در اين مبحث شده اند. وى گفت: اين مشكل بايد با محوريت 
استاندارى و با برگزارى جلساتى حل شود و بايد با اهداف و برنامه ريزى 
مشخص ترى دستورالعمل مناسبى تهيه شود كه اين امر مى تواند در حفظ 

باغات بسيار تأثيرگذار باشد.

نائب رئيس اتحاديه مسكن: 
ركود بازار مسكن طى 25 سال اخير 

بى سابقه است
■ ريزش قيمت ها در بازار مسكن تا چه زمانى ادامه دارد؟

 بازار مســكن ايران تغييرفاز داده است و شرايط تازه اى را تجربه 
مى كند، اين نكته اى است كه فعاالن بازار بدان اذعان دارند.

به گزارش خبرآنالين، آخرين بررســى ها نشــان مى دهد آهنگ رشد 
قيمت ها در بازار مســكن نه تنها با كندى روبه روست بلكه در برخى 
مناطق قيمت ها كاهشــى قابل توجهى داشته اســت، با اين حال هنوز 

حجم معامالت گواه ركودى سنگين در بازار است.
نائب رئيس اتحاديه مشاوران امالك در پاسخ به سؤالى درباره وضعيت 
بازار مسكن در آستانه كم تحرك ترين فصل بازار يعنى زمستان گفت: 
در نيمه اول سال بازار مسكن با ركود تورمى روبه رو بود، به اين معنا 
كه هرچند حجم معامالت بســيار اندك بــود اما قيمت ها همچنان با 
افزايش روبه رو مى شد اما در پاييز سال جارى ورق برگشت و قيمت ها 
ريزشــى آشكار داشت به اين معنا كه در برخى مناطق تا 30 درصد و 
در برخــى مناطق تا 40 درصد قيمت ها پايين آمده اما همچنان حجم 

معامالت اندك است.
 سرمايه گذارى بازار مسكن؛ شايد وقتى ديگر

حســام عقبايى گفت: اين ريزش قيمت با كاهش تفاوتى جدى دارد، 
قيمت مسكن در سال گذشته افزايشى 4 برابر نرخ تورم را تجربه كرد، 
در نتيجه بســيارى از خريداران واقعى و متقاضيان مسكن از اين بازار 

خارج شدند و سرمايه گذاران بودند كه افزايش قيمت را رقم زدند.
وى در توضيح اين مطلب افزود: بررســى ها نشان مى دهد 80 درصد 
از كسانى كه در بازار مســكن حضور داشتند و دارند سرمايه گذاران 
و 20 درصد مصرف كنندگان واقعى بودند از اين رو با رشــد شــديد 
قيمــت، اين 20 درصد قدرت خريد را ازدســت دادند و به تدريج از 
بازار خارج شدند و شرايط به گونه اى پيش رفت كه بازار با عدم حضور 
ســرمايه گذاران  اشباع شــدن در اين حوزه تعديل را از سر گرفت و 

كاهش قيمت ها رقم خورد.
وى گفــت: به اين ترتيب ريزش قيمت ها تحت تأثير افزايش عرضه 
و توازن ميان عرضه و تقاضا رخ نداده است و ركود، ناشى از كاهش 
شــديد قدرت خريد مردم است. وى با تأكيد بر اينكه ركود حاكم بر 
بازار مســكن در سالجارى طى 25 ســال اخير بى سابقه بوده است، 
ادامــه داد: بازار مســكن در حال حاضر وارد فــاز ركود غيرتورمى 
شــده و پيش بينى مى شــود كه اين وضعيت تا نيمه اول سال 1399

دوام بياورد.
وى در پاســخ به ســئوالى درباره اينكه ريزش قيمت هــا در بازار آيا 
ادامه دار خواهد بود يا خير گفت: بررســى ها نشــان مى دهد ريزش 
قيمت ها تا نيمه اول ســال آينده ادامه يابد و بازار مسكن هنوز براى 
كاهش 15 درصدى قيمت ها جا دارد. همان طور كه گفتم قيمت ها در 
برخى مناطق تا 40 درصد هم كاهش يافته و اين احتمال هست كه بين 

10 تا 15 درصد ديگر نيز كاهش يابند.
 اين فعال صنفى در پاســخ به اين سؤال كه وضعيت كنونى آيا براى 
خريد مســكن مناسب هست يا خير گفت: ما با 2 نوع تقاضا در بازار 
مسكن روبه رو هســتيم، يكى تقاضا به منظور سرمايه گذارى و حفظ 
ارزش پول و كســب ســود و يكى تقاضاى مصرفــى. در مورد اول 
بايد بگويم فعال پرونده كســب ســود در بازار مسكن بسته است و 
ســرمايه گذاران ديگر نمى توانند سودهاى كالنى برداشت كنند اما در 
مورد تقاضاى مسكن مصرفى، شرايط به گونه اى ديگر است و كسانى 
كه قصد خريد مســكن به منظور استفاده شخصى دارند، در اين بازار 
مى توانند با قيمت هايى مناســب تر خريدكنند به ويژه كه به دليل ركود 

فروشندگان واقعى تخفيف هايى را نيز در نظر مى گيرند.

كارت سوخت كدام خودروها باطل مى شود؟
 مدير برنامه ريزى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى از ابطال 
كارت ســوخت وســايل نقليه فاقد بيمه شــخص ثالث خبر داد و 
گفت: 2 مرحله اخطار پيامكى براى مالكان وســايل نقليه فاقد بيمه 
شخص ثالث ارسال مى شود و پس از آن، كارت هوشمند سوخت 

آنها ابطال خواهد شد.
شــهرام رضايى در خصوص پيامك هايى كه طى روزهاى اخير براى 
برخى مردم مبنى بر ابطال كارت ســوخت در صورت دريافت نكردن 
بيمه شــخص ثالث ارسال شــده، گفت: قانونى به اســم قانون بيمه 
اجبارى شــخص ثالــث وجود دارد كه در مــاده 48 اين قانون، هم 
نيــروى انتظامى و هم ديگر نهادهــاى مربوطه را موظف مى كند كه 
كارت هوشــمند سوخت براى كسانى كه بيمه شخص ثالث ندارند، 

صادر نشود.
وى بــه تســنيم گفت: در اين قانون آمده اســت كه ســتاد مديريت 
حمل ونقل و ســوخت مكلف است از صدور هرگونه كارت سوخت 
و تخصيص اوليه ســهميه و يا ادامه آن براى وسايل نقليه بدون بيمه 
خوددارى كند، همچنين در تبصره اى تأكيد شــده كه بيمه مركزى و 
نيروى انتظامى جمهورى اســالمى ايران مكلف هستند كه اطالعات 
مربوطه به وســايل نقليه مذكور را به صورت برخط در اختيار ســتاد 

مديريت حمل ونقل و سوخت قراردهند.
مدير برنامه ريزى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى تصريح كرد: 
به تعدادى از مردم طى روزهاى اخير پيامك زده شــده مبنى بر اينكه 
بيمه شخص ثالث نداريد، براى گرفتن بيمه شخص ثالث اقدام كنيد تا 

كارت سوخت شما باطل نشود.
وى ادامه داد: در واقع ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت به شركت 
ملى پخش كه متولى و رابط مردم در زمينه كارت هوشمند سوخت 
اســت، لينك ارتباطى بيمه مركزى را داده و بين ســامانه هوشمند 
ســوخت و بيمه مركزى ارتباط برقرار شــده تا به كســانى كه بيمه 
اجبارى شــخص ثالث ندارند، اخطــار دهيم كه در صورتى كه براى 
گرفتن بيمه شــخص ثالث اقدام نكنند، كارت هوشمند سوخت آنها 

باطل خواهدشد.

در تقابل با گفتمان هاى ليبرال بايد از گفتمان انقالبى خود 
حفاظت كنيم

 رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى استان همدان گفت: گفتمان انقالب اسالمى تنها گفتمان 
دينى در يك حكومت دينى در جهان اســت و گفتمــان ليبرال به عنوان تفكرى مادى گرا 

تهاجم خيلى گسترده اى عليه حكومت دينى شكل داده است.
مرتضى قائمى در اجتماع بزرگ انقالبيون جوان استان همدان با عنوان «خيزش هسته هاى 
مســئله محور» بيان كرد: گفتمان ها در تناقض و تقابل باهم شــكل مى گيرند و زمانى كه 
در قرن 19 تا 21 ركورد جرم و جنايت اســتعمار و اســتكبار در دنيا شكسته شــده بود، 

گفتمان هاى غالب اين دوره به گفتمان ليبرال، كمونيستى و فاشيستى منتهى مى شدند.

به گزارش ايسنا، وى با بيان اينكه در برهه اى كه جنبش هاى دينى روبه ضعف مى روند به 
يك باره گفتمانى با عنوان انقالب اســالمى در ميان گفتمان ها سر بر مى آورد كه در تقابل 
با همه گفتمان ها، توحيد و معاد است، اظهار كرد: اين گفتمان حرف تازه اى در جهان آورد 

و حاكميت گفتمان دينى را دنبال كرد در شرايطى كه بيشتر گفتمان ها مادى گرا بودند.
رئيس دانشگاه آزاد همدان گفتمان انقالب اسالمى را تنها گفتمان دينى در يك حكومت 
دينى در جهان دانســت و خاطرنشــان كرد: 40 سال اســت مى خواهند اين گفتمان را 

محكوم كنند اما با حضور انقالبيون هيچ وقت نتوانستند آن را نابود سازند.
وى با بيان اينكه ليبرال به عنوان تفكرى مادى گرا تهاجم خيلى گســترده اى عليه حكومت 
دينى شــكل داد، اضافه كرد: ما در تقابل با گفتمان هاى ليبرال بايد از گفتمان هاى انقالبى 
و واليى خود حفاظت كنيم و آنچه  امروز الزم اســت حضــور انقالبيون جوان در تمام 

صحنه ها است.
قائمى ادامه داد: در شــرايطى كنونى انقالب به حضور جوانان انقالبى همه جانبه علمى و 
پژوهشى مسئله محور در صحنه نيازدارد، جوانان انقالبى بايد بهترين پژوهشگر در صحنه 
پژوهشــى و بهترين يادگيرنده در صحنه آموزش باشند، در دانشگاه ما دانشجوى انقالبى 

بايد در همه صحنه ها بهترين باشد.
وى با اشاره به اينكه در شرايط فعلى بايد در كشور نيازسنجى انجام شود و جوانان متناسب 
با نيازهاى جامعه كار علمى انجام دهند و انقالب را با كار علمى و اقتصادى حفاظت كنند، 
يادآور شد: دانشجوى انقالبى بايد مسئله شناسى و نيازسنجى و براساس نياز ممكلت كار 
كند، بســيج و جوانان انقالبى ما ثابت كردند كه وقتى جامعه و انقالب به آن ها نياز دارد، 

مى توانند نيازهاى جامعه را برطرف كنند.

غزل اسالمي »
 پــروژه «عصــر طاليي» بــه يكي از 
و  ملك  بخــش  در  مشــكالت  مهمترين 
 2 شده است.  تبديل  همدان  سرمايه گذاري 
مدير كل به خاطر وجود مشــكالت قانوني 
در ايــن پرونده و فشــارهايي از ســوي 
ذي نفعان مجبور به اســتعفا شدند. اكنون 
مديــر كلي كه 2 هفته قبل از لرســتان در 
راه و شهرســازي همدان منصوب شده نيز 
صحبتش انجام كار كارشناســي و قانوني 

است.
داريوش حسيني در گفت وگوي اختصاصي 
در دفتــر كارش كه با خبرنگار همدان پيام 
داشت بر چند نكته تأكيد كرد. اتمام پروژه 
مسكن مهر، توليد مسكن براي ارزان كردن 
آن و انجام ندادن كار غيرقانوني به ويژه در 
برنامه هاي  مهمترين  طاليي»،  «عصر  پروژه 
وي در دوران مديريتــش بــر يكــي از 
اســتان  كل  اداره هاي  چالش برانگيزترين 
است. آن طور كه شنيده شــد وزير راه و 
شهرسازي نيز قبل از معرفي مدير كل جديد 
براي اين اداره كل در همدان، تأكيد داشته 
گزينه اي به همدان بيايد كه بتواند مشكالتي 
كه در اين شــهر وجود دارد را حل كند. 
حســيني هم كه در همين گفت وگو گفت 
كه كرج يكي از شهرهايي است كه بدترين 

كه  زماني  اما  داشته  را  پرونده ها 
مدير كل راه و شهرسازي در آن 
پرونده ها  همه  مشكل  شده  شهر 
را حل كرده است. همداني ها هم 
از او انتظار دارند عالوه بر اينكه 

در پــروژه عصر طاليي تمام حق و حقوق 
طرفين را درنظر مي گيرد و طبق قانون پيش 
مي رود مشــكل گراني زمين در همدان را 

حل كند. 
صحبت ها و برنامه هاي حســيني را درباره 

موارد فوق در ادامه مي خوانيم.  
 آخرين آمــار ثبت نام همداني ها در 

مسكن ملي چه وضعيتي دارد؟
2860 نفــر در ســامانه ثبت نــام كرده اند كه 
پااليش آن در وزارتخانه انجام مي شود و آنها 
كه شــرايط ندارند حذف مي شوند و ثبت نام 
مجدد انجام مي شود. اما در كل برنامه ما براي 
ثبت نام 3 هزار و 536 نفر اســت و تا جايي 
كه مردم نياز داشــته باشــند و بتوانيم زمين 
آن را تأمين و تعداد مســكن ملي را افزايش 

مي دهيم.
 در اين طرح قرار است با دستگاه ها 
و ســازمان هاى ديگر هــم تفاهم نامه 

داشته باشيد؟ 
بله.700 واحد به ســتاد فرمــان اجرايي امام 
داده ايم كه بسازد اما تعداد آن را بايد تا 900
واحد افزايش بدهيم. قرار است 1400 واحد 
بنياد مســكن بســازد. 700 واحد نيروهاي 
مســلح در قالب تفاهم نامــه وزارت دفاع با 
راه  و شهرســازي مي سازد. به تازگي تعدادي 
واحد هم قرار اســت براي فرهنگيان ساخته 
شود كه فعًال صحبت كرده ايم و احتماالً  اين 
طــرح هم در غالب طرح ملي مســكن اجرا 

مي شــود كه متقاضيان واجد شرايط 
آن بتواننــد از تســهيالت اين طرح 

استفاده كنند.
 كلنگ طرح مسكن ملي 
چه زماني به زمين مي خورد؟

پيگير اين هســتيم كــه بتوانيــم پروانه هاي 
ساخت را با ســرعت بگيريم تا در دهه فجر 
كلنگ آن به زمين زده شود، اما نمي توانم اين 
زمان را قول بدهــم. احتمال اين كه كميته اي 
براي مســكن ملي با شهرداران تشكيل بدهم 
كه زمان كمتري براي انجام امور صرف كنيم، 

وجود دارد.
همدان  استان  براي  شــما  برنامه    

چيست؟
ســعي مان بر اين اســت كه بتوانم مشكالت 

استان را حل كنم.
مثًال بعضي پرونده ها هستند كه كارشان مدت ها 
روي زمين مانــده در صورتي كه خيلي راحت 
مي تــوان آن ها را تعيين تكليف كرد، اما نياز به 

كار كارشناسي دارند تا بتوانيم تصميم بگيريم.
قــرار شــده از اين بــه  بعد جلســاتي بين 
همكاران ما و شهرداري برگزار شود كه تمام 
پرونده هايي كه مشــكل دارند و در تعارض 

هستند را با مشــورت هم كارشناسي كنند و 
براي تصميم نهايي به من و شــهردار ارجاع 
بدهنــد. اما اگر در نهايــت برخي پرونده ها 
با اين روش هم حل نشــدند سعي مي كنيم 
پرونده را به فاز منفي نكشانيم كه مردم اذيت 
بشوند و در نهايت آن را در حضور مقامات 

استاني حل مي كنيم.
  شما مشــكالت مسكن مهر را در 

جشن  و  كرديد  حل  چگونه  چهارمحال 
پايان پروژه را گرفتيد؟

براي حل مشكل مســكن مهر چهارمحال و 
بختياري از محل هــاي قانوني مانند ظرفيت 
ســازمان ملي زمين و مسكن استفاده كرديم. 
تعدادي از مساكن مهر كه عضو نداشتند پول 
هم به حسابشــان نمي آمد كــه بتوانيم 200

واحد باقيمانده را تكميــل كنيم. بنابراين از 
سازمان ملي زمين و مسكن تن خواه گرفتيم و 
قرار شد بعد از تكميل آن وقتي اعضا آمدند 
پول را از آ ن ها بگيريم و به ســازمان بدهيم. 
به اين شــكل مشكل را حل كرديم و پرونده 

مسكن مهر را بستيم و جشن گرفتيم.
 برنامه تان براي مسكن مهر همدان 

چيست؟
آقــاي ربانــي (مديــر كل ســابق) ماننــد 
ــر  ــه وزي ــر ب ــتان هاي ديگ ــران كل اس مدي
ــن  ــال 98 اي ــان س ــا پاي ــه ت ــول داده  ك ق
پــروژه را بــه پايــان برســاند. بنابرايــن بايــد 
ــود.  ــام ش ــال تم ــان س ــا پاي ــروژه ت ــن پ اي
در ايــن برنامــه مســاكن مهــر زيــر 30

ــارج  ــي، از دور خ ــرفت فيزيك درصــد پيش
30 بــاالي  ســاختمان هاي  و  مي شــوند 
درصــد پيشــرفت فيزيكــي را خــود مالــك 

مي كنيــم.
براي زير 30 درصدها اگر شــريك پيدا كنيم 
مي آوريم جزو مسكن ملي، اگر هم پيدا نشود 
زميــن را با همان مقدار ســازه اي كه در آن 

ايجاد شــده مي فروشيم و خريدار تسهيالت 
بانك را صفر مي كند و آن را از طرح مسكن 
مهر خــارج مي كنيم. اين بهترين روش براي 
بستن پرونده مســكن مهر است چون بانك 
به اين واحدها تســهيالت داده و اگر بيشتر 
از اين بماند بانك ســود دوران مشاركت به 
آن اضافه مي كند و دردســرهاي زيادي پيدا 

مي شود.
گران  همدان  در  ملك  كه  مي دانيد   
است و ممكن است تا 10 سال ديگر 
هيچ زميني در شــهر همدان نباشــد. 
و  ملك  كردن  ارزان  بــراي  برنامه اي 

خانه در همدان داريد؟
كمبود زمين در همدان نداريم. طرح جامع در 
حال بازنگري است و شهر مي تواند ادامه دار 

باشد.
براي ارزان شــدن ملــك در همــدان همه 
دســتگاه ها بايد كمك كنند و دســتگاه هاي 

خدمات رسان پاي كار بيايند.
مــا درحال حاضر به دنبال اين هســتيم براي 
كســاني كه وضعيت مالي مناسبي ندارند در 
قسمت حاشيه اي كه به تازگي به شهر الحاق 
مي شوند و زمين دولتي در آنجا موجود است 
مسكن ملي بســازيم. اين روشي براي توليد 

مسكن در همدان است.
مردم نبايد انتظار داشته باشند كه مساكن ملي 

را در قسمت هاى باالي شهر بسازيم چون اگر 
اين افراد پول زيادي داشتند خودشان مي آمدند 
در محل هــاي گران قيمت خانــه مي خريدند 
ولي حاال كــه توان مالي بــاال ندارند بايد به 
قســمت هاي پايين تر قانع باشند. حتي ممكن 
است در مناطق باالي شــهر هم مسكن ملي 
بسازيم اما قطعًا  قيمت آن باال مي رود و كساني 
كه توان پرداخت قســط هاي چندين ميليون 
توماني دارند متقاضي اين مساكن خواهندبود.

و  راه  اداره  در  مشــكلي  يــك   
شهرســازي هســت و آن اين است 
كــه مراجعان بايد براي حل مشــكل 
پرونده شــان گاهي ســال ها به اينجا 
رفت و آمد كنند در حالي كه در بسياري 
مواقع ممكن اســت پرونده شان هيچ 
منع قانوني نداشته باشد و تنها به خاطر 
كوتاهي كارشناســان اين مجموعه به 
به  سامان دادن  براي  افتاده اند.  دردسر 

اين وضعيت برنامه اي داريد؟
پيـدا  گرايـش  جوان گرايـي  بـه  اداره  ايـن 
كـرده بنابراين با تجربه ها بازنشسـته شـده و 
رفته انـد. هميـن هم موجب شـده تـا نيروي 
كار ايـن اداره تجربـه كمتري براي شـناخت 
دليـل  هميـن  بـه  باشـند.  داشـته  پرونده هـا 
دنبـال ايـن هسـتيم كـه از باتجربه هـا بـراي 
آمـوزش آنها اسـتفاده كنيم. قطعـًا در همدان 

ايـن كار را انجـام خواهـم داد.
در برنامه ام هست كه همكاران خبره از تهران 

دعوت كنيم تا بيايد و به همكاران ما آموزش 
بدهنــد. اگر آنها از قوانين ســردربياورند از 

پرونده ها فرار نمي كنند.
من دوســت ندارم كه اربــاب رجوع چند 
روز بيايد و برود در نهايت و كارش بماند. 
در اولين جلســات كه با همــكاران اداره 
داشتم گفتم كه وقتي ارباب رجوع مراجعه 
مي كند و قرار اســت در تاريخ مشــخص 
دوباره به شما مراجعه كند حتما در دفتري 
آن را ثبت كنيد و در آن تاريخ اگر كاري و 
يا جلســه اي پيش آمد كه قرار بود در دفتر 
نباشــيد حتمًا با او تمــاس بگيريد و تاريخ 
مراجعه را تغيير بدهيد كه وقت او در رفت 

و آمد و تلف نشود.
 در تابلوي مقابل، نام پروژه «عصر 
جزو  ظاهــراً  نوشــته ايد.  را  طاليي» 
برنامه ها و جلســاتتان اســت. برنامه 
آيا  چيســت،  پروژه  اين  براي  شــما 

مي خواهيــد آن را امضا كنيد و زمين ها 
را به بخش خصوصي كه به تعهد خود 

عمل نكرده اند، بدهيد؟ 
تا خوب پرونده عصر طاليي را مطالعه نكنم 
و به جمع بندي مشــخصي نرســم و به يقين 

نرسم هيچ چيزي را امضا نمي كنم.
عصر طاليي را خيلي بزرگ كرده اند. در اين 

پرونده حق دولت كامًال  مشخص است.
اگر زميني براي كار فرهنگي به كسي واگذار 
شــده باشــد ولي او در آن زمين ساختمان 
تجاري بســازد حقوق دولت تضييع شــده 
است. در پروژه عصر طاليي هم اگر تا ريال 
آخر حق و حقوق دولت را نگيرم قطعاً  كاري 

نمي كنم.
به خاطر  قبلي  كل  مديــر   2 ظاهراً   
پروژه  ايــن  براي  بودن  تحت فشــار 
اســتعفا دادند. اگر شــما تحت فشار 
باشيد امضا مي كنيد يا استعفا مي دهيد؟

تا امــروز چنين تفكري نديده ام. مطمئناً  پيش 
از اين فشــار مي آورده اند كــه كار زودتر به 

نتيجه برسد.
با اطمينان به شما مي گويم كه كسي نمي تواند 
براي حل پرونده نفوذ كنــد. اين امكان پذير 
نيســت. اگر هم قرار باشــد نفوذي صورت 
بگيرد مي توانــم با مكالمه اي بــا تهران اين 
پرونــده را به هيأت مديره ببــرم و با حضور 
وزير راه و شهرسازي آن را حل كنم. از وزير 
گرفته تا پايين دســتي ها هيچ كسي نمي گذارد 

حق دولت تضييع شود.
 برنامه تان براي اين پروژه چيست؟

گفته ام پرونده را بياورند و كارشــناس ها آن 
را به طــور كامل برايم توضيح بدهند. بدترين 
پرونده هايي كــه تاكنون ديده ام در كرج بوده 

كه همه را حل كردم.
وقتي ســرمايه گذار مي آيد بايد از او حمايت 
كنيــم و او هم در چارچــوب قانون كار كند 
و اگر مســير را خالف قانون طي كرد يا بايد 
او را از مســير بازگردانيم يا حقوق دولت را 

بگيريم.
من در همه كارهايم اگر در جايي به بن بست 
بخورم و خودم توان حل آن را نداشــته باشم 
با مشــورت و برگزاري جلسه تعاملي با همه 
دستگاه هاي نظارتي موضوع را مطرح مي كنم 
و راهكار مي گيــرم. پرونده هايي كه از لحاظ 
حقوقي مشكل پيدا كنند را مي بريم به جلسه 
شوراي حفظ بيت المال و آنجا تصميم گيري 

مي كنيم.
ــتند  ــي هس ــي قانون ــا زمان در كل پرونده ه
كــه مــِن مديــر كل بــه يقيــن برســم و آنهــا 
را امضــا كنــم. احتمــاالً مديــر كل قبلــي در 
ــن  ــيده به همي ــن نرس ــه يقي ــروژه ب ــن پ اي

ــت. ــم نكرده اس ــا ه ــل امض دلي
قطعًا بدانيد كه اگر قرار باشد تصميمي بگيريم 

حتمًا رسانه ها را در جريان مي گذاريم.
قرار نيســت چند هكتار زمين را از بين ببريم 
چون مقداري ســرمايه گذاري در آنجا انجام 

شده است.
 آيا اهل زدو بند با سياسيون هستيد؟

اهل زدوبند با كســي نيســتم. قــول الكي 
نمي دهــم. تجربه 27 ســال خدمتم به من 
چكار كنم. الكي پشــت اين  مي گويد بايد 
ميزهــا ننشســته ام. من تا كار كارشناســي 
نكنم و به يقين نرســم هيچ اقدام و امضايي 

نمي كنم.

مدير كل راه و شهرسازي استان در گفت وگو با همدان پيام:

مسكن ملى را درمناطق الحاق شده مى سازيم
■ تا به يقين نرسم پرونده «عصر طاليي» را امضا نمي كنم                    ■ اهل زد و بند نيستم

قبل از تصميم گيري براي «عصر طاليي» رسانه ها را در جريان مي گذارم
در مناطق الحاق شده به شهر مسكن ملي مي سازيم

پرونده مسكن مهر را تا پايان سال مي بنديم

كاركنان را آموزش مي دهيم تا پرونده ها بالتكليف نمانند
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ابراهيموويچ ميالنى مى شود
 طبــق اعالم يك منبع معتبــر ايتاليايى، زالتــان ابراهيموويچ به 

عضويت «آ.ث  ميالن» درخواهدآمد.
خبرگزارى «آنســا» گزارش كــرد، فوروارد 38 ســاله و بدون تيم 

سوئدى از اوايل سال نو با روسونرى همكارى خواهدكرد.
اين خبر درحالى انتشــار يافت كه پائولــو مالدينى، مدير فنى ميالن 
تاييــد كرد باشــگاهش مذاكرات خوبــى با گلزن پرســابقه انجام 

داده است.
ابراهيموويچ در ســال هاى 2010 تا 2012 براى ميالنى ها توپ زد و 
درصورت امضاى قرارداد با سياه و قرمزپوشان يكبار ديگر با پيراهن 

تيم قديمى «سرى آ» به ميدان خواهدرفت.

فتح ا... زاده: 
چند روز ديگر هم منتظر 
«استراماچونى» مى مانيم

 عضو هيأت مديره باشــگاه استقالل گفت: به اين نتيجه رسيديم 
كه تا چند روز ديگر منتظر استراماچونى بمانيم و درصورتى كه وى 

بازنگردد، استقالل را از بالتكليفى در بياوريم.
على فتح ا...زاده خاطرنشان كرد: به شخصه دوست دارم استراماچونى 
دوباره به اســتقالل برگردد اما نگران آينده اســتقالل هستيم. هرچه 
او گفتــه قبول كرده ايــم ولى توقع داريم بيايــد و يكبار بگويد چه 
مى خواهد. انتظار داريم استراماچونى به ايران برگردد و بدون واسطه 
و رو در رو حــرف بزنيم زيرا اگر مذاكرات مســتقيم انجام شــود 

بسيارى از مشكالت حل مى شود.
عضو هيأت مديره باشــگاه اســتقالل تأكيد كرد: امروز به اين نتيجه 
رسيديم كه تا چند روز ديگر منتظر استراماچونى بمانيم. به طور حتم 
آن روز شــما متوجه مى شويد كه تا چه اندازه انتظار كشيديم و بعد 

عقب نشينى كرديم. 

بازگشت پاتوسى به استقالل؟ 
 هافبك سابق اســتقالل بار ديگر براى بازگشــت به اين تيم به 
استراماچونى پيشنهاد شده است و وى بايد در اين مورد تصميم گيرى 

كند.
آياندا پاتوســى بازيكنى است كه فصل قبل يك نيم فصل فوق العاده 
را در استقالل پشت سر گذاشت اما در پايان بازى ها اين وينفرد شفر 
بود كه او را از چنگ اين تيم درآورد و با قرارداد قرضى يك ســاله 

راهى بنى ياس شد.
پاتوسى با پشت سر گذاشتن نيم فصل در تركيب بنى ياس موفق نشده 
رضايت باشگاه را جلب كند و گفته مى شود احتمال اينكه نامش در 
ليســت مازاد اين باشگاه قرار بگيرد بسيار زياد است و با اين شرايط 

آبى ها مى توانند بار ديگر براى بازگرداندن اين بازيكن اقدام كنند.

پنالتى هاى جنجالى محروميت مادام العمر 
يك داور را رقم زد

4 پنالتى كه يك داور در ليگ مراكش گرفت باعث شــد تا براى 
هميشه از داورى محروم شود.

فدراســيون فوتبال مراكش تصميم گرفت كه «هشــام التيازى» داور 
ليگ برترى اين كشــور را براى هميشه از قضاوت محروم كند. اين 
داور در يك ديدار 4 پنالتى مشــكوك گرفــت كه 3 تاى آن به نفع 

تيم ميزبان بود.
درحالــى كه تيم ميزبان با يك گل عقب بود داور 3 پنالتى به ســود 
ايــن تيم گرفت تا زمينه را براى پيروزى آنها مهيا كند و در ادامه هم 

يك پنالتى ديگر به سود تيم ميهمان گرفت كه آن هم پنالتى نبود.
فدراسيون فوتبال مراكش بعد از تحقيقاتى كه انجام داد به اين نتيجه 
رســيد كه داور اشتباهات بســيار بدى داشته و او را براى هميشه از 

قضاوت محروم كرد.

اولتيماتوم گابريل
 پرسپوليس تا جمعه فرصت دارد

 ســرمربى پرســپوليس بليتى به مقصد بوئنوس آيرس تهيه كرده 
كه 2ســره بودن آن بســتگى به توجه مديران پرســپوليس و تأمين 

درخواست هاى او دارد.
كالدرون گفت: من وظيفه اخالقى خودم را انجام داده و هشدارهاى 
الزم را به مديران پرســپوليس داده ام و از اين به بعد آن ها هستند كه 

بايد در اين باره تصميم بگيرند. 
او روز شــنبه بليتــى به مقصــد بوئنوس آيــرس رزرو كرده كه 
درصــورت توجه نكردن مديران پرســپوليس بــه تعهدات، يك 

خواهدبود. طرفه 

كيميا عليزاده المپيك 2020 را از دست داد؟
 پــس از حضور نداشــتن كيميــا عليزاده در مرحله نخســت 
مســابقات انتخابى تيم ملــى تكواندو بانوان، حضــور تنها بانوى 
مدال آور المپيك در مســابقات كسب ســهميه در چين در هاله اى 

از ابهام قرار گرفت.
نايب رئيس بانوان فدراســيون تكواندو به تســنيم گفــت: با وجود 
جراحى هاى كيميا عليزاده، همچنان عوارض آســيب ديدگى ها همراه 
وى اســت و بايد ببينيم شرايط براى حضور وى در مسابقات انتخابى 

المپيك فراهم خواهدشد يا خير.
زهرا ســروى، تاكيد كرد: كيميا از ورزشــكاران نخبه ايران است كه 
اين موضوع را با عملكرد و دســتاوردهاى خود نشان داده است. هنوز 
با قاطعيت نمى توانيم از حضور يا حضور نداشــتن وى در مسابقات 
كســب سهميه در چين صحبت كنيم، اما اگر او بتواند، در مرحله دوم 

مسابقات انتخابى تيم ملى شركت خواهدكرد.

 استفاده از VAR در انتخابى المپيك 2020
 كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم كرد كه در تمام مراحل مسابقات 
انتخابى المپيك 2020 و قهرمانى زير 23 ســال آسيا، از تكنولوژى 

داور ويدئويى(VAR) استفاده مى كند.
شــيخ ســلمان، رئيــس AFC در ايــن بــاره گفــت: فوتبال آســيا در 
ســطح جهانــى قــرار دارد و اطمينــان مى دهيــم كــه بــه ادامــه كار 
ــن  ــازى آخري ــراى همراه س ــو ب ــيون الگ ــك كنفدراس ــوان ي به عن
ــه پيشــرفت  ــاط مختلــف ب ــن عملكــرد در نق ــوژى و بهتري تكنول

فوتبــال ادامــه دهيــم.
اين براى نخستين بار است كه در تمام مراحل يك رقابت آسيايى از 
VAR استفاده مى شــود. پيش از اين AFC در نيمه نهايى و فينال 

جام ملت هاى آسيا 2019 از اين تكنولوژى استفاده كرده بود.
مسابقات زير 23 سال قهرمانى آسيا كه انتخابى المپيك 2020 توكيو 
محسوب مى شود، از روز 18 دى ماه آغاز خواهدشد. تيم فوتبال اميد 
ايران در گروه C رقابت ها، با تيم هاى ازبكستان، كره جنوبى و چين 

هم گروه است.

اوكراينى ها در خطر حذف از المپيك 2020
 رئيس فدراســيون دووميدانى اوكراين اعالم كرد ورزشكاران اين 
كشور به دليل مشكالت مالى و نداشتن حمايت دولت شايد فرصت 

مشاركت در المپيك 2020 در ژاپن را از دست بدهند.
ايگور گوتسول افزود: ما در جلسه وزارت ورزش اوكراين دليل تاخير 
در پرداخت بودجه آماده ســازى ورزشكاران المپيكى را پرسيديم كه 
پاسخ آنها شگفت زده مان كرد. معاون وزير ورزش خيلى آشكار به ما 
اعالم كرد مشكل مالى دارند و شايد هرگز بودجه اى هم براى المپيك 

در كار نباشد.

مسير هموار بوكس براى رسيدن به المپيك
 با توجه به افزايش تعداد ســهميه هاى اوزان مختلف بوكس در 
رقابت هاى قاره اى 2019 نسبت به دوره هاى قبل، بوكسورهاى ايران 

كار راحت ترى براى راهيابى به المپيك توكيو دارند.
رقابت هاى بوكس انتخابى المپيك قاره آسيا و اقيانوسيه از 14 تا 25

بهمن به ميزبانى كشــور چين برگزار مى شــود. يكى از راحت ترين 
دوره مسابقات انتخابى المپيك براى بوكسورهاى اين 2 قاره به شمار 
مى رود، چرا كه در اوزان مختلف شــاهد افزايش تعداد ســهميه ها 

هستيم.

8 تيم برتر جام بصيرت معرفى شدند
 مســابقات فوتبال جام بصيرت در هفته ســوم با انجام 2 بازى در 

شهر مريانج دنبال شد.
اين رقابت ها در سالن 2 هزار نفرى مريانج با حضور 18 تيم از همدان، 

مالير، بهار، اسدآباد و فامنين برگزار مى شود.
از ديدارهاى مقدماتى، 2 بازى باقى مانده بود كه انجام شــد ابتدا تيم 
شهداى چنارعليا اسدآباد با 3 گل مغلوب تيم ابوتراب شد و سپس تيم 

فاتح اين شهر 3 بر يك فدك را مغلوب ساخت.
پس از انجام بازى هاى مقدماتى 8 تيم شــهداى خاكريز، عمران بتن، 
چرم اوستا، شهيد دهقانى، فاتح اســدآباد، هايپرآنادانا و قصر مادر به 

مرحله حذفى صعودكردند.
مرحله حذفى اين رقابت ها از فردا شــروع مى شــود و طبق جدول، 
تيم ابوتراب با شــهداى خاكريز بازى مى كنــد. قصرمادر به مصاف 
هايپرآنادانا مى رود، فتح اسدآباد با چرم اوستا ديدار مى كند و سرانجام 

2 تيم شهيددهقانى و عمران بتن به مصاف هم مى روند.

جشنواره ورزشى زنان خانه دار در همدان
 جشنواره فرهنگى ورزشــى «فراغت بانوان با ورزش»، ويژه زنان 
خانه دار در خانه كشتى شهرستان همدان با حضور60 نفر برگزار شد.

در اين جشــنواره زنان خانه دار در رشــته هاى بدمينتون، بســكتبال، 
طناب زدن، دارت و بازى بومى محلى يه ُقل دو ُقل ، و "لِى لِى" با هم 

به رقابت پرداختند.
همچنين شــركت كنندگان به صورت رايگان از نظر سالمت ساختار 

قامتى، فشار خون، قد و وزن مورد ارزيابى قرار گرفتند.

1

2

3

پيشخوان
مسئوالن، قهرمانان ورزشى 
شهرستان ها را حمايت كنند

 دونده قهرمان اســدآبادى براى حضور در مســابقات 
بين المللــى دو ماراتن در جزيره هرمز نياز به مســاعدت 

مسئوالن براى تأمين هزينه خوراك و پوشاك دارد.
پژمان كــرزه اى از حضور خود در مســابقات دو ماراتن 
بين المللــى در هرمزگان 27 دى ماه خبر داد و گفت: براى 

حضور در مسابقات نياز به حمايت مسئوالن دارم.

كرزه اى با بيان اينكه از لحاظ آمادگى بدنى وضعيت خوبى 
دارد، گفــت: روزى 3 بار تمريــن دارم و روزانه 30 تا 35

كيلومتر و هفته اى 240 كيلومتر مى دوم.
اين دونده با بيــان اينكه هزينه مكمل خوراك و كفش كه 
استفاده مى كنم زياد است اظهار داشت: از مسئوالن تقاضا 
دارم در صورت امكان حمايت كنند تا ورزشكارانى مانند 
من به دليل هزينه هاى جانبى از حضور در مسابقات جهانى 

باز نمانند.
كــرزه اى افزود: درحال حاضر هيچ گونه شــغل و درآمدى 

ندارم كه هزينه هاى ورزشــم را تأمين كنم و امسال 2 مدال 
برنز در مســابقات قهرمانى كشــور در رشته 5 هزار متر و 
10 هزار متر، يك مدال نقره قهرمانى كشــور در رشته دو 
نيمه ماراتن ســمنان كســب كرده ام و در ليگ باشگاه ها با 
تيم دانشــگاه  آزاد پرامتيازترين و بيشترين امتياز را در تيم 

كسب كرده ام. 
اين قهرمان شهرســتانى اظهار اميــدوارى كرد با حمايت 
مسئوالن بتواند در مســابقات دو ماراتن جزو نفرات برتر 

باشد.

 گلر جوان نهاونــدى تيم فوتبال «وچان 
كردســتان» در آســتانه بازى حســاس روز 
جمعه تيمــش مقابل شــهردارى بم گفت: 
نخســت براى پيروزى و سپس براى اهداف 

شخصى ام خواهم جنگيد.
به گزارش مهر، فوتبال بانوان در ســال هاى 
اخيــر به رغــم محدوديت هــاى موجود و 
نداشــتن پخش تلويزيونى در حال رقم زدن 

اســت.  خوبى  اتفاق هاى 
پــس از نامــزدى كتايون 
مربى   3 بين  در  خسرويار 
برتر سال زن آسيا، اين بار 
خبر از يك ركورد شكنى 
آماده  ميــان  به  تاريخــى 

است.
زهرا خواجوى گلر 21 ســالِه نهاوندى تيم 
ملى و وچان كردســتان در آستانه شكستن 
ركــورد كلين شــيت فوتبال ايران اســت. 
خواجوى از 9 ســالگى ورزش را با فوتسال 
آغاز كــرد، در تيم زير 14 و زير 16 ســال 
به عنــوان بازيكن فعاليت كرد و نخســتين 
حضورش در ليگ برتر را با تيم پاس همدان 
تجربــه كرد. گلر جوان فوتبــال ايران كه با 

پيشــنهاد مربى اش در اين پست قرار گرفت 
در 6 ســال حضورش در ليگ برتر ســابقه 
حضور در تيم هاى پاس همدان، اشــترانكوه 
ازنا، شــهردارى بم، راه ياب ملل سنندج (2

سال) و وچان كردستان را دارد.
گلــر آينــده دار فوتبــال زير 19 ســال و 
بزرگســاالن ايران پس از 900 دقيقه كلين 
شــيت حاال، فقــط بايد 35 دقيقــه ديگر 
دروازه اش را بســته نگه دارد تا ركورد پيام 
نيازمند گلر تيم ســپاهان را بشكند. هرچند 
خواجــوى و تيمــش روز جمعــه كارى 
سختى مقابل تيم شهردارى بم دارند و اگر 
او موفق به انجام اين كار شــود در تاريخ 
فوتبــال زنان و مردان ايران تاريخ ســازى 

خواهدكرد.

مالير ميزبان شطرنج
«جام كريم خان زند»

 هيأت شــطرنج شهرســتان مالير 
بــا همــكارى اداره ورزش و جوانان 
شــطرنج،  مســابقات  دوره  چهارمين 
«جام كريم خان زنــد» را در بهمن ماه 

سالجارى برگزار خواهدكرد.
چهارمين دوره مسابقات شطرنج، جام 
كريم خان زند به همت هيأت شطرنج 
و همــكارى اداره ورزش وجوانان به 
مناســبت گراميداشت دهه مبارك فجر 
به مــدت 3 روز در تاريخ هاى 16، 17 
و 18 بهمن ماه ســالجارى در شهرستان 

مالير برگزار خواهدشد .
خان  كريم  جام  شــطرنج،  مســابقات 
زند بــه مدت 3 ســال اســت كه به 
مناســبت هاى مختلف در شهرســتان 
مالير برگزار و قهرمانان و نام آوران اين 
رشــته ورزشى از سراسر كشور در اين 
مسابقات شــركت مى كنند و با هم به 

رقابت ميپردازند.

نظام مهندسى قهرمان 
فوتسال ادارات مالير شد

 نخســتين دوره مســابقات ليــگ 
فوتســال ادارات شهرستان مالير. جام 
شــهداى خلبان با قهرمانــى تيم نظام 
مهندسى در سالن شهداى دانشگاه آزاد 

اين شهرستان به پايان رسيد.
نخســتين دوره مســابقات ليگ فوتسال 
ادارات بــه همــت هيــأت فوتبــال 
و همــكارى اداره ورزش وجوانــان، 
و  ادارات  اســالمى،  آزاد  دانشــگاه 
شهرســتان  اجرايــى  دســتگاه هاى 
ماليــر بــه مناســبت گراميداشــت يــاد 
و خاطــره شــهداى واالمقــام ارتــش و 
خلبــان بــا نــام «جــام شــهداى خلبــان» 

ــد. ــزار ش برگ
ــتان  ــم از ادارات شهرس ــداد 10 تي تع
مســابقات  از  دوره  ايــن  در  ماليــر 
ــه  ــى ب ــد و در ديدارهاي شــركت كردن
ــاه  ــرداد م ــر م ــاه از اواخ ــدت 4 م م
تــا اواســط هفتــه پايانــى آذر مــاه 
ســال جارى در ســالن هاى ورزشــى 
ــم  ــاف ه ــه مص ــر ب ــتان مالي شهرس

ــد. رفتن
بــه  بــازى   45 مــاه،   4 طــول  در 
ــا  ــه ب صــورت دوره اى انجــام شــد ك
ــده  ــب ش ــازات كس ــه امتي ــه ب توج
تيم هــاى نظــام مهندســى، شــركت 
ــب  ــه ترتي ــرق ب ــيليس و اداره ب فروس
ســوم  تــا  نخســت  مقام هــاى  بــه 
ــدا  ــت پي ــابقات دس ــن دوره از مس اي

ــد. كردن
طى مراســمى با حضور ســعيد كتابى 
معاونت سياســى اجتماعى فرماندارى 
ويژه شهرســتان مالير از تيم هاى برتر 
بــا اهداء لوح تقديــر و كاپ قهرمانى 

تجليل و تقدير به عمل آمد.

سومين دوره مربيگرى 
درجه 3 در مالير

 هيــات همگانى شهرســتان مالير 
ســومين دوره تئورى مربيگرى درجه 
3 را بــا هدف باالبردن ســطح علمى 
و تعــداد مربيان در ســالن آمفى تئاتر 

مجموعه ورزشى تختى برگزار نمود.
كالس تئــورى مربيگــرى درجــه 3
پيش نياز كليه رشــته هاى ورزشى براى 
ســومين بار با هدف باالبردن ســطح 
مربيان  تعــداد  و  ورزشــكاران  علمى 
بــه همت هيأت همگانــى و همكارى 
اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير 
مسئول  شــعبانعلى  آزيتا  سرپرستى  به 
آموزش اين اداره در ســالن آمفى تئاتر 
مجموعه ورزشــى جهان پهلوان تختى 

مالير برگزار شد.
تعداد 20 نفر از ورزشكاران عالقمند به 
مربيگرى در رشته هاى مختلف ورزشى 
با هــدف گســترش ورزش در مناطق 
محــروم و بخش هاى تابع شهرســتان 
مالير در اين دوره آموزشــى شــركت 
كردند و آموزش هاى الزم را به صورت 

تئورى فرا گرفتند .
ــركت كنندگان  ــت ش ــر اس ــايان ذك ش
در  قبولــى  نمــره  كســب  از  پــس 
ــذ  ــه اخ ــق ب ــن دوره، موف ــون اي آزم
ــه  ــرى درج ــورى مربيگ ــه تئ گواهينام
3 از فدراســيون ورزش هــاى همگانــى 
پيش نيــاز  خــود  كــه  خواهندشــد 
ــى و  ــاى آموزش ــور در كالس ه حض
ــه  ــه 3 در كلي ــرى درج ــى مربيگ عمل

مى باشــد. ورزشــى  رشــته هاى 

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال پاس در نيم فصل رقابت هاى 
ليگ دسته دوم كشــور فراتر از انتظار ظاهر 
شد و به رغم مشــكالت مالى نايب قهرمان 

نيم فصل شد.
پاس بــا هدايــت احمد جمشــيديان قدم 
بــه رقابت هاى ليگ دســته دوم گذاشــت. 
جمشــيديان كه فصل گذشــته نتايج خوبى 
گرفته بــود در اين فصل نيز پاس را همراهى 
كرد و با اين تيــم در پايان نيم فصل به مقام 
دوم دست يافت تا همچنان اميدوار به صعود 

به دسته اول باشد.
پــاس در اين فصل با پســتى و بلندى هايى 
روبــه رو بود و قهــر و آشــتى كادر فنى و 
جمشيديان بارها اين تيم را با مشكل روبه رو 
ســاخت اما هر بــار با وعــده و وعيد دور 
هم جمع شــدند و با وجود اين مشكالت، 
بازيكنــان، كادر فنى و هواداران از جان مايه 
گذاشتند و نتايج قابل قبولى را كسب كردند.

پاس امســال نيز همچون سال هاى گذشته با 
مشكالت عديده مالى روبه رو بود.

هيأت مديره پاس  به رغــم كمبودها در حد 
تــوان، تيــم را يارى كرد و مديــر كل اداره 
ورزش و جوانان اســتان پاشــنه كشيده در 
خدمت تيم بــود و هرگاه پاس با مشــكل 
روبه رو شد محسن جهانشــير به هر طريق 
ممكن مشكل را حل كرد و اجازه نداد پاس 

وارد حاشيه شود.
هيــأت مديره، امســال پول خوبــى به بدنه 
باشگاه تزريق كرد اما بدهى هاى سرسام آور 
اين تيم از فصول گذشــته باعث شد تا مبالغ 
دريافتى بيشتر هزينه تسويه با طلبكاران شود 
تا پاس مجوز حضور در رقابت ها را بگيرد و 
كمتر پولى به بازيكنان و كادر فنى داده شد.

پاس حتــى اكنون نيز با پنجره نقل و انتقاالتى 
بسته روبه رو است و اگر باز هم اقدامى نشود 
پــاس نمى تواند بازيكن جذب كند، هر چند 
متوليان تيم در تالش هستند تا با فراهم كردن 

پول پنجره نقل و انتقاالتى را باز كنند.

جمشيديان ســرمربى پاس نتايج خوبى در 
نيم فصــل گرفت و با كســب 5 پيروزى 6

تســاوى و تنها 2 باخت با 21 امتياز در رده 
دوم جدول قرار گرفت.

هر 2 تيم پاس و شــهردارى نتايج مشــابهى 
گرفتنــد و هــر دو 21 امتيــازى هســتند، 
سبزپوشــان همدانى بــا 4 بــرد خانگى و 
كســب 3 تســاوى و بدون باخت 15 امتياز 
از ديدارهاى خانگى كســب كرده اند و تنها 
6 امتيــاز خانگى از دســت داده كــه نتايج 

قابل قبولى مى باشد. 
پاس در بازى هاى خارج از خانه تنها يك بار 
طعم پيروزى را چشــيد و با 3 تساوى و 2
باخت تنها 16 امتياز كســب كرد و 12 امتياز 

را تقديم حريفان نمود.
پاس در برابر چــوكاى تالش و نفت اميديه 
تن به شكســت داد و 3 تســاوى خارج از 
خانه مقابل نفت و گاز گچساران، شهردارى 
ماهشــهر و ايران جوان بوشهر رقم خورد و 
تنها پيروزى اين تيم مقابل شــهداى زركان 

كرج به دست آمد.
تيم فوتبال پاس در خانه بر تيم هاى ســردار 
بوكان، بعثت كرمانشــاه، فوالدنوين اهواز و 
شــهردارى بم فايق آمد و مقابل مس شــهر 
بابك، شهداى بابلسر و شهردارى بندرعباس 

متوقف شد.
پاســى ها با حمايت هــواداران به خوبى در 
بازى هاى خانگى تشــويق شــدند و اگر 3
ليــدر اين تيم به دنبال حواشــى نباشــند و 
از توهين و فحاشــى بــه داوران و تيم هاى 
ميهمان خــوددارى كنند، پــاس مى تواند با 
حمايت اين زحمتكشــان سكوها، روزهاى 
خوبى را تجربه كنند. متأسفانه جرم هايى كه 
كميته انضباطى اتخاذ مى كند بيشــتر حاصل 

عصبانيت ليدرها است.
پاس با 12 گل زده تيم پنجم جدول اســت 
كه حكايت از آن دارد كه خط حمله تيم نياز 
به ترميم جدى دارد اين تيم با 9 گل خورده 
ســومين خط دفاعى ليــگ را دارد و پس از 

چوكا در ميان تيم هايى قرار دارد كه بيشترين 
برد را كسب كرده است، پاس همراه با چوكا 
با 6 تســاوى بيشترين تساوى را داشته و باز 
هم پس از چوكا با 2 باخت كمترين شكست 

را تجربه كرده و در رده دوم قرار دارد.
پاســى ها نيز همچون شهردارى اگر پولى به 
حساب بازيكنانش واريز نكند اين بازيكنان 
مى توانند يك طرفه فسخ كنند كه اميدواريم 
بــا واريز به موقع پول به بدنه باشــگاه جلو 

حاشيه سازى گرفته شود.
پاس ابتدا بايد تالش كند پنجره بســته شده 
نقل و انتقاالتى را باز كند و ســپس با جذب 
نقاط ضعف خود  كادرفنى،  بازيكنان مدنظر 

را ترميم كند.
هيأت مديره پاس اگر خواهان صعود به دسته 
اول مى باشد بايد مشكالت را مرتفع نمايد و 

راه صعود پاس را هموار كند.
امســال بهترين فرصت براى صعود است و 
اگر پاس كمى تقويت شود مى تواند به راحتى 

به ليگ برتر سالم بدهد.
پاســى ها از 2 روز پيــش تمرينات نيم فصل 
دوم را آغــاز كرده انــد و بــا شــروع زمان 
نقل و انتقــاالت نســبت به جــذب بازيكن 
اقدام خواهند كرد، جمشــيديان هنوز ليست 
خروجــى خود را اعــالم نكــرده و منتظر 
عكس العمــل هيأت مديره در پشــتيبانى تيم 

است.
در تيم پاس ايمان شــيرزاد، مسعود رمضانى 
و عارف اكبرى با زدن 2 گل بهترين گلزنان 

پاس بودند و
ميالد داوودى و بهزاد ســلطانى بيشــترين 

حضور را در تركيب پاس داشتند.
بازيكنــان تأثيرگذار پــاس در نيم فصل اول 
صادق  ســلطانى،  بهــزاد  نصيــرى،  مهدى 
رمضانى،  مســعود  كاشــفى،  رضا  نادرپور، 
عــارف اكبرى و... بودند و ســتاره نيم فصل 
پاس را مى توان بهزاد ســلطانى دانســت كه 
عملكرد خوبى داشــت، كه در آخرين بازى 

مقابل سردار بوكان مصدوم شد.

نايب قهرمانى پاس 
در نيم فصل فراتر از انتظار

پس از 900 دقيقه گل نخوردن

دروازه بان نهاوندى 
در آستانه يك ركورد

مدافع تيم فوتبال شهردارى همدان:
با قدرت براى نيم فصل دوم آماده مى شوم

 مدافع تيم فوتبال شــهردارى همدان اظهار داشــت: خوشبختانه با 
كسب نتايج مناسب نيم فصل بسيار خوبى را پشت سر گذاشتيم.

پيمان حشمتى افزود: در چند هفته پايانى متأسفانه گريبانگير مصدوميت 
شــدم كه در ديدار برابر خيبرخرم آباد هم متأســفانه نتوانستم تيم را 

همراهى كنم.
اين مدافع با اخالق همدانى كه ســابقه بــازى در ليگ برتر را نيز در 
كارنامه دارد، بيان كرد: با حواشــى كارى ندارم و باقدرت خود را براى 

نيم فصل دوم آماده مى كنم.
حشــمتى عنوان كرد: تمام تمركزم تنها بر روى موفقيت تيم اســت و 

جواب هيچگونه حاشيه اى را نخواهم داد.
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باباطاهر

ويژگى هاى دروغگوهاى حرفه اى مشخص شد
 افــراد در زندگى روزمره دروغ هــاى مختلفى مى گويند، اما يك 
بررســى علمى نشــان مى دهد دروغگوهاى حرفه اى، ويژگى هاى 

خاص و منحصربه فردى دارند.
به گزارش مهر، نتايج يك بررســى نشــان مى دهد، افرادى كه بيشتر 
دروغ مى گويند حراف هاى بهترى هستند و معموالً براى دروغگويى 
بيشــتر به سراغ اعضاى خانواده، دوســتان، همسر و همكاران خود 
مى روند. دروغگوهاى حرفه اى همچنين دروغگويى چهره به چهره را 
ترجيح مى دهند و براى اين كار كمتر از روش هايى مانند ارسال پيامك 
يا نگارش پيام در شبكه هاى اجتماعى استفاده مى كنند. يكى ديگر از 
استراتژى هاى دروغ گويان حرفه اى، بيان دروغ هاى قابل قبولى است 

كه نزديك به حقيقت بوده و حاوى اطالعات زيادى نيستند.

ابداع برف  پاك كن هايى كه برف را آب 
مى كنند

 شركت خودروسازى "لينكلن" برف   پاك كن هاى گرمايى ساخته 
اســت كه همزمان با برف روبى از شيشــه خودرو، آن را با گرما آب 

مى كند تا رانندگى ساده تر و ايمن ترى را فراهم كند. 
به گزارش ايسنا، "لينكلن" تيغه هاى برف پاك كن خالقانه اى طراحى 
كرده اســت كه همزمان با كنارزدن برف ها از گرما هم براى آب كردن 
آنها و جلوگيرى از يخ زدن آب باران و برف روى شيشــه اســتفاده 
مى كند، هر تيغه حاوى نوارى از فويل فلزى نازك اســت كه به منبع 
انرژى متصل اســت. اين نوار، مقاوم و غيررسانا است، به اين معنى 
كه وقتى جريان برق از آن عبور مى كند، داغ مى شــود و دقيقاً باالى 

الستيك برف پاك كن وصل مى شود تا گرما را در آن پخش كند.

«ديابت» را با اين نوشيدنى دور كنيد 
 محققان در يك پژوهش جديد دريافتند، نوشــيدن يك نوع قهوه 
فيلتر شده مى تواند ريسك ابتال به ديابت نوع 2 را به ميزان قابل توجهى 
كاهش دهد. به گزارش فارس، پژوهشگران باور دارند، مصرف اين نوع 
قهوه ممكن اســت مولكول هايى را تحت تأثير قرار دهد كه مى توانند 
بر قند خون افراد تأثير بگذارند .لندبرگ، نويســنده اين مطالعه گفت: 
نتايج ما اكنون به وضوح نشان مى دهد كه قهوه فيلترشده از نظر كاهش 
خطر ابتال به ديابت نوع 2 تأثير مثبت دارد. اين تحقيق، توسط دانشگاه 
صنعتى چالمرز در ســوئد صورت گرفته و طى آن 842 نفر بررســى 
شدند. سوئد يكى از كشورهايى است كه بيشترين ميزان مصرف قهوه 
فيلترشده در سراسر جهان را دارد و حدود 7 درصد از جمعيت آن مبتال 

به ديابت هستند؛ كافئين نيز داراى اثرات سالمتى مثبت است.

چگونه آخرين خورشيدگرفتگى سال را 
مشاهده كنيم؟ 

 آخرين خورشــيدگرفتگى سال 2019 در 26 دسامبر (پنجم دى) 
رخ خواهدداد، مشاهده مستقيم خورشيد در تمام مراحل اين گرفتگى 

بدون چشم مسلح خطرناك است. 
بــه گــزارش جــوان، طبــق پيش بينــى نجوم شناســان، آخرين 
خورشــيدگرفتگى در مناطقى از اروپا، آسيا، اســتراليا و آفريقا قابل 
رؤيت است. مشاهده مستقيم خورشيد در تمام مراحل اين گرفتگى 
بدون چشم مسلح خطرناك است. اگرچه ماه جديد مستقيماً از روى 
خورشــيد مى گذرد، اما خورشيد را به طور كامل نمى پوشاند، به اين 
دليل كه ماه درحال حاضر دورتر از ميانگين هميشــگى خود اســت، 

بنابراين اندازه ظاهرى آن 3 درصد از خورشيد كوچكتر است.

جايزه يك ميليون دالرى اپل به هكرها 
 Apple Watch اپل به هكرهايــى كه بتوانند حفره امنيتى در 
iCloud ،  و ساير نرم افزارهاى مرتبط با اپل پيدا كنند، يك ميليون 

دالر جايزه مى دهد. 
  Apple Security Bounty به گزارش تسنيم؛ برنامه امنيتى اپل
نام دارد كه از سال 2016 فرآيند ساخت و راه اندازى آن آغاز شده است 
و وظيفه اش يافتن نقص در سيســتم هاى اپل بود و حال نسخه تكامل 
يافته آن عرضه شده اســت .البته افرادى كه بتوانند سيستم را هك كنند 
بايد براى كسب جوايز، توضيحات مفصل در مورد اشكال يا سواستفاده 
موردنظر ارائه بدهند و اپل بايد بتواند فرآيند طى شده توسط هكرها را 
تكرار كند .اپل اعالم كرده است فرآيند هك بايد بدون مشاركت ميزبان 

يعنى كسى كه صاحب سيستم است، صورت بگيرد.

وزير ميراث فرهنگى:
 برند ملى گردشگرى ايران 
دهه فجر رونمايى مى شود

 وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
با بيان اينكه برند ملى گردشــگرى ايران دهه فجر 
رونمايى مى شــود، گفت: همكارى بسيار خوبى با 

سازمان جهانى گردشگرى و  يونسكو داريم.
به گزارش تســنيم، على اصغر مونسان با بيان اينكه 
يكى از اقدامات خــوب دولت تدبير و اميد توجه 
به موضوع اشتغال روســتايى است، اظهار داشت: 
طرح هاى بوم گردى در دولت دوازدهم موردتوجه 
ويژه قرارگرفته و تعداد واحدهاى بوم گردى از400

به 1700 افزايش يافت.
وى مزيت  طرح هاى بوم گردى را مورد اشــاره قرار 
داد و با تأكيد بر نقش اين طرح ها در رونق اقتصادى 
و اجتماعى روســتاها خاطرنشــان كرد: طرح هاى 
بوم گردى سبب شده تا در برخى از روستاها نه تنها 
شــاهد جلوگيرى از مهاجرت روســتاييان به شهر 
باشيم بلكه مهاجرت معكوس هم از شهر به روستا 

نيز ثبت كنيم.
مونســان،  اكوتوريســم را يكى از برنامه هاى مهم 
دولت دوازدهم دانســت و با بيــان اينكه اين مهم 
مورد استقبال گردشــگران داخلى و خارجى قرار 
گرفته است، خاطرنشــان كرد: يكى از ويژگى هاى 
اكوتوريســم در ايران اين اســت كه فصل گرم و 
ســرد، جنگل، دريا و كوهســتان وجود دارد و به 
اين ظرفيت ها پرداخته نشده بود و بيشتر طرح هاى 
گردشــگرى در حــوزه آثار تاريخــى و فرهنگى 

خالصه مى شد.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى، 
راه انــدازى بوتيك هتل ها در نقاط مختلف كشــور 
را مورد اشــاره قرار داد و تصريح كرد: خوشبختانه 
گردشگرى طبيعى در كشور شكل گرفته و موضوع 
جديد گردشــگرى بوتيك هتل هاســت كه بناهاى 
قديمى را كه قابليت تبديل شــدن به هتل را دارند 

تغيير كاربرى داده و مورد استفاده قرار مى گيرند.
وى، به معمارى زيباى بوتيك هتل ها با تجهيزشدن 
آنها به صنايع دســتى پرداخت و افــزود: 2 هدف 
مهم در اجــراى بوتيك هتل ها وجــود دارد، يكى 
ســرمايه گذارى بخش غيردولتى بــراى مرمت اين 
بناهــا و هدف ديگر ايجاد كســب و كار در حوزه 
گردشگرى است كه شكل گرفته و درحال گسترش 

است.
وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، از 
تدوين ســند توسعه گردشگرى خبر داد و گفت: با 
توجه به اين كه همه اســتان ها ظرفيت گردشگرى 
دارند با توجه به تدوين ســند توســعه گردشگرى 
كشــور اميدواريم تا پايان ســال در هيأت دولت 

مطرح و تصويب شود.
مونسان با اشاره به رونمايى از برند گردشگرى در 
دهه فجر و با بيان اينكه همكارى بســيار خوبى با 
سازمان جهانى گردشــگرى و نيز يونسكو داريم، 
خاطرنشان كرد: ان شاا... در دهه فجر امسال از برند 
ملى گردشگرى كشور رونمايى مى شود كه همه اين 
موضوعات به رشد گردشــگرى و توسعه صنعت 

گردشگرى در كشور كمك مى كند.

رئيس جامعه راهنمايان گردشگرى:
بنزين ندهيد، فلج مى شويم

 رئيس جامعه راهنمايان ايرانگردى و جهانگردى گفت: اگر به ســفر 
و يا گردشگرى ســهميه ويژه بنزين اختصاص داده نشود، اين صنعت 

فلج مى شود.
علــى صدرنيا با بيان اين كه طرح ســهميه بندى بنزيــن هيچ نگاهى به 
بخش هاى خدماتى و حمل و نقل گردشگرى نداشته است، به ايسنا گفت: 
ما با گروهى از راهنمايان گردشــگرى روبه رو هستيم كه با وسيله نقليه 
شــخصى خود به گردشگران خدمات مى دهند، از طرفى راننده هاى ون 
و خودروهاى ســوارى هم هستند كه ناچارند 3 برابر هزينه سابق براى 
بنزين بپردازند، درحالى  كه دستمزدشــان نسبت به قبل تفاوتى نكرده و 

بايد هزينه اضافى سوخت را از جيب بپردازند.
وى ادامه داد: اين مشكل در 2 نشست مجزا با آقاى مونسان، وزير ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دســتى، مطرح شد كه نظر ايشان هم بر 
حل آن بود اما درعين حال تاكيد كردند بايد ســاز و كارى طراحى شود 
كه درصورت تخصيص سهميه ويژه بنزين به گردشگرى، هيچ شائبه اى 

ايجاد نشود.
صدرنيا اضافه كرد: پيشنهادى هم مطرح شد كه شركت هاى حمل و نقل 
گردشــگرى با مجوز اين وزارتخانه راه اندازى شود تا درصورت توافق، 
ســهميه ويژه بنزين به اين شــركت ها و اتومبيل هاى در اختيار آن ها كه 

پالك گردشگرى دريافت خواهندكرد، اختصاص يابد.
وى افزود: بررسى اوليه ما نشان مى دهد درحال حاضر فقط يك شركت 
حمل و نقل گردشــگرى وجود دارد كه از ايــن وزارتخانه مجوز گرفته، 
بنابراين اگر چنين پيشــنهادى اجرايى شــود ساير خودروها كه درحال 
سرويس دهى به گردشگران هســتند از اين طرح جا مى مانند و مشكل 
«راهنماـ راننده ها» نيز حل نمى شود،  درحالى  كه آن ها بيشتر از گروه هاى 

معمولى در جاده هستند و سفرهايشان گاهى تا 30 روز طول مى كشد.
وى يادآور شد: نظر وزارت ميراث فرهنگى ، گردشگرى و صنايع دستى 
بر اين است كه پيگيرى سهميه ويژه بنزين گردشگرى، بدون داشتن ساز 

و كار و ايده قابل اجرا، فقط ايجاد شبهه مى كند.
رئيس جامعه راهنمايان ايرانگردى و جهانگردى بيان كرد: شايد موضوع 
بنزين همين حاال حاد نباشــد، ولى به محض اين كه وارد فصل سفر در 
ايران شــويم، قطعا اين معضل بيشتر به چشم مى آيد. بايد سريع تر براى 
آن فكرى شــود. اگر اين ســهميه ويژه اختصاص نيابد بخشى از بدنه 

گردشگرى فلج مى شود.
صدرنيا در اين راســتا پيشــنهادى را مطرح كرد هرچند آن را «موقتى» 
دانست اما گفت: شايد بتوان تا مقطعى كه طرح جدى ترى اجرا مى شود، 
از طريق آژانس هاى گردشگرى معتبر «راهنماـراننده ها» و يا راننده هاى 
خودروهــاى در اختيار گردشــگرى را به وزارت ميــراث فرهنگى و 
گردشگرى و نفت معرفى كرد تا سهميه ويژه اى به آن ها تخصيص داده 
شــود. البته كه براى مســئله بنزين نمى توان راه كار ساده اى داشت اما تا 
زمانى كه آن شــركت هاى حمل و نقل موردنظر وزاتخانه راه اندازى شود 
شــايد بتوان ســهميه اى را مقطعى و براى تعداد خاصى از راهنماها و 

راننده هاى شناخته شده، اختصاص داد.
رئيس هيأت مديره جامعه راهنمايان ايرانگردى و جهانگردى ســپس به 
تأثير سهميه بندى بنزين در افزايش هزينه تورهاى ايران اشاره كرد و افزود: 
پس از اجراى طرح سهميه بندى بنزين و اصالح قيمت، درخواست هايى 
در ارتباط با افزايش دستمزد راهنمايان و «راهنماـراننده ها» به اين جامعه 
رســيد اما هزينه هاى ديگر آنقدر باال رفته كه اگر دســتمزد راهنماها و 
راننده ها به آن اضافه شــود، فقط باعث مى شود ســفر ايران گران تر و 

آژانس هاى كوچك و ضعيف تر ورشكسته شوند.
وى اضافه كرد:  با آن كه هزينه غذا باال رفته اما مبناى محاســبه در برخى 
از تورها هنوز نرخ ســال گذشته است. از طرفى بهار گذشته كه با سفر 
اربعين همزمان شد با كمبود اتوبوس مواجه شديم در نتيجه بسيارى از 

راننده هاى اتوبوس و شركت هاى حمل و نقل كرايه ها را افزايش دادند.

■ دوبيتى باباطاهر 
واى آن روجى كه در قبرم نهند تنگ                 ببالينم نهند خشت و گل و سنگ
نه پاى آنكه بگريزم ز ماران                               نه دست آنكه با موران كنم جنگ

■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

خداوند انسان با حياِى بردباِر با عّفتى را كه پاكدامنى مى ورزد،دوست دارد.    
[كافى، ج2، ص 112، ح8]
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 معاون گردشگرى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
همــدان از برگزارى جشــنواره ملى 
«كودك و گردشگرى» در همدان 18 

تا 23 دى ماه خبر داد.
على خاكســار از برگزارى جشنواره 
ملى «كودك و گردشگرى» در همدان 
خبر داد و اظهار كرد: اين جشنواره از 
18 تا 23 دى ماه برگزار خواهدشد كه 
البته ممكن اســت زمان آن هم تغيير 

كند. وى با بيان اينكه با توجه به سابقه همدان در 
برگزارى رويدادهاى كودك و نوجوان و ارتباط 
آن با كــودك و خانواده اين جشــنواره برگزار 
مى شــود، افزود: بر اين اساس برنامه هاى شاد و 

متنوعى نيز تدارك ديده شده است.
فرهنگى،  ميــراث  اداره كل  گردشــگرى  معاون 
صنايع دســتى و گردشــگرى همدان خاطرنشان 
كرد: برنامه هاى جشــنواره هنوز قطعى نشده كه 
در جلسه ستاد تسهيالت سفر مورد بررسى قرار 

مى گيرد و قطعى خواهدشد.

وى با اشاره به اينكه بررسى برنامه هاى تخصصى 
گردشــگرى در زمســتان نيز در اين جشنواره 
مدنظر اســت، تصريح كرد: ساخت مجسمه هاى 
برفــى و يخى، بازديدهاى زمســتانه، جنگ هاى 
شادى، مسابقات آشپزى، كرسى نشينى و... جزو 

برنامه هاى پيشنهادى است.
خاكســار اضافه كرد: قرار اســت ضمن اكران 
فيلم هاى كودكانه در ســينماها، برنامه هايى چون 
مســابقات نقاشى نيز برگزار شــود كه از طريق 

شبكه ملى تبليغات آن انجام مى شود.

 بر اســاس بازديدها و ارزيابى هايى كه از منبت 
مالير داشــتيم، آينده روشنى براى اين شهر مى بينم. 
معاون منطقه آسيا و اقيانوسيه شوراى جهانى صنايع 
دســتى با عنوان اين مطلب گفت: از استقبال خوب 
مردم مالير تشــكر مى كنم، اين استقبال ما را تحت 

تاثير قرار داد.
كِوين مورى در پايــان بازديد از ظرفيت هاى منبت 
مالير در جمع خبرنــگاران افزود: دانش و هنر اين 
شهر براى مردمانش مهم و موزه ها و كتابخانه هايش 

معروف است.
معاون منطقه آســيا و اقيانوســيه شــوراى جهانى 
صنايع دســتى روند آموزش هنر منبت در مدارس 
و آموزشگاه هاى اين شــهر را داراى اهميت بااليى 
دانست و بيان كرد: ثبت جهانى منبت مالير تنها آغاز 

كار است.
مورى با بيــان اينكه موفقيت در ثبــت اين هنر به 
هنرمندان آن برمى گردد ادامه داد: روياى ثبت منبت 

را فعاالن اين حوزه بايد به حقيقت تبديل كنند.
وى خطــاب به فعاالن مبل و منبت مالير گفت: اگر 
منبت ثبت جهانى شود مى توانيد در گروه متخصص 

شهرهاى منبت كارى عضو شويد.

معاون منطقه آســيا و اقيانوســيه شــوراى جهانى 
صنايع دستى تأكيد كرد: اگر منبت مالير ثبت جهانى 
شــود، حمايت ما را در پى خواهدداشــت. هيأتى 
متشــكل از دكتر «غاده حجاوى» رئيس منطقه آسيا 
و اقيانوســيه شــوراى جهانى صنايع دستى، «كِوين 
مورى» معاون منطقه آســيا و اقيانوســيه در شوراى 
جهانى صنايع دستى و «ويدا توحدى» مسئول ثبت 
شــهرهاى ملى و جهانــى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى و مشاور در امور توسعه 
و ترويج صنايع دستى كشــور براى پيگيرى پرونده 
ثبت جهانى منبت روز گذشــته به مالير سفر كردند 
و نتايج اين حضــور و ارزيابى آن در آينده نزديك 

اعالم خواهدشد   .
در اين ســفر يكروزه بازرســان شــوراى جهانى 
صنايع دستى مورد استقبال باشكوه مردم و فعاالن مبل 
و منبت در درياچه كوثر قرار گرفتند و پس از شركت 
در نشست ارزيابان شوراى جهانى صنايع دستى، از 

ظرفيت هاى منبت اين شهر بازديد كردند.
همچنين در اين سفر شهردار مالير، كليد شهر ملى 
منبــت را كه روى چوب منبت كارى شــده بود به 

بازرسان شوراى جهانى صنايع دستى هديه كرد.

 امروز4 دي ماه مصادف با 25 دســامبر مناسبتي 
است كه همه مسيحيان براي هر لحظه اش برنامه اي 

خاص دارند 
25 دســامبر روز والدت حضرت مســيح از جمله 
ايامي اســت كه ثانيه هايش با نــور و روحانيت از 
خاطر برادران و خواهران مســيحي جهان مي گذرد. 
كليســاي كاتوليك همدان هم همچون ديگر اماكن 
مذهبي در دين مسيحيت ديروز ميزبان 35 خانواده 

مسيحي همداني بود.
در آئين مســيحيت 4 هفته قبل از جشــن آمادگى 
معنوى براى كريسمس با فصل ورود آغاز مى شود. 
در اين 4 هفته قبل از جشن ميالد مسيح در كليساها 
دعاهــاى خاصى خوانــده مى شــود، بدين ترتيب 
مســيحيان خودشــان را براى تولد حضرت مسيح 

آماده مى كنند .
كريســمس روزى است كه پيروان عيسى مسيح آن 
را به يمن تولد پيامبرشــان جشن مى گيرند و مانند 
جشــن نوروز براى آنها مهم اســت و آئين خاصى 
دارد. عيسى مسيح از پيامبران بزرگ الهى و يكى از 
5 پيامبر برگزيده است. خداوند متعال در قرآن كريم 
داستان تولد مسيح را آورده و فرموده است: "يا َمريََم 
ِك بَِكلَِمهٍ مِنُه اسُمُه الَمسيُح  ِعيَسى ابُن  ــرُ َ يُبَشِّ اِنَّ اهللاَّ
بِيَن "آيه  نيَا َو االِخَره َو مَِن الُمَقرَّ َمريَــَم َوِجيهاً فِى الدُّ
45 سوره آل عمران (اى مريم! خدا تو را به كلمه اى 
از جانب خودش بشــارت مى دهد كه نامش مسيح 
عيســى بن مريم است درحالى كه در دنيا و آخرت 

آبرومند و از مقربان درگاه الهى است)

تو را مى ســتاييم اى خداى مهربــان اى خدايى كه 
پر از فيض و بخششــى، اى شاه پر جالل و شكوه 
مى خواهيم جالل تو در همه لحظات زندگيمان چه 
در شــادى ها و چه در تنگناها و ســختى ها نمايان 

گردد .
به مناســبت ميالد حضرت مســيح (ع) گفتگويى 
درباره آئين كريســمس با گيتا ياسرى از مسيحيان 

كاتوليك انجام داديم.
  ميالد مسيح براى مسيحيان زمان انتظار 

براى موعود عالم است
ميالد مســيح براى مســيحيان زمان انتظــار براى 
تولد منجى بشــريت و موعود عالم است. در آئين 
مسيحيت 4 هفته قبل از جشن آمادگى معنوى براى 
كريســمس با فصل ورود آغاز مى شــود. در اين 4
هفته قبل از جشن ميالد مسيح در كليسا ها دعاهاى 
خاصى خوانده مى شــود. بدين ترتيب مســيحيان 
خودشان را براى تولد حضرت مسيح آماده مى كنند. 
هر يكشنبه فصل ورود، شمعى براى نشان دادن گذر 
هفته ها روشن مى شود، با روشن شدن چهارمين شمع 

كريسمس آغاز مى شود .
 خانواده هاى مسيحى در شب كريسمس 

به كليسا مى روند و به عبادت مى پردازند
شــب 25 دســامبر شــب كريسمس بســيارى از 
كليساهاى كاتوليك در ايران و سراسر جهان مراسم 
شــامگاهى برگزار مى كنند .خانواده هاى مســيحى 
اغلب در اين شب به كليسا مى روند، در اين مراسم 
به عبادت و خواندن سرودهاى مذهبى مى پردازند. 

پس از مراسم شامگاه در كليسا به منزل باز مى گردند 
و به يكديگر كادوى كريســمس هديــه مى دهيم، 
برخى از خانواده هاى مســيحى هديه كودكان را در 
زير درخت تزئين شــده كريسمس قرار مى دهند تا 
صبح كه از خواب بيدار شدند آن را باز كنند. صبح 
روز كريسمس نيز كليســاها مراسم دارند و دوباره 
همه  خانواده ها به كليســا مى روند و اين بار پس از 
اجراى مراســم مذهبى با پذيرايى و سرودخوانى و 

جشن هاى مختلف سرگرم مى شوند .
فصل كريســمس از نظر كليسا تا چند هفته به طول 
مى انجامد و ايمان داران بــا انجام ديد و بازديدها و 

دادن هدايا به يكديگر جشن مى گيرند .
شــب كريسمس  مراسم «شام عشــاى ربانى» اجرا 
مى شود و باالترين مقام مذهبى آن را انجام مى دهد.

مراســم ششــم ژانويه در بين ارامنه معطوف به 
كليسا مى باشــد. همه خانواده ها ســعى مى كنند 
در ايــن روز به كليســا بروند و پــس از آن به 
ديدار بزرگترها مى روند، در اين شب خانواده ها 
ماهى پلــو درســت مى كنند و در كنــار يكديگر 
جمع مى شــوند و به جشن و شادى مى پردازند. 
در كنار همه مراســم ها 2 هفتــه قبل از عيد در 
منطقه هاى مسيح نشين رنگ و بوى عيد به خوبى 
احساس مى شــود و آن رنگارنگى و زيبايى عيد 
را نشان مى دهد. روز بعد از كريسمس طبق آئين 
ارامنه همه به آرامســتان ها مى رونــد و در كنار 
كريسمس  .شب  مى گذرانند  وقت  درگذشــتگان 
مراســم "شــام عشــاى ربانى" اجرا مى شود و 

باالترين مقام مذهبــى آن را انجام مى دهد، همه 
ارتدوكس ها و كليســاى اروپاى شرقى و بخشى 
از آشــوريان ايران و كليساى روسيه ششم ژانويه 

را جشن مى گيرد .
در ايران در كمال احترام با ارامنه برخورد مى شــود، 
برخى از افراد ورود ارامنه به ايران را 400ســال قبل 
تخمين مى زنند درحالى كــه قدمت ارامنه تبريز به 

800سال پيش باز مى گردد .
همدان يكي از مهم ترين شــهرهايي بود كه ساليان 
سال محل زندگي مســيحيان در ايران بوده است و 
جالب تر از همه اينكه همدان تنها شــهري است كه 
به دليل جمعيت زياد مســيحيان داراي 5 كليساست 
و در هيچ يك از شــهرهاي ايران اين تعداد كليسا 
وجود ندارد. اين كليساها عبارتند از كليساي ارامنه، 

گريگور، آنجلي، پروتستان و كاتوليك.
از ايــن تعــداد درحال حاضر 2 كليســاي ارامنه و 
گريگور از جمله كليســاهايي هســتند كه پس از 
مرمت مورد بازديد عالقه مندان در تپه هگمتانه قرار 
گرفته اند و 2 كليسايي كه در محوطه سر يخچال قرار 
دارند بدون استفاده و برنامه ريزي خاصي درهايشان 
بسته اســت و تنها كليســايي كه در همدان مراسم 
مذهبي مسيحيان همداني در آنجا برپا مي شود همين 
كليساي كاتوليكي است كه در ميدان آرامگاه بوعلي 

قرار گرفته است.
در مراســم مذهبي هرســال همشــهريان مسيحى 
همدانى دعاي برقراري صلح و دوستي را مى خوانند 

و از فردا جشن كريسمس آغاز مى شود

20202020سال پس از ميالد مسيح سال پس از ميالد مسيح 

جشنواره ملى «كودك و گردشگرى» 
در همدان

معاون منطقه آسيا و اقيانوسيه شوراى جهانى صنايع دستى: 

آينده روشنى براى مالير مى بينم


