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انتخابات و ترجمه 
بين المللى مشاركت مردم

 معاون سياسى وزير كشور و رئيس ستاد 
انتخابات  برگزارى  مسئوليت  كه  انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى در 
كشور را بر عهده دارد، بيستمين سفر استانى 

خود براى بررسى...

اصفهان هشتمين خواهر همدان شد 

فاميل دورى 
به نام خواهر!

پروين سليمي »
 به مانند كشور هاى پيشرفته بهترين معلمان را به 
محرومترين نقات اعزام كنيم، قانون متوازن وعدالت 
آموزشى عشايردر كشور اجرايى شودو حق آمد و 
شد، اســكان، كوچ و سختى كار به عشاير پرداخته 
شــود. اين نكته هايى بود كه مدير كل دفتر توسعه 
عدالت آموزشــى، آموزش و پرورش عشايركشور 
درجلسه بررسى مشكالت نظام آموزشى عشايربه 
آن اشــاره كرد و گفت: در سيســتم آموزشى ما با 
ايجاد مدارس غيرانتفاهى آموزش عشايد درحاشيه 
قرار گرفته است و بى تجربه ترين افراد مانند سرباز 

معلم ها را براى مدارس عشاير اعزام مى كنند.
محمود رضا ســيفى افزود: كشورهايى مثل آمريكا 
تنها 6 درصد مدارس شــان غيردولتى است و ما با 
شيوه مدارس غير دولتى به دوران سلسله ساسانيان 

برگشته ايم.
وى خاطر نشــان كرد: نبايد شرايط ما به مرحله اى 
برسد كه كم برخوردارترين مدرسه مختص مدرسه 
عشايرى باشد. چرا كه عشاير نقش برجسته اى در 
توليد كشور دارد. به طوري كه 35 درصد از پرورش 
دام سبك و 28درصد لبنيات كشوررا عشاير توليد 

مى كند. 

 كاهش كيفيت آموزش 
با طبقه بندى مدارس

ســيفى در ادامه اظهار كرد: برخي مســئوالن براى 
فراهم كردن شــرايط بهت تحصيلى فرزندان خود  

مدارس غيرانتفاهى را ايجاد كرده اند.
وى افزود: دانش آموزان عشايرى در 13 نقطه مرزى 
كشور مستقر شده اند و از خدمات آموزش يكسان 
برخوردار نيســتند و معلمان عشــاير نيز عالوه بر 
تدريس، مســئوليت هاى جانبى نيز بر عهده دارند 
و ما در كشور 100 مدرسه عشاير تك نفره را داره 
مى كنيــم كه اين آمار نشــانگر احتمام به آموزش 

عشايراست.
وى افزود: دركشــوري مانند چين كه  180 ميليون 
دانش آموز ابتدايى دارد معلم هاى چند پيشه تربيت 
مى كنند و بهتريــن معلم  ها را  به كم برخوردارترين 

نقطه كشور اعزام مى كنند. 
سيفى در ادامه اظهار كرد:  درجامعه عشاير هر يك 
نفر برابر 16 نفر افراد معمولى جامعه توليد مى كنند، 
ما نيــز در نظر داريم معلمانــى را تربيت كنيم كه 
عالوه بر تدريس به عنوان بهورز، مروج ســالمت، 
كشاورزى و محيط زيســت در كنار اقوام وعشاير 

فعاليت كنند. 

وى گريــزى نيــز 
بر رشــد تحصيلى 
دختران عشــاير زد 
اقدامات  گفــت:  و 
انجــام شــده در 3 
 2/8 گذشــته  سال 
دهــم درصد ميزان 
تحصيلــى  رشــد 
به  نســبت  دختران 
پســران را به همراه 

داشته است و اين نشانگر عنايت آموزش و پرورش 
به عشاير كشور است. مدير كل دفتر توسعه عدالت 
آموزشى، آموزش و پرورش عشاير كشور از ايجاد  
228 مدرسه شــبانه روزى در كشورخبرداد كه هم 
اكنون اين مدارس پذيراى 21 هزار و 157دانش آموز 
عشــاير هستند و نياز است حق آمد و شد، اسكان، 

كوچ و سختى كار به آنان پرداخته شود.
وى ادامه داد: درســال 93 اساســنامه عشايرى به 
امضاى رئيس جمهور رســيد ودر ماده 14 آن مقرر 
شد به منظور بسترســازى متوازن و تحقق عدالت 
آمــوزش و پرورش رديف بودجــه براى آموزش 

عشايرى ديده شود.

 هدف آموزش و پرورش رعايت عدالت 
آموزشي  

مديــركل آموزش وپرورش همدان درنشســتى با 
حضوركارشناســان  عشــايرى آموزش و پرورش 
استان هاى خوزستان، لرســتان، كرمانشاه و ايالم، 
كمبود هاى نظام آموزشى عشاير را ضعف آموزش 

انسانى و منابع مالى دانست. 
محمد پورداود گفت: يكى از رويكردهاى آموزشى 
و پرورش رعايت عدالت آموزش است و درمقوله 
ســواد آموزى و افزايش دانايى عشــاير تحوالت 
خوبى شــكل گرفته اســت و تالش  داريم بخش 

آموزش عشاير تقويت شود.

وى افزود: پوشش تحصيلى براى عشايراز اقدامات 
مهم آموزش و پرورش اســتان همدان است كه 20 
نفر نوآموز و 75 نفر دانش آموز پايه اول شناســايى 

وثبت نام شده اند.
 پــورداود ادامه داد: از 285 هزار دانش آموز درحال 
تحصيل دراســتان 785 نفرآنها عشــاير هستند كه 
در3 مقطع با بيش از 50 كالس درس مشــغول به 
تحصيل اند. 435 نفرازآنها دانش آموزعشاير همدان 

و350 نفر دانش آموزان خوزستاني هستند. 
پــورداود از جذب و هزينه 600 ميليون ريال براى 
خريد تجهيزات مورد نيازمدارس براي دانش آموزان 

عشاير خبر داد.

شكارچيان متخلف در همدان به 
تحمل زندان محكوم شدند

 چهــار شــكارچى متخلف به 
علت حمــل ســالح غيرمجاز و 
توهيــن به مامــوران حين اجراى 
ماموريت، به تحمل حبس تعزيرى 

محكوم شدند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
شهرســتان همدان گفت: مأموران 
زيســت  محيط  حفاظت  يــگان 
حين گشت و كنترل، چهار تن را 
پيش از شكار شناسايى كه از آنها 
كشف  غيرمجاز  سالح  قبضه  يك 

كردند.
پيمان زرين بيان كرد: اين افراد از دســتور پرســنل يگان حفاظت محيط زيست 
تمرد كردند كه فرد داراى ســالح غيرمجاز به 91 روز حبس تعزيرى و ســه تن 
ديگر به جرم توهين و تمرد از دستور ماموران حين انجام ماموريت، هر كدام به 

تحمل يك سال و نيم حبس تعزيرى محكوم شدند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان همدان به ايرنا گفت: همچنين يك 
زوج جوان اقدام به شكار يك راس گراز در مناطق تحت مديريت محيط زيست 
كرده بودند كه به مرجع قضايى معرفى و با راى قاضى به پرداخت جريمه نقدى 

محكوم شدند.
زرين از جريمه يك واحد صنعتى آالينده خبرداد و اظهار داشت: اين واحد توليد 
عايق رطوبتى با وجود چند نوبت تذكر نسبت به نصب فيلتر هوا و رفع معايب 

واحد اقدامى نكرده بود.
وى اضافه كرد: به دنبال پايش شبانه، آاليندگى و باالتر از استاندارد بودن گازهاى 

خروجى از اين واحد توليدى محرز شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان همدان ادامه داد: با ارايه مستندات 
به مرجع قضايى مدير اين واحد مجرم شناخته شده و با حكم قضايى به پرداخت 

جريمه نقدى در حق دولت محكوم شد.

واژگونى خودروى حامل دانش آموزان 
در اسدآباد

 رئيــس دانشــكده علوم پزشــكى اســدآباد از واژگونى خــودروى حامل 
دانش آموزان روســتاى «رستم آباد» در اين شهرستان خبر داد و گفت: اين سانحه 

پنج مصدوم در پى داشت.
بهنام رضا مخصوصى اظهار كرد: در ســانحه ترافيكى واژگونى سرويس مدرسه 
روستاى رستم آباد از توابع شهرســتان اسدآباد، پنج نفر از دانش آموزان مصدوم 

شدند.
وى با بيان اينكه بعد از انجام اقدامات اوليه درمانى توســط فوريت هاى پزشكى 
به بيمارستان حضرت قائم(عج) منتقل شدند به فارس گفت: در نخستين لحظات 

انتقال مصدومين، بر بالين مصدومان حضور يافتيم.
رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد افزود: ضمن بررسى روند درمانى بيماران، 

آنها ويزيت و مورد معاينه تخصصى قرار داد و دستورات الزم را صادر كرد.
وى گفت: سه نفر از مصدومان كه مشكل خاصى نداشتند پس از انجام اقدامات 
درمانى ترخيص شــدند و يك نفر نيز در بخش جراحى بيمارســتان حضرت 

قائم(عج) تحت نظر است.
مخصوصى اظهار كرد: يك نفر ديگر از مصدومان با تروماى ناحيه سر، به همدان 

اعزام شد.

 مدير درمــان تأمين اجتماعى اســتان همدان 
از جذب پزشــك ميهمان به منظــور رفع كمبود 
متخصــص در مديريت درمان تاميــن اجتماعى 

همدان خبر داد.
عليرضا صفرى با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در زمينه توســعه خدمات الكترونيك اظهار كرد: 
در ابتداى برنامه حــذف دفترچه در مراكز ملكى، 
جلســات آموزشــى و هماهنگــى و بازديدهاى 
نظارتــى به منظــور رفع ابهامــات و چالش هاى 
اجرايى برگزار شد و به سرعت به وضعيت حذف 

كامل نسخ دستى رسيديم.
وى بيــان كرد: در بخش درمان غير مســتقيم نيز 
مراكز طرف قــرارداد همكارى بســيار خوبى با 
طرح داشته اند و همكاران دفتر رسيدگى به اسناد 
پزشكى با تعامل مستمرى كه با اين مراكز داشته اند، 

مشكالت خود را پيگيرى و رفع كردند.
مدير درمان تامين اجتماعى همدان به فارس گفت: 

از آنجــا كه حذف دفترچه در مراكز طرف قرارداد 
به عوامل بسيارى وابســته است و مستلزم وجود 
زيرســاخت هاى الزم در مراكز طــرف قرارداد و 
صدور كارت هاى هوشــمند براى بيمه شدگان يا 
استفاده از ظرفيت كارت هاى هوشمند ملى است، 
تا تحقق كامل اهداف آن فاصله زيادى وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه اجراى طرح حذف دفترچه 
در مراكز ملكى منجر به سرعت و دقت بيشتر در 
ارائه خدمات درمانى شده و از خطاهاى دارويى و 
زمان انتظار بيمه شدگان كاسته است تاكيد كرد: اين 
مهــم باعث كاهش تعداد مراجعات براى تعويض 

دفترچه شده است.
صفرى با بيــان اينكه در صورت رفع چالش هايى 
نظير اختالالت احتمالى در سيســتم اســتحقاق 
درمان، رضايت بيمه شدگان از اين خدمات افزايش 
خواهــد يافت گفت: با برقــرارى امكان لينك به 
تصويــر كارت ملى بيمه شــدگان، كنترل هويت 

گيرندگان خدمات و پيشــگيرى از تقلب خواهد 
شد.

وى در خصــوص ارتباط مديريــت درمان تامين 
اجتماعى با دانشگاه  علوم پزشكى استان افزود: در 
سال هاى اخير تعامل سازنده اى با سطوح مختلف 
مســؤوالن و كارشناسان دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان برقرار بوده و تالش شده با جلب همكارى 
بين بخشــى، خدمات بهترى به بيمه شدگان ارائه 

شود.
مدير درمان تامين اجتماعى استان همدان تصريح 
كرد: حوزه مديريت بحران و حوادث و فوريت ها، 
اعتبار بخشــى و نظارت بر مراكز درمانى، صدور 
پروانه بهره بردارى مراكز و استانداردسازى فضاهاى 
درمانى از جمله عرصه هاى تعامل مديريت درمان 

با دانشگاه علوم پزشكى است.
وى به وضعيت اعتباربخشى مراكز درمانى سازمان 
تامين اجتماعى در استان اشاره كرد و گفت: هر دو 

بيمارســتان تابعه استان در آخرين ارزيابى رسمى 
اعتباربخشــى موفق به احراز درجه يك شده اند و 
در ارزيابى هاى مســتمر اعتباربخشى نيز همكاران 
تالش هاى  پزشــكى،  علــوم  دانشــگاه  ارزياب 
بيمارســتان هاى تابعــه در اســتقرار اســتاندارد 

اعتباربخشى را مورد تحسين قرار داده اند.
صفرى عنوان كرد: در يــك دوره از ارزيابى هاى 
مستمر ســال 97 بيمارســتان دكتر غرضى مالير 
از نــگاه ارزيابــان بيشــترين امتيــاز را در بين 

بيمارستان هاى سطح استان احراز  كرده است.
وى خاطرنشــان كرد: سال هاى قبل نيز بيمارستان 
آتيه موفق به احراز درجه يك مثبت اعتبار بخشى 
شــده و تنها بيمارستان ســطح استان است كه در 
تاريخچه فعاليت خود يك دوره رتبه يك عالى را 

آن هم در سال 83 احراز كرده است.
مدير درمان تامين اجتماعى استان همدان با اشاره 
به وضعيت جذب متخصصان در استان گفت: چند 
سال اخير با جذب متخصص داخلى، قلب، چشم 
پزشكى، پوست و زنان، جراحان ارولوژى، گوش 
و حلق و بينى و پزشــكان داروساز و دندانپزشك 
بســيارى از مشــكالت واحدهاى تابعه رفع شده 

است. 
وى بيــان كرد: كمبود پزشــك متخصص به ويژه 
متخصــص راديولوژى، جراح عمومى، متخصص 
طب اورژانس، متخصــص ارتوپدى و جراح مغز 
و اعصــاب از جمله چالش هاى هميشــگى اين 

مديريت بوده است.
صفرى با اشاره به اينكه در سال هاى اخير پيشرفت 
چشــمگيرى در جذب تخصص ها در قالب طرح 
«پركيس» يا پزشــك ميهمان داشته ايم گفت: البته 
همچنان نياز به جذب پزشك در اين تخصص ها 
وجــود دارد.وى با بيان اينكه بــا توجه به ارتقاى 
درمانگاه هاى اسدآباد، تويسركان و نهاوند به سطح 
تخصصى ايــن مراكز نيازمنــد جذب متخصص 
اطفال، زنان و داخلى هســتند  تاكيد كرد: پيگيرى 

در خصوص جذب متخصص وجود دارد.
مديــر درمــان تاميــن اجتماعى اســتان همدان 
خاطرنشان كرد: چالش جذب پزشك مسؤول فنى 
آزمايشگاه و راديولوژى نيز در درمانگاه ها به ويژه 
در شهرستان هاى تابعه موضوع پروانه بهره بردارى 
و ديجيتال كردن تجهيزات تصويربردارى را تحت 

تاثير قرار داده است.

جذب پزشك ميهمان در تأمين اجتماعى همدان

مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشى، آموزش و پرورش عشايركشور:

مدارس عشايرى 
چشم به راه بودجه

جامعه عشاير هر يك نفر برابر 16 نفر افراد معمولى جامعه كار توليد انجام مى دهند

شوراى شهر پس از 
يكسال پرسش هايش را 

از كشو بيرون آورد!

ماندن شهردار 
مالير درگرو 

پاسخ به 
5 سوال

شت
ددا

كبدى استان يا
در آستانه كناره گيرى از ليگ برتر

جوانان كبودراهنگى 
چشم انتظار 

حمايت مسئوالن استان 
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همدان ميزبان بيستمين سفر استانى معاون وزير كشور در آستانه انتخابات

ُعرف: تمامى سليقه ها باشند
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در راستاى تحقق  شهر خوب اجرا مى شود

برنامه مشاركتى شهر و شهردارى 
در همدان
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انتخابات و ترجمه بين المللى مشاركت مردم
 معاون سياســى وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كه مسئوليت 
برگزارى انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى در كشور 
را بر عهده دارد، بيستمين سفر استانى خود براى بررسى ميزان آمادگى 

ستاد انتخابات استان ها را به استان همدان  اختصاص داد.
اينكه همدان چرا در سفر مسئوالن همواره در بين استان هاى نيمه دوم 

ليست قرار مى گيرد بحث جدايى است اما به نظر 
مى رســد معاون سياسى وزير كشور بايد سفرهاى خود به استان ها را 
يك دور ديگر تمديد كند كه انتظار اين است در آن دور استان همدان 

بين  استان هاى نيمه اول ليست باشد.
اما جداى از اين گاليه، تحليل معاون سياســى وزير كشور كه سابقه 
فعاليت در وزارتخانه هاى تحليل محور و امنيتى را دارد در استان قابل 

تامل و توجه است.
عرف در ديدار با نماينده ولى فقيه در اســتان، ضمن توضيح شرايط 
طراحى شــده و اهداف وزارت كشور در انتخابات به موضوع مهمى 

اشاره كرده كه توجه به آن الزم است .
ُعرف گفته اســت؛ مشــاركت مردم در انتخابات پيش رو ترجمه بين 
المللى خواهد داشــت چرا كه هر مقدار مشاركت افزايش يابد توطئه 

هايى كه دشمنان برنامه ريزى و تحميل كردند ، خنثى مى شود.
البته انتخابات در ايران هرگز از منظر نگاه خارجى و ترجمان بين الملى 
تهى نبوده است اما اين ترجمان آيا امكان حيات در عرصه سياسى به 
همان شكلى كه مردم مدنظرشان بوده را يافته يا تنها نگاه ابزارى به آن 

شده و به افتخار به اين حضور بسنده شده است، بحثى ديگر است.
مشــاركت مردم در انتخاباتهاى ايران همواره حماسه آفرين بوده و در 
هيچ انتخاباتى نبوده كه ســخن از مشاركت باالى مردم ، عالقه آنها به 

تعيين سرنوشت خود و استفاده از حق راى سخن در ميان نباشد .
اما بايد توجه داشــت كه مردم مشاركت منفعالنه در انتخابات ندارند 
و براى اينكه رأيى داده باشــند به پاى صندوق نمى روند بلكه انتظار 
دارند فكر و انديشه و برنامه اى كه به آن راى مى دهند امكان بروز و 

فعاليت و توسعه در كشور و بين الملل پيدا كند.
اگر تصور شود رأى مردم تزئينى است و هدف از برگزارى انتخابات 
نمايش مشــاركت مردم است و بعد از آن نمايش هم گروه پيروز در 
انتخابات با راى مردم ، بازنده اصلى در اجراى برنامه ها باشند و مردم 
رها شوند تا انتخابات بعد كه به مشاركت آنها نياز است دوباره عزيز 
شــده و راديو و تلويزيون و مســئوالن دائم از آنها تعريف كنند، اين 
تصور برخالف مردمساالرى دينى و حق مهم مردم بر تعيين سرنوشت 

خود با استفاده از صندوق راى است.
البته منظور معاون سياسى وزير كشــور اين نيست و قطعا مشاركت 
و راى مــردم به يــك ديدگاه يا تفكر مبناى مآغازيت و ســرمايه آن 
ديدگاه قانونى در ادامه فعاليت است اما بايد همه توجه داشته باشند كه 
انتخابات تنها يكبار اتفاق نمى افتد و تقريبا هر سال انتخابات در ايران 
برگزار مى شــود و مردم بايد تاثير راى خود در تغيير شرايط يا تثبيت 

شرايط را ببينند تا مشاركتهاى حماسى خود را تكرار كنند.
از اين منظر قطعا مردم شــرايط موجود تحريم ها و فشــارها را نمى 
پسندند و حداقل در دو انتخابات گذشته به شكست تحريم ها و تعامل 
با جهان راى دادند و اين بار هم براى رد تحريم ها و فشــارها باز در 
انتخابات مشاركت خواهند كرد اما اين مشاركت بايد ترجمان داخلى 
نيز داشته باشــد كه همان پذيرش خواست اكثريت مردم است كه از 

طريق صندوق راى اعالم شده است.

نمايشگاه بزرگ كتاب در همدان افتتاح شد
 مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان گفت: نمايشگاه و فروشگاه بزرگ كتاب 
در محل كتابخانه مركزى همدان به مناســبت بيست و هفتمين دوره كتاب، كتابخوانى و 

كتابدار افتتاح شد.
به گزارش فارس، روز گذشته نمايشــگاه بزرگ كتاب در محل كتابخانه مركزى همدان 
واقع در تپه مصلى با حضور مديران فرهنگى استان و شخصيت هاى علمى و ادبى برجسته 

همدان افتتاح شد.
مديــركل كتابخانه هــاى عمومــى اســتان همــدان در ايــن مراســم بــا بيــان اينكــه ايــن 

ــان مــاه ادامــه خواهــد داشــت اظهــار كــرد: در ايــن نمايشــگاه   ــا 30 آب نمايشــگاه ت
4 هــزار عنــوان در بيــش از 25 هــزار نســخه در معــرض ديــد بازديدكننــدگان قــرار 

گرفتــه اســت.
ــه صــورت يكســره از هشــت  ــن نمايشــگاه ب ــه اي ــان اينك ــا بي ــى ب ــه زارع عاطف
تــا 20 هــر روزه در حــال ارائــه خدمــات اســت افــزود: تخفيــف در نظــر گرفتــه 
شــده بــراى كتــاب تــا ســقف 50 درصــد اســت و در بخش هــاى مختلــف 

ــاوت اســت. متف
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در ســال گذشــته مــردم اســتقبال خوبــى از نمايشــگاه كتــاب 
داشــتند كــه انگيــزه اصلــى مــا بــراى برگــزارى ايــن نمايشــگاه در ســال جــارى اســت 

تصريــح كــرد: بــا همــه ناشــران اســتان مكاتبــه بــه عمــل آمــد تــا آثــار خــود را در 
ــواره وجــود دارد كتــب ناشــران  ــن آمادگــى هم ــد و اي ــن نمايشــگاه عرضــه كنن اي

بومــى نيــز ارائــه شــود.
مديــركل كتابخانه هــاى عمومــى اســتان همــدان تأكيــد كــرد: بخــش دفــاع مقــدس 
بــه ويــژه آثــار اســتانى بــراى مــا بســيار حائــز اهميــت اســت و بخــش ويــژه اى بــراى 

آن ديــده شــده كــه در حــال تقويــت هــم هســت.
وى خاطرنشــان كرد: عموم مردم مخاطبان اصلى اين نمايشگاه هستند و در بخش هاى 
مختلف، به ويژه ادبيات، كودك و نوجوان، روانشناســى، كتب درســى، تاريخى و دين 

آماده ارائه خدمات به مردم است.

«انتقاد» و «گاليه» 
دستوركار ديروز شورا

برگزارى كنگره ملى آيت ا... تالهى 
28 آذر در همدان

 همدان دبير كنگره ملى آيت ا... تالهى گفت: كنگره آيت ا... تالهى در 
روز 28 آذر ماه در شهر همدان برگزار مى شود.

 ســيد محمدكاظم حجازى در نشست هم انديشى دبير كنگره آيت ا... 
تالهى در همدان، با بيان اينكه  رشد و تعالى اين شخصيت برجسته در 
همدان صورت گرفته، اظهار كرد: بايد اطالع رسانى برگزارى كنگره به 

صورت موثر و قوى انجام گيرد.
وى ادامه داد: در اين زمينه الزم اســت مقدمات در ســطح استانى و 
كشــورى با دقت نظر باشــد و نياز به مشــورت با رسانه ها به عنوان 

متوليان فرهنگى وجود دارد.
حجارى با توضيــح رابطه تنگاتنگ آيت ا... تالهى با جوانان بيان كرد: 
برگزارى نشست ها بايد بتواند حوزه هاى اجتماعى را تحت تأثير قرار 

دهد و براى افراد به ويژه جوانان موثر باشد.
وى با تأكيد بر اينكه هدف از برگزارى اين نشست انجام كار فرهنگى 
اســت كه با مشورت رسانه ها محقق مى شود، بيان كرد: شش كميته 
استانى كه عبارتند از كميته هاى علمى، تبليغات، فرهنگى و پشتيبانى، 
اطالع رســانى، امور انتظامى و امنيتى و مردمــى در دبيرخانه كنگره 

مشغول به فعاليت هستند.
به گزارش ايسنا،دبير همايش ملى كنگره آيت ا... تالهى در ادامه با بيان 
اينكه تاكنون كميته هاى نامبرده برنامه ريزى و جلســاتى را تشــكيل 
داده اند، تصريح كرد: در روز 27 آذر مراســم مردمى و 28 آذر برنامه 
كنگره با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، وزير علوم تحقيقات و 
فناورى و اساتيد حوزه علميه قم در سالن همايش هاى علوم پزشكى 

برگزار خواهد شد.
حجازى اضافه كرد: در كنگره از هشــت كتاب كه در طول 20 ســال 
توسط فرزند آيت ا... تالهى از دست نوشته هاى ايشان گردآورى و 30

طلبه از حوزه علميه قم به نگارش درآورده اند، رونمايى مى شود.
وى در ادامه گفت: حدود 50 مقاله به دبيرخانه كنگره ارســال شــده 
كه مراحــل داورى را مى گذرانند و در كنگره از آثار برگزيده تجليل 

خواهد شد.

رئيس كل دادگسترى همدان:
سياست هاى جناحى ما

 نبايد به سمت حبس گرايى باشد
 رئيس كل دادگســترى اســتان همدان با بيان اينكه سياست هاى 
جناحى ما نبايد به ســمت حبس گرايى باشد، گفت: اعمال مجازات 
جايگزين حبس مناســب ترين راهكار براى كاهش جمعيت كيفرى 

زندان ها است.
به گزارش ايســنا، محمدرضا عدالتخواه در دومين جلســه شــوراى 
پيشگيرى از وقوع جرم استان همدان، ضمن تشريح فوايد حبس زدايى 
و اســتفاده از مجازات جايگزين حبس  اظهار كــرد: هدف از اعمال 
مجــازات بايد اصالح مجرمان باشــد چرا كه در دين مبين اســالم 

مجازات ها جنبه هاى اصالحى دارد.
وى بــا نقل رواياتى از قرآن كريــم و احاديث معصومين(ع) عفو و 
گذشــت را يكى از موهبتهاى الهى دانست و بيان كرد: در جرائم 
قابل گذشــت و پــس از اعالم رضايت شــاكى، اعمــال مجازات 
جايگزين حبس مناســب ترين راهكار براى كاهش جمعيت كيفرى 

زندان ها است.
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان با تأكيد بر اينكه دستگاه هاى 
پذيرنــده محكومان جرائم غيرعمد از خدمات عمومى اين محكومان 
در پيشــبرد برنامه هاى خويش اســتفاده مطلوب خواهند كرد، گفت: 

سياست هاى جناحى ما نبايد در جهت حبس گرايى باشد.

جاذبه گردشگرى در تأسيسات آبى استان 
همدان ايجاد مى شود

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان گفت: شرايط ايجاد 
جاذبه گردشگرى در تأسيسات آبى استان به زودى از طريق فراخوان 

اعالم خواهد شد.
به گزارش مهر، منصور ســتوده در جلســه گردشگرى كه با حضور 
مديركل ميراث فرهنگى و گردشــگرى اســتان همدان و نمايندگانى 
از شــهردارى همدان برگزارشــد، گفت: به منظور تسهيل و توسعه 
ســرمايه گذارى در بخش گردشــگرى در منابع و تأسيســات آبى و 
پيرامون آنهــا تفاهمنامه اى بين وزارت نيرو و وزارت تازه تأســيس 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى در خرداد ماه سالجارى 

به امضا رسيد.
وى گفت: بر اســاس اين تفاهم نامه اجازه داده شــده گردشگران با 
رعايت كامل قوانين و مقررات زيســت محيطى در تأسيسات و منابع 

آبى كشورمان به گردشگرى بپردازند.
وى اظهار كرد: هدف شــركت آب منطقه اى تثبيــت جايگاه آب در 
توسعه گردشگرى با رويكرد تنوع بخشى به بهره بردارى از منابع آب 
و شناســايى و معرفى ظرفيت هاى گردشگرى و تفريحى در منابع و 
تأسيسات آبى و پيرامون آنها و تشويق و ترغيب سرمايه گذاران بخش 
غيردولتى در زمينه گردشــگرى در منابع و تأسيســات آبى و افزايش 
رقابت پذيرى در صنعت گردشگرى آبى و شفاف سازى مسئوليت ها و 

نحوه صدور مجوز براى فعاليت هاى گردشگرى است.
ستوده افزود: سرمايه گذاران متقاضى شركت در اين طرح بايد قبل از 
هر اقدامى مطالعات دقيقى از شــرايط منطقه بخصوص مصرف آب 

شرب و كاشت گونه هاى كم آب بر را انجام دهند.
مدير عامل شــركت آب منطقــه اى همدان ادامــه داد: در خصوص 
حريم ها نيز بايد از شــركت آب منطقه اى و اداره منابع طبيعى استان 

استعالم صورت گيرد تا در آينده با مشكل مواجه نشوند.

1- اصولگرايان به فرمول رسيدن به ليست نهايى انتخابات درهر حوزه 
نزديك شــده اند. گويا بررسى وضعيت 3 برابرى داوطلبان هر حوزه 
براى رسيدن به افراد نهايى مد نظر اين جناح است. گفتنى است با اين 
فرمول در اســتان وضعيت 30 داوطلب اصولگرا براى قرار گرفتن در 

ليست نهايى بررسى خواهد شد.
2- برخى مسئوالن اســتان همچنان درصدد نشان دادن تمايز خود با 
مردم هستند. گويا اين مسئوالن عالقه اى به در كنار مردم قرار گرفتن 
ندارند. گفتنى اســت در  عكسى كه از مراسمى در يكى از شهرستان 
هاى اســتان در جمعه گذشته منتشر شده ، مسئوالن بر روى صندلى 
نشسته اند و مردم پشت سر آنها ايستاده اند! و تمايز مسئوالن و مردم 

به خوبى نمايان است!
3- يكى از نمايندگان اســتان قصد دارد به وزير كشــور تذكر بدهد. 
گويا اين تذكر به خاطر دخالت بى جاى يكى از واحدهاى استاندارى 
همدان در موضوع بازاريابى مطبوعات اســت. گفتنى است گويا دفتر 
بازرسى استاندارى در اقدامى خارج از وظايف اين دفتر، در بخشنامه 
اى به دســتگاه هاى دولتى از آنها خواســته از سفارش آگهى توسط  
بخش دولتى و خصوصى در مناسبت ها به مطبوعات استان، پيشگيرى 

كنند!
4- برخى اســتخدام هاى دانشگاه علوم پزشــكى سفارشى و بدون 
آزمون بوده است. گويا در اين استخدام ها نزديكان مسئوالن دانشگاه 
به كار گرفته شــده اند. گفتنى است اين در شرايطى است كه دانشگاه 
علوم پزشكى چندى پيش براى جذب نگهبان به صورت شركتى اقدام 

به برگزارى آزمون كرد.
5- بيمه بيمارستانى حذف شــده است.گويا ديگر بيمه براى بيماران 
در بيمارســتان براى كاهش هزينه ها انجام نخواهد شد و اين اقدام به 
دليل بيمه اجبارى همگان انجام مى شــود. گفتنى است بيمه سالمت 
براى اســتفاده از بيمه در بيمارســتان پس از آغاز بيمه، ده روز زمان 

گذاشته است.

 صحن شــوراى شــهر همدان بــا طرح 
موضوعاتى چون «گاليه از تعيين نشدن سهم 
شــهردارى توسط شركت سياحتى عليصدر و 
تله كابيــن» و «انتقاد از اليحه ماليات بر ارزش 

افزوده» برگزار شد.
كامران گردان در صحن 52 شــورا خواســتار 
قانع كردن اعضا در كميسيون ها در موضوعات 
مختلف شــد و گفت: موارد مطرح شــده در 
صحن بايد تصميم گيرى شــود و وقت هدر 

نشود.
رئيس شــوراى اســالمى شــهر همــدان در 
خصوص بازديدها توســط كميسيون اقتصاد 
و سرمايه گذارى شــورا  از شهرهاى مختلف 
بيــان كرد: اعتقاد دارم بازديدها خوب اســت 
اما پيگيرى موارد مهمتر است چراكه تنها يك 
اسم و يا خواهرخواندگى آورده اى براى شهر 

نخواهد داشت.
به گــزارش فارس، رئيس كميســيون برنامه، 
بودجه و امور مالى شــوراى شهر همدان نيز 
در نطق پيش از دســتور خواستار تعيين سهم 
شــهردارى در شــركت هايى همچون شركت 
ســياحتى عليصدر و تله كابين گنج نامه شد و 
خاطرنشــان كرد: با گذشــت دو سال از عمر 
شــورا هنــوز در اين خصوص بــه نتيجه اى 
نرسيديم؛ بارها گفتيم شركت سياحتى عليصدر 
درآمد، سود و زيان و سهم شهردارى را شفاف 

كند.
اكبر كاووسى اميد به پيگيرى تله كابين گنج نامه 
طى 1/5 سال گذشته توسط كميسيون حقوقى 
اشاره كرد و يادآور شد: هنوز گزارشى در اين 
خصوص ارائه نشده بعد از دو سال پيگيرى و 
نتيجه مشخصى بگيريم و به مردم اعالم كنيم؛ 
انتظار مى رود كميسيون حقوقى هر چه سريع تر 

نتايج را به صحن شورا اعالم كند.
كاووسى اميد اظهار كرد: شهردارى طى دو هفته 
آينده وضعيت تله كابين و شــركت ســياحتى 

عليصدر را مشخص كند.
نايب رئيس شــوراى شهر همدان نيز با اشاره 
به جلسه هفته گذشــته با نمايندگان گفت در 

اين جلســه اليحه ماليات بر ارزش افزوده و 
مشــكالت در ايــن خصوص بــا هدف رفع 

مشكالت در شهردارى مطرح شد.
حميد بادامى نجات با تأكيد بر اينكه مى خواهند 
اختيار شــوراها در اخذ عــوارض را بگيرند 
بيان كرد: در اين جلســه مطرح شــد كه سهم 

شهردارى ها از عوارض كاهش مى يابد.
وى افزود: اگر ســال آينده شــهردارى ها و 
به ويژه شــهردارى همــدان در جمع آورى 
مشكل  دچار  آتش نشانى  و  اتوبوس ها  زباله، 
شــود يكى از موارد اين بوده كه نمايندگان 

نتوانسته اند از حق شهردارى ها دفاع كنند.
نايب رئيس شــوراى شــهر همدان در ادامه 
تصريــح كرد: 70 تــا 80 درصد شــوراهاى 
شهرســتان ها تعطيل هستند كه برخى رسانه ها 
اين مورد را به اشــتباه در خصوص شوراهاى 

شهر عنوان كرده بودند.
 مخالف طرح توسعه اى در باالدست 

سد اكباتان هستم
رئيس كميســيون فنى عمرانى شــوراى شهر 

همدان نيز با اعالم مخالفت خود در خصوص 
اجراى بوستان اكباتان در باالدست سد اكباتان 
بيان كرد: مخالفت خود را با اجراى اين طرح 

اعالم مى كنم.
علــى رحيمى فــر بــا بيــان اينكــه آنچــه 
محــور  دو  از  مى كنيــم  بررســى  اكنــون 
افــزود:  اســت  معمــارى  و  شهرســازى 
مى شــود مباحــث زيســت محيطى را در ايــن 

طــرح مدنظــر قــرار داد.
وى با تأكيد بر اينكه اكنون در اصفهان با توجه 
به اجراى طرح در پايين دســت سد مشكالت 
بســيارى داريم تصريح كرد: تاالب گاوخونى 
از بين رفته، حق آبه كشــاورزان را نمى توانند 
بدهند؛ نبايد اين طرح را در باالدســت ســد 

اكباتان ايجاد كنيم.
منطقــه  احــداث  گفــت:  رحيمى فــر 
ــتان 250 ــگرى بوس ــى گردش ــه تفريح نمون

ــهر  ــن ش ــداكباتان اي ــاالى س ــارى در ب هكت
اســت. غيركارشناســى  

رئيس كميســيون فنى عمرانى شــوراى شهر 

همــدان ادامــه داد: مشــاهده مى كنيــم هيچ 
كار توليدى در اين ســد نيســت و خود سد 

اكوسيستم را از بين مى برد.
كشاورزى  حق  آبه  دارد  آب  سد  اگر   

را سخت  گيرانه ندهند
وى بــا تأكيد بــر اينكه اگر ســد آب دارد 
حق  آبه كشــاورزى را ســخت گيرانه ندهند 
خاطرنشــان كرد: اگــر آب داريــم چرا از 
تالوار آب مى آوريم، چرا بايد در باالدســت 
ســد ويال ايجاد كنيم و دغدغه براى هزينه 

نگهدارى آن داشته باشيم.
رحيمى فــر با بيــان اينكــه بايــد معقوالنه 
تصميم گيــرى كنيم يادآور شــد: مخالف اين 
موضوع هســتم كه در باالدســت سد اكباتان 

توسعه اين گونه  داشته باشيم.
وى با تأكيد بر اينكه توســعه در باالدست سد 
اكباتان كلى مشــكالت ايجــاد مى كند اظهار 
كرد: نمى دانم فشار سياسى پشت اين موضوع 
هســت؛ اين طرح الگوى عملــى و اجرايى 

اصفهان است.

نخســتين برنامه مشاركتى شــهر و شهردارى 
همدان با عنوان برنامه  راهبردى عملياتى شهر 

همدان اجرا مى شود.
شهردارى  و  شــهر  راهبردى-عملياتى  برنامه 
همدان يك چشم انداز بيست ساله با مشاركت 
تمامى ذينفعان تدوين مى شود، سپس تدوين 
نخســتين برنامه عملياتى پنج ســاله از چهار 
برنامه عملياتى پنج ســاله در دستور كار قرار 

مى گيرد.
معاون برنامه ريزى و توســعه سرمايه انسانى 
شهردارى همدان با اشاره به اينكه نكته اى كه 
درباره برنامه راهبــردى مورد تأكيد ويژه قرار 
گرفته است توجه به «اجرا» و نه «تدوين» سند 
به عنوان هدف نهايى بوده اســت عنوان كرد: 
همچنين فرايند راهبردى به لحاظ دستاوردهاى 
مهمى كه مى تواند از نظر اصالح نظام مديريت 
شهرى، پاسخگو كردن نهادها و شفاف سازى 
فرايندها به دنبال آورد، مورد استقبال واقع شده 

است.
مرتضى حضرت زاده بيان كرد: پرســش هاى 
بنيادين  هم چون  در كجــا قرار داريم؟ چرا 
در اين وضعيت به ســر مى بريم؟ چرا وجود 
داريــم؟ (فلســفه وجودى ســازمان) به كجا 
مى خواهيم برويم؟ چگونه مى خواهيم برويم؟ 
با چه ابزارى حركت مى كنيم؟ سازمان اجرايى 
و ادارى حركت به سمت آنچه مطلوب ماست 
چيســت و چگونه بايد باشد؟ در  فرايند اين 

برنامه راهبردى مورد توجه قرار گرفته است.
معاون برنامه ريزى و توســعه سرمايه انسانى 
شــهردارى همدان بــا بيان اينكه بــا تدوين 
برنامه هاى عملياتى برنامه ها و وظايف محوله 
براى شهردارى و ســازمان ها و معاونت هاى 
وابســته به آن به طور خاص تعيين مى شــود 
گفت: ايــن برنامه هاى عملياتى بايســتى در 

راستاى تحقق چشم انداز تدوين شوند.

وى با اشــاره به اينكه ضرورى است تا منابع 
مالى مورد نياز براى اجراى برنامه هاى عملياتى 
در بودجه ســاليانه شــهردارى پيش بينى شود 
اظهــار كرد: اين برنامه مبتنــى بر بخش هاى 
مبانى و پشــتوانه هاى نظرى و زمينه سازى و 
تدارك مقدمات، مطالعات موضوعى (سنجش 
و تحليل وضع موجود) ، چشم اندازســازى، 
تدويــن راهبردهــا، ارائــه چشــم اندازها و 
راهبردهاى توســعه شــهر به مقامات مسئول 
جهت تصويب، برنامه راهبردى شهر همدان و 
سياست هاى اجرايى ،برنامه در سطح عملياتى 
شــهردارى، ارزيابى طرح راهبردى و ترسيم 
كالن نظــام پايش و ارائه برنامه آموزشــى (با 

همكارى آموزش شهردارى همدان) است.
حضرت زاده با بيان اينكه بر اساس دستورالعمل 
ابالغى وزارت كشور يك ستاد برنامه داريم كه 
رياســت آن بر عهده شهردار همدان و دبيرى 
آن بر عهــده معاونت برنامه ريزى و توســعه 
سرمايه انسانى اســت گفت: اين ستاد شامل، 
كارگروه هاى اجتماعى و فرهنگى، حمل و نقل 
و ترافيك، محيط زيست و خدمات شهرى و 
مديريت بحران شهرسازى و معمارى، مديريت 
و هوشمندسازى، مالى و اقتصاد شهرى است.

معاون برنامه ريزى و توســعه سرمايه انسانى 
شــهردارى همدان با اشــاره به اينكه رياست 
كارگروه هــا بــر عهــده معاونــان و مديران 
شهردارى همدان است، گفت: مديريت برنامه 
و بودجه به عنوان دبير اين كارگروه ها فعاليت 

مى كند. 
وى با بيان اينكه به ازاى هر كدام از چهار منطقه 
شهردارى، يك كارگروه منطقه اى تشكيل شده 
است عنوان كرد: ما  در كنار مشاور طرح نقش 
فعاالنه در تهيه برنامه بازى مى كنيم كه موفقيت 
در جلب مشاركت شهروندان مى تواند برنامه 

را واقعى تر و موفق تر نمايد.

حضرت زاده در ادامه ســخنان خود با تأكيد بر 
اينكه شــهردارى همدان بــا توجه به وظايف 
متعدد اجرايى كه بر عهده دارد همواره با ساير 
دستگاه هاى اجرايى در تعامل است بيان كرد: 
شوراى شــهر نيز در اين زمينه نقش مشورتى 
و نظارتــى  به عنوان تصويب كننده نهايى اين 

برنامه را بر عهده دارد.
 معاون برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى 
شــهردارى همدان با بيان اينكه مشــاركت 
شــهروندان نيز به عنوان اصلى ترين گروهى 
كه از اجراى برنامه  متأثر مى شوند بسيار مهم 
است گفت: هسته اصلى اين برنامه مشاركتى 
بودن آن اســت و همچنيــن وجه تمايز اين 
قلمداد  شــهرى  برنامه هاى  ســاير  با  برنامه  

مى شود. 
حضرت زاده با اشاره به اينكه در ابان سال 94

وزارت كشور دستورالعمل تهيه، تصويب، اجرا 
و پايش برنامه عمليات نوســازى و عمران و 
اصالحات شــهر (برنامــه راهبردى-عملياتى 
شــهر و شهردارى) را به شــهردارى ها ابالغ 
كرده اســت بيان كرد: در اين راستا  شهردارى 
همدان براى پنج ســاله 95 تــا 99 از رهگذر 
برگزارى جلســات متعدد كارشناســى، يك 
برنامه راهبردى تهيه كرده است كه  از ثمرات 
اين برنامه مى توان به آشــنايى اركان مديريت 
شهرى همدان با مفهوم برنامه ريزى راهبردى 

و چشم اندازسازى اشاره كرد.
وى با بيان اينكه نحوه تهيــه و تدوين برنامه 
با دستورالعمل ابالغ شــده تفاوت هايى دارد 
كه از مهم ترين آن ها مى تــوان به نبود ردپاى 
شهروندان در دســتورالعمل اشاره كرد عنوان 
كــرد: در اين زمينه شــهردارى همدان بر آن 
شد تا با برگزارى مناقصه و انتخاب مهندسين 
مشــاور نقش جهان پارس نخســتين برنامه 
مشاركتى شهر را آغاز نمايد كه همه كنشگران 

مِن جمله شهروندان همدان در آن حضور فعال 
و مثمر ثمر دارند. 

حضرت زاده با اشــاره به عوامل موفقيت اين 
برنامه راهبردى توســعه شــهرى بيــان كرد: 
حصول توافق و اجماع ميان تمامى كنشگران 
و ذى نفعان شهرى، مشاركت ذينفعان كليدى، 
پيش بينــى منابع مالى و تأميــن منابع مالى به 
شيوه هاى نوآورانه، نهادسازى، راهبرى شهرى 
كارآمد، ظرفيت ســازى و بكارگيرى ابزارهاى 
تجزيه و تحليل مناسب، موفقيت در گام هاى 
اوليه، اتخاذ سياست هاِى ملِى حمايتى، سيستم 
ارزيابى و نظارت كارآمد، ســرمايه گذارى بر 
مدار مزيت هاى رقابتى شهرها، ايجاد محملى 
جهت باال بــردن دانش و مهارت هاى جمعى، 
واقع گرايى و تدوين چشم انداز مشترك و مورد 
وفاق از جمله اين عوامل است كه ما بايد سعى 
كنيــم تا جايى كه مقدور اســت اين موارد را 
به مثابه يك چراغ راهنما در برنامه راهبردى-
عملياتى شهر و شهردارى همدان مورد توجه 

قرار دهيم.
وى در پايان با بيــان اينكه اگر اعتماد مردم 
جلب شود و در تشــخيص نيازهاى شان به 
مديريت شــهرى كمك كننــد، نتايج برنامه 
به ســمت برطرف كردن نيازهاى شهروندان 
شــهردارى  كرد:  عنوان  مى كند  جهت گيرى 
درصــدد اســت براى تســهيل مشــاركت 
فرآيند تهيــه برنامه، ضمن  در  شــهروندان 
بكارگيــرى ابزارهــاى مشــاركتى همچون 
انعكاس اخبار مرتبط با برنامه در رسانه ها و 
مطبوعات، تبليغــات محيطى همچون نصب 
بنر، اســتند و پوستر در سطح شهر، چاپ و 
توزيع بروشور، راه اندازى وب سايت برنامه 
http://2040.hamedan.ir آدرس  بــه 
شــهروندان را با موضوع آشنا و متعاقبًا آن ها 

را به مشاركت تشويق نمايد.

در راستاى تحقق  شهر خوب اجرا مى شود

برنامه مشاركتى شهر و شهردارى در همدان
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پروژه26ساله فاضالب شهرى 60 درصد 
پيشرفت فيزيكى دارد

 پروژه احداث فاضالب شــهرى نهاوند در سال 1371 آغاز شد و 
قرار بود بر اســاس پيش بينى ها اين پروژه در سال 1392 به اتمام و 
تحويل برسد  كه اختصاص نيافتن كامل اعتبارات سبب شد اين پروژه 

به موعد اعالم شده  نرسد.
 اين پروژه شامل مطالعه انجام طرح، احداث 16 هزار متر خط انتقال 
شبكه اصلى، احداث دو واحد ايستگاه پمپاژ، احداث 110 هزار و 740 
متر شبكه فرعى و احداث تصفيه خانه فاضالب با ظرفيت 14 هزار و 

500 متر مكعب در شبانه روز است.
طبق نخســتين موافقت نامه براى اجراى اين پروژه 20 ميليارد و 241

ميليون تومان اعتبار پيش بينى شــد كه كل اعتبارات تخصيص يافته به 
اين پروژه تاكنون 14 ميليارد تومان بوده است.

امســال 60درصد شهر نهاوند و 100درصد منطقه فرماندارى با2هزار 
انشعاب تحت پوشش فاضالب شهرى با100كيلومتر خط لوله قرار مى 
گيرد و در نهايت 80درصد باقيمانده است و تاكنون حدود20ميليارد 
هزينه شده و درمدت 25ســال از آغاز اجراى پروژه از سال71تا 94، 
40درصد كار انجام و از 94تا 96بدليل كمبود اعتبارات خواب پروژه 
عنوان شد كه از اين تاريخ تا كنون هم اگر با موافقت نامه اوليه حساب 
شــود 90 درصد اما با احتساب گسترش شهرى و افزوده شدن طول 
شبكه به از 120به 180كيلومتر اين پيشرفت در نهايت 60 درصد است 
كه با اتمام 18كيلومتر اين شــبكه تا پايان سال به بيش از 100كيلومتر 

خواهد رسيد.
98ازمحــل  اعتبارســال  اخيــر  در3ســال  شــريفى  گفتــه  بــه 
اســتانى3ميليارد و915ميليــارد تومــان بــوده كه100درصــد تخصيص 
ــون  ــه 750ميلي ــى ك ــوازن مل ــل ت ــم مح ــارد ه ــم ميلي ــه 2وني يافت
ــارد  ــروژه 70ميلي ــن پ ــراى اتمــام اي ــه ب ــه اســت ك تخصيــص يافت
ــا در  ــه افزايــش قيمــت ه ــا توجــه ب ــاز اســت. ب ــار ني ديگــر اعتب

ــود. ــى ش ــى م ــش بين ــم پي ــن رق ــده اي ــال هاى  آين س
به گفته وى اين اعتبارات هم با پيگيرى هاى نماينده نهاوند و مديركل 

آبفا شهرى استان دريافت شده است. 
 اختصاص 6 ميليارد و 450 ميليون 

براى آب شرب گيان
مدير آبفا شهرى نهاوند در ادامه با بيان اينكه براى توليد آب مصرفى 
شهرستان نهاوند 20 حلقه چاه با دبى 672 ليتر در ثانيه وجود دارد كه 

ميزان مصرف مشتركين شهر نهاوند 252 ليتر در ثانيه است.
مرتضى شريفى آب شرب نهاوند را يكى باكيفيت  ترين آب هاى استان 
دانست وگفت:پروژه فاضالب شهرى نهاوند را در شرايطى كه اجراى 
آن  در شــرايط مالى فعلى خوب پيش مى رود را براى بهره بردارى 

كامل بدون وقفه، ادامه خواهيم داد.
مديرآبفاشــهرى نهاوند از  اختصاص 6 ميليــارد تومان براى احداث 
مخزن آب شهر گيان خبر داد و افزود: به منظور احداث مخزن زمينى 
آب شــرب شــهر گيان با ظرفيت 2 هزار متر مكعب 6 ميليارد تومان 

اعتبار اختصاص داده شده است.
وى به اقدامات انجام شــده براى اصالح خطوط آب خيابان سعدى 
نهاوند اشاره كرد و گفت: به منظور اصالح و به روز كردن خطوط آب 
و فاضالب خيابان سعدى كه قرار است به پياده راه تبديل شود تاكنون 

870 ميليون تومان از محل اعتبارات اين شركت هزينه شده است.

 مطالبات بهورزان در اسدآباد به روز مى شود
 تــالش و پيگيرى هــا براى به روز شــدن مطالبات بهورزان در اســدآباد ادامه دارد 
سرپرســت دانشكده علوم پزشكى اســدآباد گفت: دهه هاى گذشته افتخارات زيادى در 
سيستم بهداشتى كشور به دســت آمده كه يكى از كليدى ترين زنجيره هاى اين موفقيت، 

بهورزان تالشگرى بودند كه در  شبكه هاى بهداشتى به ارائه خدمت پرداخته اند.
بهنام رضا مخصوصى با بيان اينكه امروز اســتقرار شــبكه هاى بهداشتى در كشور باعث 
افتخار در منطقه و جهان شده است گفت: بنيادى ترين ركن نظام سالمت، بهورزان هستند 
كه در محروم ترين شرايط كارى و در راستاى ارتقاى سالمت مردم منطقه تالش مى كنند.

سرپرست دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد بيان كرد: بهورزان وظايف سنگينى در جامعه 
برعهده دارند كه مى توان به ارتقاى ســالمت روستائيان، واكسيناسيون، انجام مراقبت هاى 
زنان باردار و كودكان و سالمندان، پيش گيرى از بيمارى هاى واگير و غير واگير و شناسايى 

جمعيت روستايى اشاره كرد.
وى ادامه داد: اين وظايف خطير، توجه جدى به مشــكالتى كه نظام سالمت با آن مواجه 
اســت را مى طلبد كه از آن جمله مى توان به بيمارى هاى واگير و غير واگير، مشــكالت 
اجتماعى، بيمارى هاى مزمن و صعب العالج و مشاركت بين بخشى در رفع اين مشكالت 
اشاره كرد.مخصوصى با بيان اينكه در مرحله دوم طرح تحول سالمت مقوله بهداشت مورد 
توجه جدى قرار گرفته كه اين مهم نويدى براى ماست تا گام هاى محكم تر و استوارترى 

را در عرصه بهداشت و سالمت برداريم گفت: بهورز يك فرد روستايى است كه به واسطه 
آموزش هايى كه دريافت كرده توانسته در عرصه سالمت نقش آفرين باشد.

وى عنوان كرد: بهورزان از برندهاى شــاخص ســالمت ايران هستند و بى شك كاهش 
مرگ و مير مادران و نوزادان، افزايش اميد به زندگى و كنترل بيمارى هاى واگير بخشــى 
از دستاوردهاى بهورزان در نظام سالمت است.سرپرست دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 
با بيان اينكه امروز بيش از يك دهه است كه شاهد حتى يك مورد  فلج اطفال در كشور 
نيستيم گفت: بخشى از اين توفيق ناشى از تالش بهورزان زحمتكش است.وى با اشاره به 
اينكه تالش خود را در راستاى رفاه حال بهورزان به كار خواهم گرفت افزود: سعى ام در 

به روز شدن مطالبات پرسنلى در همه حوزه هاست.

ق  روی  وز  ر  ی  و ط ع ق را روی  وز  ر  ی  و ط ع نرا تان ھمدا نا تان ھمدا ا

فراخوان مناقصه يك مرحله اى خدمات  پشتيبانى (نوبت دوم)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومى خدمات امور پشتيبانى و نگهدارى مجموعه هاى ورزشى انقالب، قدس و مفتح در شهر همدان به شماره 
( 2098003398000004 ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 
بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه دوشنبه مورخ  1398/8/13 مى 

باشد.
1-شرح عمليات: انجام امور تعمير و نگهبانى مجموعه هاى ورزشى مفتح ،قدس و انقالب همدان مى باشد.

 2- مبلغ برآورد اوليه: 8/179/203/712 ريال مى باشد.
3-مبلغ ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار: 409/000/000 ريال مى باشد كه مى بايست به صورت ضمانت نامه بانكى يا اوراق مشاركت بدون نام باشد.

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 8 روز دوشنبه تاريخ 1398/8/13 تا ساعت 13 روز پنجشنبه تاريخ 1398/8/16. 
5-مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: تا ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ  1398/8/26.

6-زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 روز دوشنبه تاريخ  1398/8/27.
7-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاى الف: آدرس-همدان، چهار راه پاستور، خيابان ورزش، اداره كل 

ورزش و جوانان استان همدان، واحد حقوقى   تلفن:38281012
8-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:85193768 و 88969737

الزم به ذكر است مبالغ برآورد اوليه و تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار در آگهى مورخه 1398/8/12 به اشتباه برابر 7/978/376/416 ريال و 399/000/000 ريال درج گرديده 
بود كه بدينوسيله به مبالغ فوق اصالح گرديده است.

(م الف 1255)

آگهي مزايده (نوبت اول)  

محمدحسين پور -  شهردار نهاوند

مبلغ كارشناسى موضوع مزايدهرديف
(پايه) ماهيانه ريال

تضمين شركتمساحتتعداد نازلتعداد سيلندرشماره اشتراكمدت اجاره
در فرايند ارجاع كار

واگذارى جايگاه سى.ان.1
جى بصورت اجاره ماهيانه به 

بخش خصوصى

ماهيانه مبلغ 
 230/000/000

ريال

200/000/000 ريال1100 مترمربع8 عدد4 عدد70054777 79يك ساله

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و به استناد بند يك از دويست و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسالمي 
شهر نهاوند در نظر دارد كه بهره برداري از جايگاه سي.ان.جي خود واقع در ميدان سيدالشهدا جنب سازمان حمل و نقل همگاني شهر 
نهاوند را با كليه تجهيزات و منصوبات موجود به مدت يك سال به شركتهاي واجد شرايط و داراي تائيديه از شركت پخش فراورده هاي 
نفتي با موضوع نگهداري و بهره برداري از جايگاه سي.ان.جي با حفظ مالكيت شهرداري را  از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

و با شرايط ذيل واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن هاي 33237445-081 تماس حاصل نمايند داخلي 208 واحد امور قراردادها 
كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 

گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزايده محقق سازند.
 هزينه استاندارد سازي و اورهال بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 هزينه كارشناسي، هزينه چاپ آگهي مزايده و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد .
 ضمانتنامه شركت در مزايده (فرايند ارجاع كار) طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402ب 50659 مورخ 94/9/22 

هيات وزيران.
 ضمانتنامه بانكي شركت در مزايده (فرايند ارجاع كار) حداقل بايد به مدت 90 روز معتبر بوده و براي 90 روز ديگر قابل تمديد باشد.

 كليه متقاضيان مي توانند اسناد مزايده را از طريق سامانه ستاد به ادرس www.setadiran.ir از مورخه 98/8/13 تا مورخ 98/8/20 
دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مزايده مدارك الزم شامل پاكت هاي الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 98/9/3 نسبت به 
بارگذاري اسناد به صورت فايل pdf در سامانه اقدام نمايند.در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شركت در مزايده (فرايند ارجاع كار )در پاكت 

مهر و موم شده تا ساعت 14 مورخ 98/9/3 به دبيرخانه شهردارى نهاوند الزامي است.
به پيشنهاد هاي فاقد امضا و مهر، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادهاي مشروط، مخدوش و به پيشنهاد 

هايي كه خارج از موعد مقرر و اصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت الزامي مي باشد.
برنده مزايده حق واگذاري محل مورد نظر را به غير ندارد.

كليه هزينه هاي جارى اعم از آب ، برق،گاز،تلفن ،ماليات ، بيمه و ... عالوه بر اجاره ماهيانه بر عهده برنده مزايده مي باشد.
شركت كنندگان مي بايستي با بررسي و روئيت كامل جايگاه سي.ان.جي و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و كليه كسورات قانوني ، دستمزد 

و حق بيمه پرسنل جايگاه بطور كلي با در نظر گرفتن تمامي جوانب و ابعاد پيشنهاد قيمت خود را ارائه نمائيد.
عقد قرارداد با شركت برنده منوط به تائيد صالحيت فني شركت توسط شركت پخش فراورده هاي نفتي مي باشد.

 بازگشايي پاكت پيشنهادي در مورخ 98/9/4 راس ساعت 11 در محل كميسيون عالي معامالت شهرداري انجام مي شود. 
 آگهى چاپ نوبت اول: 98/8/13
آگهى چاپ نوبت دوم: 98/8/22

(م الف 180)

  ماليــر - سحريوســفى - خبرنــگار 
همدان پيام: شــوراى شهر مالير بحث طرح 
پرسش ها از شــهردار را مطرح كرده است، 
اين پرسش ها ها كه روز دوشنبه هفته گذشته 
به امضاى 7 نفر عضو شــورا رسيده است ، 
به صورت كتبى و روز پنجشــنبه به شهردار 
ابالغ شــده اســت . اين در حالى است كه 
شــنبه گذشته صحن علنى شــورا با حضور 
اصحاب رسانه شاهد اختالف نظرها و تائيد 

و تكذيب هاى اعضاى شورا همراه بود.
رئيس شــوراى شــهر در صحن علنى هفته 
گذشــته با اشــاره به اينكــه در 11 مهر ، 6
نفــر از اعضا ( يك نفــر در مرخصى بوده ) 
طرح پرسش ها از شهردار را امضا كرده اند ، 
پروژه هاى نيمه تمام شهردارى را دليل اصلى 
پرسش ها از شهردار بيان كرد و گفت : تعيين 
تكليف پروژه هاى هتل پارك سيفيه ، آبنماى 
درياچه كوثر ، محوطه سازى پارك كوهسار 
، تكميل كانال پارك كوهسار ، فروش كوره 
آجرپزى حســين آباد ، تكميل كانال پشــت 
ناسيونال ، ساختمان تجارى آخر قائم مقام ، 
احداث ايستگاه آتش نشانى ، احداث قسمت 
تجارى پاركينگ راستان و از محل درآمد آن 
ايجاد تقاطع ميدان تعاون را از شــهردار مى 

خواهيم .
جليل كوليوند ســه عامل شــوراى شــهر ، 
شــهردار و عواملــى اجرايى شــهردارى را 
در پيشــبرد اهداف شــهردارى مؤثر دانست 
و خواســتار ارزيابى و بررســى مشــكالت 

شهردارى و رفع آن ها شد.
نايب رئيس شورا انتقادات منصفانه را عاملى 
در ايجاد اصالح پذيرى عنوان كرد و گفت:  
بــا توجه به ديــدگاه هاى مختلــف اعضا ، 
انتقادات و ايراداتى در مورد مديريت شهرى 
و پروژه هاى عمرانى در شــورا وجود دارد . 
عباس جوكار دليل اصلى پرسش ها را شدت 
و ضعف پيشبرد پروژه ها بيان كرد و گفت : 

مسئله ديگرى در كار نيست.
اين در حالى بود كه حسين احمدى ، ديگر 
عضو شورا به طرح اســتيضاح شهردار در 
آذرماه ســال گذشته اشاره كرد و گفت : بر 
انجام اســتيضاح تأكيد داشــتم اما رئيس و 
نايب رئيس شــورا خواســتار تعيين مهلت 
شدند و تا عيد مهلت داديم اما هيچ اتفاقى 

. نيفتاد 
احمدى از اينكه پرســش ها ها در كشــوى 
شــورا مانده بود و به شهردار ابالغ نشده بود 

، به شدت عصبانى بود و مى گفت : شهردار 
بارهــا اعالم كرده اســت هر موقع شــورا 
نخواســت من كناره مى گيرم ، حاال شورا به 
اين نتيجه رســيده است آقاى بابايى نباشد ، 
مردم بايد اين مســئله را بدانند نمى شود كه  
به خاطر مصلحت شــغلى و حفظ موقعيت 

صندلى ، حقايق را بيان نكرد.
وى با بيان اينكه تعاملى بين شورا و شهردارى 
نمــى بيند افزود : در بين مردم ، شــكاف بين 
اعضاى شورا و اينكه شورا و شهردار در مقابل 

هم قرار گرفته اند استنباط مى شود.
با اين اوصاف ، ساير اعضاى شورا با موضوع 
استيضاح مخالفت مى كردند و مى گفتند از 

شهردار پرسش ها كرديم نه استيضاح!
رضا زهره وند ديگر عضو شورا ، خدمت به 
مردم را دغدغه اصلى شورا و شهردار دانست 
و گفــت: به عنــوان نماينده مــردم موظفيم 
دغدغه هاى مــردم را منعكس كنيم و براى 

پاسخ به انتقادات پرسش ها كنيم .
وى منتقد بودن خود را در مديريت شــهرى 
اعالم و اظهار كرد : بابايى ، شــخص ســالم 
و مورد اعتمادى اســت و ســابقه خوبى در 
شــهردارى دارد اما انتظار داريم در مديريت 
شهرى قوى تر ظاهر شود و خدمات شايسته 

ترى براى مردم شهر انجام دهد .
زهره وند بابيان اينكه پرســش ها از شهردار 
مبيّن تنش شورا با شهردار نيست خاطرنشان 
كرد : بايد دســت به دســت هــم دهيم تا 
مشــكالت را حل كنيم و اگر نشد مديريت 

شــهرى را عوض كنيم ، قطعًا شهردار هم از 
اين موضوع ناراحت نمى شود.

احمد هاشمى يگر عضو شــورا با اذعان به 
اينكه همه اعضا به درستى و پاكى و صداقت 
شهردار ايمان دارند يادآورى كرد : مشكالت 
اقتصادى كل كشور را درگير كرده است و به 
تبع آن شهردارى ها كه يك نهاد خودگردان 
هستند نيز با اين مشــكل دست و پنجه نرم 
مى كنند و اين مشــكل مختص شــهردارى 

مالير نيست.
بنا به گفته رئيس شــورا ، پرســش ها ها به 
دليل برخورد با ايــام اربعين و تعطيالت به 
شهردار ابالغ نشده بود تا اينكه پس از كش و 
قوس هاى فراوان ، دوشنبه با تغيير محوريت 
، پرســش ها ها تصويب و به شــهردار ابالغ 

شده است .
1-  ميزان درآمدهاى پايدار شــهرى با ذكر 

روش هاى تأمين و ايجاد درآمد
2- درصد تحقق بودجه در 7 ماه نخســت 
ســال با ذكر منابع و مبلغ و عنوان عوارض 
، جريمه ، ماليات بر ارزش افزوده يا ســاير 
منابع اعــالم و علت عدم تعهد درآمدها طى 

دروه مذكور 
3- درصد پيشــرفت فيزيكى پــروژه هاى 
عمرانــى و انتفاعى از ابتــداى تصدى گرى 
شــهردار با ذكر نام پروژه و درصد پيشرفت  
4- علــت اتكاى بيش از حد شــهردارى به 
درآمدهاى حاصل از جرايم كميســيون ماده 
صد و عوارض پروانه ساختمانى و عدم تعهد 

منابع درآمد پايدار
5- برنامــه هاى آتى شــهردار در مواجه با 
بحــران و ركود اقتصادى و تأمين منابع مالى 
مورد نياز با پيش بينى مبلغ درآمد ، پرسش ها 
هايى اســت كه اعضاى شــورا از شــهردار 
پرســيده اند و قرار اســت ظرف 10 روز از 
زمان ابالغ يعنى شنبه آينده شهردار در صحن 
علنى شــورا حاضر شــود و به آن ها پاسخ 
دهد. با توجه به اينكه آذرماه سال گذشته نيز 
شورا از شهردار پرسش ها كرده و شهردار با 
پاســخگويى و اقدامات انجام داده  توانسته 
است شورا را قانع كند. حال بايد منتظر باشيم 
تا ببينم در صحن شــورا چه اتفاقى مى افتد، 
آيا پاسخگويى شهردار اعضا را قانع مى كند 

يا موضوع استيضاح مطرح مى شود؟

شوراى شهر پس از يكسال پرسش هايش را از كشو بيرون آورد!

ماندن شهردار مالير درگرو پاسخ به 5 سوال
نماينده دادستان از محل آتش سوزى 

مجتمع تجارى نهاوند بازديد كرد
 انبــار يك مجتمع تجارى واقع در چهــارراه ابوذر نهاوند پيش از 
ظهر روز شنبه دچار آتش سوزى شد و در پشت بام اين مجتمع آتش 
گرفت كه خوشبختانه با ورود به موقع نيروهاى آتش نشانى از سرايت 

آن به طبقات پايين و مغازه ها جلوگيرى شد.
كســبه اين مجتمع علت بروز آتش را قصور ايزوگام كار در پشــت 
بام عنوان كرده اند اما شــواهد و مستندات در دست بررسى و نظريه 

كارشناس آتش نشانى نهاوند قرار گرفته است.
نماينده دادســتان نهاوند روز يكشــنبه به همراه عوامل انتظامى براى 
بررسى بيشــتر علل و عوامل دخيل در بروز آتش سوزى و شناسايى 
مقصريــن و انجام اقدامات پيشــگيرانه و جلوگيرى از بروز حوادث 

مشابه از محل بازديد كرد.
اين بازديد به دستور دادستان نهاوند انجام و پرونده قضايى در حوزه 

حقوق عامه براى رسيدگى به اين حادثه تشكيل شده است.

كشف 15 تن شكر قاچاق در كبودرآهنگ

  فرمانده انتظامى شهرســتان كبودرآهنگ از كشــف 15 تن شكر 
قاچاق و فاقد مجوز در اين شهرستان خبر داد.

مجيد گلى گفت: در پى كســب خبرى مبنى بر حمل شــكر قاچاق 
توســط يك دســتگاه كاميون در محورهاى مواصالتى شهرســتان 
كبودرآهنگ، بررســى موضوع در دستور كار ماموران مبارزه با قاچاق 

كاال و ارز قرار گرفت.
وى افزود: با انجام ايست و بازرسى مقطعى اين كاميون متوقف و در 
بازرسى از آن، 15 تن شامل 300 كيسه 50 كيلوگرمى شكر قاچاق و 
فاقد مجوز كشــف و يك متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به 

مرجع قضائى معرفى شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان كبودرآهنگ با اشــاره به اين كه  ارزش 
محموله كشف شده توسط كارشناسان 700 ميليون ريال برآورد شده 
اســت، گفت: پليس با اقتدار كامل در حــوزه مبارزه با قاچاق كاال با 

قانون شكنان قاطعانه برخورد خواهد كرد.
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استيضاح ترامپ به نتيجه نمى رسد
 جمهوريخواهان اكثريت كرســى ها را در ســنا در اختيار دارند و 
قاضى كل ديــوان عالى آمريكا هم از ســوى رئيس جمهورى تعيين 

مى شود بنابراين به نظر نمى رسد استيضاح ترامپ به نتيجه برسد.
كارشناس مسائل بين الملل با اشاره به تصويب روند بررسى استيضاح 
دونالــد ترامپ و انجام تحقيقات در اين بــاره در مجلس نمايندگان 
آمريكا گفــت: جنبه هاى خصومت آميز و برخوردهاى شــخصى بر 
روند اســتيضاح ترامپ در چارچوب تضاد مجلس نمايندگان و كاخ 
ســفيد سايه انداخته و اين مسئله موجب شــده است تا دموكرات ها 
كه هم اكنون اكثريت مجلــس نمايندگان را برعهده دارند، براى زمين 
زدن ترامپ فعاليت هايشان را تشديد كنند. در واقع، استيضاح ترامپ 

حاصل كشمكش هايى است كه خود او كليد زده است.
«علــى بيگدلى» در گفت وگو با ايرنا، با اشــاره به برخوردهاى تند و 
توهين آميز ترامپ با ســران حزب دموكرات و مسئوالن عالى مجلس 
نمايندگان آمريكا اظهار داشت: ترامپ مسئوالن مجلس نمايندگان از 
جمله نانسى پلوسى رئيس اين مجلس را بارها مورد تمسخر و توهين 
قرار داده و از ســوى ديگر، با ايجاد محدوديت و ممانعت براى وى 
موجب شده تا فضاى خصومت آميزى ميان كنگره و كاخ سفيد ايجاد 

شود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد:  به ياد داريد هواپيماى رئيس و تعدادى 
از نمايندگاِن مجلس نمايندگان كه براى انجام سفر آماده پرواز بود، 
به دســتور ترامپ و كاخ  سفيد متوقف شد و نهايتًا سفر پلوسى لغو 
شــد. اين توهين ها و رويكردها موجب شده تا دموكرات ها به دنبال 
بهانه اى براى برخورد با وى باشــند كه اين بهانه در ماجراى تماس 
تلفنى روســاى جمهور آمريكا و اوكراين براى آنها به دســت آمده 

است.  
بيگدلى با اشاره به روند بركنارى رئيس جمهور در قانون اساسى آمريكا 
تصريح كرد: روند استيضاح رئيس جمهور در قانون اساسى آمريكا به 
اين شــكل است كه بندهاى استيضاح پس از انجام تحقيقات، اگر در 
مجلس نمايندگان به تصويب نهايى رســيد، بايد در مجلس ســنا به 
رياست قاضى كل ديوان عالى آمريكا مورد بررسى قرار گيرد. اگر دو، 
سوم نمايندگان مجلس سنا راى به محكوميت دهند، رئيس جمهور از 

قدرت بركنار مى شود.  
وى افزود: تاكنون بررســى مسئله استيضاح روساى جمهور پيشين 
آمريكا منجر به محكوميت از ســوى سنا نشــده است. به عنوان 
مثال، بيل كلينتون و اندرو جانســون در ســنا تبرئه شــدند. البته 
ريچارد نيكســون قبل از آنكه مجلس نمايندگان، راى به استيضاح 

وى دهد، استعفا كرد.

رهبر انقالب در ديدار هزاران نفر از دانشجويان و 
دانش آموزان:

مذاكره با آمريكا هيچ نتيجه اى ندارد چون 
قطعا هيچ امتيازى نمى دهند

 در آســتانه  13 آبــان، روز ملى مبارزه با اســتكبار جهانى و روز 
دانش آمــوز، هزاران نفر از دانش آموزان و دانشــجويان، با حضور در 
حسينيه  امام خمينى با حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر انقالب اسالمى 

ديدار كردند.
به گزارش ايســنا، حضرت آيت اهللا خامنــه اى تاكيد كردند: امريكاى 
گرگ صفت البته ضعيف تر اما وحشــى تر و وقيح تر شــده است و در 
مقابل، جمهورى اسالمى ايران با دفاع مقتدرانه و منع مستدل مذاكره، 

راه نفوذ و ورود مجدد امريكا به كشور را سد كرده است.
رهبر انقالب اســالمى همچنين «رونق توليد» را كليد حل مشكالت 
اقتصــادى مــردم از جمله گرانى، تورم و كم شــدن ارزش پول ملى 
خواندند و افزودند: نبايد همچنان كه مدتى بيهوده منتظر برجام مانديم 
حاال در انتظار اقدامات اروپايى ها يا مســائل ديگر معطل بمانيم بلكه 
بايد به داخل دل ببنديم و همه توان را براى رونق توليد به كار گيريم.

حضرت آيت اهللا خامنه اى «سد كردن راه نفوذ مجدد سياسى و تسلط 
دوباره امريكايى ها بر ايران» را مهمترين پاســخ جمهورى اسالمى در 
مقابل توطئه هاى حاكمان واشنگتن برشــمردند و تأكيد كردند: منع 
مكرر مذاكره با امريكا يكى از ابزارهاى مهم بســتن راه ورود آنان به 

ايران عزيز است.
ايشــان مخالفت جمهورى اســالمى با امريكايى ها را داراى منطقى 
مســتحكم خواندند و افزودند: اين روش عقالنــى، راه نفوذ مجدد 
امريكايى ها را مى بندد، ابهت حقيقى و اقتدار ايران را به جهانيان ثابت 

مى كند و ابهت پوشالى طرف مقابل را در دنيا فرو مى ريزد.
ايشان با اشــاره به تكبر و خوى استكبارى امريكا خاطرنشان كردند: 
امريكايى ها كه براى مذاكره با ســران كشــورها بر سر آنها منت مى 
گذارند، سالهاســت براى گفتگو با مقامات ايــران اصرار مى كنند اما 
جمهورى اســالمى امتناع مى كند كه تحمل اين مسئله براى دشمنان 
ملت خيلى سخت است، زيرا به جهانيان ثابت مى كند در دنيا حكومتى 
وجود دارد كه قدرت غاصبانه و ديكتاتورى بين المللى امريكا را قبول 

ندارد و زير بار حرف زور نمى رود.
رهبر انقالب مذاكره با امريكا را حقيقتاً بى نتيجه برشــمردند و تأكيد 
كردنــد: برخى كه مذاكره بــا امريكا را حّالل مشــكالت مى دانند، 
صددرصد اشــتباه مى كنند و هيچ نتيجه اى از گفتگو با امريكايى ها 
حاصل نخواهد شد، چرا كه آنها يقيناً و قطعاً هيچ امتيازى نخواهند داد.
ايشان در همين زمينه اين واقعيت را يادآورى كردند كه طرف مقابل، 
نشستن مقامات ايرانى پشت ميز مذاكره را به معناى به زانو درآوردن 
جمهورى اسالمى مى داند و از اصرار بر مذاكره اين هدف را دارد كه 
به جهانيان بگويد فشــار حداكثرى و تحريم ها سرانجام نتيجه داد و 

ايرانى ها به زانو درآمدند.

مقامات جمهورى اسالمى از كجا آمده اند؟
 درست است كه سمنان با دو رئيس جمهور، رئيس جمهورخيزترين 
استان كشور به حساب مى آيد اما اصفهان با هفت مقام ارشد باالترين 

تعداد مسئوالن عالى رتبه را در نظام جمهورى اسالمى داشته است.
پيروزى انقالب اســالمى در بهمن 1357 دســت تعداد محدودى از 
نيروهايى را كه با وابســتگى به دربار پهلوى مناصب باالى حكومتى 
را بين خود دســت به دست مى كردند از قدرت كوتاه كرد و تقريبا به 
همه استان هاى كشور اين فرصت را داد تا از دل خود مقاماتى را براى 
خدمت به نظام جمهورى اســالمى معرفى كنند. در 40 سال گذشته 
اســتان اصفهان با داشتن هفت مقام ارشد رتبه اول را دارد و تهران با 
شش مقام ارشد و خراسان و كرمان با 4 مقام ارشد در رتبه هاى بعدى 
قرار دارند. نكته جالب اينجاست كه سه نفر از كسانى كه در جمهورى 

اسالمى به مناصب باالى حكومتى رسيده اند، زاده عراق هستند.
پس از امام خمينى (ره) رهبر كبير انقالب اسالمى كه در خمين استان 
مركزى به دنيا آمده اند، حضرت آيت ا... سيد على خامنه اى كه پيش از 
رهبرى به مقام رياست جمهورى و رياست مجمع تشخيص مصلحت 
نظام رسيده بودند با داشتن اصالتى آذربايجانى، زاده مشهد در خراسان 
هســتند. در ميان مقامات ارشد جمهورى اسالمى سيد ابراهيم رئيسى 
(رئيس دستگاه قضا از ســال 1397 تاكنون)، سيد حسن فيروزآبادى 
(رئيس ســتاد كل نيروهاى مسلح بين ســال هاى 1368 تا 1395) و 
محمد ســليمى (فرمانده كل ارتش بين سال هاى 1379 تا 1384) سه 

خراسانى ديگرى هستند كه در مشهد به دنيا آمده اند.
به گزارش ايسنا، اما اصفهان هفت مقام ارشد را به جمهورى اسالمى 
معرفى كرده است. آيت اهللا العظمى حسينعلى منتظرى (قائم مقام رهبرى 
بين ســال هاى 1364 تا 1368)، ســيد محمد بهشتى (رئيس دستگاه 
قضا بين سال هاى 1358 تا 1360)، محمد يزدى (رئيس دستگاه قضا 
بين سال هاى 1368 تا 1378 و رئيس مجلس خبرگان رهبرى چهارم 
بين ســال هاى 1393 تا 1395)، احمد جنتى (دبير شوراى نگهبان از 
ســال 1371 تاكنون)، لطف اهللا صافى گلپايگانى (دبير شوراى نگهبان 
بين ســال هاى 1359 تا 1367)، سيد يحيى رحيم صفوى (فرمانده كل 
ســپاه بين سال هاى 1376 تا 1386) و حســين سالمى (فرمانده كل 
سپاه پاسداران بين سال 1398 تاكنون) مقامات اصفهانى نظام جمورى 

اسالمى بوده اند.
پــس از اصفهــان اين تهران اســت كه شــش مقام ارشــد را روانه 
مناصب حكومتى در جمهورى اســالمى كرده است. مهدى بازرگان 
(نخست وزير دولت موقت بين ســال هاى 1357 تا 1358) با اصالتى 
آذربايجانى، حســن حبيبى (معاون اول رئيس جمهور بين ســال هاى 
1368 تــا 1380) و پرويــز داودى (معــاون اول رئيس جمهور بين 
ســال هاى 1384 تــا 1388)، غالمعلى حدادعــادل (رئيس مجلس 
هفتم شــوراى اسالمى بين ســال هاى 1383 تا 1387) و محمدرضا 
مهدوى كنى (نخســت وزير دولت انتقالى در سال 1360، دبير شوراى 
نگهبان در ســال 1359 و رئيس مجلــس خبرگان رهبرى چهارم بين 

سال هاى 1389 تا 1393) از استان تهران بوده اند.
اســتان كرمان هم مانند خراسان چهار مقام ارشد داشته است كه اكبر 
هاشمى رفسنجانى (رئيس جمهور بين سال هاى 1368 تا 1376، رئيس 
مجالس اول و دوم شــوراى اســالمى بين سال هاى 1359 تا 1367 و 
ســال اول مجلس ســوم از 1367 تا 1368 و رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بين ســال هاى 1368 تا 1395) معروف ترين آنهاست. 
محمدجواد باهنر (نخســت وزير در سال 1360)، اسحاق جهانگيرى 
(معــاون اول رئيس جمهــور از ســال 1392 تاكنــون) و محمدعلى 
موحدى كرمانى (رئيس موقت مجمع تشــخيص مصلحت نظام بين 
سال هاى 1395 تا 1396) ديگر كرمانى هاى جمهورى اسالمى هستند.

نكته جالب اينجاســت كه يزد و عراق با داشتن سه مقام ارشد با هم 
برابرى مى كنند. سيد محمد خاتمى (رئيس جمهور بين سال هاى 1376

تا 1384)، محمدرضا عارف (معاون اول رئيس جمهور بين ســال هاى 
1380 تا 1384) و محمدعلى جعفرى (فرمانده كل سپاه بين سال هاى 
1386 تا 1398) از يزد و على الريجانى (رئيس مجالس هشتم تا دهم 
شوراى اسالمى از 1387 تاكنون) صادق آملى الريجانى (رئيس دستگاه 
قضا بين سال هاى 1388 تا 1397 و رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام از 1397 تاكنون) و سيد محمود هاشمى شاهرودى (رئيس دستگاه 
قضا بين سال هاى 1378 تا 1388 و رئيس مجمع تشخيص مصلحت 

نظام بين سال هاى 1396 تا 1397) زاده عراق هستند.
سمنان، قم، اردبيل و گيالن اســتان هايى هستند كه دو مقام ارشد در 
جمهورى اسالمى داشته اند. دو رئيس جمهور يعنى حسن روحانى (از 
1392 تاكنون) و محمود احمدى نژاد (بين سال هاى 1384 تا 1392) 
اهل سمنان هســتند و دو فرمانده كل ارتش يعنى على شهبازى (بين 
سال هاى 1377 تا 1379) و سيد عبدالرحيم موسوى (از 1396 تاكنون) 
از قم آمده اند. سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى (رئيس دستگاه قضا بين 
ســال هاى 1360 تا 1368) و على مشــكينى رئيس ادوار اول تا سوم 
مجلس خبرگان رهبرى بين ســال هاى 1362 تــا 1386) اهل اردبيل 
بوده اند و محمد محمدى گيالنى (دبير شــوراى نگهبان بين سال هاى 
1367 تــا 1371) و ســيد عطاءا... صالحى (فرمانــده كل ارتش بين 

سال هاى 1384 تا 1396) اصالتى گيالنى داشته اند.
قزوين، همدان، آذربايجان شــرقى،  لرســتان، مازندران، كردســتان و 
خوزستان ديگر استان هايى هستند كه يك مقام ارشد در جمهورى اسالمى 
داشته اند. محمدعلى رجايى (نخست وزير بين سال هاى 1359 تا 1360

و رئيس جمهور در ســال 1360) اهل قزوين، سيد ابوالحسن بنى صدر 
(رئيس جمهور بين ســال هاى 1358 تا 1360) اهل همدان، ميرحســين 
موسوى (نخست وزير بين سال هاى 1360 تا 1368) اهل آذربايجان شرقى، 
مهدى كروبى (رئيس مجالس شوراى اسالمى در ادوار سوم بين سال هاى 
1368 تا 1371 و ششــم بين ســال هاى 1379 تا 1383) اهل لرســتان، 
على اكبر ناطق نورى رئيس مجالس چهارم و پنجم شــوراى اسالمى بين 
سال هاى 1371 تا 1379) اهل مازندران، محمدرضا رحيمى (معاون اول 
رئيس جمهور بين ســال هاى 1388 تا 1392) اهل كردســتان و محسن 
رضايى (فرمانده كل ســپاه بين ســال هاى 1360 تا 1376 و دبير مجمع 

تشخيص مصلحت نظام از سال 1376 تاكنون) اهل خوزستان هستند.

شرايط حمايت از افشاگران فساد تعيين شد
 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى ادامه رسيدگى به اليحه تمديد مدت 
اجراى آزمايشى قانون ارتقاء سالمت نظام ادارى و مقابله با فساد كه به منظور 
رفع ايرادات شوراى نگهبان به كميسيون اجتماعى ارجاع شده بود، بند (2) ماده 

واحده اين اليحه را  اصالح كردند.
بر اساس اصالحيه نمايندگان، اشخاص فوق در صورتى مشمول مقررات اين 
قانون مى شــوند كه اقدامات آنان در جمــع آورى و ارائه اطالعات مورد تأييد 

مراجع ذيصالح باشد، اعم از اينكه اطالعات مزبور قابل اثبات باشد يا نباشد.
اشــخاصى كه با سوء نيت به ارائه اطالعات مزبور اقدام كنند در صورتى كه به 

اثبات جرم يا تخلف منجر نشود، مشمول مقررات اين قانون قرار نمى گيرند.
مجلس شــوراى اسالمى با اصرار بر راى خود، ماده 28 اين اليحه را به مجمع 

تشخيص مصلحت نظام ارجاع كرد.

مقامات آمريكا فكرى به حال دهان آقاى ترامپ كنند
 رئيس مجلس شوراى اسالمى  گفت: مردم ايران هم مانند كردها و اعراب 
و ترك ها بــراى دولت آمريكا اهميتى ندارند، اين نفت ايران اســت كه براى 

آمريكا مهم است.
به گزارش ايسنا، على الريجانى با تاكيد بر اين كه آمريكا جرات تسلط نظامى 
بر  كشور را ندارد و سابقه مقاومت ايران در جنگ تحميلى نشان داد كه هزينه 
نظامى خود را فوق العاده ديدند پس با محاصره اقتصادى قصد دارند ملت ايران 
را به ستوه آورده تا به ميادين نفتى و گازى آنها مسلط شوند. اين گونه سخنان 
رئيس جمهور آمريكا پرده از چهره ضد مردمى اين رژيم بر مى دارد. الزم نيست 
ســاير مقامات آمريكا براى مردم ايران دلسوزى كنند بهتر است فكرى به حال 
دهان آقاى ترامپ كنند كه آنگونه سياست هاى ضد بشرى و استعمارى آنها را 

نزد جهانيان آشكار مى سازد.

ارجاع اليحه اصالح قانون ارتقاى سالمت ادارى به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با اصرار بر تصميم قبلى خود اليحه اصالح 
قانون ارتقاى سالمت نظام ادارى و مبارزه با فساد اعاده شده از شوراى نگهبان را 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.اين اليحه براى بار دوم از سوى 
شــوراى نگهبان به مجلس اعاده شده بود و پس از اليحه پيوستن به كنوانسيون 
مبارزه با تامين مالى تروريسم(سى اف تى) كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ارجاع شده بود، اين اليحه نيز به مجمع تشخيص ارجاع شد. شوراى نگهبان در 
اين زمينه تاكيد كرده است كه  اطالق حكم ماده 28 اين اليحه نسبت به دستگاه 
هايى كه در قانون اساســى داراى وظايف خاص هستند، با اصول 57، 60، 156، 
170، 173 قانون اساســى مغايــرت دارد؛ در تبصره اين ماده، تصويب آيين نامه 

توسط سران سه قوه مغاير اصول 138 و 158 قانون اساسى است.

 جمــال عــرف معــاون سياســى 
انتخابــات  ســتاد  رئيــس  و  وزيــر 
كشــور در قالــب بيســتمين ســفر 
اســتانى روز گذشــته بــه همــدان ســفر 

ــرد. ك
ــتانى  ــفر اس ــتمين س ــان بيس در جري
معــاون سياســى وزيــر كشــور كــه بــه 
ميزبانــى همــدان برگــزار شــد، عــالوه 
ــن  ــا شــهداى اي ــاق ب ــد ميث ــر تجدي ب
ــه  ــده ولى فقي ــا نماين ــدار ب ــتان، دي اس
ــتاد  ــه س ــزارى جلس ــتان، برگ در اس
انتخابــات بــا رويكــرد ارزيابــى ميــزان 
آمادگــى و توانمنــدى ســتاد انتخابــات 
ــزاب  ــران اح ــا دبي ــژه ب ، نشســت وي
بــا  هم انديشــى  نشســت  اســتان، 
ــدگان  ــدگان و نماين ــدان، برگزي معتم
گروه هــا و اقشــار اســتان نيــز در 

ــود. ــه ب ــرار گرفت ــه ق برنام
ــور را در  ــر كش ــى وزي ــاون سياس مع
ايــن ســفر، حميــد مالنــورى مديــركل 
سياســى وزارت كشــور و زيــورى 
ــور  ــى در ام ــت سياس ــاور معاون مش

ــد. ــى كردن ــى همراه سياس
ــى  ــاون سياس ــتانى مع ــفرهاى اس س
ــى و  ــدف ارزياب ــا ه ــور ب ــر كش وزي
ــزان آمادگــى و توانمنــدى  بررســى مي
ــن  ــتان و همچني ــات اس ــتاد انتخاب س
هم انديشــى بــا معتمــدان و نماينــدگان 
ــف  ــار مختل ــا و اقش ــزاب، گروه ه اح

اســتان ها برگــزار مى شــود.
روز  ديدارهــاى  در  عــرف  جمــال 
ــى  ــان موضوعات ــه بي ــته خــود ب گذش
همگرايــى  فضــاى  ايجــاد  چــون 
برگــزارى  كشــور،  در  انســجام  و 
انتخاباتــى در شــأن و تــراز جمهــورى 
اســالمى ايــران، تاكيــد بــر مشــاركت 
ــاى  ــه ه ــردن توطئ ــى ك ــراى خنث ب
دشــمن ، ورود همــه ســاليق بــه 
ــل  ــى كام ــات و آمادگ ــه انتخاب عرص
ــور  ــات پرش ــزارى انتخاب ــراى برگ ب

پرداخــت.
 مشــاركت، ســالمت، رقابت و 

امنيت چهار ركن اصلى انتخابات 
معاون سياســى وزير كشور و رئيس ستاد 
انتخابــات در ديدار با نماينــده ولى فقيه 
در اســتان و امام جمعــه شــهر همدان به 
اين نكته اشــاره كرد كه بايد زمينه حضور 
ساليق مختلف در انتخابات فراهم شود تا 
انتخابات با حضور همه جريان هاى سياسى 

فعال ذيل قانون اساسى، برگزار شود.
جمــال عرف اظهــار داشــت: جمهورى 
اســالمى بــراى انتخابــات چهــار ركن 
مشاركت، سالمت، رقابت و امنيت را قائل 

است.
ــتان  ــه 20 اس ــون ب ــرد: تاكن ــه ك وى اضاف
بــه عنــوان رييــس ســتاد انتخابــات ســفر 
ــى،  ــايل را بررس ــك مس ــرده و از نزدي ك
ــا را  ــتان ه ــى اس ــزان آمادگ ــال و مي دنب
رصــد كــردم و در صــورت بــروز مشــكل 

ــدند. ــوارد حــل و فصــل ش آن م
رئيــس ســتاد انتخابــات كشــور ادامــه 
داد: طبــق بررســى هــاى صــورت گرفتــه 
همــه اســتان هــا از آمادگــى كامــل بــراى 
برگــزارى انتخابــات پرشــور در چارچوب 
تعريــف شــده نظــام شــامل. امنيــت، 
مشــاركت، رقابــت و ســالمت حداكثــرى 
برخــوردار هســتند و وزارت كشــور از 

ــت. ــه روز اس ــه ب ــر برنام نظ
عــرف گفــت: بــا آغــاز انتخابــات از 
10 آذر امســال، بــه مــدت 83 روز تــا 
ــئوالن  ــت مس ــات خدم ــزارى انتخاب برگ
ــى  ــا و نكات ــدام ه ــرى اق ــيده و يكس رس
ــا الزم  ــح كاره ــراى صحي ــراى اج ــه ب ك

ــم. ــى كني ــان م ــت را بي اس
وى بــا عنــوان اينكــه مشــاركت مــردم در 
انتخابــات پيــش رو ترجمــه بيــن المللــى 
خواهــد داشــت افــزود: هــر مقــدار بتــوان 
مشــاركت مــردم در انتخابــات را افزايــش 
ــه  ــى ك ــه هاي ــزان توطئ ــان مي ــه هم داد ب
ــى  ــد را خنث ــه و تنظــم كردن ــران تهي ديگ

مــى كنيــم.
ــه  ــور از ائم ــر كش ــى وزي ــاون سياس مع
جمعــه خواســت وزارت كشــور را در 
انتخاباتــى در شــان و تــراز جمهــورى 

ــد. ــك كنن ــالمى كم اس
مجــرى  كشــور  وزارت  گفــت:  وى 
ــا  ــتگاه ه ــاير دس ــت و س ــات اس انتخاب
ــه  ــد ك ــن مجــرى كمــك كنن ــه اي ــد ب باي
ايــن طــرح ملــى بــه خوبــى برگــزار 

ــود.  ش
در  متعــددى  عواملــى  افــزود:  عــرف 
مشــاركت مــردم تاثيــر دارد كــه هــر كــدام 
ــدى در  ــت ج ــد؛ رقاب ــود را دارن وزن خ
ــار  ــم اســت و انتظ ــات مه ــه انتخاب عرص
مــى رود بتــوان يــك انتخابــات رقابتــى بــا 
ــل  ــان هــاى فعــال ذي حضــور همــه جري

ــرد. ــون ايجــاد ك قان
وى اضافه كرد: 116 حزب ملى و اســتانى 
در كشــور مجوز فعاليت دارند كه در اين 
احزاب ســه نگاه اصولگرا، اصالح طلب، 

مستقل و اعتدال وجود دارد كه بايد بسترى 
ايجــاد كرد كه تمامى ســاليق وارد ميدان 

شوند.
عرف اظهار داشت: بايد كارى كرد كه همه 
اليه هاى سياسى فعال كشور و همه كسانى 
كه در ذيل قانون فعاليت دارند بتوانند وارد 

عرصه انتخابات شوند.
 داوطلبان 

 اخالق را رعايت كنند
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
شهر همدان نيز در اين جلسه اظهار داشت: 
داوطلبــان انتخابات عالوه بر اخالق فردى 
بايد اخالق سياسى را نيز مورد توجه قرار 

دهند.
شــعبانى  ا...  حبيــب  االســالم  حجــت 
در  مســاله  بيشــترين  داشــت:  اظهــار 
انتخابــات حضــور و رعايــت مســايل 
اخالقــى توســط نامزدهــا اســت چراكــه از 
ســوى دولــت كــه مجــرى اســت و مــردم 
ــادى  ــاله ح ــد مس ــى كنن ــاب م ــه انتخ ك

ــدارد. ــود ن وج
ــات  ــاى انتخاب ــه فض ــان اينك ــا بي وى ب
بيشــتر بــه ســمت و ســوى داوطلبــان 
ــكالت  ــى از مش ــه داد: يك ــى رود ادام م
ــت  ــات رعاي ــه انتخاب ــايل در زمين و مس

نكــردن مســائل انتخاباتــى اســت بــا ايــن 
وجــود اميــدوارم بــه مســايل اخالقــى كــه 
ضــرورت اجتماعــى جامعــه اســت توجــه 

شــود.
ــه  ــوان اينك ــا عن ــدان ب ــه هم ــام جمع ام
سياســيون و كســانى كــه وارد عرصــه 
ــد  ــوند باي ــى ش ــى م ــى و انتخابات سياس
ــه اخــالق سياســى توجــه كننــد اضافــه  ب
كــرد: همچنيــن افــرادى كــه بــا راى مــردم 
انتخــاب يــا شــرايط اجتماعــى منجــر بــه 
پذيرفتــه نشــدن آنهــا از ســوى مــردم مــى 

ــد. ــه ايــن مســاله توجــه كنن شــود، ب
ــه  ــت فقي ــگاه والي ــت: جاي ــعبانى گف ش
اقتضائــات خــاص خــود را دارد و بــه 
جناحــى  و  سياســى  گرايــش  معنــاى 
ــا ايــن وجــود از هــر كــس كــه  نيســت ب

ــه  ــى پذيرفت ــى، مبان ــوب قانون در چارچ
ــى  ــون اساس ــالمى و قان ــام اس ــده نظ ش

ــود. ــى ش ــت م ــد حماي ــت كن حرك
وى اضافه كرد: گرايش سياسى و جناحى در 
اين زمينه تاثيرى ندارد و همه كســانى را كه 
ســابقه فعاليت در اين نظام دارند و به بناى 
نظام اسالمى پايبند هستند، مورد حمايت قرار 

مى گيرند.
نماينــده ولــى فقيــه در اســتان و امــام 
جمعــه همــدان بيــان كــرد: در ايــن حــوزه 
ــده از شــخص خاصــى حمايــت نمــى  بن
ــرى  ــاركت حداكث ــن مش ــاى م ــم و بن كن
بــا دعــوت مــردم بــراى شــركت در ايــن 

ــداد مهــم اســت. روي
شــعبانى ادامــه داد: از نظــر عمــل بــه 
قانــون بيــن تمامــى مســئوالن اتحــاد 
وجــود دارد و برخــى مواقــع اختــالف در 
ــه  ــود ك ــى ش ــاد م ــق ايج بعضــى مصادي

ــود. ــراى آن ش ــرى ب ــد فك باي
وى ادامــه داد: چــرا كــه گاهــى اختــالف 
ــق  ــا مصادي ــون ب ــق قان ــى در تطب سياس
ــان و  ــوراى نگهب ــارت ش ــه نظ ــت ك اس
ــا،  ــتان ه ــارت در اس ــات نظ ــاى هي اعض

ــد. ــى كن ــل م ــايل را ح ــى از مس خيل
شــعبانى اضافــه كــرد: بلــوغ سياســى 

مــردم خــوب اســت و مــا مــردم فهميــده 
ــه  ــم ك ــاى سياســى داري اى در عرصــه ه
ــا درك واقعيــت هــا حضــور جــدى در  ب
ــه  ــته و وظيف ــف داش ــاى مختل رويداده

ــد.  ــام داده ان ــى انج ــه خوب ــان را ب اش
امام جمعه همدان با اشــاره به كالم رهبر 
معظــم انقالب كه فرمودند «راى مردم حق 
الناس اســت» تاكيد كرد: مسئوليت حفظ 
اين حق الناس بر عهده شما مسئوالن است 
هر چند مكانيزم هايى خوبى تعريف شده و 
در مجموع نظام انتخابات قابل دفاع است.

شــعبانى بيان كرد: حفظ راى مردم و آنچه 
مردم خواســته اند اتفاق بيافتد، مسئوليت 
سخت و دشوارى است و اميدوارم مردم با 
بلوغ سياسى كه دارند حضور جدى در اين 

انتخابات داشته باشند.

وى گفت: دست به دست شدن قدرت يك 
امر طبيعى و واقعيت اســت و امروز شايد 
يك جريان و فــردا جريان ديگرى در كار 

باشد.
 همدان 

آماده برگزارى انتخابات است
اســتاندار همدان نيز در اين ديدار با تاكيد 
بر اينكه اين اســتان آمادگــى كامل براى 
برگــزارى انتخابــات را دارد گفــت: اين 
برنامه ها بر اســاس زمانبنــدى كه وزارت 

كشور اعالم كرده است صورت مى گيرد.
سيد سعيد شاهرخى اظهار داشت: در استان 
همدان بــا محوريت امام جمعه، وحدت و 
همدلى خوبى حاكم است كه اين وضعيت 
زمينه برگزارى انتخابات خوب و سربلند را 

نويد مى دهد.
وى اضافه كرد: در حال حاضر در هر هفت 
حوزه انتخابيه اســتان همــدان كه براى 9

كرسى رقابت مى كنند افرادى فعال هستند 
و شور و نشاط خاصى حاكم است.

شــاهرخى ادامــه داد: ســتاد انتخابات 
تمهيــدات الزم را بــراى برگزارى اين 
رويــداد مهــم اتخــاذ كرده اســت كه 
اميدواريم با دســتور شــروع انتخابات 

برود. پيش  خوبى  به  كارها 

همدان ميزبان بيستمين سفر استانى معاون وزير كشور در آستانه انتخابات

ُعرف: تمامى سليقه ها باشند

رئيس ستاد انتخابات كشور در 
جلسه ستاد انتخابات استان:
احراز هويت در 
انتخابات الكترونيكى 
مى شود
 رئيس ســتاد انتخابات كشــور در ادامه 
جلســات روز گذشته خود در جمع اعضاى 
ستاد انتخابات ، فرمانداران و بخشداران استان 
حضور يافت و از فــرداى انتخابات كه بايد 
فضاى همگرايى و انســجام بر كشور حاكم 

باشد سخن گفت.
جمال عرف، به اين نكته اشــاره كرد كه بايد 
مسيرى كه طراحى شده تا انتخاباتى سالم و 
امن برگزار كنيم مســيرى بدون شائبه و بى 
طرفانه باشد تا به انسجام برسيم و مجلسى در 

تراز جمهورى اسالمى شكل بگيرد.
معاون سياسى وزير و رييس ستاد انتخابات 
كشور گفت: با شــوراى نگهبان درباره روند 
احــراز هويت الكترونيكــى در انتخابات به 
جمع بندى رسيديم و كل روند احراز هويت 

به صورت الكترونيكى انجام مى شود.

عرف اظهار كرد: همچنين به صورت مستمر 
در حال تعامل و بررســى با شوراى نگهبان 
هستيم تا از 208 حوزه انتخابيه سراسر كشور، 
تعدادى از حوزه ها را آماده برگزارى انتخابات 

الكترونيك كنيم.
وى خطاب به اعضاى ســتاد انتخابات استان 
گفت كه نســبت به رصد و مديريت فضاى 
مجازى دغدغه داشــته باشــيد چون فضاى 
مجازى نسبت به  انتخابات هم فرصت هست 

و هم مى تواند تهديدهايى به وجود بياورد.
عــرف ادامه داد: بارها تاكيد كرده ايم كه بياد 
قانون بدون هيچ شائبه اى اجرا شود چون نه 
در اســتان همدان و نه در هيچ استان ديگرى 
كســى براى معرفى فرمانداران و بخشداران 
البى نكرده اســت بنابراين وامدار و بدهكار 

هيچ كسى نيستيد.
استاندار همدان هم در اين جلسه با بيان اينكه 
در استان همدان 9 كرسى نمايندگى در هفت 
حوزه انتخابيه و 18 حوزه فرعى داريم گفت: 
در استان متوسط مشاركت در انتخابات67/2 

درصد بوده است.
سيد ســعيد شــاهرخى اضافه كرد: در همه 
شهرستان هاى استان شرايط انتخابات فراهم 

شــده اســت. 157 نفر به عنوان كانديداى 
احتمالى فعال هستند، 29 نفر سابقه نمايندگى 
در ادارو گذشــته را دارند كه 24 نفر اصالح 

طلب 67 اصولگرا و 66 نفر مستقل هستند
وى ادامه داد: يك هزار شعبه اخذ راى داريم 
پيش بينى مى شود 20 هزار نفر كار برگزارى 
انتخابات را برعهده بگيرند و اســتان همدان 
آمادگى برگــزارى انتخابات تمام الكترونيك 

را دارد.
نشســت هم انديشى با معتمدان، برگزيدگان 
و نمايندگان گروه ها و اقشــار استان آخرين 
برنامه سفر رئيس ســتاد انتخابات كشور به 
اســتان بود كه در اين نشســت نمايندگان 
گروها و اقشار اســتان به بيان ديدگاههاى 
خــود در حــوزه سياســى و اقتصــادى و 
فرهنگى و رســانه پرداختند. رئيس ســتاد 
انتخابات كشــور و اســتاندار همدان نيز از 
ايجاد فضاى با نشــاط سياسى براى افزايش 
مشاركت مردم در عرصه انتخابات، دفاع از 
حقوق احزاب و نظام و ايجاد فضاى رقابتى 
در چارچوب قانون ســخن گفتند. گزارش 
كامل اين نشست را در شماره بعد روزنامه 

مى خوانيد.

بين الملل
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نوار چسب دو طرفه جايگزينى براى بخيه
 محققان آمريكايى نوعى نوار چسب دو طرفه ابداع كرده اند كه مى تواند جايگزين 
بهترى براى استفاده از بخيه در بدن باشد؛ اين نوار چسب با قرار گرفتن ميان دو سطح 

زخم يا برش ايجاد شده در بدن، آن ها را به هم جوش مى دهد.
به گزارش ايرنا، معموال براى بهم دوختن دو سطح زخم يا برش ايجاد شده در بدن از 
بخيه هاى جراحى استفاده مى شود اما بخيه زدن خود عوارض جانبى نيز به دنبال دارد 
كه مى تواند موجب آسيب زدن به بافت شكننده بيولوژيكى داخلى بدن شده، همچنين 
برخى اوقات بخيه ها عفونى شــده و يا عوارض ديگــرى ايجاد  كنند. اكنون محققان 
موسسه فناورى ماساچوست موفق به ابداع نوار چسب دو طرفه اى شده اند كه مى تواند 
روش بهترى براى متصل كردن دو سطح زخم يا برش هاى ايجاد شده در بدن باشند. 

خريد 10 هزار سرنگ قلبى 
از بازار داخلى

 رئيــس هيأت امناى صرفه جويى ارزى در معالجه بيماران با اشــاره به خريد 10 
هزار ســرنگ اينفليتور آنژيوگرافى قلبى از توليدكننــدگان داخلى گفت: هيأت امنا با 
پيش پرداخت هزينه ها از توليدكنندگان داخلى حمايت مى كند.به گزارش ايرنا، مهدى 
يوسفى، افزود: هيأت امنا تعداد 10 هزار سرنگ اينفليتور آنژيوگرافى قلبى را در جهت 
حمايت از توليد داخل خريدارى و حتى اقدام به پيش پرداخت هزينه ها در اين زمينه 

كرده است.
وى گفت: ســرنگ اينفليتور براى تنظيم فشــار مايعى كه در حين عمل جراحى آنژيو 

پالستى به بدن تزريق مى شود، كاربرد دارد.

جذب حداقل 800 معلول در آزمون استخدامى كشور
 مديركل دفتر توانمندســازى معلوالن سازمان بهزيســتى كشور از جذب  حداقل 
800 معلول در آزمون اســتخدامى كشــور خبر داد و گفت: اگر بخشــى از سهميه 3 
درصدى اشتغال معلوالن با افراد واجد شرايط پر نشود، سهيمه مذكور از بين نمى رود 
تا مجددا افراد در سال هاى بعد جذب شوند.محمدرضا شهبازى در گفت وگو با ايسنا، 
در خصوص وضعيت اشتغال معلوالن گفت: براساس قانون حمايت از حقوق معلوالن 
ســهميه 3 درصدى اشتغال براى معلوالن در نظر گرفته شده است، تا اين موضوع در 

حوزه هايى كه اشتغال مناسب ترى براى معلوالن فراهم است، اجرايى شود. 
وى افزود: در صورتى كه تمام اين سهيمه توسط معلوالن اخذ نشود، اين رديف ها براى 

معلوالن حفظ مى شود تا مجددا افراد در سال هاى بعد جذب شوند.

حذف اشعار و داستان هاى بزرگان 
تاريخ ادبيات ايران

 اين روزها بار ديگر موضوع حذف اشــعار و داســتان هاى بزرگان 
تاريخ ادبيات ايران، در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى مطرح شده 
و بســيارى به اين موضوع واكنش نشــان داده اند. حذف اين اشعار و 
داستان ها از كتاب هاى درسى دوره متوسطه و دبيرستان (كه روزگارى 
جزء پربارترين و باكيفيت ترين كتب درســى محسوب مى شد) از سال 
88 آغاز شد و حاال با حذف حجم بسيار زيادى از اشعار، جامعه به اين 

موضوع واكنش نشان داده است. 
دروســى مانند «غزل در اين سراى بى كسى» اثر هوشنگ ابتهاج، «غزل 
جوانى» رهى معيرى، شعر «به كجا چنين شتابان» شفيعى كدكنى، شعر 
«باغ بى برگى» اخوان ثالث، يك داســتان از غالمحســين ساعدى، يك 
داستان از بزرگ علوى، داستان «موسى و شبان»، رباعيات خيام، داستان 
«هديه سال نو» اثر اٌ.هنرى و داستان «سياحت نامه ابراهيم بيگ» به صورت 

كامل حذف شده اند. 
همچنين سه جمله از داستان قاضى بست، نام صادق هدايت از داستان 
كباب غاز جمالزاده، بخش هايى از خاطرات اسالمى ندوشن، نام محمود 
دولت آبادى، نام مشفق  كاظمى و عباس خليلى و شعر مادر ايرج ميرزا نيز 
از ديگر حذفيات هستند و به جاى اين حذفيات از آثار رضا اميرخانى، 
على ســهامى، اميرى اسفندقه، معصومه آباد، كيوان شاه بداغ خان، فاضل 
نظرى، عيسى سلمانى لطف آبادى، كامور بخشايش، مجيد واعظى، نظام 

وفا و ضياءالدين شفيعى اضافه شده اند.
ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى موارد مطرح شده در فضاى 
مجازى در خصوص حذف برخى متن ها از كتب فارســى را رد كرد و 

تاكيد كرد در سه سال گذشته متنى از كتب فارسى حذف نشده است.
اين اتفاق در حالى است كه معاون برنامه ريزى متوسطه دفتر تاليف 
كتابهاى درســى ابتدايى و متوسطه نظرى در پاسخ به مواردى كه در 
برخى خبرگزارى ها و فضاى مجازى نســبت به كتاب هاى درســى 
فارسى دوره دوم متوســطه مطرح شده است، گفت: كتاب درسى به 
عنوان يكى ازاجزاء مهم بســته آموزشى در فرآيندى حساب شده و 
متناســب با منطق اسناد باالدستى از جمله ســند برنامه درسى ملى 
و راهنماى برنامه درســى حوزه تربيت و يادگيرى با تأييد اســتادان 
و صاحب نظران شــوراى برنامه ريزى درسى و اعتبار بخشى توسط 
تعداد زيادى از اســتادان و دبيران سراســر  كشــور تهيه و تدوين 
مى شود در اين راســتا  كتاب هاى درسى فارسى دوره دوم متوسطه 
نيز  از سال 1395 همسو  با برنامه درسى ملى، نو نگاشت بوده و در 

سه سال گذشته متنى از اين كتب حذف نشده است.
كوروش اميرى نيا يادآور شــد: در توليد كتاب هاى جديد و نو نگاشت 
دوره دوم متوسطه، مهم ترين اصل، رعايت خواسته ها و انتظارات سند  
برنامه درسى ملى بوده است و همين امر سبب شده تا كتاب هاى جديد 
ســاختار و محتوايى متفاوت از كتاب هاى قبلى داشته باشند. بنابراين 
كتاب هــاى قبلى از مهر 1395 در مدارس تدريس نمى شــود و تمامى 
موارد ذكر شده  توسط نويسنده از كتاب هاى مربوطه حذف نشده بلكه 
مربوط به كتاب هاى قبل از سال 1395 است. شوراى برنامه ريزى درسى 
و گروه تأليف سعى كرده است تا حد امكان از متون كتاب هاى درسى 
ادبيات 40 سال گذشــته در صورت تناسب با اهداف و سرفصل هاى 
كتاب هاى جديد اســتفاده كند. با نگاهى به تاريخ كتاب هاى درسى به 
خوبــى مى توان فهميد كه درگذر زمان، محتواى كتاب هاى درســى با 
توجه به ضرورت هاى مختلف آموزشى، اجتماعى و فرهنگى  اصالح و 

بازنگرى شده  و تغيير يافته  است.
شــايان ذكر است بر همگان روشن است كه از اقيانوس بيكران نظم و 
نثر گران ســنگ ادبيات فارسى تنها به اندازه ظرف محدود كتاب درسى 

مى توان بهره گرفت.
گر بريزى بحر را در كوزه اى             چند گنجد؟ قسمت يك روزه اى      
(مولوى)

معاون برنامه ريزى متوســطه دفتر تاليف كتاب هاى درسى ابتدايى و 
متوسطه نظرى افزود: در انتخاب شاعران و نويسندگان اصل بر انطباق 
متون نظم و نثر با موضوع و اهداف برنامه درسى زبان و ادبيات، رعايت 
سير زمانى (گذشته و امروز) و پرهيز از متون داراى انديشه هاى جهت دار 
و ... است. بنابراين كتاب درسى جايى براى معرفى انديشه هاى اشخاص 
خاص نيست كه منتهى به سهم خواهى فرد يا افراد باشد. متن دروس با 
تشخيص شوراى برنامه ريزى درسى، نتايج ارزشيابى پايانى و مكاتبات 

دبيران در طى چند سال يك بار حذف، اصالح يا افزوده مى شود.
وى يادآور شد: ازآنجا كه هر تحولى در حوزه آموزشى به ويژه زبان و 
ادبيات فارسى، مستلزم آشنايى با فلسفه آن و تعديل عادت هاى قبلى در 
تدريس است، لذا طبيعى است برخى از همكاران با ابهامات، پرسش ها و 
چالش هاى ذهنى و عملى مواجه شوند. از اين افراد به ويژه فعاالن عرصه 
كنكور درخواست مى شــود آموزه هاى جديد اين حوزه يادگيرى را با 
مراجعه به پيشگفتار كتاب ها و راهنماى معلم مطالعه كنند تا بيشتر و بهتر 
در جريان چرايى تغييرات كتاب هاى فارسى دوره متوسطه قرار بگيرند.

اميرى نيا در ادامه شــيوه ارائه مباحث آموزشــى پرداخت و اظهاركرد: 
شــيوه ارائه مباحث آموزشى بر اســاس منطق برنامه درسى، مهارتى و 
كاربردى بوده و هدف اصلى در اين رويكرد تســهيل فرآيند آموزش، 
يادگيرى، پرورش قدرت تحليل، توانايى توليد متن و توانايى شناخت و 
به كارگيرى علوم ادبى در بررسى متون ادبى است. بنابراين مباحثى مثل 
شعر، داستان، حكايت، دستور و آرايه هاى ادبى به شكلى تازه در ساختار 

كتاب ها مطرح شده است.
معاون برنامه ريزى متوسطه دفتر تاليف كتاب هاى درسى ابتدايى و متوسطه 
نظرى در پايان متذكر شــد كه از استادان و صاحب نظران دعوت مى شود 
قبل از هر نقد و نظرى در خصوص ساختار و محتواى كتاب هاى فارسى 
به راهنماى معلم كتاب هاى زبان و ادبيات فارسى دوره اول و دوم متوسطه 
مراجعه كنند تا از سرفصل ها و موضوعات مصوب برنامه آگاهى داشته باشند. 

هر متنى كه در كتاب آمده منطبق بر منطق برنامه درسى بوده است.
وى در پايان گفــت: بنابراين عالقه منــدان مى توانند حتى به صورت 
حضورى  و با مراجعه به ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشــى 

اطالعات الزم را كسب كنند.

اطالعات: جهانگيرى: حل مسائل بين المللى با چند جانبه گرايى شدنى است 
 البته با داشتن مدرك رياضى محض سياسى 

قدس: فعاالن فضاى مجازى اميدوارى را به جامعه تزريق كنند 
 سورنگ با اين ظرافت ساخته نشده 

همدان پيام: همدان شهر خالق نيست
 از ثبت نام مركز هوش و خالقيت جا مونده!!

گل ورزشى: موتور گل زنى دياباته روشن شد 
 احتماالً بنزين سهميه گرفته!! 

ابرار ورزشى: كالدرون: ديگر به عليپور پنالتى نخواهيم زد 
 معلومه مى خواى مثل كاكرو غافلگير كنى ؟!

ايران: خودروهاى خود ران، نياز فرداى كشور 
 در آينده كمبود راننده داريم!!!

همدان پيام: شب انتخابات همه به فكر جذب حداكثرى
 اساتيد فرصت يابى!!  

جام جم: كاركردهاى انتخابى سوژه اف ، اى، تى، اف
 تبليغات كانديداها به هر شكلى در مى آيد!!

ايران ورزشى: وقتى بعد از گل همه سمت عارف رفتند خنده ام گرفت 
 عجله نكن  شايد نوبت خودتم برسه 

آفتاب: اجازه ندهيم اتمام پولشويى به ما بزنند 
 پوالتو يه جايى سرمايه گذارى كن كه كثيف نشه 

19 دى: خداحافظى اقتصاد با رشد منفى 
 خداحافظى نكرده تازه مى خواد دست تكون بده !!

جام جم:  پاريس، صداى آمريكا
 مجرى سرما خورده صداش گرفته !!

همدان پيام: تجمع موبايل بدست ها اين با در نهاوند
 ايرانيان ركورد تصوير بردارى را مى شكنند!! 
آفتاب: اتصال شبكه برق عراق به شبكه برق ايران 
 اندازه المپ ها تون تغيير كرد تعجب نكنيد!!

 المپ ها هم عربى پاس مى كنن !!
آرمان: مثلث موفقيت اصالح طلبان 

 توضلع ها جايزه گذاشتن!!

آغاز برچسب گذارى تراريخته ها

 مديركل امور فرآورده هاى غذايى و آشاميدنى سازمان غذا و دارو 
ضمن تشــريح اقدامات اين ســازمان در حوزه كاهش نمك، شكر و 
چربى در فرآورده هاى غذايى، گفت: در عين حال كار برچسب گذارى 

محصوالت تراريخته نيز آغاز شده است.
به گزارش ايسنا، محمدحسين عزيزى با بيان اينكه شعار روز جهانى 
غذا «رفتار ما آينده را مى ســازد، رژيم غذايى سالم براى جهانى بدون 
گرسنگى» است، گفت: شعار ملى روز جهانى غذا نيز «اصالح الگوى 

تغذيه براى حفظ و ارتقاى سالمت» است.
وى با اشــاره به اقدامات انجام شده در حوزه سالمت غذا در سال 98
گفت: ابالغ دستورالعمل پايش محصوالت كشاورزى، تشديد نظارت 
بر محصوالت كشاورزى و كاهش ميزان مصرف نمك، روغن، شكر 
و ... در دســتور كارمان قرار داشــت كه آنها را اجرا كرديم. به طورى 
كه توانستيم ميزان نمك را در پنير از 4 درصد به 3 تا دو و نيم درصد 
كاهــش دهيم. همچنين ميزان نمك در نان هاى ســنتى به يك درصد 

كاهش يافت.
وى با بيان اينكه در حال حاضر 97 هزار نانوايى ســنتى در كشــور 
وجود دارند، گفت: همه ايــن نانوايى ها بايد مورد نظارت قرار گيرد 
كه در اين زمينه ســازمان هاى مختلف بايد به ما كمك كنند. در عين 
حال با اقدامات انجام شده توانستيم ميزان نمك دوغ از يك درصد به 
هشت دهم درصد كاهش داده و همچنين اعالم كرديم كه افزودن نمك 

به ماست هاى پروبيوتيك مجاز نيست.
عزيزى تاكيد كرد: در عين حال ميزان قندها را در بيسكويت ها، پودر 

كيك و ... كاهش داديم.
عزيزى ادامه داد: در عين حال طى اين دوره كار رتبه بندى واحدهاى 
توليدكننده مواد غذايى و آشــاميدنى  از ســال 92 تا 97 اجرا شد. به 
طــورى كه اين واحدها در 4 درجه عالى، خوب، متوســط و ضعيف 
رتبه بندى مى شــوند. در حال حاضر 12 هــزار كارخانه غذايى داريم 
كه در اين رتبه بندى ها جاى گرفته اند. وى با اشــاره به برنامه وزارت 
بهداشت مبنى بر غنى سازى آرد با ويتامين دى، گفت: بحث غنى سازى 
آرد با ويتامين دى را در يكى از اســتان هاى كشور به صورت پايلوت 
اجرا مى كنيم و اگر موفقيت آميز باشــد آن را كشــورى خواهيم كرد. 
همچنين كار برچسب گذارى محصوالت تراريخته نيز آغاز شده است.
مديركل امور فرآورده هاى غذايى و آشــاميدنى سازمان غذا و دارو در 
ادامــه از كاهش ميزان ترانــس در روغن هاى مايع از 2 درصد به يك 
درصد خبــر داد و گفت: اين رقم در روغن هاى ســرخ كردنى نيز 2

درصد تخمين زده مى شــود. عزيزى افزود: همچنين غنى سازى نمك 
با يُد، توليد مواد غذايى براى بيماران خاص و آغاز برچســب گذارى 
محصــوالت تراريخته از ديگر اقدامــات صورت گرفته در حوزه غذا 

بوده است.

 همايش هفته بيمه سالمت با حضور دكتر 
مهدى قنــادى مدير كل نظــارت بر خدمات 
سازمان بيمه سالمت كشور، دكتر رشيد حيدرى 
مقدم رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا، 
پرسنل و كاركنان اداره كل بيمه سالمت استان، 
جمعى از پزشــكان، موسسات طرف قرارداد، 
مديران ادارات و نمايندگان مردم همدان آقايان 
حاجى بابايى و خجســته در سالن اجتماعات 

باشگاه فرهنگيان استان برگزار شد.
مديركل بيمه ســالمت همدان در اين همايش 
اظهار داشت: حدود يك ميليون نفر از جمعيت 
اســتان همدان تحت پوشــش بيمه سالمت 
مى باشــند كه از اين تعــداد 170 هزار نفر در 
صندوق بيمه سالمت همگانى، 640 هزار نفر 
در صندوق بيمه روستاييان و عشاير، 125 هزار 
نفر در صندوق كاركنــان دولت، 62 هزار نفر 
در صندوق ســاير اقشار و بيش از 9 هزار نفر 
در صندوق ايرانيان از خدمات بيمه ســالمت 
اســتفاده مى كنند.ســعيد فرجى بيان داشت: 
مهمترين برنامه ســازمان بيمه ســالمت ايران 
الكترونيكى شــدن و تحقق دولت الكترونيك 
است و نسخه نويســى الكترونيكى در استان 
همدان ســال 98 آغاز و بالغ بر بيش از 9000
نسخه الكترونيكى در همدان انجام شده است.

فرجى گفت: 780 مركز درمانى به طور مستقيم 
طرف قرارداد خدمات سطح يك و دو و سه با 
بيمه سالمت هستند و افزود از اين تعداد 196
پزشــك متخصص ، 15 فوق تخصص ، 212
پزشــك خانواده، 49 دندانپزشك ، 171 ماما ، 
451 بيمار دياليــزى، 335 بيمار پيوند كليه و  
139 مركز ارائه دهنده سطح 1   با بيمه سالمت 

همدان قرارداد دارند.
مدير كل بيمه ســالمت همدان عنوان كرد: در 
ســال 97 در اســتان همدان 20 ميليارد تومان 
براى بيماران خاص هزينه شده و امسال 11/5

ميليارد تومان اختصاص داده شــده كه برآورد 
مى شــود اين رقم به 22 ميليارد تومان برســد 
اشاره نمود: 1069 بيمار ام اس، 88 تاالسمى و 
172 بيمار هموفيلى تحت پوشش بيمه سالمت 

قرار دارند.

فرجى افزود: اجراى پزشــك خانواده، سطح 
بندى ارجاع و سازمان الكترونيك از طرح هاى 
مورد توجه بوده است و چهار پروژه در راستاى 

الكترونيك كردن اداره كل اجرا شده است.
مدير كل بيمه سالمت خاطرنشان كرد: ابتداى 
امسال شهرستان هاى همدان، فامنين و اسدآباد 
پايلوت اجراى نسخه نويسى در استان بودند و 
در حال حاضر نيز در تمام شهرســتان ها اين 
طرح اجرا مى شــود.  فرجى گفت: اســتقرار 
پردازشگر اسناد بسترى در تمامى بيمارستان ها 

از ديگر اقدامات صورت گرفته است.
مديــر كل بيمه ســالمت همدان با اشــاره به 

موضوع مراجعات بيمه شــدگان به اداره كل 
بيمه سالمت خاطر نشان كرد بيمه شدگان در 
طول ســال بين 4/5 تا 5 ميليون بار مراجعه به 
بيمه سالمت داشته اند كه اين خدمات توسط 
111 نفر پرسنل اداره كل بيمه سالمت در استان 
همدان مشغول به خدمت مى باشند انجام مى 
پذيرد.مدير كل نظارت بر خدمات سازمان بيمه 
ســالمت كشور با بيان اينكه 40 ميليون نفر در 
كشــور تحت پوشــش خدمات سالمت قرار 
دارند در همايش بيمه سالمت استان از اجرايى 
شدن استان اشاره نمود: طرح استحقاق سنجى 

در 605 بيمارستان اجرا شده است.
مهــدى قنادى بيان نمود به عــدم توازن منابع 
و مصــارف و تأمين مالى پايدار چالش بزرگ 
سازمان بيمه سالمت بوده است و تصريح كرد: 
بــا توجه به اهميت توازن صنايع و مصارف و 
تأمين مالى پايدار با شــكل گيرى طرح تحول 
نظام سالمت اقداماتى در راستاى بهبود عملكرد 

و سرويس دهى انجام گرفته است.
قنــادى اظهار داشــت: وزارت بهداشــت و 
دانشــگاه هاى علوم پزشــكى در اســتان ها با 
كمترين بودجه خدمات را تا ســطح روستاها 
برده اند در اســتان ها مــوردى از عدم تأمين 

دارو را نداشته ايم.مدير كل نظارت بر خدمات 
ســازمان بيمه سالمت كشــور يادآور شد: در 
حال حاضر به دنبال شفاف كردن عملكردهاى 
موجود هستيم كه در اين راستا اجراى راهنماى 
بالينى در 470 مورد استقرار سازمان الكترونيكى 

و طرح استحقاق سنجى انجام گرفته است.
قنادى با بيان اينكه نســخه نويسى الكترونيك 
در 203 شهر كشور اجرا مى شود، خاطرنشان 
كرد: رسيدگى الكترونيكى اسناد بسترى در 350

بيمارستان كشور اجرايى شده است.
قنادى اظهار كــرد: در حال حضار 90 درصد 
خدمات بسترى و 70 درصد خدمات سرپايى 
تحت پوشــش بيمه سالمت هستند كه 5100
خدمــت، 2400 قلــم دارو و 50 هــزار قلم 

تجهيزات پزشكى را شامل مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه توسعه پزشك خانواده و 
نظام ارجاع را در دستور كار داريم، خاطرنشان 
كرد: در حــال حاضر اعتبار روســتايى براى 
اجراى اين طرح 28 هزار ميليارد ريال بوده كه 
در 3946 مركز سالمت با 12 نوع خدمت تحت 

پوشش قرار مى دهد.
در پايان اين مراسم تعدادى از پزشكان نمونه 

طرف قرارداد اداره كل تجليل و تقدير شد.

 ســيزده آبان 57 بود. دانشجويان و دانش 
آمــوزان، ماننــد روزهاى پيش، در دانشــگاه 
تهــران اجتماع كــرده بودند و با شــعارهاى 
توفنده و مشــت هاى گره كرده، جنايت هاى 
رژيــم منفور پهلوى را محكــوم مى كردند و 
خواهان برپايى حكومت اسالمى به رهبرى امام 
خمينى(ره) بودند.  عده اى از جوانان در كنار 
نرده هاى دانشــگاه و عده اى ديگر در زمين 
چمن دانشگاه، عليه رژيم شعار مى دادند. اين 
وضعيت تا ظهر ادامه داشت، كه ناگهان، گلوله 
هاى قساوت دژخيمان شــاه، فضاى پيرامون 
دانشگاه را در تاريكى فرو برد. بيش از شصت 
تن از دانش آموزان، به خاك و خون كشــيده 
شــدند. به همين مناســبت، اين روز را روز 
دانش آمــوز ناميدند. در اين ميان دانش آموزان 
و نوجوانان شور و حال ديگرى داشتند. صبح 
روز 13 آبــان 1357، دانش آموزان در حالى كه 
مدارس را تعطيل كرده بودند، به سمت دانشگاه 
تهران حركت كردند تا صداى اعتراض خود را 

به گوش همگان برسانند. 
اين جوانان پر شــور و خداجــو، گروه گروه، 
داخل دانشگاه شــدند و به همراه دانشجويان 
و گروه هاى ديگرى از مــردم در زمين چمن 
دانشــگاه اجتماع كردند. مأمــوران،  ابتدا چند 

گلوله گاز اشــك آور در ميــان اين جمعيت 
خروشــان پرتاب كردند؛ اما، اجتماع كنندگان 
در حالى كه به سختى نفس مى كشيدند، صداى 
خود را رســاتر كرده و با فرياد اهللا اكبر، لرزه بر 

اندام مأموران مسلح شاه افكندند.
حاال بعد از سال ها روزها ورق خورده و باز به 
امروز سيزدهم آبان رسيده است، روز من، روز 
تو، روز هم بستگى ما، روز گره كردن مشت ها 
و فرود آن بر ســر استكبار، سالروز كندن سيم 
خاردارهاى النه اى كه اســتعمار را به روح ما 
تنگتر مى كرد و باالرفتن از ديوارى كه حصار 

شده بود بر عزت نفس مان.
ســيزده آبان از راه مى رسد و با خود حماسه 
هــاى جاويد آن روزها را زنــده مى كند، آن 
روز دانــش آموزان اين مرز و بوم حماســه 
ها آفريدند، حماســه هايى كه چون درختان 
تنومند قد برافراشــتند و سبزى خويش را از 
قلبهاى ســبز و ماالمــال از عطوفت نونهاالن 
عاشــق به عاريه گرفتند و سربلندى خود را 
از استقامت و پايمردى بزرگ مردانى كوچك 

به ارث بردند. 
حاال به يــاد آن روزها ســازمان دانش آموزى 

كشور بيانيه صادر كرده كه يه اين قرار است:
ايران اسالمى امروز در پرتو هدايت هاى معمار 

كبير انقالب امام رحمه اهللا عليه و فداكارى ها و 
ايثارگرى هاى  شهيدان واالمقام، عزتمندانه ترين 
برهة تاريخى خويش را تجربه مى كند  و  استكبار 
جهانى به سردمدارى آمريكاى جنايتكار اكنون 
بيش از پيش در انزواى تاريخى خويش به سر 
مى برد. بى ترديد اين ســعادت الهى مرهون 
روحيه استكبار ســتيزى و از بركات ارزشمند 
جبهه مقاومت اســت.  باور داريم كه 13 آبان 

1398 سرآغاز افول و فروپاشى آمريكاست .
ما جوانان و نوجوانان ايران ســربلند به عنوان 
نيروهاى ارزشــى و انقالبى، گام دوم انقالب 
اســالمى را در حالــى آغاز مــى نماييم كه 
جهان اسالم آبســتن حوادث بيشمارى است 
و ناجوانمردانــه ترين تحريم هاى دشــمنان 
در پوشــش دروغين به اصطالح بشردوست،  
تالش مى كند تــا زندگى را بــر ملت ايران 
ســخت نمايد . اما عنصر اراده ملى و باور «ما 
مى توانيم» ما را بيشــتر از گذشته به توانايى 
داخلــى تكيــه داده و بر قــدرت و عزت ما 
مى افزايد. برماســت تا بــا بصيرت وآگاهى، 
هوشــيارتر از هميشه شــرايط كنونى جهان 

پيرامون وكشور را درك نماييم.
ســازمان دانش آمــوزى جمهورى اســالمى ، 
درهفته بســيج دانش آموزى باتأسى از36 هزار 

شــهيد دانش آموزكشــور و درراستاى فرامين 
مقام معظم رهبرى (مدظلــه العالى) در بيانيه 
گام دوم انقالب، آمادگى خود را براى حضور 
حداكثرى، شــورانگيز و با نشــاط خويش در 
مراســم راهپيمايى يــوم  اهللا 13 آبان همچون 
سال هاى گذشته اعالم داشته تا جلوه اى عظيم 
از همبستگى ملى را با شعار استكبارستيزى و 
مقاومت اســالمى در تمام عرصه هاى انقالب 

اسالمى به نمايش مى گذارد.
آرى سيزده آبان روز فرياد بود و روز شهادت، 
روز مشــت هاى گره كرده امت، روز فتح بود، 
روز خروشــيدن روح هاى پاك، روز جرقه و 
روز آتــش بود، روز فريــاد و اعتراض و روز 
اعتصاب و تحصن، آن روز و امروز به حقيقت 

جاودانه به نام دانش آموز بود.
اين چنين است كه هرساله مردم ايران به پاس 
گراميداشــت اين روز راهپيمايى كرده و اعالم 
برائت از اســتعمار مى كنند بر همين اســاس 
مــردم همدان نيز امروز ســاعت 10 صبح در 
آرامگاه بوعلى ســينا تجمع كرده و ســپس با 
دادن شعارهاى استكبار ستيزانه روانه ميدان امام 
خمينى (ره) مى شوند تا شنونده سخنرانى على 
آقامحمدى عضو مجمع تشــخيص مصلحت 

نظام باشند.

با حضور مسئوالن 

همايش هفته بيمه سالمت 
در همدان برگزار شد

13 آبان روز احترام به دانش آموز

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 139860326009000102 مورخه 98/3/25 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان  فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض 
آقاى رضا ترابى فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 10278 صادره از رزن به شماره ملي 3990090781 صادره 
از رزن در شش دانگ يك قطعه زمين زراعى ابى به مساحت شصت و دو هزار و صد و بيست مترمربع و پنجاه 
و شــش صدم مترمربع قسمتي از پالك 104 اصلي فامنين واقع در بخش پنج همدان خريدارى از مالك رسمى 
آقاى حاج برات سهرابى  محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 227)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/8/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/28
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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 ســاختمان هاي فاقد سند 

رسمي
برابر رأي شماره 139860326007000372مورخ 98/4/24 هيأت اول 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 متقاضي آقاى 
محمدرضا محمدى خرم فرزند نجاتعلى به شماره شناسنامه 554 صادره از همدان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
194/34 مترمربع پالك 10898 فرعى از 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري مع الواسطه  از مالك رسمي 
آقاى حبيب ا.. وكيلى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 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 152)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/13

هادى يونسى عطوف- رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

گزارش ويژه
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اشتغال

 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 139860326009000101 مورخه 98/3/25 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان  فامنين تصرفات 
مالكانه و بالمعارض آقاى رضا ترابى فرزند ابوالقاســم به شــماره شناسنامه 10278 صادره از رزن به 
شــماره ملي 3990090781 صادره از رزن در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت چهل 
و شــش هزار و چهارصد و شصت و شش مترمربع و هشتاد و دو صدم مترمربع قسمتي از پالك 104 
اصلي فامنين واقع در بخش پنج همدان  خريدارى از مالك رســمى آقاى حاج برات سهرابى  محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 228)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/8/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/28

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

دليل نگرانى مردم 
از پرواز با آنتونوف 74

 حــدود پنــج ســال پيــش رئيــس جمهــور در پــى حــوادث و 
ســوانحى كــه هواپيماهــاى آنتونــوف 140 و 74 بــه وجــود آورده 
ــالم  ــوع اع ــران را ممن ــمان اي ــراز آس ــر ف ــا ب ــرواز آن ه ــد، پ بودن
كــرد امــا چنــدى پيــش يكــى از مســافران پــرواز مشــهد- تهــران 
در فضــاى مجــازى اعــالم كــرد كــه هواپيمــاى پويــا در ايــن مســير 
از آنتونــوف 74 اســتفاده كــرده و مشــكالت و نگرانى هــاى بــراى 

مســافران بــه وجــود آورده اســت.
ــه  ــاره ب ــن ب ــى در اي ــازمان هواپيماي ــرواز س ــابق پ ــناس س كارش
ايســنا گفــت: بيــن هواپيمــاى آنتونــوف و ديگــر هواپيماهــا 
تفــاوت چندانــى وجــود نــدارد و اگــر صالحيــت پــروازى بــراى 
آن  صــادر شــده، مى توانــد پــرواز كنــد امــا بايــد شــرايط خــاص 
ــه مى شــود، از نظــر فنــى و  ــه آن "ديتاشــيت" گفت خــودش كــه ب
ــاع  ــرواز، ارتف ــول پ ــه ط ــوان ب ــه مى ت ــود ك ــت ش ــى رعاي علميات
ــر  ــى، وزن در نظ ــه جاي ــراى جاب ــاز ب ــافر مج ــداد مس ــرواز، تع پ

ــرد. ــر آن اشــاره ك ــا و نظاي ــراى هواپيم ــه شــده ب گرفت
ســازمان  پــرواز  ســابق  كارشــناس  مجــد،  كريمــى  فــرج ا... 
هواپيمايــى افــزود: اگــر هــر هواپيمايــى بــراى مســافران نگرانــى و 
مشــكل درســت كنــد، قطعــا شــرايط فنــى و عملياتــى صــادر شــده 
بــراى آن توســط ايراليــن مــورد نظــر رعايــت نشــده اســت و در 
ايــن زمينــه مى تــوان بــه ســقوط هواپيمــاى آنتونــوف در ســال هاى 
نــه چنــدان اشــاره كــرد كــه بــه دليــل عــدم رعايــت وزن در نظــر 

گرفتــه شــده بــراى ايــن هوايپمــا و كاهــش ارتفــاع بــود.
اين كارشناس پرواز  با بيان اين كه شركت هواپيمايى مورد نظر بايد در 
اين زمينه پاسخگو باشد كه چرا براى مسافران  مشكل و نگرانى ايجاد 
كرده است اظهار كرد: چندين نكته بايد در اين زمينه مورد توجه قرار 
گيرد كه عدم كفايت نظارت تيم پروازى و بى دقتى آن ها يكى از اين 
نكات اســت؛ چرا كه اگر بيشتر دقت مى شد چنين نگرانى هايى براى 
مسافران به وجود نمى آمد همچنين اگر هواپيماى آنتونوف، بوئينگ، 
ايرباس و ... از شرايط فنى و عملياتى در نظر گرفته شده تخطى كنند، 

سانحه خلق خواهند كرد و تفاوتى در اين زمينه بين آن ها نيست.
ــه  كريمــى مجــد اظهــار كــرد: يكــى ديگــر از نكاتــى كــه بايــد ب
آن توجــه كــرد مســئله تعميــر، نگهــدارى و نظــارت بــر هواپيمــا 
و عمليــات پــروازى اســت. بــه نظــر مــن اگــر ايــن اقدامــات بــه 
موقــع و درســت انجــام شــده بــود چنيــن مســائل و حواشــى بــه 

ــد. ــود نمى آم وج

وزير نيرو پروژه بالتكليف انتقال آب به همدان 
را حل كند

 قرار بود آب مورد نياز مردم همدان از سد تالوار تأمين شود كه اين طرح راه به جايى 
نبرد. در همين راســتا 18 مهر سالجاري قرار است كه جلسه بررسى اين مشكل در دفتر 

رئيس سازمان برنامه و بودجه و مسئوالن استاني برگزار شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه فراموشى پروژه 
انتقال آب همدان قابل قبول نيست گفت: وزير نيرو پروژه بالتكليف انتقال آب به همدان 
را حل كند. امير خجســته بيان كرد: پس از كارشــكنى هاى صورت گرفته و پيگيرى هاى 

مستمر در نهايت جلسه رسيدگى به تأمين آب شرب همدان با حضور وزير نيرو، معاون 
برنامه و بودجه كشور، استاندار، نمايندگان همدان و مديران تخصصى قطعى شد.

وى با بيــان اينكه اميدوارم اين بار با جديت مســئوالن و نمايندگان اســتان اين پروژه 
بالتكليف 14 ســاله به نتيجه برســد، به فارس گفت: تأمين آب شــرب مهمترين پروژه 
زيرساختى براى آينده همدان است.نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
افزود: سالهاســت دغدغه كم آبى بر دوش مردم همدان سنگينى مى كند، دغدغه اى كه هر 
چند بارندگى هاى امســال كمى آن را كم رنگ كرد اما هم چنان با گذشت 14 سال از سفر 
مقام معظم رهبرى به همدان و تصويب انتقال آب از استان هاى همجوار بزرگترين چالش 

پيش روى همدان است.

وى با اشــاره به اينكه پروژه آبرسانى و تأمين آب شرب همدان پس از به نتيجه رساندن 
ســه پروژه زيرساختى آزادراه، قطار و فرودگاه اولين و مهمترين هدفگذارى براى توسعه 
همدان است گفت: متاسفانه چهار سال پيگيرى مداوم و چندين و چند بار تذكر در مجلس 
به جلسه اى انجاميد كه قرار بود تصميم گيرى نهايى با حضور مسئوالن مرتبط اعم از وزير 
و معاون برنامه و بودجه كشــور صورت گيرد كه طى كارشكنى هايى تاسف برانگيزى اين 
جلســه لغو شد. خجســته افزود: در اين خصوص مجبور شدم با هماهنگى هاى صورت 
گرفته طرح استيضاح وزير را با 21 امضا به هيات رئيسه بفرستيم و باز هم در خالل همين 
موضوع پيگيرى هاى مكررى براى برگزارى جلسه با وزير و آقاى نوبخت انجام دهيم كه 

خوشبختانه اين موضوع به نتيجه رسيد.

كارت دانشجويى سيد محمدصالح رضوى فرزند سيد مهدى به 
شماره ملى 2282100271 رشته مهندسى صنايع دانشگاه بوعلى 
سينا به شماره دانشجويى 9312500015 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مزايده زمين 

روابط عمومى شهردارى دمق

در اجــراى مــاده 13 آيين نامــه مالــى شــهردارى ها 
و بــه اســتناد بنــد 10-6 صورتجلســه شــماره 126 
ــهردارى  ــالمى، ش ــوراى اس ــورخ 98/6/25 ش م
دمــق در نظــر دارد نســبت بــه فــروش 8 قطعــه 
ــان  ــع در شــهرك فرهنگي از زمين هــاى خــود واق
دمــق از طريــق مزايــده عمومــى اقــدام نمايــد. 

لــذا متقاضيــان مى تواننــد جهــت دريافــت 
اســناد شــركت در مزايــده و يــا اطــالع از 
ــه مــدت  ــخ انتشــار آگهــى ب شــرايط آن از تاري
ــهردارى  ــاختمان ش ــانى س ــه نش ــه ب ــك هفت ي
واحــد  مصطفــوى  شــهيد  بلــوار  در  واقــع 
كارپــردازى مراجعــه و يــا بــا شــماره 36423448 

ــد.  ــل نماين ــاس حاص تم
(م الف 78)

قاچاق لوازم خانگى دست دوم 
با برچسب 2019

 برخي گزارش هاي مردمي حاكي از وجود 
لوازم خانگي دســت دوم خارجي با تاريخ به 

روز شده در بازار است.
يكي از تعميركاران لوازم خانگي داخل بازار 
شــهر همدان مي گفت: چندوقت پيش براي 
سرويس ماشــين لباسشويي به يكي از منازل 
رفتم، وقتي آن را بــراي تعمير نگاه مي كردم 
متوجه شــدم اين ماشين نه تنها قديمي است 
بلكه پيش از اين دستكاري شده بود. وقتي از 
صاحب آن پرسيدم گفت كمتر از دو ماه است 
كه خريداري كرده و تاكنون هيچ تعميركاري 

آن را نديده است. 
وي مي گفــت: قبــل از اين شــنيده بودم 
كــه لوازم خانگي دســت دو قاچاق وارد 
كشور شده و با تغيير تاريخ، آن را به روز 

مي دهند. نشان 
زن خانه داري هم مي گفت: ماشين لباسشويي 
با يكــي از برندهاي معروف خارجي خريدم 
اما بعد از مدتي كه تعميركاري براي سرويس 
آمد، گفت مارك اين ماشــين لباسشويي چيز 
ديگري اســت و فقط قاب آن را روي ماشين 

سوار كرده اند.
سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق هم با بيان 
اينكه در نيمه اول سال 400 ميليارد كشفيات 
قاچاق لوازم خانگى داشــتيم، گفت: بخشى 
از قاچــاق ورودى لوازم خانگى مبنى بر اين 

است كه افراد كاالى لوازم خانگى دست دوم 
را از كشورهاى حاشيه خليج فارس وارد مى 
كنند و روى آن برچسب 2019 مى زنند و ما 
چنين مواردى را در سطح بازار شاهد هستيم.

به نقل از ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، حميدرضــا دهقانى نيا ادامه داد: طبق 
آمار رسمى در شــش ماهه اول سال 97 و 
98، دومين كشــفيات ما در حوزه مبارزه با 

قاچاق به لــوازم خانگى معطوف به ارزش 
آن بيــش از 4 هزار ميليــارد و 500 ميليون 

ريال بوده است.
وى گفــت: اين آمار نشــان مى دهــد لوازم 
خانگى در رده دوم اقالم كشــف شده قاچاق 
قرار گرفته و از طرفى ســتاد مبارزه با قاچاق 

وظيفه خود را به انجام رسانده است.
سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

خاطرنشــان كرد: قاچاق لوازم خانگى وجود 
دارد ولى نه با آن شــدتى كــه برخى  اعالم 

مى كنند.
وى بــا بيان اينكــه آمار و ارقــام رابطه 
مســتقيمى ميان قاچاق و كشــفيات نشان 
98 سال  ماهه  شــش  در  افزود:  نمى دهد، 
بيــش از 400 ميليــارد كشــفيات قاچاق 

داشتيم. خانگى  لوازم 

 مديرعامل شركت گاز استان همدان به آغاز 
طــرح حذف قبوض كاغذى گازبهاى اســتان 
اشــاره كرد و گفت: از ابتــداى آذرماه قبوض 
گازبهاى مشتركين شــركت گاز استان همدان 
از طريق پيام كوتاه براى آنها ارســال مى شود.

عبدا... فيــاض در گفت وگو با ايســنا، مطرح 
كرد: مشــتركين مى توانند به دو روش شماره 
تلفــن همراه خــود را براى اين طــرح اعالم 
كنند؛ در روش اول ارســال شماره اشتراك*1 
به شــماره 1000194 و در روش دوم مراجعه 
به تارنماى اينترنتى شــركت گاز استان همدان 
به آدرس www.nigc-hm.ir و استفاده از 
لينك ثبت شماره تلفن همراه براى طرح حذف 
قبوض كاغذى گازبها  اســت.وى با بيان اينكه 
نحوه قرائت كنتورها طبــق روال قبل صورت 
مى گيرد، اظهار كــرد: قرائت كنتورها از طريق 
مأموران كنتورخوان شركت گاز استان همدان 
انجام مى شــود كه مشتركين مى توانند از طريق 
سامانه پيامكى به شــماره 30008811، سامانه 
تلفــن گويا با شــماره 38282011 و تارنماى 
www.nigc- اينترنتى شــركت بــه آدرس
hm.ir نسبت به ثبت شماره كنتور و مشاهده 
گازبهاى خود اقدام كنند.مديرعامل شركت گاز 
استان همدان در ادامه سخنانش به بيان درصد 
تغييرات حجم مصرف گاز در نيمه نخست سال 
نسبت به مشابه سال گذشته در استان پرداخت 
و گفــت: مصــرف گاز در بخش هاى خانگى 

8.04 درصــد، تجــارى 2.74 درصد، صنعتى 
12.14 درصــد و CNG 6.19 درصد افزايش 
و مصرف گاز در نيروگاه شهيد مفتح نيز 48.19 
درصد كاهش داشته كه در مجموع مصرف گاز 
در استان همدان 20.32 درصد كاهش پيدا كرده 
است.وى ادامه داد: با توجه به وجود محدوديت  
مصرف در بخش نيروگاهى و مصرف كنندگان 
عمده، شركت گاز استان همدان تنها اجراكننده 
اســت و تصميمات مربوطه از سوى شركت 
ملى گاز ايران ابالغ مى شود. فياض در ادامه با 
تأكيد بــر اهميت رعايت اصول ايمنى با توجه 
به آغاز فصل سرما، به چند توصيه ايمنى اشاره 
كرد و يادآور شــد: استفاده از وسايل گرمايشى 
اســتاندارد و متناســب با فضا و ابعاد محيط با 
راندمان انرژى باال، تنظيم دماى معتدل بر روى 
17 تا 20 درجه ســانتى گراد و نصب دماسنج 
در محيط، بيشــتر نبودن طول شيلنگ هاى گاز 
حداكثر از يك و نيم متر و ضرورت بررســى 
پوسيدگى و شكننده بودن شيلنگ ها به صورت 
ســاالنه از جمله اين توصيه ها است. وى نبود 
دودكش يا مسدود بودن مسير دودكش، نداشتن 
شكل در خروجى دودكش، استفاده  H كالهك
از يك دودكش براى دو يا چند وسيله گازسور 
و قــرار دادن حرارت گير در مســير دودكش 
را از عواملى دانســت كه منجر به انتشــار گاز 
منواكســيدكربن(CO) در محيط و در نهايت 

گازگرفتگى افراد مى شود.

راه شناسايى كارگران زير پله 
جريمه و بازرسى نيست!

 يك كارشــناس حوزه كار با بيان اين كه براى شناســايى كارگران 
فاقد بيمه نيازى به بازرســى و جريمه نيست، گفت: بايد مزيت ها و 
مشوق هايى پيش بينى كنيم تا كارفرمايان واحدهاى زيرپله اى براى بيمه 

كارگران خود اقدام كنند.
على اكبر لبافى درباره شناســايى كارگران فاقد بيمه در كشــور اظهار 
كرد: معتقدم با تحكمــات قانونى نمى توانيم به اين قضيه ورود كنيم. 
اين كه دستگاه هاى ناظر را مرتب مسئول بازرسى كنيم و سر از دادگاه 
و پاسگاه در آوريم يا جريمه در نظر بگيريم به شناسايى كارگران فاقد 

بيمه منجر نمى شود.
وى به ايســنا گفــت: ما بايــد كارى كنيم كه كارگــران فاقد بيمه و 
كارفرمايان واحدهاى خرد و زيرپله خودشان براى بيمه مراجعه كنند و 
به اين منظور مزيت هايى به وجود آوريم و مشوق هايى در نظر بگيريم 

كه اين گرايش ايجاد شود.
به گفته اين كارشــناس حوزه  كار، كارفرمايانى كه نيروى كار خود را 
بيمه مى كنند و حق بيمه را به موقع مى پردازند بايد تشــويق شوند و 

درصد كمى حق بيمه برايشان درنظر گرفته شود.
لبافى افزود: در حال حاضر حداقل دســتمزد حدود دو ميليون تومان 
است و 30 درصد دستمزد كه حق بيمه است معادل 700 هزار تومان 
مى شــود كه اين رقم براى كارفرما رقم سنگينى است، لذا بايد روى 

مشوق ها بيشتر كار كنيم.
وى درباره اســتفاده از ظرفيت تشــكل هاى كارگرى براى شناسايى 
كارگران بدون بيمه نيز گفت: اين كار ثمرى ندارد، چون نهايت كارى 
كه تشكل هاى كارگرى مى توانند انجام بدهند اين است كه كارگاه را 
به وزارت كار معرفى كنند و وزارت كار بازرســان خود را بفرستد و 
كارفرما را جريمه و مجبــور به پرداخت حق بيمه به تامين اجتماعى 
كند. اين كارشــناس حــوزه كار تأكيد كرد: كارفرما در اين شــرايط 
ناچار اســت 700 هزار تومان با جريمه اش بپردازد و كل كسب و كار 
زيرپله اى هم از بين برود كه طبعا به نفع جامعه نيســت، لذا معتقدم با 

جريمه و بازرسى نمى توان كارگران بدون بيمه را شناسايى كرد.

از ابتداى آذرماه
همدانى ها منتظر قبوض كاغذى گاز 

نباشند

500 طرح اقصادى در استان همدان 
در حال اجرا است

 استاندار همدان با بيان اينكه در حال حاضر 500 طرح اقصادى در 
استان همدان در حال اجرا است، گفت: همدان به مثابه كارگاه عمرانى 

در حال فعاليت است.
ســيد سعيد شاهرخى در نشســت با معتمدين و اقشار استان همدان 
با تأكيد بر اينكه اســتان همدان رتبه نخســت واگــذارى طرح ها به 
بخش خصوصى را در كشــور كســب كرده به طورى كه 26 درصد 

كل واگذارى هاى اين حوزه در سطح ملى مربوط به همدان است.
به گزارش مهر، وي با بيان اينكه با تدوين ســند راهبردى و عملياتى 
تا پايان برنامه ششــم يك ميثاق بســتيم و با توجه به مزيت ها براى 
هر شهرســتان در استان همدان طرح هايى تعريف شده است، گفت: 
اشتغال، بهبود معيشــت مردم و رونق توليد از اولويت هاى اين سند 

است.
شاهرخى با بيان اينكه در حال حاضر 500 طرح اقصادى در استان 
همدان در حال اجرا اســت و هم اكنون اســتان همــدان به مثابه 
كارگاه در حال فعاليت اســت و فعاليت هــاى عمرانى بزرگى در 
حال اجرا اســت، گفت: هيچ واحد توليدى استان به خاطر تحريم 

ها تعطيل نشده است.
وى اضافه كرد: در گوشــه و كنار استان همدان عليرغم تنگناى مالى 

دولت؛ طرح هاى بزرگ اجرا مى شود.
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كبدى استان در آستانه كناره گيرى از ليگ برتر
جوانان كبودراهنگى چشم انتظار 

حمايت مسئوالن استان 

سليمان رحيمى»
 در خبرها داشتيم كه تيم كبدى كبودراهنگ به دليل مشكالت مالى 
توان حضور در ليگ برتر كبدى كشور را ندارد و قصد كناره گيرى  از 

مسابقات را دارد.
شــنيدن اين خبر هر عالقه مند به ورزش را متأثر مى كند و اينكه چرا 

استان در حمايت از اين تيم قدمى بر نمى دارد.
تيم كبدى كبودراهنگ در ليگ برتر حضور دارد و ســال گذشــته نيز 
حضور چشمگيرى داشت اين تيم براى شركت در مسابقات به يكصد 
ميليون تومان بودجه نياز دارد كه متأسفانه امكان تهيه آن وجود ندارد 
و اين تيم على رغم شايســتگى نمى تواند به حيات خود ادامه بدهد و 

مجبور است كه قيد حضور در مسابقات را بزند.
بازيكنان كبدى كبودراهنگ از ديگر استان ها خواهان دارند و مى توانند 
با قراردادهاى 10 ميليونى براى ديگر تيم ها بازى كنند اما اين جوانان 

حاضرند با يك سوم اين مبلغ براى استان بازى كنند.
هيأت كبدى اســتان تالش وافرى براى جذب اسپانســر داشته ولى 
هنوز موفق نشــده  است. رئيس هيأت مدعى است كه به هر كسى رو 
مى اندازند دست رد به سينه آنها مى زنند و كسى حاضر نيست اين تيم 
را حمايت كند، الجرم اگر در چند روز باقى مانده اســتان كمك نكند 

مجبورند قيد حضور در اين رقابت ها را بزنند.
در حالى كه فرصت چندانى باقى نمانده است مسئوالن استان بايد قدم 
به ميدان بگذارند و با رايزنى با شــركت ها و سازمان ها مشكالت اين 
تيم را حل كرده و جوانان كبودراهنگى با شور و اشتياق در رقابت هاى 

ليگ برتر كبدى شركت كنند.
در اســتان شركت ها و كارخانجاتى وجود دارند كه مى توانند اين تيم 
را حمايت كند فوالد ويان، شركت سياحتى عليصدر و شركت سحر 
از جمله اين شــركت ها هستند كه در گذشته توجه و حمايت خود را 

به ورزش نشان داده اند.
فوالد ويان در سال هاى گذشته حمايت هاى خوبى از پاس داشته است 
و شــركت صنايع غذايى ســحر نيز گاه و بيگاه از ورزش پشــتيبانى 
كرده است. شــركت سياحتى عليصدر كه سال هاى نه چندان دور در 
ليــگ تيم دارى مى كرد نيز مى تواند با حمايــت از تيم كبدى، جوانان 

كبودراهنگى را خوشحال كند.
غــار عليصدر در محدوده شهرســتان كبودراهنگ قــرار دارد و اين 
شهرســتان حق دارد كه از درآمد اين غار ســهمى داشــته باشد كه 
اميدواريم مديريت شــركت ســياحتى عليصدر در حمايت از كبدى 

كبودراهنگ قدم هايى بردارد.
خوشبختانه مسئوالن استان عالقه مند به ورزش هستند. استاندار همدان 
ورزش را يكــى از دغدغه هــاى خود عنوان مى كند و در اين راســتا 
مى تواند ورود كند و از شــركت ها و سازمان ها بخواهد كه اين تيم را 
حمايت نمايند. اداره ورزش و جوانان اســتان به عنوان متولى ورزش 
اســتان در فرصت باقى مانده بايســتى همت كرده و در راستاى حل 
مشكالت تيم كبدى قدم بردارد. محسن جهانشير مدير كل ورزش و 
جوانان اســتان كه در اين مدت نشان داده است تعصب خاصى روى 
شركت تيم هاى استان در ليگ هاى كشورى دارد بايستى تالش كند و 

مشكالت مالى كبدى كاران را حل نمايد.
وى با رايزنى با استاندار و فرماندار و شركت هاى استان بايستى تالش 
كند در فرصتى كه باقى اســت مشــكالت مالى كبدى را حل كرده تا 
اين تيم بتواند فارغ از مشــكالت مالى با قدرت در رقابت ها شركت 
كند. افراد خير و عالقه مند به ورزش در استان بسيار يافت مى شود و 
دستگاه ورزش با شناســايى آنها مى تواند آنها را به حمايت از كبدى 
ترغيب نمايد. زمان از دســت مى رود گويا اين تيــم تا آخر آبان ماه 
فرصت شركت در ليگ را دارد كه اميدواريم تا دير نشده مشكل كبدى 
كاران حل شــود و جوانان پرشور كبودراهنگى بار ديگر با حضور در 

ليگ برتر براى استان افتخار آفرين باشند.
رشته كبدى جايگاه خوبى در استان دارد و شهرستان كبودراهنگ مهد 
كبدى در استان اســت. اين تيم همانند برخى از تيم ها نياز به بودجه 
ميليــاردى ندارد و تنها با يكصد ميليون تومان مى تواند در رقابت هاى 
ليگ برتر شركت كند. اميدواريم كه موانع موجود در راه كبدى برداشته 

شود و اين تيم همچون سال گذشته در ليگ كبدى حضور يابد. 
شايان ذكر است تيم كبدى فتح كبودراهنگ فصل گذشته نايب قهرمان 

ليگ برتر كبدى كشور شد.

مريوان در يك قدمى قهرمانى 
ليگ پيشكسوتان غرب كشور

 هفته هشتم ليگ پيشكســوتان غرب كشور جام زاگرس با انجام 
4 بازى در شــهرهاى مختلف دنبال شد و تيم ساينا سنندج با غلبه بر 

مريوان شگفتى ساز شد.
در اين هفته از رقابت ها تيم ســاينا سنندج ميزبان مريوان صدرنشين 
رقابت هــا بود كــه در يك بازى برتر دو بر يك به پيروزى رســيد و 
نخســتين شكست را به مريوان تحميل كرده تيم مريوان على رغم اين 
شكست با 15 امتياز در صدر باقى مانده و مدعى شماره يك قهرمانى 

مى باشد.
تيم پيشكســوتان مالير در شهر بيجار 3 بر 2 مغلوب پيشكسوتان اين 
شــهر شد تا به انتهاى جدول رده بندى سقوط نمايد. مالير از 6 بازى 
يك برد ،دو مســاوى و 3 باخــت دارد و با 5 امتياز در انتهاى جدول 

قرار دارد.
تيم شديدى همدان ديگ نماينده استان اين هفته در مصاف با اسالم آباد 
غرب به تساوى 2-2 دست يافت و نتوانست از باخت مريوان استفاده 
كند شديدى همدان با 11 امتياز در رده دوم قرار دارد و فرصت رسيدن 
به صدر جدول را از دست داد دو تيم ايالم و قزوين نيز به تساوى يك 

بر يك رضايت دادند.
پس از گذشــت 8 هفته از اين رقابت ها تيم پيشكسوتان مريوان با 15
امتياز از 8 بازى صدرنشين است و تيم بيجار با 12 و شديدى همدان 

با 11 امتياز از 7 بازى دوم و سوم مى باشند.
قهرمانى مريوان در اين رقابت ها قطعى است مگر آنكه اتفاق خاصى 
بيافتــد مريوان با 15 امتياز بازى هايش به پايان رســيده. مگر آنكه در 
هفته پايانى تيم پيشكسوتان بيجار در بازى آخر خود مقابل قزوين با 
اختالف 5 گل ببرد كه تقريباً غيرممكن اســت.تيم شديدى نيز با 11

امتياز اميدى به قهرمانى ندارد.
در هفته پايانى اين مسابقات تيم جامعه پزشكى كرمانشاه ميزبان ايالم 
است شديدى همدان از سايپا سنندج پذيرايى مى كند بيجار به ميهمانى 

قزوين مى رود و در نهايت تيم مالير ميزبان اسالم آباد خواهد بود.

مسابقات كيك بوكسينگ در مالير
 به مناسبت فرارسيدن روز ســيزده آبان يك دوره مسابقات كيك 
بوكسينگ ويژه بانوان در سالن شــهيد يوسفى استاديوم تختى مالير 

برگزار شد.
مســابقات كيك بوكسينگ ويژه بانوان گراميداشت روز سيزده آبان به 
همت هيأت رزمى و همكارى مسئول امور ورزش بانوان اداره ورزش 
وجوانان شهرستان مالير به سرپرستى فروغ اميرى از مربيان اين رشته 
ورزشى در سالن شهيد يوسفى مجموعه ورزشى تختى اين شهرستان 

برگزار شد.
تعداد 54 نفر از ورزشكاران اين رشته ورزشى در 4 رده سنى نونهاالن 
, نوجوانان , جوانان و بزرگســاالن از باشگاههاى كانون امام خمينى 
(ره) ,كانون بسيج,نويدآرامش,حجاب ,ايزد مهر , سيف , عصر جديد 

و سعدى در اين دوره از مسابقات شركت كردند .
در پايان تيم هاى باشگاه امام خمينى (ره), كانون بسيج مقام اول ودوم 
شــدند و عصر جديد و سعدى مشتركا به مقام سوم دست پيدا كردند 

و به تيم ها و نفرات برتر حكم قهرمانى اهداء گرديد.
شــايان ذكر اســت نفرات برتر اين مســابقات نيز جهت حضور در 

مسابقات استانى و كشورى انتخاب شدند.

19 آذر زمان قرعه كشى ليگ قهرمانان آسيا
سهميه ايران 2+2 مى باشد

آسيا  فوتبال  كنفدراسيون   
زمان قرعه كشى و آغاز فصل 
جديد ليگ قهرمانان آســيا را 

اعالم كرد.
بــه گــزارش ايســنا ، ليگ 
معتبرترين  آســيا  قهرمانــان 
رقابت هاى باشگاهى در قاره 
آســيا به شــمار مى آيد. اين 
رقابت بــزرگ در قاره كهن 
متفاوت با ديگر قاره ها برگزار 

مى شود و هنوز تكليف تيم قهرمان در فصل قبل مشخص نشده است.
طبق اعالم كنفدراســيون فوتبال آســيا، قرعه كشى فصل جديد ليگ 
قهرمانان آسيا 10 دسامبر (19 آذر) در كواالالمپور برگزار خواهد شد 
و اين آخرين بار اســت كه اين رقابت ها با شــركت 32 تيم برگزار 
مى شــود و از سال بعد طبق اعالم AFC اين رقابت ها با حضور 40

تيم برگزار خواهد شد.
هم چنين طبق اعالم كنفدراســيون فوتبال آســيا مرحله پلى آف ليگ 
قهرمانان آســيا به ترتيب در تاريخ 14، 21 و 28 ژانويه (به ترتيب 24

دى، يك بهمن و 8 بهمن) برگزار خواهد شد و زمان برگزارى ديدار 
نخست مرحله گروهى هم  10 فوريه (21 بهمن) خواهد بود.

ايران مثل فصل قبل دو ســهميه مستقيم خواهد داشت و در پلى آف 
هم دو  تيم مى توانند شانس صعود به مرحله گروهى را داشته باشند 
و به احتمال خيلى زياد نماينده هاى ايران بايد برابر نماينده هاى قطر 

كه السيليه و الريان هستند بازى كنند.
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پيشخوان

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاى مهــرداد فالح با ارائه دو برگ استشــهاد محلي مصدق دفتر 
اسناد رسمى 102 اسدآباد مدعي اســت كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى به مســاحت هفتاد هزار و دويست و پنجاه و يك مترمربع و 
هفتاد و هشــت صدم مترمربع پالك 842 فرعى مجزى شــده از پالك 33 اصلى 
واقع در شهرستان اسدآباد روســتاى لك لك بخش شش همدان به شماره چاپى 
762844ب/95 به نام آقاى مهرداد فالح صادر و تســليم شده در هنگام جابجايى 
مفقود شــده است لذا به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
بدين وسيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت 
نزد خود باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله 
اعتراضي كتبي خود را تســليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و نرســيدن 
اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود سند المثني 

به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد. 
(م الف 406)

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد
 كامران متقى 

اردوى مشترك كشتى استان در بروجرد
 اردوى منتخب كشــتى بزرگساالن استان همدان در بروجرد برگزار 

مى شود.
نايب رئيس هيأت كشــتى اســتان با اعالم اين خبر گفت: در راستاى 
آمادگى هر چه بيشتر كشــتى گيران بزرگساالن آزادكار استان امسال به 
منظور حضور قوى در مســابقات بين المللى جام تختى با درخواست 
سعيد ابراهيمى سرمربى تيم نخستين اردو در شهرستان بروجرد برگزار 

مى شود.
مســعود مصطفى جــوكار گفت: ســرمربيان همه رده هــا در انتخاب 

كشتى گيران مستقل هســتند و هيأت هيچ دخل و تصرفى در انتخاب 
نفــرات ندارد.وى افزود: با تأكيد رئيس هيأت كشــتى نظم ســرلوحه 
ســرمربيان خواهد بود و اگر ســهميه اى به استان براى جام تختى داده 
شود بى شك كشــتى گيرانى اعزام خواهند شــد كه در اردوها حضور 

منظمى داشته باشند.
جوكار از مربيان استان خواست تا در اين اردو شركت كنند و در خاتمه 
نفرات دعوت شده براى شركت در اردوى تداركاتى مشترك بروجرد و 

حضور در رقابت هاى انتخابى را اعالم كرد.
اين اردوى مشترك هفته آينده در بروجرد تشكيل خواهد شد.

كشتى گيران دعوت شده:

57 كيلوگرم: ميثم فيروزآبادى و امين طاهرلو 
61 كيلوگرم: رضا اسدپور، سعيد انورى و على قپانورى 

65 كيلوگرم:  مرتضى فرزين فر 
70 كيلوگرم: يوسف كامرانى و سجاد چهاردولى 
74 كيلوگرم: مسعود كمروند و جمال خدابنده لو 

79 كيلوگرم: حسين رسولى 
86 كيلوگرم: على رضا كريمى و فردين قهرمانى 

92 كيلوگرم: ميثم مصطفى جوكار 
97 كيلوگرم: دانيال شريعتى نيا و هادى وفايى

125 كيلوگرم: مهران ميرزايى، عليرضا ابراهيمى و مهدى صدرى 

استخر شهداى اللجين 
دوباره بازگشايى شد

اللجين  شــهر  نمايندگى  مســئول   
دوباره  بازگشايى  خبر  بهار  شهرســتان 

استخر شهداى اللجين را داد .
محمــد جعفرى فرازمند بعد از بازديد 
از اين مجموعه و صحبت با مديريت 
بتوانيم  اميدواريــم   : گفــت  جديــد 
شــهروندان  براى  شايســته  خدماتى 
فراهم كنيــم و ديگر از اين اتفاق هاى 
ناخوشــايند براى شهرمان رخ ندهد و 
از مديريــت جديد خواســت با رصد 
همه جانبه جلوى مشــكالت احتمالى 

گرفته شود.

آغاز فوتسال كاركنان 
ادارت بهار

 مسابقات فوتســال ادارات كاركنان 
دولت شهرستان بهار آغاز شد.

بــا برنامه ريزى كميتــه كاركنان دولت 
شهرستان بهار يك دوره مسابقه فوتسال 
بين ادارات در حال برگزارى مى باشد .

اين مسابقات با حضور 6 تيم فوتسال از 
ادارات فرماندارى ، بهداشت ، شهردارى 
اللجين ، آموزش و پرورش ، دامپزشكى 

و سپاه ازروز گذشته استارت خورد .
اين مســابقات در 2 گــروه 3 تيمى در 
ســالن شــهيد حاجيلويى بهار برگزار 

مى شود .
در روز اول ايــن مســابقات تيم هــاى 
فرمانــدارى و بهداشــت به مصاف هم 
رفتنــد كه تيم بهداشــت  6 بــر 2 تيم 
فرماندارى را مغلوب كــرد و در بازى 
دوم تيم شهردارى اللجين با نتيجه 5 بر 

سپاه را شكست داد.

آزمون ارتقا كمربند 
در بخش بانوان

ــد در بخــش  ــا كمربن ــون ارتق  آزم
ــيون  ــر فدراس ــور ناظ ــا حض ــوان ب بان
تكوانــدو جمهــورى اســالمى ايــران در 
خانــه تكوانــدو اســتان همــدان برگــزار 

شــد .
كمربنــد  ارتقــاء  آزمــون  برگــزارى 
ــأت  ــا دان 2 هي ــز ت دوره 253رده قرم
همــدان  اســتان  بانــوان  تكوانــدو 
ميزبانــى  بــه  94نفــر  حضــور  بــا 
ــر  ــارت ناظ ــا نظ ــدو و ب ــه تكوان خان

فدراســيون برگــزار شــد .
ــد  ــه محم ــدرى؛ عاطف ــروزان باباحي ف
عليــزاده و ليــال تشــكرى اخــالص 
ــد. ــون بودن ــن دوره آزم ــن اي ممتحني
ــتان  ــعى از اس ــرا مشعش ــن ميت همچني
نماينــده  عنــوان  بــه  كرمانشــاه 
ــوم و دان1،2 و  فدراســيون دربخــش پ
راضيــه خدابنــده لــو بعنــوان ناظــر رده 
آبــى بــه قرمــز و نايــب رئيــس هيــأت 
اســتان در ايــن دوره حضــور داشــتند.
مســئوليت برگــزارى آزمــون در بخــش 
بانــوان را هــم خانــم سحرشــكرى 

ــت. ــده داش ــه عه ــى ب باباي

همدان با 4سهميه در كبدى 
قهرمانى جوانان جهان

 اســتان همدان با چهار ســهميه در 
جهان  جوانان  قهرمانى  كبدى  مسابقات 

شركت مى كند.
جهان  جوانان  قهرمانى  كبدى  مسابقات 
با حضور 16 كشور از چهار قاره از 18
تــا 28 آبان ماه جارى به ميزبانى جزيره 

كيش برگزار مى شود.
بــر اســاس اعــالم كادر فنــى تيــم 
ملــى، ميــالد جبــارى، محمدرضــا 
ــى  ــان همدان ــى پوش ــى مل كبودراهنگ
ــده شــده در تركيــب تيــم ملــى  برگزي

ــتند. هس
همچنيــن كيانــوش ســليمانى و حامــد 
اســالمى 2 داور بين المللــى كبــدى 
ــا را  ــن رقابت ه ــاوت اي ــدان قض هم

ــد داشــت. ــده خواهن ــر عه ب
همــدان همــواره از قطــب هــاى اصلــى 
كبــدى كشــور بــه شــمار مــى رود و در 
ــى  ــم مل ــف تي ــنى مختل ــاى س رده ه

عضــو ثابــت داريــم.
كبودراهنــگ منبــع غنــى اســتعدادهاى 
كبــدى كشــور محســوب مــى شــود و 
هــر 2 ملــى پــوش دعــوت شــده ايــن 
ــل  ــان اه ــى جوان ــم مل ــه تي ــتان ب اس

ــگ هســتند. ــتان كبودراهن شهرس

 هفته هفتم مســابقات فوتبال دســته دوم 
كشور جام آزادگان امروز با انجام چند بازى 
در شــهرهاى مختلف دنبال مى شــود و در 
حســاس ترين بازى گــروه دوم امروز دربى 
غرب كشور در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى 
مريانج برگزار مى شود. در اين بازى حساس 
و 6 امتيــازى تيم پاس همــدان ميزبان بعثت 

كرمانشاه است.
پاس در حالى امروز مقابل بعثت صف آرايى 
مى كند كه هفته گذشــته در يك بازى خوب 
شــهردارى بم را شكســت دارد و به صف  

مدعيان قهرمانى پيوست.
شــاگردان احمدجمشيديان تاكنون بازى هاى 
خوبى را به نمايش گذاشــته اند و با كسب 2
پيــروزى و 4 تســاوى و 10 امتياز در باالى 

جدول قرار دارند.
پاس در اين بازى ها نشــان داده كه مى تواند 
مدعى قهرمانى و صعود باشد و اگر مسئوالن 
اســتان اين تيم را تقويت كنند و از نظر مالى 
تيم را حمايت نمايند اين تيم پتانســيل ارائه 

بازى هاى بهتر را دارد.
امروز ورزشــگاه حاجى بابايــى با حضور پر 
تعداد عالقه مندان خاطره انگيز خواهد شــد و 
هواداران پرشور اســتان براى كسب پيروزى 
پاس را يكصدا فريــاد خواهند زد اين ديدار 
حساسيت بااليى دارد دو تيم هميشه بازى هاى 
خوبى مقابل هم ارائه داده اند. اين ديدار كه به 
دربى غرب كشور معروف است براى هر دو 
تيم مهم است و پيروزى در اين بازى حالوت 

خاص خود را دارد.
هــر دو تيم 10 امتيازى هســتند و تيم پيروز 
مى توانــد جايگاه خــود را مســتحكم كند 
موقعيــت لــرزان دو تيم در بــاالى جدول 
استرس را به كادر فنى تزريق خواهد كرد زيرا 
با يك باخت سقوط چند پله اى انتظار آنها را 
مى كشــد پاس با توجه به شرايط جدول بايد 
قدر اين ميزبانى را بداند و نهايت ســود را از 
آن ببرد. بعثت دو شكست را در كارنامه خود 
دارد و همچــون پاس در تمام بازى ها گلزنى 

كرده است.
دپارتمــان داورى قضاوت اين ديــدار را به 
حميدرضا هميراد، امين عموئى و فرزاد ولى 
ابرقوئى سپرده اســت. اين ديدار ساعت 15

برگزار مى شود.
 اما ديگر نماينده اســتان شــهردارى همدان 
راهــى بندر گناوه شــده اســت تا بــا اميد 
پرسپوليس اين شهر ديدار كند. شهردارى كه 
با 11 امتيــاز در رده چهارم جدول قرار دارد 
در اين بازى بيرون از خانه مصصم به كسب 
پيروزى است تا روند رو به رشد خود را دنبال 
كند. شــهردارى با تكيه بر بازيكنان جوان و 
بومى نتايج قابل قبولى گرفته است و در ادامه 
اين راه امروز در گناوه به دنبال كسب پيروزى 

است.
تيم اميد گناوه 8 امتيازى است و در اين ديدار 
خانگى به دنبال پيروزى خواهد بود شاگردان 
گل محمدى فوتبال روان و خوبى را به نمايش 
مى گذارند و اگر امروز مغلوب هوا و شرايط 

جوى نشــوند مى توانند با دست پر به همدان 
باز گردند.

شــهردارى در اين بازى ابتدا سياســت گل 
نخــوردن را دنبال مى كند و آنــگاه به دنبال 
فرصت خواهد بود تا گلزنى كند اين ديدار را 
ايمان شاولى به همراه عليرضا ممبينى و مازيار 

معتمدنيا قضاوت خواهند كرد.
رقابت ها در دو گروه با حساسيت باالى دنبال 
مى شود و اگر داوران و برخى مسائل در روند 
نتايج تأثير نگذارند مى توان شــاهد بازى هاى 

خوبى در ليگ دسته دوم كشور باشيم.
در ديگر بازى هاى امروز در گروه اول، اترك 
بجنورد ميزبان مس نوين كرمان اســت، خيبر 
خرم آباد از اروند خرمشــهر پذيرايى مى كند 
و فردا نيز شــهردارى فومن با كاسپين قزوين 
ديدار خواهد كرد روز گذشته نيز در اين گروه 

3 بازى انجام شد.
در گروه دوم نيز امروز نفت و گاز گچساران 
با شهداى رزكان كرج، جوكاى تالش با ايران 
جوان بوشهر، شهردارى بم با مس شهر بابك 
و شهردارى بندرعباس با سردار بوكان ديدار 

خواهند داشت.
در حــال حاضــر در گروه اول اســتقالل 
مالثانى با 15 امتياز صدرنشــين اســت و 
تيم شــهردارى همدان با 11 امتياز چهارم 
است در گروه دوم نيز چوكاى تالش با 12

امتياز صدرنشين است و 3 تيم ايران جوان 
بوشــهر، پاس همدان و بعثت كرمانشاه با 

10 امتياز دوم هستند.

 پرداخت اعتبارمالى به هيأت هاى ورزشى 
در اســتان با توجه به كد شناسايى هيأت ها 

ممكن خواهد بود.
مديركل ورزش و جوانان اســتان در جلسه 
ورزشــى  هيأت هاى  مشــكالت  بررســى 
شهرســتان نهاوند بااعالم اين مطلب گفت: 
برابر قوانين از ابتداى ســال گذشته هرگونه 
پرداخــت اعتبار به هيأت هاى ورزشــى كه 
فاقد كد شناســه بوده اند تخلف محســوب 

مى شود.
محسن جهانشير بابيان اينكه هيأت ها بايد كد 
شناســه براى اختصاص اعتبار داشته باشند، 
گفت: به تك تك ادارات شهرستان هاى استان 
همدان ابالغ شــده هيأت ها به عنوان يك نهاد 
عمومى غيردولتى براى انجام نقل و انتقاالت 
اعتبارى و وجود شفافيت و همچنين معافيت 

مالياتى بايد كد شناسه دريافت كنند.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
گفت: برابر قوانين پرداخت ها تابع شــرايط 
خاص است و اين اقدام هم به خاطر صيانت 
از روســاى هيأت هايى اســت كه در حال 
حاضر بدون هيچ گونه وجه و حق الزحمه اى 
براى اعتالى ورزش فعاليت مى كنند چراكه 
دوســت نداريم در آينده اى كه امكان انجام 
فعاليت ديگرى دارند به خاطر كار خير امروز 

بازخواست شوند.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه از 38 هيــأت فعــال 
نهاونــد كمتــر از 5 هيــأت داراى كــد شناســه 
اســت، گفــت: در راســتاى تشــويق و ترغيب  
ورزشــى شهرســتان نهاونــد مبلــغ 630 هــزار 
تومــان بــراى هيأت هايــى كــه فاقــد شناســه 
هســتند در نظرخواهيــم گرفــت تــا مقدمه كار 
قانونــى خــود را فراهــم كننــد چراكــه بــازوى 
ورزشــى  هيأت هــاى  كل  اداره  اجرايــى 

ــتند. ــتان ها هس شهرس
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  جهانشــير 
و  كل  اداره  فعاليت هــاى  شفاف ســازى 

ــى  ــت: تمام ــتان ، گف ــان اس ورزش و جوان
ــن ادارات و  ــه بي ــطى ك ــاب هاى واس حس
ادارات كل و هيأت هــا بــود جمــع آورى 
ــأت انجــام  ــه هي ــى ب ــر پرداخت ــا اگ شــد ت
مى شــود مســتقيم بــه دســت هيــأت برســد.

وى در ادامــه بابيــان اينكــه انتقــادات مثبــت 
و ســازنده چــراغ راه اســت، گفت:انعــكاس 
اقدامــات  و  مديــران  اجرايــى  عملكــرد 
زيرســاختى در شهرســتان ها بــه دســت 
اصحــاب رســانه اســت كــه اميدواريــم 
ــژه اى  ــه وي ــائل توج ــن مس ــه پوشــش اي ب

ــند. ــته باش داش

جدول رده بندى پيشكسوتان جام زاگرس (هفته هشتم)

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف
515+8431116مريوان1
12-388-74بيجار 2
211-73221012شديدى همدان3
310+72411310ايالم4
110+73131110اسالم آباد5
29+72231412قزوين6
27-7214810ساينا سنندج7
66-4511-62كرمانشاه8
55-6123712مالير9

هيأت هاى ورزشى همدان 
براى دريافت اعتبارمالى كد شناسايى بگيرند

پاس همدان و بعثت كرمانشاه 
در دربى غرب كشور 

■ شهردارى در ميهمانى اميد بندرگناوه
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■ دوبيتي:
محبت آتشى در جانم افروخت                                             كه تا دامان محشر بايدم سوخت
كه خياط اجل ميبايدش دوخت عجب پيراهنى بهرم بريدى  

باباطاهر

مكان ياب هاى راديويى دريايى ساخته شد
 با تالش يك شــركت دانش بنيان داخلى، مكان ياب هاى راديويى 

دريايى ايرانى ساخته شد.
به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، طراحى و ساخت 
سامانه هاى مكان ياب راديويى يكى از نيازهاى اصلى در حوزه صنايع 
دريايى است كه بيشتر اين سامانه ها تاكنون از ديگر كشورها تامين مى 
شــد؛ اما چند سالى اســت كه جوانان ايرانى همت كردند و به عرصه 
طراحى اين محصوالت كاربردى قدم گذاشتند. تالش اين شركت ها در 
چند سال اخير، به توســعه فناورى هاى مدرن در كشور كمك موثرى 
كرده است. فناورى هايى كه مسيرى طوالنى را تا بومى شدن طى كرده 
اند.يكى از شركت هاى دانش بنيان، اين روزها به كمك تخصص نيروى 

انسانى خود روزنه اميدى به روى صنعت دريايى كشور باز كرده است.

مايكروسافت براى آزار فلسطينيان به 
شركت صهيونيستى پول مى دهد

 مايكروسافت بودجه اى قابل توجه در اختيار يك موسسه صهيونيستى 
قرار داده تا اين شــركت فناورى تشخيص چهره پيشرفته خود را براى 
كنترل نامحسوس فلسطينيان در كرانه غربى ارتقا دهد.به گزارش مهر  اگر 
چه مايكروســافت بارها ادعا كرده كه به ارزش هاى دموكراتيك متعهد 
است اما در عمل با سرمايه گذارى 74 ميليون دالرى در يك شركت فعال 
در ســرزمين هاى اشغالى به آن كمك كرده تا در زمينه توليد تجهيزات 
كنترل و نظارت پيشــرفته براى آزار فلسطينيان فعاليت بيشترى كند.اين 
سرمايه گذارى براى ارتقاى ابزار شناسايى چهره در شركتى موسوم به انى 
ويژن (AnyVision) صورت مى گيرد كه دفتر مركزى آن در اسرائيل 

واقع بوده، ولى داراى شعبى در انگليس، آمريكا و سنگاپور نيز هست.

كارخانه هاى چينى 
ايرپاد پرو تقلبى توليد مى كنند

 با وجود تنش هاى تجارى ميان چين و آمريكا، به محض عرضه 
ايرپاد پروى جديد شركت اپل، كارخانه هاى چينى آماده توليد نمونه 
تقلبى آن شده اند.به گزارش مهر ،  به دليل افزايش تنش هاى تجارى 
ميان چين و آمريكا، فروش آيفون در چين با چالش روبرو شده است.
اما به نظر مى رســد «ايرپاد پرو» هاى جديد اين شــركت كه دومين 
محصول پرفروش اپل  به حســاب مى آيند، همچنان در اين كشور 
پرطرفدار هستند. بنابراين بسيارى از كارخانه هاى محلى به سرعت 
دست به كار توليد نمونه هاى تقلبى آن شده اند. اين در حالى است 
كه «ايرپاد پرو» جديد از چهارشــنبه هفته گذشته به قيمت 249 دالر 

به بازار عرضه شده است.

سوءاستفاده از آسيب پذيرى ويندوز 
براى سرقت ارز ديجيتال

 محققــان امنيتــى از شناســايى يك فعاليت هكرى گســترده با 
سواســتفاده از يك آسيب پذيرى ويندوز موسوم به بلو- كيپ براى 

سرقت ارزهاى ديجيتال از رايانه ها خبر داده اند.
به گزارش ايســنا ، اگر چه مايكروســافت براى رفع آسيب پذيرى 
يادشــده يك وصله امنيتى عرضه كرده بود اما كاربرانى كه از ماه مى 
گذشــته وصله مذكور را نصب نكرده انــد در برابر خطر مذكور بى 
دفاع هستند.بررســى ها نشان مى دهد هكرها با حمله به رايانه هاى 
ويندوزى آســيب پذير به طور مخفيانه ابزارى را براى جمع آورى و 
ســرقت ارز ديجيتال بر روى آنها نصب كرده و خسارت هاى قابل 

توجهى به بار مى آورند.

ابداع الگوريتمى براى شناسايى
 نيات افراد دروغگو

 محققان دانشــگاه دارموث آمريكا از ابداع روشى براى شناسايى 
نيــات افراد دروغگو خبر داده اند كه به تشــخيص راحت تر اخبار 

دروغين در فضاى مجازى كمك مى كند.
به گزارش ايســنا ، در مطالعات مشابهى كه در اين زمينه انجام شده، 
تمركز بر روى متمايزســازى اخبار جعلــى از واقعى بوده و چندان 
توجهى به فرد يا افراد منتشركننده اخبار دروغ معطوف نشده است، 
اما اين بار رويكرد و نگرش به اين موضوع تغيير يافته و تالش شده 
با بررســى نيت ها و انگيزه هاى افراد دروغگو و منتشر كننده اخبار 
جعلى اين پديده راحت تر شناســايى شده و با آن به هر نحو ممكن 

برخورد شود.

7 سالن براى اجراى نمايش ها 
پيش بينى شده است

 مســئول كميته امور هنرى و سالن هاى بيست و 
ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
همدان گفت: 7 ســالن براى اجــراى نمايش هاى 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك پيش بينى شــده 

است.
كيانوش بهروزپور با اشاره به مشاركت هنرمندان در 
برگزارى بيست و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كــودك و نوجوان گفت: در اين دوره از جشــنواره 
هنرمندان همدان در دو كميته امور هنرى و سالن ها 
فعاليت دارند.بهروزپور با بيان اينكه انجمن هنرهاى 
نمايشى استان همدان، مسئوليت كميته امور هنرى و 
ســالن ها را بر عهده دارد، اظهار كرد: در اين دوره از 
جشنواره 9 سالن پيش بينى شده كه هفت سالن براى 
اجراى نمايش و دو سالن براى برگزارى كارگاه هاى 

آموزشى است.
ســالن ها  صندلى هــاى  امســال  داد:  ادامــه  وى 
شماره گذارى شده و بليت فروشى به صورت اينترنتى 

انجام مى شود.
بهروزپور اضافه كرد: در اين دوره از جشــنواره 30 
نفر از بانوان و آقايان هنرمند استان همدان، مسئوليت 
امور ســالن ها را بر عهده دارند.بيســت وششمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان از 
16 تا 21 آبان ماه با دبيرى مجيد قناد برگزار خواهد 

شد.

جشنواره تئاتر كودك زمينه ساز 
توليد آثار تخصصى

 جشــنواره بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان 
همدان زمينه مناســبى براى توليــد آثار تخصصى 
در ايــن حوزه فراهم كرده اســت. يك بازيگر تئاتر 
با عنــوان اين مطلب  گفت: از ســال 70 كليد اين 
جشــنواره زده شده و تا امسال كه بيست و ششمين 
دوره اســت تغييــرات و تحوالت  زيــادى را در 

جشنواره شاهد هستيم.
نوشــين بيگلريان با بيان اينكه جشنواره يك رخداد 
بزرگ بين المللى است كه در همدان برگزار مى شود، 
با بيان اينكه جشنواره با عنوان جشنواره اميد آغاز به 
كار كرد و به يك رويداد بزرگ بين المللى تبديل شد، 
عنوان كرد: در جشنواره اميد تعداد محدودى نمايش 
بر روى صحنه مى رفت، اما حاال شاهد اين هستيم كه 
گروه ها در بخش هاى مختلف بين الملل، خردســال، 
كودك، نوجــوان، خيابانى، كارگاه ها و نشســت ها 

برنامه هاى متنوعى اجرا مى كنند.
بيگلريان تأكيد كرد: امروز اين درخت، تنومند شده و 
برگزارى جشنواره در اين سال ها زمينه اى ايجاد كرده 
تا در طول يك سال شاهد اجراهاى متعدد در شهر، 

مدارس و مهدهاى كودك باشيم.

رنج نامه «آقاى فساد»
 از قديم گفته اند «آدم مار بشه ولى مادر نشه»، حاال بنده هم مى گويم 
آدم هــر كوفت و زهرمار و تخلــف و قاچاق و گناه و دعوا و ضرب و 

شتمى بشود ولى فساد اقتصادى و ادارى نشود.
آخــه برادر من چرا هر روز وقت مــرا با اباطيل خود مى گيريد؟ من كه 
عنتر و منتر شما نيســتم، بنده مگر كار و زندگى ندارم كه هر روز بايد 
به ســرى به اين طرف ها بزنم؟ چــه خبرتونه؟ چه خببرررتونننه؟ من تا 
مى آيم برم فالن نخست وزير يا رئيس جمهور بالد فرنگ رو ترغيب كنم 
يه گشتى با ليموزين اداره بزنه يا پول شهريه دانشگاه بچه شو از حساب 
وزارتخونه واريز كنه خبر ميرســه يه رقمى با تعدادى صفر كه نميشــه 
شــمرد تو ديار شما گم و گور شده؟ آقا من اعالم برائت مى كنم، اين ها 
ديگر نامش فســاد ادارى و اقتصادى نيست يك چيز جديدى است كه 

شما از خودتان در َوكرده ايد.
ديشــب پريشب چند تا جوون به اســم انديشكده و نمى دونم چى چى 
اومدن نشســتن تو تلويزيون براى مقابله با من راهكار ميدن، آخه برادر 
من تو خودت بر مبناى تبعيض رفتى نشســتى تو رســانه ملى و جاى 
صدها كارشــناس زبده كه احتماالً حرف صريح ميزنن رو گرفتى حاال 

ميخواى با فساد مقابله كنى؟
به فرض كه صد تا قانون ديگر هم گذاشتين، به كاشفان فروتن فساد هم 
جايزه داديد، خوب كه چى؟ معلق بازى پيش غازى؟ برادر من چرا وقت 
منو مى گيرين؟ مگر سيســتم بانكى و مالى نمى تواند تمام تراكنش هاى 
مالى و خريد و فروشها و معامالت افراد را ثبت كند كه سامانه شفافيت 
راه انــدازى كردين؟ كــه چى مثال؟ كه جناب مفســد بيايد خودمعرف 
دالرهاى زير بالش و امالك منقول و غير منقول به اسم پسر و خواهر و 
همسر خود را اعالم كند؟ آخه تو كدوم سيستم ادارى و اقتصادى آدمها 
بر مبناى شايستگى اومدن كه بخوان مجرى اون قوانين يا كاشفان فروتن 
«فســاد» باشند؟ وقتى از «با» بسم اهللا «تا» تاى تمت گزينشى سليقه اى با 
عناوين كلى و مبهم در مورد نيروهاى رده ميانى و گزينشى پشت پرده اى 
در مورد نيروهاى رده باال اجرا مى شــود اساس كار بر مبناى پسرعموى 
من جناب «تبعيض» اســت حاال از اين آدمهايى كه بر مبناى تبعيض و 
پارتى و آقازادگى و هزار چيز ديگر انتخاب شــده و راحت بر مصادرى 
نشسته  و حقوق ها و پاداشهاى آنچنانى را سر سال دشت مى كنند، انتظار 
مقابله با فساد داريد؟ اين جوانكهايى كه بانك تاسيس ميكنند و وام هاى 
چند هزار ميلياردى مى گيرند فاميل بنده هســتند؟ يا نكند از صنف بقال 
و قصاب و عطار و مردم عادى هستند؟ دروغ كه حناق نيست بيخ گلو 
را بگيرد، واال من به گور پدرم مى خندم اگر اصال بدانم شــماها چه كار 
مى كنيد؟ من قبال در حد خواباندن پول مردم و دريافت سود با به تاخير 
انداختن روال كارى يا استفاده از خودروى اداره براى كارهاى شخصى 
بــودم يا اينكه حداكثر در حد باندى اداره كردن فالن مجموعه فرهنگى 
متعلق به شهروندان يا استخدام يك عدد پلنگ به عنوان منشى، يا زير پا 
گذاشتن تراكم و طبقات تصويبى محدوده هاى ميراثى در آقاجانى بيك 
بودم، اما اخيرا واقعا گيج شده ام، احساس مى كنم از زمانه عقب مانده ام، 
من از اين كارهايى كه شما مى كنيد اعالم برائت مى كنم، نه عزيز جان، نه 

برادر من، اينها اسمش فساد ادارى و اقتصادى نيست.
به خداى احد و واحد من كه فساد باشم از برخى شامبرتى بازيهاى شما 
شــرم مى كنم تاريخ دارو را تغيير مى دهيد وارد بازار مى كنيد؟ در حجم 
كالن رنگ و مواد شــيميايى را به عنوان مواد غذايى مى فروشــيد؟ پاى 
يارو را اشــتباهى قطع مى كنيد؟ دالر مى گيريد به اسم واردات بعد با آن 
ساخت وساز مى كنيد؟ آقا من استعفاى خودم را اعالم مى كنم، بيخود پاى 
ما رو وســط نكشيد، بگرديد يك نام ديگرى براى اين رقم هاى نجومى 
و تردســتى هاى ميليارد دالرى كه به قيمت بدبختى آدمهاى بى پشت و 
پناه انجام مى شــود پيدا كنيد، چه مى دانم بدهيد آقاى حداد عادل معادل 
فارســى مناســب آن را پيدا كند اين كارهايى كه شما فرزندان كوروش 

مى كنيد هر چه هست نامش «فساد» نيست.
امضا : «فساد ادارى زاده» فرزند رانت

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

ستون دين و پايه آن، شناخت خداوند عز و جل است و يقين و خرد سودمند و خرِد 
سودمند، باز ايستادن از معاصى خداوند عز و جل است.      
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■ قد  س1............... ............... هزار تو- كروكوديل
 شاه كش

■ قد  س2...... .................  سال دوم دانشكده من
■ فلسطين1 .......  در خونگاه - ماجراى نيمروز 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج

.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير
من - ماجراى نيمروز

■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 
و من 

مريم مقدم  »
 نخستين پيمان خواهرخواندگى بين شهر تهران 
و شهر بيشــكك پايتخت قزاقستان پس از پيروزى 
انقالب اســالمى بسته شد . اما اين خواهران كم كم 
شــكل و شــمايل به روز تر و ناكار آمد تر به خود 
گرفتند به طوريكه در حال حاضر شــهرهاى زيادى 
در ايران با ساير شهرهاى دنيا پيمان خواهرخواندگى 

منعقد كرده اند.
 حــاال پس از ســالها  تهران با 22 شــهر، اصفهان 
با 16 شــهر، مشــهد با 13 شــهر و تبريز نيز با 16 
شــهر و همدان با 6 شــهر داخلى و خارجى پيمان 

خواهرخواندگى دارند.
 خواهران شهرها از كجا آمدند 

نخستين پيمان خواهرخواندگى شهر همدان نيز در 
دهه هفتاد با شهر كوالب تاجيكستان به امضا رسيد 
و مهم ترين دليل انعقاد اين پيمان مقبره مير سيد على 
همدانى عارف پرآوازه شهر همدان در شهر كوالب 
تاجيكســتان بود. پس از عقد خواهرخواندگى بين 
همدان و شهر كوالب يكى از چهارباغ هاى مهم شهر 

همدان به نام كوالب نامگذارى شد.
در دهه 80 نيز شهرهاى اســپارتاى تركيه، بخاراى 
ازبكستان و ارفورت آلمان به جمع خواهرخوانده هاى 
شهر همدان پيوستند؛ خواهرخوانده ايى كه تا كنون 
براى  اقتصاد، فرهنگ و گردشگرى استان خروجى 

مدونى نداشته اند.  
"هركه بامش بيش برفش بيشتر" شده است مصداق 
روز به روز زياد شــدن خواهران همدان . داســتان 
دنباله دار متولد شــدن روزانه خواهر خوانده هاى 
همــدان اين روزها كم كم  به يك عالمت ســوال 
بزرگ تبديل ميشود . براى خواهر هاى اين شهر چه 
كرده ايم ؟ خواهر هايمان براى شهر ما چه كرده اند؟  
جواب اين ســوال آنقدر مبهم است كه براى تحليل 
آن بايد تمام آرشيوهاى تصميمات كاغذى  را ورق 

زد تا به يك پاسخ شفاف دست پيدا كرد .
آخرين عقد خواهر خواندگى همدان در بم شهرى از 
استان كرمان خوانده شد و چه حواشى متعددى را به 
خود اختصاص داد اما شوراى شهرى ها همه متفق 
الجمع گفتند اين كار قرار است براى ما آورده داشته 
باشــد . آخر كار آورده آن شــد كه تغيير نام خيابان 
الوند به نام "بم" و نامگذارى يك خيابان در بم به نام 

" همدان " رقم خورد . 
 پيمانى براى توسعه !

 خواهرخواندگى پيمان همكارى بلندمدت و رسمى 
دو شــهر اســت كه بين شــهرداران دو شهر براى 
ايجاد همبســتگى و اتحاد بيشتر انسانى و فرهنگى 
منعقــد مى شــود به طوريكه مى تــوان گفت پيمان 

خواهرخواندگى باعث رشد و توسعه پايدار شهرها 
و تعامالت فرهنگى دو شهر مى شود اما در اين ميان 
پيدا مســيرهاى توســعه را كه خواهر خوانده هاى 

همدان آن را ترسيم كرده اند !
از ســاليان سال گذشته كالنشــهر همدان كه مركز 
استان همدان اســت، به منظور توسعه و رسيدن به 
جايگاه جهانى شــدن و به كارگيرى دســتاوردهاى 
نوين جهان با چند شهر پيمان خواهرخواندگى امضا 
كرده اســت اما جوهر اين امضاها خشك نشده از 

خاطر متوليان كسب عوايد آن رفته است .
تركيه،  اســپارتاى  تاجيكستان،  كوالب  شــهرهاى 
بخاراى ازبكستان و يكاترين بورگ روسيه ؛ و اخيرا 
بم و گويا اصفهان در فهرســت خواهرخوانده هاى 

همدان جاى گرفته اند. 
 دبيرخانه تشكيل شود !

رئيس شوراى اسالمى  شهر همدان نيز در اين زمينه 
معتقد اســت :  واهرخواندگى هاى صورت گرفته با 
ساير شهرها بايد با تشكيل دبيرخانه به نتيجه برسد و 
انتظار داريم پيگيرى الزم در اين زمينه صورت گيرد.
كامران گردان در صحن شوراى اسالمى شهر همدان 
خواهرخواندگى ها  پيگيــرى  براى  داشــت:  اظهار 
راه اندازى دبيرخانه در كميســيون گردشگرى شورا 
ضرورى اســت كه بايد هرچه سريعتر اين موضوع 

تحقق يابد.
از نگاه وى ،  اين خواهرخواندگى ها كه با شهرهاى 

مختلف كشور انجام گرفته نبايد در حد حرف باقى 
بماند و نيازمند پيگيرى است.

كارشناســان ميگوينــد : خواهرخواندگى با اهداف 
مختلفى بين دو شــهر صورت مى گيرد كه حركت 
در مسير دو رخداد مهم جهانى «شهرى شدن جهان» 
و «ظهور شــهرهاى جهانــى» و ايجاد فرصت هاى 
گردشــگرى و تعامالت فرهنگى در راستاى معرفى 
همه جانبه شــهر درعرصه بين المللــى از مهمترين 
اهداف توافقات خواهرخواندگى بين دو شهر است.

به عقيده كارشناسان شهرى روابط خواهرخواندگى 
كاتاليزورى بى نظير براى رشــد اقتصادى، فرهنگى 
شهرها است چرا كه در پيمان خواهرخواندگى تبادل 
اطالعات، تجربيات و توســعه مناسبات فرهنگى، 
اجتماعى، اقتصادى، شهرى، فنى و سياسى ميان يك 
جامعه شهرى با جامعه شهرى مشابه خارجى برقرار 

مى شود.
 طرح هاى تشويقى و خواهران غريب 

رئيس كميسيون گردشــگرى شوراى اسالمى شهر 
همدان نيز معتقد اســت : صنعت پاك همدان منبع 
غنى و ظرفيت بزرگ براى ســرمايه گذارى در زمينه 

گردشگرى است.
حســين قراباغى مى گويد:  زمينه هاى بسيار خوبى 
براى سرمايه گذاران در حوزه هاى مختلف به ويژه 
گردشگرى فراهم است و طرح هاى تشويقى نيز در 

نظر گرفته شده است.

وى اضافه كرد: گردشــگرى تفريحى و سالمت 2 
صنعت مهم به شــمار مى رود كه در همدان بهترين 

شرايط را براى سرمايه گذارى دارد.
قراباغى با اشاره به تالش براى انعقاد خواهرخواندگى 
با اصفهان گفت: تاكنون هيچ يك از شهرهاى كشور 
با اصفهان خواهرخواندگى ندارند و تالش ما تحقق 
اين مهم است. وى اضافه كرد: در سفر اخير كمسيون 
گردشگرى شوراى اســالمى شهر همدان مقرر شد 
توافق نامه اى بــا همتاى اصفهانى صورت بگيرد و 
رويكرد ما تعامل در زمينــه هاى مختلف از جمله 

رونق گردشگرى سالمت است.
كارشناســان معتقدند : پيمان خواهرخواندگى وقتى 
معنــى مى يابد كه به تبــادالت اجتماعى، فرهنگى، 
اقتصادى، گردشــگرى و سياســى منجر شود . اما 
متاســفانه در حال حاضر بيشتر خواهرخواندگى ها 

صورى و تشريفاتى هستند. 
حداقل انتظارى كه مى شود از پيمان خواهرخواندگى 
ميان دو شــهر داشت تبادل گردشــگران است، اما 
حداقل در مورد همــدان اين خواهرخواندگى ها به 
حضور گردشگران از شهرهايى كه با همدان پيمان 
خواهرخواندگى بســتند منجر نشده است اما شايد 
حاال با محقق شــدن وعده رئيس شوراى شهر مبنى 
بــر ايجاد دبيرخانه براى خواهــر خوانده ها برخى 
برنامــه هاى عقيم مانده در اســتان در اين زمينه به 

نتايج مطلوبى دست پيدا كند . 

اصفهان هشتمين خواهر همدان شد 

فاميل دورى به نام خواهر!

 در حالى كه با سرد شدن هوا و فرا رسيدن فصل 
هاى سرد سال شاهد رونق ورزش هاى زمستانى در 
كشور هستيم اما پيســت اسكى تاريك دره همدان 
طى 3 سال گذشته تعطيل بوده و كمتر از انتظار ظاهر 

شده است.
با آغاز فصل بارش ها در همدان و ســرد شدن هوا 
همراه با بــه خواب رفتن درختان؛ ورزش اســتان 
همدان نيز به خوابى زمستانى فرو مى رود و استفاده 
از پتانسيل ورزش هاى زمستانى به فراموشى سپرده 
مى شــود به طورى كه طى ســال هاى اخير شاهد 

خواب زمستانى ورزش در ديار الوند بوده ايم.
زيبايى هاى فصل پاييز و زمســتان در همدان بسيار 
چشــم نواز بوده و مى توان از همين پتانســيل براى 
جذب گردشــگر در پايتخت تاريــخ و تمدن ايران 
زمين اســتفاده كرد همان طور كه در دنيا شــاهديم 

كه در شهرهاى سردســير براى جذب گردشگر از 
توريســم ورزشــى و رشته هاى زمســتانى استفاده 

مى كنند و المپيك هاى زمستانى نيز برگزار مى شود.
 جشنواره زمســتانى همدان با شكست 

مواجه شد
طبــق آنچه كارشناســان عنوان مى كنند توريســم 
ورزشى يكى از صنعت هاى گردشگرى دنياست و 
جــاى اين اقدام وجود دارد كه در شــهرى به مانند 
همدان كه در زمستان گردشگرى تعطيل مى شود از 
ورزش براى جذب گردشگر استفاده كرد كه البته در 
سال هاى دور شاهد برگزارى جشنواره زمستانى در 
همدان بوده ايم اما رفته رفته با كم فروغ شــدن اين 
جشنواره مواجه شــديم و عدم برنامه ريزى مناسب 

اين طرح را با شكست مواجه كرد.
يكى از پتانســيل هاى بى نظير شهر همدان در فصل 

زمستان پيســت تاريك دره اســت؛ اين پيست در 
10 كيلومترى جنوب غربى جاده گنج نامه در شــهر 
همدان و در دامنه هــاى كوه هاى الوند قرارگرفته  و 
سومين پيست مطرح كشــور و پس از پيست هاى 
شمشك و ديزين به عنوان منحصربه فردترين پيست 

اسكى در تمام كشور مطرح است.
اين پيســت با يك هزار و 600 متــر طول قابليت 
برگزارى مســابقات اسكى روى چمن و برف را در 
تمام فصول سال دارد و تله سيژ اين مجموعه با 100 
صندلى و يك هزار و 600 متر طول خط، فعال شده 
و با راه اندازى اين دســتگاه وســعت پيست به 50 
هكتار رسيده اســت. در كنار اين پيست ساختمان 
دوطبقه شــامل آشــيانه برف كوب اين مجموعه با 
زيربناى 300 متر و سرويس بهداشتى، دفتر هيأت، 
سالن اجتماعات، انبار، وسايل اسكى و موتورخانه و 

اتاق كنترل خط دستگاه ها تله سيژ قرار دارد.
 پيســت اســكى تاريك دره همدان در 

كشور منحصر به فرد است
پيست اســكى تاريك دره همدان با توجه به وجود 
اين امكانات و تجهيزات پيشــرفته به عنوان يكى از 

پيست هاى منحصربه فرد كشور محسوب مى شود.
اما متاســفانه در ســال هاى گذشــته با بى برنامگى 
و واگذارى غير كارشناســى اين پيســت به بخش 
خصوصى ضربات جبران ناپذيرى به رشــته اسكى 
در همدان وارد شــد و چندين سال اين ظرفيت در 

همدان مغفول ماند.
متاسفانه پيست تاريك دره همدان در كشور همچون 
پيست هاى ديزين و شمشك در كشور مطرح نشده 
و از نظر تبليغات نيز دراين ســال ها بسيار ضعيف 
شــده تا نتوانيم عالقه مندان به اين رشته ورزشى را 
حداقل از اســتان هاى همجوار همدان به اين پيست 

بكشانيم.
به طور قطع پيست تاريك دره همدان ظرفيت بسيار 
بى نظيرى براى جذب گردشگر در فصل زمستان در 
همدان خواهد بود و حــاال كه چند ماهى با فراهم 

شــدن شرايط براى اسكى؛ ســوارى در اين پيست 
مهياست بايد از همين امروز به فكر جذب گردشگر 

ورزشى براى اين پيست باشيم.
اين روزها كم كم شــاهد ســفيد شــدن ارتفاعات 
همدان هســتيم و گويا امسال شرايط پيست تاريك 
دره همدان زودتر از ســال هاى گذشته براى اسكى 
فراهم خواهد شد و بايد از امروز مسئوالن ورزش و 

گردشگرى همدان آستين ها را باال بزنند.
از ديگر پتانســيل هاى ورزش هاى زمستانى وجود 
كوهســتان الوند در همدان بوده كــه مى توان براى 
جذب عالقه مندان به ورزش كوهنوردى در زمستان 
از آن بهره برد چراكه طبيعت زمســتانى الوند يكى 
از بى نظيرترين موهبت هاى الهى بوده كه چشــم هر 

بيننده اى را به خود جلب مى كند.
بــه طور حتم با جــذب گروه هــاى كوهنوردى به 
همدان مى تــوان اين طبيعت زيبــا را به راحتى به 
نمايش گذاشــت همچنين مى تــوان عالقه مندانى 
از كشــورهاى حاشــيه اى كه چنين طبيعت برفى و 
كوهستانى را تجربه نكرده اند نيز براى همدان جذب 

گردشگر را رقم زد.

ورزش همدان اسير سرما نشود

لزوم توجه به گردشگرى ورزشى در هگمتانه


