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باور تحريم شرط توفيق 
 1- يكى از شــرايطى كه پس از انقالب 
اسالمى به زندگى ايرانيان وارد شد، شرايط 
زندگى در تحريم بود.مردم به اين شــرايط 
عادت كرده اند و در مواقعى با ساختن لطيفه 
به استقبال آن رفته اند، هر چند فشار تحريم ها 

زندگى را بر مردم بسيار سخت كرده...

تبريك و تهنيت

مهندس مجتبى شهبازيان
 مدير عامل شركت ديبا سانان طرح قنقوس مشاور و طراح هتل 

و تاسيسات گردشگرى 

انتخاب مجدد 
جنابعالى را به عنوان 

نايب رئيس 
جامعه 

هتلداران ايران
 صميمانــه تبريــك و 

تهنيــت عــرض نمــوده ، از درگاه ايــزد منــان 
ســالمتى، بهــروزى و مزيــد توفيقــات شــما 

ــم. را خواهاني

جناب آقاى 

 مهندس شهرام شيروانى 

تبريك و تهنيت

  مديريت و كاركنان هتل خاتم و برج سپيد

جناب آقاى  

مهندس شهرام شيروانى
انتخاب مجدد جنابعالى به عنوان

 نايب رئيس جامعه هتلداران ايران
ــت  ــك و تهني ــه تبري  را صميمان
ــت در  ــد اس ــوده امي ــرض نم ع
پنــاه الطــاف الهــى در راه خدمــت 
ــيد. ــد باش ــق و موي ــواره موف هم

تبريك و تهنيت

على مالمير

جناب آقاى  

مهندس شهرام شيروانى
انتخاب شايسته شما را به عنوان 

نايب رئيس جامعه هتلداران ايران 
دارد  جنابعالى  شايستگى  از  نشان  كه 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده ، اميد 
است همچون گذشته منشأ خير و بركت در 
مسير دستيابى استان به توسعه گردشگرى 
از  را  روزافزون  موفقيت  شما  براى  و  باشيد 

درگاه ايزد منان مسالت دارم.

آگهى مناقصه 

شركت سياحتى عليصدر

عمليات  دارد  نظر  در  عليصدر  سياحتى  شركت 
كاشت، نگهدارى فضاى سبز و ارائه خدمات تنظيف، 
جمع آورى و حمل زباله مجتمع تفريحى عباس آباد را 
از طريق مناقصه عمومى به بخش خصوصى واگذار 

نمايد.
لذا كليه شركت ها و اشخاص حقيقى داراى شرايط 
بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  مى توانند  صالحيت 
لغايت  تاريخ 98/10/3  از  مناقصه  اوراق  دريافت  و 
شركت  قراردادهاى  امور  واحد  به   98/10/10
سياحتى عليصدر واقع در بلوار خواجه رشيد، شماره 

40 مراجعه نمايند.

ن: تان ھمدا ی ا س آگا ر پ شدا
در صــورت هــر نــوع تمــاس تلفنــى بــا شــما از طــرف برنامه هــاى راديــو جــوان، راديــو قــرآن، صــدا و ســيما، همــراه اول و... مبنــى بــر 
برنــده وجــه نقــد و يــا عتبــات عاليــات، بــه هيــچ عنــوان بــه دســتگاه هاى خودپــرداز مراجعــه ننمائيــد و از دادن هــر گونــه اطالعــات 

كارت بانكــى (تاريــخ انقضــاء، CCV2، رمــز اول و دوم) جــداً خــوددارى نمائيــد.

 از ابتداى فروردين تا پايان آذر سالجارى 426
هــزار و 99 ازدواج و 132 هــزار و 618 طــالق 
در كشــور در پايگاه اطالعات جمعيتى ســازمان 

ثبت احوال ثبت شده است.
سخنگوى سازمان ثبت احوال كشور گفت: ميانگين 
ســن مردان در اولين ازدواج در كشــور 27/5 و 
ميانگين ســن ازدواج زنان در اولين ازدواج 23/4

سال در كشور بوده است و هر ساله شاهد افزايش 
مختصرى در اين مورد بوده ايم.

ســيف ا... ابوترابى ادامه داد: همچنين ميانگين سن 
طالق مردان در اين مدت در كشــور 37/2 ســال 
و ميانگين ســن زنان در طالق 32/3 سال در زمان 
وقوع طالق بوده است و و بيانگر آن است كه سن 

طالق در كشور كاهش يافته است.
 بيش از 980 هزار نفر در كشور متولد 

و بيش از 288 فوت كردند
سخنگوى ســازمان ثبت احوال اعالم كرد: امسال 
908 هزار و 397 نفر در كشــور متولد شــدند و 
والدت آنها به ثبت رسيده اســت و همچنين 288

هزار و 352 نفر در اين مدت در كشور فوت كردند 
و مرگ آنها در پايگاه اطالعات جمعيتى ثبت احوال 

به ثبت رسيده است.
معاون اسناد هويتى ســازمان ثبت احوال ادامه داد: 

همچنين در 8 ماهه امســال، 2 ميليون و 874 هزار 
و 867 مورد شناســنامه بــراى ايرانيان به صورت 

مكانيزه ثابت صادر شده است.
ابوترابى افزود: ميانگين ســن پدر در زمان والدت 
فرزند 34 ســال، براى ميانگين سن مادر در زمان 
والدت فرزند 29/3 سال بوده و ميانگين سن مادر 

در اولين والدت فرزند 27/5 سال بوده است.
9 هزار و 361 مورد 2 قلوزايى ثبت شد

سخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: در 6 ماهه 
اول ســال، 9 هزار و 361 مــورد 2 قلوزايى، 273

مــورد 3 قلوزايى كه بيشــترين آن با 37 مورد در 
تهــران بود و 10 مــورد 4قلوزايى داشــته ايم كه 
2 مــورد آن در فارس و يك مورد در اســتان هاى 
اردبيــل، اصفهان، خراســان رضوى، خوزســتان، 
زنجان،  سمنان،  سيستان و بلوچستان و همدان ثبت 

شده است.
فراوان ترين نام هاى انتخابى براى دختران و پسران

ابوترابى درمورد فراوانى اســامى پسران و دختران 
گفت: 10 اســمى كه بيشــترين فراوانى را براى 
پســران داشــته به ترتيب اميرعلى، محمد، على، 
اميرحسين، حسين، ابوالفضل، اميرعباس، ساميار، 
محمدطاها و آريا و براى دختران به ترتيب فاطمه، 
زهرا،  حلما، زينت، يسنا، آوا، مرسانا، نازنين زهرا، 

باران و فاطمه زهرا است.
 كودك همسرى نداريم

سخنگوى سازمان ثبت احوال كشور گفت: كودك 
همســرى نداريم، ازدواج با حكم قضايى است و 
حكم رشد را نبايد كودك همسرى تلقى كرد، سن 
ازدواج براى دختران بر اساس قانون در كشور 13

سال و براى پســران 15 سال تمام است. اگر سن 
كمتر از اين باشد و به رشد باالترى رسيده باشند، 
اين افراد به مراجع قضايى مراجعه مى كنند و سن 
رشد دريافت مى كنند و بنابراين به اين نوع ازدواج 

كودك همسرى گفته نمى شود.
92 هــزار و 418 مورد تغيير نام ثبت 

شد
سخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: در 9 ماهه 
امســال 41 هزار و 38 مورد تغييــر يا اصالح نام 
خانوادگى ثبت شــده و 92 هزار و 418 مورد نيز 
تغيير نام در كشــور انجام شــده است و همچنين 
19 جلســه براى تغيير نام برگزار شده كه طى آن 
536 نام بررسى و 439 اسم جديد تصويب و ابالغ 

شده است.  
وى با اشــاره به وجود 2 هزار نقطه پستى و دفاتر 
پيشخوان گفت: 2 ميليون و 985 هزار و 331 مورد 
مراجعه غيرمســتقيم وجود داشته اســت و 1852

گواهــى والدت و 2050 گواهى فوت براى افراد 
تبعه غيرايرانى صادر شده است.

بيش از 46 ميليون كارت هوشمند ملى صادر شد 
سخنگوى ســازمان ثبت احوال كشــور در مورد 
آخرين وضعيت كارت هوشمند ملى نيز گفت: 55
ميليون و 87 هزار و 890 نفر مراحل تكميل ثبت نام 
را انجام داده اند كه براى 46 ميليون و 220 هزار و 
572 نفر كارت ملى صادر شده است و 45 ميليون 
و 487 هــزار و 433 نفــر كارت خود را دريافت 

كرده اند.
ابوترابى درمورد علت تاخير و طوالنى شدن زمان 
صدور كارت هوشمند ملى نيز گفت: تاخير بيش 
از يك و نيم ســال را در اين بــاره مى پذيريم؛ از 
اسفند سال 96 با مشكل تأمين بدنه كارت مواجه 
شده ايم و از آغاز ســال 97 با شركت هاى متولى 
كه چاپخانه دولتى متولى تأمين و توليد آن است، 
وارد مذاكره شــديم و تالش ها آغاز و قرار شد كه 
بدنه كارت ايرانى مشابه خارجى باشد، آزمايشات 
طوالنى انجام شد و در آغاز نيمه اول امسال شاهد 
توليــد 324 هزار و 983 كارت توليد داخل بوديم 
كه به ما تحويل داده شد و آن را به مردم داديم.  .

ابوترابى گفت: جمعيــت 88/88 درصدى داراى 
شرايط دريافت كارت هوشمند ملى تكميل ثبت نام 

انجــام داده اند و اين ميزان از جمعيت 62 ميليون 
نفرى است كه داراى شرايط هستند.  

وى در مورد اســتعالم هاى هويتــى نامزدها در 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى و ميان دوره اى 
خبرگان رهبرى هــم گفت: 16 هزار و 33 مورد 
استعالم از سوى شوراى نگهبان وزارت كشور به 
ما داده شــد كه سازمان ثبت آنها را بررسى و در 

مورد معين به آن پاسخ داده ايم.
ابوترابى افزود: ســازمان ثبت احوال جزو مراجع 
چهارگانــه در انتخابــات اســت و در اين زمينه 
آمادگى كامل را ايجاد كرده اســت كه براى همه 
استعالم هاى هويتى موردنظر در مورد نامزدهاى 
انتخابــات يازدهمين دوره مجلس پاســخگوى 
شــوراى نگهبان و وزارت كشور باشد و آخرين 
اطالعات هويتى اين افراد را در اختيار اين نهادها 

قرار دهد.
وى در مــورد ثبت تولــد در روزهاى خاص و 
اصطالحــا «ثبت تولد لوكس» گفت: ثبت والدت 
در روزهــاى خاص تنها براى افرادى اســت كه 
در همان روز متولد مى شــوند. در حقيقت ثبت 
والدت بر اســاس درخواست والدين نيست و بر 
اســاس گواهى بيمارستان و ســاعت تولد انجام 

مى شود.

ثبت بيش از 426 هزار ازدواج و 132 هزار طالق در 9 ماه گذشته بهره مندى 80 درصد جمعيت روستايى 
همدان از آب سالم و بهداشتى

 مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان از بهره مندى 80 درصدى 
جمعيت روستايى استان از آب شرب سالم و بهداشتى تا پايان سالجارى خبر داد.

مصطفى هاشــمى اظهار كرد: بر پايه برنامه ريزى هاى انجام شــده و براساس سند 
توســعه استان با بهره بردارى از 5 مجتمع آبرســانى در روستاهاى تابعه جمعيت 

روستايى برخوردار از آب آشاميدنى سالم به 80 درصد خواهد رسيد.
وى با يادآورى اين  نكته كه بهره بردارى از 5 مجتمع آبرسانى تا پايان سالجارى در 
شهرستان هاى رزن و اسدآباد عملياتى خواهد شد، افزود: با برنامه ريزى منجسمى 
كه در سال هاى اخير ضمن تأمين اعتبار از سوى صندوق توسعه ملى و تخصيص 
اعتبارات اســتانى در اين حوزه انجام شده است جمعيت روستايى بهره مند از آب 

شرب در استان بيش از پيش بهبود خواهد يافت.
 هاشــمى با بيان اينكه در حال حاضر استان همدان شامل 1061 روستاست، ادامه 
داد: هم اكنون درصد بهره مندى جمعيت روستايى استان از آب شرب سالم 76.36

درصد اســت در حالى كه ضريب آبرسانى در سطح روستاهاى كشور در شرايط 
كنونى 76 درصد است.

وى خاطرنشان كرد: با بهره بردارى از مجتمع هاى النجه گنجه، جنت آباد، چنارعليا 
و تازه كند نينج و تخت 10 هزار و 540 خانوار در سطح روستاهاى استان از آب 
سالم و بهداشتى برخوردار مى شوند كه اين تعداد معادل 57 روستا با جمعيت 40
هزار و 21 نفر اســت. مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان 
در بخش ديگرى درباره انباشــت مطالبات شركت آبفار از مشتركين نيز گفت: از 
زمان تشكيل شركت آب و فاضالب روستايى در استان همدان تاكنون، حدود 6.9
ميليارد تومان مطالبه به ثبت رســيده است كه سال گذشته با بهره گيرى از سامانه 
پرداخت و وصول در محل توانستيم افزايش مطالبات را متوقف و حتى درصدى 

از آن را كاهش دهيم. 

مالير در انتظار 
تصميم شوراى جهانى 

صنايع دستى

دومين 
ثبت جهانى 

در شهر انگور
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چرا ابزار نظارتى كاركرد ندارد

سكوت 
هوا در برابرآلوده سازى 

دستگاه ها گريزان از اجراى قانون
■ دستگاه هاى نظارتى، بازرسى، ديوان محاسبات و اقتصاد دارايى چشم پوشى مى كنند

■ خانه مطبوعات: متخلفان  را معرفى مى كنيم 
■  مديران مسئول: بايد ارشاد برخورد كند

■ شوراى روابط عمومى ها: قانون الزم االجراست
■  ارشاد: رسانه ها همراهى كنند اجرايى مى شود
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يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

باور تحريم شرط توفيق 
 1- يكى از شرايطى كه پس از انقالب اسالمى به زندگى ايرانيان وارد 

شد، شرايط زندگى در تحريم بود.
مردم به اين شــرايط عادت كرده اند و در مواقعى با ســاختن لطيفه به 
استقبال آن رفته اند، هر چند فشــار تحريم ها زندگى را بر مردم بسيار 

سخت كرده و همواره دنبال خروج از اين وضعيت هستند.
2-رقبا و بدخواهان ايران براى دستيابى به اهداف خود از اهرم تحريم 
و افزايش فشار بر زندگى مردم به منظور ايجاد فاصله بين دولت و ملت 

استفاده كرده اند.
البته فشــار و نوع اين تحريم ها متفاوت بوده و در مواقعى يك كشور 
يا چند كشــور و در موردى تحريم ها جهانى و با پشتيبانى سازمان ملل 

بوده است.
3- راى مردم به دولت تدبير و اميد، راى به برون رفت از شرايط تحريم 

و شروع تعاملى مجدد با جهان بود.
اين دولت هر چند در ابتدا موفق شــد فشار تحريم هاى بين المللى را 
از زندگى مردم كم كند امــا در ادامه ناهماهنگاهى ها، چندصدايى ها و 
بدعهدى امريكايى ها دوباره تحريم هاى سختى را به كشور تحميل كرد.

4- ايرانى هــا زندگى در تحريم را بلدند، هر چند شايســته زندگى در 
تحريم نيستند و خروج از تحريم يا بى اثر كردن آن ها را همواره پيگيرى 

كرده اند.
ايرانى ها مى دانند تحريم ها را چگونه دور بزنند و استاد دورزدن تحريم ها 
هستند اما با همه اين بلدى ها، تحريم ها اين بار بسيار شديدتر و فشار آن 
بر زندگى مردم بسيار بيشتر است تا جايى كه از آن به عنوان تروريسم و 

جنگ اقتصادى آمريكا عليه ايران ياد مى شود.
5- در تدوين بســته هاى تحريمى، اين اقتصاد مملكت است كه هدف 
قرار مى گيرد، هدف از تحريم ها اين است كه توليد و معيشت و اشتغال 
مملكت نابود شــود و بيشــترين تاثير بر توليد باشــد تا با نابودى آن، 
اشتغالهاى ايجاد شده از دســت برود و معيشت مردم با مشكل جدى 

مواجه شود.
توليد كشور هر چند با تدابير توليدكنندگان  نابود نشده اما شرايط سختى 
را از مــواردى چون كمبود و نبود مواد اوليه، گرانى، ســختى واردات 
و صادرات، ارز چند نرخى، قاچاق و ســختى انتقال پول و ارز تجربه 

كرده است.
6- شرايط توليد، شرايط سختى است و به همين دليل توليدكنندگان اين 

روزها در خط مقدم مقابله با تحريم ها و جنگ اقتصادى قرار دارند.
توليدكننــدگان امروز براى مانــدگارى توليد، ســخت مى جنگند و 
تحريم كنندگان را از دستيابى به اهداف مأيوس مى كنند و با همه ايثار و 

فداكارى ادعايى هم ندارند.
7- دولتمردان در گفت وگو با توليدكنندگان كه واقعيات جنگ اقتصادى 
و تحريم ها را با پوســت و گوشت و استخوان خود حس مى كنند و 
از تحريم ها ضربه خورده اما دلسرد نشده اند و دنبال فرصت سازى براى 

كشور از شرايط تحريمى هستند، بايد صادق باشند.
شــايد گفتن جمله تحريم ها در توليد اســتان تاثيرى نداشته است، 
براى روحيه بخشــى به عموم مردم، جمله خوب و داراى ارزشــى 
باشــد اما بيان اين جمله از ســوى مديريت ارشد استان در نشستى 
با توليدكنندگان، پذيرفتنى نيســت زيرا وى بهتر از همه مى داند كه 
تحريم ها در اين دوره بســيار ظالمانــه، ناجوانمردانه، غيرقانونى و 
بى انعطاف بوده و تأثير آن بر توليد بســيار بيشتر از تحريم هاى قبل 
بوده اســت پس بهتر اســت با بيان واقعيات تحريمى كه وزير امور 
خارجه از آن به عنوان تروريسم اقتصادى نام مى برد، توليدكنندگان 
را به مقابله بهتر و فرصت ســازى از اين جنگ اقتصادى و كســب 

پيروزى و توفيق در آن تشويق كند.

آغاز سرشمارى زمستانه وحوش در همدان
 معــاون محيــط زيســت طبيعــى اداره كل حفاظــت محيــط زيســت اســتان همــدان 
ــه  ــوش در 6 منطق ــتانه وح ــمارى زمس ــتان، سرش ــل زمس ــروع فص ــا ش ــت: ب گف

ــت. ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــده اس حفاظت ش
ــاره سرشــمارى زمســتانه وحــوش  ــا ايســنا، درب مهــدى صفى خانــى در گفت وگــو ب
ــروع فصــل  ــا ش ــتان ب ــده اس ــق حفاظــت ش ــرد: در مناط ــار ك ــدان اظه ــتان هم اس
ــات  ــت حي ــن وضعي ــا، آخري ــرايط بارندگى ه ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــتان و البت زمس

ــود. ــى مى ش ــتان بررس ــى اس ــتگاه هاى طبيع زيس

وى بــا بيــان اينكــه سرشــمارى گونه هــاى پســتاندار همچــون كل، بــز، قــوچ و ميــش 
انجــام مى شــود، ادامــه داد: سرشــمارى وحــوش هــر ســاله بــا همــكارى و حضــور 
ــان انجــام  كارشناســان محيــط طبيعــى، يگان هــاى حفاظــت شهرســتان ها و محيط بان
شــده و اكيپ هايــى بــا افــراد مختلــف و بــا توانايــى شناســايى و بــراى سرشــمارى 

ــوند. ــاب مى ش انتخ
معــاون محيــط زيســت طبيعــى اداره كل حفاظــت محيــط زيســت اســتان 
همــدان بــا بيــان اينكــه سرشــمارى ها در دهــه نخســت دى مــاه انجــام 
مى شــود، تأكيــد كــرد: 6 منطقــه لشــكر در ماليــر، خانگرمــز تويســركان، 
ــدان در  ــراء هم ــر و ش ــاد مالي ــدآباد، گلپرآب ــالغ اس ــد، آلماب ــان نهاون ملوس

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــمارى ق ــن سرش اي
وى بــا بيــان اينكــه رونــد طبيعــى سرشــمارى معمــوال افزايشــى اســت بــه شــرطى 
ــرار  ــد ق ــى صي ــا و حت ــيب ها، بيمارى ه ــا، آس ــرض تهديده ــوش در مع ــه وح ك
نگيــرد، خاطرنشــان كــرد: تغذيــه، آب، امنيــت و ظرفيــت بــرد زيســتگاه از مــواردى 

اســت كــه در جمعيــت وحــوش تأثيرگــذار اســت.
ــتگاه هاى  ــاير زيس ــمارى، س ــان سرش ــس از پاي ــه پ ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى ب صفى خان
حســاس ماننــد شــكار ممنــوع بررســى و سرشــمارى خواهــد شــد ، تصريــح كــرد: 
مناطــق شــكار ممنــوع شــامل اكباتــان، آق گل، شــيرين ســو، تجــرك، الونــد، زنــد، 

ــداق اســت. ــد، آردوشــان، غينرجــه و آق ــوى، قهاون ــس، آبشــينه، عل كرف

ايجاد شهرك سالمت همدان 
در دست پيگيرى است

ابالغ طرح «حب المتين»  به زندان
 رئيس كل دادگسترى طرح «حب المتين» را در قالب دستورالعمل به 

مجموعه زندان همدان ابالغ كرده است.
مديركل زندان هاى همدان با اشاره به اهداف و اولويت هاى سازمانى، 
بــر كار جهادى در زندان ها تأكيد و عنــوان كرد: بايد دانش و عمل با 
تكيه بر آموزه هــا و مؤلفه هاى قرآنى و دينى در فعاليت هاى زندانبانان 

به كارگرفته شود.
به گزارش مهر، پژمان پروين با بيان اينكه با به كارگيرى عالمانه اصول 
زندانبانى اسالمى مى توان بخش عمده اى از فعاليت هاى مرتبط با احيا و 
بازسازى شخصيت زندانيان را تحقق بخشيد، افزود: كسب هوشمندى 
موجب ارتقاى ســطح هوشيارى زندان ها خواهد شد و اين مهم جز با 

كسب دانش و بينش زندانبانِى اسالمى ممكن نيست.
وى با اشاره به زندانبانى اسالمى گفت: از مؤلفه هاى اساسى زندانبانى 
بر محور دين اســالم، رسيدگى به امور زندانيان در تمامى ابعاد اعم از 
ســالمت جسم و روان، تغذيه و بهداشت، امنيت و تربيت، آماده سازى 

براى بازگشتى سعادتمندانه به آغوش جامعه و خانواده است.
مدير كل زندان هاى همدان خاطر نشان كرد: به همين منظور رئيس كل 
دادگسترى طرح «حب المتين» را در قالب دستورالعمل به مجموعه ابالغ 
كرده تا با تشــكيل هسته هاى مصلحين در چهارچوب تأليف قلوب و 
با استفاده از ظرفيت هاى آسمانى و الهى آيات و قصص قرآنى بتوانيم 
بخشــى از اهداف متعالى نظام مقدس جمهورى اســالمى ايران را در 

حوزه اصالح و تربيت زندانيان محقق كنيم.
پژمــان پروين به جملــه امام (ره) كــه زندان ها بايد به دانشــگاه 
تبديل شــوند اشــاره كرد و گفت: اكنون تمــام برنامه هاى تدوينى 
و بخش نامه هاى ابالغى از جانب مســئوالن قضائى براى تحقق اين 
جمله اســت كه زندان ها به دانشــگاه هاى بازپرورى و توان بخشى 

تبديل شوند.
وى توجــه به طبقه بندى زندانيان، داشــتن خالقيت بــراى اداره امور 
و ســاماندهى منابع مالى و انســانى را مورد تأكيد قــرار داد و گفت: 
مجموعه هاى در اختيار هريك به نوبه خود مى توانند قدمى به ســمت 

تحقق اهداف مقدس نظام براى اصالح مجرمين بردارند.

واى اگر ماشين شايعه ترمز ببرد
مهدى ناصرنژاد  »

 ماشــين غول پيكــر و تخريب گر شــايعه و يــك كالغ و چهل 
كالغ ســازى و گمانه زنى هاى بى ارتبــاط و دور از ذهن همچنان در 
جامعه ما پيش مى رود و عجبا كه با پيشــرفت و توســعه و مسائل 
ارتباط جمعى و به قولى پشرفت علم، اين ماشين مخرب هم بيشتر 

قدرت مى گيرد و دامنه نفوذ آن گسترده تر مى شود. 
بــراى  ذهنــى  آمادگى هــاى  و  فرهنگــى  ســاختار  متأســفانه 
كــه  اســت  به گونــه اى  مــا  جامعــه  در  هــم  مغلطه ســازى ها 
فضــاى مناســب بــراى مانــور و گردش هــاى ســريع چنيــن 

مى باشــد. فراهــم  غريــب»  و  «عجيــب  ماشــينى 
يكى از برنامه ها و بهتر اســت بنويســيم مأموريت ماشين ويرانگر 
شــايعه پراكنى در جامعه مــا ورود بى محابا به حــوزه اقتصادى و 

آلوده ساختن فضاى تنفس و فعاليت معمولى در اين حوزه است.
 البته فراموش نكنيم در بسيارى موارد هم متأسفانه تيرهاى زهرآگون 
ماشين  شايعات به هدف اصابت كرده و شايد هم ما خودمان دانسته يا 
ندانسته به گونه اى در مسير شايعه مى ايستيم تا بلكه از چنين تيرهاى 
مســموم دريافت كنيم و خود را در فضاى عمل و هياهو فعال نشان 
دهيم. در تمام اين ســال ها كه جامعه ايران دچار بحران هاى شديد 
اقتصادى است و بازار كار و تالش و توليد و نهايتًا اشتغال پايدار به 
شــدت دنبال ساحل آرامش است و به هر وسيله اى دست مى اندازد 
تا مگر تعادل خويش را در گرداب بال نگه دارد، ماشــين شايعه هم 
بيكار نيســت و چالش قيمت ها را پيش مى كشد و چو مى اندازد كه 
همين روزها قيمت ها دوباره مى رود باال! مى پرســيم چگونه چرا از 
همين حال گران نمى شــود. مى گويد صبر كــن، اينها تا 22 بهمن 
دســت نگه داشــته اند، يا نه، انتخابات هم در پيش است به محض 
اينكه انتخابات تمام شــود و خر اينها از پل بگذرد، همه چى مى رود 
باال! چنين دســتاويزهايى براى شــايعه پراكنى و هراس افكنى در دل 
مردم درحالى انجام مى شود كه به رغم همه ى تحريم ها و سختى هاى 
شــديدى كه شايد در تمام 40 سال گذشته مردم در حوزه اقتصادى 
و حتى اجتماعى و سياســى هم تحمل كرده اند و به نحوى در مقابل 
اين بيمارى مزمن و آفت كشــنده آن واكسينه شده اند، دليل خاص 
ديگرى براى خيزش دوباره قيمت ها نيســت و شايد هم اگر افكار 
عمومى در مورد ماهيت همين انتخابات پيش رو آگاهى سياسى كامل 
داشــتند و نقش جناح هاى سياسى در فرآيندسازى براى انتخابات و 
تقســيم قدرت هاى اجرايى و تصميم گيرى حداقل در 4 سال آينده 
را مى دانســتند، هرگز مقهور چنين شايعات و ديدگاه هاى احساسى 
مردم عادى كه واقعًا در تمام جريان ها تأثيرگذار مى باشند، نمى شدند. 
مثًال اگر قبول كنيم بخشــى از فرايندسازى هاى سياسى و اجتماعى 
حداقل در 7 سال اخير در دست جناحى خاص بوده و درحال حاضر 
نيز ادامه دارد و يا اگر موازنه مجلس شــوراى اســالمى در 4 سال 
گذشــته به گونه اى بوده است كه نتوانسته است در تصميم گيرى هاى 
دولــت تعيين كننده باشــد و يا حتى قدرت دولتمــردان را چرب تر 
ســاخته اســت، پس چه لزومى دارد، دولت در ايــن مقطع از تمام 
ابزارهاى قدرت و اعمال نظر خويش براى ثابت نگه داشــتن نسبى 
قيمت ها اســتفاده كند و 2 ماه بعد به محض پايان كار انتخابات و به 
قدرت رســيدن حداكثرى جناحى خاص، همه چى را به حال خود 

رها ساخته و پاى خود را از روى پدال ترمز قيمت ها بردارد؟!
اگــر قاعده «زمين ســوخته» در رقابــت و قدرت نمايى جناح هاى 
رقيــب و مخالف در عرضه هاى سياســى را بدانيم نيز با عقل جور 
در نمى آيد، جناح حاكم هم اينــك از تمام توان خويش براى حفظ 

آرامش و سپردن قدرت به رقيب ديرينه خويش استفاده كند.
 اما چه مى شــود كرد و نمى توان اثر مخرب ماشــين شايعه سازى و 
شــايعه پراكنى را ناديــده گرفت و نمى توان تأثيــرات مخرب آن را 
انــكار كرد. حتى اگــر تعريف واقعى آن مصــداق قديمى را بدانيم 
كه مى گويد، «آســياب كار خود را مى كند و چغچغه هم ســر خود 

را درد مى آورد».

1- احزاب اصالح طلب يكشــنبه شب جلســه داشته اند. گويا در اين 
جلســه درباره چگونگى رفتار انتخاباتى 2 دستگى وجود داشته است. 
گفتنى است فعاليت شوراى عالى اصالح طلبان براى احزابى در استان 

مورد پذيرش نيست.
2- احزاب اصالح طلب درباره عملكرد هيأت هاى اجرايى اســتان در 
انتخابات بيانيه مى دهند. گويا اين بيانيه انتقادى درباره روش فرمانداران 
در تشــكيل هيأت هاى اجرايى و نتايج آن خواهدبود. گفتنى اســت 
برخى داوطلبان مرتبط با اصالح طلبان توسط هيأت اجرايى انتخابات 

همدان رد صالحيت شده اند.
3- بخشنامه جديد دولت در ارتباط با بازنشستگى كاركنان و مديران 
دولتى در اســتان درحال اجرا اســت. گويا تعدادى از مديران كل و 
فرمانداران با اســتناد به اين بخشــنامه بايد بازنشســته شوند. گفتنى 
است مالك ســن براى بازنشستگى در بخشنامه جديد حذف شده و 
دستگاه ها بايد با پرشدن سابقه خدمتى الزم براى بازنشستگى، نسبت 

به بازنشسته كردن كارمند اقدام كنند.
4- تعطيالت مدارس شــناور مى شود. گويا اين پيشنهاد براى كاهش 
زيان تعطيالت پيش بينى نشده مانند تعطيلى آلودگى هوا در طول سال 
تحصيلى، در دســت بررسى اســت. گفتنى است بر اساس اين طرح 

آموزش در 3 بازه 100 روزه با تعطيالت شناور تعريف خواهدشد.
5- رايزنى ها براى مديركلى بازرگانى استان آغاز شده است. گويا موانع 
تشــكيل وزارت بازرگانى برطرف شده و اين وزارتخانه بزودى آغاز 
بكار خواهدكرد. گفتنى است فعال گزينه هاى مطرح شده براى تصدى 

اين مدير كلى، بومى هستند.

 معاون شهرســازى و معمارى شــهردار 
همدان با بيان اينكه ايجاد شــهرك ســالمت 
همدان در دست پيگيرى است، گفت: ساخت 
مجتمع درمانى اقامتى با درنظر گرفتن نسبت 
مناسب سرانه خدماتى به پزشكى مدنظر است.

به گزارش مهر، امير فتحيان نســب با تأكيد بر 
هم افزايى اســتان براى رفع موانع پروژه هاى 
ســرمايه گذارى گفــت: بخــش زيــادى از 
مشكالت پروژه هاى سرمايه گذارى شهردارى 

در حوزه استانى مطرح است.
وى گفــت: اگر طرح هاى اثربخش شــهرى 
از سوى مسئوالن  در حوزه ســرمايه گذارى 
استان  حمايت شــود، به طور قطع اعتبارات 
مناسبى هم تزريق خواهدشد و شاهد توسعه 

محسوسى در شهر همدان خواهيم بود.
اميــر فتحيان نســب تنها مســير راه گشــاى 
را  شــهردارى  ســرمايه گذارى  پروژه هــاى 
هم افزايى مسئوالن استان همدان با محوريت 

استاندار اعالم كرد.
وى در ادامه باتوجه به اعالم آمادگى يكى از 
سرمايه گذاران همدانى براى ساخت پاركينگ 
طبقاتى در منطقه گردشــگرى گنجنامه، اين 
پيشــنهاد را مناسب ارزيابى كرد و افزود: اين 
مهــم بايد از 3 منظر ميراث فرهنگى، ترافيكى 

و سيما بررسى شود.
فتحيان نسب همچنين با اشاره به ايجاد شهرك 
ســالمت در همدان، اظهار كرد: در اين مورد 

ســاخت مجتمع درمانى، اقامتى و تفريحى با 
درنظر گرفتن نســبت مناسب سرانه خدماتى 
به ســرانه پزشكى موردنظر شهردارى همدان 
است كه در صورت اعالم سايت پيشنهادى، 

طرح هاى شناور ارائه خواهدشد.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى 
شهر همدان نيز با بيان اينكه چه بخواهيم، چه 
نخواهيم پاى انســان و خودرو به طبيعت باز 

شده و متأسفانه زيان كارى و زيان بارى هم به 
دنبال داشته است؛ گفت: بايد تالش كنيم اين 

مهم را به كمترين حد برسانيم.
ابراهيــم مولوى با اشــاره به اعــالم آمادگى 
يكى از سرمايه گذاران همدانى براى ساخت 
پاركينــگ طبقاتــى در منطقه گردشــگرى 
گنجنامه؛ گفت: با توجه به حجم باالى ورود 
خودروها به اين منطقه گردشــگرى، ساخت 

پاركينگ طبقانى نياز ويژه منطقه محســوب 
مى شــود و ضمن كمك بــه حفاظت محيط 
زيست منطقه گنج نامه، كمترين سطح اشغال 

را خواهدداشت.
وى افزود: اگــر پاركينگ طبقاتى موردنظر با 
گنج نامه  در  زيســت محيطى  مباحث  رعايت 
ســاخته شــود، به فرآيند كمتر آسيب زدن به 

منطقه كمك مى كند.

 مديرعامل اتحاديه دامداران استان همدان 
با اشاره به انجام هويت گذارى دام هاى استان 
گفــت: تاكنون 60 هزار رأس دام در اســتان 

همدان هويت گذارى شده است.
ابراهيم رســتمى، با بيان اينكــه براى اجراى 
طرح بهبود مديريت گله به ازاى هر گاو، 21

آزمايــش انجام و نتيجه آن بــه دامدار اعالم 
مى شود، خاطرنشان كرد: امسال فعاليت هاى 
اين اتحاديه در 2 محور تعريف شده؛ محور 
اول در حوزه فنى و مهندسى است كه در اين 
حوزه اصالح نژاد و بهبود مديريت گله هاى 

گاو شيرى را دنبال مى كنيم.
وى با اشاره به اينكه بيش از 7000 رأس دام 
را پشتيبانى مى كنيم، ادامه داد: شير اين دام ها 
را با انجام آزمايش هــاى الزم از نظر كيفيت 
بررســى مى كنيم و تاكنون 21 مورد آزمايش 
براى هر گاو انجام شده است و نتايج آن براى 
مديريــت بهتر اوضاع به دامــداران منعكس 

مى شود.
مديرعامــل اتحاديه دامداران اســتان همدان 
با اشــاره به اينكه اين آزمايش ها با موضوع 
حجم شير، بار ميكروبى شير، پروتئين، چربى، 
نسبت پروتئين به چربى و ... انجام مى شود، 
تصريح كــرد: اين نتايج به دامــداران منتقل 
مى شود تا بتوانند در آينده برنامه ريزى بهترى 

انجام دهند.
وى با بيــان اينكه تا كنون 60 هزار رأس دام 
در اســتان همدان را هويت گذارى كرده ايم، 
ادامه داد: 7000 رأس دام سبك و سنگين نيز 
بيمه شــده اســت و در حوزه اصالح نژاد و 
تغذيه نيز اقدامات مشاوره اى توسط اتحاديه 

دامداران استان انجام مى شود.
مديرعامل اتحاديه دامداران اســتان همدان با 
بيان اينكه نهاده هايى چون ذرت، جو، سويا، 
كنســتانتره و مكمل ها را نيز بيــن دامداران 
توزيــع مى كنيم، گفــت: مكمل هاى معدنى، 
مكمل هاى ويتامينه، پودر چربى و مكمل هاى 

ديگر را هم توزيع مى كنيم.
رســتمى با اشــاره به اينكه ما نهاده ها را به 
تعاونــى تحويــل داده و در نهايت به دامدار 
مى رسد، اظهار كرد: در ميدان دام نيز عمليات 
بازرگانــى انجام و حــدود 1000 رأس دام 
معامله مى شــود و هر قشــرى كه نياز به دام 

داشته باشد به ميدان مراجعه مى كند.
وى با بيان اينكه 6 ايســتگاه جمع آورى شير 
ايجادشده است، يادآور شــد: دامداران شير 
خــود را به اين ايســتگاه تحويل مى دهند و 
از آنجا به كارخانه ها فرســتاده مى شــود به 
طورى كه روزانه حدود 2 تا 3 تن شير در هر 

ايستگاه جمع آورى مىشود.

مديرعامــل اتحاديه دامداران اســتان همدان 
با اشــاره به اينكه با سازمان بهزيستى، كميته 
امداد امام خمينــى(ره) و صندوق كارآفرينى 
همكارى مى كنيم، تصريح كرد: هر فردى كه 
متقاضى ساخت و يا توسعه دامدارى است از 

ما مشاوره دريافت مى كند.
مديرعامل تعاونى دام ســبك استان همدان 
نيــز از توزيع بيــش از 2600 تن نهاده براى 
دام هاى سبك اســتان خبر داد و گفت: بيش 
از 2600 تن نهاده براى دام هاى سبك استان 

توزيع شده است.
بهروز ورمزيار با بيان اينكه تعاونى دام سبك 
استان همدان در خردادماه امسال كار خود را 
آغاز كرده و 40 نفر عضو داشت اما در حال 
حاضــر تعداد اعضاى اتحاديه به 150 دامدار 
رسيده اســت، اظهار كرد: از آنجا كه وجود 
يــك تعاونى براى حمايت از دام ســبك در 
استان احساس مى شد،  به تأسيس اين تعاونى 

اقدام كرديم.

وى با بيان اينكه اين شركت به صورت استانى 
ثبت شده و مترادف با اتحاديه است و سراسر 
استان با مركزيت شهرستان همدان توسط اين 
تعاونى حمايت مى شود، خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر اين اتحاديه زيرمجموعه اتحاديه 
دام ســبك كشــور و عضو صندوق توسعه 

بخش كشاورزى كشور نيز قرار دارد.
ورمزيار در ادامه به اقدامات ديگر اين اتحاديه 
چون تهيه بيمه عمر براى دامداران اشاره كرد 
و يادآور شــد: اتحاديه دام ســبك به توزيع 
نهاده هايى چون ذرت، جو، ســويا و سبوس 

در بين دامداران مى پردازد.
وى با اشاره به اينكه در 9 ماه گذشته افزون بر 
900 تن سبوس، بيش از 1200 تن جو، 400
تن ذرت و 100 تن ســويا توزيع شده است، 
ادامه داد: اين تعاونى به صورت تخصصى دام 

سبك را حمايت مى كند.
وى با اشــاره به اينكــه اقدامات تخصصى 
در حوزه دام ســبك نيز توســط اين تعاونى 
انجام مى شــود، گفت: يكى از اين اقدامات 
كه با همكارى يك شــركت انجام مى شود، 
هم زمان سازى سنتز نژادى است كه دامداران 
را به پرورش نژادهاى پربازده سوق مى دهد 
به طورى كه بــر روى گوســفندان بومى با 
نژاد رومانف كانادايى تلقيح مصنوعى انجام 

مى شود.
 مديرعامل تعاونى دام ســبك استان همدان 
با بيان اينكه مجرى هويت گذارى دام ســبك 
در همدان هســتيم، تصريح كــرد: اين اقدام 
ارزشــمند براى جلوگيرى از قاچاق دام در 

سطح استان انجام مى شود.

نصب بيش از 400 
دستگاه كنتور هوشمند 
بر روى چاه هاى 
مجاز استان 
 از ابتداى ســالجارى تاكنون 497 دستگاه 
كنتور هوشمند آب و برق بر روى چاه هاى 

مجاز استان همدان نصب شده است.
مديرعامل شركت آب  منطقه اى همدان اعالم 
اينكه نصب كنتور هوشــمند در چاه ها جزو 
طرح هاى احيا و تعادل بخشى منابع آب هاى 
زيرزمينى همدان است، اظهار كرد: اجراى اين 
طرح و نصب كنتور هوشمند در سطح استان 
همدان نيازمند همكارى و تعامل كشاورزان با 

شركت آب منطقه اى است.

به گــزارش روابــط عمومى شــركت آب 
منطقه اى همدان، منصور ستوده 

افزود: نصب كنتور هوشــمند روى چاه هاى 
آب ســبب كنتــرل و نظــارت بــر ميزان 
برداشــت آب هاى زيرزمينى استان شده و از 
اضافه برداشت از آب هاى زيرزمينى جلوگيرى 
مى كند.وى با بيان اينكه كنتور هوشمند مزاياى 
بااليى دارد، اظهار كرد: اساســى ترين اهميت 
كنتور هوشمند اين است كه كشاورزان ديگر 
بيشــتر از پروانه بهره بــردارى نمى توانند از 

چاه ها آب برداشت كنند.
وى تأكيد كرد: اگر كشــاورزى بيش از ميزان 
تعيين شــده آب از چاه برداشــت كند برق 
به صورت خودكار قطع شده و برداشت آب 
از چاه تا زمانى كه كارشناسان آب منطقه اى و 

برق اقدام نكنند، امكان ندارد.

وى با اعــالم اينكه كنتورهاى هوشــمند و 
كارت هاى شارژ همچون كارت سهميه بندى 
بنزين است، عنوان كرد: كشاورزان بايد نسبت 
به نصب اين كنتورها اقدام كنند زيرا تكليف 

قانونى است و كار بايد اجرايى شود.
ســتوده گفت: درمجموع تعــداد 4 هزار و 
653 دستگاه كنتور هوشــمند آب و برق بر 
روى چاه هاى مجاز نصب شده كه بيشتر آنها 

مربوط به همدان بوده است.
وى ادامه داد: تعهد استان همدان براى نصب 
كنتور در سال 98 تعداد 560 دستگاه بوده كه 
تاكنون  497 دســتگاه نصب شد و پيشرفت 
90 درصدى نســبت به تعهد نصب را نشان 
مى دهــد. مديرعامل شــركت آب منطقه اى 
همــدان گفت: براســاس نوع مصــارف از 
چاه هاى مجاز 43 درصد از كنتورهاى نصب 

شده مربوط به بخش شرب، 34 درصد مربوط 
به بخش صنعتى، 31 درصد مربوط به بخش 
كشــاورزى، 18 درصد بخــش دام و طيور، 
10 درصد بخش خدمات و ســاير مى اشد. 
مديرعامل شركت آب  منطقه اى همدان ضمن 
اشاره به انسداد چاه هاى غيرمجاز تأكيد كرد: 
با چاه هاى مجاز اســتان همدان كه برداشت 
بيشتر از پروانه بهره بردارى دارند نيز برخورد 
مى شــود تا در راســتاى حفاظــت از منابع 
آبى اســتان همدان گام هاى اساسى و جدى 

برداشت.
وى با اشاره به راه اندازى سامانه گوياى 3151 
نيز گفت: مردم مى توانند با مشاهده هرگونه 
تخلف و براى جلوگيرى از مصرف آب هاى 
زيرزمينى به صورت غيرمجاز با سامانه 3151 

تماس بگيرند.

60 هزار دام در همدان شناسنامه دار شد
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فراخوان مشموالن غايب سربازى 
در شهرستان درگزين

  درگزين- يوسف امينى، خبرنگار همدان پيام: مقام معظم رهبرى و 
فرمانده معظم كل قوا در اهميت و ضرورت خدمت سربازى فرمودند: 
خدمت وظيفه عمومى خدمت واقعا مقدسى است كه در جنگ و صلح 

در صف اول نيازهاى ملت و كشور قرار دارد.
كليه مشــموالن غايب جهت تعيين تكليف به معاونت وظيفه عمومى 

انتطامى شهرستان رزن مراجعه نمايند.
سرپرســت انتظامى درگزين با اشــاره به اين موضوع كه سربازى 
فرصتى براى كسب تجربه و ورود به اجتماع و قبول مسئوليت هاى 
اجتماعى است افزود احساس امنيت حاصل مشاركت مردم، پليس 
و مســئوالن اســت و تمامى آحاد جامعه در توليد امنيت به نوعى 
ســهيم مى باشند و هر يك از شــهروندان با انجام درست وظايف 
خويش مى توانند در توليد امنيت مشــاركت كنند و پليس را يارى 

دهند.
عليجانــى اظهار كرد: از مهمترين آســيب هاى اجتماعــى، اعتياد به 
موادمخدر به ويژه موادمخدر صنعتى اســت كه زمينه ســاز بروز ساير 
آسيب هاى اجتماعى مى باشد. وى افزود: ماده مخدر «گل» از مهمترين 
تهديدات در سطح شهرستان درگزين مى باشد كه توهم زايى و قدرت 
تخريب ســلول هاى مغزى توسط اين نوع ماده مخدر بسيار بيشتر از 

ساير موادمخدر صنعتى است.

فرمانده بسيج سازندگى استان همدان:
بسيج سازندگى در سنگر فرهنگى و 

محروميت زدايى
  سازمان بسيج سازندگى ســپاه انصارالحسين استان همدان براى 
اجراى طرح هاى عمرانى، سازندگى فعاليت هاى اجتماعى، آموزشى، 
اشتغالزايى و اقتصادى، جوانان و تحصيل كرده ها در رشته هاى مختلف 

را به كار مى گيرد.
على قره باغى در گفت وگو با همدان پيام با برشمردن اهداف و وظايف 
بســيج ســازندگى براى رفع مشــكالت مناطق محروم استان گفت: 
نيازهاى حوزه اجتماعى از جمله ازدواج و تحكيم خانواده، ســالمت 
جسمى و روحى و پيشگيرى از اعتياد جزو اهداف گروه هاى جهادى 
در روســتاها هست. وى از اهداء 200 سرى جهيزيه با 14 قلم كاالى 
اساسى منزل براى زوج هاى جوان نيازمند در سال 98 خبر داد و گفت: 
درصدد تهيه 300 مورد جهيزيه نيز هستيم تا پس از تكميل به زوج هاى 
شناسايى شده و داراى شرايط اهدا شود.قره باغى ايجاد اشتغال خانگى 
و مشــاغل خرد را از ديگر اهداف بسيج سازندگى برشمرد و افزود: 
براى افراد متقاضى تســهيالت اشتغالزايى، دوره هاى آموزشى برگزار 
مى شــود كه اين آموزش ها بــا همــكارى اداره فنى و حرفه اى، جهاد 
دانشگاهى و جهاد كشاورزى برگزار مى شود و افراد پس از گذراندن 
دوره هاى مربوطه تســهيالت مورد نياز را دريافت مى كنند و در طول 

انجام كار به فعاليت شغلى آنها به طور مستمر نظارت  مى شود.
وى از فعاليت 1137 گروه جهادى در سطح استان همدان خبر داد كه 
از مردم عادى، پزشكان، مهندسين، روانشناسان و كارگران كارخانه ها 
تشكيل شده است و عالوه بر اين دانشجويان و دانش آموزان در طول 

تابستان در اين مجموعه ها فعاليت دارند.

كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد همدان 
تجهيز مى شود

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان گفت: امسال 12 باب كانون  
فرهنگى و هنرى مســاجد اين استان با اعتبار 70 ميليون تومان تجهيز 

مى شود.
احمدرضا احســانى با بيان اينكه تنها با مشاركت، همراهى و هم افزايى 
اصحاب فرهنگ و هنر مى توانيم در اين عرصه تاثيرگذار باشــيم و اين 
مساعدت و همكارى براى حل مشكالت بايد در تمامى شهرستان ها رخ 
دهد، افزود: با وجود تمامى محدوديت ها نگاه ما به شهرستان ها عادالنه 

و بر اساس ظرفيت و شاخص ها است.
وى هدف از حضور در شهرستان ها را ديدار چهره به چهره با هنرمندان، 
بررســى و شناسايى نيازها، تالش براى حل مشــكالت و قدردانى از 
زحمات اصحاب فرهنگ و هنر عنوان كرد و افزود: تالش ما توســعه 

فرهنگ و هنر و ايجاد امكانات الزم براى هنرمندان است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان مالير را در بسيارى شاخص ها 
همچــون جمعيتى، وجود نخبگان فرهنگــى، فرهيختگان و هنرمندان 
پيشتاز دانست و بيان كرد: در توزيع اعتبارات شاخص هاى هر شهرستان 
لحاظ مى شــود. احســانى با تاكيد بر اينكه نگاه ما در حوزه فرهنگ و 
هنر بدون تبعيض و عادالنه اســت، گفت: در تــالش براى برگزارى 
نشست هاى فصلى در شهرستان ها و بررسى و پيگيرى مشكالت هستيم.

وى درباره مشكالت انجمن هاى هنرى و ادبى اظهار داشت: تا اندازه اى 
در حق انجمن ها غفلت شــده كه با آغاز پرداخت اعتبارات به صورت 

فصلى براى انجمن ها به دنبال بهبود شرايط آنها هستيم.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان تاكيد كرد: براى انجمن هاى 
شناسنامه دار فضا و تجهيزات تامين مى شود، به شرط آنكه فعاليت داشته 
باشند. وى همچنين به هنرمندان تئاتر و نمايش مالير قول مساعدت داد 
و گفت: در صورت تأمين اتاق و محلى مناسب، تمامى تجهيزات الزم 

براى سالن پالتو در اين شهر تأمين مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان با بيان اينكه مركز آموزش 
هنر مالير نيز فضايى مساعد براى فعاليت هاى هنرى و فرهنگى است 
و درصدد تجهيز اين مركز هســتيم، گفت: در صورت امكان يك سالن 

پالتو نيز در اين مركز تجهيز مى كنيم.
احسانى با تأكيد بر جدى گرفتن آموزش در فعاليت هاى هنرى افزود: از 
مديران دستگاه هاى اجرايى اين شهرستان نيازهاى حوزه فرهنگ و هنر 
مطالبه شــود، چراكه اين امر به قدرت چانه زنى ما براى حل مشكالت 
كمك مى كند. وى همچنين از اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى مالير 
خواســت: به صورت دوره اى بزرگداشت مفاخر اين شهر و تجليل از 
آنان برگزار شــود. مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان توجه به 
مسائل روز جامعه را در برگزارى برنامه هاى فرهنگى و هنرى ضرورى 
دانست و عدالت فرهنگى و هنرى را رويكرد اصلى اين نهاد عنوان كرد.

احســانى ادامه داد: شهرستان هاى اين استان در حوزه فرهنگى و هنرى 
داراى قابليت و ظرفيت قابل توجهى هســتند كه با جلب مشــاركت 
دستگاه هاى اجرايى، برنامه هاى تاثيرگذار برگزار كنند، تا شاهد توسعه 
فرهنگى استان باشيم. وى با بيان اينكه كار در حوزه فرهنگ انتها ندارد، 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير را يكى از فعال ترين اداره هاى استان 
دانست. احسانى با اشــاره به برگزارى جشنواره تئاتر به عنوان يكى از 
برنامه هاى شــاخص فرهنگى و هنرى استان برشمرد و مالير را ميزبان 

شايسته اى در برگزارى اين جشنواره قلمداد كرد.

برگزارى بيش از 150 محفل انس با قرآن 
در مدارس  مالير

 مدير آموزش و پرورش شهرستان مالير از برگزارى بيش از 150 محفل انس با قرآن 
در  مدارس شهرستان در هفته قرآن، عترت و نماز خبر داد. 

هادى سلگى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه قرآن هدايتگرى بى بديل است كه اگر از 
كودكى به آن مانوس شــويم، آثار و بركاتش در تمام زندگى جلوه مى كند، افزود: هدف 
از برگــزارى محافل انس با قرآن، ترويج آموزش و اهتمام به انس دانش آموزان با قرآن و 

كشف و شكوفايى استعدادهاى آنان در بين دانش آموزان است.
وى با بيان اينكه هر چند برنامه هاى قرآنى محدود به هفته قرآن و عترت نبوده و در سراسر 

سال اجرا مى شود، اظهار كرد: در اين هفته برنامه هاى متنوعى با عناوين اسالمى، انقالبى 
و واليــى برنامه هاى مختلفى از قبيل محافل انس با قرآن، ســرود همگانى قرآنى، اجراى 
مســابقات با محوريت قرآن، تجليل از دانش آموزان فعال قرآنى و برگزارى گفتمان هاى 

دينى و بصيرتى در مدارس اجرا مى شود.
ســلگى با اشــاره به اينكه دوميــن دوره گفتمان هاى دينى با هــدف معرفت افزايى بين 
دانش آموزان و آشنايى آنان با معارف دينى، اجتماعى و فرهنگى در بين مدارس متوسطه 
دوم برگــزار شــد، ادامه داد: در ايــن گفتمان ها اهتمام به نماز، شــكل دهى به هويت و 
شخصيت دانش آموزان، اهميت عفاف و حجاب و مقاومت در برابر آسيب هاى اجتماعى 

مدنظر بوده است.
مدير آموزش و پرورش مالير با بيان اينكه حجت االسالم والمسلمين كاظمى و شهجردى 

از اســاتيد حوزه و دانشگاه از شهر قم ســخنران اين گفتمان ها بودند، يادآور شد: ساالنه 
بيش از 250 گفتمان دينى در مدارس شهرستان برگزار مى شود و فرصت ارزشمندى براى 

تربيت و رفع شبهات جوانان است.
وى در بخــش ديگرى از اجراى طرح رويش2، ويژه دانش آموزان مدارس روســتايى و 
مناطق محروم با همكارى داوطلبانه آموزگاران خبر داد و گفت: اين طرح، در ادامه طرح 
رويش1، كه در مدارس شهر اجرا مى شد، اين بار ويژه مدارس روستايى و مناطق محروم 

اجرا مى شود.
ســلگى بيان كرد: در طرح رويش2 يك تيم متشــكل از همكاران ادارى واحد آموزش و 
آموزگاران توانمند به صورت داوطلبانه به مدارس روستايى و مناطق محروم اعزام مى شوند 

و به صورت ويژه مباحث آموزشى را با دانش آموزان مرور مى كنند.

كارت دانشجويى محمد سعيد قاسمى فرزند رحمان به شماره ملى 
6460118728 رشته مديريت صنعتى دانشگاه بوعلى سينا همدان 
به شماره دانشجويى9212984019مفقود گرديده واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى احمد خواجوند صالحى فرزند رمضانعلى شماره 
شناسنامه 2220113787 رشته الهيات- فقه ومبانى حقوق 

اسالمى به شماره دانشجويى 9412263013 مفقود گرديده واز 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى اميرمهدى توسلى فرزند باقر به شماره ملى 
3920433602 كارشناسى ارشد رشته شيمى آلى دانشگاه بوعلى 
سينا همدان به شماره دانشجويى9713132004مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

دانشنامه پايان تحصيالت دوره كارشناسى پيوسته امين بخشى 
كيا فرزند جعفر به شماره ملى 3875232917 و شماره شناسنامه 

5  متولد 1363/3/8 رشته مهندسى عمران -  عمران دانشگاه آزاد 
اسالمى سنندج مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بيمه نامه پارسيان  خودرو پرايد شماره بيمه نامه 1110/587410/97/000759 
شماره پالك39ص557ايران وشماره موتور5030373 شماره شاسى

NAS۴١١١٠٠D3628069 به نام مرتضى خميسى فرزند محمدرضا به 
شماره ملى 3860125834مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى عرفان اميرى فرزند بهزاد به شماره 
ملى0110013433 رشته حقوق دانشگاه آزاد همدان به شماره 
دانشجويى982100723مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى مزايده خودرو  

شركت تعاونى دهيارى هاى بخش جوكار

شــركت تعاونــى دهيــارى هــاى بخــش جــوكار بــا 
ــتگاه  ــك دس ــر دارد ي ــت 1967 در نظ ــماره ثب ش
خــودرو  پــژو پــارس tu۵ بــه مــدل  94 را از طريــق 
مزايــده و بــه باالتريــن قيمــت پيشــنهادى واگــذار 

نمايــد.
ــت  ــردد جه ــى گ ــوت م ــان دع ــذا از متقاضي ل
دريافــت اســناد مزايــده و رويــت خــودرو  از تاريــخ 
ــاعت 9  ــدت 5 روز كارى و از س ــه م ــى  ب درج آگه
ــه  ــوكار مراجع ــدارى ج ــه آدرس بخش ــى 13 ب ال

ــد.  نماين

آگهي مزايده (يك مرحله اى) نوبت دوم 

اداره حقوقى اداره كل ورزش و جوانان

اداره كل ورزش و جوانان استان در نظر دارد يك دستگاه خودرو مينى 
1098003398000005و  شماره  به   90 مدل  گذارى  شماره  قابل  بوس 
به  گذارى)  شماره  قابل  (غير  بوس  خودرومينى  دستگاه  دو 
شماره1098003398000006و به شماره هاى پارتى 1198003398000008 
و 1198003398000009ثبت در سامانه ستاد ايران را از طريق مزايده و به 

باالترين قيمت پيشنهادى واگذار نمايد.
لذا از متقاضيان دعوت مى گردد جهت دريافت اسناد مزايده  از تاريخ 
به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  به   98/10/5 تا   98/10/2
آدرس www.setadiran.ir  وجهت رويت خودروهاى مذكور از تاريخ 

98/10/2 تا 98/10/17 به استاديوم قدس مراجعه نمايند.
بديهى است آگهى مزايده مندرج در روزنامه همدان پيام به شماره هاى3644 

و 3645 مورخه 26 و 27 آذر ماه 98 باطل اعالم مى گردد.     
(م الف 1532)

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

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

       شركت آب منطقه اى همدان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( م الف 1535 )

نوبت اول: 98/10/03 نوبت دوم: 98/10/04
شماره  98/13- الف

 فرماندار تويسركان گفت: 49 ميليارد تومان 
در قالب تســهيالت طرح بازســازى مساكن 
روســتايى و شــهرى به مناطق ســيل زده در 
تويسركان  شهرستان  جارى  سال  فروردين ماه 

اختصاص يافته است.
 سيدرسول حســينى اظهار كرد: 94 روستاى 
داراى دهيارى اين شهرســتان يك پتانســيل 
بالقوه و بالفعل اســت كه بايد با برنامه ريزى 
و مديريت اين ظرفيت ها در راســتاى رشــد 
و توســعه همه جانبه آنها به ويــژه توانمندى 

اقتصادى به كار گرفته شود.
وى با اشــاره به اينكه شهرستان تويسركان در 
جذب تسهيالت روستايى رتبه نخست استان 
را از آن خود دارد خاطرنشان كرد: 49 ميليارد 
تومان در قالب تســهيالت طرح بازســازى 
مســاكن روستايى و شهرى به مناطق سيل زده 
فروردين ماه سال جارى شهرستان تويسركان 

اختصاص يافته است.
فرماندار تويســركان از تخصيص 5 ميليارد 
تومان تســهيالت از صندوق كارآفرينى اميد 
به تويســركان با هدف رونــق توليد مبل و 
منبــت خبــر داد و گفت: مبل تســهيالت 
پرداختــى 15 ميليون تومان با ســود چهار 

درصد است.
وى با اشــاره به وجود روســتاهاى پايلوت 
تويســركان نظير گشانى، اشتران، شهرستانه و 
كهنوش بيان كرد: بايد نگاه ما به روســتاهاى 
هدف گردشگرى نگاه ويژه باشد و براى بهره 
ورى هرچه بهتر اين روســتاها با اعمال يك 

تجديد نظرى جدى روى دهد.

فرماندار تويســركان با تاكيد بر بررسى دليل 
مهاجرت در روســتاها با وجود زيرساخت ها 
و ارائه راهكارهاى راهبردى تاكيد كرد: تالش 
شود توانمندى هاى شهرستان به ويژه روستاها 
شناســايى شــود و هر ظرفيت متناسب با آن 
روستاى به فعليت برسد به نحوى كه منجر به 

رونق اقتصاد آن روستا شود.
 بــه گــزارش فــارس ، وى تويســركان را 
ــد  ــا تاكي ــد و ب ــت خوان ــير باكيفي ــب س قط
ســوى  از  محصــول  ايــن  معرفــى  بــر 
مســووالن و فعــاالن ايــن عرصــه بيــان كــرد: 

ــردى شــدن ظرفيت هــاى شهرســتان در  كارب
ــان  ــل، گياه ــادام، عس ــون ب ــى چ محصوالت
ــر توانمندســازى ايــن  دارويــى و... عــالوه ب
بخــش، ســبب رونــق گردشــگرى نيــز 

ــد. ــد ش خواه
مديركل دفتر امور روستايى استاندارى همدان 
نيز به اينكه شناســايى پتانسيل هاى روستا و 
توانمندسازى آن ها براساس امكانات موجود 
در راستاى استقالل روستا انجام مى شود گفت: 
اين حركت مصداق بارز اقتصاد مقاومتى است 
يعنى عدم وابستگى جامعه روستايى به دولت 

با تمركز بر توانايى روستاييان.
فرهــاد فرزانــه بــا بيــان اينكــه ايجــاد بانــك 
ــاى  ــتاها و دهيارى ه ــات روس ــع اطالع جام
اســتان بــا هــدف برنامه ريــزى دقيــق و 
ــع را در دســتور كار  ــه مناب تخصيــص عادالن
داريــم افــزود: حــدود پنــج مــاه اخيــر بازديد 
از  9 شهرســتان اســتان و ديــدار بــا بيــش از 
700 دهيــار را داشــتيم كــه در ايــن برنامه هــا 
ــاخص  ــراى ش ــاران ب ــى را از دهي ــده كل اي
روســتا  اقتصــاد  توانمندســازى  و  شــدن 

دريافــت مى كنيــم.

بازسازى واحدهاى سيل زده تويسركان

 اختصاص 49 ميليارد تومان تسهيالت

بخشدار جوكار در  جلسه شوراى 
آموزش و پرورش:

ساخت آموزشگاه 
در كمرى اولويت 

آموزش و پرورش منطقه
 بخشــدار جوكار، شــوراى آموزش و 
پــرورش را از حوزه هــاى مهم اجتماعى و 
فرهنگى كشور برشــمرد و گفت: آموزش  
و  پــرورش از حوزه هاى مهــم اجتماعى و 

فرهنگى كشور محسوب مى شود.
فرهاد جهانيان در جلســه شوراى آموزش 
و پرورش بــا تقديــر از تالش هاى رئيس 
و كاركنان آموزش و پرورش براى كســب 
رتبه هــاى برتر در حوزه هاى مختلف گفت: 
برگــزارى آئين هــاى پيش اجــالس نماز، 

المپيادهاى ورزشى درون مدرسه اى و هفته 
پژوهش و تحقيق در راســتاى رشد و تعالى 
دانش آموزان را از فعاليت اعضاى شــوراى 

آموزش و پرورش دانست. 
وى همچنين از ســاخت مدرسه و چندين 
كالس درس، ســالن جلسات و اجتماعات 
در آموزش و پرورش شــهر جــوكار كه با 
همت و پيگيرى اعضاى شوراى آموزش و 

پرورش انجام شد، تقدير كرد.
جهانيــان برگــزارى انتخابــات را نشــان 
ــت: رأى  ــام دانســت و گف ــت نظ جمهوري
مــردم در سرنوشــت جامعــه حاكــم اســت 
كــه از طريــق شــركت در انتخابــات محقــق 

مى گــردد.
رئيس آموزش و پــرورش جوكار جذب و 
شناســايى كودكان بازمانده از تحصيل را از 

برنامه هاى آموزش" و پرورش دانســت و 
گفت: شناســايى دانش آمــوزان بازمانده از 
تحصيل با مشاركت و همكارى ساير نهادها 

محقق شده است.
عليرضا صدرا ســاخت آموزشگاه 6 كالسه 
در روســتاى كمــرى را از اولويت هــاى 

آمــوزش و پــرورش منطقه عنــوان كرد و 
گفت: ساخت 70 كالس در منطقه، ايزوگام 
و آســفالت مدارس، تجهيز سالن جلسات 
اداره و ســاخت اتاق بازى در آموزشــگاه 
استثنايى، از دستاوردهاى آموزش و پرورش 

جوكار است.
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راه اندازى مدار ثانويه و نصب 
درپوش راكتور اراك

 نخستين مرحله از نصب تجهيزات راكتور (مدار ثانويه و درپوش)، 
روزگذشته با حضور رئيس سازمان انرژى اتمى، مسئوالن راكتور اراك 

و تعدادى از خبرنگاران رسانه هاى گروهى كشور راه اندازى شد.
رآكتور تحقيقاتى آب ســنگين مدرن شــده اراك (ُخنداب) با هدف 
كســب تجربه و دانش فنى در طراحى و ســاخت رآكتورهاى اتمى، 
تربيت نيروى انســانى متخصص، ايجاد امكانات تحقيق و توســعه 
در زمينه هــاى فيزيك نوتــرون، ترموهيدروليك و درمــان و توليد 
راديوايزوتوپ براى مصارف پزشــكى، صنعتى و كشاورزى درحال 

تكميل طراحى و ساخت است.
به گزارش ايســنا، بر اســاس برجام، روند بازطراحى رآكتور اراك با 
همكارى ايران و چين و مشاركت ديگر اعضاى برجام از جمله آمريكا 
آغاز شــد، با اين حال اين موضوع مثل بخش هاى ديگر برجام كه به 
درســتى و در زمان خود اجرا نشد دستخوش تحوالتى بود. با خارج 
شدن آمريكا از برجام تأخير قابل توجهى در روند كار صورت گرفت. 
بعــد از مدتى انگليس جاى خالى آمريكا را در بازطراحى اين راكتور 

پر كرد.
با وجود تصميم ايران براى كاهش تعهدات برجامى اش كه در واكنش 
به خــروج يك طرفه آمريكا از برجام و عمــل نكردن ديگر اعضاى 
اين توافق به تعهداتشــان صورت گرفت، ايــران موضوع بازطراحى 
راكتور اراك را از اين تصميم خود به شــرط پيشرفت در كار مستثنى 

كرده است.
بنا بر اين گزارش، رآكتور اراك داراى 2 مدار اســت، مدار اول وظيفة 
برداشــت حرارت از قلب رآكتور را دارد و مدار ثانويه كه وظيفة آن 
انتقــال حرارت مدار اول در برج هاى خنك كننــده و نهايتاً به محيط 

است.
مدار ثانويه شــامل مبدل هاى حرارتى، استخر ميانى، پمپ هاى انتقال 
(آب گرم، برج هاى خنك كننده و پمپ هاى برگشت آب سرد) است. 
راهبرى اين مدار از طريق اتاق كنترل اصلى رآكتور صورت مى گيرد، 
براى راه اندازى مدار اول رآكتور، ابتدا بايد مدار ثانويه و سيســتم هاى 
جانبى مرتبط با آن راه اندازى مى شــد تا بعد از آن تكميل مدار اول و 

راه اندازى رآكتور غيرفعال تحقيقاتى اراك (ُخنداب) آغاز شود.
بر اساس اعالم سازمان انرژى اتمى، در تيرماه سالجارى، دستورات و 
مجوزهــاى الزم از مراجع ذى ربط براى انتقال اجزاى متعدد مجموعه 
درپوش چاه راكتور صادر شــد و كار حمل و انتقال اين تجهيزات با 

استفاده از 11 كشنده سنگين و تريلر انجام گرفت.
درپوش چاه راكتور يك مجموعه الكترومكانيكى فوق سنگين با بيش 
از 100 تن وزن و قطر 7/2 متر اســت كه بــا حركت دورانى رينگ 
چرخ دنده و ديســك داخلى و موقعيت دهى زاويه اى امكان دسترسى 
مســتقيم تحت كنترل و حفاظت شده به تك تك عناصر و بخش هاى 
فوقانى مخــزن را براى فعاليت هــاى موردنظر به صــورت منفرد يا 

گروه هاى محدود فراهم مى كند.
اين تجهيز به طور كامل توســط مهندسان جوان كشور و صنعت گران 
متعدد براى نخستين بار طراحى و ساخته مى شود. تمامى قطعات اين 

تجهيز در كارخانجات داخلى طراحى، ساخته و مونتاژ شده است.

آمريكا ناگزير است دست از فشار حداكثرى 
بر ايران بردارد

 رئيس جمهور با اشــاره به روابط همه جانبه و رو به گسترش ايران 
و هندوســتان بر ضرورت تالش در راستاى توسعه و تحكيم بيش از 

پيش مناسبات تهران-دهلى نو تاكيد كرد.
حســن روحانى روزگذشته در ديدار با «سابرامانيام جايشانكار» وزير 
امور خارجه هند، روابط 2 كشور را دوستانه، صميمى و ديرينه دانست 
و اظهار داشــت: ترديدى وجود ندارد كه با اراده مستحكم 2 دولت و 
ملت بزرگ ايران و هند در آينده روابط و همكارى هاى فى مابين بيش 

از پيش توسعه خواهديافت.
به گزارش ايسنا، روحانى خاطرنشان كرد: مطمئناً اين شرايط گذراست 
و آمريكا ناگزير اســت دير يا زود، قبل يا بعد از انتخابات رياســت 

جمهورى اش دست از فشار حداكثرى بر ايران بردارد.
وزيــر امور خارجه هند نيز كميســيون مشــترك همكارى هاى 2
كشور را نشستى سازنده و تأثيرگذار براى رفع مشكالت پيش رو 
در مســير همكارى هاى تهران – دهلى نو دانست و اظهار داشت: 
بايد براى حفظ و توســعه بيش از پيش مناسبات و همكارى هاى 
2 كشــور در بخش هاى مختلف به ويژه تجارى و اقتصادى تالش 

كنيم.
سابرامانيام جايشــانكار، با بيان اينكه توسعه روابط بانك هاى ايران و 
هند در گسترش مناسبات و همكارى هاى تجارى و اقتصادى فى مابين 
حائز اهميت است، افزود: خوشبختانه امروز همكارى هاى ايران و هند 
در منطقه چابهار به خوبى در حال انجام است و بايد در راستاى تسريع 

در اجراى پروژه ها در اين منطقه تالش كنيم.
وى با بيان اينكه مطمئناً شــرايط دشوار كنونى به پايان خواهدرسيد، 
گفت: ايران و هند روابطى صميمى و كهن با هم دارند و با وجود همه 

مشكالت ايران همچنان پايدار و نيرومند و باثبات خواهدبود.

بررسى صالحيت ها و دورنماى 
انتخاب يازدهم  

  با آغاز بررســى صالحيت داوطلبان در هيأت نظارت اســتان ها، 
روند اجرايى يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى اسالمى وارد 

مرحله تازه اى شد.
نگاه كلــى در اين مرحله احراز صالحيت ها و تأييد افراد براســاس 
ضوابط و مقررات است و چنانچه فردى در ليست نهايى تاييدنشده ها 
قــرار نگيرد، صرفا به معناى آن اســت كه صالحيــت  آن فرد براى 
نماينده شدن براساس شرايط مندرج در قانون انتخابات مجلس احراز 
نشده اســت.  آمار اعالم شده نشــان مى دهد كه صالحيت بيش از 96

درصد داوطلبان در استان در هيأت هاى اجرايى احراز شده است.
گذشــته از برخى ديدگاه هاى متفاوت و حتــى انتقادى، روح حاكم 
بر قانون انتخابات به گونه اى اســت كه هدفگذارى براى شكل گيرى 

مجلسى كارآمد با نمايندگانى توانمند را نشان مى دهد.
برهمين اســاس انتظار مى رود، مجمع نمايندگان قوى و تاثيرگذار در 

توسعه براى استان شكل بگيرد.
پس از پايان بررسى ها در هيأت هاى نظارت و رسيدگى به اعتراض ها 
و شــكايات، آنچه به عنوان ليست نهايى كانديداهاى انتخابات منتشر 
مى شود، حاوى نام هايى خواهدبود كه هريك از آن ها شرايط الزم براى 

نماينده شدن را دارند.
نكته حائز اهميت اين اســت كه در انتخاب هاى مردم كه براســاس 
مالك هاى حداكثرى است، عالوه بر شرايط الزم، شاخص هاى ديگرى 

نيز مدنظر است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
رويكرد مبتنى بر مشاركت حداكثرى آحاد جامعه در انتخابات ايجاب 
مى كند كه عالوه بر حضور ساليق مختلف در انتخابات كه زمينه هاى 
انتخاب مردم در وضعيت مناسب را فراهم مى كند، بحث مهمى چون 
مجلــس كارآمد و مجمع نمايندگان قوى نيز مورد توجه قرار گيرد تا 
همان شرايطى رقم بخورد كه مطابق با شأن و جايگاه نظام جمهورى 

اسالمى است.

به همه خانواده هاى آسيب ديده حوادث آبان 
سركشى شده است

 ســخنگوى دولت با اعالم اينكه دادســتانى، مرجع اعالم تعداد 
كشــته شــده هاى آبان ماه با جزئيات شده اســت، گفت: به همه 

خانواده هاى آسيب ديده حوادث آبان سركشى شده است .
على ربيعى در ابتداى نشســت هفتگى خود با خبرنگاران با اشــاره 
به ســفر اخير روحانى به مالزى و ژاپن، اين سفرها را حائز اهميت 
خواند و گفت: اين سفرها و سطح ديدارها و مذاكرات نشان دهنده 
آن بود كه ديپلماســى فعال و سازنده دولت همچنان با قدرت ادامه 
دارد و هيچ گاه روندهاى ديپلماتيك و گفت وگو محور براى توسعه 

كشور و ارتقاى جايگاه ايران در دنيا، تعطيل نخواهدشد.
بــه گزارش ايســنا، وى ادامــه داد: دولت اگر چه دســتاوردهاى 
بى نظيرى در عرصه ديپلماســى داشــته اســت و طى چندين سال 
گشــايش هاى فراوانى از جمله خارج كردن كشــور از قطعنامه هاى 
فصل هفتى شــوراى امنيت ســازمان ملل در سطح بين المللى براى 
كشور فراهم كرده اســت، اما هرگز از ظرفيت هاى داخلى خود نيز 

غافل نبوده است.
وى بــا بيــان اينكه اكنــون ما با نوع تــازه اى از جنــگ در قالب 
تحريم هاى ظالمانه مواجه هستيم كه به نوع ديگرى كل ايران را در 
معرض يك حصر و يك اشــغالگرى جديد قرار داده است، افزود: 
پيام رئيس جمهور اين اســت كه حصر ايران بايد شكســته شود و 
حصر ايران شكستنى است. حصر ايران آنگاه شكسته خواهدشد كه 
به تحليل دقيق مقام معظم رهبرى توليد داخلى چنان رونق گيرد كه 

تحريم گران بى اثر بودن اقدامات خود را به چشم ببينند.
ســخنگوى دولت تاكيد كرد: ما ايران را شايسته تحريم نمى دانيم 
و بــا همين رويكرد نــگاه و اتكاء به توان داخلى و اســتفاده از 
ظرفيت ديپلماســى، آمريــكا را به عقب مى رانيــم و به الزامات 
اين مســير هم توجه داريم. الزامات اين مســير هم چيزى نيست 
جز تالش براى افزايش ســطح رضايــت عمومى، افزايش درك 
مشترك با مردم و قوى كردن اقتصاد در داخل، تعميق جمهوريت 

فعال. ديپلماسى  و 

رسيدگى به امور انجمن هاى غيرسياسى
 به وزارت كشور محول شد

 نمايندگان در جلســه روزگذشته مجلس شوراى اسالمى طرح الحاق يك 
ماده به قانون، نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى سياسى را به منظور تأمين نظر 

شوراى نگهبان اصالح كردند.
برمبنــاى اين اصالحيه؛ يك ماده به قانون نحــوه فعاليت احزاب و گروه هاى 
سياســى مصوب 47 بهمن ماه 1394 الحاق مى شــود. بنابراين ماده، رسيدگى 
به امور تشــكل هاى صنفــى، كانون هاى بازنشســتگى، انجمن هاى تخصصى 
غيرسياســى و صنفى و انجمن هاى اســالمى يا اقليت هاى دينى شناخته شده 
مصوب 7 شهريور 1360 طبق ترتيبات تعيين شــده براى احزاب و گروه هاى 
سياسى با آنها رفتار مى شد و اكنون از شمول اين قانون مستثنى شده اند، به عنوان 

وظيفه سازمانى به وزارت كشور محول مى شود.

آغاز بررسى شكايات داوطلبان انتخابات مجلس 
توسط هيأت هاى نظارت استان

 با پايان يافتن مهلت شــكايت داوطلبانى كــه صالحيت آنها در هيأت هاى 
اجرايى تأييد نشده اســت، فرصت 20 روزه بررســى شــكايات اين داوطلبان 
در هيأت نظارت اســتان آغاز شــد.روز 27 آذر مراتب ردصالحيت داوطلبان 

انتخابات مجلس شوراى اسالمى از سوى فرمانداران به اين افراد اعالم شد.
اين داوطلبان از تاريخ 28 آذر تا اول دى فرصت داشــتند تا شــكايت خود را 
به هيأت هاى نظارت استان اعالم كنند. هيأت هاى نظارت استان از روزگذشته 
2 تا 21 دى به مدت 20 روز فرصت دارند تا به اين شكايات رسيدگى كنند. 

داوطلبانى كه در اين مرحله تاييد صالحيت نشوند، اين فرصت را دارند تا بار 
ديگر شــكايت كنند و شوراى نگهبان 20 روز فرصت دارد تا به اين شكايات 

رسيدگى كند.

آئين نامه داخلى مجلس 
 اصالح شد

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در جلســه علنى روزگذشته موادى از 
قانون آئين نامه داخلى مجلس شــوراى اسالمى را به منظور تأمين نظر شوراى 

نگهبان اصالح كردند.
به گزارش ايرنا، بر مبناى اصالحات انجام شده در ماده 3 اين طرح، ماده 202 
قانون نيز اصالح شد؛ بر اين اساس رئيس جمهور موظف است حداكثر ظرف 
مدت 2 هفته پس از انجام مراسم تحليف يا سقوط دولت يا تغيير نيمى از وزرا 
از ابتداى شروع به كار دولت ضمن تقديم برنامه كلى اسامى وزراى پيشنهادى 
وزارتخانه ها را كه داراى تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، 
برنامه ها، ســوابق و سمت هاى علمى و اجرايى و ساير امتيازات قابل استناد به 

مجلس شوراى اسالمى بدهد.

 طبق قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 
قوه مقننه شــامل 2 ركن مهــم يعني مجلس 
شوراي اسالمي و شوراي نگهبان است. عمده 
وظايف مجلس شــوراي اســالمي در 2 بُعد 
قانون گــذاري و نظارت خالصه مي شــود. در 
بخش قانون گذاري عالوه بر وضع و تصويب 
قانون، تفسير قوانين عادي نيز برعهده نمايندگان 
مجلس شــوراي اســالمي اســت و نظارت 
نمايندگان نيز به 2 شكل استطالعي و استصوابي 

انجام مي شود.
 شــوراي نگهبان نيز كه متشكل از 12 نفر (6 
فقيه منتخب رهبري نظام و 6 حقوق دان منتخب 
مجلس شوراي اسالمي) است، وظايف مهمي 
از جمله نظارت بر مصوبات مجلس شــوراي 
اسالمي و تطبيق آنها با احكام و قوانين اسالمي 
و قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و نظارت 

بر انتخابات را برعهده دارد.
  مجلــس در نظام جمهوري اســالمي  داراي 
وظايــف عمــده اي اســت كــه در 2 بخش 
قانون گذاري و نظارت خالصه مي شود. مجلس 
شوراي اســالمي  از نمايندگان ملت كه به طور 
مســتقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شــوند، 

تشكيل مي گردد (اصل 62 قانون اساسي).
نخستين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي  
در تاريخ 24 اســفند 1358 برگزار شد. در اين 
انتخابات از تعداد 20857391 نفر واجد شرايط 
10875969 نفر يعني 52/14 درصد شــركت 
كردنــد و از بين 3694 داوطلب در 193 حوزه 
انتخابيه 270 نفر را راهي مجلس كردند. ميزان 
مشــاركت مردم در دوره هاي پنجم و ششم در 

مقايسه با ساير دوره ها در سطح بااليي بود.
دوره هاى مختلفدوره هاى مختلف

 مجلس شوراى اسالمى مجلس شوراى اسالمى
 مجلس اول

 به گزارش همدان پيام:  شــروع به كار مجلس 
اول در تاريخ 1359/3/7 بود و نخستين جلسه 
مجلس، در ســاختمان قديمى مجلس واقع در 
خيابان امام خمينى (ره) تشكيل شد. رهبر كبير 
انقالب اســالمي در پيامى به نمايندگان، تقارن 
گشــايش مجلس با 13 رجب را به فال نيك 
گرفتند و از نمايندگان خواســتند سياست «نه 
شرقى و نه غربى» را پيش گيرند.   كانديداهاى 
مجلس اول كه در آن مقطع مجلس شوراى ملى 
نام داشــت، طيف متنوعى را در برمى گرفتند؛ 
جامعــه روحانيــت مبارز، حــزب جمهورى 
اسالمى، ســازمان مجاهدين انقالب اسالمى، 
نهضت آزادى، جبهــه ملى، مجاهدين خلق و 
جنبش مسلمانان مبارز، ليستى از كانديداهاى 

مورد نظر خود را ارائه دادند.
  تركيــب مجلــس اول، تركيــب متنوعى از 
فعاالن و زندانيان سياسى پيش از انقالب بود؛ 
تعــداد زيادى از نمايندگان ايــن دوره، بعدها 
به چهره هاى تاثيرگذار نظام تبديل شــدند. از 
ايــن رو مى توان مجلــس اول را متنوع ترين و 
سياسى ترين مجلس در طول حيات جمهورى 

 اسالمى تا به امروز خواند. 
  اكبر هاشمى بهرمانى ( رفسنجانى) رئيس اولين 
دوره مجلس شد و سيداكبر پرورش، سيدمحمد 
عسگراوالدى،  حبيب ا...  موســوى خوئينى ها، 
محمد يزدى و سيدمحمد حسينى خامنه اى ساير 

اعضاى هيأت رئيسه بودند.
29 تن از نمايندگان اين دوره در حادثه انفجار 
دفتر حزب جمهورى اسالمى توسط منافقين در 
تيرماه سال 1360 به شهادت رسيده و تعدادى 
ديگر نيز در جبهه هاى نبرد به شهادت رسيدند.

 مجلس دوم
   در زمان برگزارى انتخابات مجلس دوم (26
فروردين 1363) كشور در شرايط جنگى بود. 
با اين حال انتخابات در شــهرهاى جنگ زده و 
مناطق جنگى نيز برگزار شد. در اين دوره كه از 
7 خرداد 63 آغاز شد، 270 نماينده به مجلس 

راه پيدا كردند.
  در دوره دوم مجلس، با اضافه شدن قيد التزام به 

اسالم و التزام عملى به واليت فقيه، كانديداهاى 
تعدادى از جريان هاى سياسى از روند انتخابات 
كنار گذاشته شدند. نهضت آزادى، حزب توده 
و سازمان مجاهدين خلق از جمله جريان هايى 
بودند كه با وجود داشتن نمايندگانى در مجلس 

اول، از حضور در مجلس دوم بازماندند. 
برعهــده  نيــز  دوم  مجلــس  رياســت    
هاشمي رفســنجاني بود و محمد يزدى، مهدى 
كروبى و محمدمهدى ربانى املشى نواب رئيس 

بودند.
 مجلس سوم

   انتخابــات اين دوره از مجلــس در روز 19 
فروردين 1367 برگزار شد و در تاريخ 7 خرداد 

1367 اولين جلسه مجلس تشكيل گرديد.
  مدتى پيــش از برگــزارى انتخابات، حزب 
جمهورى اســالمى منحل و مجمع روحانيون 
مبــارز از جامعه روحانيت مبارز منفك شــده 
بود. بيشــتر منتخبان از تهران و شهرستان ها از 
ليست هاى ارائه شده توسط مجمع روحانيون 
مبارز، دفتر تحكيم وحدت، انجمن اســالمى 
معلمان ايــران، انجمن اســالمى مدرســين 

دانشگاه ها و خانه كارگر بودند. 
  رياست مجلس ســوم تا سال 1368 برعهده 
هاشمي  رفسنجاني بود و پس از آن و به دنبال 
انتخاب هاشمي رفســنجاني به عنوان رئيس 
جمهور كشورمان، مهدي كروبي جايگزين وى 
شد. حسين هاشميان و اسدا... بيات نيز نواب 
رئيس بودنــد.   در اين دوره بــود كه پس از 
بازنگرى در قانون اساســى جمهورى اسالمى، 
نام مجلس شوراى ملى رسماً به مجلس شوراى 

اسالمى تغيير كرد.
 مجلس چهارم

   مجلس چهارم در شرايطى آغاز به كار كرد كه 
جنگ تحميلى تمام شده بود و دولت سازندگى 
عهده دار اداره كشــور براى جبران خرابى ها و 

اقتصاد نابسامان بعد از جنگ بود.
  اكثريــت مجلس چهارم با جريان معروف به 
راست (سنتى) مرتبط با جامعه روحانيت مبارز 
بود كه با شعار اطاعت از رهبرى و حمايت از 
هاشــمى به مجلس راه پيدا كرده بودند، اقليت 

مجلس چهارم هم منسوب به جناح چپ بود.
  رياســت اين دوره از مجلس شوراي اسالمي 
كه 7 خرداد ماه1371 شروع به كار كرد، برعهده 
على اكبــر ناطق نورى بود و حســن روحانى، 
سيداكبر پرورش، محمدعلى موحدى كرمانى و 
حسين هاشميان ساير اعضاى هيأت رئيسه را 

تشكيل مى دادند.
 مجلس پنجم

   انتخابات مجلس پنجم در 18 اسفند 74 برگزار 
شد. در اين دوره، 4 طيف سياسى ائتالف خط 
امام (ره)، جامعه روحانيــت مبارز، كارگزاران 
سازندگى و جمعيت دفاع از ارزش هاى انقالب 

اسالمى وارد رقابت هاى انتخاباتى شدند.
  رياست مجلس پنجم كه 7 خرداد 1375 افتتاح 
شد، برعهده علي اكبر ناطق نورى بود و حسن 

روحانى و محمدعلى موحدى كرمانى هم نواب 
رئيس بودند.

 مجلس ششم
   انتخابات مجلس ششم 30 بهمن 1378 برگزار 
شد. در اين دوره تعداد زيادى از اصالح طلبان 
به مجلس راه پيدا كردند و اصول گرايان اقليت 

مجلس ششم را تشكيل دادند.
   اين دوره از مجلس شوراي اسالمي با افزايش 
تعداد نماينــدگان از 270 نفر به 290 نفر در 7 

خرداد ماه 1379 گشايش يافت. 
   مهدى كروبى رئيس مجلس ششم شد و بهزاد 
نبوى و محمدرضا خاتمى نواب رئيس و همچنين 
ناصر خالقى، شهربانو امانى، سهيال جلودارزاده، 
على شكورى راد، اسماعيل جبارزاده، محمد قمى، 
محمد نعيمى پور و محمدرضا تابش ساير اعضاى 

هيأت رئيسه بودند.
 مجلس هفتم

   انتخابــات هفتمين دوره مجلس شــوراى 
اسالمى، اول اســفندماه 1382 برگزار شد و 7 
خرداد 1383، اولين جلسه مجلس هفتم تشكيل 
شــد. غالمعلى حدادعادل رياست اين دوره از 
مجلس را برعهده گرفت و محمدرضا باهنر و 

محمدحسن ابوترابى فرد نواب رئيس شدند.
حاجى بابايى  حميدرضا  سيداحمدموســوى،   
(نماينده همــدان)، عليرضــا زاكانى، حســين 
سبحانى نيا، موسى قربانى و جهانبخش محبى نيا 

هم جزو هيأت رئيسه بودند.
   در مجلس هفتم، ساختمان جديد مجلس در 
بهارستان افتتاح شد و مجلسى ها در 26 آبان 83 

به ساختمان جديد نقل مكان كردند. 
 مجلس هشتم

   انتخابات اين دوره از مجلس شوراى اسالمى، 
24 اسفند سال 1386 برگزار شد و نمايندگان، 
نخستين جلسه خود را روز هفتم خرداد 1387 

تشكيل دادند.
   مجلس هشــتم هــم در ادامه مجلس هفتم، 
اصول گرا باقى ماند، با اين تفاوت كه اين بار على 
الريجانى به جاى حدادعادل بر صندلى رياست 
مجلس تكيه زد. در مجلس هشتم بود كه براى 
نخستين بار طرح سؤال از رئيس جمهور مطرح 

و اجرا شد. 
 مجلس نهم

   انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 
12 اسفند 1390 برگزار شد و نخستين جلسه 
مجلــس نهم 7 خرداد 1391 تشــكيل گرديد. 
رياست مجلس نهم نيز به الريجاني سپرده شد 
تا وي براي دومين بار رئيس مجلس شــوراي 

اسالمي  شود. 
 مجلس دهم

انتخابات دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 
7 اسفند 1394 برگزار شد و نخستين جلسه اين 
دوره از مجلس 8 خرداد  1395 تشكيل گرديد. 
رياست مجلس دهم نيز به الريجاني سپرده شد 
تا وي براي ســومين بار رئيس مجلس شوراي 

اسالمي  شود.

رؤساي مجلس شوراي اسالمي رؤساي مجلس شوراي اسالمي 
 در  در 1010 دوره گذشته دوره گذشته

   طبق آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، 
جلسات مجلس ابتدا توسط هيأت رئيسه سني 
و سپس موقت اداره مي شود و در نهايت هيأت 
رئيسه دائم از سوى نمايندگانى كه اعتبارنامه شان 
تصويب شده اســت، براي يك ســال انتخاب 
مى شــود. از اين رو هر دوره از مجلس شوراي 
اسالمي  يك انتخابات هيأت رئيسه موقت و 4

انتخابات هيأت رئيسه دائم دارد.
    در طول 10 دوره مجلس شــوراي اسالمي 
5  نفر (هاشمي رفسنجاني، كروبي، ناطق نوري، 
حداد عــادل و الريجاني) به رياســت مجلس 
رسيده اند. مقايسه آراى اين 5 نفر نشان مي دهد 
كه آراي على الريجانى نسبت به رؤساى پيشين 

خانه ملت بيشتر بوده است.(جدول شماره 28)
  در مجلس اول كه يدا... ســحابى رئيس سني 
بود، پس از برگزاري انتخابات هيأت رئيســه 
دائم، اكبر هاشمى رفســنجانى با 146 رأى به 
رياســت اين دوره از مجلس شوراي اسالمي 
 رسيد. در دوره دوم نيز كه سعيد امانى همدانى 
رئيس ســني بــود، هاشمى رفســنجانى تنها 
كانديداى رياســت بود و از 205 رأى مأخوذه، 
196 رأى موافق را كســب كــرد و بار ديگر 
رئيس مجلس شد. در دوره سوم محمدحسين 
چهره گانى رياست سني را برعهده داشت و اكبر 
هاشمى رفسنجانى با 181 رأى به رياست اين 
دوره از مجلس رســيد و بعد از يك ســال كه 
 به عنوان رئيس جمهور انتخاب گرديد، رياست 
مجلس به مهدي كروبي رســيد. رياست سني 
مجلس چهارم برعهده محمدباقر مهدوى بود 
و على اكبر ناطق نورى تنها كانديداى رياســت 
ايــن دوره از مجلس بــا 203 رأى عهدار اين 
مسئوليت شــد. در دوره پنجم نيز كه محمود 
نورى زاده رياســت سني آن را برعهده داشت، 
على اكبــر ناطق نورى با 132 رأى به رياســت 
مجلس رســيد. رئيس ســني مجلس ششــم 
محمدعلى شــيخ بود و مهــدى كروبى كه در 
دوره ســوم نيز به رياست مجلس رسيده بود، 
اين بار با 186 رأى عهده دار اين مسئوليت شد. 
محمدعلى شيخ در مجلس هفتم نيز عهده دار 
رياست سني بود و غالمعلى حدادعادل با 196
رأى به عنوان رئيس مجلس انتخاب شــد. در 
مجلس هشتم محمدتقى رهبر رئيس سني بود 
و على الريجانى به عنوان تنها نامزد رياست از 
263 رأى مأخوذه، 232 رأى را كســب كرد و 
رئيس مجلس شــد. الريجاني در دوره نهم نيز 
كه رياست سني آن برعهده عليرضا مرندى بود، 
با 173 رأى رياست مجلس را برعهده گرفت. 
در دوره دهم عبدالرضا هاشم زايى رئيس سني 
بود و على الريجانى با 237 رأى براى سومين 
بار رئيس مجلس شــوراى اسالمى شد. (آراي 
مأخوذه مربوط به انتخابات هيأت رئيسه در سال 

اول مجلس است) 
* منبع: «كرسى هاى مادستان در بهارستان»

پارلمان ايران در گذر زمان(3)

آگهي حصر وراثت
خانم ســارا قادرى والى داراى شماره شناســنامه  4040236254 به شرح دادخواست كالسه 
615/98ش14ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان حاتم قادرى والى به شماره شناسنامه  62 در تاريخ 98/5/11 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- حوريه آذرباد فرزند 
هدايت به شماره شناســنامه 17 متولد 1333 مادر متوفى 2- سارا قادرى والى فرزند اله قلى به 
شماره شناســنامه 4040236254 متولد 1372 همسر متوفى 3-صبا قادرى والى فرزند حاتم به 
شــماره شناسنامه 4040583876 متولد 1389 فرزند متوفى 4-حسين قادرى والى فرزند حاتم 
به شماره شناسنامه 4040732758 متولد 1396 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. 
(م الف 383)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهى دعوت از مجاورين 
چون آقاى ناصر ســاكى مالك پالك 869 فرعى از 4 اصلى بخش دو نهاوند برابر درخواست 
شــماره 4207/ن/98 مورخ 98/8/6 تقاضاى در قالب صدور ســند تك برگى پالك فوق را 
از اين داره نموده و برابر درخواســت شــماره 4207/ن/98 مورخ 98/8/6  متقاضى مدعى 
مى باشــد كه مجاورين را نمى شناسند و دسترســى به مالكين ندارد، لذا به استناد كد 914 
مجموعه بخشــنامه هاى ثبتى در خصوص تعيين طول اضالع و مســاحت دار كردن اســناد 
مالكيت و همچنين ماده 18 آيين نامه اجرايى مفاد اســناد رسمى الزم االجرا به كليه مالكين 
مجاور پالك فوق الذكر ابالغ مى گردد كه در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25 ساعت10:00 
در محل وقوع در نهاونــد اراضى كوهان حضور يابند.بديهى اســت عدم حضور مجاورين و 
مالكين مشــاعى مانع از انجام عمليات نقشــه بردارى نمى گردد چنانچه نياز به آگهى مجدد 

باشد در همين روزنامه درج مى گردد.
(م الف 244)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاى محمدرضا كورشــى ثابت داراى شماره شناســنامه  10328 به شرح دادخواست كالسه 
638/98/112 از ايــن حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان  باال مرادى به شماره شناســنامه  4622 در تاريخ 98/4/30 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-محمدرضا كورشى 
ثابت فرزند محمدحســين متولد 1351 شــماره شناســنامه 10328 فرزند متوفى 2-عليرضا 
كورشى ثابت فرزند محمدحسين متولد 1354 شماره شناسنامه 11485 فرزند متوفى 3-مهدى 
كورشــى ثابت فرزند محمدحسين متولد 1335 شماره شناسنامه 6263 فرزند متوفى 4-منير 
كورشــى ثابت فرزند محمدحسين متولد 1341 شماره شناســنامه 103 فرزند متوفى 5-زهرا 
كورشــى ثابت فرزند محمدحسين متولد 1352 شماره شناســنامه 39 فرزند متوفى اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 384)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

برابر رأي شــماره 139860326008000372 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى محمود عبدى فرزند 
ابراهيم به شماره شناســنامه 2046 صادره از خدابنده در يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 58879 مترمربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 285 اصلي واقع در  اراضى قريه مالبداغ بخش 5 همدان حوزه ثبتى رزن خريدارى با 
واسطه از مالك رسمى  آقاى شوذب عبدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ 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 الف97)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/18
رضا شيرخانى خرم، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن
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بهداشتنكتهدانشگاه
جذب هيأت علمى زن در دانشگاه ها 2 برابر شد

 وزيــر علوم، تحقيقات و فناورى از 2 برابر شــدن جــذب هيأت علمى زن در 
دانشگاه هاى دولتى كشور خبر داد.

منصور غالمى اظهار كرد: ميزان جذب هيأت علمى زنان در بهمن ماه 97 به 12 هزار 
نفر رسيد و روند جذب در دوره 6 سال گذشته به گونه اى بود كه آمار جذب زنان را 

به عنوان هيأت علمى نزديك به 2 برابر كرد.
وى بــا ارائه آمار ديگرى از ميزان جذب زنان به عنوان هيأت علمى در دانشــگاه ها 
گفت: از ابتداى سال 98 تاكنون، حدود 900 عضو هيأت علمى در دانشگاه ها جذب 

شد كه از اين تعداد 303 نفر معادل 30 درصد زن هستند.
غالمــى تصريــح كــرد: تعــداد اعضــاى هيــأت علمــى بــا مرتبــه اســتادى 3 هــزار و 
428 نفــر اســت كــه از ايــن تعــداد 217 نفــر زن هســتند؛ همچنيــن تعــداد اعضاى 
هيــأت علمــى بــا مرتبــه دانشــيارى 6 هــزار و 604 نفــر اســت كــه از ايــن تعــداد 

825 نفــر زن هســتند.

تاثير تغييرات اقليمى در شيوع عفونت 
ــا  ــروس ســينكيتال تنفســي) ب ــد شــيوع ســاالنه  RSV(وي ــان دريافتن  محقق
تغييــرات اقليمــي بيشــتر مي شــود و افــراد در معــرض ايــن ويــروس آســيب پذير 
بارش هــا  افزايــش  و  دمــا  افزايــش  مي كننــد  عنــوان  محققــان  مي شــوند. 
ــي  ــزا شــود، اپيدم ــر آنفوالن ــي نظي ــيوع بيشــتر ويروس هاي ــد موجــب ش مي توان

ــت.  ــي اس ــف اقليم ــاي مختل ــر فاكتوره RSV تحت تاثي
نوسان هاي رطوبتي عامل اصلي گسترش ويروس در مناطق معتدل هستند، درحالي 

كه در مناطق گرمسيري، اپيدمي اين ويروس در فصل هاي باراني است.
ــوع  ــد در مجم ــان مي ده ــا نش ــج م ــد: «نتاي ــاره مي گوي ــر»، در اين ب ــل بيك «راش
شــدت شــيوع RSV كمتــر مي شــود امــا چرخــه اوج عفونــت ويــروس قوي تــر 
اســت. در نتيجــه اپيدمــي RSV مي توانــد شــيوع بيشــتر داشــته باشــد و زودتــر 
در ســال آغــاز شــود.» تغييــرات اقليمــي مي توانــد موجــب تغييــر در ســن ابتــال 

بــه ايــن ويــروس شــود و كــودكان بيشــتر آســيب پذير هســتند.

"پيالتس"، ورزشى براى رهايى از عوارض جانبى 
سرطان سينه

 سرطان سينه، با وجود تمام دردها و محنت هاى روحى و جسمى كه به بيمار وارد 
مى كند، اغلب پس از شــروع درمان با عوارض ديگرى نظير مشكالت قلبى عروقى 
نيز همراه مى شــود. محققان كشــور براى رفع اين مشكل جانبى، استفاده از ورزش 

پيالتس را توصيه مى كنند.
به گزارش ايسنا، سرطان سينه شايع ترين گونه سرطان در زنان 40 تـا 60 سال است 
كه عالوه بر ميزان باالى شيوع آن، يكـى از مهلك ترين بيمارى ها محسوب مى شود.
در ايـــران سرطان سينه يكى از مشكالت مهم سالمتى زنان است كه متأسـفانه در 
حـال افـزايش اسـت و تقريبـاً از هـر 10 زن ايرانى يك نفر احتمال ابـتال بـه ايـن 
بيمـارى را دارد  اما به گفته متخصصان، يكى از مشكالت عمده بعد از طـى مراحـل 
جراحـــى و شيمى درمانى، اختالل در عملكرد سيسـتم قلبـى عروقـى است كه در 

اين بيماران مشـاهده مى شود.

1075 زندانى با دريافت وام  بدون سود آزاد شدند
 ستاد ديه كشور از ابتداى امسال تا پايان شهريور ماه با شناسايى هزار و 75 زندانى جرم هاى 
غيرعمد، زمينه آزادى اين افراد نيازمند را از طريق دريافت وام هاى بدون سود فراهم كرد. به 
گزارش ايرنا اگرچه تا امروز از جمع افراد معرفى شده به بانك ها 461 مددجو توفيق داشته اند 
با ارائه تضامين و رعايت ديگر ضوابط وام دريافت كنند اما دريافت تســهيالت براى ديگر 
زندانيان با منع قانونى همراه نيست.براساس اين گزارش، از مجموع 3 هزار و 318 زندانى آزاد 
شده در 6 ماهه نخست امسال،  136 نفر آنها زن بودند و 1075 مددجو كه طبق استعالم هاى 
به عمل آمده توانايى كار يا وســع مالى مناســب در جهت پرداخت دين ها را داشتند بدون 
اعطاى كمك هاى ويژه صرفا با معرفى نامه ستاد ديه، اين افراد براى پرداخت بدهى 67 ميليارد 

تومانى خود به بانك  هاى عامل ملى، ملت، صادرات و تجارت معرفى شده اند.

پيش بينى رشد 15 درصدى تعرفه هاى پزشكى 
در سال آينده

 هنوز در مورد تعرفه هاى پزشــكى ســال آينده تصميمى گرفته نشده اما با توجه 
به رشــد حدود 15 درصدى اعتبارات حوزه ســالمت در اليحه بودجه، احتماال رشد 

تعرفه هاى پزشكى نيز در همين حدود است.
دبير شــوراى عالى بيمه سالمت در گفت وگو با ايرنا گفت: اولويت افزايش تعرفه هاى 
پزشــكى در سال آينده بيشــتر بر افزايش تعرفه خدمات هتلينگ بيمارستانى، افزايش 
پوشــش هزينه هاى دارو و جزو فنى خدمات بيمارستانى اســت، به نحوى كه ميزان 
پوشــش خدمات بيمارستانى كاهش پيدا نكند و فشــار اقتصادى افزايش هزينه ها بر 

دوش مردم حداقلى باشد.

مهم ترين عامل در كاهش موفقيت درمان نابارورى
 عضو تيم تخصصى مركز درمان نابارورى ابن سينا، ضمن برشمارى عوامل موثر در 
نابارورى، عامل "تاخير در درمان نابارورى" را مؤثرترين علت در كاهش شانس درمان 

نابارورى دانست و در اين باره توضيح داد.
به گزارش ايسنا، دكتر سهيال انصارى پور ضمن آنكه "زمان" را عاملى كليدى در درمان 
نابارورى دانست، گفت: نخســتين نكته اى كه زوج ها بايد بدانند و بر اساس آن براى 
درمان نابارورى اقدام كنند، تعريف نابارورى اســت كه در آن هم عامل"زمان" بســيار 
مهم است. وى گفت: در زوجى كه سن خانم زير 35 سال است، نابارورى به يك سال 
اقدام ناموفق براى باردارى اطالق مى شــود. اما اگر سن خانم بين 35 تا 40 سال باشد، 

اين مدت به 6 ماه كاهش مى يابد.

آلودگى هوا و كاهش ضريب هوشى جنين
 در 3 ماهه اول بارداري ســرب بــا نفوذ در بدن، مي تواند ضريب 
هوشــي جنين را كاهش دهد، همچنين آلودگي هــوا در 3 ماهه اول 

بارداري همچنين مي تواند سبب سقط جنين شود.
در 3 ماهه اول بارداري اثرات بيشتر آلودگي هوا بيشتر سلول هاي مغز 
جنين است و اين معضل ممكن است سبب زايمان زودرس، وزن كم 

جنين، اوتيسم، سقط و مشكالت هوشي و يادگيري شود.
مواد آالينده موجود در آلودگي هوا شامل سرب، مونوكسيدكربن، دي 
اكسيد گوگرد، آرسنيك، آزبست و ذرات معلق است. تهوع، استفراغ، 
تنگي نفس، ســرفه، سوزش چشم، تشديد آسم و بيماري هاي تنفسي، 
تشديد بيماري قلبي و مشكالت روحي و خستگي از جمله اثرات اين 
معضل روي مادران باردار اســت. آالينده هاي هوا عوارض زيادى هم 

بر مادر باردار و هم روي جنين دارند. 
سرب موجود در هوا در سلول هاي بدن مادر و جنين به ويژه سلول هاي 
مغز رســوب و عوارضي را براي هر دو آنان ايجاد مي كند. يكي ديگر 
از گروه هاي پرخطر كودكان هســتند، ايــن معضل عالوه بر تخريب 
سلول هاي مغزي، روي هوش، حافظه و يادگيري كودكان هم اثر منفي 
مي گذارد. خانواده ها مراقب باشــند تا كودكان در معرض آلودگي هوا 

قرار نگيرند و در اين ايام در منزل بمانند.
زنان باردار مانند ســاير گــروه پرخطر حتي االمــكان از خانه خارج 
نشوند و شير زياد بنوشــند، اين كار مي تواند عوارض سرب موجود 
در آالينده هاي هوا را كاهش دهد. استفاده حداقل 3 ليوان شير در روز 

براي جذب و دفع آالينده ها مناسب است.
زنــان باردار از تــردد غيرضروري در اين ايــام در فضاهاي باز 
خــودداري كنند و همچنين در روزهاي آلــوده به ويژه در مناطق 
پرتــردد و پرترافيــك حضور پيدا نكننــد و از پياده روي زياد در 
فضاي باز پرهيز كنند تا آســيبي به خودشان و جنين وارد نشود. 
زنان باردار حتما در اين ايام از ماســك فيلتردار اســتفاده كنند، 
تا از آســيب زياد در امان باشند. اســتفاده از سبزي و ميوه تازه، 
مايعات فراوان، گياهان آپارتماني تصفيه كننده هوا مثل سانسوريا، 
استفاده از تصفيه كننده هواي خانگي، مي تواند در كاهش عوارض 

باشد. موثر  آلودگي هوا 
* زهره داوودى مقدم 
عضو مركز درمان نابارورى ابن سينا

سهم ماشين سوارِى تفريحى
 در آلوده كردن هوا

 نتايج يك مطالعه جديد نشان داد كه بر خالف تصور عامه، استفاده 
از خودروى شخصى براى رفتن به خريد و انجام امور تفريحى بيش 
از رفت وآمد به محل كار با وســيله نقليه شخصى منجر به آلودگى هوا 

مى شود.
به گزارش ايســنا، كارشناسان محيط زيســتى در انگليس از نتايج اين 
مطالعه در ســطح شــهر مبنى بــر اينكه چه مقــدار ذرات آالينده از 

خودروها منتشر مى شود، شگفت زده شدند. 
محققان دانشــگاه UWE بريستول دريافتند كه 40 درصد از آلودگى 
هوا در بريســتول از رفت وآمدهاى تفريحى از جمله ديدار دوستان، 
گردش هاى تفريحى، رفتن به باشــگاه و سينما و غيره ناشى مى شود، 
11 درصد ديگر از آالينده ها نيز به دليل استفاده از خودروهاى شخصى 
براى رفتن به مراكز خريد توليد مى شوند، رفت وآمد به محل كار تنها 
يك پنجم از آالينده ها و ســفرهاى كارى نيز كمتــر از 10 درصد از 

آالينده ها را توليد مى كند.
پيش  از اين كارشناســان تصور مى كردنــد كه رانندگى تا محل كار با 
توجه به توليد توده هاى بزرگ آالينده در ساعات شلوغى، بزرگ ترين 
مقصر آلودگى هوا است اما اين مطالعه نشان داد استفاده از خودروهاى 
شــخصى براى انجام امور تفريحى سهم بيشــترى در توليد گازهاى 

گلخانه اى دارد.
وســايل نقليه از طريق انتشــارات اگزوز و هم چنين ساييده شدن 
الستيك، ترمز و ســطح جاده، ذرات ريز آالينده به هوا مى افزايند. 
ذره هايى كه از انتشــار گازهاى غير اگزوزى به هوا اضافه مى شوند 
شــامل اكســيد نيتروژن و PM١٠ اســت كه اندازه آن ها كمتر از 
10 ميكرومتــر بــوده و هم چنين ذرات 5.PM٢ كــه كمتر از 2.5

ميكرومتر قطر دارد.
اكســيد نيتروژن اثرات مخربى روى ريه ها، قلب و عروق و مغز دارد. 
PM١٠ و 5.PM٢ نيز به دليل كوچك بودن مى توانند به عمق ريه ها 

و گلو نفوذ كرده و باعث ايجاد مشكالت سالمتى شوند.

تجارت: مسئوالن از واردات كاالهاى غيرضرورى جلوگيرى كنند
  هوا سرده مسئوالن  نمى تونن از پشت ميزشون بلند شن!!

ثروت: FATF تصويب نشود فردايمان تاريكى است 
 احتماأل FATF براى روزهاى مبادا چراغ قوه داره

جام جم: نيشخند به دموكراسى 
 دموكراسى رو مسخره كنى دچار بيمارى سياست مى شيا!!

صنعت: برجام ميان مذاكرات گم شد 
 گم نشده رفته تو جيب رئيس جمهورا داره استراحت مى كنه!! 

جوان: سيل در جنوب غرب، وزير در شمال شرق 
 وزير رفته اونجا لباساش خيس نشه!!

همدان پيام: نان در انتظار مجوز
 دست مسئوالن براى عذاب مردم چقد بخشنده است!!

جمهــورى اســالمى: 82 ميليون ايرانى صاحب پرونــده الكترونيك 
سالمت هستند

 پروندههاى بىكاربرد بيمارىها رو درمان ميكنن؟!!
خراسان: گندم داخلى خريدارى نشده، پرونده واردات باز شد 

 اين هم از حكايت حمايت دولت از كشاورزا!!
ستاره صبح: با ايران مذاكره كنيد پنجره ديپلماسى رو به پايان است

 حاال اين پنجره PVC يا آهنى، منظورت اينه كه بســته مى شه 
يا باز؟!!

شروع: رمزگشايى از حفظ برجام در توكيو 
 مراقب باش رمز برجام رو به غريبه ها ندى؟؟!

جوان: مردم را معطل پرونده هايى كه جنبه عمومى ندارد نكنيد
 مردم كه هميشه بازيچه اند!!

خراسان: الهى قمشه اى: رمز حفظ سالمت جسم و جان، دورهم جمع 
شدن و عشق ورزيدن به هم نوع است 

 استاد به مسئوالن هم بگيد اين دورهم جمع شدن ها را تلخ نكنند
جام جم: كولبر 14 ساله يخ زد شايد يخ بى تحركى مسئوالن آب شود 

 مارك چنين روشى رو بزنن قيمتش صعود مى كنه!! 
قدس: كوله برها زير بار وعده ها 

 شكستن كمر اونا مهم نيست، دل مسئوالن نشكنه!! 

«تحريم» سالمت كودكان «سرطانى» 
را به خطر انداخته است

 رئيس انجمن خون و سرطان كودكان با بيان اينكه بيماران سرطانى 
به دليل تحريم داروهاى خود را به سختى فراهم مى كنند، گفت: اغلب 
داروهايى كه در بخش اطفال استفاده مى كنيم وجود ندارد و مجبوريم 

معادل آن دارو را مصرف كنيم.
حســن ابوالقاسمى، رئيس انجمن خون و ســرطان كودكان ايران در 
گفت گــو با فارس، درباره «اثرات تحريم ها بر تأمين داروهاى بيماران 
ســرطانى»، اظهار داشت: داروهايى كه براى اين بيماران تهيه مى شود 

بخش عمده آن وابسته به خريد خارجى و كمپانى هاى برند است.
وى ادامــه داد: آن هــا داروهاى برند را به ســختى در اختيار ما قرار 
مى دهند؛ لذا مجبوريم از كشورهايى كه توليد كننده داروهاى ژنريك 
هستند دارو را بخريم كه كيفيت آن ها به اندازه داروهاى برند نيست. 

 رئيس انجمن خون و ســرطان كودكان در پاســخ به اين پرسش كه 
«هزينه تأمين داروهاى سرطانى درحال حاضر چقدر افزايش پيدا كرده 
است؟»، گفت: بيمه در تأمين داروها تا حدى حمايت مى كند اما بخش 
ديگرى از تأمين داروها در گروه اطفال و يا بيماران ديگر بايد از سوى 
بيماران پرداخت شــود؛ البته ممكن اســت مؤسسه محك به كودكان 

سرطانى كمك هايى كند.
ابوالقاسمى اضافه كرد: مسئله  اين است كه آمريكا بيماران را هدف قرار 
داده و برنامه ريزى آن ها به گونه اى اســت كه كسانى كه مصرف كننده 
دارو هستند، تحت فشار هســتند؛ لذا ويتامين ها و داروهاى معمولى 
آن ها در بازار ما فراوان اســت اما داروهايى كه جنبه حياتى داشــته و 
براى بيماران سرطانى ضرورى است، به هر وسيله اى تالش مى كند تا 
ما نتوانيم آن را خريدارى كنيم كه ما هم از جهت انتقال پول و هم از 

نظر خريد دچار مانع هستيم.
وى تاكيد كرد:  جنايتى كه آمريــكا اكنون در اين مورد انجام مى دهد 
بدتر از جنايتى اســت كه در هيروشــيما انجام داد و كامال بيماران را 

هدف گيرى كرده است.
 رئيس انجمن خون و ســرطان كودكان با بيان اينكه بيماران سرطانى 
داروهاى خود را به ســختى فراهم مى كنند، گفت:  متأسفانه مقرراتى 
در وزارت بهداشت اســت و دائم حرف از داروهاى قاچاق مى زنند 
و مانع از اين مى شــوند كه حتى داروهاى مورد نياز به شــكل خريد 

چمدانى وارد شوند.
ابوالقاسمى متذكر شد:  تا وقتى آمريكا با ما دشمنى مى كند ما بايد همه 
راه هاى دور زدن تحريم هــا را به كار ببريم و از هر راهى اين داروها 

را به بيماران برسانيم.
وى خاطرنشــان كرد: وزارت بهداشــت بايــد در تأمين داروها 
دســت مردم را باز بگذارد تا آن ها بتواننــد داروهاى مورد نياز 
خود را وارد كنند؛ درحالى كه اين كار از سوى مردم امكان پذير 

نيست. 
رئيس انجمن خون و سرطان كودكان افزود:  اگر دارويى وجود ندارد 
و بگوييم آن را از تركيه يا آلمان به صورت چمدانى بياورند در گمرك 
با اين بيماران برخورد مى شــود؛ يعنى مــا خودمان يك تحريم عليه 

خودمان داريم و فقط تحريم آمريكا نيست.
ابوالقاسمى گفت:  وقتى دارويى براى كودكى حياتى است بايد بتوانيم 
راه هاى ورود اين دارو را تسهيل كنيم نه اينكه شركتى كه از قديم اين 
دارو را وارد كرده و اكنون بنا به داليل خاص خود آن را وارد نمى كند 

ما را دچار مشكل كند.

 چند سالى است آســمان دودزده، سياه و 
به دنبال آن تعطيلى مدارس، يكى از نمادهاى 
فصل سرما شده، غافل از اينكه هر ساله شاهد 
تضييع حقوق شــهروندان و زيرپا گذاشــتن 
قانون نوشته شده درباره آلوده سازى غيرقانونى 

هوا هستيم.
آلودگى هوا يكى از مســائل مهم و اساســى 
هر كشــورى در حوزه محيط زيست است كه 
نه تنها ســاليانه هزينه هاى اقتصادى و انسانى 
فراوانى تحميل مى كند، بلكه به تعداد بيماران 
و اشخاص فوتى مى افزايد و گاه به مهاجرت 
و تغييــر موقعيت و كيفيــت زندگى افراد آن 

جامعه منجر مى شود.
هزينه هاى سالمت (مرگ و بيمارى) آلودگى 
ناشى از آالينده هاى ذرات معلق در شهر تهران 
كه با تغييــر فصل و بروز ســرما و به دنبال 
آن وارونگى هوا نمايان  مى شــود و نفس ها 
را در ســينه حبس و وضعيت اسفبارى براى 
شــهروندان ايجاد مى كنــد، مطابق با آخرين 
گزارش بانك جهانى در ســال 2018، ساليانه 

2.6 ميليارد دالر برآورد شده است.
همچنين بنابه گزارش سازمان بهداشت جهانى 
در ســال 2018 كــه با عنوان «پيشــگيرى از 
مرگ هاى ناشــى از بيمارى هاى غيرواگير از 
طريق بهبود كيفيت هوا» منتشر شد، 17 درصد 
از كل مرگ هاى ناشى از بيمارى هاى غيرواگير 

به علت مواجهه با آلودگى هوا است.
مطابق با گــزارش باال به ترتيب 34 درصد از 
مرگ هاى سكته مغزى، 25 درصد از مرگ هاى 
بيمارى هاى قلبى و 36 درصد از مرگ هاى در 
اثر ابتال به ســرطان ريه ناشى از آلودگى هوا 

عنوان شده است.
موضوعى كه به گفته «سيد على شاه صاحبى» 
حقوقدان و وكيل دادگسترى معضلى جهانى 
محسوب مى شود و به همين دليل، در كنفرانس 
ملل متحد در رابطه با انســان و محيط زيست 
كه در سال 1972 در شــهر استكهلم برگزار 
شد، «داشتن محيط زيست سالم و قابل زندگى 
با توجه به شئونات و رفاه انسان ها» يك حق 
شــناخته شــد و مطابق اصل نخست اعالميه 
استكهلم تأكيد شده است كه انسان از حقوقى 
بنيادين براى داشــتن آزادى، برابرى و شرايط 
مناســب زندگى در محيط زيســتى كه به وى 
اجازه زندگى با حيثيت و سعادتمندانه را بدهد 

برخوردار است.
وى در گفت و گو با ايرنا يادآور شــد: بر اين 
اســاس، حق برخوردارى از هواى ســالم و 
عارى از آلودگى براى شهروندان جزو حقوق 
اوليه هر شــهروند اســت، از ايــن رو براى 
دولت ها تعهداتى ايجاد شــده كــه از جمله 
آنها مى توان به «تعهد اجتناب از آلوده ساختن 

غيرقانونى هوا» اشاره كرد.
 نخستين قانون آلودگى هوا در ايران 

در چه تاريخى تدوين و ابالغ شد؟
قانــون  نخســتين  دربــاره  شــاه صاحبى 
آلودگى هــوا در ايران گفــت: قانون نحوه 

جلوگيرى از آلودگى هوا مصوب 3 خرداد 
ماه ســال 1374، نخســتين قانونى اســت 
كــه متعاقــب آن آئين نامــه اجرايى نحوه 
جلوگيرى از آلودگى صوتى در سال 1378

و آئين نامه اجرايــى قانون نحوه جلوگيرى 
از آلودگــى هوا در ســال 1379 در هيأت 
وزيران مصوب شد. در نهايت قانون هواى 
پاك در جلسه علنى 25 تير ماه سال 1396

در صحن علنى مجلس شــوراى اســالمى 
به تصويب رســيد و پس از تأييد شوراى 

نگهبان، جهت اجرا ابالغ شد.
ايــن حقوقدان افــزود: از جنبــه حقوقى، 
آلودگى هــوا تحت عناوين ضــرر به غير، 
اتــالف و تضييــع حــق حيــات و تهديد 
سالمت و بهداشت عمومى و دهها مورد و 

مصداق كــه از قوانين عام 
خاص استخراج مى شود  و 
موجبات مسئوليت مدنى و 

است. مسببان  كيفرى 
كــرد:  خاطرنشــان  وى 
به  آلودگى هوا  ايجــاد  بزه 
صــورت عام در ماده 688
قانــون مجازات اســالمى 
1375 مصــوب  تعزيرات 

در  نيــز  آن  از  قبــل  و 
قانون نحــوه جلوگيرى از 
1374 مصوب  آلودگى هوا 

مطــرح شــده بــود و در 
قانــون هواى پــاك نيز به 
صورت خاص مورد توجه 

گرفت. قرار  قانونگذار 
 قانــون هواى پاك 

حكمى  چه  غيرقانونى  آلودگى  درباره 
دارد؟

شــاه صاحبى با بيــان اينكــه حمايت هاى 
كيفرى به عنوان يكى از راهكارهاى مناسب 
در حفــظ و حمايت از هواى پاك مى تواند 
كرد:  تصريح  باشــد،  داشته  به سزايى  نقش 

قانون هواى پاك، تا حد زيادى توانســت 
اين حمايــت كيفرى همه جانبــه را تحقق 

بخشد.
به گفتــه اين حقوقدان، بر اســاس ماده 3
قانــون هواى پــاك، در مواقــع اضطرار، 
ســازمان حفاظت محيط زيست با همكارى 
وزارت كشــور و تصويــب هيأت  وزيران 
بايــد ممنوعيت ها يا محدوديت هاى موقت 
زمانى، مكانى و نوعى را براى پيشگيرى از 
اثرات زيانبار و مقابلــه با منابع آلوده كننده 
هــوا برقرار كند و بالفاصلــه مراتب را از 
طريق رســانه هاى همگانى به اطالع عموم 

برساند.
وى يادآور شد: با رفع شــرايط اضطرارى و 
كاهش آلودگى هوا، ســازمان نســبت به رفع 
ممنوعيــت و محدوديت 
را  مراتب  شــده،  برقرار 
به نحــو مقتضى به عموم 
اطــالع مى دهــد و طبق 
مــاده 7 اين قانــون نيز 
نيــروى  شــهردارى ها، 
انتظامى جمهورى اسالمى 
ايــران، وزارتخانه هــا و 
ذى ربــط  ســازمان هاى 
موظفنــد نحــوه تــردد 
موتــورى  وســايل نقليه 
(سيســتم)  ســامانه  و 
را  شــهرى  حمل ونقــل 
و  طراحــى  به صورتــى 
ســاماندهى كننــد كــه 
آلودگى هوا  كاهش  ضمن 
ســفرهاى  جوابگــوى 

روزانه شهرى باشد.
شــاه صاحبى با تأكيــد بر اينكه ايــن قانون 
رويكرد سخت گيرانه اى براى صنايع و وسايل 
نقليه دارد، تصريح كرد: در ماده 13 اين قانون 
بيان مى شود كه تمامى مراكز صنعتى، توليدى، 
عمليات معدنى،  خدماتى،  عمومى و كارگاهى 

موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده 
كنند؛ در صورت نبود سوخت مناسب، تمامى 
واحدهاى مذكور مكلف هســتند به هرنحو 
ممكــن ترتيبى اتخــاذ كنند تــا آالينده هاى 
منتشــره، در حدود مجاز انتشار آالينده هاى 

هوا باشد.
وى ادامــه داد: طبــق مــاده 14 در مواردى كــه 
ــردن آلودگــى ناشــى از  ــا ازبيــن ب كاهــش ي
مراكــز صنعتــى، توليــدى، معدنــى، خدماتى، 
عمومــى و كارگاهــى بــه تشــخيص ســازمان 
ــا بخشــى از  فقــط از طريــق انتقــال تمــام ي
ــن  ــا اماك ــات ي ــا تأسيس ــد ي ــوط تولي خط
ــر  باشــد  ــه نقــاط مناســب امكان پذي آن هــا ب
يــا فعاليــت مراكــز مذكــور در مناطــق 
ــق را  ــاكنان آن مناط ــالمت س ــكونى س مس
بــه خطــر بيانــدازد، مالــكان و مديــران واحــد 
ــده در  ــت تعيين ش ــتند در مهل ــف هس موظ
ــد  ــال واح ــه انتق ــبت ب ــال، نس ــرح انتق ط

ــد. ــدام كنن ــه اق مربوط
 چگونه مى توان ضوابط كيفرى اين 

قانون را گسترش داد؟
ضوابط  بهبــود  جنبه هاى  مهم تريــن  وى، 
كيفــرى اين قانــون را افزايش مســئوليت 
انســجام  حقوقــى،  اشــخاص  كيفــرى 
و  نقدى  جزاهــاى  تعديــل  مجازات هــا، 
افزايــش مجازات ها برشــمرد و گفت: با 
اســتفاده از ابزارهاى اقتصادى، نوســازى 
وســايل نقليــه موتــورى، نمونه بردارى و 
توليد  صنعتى،  واحدهــاى  آاليندگى  پايش 
و عرضــه انرژى هــاى تجديدپذير و پاك، 
با  مقابله  شــهرها،  ســبز  فضــاى  افزايش 
پديده گرد و غبار، اعطــاى جايگاه ضابط 
ســازمان  حفاظت  يــگان  به  دادگســترى 
حفاظت محيط زيســت و پيش بينى شــعبه 
تخصصــى در هر حوزه قضايــى در زمينه 
آلودگى هوا مى توان در ســايه بهبود ضوابط 
كيفــرى، به نوآورى هــاى الزم در كاهش 

آلودگى هوا دست يافت.

چرا ابزار نظارتى كاركرد ندارد

سكوت در برابرآلوده سازى هوا

جوان همدانى 
به حساب بانكى پدر 
رحم نكرد

 رئيــس پليس فضــاى توليــد و تبادل 
اطالعات انتظامى گفت: يك پسر همدانى با 
سواستفاده از اعتماد پدر 40 ميليون تومان از 

حساب بانكى او سرقت كرد.
فيروز ســرخوش نهاد در گفت وگو با ايرنا 

بيان كرد: شهروندى با حضور در پليس فتا 
از برداشت غيرمجاز از حساب بانكى خود 
خبر داد و خواســتار پيگيرى اين موضوع 

شد.
وى ادامــه داد: در ادامــه اظهارات شــاكى 
مشخص شــد كه اين فرد اطالعات حساب 
بانكى خود و رمز دوم را در اختيار فرزندش 
قرار داده و بنابراين ظن ماموران نسبت به او 

تقويت شد.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات 

انتظامى استان همدان افزود: پس از اقدام هاى 
فنى و پليســى متهم كه فرزند شــاكى بود 
شناسايى و با دستور مقام قضايى دستگير و 

به مقر پليس فتا منتقل شد.
ســرخوش نهاد اضافه كرد: متهم 37 ساله در 
بازجويى هــا به جرم خود اعتــراف كرده و 
انگيــزه خود از ايــن كار را اختالف مالى با 

پدرش عنوان كرد.
وى بيــان كرد: متهــم با در دست داشــتن 
اطالعات بانكى و رمز دوم اقدام به برداشت 

غيرمجاز از حساب پدرش از طريق اينترنت 
و با مراجعه به دســتگاه هاى خودپرداز كرده 

بود.
رئيس پليس فتا همدان از شهروندان خواست 
اطالعــات كارت بانكى را در اختيار ديگران 
قرار ندهند و در حفظ و نگهدارى از كارت 

بانكى خود دقت كنند.
ســرخوش نهاد افزود: همچنيــن دارندگان 
كارت بانكى نسبت به فعال سازى رمز يكبار 

مصرف بانكى اقدام كنند.

حق برخوردارى از هواى 
آلودگى  از  عارى  و  سالم 
جزو  شــهروندان  براى 
شهروند  هر  اوليه  حقوق 
اســت، از اين رو براى 
ايجاد  تعهداتى  دولت ها 
آنها  جمله  از  كه  شــده 
«تعهد  بــه  مى تــوان 
آلوده ساختن  از  اجتناب 
غيرقانونى هوا» اشــاره 

كرد
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پيگيرى تأمين مسكن مقرون به صرفه 
براى كارگران در كارگروه مشترك

 معاون فرهنگى و اجتماعى وزيــر كار با بيان اينكه در نظر داريم 
براى سهم آورده و تسهيالت مسكن كارگران و بازنشستگان اقداماتى 
انجام دهيم، گفت: اين موضوع در كارگروهى مشترك پيگيرى مى شود.

ابراهيــم صادقى فر در گفتگــو با مهر، درباره سياســتگذارى وزارت 
كار بــراى تأمين مســكن جامعه كارگرى كه روز گذشــته در قالب 
تفاهم نامه اى بيــن وزارت راه و شهرســازى و وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى منعقد شــد، اظهار كرد: طرح تأمين مسكن كارگران 2

بخش اصلى دارد. بخشى از اين نياز در قالب برنامه اقدام ملى مسكن 
تأمين مى شود.

وى ادامه داد: در قالب اين طرح تالش مى شود با يكسرى تسهيالت، 
هم به لحاظ مالى و هم به لحاظ سياستى تأمين مسكن براى كارگران 

تحقق يابد.
معــاون فرهنگى و اجتماعى وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعى ادامه 
داد: اما در بخش دوم، برنامه ما اين است كه از ظرفيت اراضى متعلق 
به هر 2 وزارتخانه، اراضى مســكونى شركت شهرك هاى صنعتى كه 
مركز تجمع صنايع و كارفرمايان هستند، يا اراضى دستگاه هاى دولتى 
در جوار شهرها استفاده شود تا با تسهيالتى از جمله به كارگيرى منابع 
مالى بانك ها، تخفيفاتى در عوارض شهردارى و تخفيف مالياتى بخش 
ديگرى از نياز مســكن كارگران را خارج از برنامه اقدام ملى مسكن 

تأمين كنيم.
وى با اشــاره به هدف گذارى ســاخت 200 هزار مسكن كارگرى تا 
3 ســال آينده در قالب طرح اقدام ملى مســكن با امضاى تفاهم نامه 
بين وزراى كار و راه و شهرســازى گفت: با احتســاب تأمين بخشى 
از مســكن كارگران، از خارج از برنامه اقدام ملى چه بسا بيش از اين 
ميزان مســكن براى گروه كارگرى، مســتمرى بگيران و بازنشستگان 

ساخته شود.
صادقى فــر همچنيــن درباره تأميــن منابع مالى مســكن كارگران و 
بازنشســتگان اظهار كرد: در نظر داريم براى سهم آورده و تسهيالت 
مســكن كارگران و بازنشســتگان اقداماتى انجام دهيــم كه البته اين 
موضوع در كارگروهى مشــترك متشــكل از نمايندگان وزارت راه و 
شهرسازى، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، بانك مسكن، سازمان 
تأمين اجتماعى، بانك توســعه تعاون، بانك رفاه كارگران و صندوق 

توسعه ضمانت سرمايه گذارى بخش تعاون بايد تصميم گيرى شود.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى ادامه داد: حدود 10 مدل براى 
تأمين مســكن كارگران تهيه شــده كه از روش هاى مختلف از جمله 
اجاره به شرط تمليك يا مسكن اجاره اى بلندمدت براى تأمين مسكن 

كارگران اقدام كنيم.
وى با تأكيد بر اينكه براى تسهيل تأمين مسكن كارگران همه دستگاه ها 
را بسيج كرديم تا ســهم آورده كارگران به حداقل برسد گفت: ما در 
معرفى اوليه كارگران ورود نكرديم اما شــاخص بندى خواهيم كرد و 

كارگران را اولويت بندى مى كنيم.

ميانگين مصرف روزانه بنزين 75 ميليون ليتر شد
 كاهش 15/9 درصدى مصرف

 مديرعامل شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران از كاهش 
ميانگين روزانه مصرف بنزين كشــور در آذرماه به 75 ميليون ليتر به  

دنبال اجراى طرح مديريت مصرف سوخت در كشور خبر داد.
به گزارش مهر، امير وكيــل زاده گفت: ميانگين روزانه مصرف بنزين 
كشــور در بازه زمانى 30 روزه آذرماه به 75 ميليون و 500 هزار ليتر 
رسيده است كه اين مقدار با توجه به مدت مشابه پارسال با 89 ميليون 

و 800 هزار ليتر، 15.9 درصد كاهش يافته است.
وى افزود: كاهش حــدود 16 درصدى مصرف بنزين با اجراى طرح 
مديريت مصرف ســوخت در كشــور در حالى اتفاق افتاده است كه 
ميانگين مصرف روزانه بنزين كشــور از ابتداى سال 98، حدود 94.4

ميليون ليتر بوده اســت و در مقايسه با ميانگين مصرف روزانه بنزين 
كشــور در ســال 97 با 89  ميليون و 700 هزار ليتر، 6.1 درصد رشد 

يافته بود.
وكيل زاده با اشــاره به اينكه ميانگين روزانه مصرف بنزين از نخستين 
روز اجراى طرح سهميه بندى بنزين (جمعه، 24 آبان ماه) تا پايان روز 
شــنبه، 30 آذرماه امســال 76 ميليون ليتر بوده است، افزود: در آذرماه 
امســال به طور ميانگين روزانه 134 ميليون و 400 هزار ليتر گازوئيل 
در كشــور مصرف شده است كه اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه 

پارسال 41.3 درصد رشد نشان مى دهد.
مديرعامل شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران پيش از اين 
پيش بينــى كرده بــود با اجراى طرح مديريت مصرف ســوخت در 
كشــور، مصرف روزانه بنزين كشــور در بازه زمانى 3، 4 ماه آينده 
8 تا 10 درصد كاهش يابد، اما به نظر مى رســد هنوز نتيجه گيرى در 
اين باره زود اســت و بايد باز هم منتظــر ماند تا در درازمدت رقم 
واقعــى و ثابت كاهش مصرف بنزين در كشــور با اجراى اين طرح 

مشخص شود.

مديركل اداره كار همدان امروز منتظر 
تماس تلفني مردم است

 مــردم همــدان امروز مي توانند بــا مدير كل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان همدان ارتباط تلفني داشته باشند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان امروز ســه شنبه 
مورخ98/10/3 از ساعت10:30 الى 12 ظهر در مركز سامد استاندارى 

پاسخگوى هم استانى هاى گرامى خواهد بود. 
به گزارش روابط عمومى مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان، اين اقدام در راســتاى اجراى نظام مديريت ارتباط مردمى در 
بستر سامد (سامانه الكترونيكى ارتباط مردم و دولت) براى تسريع در 
انتقال مشكالت و نظرات مردم استان همدان به مديران مربوطه انجام 
خواهد شد. پاســخگويى به درخواست ها و مشكالت مردم و ارتباط 
مردم با مســئوالن در بستر ســامد (تلفن111) امكان پذير خواهدبود. 
مردم استان همدان مى توانند بدون مراجعه حضورى درخواست ها و 
مشــكالت خود را از طريق شــماره 111 با مسئوالن استان مطرح و 

پيگيرى كنند.

پرداخت بيش از 10 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت اشتغال روستايى

 مدير پروژه هاى سرمايه گذارى در برنامه اشتغال فراگير و روستايى 
گفت: از زمان اجراى اين طرح تاكنون 10 هزار و 250 ميليارد تومان 
(82درصد) از اعتبار ابالغ شــده تسهيالت به متقاضيان پرداخت شده 

است.
بــه گزارش ايلنا، رامين اســدى افزود: در حــال حاضر از محل اين 
اعتبار،  250 هزار نفر اشــتغال جديد مستقيم توسط مجريان طرح ها 
تعهد شــده اســت. وى اظهار كرد: به منظور تعادل بخشيدن به روند 
پرداخت تســهيالت، پيش بينى مى شود در ســال 99 هدف اصلى در 
بخش هاى خدمــات و تكميل زنجيره هاى توليد اســت كه از مانده 
تسهيالت و بازپرداخت تســهيالت، برآورد مى شود كه حدودا بيش 
از 5 هزار ميليارد تومان تســهيالت از مرحله پنجم به متقاضيان واجد 

شرايط اعطا شود.
مدير پروژه هاى ســرمايه گذارى در برنامه اشتغال فراگير و روستايى 
تصريح كرد: رسته هاى اولويت دار بر اساس مطالعات دايناميك طرح 
تكاپــو بر روى فعاليت هاى شــغلى كه داراى قابليت ايجاد اشــتغال 

بيشترى هستند تعيين شده است.

پيشنهاد وزير اقتصاد به دولت براى 
ترخيص 5100 خودرو دپو شده

 وزير امــور اقتصادى و دارايى براى بازديــد از بنادر و گمركات 
به بوشــهر رفته بود كه در همين جريان برخى صاحبان خودروهاى 
دپو شــده در گمــرك با وى ديدار و براى تعييــن تكليف خودروها 
درخواست خود را مطرح كردند. آنها گله داشتند كه "چند سال است 
كه سرمايه هاشــان راكد مانده و با وجــود اين كه در برخى موارد گره 
قانونى وجود نداشته و تشــريفات گمركى انجام شده است، تكليف 

خودروهاى آنها مشخص نيست".
امــا طبق تازه ترين اعالم معاون فنى و امــور گمركى گمرك ايران به 
ايسنا، وزير اقتصاد دستورات الزم در اين رابطه را صادر و پيشنهاداتى 
را به هيأت دولت ارائه كرده است كه طبق آن تمامى خودروهاى مانده 
در گمرك كه به حدود 5100 دســتگاه مى رسد تعيين تكليف خواهد 
شــد. مهرداد جمال ارونقى توضيح داد: بعد از بازديد وزير اقتصاد از 
گمرك هاى بوشــهر و صحبتى كه با صاحبان خودروهاى دپو شــده 
مطرح شــد، ايشــان قول دادند كه به موضوع رسيدگى كنند. اين در 
حالى اســت كه كمتر از 48 ساعت از اين موضوع وزير پيشنهاداتى را 

براى تعيين تكليف خودروها به هيأت دولت ارائه كرد.
وى افزود: براساس اين پيشنهاد از خودروهايى كه تشريفات گمركى 
را پشــت سر گذاشــته و پروانه دريافت كرده اند ولى با توجه به پايان 
مهلت ترخيص امكان خروج نداشــتند تا تمامى خودروهاى مربوط 
به منطقه آزاد اروند يا خودروهايى كه در مراجع قضايى حكم برائت 

براى آنها صادر شده است، تعيين تكليف مى شود.

پيشنهاد تشكيل كميته سياست گذارى لبنيات 
براى كنترل قيمت ها

ــا در ســال هاى اخيــر قيمــت شــيرخام   سيســتم عرضــه و تقاضــا باعــث شــده ت
ــر  ــا ايــن حــال در ســالجارى 14 قلــم لبنيــات پ در كشــور افزايــش داشــته باشــد ب

مصــرف هيــچ رشــد قيمتــى نداشــته اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــران ب ــع فرآورده هــاى لبنــى اي ــره  انجمــن صناي ــأت مدي رئيــس هي
لــزوم افزايــش مصــرف لبنيــات در كشــور،  گفــت: تشــكيل كميتــه سياســت گذارى 
ــع و  ــاى ذى نف ــار وزارت خانه ه ــدگان تام االختي ــور نماين ــا حض ــى ب ــت لبن صنع

كل زنجيــره توليــد به منظــور قطــع گام بــه گام حمايت هــا و كنتــرل قيمــت 
پيشــنهاد شــده اســت.

ــان در  ــيرخام 2390 توم ــوب ش ــت مص ــه قيم ــان اينك ــا بي ــورى ب ــالم تيم ميراس
ــا واقعيــت اقتصــادى و سيســتم عرضــه و تقاضــا باعــث  نظرگرفته شــده،  گفــت:  ام

ــد. ــان باش ــا 2700 توم ــن 2600 ت ــيرخام بي ــا قيمــت ش ــده ت ش
وى بــا رد شــايعه مشــكل پرداخــت پــول دامــداران از ســوى صنايــع لبنــى،  ادامــه داد:  
مشــكلى بــراى پرداخــت پــول دامــداران وجــود نــدارد و شــركت هاى مختلــف بــر 

اســاس توافــق بــا دامــداران پــول شــير خــام را پرداخــت مى كننــد.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه ايــران در توليــد شــيرخام خودكفــا شــده، افــزود: بــا توجــه 

بــه ايــن اعــداد،  قيمــت يــك كيلوگــرم شــير پاســتوريزه در كشــورهاى اروپايــى تــا 
5 برابــر قيمــت شــيرخام اســت امــا ايــن عــدد در ايــران حداكثــر تــا 2 برابــر قيمــت 

شــيرخام اســت.
تيمــورى ادامــه داد:  اكنــون تنهــا محصــول لبنــى كــه بــه كشــور وارد مى شــود،  كــره 
اســت كــه بــه دليــل نــوع مصــرف و نــوع شــير توليــدى در كشــور اســت كــه چربــى 

كمتــرى دارد.
ــه  ــت:  البت ــران گف ــى اي ــاى لبن ــع فرآورده ه ــن صناي ــره انجم ــأت مدي ــس هي رئي
ــد در  ــد مى كنن ــرى تولي ــى باالت ــا چرب ــير ب ــه ش ــا ك ــد از گاوه ــوع جدي واردات ن

ــرار دارد. ــاورزى ق ــاد كش ــتور كار وزارت جه دس

آگهى دعوت از مجاورين 
آقــاى «بهمــن نوابــى» مالــك مشــاعى پــالك 261 فرعــى از 37 اصلــى بخــش 
دو نهاونــد برابــر درخواســت شــماره 98/ن/5453  مــورخ 1398/10/2 تقاضــاى 
ــوده و  ــن داره نم ــوق را از اي ــالك ف ــى پ ــك برگ ــند ت ــدور س ــب ص در قال
ــه  ــى ب ــند و دسترس ــن را نمى شناس ــه مجاوري ــد ك ــى مى باش ــى مدع متقاض
ــى  ــنامه هاى ثبت ــه بخش ــد 914 مجموع ــتناد ك ــه اس ــذا ب ــدارد، ل ــن ن مالكي
ــت و  ــناد مالكي ــردن اس ــاحت دار ك ــالع و مس ــول اض ــن ط ــوص تعيي در خص
ــه  ــرا ب ــناد رســمى الزم االج ــاد اس ــى مف ــه اجراي ــاده 18 آيين نام ــن م همچني
كليــه مالكيــن مجــاور پــالك فــوق الذكــر ابــالغ مى گــردد كــه در روز 5شــنبه 
مــورخ 1398/11/24 ســاعت 10 در محــل وقــوع در نهاونــد روســتاى قلعــه قبــاد 
300 متــر بعــد از جــاده مرغــدارى دامنــوس عــدم حضــور مجاوريــن و مالكيــن 
ــه  ــاز ب ــع از انجــام عمليــات نقشــه بردارى نمى گــردد چنانچــه ني مشــاعى مان

ــردد. ــه درج مى گ ــن روزنام ــد در همي ــدد باش ــى مج آگه
(م الف242)

جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001018 مورخه 1398/9/6  هيــأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان 
منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي ابراهيم مينايى فرزند قربانعلى به شــماره شناسنامه 
1012 صادره از همدان  در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ  يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 
148025/84 مترمربع تحت پالك 131/215 واقع در همدان روســتاى شيرين آباد بخش 5  خريداري 
مع الواسطه از قربانعلى مينايى 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 سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 1472)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 139860326034001016 مورخه 1389/9/5هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي شمس ا.. مينايى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 3 صادره از 
همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 158114/83 مترمربع 
تحت پالك131/213 واقع در همدان روستاى شــيرين آباد بخش 5  خريداري مع الواسطه از قربانعلى 
مينايى 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 اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 1470)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000945 مورخــه 1398/8/22هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان 
منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي عباس مينائى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 1015 
صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 278002/28 
مترمربع تحت پالك  131/214 واقع در همدان روســتاى شيرين آباد بخش 5 خريداري مع الواسطه از 
قربانعلى مينايى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 1468)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 139860326034000946 مورخه 98/8/22  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي حميد مينائى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 744 صادره از 
همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 278002/28 مترمربع 
تحت پالك 131/214 واقع در همدان روستاى شــيرين آباد بخش 5 خريداري مع الواسطه از قربانعلى 
مينايى 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 اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 1466)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

غزل اسالمى »
   بــراي جلوگيــري از برخــي تباني ها و 
در دســترس بــودن اطالعات و گــردش آزاد 
اطالعــات و حمايت از نشــريات و مطبوعات 
محلي و سراســري، وزارت ارشاد اقدام به تهيه 
آيين نامه توزيع آگهي هاي دولتي در كشور كرده  
است. اين قانون چند سال قبل در هيأت دولت 
مصوب شده كه مسئول اجراي آن اداره هاي كل 
فرهنگ و ارشاد اســالمي استان ها هستند. طبق 
قانون (ميم الف) تمامي وزارتخانه ها، مؤسسات 
دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي 
(شامل شهرداري ها و شركت هاي تابعه آنها كه 
بيش از 50 درصد ســهام و سرمايه آنها متعلق 
به شهرداري ها باشــد،  هالل احمر، كميته ملي 
المپيك، سازمان تأمين اجتماعي و ...)، نهادهاي 
انقالبي، شركت هاي دولتي (شركت هايي كه بيش 
از 50 درصد سرمايه آنها متعلق به دولت است) و 
كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم 
ذكر و يا تصريح نام اســت از قبيل شركت ملي 
نفت ايران، ســازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران، بانــك مركزي، بانك ها و بيمه هاي دولتي 
ملزم به اجراي آن هســتند. طبق اين قانون همه 
آگهي هاي دســتگاه ها با هماهنگي اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي اســتان همدان در بين رسانه ها 
تقسيم مي شود در غير اين صورت چاپ آن منع 
قانوني دارد و مدير دستگاه مربوطه را مقابل قانون 
قــرار مي دهد و در صورت ابالغ دســتگاه هاي 
اجرايي، مزايده يا مناقصه در هر مرحله كه باشد 

مي تواند باطل شود.
 اجراي اين قانون نه تنها چالش بين دستگاه هاي 
دولتي با رسانه ها را به حداقل مي رساند بلكه كار 
نظارت اداره  فرهنگ و ارشــاد بر عملكرد مالي 

رسانه ها را تقويت مي كند.
اين قانون در سال 97 در استان همدان به صورت 
دست وپا شكســته به اجرا درآمد اما از سال 98 
به صورت جدي تر اجرا شد كه به دليل ناآگاهي 
برخي مديران، كارپردازان و ذي حســابان از اين 
قانون، رســانه ها و دســتگاه ها از ابتداي اجرا با 

چالش هايي مواجه شدند. 
عدم ورود ســازمان بازرسي و ديوان محاسبات 
براي نظارت بر اجراي درست اين قانون نيز اين 
چالش ها را تشديد كرده و موجب شده تا برخي 
دستگاه هاي مشمول قانون (ميم الف) به اجراي 
اين قانون تمكين نكننــد. نتيجه اين بي توجهي 
دســتگاه هاي نظارتي به چاپ برخى آگهي هاي 
خــارج از قوانيــن مصوب هيأت وزيــران  به 

بي قانوني  منجرشده است.
در جايــي كه اجراي قانــون جزو وظايف همه 
دستگاه ها و نظارت بر آن به عهده سازمان هايي  
چون بازرســي و ديوان محاســبات است اين 
دســتگاه ها نه تنها چشم پوشــي كرده اند بلكه 
از پاســخگويي درباره نحوه نظــارت بر اجراي 

قوانينند هم سخني نمي گويند.
در ايــن باره مديرعامل خانه مطبوعات اســتان 
همدان گفــت: خانه مطبوعات بــراي برخورد 
با دســتگاه هايي كه قانون را اجرا نمي كنند اهرم 
اجرايي ندارد اما نامه اي به همه دفاتر رســانه ها 
ارســال و در فضاي مجازي منتشر كرده ايم كه 
دستگاه هاي متخلف را به اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي اســتان معرفي كنند تا تخلفات آنها به 
ديوان محاسبات و سازمان بازرسي اعالم شود. 
رونوشتي از اين نامه را به سپاه پاسداران، روابط 
عمومي استانداري، بازرسي و نظارت استانداري 
و اداره كل ارشــاد اســالمي اســتان هم ارسال 
كرده ايم. كه بخشــي از تخلفــات را مي توان از 
اين طريق پيگيري كرد. بخشــي از تخلفات را 
هم مي توانيم از طريق ورق زدن روزنامه ها مطلع 
شويم. مهرداد حمزه ادامه داد: تا جايي كه بتوانيم 
اين موضوع را پيگيري مي كنيم تا مانع بي قانوني 

شويم. 
 دستگاه ها بودجه (ميم. الف) را دارند

يكي از اعضاي شوراي روابط عمومي هاي استان 

همدان هم گفت: واقعيت اين است كه همه ملزم 
به رعايت قانون هستند. وقتي دولت مجري قانون 
است چرا برخي دولتي ها از آن تبعيت نمي كنند؟
فريدون حسن پور ادامه داد: هر قانوني كه تدوين 
مي شــود بودجه آن هم درنظر گرفته مي شود اما 
متأسفانه در برخي موارد اين بودجه در محل هاي 
ديگرِ دســتگاه ها هزينه مي شود، كه اين درست 

نيست. 
ادارات از خأل موجود استفاده مى كنند

سرپرست روزنامه جمهوري در استان همدان هم 
درباره مشكالت موجود براي اجراي درست اين 
قانون گفت: بررسي كردم و متوجه شدم كه اين 
قانون در استان هاي ديگر به خوبي در حال اجرا 
اســت. اما در همدان چون ادارات به دنبال اين 
هســتند كه از خأل موجود استفاده كنند رقابت 
ناسالمي را بين رسانه ها ايجاد كرده اند كه دود آن 

به چشم همه مي رود.
محمدرضــا عــارف ادامــه داد: تمكين نكردن 
دســتگاه هاي دولتي و شركت هاي زيرمحموعه 
به اين قانون تخلف اســت و فرقي با قاچاق و 

بي قانوني هاي ديگر ندارد.
وي افــزود: معتقدم اگر هــر كاري طبق قانوني 
كه براي آن وضع شــده اجرا شود نه تنها كسي 
متضرر نمي شــود كه طرفين سود آن را مي برند. 
اما متأسفانه بعضي از همكاران فكر مي كنند اگر 
قيمــت را پايين تر بدهنــد و آگهي ها را بگيرند 
ســود مي كنند در صورتي كه اگر معقوالنه فكر 
كنيم مي بينيم كه با اين حركت همه رســانه ها و 
دستگاه هايي كه اين رسانه ها را انتخاب مي كنند، 

متضرر مي شوند.
 اين قانون سليقه اى اجرا مى شود

جانشين مدير مســئول روزنامه سپهر غرب هم 
گفت: اين قانون در برخي موارد ســليقه اي اجرا 
مي شود در مواردي هم برخي ادارات به اجراي 
قانون تمكيــن نمي كنند در بعضــي موارد هم 
مجري قانون كه اداره ارشاد است اهرم نظارتي و 

بازدارنده كافي براي اجري درست ندارد.
مهدي كاشــي ادامه داد: در مواردي مي بينيم كه 
ذي حسابان اين قانون را يك درميان اجرا مي كنند 
و براي برخي از آگهي ها مبلغ تعيين شــده را به 
رســانه ها پرداخت نمي كنند، درصورتي كه اين 
قانون الزم االجرا است. به گفته وي، مشكل ديگر 
در اجراي درست اين قانون برخي سرپرستي هاي 
روزنامه هاي سراسري در استان هستند كه بدون 
داشتن سازوكار عملياتي صحيح با ادارات ارتباط 
گرفته و آگهي ها را بدون ضابطه و رابطه درست 
با كمترين قيمت ها مي گيرند و چاپ مي كنند. اين 
يكي از بزرگ ترين مشكالت در مسير اجراي اين 

قانون است.
كاشــي معتقد است چون دســتگاه اجراي اين 

قانون تاكنون نتوانســته وضعيــت روزنامه هاي 
سراسري را درست مديريت كند بنابراين عمده 
آگهي ها به سمت برخي سرپرستي  روزنامه هايي 
كــه صالحيت ندارند، مــي رود. در صورتي كه 
طبق قانــون 30 درصد آگهي هاي اســتان بايد 
در روزنامه هــاي سراســري و 70 درصد آن در 
رســانه هاي محلي چاپ شوند. در حالي كه در 

حال حاضر اين نسبت برعكس شده است.
وي ادامه داد: اداره ارشــاد برخورد الزم را با اين 
موضوع ندارد و دستگاه ها به راحتي آگهي هاي 
خود را به سرپرســتي  روزنامه هاي سراســري 
مي دهند.  كاشي افزود: طبق بندهاي قانون (ميم 
الف) هر دستگاهي كه در عرض يك ماه هزينه 
چاپ آگهي خود را ندهد ارشاد اسالمي مي تواند 
مانع چاپ آگهي هاي آن دستگاه تا زمان تسويه 
حســاب شــود اما با اين حال برخي دستگاه ها 
2 ســال اســت كه بدهي هاي خود را پرداخت 

نكرده اند.
كاشي گفت: اداره ارشاد به تنهايي نمي تواند اين 
قانون را اجرا كند و نياز به همكاري دستگاه هاي 
متولــي دارد به نظر من كارگروهي متشــكل از 
اعضاي ذي حســابان اقتصاد و دارايي، سازمان 
بازرســي، ديوان محاسبات، دادگستري تشكيل 

شود تا اين قانون به طور كامل به اجرا دربيايد.
 سو استفاده گران

به دنبال بى قانونى هستند 
مدير مسئول روزنامه همدان پيام هم گفت: هيچ 
انسان عاقل و سازمان رســمي و دولتي نه تنها 
از اجراي قانون ســر باز نمي زند حتي نمي تواند 
ناراضي باشــد، مگر اينكه به دنبال سواستفاده از 
برخــي رانت ها و فرصت هــا از قِبل نبود قانون 
باشــد و اجراي اين قانون توســط دستگاه هاي 
دولتي برخي سوتفاهم هاي مالي بين تعدادي از 

رسانه ها با آن دستگاه ها را از بين مي برد.
نصــرت ا... طاقتي احســن ادامــه داد: بعضي از 
دســتگاه ها به هر شكلي از نگرفتن «ميم الف» تا 
انتشار آن از طريق سايت و چاپ در نشريه اي كه 
شايد فقط يك نســخه از آن فقط براي آن اداره 
چاپ مي شود، از چاپ آگهي خود در رسانه هاي 
معتبر جلوگيري مي كنند و برخي نشــريات هم 
به خاطر بي اطالعــي از اين قانون اقدام به چاپ 
اين آگهي ها مي كنند. اما قرار است ضمن اعالم 
نام اين دستگاه ها و تخلفشان به اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان حتي االمكان نام آنها رسانه اي 
شود و از دستگاه هاي نظارتي درخواست كنيم كه 
نسبت به پيگيري و جلوگيري از اين نوع تخلفات 

اقدامات الزم را انجام بدهند.
وي افــزود: هرچند به خاطر گــران بودن هزينه 
چــاپ و كمبود خبرنگار و نيروي انســاني در 
پوشــش اخبار اين دستگاه ها تأثير منفي خواهد 

داشت.
طاقتي احســن گفت: البته سرمنشأ برخي از اين 
اختالفات به خاطر رتبه بندي رســانه ها از لحاظ 
كمي و كيفي توســط وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي است و رســانه تأثير چنداني در تعيين 
نرخ نامه ندارد و انتظار مي رود كه مديران انتظار 
نداشته باشند نرخنامه همه رسانه ها يك سان باشد 
زيرا اين نرخ ها براســاس رتبه رسانه ها محلي و 

سراسري از يك تا 5 تعيين مي شود.
وي افزود: نشــريات و رســانه هاي اســتان از 
شوراي روابط عمومي هاي اســتان انتظار دارند 
روابط عمومي هاي دســتگاه هايي كه شامل اين 
قانون مي شوند را با قانون (ميم الف) آشنا كنند. 
از دســتگاه هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، 
سازمان بازرسي استان و اقتصاد و دارايي استان 
نيز انتظار داريم براي اجراي صحيح آن نظارت و 

اقدامات الزم را داشته باشند.
دستگاه هاي  به  متخلف  دستگاه هاي   

نظارتي معرفي مي شوند
سرپرســت معاونت امور فرهنگي و رســانه اي 
فرهنگ و ارشاد اسالمي اســتان همدان گفت: 
تا كنون تالش كرده ايم دســتگاه هايي كه شامل 
(ميم الف) مي شوند و همه رسانه ها اين قانون را 
رعايت كنند، به همين دليل با كارشناسان ديوان 
محاسبات، سازمان نظارت و ذي حسابان ادارات 
جلسه برگزار كرده ايم تا كمك كنند كه دستگاه ها 
خود را با اين قانون تطبيق بدهند به رسانه هايي 
كه از اين قانــون تبعيت نمي كردند هم چند بار 
تذكر شــفاهي داده و آنها كه نخواستند قانون را 

اجرا كنند به وزارتخانه معرفي كرده ايم.
هــادي شــيرمحمدي ادامه داد: اگر احســاس 
شــود كه رســانه اي نمي خواهد خود را با اين 
قانــون هماهنگ كند مر قانــون را براي او اجرا 
خواهيم كرد و هيأت نظارت معاونت مطبوعات 
وزارتخانه، جرايــم الزم را براي او اجرا خواهد 
كرد كه اين جرايم بر رتبه بندي و يارانه آن رسانه 
اثر مي گذارد. ضمن اينكه آگهي هاي رسانه مورد 

نظر تا يك ماه به طور كامل قطع مي شود.
وي افزود: همه تالش ما اين است كه با مذاكره، 
دســتگاه ها اين قانون را اجرا كنند اگر نه آنها را 
به ديوان محاسبات و ســازمان بازرسي معرفي 
خواهيم كرد. براي اجــراي صحيح قانون (ميم 
الــف) همه دســتگاه ها بايد به قانــون تمكين 
كنند، رســانه ها طبق قانون با آن برخوردكنند و 
دستگاه هاي نظارتي نيز مانند همه قوانين ديگر كه 
براي اجراي آن سفت وسخت پاي آن مي ايستند 
براي اجــراي اين قانون نيز از اهرم قدرت خود 
استفاده كنند و با تخلفات مربوط به آن برخورد و 
اقتصاد و دارايي نيز بر عملكرد ذي حسابان خود 

در اين زمينه نظارت الزم را داشته باشد. 

دستگاه ها گريزان از اجراى قانون
■ دستگاه هاى نظارتى، بازرسى ، ديوان محاسبات و اقتصاد د ارايى چشم پوشى مى كنند
■ خانه مطبوعات: متخلفان  را معرفى مى كنيم                 ■  مديران مسئول: بايد ارشاد برخورد كند

■ شوراى روابط عمومى ها: قانون الزم االجراست               ■  ارشاد: رسانه ها همراهى كنند اجرايى مى شود
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التزيو فاتح سوپرجام ايتاليا شد
 شــاگردان ســيمونه اينزاگى در تيم التزيو با برترى 3 بر 1 مقابل 

يوونتوس، فاتح سوپرجام ايتاليا شدند.
ديدار ســوپرجام فوتبال ايتاليا، يكشنبه شب بين تيم هاى يوونتوس و 
التزيو در شهر رياض عربستان برگزار شد و در نهايت التزيو با برترى 
3 بر 1، جام را ازآن خود كرد و بانوى پير تورين را دست خالى روانه 

خانه كرد.

«لمپارد» مچ استاد را خواباند

 تيــم فوتبــال چلســى در ديــدار خــارج از خانــه مقابــل تاتنهــام 
بــه برتــرى 2 بــر صفــر دســت يافــت و دربــى لنــدن را بــه ســود 

خــود خاتمــه داد.
يكشــنبه شــب از هفتــه هجدهــم ليــگ برتــر فوتبــال باشــگاه هاى 
انگليــس، تاتنهــام در ورزشــگاه تــازه تاســيس خــود ميزبــان چلســى 
ــا پيــروزى 2 بــر صفــر آبى هــاى لنــدن بــه  بــود كــه ايــن ديــدار ب

اتمــام رســيد.
با اين اوصاف، «فرانك لمپارد» سرمربى جوان چلسى برابر استاد خود 
يعنى «خوزه مورينيو» كــه هدايت تاتنهام را برعهده دارد، به يك بُرد 

عالى دست يافت.
لمپارد سال ها به عنوان بازيكن و كاپيتان چلسى، تحت هدايت «خوزه 
مورينيــو» كار مى كرد. مورينو افتخارات زيــادى را زمانى  كه هدايت 

چلسى را برعهده داشت، كسب كرد.

كالدرون با بيرانوند چپ افتاد
 دروازه بان پرسپوليس قبل از بازى تيمش مقابل شهردارى ماهشهر 
در مرحلــه يك چهارم جام حذفى با ســرمربى آرژانتينى اين تيم به 

مشكل خورد.
عليرضــا بيرانونــد به خاطــر نيمكت نشــينى هاى اخير بســيار 
ناراحت و گاليه مند اســت. وى پس از صحبت با سرمربى تيم، 
حاضــر به عذرخواهى نمى شــود و كالدرون نيــز نام وى را از 
بازى با شــهردارى ماهشــهر خط زد تا سرخپوشــان با حاشيه 

شوند. روبه رو  بزرگى 

نوبل نخستين خريد تابستانى بايرن
 باشگاه شالكه آلمان رسما اعالم كرد كه سنگربان جوان و آينده دار 
اين تيم قراردادش را تمديد نمى كند، تا او در تابستان راهى بايرن شود.
الكساندر نوبل سنگربان 23 ساله شالكه مدتها است كه زير نظر باشگاه 
بايرن اســت و رســانه هاى آلمانى لقب نوير جديــد را به او داده اند. 
طبق اعالم روزنامه بيلد، نوبل نخســتين خريد تابستانى بايرن مونيخ 

خواهدبود.

يووانوويچ سرمربى تيم ملى امارات شد
 فدراســيون فوتبال امارات يك سرمربى صربســتانى را به عنوان 
جايگزين مارويك هلندى انتخاب كرد تا رسما هدايت تيم ملى فوتبال 

اين كشور را برعهده بگيرد.
هدايــت تيم ملى فوتبال امارات را در 2 ســال اخير مارويك هلندى 
برعهده داشــت كه نتوانست انتظارات را برآورده كند و بعد از ناكامى 

در جام كشورهاى حوزه خليج فارس، از كار بركنار شد.

هشدار ژاپن در مورد حمالت تروريستى 
سايبرى در المپيك 2020

 آژانس اطالعات امنيت عمومى ژاپن بر ضرورت هوشــيارى در 
مورد انجام اقدامات تروريستى احتمالى بر اهداف نرم، قبل و در طول 

بازى هاى المپيك و پارالمپيك سال آينده توكيو تأكيد كرد.
تلويزيون دولتى ژاپن اعالم كرد اين آژانس در گزارش ســاالنه امسال 
ضرورت حفظ هوشــيارى در مورد حمالت تروريســتى احتمالى بر 
اهداف نرم، از قبيل سامانه هاى حمل و نقل عمومى و تأسيسات اقامتى 

را تأكيد كرده است.
ايــن آژانس همچنين خواهــان رعايت احتياط دربــاره حومه توكيو 
هم شــده اســت و بر ضرورت جلوگيرى از حمالت ســايبرى بر 

زيرساخت هاى مهم تاكيد كرده است..
ســال آينده حدود نيم قرن از حمله مرگبار فرقه «اوم شينرى كيو» به 
ســامانه متروى توكيو مى گذرد، اطالعات امنيت عمومى ژاپن برنامه 
دارد كه گروه «الف» جانشــين تغييرنام داده اين فرقه را زير نظر داشته 
باشد، زيرا الف در تالش بوده است جوانان را كه در مورد اين حمله 

آگاهى ندارند جذب كند.
المپيك تابســتانى 2020 از تاريخ 24 ژوئيه (3 مرداد 1399) تا 9 اوت 
ســال 2020 (19 مرداد 1399) به ميزبانى شهر توكيو در كشور ژاپن 
برگزار خواهدشــد، ژاپن پيش از اين در بازى هاى المپيك تابســتانى 

1964 نيز در توكيو ميزبان اين رقابت ها بوده است.

ايران به دنبال ركوردى جديد در المپيك
 كاروان ورزشــى ايران در بازى هاى المپيك 2020 توكيو تاكنون 
29 ســهميه در 8 رشته انفرادى و تيمى كسب كرده است كه با كسب 
حداكثر 41 سهميه ديگر، ركورد جديدى در تاريخ المپيك كشورمان 

رقم خواهدخورد.
پس از پيــروزى انقــالب اســالمى كاروان ورزشــى ايران در 
المپيك 2016 ريو با كســب 63 ســهميه در 14 رشــته ورزشى 
ركورد بيشــترين حضور را دارد كه اگر ورزشــكاران كشورمان 
41 ســهميه براى المپيك 2020 توكيو بگيرند، ركورد جديدى به 

خواهدرسيد.  ثبت 
در اين ميان كســب سهميه المپيك در رشته واليبال براى ايران در 
اين ركوردشكنى بسيار مهم است كه در صورت كسب 12 سهميه 

در يك رشــته نقش تعيين كننده اى در اين ركورد خواهدداشت.

المپيكى هاى ايران
 حال از مجموع 29 ســهميه، 4 سهميه به زنان اختصاص دارد كه 
توسط تيراندازان كسب شده است و «نجمه خدمتى» نخستين سهميه 
المپيك 2020 (توكيو) را براى ايران كســب كرد. وى پيشــتر دومين 

مسافر زن ريو 2016 بود.
آرمينا صادقيان، هانيه رســتميان، فاطمــه كرمزاده و نجمه خدمتى در 
تيرانــدازى بانوان و مهيار صداقت و جواد فروغى در بخش مردان در 

مجموع با 6 تير انداز در المپيك شركت مى كند.
در اين رشــته مه لقا جامه بزرگ تيرانداز استان نتوانست سهميه بگيرد 

و ناكام ماند.
احسان حدادى وحسن تفتيان در رشته دووميدانى

تيم ملى بســكتبال ايران كه بعد از المپيك پكن ديگر نتوانست به اين 
رويداد صعود كند، براى سومين بار بعد از المپيك 1948 لندن و 2008

پكن مسافر توكيو شد 
ميالد وزيرى در تيراندازى باكمان

تكواندوآرمين هادى پور و ميرهاشم حسينى در تكواندو
عليرضا نجاتى، محمدعلى گرايى و امير قاســمى منجزى در كشــتى 

فرنگى و رضا اطرى و حسن يزدانى در كشتى آزاد
 اتحاديه جهانى دوچرخه ســوارى در آخريــن رده بندى تيم هاى ملى 
جــاده، نام ايران را به عنوان يكى از ســهميه داران المپيك 2020 ژاپن 

معرفى كرد. 
در مجموع از 70 ســهميه پيش بينى شده 29 سهميه در 8 رشته كسب 

شده و 41 سهميه در 8 رشته باقى مانده است.

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

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

برابر رأي شماره 139860326034001015 مورخه 1398/9/5 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي مجيد مينايى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 1014 صادره از 
همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 158114/83 مترمربع 
تحت پالك131/213 واقع در همدان روستاى شــيرين آباد بخش 5 خريداري مع الواسطه از قربانعلى 
مينايى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ 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 1458)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 139860326034001019 مورخه 98/9/6  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي محمد مينايى  فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 1013 صادره از همدان  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 148025/84 مترمربع تحت 131/215 
واقع در همدان روستاى شيرين آباد بخش 5  خريداري مع الواسطه از قربانعلى مينايى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1452)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 139860326034001013 مورخه 1398/9/5هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي مجيد مينايى فرزند قربانعلى به شــماره شناسنامه 1014 صادره از 
همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 175678/87 مترمربع 
تحت پالك131/212 واقع در همدان روستاى شيرين آباد بخش 5 خريداري مع الواسطه از قربانعلى مينايى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
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 1460)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 139860326034000947 مورخه 1398/8/22  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي ابراهيم مينائى فرزند قربانعلى به شــماره شناسنامه 1012 صادره از 
همدان  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 245405/98 مترمربع تحت 
پالك131/211 واقع در همدان روستاى شيرين آباد بخش 5  خريداري مع الواسطه از قربانعلى مينائى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 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 1450)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 139860326034000951 مورخه 1398/8/23هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي عباس مينائى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 1015 صادره از همدان 
در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 178402/66 مترمربع تحت 
پالك131/216 واقع در همدان روستاى شيرين آباد بخش 5 خريداري مع الواسطه از قربانعلى مينايى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 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 1462)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 139860326034000948 مورخه 98/8/22 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي محمد مينايى  فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 1013 صادره از 
همدان  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 245405/98 مترمربع تحت 
پالك131/211 واقع در همدان روستاى شيرين آباد بخش 5  خريداري مع الواسطه از قربانعلى مينايى محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1454)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 139860326034000950 مورخه 98/8/23  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي حميد مينائى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 744 صادره از 
همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 178402/66 مترمربع 
تحت پالك131/216 واقع در همدان روســتاى شــيرين آباد بخش 5 خريداري مع الواسطه از قربانعلى 
مينايى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م للف 1464)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034001014 مورخه 1398/9/5هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي شمس ا... مينايى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 3 صادره از همدان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 175678/87 مترمربع تحت پالك 
131/212 واقع در همدان روستاى شيرين آباد بخش 5 خريداري مع الواسطه از قربانعلى مينايى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 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 1456)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/3
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

جواهرى در اردوى دوم تيم ملى واليبال
 واليباليســت همدانى به دومين مرحله اردوى آماده ســازى 

ملى پوشان واليبال ايران دعوت شد
ســعيد جواهرى توانا بازيكن مســتعد و خوش نــام همدانى به 
دومين مرحله اردوى آماده ســازى تيم ملــى  واليبال ايران براى 

مسابقات انتخابى المپيك دعوت شد.
سرمربى تيم واليبال 18بازيكن را به اردو تيم ملى واليبال دعوت 
كرد، اين اردو مرحله دوم اردوى آماده ســازى جهت كســب 

سهميه و حضور در مسابقات انتخابى المپيك است.
ســعيد جواهرى توانا بازيكن مستعد و خوش نام همدانى نيز به 
اين اردو دعوت شــد و به صورت فشــرده كارهاى تمرينى را 
زير نظر ايگور كوالكوويچ ســرمربى تيــم ملى واليبال به انجام 

مى رساند.
سعيد جواهرى كه ســابقه حضور در رده هاى مختلف تيم ملى 
واليبال را دارد، هم اينك در ليگ برتر در باشگاه سپاهان اصفهان 
توپ مى زند. وى اولين لژيونر واليبال همدان اســت كه ســال 

گذشته در تيم العربى قطر مشغول به فعاليت بود.

كاروان تيــم ملى ايران 14 دى ماه براى شــركت در رقابت هاى 
انتخابى المپيك راهى چين مى شود.

گفتنى است، مسابقات انتخابى المپيك با حضور 8 تيم برتر آسيا 
در جيانگمن چين برگزار مى شــود و تيم برتر رقابت ها، سهميه 
قاره كهن در بازى هاى المپيك 2020 را از آن خود مى كند. ايران 
در مرحله گروهى اين مســابقات با تيم هاى چين، چين تايپه و 

قزاقستان روبه رو مى شود.
 اولين بازى ايران ســه شــنبه 17 دى ماه سالجارى در انتخابى 

المپيك مقابل چين تايپه است.

سليمان رحيمى »
 نيم فصل اول رقابت هاى فوتبال دسته دوم 
باشگاه هاى كشور به آخر خط رسيد و تيم هاى 
حاضــر در اين رقابت ها پــس از ريكاورى، 
تجديدقوا و جذب بازيكنان جديد از 20 روز 
ديگر قدم به ميدان خواهندگذاشت تا نيم فصل 
دوم به قول فوتبالى ها نيمه مربيان را  آغاز كنند.

پاس و شــهردارى نمايندگان اســتان در اين 
رقابت ها نيم فصل اول را با موفقيت پشت سر 
گذاشتند و با توجه به بضاعت و توانايى آن ها، 
نتايج حاصله بسيار خوب و دور از انتظار بود.
امروز نگاهى داريم به وضعيت شــهردارى در 
نيم فصــل اول و فردا نيز تيم پاس را تجزيه و 

تحليل خواهيم كرد.
تيــم فوتبــال شــهردارى با هدايــت هادى 
گل محمــدى با تركيبــى از بازيكنان جوان و 
بومى قــدم به ميدان رقابت ها گذاشــت و با 
هزينــه اى اندك تيم خــود را روانه رقابت ها 
كرد. شهردارى با توجه به بضاعت و امكانات 
مالــى خود موفق شــد در پايــان نيم فصل با 
كسب 5 برد، 6 مساوى و 2 باخت و با كسب 
21 امتيــاز با تفاضل گل بهتــر در رده چهارم 
جدول رده بندى قرار بگيرد و باعث اميدوارى 

هواداران فوتبال استان شود.
سرمربى تيم شهردارى با تعطيلى يك هفته اى 
تمرينات اين تيم به دنبال ارائه برنامه هاى خود 
به باشگاه اســت تا تيم خود را براى نيم فصل 

دوم آماده نمايد.
اين تيم با توجه به سياست هاى باشگاه بايد تيم 

خود را براى نيم فصل دوم ببندد.
شــنيده ها حكايت از آن دارد كه چند بازيكن 
اين تيم در آستانه جدايى هستند و گل محمدى 
نيز قرار است ليست مازاد و بازيكنان جديد را 
به باشگاه بدهد، شهردارى به رغم كسب نتايج 
قابل قبول در نيم فصــل اول در دفاع و حمله 
ضعف هايى داشت كه بايد براى نيم فصل دوم 

ترميم شود.
در تيم شــهردارى بازيكنانى چون حســين 
كاظمى، پيمان حشمتى، اميرحسين پورقاسمى، 
محســن وفايى، محمد كاظمــى از بازيكنان 
تأثيرگذار در نيم فصل اول بودند و اضافه شدن 
چنــد بازيكن باتجربه و جديــد مى تواند اين 
تركيب را تكميل كند تا شهردارى با قدم هايى 

محكم وارد نيم فصل دوم رقابت ها شود.
شهردارى با آنكه يكى از ارزانترين تيم هاى حاضر 
در ليگ دسته دوم مى باشد اما اين تيم تعهدات 
خــود را به خوبى انجام نداده و بازيكنان درصد 
كمى دريافتى داشته اند، طبق قانون سازمان ليگ 
اگــر بازيكنى در نيم فصل كمتــر از 50 درصد 
دريافتى داشته باشــد مى تواند به طور يك طرفه 
قرارداد خود را فسخ نمايد و مديران شهردارى 
بايد هر چــه زودتر درصدى از اين قراردادها را 

پرداخت نمايد تا دچار مشكل نشود.
تيم شهردارى روى ســكوها آرامش بيشترى 

دارد و همين آرامش باعث شد تا اين تيم كمتر 
درگير حواشى باشد.

سرخپوشان شهردارى 4 پيروزى خانگى دارند 
و در خانه بهترين نتايج را رقم زدند 4 پيروزى، 
2 تساوى و نداشتن باخت كارنامه شهردارى 
در نيم فصل اول در بازى هاى خانگى مى باشد. 
اين تيم در خــارج از خانه تنها يك بار موفق 
به كسب پيروزى شده و با 4 تساوى و تنها 2
شكســت از بازى هاى خارج از خانه 7 امتياز 
كســب كرده و 14 امتياز از دست داده كه اين 

آمار خوبى نمى تواند براى اين تيم باشد.
شــهردارى تنها 4 امتياز خانگى را از دســت 
داده و ايــن آمار خوبى براى اين تيم اســت، 
تيم فوتبال شــهردارى همدان درحالى در رده 
چهارم قرار دارد كه با 2 تيم فوالد نوين اهواز 
و شهردارى بندرآستارا به طور مشترك در اين 

رده قرار دارد.
ايــن تيم اگر مى خواهد كــه در نيم فصل دوم 

نيز از مدعيان باالى جدول باشــد بايد ضمن 
تقويــت خود و پوشــش نقــاط ضعف، در 
بازى هاى خارج از خانه دقت بيشــترى داشته 
باشد و به راحتى امتياز از دست ندهد. اين تيم 
براى آنكه مدعى صعود باشد بايد در نيم فصل 
26 امتياز كسب مى كرد كه فعًال 5 امتياز كمتر 

كسب كرده است.
تيم شهردارى براى صعود به ليگ دسته اول در 
نيم فصل دوم بايد حداكثر امتيازات را كســب 

كند و نزديك به 50 امتياز ذخيره نمايد.
تيم فوتبال شهردارى با 16 گل زده چهارمين 
خط حمله گروه اول است، با دريافت 12 گل 
ششــمين خط دفاع مى باشد و با كسب تنها 2

باخت سومين تيم جدول است.
اميدواريم تيم خوب شهردارى با تقويت خود 
و جذب نفرات مورد نياز بتواند نيم فصل دوم 
را بــا قدرت آغاز و راه خــود را براى صعود 

همواره كند.

كارنامه قابل قبول شهردارى همدان 
در نيم فصل اول 

درخشش بانوان 
كبودراهنگ در «كاپ اير»

 كاراته كاهــاى بانــوان كبودراهنگ در 
پانزدهمين دوره مسابقات بين المللى «كاپ 

اير» خوش درخشيدند
تيم كاراته بانوان كبودراهنگ در رقابت هاي 
كاپ ايــران زمين به ميزبانى تهران موفق به 

كسب مدال هاى رنگارنگ شد.
پانزدهمين دوره مســابقات بين المللى كاپ 
ايران زمين بــه ميزبانى تهــران با حضور 
1600 كاراتــه كا از 7 كشــور در 2 بخش 
آقايان و بانوان در سالن شهيد افراسيابى در 
تمامى رده هاى سنى برگزار شد. تيم كاراته 
بانوان شهرستان كبودراهنگ در 4 رده سنى 
نونهاالن، نوجوانان، اميد و بزرگســاالن در 
اين مســابقات شركت داشت كه در نهايت 
با كسب 14 مدال طال ،12 نقره و 6 برنز به 

كار خود پايان داد.

در ايــن رقابت هــا نرگس قاســمى، محيا 
صفرى، دينــا بهراملــو، زهرا امــان، دنيا 
نــوروزى، بــاران نواللهى، كيانــا توخنى، 
مائــده جعفرى، معصومه موســوى، آيالر 
حسين قلى پور، يلدا بيرانوند، عسل ميرزايى، 
مهســا فرهنگيان و فاطمه اصغرى موفق به 

كسب مدال طال شدند.
همچنين فاطمه آسمان برين، يگانه حضرتى، 
مــژگان مرادى، ســما جمشــيدى، عاطفه 
وفايى، مليكا بيرام على، آتنا محمدى، محنا 
پيرحياتى، هســتى محمودى، محيا نادرى، 
مينا محمد خانى و نگين جابرى نيز صاحب 

نشان نقره شدند.
در اين رقابت ها عسل بابايى، سارا مشايخى، 
ريحانه بيرام على، زهرا موسوى، غزل همتى 
و ستاره محمدى به مدال برنز دست يافتند.

هدايــت اين تيم را فائــزه تركمان به عهده 
داشت و شاگردان وى موفق شدند 32 مدال 

رنگارنگ را كسب كنند.

ليگ استانى پومسه 
بانوان آغاز شد

 ليگ اســتانى پومسه بانوان با مشاركت 
همه مربيان اســتان همدان شــروع به كار 

كرد .
مســابقات ليگ پومســه بانــوان در خانه 
تكواندو اســتان برگزار شــد كه در پايان 

نفرات برتر معرفى شدند.
رده بندى ليگ پومسه استان (رده كمربندى 

زرد و سبز وآبى)
رده سنى زير12 سال:

1- هســتى گوهرى 2- نيكى ناصرى 3- 
الهام نايينيان

رده سنى 12 تا 14 سال:
1- كيانــا بيات فرد 2- كيميــا عبادى 3- 

نرگس كريمى
رده سنى 15 تا 17 سال :

1- فاطمــه عظيمى اطهر 2- مبينا كاوه مجد 

3- غزاله  سلطانيان
رده سنى 18 تا 30 سال: مهديس افشارى

تيمى زير14 سال :
1- تيــم هيــرو 2- آكادمى عليــزاده 3- 

آكادمى حسينى
تيمى 15 تا 17 سال :آكادمى عليزاده 

ابداعــى زير 14 ســال: 1- نرگس كريمى 
2- كيانا بيات فرد 

فنى ترين بازيكن در بخش پومسه ابداعى: 
كيانا بيات فرد (استاد وهابى)

فنى ترين بازيكن در بخش پومسه ابداعى:
نرگس كريمى (استاد وهابى)

ــا،  ــن رقابت ه ــت اي ــان دور نخس در پاي
آكادمــى  تيــم  امتيــازات  درمجمــوع 
ــم  ــرد، تي ــام اول را كســب ك ــزاده مق علي
هيــرو اســتاد وهابــى بــه مقــام دوم رســيد 
اســتاد  كارگــران  شــكوفه هاى  تيــم  و 
ــت  ــوم را بدس ــام س ــزاده مق ــه علي عاطف

آورد.
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عمل پيوند "سر" تا 10 سال ديگر 
محقق مى شود

 استاد و جراح اســبق بيمارستان دانشگاه «هال» دريافته است كه 
يك روش قابل قبول براى انتقال هوشــيارى يك شــخص به بدن 
فــردى ديگر وجود دارد و با توجه به پيشــرفت هاى اخير در زمينه 
علم رباتيك، پيوند ســلول هاى بنيــادى و جراحى مغز مى توان يك 

چشم انداز 10 ساله را براى رسيدن به اين مهم تعريف كرد.
به گزارش ايســنا، بريوس متيو گفته است كه هم اكنون با استفاده از 
فناورى هاى مدرن مى توان خيلى از كارها را انجام داد، درحال حاضر 
بايــد يك يا دو عصب را متصل نگه داشــت ولى به زودى مى توان 
با اســتفاده از "هوش مصنوعى" و فناورى هاى"رباتيك" اين اتصال 

اعصاب را به 200 رساند.

زمان آغاز چاقى بر روى شكل گيرى ديابت 
موثر است

 پژوهــش تازه اى كه در مورد ايجاد ديابــت در افراد مختلف در 
استراليا انجام شده، نشان مى دهد عواملى مانند زمان آغاز چاقى، تعداد 
ســال هاى چاقى افراد و تحوالتى كه در اين زمينه در گذر زمان رخ 
مى دهد، مى تواند شدت خطر ابتال به ديابت را كاهش يا افزايش دهد.

به گزارش فارس، منظور از چاقى وجود شاخص توده بدنى 30 كيلوگرم 
بر متر مربع يا بيشتر در افراد است. هر چقدر افراد روند چاق شدن را در 
سنين پايين ترى آغاز كنند و به هر ميزان زمان چاق بودن آنها بيشتر طول 
بكشد احتمال مبتال شدن آنها به ديابت نوع 2 بيشتر مى شود و هر چقدر 
سرعت چاق شدن افراد بيشتر افزايش يابد، احتمال ابتالى آنها به ديابت 

نوع 2 در سال هاى بعد بيشتر و بيشتر مى شود.

توسعه ميكروحسگر يك ميلى مترى براى 
نظارت بر شاخص هاى مهم سالمتى

 پژوهشــگران دانشگاه ملى ســنگاپور اخيرا موفق به طراحى و 
توســعه يك دســتگاه خوانش بى ســيم دريافت كننده سيگنال هاى 
ســالمتى شــده اند كه كارش خواندن داده هاى ثبت شــده توسط 
ميكروحســگرهايى اســت كه تنها يك ميلى متر طــول دارند و در 

زيرپوست كاربر به منظور نظارت بر سالمتى آن فرد كاشته مى شود.
بــه گزارش ايســنا، وظيفه اين مودم بى ســيم نظارت بــر داده هاى 
ميكروحســگرهايى است كه پژوهشــگران، آن ها را در زير پوست 
انسان قرار مى دهند. دانشمندان سنگاپورى اظهار كردند كه توسط اين 
دســتگاه بى سيم و ميكروحسگرها قادر به نظارت بر تنفس و ضربان 

قلب افراد هستند.

استفاده از ميكروارگانيسم براى نابودى 
آفات كشاورزى

 محمد مهرآبادى مجرى طرح «ســازوكارهاى ادى ژنتيكى درگير 
در برهمكنش ميكروارگانيســم ها و حشرات» در گفت و گو با مهر با 
تاكيد بر اينكه ما در اين طرح با اســتفاده از ميكروارگانيسم ها، آفات 
را از بين مى بريم كه اين روش ضررهاى روشهاى شيميايى را ندارد، 
خاطر نشــان كرد: از اين ميكروارگانيســم  ها در ايــن طرح براى از 

بين بردن آفات بهداشتى و ناقالن بيمارى مى توانيم استفاده كنيم.
وى ادامه داد: حشــرات اهميت بســيارى در كشاورزى، پزشكى و 
محيط زيســت دارند، بنابراين حشــرات به عنوان مدلى ارزشمند در 
مطالبات زيســتى از جمله برهمكنش ميكروب ميزبان مورد استفاده 

قرار مى گيرند. 

ساخت نخستين سيستم غيرقابل هك 
در جهان

 پژوهشگران دانشگاه «سنت اندروز» اسكاتلند تراشه اى ساخته اند 
كه از اطالعات ارسالى يك كليد يك بار مصرف مى سازد و پيش از 
ارســال، آن ها را چنان در هم مى آميزد كــه به هيچ طريقى نمى توان 
هكشان كرد.به گزارش ايرنا، در اين سيستم، اطالعات ديجيتال ابتدا 
در قالب نور ذخيره شــده و ســپس از طريق يك تراشه سيليكونى 
مخصــوص حاوى ســاختارهاى پيچيده اى كه نــور را خم كرده و 
مى شكنند، منتقل مى شود.آندريا دى فالكو از دانشكده فيزيك و نجوم 
دانشگاه «ســنت اندروز» به عنوان مولف اول اين پژوهش مى گويد: 
نحوه عملكرد اين سيســتم مشابه آن اســت كه با استفاده از 2 ليوان 
كاغذى كه با يك نخ به يكديگر وصل شده اند، با كسى صحبت كنيد.

مخالفت اعضاى شورا با راه اندازى 
دبيرخانه خواهرخواندگى  

 راه اندازى دبيرخانه خواهرخواندگى هاى شهر همدان با ديگر شهرها 
با محوريت ســازمان فرهنگى ورزشــى شــهردارى از مسائلى بود كه 
در جلســه شوراى شهر همدان موردبررســى قرار گرفت. اين طرح با 
مخالفت بادامى نجات و رحيمى فر 2 عضو شــوراى شهر روبه رو شد. 
بادامى نجات معتقد بود ظرفيت الزم براى پيگيرى اين موضوع در خود 
سازمان فرهنگى ورزشــى شهردارى وجود دارد و رحيمى فر نيز معتقد 

بود راه اندازى اين دبيرخانه سبب به كارگيرى نيروهاى جديد مى شود.
به گزارش تسنيم، حســين قراباغى رئيس كميسيون سرمايه گذارى كه 
ارائه دهنــده اين طرح در صحن بــود در واكنش به اظهارات خطاب به 
بادامى نجات گفت: آن موقع كه در جلســه كميســيون سرگرم بازى با 
گوشى موبايلتان بوديد بايد دقت كرده و مخالفت مى كرديد نه حاال كه 

طرح به صحن آمده است.
بادامى نيز پاســخ داد: بهتر است احترام خود را حفظ كنيد من در همان 
جلســه كميســيون به اين موضوع رأى نــداده و از اول مخالف برنامه 

خواهرخواندگى همدان با ديگر شهرها بودم.
رحيمى فر نيز بابيان اينكه من از اول مخالف چنين اقدامى بودم، چراكه 
به محض راه اندازى اين دبيرخانه هريك از اعضاى شــهر يك ســهميه 
بــراى به كارگيرى نيرو در آن خواهندداشــت، عنوان كــرد: حتى اگر 
شــهردارى براى يونســكو نيز اقدام به راه اندازى دبيرخانه كرده بازهم 

اشتباه كرده است.

«كافه كتاب»
 در نمايشگاه سراسرى كتاب همدان 

 برپايــى غرفــه 
در  كتــاب»  «كافــه 
سراسرى  نمايشگاه 
همــدان،  كتــاب 
مديــركل فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمى 
اين  اعالم  با  همدان 
خبر گفت: دوازدهمين نمايشــگاه كتاب همدان ميزبان نويســندگان و 

مؤلفان برجسته سراسر كشور خواهدبود.
به گزارش فارس، احمدرضا احســانى با اشــاره به برگزارى نمايشگاه 
كتاب از 18 تا 23 دى ماه در همدان بيان كرد: اين نمايشگاه از ساعت 9
تا 12 و 15 تا 20 در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى همدان، ميزبان 

عالقمندان به كتاب خواهدبود.
وى بــا اشــاره به تشــكيل غرفه «كافه كتــاب» در نمايشــگاه يادآور 
شــد: نويســندگان و مؤلفان برجسته اســتان در اين نمايشگاه حضور 
خواهنديافت و هماهنگى هاى الزم با صدا و سيما براى اطالع رسانى و 

پخش زيرنويس برگزارى نمايشگاه كتاب همدان صورت گرفته است.
احسانى اضافه كرد: نمايشــگاه كتاب با همكارى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومــى، كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، اداره كل آموزش و 

پرورش و سازمان اسناد ملى منطقه غرب كشور برگزار مى شود.

«زند وكيلى» در همدان مى خواند 
  در نخســتين روزهاى زمستان امســال، عالقمندان به موسيقى در 
همدان، شــاهد اجراى كنسرت «على زندوكيلى» خواننده مطرح كشور 
در پايتخــت تاريخ و تمدن ايران زمين خواهندبــود. به گزارش فارس، 
اين برنامه به همت انجمن موسيقى استان همدان و عصر روز سه شنبه 
سوم دى ماه و در 2 سانس 18 و 21 و در محل سالن اجتماعات مجتمع 

فرهنگى هنرى ابن سينا (واقع در بلوار شهيد مفتح) برگزار مى شود. 

■ دوبيتى باباطاهر 
بميرم تا ته چشم تر نبينى                                                        شرار آه پر آذر نبينى
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■ حديث:
امام على (ع):
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مريم مقدم »
 3 ســال پيش بود كه منبــت مالير با 
ورود به عرصه ملى شــدن دوبــاره متولد 
شــد، هنرى با نيم قرن  واندى قدمت كه بر 
پيكر بى جان چــوب زندگى داد و رويش 

امروزش، جهان را جانى دوباره بخشيد.
امــروز هم زمان با آغازين روزهاى ســال 
2020 در حالى كه 3 ســال از تولدش در 
ليســت ملى مى گذرد و عنوان "شهر ملى 
منبت" شــهرى كه بــراى زنده ماندن هنر 
دســتش پايتخــت تاريخ و تمــدن ايران 
و ســرزمين كهن آريايى هــا را درنورديد 
مى رود تا در آن ســوى مرزها منبت را در 

قامت جهانى شدن به جهان بشناساند.
شهر ملى منبت مســير پرفراز و نشيبى را 
طى كــرد تا امروز به جايگاهى رســيد كه 
ميزبان بيش از 150 هزار گردشــگر است، 
شــهرى كه پس از انگور مى خواهد براى 
بار دوم عنوان جهانى شدن را يدك بكشد، 
شــهرى كه بيش از 60 درصــد از توليد 
مبلمان منبت ايران زمين را دارد و پايتخت 
مبل و منبت ايران است، لياقتش را نيز دارد 

كه جهان را در آغوش بگيرد.
روز گذشته ارزيابان سازمان جهانى صنايع 
دســتى در شهرستان مالير حضوريافتند تا 
نتايج آخرين بازديدهاى كارشناسانه خود 
را براى بررســى به اين سازمان ارائه دهند 
تا شــايد مالير به جايگاه صعودى دست 

پيدا كند . 
در مراســم اســتقبال از بازرسان شوراى 
جهانى صنايع دستى اقشار مختلف مردم، 
فعــاالن هنر صنعــت ماليــر، هنرمندان، 
مســئوالن اجرايى و نمايندگان مردم اين 
شهرســتان در خانه ملت حضورى پرشور 

داشتند.
هيأتى متشــكل از «غاده هيجاوى» رئيس 
منطقه آســيا و اقيانوسيه شــوراى جهانى 
صنايع دستى، «كِوين مورى» معاون منطقه 
آسيا و اقيانوسيه در شوراى جهانى صنايع 
دســتى و «ويــدا توحدى» مســئول ثبت 
شــهرهاى ملى و جهانــى وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى براى 
پيگيرى پرونــده ثبت جهانى منبت، امروز 

وارد مالير شدند.
قرار است بازرسان شوراى جهانى صنايع 
دستى از شهرك صنعتى مبلمان حاجى آباد 
مالير، واحدهاى نمايشــگاهى، بازار مبل 
مالير، چند واحد كارگاهى در سطح شهر، 
مركز نوآورى مبل و منبت دانشــگاه آزاد 

اســالمى واحد مالير، مركــز تحقيقات و 
توســعه مبل و منبت دانشگاه ملى مالير، 
واحدهاى نمايشگاهى كوچه كارخانه قند، 
فنى وحرفه اى  مركز  بهشــتى،  شهيد  بلوار 
آموزش خواهران و منبت كارى هاى سطح 

شهر بازديدكنند.
 پرونده ارسالى براى ثبت جهانى 

مالير راضى كننده بود
رئيس منطقه آســيا و اقيانوســيه شوراى 
جهانى صنايع دســتى هم زمان با بازديد از 
اين شهرگفت: تاريخچه هنر و توان رقابت 
هنر منبت مالير در دنيا كم نظير اســت و 
پرونده ارســالى براى ثبــت جهانى مالير 

راضى كننده بود.
 غاده هيجاوى در نشست ارزيابان شوراى 
جهانى صنايع دســتى كه در سالن جلسات 
شد،  برگزار  مالير  شهرســتان  فرماندارى 
بابيان اينكه از پرونده ارســالى براى ثبت 
جهانى مالير راضى هســتم، گفت: خيلى 
عالقه مند بودم شــهر ماليــر را از نزديك 

ببينم.
رئيس منطقه آســيا و اقيانوســيه شوراى 
جهانى صنايع دستى با بيان اينكه تاريخچه 
هنر و تــوان رقابت هنر منبــت مالير در 
دنيا كم نظير اســت و بايد به دنبال مسائل 
فرهنگى نيز باشــيم، گفــت: براى تحقق 
اهداف توسعه ى هنر منبت مالير، دانشگاه 

بايد وارد عمل شود.
وى بــا بيــان اينكه گزارش اين ســفر به 
شــوراى جهانى صنايع دســتى رؤســاى 

قاره هاى مختلف اين شورا ارسال خواهد 
شــد، گفت: پــس از تأييــد و تصويب 
جهانى شــدن منبــت ماليــر، گواهى اين 
موضوع براى افراد مختلــف و ذى نفعان 

ارسال خواهد شد.
هيجاوى با تأكيد بر اينكه پس از تصويب 
جهانى شــدن منبت اين شــهر، مالير بايد 
با ديگــر مراكز هنر در جهــان همكارى 
داشته باشد، گفت: نقش حاكميت در ثبت 
بين المللى  رويدادهاى  برگزارى  و  جهانى 

بسيار مهم است.
رئيس منطقه آســيا و اقيانوســيه شوراى 
جهانى صنايع دســتى بابيــان اينكه مردم 
مالير تالش دارند هنر خود را به درجات 
باالتر ببرند و به دنيا معرفى كنند، صادرات 
بيشــتر، نظارت بر كيفيت و تأسيس مراكز 
دانشگاهى و فنى وحرفه اى نيازهاى اصلى 
هنر منبت مالير و حفظ و احيا كارگاه هاى 

سنتى بسيار مهم و ارزشمند است.
مديــر كل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى همــدان از ســفر ارزيابان 
جهانى صنايع دستى به مالير خبر  شوراى 

داد.
على مالمير در حاشــيه اين نشست افزود: 
«ارزيابان شــوراى جهانى صنايع دستى به 
زودى به منظور بازديد از فعاليت هنرمندان 
و كارگاه هاى صنايع دستى و بررسى ادامه 
رونــد پرونده ثبت جهانى مالير، وارد اين 

شهر شدند.»
وى در ادامه با اشــاره بــه اينكه انتخاب 

مالير به عنوان شــهر جهانى مبل و منبت 
در معرفى و توسعه و ترويج صنايع دستى 
آن منطقــه تأثيــر به ســزايى دارد، افزود: 
مالير  شهرستان  شــده  انجام  باتالش هاى 
آمادگى اين حضور را براى بازرسان دارد 
در ايــن بازديد تمام شــاخص هاى ثبت 
جهانى در معرض بررســى كارشناســانه 
بازرسان قرار مى گيرد و درصورت جهانى 
شــدن مالير، اســتان همدان رتبه نخست 

كشور را دارا خواهد بود.»
 ماليــر در حوزه منبــت و انگور 

سرآمد كشور است
فرماندار مالير در نشست ارزيابان شوراى 
جهانى صنايع دســتى در شــهر ملى منبت 

بيان كرد: حدود 5 هزار كارگاه كوچك و 
بزرگ در رشــته منبت و 9 هزار استادكار 
در اين شهرستان مشغول فعاليت هستند و 
بازرسان امروز بخشى از اين ظرفيت ها را 

بازديد مى كنند.
قدرت ا... ولدى ادامــه داد: در اين برنامه 
يك روزه، ممكن اســت بازرسان تمامى 
ظرفيت هــا را از نزديك نتوانند مشــاهده 
كنند، به همين منظور اين نشست تشكيل 
شد تا بازرسان گوشــه اى از اين زحمات 
را در ويدئوكليــپ تهيه شــده از نزديك 

مشاهده كنند.
شهردار مالير نيز به تاريخ چند هزار ساله 
ســكونت در اين شهر اشاره و اضافه كرد: 
ماليــر در 380 كيلومتــرى پايتخت ايران 
قرار دارد و جمعيت اين شــهر 170 هزار 

نفر است.
حسين بابايى افزود: نام مالير از 2 واژه مل 
و آگر به معناى سرزمين آتش تشكيل شده 
و زبان مالير فارسى با گويش لرى است.

وى به سابقه تاسيس شهردارى با 90 سال 
اشــاره كرد و گفت: با توجه به اقليم آب و 
هوايى اين شــهر، ســرانه فضاى سبز به 
ازاى هر نفر در مالير 19 مترمربع اســت 
كه شــاخصه منحصر به فردى محســوب 

مى شود.
بابايى وجود پارك سيفيه به عنوان يكى از 
قديمى ترين پارك هاى كشــور را از ديگر 
مزيت هاى اين شــهر برشــمرد و افزود: 
مالير داراى جاذبه هاى ديدنى فراوان است 

كه موجب رونق گردشگرى شده است.
وى تأكيد كرد: بــا توجه به رونق صنعت 
منبــت در ماليــر، اين امر موجب شــده 

كه حوزه نفوذ اين شــهر با حــوزه نفوذ 
اقتصــادى، اجتماعــى و فرهنگــى مالير 

گسترش بيشترى يابد.
شــهردار مالير گفت: اين وسعت فراتر از 
حوزه محلى، منطقه اى و بين المللى شــده 

است.
بابايــى ادامــه داد: از زمانى كــه مالير به 
عنوان شــهر ملى منبت شــناخته شــد، 
هرســال جشــنواره مبل و منبت برگزار 
مى شود كه باعث ايجاد نشاط اجتماعى و 
رونق اقتصــادى و همچنين رونق صنعت 

گردشگرى شده است.
وى ابراز اميدوارى كرد كه منبت مالير به 
زودى ثبت جهانى شود؛ چراكه اين رويداد 
مهــم مى تواند به هنرمنــدان كمك كند و 
اجتماعى  عدالت  اقتصادى،  رونق  موجب 

و  توسعه پايدار شود.
8هزار هنرمند و استادكار در اين 
كارگاه ها مشغول به فعاليت هستند

بنا بر اعالم نتايج سومين شوراى راهبردى 
انتخاب شــهرها و روستاهاى ملى كشور، 
مالير به عنوان «شهر ملى مبل و منبت» به 
ثبت رسيد و در صورت تأييد مراحل ثبت 
توسط ارزيابان شوراى جهانى صنايع دستى 
تا آخر امســال مالير به عنوان شهر جهانى 

مبل و منبت معرفى مى شود.
گفتنى اســت: ارديبهشــت سال 95 منبت 
مالير ثبت ملى شــد و پرونده جهانى اين 
هنر صنعت نيز تهيه و هم اكنون در مراحل 

پايانى است.
مالير 5 هزار كارگاه توليد مبل و منبت، 9
هزار اســتادكار و منبت كار و بيش از 20

هزار هنرمند فعال در اين رشته دارد.

مالير در انتظار تصميم شوراى جهانى صنايع دستى

دومين ثبت جهانى در شهر انگور

هنرمندان همدان 
وارد ميدان مبارزه با 
قاچاق كاال مى شوند

 قاچاق كاال ريشه در باورهاى فرهنگى 
مــردم دارد، مديركل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى همدان گفت: جامعه هنرى استان 
با توليد محتــوا و برنامه هاى متنوع وارد 
ميدان مبــارزه با قاچاق كاال مى شــود و 
دست رد به سينه اين پديده شوم مى زند.

به گزارش ايرنا، احمدرضا احســانى در 
نشست بررسى مســائل فرهنگى قاچاق 
كاال و ارز و آثــار و تبعات آن در اســتان 
اظهــار داشــت: قاچاق كاال ريشــه هاى 
فرهنگى دارد كه نيازمند آسيب شناســى 

است. وى خاطرنشــان كرد: قاچاق كاال 
و تهيــه مايحتــاج خانواده هــا از مبادى 
غيرقانونى به اقتصاد كشور ضربه مى زند 
و اين مهم بايد به باور فرهنگى بين مردم 

تبديل شود. 
احسانى گفت: اگرچه همدان يك استان 
مرزى نيســت اما از لحاظ رســانه اى و 
فرهنگى قوى و قدرتمند است و مى تواند 
در شكستن قبح قاچاق كاال اثرگذار باشد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
گفت: طبق ماده 14 قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز بخــش فرهنگ و هنر موظف 
به ارائه راهــكار و تدوين برنامه هايى در 
اين استان اســت و جامعه هنرى همدان 

مى تواند در اين زمينه پيشگام شود. 
وى اخالل در امنيت مرزها، تهديد سالمت 

عمومــى و تهاجم و غارت فرهنگى را از 
ضرر و زيان هاى قاچاق كاال دانســت و 
افــزود: الگوى مصرف از كاالهاى لوكس 
و تجملى بايد به ســمت خريد توليدات 

داخلى تغيير كند. 
احســانى ياداورى كرد: مردم بايد قاچاق 
كاال را به عنوان يك شغل و پيشه نپذيرند 
و آن را قبيح بدانند و رسانه ها بايد در اين 

زمينه قلم بزنند. 
در اين نشســت جمعــى از انجمن هاى 
فرهنگى و هنرى همدان حضور داشتند و 
مقدمات اوليه براى انعقاد تفاهم نامه هايى 
بــراى اجراى برنامه هاى فرهنگى و توليد 
محتوا با موضوع پيشــگيرى و مبارزه با 

قاچاق كاال فراهم شد.


