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استان همدان

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاىبراى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد. ارسال  نماييد.

آگهي مناقصه

 روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)
شركت سيمان هگمتان در نظر دارد 30,000 (سي هزار)تن سنگ سيليس مصرفي كارخانه با عيار حداقل 80 درصد Sio٢ و ابعاد كمتر از 80 سانتي متر را به صورت تحويل در سيمان 
هگمتان (كرايه حمل به عهده فروشنده )از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.عالقمندان مي توانند به منظور دريافت اوراق مناقصه از تاريخ  98/08/08  تا  98/08/20  به سايت

 www. HegmatanCement.Com و يا يكي از آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند. 
1)  دفتر تهران: خيابان فردوسي، خيابان كوشك(تقوي)، بن بست انوشيرواني، پالك 6 ،

 تلفن: 66727816- 66716585 
2)  كارخانه: شهرستان رزن، بخش قروه درجزين، روستاي شاهنجرين، 

تلفن: 20-7316  3633  081  (واحد تداركات)
دورنگار  روي   98/08/13 تاريخ   تا  حداكثر  را  مناقصه  در  شركت  جهت  خود  تمايل  معدن  از  بازديد  هماهنگي  منظور  به  الزمست  مناقصه  در  كنندگان  شركت 

(36337529-081) ارسال نموده و حداكثرتا 98/08/20 پيشنهاد قيمت خود را ارائه نمايند. 

پاس همدان  3- شهردارى بم يك
و  (44و54)  رمضانــى  گلها:مســعود 
ايمــان شــيرزاد(58) بــراى پاس و 

احمدگمار(85)براى شهردارى
اخطــار :كيهان ميــرزاده، محمد امين 
كاويانى (شهردارى) و عارف اكبرى و 

مهدى نصيرى(پاس)
اخراج :حسين مختارى (شهردارى)،

داوران:  رسول اوليايى،مصطفى قاسمى 
و احمد رفيعى 

تيم پاس:صادق نادرپور ، ميالد داوودى 
قيصرى77) اكبرى،(مصطفى  ،عــارف 
ســلطانى،رضا  نصيرى،بهزاد  مهــدى 
عزيزى،مســعود  ،علــى  كاشــفى 
(6 2 ى ر حيــد حميد ) ، نى مضا ر

جودكى،ايمــان  حســين 
شيرزاد(اميرخدامرادى66)، رضا ايار

 سرمربى: احمد جمشيديان
  شــهردارى:عباس بختيارى ، حسين 
مختارى ، محســن ســليمانى ، كيهان 
ميرزاده ، ابراهيــم مرادى ، محمد امين 
كاويانى ، سجاد تقوى ، مجيد خميسى 
، مصطفى بهزاد پور ، يحيى نجاريان ، 

على وزيرى پناه 
سرمربى: سياوش اكبر پور

همدان ورزشگاه شهداى  حاجى بابايى 
مريانج معوقه از هفته سوم رقابت هاى 

ليگ دسته دوم كشور جام آزادگان
 در ادامه رقابت هاى ليگ دســته دوم 
كشــور جام آزادگان عصــر ديروز  چند 
ديدار معوقه از هفته ســوم  برگزارشد كه 
در يكى از اين ديدارها پاس همدان ميزبان 

شهردارى بم در مريانج بود .
اين بازى در 30 دقيقــه ابتدايى بصورت 
پاياپــاى در جريان بــود و تنها موقعيت 
خطرنــاك اين ديــدار در همــان دقايق 
ابتدايى روى دروازه پاس ايجاد شــد كه 
توپ مهاجم شهردارى بم به تيرك دروازه 

برخورد كرد.
در دقيقه 30 بازى داور حســين مختارى 
مدافع بم را اخراج كرد تا شــهردارى ده 

نفره بازى را دنبال كند. 
در نيمه نخست پاس همدان با پاس هاى 
متعدد ســعى در رسيدن به دروازه تيم ده 
نفره بم را داشــت كه باالخــره دردقايق 
پايانى مقاومت تيم شــهردارى بم به پايان 
رســيد و مســعود رمضانى در اثر اشتباه 
مدافع اين تيم و روى يك حركت انفرادى 
زيبا به گل برترى دست يافت ونيمه اول 

با همين نتيجه به پايان رسيد.
بــا شــروع نيمــه دوم شــاگردان احمد 
جمشــيديان با حمايت تماشاچيان خود 
حمله به دروازه حريف را همچون اواخر 
نيمه اول در دستور كار قرار دادند و تالش 

كردند تا از دفاع چند اليه بم عبور كنند.
در دقيقه 52 ضربه ســر ميالد داوودى از 
كنار دروازه به شــكلى خطرناك به بيرون 

رفت.
 در دقيقه 52 مسعود رمضانى يكبار ديگر 

دروازه شهردارى را باز كرد.
پاسى در اين بازى از گل زنى دست بردار 
نبود و در دقيقه 58 بر روى ارســال كرنر 
رضا ايار با پرواز بلندايمان شيرزاد همراه 
شد تا با ضربه سر گل سوم را وارد دروازه 
تيم شهردارى بم كند تا پاس درآستانه يك 

باد شيرين قرار بگيرد.

در دقايق پايــان بازى ايــن در اثر تعلل 
مدافعين تيم پــاس روى يك حركت در 
عمق دفاع احمدگمار تنها گل تيم ميهمان 

را به ثمر رساند.
تيم بم در اين دقايق با يك يار كمتر بازى 
شجاعانه اى را به نمايش گذاشت و بازى 
را در دست داشــت.پاس با اين پيروزى 
خود را تا پله دوم باال كشــيد ودر صف 

مدعيان قرار گرفت.
در ديگــر ديدارهاى اين گروه شــهداى 
رزكان كرج با يك گل ايران جوان بوشهر 
را شكست داد و شهردارى ماهشهر مقابل 

سردار بوكان متوقف شد.
در پايان هفته ششــم تيــم چوكاى تالش 
با 12 امتياز صدر نشــين است و تيم هاى 
پاس همدان، ايران جوان بوشهر و بعثت 
كرمانشاه  با 10 امتيازدوم تا چهارم هستند.

پيروزى شيرين پاس درخانه

صعود پاس به رده سوم جدول

پوستر جشنواره 
رونمايى شد

تئاتر
 كودك و طبيعت 
شعار بين المللى 

جشنواره

2

ناظران دركمين تبليغات زودهنگام و پول هاى كثيف
هيأت نظارت: كمكهاى نقدى و  غير نقدى با هدف جلب حمايت انتخاباتى جرم است / نظارت استصوابى شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات است / ناظران انتخابات نبايد طرفدار جناح يا حزبى باشند/ 24 تا پايان بهمن مهلت قانونى تبليغات كانديداها

پيگيرى فرار مالياتى پزشكان در گفت و گو با تعزيرات و ماليات استان

پرداخت ماليات 
امتحان اخالقى پزشكان

■ صدور فاكتور به بيمارن الزامى است
■ مردم گرانفروشى پزشكان را به تعزيرات گزارش كنند

مردم توان پرداخت هزينه هاى درمان را ندارند

 تكاپوى پزشكان براى افزايش درآمد
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 پــس از برگزارى موفق رويــداد همدان 
2018 بسيارى از استان ها براى معرفى استان 
خــود به الگوبردارى از ايــن رويداد پرداخته 
و برگــزارى رويدادهايى اين چنينى را برنامه 

ريزى و تبليغ آن را آغاز كردند.
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

2020 سال بوعلى
 پس از برگزارى موفق رويداد همدان 2018 بســيارى از اســتان 
ها براى معرفى اســتان خود به الگوبــردارى از اين رويداد پرداخته و 
برگزارى رويدادهايى اين چنينــى را برنامه ريزى و تبليغ آن را آغاز 

كردند.
اين فعاليت ها و نبود برنامه اى شــاخص در ســال 2019 در همدان، 
اين احساس را ايجاد كرده بود كه استان به آنچه رخ داده رضايت داده 
و قانع شــده و تالش منتقدان براى نقد اين وضعيت و بيان ضرورت 
توجه به آينده و تداوم برنامه هاى ســاليانه در توسعه استان بى نتيجه 

است.
اما جلســه اســتاندار با وزير علوم در ارتباط با بوعلى ســينا و اعالم 
اينكه اســتان در تدارك همايش بزرگ و بين المللى بوعلى ســينا در 
شــهريورماه  سال آينده ، ســال 2020 است، به نوعى پاسخى به اين 
انتقادها و بيان اين نكته بود كه اســتان به موضوع بى توجه نبوده و از 
قضا براى معرفى بيشتر استان و تحكيم جايگاه گردشگرى ، علمى و 
اخالقى آن در جهان بهترين موضوع و شخصيت يعنى بوعلى سينا را 

انتخاب كرده است.
اين انتخاب استاندار نشان از شناخت و عالقه وى به مشاهير استان و 

استفاده از ظرفيت هاى استان براى پيشبرد توسعه است .
بوعلى سينا مشهورترين چهره علمى و دانشمند ايرانى در جهان است 
كه هنوز از شهرت بســيار برخوردار بوده و شهرت و شناخت مردم 
جهان از وى، ســرمايه گرانبهايى براى كشور و استان در هر زمينه اى 

است.
قرار گرفتن نام همدان در كنار نام بوعلى سينا در سال 2020 مى تواند 
، بيشــترين آورده را براى ايران واستان به لحاظ علمى ، گردشگرى و 

توسعه اى داشته باشد.
سالهاست همدان تالش دارد تا مداد بوعلى را كه نمادى از عقالنيت، 
عشق و انسانيت است به عنوان نماد همدان به عنوان شهر خرد، دانايى 

، عشق و عرفان  معرفى كند.
تالش هاى بسيارى شده تا از ظرفيت بوعلى در معرفى استان استفاده 
شود اما تمام اين تالش ها مقطعى بوده و در شرايطى هم قائم به فرد 
بوده اســت و پس از تغيير آن فرد مسئول، همه اقدامات تعطيل و به 

فراموشى سپرده شده است.
اكنون اما اســتفاده از ظرفيت بوعلى ســينا بــراى اقدامات فرهنگى، 
گردشــگرى، علمى، ادبى، اقتصادى و ... در بازه زمانى سال 2020 و 
عجين سازى اين سال با نام بوعلى سينا، مى تواند پايه گذار اقدامات 
بســيارى بوده و تاكيدى بر يك دوره تازه در توسعه استان با معرفى 

شخصيت هاى مشهور و بين المللى استان باشد.
 همدان 2020 سعى در استفاده از ظرفيت بين المللى يك شخصيت و 
برند شــناخته شده استان دارد كه اين موضوع با تجربه  رويداد 2018

كه تالش براى برندسازى در گردشگرى استان بود، تفاوت دارد و اين 
تفاوت شرايطى را بوجود آورده تا همدان دوباره متفاوت از استانهاى 
ديگــر عمل كرده و گامى بلندتــر از آنها در اجراى اين نوع برنامه ها 
برداشته و پيش باشد. البته بايد توجه داشت كه شخصيت بوعلى سينا، 
بســيار شخصيتى تك و شايد يكتا باشد و نعمتى بزرگ براى استان و  
مشكلى براى ديگر استان ها در يافتن چنين شخصيتى براى استفاده از 

ظرفيت آن در پيشبرد توسعه استان خود است.
در اين مســير تعريف شده قطعا دانشگاه هاى استان مى توانند بسيار 
نقش آفرين باشند تا ضمن كمك به توسعه استان ، نگذارند شخصيت 
علمى بوعلى ســينا كه به عنوان يك ســرمايه علمى و ملى متعلق به 
همدان، ايران و جهان اســالم است، به نام ديگر كشورها ثبت و جعل 

شود.
همچنين بنياد بوعلى به عنوان تنها بنياد علمى استان مى تواند در سال 
2020 محور هماهنگى فعاليت هاى بين المللى باشــد كه قرار است 

در استان با همايش بزرگداشت بين المللى بوعلى سينا برگزار شود.
به هر روى ســال 2020 براى همدان با استفاده از ظرفيت بوعلى سينا 
مى تواند سالى پر نشاط، شاداب و با تسريع در توسعه استان در حوزه 
هاى گوناگون به خصوص حوزه هاى علمى، گردشــگرى، فرهنگى 
و اقتصادى باشد به شــرط آنكه در برنامه ريزى هاى آن، با توجه به 

فرصت اندك تا آغاز سال 2020 ميالدى، تسريع شود.

تمام رودخانه هاى همدان اليروبى شد
 گزارش تنها 2 مورد آبگرفتگى

 پيــش از آغــاز فصــل بارندگى، اليروبــى و پاكســازى تمام 
رودخانه هاى داخل شهر به صورت كامل انجام شده است.

معاون خدمات شهرى شهردارى همدان، با بيان اينكه در دو بارندگى 
پرحجم هفته گذشــته تنها دو گزارش آبگرفتگى در معابر شــهرى 
دريافت شــد، اظهار كرد: يكى از اين گزارش ها در  قاسم آباد بود كه 

به تازگى به شهر الحاق شده است.

وحيــد على ضميــر در گفت وگــو بــا فــارس بــا بيــان اينكــه 
آبگرفتگــى جوى هــا و نهرهــاى داخــل شــهر بــه شــهردارى 
ــاز  ــش از آغ ــا پي ــن بخش ه ــى اي ــزود: اليروب ــت، اف ــوط اس مرب
فصــل بارندگــى بــه طــور كامــل انجــام شــد و تمــام رودخانه هــا 

ــدند. ــازى  ش ــل پاكس ــه صــورت كام ب
معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان با اشــاره بــه اينكه در 
بارندگى هاى اخير در ميدان مدرس و بلوار شهيد رجايى مشكالتى 
بــه وجود آمد، تصريح كرد: بــا تدابيرى كه در اين بخش نيز به كار 
گرفته شده، اين مشكالت نيز برطرف خواهد شد و براى بارندگى با 

حجم باال نيز مشكلى نخواهد بود.
وى بــا بيان اينكه در ســطح شــهر روان آب در بارندگى هاى اخير 
نداشته ايم، ادامه داد: در بعضى از نقاط شهر ممكن است جمع شدن 
آب بنا به داليلى چون وضعيت آســفالت و يا شيب معبر ايجاد شود 

اما روان آب جارى نخواهد شد.
على ضمير تأكيد كرد: متاسفانه زباله هاى داخل نهرها و جوى ها يكى 
از معضالت پيش روى خدمات شــهرى اســت كه همكاران ما به 
طــور مدام با آن درگير هســتند و البته به طور مرتب پاكســازى را 

انجام مى دهند.

كاهش بارندگى  در همدان از امروز

 كارشناس اداره كل هواشناسى همدان با بيان اينكه امروز بارندگى 
در همدان ادامــه دارد گفت: بارندگى ها از امــروز كاهش مى يابد و 

پنج شنبه بارش ها قطع خواهد شد.
روح ا... زاهدى در گفت وگو1پ با فارس با بيان اينكه هوا در همدان 
آرام است افزود: طى 24 ساعت آينده هواى همدان نيمه ابرى تا ابرى 
در برخى ساعات همراه با رگبار، رعد و برق و افزايش باد خواهد بود.
زاهدى با اشــاره به اينكه امروز بارندگى در همدان ادامه دارد گفت: 
بارندگى هــا از امروز كاهــش مى يابد و به صــورت پراكنده بوده و 

پنج شنبه بارش ها قطع خواهد شد.
وى تصريح كرد: دماى هواى همدان اوايل هفته آينده دما تا سه درجه 

سانتيگراد كاهش مى يابد.

تغيير شرايط اقليمى در همدان 
را جدى بگيريد

مهدى ناصرنژاد »
 موضوع آغاز تغييرات اقليمى چند ســال اخيــر در ايران و تأثير 
اين پديده قابل انتظار در سرنوشــت كره زمين مدت ها اســت كه در 
نشســت هاى علمى و به تبع آن همايش هاى تخصصى كشور مطرح 
اســت، وليكن به نظر مى آيد هنوز برنامه اى براى مقابله با اين پديده 
تدوين شده نيست و دســتورالعمل خاصى به مراجع تصميم گيرنده 

ابالغ نشده است.
در ايــن باره از برخى منابع و كارشناســانى كه مايل به اظهار نظر در 
خصوص محيط زيســت و اوضــاع و احوال آب و هوايى هســتند، 
شــنيده ايم كه جرقه تغييرات اقليمى در آب و هــواى ايران تقريباً از 
اواسط دهه 50 مشاهده شده است و با ثبات نبودن ميزان بارندگى هاى 
ساالنه نقاط مختلف كشــورمان در دهه هاى اخير يكى از نشانه هاى 
تغييــرات رفتــارى اقليم هاى گوناگــون روى كره خاكى اســت كه 
حوزه هاى بارندگــى منطقه و ايران نيز جــداى از اين قاعده طبيعى 

نمى تواند باشد.
حال ورود به بحث ها و اشاره هاى علمى در خصوص تغييرات اقليمى 
چندان هم در حوصله نوشتار امروز ما نيست اما چيزى كه عيان است 
و استان نشــينان همدانى نيز در دهه هاى اخير شاهد آن هستند، همين 
خشكسالى ها و ترســالى هاى موردى است كه اوضاع طبيعى و كم و 
كيف حوزه كشــاورزى اســتان را تحت تأثير خود قرار داده است و 
كارشناسان كشاورزى نيز قوياً به اين نكته اشاره دارند كه اقليم استان 
همدان در معرض تغييرات ناخواســته است و بايد براى مقابله با اين 

پديده اجتناب ناپذير آمادگى كامل داشت.
اگر چه گفته مى شــود هنوز در كشورمان برنامه مدونى براى مقابله با 
تغييرات اقليمى وجود ندارد، وليكن همين كه كارشناسان امور باغبانى 
نظــر مى دهند و توصيــه مى كنند كه بايد كشــاورزى و به خصوص 
باغدارى خود را از نظر كشت نهال هاى مناسب و سازگار آماده شرايط 
آب و هوايى تازه اى بگردانيم، اين خود برنامه اى نانوشــته اســت كه 

تقريباً كليد خورده است.
البته باز هم طبق نظر همين كارشناسان كشاورزى كه در نشست هاى 
پراكنده كسب مى شود، گونه درختى گردو كه يكى از گونه هاى اصلى 
و محورى سازگار با طبيعت كوهستانى و سرد استان همدان مى باشد، 
در دهه هاى اخيــر دچار رفتارهاى مرموزى اســت و به نظر مى آيد 
آفت هاى كرم مانند و بســيار خطرناكى كه در سال هاى اخير درخت 
گردو در نقاط مختلف اســتان را هدف گرفته اســت، ره آورد همين 

تغييرات اقليمى و تابستان هاى گرم و طاقت فرساى منطقه باشد.
تاكنون نظريه علمى قاطعى در خصوص خشــك شــدن گونه هاى 
درختى كهنسال نه تنها در استان همدان بلكه در اغلب نقاط سردسير و 
نسبتاً كوهستانى كشورمان كه گردوزارهاى وسيعى را در بر مى گيرند، 
ابراز و اعالم نشــده است، آخرين شــنيده رسانه اى هم اين است كه 
كارشناســان و گياه پزشــكان ايرانى در حال مطالعه روى علت از بين 
رفتن بســيارى درخت هاى گردو در كشورمان به علت خشك شدن 
هستند و عامل رشد و تكثير اين آفت نسبتاً نوظهور در باغ هاى گردو 

هنوز مشخص نشده است.
در ايــن باره حتى نظريه هاى غيرعلمى و محلــى هم وجود دارد كه 
مى گويــد، با توجه به اينكه حداقل كيفيــت محصول گردو در نقاط 
كوهستانى و سردسير نظير تويسركان يا شهرستان هاى همدان و مالير 
و به نسبت كمترى در ديگر شهرســتان هاى استان، به مراتب بهتر از 
اقليم هاى غير كوهســتانى و معتدل مى باشد، نمى توان به پايدارى اين 
گونه درختى پردرآمد و كامًال اقتصادى در حوزه باغدارى و كشاورزى 
استان همدان در شــرايط اقليمى متفاوت و نسبتاً گرمى كه سال هاى 

اخير تحمل كرده ايم، باشيم.
در چنين شرايط است كه مسئوالن و متوليان حوزه كشاورزى و باغبانى 
در استان همدان بايد بيش از هر زمان ديگر احساس مسئوليت كرده و تا 
فرصت ها از دست نرفته است، راهكار و چاره  عاجلى پيش روى باغداران 

بگذارند تا بدين طريق بتوان مانع هدر رفتن منابع علمى و طبيعى بود.

1- شام و ناهار تبليغاتى داوطلبان احتمالى انتخابات مجلس در برخى 
شهرستان ها حسابى رونق دارد. گويا  برخى داوطلبان با رستوران هاى 
خاصى هم براى انجام اين نوع فعاليت تبليغى عقد قرارداد داشته اند. 
گفتنى است اين نوع تبليغات از نمونه هاى علنى پولكراسى و آسيب 

هاى تبليغات انتخابات است.
2- اســتان در اين هفته تعطيل بوده است. گويا اكثر مديران غير بومى 
و پروازى روزهاى كارى بين التعطيلى ها را هم تعطيل كرده و به ديار 
خود رفته اند. گفتنى است گويا با اين وضعيت، اصرار دولت بر تعطيل 

نكردن بين التعطيلى ها بيشتر براى  كاركنان عادى است.
3- تبليغات احمدى نژاد در فضاى مجازى افزايش يافته اســت. گويا 
سالروز تولد رئيس جمهور سابق دليل افزايش اين تبليغات بوده است. 
گفتنى اســت از احمدى نژاد به عنوان داوطلــب احتمالى انتخابات 

مجلس و رياست جمهورى آينده نام برده مى شود.
4- بودجه بعدى كشور دوساالنه تنظيم و به مجلس خواهد رفت. گويا 
ارائه بودجه دو ساله بخشــى از سياست اصالح بودجه كشور است. 
گفتنى اســت اين بودجه بدون لحاظ كردن درآمدهاى نفتى تنظيم و 

ارائه خواهد شد.
5- وزارت راه و شهرسازى تفكيك مى شود. گويا نمايندگان طرحى 
براى تفكيك اين وزارتخانه و ايجاد وزارتخانه مســكن در حال ارائه 
دارند . گفتنى است طراحان اين طرح معتقدند با ادغام صورت گرفته 
در ايجاد وزارت راه و شهرسازى ، مسكن از فعاليتهاى اين وزارتخانه 

كنار گذاشته شده و به آن بى توجهى شده است.

 اين بيســتمين بار است كه مسير مهمترين 
رويداد فرهنگى و هنرى دنيا به پايتخت تاريخ 
و تمدن ايران زمين ميرسد تا برگزارى بيست و 
ششمين دوره جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجــوان در همدان رقم خــورد . با توجه 
به سياســت جشــنواره مبنى بر ايجاد عدالت 
فرهنگى و پوشش مردم مناطق حاشيه شهر در 
اين دوره قرعه براى انتخاب مكان رونمايى از 
پوستر اين رويداد در سال 2019 به نام  دبستان 
دخترانه پويندگان دانش واقع در شهرك مدنى 

شهر همدان در كشور ايران افتاد 
اين دوره از جشنواره با  شعار «تئاتر، كودك و 
طبيعت» از  16 تا 21 آبان ماه 1398 در همدان 
بــا ميزبانى از ميهمانان داخلــى و خارجى در 
عرصه هنرهاى نمايشــى كودكان و نوجوانان 

برگزار خواهد شد 
در آئين رونمايى از پوســتر 26مين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان ،  برنامه هاى 
متنوع توسط هنرمندان و دانش آموزان به اجرا 
درآمد . در آئين رونمايى از پوســتر حميدرضا 
رضايى مجد مجرى محبوب كودكان همدانى، 
اجراى برنامه را برعهده داشــت . پوســتر اين 
دوره از جشنواره توسط شهرام عظيمى، هنرمند 

همدانى طراحى شد.
 شهرام عظيمى از هنرمندان طراح و گرافيست 
شــناخته شده است كه در ســابقه كارى خود 
آرم جايزه بين المللى بنيــاد بوعلى را طراحى 
و تاكنون چند جايــزه داخلى و خارجى را در 
رشــته گرافيك دريافت كرده است. همچنين 
طراحى پوستر جشنواره در دوره هاى مختلف 
از نوزدهمين دوره تا بيست و ششمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان بر عهده اين 

هنرمند بوده است.  
يك هفته شور و نشاط و عشق

رئيس بيســت و ششمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان گفت: جشــنواره تئاتر 
كودك شور و نشاط را به كودكان و نوجوانان 

هديه مى دهد.
مراســم رونمايى از پوســتر بيست و ششمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
همــدان پيــش از ظهر چهارشــنبه با حضور 
مسئوالن و هنرمندان و در جمع دانش آموزان 
مدرسه پويندگان دانش از مدارش حاشيه شهر 

همدان برگزار شد.
رئيس بيســت و ششمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان در اين مراســم گفت : 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان به 
مدت يك هفته شــور و نشــاط و عشق را به 
كــودكان و نوجوانان هديه مى دهد.احســانى 
در ادامــه يادآور شــد: 303 اثر در بخش هاى 
مختلف به دبيرخانه ارســال شده كه شامل 50

اثر در بخش مســابقه نوجوان ايران، 66 اثر در 

بخش مسابقه خيابانى، 48 اثر در بخش مسابقه 
خردسال، 82 اثر در بخش مسابقه كودك و 57
اثر در بخش نمايشنامه نويسى بوده و ميزان آثار 
ارســالى نسبت به دوره قبل 20 درصد افزايش 

داشته است.
احمدرضا احسانى افزود: همزمان با برگزارى 
بيست و ششمين جشــنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان همدان بيش از 52 اثر نمايشى 
از ايران و 7 كشــور دنيا در سالن هاى نمايشى 

شهر همدان اجرا مى شود.
وى با بيان اينكه در طول برگزارى جشنواره 8

سالن در شهرســتان هاى استان همدان ميزبان 
كودكان و نوجوانان هستند، افزود: بيش از 20
نمايش خيابانى نيز در مدارس و نقاط مختلف 

شهر اجرا خواهد شد.
احسانى با بيان اينكه اين جشنواره از مهمترين 
رويدادهاى هنرى كشــور اســت، عنوان كرد: 
مخاطبان ژانر كــودك و بازيگران كودك اين 
نمايــش ها، در ســال هاى بعد بــه هنرمندان 
بزرگسال تبديل خواهند شد و به نوعى پشتوانه 

هنر تئاتر هستند.
 كودكان همدانى حضور در سالن هاى 

اجراى نمايش را فراموش نكنند
دبير جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
از افزايش گروه هاى نمايشى شركت كننده در 
جشــنواره خبر داد و گفــت: كودكان همدانى 
حضور در سالن هاى اجراى نمايش را فراموش 
نكنند.  مجيد قناد با ابراز خرسندى از برگزارى 
جشنواره در دوره بيست و ششم، اظهار داشت: 
خوشــحاليم كه كودكان همدان به عنوان آينده 
سازان كشور ميزبان گروه هاى نمايشى هستند.

وى بابيان اينكه كودكان حضور در سالن هاى 
اجراى تئاتر را فراموش نكنند، ادامه داد: كودكان 

همدان همچون بزرگترها ميهمان نوازان خوبى 
هســتند و براى ميزبانى مطلوب از جشــنواره 
لحظه شــمارى مى كنند.قناد با اشاره به اينكه  
26 سال براى اين جشنواره تالش شده است، 
يادآور شــد: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان همدان براى برگزارى اين جشــنواره 
تالش زيادى را انجام داده و اميد مى رود امسال 
بتوانيم امور را به خوبى پيش ببريم و جشنواره 

را به بهترين شكل برگزار كنيم.
قناد همچنين بابيــان اينكه تالش ها به نحوى 
است كه با همكارى هم جشنواره را به بهترين 
شــكل برگزار كنيم، عنوان كــرد: از تك تك 
هنرمندان سراسر كشــور سپاسگزارم كه براى 
حضور در جشنواره تالش كرده اند.مجيد قناد 
افزود: خوشبختانه حضور گروه هاى نمايشى 
در جشنواره رشد دارد و بايد گروه هاى هنرى 
را تشويق كنيم كه نمايش هاى خود را به خوبى 
اجرا كنند و شــاهد تاثيرگذارى جشــنواره در 

حوزه هاى مختلف باشيم.
وى ابراز اميدوارى كرد با اســتقبال كودكان و 
نوجوانان همدانى از نمايش هاى دوره بيست 
و ششم بتوان جشنواره را به خوبى برگزار كرد.
مدارس، بهترين بســتر براى رشد 

تئاتر كودك و نوجوان
مديركل آموزش و پرورش استان همدان گفت: 
مدارس بهترين بســتر و زمينه براى رشد تئاتر 

كودك و نوجوان هستند.
محمــد پورداوود در اين آييــن ، با بيان اينكه 
آيات قرآن  كريم مملو از زيبايى شناختى و هنر 
اســت، اظهار كرد: در سند تحول بنيادين نظام 
آموزش و پرورش نيز به طبيعت و همچنين هنر 
و زيبايى شــناختى كه برگرفته از جهان هستى 

است،  پرداخته شده است.

وى با اشــاره به اينكه نمايش تكيه بر زندگى 
دارد، يادآور شــد: كودك با نمايش پيوند دارد 
و با توجه به اين موضوع، اســتفاده از نمايش 
يادگيرى را براى كودكان و نوجوانان عميق تر 

خواهد كرد.
پــورداوود با تأكيد بر اينكه نمايش به ســبب 
گســتردگى، چشم هنرها اســت، خاطرنشان 
كرد: تئاتــر برگرفته از شــعر، ادبيات، ريتم و 
معمارى اســت و اگر رويكــرد تدريس نوين 
برگرفته اين نمايش ها باشد اثرگذارى بيشترى 
خواهد داشــت و مى توان گفــت كه بهترين 
بســتر براى اجراى تئاتر و پرداختن به نمايش 
مدارس است.پورداوود ضمن ابراز اميدوارى از 
برگزارى مطلوب جشنواره، خاطرنشان كرد: با 
توجه بــه اينكه همدان پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران زمين اســت، اميدواريم جشــنواره تئاتر 
كودك و نوجوان در اين شهر به بهترين شكل 

ممكن برگزار شود.
 برگزارى 20 دوره جشــنواره بين 

المللى تئاتر كودك 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اســالمى  نيز با بيان اينكه براى بيستمين دوره 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان در 
همدان برگزار مى شــود، افزود: جشنواره تئاتر 
كودك و نوجوان  همدان، در حوزه بين المللى 

شناخته شده است.
امير خجســته افزود: به دنبال اين هســتيم با 
همكارى مســئوالن اســتانى بتوانيم جشنواره 
فيلم كــودك و نوجوان را به همدان بياوريم تا 
شادى و نشاط را به بچه ها هديه بدهيم.گفتنى 
است بيست و ششمين جشــنواره بين الملى 
تئاتر كودك و نوجوان از 16 تا 21 آبان ماه در 

همدان برگزار خواهد شد.

 مدير آموزش و پرورش شهرســتان مالير 
بــا تأكيد بر اينكه تربيت در ســه ضلع مثلث 
خانواده، مدرســه و اجتماع  شــكل مى گيرد، 
گفت: تحقق اهداف بلند آموزش و پرورش كه 
طبق سند تحول بنيادين دستيابى  به حيات طيبه 
اســت، نيازمند مساعدت ساير نهادها به ويژه 

خانواده و اجتماع است. 
هادى ســلگى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به قرار گرفتــن در هفته اوليا و مربيان، افزود: 
مربيان و والدين بايد تربيت درســت فرزندان 
و دانــش آموزان را در اولويت هاى برنامه هاى 

خود قرار بدهند.
وى با بيان اينكه پيگيرى مسائل مختلف دانش 
آموزان و مدرسه توسط اوليا در موفقيت دانش 
آموزان اثرگذار است، اين مهم را عامل تفاوت 
مــدارس در ميزان موفقيت دانســت و اظهار 
كرد: اگر ما تنها در مدارس در تالش باشــيم 
كه به حوزه هاى علم آموزى نگاه ويژه اى داشته 
باشــيم، از اهداف ســند تحول دور شده ايم 
چراكه علم آموزى ساحت ششم سند تحول 

بنيادين است.
سلگى خاطرنشــان كرد: ساحت هاى تربيت 
دينى و اخالقى، تربيت سياســى و اجتماعى، 
تربيــت زيســتى و بدنى، تربيــت هنرى و 
زيباشناختى و تربيت اقتصادى نيز از اولويت 

هاى مهم اين سند است كه با توسعه مشاركت 
ساير نهادهايى مانند خانواده و جامعه به دنبال 

تحقق اين اهداف هستيم.
وى تصريح كرد: هر آنچــه كه بايد به عنوان 
مسائل تربيتى در دانش آموز نهادينه شود، بايد 
در خانــواده و نزد اولياى دانش آموز به عنوان 
يك ارزش و مســئله پراهميت قلمداد شود تا 
آموزش هاى درون مدرسه نيز اثربخش باشد، 
اينجاست كه نقش پيوند اوليا با مدرسه بروز 

پيدا مى كند.
ســلگى با تبيين جايگاه مربيان در مدارس و 
هدف از انجــام امور تربيتى، گفت: مأموريت 
مربيان فراهم آوردن زمينه رشــد شــخصيت 
كودك و نوجوان در همه ابعاد شــخصيتى و 
مطابق هر شش ســاحت سند تحول بنيادين 

است.
اين مقام مســئول با تأكيد بر اينكه در سيستم 
آموزش و پرورش همگى بايد در حوزه تربيتى 
كار كنند و كانون اين حوزه  بايد قرآن و نماز 
باشــد، گفت: نماز را ظريف و در حوزه هاى 
فرهنگى و هنرى بايد تعريف كرد و قرآن، نماز 

و عترت محور در آموزش و پرورش است.
وى افزود: در ســال هاى اخير يكى از دغدغه 
هاى مقام معظم رهبرى فرهنگ جامعه بوده كه 
اين وظيفه را بر دوش ما جامعه فرهنگى و به 

ويژه مربيان پرورشى سنگين تر مى كند.
آغاز برنامه هاى هفته بسيج دانش آموزى

مدير آموزش و پرورش شهرســتان مالير در 
ادامه به تشــريح برنامه هاى هفته بسيج دانش 
آموزى پرداخت و گفت: جلسه ستاد هماهنگى 
و پشتيبانى در زمينه برنامه هاى اجرايى هفته 
بسيج دانش آموزى شهرســتان مالير برگزار 

شده است.
وى با اشاره به همكارى دوجانبه بسيج دانش 
آموزى و آمــوزش و پرورش، اظهار كرد: هر 
ســاله با همكارى اين دو حوزه فعاليت هاى 
خوبى در راستاى مسائل اجتماعى و اعتقادى 

دانش آموزان صورت مى گيرد.
سلگى خاطرنشان كرد: بسيج دانش آموزى 
در ايــن هفتــه برنامه هــاى متنوعى براى 
دانش آموزان درنظــر دارد كه با زنگ ايثار 
و شهادت در هشــتم آبان ماه آغاز مى شود 
و با راهپيمايى دانش آموزان در 13 آبان ماه 

پايان مى يابد.
وى افــزود: فضاســازى مــدارس، به صدا 
درآوردن زنــگ ايثــار و شــهادت و پدافند 
غيرعامــل در مدارس شهرســتان، برگزارى 
مسابقات و نمايشگاه در مدارس، نشست هاى 
بصيرتى با موضوع استكبارستيزى و گام دوم 
انقالب، برگزارى يادواره شــهدا، سركشى از 

خانواده شهداى دانش آموز و غبارروبى گلزار 
شهدا از جمله برنامه هاى مصوب ويژه هفته 

بسيج است.
 اجراى طرح ملــى دادرس در 28

آموزشگاه متوسطه مالير
مدير آموزش و پرورش شهرســتان مالير در 
ادامه از آغاز هشتمين دوره طرح ملى دادرس 
در سطح 28 آموزشگاه متوسطه اول شهرستان 
مالير در آبان ماه خبــر داد و بيان كرد: هدف 
اصلى شكل گيرى طرح ملى دادرس، تربيت 

دانش آموزان براى روزهاى سخت است.
وى با اشــاره به اينكه دانــش آموزان مدارس 
مجرى طــرح دادرس مالير طــى دوره هاى 
قبل در سطح استان خوش درخشيده اند و در 
سالتحصيلى 99-98 به دنبال كسب افتخار رتبه 
هاى برتر در مراحل كشورى هستيم، گفت: با 
توجه به حوادث و ســوانح غيرمعمول كه در 
سال هاى اخير شاهد رشد آنها شده ايم، بايد با 
يك حركت كلى بتوانيم سطح مهارت عمومى 

مردم را ارتقاء بخشيم.
ســلگى مهارت آموزى و آموزش همگانى را 
به عنوان اصلى ترين هــدف براى مواجهه با 
روزهاى سخت برشــمرد كه با اجراى طرح 
دادرس در ســطح مدارس متوســطه اول اين 

موضوع محقق مى شود.

طرح دادرس در 28 مدرسه مالير اجرا مى شود 

پوستر جشنواره رونمايى شد

تئاتر،كودك و طبيعت 
شعار بين المللى جشنواره
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پلمب 7 واحد متخلف عرضه فرآورده هاى 
خام دامى در اسدآباد

 رئيس اداره دامپزشكى اسدآباد استان همدان از پلمب هفت واحد 
متخلف عرضه فرآورده هاى خام دامى در اين شهرستان خبر داد.

عادل بصيرى محمدپور در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: از ابتداى 
ســال تا كنون در بازرسى بهداشتى و نظارت بر 2200 واحد توليد و 
توزيع فرآورده هاى خام دامى ســطح شهرستان شامل مرغ فروشى، 
قصابى ها، جگركى و رســتوران هفت واحد متخلف فرآورده هاى 
خــام دامى با هماهنگــى مراجع قضايى و انتظامى به درخواســت 
دامپزشــكى پلمب و بيش از يك تن و 600 كيلوگرم فرآورده هاى 
خام دامى غيرقابل مصرف كشــف و ضبط و از زنجيره سبدغذايى 

مردم حذف شده است.
وى در ادامه با اشــاره به فعاليت 11 باشــگاه ســواركارى در سطح 
شهرســتان اســدآباد با 153 رأس اسب ســواركارى افزود: تست 
مشمشه اسب هاى باشگاه هاى سواركارى سطح شهرستان هر شش 
ماه انجام مى شود كه خوشبختانه امسال در انجام تست مشمشه هيچ 

مورد مثبتى از بيمارى به ثبت نرسيده  است.
رئيس اداره دامپزشــكى اســدآباد از اتمام موفقيــت آميز طرح ملى 
واكسيناســيون طيور بومى اين شهرستان خبر داد و خاطرنشان كرد: 
با اجراى طرح ملى واكسيناسيون طيور بومى تعداد 128 هزار قطعه 
طيور بومى در بازه زمانى 13 تا 25 مهرماه امســال به مدت 11 روز 

كارى به صورت رايگان عليه بيمارى نيوكاسل واكسينه شدند.
وى با اشــاره به اينكه اين امر در راستاى اقتصاد مقاومتى و كمك به 
رونق توليد و سالمت و اقتصاد خانوارهاى روستايى و پيشگيرى از 
انتقال بيمارى از پرندگان بومى به طيور صنعتى پرورشى انجام شده 
است، افزود: در اين عمليات براى  128 قطعه طيور بومى روستايى 
شــامل مرغ، خروس، غاز، بوقلمون، كبوتر و اردك  در 102 واحد 

روستايى عليه بيمارى نيوكاسل واكسيناسيون انجام گرفت.
بصيــرى محمدپور در ادامه بيان كرد: از ابتداى ســال تا كنون بيش 
از 450 هزار واكســن عليه بيمارى هاى مشترك بين دام و انسان و 
بيمارى هاى واگير دامى شامل تب برفكى، تب مالت، لم پى اسكين 
و پى پى آر بين دام ســطح شهرســتان تزريق شده و طبق پيش بينى 
ها واكســن مورد نياز دام شهرســتان تأمين بوده و كمبودى در اين 

راستا نداريم.
وى در پايان يادآور شد: از ابتداى سال تا كنون بيش از 600 واكسن 
ضدهارى نيز به ســگ هاى صاحبدار سطح روستاها تزريق شده كه 
بر اساس پيش بينى تا پايان سال اين آمار به 1200 واكسن ضدهارى 

افزايش خواهد داشت.

اجراى 205 هكتار جنگلكارى در نهاوند
 تا پايان امســال 155 هكتار جنگلكارى در منطقه "گاماســياب"

و 50 هكتار در بخش "گيان" و "ســياه دره" شهرســتان نهاوند اجرا 
مى شود.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى در ديدار با فرماندار نهاوند با اشاره 
به اهميت طرح هاى منابع طبيعى در حفظ منابع پايه آب و خاك بيان 
كرد: براى كاشــت اين نهال ها چهار ميليارد و 720 ميليون ريال اعتبار 

از صندوق توسعه ملى هزينه مى شود.
اسفنديار خزايى، ادامه داد: همچنين عالوه بر توسعه جنگل ها با كاشت 
نهال، امسال در مراتع شهرستان 200 هكتار بذرپاشى به منظور افزايش 

پوشش گياهى صورت مى گيرد.
وى اظهار داشــت: بــا افزايش جنگل ها و پوشــش گياهى عالوه بر 
افزايش ســرانه فضاى ســبز شهرســتان و تليطف هوا، خطر سيل و 
فرسايش خاك كم شده و حوزه هاى آبخيز جنگلى با چشم انداز منظر 

زيبا براى استفاده مردم و گردشگران مهيا مى شود.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان اضافه كرد: براى توســعه 
جنگل ها به دنبال كاشت درختانى با مصرف آب كمتر هستيم و بيشتر 

نهال درختان بلوط، زالزالك، ارژن، داغ داغان و بادام كاشته مى شود.
فرماندار نهاوند نيز در اين ديدار گفت: جنگل ها و مراتع سرمايه هاى 
ملى و ميراث ماندگار براى نســل آينده است و حراست و حفظ آنها 

وظيفه اى عمومى است.
مرادى ناصرى افزود: براى توسعه فضاى سبز در اين شهرستان، منابع 
طبيعى با كمك ســاير دســتگاه ها ى اجرائى و همياران طبيعت 205

هكتار جنگلكارى انجام مى دهد كه همه دستگاه ها بايد در اين طرح 
منابع طبيعى را يارى كنند.

امسال اجراى يك هزار هكتار جنگلكارى در استان همدان هدفگذارى 
شده است كه هدف منابع طبيعى به 2 برابر رساندن اين ميزان است.

دانش آموزان خودباور شوند 
تهديد دشمن عملى نمى شود

 فرماندار تويسركان تضعيف جامعه دانش آموزى با سرمايه گذارى 
كالن را از برنامه هاى دشمن دانست و گفت: اگر دانش آموزان خود 
را مجهــز به آگاهــى، بصيرت و خودباورى كننــد در مقابل تهديد 

دشمنان زمين گير نخواهند شد.
به گزارش فارس ، سيدرســول حســينى با گراميداشت ياد و خاطر 
شهيدان به ويژه شهداى دانش آموز با اشاره به جانفشانى شهيدفهميده 
و رهبر خواندن اين نوجوان 13 ســاله توســط امام(ره) اظهار كرد: 
شناخت همه جانبه خصايص شهيدفهميده و ديگر شهدا دانش آموزان 

را در همه عرصه ها يارى خواهد كرد.
وى جايــگاه و نقش آفرينــى دانش آمــوزان در نابــودى رژيــم 
طاغــوت و بــه زانــو درآوردن اســتكبار را ارزشــى خوانــد و گفــت: 
13 آبــان ســال هاى 43، 57 و 58 ســه رويــداد بــزرگ تبعيــد امــام 
بــه تركيــه  قيــام دانش آمــوزان و تســخير النــه جاسوســى آمريــكا 
در كشــور رخ داد كــه دانش آمــوزان در دو رويــداد آن محــور 

اصلــى بودنــد.
فرمانــدار شهرســتان تويســركان  مطالعــه تاريــخ انقــالب و هشــت 
ــه دانش آمــوزان پيشــنهاد كــرد و افــزود:  ســال دفــاع مقــدس را ب
دانش آمــوزان بــا الگوســازى از اهــل بيــت(ع) و شــهدا بــا تمريــن 
در ســه محــور تهذيــب، تزكيــه و تحصيــل بــراى رشــد و بالندگــى 
ــران  ــه عنــوان آينده ســازان اي زندگــى فــردى و اجتماعــى خــود ب

اســالمى تــالش كننــد.
ــر  ــرمايه گذارى كالن ب ــا س ــوزى ب ــه دانش آم ــف جامع وى تضعي
مباحــث فرهنگــى و اجتماعــى بــا بكارگيــرى شــبكه هاى مختلــف 
ــت دار  ــه اولوي ــايبرى را برنام ــازى و س ــاى مج ــواره اى، فض ماه
ــوزان  ــش آم ــر دان ــرد: اگ ــد ك ــت و تاكي ــمنان دانس ــروز دش ام
هماننــد دانش آمــوزان ســال 57 خــود را مجهــز بــه آگاهــى، 
ــد  ــل تهدي ــم در مقاب ــور حت ــه ط ــد ب ــاورى كنن ــرت و خودب بصي

ــد. ــد ش ــر نخواهن ــمنان زمين گي دش
حســينى بــا تاكيــد بــر بهره گيــرى درســت و بــه موقــع از 
رويدادهــاى بــزرگ در عرصه هــاى مختلــف در كشــور بــه عنــوان 
ــت:  ــا گف ــه آن ه ــاب ب ــوزان، خط ــوى دانش آم ــراغ راه از س چ
ــا  ــه واســطه خــون شــهدا در كشــور مهي ــروز ب از بســترى كــه ام
شــده نهايــت اســتفاده را در راه پيشــرفت و اعتــالى ايــران اســالمى 

داشــته باشــيد.
وى از جايگاه دوم تويســركان به لحاظ شــاخص هاى فرهنگى در 
استان همدان نام برد و گفت: قدمت باالى فرهنگى و تقديم بيش از 
750 شهيد به انقالب و توانمندى در حوزه هاى ديگر اين شهرستان، 
انتظار ما را از شــما دانش آموزان را عالوه بــر ارتقا كيفى مباحث 
درســى و علمى بلكه در همه حوزه ها باال مى برد، پس اين مهم بايد 

مد نظر شما باشد. 
فرمانده سپاه ناحيه تويســركان هم با بيان اينكه بسيج دانش آموزى 
يار و هميارى آموزش و پرورش اســت گفــت: امروز همه بايد در 
معرفى شخصيت شهيدفهميده در جامعه به ويژه به نسل هاى انقالب 

تالش كنيم.
مرتضى سياهوشــى با اشــاره به برگزارى 30 عنوان برنامه شاخص 
در هفته بســيج دانش آموزى در تويســركان گفت: امروز گروه هاى 
برتر اردوى جهادى و برگزيدگان در مباحث قرآنى و فرهنگى مورد 

تجليل قرار گرفتند.

كاهش خاموشى ها به روش خط گرم در كبودراهنگ
 كبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پيــام: بــراى نخســتين بــار در توزيــع بــرق 
ــش  ــى ها را كاه ــرم خاموش ــط گ ــه روش خ ــرات ب ــگ تعمي ــتان كبودراهن شهرس

مى دهــد.
مدير توزيع برق شهرستان كبودراهنگ از تعميرات خطوط شبكه فشار متوسط برقدار به 
روش خط گرم براى نخستين بار در شهرستان كبودراهنگ با اعتبارى بالغ بر 500 ميليون 

ريال خبر داد و گفت: با اين روش قطع و وصل شدن برق مشتركين كاهش مى يابد.
على هايل همدانى با تشــريح اين روش جديد اظهار داشت: با اين روش موجب كاهش 

قطعى برق در زمان تعمير خطوط شبكه هاى فشار متوسط خواهيم بود.
ــار  ــتين ب ــراى نخس ــرق ب ــان ب ــى و كارشناس ــئول ايمن ــت مس ــه هم ــزود: ب وى اف
تعميــرات داخــل شــهر زيــر شــبكه فشــار متوســط برقــدار (گــرم) در ســطح شــهر 

ــد. ــام ش ــگ انج كبودراهن
ــال  ــرم باعــث كاهــش اعم ــه روش خــط گ ــرات ب ــه داد: تعمي ــى ادام ــل همدان هاي
خاموشــى و قطــع و وصــل مشــتركين و افزايــش عمــر موثــر دســتگاه هاى مصــرف 
كننــدگان و همچنيــن كاهــش اثــرات نامطلــوب بــر روى كليدهــا و همچنيــن منجــر 
بــه كاهــش اثــرات جبران ناپذيــر در رونــد توليــد و عرضــه برخــى محصــوالت مهــم 

در ســطح كالن خواهــد شــد.

ــرات  ــن جهــت تعمي ــاى نوي ــا يكــى از روش ه ــن روش ه ــرد: اي وى خاطرنشــان ك
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــت ت ــتركين اس ــرق مش ــع ب ــدون قط ــرق ب ــع ب ــبكه هاى توزي ش
مهــارت خــاص و تجهيــزات پيشــرفته و اســتاد كار ماهــر تعميــرات بــدون خاموشــى 

ــود. ــام مى ش انج
هايل همدانى افزود: تمامى مشتركين درخواست داريم نسبت به پرداخت قبض برق اقدام 

كنند تا در خدمات دهى مطلوب تر و قطع برق جلوگيرى شود.
ــرق  ــع ب ــبكه هاى توزي ــازى ش ــدار س ــرق و پاي ــتركين ب ــت مش ــان رضاي وى در پاي
ــزود: در حــال حاضــر  ــوان شــده دانســت و اف ــات عن ــن اهــداف عملي را از مهمتري

ــرق دارد. ــرق شهرســتان كبودراهنــگ 43 هــزار مشــترك ب ــع ب توزي

مجمع عمومى فوق العاده 
شركت خدماتى شهرك صنعتى ويان سهامى خاص 

به شماره ثبت 666
(نوبت اول)

هيأت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى ويان 

تاريخ انتشار: 98/8/9
صنعتى  شهرك  خدماتى  شركت  فوق العاده  عمومى  مجمع  جلسه 
ويان (نوبت اول) رأس ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 98/8/20 در 
محل دفتر شركت واقع در شهرك صنعتى ويان برگزار مى گردد، 
منظور  به  كه  حقوقى)  يا  (حقيقى  اشخاصى  ازكليه   بدينوسيله  لذا 
راه اندازى واحد صنعتى، توليدى يا خدماتى در شهرك صنعتى ويان 
با شركت شهرك هاى صنعتى همدان قرار داد منعقده نموده اند، 
جلسه  به  ورود  معرفى نامه  داشتن  دست  در  با  مى شود  دعوت 
حضور  جلسه  اين  در  ذيل  موضوعات  به  نسبت  تصميم  اخذ  جهت 

بهم رسانيد.
دستور جلسه:

تصويب اساسنامه جديد 

t

انا هللا و انا اليه راجعون 

روزنامه همدان پيام

همكار گرامى

سركارخانم مير صفدرى
با نهايت تاسف وتاثر مصيبت وارده را خدمت شما  
وخانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه 

خداوند متعال براى آن مرحوم رحمت واسعه 
وبراى بازماندگان صبر جميل مسالت داريم.

آگهى اعالن نظر افراز 
چــون بــر اســاس صــورت مجلــس شــماره 1443 مــورخ 98/8/6 و نقشــه ذيــل ايــن 
ــاع رأى  ــالك مش ــروش ام ــراز و ف ــون اف ــه قان ــاده 5 آيين نام ــق م ــر طب ــى و ب آگه
ــتيك  ــوالت از الس ــد محص ــد تولي ــك واح ــورخ 98/8/6 ي ــماره 1444 م ــراز ش اف
ــتاد و  ــع و هش ــج مترمرب ــاد و پن ــتصد و هفت ــاحت 875/86 (هش ــه مس ــوده ب فرس
ــدان حــوزه ثبتــى رزن  ــى 8 بخــش پنــج هم ــالك اصل ــع) از پ شــش و ســى مترمرب
اراضــى ماهنيــان بــه نــام رمضانعلــى صادقــى احســن فرزنــد فضلعلــى صــادر گرديــده 
لــذا مراتــب طبقمــاده18 آيين نامــه اجرايــى اســناد الزم االجــرا جهــت اطــالع تمــام 
مالكيــن مشــاعى و اشــخاص ذوالحقــوق اخطــار تــا بــا مراجعــه بــه اداره ثبــت اســناد و 
امــالك رزن و مالحظــه نقشــه و صــورت مجلــس افــرازى مربوطــه، چنانچــه بــه نظــر 
افــرازى صــادره اعتــراض داشــته باشــند ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ روئيــت آگهــى 
اعتــراض خــود را بــه دفتــر دادگاه شهرســتان رزن تســليم نماينــد بديهــى اســت در 
صــورت عــدم تســليم اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت قطعــه افــرازى بــه 

نــام مالــك فــوق اقــدام خواهــد شــد.
توضيحًا مساحت مورد افراز 875/86 مترمربع مى باشد.

(م الف 77)

رضا شيرخانى خرم 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاى حبيب اله جدى زاهد با ارائه سند وكالت شماره 31684- مورخ 
1392/10/26 دفتر اســناد رسمى 3 اسدآباد و ســند تفويض وكالت نامه شماره 
59093 مورخ 1398/5/14 دفتر اســناد رســمى 3 اســدآباد و با ارائه دو برگ 
استشهاديه محلي مصدق دفتر اسناد رسمي 3 اسدآباد مدعي است كه يك جلد 
سند مالكيت  شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت شش هزارويكصد 
متر مربع پالك 115 فرعى مجزى شــده از پالك 48 اصلى واقع در شهرســتان 
اسدآباد روستاى مزرعبيد بخش شش همدان كه ذيل ثبت 16048 صفحه 13 دفتر 
98 به شماره چاپى 042747 به نام آقاى روح اله كريمى پور صادر و تسليم شده و 
اصل شــش دانگ ملكى مرقوم به موجب نامه شماره 891612 مورخ 1389/11/20 
شــعبه 101 دادگاه كيفرى 2 اسدآباد در قبال مبلغ هشــتاد ميليون ريال و مازاد 
اول شــش دانگ پالك ثبتى مرقوم نيز به موجب 900277 – د مورخ 1390/4/12 
شعبه دوم دادسراى اسدآباد در قبال مبلغ يكصد ميليون ريال و مازاد دوم ملكى 
مزبور نيز به موجب نامه شماره يك ســيار مورخ 1390/7/7 شعبه اول دادسراى 
اسدآباد در قبال مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال در بازداشت مى باشد ،در هنگام 
جابجايى مفقود شده است لذا به استناد تبصره الحاقي ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت بدين وسيله آگهى مى شود تا هر كســى  مدعي انجام معامله يا وجود سند 
مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طى  مدت 10 روز به اداره كل 
ثبت اســناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و 
يا سند معامله اعتراض كتبى خود را تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت واخواهى 
و نرسيدن اعتراض و يا در  صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود 
سند مالكيت المثني به نام مالك (روح اله كريمى پور) صادر و تسليم خواهد شد و 

تحويل وكيل (حبيب اله جدى زاهد خواهد شد. (م الف 401) 
رئيس اداره ثبت اسناد امالك شهرستان اسدآباد- متقى  

 قــرار بود در همــدان پايانــه اى براى 
جابجايى زائران اربعين حســينى در مسير 
برگشــت راه اندازى شــود كه متأسفانه با 
ادارات،  چندصدميليونى  هزينه كــرد  وجود 

اين طرح به داليل نامشخصى اجرا نشد.
 به گــزارش فارس، همدان شــهر معين 6 
استان كشور در انتقال زائران مسير برگشت 
اربعين، راه اندازى پايانــه موقت اربعين در 
مريانج، بزرگترين موكب كشــور در همدان 
ايجاد مى شــود اينها تيترهايى بودند كه در 
ايام اربعين در خروجــى اكثر مطبوعات و 
رســانه هاى همدان نقش مى بست زيرا قرار 
بــود پايانه بزرگ و البتــه موقت اربعين در 
كنار بزرگترين موكب كشور در شهر مريانج 

راه اندازى شود.
مســئوليت اين كار ابتدا بر روى دوش ستاد 
اربعين استان همدان قرار گرفت و دبير اين 
ســتاد با برگزارى ده ها جلسه مختلف براى 
اجراى اين طرح بزرگ همه دســتگاه هاى 
مرتبط را بســيج كــرد تا هرچه ســريعتر 

زيرساخت هاى آن فراهم شود.
اداره كل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى، 
شركت برق، شركت آبفا، شهردارى مريانج، 
شــهردارى همدان، پليس راهور و اداره كل 
ورزش استان همه بسيج شدند تا زمينه ساز 
راه اندازى اين پايانه موقت باشند تا در كنار 
آن موكب بزرگى هم براى پذيرايى از 300 

هزار زائر داير شود.
قرار اوليه بر آن بود كــه اين پايانه، ابتداى 
كمربندى مريانــج و در مجاورت مجموعه 
ورزشى شهيدحاجى بابايى داير شود تا بتوان 
از ظرفيــت اين مجموعه به منظور اســكان 
موقت زائران اســتفاده شود، البته اين مكان 
زيرساخت الزم را نداشت و براى راه اندازى 
آن راهى جديد توســط شــهردارى مريانج 

مالكيــت شــد و توســط اداره راهدارى و 
شهردارى همدان نيز آسفالت ريزى صورت 

پذيرفت.
ــن  ــه اي ــرق ب ــال ب ــور انتق ــرق مأم اداره ب
مــكان شــد، اداره آبفــا بايد خــط انتقال آب 
ــن فضــا مى رســاند،  ــه اي و پســاب آن را ب
قريــب بــه 60 چشــمه ســرويس بهداشــتى 
توســط راهــدارى خريــدارى و نصــب شــد 
ــم از  ــردى ه ــه ف ــر ب ــازى منحص و زيباس
ــكان  ــن م ــج در اي ســوى شــهردارى مريان
ــام  ــا تم ــر ب ــت، هــالل احم صــورت گرف
ــد،  ــران ش ــكان زائ ــاده اس ــود آم ــوان خ ت
ــار  اداره ورزش فضاهــاى خــود را در اختي
و  خوش آمدگويــى  بنرهــاى  داد،  قــرار 
ــط  ــدان توس ــتان هم ــهداى اس ــال ش تمث
ــى  ــد و حت ــج نصــب ش ــهردارى مريان ش

ــاده  ــم آم ــرى ه ــزار مت ــه اى يك ه نمازخان
شــد تــا آمــاده پذيرايــى از زائــران اربعيــن 

باشــند.
پخــت روزانه 35 هزار غذا در ســه وعده 
توســط ســتاد اربعين انجام مى شــد تا در 
موكب شــهيد عليرضا حاجى بابايى ميزبان 
زائرانى باشــند كه قرار اســت براى انتقال 
به شــهرهاى خود وارد اين پايانه شــوند و 
با سوار شــدن به اتوبوس هاى جديد راهى 

استان هاى معين شوند.
اما دريغ از يك اتوبوس كه زائرى را از اين 
پايانه پياده و يا ســوار كند، همه حسرت به 
دل ماندنــد كه حتى يــك روز هم پذيراى 

زائران باشند.
با يك حساب سرانگشــتى مى توان فهميد 
در اين وانفســاى اقتصادى، صدهاميليون از 

بيت المال خرج بى تدبيرى مسئوالنى شد كه 
تصميــم بر اين كار گرفتند كه از همان ابتدا 

با شكست مواجه شد.
اربعين امســال مانند ســال هاى گذشــته 
صحنه هــاى زيبايــى از ايثار و عشــق و 
دلدادگى عاشــقان اباعبداهللا(ع) را به خود 
ديد كه تمام نقاط اســتان همدان به ويژه 
مريانج در اين زمينه سهم بسزايى داشتند، 
ايجــاد  در  اجرايــى  دســتگاه هاى  ورود 
زيرســاخت براى تردد زائران نيز حتمًا در 
همين حوزه بوده و كســى منكر زحمات 
آنها و دســت اندركاران طرح ايجاد پايانه 
موقت نيست، اما آيا الزم نبود برنامه ريزى 
و تدبير بيشــترى در اين اتفاق مى شد كه 
شــاهد خرج از جيب بيت المال نباشــيم 

بدون آورده اى؟!

خبرنــگار  كبودراهنــگ-   
شهرســتان  در  همدان پيــام: 
در  روســتا   30 كبودراهنــگ 
و  شيرين سو  گل تپه،  بخش هاى 

مركزى دچار آبگرفتگى شدند.
جلسه  در  كبودراهنگ  فرماندار 
ســتاد مديريــت بحــران اين 
شهرســتان با بيــان اين مطلب 
بخش هاى  در  روستا  افزود: 30 
گل تپه شيرين ســو و روســتاى 
در  مركــزى  بخــش  حصــار 
بارش هــاى چند روز گذشــته 

دچار آبگرفتگى شــدند اين بارش ها موجب 
خسارتى به منازل مسكونى روستاها، زمين هاى 
زراعى و تلفات دام در برخى از روستاهاى اين 

شهرستان شده است.
حجــت ا... مهــدوى اظهار داشــت: بــر اثر 
جارى شدن سيالب در روســتاى شهرستان 
كبودراهنــگ بيش از 50 واحد مســكونى و 

استبل احشام دچار آسيب شدند.
وى همچنين ادامه داد: به علت ســهل انگارى 
دامــداران 30 رأس دام نيز در اين شهرســتان 

تلف شدند.
دادســتان شهرســتان كبودراهنگ نيز در اين 

نشست گفت: ادارات به زير مجموعه خودشان 
به خصوص پيمانكاران نظارت بيشترى داشته 
باشند و ســاخت و ســازهاى غيرمجاز بايد 
مديريت شــود و طبق قانون و در چارچوب 

آن عمل شوند.
نوروزى افزود: اگر مديرى يا كســى از وظيفه 
قانونى كه برعهده وى گذاشــته شده كوتاهى 
مى كنــد و در آن كار تخلفــى صورت پذيرد 
شخص مسئول بايد پاسخگو باشد و خسارت 
وارده را بايد متحمل شــود و با توجه به اينكه 
حرف از اجراى دقيق و به جاى قانون اســت 

پس بايد دقت بيشترى شود.

مديــركل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 
هم با اشــاره به كمبود وســايل نقليه سنيگن 
راه ســازى در اســتان گفت: ايــن اداره كل 
بــا وجود كمبودها و بــا بهره گيرى از بخش 
خصوصــى آمادگى كامــل بــراى مقابله با 

بحران هاى جاده اى را دارد.
پناهنــده در ادامه با اشــاره بــه آبگرفتگى 
افزود:  شيرين ســو  به  كبودراهنگ  محــور 
متأســفانه در چندين نقطه از مسير به علت 
عدم رعايــت اصول فنى در تراز حاشــيه 
جاده اين محــور در بارش هاى اخير دچار 

است. شده  آبگرفتگى 

بخشــدار شيرين ســو نيز در اين 
نشست گفت: 40 واحد مسكونى 
و استبل احشام بر اثر سيالب در 
ديدند  آســيب  شيرين سو  بخش 
و در چند روز گذشــته به علت 
بارش هاى شــديد باران و جارى 
شدن سيالب 15 روستاى بخش 

دچار آبگرفتگى شدند.
علــت  بــه  افــزود:  موســوى 
همجــوارى در تأميــن برق در 
روستاى باباخنجر و حسين آباد از 
شهرســتان رزن، اين دو روستا با 
مشكالت قطعى برق به ويژه مواقع بحرانى و 

فصول سرد سال هستند.
بخشدار گل تپه نيز در اين نشست خاطرنشان 
كــرد: بر اثر بارش باران چند روز گذشــته 3

روستاى بخش گل تپه دچار آبگرفتگى شدند 
و 6 واحد مسكونى و دامى در اين بخش دچار 

خسارت شده است.
دهقان افزود: انحراف سيل از سمت روستاى 
جگنلو به سمت جاده اصلى موجب واژگونى 
يك خودرو شد و بيشتر پل هاى بخش گل تپه 
با گل و الى مسدود شده اند كه براى جلوگيرى 

از بحران بايد سريع بازگشايى شوند.

هزينه كرد چندصد ميليونى براى «هيچ»!

پايانه اى كه به «پايان» نرسيد

بارش ها 30 روستاى كبودراهنگ را گرفتار كرد 
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تاملى بر تبليغات زودرس انتخابات 
  اين روزها بحث انتخابات مجلس شــوراى اسالمى از مهم ترين 
مباحث مطرح در جامعه اســت و در حالى كه حدود يكماه ثبت نام 
كانديداهاى انتخابات باقى مانده است، تحرك انتخاباتى هم در فضاى 
سياسى به ويژه  احزاب و گروههاى سياسى و هم نامزدهاى احتمالى 

محسوس و مشهود است.
در ايــن ميان نكته قابل تامل اما تالش هاى برخى از نمايندگان فعلى 
مجلس براى جلب افكار عمومى اســت در ســطح اســتان نيز قابل 

مشاهده است.
اســتفاده و بهره بردارى از فرصت و موقعيت هاى گوناگون از ارسال 
پيام هاى مناسبتى گرفته تا حضور در محافل مختلف نشان اين تالش 
ها دارد و باعث شــده تا درســت مثل دوره هاى گذشته شاهد شكل 
گيــرى پديده اى به نام تبليغات زودرس انتخابات باشــيم. پديده اى 
كــه در مواردى حتى قانــون هم در مقابل آن ســكوت كرده و ابزار 
قانونى مشخصى براى جلوگيرى از چنين تبليغات غيررسمى اما بسيار 

گسترده وجود ندارد.
البته سازوكارهايى چون نظارت بر رفتار نمايندگان و رصد اين رفتارها 
به ويژه در فضاى انتخاباتى توســط نهادهاى نظارتى وجود دارد، اما 
تجربه نشان مى دهد كه حركت هاى برخى از نمايندگان به گونه است 
كه نمى توان با تكيه بر چنين ابزارهايى ابعاد تبليغاتى آن را مشــخص 
كرد. اين درحالى اســت كه انگيزه هاى تبليغى بودن بســيارى از اين 

رفتارها كامال مشخص است.
تبليغات زودرس با اســتفاده از فرصت ها و امكانات توسط برخى از 
نمايندگان و بهره گيرى از تريبون هاى در اختيار آنها در حالى است كه 
ديگر كانديداهاى انتخابات از چنين فرصت ها و  امكاناتى برخوردار 
نيستند و نمى توانند وارد مباحثى شوند كه رنگ و بوى تبليغات دارند.

بر اين اســاس حجم گسترده اى از فعاليت ها و اقداماتى كه تبليغات 
زودرس انتخابات را رقم مى زند، مربوط به برخى از نمايندگان است 
و آنها باعث شده اند تا روند برگزارى انتخابات در مراحل مختلف به 
ويژه حال حاضر كه هنوز ثبت نام ها هم آغاز نشــده است، با چنين 

پديده اى موجه گردد.
انتظــار افكار عمومى توقف چنين حركت هايى و اجراى برنامه هاى 
مربوط به انتخابات براســاس جدول زمانى تعريف شده توسط ستاد 
انتخابات اســت تا روند انتخابات در مسير واقعى خود بدون كوچك 

ترين مانع و مشكلى دنبال شود.

دلسوزان عراق و لبنان بدانند اولويت اصلى 
عالج ناامنى است

 رهبــر انقالب اســالمى 
تاكيــد كردند: به دلســوزان 
عــراق و لبنان توصيه مى كنم 
ناامنى  عالج  را  اولويتشــان 

قرار دهند.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى  
مشترك  مراســم  هفدهمين 
تحليف  و  دانش آموختگــى 
دانشــگاه هاى  دانشــجويان 
افســرى حفــظ امنيــت را 
مســئوليت مقدس و حســاس نيروهاى مســلح جمهورى اسالمى 
برشمردند و با اشــاره به طراحى دشمنان براى سلب امنيت از برخى 
كشورهاى منطقه، گفتند: دلسوزان عراق و لبنان بدانند اولويت اصلى 
آنان، عالج ناامنى اســت و مردم اين كشورها نيز بدانند مطالبات بحق 

آنها فقط در چارچوب ساختارهاى قانونى قابل تامين است.
رهبر انقالب اســالمى بار ديگر مسئوالن و مؤثران فكرى و همچنين 
آحاد ملت را به هوشيارى در قبال تالش براى تخريب محاسباتى آنان 
فراخواندند و تنها راه مقابله با آن را بصيرت دانستند و چند نكته مهم 
را نيز گوشزد كردند: بايد به آينده و تحقق وعده هاى الهى اميدوار بود، 
نبايد به دشــمن اعتماد كرد، از تحركات دشمن نبايد لحظه اى غفلت 
كرد، به پيروزى ها غّره نشويم، و نيروهاى مسلح بايد آمادگى الزم براى 

مقابله با فتنه را داشته باشند.
فرمانــده كل قوا به اهميت موضوع امنيت بــراى هر جامعه و وظيفه 
مهم نيروهاى مسلح براى تأمين امنيت اشــاره كردند و افزودند: اگر 
در جامعه اى امنيت نباشــد، امكان فعاليت هــاى اقتصادى، علمى و 
تحقيقاتى و كارهاى فكرى و فرهنگى وجود نخواهد داشت، بنابراين 
حفــظ امنيت يك وظيفه فوق العاده با ارزش اســت كه بايد قدر آن 

دانسته شود.
ايشــان بزرگترين لطمه به يك كشور را ســلب امنيت آن دانستند و 
با اشــاره به برنامه ريزى دشــمنان براى آشوب و سلِب امنيت برخى 
كشــورهاى منطقه، گفتند: عامــل اين خباثت هــا و كينه ورزى هاى 
خطرناك، شناخته شده هستند و در پشت اين قضايا، آمريكا و سرويس 
هاى اطالعاتى غربى با پشــتوانه پول برخى كشورهاى مرتجع منطقه 

قرار دارند.
رهبر انقالب اسالمى الزمه تأثير نپذيرفتن از تخريب محاسباتى دشمن 
را «بصيرت» دانستند و تأكيد كردند: اگر چشم باز و هوشيارى نباشد، 
نــه مى توان منافع حقيقى و راه رســيدن به آن را تشــخيص داد و نه 
مى توان فردى را كه بايد اين بار بزرگ را به دوش بكشــد، به درستى 
شناخت. حضرت آيت ا... خامنه اى با تأكيد بر اينكه اگر اين مختصات 
وجود داشــته باشد، ملت به نتايج مطلوبى خواهد رسيد، گفتند: همه 
آحاد مردم به ويژه نيروهاى مسلح بايد احساس تكليف كنند و مراقب 

باشند كه دشمن در محاسبات فكرى آنان تأثيرگذار نشود.

ايران گام چهارم را در زمان خود بر خواهد داشت
 رئيــس دفتر رئيس جمهور اعالم كرد كه چنانچــه در مذاكرات و رفت و 
آمدهــا، آنچه ما دنبالش هســتيم اتفاق نيفتد، گام چهــارم را در زمان خود بر 

خواهيم داشت.
به گزارش ايسنا، محمود واعظى در پاسخ به اين پرسش كه كليات گام چهارم 
ايران در كاهش تعهدات هســته اى چيست؟ اظهار كرد: كميته اى آن را بررسى 
مى كند و قرار بر اين اســت كه اگر تا همان دو ماهى كه براى گام سوم معين 
شــده، در مذاكرات و رفت و آمدها آنچه ما دنبالش هستيم اتفاق نيفتد، ما گام 

چهارم را در زمان خود بر خواهيم داشت.
وى همچنين در پاســخ به اين پرســش كه اقدام ايران براى لغو مسدود شدت 
حساب ايرانى ها در مالزى چيست، گفت: اين اتفاق فقط در مالزى نيست، بلكه 

در برخى كشورها براى دانشجويان ايرانى پيش آمده است.

كميته قانون اساسى سوريه تنها آغاز يك روند 
سياسى دشوار است

 وزير امورخارجه كشورمان نشست كميته قانون اساسى سوريه را تنها آغاز 
يك روند سياســى در اين كشور دانست و گفت: ما همواره تاكيد كرده ايم كه 

تماميت ارضى سوريه بايد حفظ شود.
به گزارش ايسنا ، محمدجواد ظريف خاطر نشان كرد: روند حل سياسى بحران 
ســوريه در نتيجه تالش هاى تضمين كنندگان مذاكرات آستانه (ايران، روسيه، 

تركيه) و تالش نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه ممكن شد.
وزير امورخارجه ايران همچنين گفت: اين حقيقت بسيار حائز اهميت است كه 
هر سه كشور ضامن همواره روى حفظ تماميت ارضى سوريه تاكيد داشته اند. 
ايران بر اين باور اســت كه خاك سوريه بايد توسط نيروهاى سورى و دولت 

كنترل شود، كسانى كه مسئول تضمين امنيت كشور و مرزهاى آن هستند.

برگزارى انتخابات الكترونيكى گامى مثبت براى 
افزايش دقت انتخابات است

 يك عضو كميسيون امور داخلى كشور و شوراها با تاكيد بر اينكه برگزارى 
انتخابات به صورت الكترونيكى دقت و سرعت فرآيند انتخابات را افزايش مى 
دهد، گفت: تاكنون جلسات متعددى در اين زمينه برگزار شده و اميدوارم جمع 
بندى اين جلســات نظر شوراى نگهبان را جلب كرده و ديگر ممانعتى در اين 

زمينه نداشته باشند.
قاسم ميرزايى نيكو در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به مزاياى برگزارى انتخابات 
الكترونيكى، بيان كرد: چند سال است كه درباره برگزارى انتخابات به صورت 
الكترونيك بحث هاى متعددى انجام شده است و در انتخابات شوراها در بيش 
از 140 شــهر كه از هر كدام بين 7 تا 9 نفر انتخاب مى شــدند، با برنامه ريزى 

انتخابات به طور الكترونيكى برگزار شد.

 اين روزها فضاى انتخاباتى داغ شده 
و افراد شــاخص جريانات و احزاب و 
از ســوى ديگر اعضاى هيــأت مركزى 
نظارت بــر انتخابــات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اســالمى اظهارنظرهايى 

در اين زمينه مى كنند.
روز گذشــته نيز نخستين نشست خبرى 
رئيــس و اعضاى هيأت نظارت اســتان 
همدان برگزار شــد و اعضــاى 5 نفره 

هيأت نظارت استان نيز معرفى شدند.
ــات  ــر انتخاب ــارت ب ــأت نظ ــس هي رئي
ــه  ــت ب ــن نشس ــدان در اي ــتان هم اس
ســواالت خبرنــگاران پيرامــون تبليغــات 
پــول  ورود  كانديداهــا،  هنــگام  زود 
ــات ،  ــه انتخاب ــه عرص ــف ب ــاى كثي ه
فعاليــت انتخاباتــى افــراد در فضــاى 
هيــأت  كارى  اولويــت  و  مجــازى 

نظــارت در اســتان پاســخ داد.
در اســتان همــدان ماننــد دوره هــاى 
گذشــته از 7 حوزه انتخابيه 9 نماينده در 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس خواهيم 

داشت.
 ســرلوحه كار هيــأت نظــارت بر اين 
انتخابات رعايت قانون ، شــرع و اخالق 
عنوان شده است. به گفته حجت االسالم 
والمســلمين جالل مرادى همه اعضاى 
هيأت نظارت اســتان، شهرســتان ها و 
بخش ها بايد رعايت اخالق اســالمى، 
تقواى سياسى و نظارت قانونى بر مبناى 
شرع و اخالق اصل  وسرلوحه كار خود 

قرار دهند.
البته رعايت اصل بى طرفى در انتخابات 
از ديگر مواردى اســت كه بايد مد نظر 

قرار گيرد به طوريكه نامزدهاى انتخابات 
،جريانات سياســى، جناح ها، احزاب و 
هيأت نظارت و اجرايى همه بايد به اين 

موضوع معتقد باشند.
تمام  شامل  استصوابى  نظارت   

مراحل اجرايى انتخابات است
بر اساس اصل 99 قانون اساسى انتخابات 
مجلــس خبــرگان رهبــرى، رياســت 
جمهورى و مجلس شــوراى اسالمى و 
مراجعه به آراى عمومى و همه پرســى، 

نظارت بر عهده شوراى نگهبان است.
رئيــس هيــأت نظــارت بــر انتخابات 
اســتان همدان با تأكيد بر اينكه نظارت 
اســتصوابى و شامل تمام مراحل اجرايى 
انتخابــات از جمله تأييد و رد صالحيت 
كانديداهاست توضيح داد: ماده 3 قانون 
نظارت بر انتخابــات مجلس ذيل قانون 
اساســى مشــخص كــرده در انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى نظارت بر عهده 

شوراى نگهبان است.
 تبليغات زودهنگام 

رصد مى شود
مــرادى از رصــد تبليغــات زود هنگام 
نامزدهاى انتخاباتى سخن گفت و اينكه 
طبق ماده 8 قانون نظــارت بر انتخابات 
شــوراى نگهبان اين وظيفه و اختيارات 
بر عهده شــوراى نگهبان گذاشــته شده 
تا بــر ورود پول هاى كثيف به انتخابات 

نظارت شود.
وى در ادامه هر گونه كمك هاى نقدى، 
غيرنقدى به اشــخاص و اماكن عمومى 
از جمله مســاجد با هدف تتميع و جلب 
حمايت انتخاباتى را جرم دانست و گفت 

كه براســاس قانون ماده 65 نيز هر گونه 
هتك حرمت و توهيــن به كانديداها در 
شــبكه هاى اجتماعى جرم محســوب 
مى شــود و مورد پيگرد قانونى قرار مى 
گيرد. هر چند قانــون فعلى قانون كامل 

و جامعــى نيســت و 
اين موضوع به مجلس 

برمى گردد.
هرگونــه  همچنيــن 
انتخاباتــى  فعاليــت 
خارج از مهلت قانونى 
ممنوع و پيگرد قانونى 
دارد چه فــرد نماينده 
فعلى مجلس باشد چه 
نباشد بايد پايبند باشد. 
رئيس هيأت نظارت بر 
انتخابات استان همدان 
زياد  تخلفات  بروز  از 
در انتخابات دوره قبل 
هم ســخن گفت و به 
هاى  پرونده  تشــكيل 
تخلــف در اين زمينه 

اشاره كرد.
البته سعيد گلستانى عضو هيأت نظارت 
بــر يازدهميــن دوره انتخــاب مجلس 
شوراى اســالمى در همدان دراين باره 
توضيح داد: بيش از 110 پرونده تخلف 
در انتخابات گذشــته داشتيم كه تعدادى 
تبرئه و 45 پرونده تشكيل و صدور رأى 

شد.
گلســتانى گفت كه مجــازات ها در اين 
زمينه ســبك اســت و چندان بازدارنده 

نيست. 

مــرادى در ادامــه بــه مــاده 60 قانون 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى اشاره 
كرد و ادامه داد: در ســوم مهرماه 1395

اصالحــى در اين ماده صــورت گرفت 
و براساس آن رئيس و ســتاد انتخابات 
فرمانداران،  ها،  استان 
مشاوران  اســتانداران، 
هاى  هيأت  اعضاى  و 
به  توانند  نمى  اجرايى 
نامزدها  ضــرر  يا  نفع 
سياســى  جريانات  و 
چرا  كنند  نظــر  اعالم 
كه تخلف قانونى است 
و متخلفــان محكــوم 

مى شوند.
بــه  اشــاره  بــا  وى 
ابــالغ سياســت هاى 
توســط  قانونگذارى 
مقــام معظم رهبرى به 
تعيين  گفــت:  مجلس 
هزينه  نــوع  و  حدود 
مالــى  منابــع  و  هــا 
كانديداهــا، ممنوعيت هر گونه تخريب، 
تتميع و وعده هــاى خارج از اختيارات 
قانونى، لزوم كارآمدى جسمى و مالى و 
التزام بر واليت فقيه و داشــتن طهارت 
اقتصــادى از جملــه شــروط مآغازيت 

مسئوالن حكومت اسالمى است.
وى با بيان اينكه كســانيكه فســاد مالى، 
فســاد اخالقى و سياسى داشــته باشند 
قطعا در بررســى صالحيت آن ها تاثير 
گذار خواهد بود افزود: در مجلس فعلى 
نمايندگانى داشــتيم كه بازداشــت و در 

محاكم صالحه براى آنها دادگاه تشــكيل 
شد.

مرداى در ادامه با بيان اينكه قانون اساسى 
نظارت را تعريف كرده است يادآور شد: 
در انتخابات ها شايسته ســنجى نداريم و 
صالحيت مدنظر است؛ مردم بايد دنبال 
شايسته ها باشــند، شايسته  گزينى حق و 

رسالت مردم است.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات اســتان 
همــدان با بيــان اينكه شــوراى نگهبان 
مى توانــد صالحيت، عــدم صالحيت و 
در مواردى عدم احراز داشته باشد اظهار 
كرد: در عدم احراز جاى ريســك نيست 
بلكه تكليف كانديداست كه منابعى براى 

احراز صالحيت ارائه كند.
طرفدار  نبايد  انتخابات  ناظران   

جناح يا حزبى باشند
وى در ادامه با تأكيد بر اينكه در هرجايى 
اگر ناظرى طرفدار جناح يا حزبى باشد 
در انتخابات عذر او را مى خواهيم گفت: 
ناظران در سطح كشور بايد از افراد پاك 
و طاهر و حتى بدون جناح بندى انتخاب 

شوند.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات اســتان 
همدان خاطرنشــان كرد: طبق قانون در 
تمام مــدت برگــزارى انتخابات هيأت 
مركزى نظارت در تمام كشــور و هيأت 
5 نفره اســتان ها و هيأت هاى حوزه هاى 
انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل 
دارند مــرادى در ادامه اســامى اعضاى 
هيأت نظارت را ســعيد گلستانى، محمد 
نباتى، محمود مســگريان و هادى ثابتى 

عنوان كرد.

10 تا 16 آذرماه
ثبت نام كانديداهاى مجلس

وى تقويــم انتخابات را دوم اســفند 
ســالجارى اعالم كــرد و گفت: طبق 
16 آذر  10 تا  دستور ابالغ شــده، از 
تا   24 از  و  نامزدها  نــام  ثبت  فرصت 
پايان بهمن ماه فرصت تبليغات اســت 
و تأييــد قطعــى نامزدها در 22 بهمن 

شود. مى  اعالم 
24 تا پايان بهمن مهلت قانونى 

تبليغات كانديداها
رئيــس هيــأت نظارت بــر انتخابات 
اســتان همدان بيان كرد: 24 بهمن ماه 
تــا پايــان بهمن مــاه مهلــت قانونى 
است.مرادى  تبليغات  براى  كانديداها 
با تأكيد بر اينكــه در روز رأى گيرى 
ناظران در تمام شــعب حضور دارند 
افــزود: قبل از آن نيــز هيأت نظارت 
اســتان ها، شهرســتان ها و بخش هــا 
فعال هســتند و به گــزارش تخلفات 

مى كنند. رسيدگى 
وى تصريــح كرد: اگــر كانديداها و 
همچون  رفتارهايــى  نماينــدگان  يــا 
عدم التــزام به نظام و يا مشــهوريت 
به فســاد و تجاهر به فســق داشــته 
باشــند بر تأييد صالحيت آنها اثرگذار 

بود. خواهد 
اســتعالم  چهارگانه  منابــع  بــه  مرادى 
صالحيت ثبت نام كنندگان اشــاره كرد و 
ادامه داد: در صورتى كه از سوى هر يك 
از منابع چهارگانه ســندى ارائه شود در 
اثرگذار  ثبت نام كنندگان  صالحيت  تأييد 

است.

 جريــان هاى اصلى حاضر در ســپهر 
سياسى كشــور با نزديك شــدن موسم 
انتخابات مجلس شــوراى اســالمى در 
تكاپوى سروســامان دادن به برنامه ها و 
اولويت هاى خود براى ورود به اين عرصه 

رقابتى هستند.
رصد فضاى رسانه اى و بررسى خروجى 
محافل هر يك از اردوگاه هاى سياسى نشان 
مى دهد كه در جبهه اصالح طلبان شاهد 
ائتالف محورى  از  راهبردى  شيفت  نوعى 
به طرف حضور مســتقل و تاكيد بر نقش 
نهادهاى نظارتى در فراهم كردن شــرايط 
برابر و ســالم براى برگــزارى انتخابات 
پرشور هستيم.در مقابل اصولگريان به رغم 
داشــتن دغدغه هايى در خصوص بخش 
هاى انشــقاق يافته خود(ماننــد پايدارى 
ها و نواصولگريان)، اما به نظر مى رســد 
همچنان راه پيروزى در آوردگاه انتخابات 

را تضعيف رقيب مى دانند.
 اردوگاه اصالح طلبان

دغدغه ها، برنامه ها و راهبردهاى انتخاباتى 
اصالح طلبان از زبان چهر هاى منتسب به 

اين جريان:
به گــزارش ايرنا؛ اســماعيل گرامى مقدم 
ســخنگوى حزب اعتماد ملــى و عضو 
شــوراى عالى سياستگذارى اصالح طلبان 
در گفــت وگو بــا روزنامــه آرمان ملى 
تصريح كــرد: اينكه مــا اصالح طلبان در 
انديشــه حضور در حاكميت باشــيم تا 
مردم به ما رجوع كنند بحث دوم ماســت 
و در اولويت هاى بعــدى قرار دارد. آنچه 
كه اصالح طلبان در درجه اول به دنبال آن 
هستند ايجاد فضاى آزاد، عادالنه و رقابتى 
در انتخابات است كه اين جزء آرمان هاى 
اصالح طلبى محســوب مى شــود. تحقق 
اين امر به منزله دسترســى اصالح طلبان 
به آرمان هاى اصيل خودشــان اســت و 
حتى بــه قيمت عدم حضور اصالح طلبان 

در قدرت حضــور و عدم رجوع مردم به 
آنها مى ارزد. اصالح طلبان در شرايطى كه 
تمام نيروهاى اصالح طلب تاييد صالحيت 
شوند پيش بينى مى شود كه موفقيت سال 
94 را تكرار كنند و برنده انتخابات مجلس 
شــوند. از طرف ديگر آنچه موجب رقم 
خوردن پيروزى اصالح طلبان خواهد شد 
اين اســت كه ما در جريان مقابل شــاهد 
فقدان راهبردهاى جذاب هســتيم. لذا اگر 
انتخابات آزاد، ســالم و رقابتى باشد آنگاه 
مردم دســت به انتخاب ميان دو برنامه و 
انديشه خواهند زد. انديشه هاى دلواپسان 
نيز تاكنون نتوانســته مــردم را قانع كند. 
به نظر مى رســد كه اگر انتخابات به سمت 
و سويى پيش برود كه اصالح طلبان همگى 
تاييد شود مجددا مردم به اصالح طلبان راى 
مى دهند...تجربه نيز نشان داده كه هر زمان 
انتخابات تا حــدى آزاد بوده مردم جريان 

مقابل را انتخاب نكرده اند.
شــوراى  عضــو  اصغــرزاده،  ابراهيــم 
سياســتگذارى اصالح طلبان به تارنماى 
خبرآنالين مى گويد: در مورد ليست سال 
98 بايد بگويم اســتراتژى مسلط بر جبهه 
اصالحات اين است كه جريان اصالحات 
كانديداهايى را معرفــى كنند كه اصالح 
طلب باشــند، بنابراين آن راهبرد ائتالف 
طرفداران زيــادى در جبهه ى اصالحات 
ندارد؛ در حقيقت در اين دوره قرار نيست 

ما بين بد وبدتر  دست به انتخاب بزنيم.
اكثر نيروهاى اصالح طلب معتقد هستند 
كه انتظار مردم اين است كه اصالح طلبان، 
اصالح طلب بمانند و به اصول و منشــور 
خودشــان وفادار باشند و به مردم بگويند 
چه چيزى را مــى خواهند اصالح بكنند. 
اينكه ما مداوم از مردم راى بگيريم و ريش 
گرو بگذاريم و بگوييم حاال شما بياييد و به 
كانديداهايى كه گاهى ناشناس هستند راى 
بدهيد و بعد وقتى آنها به مجلس مى روند 

نتوانند كارى را انجام بدهند، مردم نه تنها 
به جريان اصالح طلبى بلكه به مجلس و 

انتخابات نيز بى اعتماد مى شوند.
 تحليل رسانه ها:

روزنامه اعتماد در اين باره نوشت: هر چند 
همچنان مساله اصلى اصالح طلبان، مساله 
شــوراى نگهبان و دغدغــه ردصالحيت 
كانديداهاى متبوع اين جناح سياسى است، 
اما بحث سرليستى و افرادى كه در فهرست 
انتخاباتى اصالح طلبان قرار خواهند گرفت 
نيز مى تواند محلى بــراى گفت وگوهاى 
فعاالن اين جناح در فضاى رسانه اى باشد؛ 
چنانكــه بارها در اخبار روزهاى اين هفته 
مى خوانيم كه سرليســت  شــدن يا نشدن 
محمدرضا عــارف در انتخابات پيش رو 

مركز اخبار قرار گرفته است.
روزنامــه آرمان ملى هــم در تحليلى مى 
نويسد: از ســويى اصالح طلبان با مشكل 
احتمال عدم مشاركت مردم در انتخابات 
مواجهند و از سوى ديگر مشكل بزرگترى 
چون رد صالحيت هــا را پيش رو دارند. 
برخى معتقدند كه اصالح طلبان بايد ابتدا 
به اقنــاع افكار عمومى بپردازند و مردم را 
براى حضــور در انتخابات ترغيب كنند؛ 
چراكه اگر شوراى نگهبان همه ژنرال هاى 
اصالح طلب را تاييــد صالحيت كند، اما 
مــردم راى ندهند شكســت تلخى رقم 
خواهد خورد، اما دســته اى ديگر بر اين 
عقيده اند كه با انتخاباتى شــدن شــرايط 
جامعه مردم به دليل گرايشات اصالح طلبانه 
خــود به خود بــه ســمت اصالح طلبان 
خواهند آمد و اين جريان بايد فكرى براى 
تاييد صالحيت چهره هاى انتخاباتى خود 
كند. به هر صورت آنچه مســجل اســت 
انتخابــات نزديك اســت و اصالح طلبان 
براى اينكه بتوانند موفقيت هاى ســال 94 
را اصالح طلبانه تر تكرار كنند بايد برنامه اى 
مدون براى اين انتخابات داشــته باشــند 

و مضاف بر تهران از شهرســتان ها غافل 
نشوند.

 انتخابات و پول هاى كثيف
حزب  سخنگوى  گرامى مقدم  اســماعيل 
اعتمــاد ملــى و عضــو شــوراى عالى 
سياستگذارى اصالح طلبان در يادداشتى در 
روزنامه اعتماد نوشت: هر چه از انتخابات 
حزبى فاصلــه بگيريم و بــه نامزدگرايى 
نزديك شــويم و در واقــع فردگرايى در 
فسادهاى  شاهد  شود  پررنگ تر  انتخابات 
مالى و اســتفاده از پول كثيف براى ورود 
به مجلس هستيم. از همين روى تغيير نظام 
انتخاباتى در راســتاى برگزارى انتخابات 
حزبى مى تواند از ورود پول هاى كثيف به 
انتخابات را كاهش دهد. البته ضعف نظام 
انتخاباتى ابعاد مختلفى دارد و يكى از آنها 
ورود پول هاى كثيف به اين فرآيند به دليل 
نبود يك نظام انتخاباتى حزبى اســت اما 
كنار آن ضعف قانونى و ضعف نظام مالى 
نيز وجود دارد كه نبايد ناديده گرفته  شود. 
ريشه اين ضعف هم در نظام بانكدارى ما 
است. براى نمونه هنوز دو مورد از لوايح 
چهارگانه كه مى تواند به شــفافيت بيشتر 
مالى بينجامد، به داليل سياسى در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام معطل باقى مانده 
است.به اعتقاد نگارنده به  جز نظام انتخاباتى 
و نظام بانكى مساله نظارت استصوابى نيز به 
ورود پول هاى كثيف در انتخابات تاثيرگذار 
است. نظارت استصوابى باعث جلوگيرى 

از ورود نخبگان به پارلمان مى شود.
 وضعيت در جبهه مقابل

ســخنگوى حزب اعتماد ملى به روزنامه 
آرمــان ملــى مــى گويــد: اصولگرايان 
به خصوص طيف تنــدرو و دلواپس اين 
جريان به دنبال كاهش مشــاركت هستند 
كه بارها نيز اين مســاله را مطرح كردند و 
ابايى نيز از آن ندارند چرا كه تجربه نشان 
داده هرگاه مشاركت باالى 60، 70 درصد 

داشــتيم آنها برنده انتخابات نبودند چون 
شعارها و راهبردهايشان براى مردم جذاب 

نيست.
 اردوگاه اصولگرايان

وضعيت اصولگرايان و آرايش سياسى آنان 
براى انتخابات با توصيف چهره هاى اين 

جريان:
ناصر سقاى بى ريا سخنگوى جبهه پايدارى 
انقالب اسالمى در گفت وگو با خبرگزارى 
تسنيم در پاســخ به پرسشى درباره نحوه 
تعامل جبهه پايدارى با شــوراى ائتالف 
جريان هاى انقالبى، تاكيد كرد: دوســتان 
ما در شــوراى ائتالف جريان هاى انقالبى 
فعاليــت خــود را براى انتخابــات دنبال 
مى كنند امــا جبهه پايدارى فعًال تصميمى 

براى پيوستن به اين شورا نگرفته است.
محمد دامادى نماينده مردم سارى مجلس 
دربــاره ورود يــا عــدم ورود قاليباف به 
انتخابــات مجلس به خبرگــزارى فارس 
گفت: چنانچه شرايط به گونه اى پيش رود 
كه حضورشان در مجلس الزم باشد حتما 
اين اتفاق مى افتد و نظر دوســتان درباره 
حضور يا عدم حضور ايشان، صرفا برآورد 
شخصى آنان است. قطعا آنان تا زمان ثبت 
نام كانديداها شرايط را رصد مى كنند تا بر 
اساس اولويت ها تصميم درست را اتخاذ 

كنند.
اســداهللا بادامچيان دبيركل حزب موتلفه 
اســالمى به تارنماى خبرآناليــن درباره 
وضعيــت اردوگاه اصولگرايــان توضيح 
داد: تــا االن تصميم مجموعه اصولگرايان 
اين اســت كه با هم جمع شوند و ائتالف 
بزرگ و حداكثرى داشته باشند، از آن سو 
هم اينكه كســى تفرقه بيندازد، اين رفتار 
را براى كشــور مفيد نمى دانند و اختالف 
در اين شــرايط به نفع ترامپ است. اينكه 
جامعه روحانيت عضو شــوراى وحدت 
باشــد، خب جامعه روحانيت گفته است 

كه ما نمى توانيم عضو باشــيم و به همين 
خاطر با هم به تفاهم رســيدند كه جامعه 
روحانيت عضو شوراى ائتالف نيست بلكه 
قبول كردند نظــارت و داورى را بپذيرند، 
ســه نفر را براى همين نظــارت معرفى 
كردند. مجموعه خوبى شكل گرفته است 
و االن به سمت تعيين مصداق ها رفته ايم، 
شــاخصه ها هم در حــزب موتلفه تعيين 
شده اند، آنها چند نفر را معرفى مى كنند و 
بر اساس شاخص ها بررسى مى كنند كه آيا 
اين گزينه ها به درد مجلس كه بايد مجلس 
گام دوم باشد مى خورد يا نه. من مسير را 

خوب مى دانم.
 رصد جريان مقابل

حسين ســبحانى نيا عضو سابق كميسيون 
امنيــت ملــى مجلس نهــم با اشــاره به 
 FATF حمايت اصالح طلبــان از لوايح
افزود: در آســتانه انتخابات قرار داريم و 
برخى با مطرح كردن چنين بحث هايى به 
دنبال ايجاد دوقطبى شدن جامعه هستند. 
آنها در گذشــته نيز در آســتانه انتخابات 
از برجام ســخن گفتند اما شــاهد بوديد 
كه اين موضوع هيچ ســودى براى كشور 
عايد نشده اســت. خبرگزارى فارس در 
يادداشتى آورده است: در فاصله چهار ماه 
مانده به انتخابات مجلس يازدهم، دوگانه 
بوروكرات-دموكرات، كماكان بر روندهاى 
مى كند.  حكمفرمايى  اصالح طلبى  جريان 
بوروكرات ها، كمافى ســابق، همچنان بر 
همراهى با فرايندهاى رســمى انتخاباتى 
و ارايه ليســت با هدف كسب كرسى هاى 
پارلمان اصرار دارند. هر چند ميان ايشان، 
بر سر اينكه ليست مزبور مستقل از جريان 
اصولگرايى و اعتدالى ارايه شود يا همچون 
چهار سال قبل، ائتالفى باشد، اصال اتفاق 

نظرى وجود ندارد.
در طــرف مقابل اما نخبگان دانشــگاهى 
اصالح طلب، بر اين باورند كه اساسا نبايد 
زلــف اصالح طلبى را به زلف قدرت گره 
زد و در نتيجه، اســتمرار اصالحات را به 

حضور در نهادهاى حاكميتى تقليل داد.

هر گونه كمك هاى نقدى، 
و  اشخاص  به  غيرنقدى 
اماكن عمومــى از جمله 
و  تتميع  هدف  با  مساجد 
جلب حمايت انتخاباتى را 

جرم دانست

گمانه زنى ها بر سر آرايش انتخاباتى جريان هاى سياسى كشور

ناظران دركمين تبليغات 
زودهنگام و پول هاى كثيف

■ هيأت نظارت مى گويد: كمكهاى نقدى و  غير نقدى با هدف جلب حمايت انتخاباتى 
جرم است / نظارت استصوابى شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات است 

■  ناظران انتخابات نبايد طرفدار جناح يا حزبى باشد
■  24 تا پايان بهمن مهلت قانونى تبليغات كانديداها



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  9 آبان ماه 1398  شماره 3606

5

نگاه

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

افزايش اعتبارات صندوق امداد واليت
 اعتبارات صندوق امداد واليت افزايشــى30 درصدى را با خود به همراه داشته تا 
جايى كه مدير عامل اين صندوق معتقد است اعتبارات در سال جارى از افزايش خوبى 
برخوردار شده به طوريكه از 1500 ميليارد تومان به 2 هزار ميليارد تومان رسيده است.

مجيد باجالن در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه از ابتداى سال تاكنون هزار و 100 ميليارد 
تومان در قالب وام به مددجويان و نيازمندان پرداخت شده است، گفت: قرار است تا پايان 
سال جارى 400 هزار خانوار اين وام را دريافت كنند.وى گفت: سرانه وام هاى پرداختى 
با توجه به افزايش اعتبارات زياد شده است به طورى كه وام تامين مسكن از 20 ميليون 
تومان به 30 ميليون تومان افزايش يافته و وام اشتغال به 50 ميليون تومان، وام كارگشايى 

به 10 ميليون تومان و همچنين وام وديعه مسكن نيز به 20 ميليون تومان رسيده است.

اردوهاى دانش آموزى طرح شهيد بهنام محمدى آغاز شد
 رئيس سازمان بسيج دانش آموزى كشور از آغاز اردوهاى دانش آموزى طرح شهيد 

بهنام محمدى در هفته بسيج دانش آموزى خبر داد.
على صابرماهانى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: طرح شهيد بهنام محمدى بر پايه سه 

ركن اصلى مسجد، مدرسه و خانواده است.
وى با بيان اينكه اين طرح با همكارى وزارت آموزش و پرورش در 3 هزار مدرسه اجرا 
مى شــود، ادامه داد: تعدادى از افرادى كه بسيجى  هستند و كار تربيتى كردند، آموزش 
مى بينند و با هماهنگى آموزش و پرورش به مدرســه مى روند و كمك دست اندركاران 
تربيتى مدرســه فعاليت مى كنند.وى گفت: دو نوع اردو برگزار مى كنيم كه يك بخش 

اردوى يك روزه و نيم روزه است و بخش دوم اردوهاى 4 روزه است. 

"چربى هاى ترانسى" كه باعث ابتال به "آلزايمر"مى شود
 چربى هاى ترانسى كه در غذاهاى آماده و سرخ شده وجود دارد احتمال مبتال شدن 

افراد به زوال عقل را افزايش مى دهد.
به گزارش تسنيم؛ مجله Neurology به تازگى نتايج يك تحقيق را منتشر كرده كه 
در آن به ارتباط مصرف چربى ترانس و داليل زوال عقل مى پردازد. طبق اين تحقيقات 
چربى ترانســى كه در مواد غذايى سرخ شــده، كيك و بيسكويت وجود دارد احتمال 
مبتال شدن افراد به «آلزايمر» را افزايش مى دهد.چربى هاى ترانس در مواد غذايى چون 
كره هاى مارگارين، كيك، بيسكوييت و مواد سرخ شده يافت مى شود. البته چربى هاى 
ترانس عامل بيمارى هاى ديگر مانند كرونر قلبى هم هست كه از طريق باال بردن سطح 

كلسترول بد و پايين آوردن سطح كلسترول انجام مى شود.

چگونه دنيا را به جاى بهترى 
براى زندگى كودكان تبديل كنيم؟ 

 قســمت سوم: آيا فرزند خود را دوســت داريد؟ اين سؤال براى 
هر پدر و  مادرى كه آگاهانه و به انتخاب خود رســالت پدر يا مادر 
شــدن را برگزيده اند، تعجب برانگيز است، چرا كه عشق ورزيدن به 
فرزند را امرى واضح و بديهى مى پندارند. اما آيا اين موضوِع واضح 
و روشــن، از نظر فرزندان آنها هم  بديهى به نظر مى رســد؟ آيا آنها 
هم با همين اطمينان و قطعيت عشــق و محبت والدين خود را درك 

و احساس مى كنند؟
اغلب والدين تصور مى كنند كه فرزندان آنها مى دانند كه پدر و مادر، 
آنها را دوست دارند و به آنها عشق مى ورزند.، غافل از اين كه دوست 
داشتن، امرى درونى و قلبى است و تا زمانى كه تظاهرات و نشانه هاى 
بارز آن در رفتار آنها مشــاهده نشود، پيام دوست داشته شدن، توسط 
فرزندان درك و دريافت نمى شود. اما براى نشان دادن  عالقه و محبت 
قلبــى به كودكان، والدين چه كارى بايد انجام دهند؟ چگونه مى توان 

عشق و محبت قلبى را به بچه ها ابراز كرد؟
گرى چاپمن و راســل كمپل در كتاب پنج زبان عشــق كودكان، پنج 
روش عملى براى ابراز عشــق به فرزندان معرفى كرده اند كه عبارتند 
از: تماس فيزيكى، تأييد كالمى، هديه دادن، وقت گذاشتن و خدمت 
كردن. اين دو روانشــناس معتقدند كه يكى از وظايف والدين پر نگه 
داشتن مخزن عشق فرزندانشــان است، چرا كه اگر مخزن عشق آنها 
خالى بماند، يعنى نشانه هاى عشق و محبت را از والدين خود دريافت 
نكنند، ممكن است براى دريافت عشق و توجهى كه به آن نياز دارند، 
به روش هاى ناكارآمد متوسل شده، دست به رفتارهاى ناشايست بزنند. 
اما بهتر اســت به كدام يك از اين روش ها عشق خود را به فرزندمان 
ابراز كنيم؟ چه بسيارند والدينى كه براى ابراز عشق به فرزند خود، او 
را غــرق هديه مى كنند، غافل از اين كه براى فرزند آنها دقايقى وقت 

گذراندن با پدر و مادر، بسيار ارزشمندتر از آن هدايا باشد. 
بنابراين الزم است پدرها و مادرها ضمن اين كه به هر پنج زبان عشق، 
به فرزندان خود محبت مى كنند، تالش كنند زبان اصلى عشق فرزند 
خود را كشف كنند تا بفهمند كه ابراز عشق به كدام يك از روش هاى 
ياد شــده، براى فرزند آنها مهمتر اســت و بيشتر موجب مى شود كه 
فرزند آنها احساس عشق و تعلق كند. در هفته هاى آينده در مورد هر 
يك از زبان هاى عشــق و چگونگى كشف زبان اصلى عشق فرزندان 

بيشتر توضيح خواهم داد.
مرضيه رضائيان كياسرى
روانشناس حوزه ى پرورش كودك

دستكارى تاريخ تولد 
رشد مغزى نوزاد را مختل مى كند 

 انجام زايمان در تاريخ  هاى مورد تقاضاى والدين و دستكارى سليقه 
اى براى تاريخ زايمان به روش سزارين، رشد مغزى و ريوى نوزادان را 

به خطر مى اندازد.
معاون كل وزارت بهداشت گفت: در خصوص افزايش آمار سزارين در 
كشور به خصوص در مناسبت ها و تاريخ هاى خاص گفت: متاسفانه در 
چند سال اخير انجام زايمان در مناسبت ها و تاريخ هايى كه والدين نوزاد 
متقاضى آن هستند، افزايش داشــته است. دستكارى و سليقه اى كردن 
تاريــخ تولد نوزاد و بكارگيرى روش ســزارين براى اين منظور معضل 
اصلى در اين زمينه است. ايرج حريرچى در ادامه با اشاره به اينكه، سال 
گذشــته يك ميليون و 350 هزار زايمان منجر به تولد فرزند داشتيم كه 
حدود 50 درصد آن به روش ســزارين بوده اســت، افزود: اين آمار در 
كشــور ما خيلى باالســت و مطلوب آن بايد زير 18 درصد باشد. حتى 
اين آمار نســبت به كشورهاى اروپايى و آمريكايى كه بعضا از امكانات 
و تسهيالت بيشــترى برخوردارند هم باالتر اســت.وى، تصريح كرد: 
دستكارى كردن تاريخ تولد بيشترين ضربه را به نوزاد وارد مى كند چرا 
كه بيشــترين رشد و تكامل مغزى در سه ماهه آخر باردارى صورت مى 
گيرد كه زايمان به روش سزارين معموال يك هفته زودتر از موعد طبيعى 
آن است و نوزاد از يك هفته طاليى رشد مغزى و تكامل ريه محروم مى 
شود و گاهى در معرض عفونت و نارسايى ريه قرار مى گيرند. حريرچى 
با تاكيد بر اينكه ميزان انجام زايمان يك سير معقولى دارد، گفت: اگر در 
تاريخ خاصى اين ميزان به روش سزارين افزايش يابد با بررسى آمار آن 
بيمارســتان با متخلفين برخورد خواهد شد ضمن اينكه راه حل اساسى 
اين معضل افزايش زايمان طبيعى اســت.وى خاطرنشان كرد: با اجراى 
طرح تحول سالمت يكى از بسته هاى اصلى رايگان كردن زايمان طبيعى 
در بيمارســتان هاى دولتى است كه حدود 2 هزار واحد ال دى آر، اتاق 
هاى تك نفره مجهز براى زايمان طبيعى ايجاد شده است كه با امكانات 

اختصاصى و حضور همراه قابل استفاده هستند.

كيهان: سم زدايى روح و جسم با مديريت استفاده از تلفن همراه
 مديريت دير هنگام 

همدان پيام: آبگرفتگى بر عهده پل و جوى!
 اين هم يك روش توجيهى ديگر!

همشهرى: نسل كشى ماهى ها در قره سو 
 حتمًا خانواده هاشون پرجمعيت شده 

مهر: پالستيك هاى ايستگاه فضايى بين المللى بازيافت مى شوند 
 اشتغالزايى براى زباله گردى در فضا 

شرق: اسپرى ضدافسردگى وارد بازار امارت مى شود
 افسردگى هم كاالى وارداتى شد؟

همدان پيام: همدان سرد در بحث داغ ديجيتال ماركينگ 
 گرماشو داده به دستفروشى

FATF همشهرى: سايه سياست بر سر
 سرش سالمت!

همشهرى: گسست عاطفى در خانه هاى ايران 
 از نوع آپارتمانى يا وياليى؟

همدان پيام: كيفيت نان هم درست شود ديگر مشكلى نداريم 
 زندگى در محله گل و بلبل! 

شرق: خودمان فيلتر مى كنيم خودمان فيلترشكسن مى دهيم
 اينجاست كه ميگن: از ماست كه بر ماست 

كيهان: كاله گشاد كميسيون مشترك برجام بر سر ايران 
 بافتش چيه؟

همدان پيام: داوران كشتى در فامنين كنترل مى شوند 
 بزن به افتخارشون!

اطالعات: افرادى كه بيمه نيستند، زير پوشش بيمه اجبارى قرار گيرند 
 دست شما درد نكنه

مهر: كاله ايمنى دوچرخه سوارى با قابليت تغيير شكل 
 از اين به بعد دوچرخه سواران را به شكل  هاى مختلف مى بينيد

همدان پيــام: فرمانده يگان حفاظت از آســيب هاى الحاق روســتاها 
مى گويد 

 قصه هزار و يك شبيه پس براى خودش اين الحاق! 

11ميليارد هزينه 
براى بيماران خاص در همدان

 مديركل بيمه ســالمت استان همدان از صرف 11.5 ميليارد تومان 
براى بيمارن خاص طى امسال خبر داد.

ســعيد فرجى  در همايش بيمه سالمت همدان به مناسبت هفته بيمه 
سالمت اظهار كرد: سازمان بيمه سالمت و نيز اداره كل بيمه سالمت 
همــدان جمعيت قابل توجهى را زير پوشــش دارند كه اين تعداد در 

كشور به 40 ميليون نفر و در استان تقريبا يك ميليون نفر  است.
وى بــا بيان اينكه در حال حاضر 125 هزار و 757 نفر جزو صندوق 
كاركنان دولت بيمه سالمت استان هستند خاطرنشان كرد: 69 هزار نفر 
در صندوق ساير اقشار، 627 هزار و 206 نفر در صندوق روستاييان، 
164 هــزار و 612 نفر صندوق همگانى و 9 هزار و 819 نفر صندوق 
ايرانيان عضو هســتند كه در مجموع 996 هزار و 807 نفر را شــامل 

مى شود.
مديركل بيمه ســالمت همدان با اشــاره به اينكه 111 نفر در اســتان 
خدمات بيمه ســالمت ارائه مى دهند گفت: 780 مركز درمانى به طور 
مستقيم طرف قرارداد با بيمه سالمت هستند و 190 پزشك متخصص 

و فوق تخصص خدمات ارائه مى دهند.
وى با اشــاره به اينكه خدمات در سه سطح ارائه مى شود افزود: 129
مركز ارائه خدمات ســالمت در سطح يك به روستائيان خدمات ارائه 

مى دهند.
فرجى از ارائــه خدمات به 115 هزار و 997 بيمار خاص خبر 
داد و اضافه كرد: امســال 11.5 ميليارد تومان براى اين بيماران 
هزينه شــده كه اميدواريم تا پايان ســال به 23 تــا 24 ميليارد 

برسد. تومان 
وى با اشــاره به اينكه يك ميليارد و 481 ميليون و 369 ريال هزينه 
صندوق ملى اداره كل بوده است گفت: با طرح تحول نظام سالمت 
هزينه ها افزايش يافته بود كه بعدها با اقداماتى كنترل صورت گرفت.
مديركل بيمه ســالمت همدان با بيان اينكه امسال يك ميليارد و 830

ميليون و 356 بار مراجعات به مراكز درمانى به ثبت رســيده اســت 
تصريح كرد: اجراى پزشــك خانواده، ســطح بندى ارجاع و سازمان 

الكترونيك از طرح هاى مورد توجه بوده است.
وى با اشــاره به اينكه چهار پروژه در راستاى الكترونيك كردن اداره 
كل اجرايى شــده است خاطرنشان كرد: ابتداى امسال شهرستان هاى 
همدان، فامنين و اسدآباد پايلوت اجراى طرح نسخه نويسى در استان 
بودنــد و در حال حاضــر نيز در تمام شهرســتان ها اين طرح اجرا 

مى شود.
فرجى با اشــاره به اجراى طرح استحقاق ســنجى از شــهريور سال 
97 آغاز شده اســت گفت: استقرار پردازشگر اسناد بسترى در تمام 

بيمارستان ها از ديگر اقدامات صورت گرفته است.

 جلســات شــوراى عالى ســازمان نظام 
پزشكى براى افزايش درآمد پزشكان در حالى 
برگزار مى شود كه بر اساس اعالم كارشناسان، 
رقم افزايش تعرفه هاى درمانى از جيب مردم 

پرداخت خواهد شد.
مطابــق قانون هر ســاله با پيشــنهاد وزارت 
بهداشت، شــوراى عالى بيمه و تائيد هيأت 
دولت، نرخ تعرفه هاى خدمات درمانى تعيين 
و ابالغ مى شــود. در همين راســتا، چهارم 
مهرماه 98، جلســه اى با حضور معاون فنى 
و نظارت ســازمان نظام پزشكى و جمعى از 
فعاالن صنفى جامعه پزشكى در محل سازمان 
برگزار شــد و حاضرين با بيــان دغدغه ها، 
نقطه نظرات و پيشــنهادات خود خواســتار 
افزايش تعرفه هاى خدمات درمانى ســال 99

شدند.
 تعرفه امسال 13 درصد رشد يافت
به گــزارش فارس، در ســال جــارى نرخ 
خدمات تشــخيصى درمانى بخش دولتى و 
خصوصى بــه ترتيــب داراى افزايش 10 و 
13 درصدى بود. موضوعــى كه مورد انتقاد 
سازمان نظام پزشكى قرار گرفت و محمدرضا 
ظفرقندى، رئيس كل سازمان نظام پزشكى در 
نامه اى به معاون اول رئيس جمهور خواستار 
اصالح تعرفه هاى ابالغى دولت و افزايش 40

درصــدى آن به دليل عــدم تطابق با تورم و 
رشد هزينه ها شد.

 اعالم تعرفه هــاى واقعى خدمات 
درمانى تا دو هفته آينده به دولت

همزمان با تالش جامعه پزشكى براى افزايش 
تعرفه هاى خدمات درمانى، رئيس ســازمان 
نظام پزشكى كشــور نيز در صف معترضين 
قــرار گرفت و با بيان اينكه بــه دليل واقعى 
نبودن تعرفه ها، پزشــكان براى سالمت مردم 
از جيب خود يارانــه مى دهند گفت: «ميزان 
واقعــى تعرفه هــاى خدمات تشــخيصى و 
درمانى پزشــكى بخش خصوصى تا دو هفته 
آينده تعيين و به عنوان مبنا براى تعرفه گذارى 
اين خدمات در سال 99 به شوراى عالى بيمه 

و دولت ارسال مى شود».
 افزايش تعرفه هاى پزشكى 
در جريان طرح تحول سالمت

تكاپوى پزشــكان براى بررســى و افزايش 
تعرفه هــاى خدمــات درمانى ســال 1399

درحالــى اســت كه بــه اعتقاد بســيارى از 
كارشناســان در جريان اجــراى طرح تحول 
افزايش  درمانــى  خدمات  تعرفه  ســالمت، 
زيــادى داشــته و همين امر ســبب افزايش 
هزينه  هاى بخش درمان شــده اســت. تا قبل 
از ســال 1393، ( قبل از اجراى طرح تحول 
ســالمت) وزارت بهداشــت و درمان، دليل 
پايين بودن كارايى پزشكان در بخش دولتى و 
باال بودن پديده زيرميزى در اين قشر را تعرفه 

پايين خدمات پزشكى مى دانست.
 حقوق پزشكان  5 سال پيش، بيش 

از 2 برابر شد
در همين راستا، در آغاز طرح تحول سالمت، 
نخســتين پيشــنهادى كه وزارت بهداشت به 
شــوراى عالى خدمات درمانى براى افزايش 
انگيزه در جامعه پزشــكى و پيراپزشــكى و 
پاراكلينيكى داد، باال بردن تعرفه هاى پزشكى 

بود. 
در نهايت بــا اجراى طرح تحول ســالمت 
به واســطه افزايش ضريــب تعرفه خدمات 
پزشكى (k)، قيمت خدمات درمانى، حداقل 

2.2 برابر شــد. مجموع دستمزد پرداختى به 
پزشكان هم در ســال 95 نيز نسبت به سال 

92، سه و نيم برابر شد.
پژوهشگر  ايزدخواه،  محســن  كه  موضوعى 
حوزه اقتصاد سالمت درباره آن اظهار داشت: 
اگر مى خواهيد ببينيد كه تعرفه هاى پزشــكى 
بعد از اجراى طرح تحول سالمت چه پيامدى 
داشته است، فقط به اين نكته توجه كنيد كه در 
دو سال و نيم اول طرح تحول سالمت، فقط 
در حوزه سازمان تأمين اجتماعى، هزينه هاى 

درمان دو برابر 52 سال گذشته شد.
 ورشكستگى بيمه ها 

با افزايش تعرفه هاى خدمات درمانى
بايد توجه داشــت كه بيش از 75 درصد بار 
مالى افزايــش تعرفه هاى خدمــات درمانى 
متوجــه دو بيمه گذار بزرگ، يعنى ســازمان 
تأميــن اجتماعى و ســازمان بيمه ســالمت 
مى شــود. بيمه گذارانــى كه درگيــر اوضاع 
نابسامان اقتصادى هستند. به طورى كه مركز 
پژوهش هاى مجلس شــوراى اســالمى در 
گزارشى ورشكستگى سازمان تأمين اجتماعى 
را در دهه آينده محتمل دانسته است. درحال 
حاضر هم سازمان تأمين اجتماعى ميلياردها 
تومان بابت صورت حســاب ها به دانشــگاه 
علوم پزشــكى، داروخانه ها و پاراكلينيك ها 
بدهكار اســت. با توجه به موارد گفته شده، 
بديهى اســت كه افزايش تعرفه هاى درمانى 
ســال 1399 به صالح نيســت و هزينه هاى 

زيادى را متحمل كشور مى كند.
مطابق گزارش هاى مركز آمار، سهم سالمت 
از سبد هزينه هاى خانوار بعد از اجراى طرح 
تحول سالمت و افزايش سرسام آور تعرفه ها 
رشــد چند درصدى داشــته است. در همين 
راســتا به اعتقاد بسيارى از كارشناسان ميزان 
تعرفه هاى خدمات درمانى بايد كنترل شــود 
و افزايش آن متناســب با وضعيت اقتصادى 
كشــور و مردم باشد. در حال حاضر با توجه 
به شرايط اقتصادى ميزان تعرفه هاى خدمات 
درمانى با درآمدهاى مردم همخوانى ندارد و 
زيرساخت هاى افزايش آن تا چند سال آينده 

امكان پذير نيست.
دريافتى  درصــدى  افزايش 350   

پزشكان
سخنگوى كميسيون قضايى و حقوقى مجلس 
با اشــاره به اينكه دريافتى پزشــكان از زمان 
اجراى طرح تحول ســالمت 350 درصدى 
افزايــش يافته اســت، گفت: طــرح تحول 

سالمت از ابتدا هم طرح شكست خورده اى 
بود؛ اين افزايش بى رويه تعرفه هاى پزشكى، 

ظلم به مردم است.
حسن نوروزى ادامه داد: افزايش تعرفه هايى 
كه به بهانه طرح تحول سالمت به وجود آمد، 
از ابتــدا غلط بود. به عنــوان مثال معنا ندارد 
رئيس بيمارســتانى كه حقــوق 5-4 ميليون 
تومانى دارد، اين حقوق بشــود 20 ميليون يا 
30 ميليون تومان. دكتر و پرســتار هم بايد به 

همين منوال باشد.
 افزايش غيرمعقول تعرفه ها 

هيچ منطقى ندارد
برخى مجلســى ها معتقدند كه افزايش بيش 
از اندازه تعرفه ها منطقــى ندارد و بايد پول 

اين كار را هم مردم در اين شرايط بپردازند.
ســيد ناصر موســوى الرگانى نماينده مردم 
فالورجان در مجلس با اشــاره به درخواست 
پزشــكان مبنى بر افزايش تعرفه ها گفت: اگر 
ما بياييم تعرفه هاى بيمه را در ســال 99، 40

درصد افزايش دهيم اين پول در واقع از جيب 
مردم مى رود. وقتــى درآمد مردم كاهش پيدا 
كرده و درآمد كسانى كه حقوق بگير هستند، 
10 درصد افزايش پيدا كرده ولى از آن طرف 
هزينه ها 40 تــا 50 درصد و در برخى موارد 
بيشــتر افزايش يافته است؛ اين با چه منطقى 
جــور در مى آيد كه پزشــكان انتظار افزايش 

باالى 10 درصد تعرفه هاى خود باشند.
پزشكان شرايط مردم را درك كنند

عضو كميســيون اقتصادى مجلس با تاكيد بر 
ضرورت درك شــرايط ويژه كشــور توسط 
پزشكان بيان كرد: كشــور ما كشور اسالمى 
اســت. موضوع عدالت بايد در زمينه حقوق 
و دستمزد افراد رعايت شود و تالش كنيم در 

حق هم نوعان خود اجحاف نكنيم.
وى خاطرنشان كرد: قطعا درصورت افزايش 
تعرفه هــاى خدمات درمانى به مردم فشــار 
خواهــد آمد. درحــال حاضر  تعــداد قابل 
توجهــى  از مــردم هيچ بيمــه  اى ندارند. با 
افزايش تعرفه ها، ديگــر مردم قدرت اين كه 
به پزشك مراجعه كنند و دارو بگيرند ندارد. 
انتظار مى رود پزشكان، خودشان در حق مردم 

اجحاف نكنند.
 واقعى شدن تعرفه ها

معاون فنى و نظارت ســازمان نظام پزشكى 
با بيان اينكه جلســات متعددى براى بررسى 
تعرفه هاى خدمات پزشكى برگزار شده است 
عنوان كرد: بر اساس قانون شوراى عالى بيمه 

بايد تعرفه ها را بر اســاس قيمت واقعى، قبل 
از اعالم بودجه هرسال مصوب كند، بر همين 
اساس ســازمان نظام پزشكى چندين جلسه 
كارشناسى را در اين حوزه برگزار كرده است.
محمــد جهانگيرى، ادامــه داد: مطابق روال 
هرساله موضوع تعرفه گذارى واقعى خدمات 
پزشــكى با توجه به افزايش هزينه ها در اين 
جلسات كارشناسى بررسى شد تا بتوانيم قبل 
از تحويــل بودجه تعرفه ها را به هيأت دولت 
اعالم كنيم تــا تعرفه هاى خدمات درمانى در 

بودجه سال آتى لحاظ شود.
وى بــا بيان اينكه درحــال حاضر ميزان رقم 
افزايش تعرفه هاى پزشــكى مشخص نشده 
است اظهار داشــت: تعرفه گذارى بر اساس 
مبانــى شــوراى عالى بيمه و سياســت هاى 
وزارت بهداشــت انجام خواهد شد؛ از سال 
گذشــته پروژه هايى بــراى تعرفه هاى حوزه 

بيمارستانى تعريف شده است.
وى عنوان كرد: با توجه به تغييرات اقتصادى 
زياد طى ســال گذشــته ما در اين جلسات 
هزينه هاى ســال جارى را با ســال گذشــته 
مقايسه خواهيم كرد همچنين شرايط اقتصادى 
مردم جامعــه را نيز مورد توجه قرار خواهيم 
داد تا عالوه بر حفظ كيفيت خدمات پزشكى 

فشار اقتصادى به مردم وارد نشود.
جهانگيرى گفــت: كاهــش هزينه هاى غير 
ضرورى، افزايش بهره ورى و واقعى شــدن 
تعرفه ها از جمله مواردى است كه بحث هاى 

كارشناسى بر روى آن ها انجام خواهد شد.
مطابــق قانون نرخ تعرفه هاى پزشــكى بايد 
قبل از آغاز هر ســال با تاييد شــوراى عالى 
بيمــه و مصوبــه هيأت دولت اعالم شــود. 
هيأت وزيران 20 فروردين امسال به پيشنهاد 
مشــترك وزارتخانه هاى بهداشــت و رفاه و 
ســازمان برنامه و بودجه كشــور و همچنين 
تاييد شــوراى عالى بيمه سالمت، تعرفه هاى 
خدمات تشــخيصى و درمانى را براى سال 
1398 با هشــت درصد رشــد براى ويزيت 
پزشــكان بخش دولتــى و خصوصى و 15
هتلينگ  خدمــات  تعرفه هاى  رشــد  درصد 
بيمارســتانى در بخش دولتــى و 25 درصد 
افزايش تعرفه هاى هتلينگ در بيمارستان هاى 

خصوصى ابالغ كرد. 
حال بايد ديــد تعرفه هاى خدمات درمانى با 
توجه به شرايط اقتصادى سخت كشور براى 
سال آينده با رشد چند درصدى همراه خواهد 

بود.

تخلفات مسافربرهاى 
اينترنتى چگونه 
رصد مى شود؟
 فعاليت مسافربرهاى اينترنتى همچنان در حال 
افزايش است و در اين ميان برخى معتقدند كه بايد 
نظارت بر خودروهاى اين نــاوگان افزايش يابد، 
موضوعى كه رئيس پليــس راهنمايى و رانندگى 
ناجــا درباره آن توضيحاتى را داده و تاكيد دارد كه 
اين خودروها بايد از بسيارى از قوانين و مقررات 
مربوط به خودروهاى حمل و نقل عمومى پيروى 

كنند.
ســيد كمال هاديانفر در گفت وگو با ايسنا در مورد 
ساماندهى مســافربرهاى اينترنتى و آيين نامه اى كه 
اخيرا از ســوى وزارت كشــور در اين خصوص 

صادر شــده گفت: در جلســاتى كه براى تنظيم و 
تصويب اين آيين نامه برگزار شد،  معاون عمليات 
پليس راهور هم حضور داشــت و مواردى را الزم 
بود مطرح كرده اســت، اما توجه داشته باشيد كه 
اين آيين نامه يك سند صنفى است و بيشتر خط و 
مرز فعاليت اين نوع از مسافربرها را با آژانس ها و 
تاكســى ها مشخص كرده است و مباحث ترافيكى 

چندانى در آن وجود ندارد.
وى با بيان اينكه  قانــون و آيين نامه هاى فعاليت 
مسافربرهاى اينترنتى براى پليس روشن و شفاف 
است.اظهاركرد: به عنوان مثال اگر در گذشته فردى 
گواهينامه رانندگى پايه 3 داشــت، نمى توانســت 
راننــده خودروهاى حمل و نقل عمومى شــود و 
تاكسيرانى و آژانس ها مطلقا چنين اجازه اى به آنها 
نمى داند.  با امدن تپســى و اسنپ و ... هم همين 
قوانين و محدوديت ها وجود داشــت، اما در آيين 

نامه جديد به رانندگان پايه سه كمك شد تا بتوانند 
در صورت دارا بودن يكســرى شــرايط به عنوان 

مسافربر اينترنتى نيز فعاليت كنند. 
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا ادامه داد: در 
آيين نامه جديد گفته شده كه داشتن 23 سال سن 
و حداقل دو سال تجربه رانندگى شرط فعاليت به 
عنوان راننده حمل و نقل عمومى اســت و براين 
اساس اين آيين نامه به رانندگان اين ناوگان كمك 
كرد كه بدون محدوديت رانندگى كنند، حاال در اين 
ميان برخى دچار اين ســوتفاهم شدند كه اين يك 
محدوديت است كه به تازگى اعمال شده در حالى 
كه ايــن يك كمك و محدوديتــى بود كه كاهش 
يافت. اگر قرار بود به شــيوه قبل عمل شود حتما 
بايد اين رانندگان هــم گواهينامه پايه دو دريافت 

مى كردند. 
هاديانفر در مورد اينكه آيا قوانين مربوط به معاينه 

فنى خودروهــاى حمل و نقــل عمومى درمورد 
خودروهاى مســافربر اينترنتى نيز پيش بينى شده 
گفت: هرچه براى تاكســى ها پيش بينى شده برابر 

قانون براى اين ها هم پيش بينى شده است.
وى در مورد اينكه آيا الزم اســت كه خودروهاى 
مســافربر اينترنتى از طريق برچســب يا نوشته اى 
روى بدنه خودرو مشــخص شــوند، تــا امكان 
شناسايى آنها از سوى پليس وجود داشته باشد هم 
تصريح كرد: ببينيد اين نوع كســب و كارها عمدتا 
براى افرادى اســت كه در شغل دوم كار مى كنند و 
خيلى هم خود راننده ها تمايل به اينكه ماشينشــان 
نشان دار شود، ندارند. برابر قانون هم برچسب زدن 
و بغل نويســى براى اين نوع از خودروها ممنوع 
است. در همه جاى دنيا هم مسافربرهاى اينترنتتى 
نشان و عالئمى ندارند و مردم از طريق اپليكيشن ها 

آنها را مى شناسند.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا درپاسخ 
بــه اينكه پليس چگونه ايــن خودروها را براى 
چك كردن معاينه فنى و ... شناســايى مى كند، 
گفت: اطالعــات اين  خودروها را در ســامانه 
كنترلــى پليس داريــم و مى توانيم از اين طريق 
تخلفــات اين خودروها را كنتــرل كنيم. عالوه 
بــر اينكه خود شــركت هاى ارائــه دهنده اين 
خدمات نيــز با پليس همــكارى الزم را دارند 
و گزارش هايى كه مســافران از طريق اپليكيشن 
در مورد اين تخلفات بدهند را بررسى خواهند 

كرد.
وى در مــورد نمــرات منفى تخلفــات رانندگى 
حادثه ســاز خودروهاى حمل و نقــل عمومى و 
اينكه آيا اين نمرات براى اين خودروها نيز اعمال 
مى شود يا خير گفت: در مورد اين ها حتما همينطور 

است.

مردم توان پرداخت هزينه هاى درمان را ندارند

 تكاپوى پزشكان براى افزايش درآمد
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سپرده گذاران از حذف سود روزشمار 
چقدر زيان  كردند؟

 مصوبات اخير بانك مركزى در دســتور بــه بانك ها براى حذف 
سود روزشمار ازحســاب هاى حقيقى و حقوقى شهروندان كامال به 
نفع شبكه بانكى و به ضرر صاحبان اين حساب ها محسوب مى شود.

بانك مركزى در شــرايطى اين تصميم ناعادالنه را اتخاذ كرد كه مردم 
و كارفرمايــان با دريافت همين ســودهاى حداقــل از محل گردش 
حسابشــان در بانك ها بخشــى ازهزينه ها و مشكالتشــان را مرتفع 
مى كردند. طى همين مدت ميلياردها تومان سپرده موقت مردم كمك 

بسيارى را به بانك ها براى فرار از ورشكستگى كرده است.
اخبار غيرموثق حكايت از اعطاى اين سپرده ها توسط بانك ها در قالب 
تسهيالت مشاركتى و با نرخ هاى باال به بخش هاى دولتى و نيمه دولتى 
دارد؛ اين حمايت از بانك ها در شرايطى اتفاق مى افتد كه مردم به سبب 
تورم تحميلى بر اقتصاد كشــور، ارزش دارايى هاى خود را تا چندين 

برابر از دست داده اند.
بازار كار به دليل تحريم ها و افزايش نرخ تورم با محدويت هاى سختى 
روبه رو شــد و عدم امكان فعاليت هاى اقتصــادى و توليدى به دليل 
ريسك بسيار باال، اميد و پيش بينى منطقى و الزم را از سرمايه گذاران 

و كارآفرينان سلب كرد.
در حال حاضر انسداد فعاليت هاى داللى و واسطه گرى در بازار ارز و 
ســكه و محدوديت فعاليت هاى ديگر اقتصادى، بانك ها را تنها گزينه 
جذب نقدينگى در مسير مردم قرار داده است. بانك ها با همين اهداف 
و دســتور و توصيه بانك مركزى تخصيص سود كمتر از 50 درصد 
تورم را به ســپرده هاى بلندمدت مردم اختصاص مى دهند. مادامى كه 
بحران و نابســامانى اقتصادى جامعه و بازار كار كشور را تحت تاثير 
قــرار مى دهد، عالوه بر تاكيد بر مســئوليت دولت براى ارائه راهكار 
موثر و رفع مشكالت پيش آمده، به دليل افزايش تورم و كاهش قدرت 
خريد مردم، ناخودآگاه نگاه ها به سمت بانك مركزى معطوف مى شود.

نقش بانك مركزى در راســتاى حفظ ارزش پول ملى و ايجاد توازون 
در مبادالت پولى و ارزى بســيار اساســى و منحصر به فرد است. اين 
عملكرد منجر به جلوگيرى از بى ثباتى در اقتصاد كشور و ساماندهى 
فعاليت هاى پولى و بانكى مى شود؛ اتفاقى كه متاسفانه برخالف انتظار 
طى آغاز و ماه هاى اوليه بحران اقتصادى در كشــور نه تنها موثر نبود، 

بلكه باعث ايجاد فشار مضاعفى به مردم و فعالين اقتصادى شد.
در مدت مذكور بانك مركزى نتوانســت به مســئوليت ذاتى خود در 
حمايت از مردم و طبقات فرودســت به درســتى عمل كند. افزايش 
فوق العاده تــورم و جهش صعودى قيمت كاالها طــى مدتى كوتاه، 
زلزله اى 7 ريشترى بود كه نه تنها سامانه معيشتى مردم متوسط جامعه 
كه باعث ويرانى زيرساخت هاى اقتصادى بازار كار و بخش خصوصى 

در كشور شد.
بى ثباتى در بازار و افزايش روزمــره قيمت ها و گرانى موادخام براى 
فعاليت بنگاه ها مانند ســيل و طوفانــى بود كه همه چيز را طى مدت 
كوتاهى دگرگون و در معرض آسيب جدى قرار داد؛ نوسانات ارزى 
و تبعيت قيمت ها از افزايش نرخ ارز و عدم سياســت هاى اقتصادى 
كارآمد از طرف بانك مركزى؛ زندگى طبيعى مردم و فعاليت بنگاه هاى 
كشــور را با مشكل جدى مواجه كرد. سوءمديريت آشكار در شرايط 
موجود وعدم افزايش دســتمزدها براى جبران افزايش قدرت خريد 
مردم هم راســتا با عدم پرداخت تســهيالت به بنگاه هاى آسيب ديده 
از تبعات منفى سياست هاى بانك مركزى طى يك سال گذشته است؛ 
سياســتى كه عالوه بر تعطيلى تعداد زيادى از كارگاه هاى كوچك و 
متوسط كشور باعث بيكارى كارگران شاغل در اين بنگاه ها شده است. 
اين اقدامات سود جويانه و ناكارآمد نظام بانكى در شرايطى است كه 

بانك ها همچنان مورد حمايت بانك مركزى قرار دارند.
* حميد حاج اسماعيلى

كاهش قيمت طال ادامه دارد
 با از بين رفتن حباب سكه، التهاب از بازار سكه و طال كاسته شده 
و على رغم نوســانات قيمت انس جهانى، بازار داخلى به آرامى پيش 
رفته است به طورى كه پيش بينى مى شود كه بازار طال به روند كاهشى 

خود ادامه بدهد.
طبق اعالم رئيس اتحاديه طال و جواهر كشور، با وجود نزديك شدن 
قيمت طال به آرامش اما قيمت هاي انس جهانى نوسانات زيادى را در 
يك ماه قبل و پيش از آن داشته و اكنون رو به كاهش است، بازار داخل 
ايران نيز التهابات سال 97 را نداشته است و تقريبا نوسان داشته است 

اما نوسانات آن آرامشى بوده است.
ابراهيم محمدولى به ايســنا گفت: در بحث حباب ها، اكنون حدود 
يك ماهى است كه ســكه حباب ندارد و قيمت سكه و طال تنظيم 
شــده و به سطح قيمتى خود رسيده اســت؛  چراكه بازار عرضه و 
تقاضا تنظيم شده است. عالوه براين يك علت عمده نيز اين است 
كه طبق آيين ســنتى ما در محرم و صفر مراســم شــادى و جشن 
برگزار نمى شــود. همه اين ها دســت به دست هم داده و حباب از 

بين رفته است.
وى پيش بينــى كرد: انتظار مى رود كه در آينــده نيز باز هم اين روند 
كاهشــى  ادامه داشته باشــد و با آرامش و با ثبات قيمت، بازار طال و 

جواهر سال 98 را به پايان برساند.
محمدولى تاكيــد كرد: بازار طال و جواهر از حالت ســرمايه گذارى 
خارج شــده است. بحث سرمايه گذارى بيشتر در سال 97 اتفاق افتاد 
كه بســيار هم به چشم آمد و خود را نشان داد و باعث التهابات شد، 
اما از ابتداى امســال 98 تاكنون بازار، بازار واقعى و داد و ســتد خود 
را پيدا كرده اســت و مردم تنها در مسير رفع نيازها براى خريد طال و 

سكه اقدام كرده اند.

دالر در بودجه 99 چند؟
 گرچــه هنــوز تصميــم نهايــى در مــورد تعييــن نــرخ دالر در بودجــه ســال آينــده 
ــراى  ــرخ ب ــك ن ــن ي ــا تعيي ــاوت از ســال جــارى و ب ــاال متف ــا احتم اخــذ نشــده، ام

ــود. تمامــى كاالهــا همــراه خواهــد ب
بــه گــزارش ايســنا، حــدود يــك مــاه ديگــر اليحــه بودجــه 1399 بــه مجلــس شــوراى 
اســالمى مــى رود و ايــن در حالــى اســت كــه همچنــان رايزنى هــا در مــورد ارقــام كالن 
ــتگاه ها و  ــن دس ــه و همچني ــه و بودج ــازمان برنام ــان و س ــن بودجه نويس ــه بي بودج

ــه دارد. وزاتخانه هــاى مربوطــه ادام

تعييــن نــرخ دالر در بودجــه از اهميــت ويــژه اى در هــر ســال برخــوردار اســت، چــرا 
ــه  ــا توجــه ب ــوده و از ســويى ديگــر ب ــال ب ــه ري ــى ب ــد نفت ــل درآم ــاى تبدي ــه مبن ك

ــورد توجــه اســت. ــن ارز واردات م ــورد تامي شــرايط ارزى كشــور در م
هنــوز تصميــم نهايــى در مــورد وضعيــت ارز در بودجــه ســال آينــده گرفتــه نشــده، 
امــا اطالعــات دريافتــى از ايــن حكايــت دارد كــه بحث هايــى در مــورد تعييــن يــك 
نــرخ بــراى تمامــى واردات مطــرح اســت بــه طــورى كــه احتمــاالً نــرخ ارز ســامانه 
نيمــا بــه عنــوان مبنــاى تبديــل دالر بــه ريــال و واردات كاال قــرار گيــرد و در ايــن بين 
ايــن موضــوع مطــرح اســت كــه تمامــى كاالهــا بــا نــرخ نيمايــى تاميــن ارز شــده و 

بــراى كاالهــاى اساســى و دارو يارانــه اى اختصــاص پيــدا كنــد.

البته اين بحث ها نيز نهايى نيست و احتمال ايجاد هرگونه تغييرى وجود دارد.
ــراى دالر در بودجــه  ــان را ب ــوزون 5400 توم ــن م ــرخ ميانگي ــت ن ــراى امســال دول ب
ــان دريافــت  ــرخ 4200 توم ــه طــورى كــه كاالهــاى اساســى و دارو ن ــرد؛ ب تعييــن ك
مى كردنــد و ســاير كاالهــا بــا نــرخ بــازار نيمــا تاميــن ارز شــدند. امــا در هميــن رابطــه 
نيــز بحث هــا و چالش هايــى وجــود داشــت كــه احتمــاال موجــب شــده بــراى ســال 

آينــده يــك نــرخ مدنظــر قــرار گيــرد.
ــه  ــان اســت ك ــرخ ارز در ســامانه نيمــا حــدود 11 هــزار توم در حــال حاضــر ن
فاصلــه آن بــا نــرخ 4200 تومانــى موجــب ايجــاد رانــت و مســائل خــاص خــود 

شــده بــود.

بيمه نامه خودرو به نام سميه ناصرى نوع خودرو:  پرايد جى ال ايكس به 
شماره بيمه نامه 97/001523/ 587/450/ 1110 وشماره پالك 665ص82 

شماره موتور2102455 وشماره شاسى 51412286189973 مفقود گرديده 
آب يعنى زندگىواز درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى 
ــه شــماره ع/2-98/148 شــركت آب و فاضــالب  ــدان ب ــه جــوالن شــهر هم اجــراى شــبكه جمــع آورى فاضــالب در ســطح منطق
اســتان همــدان (ســهامى خــاص) در نظــر دارد بــه عنــوان دســتگاه مناقصه گــزار اجــراى شــبكه جمــع آورى فاضــالب در ســطح 
منطقــه جــوالن شــهر همــدان بــا بــرآورد اوليــه 26/523/208/811 ريــال بــر اســاس فهرســت بهــاى شــبكه جمــع آورى و انتقــال 
فاضــالب ســال 98 را بــه پيمانكارانــى كــه داراى حداقــل رتبــه 5 آب و گواهينامــه تأييــد صالحيــت ايمنــى از وزارت تعــاون كار و رفاه 
اجتماعــى بــا ســابقه انجــام حداقــل يــك پــروژه مرتبــط در 5 ســال گذشــته باشــند (جهــت دارنــدگان رتبــه 5)، از طريــق ســامانه 

تــداركات الكترونيكــى دولــت (ســتاد) واگــذار نمايــد.
ــامانه  ــق درگاه س ــاكات از طري ــه پيشــنهاد و بازگشــايى پ ــا ارائ ــناد مناقصــه ت ــت اس ــزارى مناقصــه از درياف ــه مراحــل برگ  كلي
ــد  ــام خواه ــوان 2098007001000016 انج ــماره فراخ ــه ش ــه آدرس www.setadiran.ir ب ــتاد) ب ــت (س ــداركات الكترونيكــى دول ت
شــد. الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــى، مراحــل ثبت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــى امضــاى 

الكترونيكــى را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.
■  تاريخ انتشار آگهى در سامانه ستاد: 1398/8/8

■ هزينــه خريــد اســناد مناقصــه: 300/000 ريــال اســت كــه مى بايســت بــه حســاب ســپهر بانــك صــادرات شــماره 0101396197001 
ــز  ــداركات الكترونيكــى دولــت واري ــام شــركت آب و فاضــالب اســتان همــدان از طريــق درگاه بانكــى موجــود در ســامانه ت ــه ن ب

گــردد.
■ مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1398/8/8 لغايت 1398/8/14 تا پايان وقت ادارى 

■آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت 1398/8/25 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)
■ تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1398/8/26 ساعت 10 سالن جلسات مناقصه گزار 

ــركت  ــن ش ــد تضمي ــده باي ــنهاد دهن ــه پيش ــت ك ــال اس ــاع كار: 1/326/160/441 ري ــد ارج ــركت در فرآين ــن ش ــغ تضمي ■  مبل
ــورخ  ــماره 123402/ت50659ه م ــه ش ــى ب ــالت دولت ــن معام ــه تضمي ــاده 6 آيين نام ــف م ــد ال ــق بن ــاع كار را طب ــد ارج در فرآين
1394/9/22 ارائــه نمايــد. اصــل تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار عــالوه بــر بارگــزارى در ســامانه مى بايســت در پاكــت الك 
و مهــر شــده حداكثــر تــا پايــان وقــت ادارى مــورخ 1398/8/25 بــه دبيرخانــه شــركت آب و فاضــالب اســتان همــدان بــه نشــانى 

منــدرج در فراخــوان تحويــل و رســيد دريافــت شــود.
نشــانى مناقصه گــزار: همــدان، ميــدان بيمــه، جنــب اداره ثبــت احــوال، آب و فاضــالب اســتان همــدان و ســاعت ادارى (شــنبه تــا 

چهارشــنبه 7:45 تــا 14:15 و پنجشــنبه 7:45 تــا 13:15)
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضويــت در ســامانه: مركــز تمــاس 41934-021 دفتــر ثبــت نــام: 88969737 

و 85193768 
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

غزل اسالمي»
 طبق قانون بودجه 98 كشور تمام مشاغل 
زيرشــاخه پزشــكي كه با مجــوز وزارت 
بهداشــت فعاليــت مي كنند بايــد از پايانه 

فروشگاهي استفاده كنند. 
از ابتداي ســال 98 ســازمان امور مالياتي 6
ماه به اين مشــاغل فرصت داد تا كارتخوان 
هوشــمند (متصل به حافظه مالياتي) نصب 
كننــد. اما طبق آخرين آمــاري كه مدير كل 
امور مالياتي استان همدان اعالم كرد از هزارو 
325 پزشــك همدان تاكنون فقط كارتخواِن 
641 نفر از پزشــكان (40درصد) به حافظه 

مالياتي مجهز شده است.
 اين آمار نشــان مي دهد كه بقيه پزشــكان 
براي شفاف شــدن امور مالي خود مقاومت 
مي كنند و اين روش را تنها راه فرار از ماليات 
مي دانند. اغلب آنها براي اينكه به هر شكلي 
كه شــده از زير بار ماليات فــرار كنند و يا 
كمتر از آنچه كه حقشــان است، بپردازند از 
روش هــاي مختلفــي مانند نصــب نكردن 
كارتخوان در مطب يا نصب كردن كارتخوان 
در مطب بــدون اتصال به حافظــه مالياتي، 
اســتفاده نكردن از كارتخوان بــه بهانه هاي 
مختلف از جمله قطع بودن شبكه بانكي و يا 
حتي دادن شماره كارتي غير از كارت پزشك 
به بيمــاران براي پرداخت هزينه خدماتي كه 
از پزشــك مي گيرند، اســتفاده مي كنند. آنها 
مي دانند كــه پرداخت 2 درصد از كل درآمد 
به عنوان جريمه مالياتي، در برابر حق ماليات 
واقعي كه بايد بپردازند ناچيز است، بنابراين 
بســياري از آنها تخطي از قانون را با جان و 

دل مي پذيرند. 
هم برخي پزشــكان حدود 10 هزار  اخيراً 
تومــان اضافه تر از نــرخ ويزيت مي گيرند. 
به اين شــكل كه بــه عنوان مثال منشــي 
پزشــك فوق تخصص در هنــگام دريافت 
حــق ويزيــت از بيمــاران، مي گويد: «اگر 
نقــدي پرداخت كني 55 هــزار تومان، اما 
اگــر كارتي پرداخت كنــي 65 هزار تومان 
مي شود» و به اين شــكل پزشكان بيشتر از 
كل مالياتي كه براي يك ســال بايد پرداخت 
كننــد را از برخي بيمــاران مي گيرند! اين 
روش هنوز در همدان فراگير نشده اما اگر 
مردم و دســتگاه هاي نظارتي اقدامي نكنند 
به يك روش مرســوم بين پزشــكان تبديل 

مي شــود و به تعداد كم پزشكاني كه از اين 
روش اســتفاده مي كنند، اضافه مي شــود و 
برخورد بــا آنها از كنترل خارج مي شــود. 
اما اجــراى قانون مالياتــى امتحان اخالقى 

است. پزشكان 
همه اينها در حالي اســت كــه مدير كل امور 
مالياتي اســتان همدان گفت: «پزشــكان طبق 
قانون موظف هســتند در مطب خود سامانه 
فروشــگاهي نصب كنند و هنــگام دريافت 
حق ويزيت، فاكتور فروش به مشــتريان خود 
بدهند». محمد دلشادي ادامه داد: «خوداظهاري 
پزشكاني كه به ســامانه فروش مجهز نباشند، 
به طــور كامــل پذيرفته نمي شــوند و هنگام 
حســاب هاي دفتــري، مأموران ريــز درآمد 
پزشــكان را هم بررســي مي كنند و هرآنچه 
تشخيص بدهند را اعمال مي كنند». وي افزود: 
«مــا كارمان را انجام مي دهيم اما مردم هم بايد 
به حقوق خود آگاه باشند و آنچه را كه قانوني 
خود است را مطالبه كنند. اگر مردم ازپزشكان 
فاكتور فــروش بخواهند آنها هــم مجاب به 
تمكين از قانون مي شــوند.» با همه اين احوال 
پزشكان زير بار نمي روند و هرگاه روش فرار 
از ماليات آنها براي امور مالياتي و مســئوالن 
روشــن مي شــود روش ديگــر را جايگزين 

مي كنند.
مديركل ســازمان تعزيرات حكومتي درباره 
گرانفروشــي پزشــكان در ارايــه هــر نوع 

خدماتي گفت: مردم با هرنوع 
خدمات  ارايه  در  گرانفروشي 
پزشكان مشــاهده كردند، به 
تعزيــرات حكومتــي اطالع 
بدهند. آنها مي توانند شكايت 
شــخصي انجام بدهند و حق 
و حقوق خود را مطالبه كنند 
و يــا مي توانند بــدون ارايه 
اطالعات شــخصي خود، به 
صورت حضوري يا تلفني، از 
پزشكي كه خدمات گران تر از 
تعرفه به او داده شكايت كنند 
تا مأموران ما آن را بررســي 
كنند و در صــورت صحت، 
برخــورد قانوني با پزشــك 

مي شود.
وي گفــت: تاكنــون چنيــن 

موردي به ســازمان تعزيرات اســتان گزارش 
نشده اما قطعاً مأموران ما براي رعايت تعرفه ها 

به مطب ها نظارت و سركشي خواهند كرد.
مردم هرگاه با گرانفروشي پزشكان برخوردند 
با شماره تلفن 32523442 تماس بگيرند و 
حتي بدون ذكر نام خود شكايت خود را با 
قيد نام پزشــك و آدرس مطب به تعزيرات 

حكومتي گزارش بدهد. 
پزشــكان جزو نخبگان جامعه هســتند و در 
جامعه اي كه نخبــگان از قانون تبعيت نكنند 

نبايد انتظار داشــت كه 
قانون مدار  اقشــار  بقيه 
باشند. حتي چندي پيش 
اعالم  هم  سردفترداران 
كردند كه اگر پزشــكان 
ماليــات نپردازند ما هم 
نمي كنيــم.  پرداخــت 
اين در حالي اســت كه 
جزو  صنــف  دو  ايــن 
هستند.  پردرآمدترين ها 
كه  اطالعيــه اى  طبــق 
ســازمان امــور مالياتى 
منتشــر كــرده اســت، 
بعد از صنف پزشــكان 
ملزم  ديگر  صنــف   15
به اســتفاده از ســامانه 
و  فــروش  صنــدوق 
صدور فاكتور براى مشــتريان هستند كه در 
اين بين وكال، مشاوران حقوقى و دفاتر اسناد 

رسمى در اولويت هستند. 
بنابرايــن اگر اجــازه بدهند كه پزشــكان به 
قانون تمكين نكنند ويا براى بيماران شروطى 
ماننــد؛« اگر با كارتخــوان پرداخت مى كنى 
بايد 10 هزار تومان بيشــتر بدهى» بگذارند 
اصناف ديگر نيز راه آنها را ادامه خواهند داد 
و موجب تضعيف نظام مالي و قوانين كشور 

خواهند شد.

ماجراى كم فروشى 
در جايگاه هاى سوخت چيست؟

 كم فروشــى در برخى از جايگاه هاى ســوخت سال هاســت كه 
آفت اين بخش اســت و اعتراض بسيارى از مردم را به همراه دارد؛ 
به تازگى هم با انتشــار فيلمى در فضاى مجازى، واكنش هاى زيادى 
را در برداشته است كه البته شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى آن 

را تاييد نكرده است.
به  گزارش ايســنا، شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى بارها در 
واكنش به اين انتقادها و شايعه ها اعالم كرده كه شماره تلفن 09627
در سراسر كشور براى دريافت انتقادها فعال است و مردم مى توانند 
درصورت شــائبه كم فروشــى بنزين، نام و نشانى جايگاه مربوطه و 

ساعت سوخت گيرى را اطالع دهند.
ــران  ــى اي ــاى نفت ــش فرآورده ه ــركت پخ ــى ش ــامانه نظارت در س
ايــن امــكان وجــود دارد كــه موجــودى بنزيــن مخــازن جايگاه هــا 
ــته نصــب  ــاى مداربس ــق دوربين ه ــى از طري ــود و حت ــرل ش كنت
ــى را  ــاى احتمال ــوان خطاه ــوخت، مى ت ــاى س ــده در جايگاه ه ش

كنتــرل كــرد.
ــه جــاى بنزيــن  پيــش از ايــن هــم بارهــا شــايعه فــروش هــوا ب
ــركت  ــخ ش ــود و پاس ــرح ب ــوخت مط ــاى س ــى جايگاه ه در برخ
ــه  ــه ب ــا توج ــه "ب ــود ك ــن ب ــز اي ــور ني ــى كش ــاى نفت فرآورده ه
كنتــرل دوره اى جايگاه هــا از ســوى مؤسســه اســتاندارد و شــركت 
ــن  ــه جــاى بنزي ــوا ب ــروش ه ــكان كم فروشــى و ف ــاد شــده، ام ي

ــت". منتفى اس
ــران  ــه  تازگــى شــركت ملــى پخــش فرآورده هــاى نفتــى اي ــا ب ام
ــب و  ــاى مجــازى را تكذي ــايعه ها در فض ــه اى، ش ــى اطالعي ط
تاكيــد كــرده كــه "هيــچ گونــه كم فروشــى در جايگاه هــاى عرضــه 

ســوخت كشــور گــزارش نشــده اســت".
شــركت ملــى پخــش فرآورده هــاى نفتــى ايــران در ايــن اطالعيــه 
جديــد تصريــح كــرده كــه "بــا توجــه بــه كنترل و بازرســى مســتمر 
ــا،  ــوب در جايگاه ه ــانى مطل ــه و سوخت رس ــاى عرض جايگاه ه
ــه چنيــن شــايعه هايى و انتشــار  ــان از توجــه ب الزم اســت هموطن

آن جــدا خــوددارى كننــد".
ــه نارضايتــى از عملكــرد نيروهــاى شــاغل در جايگاه هــا كــم  البت
ــه  ــژه اينكــه برخــى شــهروندان ازجمل و بيــش وجــود دارد. به وي
بانــوان گاليــه دارنــد كــه كارگــران جايگاه هــا سرشــان كاله 
مى گذارنــد و از اعتمــاد آنهــا سوءاســتفاده مى كننــد. در ايــن 
ميــان يــك راه حــل ايــن اســت كــه ايــن افــراد بــراى جلوگيــرى از 
ــد  ــت كنن ــوخت گيرى دق ــل از س ــى، قب ــتفاده هاى احتمال سوءاس
ــد و  ــر باش ــوخت گيرى صف ــت س ــش وضعي ــور نماي ــه مانيت ك

ــد. ــدام كنن ــوخت گيرى اق ــه س ــبت ب ــپس نس س

 در حال حاضر قيمت هر ورق از اوراق 
تسهيالت مســكن بانك مسكن حدود 40 
هزار تومان است در نتيجه هزينه وام مسكن 
نسبت به هفته گذشته تغيير چندانى نداشته 
است و زوج هاى غير تهرانى مي توانند كه در 
شهرهايى با جمعيت بيش تر از 200 هزار نفر 
جمعيت زندگى مى كنند، مى توانند تا سقف 
80 ميليون تومان وام بگيرند كه براى گرفتن 
اين مبلغ بايــد 160 ورق بهادار خريدارى 
كنند و با اين حســاب بايد حدود شــش 
ميليــون و 400 هزار تومان بابت خريد اين 
اوراق بپردازند كه با احتســاب يك ميليون 
و 600 هزار تومان بــراى خريد اوراق وام 
جعاله، در مجموع بــراى دريافت وام 100
ميليــون تومانى بايد هشــت ميليون تومان 

پرداخت كنند.
زوج هاى ســاكن در ســاير شــهرهاى با 
جمعيت زيــر 200 هزار نفر مى توانند براى 
گرفتن 60 ميليون تومان وام مســكن، 120

برگ بهادار خريــدارى كنند كه بايد چهار 
ميليون و 800 هزار تومان بابت خريد اوراق 

بپردازند. هم چنين براى دريافت 20 ميليون 
تومان ديگر بابــت وام جعاله نيز بايد يك 
ميليون و 600 هزار تومــان پرداخت كنند 
كه در مجموع براى وام 80 ميليون تومانى، 
حدود شــش ميليون و 400 هزار تومان از 

سوى زوجين بايد پرداخت شود.
مجردهايى كه در مراكز اســتان هاى باالى 
200 هزار نفر جمعيت دارند تا ســقف 50
ميليــون تومان و در نهايــت غير زوج هاى 
ساكن در ســاير مناطق تا سقف 40 ميليون 
تومــان وام دريافت كنند كــه به ترتيب هر 
كــدام بايــد 120، 100 و 80 بــرگ بهادار 
اوراق تسهيالت مسكن را از فرابورس ايران 

خريدارى كنند.
با اين حســاب مجردهاى ساكن در مراكز 
اســتان باالى 200 هزار نفر جمعيت مبلغ 
چهار ميليون تومان و افراد گروه سوم مبلغ 
سه ميليون و 200 هزار تومان پرداخت كنند. 
البته درصورت تمايل براى دريافت وام 20
ميليون تومانى جعاله بايد مبلغ يك ميليون و 

600 هزار تومان ديگر هم بپردازند.

با 9/5 ميليون
 وام 120 ميليونى بگيريد

پزشكاني  «خوداظهاري 
كــه به ســامانه فروش 
به طور  نباشــند،  مجهز 
نمي شوند  پذيرفته  كامل 
و هنــگام حســاب هاي 
دفتــري، مأمــوران ريز 
هم  را  پزشــكان  درآمد 
بررسي مي كنند و هرآنچه 
تشخيص بدهند را اعمال 

مي كنند»

پيگيرى فرار مالياتى پزشكان در گفت و گو با تعزيرات و ماليات استان:

پرداخت ماليات امتحان اخالقى پزشكان
■ صدور فاكتور به بيمارن الزامى است

■ مردم گرانفروشى پزشكان را به تعزيرات گزارش كنند
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قضاوت اميرنژاد در ليگ 2
 داوران همدانى يكى از مســابقات ليگ دسته دوم كشور در هفته 

هفتم را قضاوت مى كنند.
بنا بر اعالم دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال يك تيم داورى از استان 
همدان روز يكشنبه 12 آبان ماه يكى از رقابت هاى دسته دوم كشور در 

هفته هفتم را قضاوت مى كنند.
روز يكشــنبه تيم فوتبال شــهداى بابلســر ميزبان تيم ملى حفارى 
خوزستان در هفته هفتم رقابت هاى ليگ دسته دو كشور است كه اين 
بازى در ورزشگاه بابلسر برگزار مى شود.كميته داوران 4 داور همدانى 
را مأمور قضاوت اين بازى كرده اســت .در اين ديدار محمد اميرنژاد 
به عنوان داور وسط سوت خواهد زد و محسن دوستان و سيد نعمت 
ميرغفار وى را در امر داورى همراهى مى كنند. همچنين محمد مولوى 

ديگر داور همدانى داور چهارم اين بازى خواهد بود.

قضاوت چگينى در ليگ نونهاالن كشور 
 يك تيم داورى از اســتان همدان يكى از مســابقات فوتبال ليگ 

نونهاالن كشور را قضاوت خواهند كرد.
بنا بر اعالم دپارتمان داورى فدراســيون فوتبــال فردا جمعه در ليگ 
نونهاالن كشور نوژن اصفهان ميزبان مس رفسنجان است كه قضاوت 
اين ديدار را ايمان چگينى، محمدمتين مصباحى و محمدرضا اسديان 

از همدان به عهده خواهند داشت.

فينالى زودرس در فوتبال 15 ساله ها 
 هفته پنجم مسابقات فوتبال زير 15 ساله هاى همدان گراميداشت 
شــهيد مدافع حرم حسين سپهر امروز با انجام دو بازى دنبال مى شود 
كه در حساس ترين بازى دو تيم اكباتان و شهردارى در فينالى زودرس 
به مصاف هم مى روند.اكباتان و شهردارى با 9 امتياز از مدعيان اصلى 
قهرمانى هســتند و نتيجه اين ديدار مى تواند سرنوشــت قهرمانى را 
مشــخص كند. تيم پيروز در اين بازى مى توانــد خود را به قهرمانى 
نزديك كند اما مســاوى سرنوشــت قهرمانى را به هفته آخر خواهد 
كشــاند. اين ديدار در ورزشگاه شهيد شمســى پور با قضاوت مجيد 

حبيبى، ابوالفضل بيات و على وزينى برگزار مى شود.
در ديگر ديدار اين گروه شــهيد امينى و شاهين با قضاوت ابوالفضل 
رحيمى، يوســف جبارى و اصغر ســهرامى در ورزشگاه كارگران به 
مصاف هم مى روند.شاهين با 4 شكســت كارنامه ضعيفى دارد و در 
اين بازى نيز انگيزه چندانى نخواهد داشــت.اما شهيد امينى با 6 امتياز 
اميد كم رنگى براى قهرمانى دارد اين تيم ضمن آنكه بايد در اين بازى 
پيروز شود نيم نگاهى نيز به بازى اكباتان و شهردارى خواهد داشت تا 

در هفته پايانى اميدوار باشد.

دربى هاى ديدنى در ليگ برتر فوتسال 
 هفته دوم مســابقات ليگ برتر فوتسال قهرمانى باشگاه هاى استان 
امروز با انجام 3 بازى در شهرهاى اسدآباد، مالير و كبودراهنگ دنبال 
مى شود و در اسدآباد و مالير تيم هاى همشهرى به مصاف هم خواهند 

رفت تا شاهد دربى هاى جذابى در اين هفته باشيم.
در شهرســتان اســدآباد دو تيم فاتح و ميثاق به مصاف هم مى روند 
فاتح در هفته اول فتح كبودراهنگ را برده و 3 امتيازى است اما ميثاق 
با شكست مقابل ســروش بدون امتياز اســت و اين ديدار مى تواند 
حساســيت خاصى داشته باشــد و هر دو تيم به دنبال كسب پيروزى 
هستند.اين ديدار را مســعود كرمى، مسعود فرزانى و محمد سجادى 

قضاوت خواهند كرد.
در شهرستان مالير نيز دو تيم همشهرى سروش و وحدت با هم ديدار 
مى كنند و اين بازى نيز مى تواند تماشائى باشد و تماشاگران را به وجد 
بياورد. هر دو تيم ماليرى هفته نخســت را با پيروزى سپرى كرده اند 
و اين ديدار از حساســيت بااليى برخوردار خواهد بود. دو تيم براى 
صدرنشينى قدم به ميدان خواهند گذاشت و كسب 3 امتياز از اهداف 
دو تيم ماليرى خواهد بود. قضاوت اين بازى را سجاد ابوالفتحى، اكبر 
جعفرى و طاهر عافبتى به عهده دارند.و سرانجام در سومين بازى تيم 
فتح كبودراهنگ ميزبان گرين كشاورز نهاوند است هر دو تيم در هفته 
نخســت مقابل حريفان تن به شكست داده اند و در اين ديدار هدفى 
جز پيروزى و كســب 3 امتياز ندارند. اين ديدار نيز حساسيت خاص 
خود رادارد و مى تواند بازى جذابى باشــد.اين مسابقه را على عارفى، 

ميالد قمرى و مهدى توسلى قضاوت خواهند كرد.

تكواندو كاران استان در بابلسر 
 تيم منتخب تكواندو دختران وپسران نوجوان استان براى شركت 
در مســابقات قهرمانى كشور اواســط آبان ماه راهى استان مازندران 
مى شوند .با اعالم هيأت تكواندو استان كادر فنى تيم نوجوانان تركيب 
نهايى تيم دختران وپسران استان اعزامى به مسابقات قهرمانى كشور كه 

در استان مازندران شهر بابلسر برگزار مى شود مشخص شد .
اسامى تيم نوجوانان دختر در اوزان دهگانه:

زهرا فرخى،حانيه حاتمى،فاطمه محمدى،مينا سبزعلى،فاطمه احمدى 
فردوس،زهرا قهرمانى،زينب اسدى وپرنيان مهرى

سرمربى و سرپرست: راضيه خدابنده لو
مربيان:فاطمه جمالى وسحرشكرى بابايى

اسامى تيم نوجوانان پسر در اوزان دهگانه:
على مرادى، حسين حانجانى،پارســا ديوانى،عليرضا عيوضى، سعيد 
سپاهى،محسن تقى زاده، آرش ســليمانى،مهدى اكبرى،حسين يارى 

وشايان معارف وند
سرپرست : ولى ا... شعبانى
سرمربى : وحيد احتظاظى

مربيان : مجتبى كريمى وحسين همايونى

آخر هفته با فوتبال باشگاه ها استان
 مســابقات فوتبال اســتان در رده هاى مختلف امــروز و فردا در 
شهرهاى مختلف اســتان برگزار مى شود و تنور فوتبال در استان داغ 
است. كميته مسابقات و دپارتمان داورى هيأت استان برنامه مسابقات 
و داوران قضاوت كننده را اعالم داشــتند و امروز و فردا فوتبال روز 

شلوغى را در استان سپرى خواهد كرد.
برنامه كامل مسابقات 

پنجشنبه 8/9/ هفته پنجم زير 15 سال 
شهيد امينى................................................................................ شاهين 

ساعت 13، ورزشگاه كارگران 
داوران: ابوالفضل رحيمى يوسف جبارى و اصغر سهرابى 

اكباتان...................................................................................  شهردارى 
ساعت 13، ورزشگاه شهيد شمسى پور 

داوران: مجيد حبيبى، ابوالفضل بيات و على وزينى 
پنجشنبه 8/9/ هفته پنجم ليگ دسته اول استان 

شهداى باباعلى بهار...........................................................  مهر اللجين 
ساعت 14، ورزشگاه جوانان بهار 

داوران: محمدرضا اسديان، سيدنعمت ميرغفار و امين سخائى
رادمردان سامن......................................................  اتحاد جوان همدان 

ساعت 14، ورزشگاه مالك اشتر سامن 
داوران: ميثم ترك، عرفان ملكى و مصطفى جوكارى 

آراد جورقان........................................................  صنايع دستى اللجين 
ساعت 15، ورزشگاه شهيد شمسى پور 

داوران: مجتبى مظاهرى، مجتبى دى آبادى و عليرضا شهربارى 
پنجشنبه 8/9/ هفته دوم ليگ برتر فوتسال 

...................................................................  ميثاق اسدآباد  فاتح اسدآباد
ساعت 3، سالن كارگران 

داوران: مسعود كرمى، مسعود فرزانى و محمد عبادى 
سروش مالير..................................................................  وحدت مالير 

ساعت 3، سالن كوثر 
داوران: سجاد ابوالفتحى، اكبر جعفرى و طاهر عافيتى 

فتح كبودارهنگ.................................................. گرين كشاورز نهاوند 
ساعت 3، سالن واليت 

داوران: على عارفى، ميالد قمرى و مهدى توسلى 
جمعه 8/10 هفته ششم ليگ نونهاالن 

شهردارى همدان ..............................................................  شهيد امينى 
ساعت 11، ورزشگاه شهيد شمسى پور 

داوران: يوسف جبارى، اصغر سهرابى و على الطافى 
شهردارى مريانج...................................................  علم و ادب همدان 

ساعت 11، ورزشگاه شهيد حاجى بابايى 
داوران: مجتبى بهرامى، محمدمتين مصباح و بهنام ميرزا محمدى 

جمعه 8/10/ هفته نهم ليگ برتر استان 
شهداى سامن.....................................................................  مهر همدان 

ساعت 14، ورزشگاه مالك اشتر 
داوران: رحمان راستين عرفان ملكى و محمد فرهمند 

وحدت مالير....................................................  ستاره سرخ تويسركان 
ساعت 14، ورزشگاه تختى 

داوران: محمد مولوى، رسول صالحى و مسعود اميرى 
............................................  پاسارگاد نوين نهاوند  علم و ادب همدان

ساعت 14، ورزشگاه شهيد شمسى پور 
داوران: محمد اميرنژاد، سيدنعمت ميرغفار و امين سخائى

.........................................  هالل احمر تويسركان  گرين كشاورز نهاوند
ساعت 14، ورزشگاه عليمراديان 

داوران: اميد جمشيدى، سامان سحاب منشى و ابوالفضل بيات 
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پيشخوان
درخشش ژيمناستيك كاران همدانى در كشور

ــى و  ــوم تيم ــام س ــب مق ــا كس ــى ب ــتيك كاران همدان  ژيمناس
ــور  ــه كش ــه س ــابقات منطق ــگ در مس ــدال رنگارن ــب 21 م تصاح

ــيدند ــوش درخش خ
ــران در  ــتيك دخت ــته ژيمناس ــور در رش ــى كش ــاى قهرمان رقابت ه
ــا شــركت برترين هــاى كشــور از  ــه مــدت دو روز ب دو رده ســنى ب
ــالم ،كرمانشــاه در خــرم  ــم ،همدان،مركزى،اي اســتان هاى لرســتان ،ق
آبــاد برگــزار شــد وپايــان ژيمناســتيك كاران همدانى در دو رده ســنى 

در بخــش انفــرادى صاحــب 21 مــدال رنگارنــگ شــدند
ــوم  ــام س ــدان مق ــم هم ــورى تي ــاى كش ــت ه ــن دوره از رقاب در اي
تيمــى مســابقات منطقــه ســه كشــور را بــا مربيگــرى خانــم جيرانــى 

كســب نمــود
ــدال  ــه كســب 21م ــق ب ــتيك كاران موف ــرادى ژيمناس در بخــش انف

ــگ شــدند رنگارن
■ نتايج در بخش انفرادى :

فاطمه آخوندى در پرش خرك، موازنه وقهرمان قهرمانان
نازنين زينب يارى درحركات زمينى وموازنه

محدثه زينى درحركات زمينى
ماندانا سنگرى درحركات زمينى و موازنه

سوگل قنبرى درحركات زمينى و پرش خرك
باران غفارى در موازنه

سونيا سليمانى در پرش خرك و سونيا سليمانى پارالل
عسل اميدى درحركات زمينى،حركات زمينى و پارالل

نيوشا فيروزى درحركات زمينى
حانيه زيورى در پرش خرك و پارالل

نگار صالحى در حركات زمينى و پارالل

11هندباليست استان در 
ليست منتخبين كشور

 11 هندباليســت  اســتان در ليست 
منتخبين فدراســيون هندبال جمهورى 
اســالمى ايران قرار گرفتند.مســابقات 
اســتعداد هاى برتر هندبــال دختران و 
پســران كشور در شــهرهاى بندرانزلى 
و يــزد برگــزار شــد و 11 نفــر از 
هندباليست هاى استان در ليست منتخبين 
اسالمى  جمهورى  هندبال  فدراســيون 
ايران قرار گرفتند.تيم هاى ســالنى مالير 
وساحلى قروه درگزين به نمايندگى از 
اســتان در اين رقابت ها شركت داشتند 
كه در پايان 6 نفر از تيم هندبال ســالنى 
دختران(مالير) و 5 نفر هم از تيم هندبال 
ساحلى پسران(قروه درگزين و همدان) 

در تيم منتخب فدراسيون قرار گرفتند.
، لمير ه ما ئد ما ، للهى ا عبد ا شــيد ر آ

دنياشــيرز ادى ،هديــه كارگر،نســترن 
راد  محمــدى  وفاطمــه  نيكخــواه 
دختران منتخب ماليــر ومحمد مهدى 
غفرانى،حســين  رضا  حيدريان،محمد 
طاهرى،اشــكان زندى و امير حســين 
مداح نژاد پسران منتخب قروه درگزين 
وهمدان در ليســت منتخبين فدراسيون 
هندبــال جمهورى اســالمى ايران قرار 

گرفتند.

همايش پياده روى 
خانوادگى در كبودراهنگ

 به مناسبت گراميداشت هفته تربيت 
بدنى و روز شهرســتان همايش بزرگ 
پياده روى خانوادگى با استقبال گسترده 
هزار نفر از اهالى شهرستان كبودراهنگ 

برگزار شد.
به مناســبت گراميداشــت هفته تربيت 
بدنى و روز شهرستان با همكارى اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان، شهردارى 
، هيأت ورزشهاى همگانى و روستايى 
عشــايرى و ساير دســتگاه هاى دولتى 
همايش بــزرگ پياده روى خانوادگى با 
استقبال گستره اهالى و با حضور حدود 
1000 نفر از خانواده ها در شهرســتان 

كبودر اهنگ برگزار گرديد.
در اين همايش خانــواده ها فاصله دو 
كيلومترى پارك الله تا ســتاد 5 را پياده 
روى كردند و در پايان مسير به قيد قرعه 

جوايز نفيسى به حاضرين اهداء شد.

همايش پياده روى 
بانوان در ازندريان

ورزش  و  روى  پيــاده  همايــش   
مناســبت  به  بانوان  ويــژه  صبحگاهى 
گراميداشت هفته تربيت بدنى و ورزش 
با شــعار ورزش, پويايى , سالمت ملى 
در ازندريــان از توابع بخــش جوكار 
برگزار شد.همايش پياده روى و ورزش 
صبحگاهى ويــژه بانوان بــا همكارى 
اداره آمــوزش و پرورش بخش جوكار 
و هيأت ورزشهاى همگانى اداره ورش 
وجوانان شهرســتان مالير به مناســبت 
گراميداشت هفته تربيت بدنى و ورزش 
با شــعار ورزش, پويايى , سالمت ملى 
در شهر ازندريان از توابع بخش جوكار 
برگزار شــد.تعداد صدو پنجــاه نفر از 
دانش آموزان مدرســه شــهيد مطهرى 
ازندريان در اين همايش شركت كردندو 
مسير ميدان اصلى تا مدرسه را با شعار 
ورزش, پويايى , سالمت ملى طى كردند 
و در حياط مدرسه نيز با انجام حركات 
ورزشــى صبحگاهى هفته تربيت بدنى 
را گرامى داشــتند در پايــان و به پاس 
قدردانى از زحمات و تالشهاى شركت 
كنندگان در اين همايش به قيد قرعه به 
شصت نفر از آنها جوايزى كه از سوى 
اداره آمــوزش و پرورش بخش جوكار 
و هيأت ورزشــهاى همگانى شهرستان 

مالير اهداء گرديد.

قضاوت داور ماليرى 
در صربستان 

 داور ماليرى تكواندو در مســابقات 
بين المللى تكواندو كشــور صربســتان 
قضاوت كرد.رضــا صفرخانيان مربى و 
داور بين المللى تكواندو مالير از سوى 
براى  كشــورمان  تكواندو  فدراســيون 
قضاوت به مسابقات بين المللى تكواندو 

در كشور صربستان اعزام شد.
صفرخانيان در اين رقابت ها قضاوت هاى 
عادالنه اى داشــت و در آن سوى مرزها 

براى كشورمان افتخارآفرين شد.

 مســابقات تيراندازى قهرمانى آســيا از 
12 آبــان ماه جارى به ميزبانى كشــور قطر 
آغاز مى شــود و اين رقابت ها آخرين شانس 
تيراندازان كشــورمان جهت كســب سهميه 

المپيك به شمار مى رود.
چهاردهميــن دوره مســابقات تيرانــدازى 
قهرمانى آسيا 12 لغايت 22 آبان در سه رشته 
تفنــگ، تپانچه و اهداف پروازى در شــهر 
دوحه قطر برگزار مى شــود و اين رقابت ها 
آخريــن مرحلــه توزيع ســهميه بازى هاى 

المپيك 2020 توكيو خواهد بود.
در اين رقابت ها 38 سهميه بازى هاى المپيك 
بين تيراندازان تقسيم مى شود و پس از اين 
پرونده كسب سهميه در المپيك در قاره آسيا 

بسته خواهد شد.
با توجه بــه اينكه اغلب تيرانــدازان مطرح 
آسيا موفق به كسب سهميه المپيك نشده اند 
باعث شــده تا سطح مســابقات باال باشد و 
بهترين هاى قــاره كهن روى خط آتش قرار 

خواهند گرفت.
در تركيب تيم  ملى تيراندازى كشــورمان به 
قطر دو تيرانداز همدانــى نيز حضور دارند 
كه بخت خود را براى كسب سهيمه المپيك 

خواهند آزمود.
تيرانداز  پرافتخارتريــن  جامه بــزرگ  مه لقا 
همدانى به همراه مينا قربانى ديگر ملى پوش 
همدانى تيراندازان اســتان همدان در دوحه 
قطر خواهند بود و اين دو ملى پوش اســتان 
آخرين شــانس خود را براى كسب سهميه 

المپيك خواهند آزمود.
جامه بزرگ كه ســابقه حضــور در المپيك 
را دارد براى كســب ســهيمه از تجربه الزم 
برخوردار اســت و كادر فنى تيم ملى روى 
اين تيرانــداز همدانى حســاب ويژه اى باز 

كرده است.
وى كه در اردوى 8 روزه تيم ملى در هانوفر 
آلمان حضور داشت با آمادگى مطلوبى قدم 

به رقابت هاى آسيايى مى گذارد.
مينــا قربانى نيــز در ماه هــاى اخير حضور 
مســتمرى در اردوهاى تيم ملى و مسابقات 
برون مــرزى داشــته و از آمادگــى خوبى 
برخوردار است و جدال سختى براى كسب 

سهيمه با رقباى آسيايى دارد.
تاكنون هيچ ورزشكار استان موفق به كسب 
ســهميه المپيك 2020 توكيو نشده است كه 
اميد است تيراندازان استان نخستين چراغ را 

روشن كنند.

قطر آخرين شانس تيراندازان 
استان براى المپيك

جامه بزرگ:
براى كسب سهميه المپيك 
به مسابقات آسيايى 
مى روم 
 مه لقا جامه بزرگ تيرانداز خوب استان 
كه دو بار طعم شيرين حضور در المپيك را 
چشيده است در آستانه حضور در مسابقات 
آســيايى و قبل از اعزام عنوان كرد كه براى 
كســب ســهميه المپيك 2020 توكيو كار 
سختى در قهرمانى آســيا دارم زيرا اغلب 
حريفانم نيز موفق به كسب سهميه نشده اند.

تيرانــداز همدانى به ايرنا گفــت: تاكنون 
تيرانــدازان چين و كره جنوبــى موفق به 
كسب ســهميه المپيك نشــده اند و مابقى 
تيرانــدازان در اين مســير ناموفق بودند و 
مسابقات آسيايى دوحه قطر آخرين شانس 

كسب سهميه المپيك است.
وى افزود: با توجه بــه اينكه چند تيرانداز 

مطرح آسيايى سهميه نگرفته اند باعث شده 
تا در مســابقات آسيايى كار سختى را پيش 
رو داشته باشيم جامه بزرگ يادآور شد: تمام 
هدفم كسب سهميه در قطر است تا بتوانم 
ضمن كســب افتخار براى كشور و استان 

سومين المپيك را نيز تجربه كنم.
وى در پايان گفت: مسابقات آسيايى دوحه 
آخرين شانس ما براى كسب سهميه المپيك 
است و بايد با تمركز بااليى در اين رقابت ها 
شــركت كنم تمرينات خوبى را ســپرى 
كــرده ام و از آمادگى مطلوبــى برخوردارم 
كه اميدوارم با دعاى خير مردم ايران زمين 
به خصوص هم اســتانى هاى عزيزم به اين 

افتخار دست يابم.
مه لقا جامه بزرگ براى آشنايى با ميادين و 
محل برگزارى مســابقات چند روز زودتر 
هفتم آبان ماه راهى قطر شــد و مينا قربانى 
ديگر تيرانداز كشورمان با گروه دوم يازدهم 

آبان ماه اعزام خواهد شد.

 هفته هشتم از مسابقات ليگ دسته سوم كشور جام 
آزادگان بــا انجام 6 بازى امــروز و فردا در گروه دوم 
دنبال مى شــود و نمايندگان استان به مصاف حريفان 

خود مى روند.
جدال هفته گذشــته دو تيم شهردارى مريانج و ذوب 
فلزات بهار حوادث تلخى به همراه داشت و در همان 
دقايق اوليه ناتمام ماند اين هفته به ديدار تيم هاى آبيدر 

سنندج و شاهين زنجان خواهند رفت.
تيم ذوب فلزات كه در دو ديدار گذشــته خود مقابل 
ســولدوز و مريانج از داورى ضربات سنگين خورد و 

احتماالً با محروميت چند بازيكن روبرو خواهد شد با 
كوله بارى از مشكالت راهى سنندج مى شود تا با آبيدر 
اين شهر مصاف كند. سرمربى ذوب حوادث تلخ هفته 
گذشته را به داور نسبت داده و مدعى است كه اين داور 

از همان سوت آغاز به دنبال قلع و قمع تيم بهار بود.
حميد شــانه اى به خبرنگار ما عنوان كرده كه مدارك 
مستندى را به كميته انضباطى فدراسيون ارائه داده كه 
حكايت از اشتباهات داور بوده و انتظار دارد كه كميته 

انضباطى آراى خود را منصفانه صادر كند.
تيم ذوب كه در طول رقابت هاى امسال بارها از طرف 

داورى ضربه خورده است.امروز با روحيه اى نه چندان 
مســاعد به مصاف حريف مى رود. نماينده بهار كه در 
انتهاى جدول قرار دارد در اين ديدار 6 امتيازى به دنبال 
كسب پيروزى و جدا كردن خود از پايين جدول است 
و اگر بازيكنان اين تيم دچار محروميت نشود مى تواند 
با دست پر از سنندج برگردد. شاگردان شانه اى در اين 
بــازى چيزى براى از دســت دادن ندارند و به دور از 
حوادث تلخ هفته گذشته امروز فقط بايد به پيروزى و 
كسب 3  امتياز فكر كنند تا تلخى وقايع هفته گذشته با 

برد امروز شيرين شود.
ديگر تيم همدانى شهردارى مريانج امروز در ورزشگاه 
شهيد حاجى بابايى ميزبان شاهين زنجان است. دو تيم 
با 5 امتياز در انتهاى جــدول جاى دارند و اين ديدار 
فينال فانوس به دســتان مى تواند جذابيت هاى خاصى 

داشته باشد.
شاگردان محمود الماســى كه نتايج خوبى نگرفته اند 
مصمم هستند با شكار شاهين در خانه اوج بگيرند و 

خود را از انتهاى جــدول جدا كند هر چند فاصله 4
امتيازى با تيم نهم جدول مانع از باال رفتن شــهردارى 
به رده هاى باالتر را دارد اما هم شهردارى و هم ذوب 

بايد با كسب پيروزى خود را از ته جدول جدا كنند.
تيم شــهردارى اگر ضعف خط دفاعى خود را در دو 
هفته گذشته ترميم كرده باشد و از نظر روحى و روانى 
خوب باشــد در اين ديدار خانگى مى تواند با چيدن 
بال هاى شاهين به وضعيت خود سر و سامان بدهد و 

نسبت به ديدارهاى بعدى اميدوارتر باشد.
در ســاير ديدارهاى اين گروه فردا سولدوز نقده ميزبان 
برق آرا البرز اســت كه اين بازى از حساســيت بااليى 
برخوردار است. آذرآب اراك در خانه از آريونجم تهران 
پذيرايى مى كند. كيمياى تهران ميزبان شــهروند رامسر 
خواهد بــود و تيم فرهنگ البرز راهى آمل مى شــود 
تا با دماوند اين شــهر ديدار كند. در اين هفته كاسپين 
بابل اســتراحت دارد در حال حاضر آذرآب با 15 امتياز 

صدرنشين است و تيم برق آرا با 13 امتياز دوم است.

امروز در ليگ دسته سوم كشور

شاهين در دام شهردارى، ذوب در برزخ آبيدر 

سرمربى شهردارى مريانج:
با قدرت 

به مصاف شاهين مى رويم
 باتوجه به شرايط جوى وآب هوايى كه دراستان 
همــدان دراين هفته حاكم بود نتوانســتيم درزمين 
طبيعى تمرين داشته باشيم وتمرينات را درورزشگاه 
شهيدشمســى پور كه چمن مصنوعى است دنبال 
كرديم  خوشــبختانه محروم ويا مصدومى نداريم 
فقط مشــكل تيم اين است كه هيچ يك از اعضاى 
تيم حتى يك درصددريافتى نداشته اند تمام هزينه 

ها توســط مديرعامل تيم انجام گرفته است وايشان 
اميدواراست كه مسئوالن كه قول مساعدت داده اند 
بــه قول خود عمل كرده تــا بتواند درصدى ازمبلغ 
بابرد  نمايد.انشــاا...  پرداخت  را  قراردادبازيكنــان 
دراين هفته شرايط بســيارخوبى درجدول خواهيم 
داشــت واميدوارانه براى بقا درليگ 3 ونيم نگاهى 
به صعود داشــته باشيم زيرا دراين هفته ها بازيكنان 
مــا به هارمونى خوبى رســيده انــد وفوتبالى زيبا 
وتماشاگرپسندى ارايه ميدهند اميدوارم همشهريان 
فوتبال دوســت دراين بازى با حضوردرورزشگاه 
براى تيم انگيزه ايجادكرده ودربرد تيم سهيم باشند

سرمربى ذوب فلزات:
داوران 6 امتياز از ما گرفتند

 بدنبــال حوادث بــازى ذوب فلــزات مقابل 
شــهردارى مريانــج ســرمربى تيــم ذوب فلزات 
توضيحاتى دادند كه شنيدنش خالى از لطف نيست

حميد شــانه اى گفت:متاسفانه عدم كنترل بازى در 
ديدار با  شــهردارى مريانج و برخورد فيزيكى داور 
با بازيكن ما باعث تشنج در بازى شد داور درهمان 
3 دقيقه ابتدايى بازى 3 كارت زرد و يه كارت قرمز 
نشــون داد و در صحنه هاى خيلى معمولى كه مى 
تونســت با صحبت كردن و تذكر دادن رفع بشــه 
برخورد ســخت گيرانه اى داشت كه براى همگان 
حتــى ناظر بازى جالــب بود . خوشــبختانه ناظر 
بازى  درگزارش ارســالى به كميته داوران و كميته 
مســابقات صحت گفته هاى مــا را تاييد كردن و 
برخورد فيزيكى داور را عامل تشنج گزارش كردند 
وشرايط را براى ادامه بازى اتاييد كردند . همچنين 

ما شــواهد و مداركى جمع آورى كرديم كه نشان 
دهنده اين است كه رفتار داور برخواسته از لجاجت 
و با ســوء نيت بوده كه مدارك را به كميته انظباطى 
فرســتاديم كه اميدوارم  تصميــم به حقى در مورد 
اين ديدار گرفته شوددر حال حاضر بچه ها مصمم 
به ادامه مســابقات شــدن بعد از بازى با شهردارى 
مريانج دوجلســه تمرين خوب و با نشاط داشتيم . 
در مورد بازيكنان محــروم و مصدوم بايد بگم كه 
اگر مصدوميت بابك قائدى،  وحيد مرادى و مجيد 
جاللپور ســه بازيكن دفاعى ما نبود مســلما نتايج 
بهترى را رقم ميزديم . در مورد محروميت هم منتظر 
راى كميته انظباطى در مورد ديداربا سولدوز نقده و 
شهردارى مريانج هستيم . شكايتى را در مورد داور 
بازى با نقده و شهردارى مريانج تنظيم و ارائه داديم 

كه اميدوارم با بيطرفى مورد رسيدگى قرار گيرد
متاسفانه امسال به عينه شاهد ضعف در قضاوتها و 
جناحى سوت زدن داورها بوديم و به جرات ميتونم 

بگويم 6 امتياز را ازتيم ما گرفتند .
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■ دوبيتي:
ندونه در سفر يا در حضر بى خوشا آندل كه از خود بيخبر بى  
پى ليلى دوان با چشم تر بى بكوه و دشت و صحرا همچو مجنون  

باباطاهر

تسريع در روند برخورد با سيم كارتهاى 
ارسال كننده پيامك تبليغاتى

 تعداد خطوط شخصى قطع شده به دليل مزاحمت هاى پيامكى به 
147 هزار سيم كارت رسيده است.

 اين آمار از تســريع روند قطع خطوط و مسدودسازى 13 هزار سيم 
كارت طى 3 ماه حكايت دارد.

به گزارش مهر،  در پى اجراى سياست قطع خطوط موبايلى كه اقدام 
به ارســال پيامك هاى تبليغاتى مى كنند، از سال گذشته تاكنون شمار 
ســيم كارت هاى شخصى مسدود شــده به دليل مزاحمت در ارسال 
پيامكهاى تبليغاتى، به 147 هزار خط رســيده است. اين آمار كه در 
پرتال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى منتشر شده است از 

تسريع روند برخورد با مزاحمت هاى پيامكى حكايت دارد.

فردا مقارنه ماه و مشترى رخ مى دهد
 كارشــناس نجوم از مقارنه ماه و مشــترى خبــر داد و گفت: اين 
رويداد نجومى به عنوان يكى از نزديكترين مقارنه هاى سال هاى اخير 
اســت.على آزادگان با بيان اينكه پنجشنبه 9 آبان 1398 شاهد يكى از 
نزديكترين مقارنه هاى ســال هاى اخير هستيم، گفت: ساعت 19:11 
فردا، ماه به 0.6 درجه اى مشــترى مى رسد و مقارنه اى بين اين دو رخ 
مى دهد.وى افزود: در اين مقارنه بسيار نزديك، فاصله بين ماه و مشترى 
تقريبا برابر با قرص كامل ماه خواهد بود. اين فرصت بســيار مناسبى 
براى عالقمندان عكاسى است كه دوربين خود را به سوى آسمان نشانه 
روند. كارشناس نجوم خاطر نشان كرد: در اين روز، خورشيد در افق 
شهر تهران ساعت 17:10 غروب خواهد كرد و فرصت مناسبى تا زمان 

مقارنه براى عالقمندان مشاهده اين منظره ايجاد خواهد كرد.

ساخت رايانه  كوانتومى مبتنى 
بر فناورى ابررسانا

 مجرى پروژه «مطالعه ابعاد فنى رايانش كوانتومى و امكان ســنجى 
بومى سازى آن» از وجود آزمايشگاه هاى مجهز و پتانسيل مناسب براى 
ساخت رايانه  هاى كوانتومى مبتنى بر فناورى ابررسانا خبر داد.به گزارش 
پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات، محمدهادى بكايى با بيان اينكه 
پروژه «مطالعه ابعاد فنى رايانش كوانتومى و امكان سنجى بومى سازى 
آن» يكى از 4 پروژه مربوط به تدوين نقشه راه فناورى كوانتومى است، 
اظهار داشــت: اخيــرأ موضوع فناورى  هاى كوانتومى در بســيارى از 
كشــورهاى پيشرو مورد تحقيق و بررســى قرار گرفته و در ايران هم 
نهادهاى مختلفى از جمله سازمان انرژى اتمى، دانشگاه عالى دفاع ملى و 
پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات به اين موضوع ورود كرده اند.

اپل رصد اطالعات كاربران را از سر مى گيرد
 اپــل اعالم كرده پس از آخرين آپديت نرم افزارى خود نيروهاى 
انســانى دوباره فرايند رصد و بررسى كليپ هاى صوتى كاربران در 

دستيار هوشمند خود را از سر مى گيرند.
بــه گزارش مهر ، اپل قصد دارد پــس از آخرين آپديت نرم افزارى 
آيفون بررسى دستورات انســانى در دستيار هوشمند خود (سيرى) 
را از ســر بگيرد.  در ماه آگوســت اپل از بررسى كليپ هاى صوتى 
كاربران توسط نيروى انسانى عذرخواهى و اين روند را متوقف كرد.
اما اقدام جديد اپل براى از سرگيرى رصد كليپ هاى صوتى كاربران 
موقعيت اين شركت در حوزه حفاظت از اطالعات كاربران را به خطر 
مى اندازد. تيم كوك مدير ارشــد اجرايــى اپل بارها اعالم كرده اين 
شركت حريم شخصى را يكى از اصول بنيادين حقوق بشر مى داند.

رونمايى از لپ تاپ هاى جديد گالكسى بوك 
QLED با نخستين نمايشگرهاى

 سامســونگ خط توليد لپ تاپ هاى گالكســى بوك خود را با 
عرضــه دو مدل تازه از آنها با نمايشــگرهاى QLED به روز كرده 

است.
به گزارش نيواطلس، اين دو مدل تازه گالكســى بوك فلكس و يون 
نام دارند و لوالى نمايشــگر و صفحه كليد مدل فلكس به گونه اى 
طراحى شده كه قابل جداسازى و اتصال مجدد باشد. گالكسى بوك 
يون در مقايسه با فلكس سبك تر بوده و براى فعاليت هاى حرفه اى 
تر توليد شده است. سامسونگ مدعى است اين دو لپ تاپ نخستين 
لپ تاپ هاى جهان با نمايشــگرهاى واقعى QLED محسوب مى 

شوند و لذا وضوح و شفافيت بصرى منحصر به فردى دارند.

آزمون بزرگ «خانه پدرى»
 ســينماى ايران روزهاى مهمى را پشــت ســر 
مى گذراند نه فقط به خاطر اين كه دو فيلمش در يك 
روز (يكى كامل و ديگرى نصفه و نيمه و غيررسمى) 
توقيف شدند، بلكه بيشتر از اين جهت كه اين انتظار 
و توقع وجود دارد كه آيا مديران سينمايى كشور كه 
فيلمى را با مجوزهاى قانونــى به نمايش درآوردند 
و بعد با تمكين به قانون و بيشــتر احترام به دستور 
نهادى ديگر آن را از پرده پايين كشــيدند، آيا موفق 
مى شــوند بر مبناى قانون، فيلم را دوبــاره به اكران 

برگردانند؟
به گزارش ايسنا، هفته پيش سينماگران و سينمادوستان 
از رفــع توقيف فيلم «خانه پــدرى» كيانوش عيارى 
خوشحال بودند و اين خوشــى چنان روزنه اميدى 
را براى شان باز كرده بود كه بعضى ها درخواست رفع 

توقيف فيلم هاى ديگرى را هم مطرح كردند.
اين خوشحالى شايد چندان هم بى جا نبود چون پس 
از نزديك به 10 ســال از اكران چندساعته اين فيلم 
و بعد توقفش، قفل اكران آن باالخره شكســته شد، 
اما اين خوشــى باز حتى يك هفته هم دوام نياورد و 
در ميانــه تعطيالت طوالنى ابتداى هفته، خبر توقيف 
«خانه پدرى» به دستور دادستانى همه را غافلگير كرد؛ 
گرچه خيلى ها از جمله شــايد خود كيانوش عيارى، 
كارگردان فيلم، اين توقيف دوباره را كه در ســينماى 
ايران اتفاقى بى ســابقه يا حداقل كم سابقه است، دور 
از انتظار نمى دانســتند، بويژه آن كه از همان روز قبل 
از اكران هجمه ها عليه اين فيلم با نسبت دادن القابى 
همچون ضددين، ضدمذهب، ضدســنت، ضدايران، 
ضدخانواده و... شدت گرفت در حالى كه هم سازنده 
فيلم و هم مسئوالن سينمايى بارها تاكيد كرده بودند 
كه اين فيلم نه در ذم سنت و دين و خانواده بلكه در 

نقد تحجر است.
اين توقيف با تعويق اكــران فيلم «مطرب» مصطفى 
كيايى هم همراه شــد كه آماده بودن فيلم و انتشــار 
گزارش هــاى منفى از آن، آن هم با جزئيات نشــان 
مى داد آن چه به عنوان «مشكل فنى فيلم» عنوان شده، 
چندان قابل باور نيســت.اما به جــز همراهى و ابراز 
تأســف تعدادى از ســينماگران در فضاى مجازى با 
فيلم «خانه پــدرى» و كارگردانش، ماجراى هجمه ها 
و خوشــحالى عــده اى پس از توقيــف فيلم جايى 
قابل تامل مى شــود كه محمد حمــزه زاده - رئيس 
سازمان ســينمايى حوزه هنرى - كه مجموعه تحت 
مديريتش يد طواليــى در تحريم فيلم هاى مجوزدار 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى دارد، در اظهارنظرى 
توييترى به نوعى براى مديران ســينما خط و نشان 
مى كشد و اكران «خانه پدرى» را حاصل لجبازى آن ها 
و انفعال شــان در مقابل هجمه ها و فشار تندروهاى 
النه كرده در خانه ســينما مى دانــد كه اين لجبازى را 
نســبت به فيلم «مطرب» هم انجام دادند و نتيجه اش 

را ديدند!

طراح پوستر بيست و ششمين جشنواره:
تلفيق تئاتر، كودك و طبيعت در پوستر 
جشنواره تئاتر كودك و نوجوان همدان

اين  پوســتر   
دوره از جشنواره 
محوريــت  بــا 
كودك  «تئاتــر، 
و طبيعــت» بــه 
شــعار  عنــوان 
جشنواره طراحى 
است.طراح  شده 
پوســتر بيست و 
ششمين جشنواره 
بين المللــى تئاتر 
كودك و نوجوان 
پوستر  در  گفت: 
از  جشــنواره 
نمادهايى استفاده 
از  كــه  شــده 

حضور كودك در طبيعت الهام گرفته اند.
 شــهرام عظيمى با بيان اينكه زمينه و اســاس اين پوستر طبيعت است، 
اظهار كرد: فرم نمادهاى پوســتر درخت اســت، اين درختان با ماسك 
تئاتر و چهره كودكان تركيب شــده كه در زمينه پوستر، فضاى نمايشى 

ايجاد مى كند.
عظيمى همچنين تصريح كرد: زمينه طرح كه همان خورشــيد است سر 
كودك و ســايه آن روى زمين تن كودك است كه با رنگ هاى متنوع و 

شاد، فضايى كودكانه ايجاد كرده است.
وى با بيان اينكه كبوتر به عنوان يكى از عناصر طبيعت در پوستر به كار 
گرفته شده است، گفت: استفاده از كبوتر در اين طرح نشان مى دهد كه 
ذهن كودكان در حال پرواز و كنكاش اســت و در خياالت خود به سر 

مى برند.
اين هنرمند همدانى ادامه داد: از كبوتران به عنوان چشم ماسك ها استفاده 
شــده و به نوعى تلفيق و تركيب طبيعت، نمايش و حالت هاى مختلف 

يك چهره است.
وى با اشاره به اينكه فضاى كلى پوستر، صحنه تئاتر است كه كودكان در 
آن نمايش اجرا مى كنند، اظهار كرد: تنه درختان در اين طرح همان پاى 

كودكانى است كه در صحنه نمايش حضور دارند.
عظيمى تأكيد كرد: در گام اول طراحى پوســتر سعى شده كه خوشايند 
بودن و لذت بردن از فرم و محتواى پوســتر مورد توجه قرار بگيرد و با 
توجه به اينكه مخاطبان اين پوستر، كودكان و نوجوانان هستند، به طور 

قطع روانشناسى كودك نيز در طراحى آن لحاظ شده است.
همــدان پايتخــت تاريخ و تمدن ايــران از 16 تا 21 آبــان ماه ميزبان 
هنرمندانى از هفت كشــور و 13 اســتان در بيست و ششمين جشنواره 

بين المللى تئاتر كودك و نوجوان خواهد بود.

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر گاه پسرى يا دخترى برايت متولّد شد ، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه 
بگو ؛ زيرا در اين صورت ، شيطان هرگز به او گزند نمى رساند.      

تحف العقول : ص 13

 جشنواره قرآن و عترت به همت 
دانگاه علوم پزشكى در استان همدان 
با شــركت بيش از 82 هزار نفر كار 

خود را از سر گرفت.
رئيــس ســتاد اجرايى بيســت و 
چهارمين جشــنواره قرآن و عترت 
دانشگاهيان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى گفت: استقبال از 
اين جشنواره بى نظير بود و 82 هزار 
و 503 تن در اين جشنواره شركت 

كردند.
رشــيد حيدرى در آييــن آغازين 
بيســت و چهارمين جشنواره قرآن 
و عترت دانشگاه هاى علوم پزشكى 
كشــور در همدان اظهار داشــت: 
ميزبان شــركت اساتيد در اين دوره 
از جشــنواره 100 درصــد افزايش 

داشته است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با عنوان اينكه 
ميهمانانى از 67 دانشــگاه كشور در همدان حضور 
يافتند يادآورى كرد: : اين جشــنواره در سه بخش 
دانشجويى، هيأت علمى و كاركنان برگزار مى شود 
كه در دور نخســت 450 تن حضــور يافتند و در 
مرحله دوم نيز اين برنامه با حضور 600 تن در حال 

برگزارى است.
وى ادامــه داد: اين جشــنواره در هفت بخش و 44 
رشته برگزار شده و امشب از  384 تن از برگزيدگان 

تقدير مى شود.
 رئيس ستاد اجرايى بيســت و چهارمين جشنواره 
قرآن و عترت دانشگاهيان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى ابراز اميدوارى كرد: با برگزارى اين 
قبيل جشنواره ها انس با قرآن بيشتر شده و سرمايه 
هاى معنوى افزايش يابد. حيدرى مقدم اظهار داشت: 
اميدوارم با توجه به برگزارى شايسته اين جشنواره، 
ميزبانى بيســت و پنجمين جشنواره سراسرى قرآن 
و عترت دانشــگاه هاى علوم پزشكى نيز به همدان 

محول شود.

گرفتارى هاى  عامــل  قــرآن  از  دورى   
بشريت است

همچنين در اين مراســم نماينده ولى فقيه در استان 
و امام جمعه شــهر همدان گفت: قرآن كتابى براى 
نجات و ســعادت بشريت بوده و دورى از آن عامل 

اصلى گرفتارى هاى عصر كنونى است.
حجت االســالم حبيب اهللا شــعبانى موثقى ، قرآن 
كريم را محل تجلى خداوند دانست و اظهار داشت: 
آيات الهى نجات بخش بشريت است و در صورت 

تمسك به آن مى توان به سعادت دست يافت.

وى مهمترين علت بروز آسيب هاى اجتماعى 
را بى توجهى به آيات الهى دانســت و اضافه 
كرد: دورى بشريت از قرآن از مهمترين عوامل 

مشكالت و گرفتارى هاى جامعه است.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه شهر 
همــدان بيان كرد: توجه به ايــن آموزه ها در 
بطــن زندگى و اجرايى كــردن آن در جامعه 
براى ســعادت ضرورى است اما تاكنون بشر 

حقايق قرآن را درك نكرده  است.
حجت االسالم شعبانى موثقى ابراز اميدوارى 
كرد: برگزارى اين قبيل جشــنواره ها بسترى 
براى بازگشــت به قران باشد و جامعه براى 
دســتيابى به آرامش و نورانيت به اين كتاب 
الهى تمسك كند.وى بيان كرد: ترويج آموزى 
هــاى دينى و قرآن در جامعه يكى از وظايف 
اصلى مســئوالن اســت در حاليكــه آنگونه 
كه بايد در اين حوزه تالش نشــده است.در 
اين مراســم پيام ويدئويى آيت اهللا جوادى آملى 
از مراجع تقليد، به مناســبت بيســت و چهارمين 
جشــنواره قرآن و عترت (ع) دانشگاه هاى علوم 
پزشكى كشور براى حضار به نمايش گذاشته شد 
همچنين متن پيام وزير بهداشــت كه به مناســبت 
برگزارى اين جشــنواره اعالم شــده بود توسط 
معــاون پرســتارى وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكى قرائت شد.در اين آيين، در هفت 
بخش و 44 رشــته از 384 برگزيده قرآنى با اهداى 

تنديس و جوايز تقدير به عمل آمد.

كتاب باز
باز»  «كتــاب   
اى  برنامه  عنــوان 
اســت  فرهنگــى 
كه از شــبكه نسيم 
شــود.  مى  پخش 
اين برنامه با اجراى 
در  صحت  سروش 
قالب يك مقدمه با 
اعم  رويكــرد  پنج 
از داســتان نويسى 
ورزش،  شــعر،  و 
ادبيــات آيينــى و 
سينماگران  ارزشى، 

و هنرمنــدان عرصه نمايش كار خود را آغاز خواهد كرد. پخش فصل ســوم 
اين برنامه از 25 مهرماه آغاز شــده است. بخش اصلى «كتاب باز» به گفتگو با 
افراد مشــهور درباره كتاب اختصاص دارد. اينكه آن ها چه مى خوانند و چرا، 
و اينكــه چه كتاب را به مخاطب پيشــنهاد مى كنند، مهمترين ايده اين برنامه 
تلويزيونى است. سروش صحت هم به عنوان فردى كه با كتاب غريبه نيست 
و از طرفى توانايى بااليى در اجرايى خوب دارد، توانسته برنامه را جذاب پيش 
ببرد. پيشــنهاد مى كنيم اين برنامه را ببينيــد و كمى درباره كتاب هاى خوب 
و ارزشــمند بيشتر بشــنويد و بدانيد. «كتاب باز» به تهيه كنندگى و كارگردانى 
محمدرضا رضاييان و اجراى سروش صحت شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 از 

شبكه نسيم پخش مى شود.

كافه گردى
 كافه نشينى در عصرهاى 
پيشــنهادى  همدان  پاييــزى 
نيست كه بشود راحت از آن 
عبــور كرد.مى توانيم به جاى 
نشســتن در خانه و خوردن 
چاى مجانى، بــه كافه برويم 
و چند دقيقه اى با دوســتان 
و عزيزانمــان بنشــينيم. اين 
فرهنگ چند سالى هست كه 
در همدان هم پا گرفته است. 
كافه هــا، به نوعــى كاركرد 

پاتوق در جوامع ســنتى را دارند. در زمــان قديم، قهوه خانه ها همان كافه هايى بودند كه 
مردم (مردها) مى توانستند چند ساعتى در آن بنشينند، چايى بخورند و تنباكويى دود كنند. 
امروز كاركرد كافه، كم شباهت به همان فرهنگ قديمى نيست با اين تفاوت كه جنسيت در 
آن نقشى ندارد و تنوع انتخاب ها نيز در آن بسيار است. پيشنهاد امروز ما به شما كافه نشينى 
است. اگر دوست داريد با خانواده تان كافه برويد، سعى كنيد كافه هايى را انتخاب كنيد كه 
فرهنگى تر باشند و از دود و دم هم در آن ها خبرى نشيند. رفتن به يك كافه خوب، تجربه 

جذابى براى يك آخر هفته پاييزى است.

جنابت و مكافات
 خواندن بعضى كتاب ها، به ويژه براى 
آن هايى كه دغدغــه خواندن كتاب هاى 
مهم و تاريخ ســاز را دارند، از نان شــب 
هم واجب تر اســت. يكى از اين كتاب ها 
«جنايت و مكافات» اثر درخشان «فئودور 
داستايوفسكى» اســت. جنايت و مكافات 
داســتان جوانى فقير به نام راسكلنيكوف 
اســت كه پيرزنــى را با تبر مى كشــد و 
طالهايش را به ســرقت مى بــرد. اينكه 
چرا اين جنايت اتفاق افتاده و انگيزه هاى 
روحــى قاتل چه بــوده، درون مايه اصلى 
اين داستان است. داستايوفسكى داستان را 
با جدال ايمــان و عذاب وجدان پيش مى 

برد. آنچه كه اين كتاب را بين شاهكارهاى تاريخ ادبيات جهان قرار داده نگاه خاص و عجيب 
داستايوفســكى به انسان، اخالق، گناه و جامعه است. مهرى آهى، احمد عليقليان و حميدرضا 
آتش برآب بهترين مترجمانى هستند كه تا امروز توانسته اند اين اثر را به بهترين شكل به فارسى 
ترجمه كنند. جنايت و مكافات كتاب حجيمى اســت كه بايد به دقت خوانده شــود. پس اگر 

مى خواهيد خواندن اين كتاب را آغاز كنيد بايد صبور باشيد و از همه صفحاتش لذت ببريد.

شب، سكوت، كوير 
 چند روز در شهر تامپر فنالند جايزه جهانى موسيقى «وومك» به كيهان 
كلهر، آهنگســاز و نوازنده كمانچه و ســه تار ايرانى اهدا شد. كلهر هم اين 
جايزه را به محمدرضا شــجريان، استاد موسيقى ايرانى تقديم كرد.  پيشنهاد 
شــنيدنى اين هفته ماه به شما گوش دادن به اثرى جاودانه از اين دو هنرمند 
بزرگ موســيقى ايران است. شب، ســكوت، كوير نام آلبوم موسيقى سنتى 
ايرانى اســت با آهنگ سازى كيهان كلهر و با صداى محمدرضا شجريان كه 
در ســال 1373 ضبط موسيقى، در ســال 1376، ضبط آواز و تدوين؛ و در 
سال 1377 منتشر شــد. اين آلبوم در آواز دشتى بوده و توسط كيهان كلهر 
آهنگ سازى و تنظيم شده است. بيشتر ترانه هاى اين آلبوم بر اساس موسيقى 
مقامى شمال خراسان اســت. قطعه «ببار اى بارون» مشهورترين بخش اين 
آلبوم است كه با صداى استاد شجريان يكى از معروف ترين قطعات موسيقى 
ســنتى در بين مردم را رقم زده اســت. عصرهاى بارانى پاييز همدان را با 
صداى شجريان و كمانچه بى نظير كيهان كلهر و تار حسين عليزاده به يك 

عصر دلچسب تبديل كنيد.

پيشنهاداتى فرهنگى براى داشتن آخر هفته اى جذاب تر

ببار اى بارون، ببار...
رفتنى

ديدنى

خواندنى

 شنيدنى

رئيس علوم پزشكى استان:

82 هزار نفر درجشنواره قرآن و عترت 
شركت كردند

تئاتر كودك بهترين 
وسيله براى 
آموزش احترام به 
طبيعت است

 تئاتر كودك بهترين وسيله براى آموزش احترام 
به طبيعت اســت و شعار بيســت و ششمين دوره 
جشــنواره مى تواند به خوبى ايــن موضوع را به 
كودكان آموزش دهد. يك كارگردان تئاتر با عنوان 
اين مطلب  گفت: شــعار "كودك، طبيعت، تئاتر" 
خوب و سنجيده انتخاب شده و احترام به طبيعت 
و اينكه فقط يك زمين داريم،  موضوع بسيار مهمى 
اســت كه مى توان با زبان تئاتــر اين موضوع را به 

كودكان آموزش دهيم.
اكــرم ابوالمعالى اظهار داشــت:  تئاتــر كودك و 
نوجوان بايد موجب فكر و انديشــه براى بچه ها 
شود تا درباره خودشــان و هويتشان سوال و فكر 
كنند و در هر رده ســنى، از كــودك و نوجوان تا 
خردســال بايد ويژگى هاى مخاطب را شناخت و 

همسو با نياز آن ها كارى توليد كرد.
وى با بيــان اينكه والدين تئاتر را براى تماشــاى 

كودكان و نوجوانان انتخــاب مى كنند، افزود: بايد 
توجــه كنيم هر بــذرى كه در ذهــن فرزندانمان 
مى كاريم، بــى ترديد در آينده بــر روى آنها تاثير 

مى گذارد.
بيست و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجــوان به دبيرى مجيد قناد با شــعار"كودك، 
طبيعــت، تئاتر" از 16 تا 21 آبان به ميزبانى همدان 

برگزار مى شود.


