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هدررفت 
سرمايه انسانى استان 

1- در ايــران جمع كــردن اطالعات از 
احواالت مديران براى خبرنگار سخت ترين 
كار ممكن است. از طرفى شفافيتى وجود 
نــدارد تا اطالعات در جايى يا نزد كســى 
براى ارائه شفاف باشد تا مراجعه و دريافت 
شود و از طرفى هم همه، اطالعات خود را 
كه بخشى از رزومه آنها براى كسب جايگاه 
مديريتى بوده را محرمانه مى دانند و از ارائه 
آن براى انتشار ابا دارند.در اين شرايط اگر 
خبرنــگارى يا رســانه اى بخواهد گزارش 

تحقيقى منتشر كند...

يادداشت

3

هواى انتخابات را 
مسموم تخريب ها نكنيد

 قيمت هــاى نجومى براى ســتادها را 
چه كســى تعيين مى كند؟421 داوطلب در 
استان همدان براى يازدهين دوره انتخابات 
مجلس شوراى اســالمى ثبت نام كردند.از 
420 داوطلبى كه مدارك آنها تأييد شــد 85
نفر ســابقه نامزدى مجلس و 18 نفرسابقه 
حضور در خانــه ملت دارند. در نهاوند هم 
44 داوطلب نام نويسى كردند كه با انصراف 
4گزينه در روزهاى پايانى مهلت بررســى 
صالحيت ها در هيأت اجرايى، درنهايت 40

نفر باقيمانده تأييد شدند...

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس داريوش حسينى   
با احترام انتصاب شايسته حضرتعالى را  به عنوان 
مدير كل راه و شهرسازى استان همدان  صميمانه 
تبريك و تهنيت عرض نموده و از درگاه خداوند 
براى  را  حضرتعالى  توفيقات  مزيد  رحمان 
خدمتى سرشار  از نشاط و سازندگى در جهت 
رشد و شكوفايى بيشتر استان همدان مسالت 

داريم.
بيبيبيشششتر استان همدان مسالت رشد و شكوفايىىى

داريم.

شهردارى و شوراى اسالمى شهر فامنين

تقدير و تشكر

حميدرضا بطحائى - مدير عامل شهربازى رنگين كمان

جناب آقاى مهندس على مالمير
رياست محترم سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى استان همدان 

ق خا ش ا وق لم  خ ش ال ن لم  ن لم 

برخود الزم مى دانيم از اقدامات ارزشــمند و خداپسندانه حضرتعالى و همكاران دلسوزتان بخصوص سركار خانم قاسمى در 
خصوص دريافت يارانه وام شركت تفريحى و رفاهى شهربازى رنگين كمان صميمانه تقدير و تشكر نماييم. 

بى شك اين تعهد كارى شما بزرگواران اقدامى ارزشمند در جهت تداوم افزايش شادى همشهريان پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
زمين خواهد بود.

خيريه باران و جشن باشكوه يلداى مهربانى 

هنرمندان
 براى كودكان 
نواختند

 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
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ناتوانى شوراى ترافيك براى اقدام كارشناسى

مديريت شهرى از پروژه هاى خود دفاع كند
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

دانشگاهيان  استعداد  از 
نخبه بــراى فرصت هاى 
اشــتغال  و  توليد  ايجاد 
براى  و  شود  گرفته  بهره 
اين كار بايــد جوانان را 
باور كنيم و كار را به دست 

توانمند آنها بسپاريم

هدررفت سرمايه انسانى استان 
 1- در ايــران جمع كردن اطالعــات از احــواالت مديران براى 
خبرنگار سخت ترين كار ممكن است. از طرفى شفافيتى وجود ندارد 
تا اطالعات در جايى يا نزد كســى براى ارائه شفاف باشد تا مراجعه 
و دريافت شــود و از طرفى هم همه، اطالعات خود را كه بخشى از 
رزومه آنها براى كسب جايگاه مديريتى بوده را محرمانه مى دانند و از 

ارائه آن براى انتشار ابا دارند.
در اين شــرايط اگر خبرنگارى يا رسانه اى بخواهد گزارش تحقيقى 
منتشر كند، بايد بخشى از اطالعات را دست نيافتنى تلقى و گزارش را 

تا حدودى مخدوش بپذيرد.
2- راه اندازى ســامانه انتشــار و گردش آزاد  اطالعات هرچند اقدام 
مثبتــى در حمايت از فرايند انتشــار اطالعات بــود اما همان روحيه 
محافظه كارى دليلى بر كمك نكردن اين سامانه بر شفافيت اطالعات 

شده است.
بسيارى از دستگاه ها هنوز به اين سامانه اضافه نشده اند و آنها هم كه 
عضو سامانه هســتند ، اطالعاتى كه خبرنگاران مى خواهند را معموال 
داراى طبقه بندى اعالم كرده و منتشــر نمى كنند تا اين ســامانه عمال 

پايان يافته و بى خاصيت تلقى شود.
3- در اســتان معموال بــراى جمع آورى، نگهــدارى و رجوع به هر 
اطالعاتى، بانكى مختص آن اطالعات درست مى شود و وقتى صرف 

و هزينه اى مصرف و كارى انجام مى شود.
اما مانند پژوهش هاى ديگر اين بانك هاى اطالعاتى نيز چندان مراجعه 
كننده ندارند و معموال بيشــتر از مشغوليت كارشناسان و اميدوارى به 

افرادى كه نام آنها در بانك ها مى آيد، كاربردى ندارند.
4- مدتى اســت در استان و كشــور همه از ارجحيت سرمايه انسانى 
بر منابع نفتى و... ســخن مى گويند و راه پيشرفت را توجه و توسعه 

سرمايه انسانى مى دانند.
البته اين توجه و توسعه هم بيشتر در همان حد حرف و شعار است و 
اين بى توجهى تا جايى اســت كه عده اى به راحتى از استخدام مديران 
خارجى براى حل مشكالت و سود كشور با رد تمام مديران داخلى و 

سرمايه انسانى كشور سخن مى گويند!
5-همه در استان از شايستگى، اســتعداد و فكر و دانايى مردم استان  

سخن مى گويند و بر توجه و توسعه منابع انسانى تأكيد دارند.
اين تأكيدات و بيانات در شرايطى است كه گزارش همدان پيام درباره 
انتصابات 14 ماه گذشــته در اســتان دليلى بر رد آنها است و در اين 
انتصابات كمتر به توســعه و استفاده از منابع انسانى استان توجه شده 

است.
البته احتمال مى رود بانك منابع انسانى استان با استانى ديگر هم پوشانى 

يافته و نتيجه آن هم افزايى به نفع آن استان بوده است.
6- بى توجهى به منابع انســانى اســتان و هدررفت اين سرمايه نياز 
به ســاختارهايى مانند معاونت منابع انســانى يا معاونت هاى توسعه 

مديريت در دستگاه هاى حاكميتى و ديگر نهادها را رد مى كند.
وقتى قرار است منابع انسانى استان در درجه دوم يا چندم چيدمان ها 
و استخدام ها باشد، چه نيازى به اين تشكيالت عريض و طويل بدون 

كاركرد مثبت است؟
7- در ايران رســم است افرادى كه ســمتى اجرايى مانند وزارت يا 
استاندارى را برعهده مى گيرند ، معموال به دليل نداشتن آمادگى قبلى 
و شــناخت از مجموعه ها و منابع انســانى در اختيار، در انتصابات از 
دوســتان و نزديكان و منابع انسانى مجموعه هايى كه بوده اند، استفاده 

مى كنند.
در اســتان نيز چنين است، روزى اســتاندار از نهادى ارزشى است ، 
مديران هم بيشتر از آن نهاد ارزشى هستند و روزى استاندار از استانى 

هم جوار و مديران آن استانى در همدان بيشتر منصوب مى شوند.
درواقع هيچ برنامه اى براى استفاده از بانك هاى منابع انسانى و توجه 
به سرمايه هاى انسانى استان در هيچ دوره اى نبوده اما بايد توجه داشت 
كه اين وضعيــت تا جايى مورد قبول مردم خواهد بود و افزايش اين 
بى توجهى به اســتان و توجه به قومى يا اســتانى خاص در انتصابات 
و هدررفت منابع و ســرمايه انســانى اســتان به افزايــش نارضايتى 

منجرخواهد شد.

وارونگى دما، هواى همدان را ناسالم مى كند
 كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان گفت: وارونگى دما، پديده غالب چند روز 
آينده در همدان است كه به دنبال آن هواى اين شهر تا روز سه شنبه آتى پايدار و همراه با 

آلودگى هوا پيش بينى مى شود.
محمدحســن باقرى شكيب در گفت وگو با ايرنا افزود: تا روز چهارشنبه آتى دماى هواى 

بيشتر نقاط استان، روزانه بين يك تا 2 درجه سانتى گراد افزايش مى يابد.
وى با اشــاره به اينكه در پديده وارونگى دما، دماى سطح پايين زمين، كم تر از سطح باال 
مى شــود، ادامه داد: صبح ديروز دماى هواى دشت ميشان كه 2 هزار و 600 متر از سطح 

دريا ارتفاع دارد، صفر درجه سانتى گراد، و دماى فرودگاه همدان با ارتفاع يك هزار و 850
متر از سطح دريا، 10 درجه سانتى گراد زير صفر ثبت شده است.

مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان همدان نيز با بيان اينكــه تاكنون چيزى مبتنى بر 
تعطيلى مدارس و مراكز براساس آلودگى هوا به ما ارائه نشده است، گفت: شاخص اعالم 
شــده از كيفيت هواى همدان در ســامانه پايش كيفى هواى كشور نشانگر وضعيت تمام 
نقاط شهر همدان نيست چرا كه در شهر همدان تنها يك ايستگاه پايش داريم كه در ميدان 
پروانه ها و نقطه پرترافيك شــهر واقع شده اســت و شاخص اعالم شده بيانگر وضعيت 
آلودگى هوا در همان نقطه از شــهر اســت نه ميانگين نقاط گوناگون شــهر كه وضعيت 
ناسالم به علت تجمع خودروها و افزايش ترافيك و بروز پديده اينورژن ايجاد شده است.

محســن جعفرى نژاد بسطامى، اظهار كرد: وضعيت ناسالم اعالم شده در سامانه را نمى توان 
نشــانگر وضعيت هوا در همه نقاط شهر همدان دانست بنابراين درصدد هستيم در كميته 
اضطرار شــرايط آلودگى هواى همدان براى نصب ايســتگاه سنجش آلودگى هوا در ساير 
نقاط مصوباتى منجر به اجرا داشته باشيم تا بتوان ميانگين ايستگاه هاى متعدد را مالك اعالم 

شاخص واقعى هواى شهر دانست و شاخص هوا در كل شهر همدان را گزارش كرد.
وى بيان كرد: شرايط همدان با تهران متفاوت است. در تمام نواحى تهران ايستگاه سنجش 
آلودگى هوا نصب شده است و در بعضى قسمت ها حتى شاخص به باالى 200 مى رسد 
كه آنچه اعالم مى شــود ميانگين شرايط تمام شهر است بنابراين مقايسه شاخص آلودگى 

هواى شهر همدان با تهران منطقى نيست.

در صندوق پژوهشى وفناورى حامى شركت هاى توليدى 

43 مركز پارك علم و فناورى 
در كشور فعاليت مستمر دارند 

■ صدور مجوز صندوق پژوهش و فناورى براى استان همدان

فروكش موج آنفلوآنزا در كشور 
تاثير آلودگى هوا در بروز اين بيمارى

 عضو كميته كشورى آنفلوآنزا، درباره تاثير آلودگى هوا بر بروز آنفلوآنزا 
و همچنين موج دوم اين بيمارى توضيح داد.

مسعود مردانى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اتفاقى كه پس از آلودگى 
هــوا رخ مى دهد، گفت: آلودگى هوا به علت ســكون هوا و آالينده ها در 
مناطق پر تردد شــهرها اتفاق مى افتد.  ســكون هوا مى تواند بسترى براى 
انتقال ويروس ها،   عفونت هاى باكتريايى و قارچى را فراهم كند. نكته قابل 
توجه آن است كه در وضعيت سكون هوا، فعاليت هاى بدنى، ورزش و... 

و. مى تواند استعداد ابتال به بيمارى هاى عفونى را افزايش دهد.
وى افزود: با توجه به داليل ذكر شــده به كســانى كه بيمارى هاى تنفسى 
دارند بويژه افراد با حساسيت هاى تنفسى باال،   آسم، بيماران قلبى- ريوى، 
كسانى كه برونشيت مزمن دارند و... توصيه مى كنيم از تردد در مناطق آلوده 
خوددارى كرده و در منزل نيز ضمن رعايت نكات بهداشتى حتما مايعات 
بويژه شــير مصرف كنند. وى با تاكيد بر لزوم شست وشوى دست ها براى 
جلوگيرى از انتقال بيمارى  به سايرين، اظهار كرد: طبق مطالعات صورت 
گرفته،   حتى شستن دســت ها با آب خالى به مدت 30 ثانيه نيز مى تواند 
در جلوگيرى از انتقال آنفلوآنزا به سايرين جلوگيرى كرده و زنجيره انتقال 

عفونت هاى ويروسى دستگاه تنفسى را هم قطع كند.
فروكش موج آنفلوآنزا در كشور

مردانى با بيان اينكه موج آنفلوآنزا فروكش كرده اســت،   ادامه داد: موارد 
جديد ابتال به آنفلوآنزا نيز در حال كاهش است، اما همچنان موارد ابتال به 
عفونت آنفلوآنزايى كه منجر به عارضه آنفلوآنزا مانند «پنومونى» شــده اند 
هنوز به مراكز درمانى مراجعه مى كنند و عده اى نيز در بيمارســتان بسترى 

مى شوند.

ايران و ژاپن براى شكستن تحريم ها 
پيشنهادات جديدى داشتند

 رئيس جمهورى از ارائه پيشــنهادات جديدايران و ژاپن خبر داد و 
گفت: قرار شد دو كشور رايزنى هاى خود را در اين زمينه ادامه دهند.

حجت االسالم  والمسلمين حسن روحانى پس از بازگشت از سفر 5 روزه 
به كشور مالزى و ژاپن در شرق آسيا در بدو ورود به تهران در فرودگاه 
بين المللى مهرآباد درباره دستاوردهاى اين سفر گفت: اجالس مالزى و 
كوآالالمپور شيوه نوينى براى اجتماع مسلمانان، متفكران اسالمى و سران 
كشورهاى اسالمى بود.  وى ادامه داد: متفكران اسالمى از هشتاد كشور  
و دو هزار مهمان براى حضور در اين اجالس دعوت شده بودند. سران 
ايران، تركيه و قطر در اين اجالس مهمان بودند كه ماهاتير محمد نخست 

وزير مالزى نيز در آن حضور پيدا كرد.  
رئيس جمهورى با بيان اينكه بحث اجالس مالزى چگونگى دستيابى به 
توسعه در جهان اســالم بود، اظهار داشت: عالوه بر آن اجالس، جلسه 
مهمى با حضور سران چهار كشور ايران، تركيه، قطر و مالزى برگزار شد 
و نتايج خوبى براى همكارى چهار كشور به دست آمد. البته قرار شد  از 
ديگر كشورها براى توسعه و همكارى به ويژه در زمينه فناورى هاى نو و 

همكارى هاى صنعتى دعوت شود.  
روحانى با بيان اينكه رابطه با مالزى براى ايران اهميت دارد، تصريح كرد: 
خوشبختانه از ابتداى دولت يازدهم روابط دو كشور نسبت به قبل گرم تر 
و صميمانه تر شــد و بعد از روى كار آمــدن ماهاتير محمد، اين روابط 
صميمى تر شد. در اين مدت كوتاه سه تا چهار گفت وگو و بحث داشتيم. 
درخصوص روابط دوجانبه تصميمات خوبى گرفتيم و قرار شد نشست 

كميسيون مشترك دو كشور برگزار شود.  
وى افزود: ماهاتير محمد عالقه مند اســت بــه زودى از تهران بازديدى 
داشته باشد و تصميمات خوبى در زمينه همكارى هاى صنعتى اتخاذ شد 

ضمن اينكه در زمينه اقتصادى، مالى و بانكى هم بحث هاى خوبى شد.
رئيس جمهورى با اشــاره به ديدارهاى  خود با آبه شينزو نخست وزير 
ژاپن گفت: امسال سه ديدار مهم با هم داشتيم. اين ديدارها هم در رابطه 
با روابط دوجانبه و روابط سياســى و اقتصادى كه بين دو كشور  وجود 
دارد و هم روابط فرهنگى از جمله،  شــبى كه مهمان آقاى آبه بوديم كه 
جلسه اى هم ايرانى ها به مناسبت شب يلدا با عده اى از ژاپنى ها داشتند و 
خود آنها هم در مراسم شام به اين مراسم يلدا احترام كردند و ميوه هايى 

را در سفره خودشان تزيين كرده بودند.  
روحانى  گفت: در عيد نوروز و روز طبيعت هم اشتراكاتى بين ايران و 
ژاپن وجود دارد. ريشه هاى فرهنگى مشتركى در آسيا و در شرق جهان 
موجود است. در ديدارهايى كه داشتيم به غير از روابط دوجانبه، جلسه اى 
با شركت هاى ژاپنى داشتيم. شركت هايى كه در ايران فعاليت مى كردند 
و هنوز هم دفترشان در تهران هست و فعال هستند و روابط اقتصادى را 

هنوز در شرايط تحريم حفظ كردند.
وى با بيان اينكه در بين اين شركت ها، شركت هايى بودند كه 70، 60، 50
سال در ايران سابقه كار دارند،افزود: همه اين شركت ها تاكيد داشتند كه 
رابطه اقتصادى خود با ايران را ادامه بدهند.  برخى از موارد و مشكالتى 

كه داشتند مورد توجه و بررسى قرار گرفت.
روحانى با بيان اينكه در ديدار با نخست وزير ژاپن غير از روابط دوجانبه، 
دو مساله ديگر مورد بحث قرار گرفت، اضافه كرد: راجع به مساله تحريم 
برخى از كشورها حساس تر از كشورهاى ديگر هستند و البته غير از يكى 
دو كشــور همه مخالف تحريم هستند و همه هم مى دانند اين تحريم 
خالف مقررات بين المللى اســت و اين تحريم ها به جايى نمى رسد و 
 آمريكايى ها ناچارند از راه غلطى كه رفتند، برگردند و اين مورد اتفاق همه 
كشورهاســت. رئيس جمهورى افزود:  تحريم چيزى است كه به ضرر 
همه كشورهاســت و تنها به ضرر ايران نيست. تصميم باخت- باختى 
اســت كه  آمريكا به غلط تصميم گرفته و محاسبات غلطى داشته است. 
ژاپنى ها، اروپايى ها و ديگران فعالند كه تحريم را بشكنند و پيشنهادات و 

راه حل هايى دارند. ما هم در اين زمينه باهم رايزنى داريم .

1- فشــارها به يكى از داوطلبان شاخص اســتان براى تغيير حوزه 
انتخابيه افزايش يافته اســت. گويا دليل عمده اين فشارها با استدالل 
ضرورت جوان گرايى انجام مى شود. گفتنى است انتخاب مردم تهران 
براساس توجه به ليست ها است و اگر داوطلبى در ليست هاى اصلى 

نباشد، عمال از گردونه رقابت كنار مى رود.
2- تالش براى كسب درآمد انتخاباتى از فضاى مجازى استان وارد 
مرحله جديدى شــده است. گويا در اين مرحله افرادى اقدام به راه 
اندازى گروه و كانال با اســامى تبليغاتى كرده و ســپس با توجه به 
تعداد اعضا با داوطلبان براى حمايت در اين فضاها وارد مذاكره مالى 
مى شوند. گفتنى است روش هاى سركيسه كردن داوطلبان در فضاى 

مجازى هر روز به شيوه جديدى پيگيرى مى شود.
3- برخى داوطلبان انتخاباتى نشســت يلدايى داشــته اند. گويا اين 
داوطلبان با افراد ستاد خود آيين يلدا را برگزار كرده اند. گفتنى است 
در اين نشســت ها به جاى فال حافظ و شــاهنامه خوانى، سخنرانى 

داوطلب رواج داشته است.
4-رايزنى هاى يك مدير غيربومى سال خورده احتمال ماندگارى وى 
را افزايش داده اســت. گويا تمام تــالش اين مدير به تأخير انداختن 
بازنشستگى خود است كه چندسالى از آن گذشته است. گفتنى است 
قرار اســت مديرى بومى جايگزين اين مدير غيربومى ســال خورده 

شود.
5- ســالخوردگى مديريــت بحران اســتان در بــروز آلودگى هوا 
مشخص تر شده اســت. گويا مشخص شده كه شهر همدان تنها يك 
دســتگاه پايش هوا دارد. گفتنى است با اين شرايط مديريت بحران 
بــه دليل قابل تعميم نبودن در تصميم گيرى ها نمى تواند به اطالعات 

اين دستگاه استناد كند.

43 مجوز مركز پــارك علم و فناورى در 
كشور صادرشــده اســت و با صدور مجوز 
صندوق پژوهــش فناورى و نــوآورى براى 
اســتان همدان، پــارك همدان  نيــز به اين 

مجموعه ها اضافه گرديد.
وزير علوم تحقيقــات و فناورى در بازديد از 
ســاختمان پارك علم و فناورى همدان گفت: 
در كشور 5 هزار شــركت دانش بنيان توسط 
تحصيل كرده هاى دانشگاهى ايجاد شده ودانش 
آموختگان همــدان نيز اين ظرفيت را دارند با 
تكيه بر دانش و توانمندى خود و با ادغام علم 
و تكنولوژى، اســتان خود را به سمت توليد و 

اشتغال سوق دهند. 
منصور غالمى با بيان اينكه نياز است فضاى 
علم و فناورى كشور را شفاف  كنيم، تشريح 
كرد:  پيشــرفت هاى علمى كــه از دهه 60
تاكنون در دانشــگاه ها ايجادشده است و در 
حال حاضر ما در منطقــه،  رتبه اول علمى 
هستيم و درآسيا جزو رتبه هاى زير 5 علمى 
قرار گرفتيم و در دينا نيز رده 16 را به خود 

اختصاص داده ايم.
غالمــى توجه بــه كاربردى كــردن علوم و 
تحقيقات در 197 مركز آموزش عالى بيش از 
42 پارك علــم و فناورى و نزديك به 5 هزار 
شركت دانش بنيان را جزو فعاليت هاى علمى 
كاربردى وزارت علوم برشمرد و افزود: هدف 
بر اين اســت تحصيل كرده هاى دانشــگاهى 
در شــركت هاى دانش بنيان و پارك ها ديده و 

ارزيابى شوند .
غالمــى در بازديدى كه از فضاى پارك علم و 
فناورى به عمــل آورد، گفت: همدان ظرفيت 
بااليى براى ســرويس دهى و خدمات رسانى 
برتــر همچنيــن فناورى هاى پيشــرفته دارد 
طورى كه در آمايش دهه 50 همدان را به عنوان 

منطقه اى برتر تعريف كرده اند.
وى در نشســتى كه با مديراســتان و رؤساى 
دانشگاه هاى همدان در ساختمان جديد پارك 
علم و فناورى همدان برگزار بود خاطرنشــان 
كرد: ما در همدان منطقه ويژه علم و فناورى را 

ايجاد خواهيم كرد.
وزير علوم اظهار داشــت: با پيگيرى رؤساى 
دانشــگاه هاى بوعلى، صنعت، علوم پزشكى 
و شــركت هاى دانش بنيــان، مجــوز يــك 
صندوق پژوهشــى نوع آورى و فناورى براى 
همدان صادر شده اســت كه در اين صندوق 
سرمايه گذارهاى ريسك پذير صورت مى گيرد 

و شــركت هايى كه با ريسك به سمت توليد 
حركــت مى كنند مى توانند از اين صندوق وام 

دريافت كنند.
اســتعدادهاى  از  اســتفاده  بايد  گفت:  وى 
جوانان نخبه اســتان همدان را در اولويت 
پيشــبرد اهداف پارك علــم و فناورى قرار 

دهيم.
غالمى از رؤساى دانشگاه هاى همدان خواست 
از حضور مديران پارك ها و شركت هاى علم و 
فناورى موفق كشور براى مشاوره دانشگاهيان 
و جوانان نخبــه اى كه قرار اســت در پارك 
فناورى همدان فعاليت داشته باشند بهره گيرند 
و با مشــاوره اين افراد توانمند جوانان تازه كار 

تشويق خواهند شد.
در ادامه اين نشســت معاون سياســى امنيتى 
اســتاندار همدان وجــود ظرفيت هاى نخبه و 
جوانان بااســتعداد در دانشــگاه هاى استان را 
فرصتى براى ايجاد اشــتغال درشــركت هاى 

دانش بنيان دانست.
 مصطفى آزادبخت از رؤســاى دانشــگاه ها 
خواست از ظرفيت وزير علوم كه بومى همدان 
نيز هست براى پيشــبرد اهداف شركت هاى 
دانش بنيــان و پارك علم و فناورى كمال بهره 

را ببرند.
در ادامه نيز رئيس پارك علم و فناورى همدان 
تمركــز بر توليد و صــادرات و تبديل ايده به 
محصول را از مهم ترين اهداف دست اندركاران 

پارك علم و فناورى همدان عنوان كرد.

محمدحســن مرادى گفت: ظرفيت 60 مورد 
توليد و اشــتغال در اين پــارك وجود دارد و 
براى به دست گرفتن بازار كشورهاى همسايه 
بايد استانداردهاى توليد در حد انتظار بازار و 

مشترى باشد.
وى تأكيد داشــت از اســتعداد دانشگاهيان 
نخبه براى فرصت هاى ايجاد توليد و اشتغال 
بهره گرفته شود و براى اين كار بايد جوانان 
را باور كنيم و كار را به دســت توانمند آنها 

بسپاريم.
مــرادى افزود: ما در پــارك علم و فناورى به 
دنبال آن هســتيم طبق تقاضاى بازار كار توليد 

كنيم و مكانيزم ديگر ما عرضه اســت كه اين 
وظيفه دانشگاهيان است كه محصوالت توليد 
شــده با بازاريابى خود به بازارهاى دنيا عرضه 

كنند.
رئيــس پارك علــم و فنــاورى از طراحى 7
شتاب دهنده در استان كه شركت هاى نوآوران 
بنيان، ســحر، توان در حوزه ســالمت، توليد 
كنندگان اللجين، الوند در همدان  مى ّباشــد، 
خبر داد و گفت: اين ها شــتاب دهند ه هستند 
كــه پارك علم و فناورى همدان را در مســير 
توليد و اشــتغال و بازاريابى همچنين نوآورى 

يارى خواهند كرد.
وزيــر علوم در پايان  نشســت پاســخگوى 

خبرنگاران رسانه هاى همدان نيز بود.
منصــور غالمى در جواب خبرنــگاران براى 
حضور شركت هاى دانش بنيان در پارك علم و 
فناورى گفت: حضور اين شركت ها همچنين 
جوانان نخبه استان بالمانع است و ما در حوزه  
اقتصــادى و تجارى شــركت هاى دانش بنيان 
ورود پيدا نمى كنيــم ولى حمايت هاى جانبى 

را داريم.
وى دليل وجود دانشگاه صنعت در همدان را 
كه به دليل صنعتى نبودن استان اعتراض يكى 
از خبرنگاران بود گفت: دانشگاه صنعت يك 
مركز تخصصى اســت و رشته هايى كه در اين 
دانشگاه تدريس مى شود علمى، فنى و صنعتى 
است. دانشگاه ها مســئول اشتغال دانشجويان 

نيستند.

 تولد و ازدواج همواره از مؤلفه هاى بسيار 
اساسى در رشد جمعيتى يك منطقه است بر 
همين اساس اهميت بااليى دارد تا جايى كه 
در همدان مقرر شده علل تاثير گذار بر روند 

كاهشى آن به طور دقيق ارزيابى شود.
معاون سياسى و امنيتى استاندار همدان در اين 
خصوص گفت: جلسه اى براى بررسى علل 
و عوامل كاهش مواليد و ازدواج در اســتان 
برگزار شده و حواشى به كنار رفته و به اصل 

موضوع پرداخته شود.
مصطفــى آزادبخــت در شــوراى راهبردى 
جمعيت استان همدان، افزود: در اين جلسات 
بايد محتوا بررســى شــود و رئيس مجمع 
نماينــدگان و امــام جمعه نيز در جلســات 

حضورداشته باشند.
وى با تأكيد بر افزايش ســاعت جلســات، 
خاطرنشــان كرد: ســاعت جلسه 2 ساعت 
باشد و با حضور كارشناسان و صاحب نظران 
دسته بندى  همچنين  شود  برگزار  دانشگاهى 
ماندن  بى نتيجــه  باعــث  مباحث  نكــردن 
جلســات مى شــود كه اين مورد نيز نياز به 
مديريت دارد. جلســات به صورت شــفاف 
برگزار شــود و افراد سخنران و صاحب نظر 

از قبل مشخص باشند.
مديركل ثبت احوال استان همدان نيز با بيان 
اينكه در 8 ماهه امســال 8857 نوزاد پسر و 
8168 نوزاد دختر در استان متولد شده است، 

افزود: در هشت ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته واقعه والدت 2688 مورد 

كاهش داشته است.
اســد حســن زاده زورمند با اشــاره به تعداد 
والدت هاى ثبت شده در سال هاى 60 تا 97، 
خاطرنشــان كرد: در اين بازه زمانى نرخ خام 
والدت 16 در هزار بوده كه در ســال 60 اين 

ميزان 17.7 درصد بوده است.

حسن زاده زورمند با بيان اينكه بيشترين آمار 
زايمان در ســنين 25 تا 29 سال است، ادامه 
داد: تعداد وفات ثبت شــده در هشت ماهه 
سال گذشته 6804 مورد بوده كه در سال 98

به 7180 نفر رسيده و ميانگين سن متوفيان در 
مردان  62 ســال و در زنان 68 سال ثبت شده 

است.
 كاهش ازدواج و طالق

وى در مقايســه آمــار ازدواج و طالق در 8
ماهه سال هاى 97 و 98 نيز بيان كرد: ازدواج 
در سال گذشــته 9257 مورد و در سالجارى 
8976 مورد بوده و طالق در ســال گذشــته 
2619 مورد و در سالجارى 2516 مورد بوده 

است.
مديركل ثبت احوال استان همدان با بيان اينكه 
نســبت ازدواج به طالق 3.6 درصد بوده به 
طورى كــه به ازاى هــر 4 ازدواج يك طالق 
ثبت شده است، تأكيد كرد: نرخ خام ازدواج 

در ســال 80 حدود 11.2 درصد بوده كه اين 
نرخ در ســال 97 به 7.7 درصد رسيده است. 
تعداد ازدواج ها در سال 97 به 13 هزار و 563
مورد رسيده در حالى كه اين آمار در سال 80

حدود 18 هزار 710 نفر بوده است.
وى با بيان اينكــه نرخ طالق نيز يك درصد 
بوده كه به 2.3 درصد رســيده است، تصريح 
كرد: ميانگين سن ازدواج از 22 سال در زنان 
به 24 سال رسيده كه اين آمار در مردان از 27

به 29 سال افزايش يافته است.
حســن زاده زورمند با بيان اينكه ميانگين سن 
ازدواج در ميان روستايى ها پايين است، اظهار 
كرد: سن زنان روستايى 19 سال و سن مردان 
22 ســال براى ازدواج بوده كه در ســال 97
سن زنان به 26 سال و سن مردان به 27 سال 

رسيده است.
فرزندآورى در افراد تحصيل كرده كمتر است

مديركل دفتر امور بانوان و جمعيت دانشگاه 
علوم پزشكى ابن سينا نيز گفت: نرخ بارورى 
كل  5 ســال منتهى به 95 در كل كشور 2.1

درصد است.
شــهال نورى با بيان اينكه ســن باردارى در 
كشور باال رفته است، ادامه داد: با وجود اينكه 
فشــارهاى اقتصادى بر مردم زياد است اما با 
اين حال كاهش بارورى در افراد تحصيل كرده 

بيش از ساير افراد است.
وى ادامه داد: بيشــترين تعداد مواليد در سال 

60 حدود 2 ميليون و 450 هزار نفر بوده كه 
در ســال 90 با رسيدن مواليد دهه 60 به سن 
بارورى افزايش و دوباره در ســال هاى اخير 
كاهش يافته به طورى كه مواليد سال 98 به يك 

ميليون و 210 نفر رسيده است.
نورى عمده طالق ها را در 5 سال اول زندگى 
عنوان و تصريح كرد: همدان ششمين استان 
در كشور است كه سال خوردگى در آن زياد 

به ثبت رسيده است.
وى با بيــان اينكه طــرح تحقيقاتى كاهش 
شــيوع نابارورى در استان همدان انجام شده 
است، گفت: ســقط هاى غيرقانونى به علت 
تعيين جنسيت جنين در سال هاى اخير باعث 
افزايش ســقط و درنتيجه كاهش مواليد شده 

است.
نــورى با بيان اينكه 4730 خدمت نابارورى 
در سطح استان انجام شده است، تأكيد كرد: 
بخش نامه هاى قبلى مورد بازبينى مجدد قرار 
مى گيرد؛ بــه طور مثال در گذشــته فاصله 
فرزندان 3 ســال درنظر گرفته شــده بود كه 
با تدابير بهداشتى، امكان فرزندآورى مجدد 
پــس از 18 تــا 24 ماه فاصله بــه زوجين 
پيشــنهاد داده مى شــود همچنيــن ترس از 
اينكه فرزندآورى بــراى بانوان باالى 35 و 
40 سال پرخطر اســت، برداشته مى شود تا 
با مراقبت هاى پزشكى تمايل به فرزندآورى 

كمتر نشود.

پيگيرى علل كاهش تولد و ازدواج در همدان 
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خبر يادداشت

هواى انتخابات را مسموم تخريب ها نكنيد
 قيمت هاى نجومى براى ستادها را چه كسى تعيين مى كند؟

421 داوطلب در اســتان همدان براى يازدهين دوره انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى ثبت نام كردند.

از 420 داوطلبى كه مدارك آنها تأييد شد 85 نفر سابقه نامزدى مجلس 
و 18 نفرسابقه حضور در خانه ملت دارند.

در نهاوند هم 44 داوطلب نام نويســى كردند كه با انصراف 4گزينه در 
روزهاى پايانى مهلت بررسى صالحيت ها در هيأت اجرايى، درنهايت 

40 نفر باقيمانده تأييد شدند.
تقريبا 4 مرحله براى ادامه بررسى صالحيت داوطلبان باقى مانده است 
تا اين افراد از فيلتر بررســى ها عبور كنند هرچند برخى داوطلبان عبور 

از همين خوان اول را جشن گرفتند و براى رقبا خط و نشان كشيدند.
قطار تبليغات بــراى مجلس يازدهم و تالش براى تصاحب كرســى 

مجلس اين دوره زودتر روى ريل افتاد.
از نشــانه هاى تبليغات و فعاليت هاى زودهنگام براى انتخابات، خريد 

حتى جوهر چاپ و كاغذهاى چاپ خام و ...براى تبليغات است.
آنها مى گويند در بحبوحه گرانى كاغذ تيم هاى مشورتى شان اين اقدام را 
اجرا كرده و برخى هم مى گويند تصميم دارند از پوســتر و تراكت هاى 

باقيمانده دوره پيش استفاده كنند .
تبليغات فواره اى كه يكباره شــروع بكار كــرد و حاال با فروكش كردن 
داشته ها و حرف هايى كه احساس مى كردند برگ هاى برنده را در دست 
دارند، دســت خالى حاميان به تخريب و گاهى هم تهديد رسيده است 
دست وپا زدن هاى برخى حاميان براى تخريب رقبا سالمت تبليغات و 
فضاى انتخابات را نشــانه رفته است و نمى شود به بهانه شور انتخابات 

اين حركت ها را ناديده گرفت.
 برخى كانديداها مى گويند تماس هاى ناشناسى با آن ها مبنى بر انصراف 
از ادامه راه گرفته مى شــود و برخى هم به نام گزينه پوششــى به ميان 
آمده اند كه با شرايط پيش آمده و حدس و گمان ها بايد ديد گزينه اى كه 
براى پوشش او آمده اند تأييد مى شود يا در نهايت خود وى هم مشمول 
اين شرايط مى شود؟ گروه هاى مجازى هم درحمايت كانديداها فعال 
شده و به طور رسمى تبليغات را با معرفى گزينه هايشان آغاز كرده اند با 

اينكه پيش ازاين تخلف بودن اين حركت ها اعالم شده بود.
 ديگر اينكه جابه جايى ليدرها در فضاى انتخابات نهاوند هم قابل توجه 
است، مشاورانى كه بنظر مى رسد حذف يا رفتن آنها از اردوگاه كانديداها 

در كاهش يا افزايش حاميان و يا آرا چندان بى تأثير نيست.
اما از ريخت وپاش هاى انتخاباتى در شرايط اقتصادى فعلى هم نمى شود 
چشم پوشيد از رقم هاى ميلياردى هزينه ميهمانى كانديداها تا كرايه هاى 
نجومى در حالى كه بررسى تأييد صالحيت ها هنوز در ابتداى راه است 
اما ستادها در خيابان هاى شهر، بخش ها و حتى برخى روستاها از جانب 

كانديداهاى احتمالى رزرو شده است.
يكى از مسئوالن ستاد كانديداها مى گويد: دفتر ستادى كه براى كانديدا 
كرايه گرفته ايم قــرارداد 80 ميليونى براى مهلت يك هفته اى تبليغات 
كانديداها تنظيم شده است. ديگر كانديداها هم از رزرو ستادهاى 30 تا 
40 ميليونى مى گويند كه ظاهرا كف و حداقل هزينه كرايه براى ستادها 

همين مبالغ باشد.
با اين هزينه ها آن هم در شــرايطى كه هنوز مكان ستادهاى تبليغاتى را 
ستاد انتخابات شهرستان مشخص نكرده است و با توجه به تجربه قبلى 
در انتخابات دوره پنجم شوراى شهر، ممكن است اين مكان ها تغيير كند، 
تقريبا ريسك است آن هم در شرايطى كه تأييد صالحيت ها مهم ترين 

شرط راه اندازى اين ستادهاست.
در نهايت باهمه حواشى انتظار مى رود فضاى سالم تبليغات و رقابت 
به محل تسويه حساب هاى شخصى و تخريب شخصيت ها تبديل نشود 
چنانچه ديده مى شود برخى وارد فضاى شخصى و خصوصى حاميان 
هم شــده و آرامش آنها را مختل كرده اند صرف اينكه چرا در اردوگاه 
فــالن كانديد، فعاليت يا اعالم حمايت كرده اســت يا حتى در عكس 

جلسات آنها ديده شده است .

ساخت كتيبه شهر ملى منبت در مالير
 به همت شهردارى مالير كتيبه گواهى ثبت مالير به عنوان شهر ملى 

منبت ايران در دور ميدان كوثر ساخته و نصب شد .
شــهردار مالير با بيان اينكه كتيبه، گواهى و بيانگر ثبت رسمى مالير 
به عنوان شــهر ملى منبت ايران است آن را سندى دانست كه مى تواند 
رونق اقتصادى و آينده اى درخشــان را براى شــهروندان شايســته و 

آيندگان به همراه داشته باشد.
حســين بابايى در ادامه با اشاره به اينكه اين كتيبه به دو زبان فارسى و 
انگليسى به صورت خط برجسته ساخته شده گفت: جنس اين كتيبه از 
سفال مرغوب در ارتفاع 4 متر و عرض يك و نيم متر بر روى ديواره اى 
در ابعاد 20 مترمربع ساخته شده كه كناره هاى آن با آجر سنتى  نما كارى 

شده است .
وى اضافــه كرد: تا كنون حدود 50 ميليون تومــان از اعتبارات داخلى 
شهردارى براى ســاخت آن هزينه و در ضلع شرقى ميدان كوثر براى 

بازديد عموم نصب شده است.
بابايى با بيان اينكه مالير به عنوان شهرملى منبت ايران از طرف سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور گواهى ثبت دريافت 
نمــوده، ابراز اميدوارى كرد كه بــه زودى با وحدت و همدلى وتالش 
مسؤالن و همكارى اساتيد منبت كار شاهد ثبت جهانى اين شهر به عنوان 

شهر جهانى مبل و منبت نيز باشيم.
وى همچنين بيان كرد : در  راســتاى ســاماندهى سيماى بصرى شهر 
مالير، 14 نقطه از شهر با نقاشى هاى ديوارى در زمينه هاى مختلف از 

جمله انگور، منبت و ... آراسته شده است .
شهردار در پايان گفت: اين نقاشى ها توسط اداره سيما ، منظر شهردارى 

و به متراژ 1700مترمربع انجام گرفته است.

عضويت 3 هزار روستايى در صندوق بيمه
 در مراسمى به اعضاى  صندوق بيمه كشاورزان روستاييان وعشاير 
روستاى سنگ سفيد بخش جوكار حكم بازنشستگى اهدا شد. 19هزار 
نفر نيز در اين بخش شــرايط عضويت در صندوق بيمه كشاورزان و 

روستائيان را دارند.
امــام جمعه بخش جوكار صندوق بيمه كشــاورزان و روســتائيان و 
عشايرى را فرصت مناســبى براى بيمه شدن اقشار كم-درآمد جامعه 
دانســت كه زيرمجموعه هيچ نهاد و بيمه اى نيستند و با عضويت در 
اين صندوق از حمايت 70 درصدى يارانه صندوق بيمه روســتايى ـ 

عشايرى بهره مند مى شوند.
حجت السالم والمســلمين محمدرضا اميدى در جمع مردم روستاى 
سنگ ســفيد بخش جوكار گفت: بيمه بازنشســتگى، از كارافتادگى 
و پرداخت درصد ناچيزى از حق بيمه توســط مــردم از مزاياى بيمه 
روســتايى و عشــايرى اســت و 70 درصد حق بيمه را دولت به اين 
صندوق پرداخت مى كند و اين فرصت خوبى براى قشر كمتر برخوردار 
جامعه اســت كه مى توانند با عضويــت در اين صندوق آينده خود را 
تأمين كنند. اميــدى ادامه داد: در بخش جوكار 19 هزار نفر شــرايط 
عضويت درصندوق بيمه روستايىـ  عشايرى دارند و حدود 3271 نفر 
نيز تحت پوشــش اين صندوق هستند از اين تعداد نيز 91 نفر حقوق 

بازنشستگى و از كارافتادگى دريافت مى كنند.

آمادگى 16 مجموعه توزيع برق براى مديريت بحران در كبودراهنگ 
 كبودراهنــگ- همدان پيام: مدير توزيع برق شهرســتان كبودراهنگ از آمادگى كامل مجموعه توزيع برق شهرســتان بهار براى 

مديريت بحران خبر داد.
ــگ،  ــرق كبودراهن ــع ب ــى ادارى توزي ــى، متشــكل از نيروهــاى فن ــار داشــت: 16 اكيــپ عمليات ــى اظه ــل همدان ــى هاي عل
گل تپــه، شيرين ســو، پيمانــكاران معيــن  بــراى مقابلــه بــا بحران هــاى احتمالــى ناشــى از بارندگــى، بــاد و طوفــان و بــرف 

آمــاده اســت.
وى همچنين خاطرنشان كرد: براى رفاه حال مردم كبودراهنگ در خدمات رسانى آمادگى كامل داريم در اين راستا يك اكيپ در دفتر 

محور روستاى ويان و يك اكيپ در دفتر روستاى عليصدر مستقر هستند.
هايل همدانى در پايان افزود: مشــتركين براى بيان موارد خاص برق مى توانند با شماره هاى 35222151 بخش مركزى 35328255 

بخش گل تپه و 35363737 بخش شيرين سو تماس بگيرند.

6 ميليارد تومان تسهيالت به بافندگان فرش نهاوند پرداخت مى شود
 باهدف حمايت از اشــتغال و رونق توليد فرش دســتبافت نهاوند بيش از 6 ميليارد تومان تســهيالت در اختيار توليدكنندگان 

قرارگرفته است.
طرح ها و نقشــه هاى معروف فرش نهاوند به نام طرح هاى عشــوند، گل حيدرى و لچكى از طرح هاى معروفى هســتند كه باعث 
كيفيت باالى فرش دســتبافت نهاوند شده است.رئيس اداره صنعت معدن و تجارت نهاوند گفت؛ فرش نهاوند قدمت بااليى دارد؛ 
اين شهرســتان از ديرباز محل توليد و بافت فرش هاى نفيس بوده وبراى توليد فرش دســتبافت ظرفيت دارد كه بايد در اين زمينه 
يارى كننده توليدكنندگان باشيم. بيژن ترابيان  با بيان اينكه بافندگان نهاوندى ساالنه 10 هزار مترمربع فرش نفيس توليد مى كنند، افزود: 

در شهرستان نهاوند 25 كارگاه توليد فرش فعاليت مى كنند كه توانسته اشتغال خوبى در شهرستان به ويژه براى بانوان فراهم كند.
وى با اشــاره به بازديد فرماندار نهاوند از واحدهاى توليد فرش گفت: در اين بازديدها توليدكنندگان مشــكالت خود را كه بيشتر 

مربوطه به بيمه و تأمين مواد اوليه و بازار فروش فرش بود با فرماندار مطرح كردند.

آگهي مزايده - نوبت سوم 

سازمان تأمين اجتماعى شعبه دو همدان

سازمان تأمين اجتماعى شعبه دو همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1355 در نظر دارد 
يك قطعه زمين با پالك ثبتى شماره 10/12707 واقع در حومه بخش يك همدان را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش برساند:

1-  ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت عرصه و اعيان 195/81 مترمربع با كاربرى زمين مختلط با قيمت پايه طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به 
تاريخ 1397/10/18 از قرار هر مترمربع 72000000 ريال و به قيمت 14098320000 ريال متعلق به شهردارى همدان به نشانى بلوار محمديه روبروى 18 مترى 

سلحشور 
2- ملك در اجاره/ رهن نمى باشد و به همين صورت واگذار مى گردد.

3- شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى 1398/10/16 به واحد حراست اداره كل تأمين اجتماعى همدان به نشانى 
همدان ميدان امامزاده عبدا... تحويل نمايند به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- پيشنهادات رسيده رأس ساعت 9 صبح 1398/10/23 در محل واحد اجرائيات اداره كل استان باز و قرائت خواهد شد حضور پيشنهاد دهنده در جلسه 
بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.

5- پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه، بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى 
و هزينه مزايده و ساير هزينه هاى احتمالى به عهده برنده مزايده است.

6- برنده مزايده شخصى است كه باالترين قيمت را در بين قيمت هاى پيشنهادى كه باالتر از قيمت پايه كارشناسى باشد ارائه دهد.
7- برنده مى بايست در روز مزايده كل مبغ مورد مزايده را نقدا و يا توسط چك بانكى (رمزدار، تضمينى يا بين بانكى) در وجه سازمان تأمين اجتماعى 

پرداخت نمايند و در صورت نبود  پرداخت وجه در همان روز مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط فروخته مى شود.
8- بدهكار مى تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.

9- مباشرين فروش كارمندان سازمان ارزياب دادگسترى نمايندگان دادسرا و نيروى انتظامى حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
ندارند.

10- هر يك از شركت كنندگان در مزايده الزاماً 5 درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111356038 نزد بانك رفاه كارگران واريز نمايند.
11- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت تا نفر 

سوم ادامه خواهد داشت.
12- در صورت نبود  برنده شدن، واريزى سپرده تضمين شركت در مزايده، ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها عودت مى گردد.

13- متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1398/9/2 لغايت 1398/10/14 در روزهاى كارى جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در 
مزايده به واحد اجرائيات شعبه 2 همدان به نشانى همدان ميدان امامزاده عبداله مراجعه نمايند. 

(م الف 1361)

مجوز حمل سالح گرم شكارى پنج تير به نام آقاى عباس بابايى فر 
فرزند على صدر به شماره ملى 6479716922 به شماره مجوز 

2449793 در اواسط مهر ماه گم شده است و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

كارت دانشجويى نوشين ورمزيار فرزند مرتضى به شماره ملى 
3860529250 كارشناسى ارشد مهندسى كشاورزى دانشگاه بوعلى 
سينا به شماره دانشجويى 9713245003 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

اصالحيه مناقصه عمومي مورخ 98/9/27

محمدحسين پور- شهردار نهاوند

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

محل اعتبار پروژه 
اعتبارات

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

فهرست بها آب يا 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 يا ابنيه   
سرمايه اى سال 98

ضمنا در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسالمى برابر بخشنامه ابالغى قابل پرداخت مى باشد. (م الف 230)

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
ً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

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

@

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

آگهى سند مالكيت المثنى 
ــدق  ــهود مص ــهادت ش ــرم ش ــه ف ــا ارائ ــى ب ــن بحيراي ــه محس ــه اينك ــر ب نظ
دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 3 نهاونــد مالــك ششــدانگ پــالك 55 فرعــى 
از 3408 اصلــى بخــش 1 نهاونــد ســند مالكيــت زيــر ثبــت 26706 صفحــه 258 
ــت  ــه عل ــوده ب ــار نم ــده اســت، اظه ــك گردي ــادر و تســليم مال ــر 173 ص دفت
جابجايــى مفقــود گرديــده اســت تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى نمــوده 
ــه شــرح  ــون ثبــت مراتــب ب ــه اســتناد مــاده 120- آيين نامــه قان ــذا ب اســت. ل
ــوم  ــى جهــت اطــالع عم ــا محل ــه كثيراالنتشــار ي ــت در روزنام ــوق يــك نوب ف
ــى  ــت المثن ــند مالكي ــدور س ــه ص ــه كســى نســبت ب ــردد چنانچ ــى مى گ آگه
ــند  ــود س ــا وج ــود او ي ــزد خ ــه ن ــام معامل ــى انج ــا مدع ــته ي ــراض داش اعت
ــخ  ــًا از تاري ــود را كتب ــراض خ ــد اعت ــد مى توان ــود مى باش ــزد خ ــت ن مالكي
ــن  ــر اي ــال در غي ــن اداره ارس ــه اي ــدت 10 روز ب ــرف م ــى ظ ــن آگه انتشــار اي
صــورت و پــس از گذشــت مقــرر ســند مالكيــت المثنــى صــادر خواهــد شــد. 

(م الف 240)
محمدعلى جليلوند، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى افراز 
برابر وارده شماره 1599 مورخ 97/5/2 شركت آب و فاضالب استان همدان از اين اداره 
تقاضاى افراز ســهمى خود را به ميزان 100/000 (يكصــد هزار) مترمربع جهت احداث 
تصفيه خانه رزن از پالك  اصلى  59 واقع در بخش پنج همدان رزن قريه رزن را نموده.

ــاده 18  ــتناد م ــه اس ــك ب ــد اين ــالم ننموده ان ــز اع ــن را ني ــر مالكي آدرس اكث
ــى و  ــى و حقوق ــان حقيق ــه صاحب ــمى از كلي ــناد رس ــى اس ــه اجراي آيين نام
ــنبه  ــت ادارى روز چهارش ــح وق ــاعت 9 صب ــوت رأس س ــاعى دع ــن مش مالكي
مورخــه 98/10/11 در محــل وقــوع حاضــر تــا مــورد درخواســت توســط نماينــده 
ــًا عــدم حضــور مالكيــن  ــد ضمن ــه عمــل آي ــد ب ــردار اعزامــى بازدي و نقشــه ب
ــاز  ــه ني ــود چنانچ ــرازى نمى ش ــات اف ــع از عملي ــق مان ــان ح ــاعى و صاحب مش
بــه آگهــى مجــدد باشــد در هميــن روزنامــه چــاپ و مــدت آن ده روز مى باشــد. 

ــى: 98/10/1 ــخ انتشــار آگه تاري
(م الف 96)

رضا شيرخانى خرم 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

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 139860326007000727 مورخه 1398/7/20 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاى اســداله غفارى فرزند جعفر به شماره شناسنامه 18523 صادره از بهار در اعيانى شش دانگ يك 
باب خانه به مســاحت 334/77 مترمربع پالك 10955 فرعى از 723 فرعــى از 139 اصلى واقع در بهار بخش 
چهار همدان خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى سيدقاسم فرزند سيدنجف محرز گرديده است.  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 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 تســليم 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 

خواهد شد.(م الف 316) سند مالكيت صادر 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/10/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/10/15
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شــماره 139560326007002182 مورخه 1395/12/9 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاى فتح اهللا ميرزايى منش فرزند عبداهللا به شــماره شناسنامه 12515 صادره از بهار در شش دانگ يك 
باب خانه به مســاحت 148/39 مترمربع پالك 10970 فرعى از پــالك 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان 
خريدارى مع الواســطه از مالك رســمى آقاى سيدنقى مصطفوى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.( 349)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/16

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/1
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

 در اين فصل استفاده از وسايل گرمايشى 
گازســوز افزايش يافته و به مراتب خطرات 
ناشى از مســموميت با مونواكسيد كربن نيز 

دو چندان مى شود.
هرساله آمارهاى بى شــمارى از بيمارستان ها 
در ســطح كشــور انتشــار مى يابد كه براثر 

گازگرفتگى جان خود را از دست مى دهند.
مونواكسيد كربن گازى بى رنگ وبى بو كه به 
راحتى منتشــر و از طريق تنفس وارد ريه ها 
مى شــود و به جريــان خون مى رســد و به 

گلبول هاى قرمز متصل مى شود. 
گلبول قرمز وظيفه اتصال و انتقال اكســيژن 
را دارد اما زمانى كه مونواكسيد كربن به آنها 
متصل مى شود ديگر توانايى حمل اكسيژن را 
از دست مى دهد در اين صورت خودبه خود 
اكســيژن از ريه جذب بدن نشده و بيمار با 
وجود استنشــاق از ريه جذب بدن نشده و 
بسيار با وجود استنشاق اكسيژن خفه مى شود.

الزم اســت بدانيم براى بخش گاز در سراسر 
بدن حدود چهار تا شــش ساعت نياز است 
مدت زمانى كه ما در خواب هســتيم و گاز 
ســمى در حال پخش در هواى اتاق اســت 
مســموميت در كودكان سريع تر است اما در 
افراد مسن عوارض عصبى ناخوش بيشترى 
به جاى مى گــذارد حتى جنين مادران باردار 
هم مى توانند دچار مســموميت با مونواكسيد 

كربن شوند.
اما عالئم مسموميت متنوع است و شايع ترين 
گيجى،  احســاس  ســردرد،  شــامل  عالئم 
تهوع،اســتفراغ، درد شــكم و اسهال است 
بنابراين هنگام مســموميت با گاز مونواكسيد 
كربن بايد فــرد به ســرعت از محيط آلوده 

خارج و به بيمارستان منتقل شود.
يــك خانــواده كبودراهنگــى بر اثــر گاز 
مونواكسيد كربن مسموم شدند و با انتقال به 

بيمارستان از مرگ حتمى نجات يافتند.
مديــر اورژانــس بيمارســتانى شهرســتان 
كبودارهنگ با بيان اين مطلب افزود: ساعت 
يك بامــداد با اورژانــس 115 تماس گرفته 
شد و همكاران ســريع به محل اعزام شدند 
و 3 خانم و2 آقا در شــهر كبودراهنگ دچار 
مسموميت با گاز Co شده بودند كه پس از 
انجام اقدامات پيش بيمارستانى تا بيمارستان 
امام رضا منتقل شــدند و خوشبختانه نجات 

پيداكردند و پس از بهبودى ترخيص شدند.
داود مرادى خاطرنشــان كرد: در شهرســتان 
كبودراهنگ ســال گذشته 7 نفر و امسال نيز 
تاكنون 8 نفر مسموميت براثر گاز مونواكسيد 
كربن داشــتيم كه در ايــن زمينه مورد فوتى 

نداشتيم.
ــردم  ــه م ــم ب ــى ه ــه توصيه هاي وى در ادام
ــتفاده  ــش از اس ــد پي ــزود: باي ــت و اف داش
ــح آن  ــرد صحي ــى از كارك ــايل گرمايش وس
ــورد  ــد در م ــند و باي ــته باش ــان داش اطمين
نشــت نكــردن گاز ايمنــى صــورت بگيــرد. 
ــموميت  ــار مس ــه دچ ــرادى ك ــن اف همچني
ــل  ــه مح ــد ب ــوند نباي ــن گاز مى ش ــا اي ب
ــه سيســتم  ــن ك ــده شــوند مگــر اي بازگردان
گرمايشــى بــه خوبــى بررســى و نقايــص ان 

ــود. ــرف ش برط
مــرادى تأكيد كرد: خانواده ها به هيچ وجه از 
گاز خوراك پزى به جاى وســايل گرمايشى 
و رانندگان نيــز از پيك نيك براى گرم كردن 

داخل ماشين استفاده نكنند.
وى بيان داشت: هرگز در فضاى بسته خودرو 

را براى ساعات طوالنى روشن نگه ندارند.
چرا كه گاز مونواكســيد كربن نشانه اى ندارد 
و بدون اين كه  خود فرد متوجه شود مسموم 

مى شود.
مــردم كبودراهنــگ نيز در ايــن خصوص 

مى گويند: شــاكرى 40 سال دارد و مى گويد 
فصل ســرما كه مى رســد نياز بــه بخارى و 
وســايل گرمايشــى در منزل داريم حتمًا از 
اســتاندارد بودن آنها مطمئن مى شويم و هر 
شب نيز پيش از خواب بخارى ها و آبگرمكن 

را چك مى كنيم.
رضايى شــهروند ديگر كبودراهنگى اســت 
و مى گويــد: گاز مونوكســيد كربن بســيار 
خطرنــاك اســت و بدون بو و اگر وســايل 

گرمايشى مثل بخارى، آبگرمكن و... درست 
نصب نشــود گاز مونواكســيد كربن فرد را 
دچار مســمموميت و  در بســيارى از موارد 

دچار خفگى مى كند.
جاللى در اين خصوص مى گويد: متأســفانه 
چند سال پيش ما 2 نفر از عزيزانمان را بر اثر 
همين خفگى توسط گاز مونوكسيد كربن از 
دست داديم به نظر من رسانه ها مى توانند در 
اين زمينه با دادن آموزش الزم به مردم آنها را 

با اين گاز خطرناك آشنا كنند.
همتى نوجوان 14 ساله است و مى گويد: تا آن 
جايى كه من اطالع دارم گاز مونواكسيد كربن 
سمى است و موجب مسموميت و حتى مرگ 
انســان مى شــود ولى در مدارس كمتر پيش 
مى آيد كه دانش آمــوزان را در اين خصوص 
آموزش دهند و از مسئوالن آموزش وپرورش 
درخواست داريم كه با برگزارى كالس هاى 
آموزشــى در اين خصوص دانش آموزان را 

بيشتر آشنا كنند.
اسماعيلى كارمند اســت و مى  گويد: كسانى 
كه دچار مســموميت گاز مونواكســيد كربن 
مى شــوند بايد سريع به بيمارســتان رسانده 
شوند تا تحت مراقبت قرار گيرند و اكسيژن 
دريافت كنند تا بتوانند به راحتى نفس بكشند 
بنابراين همه ما بايد مراقب اين قاتل خاموش 

باشيم.

(CO) مسموميت يك خانواده كبودراهنگى بر اثر گاز مونواكسيد كربن

اين خانواده از مرگ حتمى نجات يافتند

سانى كه دچار مسموميت 
كربن  مونواكســيد  گاز 
به  سريع  بايد  مى شوند 
بيمارستان رسانده شوند 
قرار  مراقبت  تحــت  تا 
گيرند و اكسيژن دريافت 
راحتى  به  بتوانند  تا  كنند 
بنابراين  بكشــند  نفس 
اين  مراقب  بايد  ما  همه 

قاتل خاموش باشيم
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خبر

برخى، هيأت هاى اجرايى 
كه  كرده انــد  متهــم  را 
يك  داوطلبان  صالحيت 
نكرده اند  تاييد  را  جريان 
اظهــارات  ايــن  كــه 
غيركارشناسى  غيردقيق، 

و دور از انصاف است

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

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

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 139860326034000909 مورخه 98/8/9  هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان 
منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي على صادقى فرزند غالم به شماره شناسنامه 916 صادره 
از قهاوند در  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 58871 مترمربع تحت پالك132/547 
واقع در همدان روســتاى دشته بخش 5 خريداري مع الواسطه از غالم صادقى 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 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، 
دادخواســت 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 1442)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/16

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/1
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

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

برابر رأي شــماره 139860326007000840 مورخه 1398/8/20 هيــأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حســين الوندلوئى فرزند بهروز به شماره شناسنامه 
4040648927 صادره از همدان در  ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ يك باب ساختمان كارگاه به 
مساحت 4097/28 مترمربع پالك 1500 فرعى از 152 اصلى واقع در روستاى دستجرد حوزه ثبتى بهار 
بخش 4 همدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى محمد حسين شعبانى محرز گرديده است.   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند 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، دادخواســت 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 346)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/1

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شماره 139860326007000815 مورخ 98/8/18 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي ملك بهار تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى على پاشائيان فرزند سبزعلى به شماره شناسنامه 817  صادره از بهار در سه 
دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 151439/16 مترمربع پالك 356 فرعى 
از 217 اصلي واقع در اراضى روســتاى گنبدان حوزه ثبتى بهار بخش چهار همدان خريدارى از مالك 
رســمى آقاى سيروس كاظمى محرز گرديده اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ 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 335)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/1

هادى يونسى عطوف 
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

لل
 الم

ين
ب

مان
خبرپارل

درهاى ايران روى ژاپنى ها باز است
 رئيس جمهور در جمع شمارى از مديران ارشد بخش هاى سياسى، 
اقتصــادى و فرهنگى ژاپــن در توكيو اعالم كرد كــه درهاى ايران به 
روى دولت و شــركت هاى ژاپنى براى مشاركت و سرمايه گذارى در 
پروژه هاى بزرگ اقتصادى باز اســت و ايران و ژاپن به عنوان 2 دوست 
قديمى، نبايد اجازه دهند كه كشور ثالثى در روابط دوستانه آنها اخالل 

ايجاد كند.
به گزارش ايســنا، حســن روحانى پيش از ترك توكيو در نشستى با 
اين مديران ارشــد ژاپنى گفت: بى ترديد تحريم هاى غيرقانونى آمريكا 
نمى تواند بلندمدت ادامه پيدا كند و آمريكايى ها ناچارند روزى اين راه 

بدون خاصيت و پر از ضرر را رها كنند.
وى با بيان اينكه " ما در اينكه بتوانيم با آمريكا راجع به مسائلمان بحث 
كنيم مشكلى نداريم جز اينكه آنها بايد از مسير خطايى كه در اين يك 
سال و نيم رفتند برگردند"، اظهارداشت: ما نبايد به خطاكار جايزه بدهيم 
اما در عين حال اگر خطاكار بخواهد اشتباه خود را جبران كند، نبايد راه 
را ببنديم. رئيس جمهور تاكيد كرد: فشــار آمريكا بر ايران و كشورهاى 
ديگر يك واقعيت تلخ است كه امروز با آن روبه رو هستيم اما مهم اين 
است كه در اين شرايط سخت باز هم راهى را پيدا كنيم كه با هم تجارت 

و مراوده داشته باشيم و به نفع 2 ملت گام برداريم.

مشورت هاى ايران و ژاپن ادامه مى يابد
 مســائل 2 جانبه، منطقه اى، بين المللى و مباحث مربوط به برجام و 
تحريم هــاى آمريكا در ديدار مقامات ايران و ژاپن مطرح گرديد و قرار 

شد كه مشورت هاى 2 كشور از نزديك ادامه پيدا كند.
معاون سياسى وزارت امور خارجه در تشريح نتايج سفر رئيس جمهور 
به توكيو گفت: اين ســفر در پاسخ به سفر آبه شينزو به تهران صورت 
گرفت، از سوى ديگر، در نودمين سالگرد روابط ديپلماتيك ايران و ژاپن 
هســتيم كه سال بسيار فعالى بوده است؛ از اين جهت كه در سالجارى 
رئيس جمهورى و نخست وزير ژاپن تاكنون 3 بار در تهران، نيويورك و 

توكيو با يكديگر ديدار داشتند.
ســيد عباس عراقچى با بيان اينكه ژاپن از دوســتان قديمى و شركاى 
تجارى ايران است، اظهار داشت: همواره مشورت هاى سياسى نزديكى 
با ژاپن داشــتيم. امسال هم به دليل نودمين سالگرد روابط ديپلماتيك 2
كشــور و هم به دليل تحوالتى كه در جريان است؛ از جمله فشارهاى 
آمريــكا و تحريم هاى ناعادالنه اى كه با خروج از برجام تحميل شــده 
اســت، ضرورت داشت كه گفت وگوهاى نزديك تر و فشرده ترى ميان 

2 كشور انجام شود.
بــه گزارش ايرنا، اين ديپلمات ارشــد ادامــه داد: در همين چارچوب 
مذاكرات سنگين و فشرده اى ميان مقامات 2 كشور انجام شد؛ هم مسائل 
دوجانبه، منطقه اى و مسائل بين المللى و هم مباحث مربوط به برجام و 
تحريم هاى آمريكا مطرح گرديد و قرار شد كه مشورت هاى 2 كشور از 

نزديك ادامه پيدا كند. 

فعاليت قانونى 8 جبهه سياسى
 براى انتخابات مجلس

 تاكنون تشــكيل 8 جبهه براى فعاليت سياسى و انتخاباتى به اطالع 
كميسيون ماده 10 احزاب رسيده كه بر اين اساس فعاليت ساير جبهه ها 

و ائتالف ها غيرقانونى است.
به گزارش ايسنا، پس از اعالم موضع شوراى هماهنگى جبهه اصالحات 
درباره تاييد صالحيت داوطلبان انتخابات مجلس شــوراى اسالمى در 
هيأت هــاى اجرايى، جمال عرف رئيس كميســيون ماده 10 احزاب و 
رئيس ســتاد انتخابات كشــور اعالم كرد كه فعاليت سياسى اين جبهه 
غيرقانونى اســت. براساس اعالم كميسيون ماده 10 احزاب، احزابى كه 
تمايل دارند در قالب جبهه ها و ائتالف ها فعاليت كنند بايد فرم اطالعات 
مربوطه كه شامل نوع فعاليت نام اطالعات و حوزه فعاليت آن است را 
توســط دبيران خود تكميل و به اطالع كميسيون ماده 10 سال برسانند 
و اين كميســيون نيز به عنوان مطلع در جريان تصميمات احزاب قرار 
خواهدگرفت كه اين فرايند منجر به موافقت  كميسيون با تشكيل جبهه ها 

و ائتالف ها خواهد شد.
تاكنون كميسيون ماده 10 احزاب، فعاليت جبهه هاى زير را قانونى 

دانسته است:
جبهه مردمى نيروهاى انقالب به پاسخگويى محمدحسن رحيميان

جبهه هماهنگى اصالحات به پاســخگويى حســين كمالى و ابراهيم 
اصغرزاده

جبهه اصالح طلبان ايران اسالمى به پاسخگويى داود محمدى
جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت به پاسخگويى شهاب الدين صدر
جبهه مستقلين و اعتدال گرايان به پاسخگويى قدرتعلى حشمتيان
جبهه اصولگرايان استان قم به پاسخگويى احمد اميرآبادى فراهانى

جبهه ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى به پاسخگويى غالمعلى حدادعادل
جبهه ايستادگى ايران اسالمى به پاسخگويى عبدالحسين روح االمينى

قانون مالك شوراى نگهبان 
در بررسى صالحيت ها 

 مالك شوراى نگهبان در بررسى صالحيت ها فقط قانون است.
سخنگوى شــوراى نگهبان درباره انتخابات گفت: هيأت هاى اجرايى 
كارشــان را انجام دادند، نتايج آن ارسال شــد و در مرحله رسيدگى 
در هيأت هاى استانى هســتيم. اميدواريم در موعد مقرر قانونى نتايج 

را اعالم كنيم.
عباسعلى كدخدايى ادامه داد: قانون 3 محور تأييد، تاييد نشده و احراز 
نشــده را بيان كرده و هر نهادى كه مســئول در صالحيت ها اســت، 
هيأت هاى اجرايى و اســتانى و مركزى و شوراى نگهبان است و بايد 
در چارچوب قانون عمل كنند. ما موظف هســتيم قانون را به درستى 

اجرا كنيم.
وى گفت: در بحث ثبت نام افراد در انتخابات كه گســترده بود گاليه 
كردم و مجلس شــورا مى توانست با تصويب قانون از آن جلوگيرى 

كند.
ســخنگوى شوراى نگهبان افزود: در دور گذشته بيش از 12 هزار نفر 
ثبت نام كننده داشتيم و نزديك به 9 هزار نفر ثبت نام اولى داشتيم و در 
اين دوره 16 هزار نفر ثبت نام كننده داريم كه 11 هزار نفر جديد هستند 
كه بــراى يك دور ثبت نام و از صحنه خارج مى شــوند.  قانونگذار 
مى توانست آن را تنظيم كند و فرصت داشت و در سياست كلى ابالغ 
شده بود كه جلوى ثبت نام بى رويه را بگيرند تا هزينه اى بار نشود و با 

اين حال حق همه افراد رعايت شود.
وى درباره اظهارنظر يكى از مقامات نظامى درباره بررسى صالحيت ها 
از ســوى شــوراى نگهبان گفت: در كشــور آزادى داريم و هركسى 
صحبت مى كند يكى له و يكى برعليه شــوراى نگهبان اســت.، ولى 
مالك شورا در بررسى صالحيت ها و انتخابات فقط قانون است و ما 

تالش داريم اجراى صحيح قانون را داشته باشيم.
كدخدايى درباره نمايندگانى كه صالحيتشان تاييد نشده است، گفت: 
من نســبت به قانون گاليه ام را گفتم و مجلس به نظرم كوتاهى كرد. 
صالحيت نمايندگان براى يك دوره 4 ســاله در رياست جمهورى و 
يك دوره 8 ســاله براى خبرگان رهبرى است كه  تاييد مى شود و در 
طول آن دوره شــوراى نگهبان اظهارنظرى نمى كند و صالحيت آنها 
برقرار است. از اين جهت با اين فرض قانونى مشكلى بوجود نمى آيد 
و اگر نماينده اى براى دوره بعد صالحيتش تاييد نشود، اين عدم تاييد 

براى دوره بعد است.
وى يادآور شــد: تا آخر دى ماه نتايج بررســى هيأت مركزى اعالم 

مى شود و دهه دوم بهمن نتيجه نهايى اعالم مى شود.
كدخدايــى درباره الكترونيكى شــدن انتخابات گفت: خوشــبختانه 
همكارى خوبى با همكارانمان در وزارت كشــور داشتيم، تا جايى كه 
قادر بودند امكانات فنى را اجرايى كردند و اميدواريم مراحلى كه مورد 
بررسى قرار گرفته در اين انتخابات لحاظ شود.  هماهنگى با وزارت 

كشور داريم واستقبال مى كنيم تا انتخابات الكترونيك انجام شود.
وى درباره شــمارش گفت: مشــكالت فنى در اين زمينه داشتند كه 
نتوانســتند به پايان برسانند البته اگر در اين حوزه نتايج مطلوب باشد 

ما اماده همكارى هستيم.
ســخنگوى شــوراى نگهبان درباره اعتراضات اخيــر و تاثير آن بر 
انتخابات گفت: بايد به وضعيت معيشتى مردم بيشتر برسيم و بايد همه 
كسانى كه دست اندركارند دقت كنند، اشاره به فرد خاصى ندارم، مقام 
رهبرى بارها تاكيد كردند و ماها هم بايد اعتراض به مســائل معيشتى 
را از اغتشاشات تفكيك كنيم. اميدواريم در آينده تدبير بيشترى بخرج 
داده شــود تا هم مشــكالت اقتصادى مردم حل شود و هم انتخابات 

پرشور و با حضور گسترده اى داشته باشيم.
وى ياداور شــد: بيش از 16 هزار نفــر در انتخابات  ثبت نام كردند و 
جداى از كســانى كه انصراف دادند و جداى از كسانى كه سابقه انها 
تاييد نشد، حدود 11 هزار نفر بايد صالحيتشان تاييد شود. حداقل 12

هزار نفر را در 10 دقيقه ضرب كنيد ببينيد از نظر زمانى چقدر نياز به 
زمان داريم. ما در شوراى نگهبان 24 ساعت در تالشيم  تا نتايج را در 
وقت مقرر اعالم كنيم. نسبت به تبليغات همين طور است  آيا فعاليت  
در توييت و اينســتاگرام افراد كه بنوعى  حضورشان را اعالم مى كنند  

آيا تبليغ است ياخير.
كدخدايى افزود: در هزينه هاى انتخاباتى كه بايد بتوانيم بررســى كنيم 
و از حاكميت پول جلوگيرى كنيم، قانون دســت ما را باز نگذاشت و 

بايد قانون اصالح مى شد.
سخنگوى شوراى نگهبان درباره تشكيل كارگروهى در دولت پيرامون 
انتخابات گفت: من درباره اين موضوع خبرى نشنيدم. دولت در حيطه 
وزارت كشــور تنها مسئول اجراى انتخابات است، از اين رو تا كسب 

اطالع در اين راستا اظهارنظرى ندارم.
وى در مورد تفاوت ديدگاه هيأت اجرايى و شــوراى نگهبان و موضوع 
عدم احراز صالحيت ها گفت: ما گاليه خود را كجا ببريم؛ ما معتقد هستيم 
همه بايد وظيفه خود را بر مبناى قانون انجام دهند و اين درخواســت را 
از هيأت هاى اجرايى داشته ايم. طبيعتاً اين رويه هميشه بوده اما بايد بگويم 
ما دقت الزم را خواهيم داشــت تا حقى از كسى ضايع نشود. قانون گذار 

مى تواند جلوى ثبت نام بى رويه در انتخابات را بگيرد.
كدخدايــى در رابطه با اظهارنظرها مبنى بر آغــاز رد صالحيت ها و 
فضاسازى برخى رسانه ها گفت: رسانه ها بايد در مورد عمليات روانى 

به شوراى نگهبان كمك كنند. تالش ما اجراى قانون است.
سخنگوى شــوراى نگهبان در پاسخ به ســوالى در مورد اينكه گفته 
شــده گزارش هاى مردمى هم مرجع بررسى صالحيت است، گفت: 
تشــخيص صالحيت برعهده هيأت هاى اجرايى و نظارت و شوراى 
نگهبان است، بنابراين مراجع گزارش دهنده در حكم كارشناس هستند 
و مى توانند گزارش هاى خود را ارسال كنند و ما هم محدوديتى براى 
اخذ گزارش از نهادهاى مختلف نداريم و ماده 50 قانون انتخابات هم 
مى گويد با استفاده از نتايج به دست آمده از بررسى هاى انجام شده و 
اخذ گزارش وزارت كشور و قانونگذار محدوديتى در اين رابطه اعالم 
نكرده اســت. در مورد روند بررســى صالحيت ها هم جدول زمانى 

اعالم شده و وزارت كشور مورد تائيد ما است.

آمريكا نام ايران را در فهرست كشورهاى ناقض 
آزادى اديان نگه داشت

ــه  ــور خارج ــكا، وزارت ام ــانه آمري ــت هاى ايران هراس ــه سياس  در ادام
ــان  ــض آزادى ادي ــورهاى ناق ــران را در فهرســت كش ــام اي ــور ن ــن كش اي

نگــه داشــت.
بــه گــزارش ايســنا، وزارت امــور خارجــه آمريــكا، در بيانيــه اى، 
كشــورهايى از جملــه ايــران، برمــه، چيــن، اريتــره، كــره شــمالى، 
پاكســتان،  عربســتان ســعودى، تاجيكســتان و تركمنســتان را تحــت 
قانــون بين المللــى آزادى اديــان ســال 1998، دوبــاره در فهرســت 
ــدى از آزادى  ــاى ج ــى اســت مرتكــب «تخطى ه ــه مدع ــورهايى ك كش

اديــان» شــده اند، قــرار داد.
ايران در سال 2018 هم از سوى آمريكا در اين ليست قرار گرفته بود.

مجلس پيشنهاد هاى الزم براى تأمين بودجه شبكه 
ملى اطالعات را ارائه مى كند

 عضو كميسيون فرهنگى مجلس با بيان اينكه مجلس پيشنهاد هاى الزم براى 
تأمين بودجه شبكه ملى اطالعات را ارائه مى كند، گفت: مجلس در بودجه قطعا 
نگاه ويژه اى به اين موضوع دارد. نصرا... پژمانفر در گفت وگو با فارس، در مورد 
ضرورت توجه به شبكه ملى اطالعات در بررسى بودجه 99، اظهار داشت: در 
بودجه نســبت به اين موضوع اعتبار خاص ديده شده، اما براى آنكه بتوانيم از 
لحاظ معمارى و الزامات شــبكه ملى اطالعات وظايف خود را به لحاظ تامين 
بودجــه انجام دهيم، پيش بينى هاى الزم را مد نظر قــرار داده ايم.وى افزود: در 
همكارى با وزارت ارتباطات و ســازمان برنامه و بودجه با توجه به اينكه شايد 
پيش بينى هاى الزم نشــده باشد، پيشنهاد هاى خود را در اليحه بودجه 99 ارائه 

مى كنيم و براى اين موضوع پيش بينى كرده ايم.

بازداشت افراد به منظور جمع آورى ادله
 ممنوع است

 رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر رفتار مناســب با مراجعه كنندگان گفت: 
بايد با مراجعه كنندگان به خوبى رفتار شــود و حتى اگر كارى در حيطه 
وظايــف آن مرجع نبود بــه مراجعه كننده راهكار ارائه دهد تا از او رفع 

شود. ظلم 
به گزارش ايســنا، ، آيت ا... رئيســى، تصريح كرد: بازداشــت افراد به منظور 
جمع آورى ادله ممنوع اســت ابتدا داليل را جمع آورى كنيد سپس درصورت 

ضرورت حكم دستگيرى صادر كنيد.
رئيس دســتگاه قضا تصريح كرد: تعداد زياد پرونده در دستگاه قضايى داشتن، 
افتخارنيســت بلكه بايد با كارى انقالبى پرونده هاى بالتكليف، مسن و پيچيده 

را به سرانجام رساند.

 در روزهاى گذشته فرماندارى هاى سراسر 
كشور، اســامى داوطلبان ردصالحيت شده را 
به آنها اعالم كردند. هيأت نظارت مركزى بر 
انتخابات هم نحوه شكايات اين افراد را اعالم 
كــرد. داوطلبان ردصالحيت شــده در فاصله 
روزهــاى 28 آذر تا اول دى ماه فرصت دارند 
تا شــكايت خود را به هيأت نظارت اســتان 
اعالم كنند. اين شــكايات در حد فاصل 2 تا 
21 دى ماه به مدت (20 روز) بررسى مى شود.

ســخنگوى شــوراى نگهبان براى بررســى 
صالحيــت داوطلبان، بــه هيأت هاى اجرايى 
توصيه هايى كرد، جبهه پايــدارى مؤلفه هاى 
خود را براى حمايــت از داوطلبان انتخابات 
اعــالم كرد، وزارت كشــور جبهه هاى حداد 
عادل و روح االمينــى را تاييد كرد و مصطفى 
 تاجزاده هم گفت كه به هــر قيمتى نبايد در 

انتخابات نامزد معرفى كرد.
 ابالغ ردصالحيت  به داوطلبان

بر اســاس جدول انتخابــات، 27 آذر مراتب 
فرماندارى هاى  توسط  داوطلبان  ردصالحيت 
مركز حوزه انتخابيه به داوطلبان اعالم شــد. 
داوطلبــان رد صالحيــت شــده در فاصله 
روزهــاى 28 آذر تا اول دى فرصت دارند تا 
شكايت خود را به هيأت نظارت استان اعالم 

كنند.
هيأت نظــارت مركزى بــر انتخابات اعالم 
كرد كه داوطلبانى كــه صالحيت آنان احراز 
نشــده اســت، ظرف مدت 4 روز از تاريخ 
1398/09/28 الــى 1398/10/01 در وقــت 
ادارى از ســاعت 8:00 تــا 17:00 بــه دفتر 
نظارت و بازرســى انتخابات استان ها مراجعه 
و پس از دريافت فرم، شكايت خود را تنظيم 

و رسيد دريافت نمايند.
 حداد عادل و روح االمينى 

جبهه دار شدند
فعاليت دو جبهه به نام هاى «جبهه ايستادگى 
ايران اســالمى» و «جبهه ائتــالف نيروهاى 
انقالب اســالمى» به اطالع كميســيون ماده 
10 احزاب رسيد. براســاس اظهارات حميد 
مالنورى مديركل سياســى وزارت كشــور، 
جبهه نيروهاى انقالب اســالمى متشــكل از 
احزاب جمعيت پيشرفت و عدالت، جمعيت 
ايثارگران انقالب اســالمى، جمعيت رهپويان 
انقالب  جانبازان  جمعيت  اســالمى،  انقالب 
اسالمى و حزب توســعه و عدالت است كه 
مقام پاســخگوى آنها غالمعلــى حدادعادل 
است.جبهه ايســتادگى هم متشكل از حزب 
توســعه و عدالــت، حــزب ســبز، حزب 
نيك انديشــان، جامعه جوانان متحد و تشكل 
اسالمى دانشجويان و فارغ التحصيالن لرستان 
اســت كه مقام پاســخگوى آنها عبدالحسين 
روح االمينى اســت.  اين 2 جبهه مى توانند با 
گستره ملى و براى فعاليت سياسى - اجتماعى 

و به مدت نامحدود فعاليت كنند. 
 مؤلفه هاى چهارگانه پايدارى ها

جبهه پايــدارى مؤلفه هاى انتخاب افراد براى 
انتخابات مجلس را اعالم كرد.

سيدميرهاشم موســوى دبير كميته انتخابات 
مجلــس تصريح كرد كــه در 4 مولفه تدين، 
تخصص، مردمى  و انقالبى بودن، شاخص هاى 
انتخاب افــراد براى ايــن دوره از انتخابات 
مجلس تدوين و ارائه شــده است تا افرادى 
كه به مردم براى انتخابات عرضه مى شوند، در 

طراز گفتمان انقالب باشند.
 حمايت مشروط جمهوريت 

از مدعيان اصالحات
دبيركل حزب جمهوريت ايران اسالمى گفت 
كه حمايت مــا از داوطلبان انتخابات مجلس 

اينگونه نيســت كه ما از هر كسى كه خود را 
اصالح طلب معرفى كــرد يا در اين ايام به ما 

نزديك شد، حمايت كنيم.
رسول منتجب نيا در جلســه شوراى مركزى 
حزب جمهوريــت اظهار كرد: «حمايت ما از 
كانديداها اينگونه نيست كه ما از هر كس كه 
خود را اصالح طلب معرفى كرد يا در اين ايام 
به ما نزديك شد، حمايت كنيم. همين ليست 
اميد را در نظر بگيريد، اين ها چگونه در ليست 
وارد شــدند؟ من خودم عضو هيأت رئيســه 
اصالح طلبان  سياســت گذارى  عالى  شوراى 
در آن زمان بودم. تعــداد زيادى از نيروهاى 
اصالح طلب رد صالحيت شــدند، ما هم بايد 
تصميــم مى گرفتيم. معيارى كه براى حمايت 
شــوراى عالى از ليســت نهايى «اميد» اتخاذ 
شــد «معيار حمايت از دولت روحانى بود»، 
بحــث اصالح طلبى نبود، در شــرايطى قرار 
داشــتيم كه همين كه كسى مخالف روحانى 

نبود براى ورود به ليست 
اكنون  آيا  مى كرد.  كفايت 
جمهوريت  حــزب  براى 
اين معيار، معيار درســتى 
انتخابات  كميته  اســت؟ 
و دفتر سياســى مــا بايد 
مــالك و معيارهايــى در 
چهارچوب مرام و اهداف 
حزب تعريف و به شوراى 

مركزى ارائه كنند.»
 جديدترين نظرات 

تاجزاده 
درباره انتخابات

به گزارش ايسنا، مصطفى 
كه  دارد  اعتقــاد  تاجزاده 

معرفى نامزد در انتخابــات به هر قيمتى آثار 
زيان بارى دارد.

اين فعال سياســى اصالح طلب در بيســت 
و هفتميــن مجمع عمومى انجمن اســالمى 
جامعه پزشــكى ايران گفــت: اصالحات هم 
هنوز معتقد اســت كه انتخابــات مؤثرترين، 
مستقيم ترين، كم هزينه ترين و مطمئن ترين راه 
براى حاكميت مردم بر سرنوشــت خودشان 
است، اما با اين وجود، شركت در انتخابات و 
معرفى نامزد در انتخابات به هر قيمت، نه تنها 
مفيد نيســت، بلكه مى تواند آثار زيان بارى به 

همراه داشته باشد.
تاج زاده با بيان اينكه «مــا هرگز انتخابات را 
رها نمى كنيــم» افزود: تاكيد مى كنم انتخابات 
موقعــى در جمهورى اســالمى معنا دارد كه 
امــكان ايجاد تفــاوت معنادار بــا انتخابات 
وجود داشــته باشــد اما اگر اين امكان به هر 

دليل منتفى شود، هيچ دليلى براى شركت در 
انتخابات وجود ندارد.

 بيش از 91 درصد از 
داوطلبــان انتخابــات تاييد صالحيت 

شدند
عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور با اعالم 
پايان زمان فعاليت قانونى هيأت هاى اجرايى 
انتخابــات يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اسالمى در 26 آذرماه گفت: از مجموع 16033
نفر داوطلبانى كه بــراى انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اســالمى ثبت نام اوليه 
كردنــد تا پايــان زمان قانونى رســيدگى به 
صالحيت هــا در هيأت هــاى اجرايى، تعداد 
848 نفــر اعالم انصراف كردنــد. در نهايت 
پرونده 15185 نفر مورد بررسى قرار گرفت 
و در نتيجه صالحيت 91/2 درصد از افراد در 
هيأت هــاى اجرايى مورد تأييد قرار گرفت و 

نتيجه به هيأت هاى نظارت اعالم شد.
وى با اشــاره بــه اينكه در 
انتخابــات،  از  دوره  ايــن 
بــا تغييــر قانون در ســال 
95، دادســتان هاى مراكــز 
تركيب  به  انتخابيــه  حوزه 
اضافه  اجرايى  هيأت هــاى 
و نماينده شــوراى اسالمى 
شهرستان از جمع معتمدين 
كرد:  تصريح  شدند،  حذف 
هيأت هــاى اجرايى در 10

فعاليت  قانونى  زمــان  روز 
خود بر اســاس استعالم از 
مراجــع چهارگانه و مبتنى 
بر موازين قانونى ماموريت 
داوطلبان  صالحيت  بررسى 
را به انجام مى رســاندند. در اســتان همدان 
نيز از بين 439 كانديــداى انتخابات مجلس 
شــوراى اســالمى 44 نفر معادل 10 درصد 
انصراف دادنــد. البته تا كنون آمارى از تعداد 
داوطلبان تأييد صالحيت شده در استان اعالم 

نشده است. 
 انتقاد اصالح طلبان
 از هيأت هاى اجرايى

پس از اعالم نتيجه تأييد صالحيت داوطلبان 
انتخابات مجلس توســط هيأت هاى اجرايى، 
اصالح طلبــان انتقاد خود را نســبت به روند 
بررســى صالحيت هــا اعالم كردنــد كه در 
مقابل، رئيس ستاد انتخابات كشور هم پاسخ 
انتقاد آنها را داد. عبدالواحد موســوى الرى 
نايــب رئيس شــوراى عالى سياســتگذارى 
اصالح طلبــان در ششــمين كنگــره حزب 
همبســتگى اظهار كرد: فرمانــدار حق ندارد 

مســتقال معتمدين را دعوت كنــد، بلكه بايد 
همراه با دادســتان و ثبت احوال معتمدين را 
معرفى كند. اين قانون در سال 95 در مجلس 
تصويب شــده و دولت هم به عنوان مجرى 
انتخابات كارى نكرده اســت و كار به جايى 
رســيده اســت كه در اين دوره از انتخابات، 
هيأت هاى اجرايى افراد را رد صالحيت كرده 

و زحمت هيأت نظارت را كم كردند.
اصالحات  جبهه  هماهنگى  شوراى  همچنين 
ردصالحيت هاى  فوق العاده اى،  نشســت  در 
صورت گرفتــه در فرماندارى ها و هيأت هاى 
اجرايى را مورد بررســى قــرار داد و با انتقاد 
از وزارت كشور، خواستار تصحيح اين روند 

شد.
با اين حال جمال عرف رئيس ستاد انتخابات 
كشور با اعالم غيرقانونى بودن فعاليت شوراى 
هماهنگى جبهه اصالحات توضيحاتى درباره 
نحوه تشــكيل و عملكرد هيأت هاى اجرايى 
ارائه كرد. وى با اشاره به اينكه «بر اساس مواد 
31 و 32 قانون انتخابات مجلس اصالحى در 
سوم خرداد ســال 95، هيأت هاى اجرايى از 
معتمدين حوزه هاى انتخابيه تشكيل مى شود» 
تصريح كرد: در اين اصالحيه، دادستان عضو 

حقوقى هيأت هاى اجرايى است.
رئيس ستاد انتخابات كشور خاطرنشان كرد: 
30 نفــر تاييد شــده هيأت نظــارت از ميان 
خودشــان 8 نفــر را به عنــوان عضو اصلى 
انتخاب مى كنند كه با فرماندار، دادســتان و 
رئيس ثبت احوال، يــازده نفر هيأت اجرايى 
مى شــوند و بررســى صالحيت داوطلبان را 
رســيدگى مى كنند. اعضــاى حقوقى هيأت 
اجرايــى هم مثل 8 نفر ديگــر فقط يك راى 

دارد.
عــرف با بيان اينكه «هيأت هــاى اجرايى 10
روز فرصت داشــتند تا صالحيت بيش از 15
هزار داوطلب را بررســى كنند» تصريح كرد: 
هيأت هاى اجرايى موظف هســتند بر اساس 
نتيجه استعالم مراجع چهارگانه يعنى وزارت 
اطالعات، نيروى انتظامى، دادســتانى و ثبت 
احوال، صالحيت داوطلبان را تأييد يا رد كنند. 
با اين حال برخى، هيأت هاى اجرايى را متهم 
كرده اند كه صالحيــت داوطلبان يك جريان 
را تاييد نكرده انــد كه اين اظهارات غيردقيق، 

غيركارشناسى و دور از انصاف است.
عرف ادامــه داد: داوطلبانى كه صالحيت آنها 
تاييد نشــده است، 4 روز فرصت شكايت به 
هيأت نظارت استان دارند و هيأت نظارت 20

روز فرصت دارد تا به شكايت رسيدگى كند. 
همچنين يك دوره 20 روزه ديگر هم فرصت 

براى شكايت به شوراى نگهبان دارند.

از انتخابات مجلس چه خبر؟

شكل گيرى جبهه هاى جديد 
در اردوگاه هاى سياسى
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بهداشتنكتهدانشگاه
جمهورى خلق چين بورس تحصيلى ارائه مى دهد

 براســاس اعالم مركز همكارى هاى علمى بين المللى وزارت علوم دولت خلق 
چين براى سال تحصيلى 2021 - 2020 تعدادى بورس در مقطع تحصيالت تكميلى 

به ويژه دوره دكترى ارائه مى دهد.
به گزارش مهر، مركــز همكارى هاى علمى بين المللى وزارت علوم اعالم كرد: 
دولــت خلق چين با اعطاى تعدادى بورس در مقطع تحصيالت تكميلى به ويژه 
دوره دكترى در رشــته هاى تحصيلى مختلف براى سال2021 - 2020 موافقت 

كرد.
ضرورى اســت متقاضيان از طريق ســامانه اطالع رســانى اداره كل بورس و اعزام 
نسبت به ثبت نام در سامانه  Scholarship.Saorg.ir دانشــجويان به آدرس
جامع دانشجويى (سجاد) تا پايـان وقـت ادارى مـورخ 25 دى ماه 1398 برابر با 15

ژانويه 2020 اقدام كنند.
پس از پايان مهلت مقرر به هيچ  درخواستى ترتيب اثر داده نخواهد شد.

خوراكى هايى كه سوخت و ساز بدن را افزايش مى دهد
 برخى خوراكى ها همچون جرقه اى در بدن به سوختن كالرى بيشتر كمك مى كنند 

اما اين در شرايطى است كه فرد فعاليت جسمى كافى داشته باشد.
شكالت تلخ: محققان معتقدند مصرف 40 گرم شكالت تلخ در روز سوخت وساز 

را تقويت مى كند.
غذاهاى تند: بررسى ها نشان مى دهد پيپرين و كاپسى سين از تركيب هاى موجود در 

فلفل تند سوخت و ساز رادر بدن سرعت مى بخشد. 
آب: حفظ رطوبت بدن يكى از ضروريات براى برخوردارى از سالمت كامل است. 
كارشناسان ســالمت براين باورند نوشيدن هشت تا 10 ليوان آب در طول روز نياز 

انرژى روزانه را حداقل 400 ژول افزايش مى دهد. 
قهوه: قهوه سوخت وساز چربى و كربوهيدرات را باال مى برد. 

خوراكى هاى سرشار از پروتئين: براى سوزاندن پروتئين نسبت به كربوهيدرات ها و 
چربى ها انرژى بيشترى نياز هست.

ارائه روشى اقتصادى براى تشخيص و درمان افسردگى
 پژوهشگران دانشگاه شهيدبهشتى با همكارى دانشگاه ماالياى مالزى توانستند با 
استفاده از نانوتركيب هاى كربنى روشى اقتصادى براى تشخيص سروتونين به منظور 

درمان افسردگى ارائه كنند.
به گزارش ايسنا، محقق پژوهشــكده ليزر و پالسماى دانشگاه شهيد بهشتى گفت: 
در اين پروژه توانســتيم با جايگزين كردن نانومكعب هاى"نانو ذرات اكسيد كبالت"
(Co٢O٣) بر روى صفحات  GrO  (اكسيد گرافن) با استفاده از روش هيدروترمال 
يك مرحله اى و باال بردن كارايى الكترود الكتروشــيميايى در شناسايى سروتونين كه 
نوعى انتقال دهنده عصبى HT-5 (عامل جلوگيرى از بيمارى هايى چون افسردگى و 
آلزايمر) است، به درمان اين بيمارى كمك كنيم. وى با بيان اينكه تاكنون روش هاى 
مختلفى مانند "فلوريمترى" و سيستم ايمنى آنزيمى براى شناسايى سروتونين به كار 
گرفته شده اند، اظهار كرد: در اين روش ها محدوديت هايى مانند وقت گيربودن و نياز 

به اصالح نمونه پيش از انجام تشخيص گزارش شده است.

اختصاص 200 ميليارد تومان براى بهبود شرايط 
بيمه تكميلى فرهنگيان

 معاون برنامه ريزى و توســعه منابــع وزارت آموزش و پرورش از اختصاص200 
ميليارد تومان از ســوى دولت براى بهبود شــرايط بيمه تكميلى فرهنگيان در سال 98 
خبر داد. به گزارش مهر، على الهيارتركمن در اجالس مديران كل استان ها كه در بنياد 
پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى برگزار شد،گفت: در زمينه واگذارى مسكن 
ويژه فرهنگيان و براســاس تفاهم صورت گرفته-شده 40 درصد از پروژه هاى مسكن 
و شهرسازى در اختيار فرهنگيان قرار مى گيرد و زمان اجراى تفاهم-نامه 3 ساله است.
وى افــزود: 275 هزار نفر در ســامانه مســكن ثبت نــام كرده اند و براســاس آمار 

موجود170هزار فرهنگى در كشور فاقد مسكن هستند.

شيمى درمانى استاندارد مى شود 
 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشــت از بهره بردارى 
از ســامانه سيماى ســرطان در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: با اجراى اين كار هم 
خدمات شــيمى درمانى استانداردسازى مى شود و هم مصرف داروهاى شيمى درمانى 

بهينه مى شود.
مهدى شــادنوش در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه ملى مديريت سرطان، گفت: 
يكــى از اجزاى اين برنامه مديريت بهينه منابع مربوط به ســرطان اســت كه يكى از 
مهم ترين اركان آن مصرف بهينه داروهاى بيماران ســرطانى اســت. بر همين اساس 
سامانه اى با عنوان سامانه سيماى سرطان راه اندازى شده و همه مراكز درمان سرطان از 

طريق اين سامانه با يكديگر در ارتباط خواهند بود. 

نقطه آغاز تحول در آموزش و پرورش، مديريت است
 گردهمايى مشترك اعضاى شوراى معاونين اين وزارت خانه و مديران كل آموزش 
و پرورش استان هاى سراسر كشور كه جمعه  شب در بنياد پروهش هاى اسالمى آستان 
قدس رضوى برگزار شد. وزير آموزش وپرورش گفت: آموزش و پرورش بايد تحول 
را از خودش آغاز كند و نقطه آغاز اين تحول مديريت اســت و در اين راه بايد نقطه 
اى را تعييــن كنيم و همه را به آن نقطه هدايت كنيم.محســن حاجى ميرزايى  در اين  
گردهمايى با بيان اين كه اجراى ســند تحول بنيادين ماموريت اصلى و جدى وزارت 
آموزش و پرورش اســت، افزود: براى اطمينان از اجرايى شدن سند تحول بنيادين نياز 
به يك الگوى اجرايى داريــم تا مختصات نقطه اى كه در آن قرار داريم واطالعات و 

مشخصات نقطه اى كه قرار است به آن برسيم را بدانيم.

«مردان» تصميم گيران نهايى زندگى مشترك
 براســاس ماده 1133 قانون مدني «مرد مي تواند با رعايت شرايط 
مقرر در اين قانون و با مراجعه به دادگاه ، تقاضاي طالق همسرش را 
داشته باشد» و اين يعني به موجب مقرره فوق هم اكنون فرمان زندگي  

مشترك در دست مردان است. 
به همين منظور معاونت امور زنان ســال گذشــته اليحه اي را جهت 
اصالح ماده 1133 مبني بر ســاماندهي اختيار طالق شــوهر با هدف 
تحكيم خانواده و با توجه به رويكرد قانون برنامه ششــم توسعه مبني 
بر كاهش آمار طالق و نيز عدالت جنســيتي تدوين و به دولت ارائه 
كرد، اما حاال كميسيون  اصلي دولت مي گويد آمار و ميزان طالق هايي 
كه از سوي مردان درخواست مي شود، چندان باال نيست و در اين باره 

چندان با مسئله حادي مواجه نيستيم. 
در همين رابطه، دســتيار حقوق شــهروندي معاون رئيس جمهور در 
امور زنان و خانواده در گفت وگو با ايســنا، مي گويد: طبق ماده 1133 
قانون مدني در حال  حاضر مرد مي تواند با پرداخت حقوق مالي زوجه 
با مراجعه به دادگاه  بدون نياز به ادله، درخواســت طالق همســرش 
را كنــد و دادگاه در صورت تأمين حقوق مالي زوجه توســط زوج 
مكلف اســت اجازه طالق را به مرد تحت عنــوان گواهي عدم امكان 
ســازش صادر كند، بنابراين مرد بــا رعايت پرداخت حقوق مالي زن 
مانند اجرت المثل و مهريه كه هم اكنون هم مطالبه اين گونه حقوق مالي 
از سوي زوجه داراي چالش است، مي تواند همسر خود را بدون هيچ 

دليلي طالق دهد. 
شــهناز ســجادي تاكيد كرد: به عبارت ديگر قاضي صرفا مي تواند 
حقوق مالي زن را لحاظ كند اما هيچ گونه مخالفتي نسبت به موضوع 
طالق در خواســتي زوج نمي تواند داشته باشد. اين امر نشان مي دهد 
مــرد با حق برهم زدن يك طرفه عقــد نكاح اختيار مطلق دارد و هر 
وقــت بخواهد مي تواند زن خــود را طالق دهد. بــا چنين اختيار 
غيرحقوقــي و غيرعادالنه، زنان به تداوم زندگي مشــترك اطمينان 
خاطر ندارند و اين درحالي است كه قانون اساسي به موضوع تحكيم 

خانواده تاكيد دارد. 
وي ادامــه داد: به همين منظور معاونت امــور زنان و خانواده اليحه 
پيشــنهاد اصالح ماده 1133 قانون مدني را با هدف تحكيم خانواده، 
اعتماد و امنيت خاطر زنان در بقا و تداوم زندگي مشــترك و نيز در 
راســتاي تكليف كاهش آسيب اجتماعي طالق مقرر در قانون برنامه 
ششم توســعه، تدوين و به كميسيون لوايح دولت ارائه كرد. كليات 
اين اليحه ابتدا در كميســيون فرعي دولت مطرح شد، اما نمايندگان 
حقوقي دســتگاه هاي دولتي راي مثبتي به اين طرح ندادند و پس از 
آن در كميســيون اصلي لوايح مطرح شد، اما آقايان در اين كميسيون 
نيز به اليحه نظر مثبت نشان ندادند؛ توجيه غالب اعضاي كميسيون  
اين بود كه «ميزان طالق هايي كه از سوي مردان درخواست مي شود 
كم اســت و درحال حاضر نيز در اين زمينه با مسئله حاد و ضروري 

مواجه نيستيم كه درصدد تغيير قانون برآييم.» 
دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
تصريح كرد: درحالي كه معاونت بر اين باور اســت كه قبل از وقوع 
بحران بايد به فكر چاره انديشــي براي حل آسيب هاي اجتماعي بود، 
به ويژه كه هر چند آمار طالق توســط زوج در حال حاضر بيش از 30
درصد طالق هاي مطرح نيســت، اما مــاده 1133 قانون مدني ضمن 
اينكه تهديدي بر تحكيم و تداوم نهاد «خانواده» به عنوان ضرورت و 
پايه هاي جامعه است، داراي آثار سويي نيز است، از جمله عدم امنيت 
پايداري زندگي مشــترك براي زنان كه در نتيجه منجر به وقوع پديده 
بحراني تورم مهريه شده و اين تورم چالشي براي خانواده ها و سيستم 

قضايي است. 
اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه درباره آخرين وضعيت اليحه 
«محدودسازي حق طالق شوهر» بيان كرد: در روند رسيدگي به اليحه 
پيشنهادي معاونت زنان در كميسيون هاي اصلي و فرعي لوايح دولت، 
با وجود جو منفي و مقاومت كميســيون اصلي در مقابل اين اليحه، 
به لطف رئيس كميســيون اصلي لوايح، جهت فرصت بررسي دوباره، 
اين اليحه به معاونت حقوقي رياســت جمهوري ارجاع شد تا موارد 
اليحه پيشــنهادي اصالح ماده 1133 قانون مدني بيشتر مورد بررسي 

قرار گيرد. 
بنابر اظهارات ســجادي، با تشــكيل كارگروهي در معاونت حقوقي 
رياست جمهوري، طي جلســاتي اصل ضرورت اصالح ماده قانوني 
مذكور و متن اليحه مورد بررســي حقوقدانــان قرار گرفت و متن با 
همان هدف و ماهيت قبلي با اجماع اعضا از جمله نمايندگان معاونت 
از نظر شــكلي تغييراتي كرد، سپس اليحه مجددا به كميسيون اصلي 
لوايح اعاده و در طرح رســيدگي اســت. وي معتقد است كه 2 قوه 
مقننــه و مجريه در دوره فعلي، در توجه و تصويب لوايح و طرح هاي 
ارائه شــده در حوزه زنان، نقش كمرنگ و حداقلي را نسبت به ادوار 
قبلي ايفا  كرده اند و اين امر در دولت ها و نيز مجالس گذشته كم سابقه 

بوده است.

شروع: بنزين تنها مقصر آلودگى هوا نيست 
  تا حاال برجام مقصر همه مشكالت بود، حاال بنزين!! 

عصر ايرانيان: دولت در آلودگى هوا فقط تماشاچى است 
  براى همين تماشاچى بودن كلى تبليغات شده !!

كيهان: تغييرات اقليمى لك  لك ها را در مهاباد ماندگار كرد 
  اين هم از سوزسرماى زمستان!!

ابرار ورزشــى: مهاجم خارجى دالرش را مى گيــرد و مى رود دنبال 
كارش 

  مهم اينه مسئوالن به اين نتيجه برسند
همدان پيام: دانشگاه ﴿D٨﴾ همدان دانشجو مى پذيرد
  همه دانشجو شدن ديگه دانشگاه ايجاد نكنيد

ابتكار: كسرى بودجه از جيب مردم پر مى شود
  مردم تو همين مواقع به درد دولت مى خورن؟؟!

ايران: 7 تصميم براى كاهش آلودگى هوا 
  به هوهوخان بگيد جدىتركاركنه، از ابرها بخوايد غرش كنن، 

از دريا بخوايد موج هاى بلند ايجاد كنن!! 
جام جم: ايرانيان مقيم مالزى از مشكالتشان با روحانى گفتند

  يعنى روحانى بايد به اونا هم پول تو جيبى بده؟؟!
ابرار اقتصادى: افت 50 درصدى قدرت خريد كارگران در سال 98

  كارگران فقط زمان انتخابات جزو جمعيت اين كشورند 
همدان پيــام: نمايندگان 18 هزار واحد توليدى با 50 هزار اشــتغال 

گردهم آمدند
  همدان اين همه نماينده اشتغالزايى داره پس زباله گردها چى 

مىگن؟؟!
رسالت: بازگشت داعش به عراق با چراغ سبز كاخ سفيد 

  اين چراغ سبز ترامپ چه تايم طوالنى داره؟؟!
ايران: بودجه سينما بيشتر مى شود

  استاد احتماأل شــما هم داريد در سال اقتصاد مقاومتى شغل 
ايجاد مى كنيد؟؟!

جام جم: فوتبال وزير را به پل مى برد؟
  مراقب باشيد به هواى گرفتن توپ نيفته پايين

برخى بيماران خاص «يارانه معيشتى» 
دريافت نمى كنند

 بنابر گفته مديرعامل انجمن تاالسمى ايران براى اختصاص سبد 
معيشتى هيچ مشورتى با انجمن بيماران خاص صورت نگرفته است 
درحالــى كه ما معتقديم ايــن بيماران با هزينه هاى ســنگين درمان 

روبه رو هستند و بايد در اولويت پرداخت قرار داشته باشند.
يونس عرب در گفت وگو با فارس، درمــورد تاثير تحريم هاى 
يك جانبــه آمريكا بر روند درمــان بيماران تاالســمى توضيح 
داد: از ســال 88 كه تحريم هاى آمريكا آغاز شــد، شركت هاى 
دارويى  با مشــكل نقل و انتقاالت مالى مواجه شــدند و با شيب 
خزند اى بيماران تاالســمى با كمبودهاى دارويى مواجه شــدند 
اما درحال حاضر اين تحريم ها به اوج خود رســيده و مستقيما 

داده است.  قرار  هدف  را  بيماران  جان 
ــد  ــر تولي ــه فك ــا ب ــا م ــاز تحريم ه ــا آغ ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
داروهــاى داخلــى افتاديــم اظهــار داشــت: ايــن يــك اقــدام مؤثــر 
ــاى  ــرف داروه ــه مص ــا ب ــاران م ــه بيم ــى ك ــا از  آنجاي ــود، ام ب
خارجــى عــادت كــرده  بودنــد، هميشــه نگــران كيفيــت داروهــا و 

ــتند.  ــا هس ــودن آنه ــترس نب ــا در دس ي
عرب تصريح كرد: مشــكالت نقل و انتقاالت پول و سالمت بيماران 
به صورت زنجيره وار به هم متصل اســت و اين شــعار كه مقامات 
آمريكايــى اعالم مى كننــد داروها تحريم نيســت دروغ بوده و اين 
مشــكالت تنها گريبان بيماران تاالســمى را نگرفتــه بلكه بيماران 

سرطانى نيز با اين مشكل مواجه هستند. 
وى بــا بيان اينكــه دولت به بيش از 60 ميليون نفر يارانه معيشــتى 
اختصاص داده اســت گفت: براى اختصاص ســبد معيشــتى هيچ 
مشــورتى با انجمن بيماران خاص صورت نگرفته است درحالى كه 
ما معتقديم اين بيماران با هزينه هاى سنگين درمان روبه رو هستند و 
بايد در اولويت پرداخت قرار داشته باشــند، متأسفانه برخى از همين 

بيماران يارانه معيشتى دريافت نمى كنند.
عــرب در پايان گفــت: ما اعتقاد داريم كه يارانــه بيماران خاص و 
صعب العالج بايد 2 برابر شود و اين پرداختى نيز توسط وزارت رفاه 
صورت گيرد، همچنين اين آمادگى را داريم كه اطالعات اين بيماران 

را در اختيار وزارت رفاه قرار دهيم.

بيمه شدگان تأمين اجتماعى كارت ملى خود 
را به همراه داشته باشند

 باتوجه به برقرارى ارتباط برخط پايگاه ســازمان ثبت احوال 
كشــور و تامين اجتماعــى كه راهــكارى نوين براى تســريع در 
فرايند خدمت رســانى به مخاطبين اســت، از تمامى بيمه شدگان 
و مســتمرى بگيران درخواســت مى شــود تا در هنگام مراجعه به 
شــعب، واحدهاى اقمارى، كارگزارى هاى رســمى، درمانگاهها 
و بيمارســتان تامين اجتماعــى، اصل كارت ملى خــود را همراه 

داشته باشند.
شناسايى و احراز هويت مخاطبان سازمان تأمين اجتماعى به ويژه در 
زمان دريافت خدمات متمركز بابــت دفترچه هاى درمانى از طريق 
تعامل برخط با پايگاه ســازمان ثبت احوال كشور فراهم شده است، 
كه الزمه بهره بردارى از اطالعات آن داشــتن شــماره ملى و شماره 

ثبت شده در پشت كارت هاى ملى است.

 كمتــر از چند ســال پيش بــود كه در 
تصميم مديريت شهرى قرار شد خيابان هاى 
شــش گانه منتهى به ميدان امام پياده راه  شود 
با اينكه اجــراى اين طرح در خيابان بوعلى 
مورد قبول شهروندان قرار گرفت اما به نظر 
مى رســد اجراى اين طرح در خيابان اكباتان 
كســبه معترض شــدند كه معيشت و رونق 
بازارشــان تحت تاثير قرار گرفته است و با 
اينكه ســال ها بودجه و زمــان براى اجراى 
همدان  خيابان هــاى  شــدن  پياده راه  پروژه 
به ويژه در محوطه بوعلــى و اكباتان صرف 
شــده حاال به تازگى مسئوالن شهر به جاى 
حل كردن مســائلى كه اجراى اين طرح در 
شــهر رقم زده سعى دارند صورت مساله را 
پاك كرده و به جاى ارائه راهكار كارشناسى 

بخشى از پروژه را زير سوال ببرند.
بــا اينكه در زمان اجراى پيــاده راه مديريت 
شهرى از انجام مطالعات و بررسى هاى دقيق 
براى انجام شــدن اين پروژه سخن مى گفت 
حــاال با اعالم اين خبر كــه اعتراض برخى 
كسبه در خيابان اكباتان ون ها اجازه عبور و 
مرور در اكباتان را پيدا كردند بايد شهردارى 
از اقدامات خود در راســتاى اجراى پياده راه 

اكباتان دفاع كند.
ميــراث فرهنگى بــا اينكه پيشــنهاد ايجاد 
بازارچه و نمايشــگاه صنايع دســتى دائم در 
اين مســير را در دســتور كار اعــالم كرده 
اســت معاون اين اداره در شوراى ترافيك 
روز گذشــته از رد اين تصميم به دليل نبود 

اعتبارات سخن مى گفت.
اين در حالى است كه گروهى از مغازه داران 
پياده راه اكباتان به نشانه اعتراض از وضعيت 
معيشتى خود با اجرا شدن طرح پياده راه نزد 
نماينده ولى فقيه و امــام جمعه همدان رفته 
و خواســتار رســيدگى به درخواست خود 

شده اند.
بر اساس گفته معاون عمرانى استاندارى در 
جلســاتى كه به منظور مشكل گشايى از اين 
اعتراض تشــكيل شــده مقرر گشته تا پايان 
ارديبهشــت سال آينده به شــكل آزمايشى 
مسير خيابان اكباتان براى عبور و مرور ون ها 
باز شــود، به عبارتى پياده راه مجدد خيابان 

شود.
اين شــرايطى يعنى مجدد گروهى خودرو 
در اين مســير مجوز تردد پيدا كنند و جالب 
است اين تصميم در زمانى اتخاذ مى شود كه 
معضل آلودگى هوا دامنگير همدان شــده و 

مشكالت تنفسى ايجاد كرده است.
اعتراض مغــازه داران اكباتان چيزى شــبيه 
به واكنشــى اســت كــه چند وقــت پيش 
آهن فروشــان مركز شــهر در مقابل تصميم 
مسئوالن از خود نشان دادند و نتيجه چيزى 
جز به زير آسفالت كشــاندن تپه پرآوازه و 

تاريخى هگمتانه نشــد، موضوعى كه باعث 
اين تپه نتواند ثبت جهانى شود.

بر همين اســاس از قرار معلوم در شــوراى 
ترافيك كه روز گذشته برگزار شد اعتراض 
اين كســبه در پياده راه اكباتان بررسى شد و 
در يك تصميم غيرحرفه اى و بدون پشتوانه 
و پيوســت علمى و فرهنگى ايــن پياده راه 

به طور موقت خيابان مى شود.
اســتاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى  معاون 
همدان در اين نشســت درباره طرح استقرار 
اكباتان  پياده راه  در  عمومى(ون)  تاكسى هاى 
بيان كرد: اين طرح در راستاى تقاضاى اهالى 
ايــن منطقه مبنى بر نبــود رونق اقتصادى و 

كسب و كار انجام مى شود.
محمودرضا عراقى با اشــاره بــه اينكه اين 
طرح به صورت آزمايشــى و در بازه 4 تا 5

ماهه اجرا مى شود، اظهار كرد: شايد بتوانيم 
با اجراى اين طرح رونقى در كسب و كار اين 

منطقه ايجاد كنيم.

وى با بيان اينكه اين طرح ايده آل نيســت، 
خاطرنشــان كــرد: طرح تفصيلــى همدان 
آزادسازى  بايد براى  شده است كه  مشخص 
حريم تپه هگمتانه اقداماتى انجام شــود در 
اين رابطه اگر اين طرح اجرا شود از مسجد 
فرهنگى  ميراث  عرصه  الزمان(عج)  صاحب 

خواهدبود.
عراقى با اشــاره به اينكه اين طرح به علت 
نبود اعتبارات اجرا نشده و بايد از شهردارى 
براى انجام اين طرح حمايت و كمك گرفته 
شــود، ادامه داد: مدت هاست مسئله تهيه و 
نصب دوربين در شــهر مورد تأكيد اســتان 

است..
كاهش  زمينه  در  اينكه  به  اشــاره  با  وى 
مقررات  و  قوانين  رعايــت  و  تصادفات 
فرهنگســازى  و  آموزش هــا  رانندگــى 
كرد:  بيــان  گيرد،  صورت  اســت  الزم 
در اين راســتا بايد همه دســتگاه ها نيز 

كند. كمك 
معاون اســتاندار همدان با بيان اينكه اگر در 
زمينــه رعايت قوانين و مقــررات رانندگى 
عــده اى مقاومــت مى كنند بايــد از اعمال 
قانون اســتفاده شود، گفت: در قانون بودجه 
ششم عنوان شــده كه همدان 19 درصد در 
بخش حمل و نقل داخلى كاهش تصادفات 

داشته است.
معاون فنى استاندارى همدان نيز با بيان اينكه 
پياده راه همدان در كشور منحصربه فرد است، 
گفت: مشــكلى كه در پياده راه اكباتان وجود 
دارد آن اســت كه كســبه اين محل عنوان 
مى كنند قسمت پايين اين منطقه رونق زيادى 
وجود ندارد كه اگر وسايل نقليه عمومى در 

آن تردد كنند رونق خواهد يافت.
كيوان كاظمى مســتقيم اظهــار كرد: طرحى 
براى استقرار حمل و نقل عمومى(ون) در اين 

محل در نظر گرفته شده است.
اســتان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
همــدان نيــز از كاهش آمــار تخلفات و 
تصادفــات در اســتان خبــر داد و گفت: 
در 8 ماهه امســال 1768 مــورد تصادف 
درون شــهرى داشــته ايم كه در مقايسه با 
مدت مشــابه سال گذشته 7 درصد كاهش 

يافته است.
على فكرى با اشاره به تعداد نقل و انتقاالت 
در ســالجارى اعــالم كــرد: در 8 ماهــه 
ســال 98، شــاهد 45 هزار و 784 مورد 
نقل و انتقاالت شــهرى بوده ايم و 25 هزار 
و 952 مــورد گواهينامه بــراى بار اولى ها 

شده است. صادر 
وى بــا بيان اينكه ســاالنه 18 هزار خودرو 
به خودروهاى درون شــهرى همدان اضافه 
مى شــود، اضافه كرد: اين مهم نيازمند تدابير 
ويژه اى براى ترافيك شــهرى و جاى پارك 

است كه هيچ كدام انجام نشده  است.
فكــرى در ادامه از تشــديد اعمال قانون و 
صــدور جريمه بــراى كاهــش تخلفات و 
حوادث خبر داد و گفت: دوربين هاى شهرى 
و برون شــهرى به صورت 100 درصدى در 
خدمت پليس راهور هســتند به طورى كه در 
8 ماهه امســال، 1768 مورد تصادف درون 
شــهرى داشــته ايم كه 2061 مجروح و 46

فوتى برجاى گذاشته است.
رئيس پليس راهور استان همدان با اشاره به 
اينكه از 46 فوتى بر جاى مانده از تصادفات 
38  نفر آقا و 8 نفر خانم بوده اســت، ادامه 
داد: از تعداد مجروحان 723 مورد عابر پياده، 
795 مورد موتورسيكلت سوار و 543 مورد 
سرنشينان خودرو بوده اند ضمن اينكه بيشتر 
اين حوادث در بلوارهاى داخل شــهر اتفاق 

افتاده است.

نكاتى 
در مورد آلودگى هوا

 كــودكان، افــراد مبتال بــه بيمارى هاى 
قلبى وعروقى و افرادى كه مشكالت آلرژى 
دارند بهتر اســت زمان آلودگى هوا از خانه 
خارج نشــوند، زيرا با مشــكالتى كه دارند 

ممكن است بيمارى آنها تشديد شود. 
مثــال زمانــى كــه فرد مبتــال بــه بيمارى 
قلبى وعروقــى بــه خارج از خانــه مى رود 
نياز بيشــترى به اكسيژن پيدا مى كند حتى با 
يك فعاليت ســبك به سيستم قلبى و عروقى 

او فشــار وارد مى شــود. اگر در كالنشهرها 
به ويژه نقاطى كه در معرض آلودگى شــديد 
هستند، زندگى مى كنيد بهتر است ورزش و 
فعاليت هاى سنگين بدنى كمترى داشته باشيد 
و سعى كنيد چشم ها، دهان، بينى و مخاطى 
كه در معرض آلودگى هوا هســتند را بيشتر 
بشوييد. افرادى كه مشكالت خونى، سيستم 
ايمنــى و قلبى وعروقى دارند بهتر اســت از 
ماســك فيلتردار اســتفاده كنند و كمتر در 

معرض آلودگى قرار بگيرند. 
معموال از مصرف غذاهايى كه خود به تنهايى 
موجــب خلل هايــى در بدن مى شــوند در 

ايــن مواقع خوددارى كنيــد، غذاهايى مانند 
فست فودها و ساندويچ ها، چيپس و پفك از 
دسته مواد غذايى هستند كه به راحتى مى توانند 
فشار زيادى به سيستم ايمنى بدن وارد كنند. 
اين روزها ما احتيــاج داريم تا با مواد غذايى 

داراى آنتى اكسيدان  بدنمان را تقويت كنيم. 
از جملــه كارهــاى ديگرى كــه بايد انجام 
دهيم اين اســت كــه بايد هنــگام ورود به 
خانه لباس هــا را تعويض كنيم و از خريدن 
مــواد غذايى و نوشــيدنى هايى كه خارج از 
خانه بدون بســته بندى به فروش مى رســند، 

خوددارى كنيم.

مواد غذايى كه مى توانند در اين شــرايط به 
ما كمك كنند غذاهايى هستند كه سرشار از 
روى، فسفر و كلســيم باشند، زيرا اين مواد 
غذايى حاوى فلزاتى هســتند كه مى توانند 
ســم زدايى كرده و از ورود مواد ســربى به 
داخل بدن در روزهاى آلوده جلوگيرى كنند. 
البته اين نوع موادمعدنى در شــير و لبنيات 
و آجيل ها بيشتر يافت مى شوند. ويتامين هاى 
مى تواننــد به سيســتم ايمنى بدن  C و E
كمك كنند، اين ويتامين ها در ميوه هايى مانند 
گوجه فرنگى، كيوى، پرتقال، ليمو شــيرين 

وجود دارند. 

ناتوانى شوراى ترافيك براى اقدام كارشناسى

مديريت شهرى از پروژه هاى خود دفاع كند

غيركارشناسى  تصميم  در 
راه  پياده  ترافيك  شوراى 

اكباتان خيابان مى شود
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ماليات بر عايدى سرمايه از فعاليت هاى 
غيرمولد جلوگيرى مى كند

 يك نماينــده مجلس گفت: با توجه به اينكــه ماليات بر عايدى 
سرمايه از فعاليت هاى غير مولد اقتصادى، سوداگرى و واسطه گرى هاى 
اقتصــادى جلوگيرى مى كند، دولت بايد پيگيرى هاى الزم را در مورد 

آن انجام دهد.
همايون يوســفى درباره لــزوم مقابله با فرار مالياتى، اظهار داشــت: 
درحالى كه كارمندان و كارگران ماليات مى پردازند، بسيارى از اصناف 
با درآمدهاى زياد به دليل كم توجهى هاى دولت و بى توجهى به اصالح 

قوانين، فرار مالياتى دارند. 
وى بــه مهــر گفــت: يكــى از راهكارهــاى جبــران كســرى بودجــه، 
ماليــات اســت. بــراى ايــن منظــور بايــد بحــث ماليــات بــر عايــدى 
ــاى  ــرى از فراره ــى، جلوگي ــاى خال ــر خانه ه ــات ب ــرمايه، مالي س
ــرار  ــت ق ــتور كار دول ــا در دس ــت ه ــو برخــى معافي ــى و لغ ماليات

بگيــرد.
يوســفي با بيان اينكه ماليات بر عايدى ســرمايه هرچه سريع تر بايد 
پيگيرى شود، افزود: ماليات بر عايدى سرمايه از فعاليت هاى غير مولد 
اقتصادى، سوداگرى و واسطه گرى هاى اقتصادى جلوگيرى مى كند؛ به 
همين دليل دولت بايد پيگيرى هاى الزم را براى ايجاد اين پايه جديد 

مالياتى انجام دهد.
يوســفى با اشاره به اينكه وجود حســاب هاى اجاره اى، ابزارى براى 
فرارمالياتى هستند، گفت: در اين حوزه اقداماتى را اخيرا بانك مركزى 
انجام داده است تا وضعيت را شفاف كند چرا كه حساب هاى اجاره اى 

و نيابتى ابزارى براى فرار مالياتى هستند.

نظرسنجى كيتكونيوز نشان داد
اميد بازار طال 

به افزايش قيمت تا پايان 2019
 در نظرسنجى هفتگى كيتكونيوز كارشناسان وال استريت پيش بينى 
كردند قيمت طال در طول معامالت آرام كريســمس باال رفته يا ثابت 
مى ماند، درحالى كه ســرمايه گذاران به رشــد قيمت اين فلز ارزشمند 

خوش بين بودند.
به گزارش ايسنا، در نظرســنجى هفته جارى كيتكونيوز از تحليلگران 
وال استريت، 17 نفر شركت كردند كه از ميان آنها 9 نفر معادل 53 درصد 
افزايش قيمت طال و 7 نفر معادل 41 درصد كاهش قيمت را پيش بينى 

كردند و به همين تعداد نظرى درباره روند قيمت طال نداشتند.
در اين بين، 677 نفر در نظرسنجى آنالين كيتكونيوز از سرمايه گذاران 
شركت كردند كه از ميان آنها، 383 نفر معادل 57 درصد افزايش و 156

نفــر معادل 23 درصد كاهش قيمت طال را پيش بينى كردند و 138 نفر 
معادل 20 درصد هم نظرى نداشتند.

براى هفته گذشــته تحليلگران وال استريت درباره روند قيمت طال به 
اكثريت نرسيدند اما اكثر سرمايه گذاران انتظار افزايش قيمتها را داشتند. 
بهــاى هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آتى آمريكا 3 دالر 
و 50 ســنت معادل0/2 درصد كاهش يافــت و در 1480 دالر و 90

سنت بسته شــد و براى كل هفته 0/8 درصد افزايش به ثبت رساند. 
رشــد قيمت طال از ابتداى سال 2019 تاكنون به 12/6 درصد محدود 

شده است.
رشد قيمت طال كه در شــرايط بى ثباتى اقتصادى و سياسى به پناه گاه 
مطمئن سرمايه تبديل مى شود از ابتداى امسال تاكنون عمدتا تحت تاثير 
جنگ تجارى آمريكا و چين و تاثير منفى آن بر رشد اقتصاد جهانى بوده 
اما عامل اصلى تاثيرگذار بر بازارهاى طال، كاهش ريسك جنگ تجارى 

با اعالم فاز اول توافق تجارى ميان اين 2 كشور بوده است.
جان وير، يكى از مديران شركت والش تردينگ به كيتكونيوز گفت: من 
اندكى به افزايش قيمت طال خوش بين هستم زيرا احتمال دارد بازارهاى 
سهام در روزهاى پايانى سال با سودگيرى معامله گران روبه رو شوند و 

اين اتفاق از قيمت طال پشتيبانى خواهدكرد.
آدريان دى، مديرعامل شركت مديريت دارايى آدريان دى پيش بينى كرد 
طال باال مى رود اما در هفته پيش رو روند افزايشى طال اندك خواهد بود.

باب هابركورن، كارگزار ارشد كاال در شركت "RGO فيوچرز" اظهار 
كرد كه طال به كمك دالر ضعيف رشــد مى كند اما طال بر مبناى روند 

فصلى تمايل دارد در فاصله اكنون تا پايان ژانويه رشد كند.
جيم ويكاف، تحليلگر فنى ارشــد كيتكونيوز گفت: طال باالتر خواهد 
رفــت و اگرچه در عرصه ژئوپليتيكى فعال اوضاع آرام اســت اما اين 

وضعيت طوالنى نخواهد شد.
فيليپ فالين، تحليلگر ارشــد بازار در گــروه پرايس فيوچرز در ميان 
كسانى بود كه ثابت ماندن قيمتها را پيش بينى كرد و در اين باره گفت: 

طال و نقره در ايام تعطيالت در بازه محدودى نوسان خواهندداشت.
چارلى ندوس، استراتژيســت ارشد بازار در گروه السال فيوچرز هم با 
اشاره به اين كه ميانگين قيمت 50 روزه معامالت آتى طال حدود 1484

دالر و ميانگين قيمت 20 روزه 1473 دالر اســت و اين فلز در 5 روز 
گذشته بين اين 2 محدوده نوسان داشته است، پيش  بينى كرد قيمت طال 

ثابت خواهدماند.

اقدامات شاخص اتحاديه 
صنف آرايشگر برادران 

 اتحاديه صنف آرايشگران مردانه همدان يكى از صنوف شاخص 
به شمار مى آيد كه اهميت به خدمات رفاهى و ايجاد فضايى صميمى 
و مفــرح و اجراى فعاليت هاى فرهنگى را ســرلوحه كار خود قرار 
داده و براين اســاس فعاليت هاى مختلفى در ســال هاى اخير انجام 

داده است.
ايجاد ايستگاه صلواتى در اربعين حسينى، ايجاد ايستگاه صلواتى در 
هفته بسيج و آزادسازى خرمشــهر، ديدار با خانواده شهدا و وجود 
پايگاه فعال بسيج شهيد به نام على رشيدى در اين اتحاديه نمونه اى 

بارز از اقدامات اين صنف محسوب مى شود.
رئيس اتحاديه آرايشگران مردانه در اين رابطه توضيح داد: عالوه بر 
مشاركت فعال اين اتحاديه در برگزارى مراسم هاى مختلف در طول 
ســال و طى مناسبت هاى مختلف، اين اتحاديه برنامه هاى ويژه براى 

آسايش و رفاه اعضا تحت پوشش تدارك ديده است.
على عدالتى مرفه گفت: خريدارى واحدى 60 مترى در سال 94 يكى 
از مهمترين اقدامات اين اتحاديه به شــمار ميرود كه بر اين اســاس 
كليه اقدامات، برنامه ريزى ها و فعاليت هاى مربوط به اين اتحاديه در 
اين دفتر متمركز خواهدبود و همين مسئله موجب رضايتمندى كسبه 

اين صنف شده است.
وى در ادامه با اشاره به ايجاد تسهيالت بانكى براى رونق كسب و كار 
اعضا تحت پوشش اين اتحاديه تصريح كرد: با توافقات انجام شده با 
مديريت بانك ملت و اخذ مجوزات الزمه تسهيالت 100 ميليون ريالى 

تا 1 ميليارد ريالى براى اعضا محترم در سال 98 پيش بينى شده است.
عدالتى در پايان ســخنانش از خريد مهمانسرايى به مساحت 1000

متر مربع در پونل رضوانشــهر گيالن در ســال 96 خبر داد و اضافه 
كرد: در سال 97 نيز تجهيز 3 سوئيت مجهز و تفكيك شده با امكانات 
رفاهى كامل براى اعضا تحت پوشش  انجام شده است كه اميدواريم 
اين اقدامات باعث شود اين افراد در كنار فعاليت شغلى از امكانات 

مناسبى در مواقع الزم برخوردار باشند.

ترخيص 77 هزار تن برنج به جريان افتاد

 بــا رفع موانــع واردات برنج و لغو ممنوعيــت ترخيص آن از 
گمــركات، درحال حاضر 77 هزار تن برنج در جريان ترخيص قرار 

دارد.
 آن چــه كه در تازه ترين اعالم ارونقــى، معاون فنى و امور گمركى 
گمرك ايران ديده مى شــود اين است كه درحال حاضر 77 هزار تن 
برنج به گمرك اظهار شده و تشريفات آن به طور سيستمى در حال 

انجام است و روزانه بين 5 تا 10 هزار تن برنج ترخيص مى شود.
به گزارش ايســنا، اما ماجراى ممنوعيــت و در ادامه لغو ترخيص 
برنج هاى وارداتى از اين قرار بود كه در مردادماه سالجارى ممنوعيت 
واردات برنج به گمرك اعالم مى شــود و اين درحالى بود كه در آن 
زمان با توجه به اين كه واردكنندگان، كاالى خود را به گمرك اظهار 
كرده و تشــريفات گمركى را طى كــرده بودند مكاتبات متعددى از 
ســوى گمرك و صاحبان كاال براى ترخيــص موقت و حتى قطعى 
اين كاالها انجام مى شود، چرا كه حتى پروانه گمركى را هم دريافت 

كرده بودند و مشكلى در ترخيص وجود نداشت.
با اين وجود در دهم شــهريورماه ســتاد تنظيم بــازار اعالم مى كند 
برنج هايى كه شركت بازرگانى دولتى وارد كرده بايد ترخيص شود، 
چراكه اين كاال جزو ذخاير راهبردى اســت و با نظارت ستاد تنظيم 
بازار توزيع مى شــود، براين اساس گمرك اقدام مى كند و برنج هاى 

وارداتى بازرگانى دولتى ترخيص مى شود.
اما بعد از پيگيرى هايى كه از سوى گمرك و دستگاه هاى ذى ربط انجام 
شد، در 24 شهريورماه بود كه بقيه واردكنندگان توانستند برنج ها را از 
گمرك ترخيص كنند ولى مجوز توزيع آن را نداشتند و ترخيص آنها 
با 2 تعهد به ســتاد تنظيم بازار و شركت بازرگانى خارجى انجام شد 

مبنى بر اين كه كاال را فقط ترخيص كرده و توزيع نكند.
ماجرا تا جايى پيش رفت كه در اول آذر ماه ممنوعيت ترخيص برنج 
برداشته مى شود و با ابالغ اين موضوع به گمرك صاحبان برنج هاى 
وارداتى مى توانستند كاالى خود را غيرمشروط و به صورت قطعى از 
گمرك خارج كنند، تا اين كه در روزهاى گذشته ترخيص برنج هاى 

وارداتى به صورت رسمى آغاز شد.
آن طــور كه معاون فنى و امور گمركى ايران گفته از ابتداى امســال 
حــدود يك ميليون و 83 هزار تن برنج وارد شــده كه 56 هزار تن 
آن در گمرك شــهيد رجايى و 19 هزار تن ديگر در چابهار و ساير 

بنادر قرار داشته است.
اما مشكلى كه در رابطه با ترخيص برنج در مدت اخير داشت بخشى 
از آن مربوط به يكى از مجوزهاى قانونى از نظر فيزيكى بود كه بعد 
از توافقات انجام شده بين دستگاه هاى ذى ربط برطرف شد و براين 
اســاس ترخيص آغاز و در روزهاى گذشته مشكلى در اين رابطه از 

سوى گمركات اعالم نشده است.
اين در حالى اســت كــه به گفته معاون گمرك، تــا 16 آذر ماه 82
هزار تن برنج موجودى انبارها بوده كه به گمرك اظهار شــده بود و 
در همين زمان بخش ديگر از برنج هاى وارداتى هنوز اظهار نشــده 
بودنــد كه بعد از رفع ممنوعيت 77 هزار تن آن در جريان ترخيص 

قرار دارد.

زمين گران تر شد يا خانه؟
 در فاصلــه تابســتان امســال تــا هميــن فصــل در ســال گذشــته، قيمــت هــر متــر 

ــه افزايــش داشته اســت. زميــن و زميــن ســاختمان كلنگــى بيــش از هــر متــر خان
بــه گــزارش ايســنا، آنچــه گزارش هــاى مركــز آمــار در رابطــه بــا وضعيــت معامــالت 
ــن  ــد، از اي ــان مى ده ــور نش ــطح كش ــال در س ــتان امس ــاختمان در تابس ــن و س زمي
حكايــت دارد كــه متوســط قيمــت خريــد هــر مترمربــع واحــد مســكونى 3 ميليــون 
و 660 هــزار تومــان اســت كــه بــا ميانگيــن مســاحت 108 مترمربــع و متوســط عمــر 

ــاى 12 ســاله محاســبه شده اســت. بن

ــال  ــتان امس ــكونى در تابس ــد مس ــر واح ــر مت ــت ه ــه قيم ــت ك ــى اس ــن درحال اي
نســبت بــه بهــار 3/7 درصــد و در مقايســه بــا تابســتان ســال گذشــته 64/6 درصــد 

ــش دارد. افزاي
ــور  ــه ط ــه ب ــوده ك ــه نحــوى ب ــن در ســطح كشــور ب ــالت زمي ــت معام ــا وضعي ام
متوســط هــر مترمربــع 363 هــزار و 500 تومــان بــراى ميانگيــن مســاحت 267 متــرى 

قيمــت خــورده اســت.
قيمــت هــر متــر زميــن يــا زميــن ســاختمان مســكونى كلنگــى نســبت بــه بهــار 9/3 

درصــد و در مقايســه بــا تابســتان ســال قبــل 110/7 درصــد افزايــش دارد.
ــاره  ــغ اج ــط مبل ــه متوس ــد ك ــان مى ده ــاره نش ــازار اج ــالت در ب ــن معام همچني

ماهانــه بــه عــالوه 3 درصــد وديعــه پرداختــى بــراى اجــاره يــك مترمربــع زيربنــاى 
ــزار و 500  ــدود 13 ه ــور ح ــطح كش ــه در س ــع خان ــك مترمرب ــكونى ي ــد مس واح
تومــان اســت كــه بــا ميانگيــن 99 مترمربــع و متوســط عمــر بنــاى 13 ســاله اســت.

مبلــغ اجــاره نســبت بــه بهــار 6/7 درصــد و نســبت بــه تابســتان ســال گذشــته حــدود 
ــد دارد. 25 درصد رش

درصــد تغييــرات قيمــت در تابســتان امســال نســبت بــه تابســتان ســال گذشــته در 3 
بخــش اجــاره بــا 25 درصــد، خانــه 64/6 درصــد و زميــن 110 درصــد حاكــى از آن 
اســت كــه درصــد رشــد قيمــت در بــازار زميــن و زميــن ســاختمان كلنگــى بيــش از 

دو بخــش ديگــر بوده اســت.

مجوز اسلحه شكارى مدل گلنگدنى با كاليبر 7/92 ساخت ايران 
به شماره اسلحه 25244 و شماره جواز حمل 1998364 به نام 

آيت جاللى فرزند عباس به شماره شناسنامه 689 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 رئيس ســازمان خصوصى سازى كشور 
گفت: واريز سود ســهام عدالت با اولويت 
اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه از اوايل 

اسفندماه سالجارى، آغاز خواهدشد.
به گزارش مهر، عليرضا صالح اظهار داشت: 
سود ساالنه فعاليت ســهام شركت هايى كه 
براى مشموالن سهام عدالت اختصاص يافته 
دريافت و هر ســاله به حســاب مشموالن 

سهام عدالت واريز مى شود.
وى اظهار داشت: طبق معمول مجامع ساالنه 
شركت هاى ســرمايه پذير ســهام عدالت تا 
پايان تيرماه تشــكيل شــده و 8 ماه فرصت 
دارند ســود عملكــرد خود را به حســاب 

سازمان خصوصى سازى واريز كنند.
رئيس سازمان خصوصى سازى كشور گفت: 
به طور كلى تا اواســط بهمن ماه ســالجارى 

مشخص مى شــود چه ميزان سود از سوى 
شــركت هاى سرمايه پذير ســهام عدالت به 

حساب اين سازمان واريز خواهدشد.
وى افزود: اين ســازمان نيز بر مبناى ميزان 

ســود دريافت شــده نســبت به تخصيص 
و واريز ســود به مشموالن ســهام عدالت 
با اولويت اقشــار كم درآمد و آســيب پذير 
جامعه از اوايل اســفند ماه سالجارى اقدام 

خواهدكرد.
صالــح ادامــه داد: طرح ملى توزيع ســهام 
عدالت در راســتاى تحقق عدالت اجتماعى 
و در مســير حركت به سمت اجراى فرآيند 
توسعه ســالم اقتصادى، تقويت واگذارى ها 
به منظــور ارتقــاى ســطح زندگــى مردم، 
گسترش مالكيت خصوصى و توانمندسازى 
بخش خصوصى واقعى در كشور به مرحله 

اجرا درآمده است.
وى يادآور شــد: بر اســاس مصوبه شوراى 
عالى اجراى سياســت هاى كلى اصل (44) 
قانون اساســى ســازمان خصوصى ســازى 
مكلف اســت، تا زمان آزادســازى ســهام 
عدالت سود فعاليت ناشــى از شركت هاى 
سرمايه پذير ســهام عدالت را دريافت و به 

حساب مشموالن مربوطه واريز كند.

 واحدهــاى عرضه لباس هاى مســتعمل 
و دســت دوم (تاناكــورا) و دست فروشــان 
عرضه كننده اين نوع البسه در استان جمع آورى 

مى شوند.
دبير ستاد قاچاق كاال و ارز استاندارى همدان 
در نشســت اعضاى كميســيون برنامه ريزى، 
هماهنگى و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز استان همدان گفت: 85 واحد عرضه لباس 
دست دوم در همدان فعال بودند كه اين تعداد 

امسال به 40 واحد كاهش يافت.
حبيــب موميونــد ادامه داد: تكليف ســتاد و 
كميته هاى مســئول بر اين است كه متصديان 
اين 40 واحد تغيير شــغل بدهنــد كه انتظار 
مــى رود در زمينه تغيير مشــاغل ايــن افراد 

همكارى صورت گيرد.
دبير ستاد قاچاق كاال و ارز استاندارى همدان 
اظهار داشت: البسه دست دوم عالوه بر قاچاق، 
مشــكل جدى بهداشــتى دارد، بنابراين بايد 

نسبت به جمع آورى آنها اقدام كرد.
موميوند يادآورى كرد: 5 تــن و 840 كيلوگرم 
لباس دست دوم به ارزش 5 ميليارد ريال 9 ماهه 
سال گذشته كشف شد و اين آمار امسال به 2 تن 

و 800 كيلوگرم به ارزش 3 ميليارد ريال رسيد.
وى با بيان اينكه بايد عرضه لباس دست دوم به 
صفر برسد ادامه داد: كميسيون مبارزه با قاچاق 

كاال و ارز نسبت به طرح اين موضوع در كميته 
فرهنگى و اجتماعى اقدام كند.

دبير ستاد قاچاق كاال و ارز استاندارى همدان 
افزود: برخى دست فروشــان نيز در پياده روها 
اقدام به عرضه لباس دســت دوم مى كردند كه 

شهردارى نبايد اجازه اين كار را بدهد.
موميونــد بيان كرد: بيشــترين محموله لباس 

دســت دوم در جنوب كشــور بارگيرى و به 
غرب كشور، آذربايجان غربى و مهاباد مى رود.

وى گفــت: در مــاده 14 قانــون مبــارزه با 
قاچاق كاال تكليف دســتگاه تبليغى، آموزشى 
و پژوهشــى در زمينه قاچاق كاال مشــخص 
شده اســت كه برنامه فرهنگى، آموزشــى و 
تحقيقات ترويجى با هــدف ارتقاى فرهنگ 

عمومى براى گرايش به خريد كاالى داخلى و 
كاهش قاچاق كاال بايد صورت گيرد.

دبير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز استاندارى 
همدان اظهار داشت: 167 ميليارد تومان كاالى 
قاچاق 9 ماهه امسال كشف شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته 16 درصد افزايش 

داشته است.

تاناكوراهاى همدان جمع آورى مى شوند

سود سهام عدالت اسفند واريز مى شود

 به گفته معاون وزير ارتباطات، تصميم گيرى 
براى جلوگيرى از فعاليت اپليكيشــن هايى كه 
كاربران زيادى دارند و قطع اينترنت كه زندگى 
تعداد زيادى از شــهروندان را تحت تاثير قرار 
دهد، بايد به صورت ملى و با حضور نمايندگان 

مجلس انجام شود.
به گزارش ايســنا،  پس از قطــع چندين روزه 
اينترنت كه آسيب هاى زيادى به كسب وكارها 
وارد كرد و كاربران اينترنتى را به دليل نيازى كه 
به اينترنت داشــتند، با مشكالتى روبه رو كرد، 
مسئوالن وزارت ارتباطات تصميم گرفتند اين 

موضوع را شفاف سازى  كنند.
به هميــن دليل اميــر ناظمى، معــاون وزير 
ارتباطات و فنــاورى اطالعات پس از اين كه 
اينترنت به حالت عادى بازگشــت، در توييتر 
خود نوشــت: بازگشــتيم اما براى جلوگيرى 
از عادى ســازى قطع اينترنــت؛ در حال تهيه 
اليحه اى هستيم تا از اين پس قطع اينترنت و 
هر اپ با بيش از 10 ميليون كاربر ايرانى تنها با 
تصويب مجلس امكان پذير باشد، از نمايندگان 
مى خواهم از آن پشــتيبانى كنند. اينترنت مثل 

آب، مثل هوا، قابل قطع كردن نيست.
البته به نظر مى رسد نمايندگان مجلس شوراى 

اســالمى هم در حال پيگيــرى اين موضوع 
هســتند. به طورى كه حميده زرآبادى - عضو 
كميســيون صنايع و معادن مجلس شــوراى 
اســالمى- از تهيه طرحى دوفوريتى براى اين 
موضــوع خبــر داد و گفت: در مــاده واحده 
طرح الزام دسترســى به خدمات اينترنت آمده 
اســت كه اعمال هرگونه قطع و يا مسئوليت 
اســتفاده از خدمات مبتنى بر بستر اينترنت ( 
اعم از داخلــى و بين المللى) تحت هر عنوان 
بدون مجوز مجلس ممنوع اســت و مقررات 

اين حكم عطف به ماسبق مى شود.
همچنيــن پس از آن بود كه محمدجواد آذرى 
جهرمى - وزير ارتباطات و فناورى اطالعات- 
اظهار كــرد: قطع اينترنت هميــن االن قانون 
مصوب مجلس اســت و اساســنامه سازمان 
جهانى مخابرات كه وزارت ارتباطات هم به آن 
پيوسته اســت، در ماده 34 بند دوم، اين قانون 
را به رسميت مى شناسد، اما اين قانون نيازمند 
يك دســتورالعمل است و اين كه شفاف باشد 
تا كسب وكارها و مجموعه هاى مختلف بدانند 

حالت هاى اضطرارى شان به چه شكل است.
وى بــا بيــان اين كــه اليحه جلوگيــرى از 
عادى سازى قطع اينترنت به منظور شفاف سازى 

موضوع و تدوين ضوابط اســت، افزود: قانون 
قطع اينترنت در قوانين مجلس آمده و موجود 
اســت، اما بايد شفاف و مدون شود. به همين 
دليل اكنون ســازمان فناورى اطالعات متولى 
پيگيرى اين اليحه است و مجلس هم درحال 
پيگيرى اســت، بايد ببينيم تقدم و تاخر زمانى 
چيست و با هم افزايى كارى كنيم كه چارچوب 

اين قانون مشخص شود.
 اپليكيشن هايى با يك ميليون كاربر 

در اين اليحه هستند
در اين راســتا ناظمى در گفت وگو با ايســنا 
درباره جزئيــات اين اليحه اظهــار كرد: اين 
اليحه 2 بخش دارد؛ يكى اپليكيشــن هايى كه 
كاربران زيــادى دارند و ديگرى قطع اينترنت 
كــه اگر قــرار اســت زندگى تعــداد زيادى 
از شــهروندان را تحــت تاثير قــرار دهد، آن 
تصميم گيــرى بايد به صورت ملى و با حضور 

نمايندگان انجام شود.
وى همچنيــن اظهار كرد: براى اپليكيشــن ها 
مراجعــى وجود دارد كه مى توانند فيلترشــان 
كنند، همان طور كه تلگرام هم با حكم قضايى 
يك دادگاه و بازپرس فيلتر شد. در اين موارد 
به نظر مى رسد وقتى تعداد كاربران زياد باشد، 
يك قاضى نمى تواند بــراى همه مردم حكم 
دهد، اگر قرار است چنين تصميم گيرى انجام 
شــود، بايد نمايندگان مردم كــه در مجلس 

هستند، درباره آن تصميم گيرى كنند.
از طرفى در حالى كه ناظمى در توييتر خود از 
اعمال قانون براى اپليكيشن هايى كه 10 ميليون 
كاربر دارند خبر داده بود، درباره تعداد كاربران 
اپليكيشن ها كه قرار است در اين اليحه منظور 
شــوند، به ايســنا گفت: در پيش نويس فعلى 
اليحه قرار است اپليكيشن هايى كه يك ميليون 

كاربر داشته باشند، لحاظ شوند.

تالش براى شفاف سازى تصميم 
درباره قطع خدمات اينترنتى

تخلف گسترده اى در 
بازار شب يلدا نداشتيم

 به گفته معاون بازرسى و نظارت سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان همدان، 
طبق بررســى هاى صــورت گرفته تخلفات 
گســترده اى در بازار شــب يلدا مشــاهده 

نشده است.

داريوش صفارى با بيــان اينكه براى اعمال 
نظارت بر شب يلدا از ابتداى ماه برنامه ريزى 
انجام شــد، اظهــار كرد: تمام گشــت هاى 
بازرسى در سراسر اســتان كاالهاى اساسى 
چون آجيل، خشــكبار، ميوه، تره بار، شيرينى 
و فعاليت واحدهــاى خدماتى چون تاالر و 

رستوران ها را رصد مى كنند.
وى با بيــان اينكه هيچ كمبــود كااليى در 

اســتان وجود نــدارد به فــارس گفت: در 
آجيل و خشــكبار يا تاالرها و رســتوران ها 
با افزايش قيمت مواجه نيستيم؛ البته ممكن 
است بارندگى ها بر برخى اقالم تاثير بگذارد 
اما درحال  حاضر همه حوزه ها ثبات الزم را 

دارد.
معاون بازرســى و نظارت ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان با اشــاره به 

اينكه بر اقالم ويژه شــب يلدا تمركز داريم 
تصريح كرد: وضعيت بــازار ثبات و آرامش 

الزم را دارد.
وى با بيان اينكه هميشه تخلف هايى در بازار 
رخ مى دهد و اين امــر مربوط به بازه زمانى 
و يا مناســبت هاى خاص نيست گفت: طبق 
بررسى هاى صورت گرفته تخلفات گسترده اى 

در بازار شب يلدا مشاهده نشده است.
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فوتبال ايران و جهان
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ورزشىورزشى
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برنامه امروز فوتبال ليگ هاى اروپايى
ليگ برتر انگليس

 واتفورد ........................................   منچستريونايتد، ساعت 17:30
تاتنهام ..............................................................  چلسى، ساعت 20:00
لگانس...........................................................  اسپانيول، ساعت 14:30

الليگا اسپانيا
..............................................  رئال سوسيداد، ساعت 16:30 اوساسونا 
بتيس......................................................  اتلتيكومادريد، ساعت 18:30
..........................................................  سلتاويگو، ساعت 21:00  لوانته 
 رئال مادريد.............................................  اتلتيكوبيلبائو، ساعت 23:30

سرى آ ايتاليا
................................................................. آث ميالن، ساعت 15 آتاالنتا
لچه....................................................................  بولونيا، ساعت 17:30
پارما.....................................................................  برشا، ساعت 17:30
ساسولو...............................................................  ناپولى، ساعت23:15

ام باپه، مسى و رونالدو را پشت سر گذاشت
 ستاره جوان پارى سن ژرمن با آمار گلزنى خيره كننده اى كه از خود 

به جاى گذاشته مسى و رونالدو را پشت سر گذاشت.
كليان ام باپه از بهترين و آماده ترين بازيكنان حال حاضر فوتبال جهان 
است كه در پارى ســن ژرمن بازى مى كند. اين بازيكن جوان تنها 21

سال سن دارد اما آمار خيره كننده اى در گلزنى دارد و نويد يك ستاره 
بزرگ را براى فوتبال اروپا و فرانسه مى دهد.

اين مهاجم جوان به تازگى 21 ســاله شــد، او تا االن 103 گل به ثمر 
رســانده، اين درحالى اســت كه مسى تا 21 ســالگى تنها 48 گل و 

رونالدو تنها 27 گل به ثمر رسانده اند.

 غيبت 2 هفته اى لواندوفسكى 
در تمرينات بايرن

 مهاجم لهستانى بايرن مونيخ 2 هفته به خاطر عمل جراحى كه قرار 
است انجام دهد نمى تواند تمرين كند.

روبرت لواندوفسكى بعد از پايان نيم فصل نخست به خاطر مشكلى كه 
دارد زير تيغ جراحان قرار مى گيرد.

هانس فليك، سرمربى بايرن درباره وضعيت مهاجم تيمش گفت: بعد 
از پايان ديدار برابر ولفسبورگ، بالفاصله لواندوفسكى زير تيغ جراحان 
قرار مى گيرد و بعد از 10 تا 14 روز به تمرينات تيم برخواهدگشت. 

 تمامى مسابقات فوتبال استان تهران
 لغو شد

 سازمان ليگ فوتبال ايران اعالم كرد: باتوجه به اطالعيه استاندارى 
تهران مبنى بر آلودگى شديد هوا تمامى مسابقات فوتبال در اين استان 

لغو مى شود.
ســازمان ليگ فوتبــال ايران طبــق مقررات و براى حفظ ســالمت 
ورزشكاران و تماشاگران، تمامى مسابقات ليگ برتر و ساير رده هاى 
ليگ و جام حذفى و مسابقات رده هاى سنى مختلف سراسر كشور كه 
در استان تهران برگزار مى شــود را لغو و به تاريخى كه متعاقبا اعالم 

مى شود موكول مى كند.

برگزارى مسابقات ژيمناستيك پسران
 يك دوره مســابقه ژيمناســتيك پســران به مناســبت روز ملى 

ژيمناستيك در سالن هفت تير برگزار گرديد.
يك دوره مسابقه ژيمناستيك پسران به مناسبت روز ملى ژيمناستيك 
با شركت 8 تيم و حضور 98 ورزشكار در سالن هفت تير همدان به 

مدت يك روز برگزار گرديد.
در اين رقابت ها، تيم هاى خانه ژيمناســتيك همــدان، همدان ژيم، 
پرشــين، صوفى، باشــگاه كارگران، تستاره ســازان، تيم برتر و آريا 

حضور داشتند
در بخش تيمى مســابقات تيم آريا عنوان قهرمانى را از آن خود كرد. 
خانه ژيمناســتيك همدان نايب قهرمان شد و همدان ژيم مقام سوم 

تيمى را به خود اختصاص داد.
در پايــان مهديار ورمزيار، مبين غفورى و اميرحســين دينى نفرات 

اول تا سوم شدند.

در هفته سوم فوتسال جام بصيرت 
 مســابقات فوتســال جــام بصيــرت در هفتــه ســوم بــا انجــام 5

ــه ميزبانــى ســالن 2 هــزار نفــرى شــهر مريانــج برگــزار  ــدار ب دي
شــد.

درايــن دوره از مســابقات 18 تيــم از شهرســتان هاى همــدان، 
ــد، ايــن رقابت هــا  ــر، بهــار، اســدآباد و فامنيــن حضــور دارن مالي
ــال شــد و تيــم چرم اوســتا  ــه ســوم دنب ــدار درهفت ــا انجــام 5 دي ب
ــم  ــد، تي ــف ش ــر 2 متوق ــه 2 ب ــا نتيج ــم ب ــى جام ج ــر ورزش براب
ــهيدخاكريز  ــم ش ــر 2 از تي ــه 6 ب ــا نتيج ــج ب ــهيددهقانى مريان ش
ــا  ــت ب ــر توانس ــاهين مالي ــم ش ــورد، تي ــت خ ــدآباد شكس اس
نتيجــه4 بــر 2 تيــم ايــده را شكســت دهــد، تيــم فامنيــن توانســت 
ــازد و  ــوب س ــگ را مغل ــهداى بهادر بي ــم ش ــر 2 تي ــه4 ب ــا نتيج ب
هايپر آنادانــا عليصــدر بــا نتيجــه 4 بــر 2 از ســد تيم فاتــح 

ــت. ــدآباد گذش اس

كريمى هم به سرنوشت يزدانى دچار شد
 عليرضــا كريمى يكــى از بخت هاى اصلى دوبنــده تيم ملى در 
رقابت هاى المپيك نيــز در فاصله 7 ماه مانده به اين رقابت ها به دليل 

مصدوميت احتماال المپيك را از دست بدهد.
عليرضا كريمى كشــتى گير وزن 97 كيلوگرم كشورمان پس از حسن 
يزدانى، دومين مصدوم تيم ملى اســت كه به سرنوشت حسن يزدانى 

دچار شده و بايد چند ماهى از تمرينات تيم ملى دور بماند.

دورخيز على هاشمى براى كسب سهميه 
وزنه بردارى در المپيك

 مسابقات گزينشى وزنه بردارى المپيك از ديروز 29 آذرماه تا 3 دى 
در شهر دوحه قطر درحال برگزارى است.

على هاشمى، وزنه بردار دســته 109 كيلوگرم كشورمان عزم خود را 
جزم كرده تا بتواند از اين مســابقات ســهميه المپيك كسب كند ودر 

آوردگاه بزرگ جهانى المپيك توكيو به ميدان برود.

اعالم ساعت بازى هاى ايران 
در واليبال انتخابى المپيك

 ساعت بازى هاى تيم ملى واليبال ايران در مسابقات انتخابى المپيك 
2020 مشخص شد.

مسابقات واليبال انتخابى المپيك 2020 در قاره آسيا، 17 تا 22 دى ماه 
ســالجارى در شهر جيانگمن چين برگزار خواهدشد و تيم ملى ايران 
در مرحله گروهى اين رقابت ها، با تيم هاى چين، قزاقستان و چين تايپه 
هم گروه اســت. تيم هاى استراليا، كره جنوبى، هند و قطر هم در گروه 

دوم به ميدان مى روند.
برنامه و ساعت بازى هاى ايران به وقت تهران به شرح زير است:

سه شنبه 17 دى 1398
...........................................................  چين تايپه، ساعت 11:30 ايران 

چهارشنبه 18 دى 1398
.............................................................  قزاقستان، ساعت 11:30 ايران 

پنجشنبه 19 دى 1398
...................................................................  چين، ساعت 15:30 ايران 

از اين رقابت ها تنها تيم صعودكننده به المپيك از قاره آســيا مشخص 
مى شود.

مانور زلزله در ورزشگاه هاى المپيك توكيو 
 كميته سازماندهى بازى هاى المپيك 2020 توكيو مانور زلزله را در 

ورزشگاه هاى ميزبان بازى ها برگزار كردند.
كميته ســازماندهى بازى ها در 12 ورزشگاه المپيكى مانور زلزله اى با 
7/3 ريشتر را برگزار كرد و پليس، نيروى آتش نشانى و نيروهاى دفاع 

شخصى حضور داشتند
هشدارهاى اوليه به 2 زبان ژاپنى و انگليسى داده شد و كميته برگزارى 
بازى هاى 2020 اعالم كرد درصورت ضرورت، عالئم زبان انگليسى و 

دستگاه هاى ترجمه به توريست هاى خارجى كمك مى كنند.
ژاپن يكى از مناطق زلزله خيز به شــمار مى رود و ساليانه 1500 زلزله 

در اين كشور رخ مى دهد.

1

2

3

4
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پيشخوان
رخ A قهرمان شطرنج باشگاه هاى استان شد 

 بيست و پنجمين دوره مسابقات ليگ شطرنج باشگاه هاى استان كه با شركت 54
تيم برگزار شد، با قهرمانى باشگاه رخ A به پايان رسيد.

اين رقابت ها از 26 مهرماه آغاز شــد و پس از انجام 11 دور در پايان هفته يازدهم، 
باشگاه رخ A با كسب 20 امتياز عنوان قهرمانى را به خود اختصاص داد و از مقام 
سال گذشته خود دفاع كرد، در اين رقابت ها باشگاه  قائم مقامى و باشگاه صفوت نيز 

در جايگاه دوم و سوم ايستادند.
مقابــل تيــم پيشكســوتان بــه  A در دور پايانــى و يازدهــم ايــن رقابت هــا تيــم رخ
پيــروزى رســيد و بــا كســب 20 امتيــاز تيمــى بــه مقــام قهرمانــى دســت يافــت، 

تيــم باشــگاه احســان قائــم مقامــى نيــز در هفتــه پايانــى بــا غلبــه بــر ذهــن برتــر 
19 امتيــازى شــد و در رده دوم ايســتاد و تيــم باشــگاه صفــوت بــا برتــرى مقابــل 

تيــم ماليــر بــا 18 امتيــاز ســوم شــد.
براساس تصميم كميته اجرايى مسابقات، در مراسمى به نفرات اول تا سوم ميزهاى 6

گانه مدال و حكم قهرمانى اهدا و به نفر اول ميزهاى 6 گانه نيز هركدام يك ميليون 
و 500 هزار ريال اهدا خواهدشد.

:ايرج صبا، مهرداد صداقتى، ميالد شــهابى، اميرعلى دالورى،  Aبازيكنــان تيم رخ
شايان رحمتيان وحميدرضا صداقت خواه

مهدى ســليم به عنوان ســرداور و جواد زارعى، نويد كمكى، مهرداد شربتى، اميد 
صفرآبادى و افسانه قبولى به عنوان داور، اين رقابت ها را قضاوت كردند.

قدردانى باخ از ايران 
در حمايت از بازى هاى 

المپيك
 رئيس كميتــه بين المللى المپيك با 
ارسال نامه اى به رئيس جمهورى ايران، 
با قدردانى از حمايت تهران از بازى هاى 
المپيك، بــر حضــور كاروان ايران در 

المپيك 2020 تأكيد كرد.
تومــاس باخ در بخشــى از متن نامه به 
حسن روحانى كه در تاريخ 16 دسامبر 
سال 2019 ارســال شد از حمايت هاى 
تهران بــراى بازى هاى المپيك از طريق 
مشــاركت در حمايت از قطعنامه صلح 
المپيك سازمان ملل، تشكر و تاكيد كرد 
كه كاروان ايران در كنار 206 كميته ملى 
المپيك جهــان در توكيو 2020 حضور 

داشته باشد.

 هزينه 12 ميليارد دالرى 
توكيو براى بازى هاى 

المپيك
 هزينه نهايــى توكيو براى بازى هاى 
المپيك 2020 اعالم شــد، كــه براين 
اساس ژاپن  12/6 ميليارد دالر براى اين 

بازى ها هزينه كرده است.
براساس اعالم كميته برگزارى بازى هاى 
المپيك 2020 توكيو، 12/6ميليارد دالر 
بودجــه براى اين بازى هــا بود كه البته 
با تغيير محل برگزارى مســابقات دوى 
ماراتن، به اين هزينه ها اضافه شده است.

اميد طالى ايران در 
المپيك مصدوم شد

 يكى از اميدهاى كسب مدال طالى 
ايــران در المپيك از ناحيــه زانو دچار 

مصدوميت شديد شد.
حســن يزدانــى، دارنــده مدال هــاى 
كــه  المپيــك  و  جهــان  طــالى 
در  حضــور  بــراى  را  تمريناتــش 
ــان  ــگاه هاى جه ــام باش ــاى ج رقابت ه
ــن  ــن تمري ــرد، در حي ــرى مى ك پيگي
ــد و  ــديد ش ــيب ديدگى ش ــار آس دچ

ايــن مســابقات را از دســت داد. 

20 ميليارد هزينه ورزش 
ايران براى المپيك توكيو

 هزينــه ارزى ورزش ايــران براى 
حضور در المپيك 2020 توكيو حداقل 

20 ميليارد تومان است.
رئيس كميته ملــى المپيك گفت: براى 
المپيك توكيو بيش از 20 ميليارد تومان 
نيازهاى ارزى خواهيم داشت. اين رقم 
جدا از مبالغى است كه براى تهيه بليت، 

پاداش و ... نياز داريم.
ســيدرضا صالحى اميرى افزود: ســى 
و دوميــن دوره بازى هــاى المپيك 3
مردادماه سال آينده در توكيو آغاز شده 

و تا 19 مردادماه ادامه خواهدداشت.
ورزش ايران براى حضور در اين دوره 
بازى ها تاكنون 29 ســهميه، شامل 25

ســهميه در بخش مردان و 4 سهميه در 
بخش بانوان كسب كرده است.

جشنواره آدم برفي 
در مهاجران برگزار شد

 جشــنواره آدم برفــي در پي بارش 
برف ســنگين با حضور پرشــور مردم 
به ويژه جوانان در شهر مهاجران برگزار 
شد. در اين جشنواره مفرح كه به همت 
اداره ورزش و جوانــان انجــام گرفت، 
شــركت كنندگان ضمن همكاري براي 
درست كردن آدم برفي صحنه هاي جالبي 

را خلق كردند.
ســاختن آدم برفي در اشكال مختلف با 
استفاده از ايده هاي خالقانه، سرسره بازي 
بــر روي برف هاي متراكــم و بازي با 
گلوله هاي برف از جمله جلوه هاي اين 
جشنواره بود.در انتهاي اين برنامه مفرح 
و در راستاى ترويج فرهنگ كتابخوانى 

به نفرات برتر كتاب اهدا شد.
جدول رده بندى ليگ برترفوتسال باشگاههاى استان(هفته هش تم)

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف
614+74212014فتح كبودراهنگ1
12-42121-84وحدت مالير2
12-83322121سروش مالير3
210-84131618فاتح اسدآباد4
17+72141415ميثاق اسدآباد5
56-81341621گرين كشاورز نهاوند6

مسابقه بدمينتون بانوان كاركنان دولت
 مسابقه بدمينتون بانوان كاركنان دولت در سالن ورزشى دانشگاه علوم پزشكى برگزار شد. در اين دوره از مسابقات كه در بين 
بانوان كاركنان دولت همدان به صورت تيمى و انفرادى تك حذفى برگزار شد، در بخش تيمى، علوم پزشكى، ورزش و جوانان و 

تامين اجتماعى عناوين نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

مسابقه دوستانه مينى گلف در همدان
 يك دوره مسابقه دوســتانه مينى گلف صبح روز آدينه در همدان 

برگزار شد .
على فياض، رئيس كميته مينى گلف هيأت گلف استان بيان كرد:

 بــا وجود بارش برف در روز هاى گذشــته و نبود امكانات تمرين و 
برگزارى مسابقه در سايت تخصصى مينى گلف همدان، اين مسابقه با 
همكارى مركز قهرمانى اداره ورزش استان در سالن ورزشى آن مركز 
واقع در مجموعه ورزشى سردار شهيدعليرضا شمسى پور برگزار شد .

در اين مســابقه كه در فضايى جديد و بانشاط برگزار گرديد بازيكنان 
بــه صورت انفرادى در يك راند با يكديگر به رقابت پرداختند كه در 
پايان عليرضا بختيارى، آرمان بختيارى و سام سپنتا توانستند به ترتيب 

عناوين نخست تا سوم را كسب نمايند.

جشن  ژيمناستيك همزمان با شب يلدا 
 همزمان به مناسبت روز ملى ژيمناستيك مراسمى به همين منظور 

با حضور ژيمناست هاى همدانى در شب يلدا برگزار شد.
همزمان با 30 آذرماه روز ملى ژيمناستيك، جشنواره حركات آمادگى 
جســمانى ژيمناستيك به همراه حركات زيباى ژيمناستيك به صورت 
جشن و شادى براى دختران ژيمناست شهرستان همدان برگزار گرديد 
كه مورد اســتقبال اولياء ژيمناســت قرار گرفت و موجب دلگرمى و 

تقويت روحيه ژيمناست هاى نونهال شهرمان شد.
در پايان كه با حضور 180 ژيمناست كار برگزار شد گروه هاى مختلف 
ســنى به اجراى برنامه حركات ژيمناســتيك در بخش هاى مختلف 

پرداختند.

 اردوى مشــترك تمريــن كشــتى گيران 
استان هاى تهران، لرستان، كرمانشاه و نهاوند 
با حضور 120 كشــتى گير به مدت 3 روز در 

نهاوند برگزار شد.
در اين اردو كشــتى گيرانى در قالب تيم هايى 
از اســتان هاى تهران، كرمانشــاه و لرســتان 
در روزهــاى 27 الــى 29 آذرمــاه همراه با 
كشتى گيران نهاوندى به تمرين و مرور فنون 

كشتى پرداختند.
در اين اردو تمرين و آموزش تكنيك و فنون 
كشتى توسط مربيان استان ها برگزار شد و در 

روز آخر نيز مسابقات ارزيابى انجام گرفت.
اين اردو باتوجه به حضور قهرمانان كشــور، 
بين المللى و آسيايى در ســطح بسيار بااليى 
برگزار شد و نتايج پربارى براى كشتى داشت.

محمد قياســوند يكى از مربيــان پرتالش و 
زحمتكش نهاوندى و سرپرست برگزارى اين 
اردوى 3 روزه در نهاونــد در مورد اين اردو 
گفت: فضاى تمرين و مسابقه در سالن خانه 
كشــتى شــهيد برزويى برگزار شد كه محلى 
بسيار خوب براى اردو بود و محمد حسين پور 
شهردار نهاوند و فرهاد اديب و محمد مولوى 
در راستاى تأمين خوابگاه، تغذيه و اورژانس 

زحمات زيادى را متقبل شدند.
وى افزود: اين اردو و مســابقات در فضايى 
آرام و با نشاط برگزار شد و همه ميهمانان از 

كيفيت باالى اين اردو رضايت كامل داشتند.
قياسوند در ادامه افزود: فرامرز سماوات رئيس 
هيأت كشتى و مهرداد سعدى نژاد رئيس اداره 
ورزش و جوانان نهاوند نيز در راســتاى بهتر 

برگزار شدن اين اردو زحماتى را متقبل شدند 
كه جاى تشكر و قدردانى دارد.

داريــوش كمروند يكــى از مربيان پرتالش 
نهاونــدى نيز با مثبت تلقى كــردن اين اردو 
گفت: اردوى بســيار پربارى بــود و اينگونه 
اردوهــا و همفكرى ها مى توانــد در باالبردن 
توان كشــتى گيران كمك زيادى كند. آمادگى 
كشتى گيران نهاوندى و تالش دست اندركاران، 
نويد روزهاى روشنى را براى كشتى استان در 

كشور مى دهد.
وى در پايــان افزود: تقابل كشــتى گيران از 
اســتان هاى مختلف با يكديگر تجربه جوانان 
را بــاال برده و آنها با اعتمــاد به نفس بااليى 
مى توانند در رقابت هاى رســمى روى تشك 

بروند و تجربه بيشترى كسب نمايند.

 همدان شــانس كسب ســهميه حضور 
در مسابقات تنيس روى ميز قهرمانى آسيا را 

دارد.
مربــى تيم ملى دختران هوپــس و نوجوان 
كشور با بيان اين مطلب ابراز اميدوارى كرد 
و گفت: تنيس باز همدانى همانند مسابقات 
داخلى مى توانــد در رقابت هــاى انتخابى 

درخشان ظاهر شود.
زهــره ابوطالبيان بــه ايرنا اظهار داشــت: 
اردوى مشترك آسياى ميانه در ازبكستان از 
امروز شروع مى شــود و ستايش ايلوخانى 
تنيس باز همدانى در اين اردو شانس كسب 
سهميه را دارد و اميدوارم همانند مسابقات 
داخلى بتواند در اين رقابت هاى انتخابى نيز 

درخشان ظاهر شود.
اردوى  برگــزارى  از  پــس  گفــت:  وى 
مشترك، قرار است مســابقات انتخابى بين 
شــركت كنندگان برگزار شود و در نهايت 2
ورزشكار برتر آسياى ميانه مجوز حضور در 

قهرمانى آسيا را كسب مى كنند.
طالبيان بيان كرد: برگــزارى اين اردو تاثير 
بسزايى در روند روبه رشد دختران تنيس باز 
كشــورمان خواهدداشــت به ويژه اينكه در 
بخش هوپس نخســتين تجربه حضورشان 

است.
مربى تنيس روى ميز هوپس دختران كشور 
خاطرنشان كرد: سطح منتخبان تنيس روى 
ميز كشورمان با برگزار مسابقه مقابل حريفان 
آسيايى ميانه ارزيابى خواهدشد تا بدانيم در 

چه جايگاهى قرار داريم.
ابوطالبيان افزود: بهترين هاى آسياى ميانى در 
اين اردوى انتخابى حضور خواهنديافت و 
بهترين فرصت براى ورزشكاران كشورمان 

براى كسب موفقيت است.
وى اظهار داشــت: 2 ورزشــكار برتر اين 
اردوى انتخابى، ســال آينده در مســابقات 
قهرمانى آســيا حضور مى يابند كه اميدوارم 

هر 2 ايرانى باشند.

ســتايش ايلوخانى ورزشكار به همراه زهره 
ابوطالبيان مربى در تركيب تيم ملى هوپس و 
نوجوانان كشورمان به اردوى انتخابى آسياى 
ميانه به  ميزبانى كشور ازبكستان اعزام شدند.
اردوى تمرينى هوپــس و نوجوانان از 1 تا 
5 دى ماه در ازبكستان برگزار خواهدشد و 
پس از آن مسابقات انتخابى براى حضور در 

مسابقات آسيايى برگزار خواهدشد.

 هفته هشــتم مسابقات فوتسال ليگ برتر 
قهرمانى باشــگاه هاى استان با انجام 3 بازى 

دنبال شد.
در ايــن هفته در اســدآباد تيم فوتســال 
فاتح اين شــهر ميزبان وحدت مالير بود، 
وحدت كه براى صدرنشينى و صعود، قدم 
به ميدان گذاشته بود در اين ديدار غافلگير 
شــد و مقابل ميزبان خود تن به شكســت 
داد. در ايــن بازى تيم فاتح اســدآباد 2 بر 
1 ميهمان خود را با شكســت بدرقه كرد. 
تيم اســدآبادى با اين پيروزى 10 امتيازى 
شــد و خود را از انتهاى جدول جدا كرد، 
وحدت نيز با اين شكست همچنان در رده 
دوم باقى ماند. در اين ديدار رضا بســتنى 
و اصغر افــزون براى فاتح گلزنى كردند و 
تك گل وحدت را نيز على بندشــى به ثمر 
رســاند. اين بازى را ميالد قمرى، مسعود 

كرمى و محمد عبادى سوت زدند.
در ديگر ديدار 2 تيم گرين كشــاورز نهاوند 
و ســروش مالير به تساوى 2 بر 2 رضايت 
دادند، گل هاى سروش را در اين بازى محمد 

شجاعى و على خاكســار به ثمر رساندند و 
گل هاى گرين را نيز سعيد سورى و عليرضا 
گلپايگانــى زدند تا اين بازى مســاوى تمام 
شود. سروش با اين تساوى 12 امتيازى شد 
و در رده دوم با هشمهرى خود وحدت قرار 
گرفت و گرين نيز همچنان در انتهاى جدول 
قــرار دارد. اين ديــدار را جعفرى، جبارى، 

الطافى و هاديان قضاوت كردند.
در سومين بازى نيز قرار بود كه 2 تيم ميثاق 
اســدآباد و فتح كبودراهنگ پيشتاز رقابت ها 
به مصاف هم بروند هنــوز دقايقى از بازى 
نگذشــته بود كه به علت درگيرى بازيكنان و 

مضــروب نمودن داور، بازى 2 تيم نيمه تمام 
مانــد تــا كميته انضباطــى به ايــن پرونده 

رسيدگى كند و رأى خود را صادر نمايد.
بــا گذشــت 8 هفتــه از رقابت هــا تيم 
14 امتيــاز همچنان  فتــح كبودراهنگ با 
يكه تــاز جدول اســت و ايــن درحالى 
انجام  كمتــر  نيز  بــازى  يك  كه  اســت 
سروش  و  مالير  وحدت  تيم  است.  داده 
12 امتيــاز در تعقيب فتح  مالير نيــز با 

هنگ هستند. ا ر د كبو
هفتــه نهم اين رقابت ها هفتــه آينده برگزار 

خواهدشد.

نهاوند ميعادگاه 
كشتى گيران غرب كشور

مربى تيم ملى تنيس روى ميز: 
همدان شانس كسب سهميه آسيايى دارد

جنجال و زد و خورد در فوتسال استان 
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براى نخستين بار محقق ايرانى تراشه 
پژوهشى بيمارى ابوال ساخت

 بــه گزارش مهر، تاكنون هيچ درمــان موثرى براى ويروس ابوال 
كشــف نشده اســت. ابتال به اين ويروس كه به تب هموراژيك در 
انســان ها منجر مى شود در سراسر جهان قربانيان زيادى گرفته است. 
فقدان مدل هاى انسانى براى بررســى تب هموراژيك ابوال يكى از 
مهمترين موانع در توسعه استراتژى هاى درمانى براى اين بيمار است.

در همين راستا گروهى از پژوهشگران به رهبرى عليرضا مشاقى محقق 
ايرانى براى نخستين بار فرايند بيمارى ابوال و تب هموراژيك آن را بر 
روى يك تراشــه كوچك باز سازى كردند.  از آنجا كه در ساخت اين 
تراشه ها از سلول هاى انسانى استفاده مى شود، نشانگرهاى بيمارى هاى 

انسانى را دقيق تر از مدل هاى حيوانى از خود بروز مى دهند.

ورزش از ابتالى كودكان 
به ديابت نوع 2 پيشگيرى مى كند

 پژوهشگران اخيرا اعالم كرده اند كودكانى كه فعاليت بدنى زيادى 
دارنــد و ورزش هاى هوازى انجام مى دهند، كمتر در معرض ابتال به 

بيمارى ديابت نوع 2 قرار دارند. 
به گزارش ايسنا ، ورزش هاى هوازى حساسيت به انسولين سلول ها 
را افزايش مى دهد؛ بنابراين هنگام ورزش، انسولين كمترى الزم است 
تا سطح قند خون كودكان كنترل شود. دانشمندان دريافتند كه فعاليت 
بدنى بــاال و تحرك زياد بدون درنظر گرفتــن درصد چربى بدن با 
كاهش مقاومت به انسولين همراه است.در حالت مقاومت به انسولين 
مقدار انسولين توليدشده در بدن طبيعى و حتى بيشتر از مقدار طبيعى 

است؛ اما مشكل در پاسخ سلول ها به انسولين است.

روش متفاوت براى كاهش 
مشكالت بيماران سرطانى 

 نتايج تازه ترين بررسى ها نشان مى دهد رژيم غذايى سالم ممكن است از 
مشكالت تغذيه اى در بيماران مبتال به سرطان سر و گردن جلوگيرى كند. 
به گزارش فارس، بيماران مبتال به سرطان سر و گردن كه قبل از تشخيص، 
غذاهاى سرشار از آنتى اكسيدان  و ساير ريز مغذى ها را مى خورند، ممكن 
است خطر ابتال به عالئم مزمن تغذيه مزمن را تا يك سال پس از تشخيص 
سرطان سر يا گردن كاهش دهند .محققان در تجزيه و تحليل عادات غذايى 
بيمــاران دريافتند آنهايى كه از هــر دو الگوى اصلى رژيم غذايى پيروى 
مى كنند: الگوى غربى كه شامل مقدار زيادى گوشت قرمز و مواد غذايى 
فرآورى شده  مى تواند التهاب را كاهش داده و بر فرآيندهاى بيولوژيكى 

دخيل در پاتوژنز تأثير بگذارد و به طور كلى التهاب را كاهش دهد.

درمان آسيب نخاعى با داروى سكته مغزى 
 محققان موفق به توســعه روشى شده اند كه با تركيب سلول هاى 
بنيادى با يك داروى رايج سكته مغزى مى توان به بهبود قابل توجهى 

در درمان آسيب هاى نخاعى دست يافت. 
به گزارش ايرنا، محققان دانشــگاه كاليفرنيا براى افزايش كارايى اين 
روش راه حلى انديشيده اند و سلول هاى بنيادى را در تركيب با يكى 
از داروهاى درمان سكته مغزى بهينه و به محل جراحت وارد كرده اند.
معموال از اين دارو براى تجزيه و شكســتن لخته هاى خونى پس از 
ســكته مغزى استفاده و باعث مى شود خون به راحتى به سمت مغز 
جريان يابد. براى استفاده از اين دارو در درمان آسيب هاى نخاعى، از 
شكل اصالح شده دارو استفاده شده است كه خواص ضدالتهابى دارد 
و به رشد نورون ها كمك مى كند؛  ولى روى لخته خون تاثيرى ندارد. 

باترى برقى كه از آب دريا ساخته مى شود 
 شــركت IBM باترى جديدى طراحى كرده كه از مواد استخراج 

شده از آب دريا توليد مى شود. 
به گزارش مهر، امروزه خودروهاى برقى نقش مهمى در كاهش انتشار 
گازهاى گلخانه اى دارند اما آنها نيز مشــكالتى دارند. خودروهاى 
برقى با باترى هاى ليتيوم يونى كار مى كنند كه از فلزات سنگين مانند 

كبالت تهيه مى شود. 
در همين راســتا محققان نوعى باترى طراحــى كرده اند كه هيچ فلز 
ســنگينى در آن وجود ندارد، درعوض مى تــوان باترى را از موادى 
ساخت كه از آب دريا استخراج مى شود. به گفته محققان اين شركت، 
توليد باترى جديد حتى از باترى هاى فعلى كم هزينه تر خواهد بود و 

در مدت زمان كوتاه ترى شارژ مى شود.

اجراى نمايش موزيكال «َملى» 
در همدان 

 نمايش موزيكال «َملى» كارى از گروه نمايشــى 
«آريا» در همدان به روى صحنه مى رود. 

بــه گزارش فارس؛ نمايش موزيــكال «َملى» آخرين 
ساخته گروه نمايشــى «آريا» همدان است كه از 25 

آذرماه در همدان به روى پرده رفته است.
نمايشــنامه اين اثر از «هنگامه مفيد» است كه طراحى 
صحنه آن توســط «اميــد انصارى» انجــام گرفته و 
آهنگســازى نمايش هم بر عهده «مرتضيى بختيارى» 
اســت. كارگردان ايــن نمايش گفــت: اين نمايش 
موضوعى سنتى و آئينى دارد كه در زمان قاجار اتفاق 
مى افتد داســتان آن قصه يك گروه نوازنده شيرازى 
اســت كه براى شركت در عروسى دختر نايب ملك 
خــان كه 2 زن و 7 دختر دارد، بــه تهران آمده اند، از 
طرفى ديگر «مالحت» نام يكى از رقاصان مرد گروه 
نوازنده اســت كه او را «َملى» صدا مى كنند و به دليل 
لباس زنانه اى كه مى پوشد همه فكر مى كنند كه او هم 
زن اســت و به همين دليل اتفاقات طنزى نيز در اين 

داستان رخ مى دهد و ... . 
ســعيد باغبانى افزود: به دليــل وقفه هايى كه به داليل 
متعدد از جمله برگزارى جشــنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان رخ داد مراحل توليد و آماده ســازى 
اين كار بيش از 4 ماه بطول انجاميد، تا اينكه در نهايت 
باتوجه به شرايط اســتاندارد،، امكانات و تجهيزات 
مناسب و همچنين دردسترس بودن تاالر فجر، ما هم 
اين سالن را براى اجراى نمايش در نظر گرفتيم كه البته 
جا دارد از حمايت هاى مسئوالن شهردارى و مديريت 

اين سالن هم تشكر كنيم.
وى در ادامه گفت: تمام سعى ما بر اين است كه حتى 
براى لحظاتى هم كه شده تماشاچيان و افرادى را كه 
براى ديدن اين نمايش در سالن حضور دارند را شاد 

كرده و لبخند را بر روى لبان آنها جارى كنيم.
وى تصريح كرد: عالقمندان عالوه بر مقابل ســالن 
محل اجرا مى توانند از طريق ســايت تيوال نيز براى 
خريد بليت 200 هزارتومانــى آن اقدام كنند كه البته 
براى ادارات و نهادهاى دولتى و خصوصى شــرايط 
رزرو هم در نظر گرفته ايم كه در صورت تمايل آنان با 

تخفيف ويژه در اختيارشان قرار مى گيرد.

نمايش 
«پيكر زن همچون ميدان نبرد» 

 نمايش «پيكر زن همچون ميدان نبرد» نوشته ماتئى 
ويسنى يك، به كارگردانى حسين صفى در تئاتر شهر 
همدان واقع در مجتمع فرهنگى، هنرى شهيد آوينى به 

روى صحنه مى رود. 
«ماتئى ويسنى يك»  نمايشنامه نويس، روزنامه نگار و 
شاعر 2 مليتى رومانيايىـ  فرانسوى است كه نمايشنامه 
«پيكر زن همچون ميدان نبرد» را در ســال 1997 به 

نگارش درآورده است. 
اين نمايش داستان زنى رنج كشيده از سرزمين بالكان 
كه در يك آسايشگاه بازمانده از ارتش دوران جنگ در 
بوته است و روانكاوى يك زن جستجوگر از سرزمينى 

ديگر در كشمكشى نفسگير را روايت مى كند.
كارگردان نمايــش «پيكر زن همچــون ميدان نبرد» 
درباره متن نمايش به ايســنا گفت: تالش شده است 
در اجراى نمايــش، درون مايه اى از رنج و مويه  زنان 
در سرزمين هايى از انسان بى انسانيت كه فاقد تاريخ و 

جغرافياى بدون مرزى هستند، به صحنه رود.
حســين صفــى در ادامه گفت: نمايــش «پيكر زن 
همچــون ميــدان نبرد» بــا بهــره ورى از طراحى 
صحنه شــيوه پردازانه، رنگ آميزى نمادين متكى بر 
موقعيت هاى دراماتيك و نورپردازى اتمسفر محور 

به روى به نمايش درمى آيد.
وى با بيان اينكه اين نمايش را شــايد بشود در گونه 
تراژدى مدرن به شمار آورد كه از شيوه ى اپيك مدرن 
نيز بى بهره نيست، خاطرنشان كرد: در نمايش «پيكر 
زن همچون ميدان نبرد» كه كارى از گروه نمايشــى 
فرياد است، بهاره جليليان و صالحه اسدى نقش آفرينى 
مى كنند و اين نمايش قرار است از ابتدا تا نيمه دى ماه 

در ساعت 17:30 به روى صحنه رود.

ايجاد جاده سالمت بايد همراه با طبيعت 
صورت بگيرد

 ايجاد جاده سالمت بايد همراه با طبيعت صورت بگيرد، مديركل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان بــا تاكيد بر اين موضوع 
گفت: در نقاطى كه پوشــش گياهى وجود دارد، نبايد جاده ســازى 

صورت بگيرد.
به گزارش ايســنا، اســفنديار خزائى، با بيان اينكه تا كنون در زمينه 
احداث جاده ســالمت از منابع طبيعى استعالمى نشده است، اظهار 
كــرد: بحث احداث جاده ســالمت هنوز در كارگــروه زيربنايى و 
كارشناســى اســت و تاكنون در اين زمينه از منابع طبيعى استعالمى 

نشده است.
وى با اشاره به اينكه اين محدوده در داخل حريم شهر همدان واقع 
است، افزود: مباحث داخل حريم شهر در حوزه راه و شهرسازى و 

خارج از محدوده با منابع طبيعى است.
خزائى با تأكيد بر اينكه در ضلع شــمالى الوند بحث گردشــگرى 
مطرح است و كاربردى غير از اين نمى توان براى آن درنظر گرفت، 
يادآور شد: آنچه براى منابع طبيعى حائز اهميت است اين است كه 
در توسعه گردشــگرى حفاظت از منابع طبيعى در كنار بُعد تفرجى 

بايد مدنظر قرار گيرد.
مديركل منابع طبيعى اســتان همدان اضافه كرد: از نظر منابع طبيعى 
بايد در اين طرح بهســازى، بازســازى، زيباســازى و سبك سازى 

صورت بگيرد و در واقع همراه طبيعت كار شود.
وى اظهار كرد: در ايجاد جاده ســالمت بايــد بافت طبيعى مدنظر 
دســت نخورد و در كارگروه زيربنايى نيز در اين زمينه بحث شود، 

سپس طرح مشاور مورد تصويب قرار گيرد.
خزائى گفت: تالش داريم احداث جاده سالمت كمترين تخريب را 
داشته باشد به طورى كه در اين پروژه به گونه اى عمل شود كه به جاى 
جاده سازى، پياده رو تفرجى ســاخته شده و عرض كمترى داشته و 

شانه هاى جاده با گونه هاى گياهى تثبيت شود.
مديركل مناطع طبيعى استان همدان با اشاره به اينكه هنوز نظر منابع 
طبيعى در رابطه با اين طرح خواســته نشده است، بيان كرد: در اين 
منطقه بوته هاى خشــبى مثل آلبالوى وحشى، ارژن و ... وجود دارد 
كه از نظر منابع طبيعى و جلوگيرى از فرسايش خاك بسيار با اهميت 

است.

■ دوبيتى باباطاهر 
بى ته سر در بيابانم شو و روز                                   سرشك از ديده بارانم شو و روز
هميدانم كه ناالنم شو و روز نه بيمارم كه جايم ميكرى درد  

■ حديث:
امام صادق (ص):

خداوند ، رسول خود را تربيت كرد و فرمود : اى محّمد! «عفو را بگير و به كار 
پسنديده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب» خدا در اين آيه فرمود : از ايشان آنچه 

آشكار و ميّسر است  بگير«عفو» يعنى حّد وسط .     
تفسير العّياشي: ج 2 ص 43 ح 126
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■ قد  س2.......... ................. هزارتو - منطقه پرواز 
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مريم مقدم »
 غرابــت همــدان با چيــن به واســطه ردپاى 
ســراميكهاى چينى به جاى ســفال هاى هنرى در 
اللجيــن مى تواند امروز همــدان را به يك مقصد 
تاثيرگذار گردشــگرى براى چينى هــا تبديل كند. 
داستان از اين قرار است كه بازار گردشگرى ايران 
براى ميزبانى از توريســت هاى چينى در ايام عيد 
17 روزه چينى ها آماده مى شود كه به مناسبت عيد، 
چينى ها به ايران ســفر خواهند كرد. 9 استان براى 
ميزبانى از توريست هاى چينى در بازار گردشگرى 
ايران انتخاب شــده اند كه همــدان هم در بين آنها 
خودنمايــى مى كند. اين اســتانها بــا تخفيف در 
هزينه هــا و تامين ذائقه هاى تفريحى و توريســتى 
چينى هــا زمينه هاى حضور و جذب گردشــگران 
چينى به ايــران را فراهم مى كنند. امــا نكته براى 
همدانى ها اينجاســت كــه بايد جــذب و دوباره 
ايجــاده انگيزه كردن براى چينى ها كه سالهاســت 
سايه ســراميك توليدى آنها بر سر اللجين سنگينى 
ميكند برنامه داشته باشند. در برنامه ريزى وزارتخانه 
ميراث فرهنگى عنوان شده است كه رويداد «ايران 
باشــكوه» به مناســبت عيد چينى ها در استان هاى 

كشور برگزار مى شود.
9 استان ميزبان توريست هاى چينى

«محمدابراهيــم الريجانى» با بيــان اين خبر گفت: 
به منظور حضور مســتمر و موثــر در بازار هدف 
گردشــگرى چين، معاونت گردشگرى در تالش 
است تا همزمان با سال نو چينى، 4 تا 20 بهمن ماه، 
رويداد «ايران باشــكوه» را براى گردشگران چينى 

برگزار كند.
  وى با بيان اينكه ســال نــو ميالدى چينى ها براى 
دومين بار در كشــور گرامى داشته مى شود، افزود: 
پس از لغو رويداد ها براى شــهروندان اين كشور، 
ميزبانى از اينفلوئنسرها و فعاالن گردشگرى چينى 
در قالب تورهاى آشناســازى در كنار نتايج ســفر 
B٢B اخير بخش خصوصى و برگزارى نشســت
در اين كشــور، انتظار مى رود دســتاوردهاى اين 
رويداد 17 روزه، بيش از پيش باشد و سهم ايران از 
بزرگ ترين بازار گردشگر فرست دنيا افزايش يابد.  
الريجانى با اشــاره به اينكه اســتان هايى كه بيشتر 
مورد استقبال گردشــگران چينى هستند، به منظور 
برگزارى رويداد «ايران باشــكوه» انتخاب شده اند، 
يادآور شد: 9 اســتان تهران، اصفهان، يزد، كرمان، 
البرز، سمنان، فارس، قزوين، همدان و مناطق آزاد 

از جمله استان هاى منتخب به منظور برپايى رويداد 
ايران باشكوه هستند. 

مديركل بازاريابى و تبليغات گردشگرى خاطرنشان 
كرد: براى ترغيب و تشويق هرچه بيشتر گردشگران 
چينى براى انتخاب ايران به عنوان مقصد سفر الزم 
است تا همكارى و هماهنگى در زمينه هاى مختلف 
ميان مقامات اســتانى و دســتگاه هاى فرابخشــى 

صورت پذيرد. 
وى در تشــريح اقدامــات مذكــور تصريح كرد: 
برگزارى جشن هاى متناسب در طول هفته، نصب 
بنرهاى خوشــامدگويى و تبريك ســال نو به زبان 
چينــى در ورودى و اماكن مهم شــهر، برگزارى 
مســابقات مختلف همچون عكس، خاطره كوتاه، 
پســت در فضاى مجازى و نيــز نورپردازى اماكن 
مهم گردشگرى بخشــى از اقدامات در نظر گرفته 

شده در رويداد «ايران باشكوه» به شمار مى آيد. 
الريجانــى افزود: همچنين برپايى نمايشــگاه هاى 
موقت با ارتباط موضوعى ميان 2 كشــور، ســرو 
غذاهاى چينى در رســتوران ها، طراحى گشت هاى 
ويژه و متناســب با ساليق مردم اين كشور، اعمال 
تخفيف در مراكز اقامتى، پذيرايى و فروشــگاه هاى 
صنايع دســتى، اعمال تخفيــف در وروديه اماكن 

گردشــگرى و موزه ها، استقرار راهنماى چينى زبان 
در موزه هــا و اماكن گردشــگرى در كنار هرگونه 
ابتكار و خالقيت ديگر در ســطح استان به صورت 
فراگيــر (در همــه مراكز) يا گزينشــى (در برخى 
از مراكــز) تعييــن و مختص گردشــگران چينى 
به كار گرفته مى شــود. وى با اشــاره به اينكه مقرر 
مى شــود تبليغات گسترده اى توســط واسطه هاى 
ايرانى و چينــى، تورگردانان ايرانــى، تورگردانان 
چينــى، نمايندگى هاى فــروش هواپيمايى ماهان، 
كنســولگرى  و  ســفارت  ديپلماتيك  ظرفيت هاى 
جمهورى اسالمى ايران در چين انجام شود، يادآور 
شد: از اين رو پيشنهادهاى استانى اعم از برنامه هاى 
مدنظر و درصد تخفيفــات در هر يك از بخش ها 
پس از جمع بندى و گزارش گيرى به شــكل دقيق 

اعالم خواهد شد. 
به گفته مديركل بازاريابى و تبليغات گردشــگرى، 
پيشنهادهاى دريافتى از استان ها توسط اين معاونت 
به تورگردانان داخلى و چينى اطالع رسانى خواهد 
شــد و آنان براساس پيشنهادها برنامه سفر خود را 

طراحى و تبليغ خواهند كرد. 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت 
ايــران بعد از خــروج آمريكا از برجــام و كاهش 

ورود گردشــگران اروپايى به ايران به منظور رونق 
و توسعه گردشگرى و جذب گردشگران خارجى 
دســت به تغيير بازارهاى هدف خود زد و بعد از 
بررسى 13 شاخص براى تعيين بازار هدف مطلوب 

كشورها را بر اساس 4 سطح طبقه بندى كرد.
چين در اولويت اول ايران از 5 كشــور ســطح 
اول در جذب گردشــگران خارجى به ايران قرار 
دارد كه فعاالن گردشــگرى ايران در اين حوزه 
اقدامات گســترده اى در جهت تشــويق و تبليغ 
از جاذبه هاى گردشــگرى ايران به منظور جذب 
هرچه بيشــتر گردشــگران چينى انجام مى دهند 
زيرا چين باتوجه به تطبيق و اشــتراكات تاريخى 
و فرهنگى دو كشور، گستردگى روابط سياسى و 
اقتصادى ايران و چين بعــد از خروج آمريكا از 
برجام، گردشگرفرست ترين كشور جهان با باالى 
150 ميليون گردشگر به سراسر جهان و همچنين 
ولخرج تريــن گردشــگران خارجــى جهان در 
كشورهاى مقصد به عنوان يك فرصت ويژه براى 
بازار گردشگرى ايران به شمار مى آيد كه مى توان 
از اين فرصت با توجه به تبليغات و بازاريابى هاى 
نوين و صحيح در جهت معرفى كامل جاذبه هاى 

گردشگرى ايران به چينى ها استفاد كرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى
 با 2 هنرمند همدانى ديدار كرد

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در ادامه سفر به استان همدان با يكى 
از پژوهشگران و نويسندگان معاصر و يكى از اساتيد هنرهاى تجسمى 

در زمينه نقاشى و مجسمه سازى در همدان ديدار كرد.
به گزارش مهر، ســيد عباس صالحى وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى و 
سيد سعيد شاهرخى استاندار همدان با استاد عليرضا ذكاوتى قراگوزلو 

از پژوهشگران و نويسندگان معاصر همدان ديدار كردند.
عليرضا قراگوزلو داراى كتب متعدد در زمينه ادبيات فارســى و عرفان 
اسالمى اســت و جزو هيأت مؤلفان دايرةالمعارف تشيع بوده و با بنياد 

دايرةالمعارف اسالمى و دانشنامه جهان اسالم همكارى مداوم دارد.
از وى مقاله هاى بسيار زيادى در حوزه فرهنگ و فلسفه و دين در دست 

بوده و حدود 40 كتاب تأليفى و ترجمه از آثار اين استاد است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى همچنين با استاد تقى حجاريان از اساتيد 
هنرهاى تجســمى در زمينه نقاشى و مجسمه سازى نيز ديدارى داشت. 
تقى حجاريان سال ها رئيس انجمن هنرهاى تجسمى استان همدان بوده 
و شــاگردان متبحرى تربيت كرده است، وى فارغ التحصيل دانش سراى 
هنر و بازنشســته فرهنگ و ارشاد اســالمى بوده و داراى آثار مكتوب 

متعدد در زمينه هنرهاى تجسمى است.

ولخرج ترين گردشگران خارجى 
به همدان مى آيند 

خيريه باران و جشن باشكوه يلداى مهربانى 
هنرمندان براى كودكان نواختند

 به مناسب شب يلدا با همت خيريه نيكوكارى 
باران مهربانــى جمعه 29 آذر در هتل كتيبه همدان 
جشــن يلداى مهربانى به نفع كودكان كار همدان 

برگزار شد. 
خيريه باران مهربانى از سال 1396 به طور رسمى با 
گرفتن مجوز از وزارت ورزش و جوانان كار خود 
را شــروع كرد و در تير ماه 1398 هدف خود را بر 
روى كودكان كار متمركز كرد. مديريت اين خيريه 
توسط جوانان و كمك هاى مالى مردم جمع آورى و 
اداره مى شــود.در جشن شب گذشته برنامه هايى از 
جمله حافظ خوانى و شاهنامه خوانى به رسم ديرينه 
ايرانيان در هتل كتيبه اجرا شد. عالوه بر برنامه هاى 
متعدد فرهنگى و جانبى گروه موســيقى زنده پاپ 
و ســنتى نيز در اين برنامه هنرنمايى كردند.در اين 
جشن حضور تعدادى از ســالمندان «ياس سفيد» 
همدان كه به همت اعضاى خيريه حضور داشــتند 
موجب شــد شــادى دو چندان برنامه شد.گفتنى 
اســت، ســود حاصل از فروش بليط جشن يلداى 
مهربانى صرف خريد لباس گرم براى كودكان كار 
شــهر خواهد شد. اميد اســت باز هم بتوان لبخند 
هر چنــد كوچكى بر روى لبان كودكان شــهرمان 

بياوريم. عكس يلدايى پرسنل مركز چاپ و بسته بندى(پيام رسانه)


