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امكان بازگشت به رقابت
 1- نتيجه بررســى صالحيت داوطلبان انتخابات نشــان مى دهد 
صالحيت 117 نفر از داوطلبان توسط هيأت نظارت احراز نشده است 
و ايــن افراد براى هيأت نظارت افراد شناخته شــده اى نبوده اند كه اين 

هيأت بتواند نسبت به تأييد يا رد صالحيت اين افراد اقدام كند.
دليل اين ناشناسى مى تواند به داليل گوناگون باشد اما قطعا جوان بودن 
و سابقه كم فعاليت هاى اجتماعى و سياسى از داليل اين آشكارنشدن 

صالحيت است.
2- در دوره هاى گذشــته انتخابات بارها داوطلبانى كه توسط هيأت 
نظــارت اســتان حتى ردصالحيت شــده بودند، با پيگيــرى و ارائه 
مســتندات توانســتند به عرصه رقابت برگردند و انتخابات را پرشور 

كنند.
البته در مواردى اين تأييد آن قدر ديرهنگام بود كه تنها بر مشــاركت 
انتخاباتــى افزود و امــكان ســازماندهى ســبد رأى را از داوطلب 

باصالحيت برگشته به رقابت، گرفت.
3- بررســى صالحيت، كار ســخت و پيچيده اى اســت، از طرفى 
حق الناس اســت زيرا با آبرو و شهرت و زندگى فرد سروكار دارد و 
آينده او را به نوعى رقم خواهد زد و از ســويى در منافع و امنيت ملى 

تأثيرگذار است.
در ايــن فرايند پيچيده كه بايد با لحاظ كردن حق الناس و حق ميهن و 
مردم همراه باشد، تنها تقوا، پرهيزكارى و مراقبت مانند تمامى كارهاى 

سخت، راهگشا است.
4- احراز نشدن صالحيت 117 داوطلب در استان همدان آمار بااليى 
اســت و اين نشان مى دهد كه به رغم پيشرفت ها در الكترونيكى كردن 
ســوابق و امكان تبادل اطالعات، هنوز در اســتفاده از اين فناورى ها، 

پيشرفتى صورت نگرفته است.
شايد هم ســختى و پيچيدگى كار و تفكر به عواقب الهى تعجيل در 
تصميم گيــرى در موارد حق الناس و منافع عمومى دليل نرســيدن به 

احراز بوده است.
5-نكته مهم درباره نظرات هيأت هاى نظارت اين است كه بايد بدانيم 
ايــن هيأت ها حكم صادر نمى كنند و نظــر آنها به جز براى انتخابات 

مجلس در جاى ديگر قابل اجرا نيست.
اين نكته بســيار مهم است زيرا اگر اين نظرات حكم تلقى شود بايد 
بار حقوقى آنها هم لحاظ شــده و در موارد رد صالحيت، مجازات و 
حدود آنها نيز جارى شود، در حالى كه اين نظر تنها مبتنى بر دارا بودن يا 
نبودن صالحيت براى قرارگرفتن در كسوت نمايندگى مجلس است.

6- به نظر مى رســد بسيارى از افرادى كه صالحيت آنها احراز نشده 
با اعتراض و ارائه اسناد، صالحيت آنها احراز شده و به ميدان رقابت 

برگردند.
البته ممكن است اسناد ارائه شــده، هيأت هاى نظارت را به اطالعاتى 
تكميلــى براى رد صالحيت برخى از آنها هم برســاند و نمى توان از 
تأييد همه آنها قطعى سخن گفت هرچند شانس آنها براى بازگشت به 

رقابت بيش از رد است.
7- انتخابــات ايــن دوره از مجلس با توجه به شــرايط پيش آمده 
و دشــمنى هاى روزافزون غرب با ايران و مانــور تبليغاتى و روانى 
ترامپ بر اندك شــكاف هاى موجود در جامعه، مى تواند حماسه اى 
ديگــر و نمودى از اتحاد و همدلى ايرانى ها براى تعيين سرنوشــت 
خود و كشــور به دســت تك تك ايرانى ها و نفى ســلطه و پاسخى 
محكم به تمام توطئه ها باشــد، به شرط آنكه حق الناس تأكيدشده از 
ســوى رهبر معظم انقالب در تمام مراحل به ويژه در مرحله بررسى 
صالحيت داوطلبان كامال رعايت شــود تا امكان رقابت سليقه ها در 

انتخابات حفظ شود.

موج آنفلوآنزا در همدان فروكش كرده است
 مــوج بيمارى آنفلوآنزا در همدان فروكش كرده و مشــكلى در اين 

زمينه نداريم. 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا با اشاره به فروكش 
شــدن موج بيمارى آنفلوآنزا در اســتان اظهار كرد: خوشــبختانه 
درحال حاضــر روند طبيعى را ســپرى مى كنيــم و مراجعه بيماران 
تنفســى شــامل آنفلوآنزا و ســرماخوردگى به اورژانس هاى استان 

است.  يافته  كاهش 

ابراهيــم جليلى در گفت وگو با فارس بيــان كرد: در يك دوره اى تعداد 
بيماران تنفسى به نسبت ســال گذشته افزايش داشت اما اين بيمارى از 

اواخر ماه گذشته فروكش كرده است. 
ــه  ــان اينك ــا بي ــينا ب ــكى ابن س ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
ــى  ــرل خوب ــر شــده و كنت ــه اورژانــس بيمارســتان ها كمت مراجعــات ب
ــده  ــاه آين ــد م ــا چن ــزود: نظارت هــا ت ــه اســت، اف هــم صــورت گرفت
ــات را  ــتمر اطالع ــور مس ــه ط ــتان ها ب ــام بيمارس ــه دارد و از تم ادام

ــتيم.  ــادى نداش ــكل ح ــبختانه مش ــه خوش ــم ك ــت مى كني درياف
ــتند  ــل هس ــاش كام ــتان ها در آماده ب ــه بيمارس ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب

ــرد،  ــه و تحليــل صــورت مى گي و هــر روز اطالعــات ارســال و تجزي
ــر فروكــش  ــاه اخي خاطرنشــان كــرد: بيمارى هــاى تنفســى در يــك م
ــورت  ــه ص ــى ب ــرماخوردگى هاى فصل ــوزه س ــا در ح ــرده و تنه ك

ــتيم.  ــى داش ــى مراجعات ــى و معمول جزئ
ــدان،  ــتان هاى هم ــاى بيمارس ــام اورژانس ه ــرد: تم ــد ك ــى تأكي جليل
بيمــاران تنفســى را پذيــرش و گزارش هــا را بــه موقــع ارســال 
مى كننــد كــه طبــق بررســى صورت گرفتــه مــوردى از بيمــارى 
ــديد  ــوردى از تش ــا م ــتيم و ي ــر نداش ــاه اخي ــك م ــزا در ي آنفلوآن

ــت. ــده اس ــزارش نش ــوا گ ــى ه ــل آلودگ ــه دلي ــارى ب بيم

دادستان همدان: 

مشكل اساسى كشور تبعيض
 رانت خوارى و فساد است

آمادگى برق باختر براى سرمايه گذارى
 يك هزار ميليارد تومانى در همدان

 باختر آمادگى خود را براى سرمايه گذارى يك هزار ميليارد تومانى 
در همدان اعالم كرد.

مديرعامل شــركت برق منطقه اى با بيان اين مطلب گفت: اين ميزان 
اعتبار براى تقويت و تأمين برق شهرك هاى صنعتى اين استان هزينه 

مى شود. 
فرهاد شــبيهى در نشســت تخصصى تأمين برق شهرك هاى صنعتى 
همدان اظهار كرد: برق از زيرســاخت هاى مهم شــهرك هاى صنعتى 
است و توسعه و تقويت شــبكه آن نيازمند سرمايه گذارى هاى كالن 

است. 
وى خاطرنشــان كرد: برق مورد نياز شهرك هاى بهاران، اسدآباد، رزن 
و جوكار، منطقه ويژه جهان آباد و شــهرك مبتنى بر فناورى هاى برتر 
با مشاركت شركت شــهرك هاى صنعتى از طريق ساخت پست هاى 
سيار و انتقال خطوط برق و ساخت نيروگاه هاى جديد انجام مى شود. 
مديرعامل شــركت برق منطقه اى باختر با انتقــاد از برنامه ريزى هاى 
نخســتين در طراحى شــهرك ها و نواحى صنعتى گفت: برآورد نياز 
برق شهرك ها بايد براساس افق بلندمدت صورت گيرد تا اضافه شدن 
صنايع جديد و يا اجراى طرح توسعه واحدها نيازمند سرمايه گذارى 

جديد نباشيم. 
شبيهى گفت: برخى از شهرك هاى صنعتى همدان مانند مالير در نقطه 
ژرف شبكه قرار دارد و براى تأمين برق جديد نيازمند ساخت نيروگاه 

با مشاركت بخش خصوصى هستيم. 
وى با بيان اينكه سياست هاى شركت برق منطقه اى باختر در راستاى 
اهداف توســعه اقتصادى در اســتان هاى همدان، اراك و لرستان قرار 
دارد، افزود: استان همدان به لحاظ بهره كمتر از صنعت نيازمند حمايت 

بيشترى است. 

رئيس كل دادگسترى استان : 
معرفت خانواده هاى شهداى سقوط 
هواپيماى مسافربرى ارزشمند است

 معرفت و بصيرت خانواده هاى شهداى سقوط هواپيماى مسافربرى 
در استان ارزشمند و ستودنى است.

رئيس كل دادگسترى استان در شــوراى معاونين دادگسترى همدان 
ضمن ابراز همدردى با خانواده هاى داغدار شهيدان سقوط هواپيماى 
مســافربرى گفت: برخى هنجارشــكنى ها كه به بهانــه همدردى با 
خانواده هاى شريف اين شهدا صورت گرفت عمق دشمنى و عناد آنها 
با مردم شــريف ايران اسالمى را نشان داد كه چگونه براى رسيدن به 
اهداف پليد خود از به ســوگ نشستن هموطنان خود نيز بهره بردارى 

تبليغاتى مى نمايند.
محمدرضا عدالتخواه افزود: در اين قضايا برخى از دشمنان نقاب زده 
چهــره واقعى خود را هويدا كردند و بعضى از آنها كه اندك وجاهت 
و مقبوليت خود را نيز به بركت امكانات همين كشور و نظام به دست 
آورده بودند، ناجوانمردانه و رذيالنه به نهادهاى اساسى و اصيل نظام 

حمله كردند.
رئيس كل دادگسترى استان گفت: معرفت و بصيرت واالى خانواده هاى 
آن شهدا بسيار ارزشــمند و در برخى موارد نحوه ارادتمندى آنان به 

مقام معظم رهبرى و شهيد سليمانى ستودنى است.
عدالتخواه ادامه داد: جمهورى اســالمى ايران متكى به قدرت اليزال 
الهى اســت و همچنان كه نشان داد هيمنه پوشــالى نظام استكبارى 

طاغوت را در هم خواهد ريخت.

راه اندازى صنايع جديد در همدان
 معطل برق نمى ماَند

 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان با تأكيد بر اينكه 
توســعه صنعتى استان نيازمند تأمين زيرساخت هايى مانند برق است، 
گفت: انرژى مورد نياز صنايع جديد در شهرك هاى صنعتى همدان به 

زودى تأمين شده و روند راه اندازى آنها معطل نمى ماند. 
ظاهــر پورمجاهــد در نشســت تخصصــى تأميــن بــرق شــهرك هاى 
ــراى  ــت ب ــى مجــوز فعالي ــه تازگ ــرد: ب ــار ك ــدان اظه ــى هم صنعت
راه انــدازى چنــد واحــد صنعتــى جديــد و توســعه صنايــع قديمــى 
ــردارى آنهــا در گــرو تأميــن  در اســتان صــادر شــده و آغــاز بهره ب

بــرق مــورد نيــاز اســت. 
وى اضافه كرد: كارخانه كاغذ، واحد صنعتى دانش بنيان مس، ساخت 
دستگاه ارز ديجيتال، صنايع فرآورى معدنى، توسعه كارخانه شوكت و 
صنايع غذايى بهاران از جمله طرح هايى هستند كه در شرايط تحريم با 
مشكالت فراوان ماشين آالت و تجهيزات خود را از خارج تهيه كرده 

و شايسته نيست معطل بمانند. 
به گزارش ايرنا، معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان 
گفت: برخى از اين صنايع تســهيالت بانكــى دريافت كرده و دوران 
سازندگى آنها در شرف اتمام اســت و بايد اقساط بانكى را به موقع 

پرداخت كنند و در برق رسانى و آغاز توليد آنها بايد شتاب كرد. 
پورمجاهد گفت: با همكارى شركت برق منطقه اى باختر انرژى مورد 
نياز اين صنايع كه در شــهرك هاى صنعتى رزن، جوكار، اســدآباد و 

بهاران مستقر هستند، تأمين مى شود. 

1- 30 نماينده مجلس از رد صالحيت جسته  اند. گويا اين نمايندگان 
توانسته اند در دقايق آخر با رايزنى نام خود را از ليست رد صالحيت ها 
خارج كنند. گفتنى است 90 نماينده مجلس رد صالحيت  شده و 48

نماينــده نيز براى انتخابات ثبت نام نكردنــد تا با اين اقدامات تاكنون 
تغيير تقريبا نيمى از مجلس محقق شده باشد. 

2- كمترين رد صالحيت داوطلبان حزبــى مربوط به جبهه پايدارى 
بوده است. گويا اين جبهه تنها يك داوطلب رد صالحيت شده داشته 
است. گفتنى است گويا بيشترين رد صالحيت ها از جبهه اصالح طلبان 

بوده است. 
3- آنفلوانزاى نوع B در كشــور شيوع مى يابد. گويا به مراكز درمانى 
و بهداشــتى در اين زمينه اطالع رسانى الزم براى آمادگى، انجام شده 
است. گفتنى اســت اين نوع آنفلوانزا قدرى خفيف تر و با مرگ ومير 

كمتر همراه است. 
4-ابهام آفرينــى درباره ســقوط هواپيماى اوكراينــى افزايش يافته 
اســت. گويا مبناى اين ابهام آفرينى ها شــايعات است. گفتنى است 
در فضاى بى اعتمادى به منابع رســمى، شايعات و ابهامات، فضاى 

جوالن دارند. 
5- فرضيــه علمى جديدى در ارتباط با ســقوط هواپيماى اوكراينى 
مطرح شده است. گويا آزمايشگاه پژوهش فضاى سايبر دانشگاه تهران 
سقوط اين هواپيما را نتيجه جنگ سايبرنتيك اعالم كرده است. گفتنى 
است دانشگاه تهران اعالم كرده اين فرضيه را در كنار ديگر فرضيه ها 

بررسى خواهد كرد. 

 مشكل اصلى كشور تبعيض، رانت خوارى 
و فســاد است كه بايد با جديت با آن برخورد 

شود. 
دادســتان همدان در نهمين نشســت "حقوق 
شهرســازى و حقوق عامه؛ درآمدى بر قوانين 
شــورا و شــهردارى ها و درآمدهــاى پايدار 
شــهرى" در مركــز همايش هــاى بين المللى 
شــهردارى همدان افــزود: در جايگاه اجراى 
قوانيــن مكلف به انجــام وظيفه هســتيم و 
حفــظ و حمايت از حقوق عامه جزو وظايف 

قوه قضاييه است. 
حسن خانجانى با بيان اينكه حفظ حقوق عامه 
و قوانين آن در وظايف دادستان تدوين نشده 
است، اظهار كرد: رعايت اين قوانين بستگى به 
ميزان مسئوليت پذيرى دادستان در حقوق عامه 
دارد و گاهى در مسايلى همانند افتادن شخصى 
در گودال، آلودگى هوا و مســائلى از اين قبيل 

عنوان مى شود مدعى العموم كجاست؟
دادســتان همدان ادامه داد: با توجه به قوانين 

شــهردارى ها، بازنگرى جــدى در اين بخش 
ضــرورى اســت؛ زيــرا يكــى از وظايــف 
شهردارى ها شهرســازى است و در اين زمينه 
حق كلى در دسترسى به معابر، براى شهروندان 

است. 
وى با بيان اينكه بانك ها ايســتگاه هايى را در 
سطح شــهر ايجاد و از حقوق عامه استفاده و 

ايجاد سد معبر كرده اند، افزود: گاهى در سطح 
شــهر با ســد معبرهاى لحظه اى دستفروشان 
مواجه هســتيم كه لحظه اى اســت و توسط 
ماموران شــهردارى جمع آورى مى شــوند اما 
با ســد معبرهايى كه بانك ها و ارگان ها ايجاد 
كرده اند برخوردى صــورت نمى گيرد و اين 

حوزه بايد مديريت شود. 

به گزارش ايرنا، خانجانى تأكيد كرد: برخورد 
با تخلفات اين حوزه وظيفه شهردارى و مطالبه 
ما اســت و بايد اين برخورد جدى، يكسان و 

آرام باشد. 
وى اظهار كرد: براى انجام وظيفه نبايد از ابزار 
خشونت اســتفاده كرد اما در قانون نيز ابزارى 

براى آن تعريف نشده است. 
معــاون امور عمرانى اســتاندارى همدان نيز، 
گفت: يكى از مترقى ترين قوانين كشور قوانين 
شوراها اســت و وجود نهاد ارزشمندى مانند 
شورا موجب مى شود خودكامگى كه از قرن ها 
در اداره شهرها وجود داشته است، تغيير كند. 

محمودرضا عراقى اظهار كرد: تاريخ، اجتماع و 
سياست ثابت كرده است كه خرد جمعى كمتر 
اشتباه مى كند و اين به پايه هاى نظام اجتماعى 

شوراها كمك مى كند. 
وى ادامــه داد: امروزه مى تــوان نبود تمكين 
جدى به قانون را مشكل شهردارى ها دانست 

زيرا به راحتى قانون را دور مى زنند. 

 داســتان «نورمهال» همدان مدتى است به 
حاشيه رفته، هر چند از تيرماه 98 گودبردارى 
آن متوقف شــد، اما از آن زمان تاكنون كميته 
امداد منتظر است تا وعده هاى داده شده مبنى 
بر ارائه زمين معوض عملياتى شــود و بتواند 
برج هايى كه قرار بود ساخته و عوايد آن شامل 
حال نيازمندان شــود را به سرانجام برساند هر 
چند بعيد به نظر مى رسد اين نهاد مردمى بتواند 
با تورم صعودى كه شــاهدش هستيم، به فكر 

ساخت وساز دوباره بيفتد.
به گزارش ايســنا، پيگيرى هاى مجدد نشــان 
مى دهد هنوز هم كه هنوز است زمين معوض 
داده نشــده و در عوض مى خواهند كاربرى 
يكى از زمين هاى خود كميته را تغيير دهند و 
جبران خسارتش را با صدور مجوز و پروانه 
و تغيير كاربرى صــاف كرده و زمين جنوبى 
عمارت نورمهال را به شهردارى براى ساخت 
پارك واگــذار كنند و اين خبرى خوب براى 

دوســتداران ميراث فرهنگى است كه بشنوند 
«نورمهال نجات يافت».

بنيامين يارى، مدير روابط عمومى كميته امداد 
استان همدان با بيان اينكه پروژه برج دوقلوى 
كميته امداد همچنان بر روى زمين مانده است، 
گفت: طبق وعده هاى داده شــده تاكنون هيچ 
زمينى به عنوان معوض داده نشده به طورى كه 
از 2 ســال گذشــته هر قولى داده شد تحقق 

نيافت.
كامران گردان، رئيس شــوراى اسالمى شهر 
همدان نيز با بيان اينكه هنوز شــهردارى در 
حال بررسى است، گفت: مصوبه اى به شورا 
نرســيده تا درباره تصميم گيــرى آنها مطلع 

شوم.
مديــركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان همدان نيز در گفت وگو با 
ايسنا، با اشاره به برگزارى جلسات هماهنگى 
در فرماندارى و اســتاندارى و بازديد ميدانى 

استاندار، گفت: مقرر شــده در جاى ديگرى 
در زميــن هاى مربوط به كميته امداد در قالب 
كميسيون ماده 5 شــهردارى، راه وشهرسازى، 
ميــراث فرهنگى و ... تصميم گيــرى و تغيير 
كاربردى صورت گيــرد تا كميته بتوانند براى 

ساخت و ساز عمليات الزم را انجام دهد.
على مالمير با بيان اينكه براســاس برآوردهاى 
كارشناســى ميزان خســاراتى كه از نساختن 
زمين جنوبى نورمهال به كميته وارد مى شود با 
ارائه امتيازاتى جبران خواهد شد، تصريح كرد: 
ايــن پروژه در حال پيشــرفت بوده و مباحث 
كارشناســى در مرحله نهايى است به طورى كه 
در جلسات ذى ربط براى كاربرى زمين جديد 

تصميمات الزم اتخاذ شده است.
وى با بيــان اينكه بايد به كميته امداد با وجود 
اينكه پروانه ســاخت در نورمهال را داشــته، 
كمك شــود تا برنامه ساخت وســازش را در 
زمين ديگرى پياده كند، خاطرنشان كرد: تغيير 

كاربرى به مســكونى، صدور پروانه ساخت و 
افزودن تراكم معادل پروژه فعلى در جاى ديگر 
هزينه بر اســت، بنابراين به جاى امتياز زمين، 
امتياز و مجوز ســاخت و ساز به آنها تعلق مى 
گيرد و زمين همجوار نورمهال براى ســاخت 

پارك به شهردارى داده مى شود.
مالمير اظهــار كــرد: قاعدتاً پيــچ اصلى كه 
همــان بحث فنى اســت انجام شــده و فقط 
بحــث اجرايى آن مى ماند كــه در كميته فنى 
راه وشهرســازى تصميم گيرى مى شــود تا به 

جمع بندى نهايى برسيم.
مريم ســمائى، معــاون شهرســازى اداره كل 
راه وشهرســازى اســتان همدان نيــز در اين 
بــاره گفت: مرحله نخســت تصميم گيرى در 
بحــث اجرايى ايــن موضــوع در كميته فنى 
راه وشهرســازى انجام شده و مرحله دوم باقى 
مانده است و در نهايت تصميم گيرى نهايى در 

كميسيون ماده 5 انجام خواهد گرفت.

 معاون سياســى امنيتى استاندار همدان با 
تأكيد بر اينكه بايد بســتر اجــراى برنامه در 
ايام ا... دهه فجر را بيش از گذشته فراهم كنيم، 
گفت: بايد كار را به دســت جوانان ســپرد، 
برنامه ها بايد طورى تدوين شــوند كه داراى 
جذابيت باشند و مردم را با خود همراه كنند. 
مصطفى آزادبخت در جلسه ستاد بزرگداشت 
ايــام ا... دهه فجر در اســتان همــدان با بيان 
اينكه دهــه فجر فرصت مناســبى براى بيان 
دستاوردها نظام اســالمى براى مردم به  ويژه 
نسل جوان است اظهار كرد: بايد براى همگان 
شــرايط ايــران در زمان طاغــوت و پس از 

پيروزى انقالب اسالمى تبيين شود. 
وى با بيان اينكه با پيروزى انقالب اسالمى به 
جايگاه دفاع از مظلومان و مبارزه با اســتكبار 
دســت  پيدا كرده ايم، گفت: امسال دهه فجر 
بايد نســبت به سال هاى گذشــته پرشورتر 

برگزار شود. 
معاون سياسى امنيتى استاندار همدان با اشاره 
به شهادت سپهبد سليمانى و حضور گسترده 
مردم در تشــييع پيكر ايشان افزود: مردم نشان 
دادنــد كه پــاى آرمان هاى انقــالب بوده و 

هستند. 
به گزارش فارس، آزادبخت در بخش ديگرى 

از ســخنانش با اشــاره به در پيش رو بودن 
انتخابــات مجلس عنوان كــرد: بايد مانع از 
سوءاســتفاده از برنامه ها و محافل ايام ا... دهه 

فجر از سوى برخى كانديداها شويم. 
وى خطــاب بــه فرمانداران گفــت: در دهه 
فجر بايد از افرادى به عنوان سخنران دعوت 
شــود كه بتواننــد ابعاد انقالب اســالمى و 

دستاوردهاى آن را براى مردم تبيين كنند. 
معاون سياســى امنيتى استاندار همدان با بيان 
اينكــه مــا كارى مهم تر از انقالب اســالمى 
نداريم، افزود: 250 هزار شــهيد تقديم اسالم 
كرديم تا اســالم و انقــالب را تبليغ و تبيين 

كنيم. 
وى در بخــش ديگرى از ســخنانش با ابراز 
همــدردى بــا خانــواده ســانحه هواپيماى 
مسافربرى اوكراين گفت: همه ما داغدار اين 
عزيزان هســتيم اما اين موضوع نبايد موجب 
شود پاســخ محكم سپاه به آمريكا و خدمات 

40 ساله اين نهاد انقالبى فراموش شود. 
معــاون سياســى امنيتــى اســتاندار همدان 
تصريح كرد: ضربه اى كه جمهورى اســالمى 
ايران به آمريكاى تروريســت زد بسيار مهم 
و به  يادماندنى اســت حتى اگر آمريكا آن را 

تكذيب كند و يا كم اهميت جلوه دهد. 

پاى دوقلوها از «نورمهال» بيرون رفت

رايگان شدن 
سونوگرافى هاى دولتى 
تكذيب شد

 اين روزها خبرهايــى در فضاى مجازى 
منتشر مى شــود مبنى بر اينكه سونوگرافى ها 
در بيمارســتان هاى دولتى رايگان شد و طبق 
اعــالم ديوان عدالت ادارى كشــور دريافت 
هرگونه وجه بابت انجام سونوگرافى توسط 
دولتى  بيمارســتان  هاى  در  زنان  متخصصين 

ممنوع است. 
معــاون درمانــى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان در اين باره اظهــار كرد: رايگان بودن 
سونوگرافى ها در مراكز دولتى صحت ندارد 
اما نبايد هزينه اى بابت ســونوگرافى هايى كه 
براى تشــخيص بيمارى بــوده و متخصص 

راديولوژى آن را انجام نداده، دريافت شود . 

جليلــى گفــت: به عنــوان مثــال برخى از 
همــكاران مانند متخصصين طب اورژانس و 
تخصصى  ســونوگرافى هاى  زايمان،  و  زنان 
براى تشخيص انجام مى دهند در صورتى كه 
متخصص راديولوژى نيستند و به همين دليل 
اين افراد نمى توانند هزينه سونوگرافى جدايى 

دريافت كنند. 
به گــزارش فارس ، معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشكى ابن سينا خاطرنشان كرد: افرادى 
بايد در حوزه سونوگرافى دوره هايى را ببينند 
و كسانى كه اين مراحل را نگذرانده اند نبايد 
در انجام ســونوگرافى هزينه اى دريافت كنند 
و تنها هزينه اين سونوگرافى در ويزيت آنها 

حساب مى شود. 
وى تصريح كرد: به عنــوان مثال متخصص 
زنان كه دوره ســونوگرافى نديده، مى تواند 
سونوگرافى انجام دهد اما نمى تواند عالوه بر 
هزينه ويزيت از بيمار هزينه ديگرى دريافت 

كند، چون تخصصى ندارد اما براى تشخيص 
بهتر مى تواند ســونوگرافى هم انجام دهد و 
سونوگرافى او تنها در حيطه زنان و نابارورى 

است. 
جليلى با اشــاره بــه اينكــه آئين نامه اى در 
اين باره در كشــور و نيز اســتان ابالغ شده 
است، تأكيد كرد: فردى كه متخصص نازايى 
اســت اما كار ســونوگرافى هم در مطبش 
انجام مى دهــد كه دوره اى در اين خصوص 
نديده، نبايد هزينه اى براى انجام سونوگرافى 

دريافت كند. 
وى بــا بيــان اينكه در رشــته هاى مختلف 
گرفتن حق ويزيت براى سونوگرافى تفكيك 
شــده و كمى اين امر پيچيده است گفت: با 
ابالغ آئين نامه در اســتان خوشبختانه تاكنون 
مشــكلى نبوده و تخلفى هم صورت نگرفته 

است. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 

خاطرنشــان كرد: رايگان شــدن سونوگرافى 
صحــت نــدارد و در شــبكه هاى اجتماعى 
مطالبى منتشر مى شود كه نتيجه برداشت هاى 

مختلف افراد از آئين نامه هاست. 
وى بــا بيان اينكــه انجام كار ســونوگرافى 
بــه تخصــص و هزينــه نيــاز دارد و يك 
راديولوژيست حق الزحمه اى از بيمار نمى گيرد 
و حق الزحمه ســونوگرافى يا راديولوژى را 
مى گيــرد كه به عنوان حق ويزيت اوســت، 
گفت: اين فرد نمى توانــد هم هزينه ويزيت 
و هم هزينه سونوگرافى دريافت كند و طبق 
تعرفه ابالغ شده در قالب هزينه ويزيت هزينه 

سونوگرافى ديده شده است. 
جليلى بيــان كرد: در اســتان دريافت هزينه 
اضافى براى سونوگرافى مشاهده نشده اما در 
برخى از اســتان ها اين مشكل وجود داشته و 
به همين دليل ابالغيه اى صادر شــده تا ديگر 

شاهد اين جريان نباشيم. 

برنامه هاى دهه فجر پرشور برگزار شود

كار را به جوانان بسپاريد
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خبر يادداشت

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001156 مورخه 1398/10/3هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همــدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
حسنعلى حداد همدانى فرزند محمدهادى به شماره شناسنامه 332 صادره از همدان 
در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمى به مساحت 137873/98 مترمربع تحت 
پالك56/141 واقع در همدان روستاى بركت آباد بخش 4 خريداري مع الواسطه از نوراله 
طاهرى شــكيب و... 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 دريافت رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 1551)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/25
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهي حصر وراثت
آقاى كامران رسولى داراى شماره شناسنامه  100 به شرح دادخواست 
كالســه 111/565/98ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان امين اله رســولى  به شماره 
شناســنامه  2397 در تاريخ 98/9/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 

زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 
1- متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفى

 2-ليال رسولى فرزند امين اله به شــماره شناسنامه 50 صادره از بهار 
متولد 1358 دختر متوفى

 3-شهناز رسولى فرزند امين اله به شماره شناسنامه 43 صادره از بهار 
متولد 1352 دختر متوفى

 4-مژگان رسولى فرزند امين اله به شماره شناسنامه 2 صادره از بهار 
متولد 1356 دختر متوفى

 5-منيژه رســولى فرزند امين اله به شماره شناسنامه 1 صادره از بهار 
متولد 1347 دختر متوفى

از  صادره   51 شناسنامه  شماره  به  امين اله  فرزند  رسولى   6-مريم 
بهار متولد 1363 دختر متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي 
اعتراضي دارد و يــا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

شد. خواهد 
 (م الف 418)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

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

برابر رأي شماره 139860326007001059 مورخه 98/9/25 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا 
قاسملو اختر فرزند باقر به شــماره شناسنامه 4040081064 صادره از بهار در سه 
دانگ مشاع از شش دانگ يك باب ساختمان در حال احداث به مساحت 434/8 
مترمربع پالك 10978 فرعى از 139 واقــع در بهار بخش چهار همدان خريدارى 
مع الواسطه از مالك رسمى آقاى يداله جهانشاهى انور 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 انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از دريافت رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 388)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/25

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 139860326001000740 مورخ 1398/10/4هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى 
صادق طلعتى فصيح فرزند ســلطانعلى به شماره شناسنامه 1026 صادره از همدان در 
يك باب خانه به مساحت 201/96 مترمربع در قسمتى از پالك 7 اصلي واقع در حومه 
بخش يك همدان به نشانى كوى محمديه پشت مدرسه سلمان كوچه ميثاق خريداري 
از مالك رســمي آقاى محمود حيدرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از دريافت 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 1545)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/9

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/25
على زيورى 
رئيس ثبت اسناد و امالك همدان 

آگهى سند مالكيت المثنى 
نظر به اينكه مالك حميد سنگ ســفيدى فرزند تقى به شماره ملى 3251415050 با 
ارائه فرم شهادت شهود مصدق دفترخانه اسناد رسمى شماره 50 نهاوند اظهار نموده 
مقدار ششــدانگ پالك 59 فرعى مفروز و مجزى از 6 فرعى از 3410 اصلى بخش يك 
ثبت نهاوند كه ســند مالكيت آن ذيل ثبت 34514 صقحه 135 دفتر جلد 233 ثبت و 
سند مالكيت تك برگى به شماره ســريال 784769 سرى د93 صادر و تسليم مالك 
گرديده و به علت نقل و انتقال مفقود گرديده تقاضاى سند مالكيت المثنى نموده است. 
لذا به استناد ماده 120- آيين نامه قانون ثبت مراتب به شرح فوق يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار يا محلى جهت اطالع عموم آگهى مى گردد چنانچه كسى نسبت به صدور 
ســند مالكيت المثنى اعتراض داشته يا مدعى انجام معامله نزد خود او يا وجود سند 
مالكيت نزد خود مى باشــد مى تواند اعتراض خود را كتباً از تاريخ انتشــار اين آگهى 
ظرف مدت 10 روز به اين اداره ارســال در غير اين صورت و پس از گذشت مقرر سند 
مالكيت المثنى صادر خواهد شد. ضمناً ششدانگ پالك مذكور به موجب سند رهنى 
شــماره 125765 مورخ 1394/11/19 دفتر اسناد رسمى شماره 4 نهاوند در قبال مبلغ 
103549822 ريال نزد بانك مسكن و مازاد اول برابر سند رهنى شماره 125962 مورخ 
1395/1/24 دفتر اسناد رسمى شماره 4 نهاوند در قبال 408868320 ريال نزد شركت 

ملى نفت ايران در رهن مى باشد.(م الف 263)
تاريخ انتشار98/10/25

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

از 38 كانديد حوزه نهاوند 12 مورد تأييد شد
يك بام و دو هواى حاميان 
در بازگشت يا پايان كانديداها

معصومه كمالوند»
 از 44 نامــزد ثبت نامى انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اسالمى براى تصاحب كرسى نهاوند در بهارستان، 8 نفر پيش از شروع 

زمان رسيدگى و بررسى صالحيت ها انصراف دادند.
پس از مهلت عنوان شده براى بررسى صالحيت ها 12 كانديد تأييد و 
26 نفر هم شــامل 13 ردصالحيت و 13 نفرهم عدم احراز صالحيت 

اعالم شدند.
از44 مورد ثبت  نامى 4 خانم ، 2 نفر پيش از بررسى ها انصراف و يك 
مورد هم ردصالحيت شــد و تنها 1 نفر توانست در جمع اين ليست 

12 نفره حضورداشته باشد.
درست براساس پيش بينى كه پيش از اعالم صالحيت ها مطرح كرديم 
2 نفر از اضالع اصلى رقابت هاى اين دوره در ميانه راه ماندند و حاال 

2 ضلع ديگر از آنها باقيمانده است.
به رغــم اينكه رد يا نيمه راه ماندن برخى گزينه ها قابل پيش بينى بود و 
ازجانب دوستان و نزديكان از آنها خواسته شده بود كه وارد اين كارزار 
نشوند و از همين ابتدا به گزينه جايگزين و تقويت آن اكتفا كنند، اما 
ترجيح دادند موقعيت خود را بسنجند كه به رقابت ها نرسيدند.(تأكيد 

مى شود كه اين فقط شامل چند نفر مى شود.)
اما شرايط فعلى كه در شهرستان حاكم است يك شكل كلى را ترسيم 

مى كند:
نخست اينكه، اميد به بازگشــت تعدادى از گزينه هاى جامانده و در 

كنارآن تبليغات زيرپوستى و انتظار براى اين بازگشت.
دوم ؛ درصورت بنابه بازگشــت برخى گزينه ها، شــاخص ها دراين 
بازگشت نباشند و طبيعتا افرادى كه بازگشته اند آرا شاخصى ندارند كه 
اين حالت يافتن و معرفى گزينه جايگزين كه متناسب با افكار و عقايد 
جناح موردنظر باشد كه دراين صورت شايد جناح ها به هويت واقعى 
خود برسند و در ادامه تالش براى هدايت آرا حاميان كانديداى ردشده 
سمت گزينه جديد بيشتر موردتوجه است كه در اين حالت هم ممكن 
اســت نسبت افرادى كه سمت گزينه جديد هدايت و منتقل مى شوند 

نسبى و نه صددرصد باشد.
اما اصرار در بركرســى نشــاندن گزينه اى كه به گفته مــردم تنها از 
ســر لجاجت و نه توانمندى (باتوجه به عقبه و ســوابق اين گزينه) 
و قدرت طلبى و تســويه حساب هاى شــخصى و خط و نشان هاى 
چنبره زده، نه تنها به ســود شهرســتان نخواهد بود بلكه پاسخ عكس 

خواهد داد و كمكى به شهرستان نخواهد داشت.
در حال حاضر رفتارهاى متناقــض، تقويت تخريب ها در حد توهين 
به شــخصيت ها، ومحكوم كردن افراد نشان از نبود آرامش در يكى از 

اردوگاه ها است.
از طرفى برخى به اصطالح بزرگان كه ثبات و مقبوليت چندانى هم در 
ميان احزاب و جزئى تر (جناح اصالحات) ندارند و از همان ابتدا هم 
مشخص نبود به كدام ســو تمايل دارند، موضوع اجماع را با يكى از 

گزينه هاى شاخص مطرح كرده اند.
با همه تالش هايى كه پيش از اين و دوره هاى پيش در نهاوند انجام 

شده، موضوع اجماع ناموفق و پاسخى از آن دريافت  نشده است.
تجربه نشــان داده است تا وقتى منافع شخصى، قدرت طلبى و منيت 
در جناح هــا وجــود دارد، نه تنها اجماع بلكــه تصميم واحدى هم 
خروجى اين جناح نخواهد بود زيرا از پاى بســت دچار چندگانگى 
است، شاهد اين ماجرا هم اعالم شرط و معامله مسئوليت در ستاد و 

امتيازگيرى براى توافق با اجماع عنوان شده است.
دربحــث حضور جناح ها در اين دوره، يك طرف تكليف سياســى 

مشخصى دارد و با پرچم اصولگرايى به ميدان آمده است (ضلع1)
در حالت اصلى حاميان گزينه شاخصى ضلع 2 كه از فيلتر نظارت و 
اجرايى موفق به عبور نشــد، در كنار اميد به بازگشت او، تنها گزينه 
اول و آخــر خود را همان مورد نخســت اعالم كرده كه درصورت 

تأييدنشدن، تغيير تيم، موضع و افكار نخواهند داد.
هرچند اين گفته چندان مورد اعتماد نيســت و از تغيير موضع سريع 
برخــى حاميان اين ضلع به اردوگاه ضلع 3 به راحتى مى توان حدس 

زد.
و ضلع 3 ماجرا هم خــود را برنده اين رقابت مى داند و ظاهرا يك 
شب پس از اعالم بررسى صالحيت ها به شادى و... پرداخته و خود 

را نماينده يازدهم دانسته است.
اما گزينه شــاخص ديگرضلــع4 حاميانش با يقين از بازگشــت او 
مى گويند و نظرى هم بر اجماع ندارند آنها همان ابتدا هم مســتقل 
ورود كردند و پيشنهادها را پس زدند و همچنان معتقدند يك جوان 

كه سابقه مديريت اجرايى دارد مى تواند نماينده مردم باشد.

اورژانس بيمارستان غرضى در بين 
بيمارستان هاى هم سطح سازمان تأمين 
اجتماعى كشور رتبه نخست را كسب كرد

 ماليــر- خبرنگار همــدان پيام: رضايتمندى بيمه شــدگان تأمين 
اجتماعى از بيمارســتان غرضى بيش از 90 درصد اســت، نشاط بين 
همكاران، انجام وظايف به نحو مطلوب و برخورد و رفتار مناسب با 

بيماران سبب افزايش اين رضايتمندى شده است. 
مدير درمان تأمين اجتماعى اســتان همدان در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: خوشبختانه در سال هاى اخير از لحاظ بازسازى و تعمير فضاى 
فيزيكى و تجهيزات پزشــكى در بيمارســتان غرضى اقدامات خوبى 
انجام شده است اما بحث كيفيت دغدغه اصلى سازمان تأمين اجتماعى 

است. 
عليرضا صفرى با بيان اينكه هر ساله دفتر پرستارى هاى بيمارستان هاى 
تأمين اجتماعى از نظر كيفيت خدمات مورد بررسى قرار مى گيرند و 
رتبه بندى مى شــوند، افزود: با تالش هاى انجام شده بيمارستان آتيه و 

غرضى در بين دفاتر پرستارى از بيمارستان هاى برتر كشور هستند. 
وى با اشاره به نســبت بين تعداد افراد بيمه شده و تخت فعال افزود: 
در اســتان همدان با توجه به 730 هزار بيمه شده تأمين اجتماعى، در 
بيمارســتان غرضى با 146 و بيمارستان آتيه 154 تخت فعال شرايط 
مطلوبى وجود دارد و دسترسى بيمه شدگان به تخت خوب است و از 

اين لحاظ رتبه دوم كشور را داريم. 
صفرى در ادامــه افزود : اورژانس بيمارســتان غرضى مالير در بين 
بيمارستان هاى هم سطح سازمان تأمين اجتماعى موفق به كسب رتبه 

نخست در كشور شده است. 
مديــر درمان تأمين اجتماعى همدان از پيگيرى ســازمان براى ايجاد 
پلى كلينيك تخصصى براى تســهيل درمان سرپايى بيماران خبر داد 
و گفت: به منظور برطرف كردن كمبود راديولوژيســت بيمارستان، با 
مساعدت هاى استاندار و رياست دانشــگاه علوم پزشكى همدان در 
حال رايزنى هســتيم تا با اســتفاده از نيروهاى متخصص طرحى اين 

مشكل را مرتفع كنيم. 
رئيس بيمارستان تأمين اجتماعى مالير نيز با بيان اينكه، با نظر خوبى 
كه مدير درمان استان دارد و با تكميل زيرساخت ها و تجهيز بيمارستان 
غرضى اقدامات خوبى انجام گرفته اســت كه به ويزيت هاى روزانه و 
عمل هاى جراحى موفقى منجر شده است، گفت: به طور ماهيانه بالغ 
بر 800 عمل جراحى و 30 هزار ويزيت ســرپايى در بيمارستان انجام 

مى شود. 
محمدرضا توكلى به 70 دفتر پرستارى گريد بندى شده بيمارستان هاى 
تأمين اجتماعى كشور اشــاره كرد و افزود: بيمارستان غرضى از رتبه 
20 در سال هاى گذشته به رتبه زير 10 رسيد و امسال توانست به رتبه 

برتر بيمارستان هاى تأمين اجتماعى دست يابد. 
وى همچنين از كسب رتبه نخست اورژانس بيمارستان غرضى مالير 
در بين بيمارســتان هاى هم رده اش خبر داد و يادآورى كرد: سازمان 
تأمين اجتماعى درهفته پرستار، پرستاران نمونه را انتخاب مى كند كه 

امسال معصومه ملكى از بيمارستان غرضى انتخاب شد. 
توكلــى در پايــان با اشــاره بــه دســتگاه هاى پيشــرفته و به روز 
سى تى اسكن، سونوگرافى و راديولوژى در بيمارستان غرضى خاطر 
نشان كرد: با پيگيرى هاى رياســت دانشگاه علوم پزشكى همدان و 
اســتاندار، اميدواريم مشكل تأمين متخصص هاى مورد نياز به زودى 

برطرف شود. 

سهميه بنزين مسافربرهاى برون شهرى مالير 
پيگيرى مى شوند

 مالير- خبرنگار همدان پيام: ستاد تنظيم و كنترل بازار مالير پس از اجراى طرح مديريت 
مصرف ســوخت و افزايش قيمت بنزين با حساسيت بيشترى برگزار مى شود و مسئوالن 
ذى ربط با تمام توان براى كنترل قيمت ها تالش مى كنند، يكى از مصوبات مهم اين ســتاد 
ســاماندهى مسافربرهاى شخصى و برون شهرى است كه نخستين موردى است كه در اين 

جلسات مورد توجه قرار گرفته و پيگيرى مى شود. 
چهاردولى نماينده رئيس راهدارى و حمل و نقل جاده اى مالير عنوان كرد: در مرحله نخست 
144 نفر و در مرحله دوم 281 نفر ثبت نام كردند كه اين 425 مســافربر توســط دهياران، 

شوراى شهرها، بخشــداران و فرماندارى راستى آزمايى شدند و ليست تهيه شده به همدان 
ارســال شده اســت، اما تاكنون برنامه و دستورالعملى براى تخصيص سهميه بنزين به اين 
افراد اعالم نشــده است. بخشــدار سامن گفت: بر اساس مصوبه جلسه قبل مقرر شده بود 
ماشــين هاى شخصى كه دانش آموزان را جابه جا مى كنند در سامانه سپند ثبت نام شوند تا از 
سهميه سوخت برخوردار شوند. مصطفى عبدالملكى ادامه داد: به رغم اينكه اين افراد گواهى 
آموزش وپرورش را دريافت كرده اند نتوانســته اند در سامانه ثبت نام كنند زيرا شهردارى ها 
موظف به ثبت نام مى باشند اما شهردارى سامن و جوكار رمز عبور و نام كاربرى براى ورود به 
سامانه را ندارند. پيگيرى و تخصيص كودشيميايى اختصاص يافته به شهرستان مالير توسط 

اداره جهاد كشاورزى از ديگر مصوباتى بود كه مطرح شد. 
رئيس اداره جهاد كشــاورزى با بيان اينكه از 4 هزار تن كود باغبانى استان 33 درصد آن به 

مالير اختصاص يافته بود، گفت:1380 تن كود را جذب كرده بوديم و با مساعدت اتحاديه 
تعاونى روستايى 750 تن سهميه باقى مانده را نيز جذب كرديم. 

على مروت اميرى با اشــاره به خريدارى 101 درصدى كود ازته به ميزان 675/2 تن افزود: 
در زمينه كود شيميايى مشكل خاصى در مالير وجود ندارد و ما درصدديم كود را از مبدأ به 

نزديكترين مكان در دسترس كشاورزان قرار دهيم. 
معاون صنعت ، معدن و تجارت مالير نيز از بازرسى 728 مورد در 3 هفته گذشته خبر داد 
و گفت: از اين ميزان بازرسى 109 تخلف شناسايى شدند كه 3 ميليارد و 458 ميليون و 938 
هزار و 147 ريال جريمه شدند.  صفيارى تغييرات قيمتى كاالها را اينگونه بيان كرد: گوشت 
قرمــز 10 درصد كاهش قيمت، پياز 31 درصد افزايش، خيار 10 درصد كاهش، قند كله و 

شكسته 8 درصد افزايش و تيرآهن 10 درصد افزايش قيمت داشته اند. 

 مردم روستاى «نگارخاتون» فامنين كه بايد 
آن را «روستاى بدون بيكار» ناميد سال هاست 
توليد ادوات كشاورزى را به عنوان شغل اصلى 
خــود برگزيده اند، اهالى آن معتقدند تحريم ها 
موجب شده توجه داخل به توليدات اين روستا 

جلب شود. 
 چندى پيش شــنيده شــد يكى از روستاهاى 
شهرســتان فامنين به نــام «نگارخاتون» بدون 
بيكار اســت، خبرى كه در شرايط فعلى بسيار 
خوشــحال كننده اســت. بدون ترديد اشتغال 
پايــدار به عنوان ارزشــمندترين اتفاق جامعه 
است، اشتغالى پايدار كه رونق توليد را در پى 
دارد و پيام مقام معظم رهبرى را محقق مى كند. 
به گــزارش فارس،تقريبا يك ســاعت فاصله 
تا فامنين بايد طى شــود تا به  اين روســتاى 

شگفت انگيز برسيد . 
اهالى يك روســتا بدون آنكه در انتظار دولت 
و مسئوالن بنشــينند، توليد را محقق و واحد 
توليدى راه اندازى كردند، به طورى كه اهالى از 
روســتا مهاجرت نكردند و همچنان در زادگاه 

خود به توليد و اشتغال مى پردازند. 
 به راستى اهالى قدرشناسى هستند

روســتاى «نگارخاتون» با وسعت يك هزار و 
200 هكتار از توابع شهرستان فامنين است، اين 
روســتا بالغ بر 2 هــزار و 300 نفر جمعيت و 

600 خانوار دارد. 
«نگارخاتون» روستاى صنعتى به حساب مى آيد 
و اغلب اهالى روستا مشغول توليد و صنعتگر 
هستند، بيش از 60 واحد توليدى در اين روستا 
در كنار واحد هاى مســكونى اهالى راه اندازى 
شده كه مردم ادوات كشاورزى توليد مى كنند. 

در هر كارگاه 5 يا 6 نفر از جوانان روســتا كه 
تحصيلكرده  نيز هستند، مشغول به كار شدند 
با بررســى ميدانى متوجه شديم از قديم االيام 
اهالى اين روستا فنى بودند و عاشقانه به توليد 

مى پرداختند. 
ناگفته نماند چند ســالى اســت اغلب اراضى 
روستاهاى  و ديگر  كشــاورزى «نگارخاتون» 
مجــاور نيروگاه شــهيدمفتح امكان كشــت 
محصول كشــاورزى را ندارند، زيرا ســطح 

آب هاى زيرزمينى اين مناطق به داليل مختلف 
پايين و پايين تر رفته و در نتيجه موجب ايجاد 
فروچاله شده و اراضى كشاورزى به شوره زار 

تبديل شده است. 
بديهى اســت اهالى ايــن مناطــق از طريق 
كشاورزى نمى توانند امرارمعاش كنند اما فكر 
اقتصادى اهالى روستاى نگارخاتون از 30 سال 
گذشته كه توليد را در روستا آغاز كرده اند، آنها 
را آواره شــهرهاى بزرگ نكرده و از اين نظر 

قابل تحسين است. 
دهيار «نگارخاتون» درباره اين روستا مى گويد: 
يكى از نقاط قوت روســتا وجود كارگاه هاى 
صنعتى اســت كه بيــش از 90 درصد جوانان 
روســتا در اين كارگاه ها مشغول به كار شدند 
اين مهم روســتاى «نگارخاتــون» را از ديگر 

روستاهاى منطقه متمايز مى كند. 
مصطفى ربانى دربــاره واحدهاى توليدى اين 
روستا اضافه مى كند: 30 سال پيش اهالى روستا 
اقدام به راه اندازى واحد توليدى كرده اند و اين 
امر امروز براى جوانان روستا به يك الگو تبديل 

شده است. 

وى  در ادامه به حمايت مسئوالن اشاره مى كند 
و ادامه مى دهــد: خوشــبختانه فرماندارى و 
بخشــدارى حمايت هاى الزم را از صنعتگران 
روستا دارند البته صنعتگران روستا تقاضا دارند 
در مورد دريافت وثيقه هــاى بانكى به منظور 
دريافت تسهيالت بيش از پيش حمايت شوند 

و بانك ها روند اين امر را تسهيل كنند. 
اين دهيار جوان تأمين برق را يكى از مشكالت 
روســتا اعالم مى كند و مى گويد: در تمام نقاط 
روستا امكان استفاده از برق سه فاز وجود ندارد 
و برخى از كارگاه ها در اين زمينه دچار مشكل 

هستند. 
وى از مســئوالن درخواســت حمايت دارد 
زيرا معتقد اســت وجــود ايــن كارگاه هاى 
صنعتى روســتاى «نگارخاتون» را مهاجرپذير 
كرده و جوانان كوچ كرده از روســتا مجدد به 
روستا برمى گردند و در اين كارگاه ها مشغول 

مى شوند. 
درحال حاضــر واحدهاى توليدى مســتقر در 
روستا بيش از 200 شغل پايدار ايجاد كرده اند. 
براى  الزم  ظرفيــت  «نگارخاتون»  روســتاى 

افزايش كارگاه هاى توليدى را دارد به طورى كه 
اگر برنامه ريزان حمايــت الزم و منطقى را از 
اين روستا به عمل آورند، اهالى مىتوانند بستر 
اشتغال جوانان در روستاهاى ديگر و منطقه را 

ايجاد كنند. 
ربانى به ســاخت ناحيه صنعتــى فامنين نيز 
اشــاره مى كند و مى گويد: خارج از روســتا 
ناحيه صنعتى فامنين در حال ســاخت است 
اما صنعتگران روستا براى انتقال واحد توليدى 
به اين ناحيه رغبتى ندارند، زيرا توان پرداخت 
قيمت اعالم شــده به ازاى هر متر مربع از اين 

منطقه صنعتى را ندارند. 
دهيار جوان روستاى نگارخاتون اضافه مى كند: 
زمين اين ناحيــه صنعتى به صورت رايگان از 
سوى روستا اهدا شده است، بنابراين صنعتگران 
انتظار دارند مبالغ كمترى از اهالى روستا براى 

خريد واحدهاى صنعتى دريافت شود. 
اين تعلل در انتقال كارگاه ها درحالى است كه 
وجود كارگاه هاى صنعتى در روستا با آلودگى 
صوتى همراه اســت و انتقال اين كارگاه ها به 

ناحيه صنعتى مهم است. 

تحقق
21هكتار گلخانه 
در سند توسعه 
پيش از موعد 
 بر اســاس سند توســعه راهبردى استان 
همــدان در نهاوند، بايد 21 هكتار گلخانه در 
3 سال در تقويت اشتغال پايدار در شهرستان 
ايجاد شــود كه با توجه به اسناد باالدستى و 
اقدامات اجرا شده، اين تعهد يك ساله محقق 

خواهد شد.
فرماندار نهاونــد در بازديــد از محل ايجاد 
گلخانه 14هكتارى در روســتاى علمدار اين 
شهرســتان  از اختصاص 1/5 ميليارد تومان 
اعتبــار ويژه ايجاد زيرســاخت در شــهرك 

گلخانه اى علمدار اين شهرستان خبر داد.
مــراد ناصرى  در اين بازديد مشــترك كه با 
حضور مديركل ســازمان جهاد كشــاورزى، 
مديران عامل شركت هاى توزيع برق، شركت 
گاز و شــهرك هاى گلخانه اى استان همدان 
بود، افزود: با ورود مديرعامل شــركت آب و 
پيگيرى هاى مدير شهرســتان در بحث تأمين 
آب درحال حاضر مجوز برداشــت 150 هزار 

مترمكعب آب براى اين شــهرك گلخانه اى 
گرفته شده است و همچنين در بحث گاز نيز 

قول مساعد داده شده است.
در ســرعت بخشــيدن به عمليات ساخت 
شــهرك گلخانه اى شهرستان با نظر مساعد 
اســتاندار 1 ميليــارد و 500 ميليون تومان 
جهت ســاخت شــبكه گاز و برق شهرك 
گلخانه اى روستاى علمدار از محل اعتبارات 
شهرســتانى در نظر گرفته  شــده است كه 
اختصاص اعتبار پيش از پايان سال هم ادامه 

خواهد داشت.
اين شــهرك گلخانه اى به صورت مســتقيم 
و غيرمســتقيم براى 120 نفر ايجاد اشــتغال 

خواهد كرد.
115 هزار هكتار گلخانه فعال 

در استان
مديركل سازمان جهاد كشاورزى استان همدان 
هم با بيان اينكه  115 هزار هكتار گلخانه در 
اســتان همدان فعاليت دارند، گفت؛ در اين  
بازديد ميدانى تصميمات خوبى براى سرعت 
بخشــيدن به اين مهم گرفته شــده است، كه 
اميدواريم در آينده نزديك شاهد بهره بردارى 
آن باشــيم. منصــور رضوانى جــالل افزود: 
درحال حاضــر 115 هزار هكتار گلخانه فعال 
در اســتان همدان وجود دارد كه 165 هكتار 

ديگر نيز همچون شــهرك گلخانه اى علمدار 
نهاوند در ساير نقاط استان در دست پيگيرى 

و ساخت هستند.
مديرعامل ســازمان جهاد كشــاورزى استان 
همدان، گفت: در سند راهبردى استان همدان 
جهاد كشــاورزى متعهد شده است در برنامه 
زمان بندى 3 ســاله 210 هكتــار گلخانه به 
وســعت گلخانه هاى موجــود اضافه كند كه 
پيش بينى مى شود با توجه به استقبال متقاضيان 

اين مهم افزايش پيدا كند.
وى با بيان اينكه ميزان توليد و اشتغال سطح 
زير كشت گلخانه اى موجود استان همدان را 
به ترتيب 300 تن و 11 نفر به ازاى هر هكتار 
است، گفت: مجموع توليد ساالنه محصوالت 
گلخانه اى استان همدان 35 هزار تن است كه 
به حمدا... به  واســطه آن بيش از يك هزار و 
500 نفر به صورت مســتقيم و غيرمســتقيم 

مشغول كار هستند.
 تأمين برق شهرك گلخانه

15 هكتارى نهاوند
مديرعامل شــركت توزيع برق استان همدان 
گفــت: برق شــهرك گلخانــه 15 هكتارى 
نهاوند تأمين مى شــود. محمدمهدى شهيدى 
گفت: كشاورزى يكى از مزيت هاى اقتصادى 
استان محسوب مى شود، به همين دليل تمام 

تــوان اين مجموعه براى رونق بخشــيدن به 
اين مهم در دســتور كار هست، همچنان كه 
در شهرســتان هاى ديگر استان در حال انجام 
است. وى افزود: در بحث شهرك گلخانه اى 
15 هكتارى نهاوند در فاز نخست برق موقت 
در اختيار قرار خواهد گرفت سپس با اجراى 
640 متــر خــط انتقال و اصالح شــبكه 20

كيلــووات به طول 8 كيلومتــر برق موردنياز 
تأمين شود و سازوكار واگذارى به متقاضيان 

از طريق جهاد كشاورزى انجام مى شود.
در ادامه نيز عبدا... فياض مديرعامل شــركت 
گاز اســتان همــدان هــدف از حضــور در 
شهرســتان نهاوند را بررسى مشكل انشعاب 
گاز شهرك گلخانه اى روستاى علمدار عنوان 
كرد و گفت: خوشــبختانه با حضور و ورود 
عملياتى مسئولين شهرستان و اختصاص يك 
ميليارد تومانى براى اين مهم تصميمات خوب 

گرفته شد.
وى با اشــاره به اينكه درحال حاضر انشعاب 
موقت بــراى انجام امــورات در اختيار اين 
عزيزان قــرار خواهد گرفــت، گفت: تأمين 
گاز موردنياز اين گلخانه نيازمند خط انتقالى 
به طــول حدود 7/5 اســت كــه به محض 
بررسى هاى كارشناســى اقدامات الزم انجام 

خواهد شد.

روستاى بدون بيكار همدان

«تحريم» نگاه ها را جلب «نگارخاتون»كرد
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مرورى بر فعال شدن مكانيسم ماشه
مهدى آقايانى »

 پيشــتر برخى خبرگزارى ها به نقل از منابع ديپلماتيك كه نام آنها 
منتشر نشــده بود اعالم كردند،كه احتماال 3 كشور اروپايى مكانيسم 

ماشه را فعال خواهند كرد.
اين در حالى است كه روز گذشته حوالى بعدازظهر، خبر از فعال سازى 

اين مكانيسم توسط اروپا در خبرگزارى ها منتشر شد.
همان گونه كه آگاه هستيد مكانيسم ماشه، يك سازوكار حل اختالف در 
پيمان جامع اقدام مشــترك (برجام) است كه از طرف يكى از اعضاى 
برجام به صورت شــكايت عنوان مى شــود، اگر در يك بازه زمانى 
شــرايطى كه آن شــاكى مى خواهد بر طرف نشود، آن دليل حل نشده 

مى تواند، عللى براى توقف آن پيمان نامه باشد.
با توجه به جزئيات نســبتا زياد اين مكانيسم، اگر بخواهيم به صورت 
كوتاه به آن بپردازيم و همين طور از اصل موضوع دور نشــويم، اين 
مكانيسم در نهايت به شوراى امنيت سپرده مى شود و پس از يك بازه 
زمانى و پس از تصميم گيرى ، تمامى تحريم هاى شوراى امنيت سازمان 
ملل به صورت اتوماتيك بر عليه آن كشــور باز خواهد گشت و هيچ 

يك از اعضاى شوراى امنيت نمى توانند آن را وتو كنند.
3 كشــور اروپايى در حالى اين مكانيسم را فعال كردند كه جمهورى 
اســالمى ايران،گام پنجم خود را كه همانــا گام پايانى در بحث نبود 
تعهد كشــورهاى 1+4 در اجراى صحيح توافق صورت گرفته بود را 

برداشته است.
اگر بخواهيم به صورت كوتاه به گام پنجم جمهورى اســالمى ايران 
اشــاره كنيم، كشــورمان ديگر محدوديت هاى خلوص غنى سازى و 
همچنين محدوديتى در مقدار و توسعه فعاليت ها نخواهد داشت. اين 
درحالى اســت كه ايــران اعالم كرده كه همكارى خــود را با آژانس 

بين المللى انرژى اتمى ادامه خواهد داد.
در همين ارتباط كشور هاى اروپايى در برداشتن گام پنجم توسط ايران 

هشدار داده و از اين موضوع ابزار نگرانى كرده بودند.
اكنون پس از گذشــت چند روز از برداشــتن گام نهايى توسط ايران، 
كشــورهاى فرانســه، آلمان، بريتانيا كه به تروئيكاى اروپايى معروف 
هستند در يك بيانيه مشــترك، عنوان كردند كه نقض توافق از سوى 
ايران صورت گرفته اســت و به همين خاطر مكانيســم ماشه را فعال 

كردند.
ناگفته نماند كه يكى از مقامات بلند پايه اتحاديه اروپا بيان كرده است 
كه هدف از استفاده از اين مكانيسم بازگشت ايران به ميز مذاكره و نه 

براى اعمال مجدد تحريم ها است.
در همين شرايط نكته ى قابل توجهى كه به وجود مى آيد اين است كه 
نخست وزير انگلستان در مصاحبه با يكى از خبرگزارى هاى بين المللى 
عنوان مى كند كه وقت آن رســيده است كه توافق جامع اقدام مشترك 
(برجــام) جايگزين توافق رئيس جمهورى اياالت متحده آمريكا قرار 
گيرد. در جريان همين مطلب بوريس جانسون عنوان مى كند كه بهتر 

است تا توافق ترامپ را جايگزين برجام كنيم.
اين ســخنان در حالى مطرح مى شود كه اياالت متحده آمريكا بيش از 
پيش، تحريم ها و همچنين فشــار حداكثرى خود  را عليه جمهورى 

اسالمى ايران افزايش داده است.
در همين ارتباط معاون وزير امور خارجه و همچنين رئيس ســازمان 
انرژى اتمى كشورمان عنوان كرده بودند كه در صورت فعال كردن اين 

مكانيسم، عمال به سمت پايان اين توافق نزديك خواهيم شد.
اين درحالى است كه بيشتر مقامات اروپايى مدعى هستند كه هدف از 

فعال كردن مكانيسم ماشه، حفظ توافق هسته اى برجام است.
حال بايد ديد كــه طرفين اين توافق چگونه مى خواهند در يك روند 
صحيح در ماه هاى آينده در مورد اين موضوع به يك جمع بندى رسند.

سوالى كه زمان به آن پاسخ خواهد داد.

تنش هاى اخير 
ناشى از خروج آمريكا از برجام است

 خروج آمريكا از برجام را دليل اصلى تنش هاى اخير در خاورميانه 
است.

نخســت وزير انگليس با اعالم اين خبر گفت: لندن به همراه متحدان 
اروپايى اش به آمريكا فهماند كه آنها خواهان تنش در منطقه نيستند. 

بوريس جانســون تكرار كــرد كه توافق برجام بــه دليل آنچه طرف 
آمريكايى ناقص مى داند، بايستى با توافق ترامپ جايگزين شود. 

جانســون درباره برجام مدعى شد: بهتر اســت با همكارى يكديگر، 
"توافق ترامپ" را جايگزين توافق برجام كنيم. 

وى گفــت كه اگر توافق كنونى (برجام) از دســت برود، نياز به يك 
جايگزين خواهد بود. 

به گزاش ايسنا، جانسون افزود: نكته من به دوستان  آمريكايى مان اين 
است بايد از يك راهى مانع دست يابى ايران به سالح هسته اى بشويم 
و اين همان كارى است كه برجام انجام مى دهد. اما اگر بخواهيم آن را 

كنار بگذاريم به يك جايگزين نياز داريم. 
وى عنوان كرد؛ از نگاه آمريكا مشــكل برجام اين است كه يك توافق 
ناقص و داراى تاريخ انقضا اســت، ضمن آنكه توســط باراك اوباما 

رئيس جمهورى سابق آمريكا منعقد شده است. 
جانســون با بيان اينكه اگر برجام را كنار بگذاريم بايد آن را جايگزين 
كنيــم، ادعاى توافق جديد با ترامپ را مطرح كرد و گفت: به نظر من 

اين بهترين راه حل، براى حركت به جلو است. 
وى افزود: رئيس جمهورى آمريــكا در توافق كردن مهارت دارد. پس 
بايــد با همكارى يكديگر براى جايگزين كردن برجام با توافق ترامپ 
كار كنيــم.  ايران به دنبال خروج يكجانبــه و برخالف مقررات بين 
المللى آمريكا از برجام، تالش كرد توافق هســته اى را به شرط عمل 
ديگر طرف هاى اين توافق به تعهداتشــان حفظ كند اما با گذشــت 
نزديك به 2 سال و ناتوانى طرف هاى اروپايى به تعهدات برجامى، با 
هدف حفظ بهره مندى اقتصادى ايران، گام هاى كاهش تعهدات خود 

را در بازه زمانى 60 روزه آغاز كرد. 
بر اين اســاس، ايران 15 دى ماه جارى با صدور بيانيه اى، گام پنجم و 
نهايى كاهش تعهــدات برجامى خود را اعالم كرد كه طبق آن، تهران 
ديگر هيچ محدوديتى در حوزه عملياتى، شــامل ظرفيت غنى سازى، 
درصد غنى ســازى، ميزان مواد غنى شده، و تحقيق و توسعه، نخواهد 
داشت و از اين پس، برنامه هسته اى ايران فقط بر اساس نيازهاى فنى 
خود پيــش خواهد رفت و همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى 

نيز طبق روال ادامه مى يابد. 
بر اســاس اين بيانيه، در صورت رفع تحريم ها و منتفع شــدن ايران 
از منافع برجام، جمهورى اســالمى ايران آماده بازگشــت به تعهدات 

برجامى خود است. 

سخنگوى قوه قضاييه اعالم كرد
تعدادى از نمايندگان پرونده قضايى دارند

 مرجع صالحيت داوطلبان نمايندگى مجلس در قانون مشــخص 
شــده است و شــوراى نگهبان عهده دار آن هست. هنوز رسيدگى به 
صالحيت ها به اتمام نرسيده و رد صالحيت شدگان فرصت اعتراض 
دارند. چه بسا تغييراتى در نتايج آن رخ دهد اما اينكه نمايندگان پرونده 
دارنــد يا خير بايد بگويم تعدادى پرونــده قضايى دارند البته عدد آن 

باال نيست. 
ســخنگوى قوه قضاييه گفت: تعدادى از نمايندگان كه ردصالحيت 
شــدند، پرونده ندارند ولى 2 نكته الزم است كه بگويم؛ نكته نخست 
اين اســت كه آمادگى داريم در اين موارد با وصول گزارشــات برابر 
ضوابط رســيدگى كنيم ، اگر كسى از جرمى اطالع دارد به ما بگويد و 
توجه به اين نداريم كه چه جايگاهى دارند، پس از رسيدگى مى گوييم 
كه فرد مجرم اســت يا خير. نكته دوم اين اســت كه در برخى موارد 
اين شــائبه هاى مالى و جرم اقتصادى مالى تفاوت است. در مجموعه 
خودمان اين را داريم و گاهى ســوال مى شــود چند تا قاضى اخراج 
شدند و چرا اعالم نمى كنيد. بنابراين ما در بررسى صالحيت قضات 
هم در مورد نداشــتن صالحيت و تخلف تفاوت قائل هستيم. من از 
حراســت  دســتگاه ها گاليه دارم و به آنها مى گويم به گوش باشند و 
اول جرايم را رصد كنند و دوم جرايم را به قوه قضاييه گزارش دهند. 
به گزارش ايسنا، غالمحســين اسماعيلى در پاسخ به سوالى در مورد 
اطالع قوه قضاييه از وقوع خطاى انسانى در سقوط هواپيماى اوكراينى 
گفت: آنچه به قوه قضاييه منعكس شــده بود، ســاعاتى پيش از اعالم 

رسمى به مردم بود و در حد چندساعت پيش مطلع شده بوديم. 
وى در پاسخ به ســوالى درباره حذف صفحات اينستاگرامى به دليل 
انتشار تصاوير شهيد سليمانى گفت: در اين زمينه توسط وزارت ارشاد 
اقداماتى شده و وزارت ارتباطات نيز بايد اقدامات الزم را انجام دهد، 
زيرا از پهناى باند ايران استفاده كردند و ما اين اقدام را محكوم مى كنيم. 
 بازداشت افرادى در رابطه با سقوط هواپيماى اوكراينى

اسماعيلى در پاسخ به سوالى در رابطه با روند پرونده سقوط هواپيما 
و اينكه چند نفر بازداشــت شــده اند و آيا از مسئوالن باالتر سپاه هم 
پرسشى شــده؟ اظهار كرد: جاى تقدير و تشكر از ستاد كل نيروهاى 
مســلح، عزيزان در هوافضا و فرماندهى كل ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمى دارد كــه خاضعانه در برابر ملت حاضر شــدند و آنچه كه 
موجب بروز حادثه شده بود و همچنين يافته هاى خود را تا اين مرحله 

به مردم گزارش دادند. 
 بازداشت 30 نفر در تجمعات اخير

سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوالى درباره تعداد بازداشت شدگان 
در تجمعــات اخير و اينكه اتباع ديگرى در ميان آنها بوده اند يا خير؟ 
گفت: غير از سفير انگلستان گزارشى از بازداشت ساير اتباع نداشته ايم. 

وى افزود: در اين حوادث حدود 30 نفر بازداشت شده اند. 
اســماعيلى در پاسخ به ســوال مجدد خبرنگار مبنى براينكه تعدادى 
ســلبريتى ميان بازداشــتى ها بوده اند؟ گفت: براى ما بين سلبريتى و 
غيرسلبريتى فرقى نمى كند و دســتگيرى توسط ضابطان در صورت 

مشاهده جرم انجام شده است.

بررسى پرونده جان باختگان حادثه كرمان 
در كميسيون شوراها 

 كميســيون امور داخلى كشور و شــوراها هفته آينده جلسه اى به منظور 
بررســى جزئيات پرونده حادثه جان باختگان تعدادى از هموطنان كرمانى در 
مراسم تشييع سردار سليمانى تشكيل داده و نتيجه آن به صحن اعالم خواهد 

كرد. 
نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: بنده خواهش مى كنم كه هر چه 
ســريعتر به منظور بررسى جزئيات اين پرونده و پرداخت غرامت، ديه، بيمه و 

همچنين حمايت از مصدومان اين حادثه جلسه تشكيل شود. 
به گزارش ايســنا، محمدرضا پورابراهيمى بيان كرد: ان شاا... كميسيون شوراها 
هفته آينده جلسه اى در اين باره تشكيل خواهد داد و نتيجه آن را به صحن ارائه 

خواهد شد. 

رابطه ايران و عراق 
بر اساس دوستى و برادرى است

 شهادت 2 قهرمان مبارزه با تروريسم و مدافع اسالم و قرآن پيوند ملت هاى 
ايران و عراق را مستحكم تر كرد. 

دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشاره به شــهادت سپهبد سليمانى و 
ابومهــدى المهندس تصريح كرد: اين موضــوع اثبات مى كند رابطه ما با عراق 

رابطه دخالت در امور يك ديگر نبوده و بر اساس دوستى و برادرى است. 
به گزارش ايسنا، محســن رضايى خاطر نشان كرد: يكبار ديگر واقعه كربال در 
عراق تكرار شد و وفاداران به امام حسين(ع) از عراق و ايران در كنار يكديگر 
شــهيد شدند.  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان كرد: اين واقعه 
نشــان داد كه برخالف ادعاى برخى مبنى بر دخالــت ايران در امور عراق، ما 

خواهان استقالل و عزت عراق هستيم. 

ملت ايران با اطمينان بدانند كه ما امروز
 يك ابرقدرت هستيم

 ديديد كه مهمترين پايگاه آمريكا مورد ضربات موشكى قرار گرفت و آن ها 
نتوانســتند هيچ غلطى كنند؛ ملت ما با اطمينــان بدانند كه ما امروز ديگر يك 

ابرقدرت هستيم. 
فرمانده نيروى هوا فضاى سپاه با بيان اين مطلب گفت: همه نيروهاى مسلح پاى 

حفظ امنيت كشور، مردم، نظام و واليت ايستاده اند. 
يه گزارش ايلنا، اميرعلى حاجى زاده به پاســخ جمهورى اسالمى ايران به 
ترور سپهبد ســليمانى توسط آمريكايى ها تصريح كرد: ديديد كه مهمترين 
پايگاه آمريكا مورد ضربات موشــكى قرار گرفت و آنها نتوانســتند هيچ 
غلطــى كنند؛ ملــت ما با اطمينان بدانند كه ما امــروز ديگر يك ابرقدرت 

هستيم. 

 رد صالحيت داوطلبان نمايندگى مجلس 
به دليل نوع تفكر و التزام نداشتن به قانون و 
شرع همواره به محل مناقشه بين جريان هاى 
سياســى با شــوراى  نگهبان و هيأت هاى 
نظارت بر انتخابات بوده اما اعضاى هيأت 
نظارت همواره قانون را مالك عمل خود، در 

بررسى صالحيت ها عنوان كرده اند.
پس از گذشت 20 روز از بررسى صالحيت 
داوطلبان حضور در مجلس شوراى اسالمى 
توسط هيأت نظارت بر انتخابات در همدان، 
روز يكشنبه نتايج آن توسط ستاد انتخابات 
و هيأت نظارت بر انتخابات اســتان همدان 

اطالع رسانى شد.
طبق آمار ياد شــده، 439 تن براى حضور 
در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى در همدان نام نويسى كردند كه 44 
تن از آنها در مرحله نخست و 8 تن هنگام 
بررسى صالحيت ها توسط هيأت نظارت بر 
انتخابات از حضور در اين دور از رقابت ها 

انصراف دادند.
صالحيت 117 تــن از داوطلبان نمايندگى 
معادل29/6 درصد در همدان احراز نشد و 
129 تن از داوطلبان نيز رد صالحيت شدند 
با وجوداين 141 تن معادل 34/9 درصد از 

داوطلبان نمايندگى تأييد صالحيت شدند.
پيــش از اعالم آمــار داوطلبــان تأييد و 
رد صالحيت شــده گمانه زنى هــا براى رد 
صالحيت برخى نمايندگان كنونى همدان در 
خانه ملت و نمايندگان ادوار گذشــته قوت 
گرفت كه در نهايت مشخص شد كه 4 تن 
از نمايندگان كنونى متعلق به هر دو جريان 

سياسى صالحيتشان تأييد نشده است.
همچنين در بين داوطلبان رد صالحيت شده 
و  اصولگــرا  شــاخص  چهره هــاى  از 
اصالح طلب ديده مى شود كه يافته ها مؤيد 
اين اســت كه ميزان ردصالحيت ها در بين 
نمايندگان ادوار مجلس به سمت اصولگرايان 
بيشتر است هرچند علت اين امر را مى توان 
باال بودن شمار داوطلبان اصولگرا نسبت به 
اصالح طلبان در اين دور از انتخابات دانست.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
در گفت وگــو با ايرنا گفت: طبق تبصره 2 بند 
10 سياست هاى كلى انتخابات ابالغى توسط 
رهبر معظم انقالب "شناســايى اوليه توانايى 
و شايســتگى داوطلبــان در مرحله ثبت نام به 
شــيوه هاى مناســب قانونى و متناسب با هر 
انتخابــات" بايد صورت گيــرد اما باتوجه به 
اينكه سياســت هاى كلى انتخابــات به قانون 
تبديل نشده است در مرحله نام نويسى بسيارى 
از افرادى كه شرايط و ويژگى هاى نمايندگى را 

ندارند به ثبت نام اقدام مى كنند.
حجت االســالم جالل مرادى اضافه كرد: اگر 
فرمايش رهبر معظم انقــالب به قانون تبديل 
مى شد وقت داوطلب نمايندگى، هيأت اجرايى 
و نظارت براى بررســى صالحيت داوطلبان 
گرفته نمى شد همچنين ردصالحيت اين افراد 
موجب ناراحتــى و دلخورى براى داوطلب و 

هزينه براى نظام نمى شد.
وى افــزود: برخى افراد با وجود نداشــتن 
شايســتگى نمايندگى به دليــل خالء قانونى 
اقدام به ثبت نام كرده و پس از احرازنشــدن 
يا ردصالحيت، نسبت به هيأت هاى اجرايى 
و نظارت و نظام بدبين مى شوند و اين روند 
هزينه اى براى نظام است در حالى كه اگر در 
مرحله نام نويسى قانونى بود اين مسائل رخ 
نمى داد. مرادى اظهــار كزد: براى ورود به 
هر شــغلى ابتدا بايد سوء پيشينه و نداشتن 
اعتياد ارائــه كرد اما براى نام نويســى در 
انتخابات قاعده مشــخصى وجود ندارد و 
تنها مؤلفه داشــتن حداقل 30 سال سن و 

است. كافى  ليسانس  فوق  مدرك 
وى بــا بيان اينكه بســيارى از ردصالحيت ها 
مشمول ماده 29 قانون انتخابات هستند گفت: 
طبق اين ماده برخى اشخاص به واسطه مقام و 
شغل خود از داوطلب شدن محروم  هستند مگر 
اينكه حداقل 6 ماه پيش از ثبت نام از ســمت 
خود اســتعفا كرده و به هيچ وجه در آن پست 

شاغل نباشند.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
ادامــه داد: برخى داوطلبان بايد در مدت زمان 

پيش بينى شده، پيش از ثبت نام استعفا مى دادند 
كه اين كار را انجام ندادند هر چند تعدادى از 
اين داوطلبان در هيأت اجرايى تأييد شدند اما 

در هيأت نظارت ردصالحيت شدند.
مــرادى درباره علت مغايرت ميــزان تأييد و 
ردصالحيت هــا در هيــأت اجرايى و نظارت 
گفــت: هيأت اجرايى دقت الزم در بررســى 
صالحيت داوطلبان را به دليل زمان اندك يعنى 
مهلت «10 روزه» براى بررسى صالحيت افراد، 
كم بودن زمان براى ارائه مستندات و نبود زمان 
كافى براى منابع چهارگانه استعالم براى ارائه 

مستندات كافى، ندارد.
وى تأكيد كرد: چنانچه هنــگام ثبت نام، ارائه 
گواهى رسمى مبنى  بر قبول استعفا و نداشتن 
اشتغال در پســت و مقام و مشاغل يادشده و 
ارائه مستندات مبنى بر جايگزين فرد مستعفى 
از ســوى مرجــع ذى صالح باالتــر صورت 
مى گرفت شــاهد افزايش ردصالحيت و عدم 

احراز به دليل رعايت نكردن ماده 29 نبوديم.
 التزام به اسالم به معناى نمازخوان 

بودن داوطلب نيست
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
با بيان اينكه قانون عين شــرع بوده و تخلف 

از آن گناه محسوب مى شود 
گفت: كســانى كــه قصد 
به  ورود  و  داوطلب شــدن 
مجلس را دارند بايد بدانند 
كه ُكرســى مجلس به مثابه 
يك جايگاه ملى اســت و 
احتمــال دارد فرد داوطلب 
با ورود به مجلس به عنوان 
حتى  و  كميســيون  رئيس 
رئيس مجلس انتخاب شود.

وى اضافه كــرد: داوطلبان 
بايد ابتدا از اهميت جايگاه 
باشند  داشته  اطالع  مجلس 
رقابت هــاى  وارد  ســپس 
بنابراين  شــوند  انتخاباتى 
دليل برخى رد صالحيت ها 
با  شخص  متناســب نبودن 

جايگاه مجلس شوراى اسالمى است.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
بيان كرد: برخى داوطلبان تنها 2 شرط حداقل 
سن 30 سال و داشتن مدرك فوق ليسانس را 
براى ورود به مجلس شــوراى اسالمى كافى 
مى دانند در حالى كه اين مؤلفه ها، ويژگى ها و 
شــاخصه هاى اوليه براى حضور در انتخابات 

است.
وى افزود: كسى كه مبانى اسالم را نمى داند 
نمى تواند از حريم اســالم دفاع كند بنابراين 
موضوع عــدم التزام به اســالم بــه معناى 
مســلمان و نماز خوان بودن داوطلب نيست 
بلكه بايد فرد بتواند پاسدار دين مبين اسالم 

باشد.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
ادامه داد: همچنين داوطلب نمايندگى مجلس 
شــوراى اســالمى بايد حافظ دســتاورهاى 
انقالب باشد يعنى آســيب ها و نحوه دفاع از 

دستاوردهاى انقالب را بداند.
مرادى اظهار كرد: طبق ماده 28 قانون انتخابات 
پاى بنــدى، اعتقاد و التزام عملى به اســالم از 
شــرايط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام است 

و نماينده عالوه بر پاى بندى بايد مدافع اسالم 
نيز باشد.

رئيس هيــأت نظارت بــر انتخابات اســتان 
همدان اضافه كرد: برخى داوطلبان نمايندگى 
دل در گرو بيگانگان دارند و نظام اســالمى را 
نمى شناسند در حالى كه براى ورود به مجلس 
شوراى اســالمى بايد شــأن و جايگاه قانون 

اساسى را بدانند و از آن دفاع كند.
مــرادى گفت: بند 28 تــا 30 قانون انتخابات 
متناســب با ســوگندنامه نمايندگان است اما 
برخى به ايــن مؤلفه ها توجه نداشــته و اين 
موضوع موجــب ردصالحيت آنهــا يا عدم 

احرازشان مى شود.
وى اظهار كرد: طبق اصل 99 قانون اساســى 
شــوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس 
خبرگان رهبرى، رياســت جمهورى، مجلس 
شوراى اسالمى را بر عهده دارد و اين نظارت 
شــوراى نگهبان بر انتخابــات، نظارتى عام، 

استصوابى و در همه  مراحل است.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
ادامه داد: همچنين بر اســاس مصوبه سال 65

مجمع تشــخيص مصلحت نظام، هيأت هاى 
نظارت بر كيفيــت برگزارى انتخابات نظارت 
كامــل دارنــد و در تمامى 
مراحــل انتخابات چنانچه 
حضور  صالحيــت  فردى 
در انتخابــات را نداشــته 
باشــد بايد اعــالم كند در 
غيراين صورت قانون را زير 

پا گذاشته ايم.
مرادى با بيان اينكه نظارت 
هيأت هــاى اجرايــى يك 
در  اســتصوابى  نظــارت 
اســت،  نخســت  مرحله 
از اعضــاى ايــن هيأت ها 
خواســت بر اســاس ماده 
50 قانــون انتخابات عمل 
كــرده و باتوجه بــه نتايج 
به دست آمده از بررسى هاى 
الزم در محل و بااســتفاده 
از نتايج اعالم شــده توســط وزارت كشــور، 
صالحيت داوطلبان در رابطه با موارد يادشده 
در قانون انتخابات را رسيدگى كنند و نتيجه را 

به هيأت هاى نظارت اعالم كنند.
 نبود ابزار كافى براى بررسى 

وضعيت داوطلبان
وى يكى از محدوديت هاى هيأت هاى اجرايى 
را شامل زمان اندك براى بررسى صالحيت ها 
دانســت و گفت: 10 روز مهلت براى بررسى 
وضعيت حــدود 440 داوطلب نمايندگى در 

استان همدان بسيار كم است.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
بيان كرد: برخى مواقع استعالم ها دير به دست 
هيأت اجرايى مى رســد و اين امر در بررسى 

صالحيت داوطلبان تأثير دارد.
 گرايش هاى سياسى 
و تأثير آن در ردصالحيت

مرادى گفت: گرايش سياســى، حزبى، مسائل 
قبيله اى، قومى و منطقــه اى هيچكدام به طور 
مطلــق تأثيــرى در رد يا تأييــد صالحيت ها 
نداشته است و بيشترين علت رد يا عدم احراز 
داوطلبان، مستندات ارائه شده از سوى مراجع 

چهارگانه مصرح در قانون است.
وى اضافه كرد: تعــدى از قانون براى تمامى 
داوطلبــان نمايندگى شــامل داوطلبان جديد، 
داوطلبانى كه دوره هاى پيش كانديد شــدند، 
نماينــدگان فعلى و نمايندگان ادوار گذشــته 

مجلس مالك قرار گرفته است.
محكوميت  به خاطــر  صالحيت  رد   

كيفرى
وى بيان كرد: برخى داوطلبان ردشــده توسط 
هيأت نظارت داراى ســابقه و محكوميت هاى 
كيفرى هســتند كه تأخير ديرهنگام در رسيدن 
مســتندات به دست هيأت اجرايى عامل عبور 
آنها از اين فيلتر بــوده هر چند هيأت نظارت 

آنها را ردصالحيت كرد.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
بيان كرد: برخى از اين افراد داراى محكوميت 
يا پرونــده در مرجع قضايى نبوده اما مراجعى 
نظير اداره اطالعات و ناجا تشكيل پرونده براى 
آنها و ارسال به مرجع قضايى را تأييد كرده اند.

مــرادى اضافه كــرد: نگهــدارى موادمخدر، 
مشــروبات الكلى و كاالى قاچاق در منزل هر 
چند متعلق بــه صاحب خانه يا همان داوطلب 
نمايندگى نباشد؛ اين عمل جرم و نداشتن التزام 
به قانون و شرع اســت و براى هيأت نظارت 
به عنــوان يك مؤلفه بــراى ردصالحيت مؤثر 
اســت چرا كه براى شــوراى نگهبان گزارش 

ارتكاب جرم براى ردصالحيت كافى است.
 فشار براى تأييد صالحيت

وى گفت: تاكنون فشــارى به اعضاى هيأت 
نظارت استان همدان براى رد يا تأييد صالحيت 
داوطلبى نداشته ايم اما برخى افراد كه شناخت 
كاملى از اين مجموعــه و فرد داوطلب دارند 
در تماسى خواســتار تأييد داوطلب بر مدار و 

چارچوب قانون و شرع شدند.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
با بيان اينكه هيچ گونه خواســته غيرقانونى و 
غيرشرعى نداشــته ايم بيان كرد: آشنايى افراد 
با روحيه فعاالن در هيأت نظارت بر انتخابات 
و شــوراى نگهبان موجب شــده كه خواسته 

غيرقانونى مطرح نشود.
وى افــزود: تخلف هاى انتخاباتى داوطلب در 
ايــن دوره و حتى دوره هــاى بعدى انتخابات 
مؤثر است يعنى فردى كه در اين دوره تخلف 
مى  ند اگر در دوره بعدى انتخابات هم كانديد 
شــود اين موارد در بررسى صالحيتش مورد 

توجه قرار مى گيرد.
 خريد غيرمستقيم رأى

رئيــس هيأت نظــارت بر انتخابات اســتان 
همدان اظهار كرد: طبق ماده 66 قانون، خريد 
و فروش رأى از قبيل هرگونه اقدام به خريد 
و فروش مستقيم و غيرمســتقيم آن، توزيع 
اقالم و لوازمــى كه براى دريافت  كننده جنبه  
انتفاعى داشته باشــد و همچنين كمك  هاى 
نقدى و غيرنقدى به اشخاص، اماكن عمومى 
و مذهبى و هيأت ها و امــور خيريه پس از 

ثبت  نام در انتخابات جرم است.
مرادى افزود: برخى به خريد غيرمستقيم رأى 
اقدام مى كنند با اين توضيح كه طرفداران آنها 
به نام او شــام و نهار مى دهند كه در اين باره 
چندين نوبت تلفنى بــه اين افراد تذكر داده 
و در صورت تــداوم در صالحيت داوطلب 

تأثير دارد.

رئيس جمهور:
پرونده هواپيماى اوكراينى معمولى نيست

 قول مى دهم دولت با تمام امكاناتش پيگيرحادثه ســقوط هواپيماى 
مسافربرى باشد. 

رئيس جمهور در مراسم تجليل از كشاورزان نمونه كشورى، گفت: الزم 
مى دانم غم اين ايام را يك بار ديگر به ملت بزرگ ايران تسليت بگويم. 
به گزارش ايســنا، حجت االسالم والمســلمين حسن روحانى ادامه 
داد: غم از دســت دادن ســردارى شــجاع در منطقه و جهان، غم 
عزيزانى در كرمان كه در تشــييع سپهبد حضور داشتند و غم بسيار 
بزرگ و سهمگين ســقوط هواپيماى مسافربرى اوكراينى كه 176

كشاند.  مرگ  كام  به  را  نفر 
رئيس جمهور از تالش هاى فراوانش براى روشن شــدن ابعاد ســقوط 
هواپيما سخن گفت و افزود: از لحظه اى كه احتمال دادم سقوط هواپيما 
به صورت طبيعى و عادى نباشد تالش فراوانى كردم كه دوره بررسى و 

تحقيق، كوتاه شود تا بدانيم هواپيما چگونه سقوط كرد. 
وى تأكيــد كرد: همكارى هاى خوبى از طرف نيروهاى مســلح كه تنها 
مســير ما براى يافتن حقيقت بود، انجام شــد و بالفاصله پس از آنكه 
براى من مشــخص شد يك خطاى بسيار دردناك و نابخشودنى انسانى 
اتفاق افتاد، به مسئوالن امر اعالم كردم كه بالفاصله به مردم اطالع دهند. 
رئيس جمهــور گفت: قول مى دهم دولت با تمام امكاناتش پيگير حادثه 
سقوط هواپيماى مسافربرى باشد و قوه قضاييه با يك قاضى ويژه دنبال 
رسيدگى سريع به ابعاد آن باشد. قوه قضاييه بايد يك دادگاه ويژه با يك 
قاضى عالى رتبه و چندين كارشناس براى پرونده سقوط هواپيما تشكيل 
دهد. اين يك پرونده عادى و معمولى نيســت و همه دنيا به اين دادگاه 

نگاه مى كنند. 
روحانى خاطرنشان كرد: اين حادثه، بسيار تلخ بود و تحملش براى مردم 
بسيار سنگين است، حتى اگر اين هواپيما به خاطر نقص فنى هم سقوط 
كرده بود باز بسيار غم بار بود، پس از مشخص شدن خطاى انسانى، غم 

مردم چندين برابر شد. 

توضيحات رئيس هيأت نظارت استان درباره رد صالحيت ها

گرايش هاى سياسى تاثيرى 
در رد يا تأييد صالحيت ها ندارد
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طرحــى  در ســال 88 
كارآمد  روى  كشــورى 
قانون  اصل 44  طبق  كه 
كه  خدماتى  اساســى، 
مردم خودشان مى توانند 
به  مى كننــد  راهبــرى 

خودشان منتقل شود

اســتفاده  امســال 
كارت  از  شــهروندان 
بليت بــه زير 50 درصد 

رسيد
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خبر

بهداشتنكتهدانشگاه
30 دى، آخرين مهلت تكميل ظرفيت بدون آزمون 

كاردانى و كارشناسى دانشگاه آزاد
 تكميل ظرفيت پذيرش براســاس سوابق تحصيلى مقاطع كاردانى و كارشناسى 
پيوسته و ناپيوسته نيمسال دوم ســال تحصيلى 99-98 دانشگاه آزاد اسالمى تا 30

دى ماه ادامه دارد. 
به گزارش ايسنا، دانشگاه آزاد اســالمى اعالم كرد كه پيرو مصوبه شوراى سنجش 
و پذيرش، ثبت نام تكميل ظرفيت پذيرش براساس سوابق تحصيلى مقاطع كاردانى 
پيوسته و ناپيوسته و كارشناسى پيوسته و ناپيوسته كه 30 آبان آغاز شده بود، تا روز 

دوشنبه 30 دى ماه ادامه دارد. 
متقاضيان پذيرش در اين مقطع مى توانند با مراجعه به سامانه مركز سنجش و پذيرش 
نسبت به دريافت دفترچه حاوى رشته محل ها  http://azmoon. net به آدرس
اقدام كنند و مطابق تقويم زمانى اعالم شده براى تكميل فرآيند ثبت نام، به واحدهاى 

دانشگاهى موردنظر خود مراجعه كنند. 

خطر مرگ زودرس بر اثر كاهش نوعى سلول  خونى
 پايين بودن سطح نوعى سلول  خونى كليدى مى تواند نشانه هشداردهنده اى براى 

افزايش خطر مرگ زودهنگام باشد. 
به گزارش ايســنا، نوعى عارضه خونى موسوم به لنفوپنى كه مشخصه آن پايين بودن 

سطح سلول هاى خونى لنفوسيت است، مى تواند نشانه اوليه شروع بيمارى باشد. 
گروهى از پزشــكان دانماركى در بررســى هاى خود دريافتند در مدت زمان انجام 
اين مطالعه، لنفوپنى با افزايش 60 درصدى خطر مرگ ومير ناشى از عوامل مختلف 

مرتبط است. 
تعداد پايين لنفوســيت ها با افزايش 1/5تا 2/8 برابرى افزايش خطر مرگ و مير 
ناشــى از ســرطان، بيمارى قلبى، بيمارى تنفســى، عفونت ها و ديگر عوامل 

است.  مرتبط 
يافته هاى فوق از بررســى اطالعات بيش از 108 هزار نفر در دانمارك به دست آمده 

كه در فاصله سال هاى 2003 تا 2015 انجام گرفته است. 

آمار مصرف آنتى بيوتيك ها در كشور 
نگران كننده است

 آمار مصرف اين داروها در كشــور نگران كننده است و بايد مداخالت بسيارى 
براى كاهش مصرف آن ها انجام شود. 

رئيس سازمان غذا و دارو به لزوم كاهش مصرف آنتى بيوتيك ها و كنترل آن در كشور 
اشاره كرد و گفت: براساس گزارش سازمان جهانى بهداشت، ايران رتبه دوم مصرف 
آنتى بيوتيك ها را در دنيا دارد و آموكسى سيلين جزو 5 قلم پرمصرف در كشور است. 
محمدرضا شانه ســاز درگفت وگو با ايرنا ادامه داد: ايران جزو كشورهايى است كه 
مصــرف باالى آنتى بيوتيك ها را دارد و اكنون 95 درصــد توليد داخلى اين داروها 

خوراكى بوده و 5 درصد تزريقى است. 
وى افزود: امسال 60 درصد بيش از سال گذشته واكسن آنفلوآنزا در كشور مصرف 
شده است در حالى كه براى پيشــگيرى از اين بيمارى راه هاى بهترى غير از واكسن 

وجود دارد.

مشموالن غايب اجازه كار در سازمان هاى دولتى و 
خصوصى را ندارند

 مشموالن غايبى كه وضعيت خدمتى خود را تعيين تكليف نكنند، امكان اشتغال به 
كار توسط سازمان ها و كارگاه هاى دولتى و خصوصى را ندارند. 

ــى  ــروى انتظام ــى ني ــه عموم ــازمان وظيف ــس س ــين رئي ــزارش مهر،جانش ــه گ ب
گفــت: مشــموالن غايبــى كــه وضعيــت خدمتــى خــود را مشــخص نكننــد برابــر 
ــا و  ــديد محدوديت ه ــا تش ــى ب ــه عموم ــت وظيف ــون خدم ــواد 58 و 62 قان م
ــى و  ــوردارى از تســهيالت دولت ــدم برخ ــى همچــون ع ــاى اجتماع محروميت ه
اشــتغال بــه كار در ســازمان ها و كارگاه هــاى دولتــى و خصوصــى و ... مواجــه 

مى شــوند.  

اعتبار 110 ميلياردى بنياد مستضعفان 
براى ساخت 41 مركز درمانى در مناطق محروم

بنياد مستضعفان با عامليت بنياد علوى در 2 محور كمك به ساخت و تجهيز فضاهاى 
درمانى و مشاركت در پروژه هاى حمايتى در حوزه بهداشتى درمانى وارد عمل شده است. 
به گزارش ايسنا، بنياد مستضعفان عالوه بر مشاركت در ساخت بيمارستان هاى تخصصى و 
فوق تخصصى با هماهنگى وزارت بهداشت، سياست هاى راهبردى خود را مورد بازتعريف 
قرار داده و در عرصه توســعه زيرساخت هاى بهداشتى درمانى وارد فاز جديدى شد. در 
همين راستا بنياد علوى به عنوان بازوى محروميت زدايى بنياد مستضعفان پروژه ساخت 41 
مركز سالمت شبانه روزى در مناطق محروم شناسايى شده توسط وزارت بهداشت را در 

دستور كار قرار داد و اعتبارى 110 ميليارد تومانى در اين زمينه اختصاص داد. 

60درصد بازنشستگان كشور فرهنگى هستند
 از مجموع كل بازنشســتگان كشور بيش از 60 درصد از آن ها را فرهنگيان تشكيل 

مى دهند. 
رئيس كانــون بازنشســتگان وزارت آموزش وپرورش در جمع رؤســاى كانون هاى 
بازنشستگان اســتان ها اظهار كرد: 305 كانون بازنشســتگان در سراسر ايران فعاليت 
مى كنند، همچنين يك ميليون و 480 هزار بازنشســته در سطح كشور داريم كه بيش از 

60 درصد آن ها فرهنگيان هستند. 
به گزارش ايسنا، احمد صافى افزود: بيشتر منابع صندوق بازنشستگان از طريق فرهنگيان 
تأمين مى شود بنابراين بازنشستگان فرهنگى در تأمين منابع صندوق بازنشستگى نقش 

مهمى دارند. 

تأثير اخبار بد را چگونه خنثى كنيم؟
 يك روانشــناس به مردم توصيه كرد براى خنثى كردن تأثير روانى 
اخبار بد، اقداماتى مانند تقســيم نگرانى با ديگران و انجام فعاليت هاى 
اجتماعى را در اولويت قرار دهند و بيش از پيش مراقب كودكان باشند. 
مريم گويا در گفت  وگو با ايرنا درباره شيوه كنترل تأثير روانى اخبار بد 
بــراى افراد بيان كرد: يكى از اقدامات براى كنترل تأثير روانى اخبار بد 
اين اســت كه افراد اين نگرانى هاى اجتماعى را با ديگران تقسيم كنند. 
اگر خبرهاى روزانه، افراد را ناراحت مى كند، بايد با كسانى كه به آن ها 
اعتماد دارند حرف بزنند. مهم اســت كه آنچــه افراد را نگران كرده با 

ديگران تقسيم كنند. 
وى ادامــه داد: از طرفى، دليلى ندارد كه افراد همه اخبار و صحنه هاى 
ناخوشــايند را نگاه كنند. براى مثال تصاويرى از اجساد قربانيان يك 
حادثه يا بدتر از آن صحنه كشته شدن يك انسان در شبكه هاى اجتماعى 
دست به دست مى شود و الزم نيست افراد حتما آن تصاوير را نگاه كنند. 
گويا افزود: در اين شرايط بيشــتر از هميشه بايد مراقب كودكان بود. 
مدلى كه كودكان اخبار بد را درك مى كنند با بزرگساالن متفاوت است. 
وقتــى افراد دارند اخبار يك فاجعــه را دنبال مى كنند، كودكان به قدر 

كافى بايد دور از صداها و تصاوير باشند. 
 هنگام انتشار اخبار بد، با موبايل به رختخواب نرويد

اين روانشــناس گفت: در زمانى كه اخبار بد به صورت مداوم منتشر 
مى شود و حتى در شــرايط عادى نبايد با موبايل به رختخواب رفت. 
البته قرار نيســت حبابى از بى خبرى دور خود ســاخت. اگر افراد با 
واكنش هاى روانى خود در برابر خبرها بهتر آشــنا باشــند، راحت تر 
مى تواننــد عادت هاى خود در پيگيرى خبرهــا را تغيير دهند. احتمال 

اينكه فرد در شرايط ايمن باشد باالتر است. 
اين است كه دنيا بيشــتر از قبل سير نزولى طى نمى كند. زندگى بشر 
نسبت به قرن هاى گذشته روند رو به پيشرفت داشته است، اما با توجه 
به پيشــرفت صنعت ارتباطات، امروز فجايع بيش از گذشته در مقابل 
چشمان ما هستند. گويا بيان كرد: يكى ديگر از اقداماتى كه مى توان در 
اين مواقع انجام داد، پيوســتن به پويش فعاليت هاى اجتماعى است. با 
پيوستن به پويش ها و فعاليت هاى  اجتماعى و سياسى مى توان بر حس 
منفى ناشى از خبرهاى بد غلبه كرد و گام مثبت در راستاى موضوعى 

برداشت كه براى فرد اهميت دارد. 
 ضربه عاطفى و روانى ناشى از حوادث

اين روانشــناس گفت: گاهى ضربه عاطفى و روانى ناشى از حوادث، 
فوق العاده تنش زا اســت كه امنيت را به خطر انداخته و فرد احساس 
درماندگى و گيركردن در يك جهان خطرناك دارد. تجربه هاى آسيب زا 
اغلب تهديدى براى زندگى يا سالمت است. هر موقعيتى است كه فرد 
احساس ضعف و تنهايى كند مى تواند آسيب زا باشد، حتى اگر در آن 

نشانى از آسيب هاى فيزيكى نباشد. 
به گفته وى، اين واقعيت هاى عينى اســت كــه تعيين مى كند آيا يك 
رويداد آســيب زا است يا نه، اما تجربه احساســى ذهنى خود از اين 
رويداد، بيشــتر به صورت وحشــت زده بودن و درماندگى احساس 

مى شود و بيشتر احتمال دارد فرد را دچار آسيب هاى روانى كند. 
گويا تصريح كرد: يك رويداد به احتمال زياد به ضربه روحى و روانى 
منجر مى شــود، اگر اين اتفاق به طور غيرمنتظره بيفتد و فرد براى آن 

آماده نباشد، براى جلوگيرى از آن احساس ناتوانى مى كند. 
وى ادامه داد: ضربه عاطفى و روانى مى تواند با تك ضربه يا يك حادثه 
مانند تصادف وحشتناك، يك فاجعه طبيعى يا يك حمله خشونت آميز 
ايجاد شود.  اين روانشــناس گفت: همه وقايع به طور بالقوه آسيب زا 
به آســيب هاى روحى و روانى پايدار منجر مى شــوند. برخى از افراد 
به ســرعت به جــاى اول برمى گردند، حتى پــس از غم انگيزترين و 
تكان دهنــده تجارب. برخــى تجارب نيز كه به نظر مى رســد خيلى 
ناراحت كننده نباشد افرادى را به شدت ويران مى كند. تعدادى از عوامل 
خطر، مردم را در معرض ضربه عاطفى و روانى قرار مى دهد. مردم به 
احتمال زياد با يك تجربه استرس زا دچار آسيب هاى روانى مى شوند. 
اين عوامل ممكن است درحال حاضر ايجاد استرس كند يا در كودكى 

ريشه داشته باشد. 
 تأثير آســيب روانى كودكى در بروز آسيب هاى روانى 

جديد
گويا افزود: از طرفى افراد به احتمال زياد توســط يك وضعيت جديد 
دچار آســيب هاى روانى جدى مى شــوند، درصورتى كــه قبال دچار 
آسيب هاى روانى شده باشند. به ويژه اگر ضربه يا اتفاق قبال در دوران 
كودكى رخ داده باشــد. در واقع ترومــاى دوران كودكى خطر ابتال به 
تروما در آينده را افزايش مى دهد.  وى ادامه داد: تجربه تروما در دوران 
كودكى مى تواند يك اثر شديد و طوالنى مدت داشته باشد. كودكانى كه 
دچار آسيب هاى روانى شده اند، جهان را به عنوان يك مكان ترسناك و 
خطرناك مى بينند. هنگامى كه ضربه دوران كودكى حل و فصل نشود، اين 
مفهوم اساسى از ترس و درماندگى وارد بزرگسالى شده و زمينه را براى 

ضربه هاى بعدى بيشتر مى كند. 

راه فردا: تبديل 40 روستا به شهر در كل كشور 
 تعطيلى توليدات روستايى جزو افتخارات شد!!

جام جم: اوراق كوپن دار به بازار مى آيد
 به عقب برگشتيم!!

ابتكار: بازار اجاره بها گزينه اجبارى براى دهك هاى پايين 
 هرچه سنگه براى پاى لنگه! 

همدان پيام: پايان پياده راه و بازگشت به عقب
 چرخ هاى ماشين شهردارى پنچر شده !!

ايران: افزايش حقوق كارگران بر اساس محاسبه سبد معاش 
 بدون شرح

مهر: گل 117 سانتى مترى در جنگ اندونزى روييد 
 اين روزها عجايب در بشر عادى شده اون كه گياهه !!

ايسنا: كاهش فشار كار با نگهدارى گياهان كوچك در محل كار 
 مگه با اين روش روحيه ها تقويت بشه!!
صداى زنجان: چاره همسر غرغرو چيست؟

 دادن پول 
همدان پيام: كارگران اميدى براى خانه دار شدن ندارند

 مسكن ملى هم به داد كارگران نرسيد!!
ايرنا: طرحى جديد براى جابه جاكردن منظومه شمسى 

 دست اين موجود 2 پا چه توانمند است 
ايران: نرخ بيكارى زنان بيشتر از مردان است 

 زنان كه با وايتكس و جوهرنمك مشغول به كارند
صداى زنجان: بهبود نسبى نرخ بيكارى جوانان 
 نرخ روى كاغذ هنوز از كاغذ پياده نشده 

ايرنا: پرواز نخبگان مهاجر
 ايرادى نداره همه جاى ايران شــده دانشــگاه حتما نخبه هم 

پرورش مى ده؟!!
ايران ورزشى: زير پاى مرتضى لغزان تر از هميشه 

 حتمًا رو پوست موزه

 ،ICU ،پيشنهاد مراقبت از بيماران سرطانى
سكته مغزى و CF در منزل

 هزينه هاى هتلينگ بيمارستان از دوش بيمار برداشته مى  شود.
مديرعامل سازمان بيمه سالمت طرح «خدمات مراقبت پرستارى در 

منزل» را تشريح كرد. 
طاهــر موهبتى در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در ارتباط با تصميمات 
بيمه ســالمت درباره خدمات پرســتارى مراقبــت در منزل، گفت: 
پيشنهادات مربوط به بســته  هاى مراقبت  پرستارى در منزل در بيمه 
سالمت تدوين شده است. پيشــنهادات با سرپرستى رئيس سازمان 
نظام پرستارى كه با مسئوليت تنظيم پيشنهادات خدمات مراقبت در 
منزل، به عضويت هيأت مديره بيمه ســالمت در آمده اند، تدوين و 
به وزير بهداشت تقديم شده است تا در شوراى عالى بيمه تصويب 

شود. 
وى با بيان اينكه با دستورات وزير بهداشت، اميدواريم طرح به نتيجه 
برســد، گفت: فعال درخواست كرده ايم كه در شــوراى عالى بيمه، 
 مراقبت از بيماران ICU در منزل تصويب شــود. در ICU بيمارانى 
را داريم كه درمان ندارند و به صورت مراقبتى نگهدارى مى شــوند. 
بازگشــت آن ها به خانه كمك خواهد كــرد تا هزينه هاى هتلينگ از 

دوش بيماران برداشته شود. 
موهبتى در پاســخ به اين پرســش كه آيا بيمه ســالمت توانسته به 
برآورد دقيقى از هزينه هاى طرح مراقبت پرســتارى در منزل برسد؟ 
گفــت: براى حل اين مشــكل پايلوت طرح را در چند شــهر اجرا 
كرديــم. در اين پايلــوت در رابطه با ICU به نتايــج قابل اتكائى 
رسيديم، بنابراين پيشنهاد كرديم تا شوراى عالى بيمه اين مورد تحت 

پوشش قرار بگيرد. 
وى افزود: همچنين پيشــنهاد داديم با حضــور معاونت هاى متعدد 
وزارت بهداشــت و بيمه هــاى ديگــر كميته اى تشــكيل شــود تا 
بيمارى هاى سرطان، سكته مغزى و CF در اين طرح بررسى شوند، 
البته بيماران ICU از 2 ماه پيش پيشــنهاد داده شــده است و خبر 
دارم كه وزير دســتورالعمل آن را براى شــوراى عالى بيمه ارســال 

كرده است. 
موهبتى گفت: مراقبت پرستارى در منزل، يك تغيير رفتار محسوب 
مى شــود. واقعيت اين اســت كه جامعه نگران است، بيمارش را از 
ICU بــه خانه منتقل كنند و فكر مى كنند باليى ســرش مى آيد كه 
اين به دليل عدم آگاهى و دانش پزشــكى است. البته در ايران موارد 
اندكى است كه پزشك توصيه اى به بيمار كند و بيمار نپذيرد. بنابراين 
نياز است اطالع رســانى به مردم صورت بگيرد. آن ها بايد بدانند كه 

مراقبت بيمار ICU در خانه حتى بهتر از بخش ICU است. 
وى تصريــح كرد: نگاه ما در مراقبت هاى پرســتارى در خانه بحث 
هزينه نيست، درست اســت كه يكى از دستاوردهاى آن پايين آمدن 
هزينه ها است، اما هدف ما از مراقبت  پرستارى در منزل از آن جهت 
است كه به رضايت خانواده و بيمار كمك خواهد كرد، همچنين اين 
اقدام موجب خواهد شد كه هزينه درمان هم براى بيمار و هم براى 

بيمه ها كاهش پيدا كند. 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت گفت: ما در ICU آنقدر پشت نوبتى 
داريــم كه پزشــك و تخت بيكار نمى ماند و يكــى از داليلى كه ما 
 بيماران ICU را براى تحت پوشــش قــرار گرفتن انتخاب كرديم، 

كمبود تخت در اين بخش است. 

 چند وقتى اســت كه ناوگان اتوبوسرانى 
همدان كمرش خم شــده و انگشت اتهام به 
نقش تأثير گــذارش در كاهــش آلودگى هوا 
و بار ترافيكى شــهر به ســمتش نشانه رفته 
اســت، به عبارتى در اين ايام ســخِت ركود 
تورمى كــه خريد هــر اتوبــوس 2 ميليارد 
تومان هزينه برمى دارد، گويا شــهردارى تنها 
محكوم داستانى است كه ختم به كاهش اقبال 
شــهروندان در استفاده از حمل و نقل عمومى، 
باالبودن زمان انتظار از نرم اســتاندارد، كمبود 
تعداد اتوبوس هاى اســتاندارد و بســيارى از 
موارد ديگر در حوزه حمل و نقل عمومى شهر 

همدان مى شود. 
رئيس سازمان مديريت حمل ونقل بار و مسافر 
شهردارى همدان در گفت و گو با همدان پيام با 
اشــاره به اينكه در سرانه اتوبوس و خدمات 
ارائه شــده دور از تصور نيست كه گفته شود 
در همــدان با دنيا فاصلــه داريم، گفت: طبق 
استاندارد و ســرانه جمعيت به ازاى هر هزار 
نفر يك دستگاه اتوبوس بايد در شهر در نظر 
گرفته شــود، به عبارتى در همدان با جمعيت 
حدود 450 تا 550 هزار نفر كه ممكن اســت 
باالتر هم باشــد بايد 550 دســتگاه اتوبوس 
وجود داشته باشد اما متأسفانه اين رقم به 185 

دستگاه اتوبوس فعال ختم مى شود. 
محمد پوروخشــوري با بيــان اينكه در تمام 
دنيا سوبســيد به شــهردارى داده مى شود كه 
موجب نوســازى ناوگان حمل و نقل عمومى 
مى شــود، عنوان كــرد: درحال حاضر قيمت 
خريد هر دســتگاه اتوبــوس چيزى حدود 2 
ميليارد تومان اســت، كه هزينه سنگينى براى 
شــهردارى ها را به دنبال دارد از طرفى چون 
توان توليد اتوبوس را در داخل كشور نداريم 
و به عبارتى40 تا 50 درصد قطعات وارداتى 
هستند شهردارى ها پس از واريز پول يك سال 

بعد مى توانند اتوبوس ها را تحويل گيرند. 
وى با اشاره به اينكه دولت ها طبق قانون بايد 
بيش از 80 درصد پول اتوبوس را به شهردارى 
پرداخت كند، افزود: از ســال 90 تا به امروز 
حتى يك دستگاه اتوبوس به شهردارى همدان 
از كانال دولتى داده نشده است و اگر خريدى 
هم صورت گرفته از محل بودجه شــهردارى 

همدان مى باشد. 
وى افزود: متأسفانه ســن ناوگان عمومى در 
همدان باال اســت به طورى كه ســن ناوگان 
حمل و نقل عمومى نبايد بيشتر 10 سال باشد 
اما متأســفانه درحال حاضــر در همدان اين 
رقم 9/7 ســال است يعنى 3 ماه آينده ناوگان 

عمومى همدان به فرسودگى مى رسد. 
وى با اشاره به اينكه در ديدگاه عمومى مردم 
فكر مى كنند تبعيض بين نقاط كم برخوردار و 
برخى نقاط ديگر شهر از نظر تجهيز اتوبوس ها 
وجود دارد، تشــريح كرد: اين قضاوت در اثر 
ناآگاهى مردم از برخى مســائل اتفاق مى افتد 
بر اين اســاس بايد گفت در سال 88 طرحى 
كشورى روى كارآمد كه طبق اصل 44 قانون 
اساسى، خدماتى كه مردم خودشان مى توانند 

راهبرى مى كنند به خودشان منتقل شود. 
رئيس ســازمان مديريــت حمل ونقل بار و 
مسافر شهردارى همدان تأكيد كرد: بر اساس 
اين قانون بخشــى از خطوط اتوبوســرانى 
همدان بايد به بخش خصوصى منتقل شــود 
و با توجــه به اينكــه در آئين نامه آمده بود 
خطوطــى را واگذار كنيد كه درآمد داشــته 

باشد، مسير و ايســتگاه هاى پرتردد شهر به 
بخش خصوصى واگذار شد. 

پوروخشــوري با بيان اينكه ندادن سهميه 90 
اتوبوس هــاى دولتى موجب باال رفتن ســن 
ناوگان عمومى شــهر شد، تأكيد كرد: از سال 
91 تا به امروز شــهردارى از بودجه خود به 
خريــد اتوبوس هاى جديــد در همدان اقدام 
كرده است و بايد پذيرفت كه ظاهر و امكانات 
اين دستگاه هاى جديد با اتوبوس هايى كه سال 
88 به بخش خصوصى واگذار شــد متفاوت 
است و همين مسأله ســبب شده شهروندان 
تصور كنند بين نقاط مختلف شــهر تبعيض 
قائل شــديم درحالى كه قانون اجازه دخل و 
تصرف مجدد شهردارى در بخش خصوصى 

را براى نوسازى نمى دهد. 
وى بيــان كرد: آن زمان كه دولت اين تصميم 
را به قانون تبديل كرد، براى 10 سال بعد فكر 
اساسى نكرده است كه آيا بخش خصوصى 2
ميليارد تومان درآمد را دارد كه بتواند نوسازى 
كند و به خريد اتوبوس هاى جديد رو آورد؟

وى با بيان اينكــه 50 درصد خطوط دولتى 
و 50 درصد خصوصى اســت، تشريح كرد: 
هزينه يك ســفر تمام شده براى اتوبوسرانى 
به نرخ انتهاى 2 هزار تومان تمام مى شــود 
اما بــراى اينكه مــردم توانايى اســتفاده از 
حمل ونقل را داشته باشــند طبق قانون بايد 
يك ســوم از 2000 تومان را شهردارى يك 
سوم را دولت، يك ســوم را مردم پرداخت 

كنند، اين در حالى است كه شهردارى سهم 
خود و دولت را هم مى دهد و يك سوم سهم 
مــردم را هم كه 750 تومان اســت كه كمتر 
مى گيرد يعنى در كل يك مســير 500 تومان 

مى شود. 
وى بــا بيان اينكه تعداد اتوبوس نســبت به 
ســرانه در همدان كمتر است، افزود: حداقل 
زمان انتظار با درنظر گرفتــن اينكه 5 دقيقه 
يك فرد بايد مســير پياده روى تا رسيدن به 
ايستگاه اتوبوس را داشــته باشد حدود 10 
تا 15 دقيقه اســت كه قبــول داريم از نرم 

استاندارد بيشتر است. 
رئيس سازمان مديريت حمل ونقل بار و مسافر 
شهردارى همدان با بيان اينكه در شهر همدان 
ســن ناوگان حمل و نقل عمومى نســبت به 
بسيارى كالنشهر ها باالتر است، تأكيد كرد: با 
اين حال در همدان نسبت به سرانه اتوبوس با 
ديگر كالنشهرها در وضعيتى برابر قرار داريم، 
بر اين اســاس در ســال 98، تعدا 8 دستگاه 
اتوبوس وارد چرخه اتوبوسرانى شهر كرديم 
كه يكــى از آنها را در نقــاط كم برخوردارى 
چون شــهرك وليعصر، شهرك الوند، شهرك 
فرهنگيان در فاز يك و 2 و اسالمشهر تقسيم 
كرديم و درحال حاضر نيز به دنبال آن هستيم 

كه تعدادى ديگر خريدارى شود. 
وى با اشاره به اينكه از 3 سال گذشته تاكنون 
30 دستگاه ســايه بان را به باالى 200 مورد 
رســانده ايم، گفت: تاكنون ســرمايه گذارى 
1/5 ميليارد تومانى براى ســايه بان هاى شهر 

همدان هزينه شده اســت كه ميانگين براى 
هر يك 15 تا 16 ميليون هزينه صرف شــده 

است. 
پــور وخشــوري با بيــان اينكه بــا اوراق 
مشــاركت درصدد خريد اتوبوس هستيم و 
بايــد از ظرفيت هاى قانونى اســتفاده كنيم، 
عنــوان كرد: بــا تمام مشــكالتى كه وجود 
داشــت تمام ناوگان عمومى شهر به سيستم 
پرداخــت الكترونيك مجهز شــده اســت 
و تكنولــوژى را نيز در آن هــا به كار برديم 
اپليكيشن  دانلود  با  شــهروندان  به طورى كه 
اتوبوس همدان از كافــه بازار در هر لحظه 
مى تواننــد اطالعاتى دربــاره اينكه از كدام 
ايستگاه ســوار شــوند و چند دقيقه انتظار 
براى رســيدن اتوبوس را بايد متحمل شوند 

را كسب نمايند. 
وى با بيان اينكه 65 درصد مردم همدان از 
كارت استفاده مى كردند اما امسال اين ميزان 
به زير 50 درصد رسيده است، گفت: روزانه 
هر اتوبوس در همدان بين 350 تا 400 نفر 
جابه جا مى كند البته اين آمار از روى تعداد 
تراكنش هايى است كه با كارت بليت انجام 
شــده، از طرفى معتقديم ايــن تعداد باالتر 
است زيرا متأسفانه بيشتر شهروندان از پول 
نقد اســتفاده مى كنند كه سبب شده نظارت 
مالى در اتوبوســرانى را تحــت تأثير منفى 

قرار دهد. 
رئيس سازمان مديريت حمل ونقل بار و مسافر 
شــهردارى همدان افزود: اگر مى خواهيم به 
مردم بگوييم حمل ونقل عمومى را جايگزين 
شــخصى كنند بايد مشــوق هايى براى ايجاد 
اين انگيزه در آن ها ايجاد شــود، به طور مثال 
دسترسى آسان، كيفيت، كاهش زمان انتظار در 
ترافيك، كمتربودن هزينه استفاده از حمل ونقل 
عمومى و . . . كه بايد پازل وار در كنار يكديگر 

چيده شود. 
پوروخشــوري با بيان اينكه گره ترافيك شهر 
همدان با پل سازى صرف حل نمى شود، عنوان 
كرد: به شخصه هر نوع پل سازى موافق نيستم 
زيرا معتقدم مى توان به جاى ساخت سريالى 
پل هــا هزينه اش را صــرف خريد اتوبوس با 
كيفيت و ارتقا خدمات دهى ناوگان حمل نقل 
عمومى كرد تا بار ترافيكى شهر را كاهش داد 
اما متأســفانه در همدان اعتقاد به حمل ونقل 

عمومى بسيار ضعيف و كمرنگ است. 

بى مهرى دولت به شهردارى  عامل اصلى پيرى ناوگان عمومى

اتوبوس هاى همدان 
تا 3 ماه ديگر از رده خارج مى شوند
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آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804026481/1
ــد  ــين متول ــد حس ــان فرزن ــگر جانج ــاى عس ــه آق ــيله ب بدينوس
شــماره  بــه  ملــى 3933373352  شــماره  بــه   1359/03/02
ــر  ــه براب ــه 9800268 ك ــده كالس ــد) پرون ــنامه 18 (متعه شناس
گــزارش اداره پســت ماليــر در آدرس متــن ســند و اعالمــى 
ــند  ــتناد س ــه اس ــه ب ــردد ك ــالغ مى گ ــد، اب ــناخته نگرديده اي ش
ــم  ــما و خان ــن ش ــر بي ــر ازدواج 10 مالي ــماره 14188 دفت ازدواج ش
خوش قــدم جانجــان بــا موضــوع الزم االجــرا مبلــغ 6/022/500/000 
ــال (تقويــم ريالــى تعــداد 150 عــدد ســكه تمــام طــالى بهــار  ري
ــى  ــوق دولت ــد حق ــام 5 درص ــب بانضم ــل طل ــت اص آزادى) باب
ــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانكار  ــر اث بدهــكار مى باشــيد كــه ب
ــى  ــريفات قانون ــس از تش ــوده پ ــه نم ــدور اجرايي ــت ص درخواس
اجراييــه صــادر و بــه كالســه فــوق در ايــن اجــرا مطــرح مى باشــد. 
ــاد اســناد رســمى  ــى مف ــه اجراي ــاده 18/19 آيين نام ــق م ــذا طب ل
ــه  ــى ك ــن آگه ــار اي ــخ انتش ــردد از تاري ــالغ مى گ ــما اب ــه ش ب
ــت در  ــك نوب ــط ي ــت، فق ــوب اس ــه محس ــالغ اجرايي ــخ اب تاري
ــرف  ــردد ظ ــر مى گ ــاپ و درج و منتش ــار چ ــه كثيراالنتش روزنام
مــدت 20 روز نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام و در غيــر 
ــى  ــات اجراي ــرى عملي ــى ديگ ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص اي

ــد.(م.الف439) ــد ش ــب خواه ــما تعقي ــه ش ــررات علي ــق مق طب
تاريخ انتشار: 1398/10/25

پرى الوندى
 مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى مالير

سامانه صالحيت فردى سرويس كاران 
آسانسور راه اندازى شد

 با راه اندازى سامانه صالحيت فردى سرويس كاران آسانسور از اين 
پــس فقط افراد صالحيت دار با دارابودن كد شناســايى، مجاز به انجام 

سرويس آسانسورها و ورود به ساختمان ها هستند.
دبير اتحاديه كشــورى آسانســور، پله برقى و خدمات وابســته گفت: 
صنعت و صنف آسانسور تا يك سال پيش به صورت مجزا از يكديگر 
و تحت نظر اتحاديه هاى غيرتخصصى اداره مى شد، به طورى كه در هر 

شهرى يك صنف خاص آن را اداره مى كرد.
رحمت ا... قيصرى در گفت وگو با ايرنا افزود: با ايجاد سامانه «شناسا» 
اطالعات آسانسورهاى در حال بهره بردارى كه تعداد آنها افزون بر 750

هزار دستگاه برآورد شده، ثبت مى شود.
قيصرى، تعداد واحدهاى صنفى آسانســور ثبت شــده در اين سامانه 
را افزون بر 2 هزار مورد برشــمرد و گفت: اكنون 7 كد آيســيك براى 
توليدكنندگان، ســرويس كاران، فروشندگان قطعات و... تعريف شده و 

به دنبال تخصصى تر كردن اين كدها هستيم.
وى خاطرنشان كرد:  با همكارى اداره اماكن نيروى انتظامى، در نظر داريم 
فعاالن اين صنف و صنعت را تشويق به حضور و عضويت در اتحاديه 
كنيم و به همين منظور سامانه صالحيت فردى اين اتحاديه رونمايى شد.

دبير اتحاديه آسانسور ادامه داد:  به اين ترتيب، سوء پيشينه سرويس كاران 
آسانسور از سوى اماكن نيروى انتظامى و صالحيت فنى آنها از سوى اين 
اتحاديه بررسى و اطالع رسانى مى شود تا افراد صالحيت دار با دريافت 

كد مجاز به فعاليت باشند.
وى، ركود در صنعت آسانسور به دليل كاهش ساختمان سازى در كشور 
را يادآور شــد و گفت:  750 هزار آسانسور نصب شده در كشور وجود 
دارد، اما فعاالن واقعى اين صنعت و صنف به دليل حضور سرويس كاران 

غيرمجاز دست شان از بازار سرويس و نگهدارى كوتاه مانده است.
قيصرى ادامه داد:  در همين راستا، سامانه صالحيت فردى تعريف شده تا 
پس از بررسى سوابق شغلى و سوء پيشينه افراد، از ورود سرويس كاران 

غيرمجاز به ساختمان ها جلوگيرى شود.
 رتبه بندى و تعيين صالحيت سرويس كاران

در اين زمينه، عليرضا سخاوت، نايب رئيس اتحاديه كشورى آسانسور، 
پله برقى و خدمات وابسته گفت: يكى از اهداف اصلى تشكيل اتحاديه 
كشورى آسانســور، پله برقى و خدمات وابسته، ساماندهى فعاالن اين 

عرصه در بخش صنعت و صنف است.
بــه گفته اين مقام صنفى، ايمنى و آســايش شــهروندان در اســتفاده 
از آسانســور ارتباط مســتقيم با كفيت قطعات و عرضه درســت اين 

محصوالت به مصرف كنندگان دارد.
وى بيان داشت: هر آسانسور متشــكل از اجزاى برقى، الكترونيكى و 
مكانيكى است كه از استانداردهاى بااليى در سطح استانداردهاى صنعت 
هوايى برخوردار اســت، بر اين اســاس اتحاديه آسانسور متشكل از 
متخصصان اين صنعت بايد وظيفه تأمين ايمنى و آسايش شهروندان در 

اين زمينه را بر عهده بگيرد.
سخاوت خاطرنشان كرد: يكى از راهكارهاى تحقق اين مهم، رتبه بندى 
و تعيين صالحيت افراد، شركت ها، توليدكنندگان و سرويس كاران مجاز 

آسانسور و پله برقى است.
شايان ذكر است تعداد آسانسورهاى فعال در حاِل كار كشور بين 700

تا 750 هزار دستگاه است.

مهلت ثبت نام در سامانه معيشتى 
تا 30 دى ماه تمديد شد

 سخنگوى ستاد شناسايى مشموالن بسته حمايت معيشتى از تمديد 
مهلت ثبت درخواست در سامانه معيشتى براى سرپرستان خانوارى كه 
در ليست يارانه بگيران نقدى نيستند؛ اما متقاضى دريافت بسته معيشتى 

هستند تا 30 دى خبر داد.
به گزارش تســنيم، حســين ميرزايى، ضمن اعالم اين خبر اظهار كرد: 
عالوه بر اين از روز گذشته، افرادى كه در آذرماه اعتراض خود را ثبت 
كرده بودند، مى توانند وارد سايت شده و نتيجه اعتراض خود را مشاهده 
كنند. اين افراد نيز تا30 دى ماه مهلت مشــاهده نتيجه اعتراض و ثبت 

درخواست بازبينى مجدد دارند.
وى افزود: همچنين آن دسته از افرادى كه درخواست بازبينى داده بودند 
و قصد انصراف دارند، امكان لغو درخواست بازبينى تا آخر اين ماه در 

سايت برايشان فراهم شده است.
سخنگوى ستاد شناسايى مشموالن بســته حمايت معيشتى از تمديد 
hemayat.mcls.gov. مهلت ثبت درخواست در سامانه معيشتى

ir براى سرپرستان خانوارى كه در ليست يارانه بگيران نقدى نيستند؛ اما 
متقاضى دريافت بسته معيشتى هستند تا 30 دى خبر داد.

ثبت نام مرحله دوم طرح ملي مسكن
 پيش از عيد

 معاون وزير راه وشهرسازي از اتمام پااليش ثبت نام كنندگان طرح ملي 
مسكن خبر داد و گفت:  تالش مي كنيم پيش از عيد مرحله دوم ثبت نام 

طرح ملي مسكن را انجام دهيم. 
به گزارش تســنيم، محمود محمودزاده درباره آخرين وضعيت پااليش 
ثبت نام كنندگان طرح ملي مسكن اظهار كرد: پااليش يكي از سامانه ها 
يعني سامانه فرم «ج» قبال به اتمام رسيده بود. بر اساس اعالم قبلي قرار 
بود پااليش 3 سامانه ديگر نيز تا نيمه بهمن به پايان برسد كه خوشبختانه 

اين هفته انجام شد. 
وى، توضيح داد: يكي از داليلي كه باعث شــده است پااليش زودتر از 
موعد مقرر به اتمام برسد، همزماني و گسترده تر كردن اقدامات در اين 

زمينه بوده است. 
محمودزاده بيان كرد:  در گذشته پااليش ها به نوبت انجام مي شد اما در 
طرح ملي مســكن تقريبا اين پااليش ها را همزمان كرده ايم و به همين 

دليل توانسته ايم پروسه پااليش ثبت نام كنندگان را سريع تر انجام دهيم.

سقف خريد و فروش نقدى ارز در بازار 
متشكل 50 هزار يورو شد

 ســقف خريدوفروش نقدى ارز در بازار متشــكل معامالت ارز 
ايران از 10 هزار دالر به 50 هزار يورو يا معادل آن به ســاير ارزها 

تغيير كرد.
 بانك مركزى ابالغ كرد كه با توجه به مصوبه شــوراى پول و اعتبار 
به منظور تســهيل تعامالت ارزى كارگزاران بازار متشكل معامالت 
ارز ايران از جمله بانك ها و صرافى هاى مجاز در بســتر الكترونيكى 
اين بازار، ســقف خريدوفروش نقدى ارز برايشان به 50 هزار يورو 

يا معادل آن به ساير ارزها تعيين مى شود.
به گزارش ايســنا، گفتنى اســت؛ پيش از اين سقف خريدوفروش 
نقدى ارز در بازار متشــكل معامالت ارزى كه در پايان سال 1391

مصوب شــده بود، معادل 10 هزار دالر بود كه اكنون افزايش يافته 
است.

برقرار بودن پروازهاى ايران 
به مقاصد خارجى، به جز سوئد

 پروازهاى ايران به مقاصد خارجى، به جز ســوئد برقرار اســت.  
دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى از انجام شدن پروازهاى خارجى 
به مقاصد كشــورهاى مختلف طبق روال عادى خبر داد و گفت: در 
اين ميان فقط پرواز به مقصد ســوئد آن هم به دليل اعالم دولت اين 
كشــور متوقف شده كه به نظر مى رسد پس از مدتى دوباره به روند 

طبيعى خود باز خواهد گشت.
به گزارش ايســنا، پــس از افزايش تنش ها در منطقــه كه در پى به 
شهادت رســيدن سپهبد ســليمانى، پاسخ قاطع موشــكى ايران به 
پايگاه هاى آمريكايى در عراق و سقوط هواپيماى اوكراينى در تهران 
در هفته پيش اتفاق افتاد، برخى كشــورها و ايرالين ها اعالم كردند 
كه پروازشــان را بر فراز آســمان ايران و عراق را ممنوع، متوقف يا 

تعليق مى كنند.
البته پس از انتشــار اين اخبار محمد اســالمى، وزير راه وشهرسازى 
دربــاره وضعيت پروازهاى عبورى اينگونه به ايســنا توضيح داد كه 
پروازهــاى بين المللى به مقصد ايران و پروازهــاى عبورى بر فراز 
آســمان اين كشــور در حالت عادى برقرار اســت و تنها آمريكا و 
سنگاپور پروازهاى  خود را به ايران و عراق ممنوع كرده اند كه سهم 

چندانى در اين زمينه ندارند.
در هميــن رابطــه مقصــود اســعدى ســامانى، دبيــر انجمن 
پروازهاى  وضعيــت  آخرين  دربــاره  هواپيمايى  شــركت هاى 
خارجــى ايرالين هاى داخلى به كشــورهاى مختلف به ايســنا 
گفــت: شــركت هاى هواپيمايــى داخلــى طبــق روال عادى 
پروازهاى خارجى شان را به مقاصد كشــورهاى مختلف انجام 
مى دهنــد و وضعيــت ايرالين هــاى داخلى از اين نظــر تغيير 

چندانى نســبت به گذشته نكرده است.
وى بــا بيــان اينكه در اين ميان تنها دولت ســوئد اعــالم كرده كه 
هواپيماهاى ايرانى نبايد به اين كشــور بيايند، افــزود: تنها ايران اير 
به مقصد اســتكهلم و گوتنربگ در ســوئد پرواز داشت كه با توجه 
به بيانيه اخير دولت ســوئد فعال متوقف شــده اســت اما براى بقيه 

پروازهاى خارجى مشكلى به وجود نيامده است.
دبيــر انجمن شــركت هاى هواپيمايى بــا تأكيد بر اينكــه تأخير به 
وجود آمــده در برخى پروازهاى خارجى ارتباطى با توقف يا ايجاد 
محدوديت براى آن ها نداشته و داليل ديگرى دارد، گفت: بر اساس 
تجارب گذشته كه ســابق بر اين هم وقفه هايى در برخى پروازهاى 
بين المللى به وجود مى آمد اما پس از گذشــت زمانى مشــكل حل 
مى شــد، بنابراين به نظر مى رسد كه توقف پرواز به مقصد سوئد نيز 
مقطعى باشد و پس از ارزيابى مجدد دوباره اين پروازها نيز به روال 

عادى خود برگردد.

مصرف گاز روى مرز هشدار
 موج ســرماي شــديدي كه از روزهاي گذشته بخش وســيعي از كشور را فرا گرفته، 
موجب ثبت ركورد تازه اي در مصرف خانگي و تجاري گاز طبيعي شــده است. به طوري 
كه از روز يكشــنبه مصرف گاز طبيعي با گذر از ميزان 573 ميليون مترمكعب، به درجه 

هشدار رسيده است. 
تداوم رشــد مصرف در بخش هاي خانگي در نهايت، محدوديت هاي وســيعي را براي 

گازرساني به بخش هاي صنعتي و نيروگاهي ايجاد خواهد كرد. 
سرپرست مديريت گازرساني شركت ملي گاز ايران در همين راستا اظهار كرد: الزم است 

مشــتركان گاز طبيعي از گرم كردن محيط هايي كه استفاده نمي كنند، بپرهيزند و دماي رفاه 
را در محدوده 18 تا 22 درجه نگه دارند تا شــركت ملي گاز ايران افزون بر خدمات دهي 
مطلوب به مردم، به بخش هاي نيروگاهي، توليدي و صنعتي نيز گاز را با جرياني ايمن و 

پايدار عرضه كند. 
به گزارش ايلنا، غالمرضا مشــايخي تأكيد كرده است گازرساني به بخش خانگي همواره 

در اولويت اين شركت قرار دارد.
افزايش بارش ها و موج ســرماي زمستان گستره وسيعي از جغرافياي ايران را در بر گرفته 
اســت. اين امر در روزهاي اخير، به ويژه در مناطق سردسير، افزايش چشمگير مصرف را 

به دنبال داشته است. 

 كنترل مصرف نيازمند همكاري بخش خانگي
وى با اشــاره به افزايش مصرف گاز در ســرار كشور، درباره آمار گازرساني توضيح داد: 
اكنون به حدود 30 هزار روســتا با 4/6 ميليون خانوار و 1184 شــهر با 18ميليون خانوار 
گازرساني شده است همچنين توسعه شبكه گاز براي بخش هاي توليد، صنايع و نيروگاهي 
پيوســته ادامه دارد. مشــايخي با تأكيد بر لزوم مصرف بهينه گاز طبيعي و رعايت نكات 
ايمني، درباره تأمين گاز مورد نياز بخش صادراتي كشور نيز اظهار كرد: در بخش صادرات 
ما همچنان به تعهد خود عمل مي كنيم و جاي هيچ نگراني نيســت، اما در بخش صنعت، 
اگر مردم به ما كمك نكنند مجبور هستيم براي گرم نگه داشتن خانه هاي آنان، گاز صنايع 

و ديگر بخش ها را محدود كنيم. 

 اگرچه برخى كارشناسان معتقدند تصويب 
ماليات ستانى از خانه هاى خالى در بودجه 99
توسط كميسيون تلفيق، اقدامى بى فايده است، 
اما برخى ديگر آن را تأكيدى بر قانون موجود 

و زمينه ساز اجراى آن مى دانند.
قانون ماليات بر خانه هاى خالى كه در ســال 
1366 تصويب شده و تا سال 1380 نيز ادامه 
داشت، در همين ســال به دليل بى اثر بودن از 
يك سو و باالبودن هزينه هاى دريافت اين پايه 
مالياتى نسبت به درآمدهاى آن از سوى ديگر، 
قانون ماليات بــر خانه هاى خالى به طور كلى 

كنار گذاشته شد.
با اين حال بار ديگر در سال 94 اين قانون در 
قالب ماده 54 مكرر اصالحيه قانون ماليات هاى 
مستقيم به تصويب مجلس رسيد كه در يكى از 
تبصره هاى آن، وزارت راه و شهرسازى مسئول 
تهيه سامانه شناســايى خانه هاى خالى تعيين 

شده است.
به گزارش مهــر، يكى از ايــرادات اين ماده 
قانونى، مكلف نشدن ساير دستگاه هاى دارنده 
اطالعــات ملكــى افراد و اشــخاص از قبيل 
ســازمان ثبت اســناد و امالك كشور، وزارت 
نيرو، شــهردارى ها و ديگر نهادهاى مربوطه 
بــراى ارائه ايــن اطالعات بــه وزارت راه و 
شهرســازى براى درج در ســامانه شناسايى 

خانه هاى خالى است.
 سامانه امالك و اسكان 

چه زمانى آماده مى شود؟
اگرچه محمود محمودزاده معاون مســكن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازى بارها بر 
اتمام فرآيند تهيه و راه اندازى سامانه خانه هاى 
خالى تا پايان سالجارى تأكيد داشته، اما به نظر 
مى رسد همچنان اين معاونت با سد بزرگى به 
نام مقاومت دستگاه هاى مرتبط با اين سامانه در 

ارائه اطالعات خود روبه رو هستند.
از همين روســت كه وزارت راه و شهرسازى 
پيشــنهاد اليحه اصــالح قانــون ماليات بر 
خانه هاى خالى را به هيأت دولت ارائه  كرده تا 
در قانون جديد، ارائه اطالعات به وزارت راه و 
شهرسازى به عنوان متولى تهيه سامانه شناسايى 

خانه هاى خالى، اجبارى شود.
 موافقان و مخالفان 
مصوبه كميسيون تلفيق

با اين حال على اصغر يوسف نژاد نايب رئيس 
كميســيون تلفيق اليحه بودجه 99 مجلس از 
تصويب مصوبه اى در اين كميســيون مبنى بر 
دريافت ماليات از خانه هــاى خالى در قانون 

بودجه سال 99 خبر داده است.
مصوبــه اى كه مخالفــان و موافقانى نيز دارد؛ 
مخالفان ايــن مصوبه معتقدنــد وقتى قانون 
مســتقلى در اين بــاره وجــود دارد، نيازى به 
تصويب قانون جديد ماليات بر خانه هاى خالى 
نيســت و بهتر اســت اگر اين قانون، ايراداتى 
دارد، رفع شــده و به كارآمدى برسد؛ بنابراين 
مصوبه كميسيون تلفيق، تكرار مكررات خواهد 
بود.اما موافقان مصوبه اخير كميســيون تلفيق 
مجلــس مى گويند با توجه بــه طوالنى بودن 
پروسه اصالح قانون موجود و همچنين باتوجه 

به كاهش يك باره درآمدهاى دولت كه درنتيجه 
مى توان به سراغ ساير منابع درآمدى از جمله 
ماليات بر خانه هاى خالى رفت، لذا واردكردن 
اين مصوبه كميســيون تلفيق مجلس به قانون 
بودجــه 99، مى تواند ضمانــت اجرايى آن را 

دوچندان كند.
 جزئيات مصوبه كميسيون

 تلفيق بودجه 99
به ويژه كه در مصوبه كميســيون تلفيق بودجه 
99، اصــل بر شناســايى خانه هــاى خالى و 
دريافــت ماليات از آنها طبق مــاده 54 مكرر 

قانون ماليات هاى مستقيم است.
از ديگــر مواردى كه كميســيون تلفيق تالش 
كــرده در مصوبــه خود، ضعف هــاى قانون 
موجود را برطــرف كند، الزام دســتگاه هاى 
مرتبط با شناســايى خانه هاى خالى براى ارائه 
اطالعــات خود به وزارت راه و شهرســازى 
است؛ همچنين درآمد حاصله از ماليات ستانى 
از محــل اين پايــه مالياتى به صــورت كامًال 
مساوى ميان شهردارى ها (در شهرهاى باالى 
100 هزار نفر) و دولت با عامليت سازمان امور 

مالياتى تقسيم مى شود.
 درآمد ماليات خانه هاى خالى 

به جيب مردم مى رود
در همين خصوص محمد عنايتى نجف آبادى، 
كارشــناس ساخت و ساز مسكن با بيان اينكه 
پيش از اعمال تحريم هاى شــديد نفتى عليه 
كشــورمان، سهم بخش نفت در بودجه كشور 
به اســتناد اظهارات كارشناسان حوزه اقتصاد 
كالن تا 35 درصد بوده، گفت: در شرايط فعلى 
و محدوديت هاى اعمال شــده بر فروش نفت 
كشــور، ســهم بخش نفت مى بايست با ساير 
بخش هاى درآمــدى نظير ماليات بر خانه هاى 

خالى جبران شود.
وى افزود: اين ماليات در حقيقت يك ماليات 
تنظيمى تلقى مى شــود و هــدف آن، تنظيم 
بازار مســكن و جلوگيرى از ورود تقاضاهاى 
سرمايه اى به اين حوزه است اما در اين شرايط 
و با وجود 2/6 ميليون واحد خالى در كشور، 
دريافــت اين ماليــات عالوه بــر تنظيم بازار 

مسكن، مى تواند درآمد قابل توجهى را از جيب 
سوداگران، روانه جيب مردم كند.

9 هزار و 500 ميليارد تومان، درآمد 
ناشــى از دريافت ماليات بر خانه هاى 

خالى
عنايتــى نجف آبادى ادامه داد: پس از تصويب 
قانون ماليات بر خانه هاى خالى، دريافت اين 
ماليات، به ايجاد ســامانه ملى امالك و اسكان 
به منظور شناســايى خانه هاى خالى در كشور 
منوط شــد. بديــن منظور، مجلس شــوراى 
اسالمى، ضرب االجل 6 ماهه اى را بر ايجاد اين 
سامانه به دولت داد. در حال حاضر با گذشت 4

سال از اتمام مهلت تعيين شده، دولت همچنان 
وعده ايجاد ســامانه را مى دهد و از ســامانه 

امالك رونمايى نشده است.
اين كارشــناس عمران در بيان درآمد حاصل 
از دريافــت ماليات بر خانه هــاى خالى براى 
كشور، افزود: در شرايط فعلى و با نرخ اعالمى 
از ســوى مجلس در قانون دريافت ماليات بر 
خانه هاى خالى در كشور، با احتساب اين امر 
كه قيمت خانه هاى خالى از قيمت ميانگين در 
كشور تبعيت كند، دريافت اين ماليات مى تواند 
9 هــزار و 500 ميليــارد تومــان را از جيب 

سوداگران به خزانه دولت سرازير كند.
 نرخ درياقت ماليــات بر خانه هاى 

خالى مناسب نيست
عنايتى نجف آبــادى، ضمن اشــاره به اينكه 
ماليات بر خانه هاى خالى تنها از ســوداگران 
بازار مســكن دريافت مى شــود، گفت: قانون 
فعلى ماليات بر امالك خالى با نرخ هاى مالياتى 
تعيين شــده كارآيى الزم را در عرضه مسكن 
خالى به بازار اجاره ندارد، اما با همين سازوكار 
تعيين شده مى توان رقم هاى كالنى را به دست 

آورد.
وى عنوان كرد: الزم است عالوه بر راه اندازى 
ســامانه امالك و اسكان كشور توسط وزارت 
راه و شهرســازى، قانون فعلى اصالح شده و 
هزينه نگهدارى خانه هاى خالى را براى مالكان 
افزايش دهد تا عالوه بــر تنظيم بازار، درآمد 

قابل توجهى براى كشور به دست آيد.

 مصوبه كميســيون تلفيق به كمك 
قانون فعلى مى آيد

عنايتى نجف آبادى در پاســخ به اين پرسش 
كه آيا مصوبه كميسيون تلفيق با قانون ماليات 
بر خانه هــاى خالى، موازى كارى محســوب 
مى شود يا خير، اظهار كرد: دريافت اين ماليات 
تنظيمى از سوى دولت در هر صورت مى تواند 
به منظور جلوگيرى از ورود سوداگران به بازار 
مسكن مؤثر باشد و ميان دريافت آن از سوى 
شهردارى ها يا ســازمان امور مالياتى تفاوتى 

نيست.
 آوردن ماليات بر خانه هاى خالى در 
بودجه، موازى كارى با قانون فعلى است

مهدى غالمى كارشناس اقتصاد مسكن نيز با 
بيان اينكه من موافق مصوبه كميسيون تلفيق 
بودجه 99 درباره اضافه شدن ماليات ستانى از 
خانه هاى خالى در بودجه 99 نيستم، گفت: 
با توجه به محدودبودن زمان قوانين مندرج 
در احكام بودجه هاى ســنواتى، قطعا اجراى 
ايــن مصوبه در طــول يك ســال عملياتى 

نخواهد شد.
وى ادامه داد: بايد اجراى ماليات بر خانه هاى 
خالى به صورت تدريجى و متمركز در يك نهاد 
اجرا شود و سازمان امور مالياتى آن را پيگيرى 
كند. اما اگر اين مصوبه در بودجه ســال آينده 
به صورت قانون درآيــد، امكان دريافت آنكه 
به صورت پلكانى در طول چند ســال و در هر 
سال با اضافه شــدن درصدى به مبالغ مالياتى 

آن، وجود نخواهد داشت.
 وقتى ســامانه اســكان راه اندازى 
نشــده، تصويــب مجدد ماليــات بر 
خانه هاى خالى در بودجه بى فايده است

كارشــناس اقتصــادى گفــت: وزارت راه و 
شهرســازى هنوز نتوانسته ســامانه امالك و 
اســكان را راه اندازى كنــد؛ بنابراين حتى اگر 
اين پايه مالياتى در قانون بودجه ســال آينده 
هم گنجانده شــود، باز هم منوط به شناسايى 
خانه هاى خالــى از طريق راه اندازى ســامان 
امالك و اســكان خواهد بود كه تاكنون چنين 

سامانه اى طراحى نشده است.

قاچاق بيش از 2/1 
ميليارد دالرى لوازم 
خانگى در كشور

 در خوشــبينانه ترين حالت قاچاق لوازم 
خانگى 2/1 ميليارد دالر در كشــور اســت 
كه درصورت جلوگيرى از قاچاق، مى توان 
53 هزار شــغل در اين حوزه به طور مستقيم 

ايجاد كرد.
يك كارشــناس اقتصادى بــا تأكيد بر 2/1

ميليارد دالر بــرآورد حجم قاچــاق لوازم 
خانگى در كشور، گفت: اين تخمينى است 
كه ســتاد مبارزه با قاچــاق كاال اعالم كرده 
اســت. اما با توجه به ممنوعيت ورود لوازم 
خانگى به كشور و وجود لوازم خانگى هاى 
بــروز در بازار، حجم قاچــاق بيش از اين 

ميزان است.
به گزارش اقتصاد آنالين، رســول جمشيدى 
بيان كــرد: در حوزه لــوازم تصويرى مانند 
تلويزيون به 3/2 ميليون دستگاه نيازمنديم. در 

ســال 1396 ما فقط 9 هزار دستگاه واردات 
قانونــى و 3/1 ميليون دســتگاه توليد داخل 
داشتيم. بنابراين حدود 890 دستگاه تلويزيون 
به صورت قاچاق وارد كشــور شده است كه 

حدود 40 درصد بازار را تشكيل مى دهد.
وى افزود: در حوزه يخچال فريزر نيز همين 
مشكل وجود دارد. تقريبا 2 ميليون دستگاه 
نيــاز بازار اســت كه از ميــزان، 128 هزار 
دستگاه به صورت قانونى وارد و يك ميليون 
دســتگاه نيز در داخل توليد مى شود. مابقى 
نيز كه 40 درصد نياز بازار را تشكيل مى دهد 
(حدود 850 هزار دستگاه) به صورت قاچاق 

تأمين مى گردد.
اين كارشناس اقتصادى بيان كرد: در 3 سال 
اخير برخــوردى جدى بــا عرضه كنندگان 
لوازم خانگى قاچاق نداشــته ايم. بر اساس 
گــزارش گمرك در ســال 1395، 5 ميليون 
دالر تلويزيــون به ايران وارد شــده ولى بر 
اساس گزارش كشــورهاى صادركننده اين 

ميزان بيش از 380 ميليون دالر است.
جمشــيدى با حضــور در برنامــه پايش با 
بيان اينكه در حال حاضر شــركت هاى لوازم 

خانگــى كره جنوبى ارتباط خودشــان را با 
ايران قطع كرده اند، گفت: همين شــركت ها 
حاضــر شــده اند در ســال 1398 و 1399

عــوارض مغازه هايى كه تابلو بــا برند آنها 
دارنــد را پرداخت كنند. حال اين ســؤال 
به وجود مى آيــد كه چگونه محصوالت اين 
شــركت ها با وجود قطع ارتباط رسمى، به 

ايران مى رسد؟
وى افزود: اين شركت ها با حفظ تبليغاتشان، 
در حال دورزدن كشور هستند بدين صورت 
كه با عدم پرداخت تعرفه هاى گمركى و ارائه 
نكردن خدمات پس از فروش، به فعاليت در 

بازار لوازم خانگى ادامه مى دهند.
كارشــناس اقتصــادى گفــت: در حــوزه 
قانون گــذارى قوانين خوبــى داريم اما اجرا 
نمى شــوند. نمونه آن مــاده 13 قانون مبارزه 
بــا قاچاق كاال اســت كه ســال 1396 همه 
واردكنندگان را موظف كرده برچســب هاى 
شناسه كاال و كد رهگيرى را براى محصوالت 
بگيرند. جمشيدى افزود: با شناسه كاال، مدل 
و مشخصات دستگاه را مى توان متوجه شد و 
با كدرهگيرى از اصالت كاال اطمينان حاصل 

كرد. بيشتر دغدغه دولت در مبارزه نكردن با 
قاچاق اين لوازم التهاب بازار اســت كه البته 

چاره دارد.
اين كارشــناس اقتصادى بيان كــرد: بايد به 
واردكنندگان اصيل اجازه واردات داده شود. 
البته توليدكننــدگان داخلى ادعــا دارند كه 

مى توانند نياز داخل را تأمين كنند.
وى ادامه داد: خيلــى از برندهاى كره اى در 
حال حاضر در داخل كشــور توليد مى شود و 
قطعات اصلــى آن به صورت واردات تدمين 
مى گردد. از نظر كيفى نيــز توليدات داخلى 
با خارجى تفاوت اندكــى دارد اما تأثيرگذار 

نيست.
جمشــيدى با بيان اينكه در سال 1396 همه 
توليدكنندگان ملزم شــدند شناسه كاال را بر 
روى محصوالتشــان درج كننــد، گفت: تا 
مرداد 1398 به آنها فرصت داده شد اين كار 
را انجام دهند، اما هنوز انجام نشده است. ما 
تا برخورد با متخلفين نداشته باشيم، كاهش 
قاچاق صورت نمى گيرد. ما در سطح عرضه 
برخوردى از ســوى بازرســان و نهادهاى 

محصول مشاهده نمى كنيم.

ماليات بر خانه هاى خالى
 يك تير و دونشان دولت
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پس از اخراج والورده
سرمربى جديد بارسلونا معرفى شد

 ســران باشگاه بارسلونا بالفاصله پس از اخراج «والورده» سرمربى 
خود، جانشين وى را انتخاب كردند. 

به گزارش مهر، باشگاه بارسلونا اسپانيا پس از فرازونشيب هاى فراوان 
اين تيم در فصل جارى رقابت هاى الليگا اسپانيا و ليگ قهرمانان اروپا 

تصميم به اخراج ارنستو والورده گرفت. 
سرمربى اخراجى آبى انارى پوشان كه موفق شد با اين تيم به قهرمانى 
در الليگا هم برسد هرگز نتوانست محبوبيت مربيان قبلى اين باشگاه 
را نزد هواداران پيدا كند تا طرفداران يكى از بزرگترين باشگاه هاى دنيا 

از رفتن او استقبال كنند. 
«كيكه ســتين» ســرمربى 61 ساله اســپانيايى كه پيش از اين هدايت 
تيم هاى الس پالماس و رئال بتيس را برعهده داشــت، با قراردادى تا 

ژوئن 2022 هدايت بارسلونا را به عهده گرفت. 
وى در حالى جانشــين والورده شــد كه از «رونالد كومان» و «ژاوى 
هرناندز» به عنوان اصلى ترين گزينه هاى ســرمربيگرى بارسا نام برده 

شده بود. 

يحيى گل محمدى سر مربى پرسپوليس شد
 يحيــى گل محمدى ســرمربى تيم 
فوتبال شــهرخودرو مشــهد با باشگاه 
پرســپوليس به توافق رسيد تا اين مربى 
جانشين گابريل كالدرون آرژانتينى شود. 
يحيى گل محمدى بــراى يك فصل و 
نيم با سرخپوشان تهرانى به توافق كامل 
رســيد. اين انتقال 9 ميليارد تومان براى 
پرســپوليس آب خورد. 4 ميليارد براى 
رضايت نامه به باشــگاه شــهرخودرو و 5 ميليارد هم به گل محمدى 
پرداخت شد. تا سرمربى فعلى شهرخودرو مشهد با دريافت رضايتنامه 

هدايت سرخپوشان بر عهده گرفت. 
به گزارش ورزش 3، هدايت پرســپوليس بــر عهده گابريل كالدرون 
آرژانتينى بود كه از اين تيم جدا شد. اين مربى توانست در پايان هفته 
شــانزدهم با 34 امتياز، پرســپوليس را صدرنشين ليگ برتر كند و در 

جام حذفى هم به مرحله نيمه نهايى برساند. 

سروش رفيعى شاگرد قلعه نويى 
در سپاهان شد

 هافبك شهرخودرو مشهد پس از فســخ قرارداد خود به سپاهان 
پيوست. 

ســروش رفيعى كــه در نيم فصل نخســت رقابت هــاى ليگ برتر 
در شــهرخودرو مشهد حضور داشت پس از فســخ قرارداد خود به 
ســپاهان پيوست.  به گزارش مهر، هافبك پيشين پرسپوليس، فوالد و 
شهرخودرو با عقد قراردادى رسمى به عضويت زردپوشان اصفهانى 

درآمد تا براى اين تيم در نيم فصل دوم بازى كند. 

مربى اسبق رئال مادريد دستيار مجيدى 
 مربى اسبق رئال مادريد به كادر فنى باشگاه استقالل ملحق خواهد 

شد. 
به گزارش ايرنا، با اعالم كامران منزوى، ميليســى كيليكيچ كه سابقه 
مربيگرى در تيم هاى دوم و ســوم رئــال مادريد را در كارنامه دارد به 

كادر فنى استقالل اضافه خواهد شد. 
فرهاد مجيدى پس از گفت وگو با اين مربى اهل صربســتان با وى به 

توافق رسيد. كيليكيچ قرار است امروز چهارشنبه وارد ايران شود. 

تحت فشار به جدايى گل محمدى رضايت  دادم!
 مالك باشگاه شهرخودرو مى گويد فشار زيادى ايجاد شد تا راضى 

به جدايى سرمربى تيمش شود. 
به گزارش ايسنا، فرهاد حميداوى درباره جدايى يحيى گل محمدى از 
تيم فوتبال شــهر خودرو، اظهار كرد: انصارى فرد گفتند براى جدايى 
گل محمدى فشــارى از جانب او نبوده، مــا هم اين را قبول داريم اما 
اگر فشارى نبود، باشگاهى كه نزديك به 50 ميليارد براى آسيايى شدن 
هزينه كرده، چند روز پيش از بازى حســاس براى جدايى ســرمربى 

تيمش رضايت مى دهد؟
 وى افزود: اينكه گفته مى شــد پول خوبى براى جدايى گل محمدى 
دريافت كرديم بايد بگويم ما ســنگ بزرگى گذاشتيم كه پرسپوليس 
از ايــن كار صرف نظر كند، اما نه تنها اين كار را نكرد بلكه فشــارها 

روز به روز بيشتر شد. 

ديدار فوالد خوزستان و استقالل لغو شد
 ديدار تيم هاى فوالد خوزستان و استقالل در هفته هفدهم ليگ برتر 

لغو و به زمان ديگرى موكول شد. 
به گزارش ايرنا، طبق برنامه اعالم شده، تيم فوتبال فوالد خوزستان در 
يكى از حســاس ترين ديدارهاى هفته هفدهم ليگ برتر فوتبال كشور 

قرار بود روز جمعه 27 دى ماه در اهواز از استقالل ميزبانى كند. 
اين درحالى بود كه هر 2 تيم مصرانه تأكيد داشــتند كه آن ها در زمان 
معين شده به هيچ وجه به ميدان نخواهند رفت و در سوى مقابل سازمان 
ليگ فوتبال ايران نيز تأكيد زيادى داشت تا اين ديدار طبق برنامه انجام 
شود.  اما مخالفت سازمان ليگ راه به جايى نبرد و در نتيجه اين ديدار 

لغو و به زمان ديگرى موكول شد. 
ســاير ديدارهاى هفته هفدهم ليگ برتر فوتبــال،  در روزهاى 5 و 6

بهمن ماه برگزار خواهد شد. 

براى حضور در گزينشى المپيك
تيم ملى تنيس روى ميز 
راهى پرتغال مى شود

 تيم ملى تنيس روى ميز كه در اردوى آماده سازى مجارستان به سر 
مى برد يك روز پيش از اعزام به محل برگزارى رقابت هاى گزينشى 
المپيك تركيب كامل خود را براى شركت در اين مسابقات در اختيار 

خواهد داشت. 
بــه گزارش مهر، ملى پوشــان تنيــس روى ميز ايران كه مســابقات 
گزينشــى المپيك را پيش رو دارنــد دور جديد تمرينات  خود را در 

كمپ تمرينى مجارستان آغاز كردند. 
اين اردو تا 28 دى ماه ادامه دارد وسپس راهى پرتغال مى شوند. 

نوشاد و نيما عالميان، امين احمديان، اميرحسين هدايى و حميدرضا 
طاهرخانى تركيب تيم ملى تنيس روى ميز را در مســابقات گزينشى 

المپيك تشكيل خواهندداد. 
مسابقات گزينشى المپيك 2 تا 6 بهمن ماه در پرتغال برگزار مى شود. 
از مجموع 64 تيم شركت كننده در اين رقابت ها، 9 تيم سهميه حضور 

در المپيك 2020 را كسب خواهند كرد. 

گروه بندى واليبال المپيك 2020
ايران با بچه غول ها هم گروه مى شود

 همزمان بــا اتمام رقابت هــاى انتخابى واليبــال المپيك توكيو، 
گروه بندى مرحله نخســت المپيك 2020 در 2 بخش زنان و مردان 
مشــخص شــد و تيم ملى واليبال مردان كشــورمان رقباى خود را 

شناخت. 
 ،volleyball. it به گزارش ايرنا، براســاس اعالم تارنماى ايتاليايــى
گروه ها براســاس جايگاه كنونى تيم ها در رنكينگ فدراســيون جهانى 
واليبال با استفاده از سيستم مارپيچ (الگوريتمى است كه در سازماندهى 
رقابت براى تعريف تيم ها و ســيدبندى آن ها استفاده مى شود) تشكيل 

شده اند. 
 بر اين اساس گروه بندى اعالم شده از قرار زير است:

 A گروه 
1- ژاپن، 2- لهستان ، 3- ايتاليا ، 4- كانادا ، 5- ايران و 6- ونزوئال 

 B گروه
1- برزيل، 2- آمريكا ، 3- روســيه، 4- آرژانتين، 5- فرانســه ، 6- 

تونس 
طبق برنامه اعالم شــده، 4 تيم برتر نخســت گروه بــه دور بعد اين 
رقابت هــا راه پيدا كرده و با 4 تيم برتر گروه ديگر ديدار مى كنند. به  
اين ترتيب تيم نخست گروه A با تيم چهارم گروه B، تيم دوم گروه 
A با تيم ســوم گروه B، تيم سوم  گروه A با تيم دوم  گروه B و تيم 

چهارم  گروه A با تيم نخست گروه B ديدار خواهند كرد. 
با اين گروه بندى، شانس تيم ايران براى حضور در مرحله دوم بسيار 

زياد است. 

مدال آوران المپيك
 استخدام وزارت ورزش مى شوند

 وزيــر ورزش و جوانان در جلســه شــوراى معاونــان وزارت 
ورزش و جوانــان گفــت: مــدال آوران المپيك توكيــو در وزارت 

ورزش و جوانان استخدام خواهند شد. 
به گزارش ايســنا، جلسه شــوراى معاونان وزارت ورزش و جوانان با 
حضور وزير، معاونان و مديران كل ستادى در ساختمان سئول برگزار 
شد؛ مسعود ســلطانى فر در شــوراى معاونان اعالم كرد: مدال آوران 
المپيك 2020 توكيو در وزارت ورزش و جوانان استخدام خواهند شد. 
وى در اين نشســت با مهم خواندن تالش هاى ورزشكاران كشورمان 
در عرصه هاى ورزشى از المپيك به عنوان  رويدادى مهم ياد كرد كه 
بايد قهرمانــان و افتخارآفرينان اين رقابت هــا مورد توجه بيش ترى 

قرار بگيرند. 
وزير ورزش و جوانان افزود: وزارت ورزش و جوانان امســال 42 نفر 
از مدال آوران جهانى، المپيكى و آســيايى را استخدام كرده و انشاا... 
پــس از المپيك 2020 توكيــو قهرمانان بيش ترى به اســتخدام اين 

وزارت خانه در خواهند آمد. 

باشگاه هاى ورزشى همدان زيرچتر بسته هاى حمايتى 
  بســته هاى حمايتى تعيين شده براى باشگاه هاى ورزشــى موجب گرايش روزافزون 

متقاضيان صدور مجوز در سطح استان همدان شده است. 
براســاس آمارهاى اعالم شــده، هم اينك بيش از 500 هزار نفر از جمعيت استان همدان 
به صورت پراكنده و غيرســازمانى فعاليت ورزشى دارند كه 85 هزار تن از اين تعداد به 

صورت مستمر و سازمان يافته در رشته هاى مختلف به تمرين و مسابقه مى پردازند. 
روزگارى باشگاه هاى ورزشى همدان اغلب مختص رشته هاى رزمى، فوتبال و بدنسازى 

بود اما امروزه با تنوع رشته ها، شاهد راه اندازى باشگاه هاى مختلف هستيم. 

عالوه بر اين امتيازهاى ويژه اى براى باشــگاه ها درنظر گرفته شــده كه نويدبخش توسعه 
سطح كيفى و كمى آن ها در خدمات رسانى بهتر به ورزش دوستان است. 

در حال حاضر 400 باشــگاه خصوصى در رشته هاى مختلف ورزشى فعاليت دارند كه در 
اين بين بدنســازى، آمادگى جسمانى، رزمى و فوتبال بيشترين سهم را به خود اختصاص 
داده اند. مسئول امور باشــگاه هاى اداره ورزش وجوانان همدان در اين باره گفت: فعاالن 

ورزش همدان براى ساخت، تعمير و تجهيز، تسهيالت بانكى دريافت مى كنند. 
محمدتقــى رحيمى بــه ايرنا اظهار كرد: افرادى كه خواهان دريافت تســهيالت براى 
ساخت مجموعه ورزشى باشند، تا سقف 5 ميليارد تومان تسهيالت اختصاص مى يابد. 
وى با اشاره به اينكه رويكرد ما آسان سازى در راه اندازى باشگاه ها در سطح استان است، 

گفت: براى اشتغالزايى و رقابت بهتر بين باشگاه هاى ورزشى، رعايت حريم 500 متر بين 
2 باشگاه برداشته شد و از اين پس همگان مى توانند تقاضاى تأسيس ارائه دهند. 

مســئول امور باشگاه هاى اداره ورزش وجوانان همدان يادآور شد: از ابتداى امسال تاكنون 
مجوز تأسيس 67 باشگاه ورزشى در سطح اين استان صادر شده است. 

وى بيان كرد: همچنين در سالجارى نسبت به تمديد مجوز 63 باشگاه ورزشى در استان 
اقدام كرديم.  مســئول امور باشگاه هاى اداره ورزش وجوانان همدان افزود: براى نخستين 
بار نيز نخســتين باشگاه بازى هاى الكترونيكى در سطح استان مجوز فعاليت دريافت كرد 
ضمن اينكه در رشــته هايى نظير بازى كودكان شرايط صدور مجوز را مهيا ساخته ايم و 

يكى از سرمايه داران ورزش دوست متقاضى تأسيس باشگاه ورزش پيشكسوتان است. 

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته چهاردهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1230+14932197استقالل مال ثانى 1
1827+14751268شهيد قندى يزد 2
1127+14761165خيبر خرم آباد 3
524+146621712شهردارى همدان 4
424+147342319شهردارى بندر آستارا5
221+146352119فوالد نوين اهواز 6
417+144551612اتحاد اوالن كامياران 7
117-144551415ميالد مهر تهران 8
416+143741511مسن نوين كرمان 9
116-143741415اميد پرسپوليس گناوه10
514-143561419كاسپين قزوين 11
714-143561219اترك بجنورد12
2010-1431101131كارون اروند خرمشهر 13
274-410835-14شهردارى فومن 14

مهدى ناصرنژاد »
 در دنيــاى پر زرق و برق ورزش امروز و 
به ويژه فوتبال عامه پســند، تيم فوتبال پاس 
بــه يكى از دل مشــغولى هاى جامعه فوتبال 
همدان و بــا كمى خوش بينانه تــر بگوييم، 

جامعه فوتبال استان تبديل شده است. 
متأســفانه همانطــور كــه ايــن روزها در 
مطبوعات محلى پرداخته مى شــود، فوتبال 
استان به ويژه پاس در اين برهه بيشتر از هر 
زمان ديگرى حال خوشــى ندارد و به قولى 
بــا هزار اما و اگر و مــن بميرم و تو بميرى 
روى پاى خود دوام آورده، مســابقات دسته 

2 فوتبال كشورمان را ادامه مى دهد. 
همين تيم كــه در پايان نيم فصل نخســت 
با درد و رنج فراوانى توانســت در جايگاه 
دوم گروه خود بايســتد، در نخستين بازى 
نيم فصل دوم كه روز يكشــنبه گذشته (22
دى ماه 98) در بندرعباس انجام شد، با نتيجه 
2 بــر 2 در مقابل نماينده دســته دومى اين 
شهر متوقف گرديد درحالى كه نيمه نخست 
مســابقه را 2 بر صفــر از حريف خود جلو 

بوده است. 
قطعًا اتفاقات رخ داده در تعطيالت يك ماهه 
پايان نيم فصل نخســت بر روند موفقيت و 
حركت رو به جلــوى تيم پاس خيلى تأثير 

گذاشــته و خدا كند اين اتفاقات سرنوشت 
تيم پرماجراى شــهرمان را در پايان فصل به 

ناكجاآباد نكشاند!
يكــى از ايــن اتفاقات، البتــه 2 تا از اين 
اتفاقات اين اســت كــه در اتفاق اولى به 
اين  به  پاس  ســنگين  بدهكارى هاى  دليل 
وآن، پنجــره نقل وانتقــاالت به روى اين 
تيم بســته شــد و پاس نتوانست با جذب 
بازيكنــان مــورد عالقــه اش نقاط ضعف 
خــود را براى نيم فصــل دوم ترميم نمايد 
و ناچار به همان بضاعت نيم فصل نخست 
قناعت كرد، اتفاق دوم هم اين اســت كه 
احمد جمشــيديان سرمربى پاس كه در 2
فصــل اخير با اين تيم و براى شــهر خود 
در كشــاكش بود، گذاشت و رفت و البته 
با علــم به نــدارى و گرفتارى هاى پاس، 
مشــكالت شــخصى خويش را بهانه قرار 
داد و هــر 2 پايش را توى يك كفش كرد 

كه نمى دانم و در توان من نيست!
بايــد بگوييــم و همه اهل فوتبــال همدان 
مى دانند، تيــم پاس را خيلــى از دايه هاى 
مهربان تــر از مــادر از همان ابتــدا بدهكار 
و بدبخــت كرده اند همان هايــى كه ادعاى 
كاربلــدى در ورزش و فوتبــال و مديريت 
فوتبــال داشــتند، خود را به پــاس آويزان 

كرده اند و در تمام ســال هاى گذشته فصل 
به فصل موجــودى و دارايى پاس را قطره 
قطــره مكيدند و بدهــكار اين و آنش كرده 
و او را از ليگ برتر به دســته دوم رساندند. 
همه اين آقايان ادعــاى پهلوانى و مردانگى 
داشــتند غافل از اينكه، آقاجان! در ورزش 
مثًال حرفه اى شما و با قراردادهاى ميلياردى 

نبايد حرف از پهلوانى و مردانگى زد!
گذشــت آن روزگارانى كه مــردان مرد هر 
شــهر و ديار در عالــم ورزش و آمادگى و 
ســالمت كمر همت مى بستند و بدون هيچ 
انتظار و ريا فقط براى شــهر خود و بزرگى 
نام مردم خــود وارد گود رقابت در ورزش 
مى شــدند. اما از زمانى كه پاى پول و اسم 
ورزش حرفه اى به ميان آمد و فوتباليست ها 
يا رشته هاى ديگر از اين شهر و از آن كشور 
باشــگاه هاى  براى  ميلياردى  قراردادهاى  با 

ديگر بــازى مى كنند، ديگــر پهلوانى هيچ 
معنى و مفهومى ندارد، مگر همان مسابقات 
محلى و آماتورى كه بــه غير از يك جايزه 
نمادى پاى پول و قرارداد در ميان نيســت و 
براى زنده نگهداشــتن مرام پهلوانى پاى به 

ميدان مى گذارند. 
امروزه وقتى تمام زندگى، خوشبختى، خانه، 
ماشــين آنچنانى و ســفرهاى خارجى يك 
ورزشكار در گرو پول و درآمدهاى نجومى 
از ورزش مى باشــد حرف زدن از پهلوانى 
تكرارى  جوك گفتن هاى  و  متل گفتــن  مثل 
و آبكى بــراى بچه هاى تازه دندان درآورده 

است. 
گذشــت و رفتند و گذشتند آن پهلوان هاى 
قديمــى، پهلوانى كه در آخرين رهگذر تلخ 
و فروخورده از هم محلى آشناى خود شنيد 
كه (اغور به خير پهلوان، كجا با اين عجله)!؟

سليمان رحيمى »
 هفته چهاردهم رقابت هاى ليگ دســته 
دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشور با انجام 13 
بازى برگزار شــد و تيم هاى مدعى همچنان 

در كورس قهرمانى باقى ماندند. 
در اين هفته شــهردارى و پاس، نمايندگان 
استان نتايج قابل قبولى گرفتند، شهردارى در 
خانه ميهمان خود كاســپين قزوين را با يك 
گل شكست داد و پاس نيز در بازى خارج از 

خانه به تساوى 2 بر 2 دست يافت. 
در گروه نخســت، 4 تيم مدعــى با غلبه بر 
حريفان خود همچنان جايگاه خود را حفظ 
كردند و شهردارى همدان به رغم اين برترى 

در جايگاه چهارم خود باقى ماند. 
اما در گروه دوم بيشتر بازى ها مساوى به آخر 
رسيد و تنها تيم سردار بوكان و ملى حفارى 
اهواز به پيروزى رسيدند و تغيير چندانى در 
جــدول رده بندى به وجــود نيامد، در صدر 
جــدول پاس با يك پله ســقوط در جايگاه 
ســوم قرار گرفت و تيم سردار بوكان با غلبه 
بر ايرانجوان بوشهر به رده دوم صعود كرد. 

نمايندگان اســتان در اين رقابت ها اين هفته 
نتايج نســبتاً خوبى كســب كردنــد، 2 تيم 
شــهردارى و پاس مشكالت عديده دارند و 
با مشــكالت مالى دست و پنجه نرم مى كنند، 
هر 2 تيم در نقل وانتقاالت زمستانى نتوانستند 
بازيكن جذب كنند و با همان داشته هاى خود 
قدم به نيم فصل دوم گذاشتند و در نخستين 

بازى نيز موفق ظاهر شدند. 
شــهردارى در خانه و در يك هواى ســرد 
زمستانى با ارائه يك بازى خوب و قابل قبول 
موفق شــد كاســپين قزوين را بــا يك گل 
شكســت دهد و با كســب 3 امتياز شيرين 

جايگاه خود را در رده چهارم حفظ كند. 
ديگر نماينده استان نيز راهى بندرعباس شده 

بود و در مصاف با تيم قعرنشــين شهردارى 
يك بازى قابل قبــول ارائه داد، پاس در نيمه 
نخســت كامًال بر توپ و ميدان حاكم بود و 
موفق شــد دوبار دروازه ميزبان خود را باز 

كند. 
پاس در نيمه نخســت درحالى اين پيروزى 
را به دســت آورد كه على قربانى نخســتين 
سرمربيگرى خود را تجربه مى كرد. اما دستان 
خالى قربانــى و تجربه كم موجب شــد تا 
پاس در نيمــه دوم نمايش ضعيفى ارائه دهد 
و نتوانســت از اندوخته خود حفاظت كند و 
تيم شهردارى بندرعباس فرصت پيدا كرد تا 
گل هاى خورده را جبران كند و بازى 2 بر 2 

مساوى شد. 
هرچند پاس بازى برده را با تساوى تعويض 
كــرد اما اين از توانايى هــاى اين تيم چيزى 

كم نمى كند و براى پاس به رغم مشــكالت 
مختلف كسب تساوى و يك امتياز در خارج 

از خانه نيز قابل قبول بود.
2 تيم نماينده اســتان با كســب اين نتايج به 
رقابت هــاى نيم فصل دوم اميدوار شــدند و 
بازيكنان 2 تيم نشــان دادند كه با تالش بيشتر 
و دوندگى مى توانند ضعف ها را پوشش دهند. 
زمان زيادى تا پايان نقل وانتقاالت زمستانى 
باقى نمانده و اميدواريم كه در اين فرصت 
هر 2 تيــم بتوانند با جــذب چند بازيكن 
نقــاط ضعف خود را پوشــش دهند تا در 
ادامه رقابت ها موفق تر ظاهر شــوند، البته 
در اين راه كار پاس ســخت تر است، اين 
تيم با پنجره بســته نقل وانتتقاالتى زمستانى 
روبه رو اســت و براى باز كردن اين پنجره 
نياز اســت تا مقدارى از بدهى ها را تسويه 

كند تا كميته اعــالم وضعيت اجازه جذب 
بازيكن را صادر كند. 

اميدواريم كه مشــكالت مالــى 2 طرف را 
مســئوالن اســتان برطرف كننــد و پاس و 
شهردارى بتوانند به حيات خود ادامه دهند. 

پــاس در نيم فصل دوم احمد جمشــيديان 
ســرمربى خود را از دست داد و على قربانى 
دستيار نخست جمشــيديان هدايت پاس را 
بر عهده دارد و اميدوار اســت كه بتواند در 
نخســتين تجربه خود كارنامه قابل قبولى را 

كسب كنند. 
در ادامه اين رقابت ها و در هفته پانزدهم تيم 
فوتبال شهردارى در خارج از خانه در كرمان 
به ميهمانــى مس نوين مــى رود و پاس در 
ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج پذيراى 

تيم ايران جوان بوشهر است. 

پاس و شهردارى 
همچنان در كورس مدعيان

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته چهاردهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

425+146711410چوكاى تالش1
623+146531610سردار بوكان 2
322+145721411پاس همدان 3
321+146351916نفت و گاز گچساران  4
420+145541612ايران جوان بوشهر 5
420+14482139مس شهر بابك 6
19-144731212شهردارى بم 7
118+144641211شهردارى ماهشهر8
17-144552222شهداى بابلسر9
517-14455712شهداى رزكان كرج10
315-144371316ملى حفارى اهواز 11
414-143561317بعثت كرمانشاه12
614-144281218نفت اميديه13
713-143471825شهردارى بندرعباس 14

يادداشت 

اغور به خير پهلوان
جوكار نخستين المپيكى استان

 مسعودمصطفى جوكار مربى كشتى استان مسافر المپيك 2020 توكيو 
ژاپن شد. 

عليرضا دبير رئيس فدراسيون كشتى در حكمى اعضاى كادرفنى تيم ملى 
كشتى آزاد بزرگســاالن را منصوب كرد كه در اين بين مسعودمصطفى 

جوكار از مربيان كشتى استان همدان نيز برگزيده شد. 
جوكار به عنوان مربى تيم ملى كشتى آزاد بزرگساالن تا پايان رقابت هاى 

المپيك 2020 توكيو منصوب شد. 
جوكار پيش از اين نيز ســابقه مربيگرى در تيم هاى ملى كشــتى آزاد 

كشورمان در رده هاى مختلف سنى را داشت. 
مســعود مصطفى جوكار از قهرمانان المپيكى كشــتى همدان به شمار 
مى رود كه در المپيك 2004 آتن يونان توانست به مدال نقره دست يابد. 
جوكار نخستين نماينده استان است كه سهميه حضور در المپيك 2020

توكيو را كسب كرد. 
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فناوري

گزارش 

فرهنگگردشگري

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:56  
خورشيد         07:23                   طلوع 
اذان ظهر                      12:25
غروب خورشيد              17:27

اذان مغرب                   17:47 
نيمه شب شرعي           23:42

باباطاهر

ربات زنده ابداع شد
 محققان دانشگاهى با اســتفاده از سلول هاى قورباغه يك ربات 

زنده ابداع كرده اند كه رفتارهاى آن قابل برنامه ريزى است، 
به گزارش مهر، محققان دانشــگاه هاى ورمونت و تافت از ســلول 
قورباغه موجودات جديدى ساخته اند كه مى توان رفتارهاى آن ها را 

برنامه ريزى كرد، 
ايــن ربات هاى زنــده در حقيقت از ســلول هاى پوســت و قلب 
نطفه قورباغه ســاخته شده اند، ابررايانه هاى اشــكالى ثابت را براى 
ســرهم بندى اين ســلول ها طراحى كردند و در ظرف آزمايشگاهى 
رها كردند، ســلول هاى پوست شكل هاى اين موجودات كوچك را 
مى سازند كه شبيه يك حباب با 4 پا است، از سوى ديگر سلول هاى 

قلب، آن هارا به سمت يكديگر كشاندند. 

100 اپليكيشن مخرب در گوگل پلى كشف شد
 محققان بيش از 100 برنامه مخرب از فروشگاه گوگل پلى كشف 
كردند كه توســط بيش از 4/6 ميليون كاربر اندرويدى در سراســر 

جهان نصب شده اند. 
 GBHackers on Security به گزارش مركز ماهر، ســايت
چندين گزارش را درباره تبليغات مخرب در چند ماه گذشته منتشر 
كرده كه به ســرعت در حال رشد هســتند و كاربران اندرويدى را 
به طور انحصارى هدف قرار دهند تا ميليون ها دالر درآمد كسب كنند، 
بدافزارهاى مخرب، جاســوس افزارها و تبليغ افزارها مى توانند با آن  
دسته همراه شــده و سيســتم هاى كاربر را آلوده كرده و به اختالل 
در روند روتين و نشت اطالعات شــخصى دستگاه هاى اندرويدى 

منجر شوند.

سامسونگ هم گوشى جان سخت توليد كرد
 Xcover Pro سامسونگ از توليد گوشــى جان سختى به نام 
خبر داده كه قرار اســت به زودى براى خريد در نقاط مختلف جهان 

در دسترس قرار بگيرد. 
به گزارش مهر، اين گوشى با 2سال خدمات پس از فروش و 4 سال 

خدمات به روزرسانى امنيتى عرضه مى شود. 
گوشى يادشده در نيمه نخست سال 2020 به تدريج در نقاط مختلف 
دنيا در دسترس قرار مى گيرد و قيمت آن 500 دالر خواهد بود، گوشى 
Xcover داراى برخى قابليت هاى خاص مانند گپ صوتى مشابه با 
واكى تاكى ها خواهد بود، بدين منظور يك اپليكيشــن خاص توليدى 
مايكروسافت به گوشى يادشده اضافه شده است. اين گوشى در برابر 

آب، گرد و خاك، سقوط از ارتفاع و ضربه مقاومت بااليى دارد. 

توليد نانوذرات سيليكونى در مقياس انبوه 
براى ساخت باترى ها

 يك استارت آپ فعال در عرصه نانو درصدد است كه با نانوذرات 
سيليكونى، در توليد باترى ها سهيم شود، 

به گزارش ســتاد توســعه فناورى نانو، ادوانــو (Advano)، يك 
اســتارت آپ نانويى خارجى اســت كه به دنبال توليد انبوه نانوذرات 
سيليكونى براى تأمين نياز بازار باترى هاى يون ليتيم است، اين شركت 
قصد دارد با بهبود فرآيند توليد، قيمت اين نانوذرات را به شدت كاهش 
دهد. اين استارت آپ به دنبال توليد نانوذرات سيليكونى در مقياس انبوه 
براى ارتقا كيفيت باترى هاى يون ليتيم است. پيش بينى مى شود تقاضا 
براى باترى هاى مورد استفاده در خودروهاى الكتريكى و ذخيره سازى 

شبكه تا سال 2040 به 4هزار و 584 گيگاوات ساعت برسد.

پوشك «هوشمند» به زودى عرضه مى شود
 پوشك هوشمند جديدى كه در نمايشگاه CES 2020 رونمايى 
شده به والدين درباره دماى بدن و ميزان ادرار كودكان و نكات خطرآميز  
آنها هشــدار مى دهد. به گزارش فارس ، پوشك هوشمند جديدى كه 
در نمايشگاه CES 2020 رونمايى شده به والدين درباره دماى بدن و 
ميزان ادرار كودكان و نكات خطرآميز  آنها هشدار مى دهد.نمايشگاه علم 
و فناورى CES 2020 به طور رســمى از 7 تا 10 ژانويه سال جارى 
ميالدى در شهر الس وگاس اياالت متحده آمريكا براى عموم برگزار 
شد و ميزبان شــركت هاى بزرگ و غول هاى تكنولوژى متعددى در 
جهان بود.اين پوشك به يك اسكنر مجهز است كه روى پوشك هاى 
ديگر نيز متصل مى شود؛دســتگاه به برنامه اى متصل مى شــود كه به 

مراقبين امكان دسترسى به پوشك را مى دهد.

رونمايى از آثار باقيه
 «آثار باقيه» نوشته ابوريحانى بيرونى رونمايى مى شود. 
اين نشست از سلسه  نشســت هاى ديدار و همزمان با 
سومين سال روز تأسيس شهر كتاب همدان روز پنجشنبه 
26 دى ماه از ســاعت 17 در شهر كتاب همدان برگزار 

مى شود. 
بنابر اعالم، دكتــر پرويز اذكايى (مترجم كتاب) و بهرام 

پروين گنابادى در اين نشست حضور خواهند داشت. 
در معرفى «آثار باقيه: از مردمان گذشــته» نوشته بيرونى 
آمده است: نشر نى اين كتاب را با ترجمه و تعليق پرويز 
ســپيتمان اذكايى منتشر كرده است. اين كتاب به عربى، 

تأليف دانشمند نابغه شهير ايران است. 
به گزارش ايسنا، كتاب مشتمل بر يك مقدمه و 21 فصل 
است، به ترتيب: در ماهيت شب و روز و آغاز آن ها، در 
ماهيت سال  ها كه از تركيب روزها و ماه ها حاصل گردد، 
در چگونگــى مبدأهاى تاريخى و تقويمى، در اختالف 
عقايــد ملل راجع به ذوالقرنيــن، در چگونگى ماه هاى 
مبادى تاريــخ، در چگونگى تاريخ شناســى ها و ازمنه 
سالله هاى شاهان، ادوار سال ها و مبادى آن ها، شهور و 
سنوات يهوديان، مبادى پيامبر نمايان و جماعات منسوب 
به آن ها (جداول تاريخى ترتيبى-ســنواتى انبياى امم و 
ملوك ايران، بابل، مصر و روم)، در اعياد و شهور ايرانيان 
و ســغديان و خوارزميان، در اصالح تقويم خوارزميان، 
در ايام تقويم يونانى كه با ملل ديگر مشــترك است، در 
اعياد و ايــام روزه دارى در ماه هاى يهود، در اعياد و ايام 
تقويم سريانى مربوط به مسيحيان ملكايى، در اعياد و ايام 
روزه مشابه و منطبق با آن مسيحيان، در اعياد مسيحيان 
نســطورى و ايام فطر آن ها، در اعياد مجوسان قديم و 
روزه و فطر صائبان، در اعياد عرب، در اعياد مســلمانان 
و آخر سر مباحث راجع به منازل قمر (طلوع و غروب 

آن ها) و تصاوير جسم نما و جز اين هاست. 
آالثار الباقيه متضمن فوايد ديگر از جمله شــرح برخى 
اساطير قديم، جوانب اجتماعى و مذهبى آن ها، داده هاى 
تاريخــى گران بها كه برخى مقولــه واحدند، نگره هاى 
مؤلــف در زمينه تكامل نوعى، تبــدالت ماده مكون و 
تطورات طبيعى، علل اشــيا و پديده ها و جز آن هاست. 
منابع كتاب، خواه كتبى خواه شفاهى، بالجمله دست اول 
است. شــمارى از مأخذ بيرونى مثل بيش از 7 شاهنامه 
و ســيرالفرس يا كتب تاريخ ايرانيان امروز در دسترس 
نيست. درباره تاريخ يهوديان و مسيحيان، عالوه بر متون 
اصلى بــه زبان عبرى و ســريانى، از اطالعات و اقوال 
دانشمندان يهود و نصاراى هم عصر خود، به ويژه آن چه 
از تقرير دوســتانش ابوالخير خمار و ابوسهل مسيحى 

حاصل كرده، بهره بسيار برده است. 

توزيع سفر انجام مى شود
 «سياســت ما در حوزه گردشگرى داخلى، بحث توزيع سفر است 
كه شــامل فاكتورهاى زمانى و جغرافيايى مى شود، در اين باره نيازمند 
همكارى بيشــتر صداوسيما ازجمله معاونت اســتان هاى اين سازمان 
هســتيم، زيرا هركدام از اســتان ها ما ظرفيت اين را دارند تا به جذب 
گردشگر كمك كنند و شاهد توزيع عادالنه سفر در طول سال باشيم.» 
معاون گردشگرى وزارتخانه ميراث فرهنگى با عنوان اين مطلب گفت: 

اخبار منفى را پررنگ نكنيم. 
ولــى تيمورى با اشــاره به انتشــار اخبار منفى و تأثيــر آن در حوزه 
گردشــگرى يادآور شــد: «اخبار منفى در همه جاى دنيا هســت اما 
مســأله اين اســت كه بازگوكردن يا پررنگ كردن اخبار منفى به حوزه 
گردشــگرى صدمه وارد مى كند، درحالى كه به نظر مى رســد فعاالن 
رســانه اى مى تواننــد با بولد نكــردن اخبار منفى از آســيب به حوزه 

گردشگرى جلوگيرى كنند.»
وى افزود: «اين درحالى است كه معرفى نشدن ظرفيت هاى بى نظير در 
كشور و نيز بولدكردن برخى از اخبار منفى مى تواند باعث شكل گيرى 

تصويرى منفى از ايران براى گردشگران خارجى شود.»
تيمــورى خاطرنشــان كــرد: «تأكيد مى كنــم كه گردشــگرى ما 
ظرفيت هايى دارد كه مى تواند از ايــن حوادث مقطعى عبور كند و 
دوباره خود را بازمى يابد و دوران نشــاط گردشگرى به اين صنعت 

بازمى گردد.»
معاون گردشــگرى كشــور در ادامه به برگزارى نمايشگاه گردشگرى 
و صنايع دستى اشــاره كرد و افزود: «اين نمايشگاه امسال از 23 تا 26
بهمن در محل دائمى نمايشــگاه هاى بين المللــى تهران با حضور 31
اســتان كشور برگزار خواهد شد كه مى تواند به ارائه تصويرى مناسب 
از ظرفيت هاى گردشــگرى، صنايع دســتى و نيز آداب و رسوم مردم 

استان هاى مختلف ارائه دهد.»
 رسانه ملى در خدمت گردشگرى

حجت االسالم و المسلمين ســيدرمضان موسوى مقدم، قائم مقام سازمان 
صداوسيما نيز در اين نشست گفت: «همان طور كه معاون گردشگرى 
كشــور نيز در اين جلســه اعالم كرد، نگاه ما به گردشگرى يك نگاه 
فرهنگى است و در قرآن كريم نيز بر ضرورت سفر تأكيد شده است.»
وى افزود: «به فرموده قرآن اگر انســان به درستى نگاه كند به حقيقت 
مى رسد؛ ازاين رو نگاه به گذشتگان و آثار تاريخى و ديدن مناظر جديد 

مى تواند انسان را در رسيدن به حقيقت يارى كند.»
موسوى مقدم افزود: «در اين ميان وقتى نگاهى به جاذبه ها و ظرفيت هاى 
كشورمان نگاه مى كنيم هر منطقه از كشور ما به گونه اى است كه انگار 
يك كشــور ديگرى است و هر بخش از كشــور ظرفيت هاى دارد كه 
مى تواند به رونق سفر كمك كند و متناسب با اين ظرفيت ها رسانه نيز 
در هر منطقه حضــور دارد و كامًال در خدمت آن قلمروى فرهنگى و 
جغرافيايى اســت كه مى تواند به معرفى ظرفيت هاى هر منطقه كمك 

كند.»
قائم مقــام ســازمان صداوســيما در ادامه گفت: «تا چند ســال پيش 
تمركز ســفرهاى ما بيشتر به سمت شمال كشــور بود اما خوشبختانه 
در ســال هاى اخير ساير شهرستان ها و اســتان هاى كشور نيز با كمك 
رسانه ها ازجمله رسانه ملى تبديل به يك مقصد سفر شده اند و توزيع 

سفرها به مناطق ديگر كشور نيز انجام مى شود.»
حجت االسالم والمسلمين موســوى مقدم خاطرنشان كرد: «رسانه ملى 
در خدمت گردشــگرى اســت و با توجه به ظرفيت هــاى فروانى كه 
در ايــن حوزه وجــود دارد آمادگى كامل براى همــكارى با وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و نيز ستاد مركزى هماهنگى 

خدمات سفر داريم.»

■ دوبيتى باباطاهر 
به خنجر گر برآرند ديدگانم                                    در آتش گر بسوزند استخوانم
اگر بر ناخنانم نى بكوبند                                                    نگيرم دل ز يار مهربانم

■ حديث:
امام على(ع):

برترين مردانگى، شريك كردن برادران در اموال ، و برابرى با آنان در احوال است
غرر الحكم: ج 2 ص 465 ح 3314
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آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى)
مجتمــع مســكونى 600 واحدى ســعيديه در نظــر دارد 
نگهــدارى و تعميــرات تجهيــزات و تأسيســات خــود را 
ــزى  ــه مرك ــار و موتورخان ــامل بيســت و چه ــه ش ك
و 25 دســتگاه ديــزل ژنراتــور، درب بازكن هــا و 
آيفون هــاى 24 بلــوك، بيســت و چهــار دســتگاه 
آنتــن مركــزى تلويزيــون، روشــنايى محوطــه و 
ــه  ــاى 2 حلق ــا، پمپ ه ــع و بلوك ه ــاعات مجتم مش
ــوك،  ــترك 24 بل ــنايى مش ــق، روش ــه عمي ــاه نيم چ
شــبكه آب غيــر شــهرى و فاضــالب داخلــى مجتمــع، 
سيســتم اعــالم حريــق 24 بلــوك، آب نمــاى محوطــه 
ــخ 1398/1/1  ــق مناقصــه از تاري مجتمــع و... را از طري
بــراى مــدت يكســال از طريــق مناقصــه بــه پيمانكار 

واگــذار نمايــد.
دعــوت  ذيصــالح  حقوقــى  اشــخاص  از   
تجهيــزات  از  بازديــد  ضمــن  تــا  مى گــردد 
ــناد  ــت اس ــه درياف ــوع مناقصــه نســبت ب موض
ــا  ــود ت ــنهادى خ ــت پيش ــليم قيم ــه و تس مناقص
ــع در  ــر مجتمــع واق ــه دفت 1398/11/14 ب ــورخ  م
ســعيديه  متــرى   30 خيابــان  انتهــاى  همــدان 

نماينــد. تســليم 
 (تلفن تماس: 08138242020)

آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى)
مجتمــع مســكونى 600 واحدى ســعيديه در نظــر دارد 
ســرويس، تعميــر و نگهــدارى 30 دســتگاه آسانســور 
كششــى بــه ظرفيــت 4 الــى 6 نفــر و ســرعت 1 متــر 
در ثانيــه بــا درب تمــام اتوماتيــك و نيمــه اتوماتيــك 
را از تاريــخ 1398/1/1 بــراى مــدت يكســال از طريــق 

مناقصــه بــه پيمانــكار واگــذار نمايــد.
ــردد  ــوت مى گ ــالح دع ــى ذيص ــخاص حقوق  از اش
ــه  ــوع مناقص ــزات موض ــد از تجهي ــن بازدي ــا ضم ت
ــليم  ــه و تس ــناد مناقص ــت اس ــه درياف ــبت ب نس
ــه  ــا مــورخ 1398/11/14 ب قيمــت پيشــنهادى خــود ت
ــان 30  ــاى خياب ــع در همــدان انته ــر مجتمــع واق دفت

ــد.  ــليم نماين ــعيديه تس ــرى س مت
(تلفن تماس:  08138242020)

مريم مقدم »
13 سال پيش، يعنى در سال 1385 وقتى طرح 
پياده راه سازى خيابان هاى شــهر همدان به منظور 
كنترل ترافيك مركز شهر (ميدان امام خمينى(ره) ) 
مطرح شد بسيارى از كارشناسان جاى پيوست هاى 
فرهنگى، اقتصادى و گردشــگرى را در اين طرح 
خالــى ديدند و پيش بينى كردند ايــن طرح راه به 

ناكجاآباد ببرد. 
از همان سال ها تيغ تيز تغييرات به جان شهر افتاد 
و مســئوالن شهرى و اعضاى شــورا كه ديدند با 
وجود ايجاد پل ها، زيرگذرها و روگذرهاى هزينه بر 
نتوانســتند از بار ترافيكى و آشــفتگى مركز شهر 
بكاهند و در اين ارتبــاط انتقادهاى زيادى بر آنان 
وارد شده است كه بايد پاســخگوى مردم باشند، 
طرح خاك خورده پياده  راه سازى خيابان هاى اكباتان 
و بوعلى را دوباره 2 سال پيش از آرشيو مصوبات 
شــورا بيرون كشــيدند تا با اجراى آن بتوانند يك 
فعاليت پرفايده را براى دور بعدى انتخابات شورا 
كه يك ســال ديگر برگزار خواهد شــد، به مردم 
گزارش دهند. خيابان هاى 6 گانه همدان يكى پس 
از ديگرى رديف شــدند تا پياده راه شوند اما ...... 
چند صباحى نگذشته همين تصميم گيرها نشستند 
و گفتند اجراى طرح با مشــكل روبه رو شده است 

پس تغيير شرايط مى دهد!
 اجراى پياده راه سازى 

منتفى نشده است 
اجراى پياده راه سازى 4 خيابان منتهى به ميدان امام 
خمينى(ره) شهر همدان منتفى نشده است. رئيس 
شوراى اسالمى شــهر همدان با عنوان اين مطلب 

گفت: اين پروژه به قوت خود باقى است. 
كامــران گردان با بيان اينكه اجــراى اين پروژه در 
طرح باالدستى منتفى نشده و اظهار كرد: در صورتى 
كه بخواهيم اجراى پياده راه سازى را در خيابان هاى 
تختى، باباطاهر، شريعتى و شهدا همچون بوعلى و 
اكباتــان منتفى كنيم بايد موضوع در طرح تفصيلى 
ديده شــود اما هنوز تغييــرى رخ نداده و پروژه به 

قوت خود باقى است. 
وى بــا بيــان اينكه اجــراى اين پــروژه در گرو 
اختصاص اعتبار اســت، تصريح كرد: هنوز بودجه 
سال 99 شــهردارى به شــورا نيامده تا ببينيم اين 
پروژه در بودجه سال آينده ديده شده است يا نه؟

گردان درباره ورود خودروهاى مســافربرى ون به 
پياده راه اكباتان شــهر همدان بيان كرد: اين تصميم 
شــوراى ترافيك استان بوده اســت تا مغازه داران 
اين پياده راه كه دچار مشــكالت اقتصادى شده اند 
با آمدن اين خودروها از وضعيت مناسبى برخوردار 

شوند. 
وى تصريح كرد: بنا به گفته معاون عمرانى استاندار 
همدان در شوراى ترافيك استان، ون ها به صورت 
آزمايشــى تا ارديبهشت ماه ســال 99 در پياده راه 
اكباتان تردد خواهند داشــت تا نتايج حاصله مورد 

بررسى قرار گيرد. 
اما شــنيده ها حاكى از آن است كه خبرهايى مبنى 
بــر انصراف مديريت شــهرى همــدان از اجراى 
پياده راه سازى در 4 خيابان منتهى به ميدان مركزى 
همدان منتشر شده بود ضمن اينكه از 2 روز گذشته 

ون ها به پياده راه اكباتان وارد شدند. 
 مستندات خاك خورده 

هنوز پس از 4 ســال خبر استاندار وقت همدان در 
ســال 1396 مبنى بر اينكه 6 خيابان اصلى همدان 
پياده راه مى شــود در گوش رسانه ها زنگ مى زند، 
خبرى كــه بارها بــراى تحليل آن نوشــتيم اين 
تصميم براى اجرايى شدن كارشناسى نيست و نياز 
به پيوست فرهنگى و گردشــگرى دارد اما جدى 
گرفته نشد و حاال پس از اجراى طرح و اختصاص 
هزينه هاى كالن و قفل كردن يك خيابان اصلى در 
شــهر و اتالف انرژى و نيروى انســانى به راحتى 
تصميم گيرى هاى  سمت و ســوى  شهرى  مديريت 
خــود را تغيير داده و اعالم مى كنــد موقتا پياده راه 
سنگ فرش شده را فرش زير پاى ون هاى تاكسيرانى 

مى كنيم تا مشكل مردم شهر را حل كنيم! 

31 فروردين 1396 بود كه محمدناصر نيكبخت در 
اجالس ماهانه اصنــاف همدان اعالم كرد 6 خيابان 
اصلى همدان با رضايت مردم قرار شد پياده راه شود. 
حال شوراى ترافيك مى گويد به خاطر عدم رضايت 

شهروندان دوباره پياده راه اكباتان خيابان مى شود .  
ادعاى برنامه ريزان شــهرى در همدان اين بود كه، 
طرح پياده راه سازى 6 خيابان اصلى شهر همدان با 
الگوگيرى از شــهرهاى موفق داخلى و خارجى و 
براساس مصوبه شوراى عالى شهرسازى و معمارى 
كه در ســال 85 بارها و بارها مورد توجه مديريت 
شــهرى قرار گرفت به اجرا رسيد اما خروجى اين 

روزهاى پياده راه بيانگر چيز ديگرى است .  
مســتندات به جامانده از جلسات مديران يكى پس 
از ديگرى بيانگر اين است،  طرح پياده راه سازى در 
دوره چهارم شوراى اسالمى شهر به طور جدى تر 
در اولويت اقدامات قرار گرفت، به نحوى كه پس 
از بررســى هاى كارشناسى همه جانبه، سرانجام در 
ســال 1396 در خيابان بوعلى همدان كليد خورد. 
به عقيده كارشناســان امر، اين طــرح گامى براى 
بازگردانــدن هويت تاريخى ميــدان مركزى و 6
خيابان اصلى شهر است و از اين رهگذر بافت هاى 

فرسوده و ناكارآمد شهر نيز احيا خواهند شد. 
در طرح پياده راه سازى تمركززدايى از هسته مركزى 
شــهر عالوه بر حفظ بافت هاى تاريخى، فضايى به 
منظــور تردد افراد پياده در 6 خيابان اصلى را فراهم 

مى آورد تا از اين ســو ظرفيت هاى معقول در شهر 
نظير بازار تاريخى شهر در خيابان اكباتان، يا آرامگاه 
شيخ الرئيس بوعلى سينا بيش از پيش مورد توجه قرار 

گيرد. 
به گفته كارشناســان مجرى طرح، پياده راه ســازى 
پيامدهــاى مثبتى همچون افزايــش ضريب ايمنى 
تردد، رونق اقتصــادى و ارتقــاى ارزش افزوده، 
ارتقاى كيفيت زيســت محيطى شهر، ايجاد نشاط 
و ســرزندگى در شــهر، بازيابى هويــت تاريخى 
ميــدان مركــزى، تمركززدايى از هســته مركزى 
شهر، بهره گيرى از ظرفيت گردشگرى خيابان هاى 
شــهر، افزايش تعامالت اجتماعى، انتقال وســايل 
حمل ونقل عمومى به پارك سوارها و نظم بخشى به 
شــهر و پس گرفتن معابر از خودروها را به دنبال 
دارد. اما حاال هنوز يكسال از اجراى پروژه نگذشته 
مسير تحوالت شهرى تغيير كرد و راه به ناكجاآباد 

اقدامى كه به  برد، 
راحتى، مردم پيش 
رسيدن  ثمر  به  از 
لغــو  شــاهد  آن 
تصميم گيرى هاى 
شــهرى  مديران 
اعتراض  دليل  به 
شــهروند  چنــد 

بودند!!!

پياده راه سازى 4 خيابان منتهى به ميدان مركزى همدان منتفى نشده است

پياده راه اكباتان
 فرش قرمز ون هاى سبز

 كتاب «داســتان هاى گردشــگرى 
ايــران» كــه به تازگــى بــا همكارى 
وزارت ميراث فرهنگــى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى و ســازمان جهانــى 
گردشــگرى به چاپ رسيده به شكل 
آ نالين در 18 دى ماه 98 بر روى سايت 

آن سازمان قرار گرفته است. 
به گــزارش وزارت ميــراث فرهنگى، 
در پيامى كه به اين مناســبت در سايت 
سازمان جهانى گردشگرى منتشر شده 
آمده اســت: «به جرأت مى توان گفت 
ايران يكــى از قديمى ترين تمدن هاى 
اصلــى جهــان اســت كه يكــى از 

قرن  از  شهرى  تمدن هاى  طوالنى ترين 
7 پيش از ميالد محسوب مى شود، ايران 
كه در موقعيتى استراتژيك بين شرق و 
غرب و در جاده تاريخى ابريشــم قرار 
گرفته، داراى تنوع قومى بااليى اســت 
كه به ميراث فرهنگى بى نظير اين كشور 
منتهى شــده است. به عالوه، اين كشور 
داراى طبيعتــى با كوه هاى پوشــيده از 
برف، كويرهاى خشك، سواحل بكر و 

واحه هاى سرسبز است.»
كتاب «داســتان هاى گردشگرى ايران» 
پروژه اى است كه در اواخر سال 96 به 
پيشنهاد زوراب پولوليكاشويلى، دبيركل 

سازمان جهانى گردشگرى و استقبال 
دكتــر مونســان و همــكارى نزديك 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى با دبيرخانه اين سازمان 
جهانــى آغاز و پس از حدود 18 ماه به 

پايان رسيد. 
در اين كتــاب، 14 روايت از فعاالن و 
دلســوزان عرصه گردشگرى در نقاط 
مختلف كشورمان از جمله روستاهاى 
لپويى و پاسارگاد واقع در استان فارس، 
روستاى فرحزاد در اصفهان، روستاهاى 
قاســم آباد و جيره ســر باقر خاله واقع 
در گيــالن، روســتاى كلپــورگان در 

اصفهك  روستاى  سيستان وبلوچستان، 
در خراسان جنوبى، روستاى دوپالن در 
چهارمحال بختيارى، روســتاى قلعه باال 
در سمنان، جزيره قشم و نيز شهرهاى 

همدان و تهران گردآورى شده است. 
به ابتكار ســازمان جهانى گردشگرى، 
گردشگرى  داســتان هاى  كتاب  بيشتر 
مربوط به كشــورهاى آسيايى از جمله 
تايلنــد و فيليپين و نيــز 2 جلد كتاب 
حــاوى 42 روايــت گردشــگرى از 
سراسر جهان به چاپ رسيده كه امكان 
دسترسى به آن ها در وب سايت سازمان 

جهانى گردشگرى فراهم شده است.

همدان با كتاب «داستان هاى گردشگرى ايران» 
روى سايت سازمان جهانى رفت 


