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بهشِت برین است 
ایران زمین

 چند ســال پیش، در صف پُست کتاب 
در نمایشگاه بین المللی تهران بودم..

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در 
چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا 
)ســکته مغزی و ام اس( گفت: این همایش 
برای چهارمین سال است که برگزار می شود 
و آرزو داریم در مرحله بین المللی نیز برگزار 

شود.
رشید حیدری مقدم ادامه داد: این واقعیت تلخ 
را باید بپذیریم که از جمعیت جوان دهه ۶۰ 
عبور کرده ایم و تا سال ۲۰۳۰ جمعیت کشور 

ما سالخورده خواهد بود.
به گزارش ایســنا، وي با اشاره به اینکه ما با 
تعریفی از توانبخشــی که کلینیکی با فضای 
بسته اســت، عبور خواهیم کرد و اگر نتواند 
نیــاز روز را جواب دهد بــا چالش بزرگی 

مواجهــه خواهیم شــد، ادامــه داد: کاهش 
ازدواج و افزایش طالق پیری جمعیت را در 
پی خواهد داشت و با عوارض زیادی مواجه 
خواهیم بود پس از االن باید توانبخشی را به 
عنوان نیاز اصلی جامعه در دســتور کار قرار 

دهیم.
وی با بیان اینکه در حوزه کیفیت توانبخشی 
رشــد زیادی داشــتیم، تصریح کــرد: اگر 
توانبخشــی را به داخل خانواده نبریم ما را 
زمین گیــر خواهد کرد و اگر فرد را مدیریت 
کنیم که مشــکالت خود را حــل کند، نیاز 

جامعه بسیار بیشتر از این خواهد بود.
حیــدری مقدم تصریح کرد: تا ســال ۲۰۳۰ 
حــدود ۷۰ درصد مشــاغل از بین خواهد 

رفت و خانه ها هوشــمند خواهد 
شد و اگر توانبخشی به روز شده 
و نیازها مطابق اکنون به روز شود، 
مشــکالت ما را برطرف خواهند 

کرد.
وی با بیان اینکــه افزایش وزن، بی 
تحرکی و جزیــره ای زندگی کردن 
مشکالت زیادی را برای ما به وجود 
آورده است، گفت: برنامه ای برای 
مدیریت فضای مجازی انجام دادیم 
و از ۱۰۰ دانش آموز یک مدرســه 
مرفه نشــین تســت دو گرفتیم و 
دریافت کردیم که چهار درصد این 
دانش آموزان نمی توانند بدوند که 

این میزان برای آینده جامعه ما فاجعه است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا بیان 
کرد: بخش عمده نگاه ما این اســت که بچه 
ما به پول نیاز دارد و باید نیازهای مادی وی 
را برطرف کنیم درحالیکه این اشتباه است و 

فرزندان ما به پدر و مادر نیاز دارند.
 وجود ۱۸۰۰ بیمار ام اس 

در همدان
دبیر همایش توانبخشی عصبی نیز گفت: از 
هر پنج ایرانی یک نفر زیر ۵۰ ســال سکته 
مغزی و ساالنه ۱۰۰ هزار نفر در ایران سکته 

می کنند.
دکتر امیر رحمانی ســبک زندگی مدرنیته را 
از دالیل بروز سکته مغزی عنوان و تصریح 

کــرد: در کل دنیا از هر چهار نفر یک نفر در 
معرض ســکته است و باید تالش کنیم تا ما 

جز آن چهار نفر نباشیم.
وی با بیان اینکه ما رکــورددار بروز ام اس 
در خاورمیانه هســتیم، تأکید کرد: تعداد ۷۲ 
هزار ایرانی دچار بیماری ام اس هســتند که 
بیشترین شــمار مبتالیان به این بیماری در 

اصفهان و تهران ساکن هستند.
رحمانی با بیان اینکــه ۱۸۰۰ بیمار مبتال به 
ام اس در همــدان وجود دارد، یادآور شــد: 
در دو روز برگزاری همایش ۵۰ ســخنرانی 
از اســاتید کاردرمانی، پروتز، مغز و اعصاب 

ارائه خواهد شد.
 روزانه ۴۰۰ ایرانی سکته می کنند

مشــاور وزیر بهداشــت در امور توانبخشی 
گفت: در ایران ساالنه ۱۵۰ هزار نفر و روزانه 
۴۰۰ نفر به ســکته مغزی دچار می شوند که 
این بیماری رتبه نخست بیماری های کشور 

است.
محمدتقــی جغتایی با بیــان اینکه خدمات 
بهداشتی روز به روز گسترده تر شده و نیاز 
به توانبخشی نه تنها کم بلکه افزایش می یابد، 
افزود: افزایش امید به زندگی، تغییر ســبک 
زندگــی، تغییر الگو بیماری هــا از واگیر به 
غیرواگیر، تغییر رویکرد و تعریف توانبخشی 
و زنده مانــدن کودکان کم تــوان از دالیل 

توسعه توانبخشی در جامعه است.
مشــاور وزیر بهداشــت در امور توانبخشی 

بــا تأکید بر اینکه خدمات توانبخشــی روز 
به روز گســترش می یابد، بیان کرد: هدف 
توانبخشی بازگرداندن فرد به جامعه است از 
این رو خدمات توانبخشی به صورت زنجیره 
ای، پیوسته، مداوم و قابل جدا شدن از نظام 

سالمت و رفاه نیست .
وی با اشــاره به اینکه توانبخشــی باید در 
سطح اول خدمات قرار بگیرد و بیمارستان ها 
یونیت هایی برای این بیماران داشــته باشند، 
تصریح کرد: در آمریکا ساالنه ۸۰۰ هزار نفر 
به سکته مغزی دچار می شوند که ۲۰ درصد 
آنها می میرند و دوم سوم آنها به توانبخشی 

نیاز دارند.
جغتایی با بیان اینکه ۳۰ درصد کســانی که 
در ایران به سکته مغزی دچار می شوند، زیر 
۵۰ سال هســتند و میانگین این عارضه در 
کشور ما ۵۰ سال است که کاهش سن سکته 
عاملی هشــداردهنده است، خاطرنشان کرد: 
اگر درمان در چهار ساعت اول وقوع سکته 
صورت بگیرد، ۳۰ درصد بیماران بهبود می 
یابند از این رو توانبخشی سکته مغزی جزء 

ضروریات است.
مشاور وزیر بهداشــت با بیان اینکه وزارت 
بهداشت طی دو سه سال اخیر پیشنهاد داده 
که شناسنامه استاندارد خدمات سکته مغزی 
ایجاد شــود چرا که سکته مغزی به مدیریت 
نیاز دارد، اضافه کرد: توانبخشــی کار تنهایی 

نیست و باید تیمی انجام شود.

 با انجام اقدامات جانبی و پیگیری های 
انجام شــده تا یک ماه آینده سرویس دهی 
دســتگاه "ام.آر. آی " در بیمارستان شهید 

قدوسی نهاوند آغاز خواهد شد.
نماینــده نهاوند در مجلــس گفت: نهاوند 
در مقایسه با ســایر شهرستان ها در بحث 
ســالمت و خدمات پزشــکی یک جایگاه 

رفیع در ۳ سال گذشته پیداکرده است.
حســن بهرام نیا در شــورای اداری شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان نهاوند با اشاره 
به نقش بهداشــت در توســعه و سالمت 
اجتماعی گفت:  بیمارستان شهید قدوسی 
این شــهر با پیگیری های مستمر و رعایت 
استانداردها و تالش جمعی زودتر از سایر 

شهرستان ها به افتتاح رســید.نماینده مردم 
نهاوند در مجلس افزود: در جریان تکمیل 
بیمارستان معاون وزیر هر دو هفته یک بار 
برنامه بازدید از روند ســاخت بیمارستان 

داشتند.
وی با اشــاره به پیگیری های انجام شده در 
راســتای جذب اعتبار و خرید تجهیزات، 
گفــت: با انجــام اقدامات جانبــی تا یک 
ماه آینــده ســرویس دهی "ام.آر. آی " در 

بیمارستان نهاوند انجام خواهد شد.
بهــرام نیا بابیــان اینکه شهرســتان نهاوند 
هفتادمین شهری بود که برای گرفتن "ام.آر. 
آی " اقدام کرد، گفت: این در حالی اســت 
که "ام.آر. آی " به شهرستان های باالی ۴۰۰ 

هزار نفر جمعیت اختصاص داده می شــود 
درحالی که نهاوند با ۱۸۰ هزار نفر جمعیت 
برای گرفتن این سیستم تقاضا کرده بود و 
خوشبختانه موفق به گرفتن آن شد.وی بیان 
کرد: از ۷۰ شهری که درخواست دریافت " 
ام.آر. آی " داشتند به دلیل عدم اختصاص 
ارز توسط بانک مرکزی در جریان تحریم ها 
به ۳۰ و پس ازآن به ۱۳ مورد و درنهایت به 

۱ مورد کاهش یافت.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای 
اســالمی گفــت: درنهایت بــا همکاری 
رئیس بیمارســتان قدوسی و رئیس شبکه 
بهداشت و درمان نهاوند توانستیم سیستم 
تجهیزاتی"ام.آر. آی " را در شــرایطی که 

دســت بهداشــت و درمان شهرستان از 
اعتبــار خالی بود بدون پرداخت هزینه ای 
بــا پیگیــری و رایزنی های  دســتگاه را 
بســیاری در اوج ناامیدی برای شهرستان 

بیاوریم. به دست 
بهرام نیا با اشــاره بــه اینکه ۳۴ مرکز جامع 
ســالمت بااعتبــار ۱۶ میلیــارد تومان در 

شهرســتان نهاوند راه اندازی شــده است، 
گفت: کلینیک جامع ســالمت شهر نهاوند 
نیز بااعتباری بالغ بر ۵.۵ میلیارد تومان ساخته 
شــد.وی افزود: درمانگاه شهر فیروزان با 
بهره گیری از ظرفیت بنیاد علوی در دست 
اجرا اســت و در روزهــای آینده پس از 

دیوارکشی به بهره برداری خواهد رسید.

اکوسیستم کارآفرینی 
در همدان ایجاد شود

 معاون پژوهشــی و فناوری دانشگاه بوعلی سینا همدان 
با بیان اینکه امروز در کشــور شــاهد رشــد و شکوفایی 
شرکت های دانش بنیان هســتیم گفت: باید یک اکوسیستم 

کارآفرینی ایجاد کنیم.
به گزارش فــارس، غالمحســین مجذوبــی در »همایش 
شتابدهنده های همپیوند در دانشگاه بوعلی سینا« با بیان اینکه 
در دنیایی امروز باید با واژگانی چون کســب ثروت از علم، 
کارآفرینی، اســتارت آپ و دانش بنیان آشنا شویم اظهار کرد: 

باید به این واژگان جامه عمل بپوشانیم.
وی با اشاره به اینکه امروز در کشور شاهد رشد و شکوفایی 
شرکت های دانش بنیان هستیم افزود: دانشگاه بوعلی سینا نیز 

در این مسیر در حال حرکت است.
معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه بوعلی سینا همدان با 
اشــاره به اینکه مشــکالت زیادی در این مسیر وجود دارد 
اما نباید ناامید شــد ادامه داد: منحنی رشــد مقاالت علمی 
در دانشــگاه بوعلی آغاز شده اســت به طوری که در سال 
۲۰۰۱، ۱۰ مقاله علمی چاپ شــده در حالی که در ســال 
۲۰۱۹، یک هزار و ۴۵۰ مقاله بین المللی چاپ شــده است.
وی با اشــاره به اینکه صنعت و دانشگاه باید پیوند بخورد 
گفت: در دانشگاه بوعلی فضایی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ 
متر مربع برای مرکز نوآوری تعبیه شده که شتابدهنده ها نیز 
به این مرکز متصل خواهند شــد.مجذوبی با تأکید بر اینکه 
باید یک اکوسیســتم کارآفرینی ایجاد کنیم افزود: مسئوالن، 
دانشگاه بوعلی، دانشجویان و سرمایه گذاران ریسک پذیری 
نقش ارزنده ای برای ساخت  این اکوسیستم خواهند داشت.

وی اظهار کرد: هدف ما کسب ثروت از علم است به طوری 
که شــرکت های دانش بنیان به مراتب درآمد بیش از درآمد 

نفت دارند.

اختصاص ۵ درصد از ارثیه مرحوم 
یار محمد کیانی به ورزش شهر گیان

 باهدف ترویج و توسعه ورزش در شهرستان نهاوند 
خانواده مرحوم ســرهنگ پاســدار یارمحمــد کیانی ۵ 
درصــد از ارثیه خود را به توســعه ورزش شــهر گیان 

اختصاص داد.
ســلمان کیانی عضو شــورای شــهر گیان و برادر مرحوم 
کیانی، گفت: باهدف ترویج و توسعه ورزش در شهرستان 
نهاوند خانواده مرحوم ســرهنگ پاسدار یارمحمد کیانی ۵ 
درصد از ارثیه خود را به توســعه ورزش شــهر گیان و ۵ 
درصد دیگر نیز به توسعه و تجهیز مدرسه حافظ شهر گیان 

اختصاص داده است.
وی افزود: در حال حاضر مدرســه حافظ گیان در مرحله 

نخست حدود ۱۱ میلیون تومان دریافت کرده است.
کیانی تصریح کــرد: با هماهنگی های صورت گرفته مقرر 
شــد که اداره ورزش شهرستان نســبت به معرفی شماره 

حساب جهت واریز این مبلغ اقدام کند.
گفتنی است که ۵ درصدی که برای این مهم در نظر گرفته 
شده با توجه به وصیت و نیات بازماندگان صرفا در ورزش 

شهرگیان قابل هزینه است.

جریمه میلیونی 
متصدی تاالر 

غذاخوری در همدان
 مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی همدان 
گفت: متصــدی یک تاالر غذاخوری به اتهام 
گرانفروشــی به پرداخــت ۲۱۲ میلیون ریال 

جریمه محکوم شد. 
علیرضا حسن پور در تشریح این خبر گفت: 
پس از دریافت گزارشی از گرانفروشی یکی 
از تاالرهای غذاخوری همدان موضوع مورد 

رسیدگی قرار گرفت.
به گــزارش ایرنا، وی اضافه کــرد: این فرد 
اقــدام به تخلف گرانفروشــی انواع غذاهای 
ایرانی چلوجوجه مخصوص، زرشــک پلو با 
مرغ از قیمت تعیین شده کرده بود که در این 
خصوص پرونده ای در شــعبه هیأت بدوی 
تعزیرات حکومتی همدان تشــکیل و پس از 
کارشناسی و احراز تخلف، متخلف به جزای 

نقدی در حق دولت محکوم شد.
تعزیرات حکومتی همدان همچنین  مدیرکل 
از جریمه چهار واحــد صنفی به اتهام تقلب 
در آبلیموگیــری خبرداد و افــزود: برخی از 
واحدهای لیمو فروشی واقع در بازار مرکزی 
همدان لیموی باکیفیت را در معرض دید مردم 
قرار داده ولی درهنگام آبگیری آن را با لیموی 
بی کیفیت تعویض وتحویل مشتری می دادند.

حســن پور افزود: هیأت بدوی این اداره کل 
پس از تشریفات قانونی متهمان را در مجموع 
به پرداخت ۶۵۳ میلیون ریال جزای نقدی در 
حق دولت محکوم کرد همچنین ســه واحد 
از آنهــا عالوه بر جریمه نقدی به مدت هفت 
روز پلمب و پارچه تخلف نیز بر ســردر این 

واحدها نصب شد.  

پیش بینی برداشت ۱۲۰ هزار 
تن چغندرقند در نهاوند

  کشاورزان نهاوندی امسال ۱۲۰ هزار تن 
چغندرقند تولید و به ۵ کارخانه تولید قند و 

شکر تحویل می دهند.
رئیــس جهــاد کشــاورزی نهاونــد گفت: 
شهرســتان نهاوند با داشتن اراضی مستعد و 
بــا بهره گیری ازنظر کارشناســان در چندین 
محصول قطب تولید در استان همدان است 
که کشت چغندرقند یکی از این محصوالت 

است.
 رئیس جهاد کشاورزی نهاوند افزود: امسال 
در شهرستان نهاوند ۳ هزار هکتار از اراضی 
به کشــت چغندرقند اختصاص یافته است و 
کار برداشت این محصول این همچنان ادامه 

دارد.

بزرگترین تولیدکننده الیاف تایر 
یکسال پس از تعطیلی دوباره فعال شد

پایان افت وخیز 
کیان ُکرد مالیر

دستگاهام.آر. آی بیمارستان شهید قدوسی نهاوند 
تا یک ماه آینده راه اندازی می شود

همایش توانبخشی عصبی ابن سینا برگزار شد

توانبخشی باید وارد منازل شود

برترین های جشنواره تئاتر معرفی شدند 
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 جمعه ثبت نام طرم ملي مسکن در همدان از طریق سایت 
tem.mrud.ir آغاز مي شود

مسکن ملي 
براي متوسط ها است

■ تفاوت های طرح اقدام ملی و مسكن مهر
■ کارشناس اقتصاد مسكن: اولویت با تكمیل مسكن مهر است

■  قیمت هر متر مسكن ملي در همدان حداقل 2/5 تا 3/5 میلیون تومان بدون احتساب 
قیمت زمین است
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بهشِت برین است ایران زمین
توکل دارائی «

 چند سال پیش، در صف پُست کتاب در نمایشگاه بین المللی تهران 
بودم که فرصت گپی چند دقیقه ای با یک اســتاد ُکردِ دانشگاه ارومیه 
پیدا کردم. او از اوضاع و احوال فرهنگی علمی و جو عمومی همدان 
پرســید و من در آن فرصت کوتاه پاسخ های متناسب دادم. اما آخرین 
جمله اش که بعد از گذشت سال ها هنوز در ذهنم نقش بسته است؛ این 
جمله بود که: "قدر همدان را بدانید، همدان تنها متعلق به شما نیست؛ 
آنجا نماد تمدن و فرهنگ ایران است". و البته جمالتش را با حس و 
حالی وطن پرستانه و از منظر یک دانشگاهی مطلع بیان می کرد؛ بماند 

که رشته اش هم فنی بود، نه علوم انسانی و تاریخ.
مطلع این یادداشــت را از این نظر با یک خاطره آغاز کردم که یادآور 
شــوم؛ در ِعرق و عالقه به ســرزمین مادری، نبایست خود را در دام 
جغرافیای خاصی گرفتار کنیم و اگر میهن دوســتی ما منجر به تفرقه 
و احســاس خودخواهی و برتری جویی قومی و منطقه ای شود؛ فردا 
روزی که در اثر تراکم ندانم کاری های اقتصادی و سیاسی، یکپارچگی 
وطن مــورد تهاجم داخلی و خارجی قرار گرفت؛ ســهم خود ما از 
بی توجهی و ناتوانی در درک اهمیِت موضوع ایران دوســتی؛ شایسته 

شماتت و مالمت خواهد بود.
از زاویه مسئولیت پذیری ملی نیز برخی بی توجهی و بی تدبیری ها در 
زمینه وحدت ملی، منجر به لطمه هایی جبران ناپذیر خواهد شــد و در 
زمان بحران های احتمالی، اندوه و تأسف و هر نوع واکنشی خشم آلود 

و یا احساسی، نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود.
بنابرایــن اگرچه حادثــه کوچکی را که در یک ورزشــگاه و از زبان 
عده ای اندک بیان شــده است؛ نباید بزرگتر از حد و قامتش تحلیل و 
بررســی کنیم؛ اما در جهاِن رسانه ای شدة امروز؛ که تحوالت سیاسی 
و اجتماعی حالت پروانه ای گرفته اســت و خودســوزی یک جوان 
دســتفروش در تونس، دســتمایه و بنزیِن تحوالت هرچند ناکام بهار 
عربی می شــود؛ وظیفه هر ایرانِی وطن دوســت و هر قلم به دست و 
صاحب اندیشه ای است که با وسواس آگاهانه در خاموش کردن این 
گونه جرقه های نابخردانه و نیز تالش مثبت در تحکیم میهن دوستی و 

وحدت سرزمین ایران عزیز، به سهم خود نقش آفرینی کند.
انجام وظیفه دســتگاه های سیاســی و امنیتی در تدبیر و مراقبت برای 
خاموش کردن چنین مشــکالتی که اساساً مدیریت آن مثل هر جای 
دیگر دنیا، بیشتر نرم افزاری و مبتنی بر محکم ترین دالیل امنیتی است؛ 
هرچند الزم و کارآ و مفید اســت؛ اما ســهم مهم پیشروان فرهنگ و 
دانش جامعه، از دانشــگاهیان و معلمان و هنرمندان تا دانشجویان و 
اهالی رسانه در روشنگری، زمان شناسی، احترام قلمی و عملی به آداب 
و آیین هــای قومی و اهتمام به وطن دوســتی در زمینه کاری خویش؛ 
خود مقّوم اصلی مباحث وحدت ملی و ســرزمینی و پاســداری از 

تمامیت ارضی ایران است.
و ســخن آخر دو بیت از قطعه ای است که حزین الهیجی، شاعر قرن 

دوازدهم در وصف "ممالِک بهشت نشاِن ایران"، سروده است:
بهشت برین است ایران زمین/ بسیطش سلیمان ْوشان را نگین

بهشت برین باد جان وطن/ مبادا نگین در کف اهرمن. 
همین.

قانون جدید مدیریت بحران ابالغ شده است

 معاون مدیریت بحران همدان قانون جدید مدیریت بحران از ســوی وزارت کشــور 
به استان ها ابالغ شده است، گفت: در این قانون وظایف دستگاه های مرتبط صراحتاً ذکر 

شده است.
به گزارش فارس، قهرمان زارعی اظهار کرد: بر اساس ضوابط کشوری که از قبل بوده مثل 
ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و آیین نامه حریم بستن رودخانه عمدتاً در اقدامات پیشگیرانه و 
کنترل سیل به خصوص سیالب های شهری به دو نهاد مجموعه وزارت نیرو و شهرداری ها 
واگذار شــده است. وی افزود: با رشــد روزافزون جوامع شهری، توسعه ناهمگون شهر 

بدون توجه به معیاری های برنامه ریزی شــهری و محدودیت های طبیعی باعث شــده تا 
سیستم زهکشی آب های سطحی در شهر پیچیدگی خاصی پیدا کند.

معاون مدیریت بحران اســتان همدان با بیان اینکه برای رفع این مشــکل و دستگاه های 
همکار اقدام الزم صورت گیرد ادامه داد: با سیالب به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی در 

سطح استان مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه اقدامات الزم از سال های گذشته انجام شده اما باید اقدامات براساس 
ضوابط جدید انجام گیرد تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم سخت افزاری در این زمینه در 

حوزه ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی است.
زارعی در ادامه بخش دوم اقدامات را نرم افزاری عنوان کرد و گفت: این اقدامات از ارزش 

باالیی برخوردار اســت که شامل کنترل کاربری زمین، مطالعه جامع سیالب های شهری، 
آموزش و مشــارکت نهادهای دولتی و غیر دولتی، تشــکل های مردم نهاد و جلوگیری از 

ساخت و سازهای غیر مجاز است.
وی با بیان اینکه قانون جدید مدیریت بحران از سوی وزارت کشور به استان ها ابالغ شده 

است خاطرنشان کرد: در این قانون وظایف دستگاه های مرتبط صراحتا ذکر شده است.
معاون مدیریت بحران استان همدان در پایان اظهار کرد: بند ۳ ماده ۱۴ این قانون وزارت 
نیرو را موظف کرده تا با همکاری وزارت جهاد کشــاورزی، وزرات کشــور و سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور سازوکارهای الزم برای کنترل آب های سطحی را ایجاد 

کنند.

برترین های جشنواره تئاتر معرفی شدند 
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آخر هفته ای سرد در ارتفاعات کشور 

 بررســی های نقشه های هواشناســی بیانگر این نکته است که با 
ورود سامانه های سرد و بارش زا از اواخر روز چهارشنبه اغلب نقاط 
ایران تحت تاثیر این ســامانه قرار خواهند گرفت و در نقاط مرتفع 

عالوه بر کاهش محسوس دما بارش  برف تجربه می شود.
به گزارش تســنیم، با توجه به ورود سامانه  ســرد زمستانی از روز 
 ۵شنبه هفته جاری ۲۳ آبان اغلب نقاط ایران از جمله  تمامی مناطق 
ییالقی شــمال کشور برفی خواهند شد، به این ترتیب مناطق شمالی 
البرز نخســتین برف سنگین برف را در سال ۹۸ تجربه خواهند کرد، 
کارشناســان سازمان هواشناســی در این زمینه معتقدند بارش برف 
در مناطــق با ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از ســطح دریــا به بیش از 
۵۰ ســانتیمتر خواهد رسید، سواحل شمالی نیز در پایان هفته بارانی 

خواهند بود .
برهمین اساس طی ۲۴ ساعت گذشته نیمه شمالی کشور با کاهش ۵ 
تا ۱۰ درجه دما مواجه شــد و هوایی نسبتًا زمستانی ر  پیش گرفت. 

اما بارش ها محدود به البرز شمالی بوده است.
 این درحالی اســت که با توجه به اطالعات ثبت شــده در سامانه 
سازمان هواشناســی دیروز گرمترین نقطه کشور جزیره ابوموسی با 
۲۸ درجه سانتی گراد و سنندج خنک ترین منطقه ایران با صفر درجه 

سانتی گراد بود.

ثمره تالش های شهید طهرانی مقدم ایران را 
به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل کرد

 رئیس ســتادکل نیروهای مســلح دیروز در حاشــیه بازدید از 
نمایشــگاه دســتاوردهای بســیج گفت: به ثمر نشستن تالش های 
جهادی شهید طهرانی مقدم باعث شد ایران به قدرت اول موشکی 

منطقه بدل شود.
ــوری  ــروز جمه ــزود: ام ــری اف ــد باق ــنیم، محم ــزارش تس ــه گ ب
ــران همان طــور کــه در عرصــه جنــگ ســخت و امــور  اســالمی ای
ــز  ــرم نی ــگ ن ــوزه جن ــیده در ح ــدار رس ــدرت پای ــه ق ــی ب دفاع
دســتاوردهای بزرگــی داشــته کــه مهمتریــن آنهــا بســط و گســترش 
تفکــر انقــالب اســالمی در ظلم ســتیزی و ایســتادگی در برابــر 
زورگویــان جهــان و همچنیــن افشــای چهــره واقعــی اســتکبارگران 

ــت. ــکا اس ــوص آمری و به خص
ــر در  ــب ظاه ــه به حس ــور ک ــکا همان ط ــت: آمری ــار داش وی اظه
فکــر تقلیــل پایگاه هــای نظامــی خــود در جهــان اســت، درحقیقــت 
ــردم جهــان یکــی یکــی  ــان م پایگاه هــای فکــری خــود را هــم می

ــد. ــت می ده از دس
ــای  ــدم در فض ــی مق ــهید طهران ــال ش ــرد: امث ــح ک ــری تصری باق
ــا  ــد و همان طــور کــه ایــن شــهید ب ــز حضــور دارن ــرم نی جنــگ ن
ــر در حــوزه  ــای برت ــی از قدرته ــه یک ــران را ب ــات خــود، ای اقدام
دفاعــی و موشــکی بــدل کــرد، در حــوزه جنــگ نــرم نیــز مدافعــان 
اندیشــه جمهــوری اســالمی ایــران در سراســر جهــان باعث افشــای 
ــی  ــش شــده و فروپاشــی هژمون ــکا و همراهان ــره واقعــی آمری چه

ــیده اند. ــرعت بخش ــکا را س آمری

خبر خوب برای مسافران مشهد با قطار همدان

مهدی ناصرنژاد  «

 مدیر کل راه آهن منطقه همدان از بازگشــت ســاعت های رفت و 
برگشــت قطار همدان به شهر مشــهد مقدس به روال قبل خبر داد و 
افزود: برای رفاه حال مردم اســتان و به ویژه زائران عزیز امام رضا)ع( 
از روز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه قطار همدان به مقصد مشهد مقدس رأس 
ســاعت ۱۵:۵۰ از همدان حرکت کرده و قطار برگشت نیز در روزهای 
مقرر رأس ساعت ۱۶:۴۵ ایستگاه مشهد را به مقصد همدان ترک می کند 
که بدین ترتیب زمان ورود زائران به ایستگاه همدان بسیار مناسب و به 

دلخواه مردم خوب همدان خواهد بود.
سیدسعید ابراهیم نژاد روز سه شنبه به خبرنگار همدان پیام گفت: رفت و 
آمد قطارهای جمهوری اســالمی ایران در شبکه سراسری همه ساله بر 
اساس اوقات فصلی به خصوص تابستانه و زمستانه برنامه ریزی می شود 
و بر همین اســاس ســاعت حرکت و رفت و برگشت قطارهای ویژه 
همدان مشــهد نیز اخیراً تغییر کرده بود که به نظر می آمد دلخواه مردم 
خوب همدان نبوده اســت.وی در این خصــوص تصریح کرد: آقای 
سیدســعید شاهرخی استاندار همدان نیز پیگیر این موضوع و برگشت 
زمان های رفت و برگشــت قطارهای همدان مشــهد به روال قبلی بود 
کــه برغم مشــکالت و محدودیت های موجــود در برنامه ریزی های 
راه آهن سراســری، موافقت های الزم جلب شد. ابراهیم نژاد تأکید کرد: 
هدف راه آهن منطقه همدان جلب رضایت و رفاه مسافران به خصوص 
زائران محترم است و قطعاً با توسعه زیرساخت های ضروری در همدان 
استقبال و همت شرکت های خدمات گردشگری در استان برای برقراری 
قطارهای چارتر به خصوص بین همــدان و تهران و حتی نقاط دیگر 
کشور پهناورمان، زمینه خدمات بیشتر ریلی در همدان فراهم خواهد شد.

۱- برخی گمانه زنی ها از داوطلبی سنایی در انتخابات حکایت دارد. 
گویا همدان یا تهران حوزه ای است که سنایی در آن داوطلب خواهد 
شد. گفتنی اســت در گمانه زنی ها ادامه ماموریت دیپلماتیک سنایی  

در جایگاهی مهم مانند سازمان ملل نیز مطرح است.
۲- داوطلبان مورد حمایت اصالح طلبان اســتان در برخی شهرستانها 
مشخص شــده اند. گویا در صورت رد صالحیت این افراد، اصالح 
طلبان در آن شهرســتان از فرد دیگری حمایت نخواهند کرد. گفتنی 
است اصالح طلبان اعالم کرده اند در انتخابات مجلس با افراد اصلی 

وارد می شوند و سراغ یاران قرضی نخواهند رفت.
۳- تبلیغات فروش و ارائه خدمات به صورت قسطی در شهر افزایش 
یافته است. گویا این نوع فروش با توجه به افزایش هزینه های زندگی 
و پایین آمدن زمان حفظ نقدینگی در جامعه رواج یافته است. گفتنی 
اســت وضعیت استقبال مردم از این نوع فروش هم برای فروشندگان 

راضی کننده نیست.
۴- رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلــس علیه رئیس جمهور پس از 
سخنرانی در یزد، در مجلس شبنامه توزیع کرده است. گویا وی هدف 
خود را به زیر کشــیدن رئیس جمهور اعالم کرده است. گفتنی است 
در این شبنامه رئیس شورای عالی امنیت کشور به تحریک مردم برای 

درگیر شدن با مخالفین خود متهم شده است.
۵- یکی از نمایندگان از لوگوی ســازمان ثبت احوال انتقاد کرده و آن 
را مخالف سیاســت های جمعیتی کشور دانسته است. گویا پژمانفر، 
نماینده اصولگرای مشــهد خواستار تغییر این لوگو شده است. گفتنی 
است در لوگوی سازمان ثبت احوال طرحی از یک خانواده ۳ نفره درج 

شده که برداشت تبلیغ تک فرزندی از آن شده است.

 بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان بیستمین تجربه میزبانی همدانی 
هــا از این رویداد را در حالــی رقم زد که این 
کودکانه ترین جشنواره فرهنگی هنری کودکان 
راهی بیست و هفتمین ایستگاه شد . این رویداد  
از ۱۶ تا ۲۱ آبان ماه۱۳۹۸  با دبیری مجید قناد در 
همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین برگزار 
شد.  جشنواره تئاتر در طول یک هفته برگزاری 
روزهای شــادی را در بین کودکان و نوجوانان 
و مردم فرهنگ دوست همدان ایجاد کرد.امسال 
شعار جشــنواره »کودک، تئاتر، طبیعت« بود به 
همین دلیل نمایشها از لحاظ محیط زیست مورد 
توجه بودند . با آنکه جشنواره در قد و قواره بین 
المللی برای کودکان و نوجوانان در ایران برگزار 
شــد اما  در این آیین خبری از اعضای شورای 
سیاستگذاری جشنواره وزیر ارشاد ، استاندار و 
شهردارهمدان حتی نبود . و این غایب های مهم 
به گونه ای برای مخاطبان جشــنواره این سوال 
را رقم میزنند کــه آیا مهمتر از چنین رویدادی 
برای کودکان تا سال آینده در کشور رقم میخورد 
عالوه بر حضــور گروه های نمایشــی داخل 
کشــور، در بخش بین الملل بیــش از ۱۰۰ کار 
متقاضــی حاضر بودنــد کــه ۹ کار از هفت 
کشورهای اسپانیا، ایتالیا )ســه کار(، آرژانتین، 
یونان، تاجیکســتان، فرانســه و بلژیک در این 
جشنواره حضور یافتند. گرچه آثار خارجی در 
بخش رقابتی شرکت نکرده اند اما آداب میزبانی 
به نقل از قطب الدین صادقی داور پیشکسوت 
تئاتر کــودک ایجاب می کــرد میهمانان را در 
بخشــی از تقدیرهای خاص ببینیم آنقدر جای 
توجه به این میهمانان خالــی بود که این داور 
از دســته گلهای روی سن نمایش به میهمانان 
خارجی پیشکش کرد و آنها را خارج از برنامه 
اختتامیه روی ســن دعوت کرد و حضور آنها 
موجب شــد همه حاضران به احترام میهمانان 

خارجی بایستند .
 آموزش افــراد مســتعد هنری در 

شهرستان ها جدی گرفته شود
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با بیان 
اینکه امروز با مشــکل آموزش افراد بااستعداد 
در استان ها و شهرستان ها مواجهیم گفت: امروز 
بیشــترین نیاز ما آموزش کودکان و نوجوانان 

استان ها در حوزه هنر است.
علی اصغــر کاراندیش در اختتامیه بیســت و 
ششمین جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان در 
همدان اظهار کرد: امروز یکی از لحظات بسیار 
خوب زندگی ام اســت چراکه بزرگ و کوچک 
جمع شده اند و شــور خاصی در این همایش 

دیده می شود.
وی با بیان اینکه در حضور بزرگان هنر کشور 
چند نکته را به عنوان یافته خود در این ۶ سال 
کار حوزه فرهنگ و ارشاد یادآور می شوم گفت: 
در چهار ســال اول دولت به همه استان ها سفر 
کرده ام و ۳۱ اســتان جلســه برگزار کردم که 
یافته هایم در سه جلد کتاب و مشکالت اهالی 

فرهنگ و هنر قابل مشاهده است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با بیان 
اینکه امروز با مشــکل آموزش افراد بااستعداد 
در استان ها و شهرستان ها مواجهیم افزود: امروز 
بیشــترین نیاز ما آموزش کودکان و نوجوانان 

استان ها در حوزه هنر است.
وی با اشاره به اینکه تا فرهنگ جامعه ارتقا پیدا 
نکند تالش های مــا در حوزه های مختلف به 
نتیجه نمی رسد تأکید کرد: فرهنگ، امروز مظلوم 

است و نیاز به توجه دارد.
کاراندیش اضافه کرد: از همه نهادها می خواهم 
اگر می خواهند به پیشرفت همه جانبه و توسعه 
پایدار برسند فرهنگ را از مظلومیت خارج کنند.

  برگزاری 2۰ دوره جشــنواره تئاتر 
کودک در همدان

معاون سیاسیـ  امنیتی استانداری همدان با بیان 
اینکه از ۲۶ جشــنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان ۲۰ دوره آن در همدان برگزار شــده 
است گفت:  این موضوع نشان از هنردوست و 

فرهنگی بودن همدان دارد.
 فرهنگ دوستی در همدان زبانزد است

مصطفی آزادبخت اظهار کرد: از تمام کسانی که 
بستر برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 

را در همدان فراهم کردند تشکر ویژه می کنم.
وی از حضــور هنرمندان ۱۰ کشــور در این 
جشــنواره خبر داد و در ادامه سخنانش گفت: 
دین مبین اســالم با نــگاه همه جانبه گر توجه 

خاصی به هنر و هنرمندان دارد.

آزادبخت با اشــاره به اینکه برای رســیدن به 
کمال باید از خودمان آغاز کنیم افزود: هنرمندان 
می توانند بیشترین تاثیر را در خودسازی داشته 

باشند و این رسالت بزرگی است.
وی بــا تاکید بــه اینکه خوشــبختانه در تمام 
عرصه ها توانسته ایم تاثیرگذار کنیم و در حوزه 
هنر نیز این تاثیرگذاری مشهود است افزود: از 
تمام کســانی که به هر شکلی در این جشنواره 

نقش داشته اند قدردانی می کنم.
 هنرنمایی ۴۰۰ هنرمند در جشنواره 

بین المللی تئاتر کودک همدان
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
همــدان از هنرنمایــی ۴۰۰ هنرمنــد در این 
جشــنواره بیست و ششم خبر داد و گفت: این 
جشــنواره با فعالیت ۵۲ گروه هنری، سه گروه 
نقالی، ۹ نمایش خارجی، هشت گروه خیابانی 
و هشت گروه هنری شهرســتانی به کار خود 

پایان داد.
احمدرضــا احســانی بــا تقدیــر از تمــام 
دســت اندرکاران برگــزاری این جشــنواره و 
همکاری دستگاه های اجرایی افزود: در این دور 
از جشنواره شــاهد حضور گروه های نمایشی 
داخلی و خارجی در شهر همدان و اجرای تئاتر 

به عنوان عامل رشددهنده و پرورشی بودیم.
وی از هنرنمایی ۴۰۰ هنرمند در این جشنواره  
بیســت و ششم خبر داد و گفت: این جشنواره 
با فعالیت ۵۲ گروه هنری، ســه گروه نقالی، ۹ 
نمایش خارجی، هشت گروه خیابانی و هشت 

گروه هنری شهرستانی به کار خود پایان داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان با اشاره 
به راه اندازی ۲ تماشاخانه سیار گفت: نمایش ها 
در ۱۵ سالن مشــتمل بر هفت سالن در مرکز 

استان و هشت سالن در شهرستان ها اجرا شد.
وی با بیان اینکه ۵ کارگاه تخصصی به مدت ۱۰ 
شب تشــکیل شد افزود: شهرام کرمی مدیرکل 
مرکز هنرهای نمایشــی حامی ما بود و مجید 
قناد نیز به عنوان دبیر جشنواره تالش زیادی در 
برگزاری این جشــنواره داشت که قدردان آنها 

هستیم.
 چراغ جشنواره تئاتر کودک با حضور 

پرشور هنرمندان روشن شد
دبیر بیست و ششمین جشنواره تئاتر کودک و 
نوجوان در همدان گفت: چراغ جشنواره تئاتر 
کودک و نوجوان با حضور پرشــور هنرمندان 

روشن شد.
مجید قناد در اختتامیه جشنواره بین المللی تئاتر 
کــودک و نوجوان در همدان ضمن تشــکر از 
هنرمندان و شــهرام کرمی دبیر اسبق جشنواره 
تئاتر کودک اظهار کرد: جشنواره تئاتر با حضور 
هنرمندان روشن شــد و بدون حضور پرشور 

هنرمندان معنایی ندارد.
برتــر  نمایش هــای  از  تقدیــر    

زیست محیطی جشنواره تئاتر کودک
نمایش هــای برتر محیط زیســتی در اختتامیه 
بیســت و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر 

کودک و نوجوان همدان تقدیر شدند. 
در ایــن جشــنواره نمایش های »آینــده مال 
بچه هاســت« به کارگردانی هیــام احمدی از 
اصفهــان، »نقل مبــارک و آقــای طبیعت« به 
کارگردانی پژمان شاهوردی از لرستان، »هرکسی 
توی دنیا یه شــکل و رنگی داره« به کارگردانی 
حامد ترابی از همدان و »هوشــنگ الک پشته« 
بــه کارگردانی الکا هدایــت از تهران به عنوان 
نمایش های برگزیده در ارتباط با شــعار »تئاتر، 
کودک، طبیعت« توســط اداره کل حفاظت از 
محیط زیســت اســتان همدان تقدیر شدند. و 

پیامی از  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
و معاون رئیس جمهور قرائت شد 

 معرفی برگزیدگان مرکز ملی استیژ 
ایران در جشنواره تئاتر کودک

هیأت داوران مرکز ملی اســتیژ ایران با انتشار 
بیانیه ای، نمایش های برگزیده بیست و ششمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را 

اعالم کرد. 
 در بخش خردسال

" تندیس اســیتژ، لوح تقدیر و بیســت و پنج 
میلیون  ریال جایزه نقــدی به نمایش "هرکی 
تو دنیا یک شــکل و رنگی داره" به کارگردانی 
)حامد ترابی( به عنوان نمایش برگزیده، بخاطر 
طراحی میزانس و فضاسازی مناسب با موضوع 

و استفاده درست از ابزار.
- لوح تقدیر و پنــج میلیون ریال جایزه نقدی 
به نمایش "دامن خیال انگیز من" به کارگردانی 
)بهناز مهدیخواه( به خاطر ایجاد لحظات بدیع 

در فرم به منظور روایت درست قصه نمایش.
در بخش کودک

- لوح تقدیر و پنــج میلیون ریال جایزه نقدی 
به نمایش "کچل کفتــر باز"به کارگردانی)آزاده 
انصاری( بخاطر انضباط و انسجام گروه اجرایی 
و طراحی بســتر مناسب برای رسیدن به هدف 

نهایی قصه نمایش.
در بخش نوجوان

- تندیس اســیتژ، لوح تقدیر و بیســت و پنج 
میلیــون ریال بــه نمایش"به مــرور زمان" به 
کارگردانی)حســین اســدی( به عنوان نمایش 
برگزیده بخاطر طراحی میزانســن و فضاسازی 

مناسب با موضوع و استفاده درست از ابزار.
"لوح تقدیــر و مبلغ پنج میلیــون ریال جایزه 
نقدی به نمایش "افسانه ماردوش" به کارگردانی 
)محمد جهانپا( بخاطرهدایت درست بازیگران 
در موقعیت های متفاوت و طراحی مناســب و 

کاربردی عروسک با توجه به قصه نمایش.
در بخش خیابانی

- تندیس اســیتژ، لوح تقدیر و مبلغ بیست و 
پنج میلیون ریال جایــزه نقدی به نمایش"یک 
چالش نه چندان کوچولو و خونه مادربزرگه" به 
کارگردانی)نوراهلل لک( به عنوان نمایش برگزیده 
بخاطر انتخاب و طراحی ویژه برای یک نمایش 
خیابانی مناســب موضوع ویــژه نوجوانان و 

هدایت درست بازیگران.
-لــوح تقدیر و مبلغ پنج میلیــون ریال جایزه 
نقدی به نمایش "وقتی که هفت ســالم بود" به 
کارگردانی )مهدی حبیبی( بخاطر ایجاد تصاویر 

مناسب و موثر برای انتقال مفهوم به مخاطب.
*  اعــام جوایــز ویــژه نمایش های 

»دوستدار کودک« جشنواره تئاتر
جوایز نمایش های »دوســتدار کودک« بیست و 
ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و 

نوجوان اعالم شد.
خانه تئاتر و کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان جایزه ویژه »دوستدار کودک« خود را 
در بخش خردسال به نمایش »پر« به کارگردانی 

اکرم ابوالمعالی اهدا کردند.
در بخش کــودک، نمایش کچــل کفترباز« به 
کارگردانی آزاده انصاری جایزه ویژه »دوستدار 

کودک« را به خود اختصاص داد.
»افســانه  نمایش  کارگردان  محمد جهان پــا 
ماردوش« نیز در بخــش نوجوان، این جایزه 
را دریافت کــرد. خانه تئاتر و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان جایزه ویژه بخش 
خیابانی را به نمایش »وقتی هفت ســالم بود« 

به کارگردانی مهدی حبیبی تقدیم کرد. 

 تقدیر از رضا بابک 
هر ساله در جشنواره از یک هنرمند پیشکسوت 
تقدیر می شــود که امسال نیز این تقد یر به نام 
»رضا بابــک« رقم خورد . این هنرمند در مورد 
تاریخ شــفاهی تئاتر کودک و نوجوان منابعی 
غنی در اختیار دارد که ماحصل آن در کتابی در 

جشنواره رونمایی شد
این هنرمند پیشکسوت پس از حضور در روی 
ســن و ضمن  تشکر از دســت اندرکاران این 
کار و اتفاقات این چنینی جشــنواره با اشاره به 
پخش برخی کارهایش در مراسم اختتامیه اظهار 
کرد: کارهای زیادی در طول فعالیتم داشــتم اما 
خیلی ها را نتوانســتم پیدا کنم.رضا بابک بیان 
کرد: اوایل انقالب یکسری کارها را از تلویزیون 
گرفتــم و حدود ۲۶ بازی خانــه دارم که برای 

کودکان و نوجوانان نوشتم.
وی تاکید کرد: از شما می خواهم این کارها بین 
نرود زیرا اینها تاریخ است و باید به مرکز اسناد 
تحویل داده شــود.این هنرمند پیشکسوت بیان 
کرد: ما نیاز به شــرایطی داریم که کار کنیم و از 
تجربیات مان استفاده شود و در اختیار بچه های 

پرشور و ذوق قرار گیرد.
 جوایــز بخش خیابانــی نیز به این 

ترتیب معرفی شد 
تندیس اسیتژ، لوح تقدیر و مبلغ ۲۵ میلیون ریال 
جایزه نقــدی به نمایش »یک چالش نه چندان 
کوچولو و خونه مادربزرگه« به کارگردانی نوراله 
لک به عنوان نمایش برگزیده به خاطر انتخاب و 
طراحی ویژه برای یک نمایش خیابانی مناسب 
موضــوع ویــژه نوجوانان و هدایت درســت 

بازیگران
لــوح تقدیــر و مبلغ پنج میلیون ریــال جایزه 
نقدی به نمایش »وقتی که هفت ســالم بود« به 
کارگردانی مهدی حبیبی به خاطر ایجاد تصاویر 

مناسب و موثر برای انتقال مفهوم به مخاطب
نشان »مرغک زرین« مرکز ملی استیژ ایران نیز به رضا 

بابک هنرمند پیشکسوت تئاتر و تلویزیون اهدا شد.
معرفی برگزیدگان بیست و ششمین جشنواره 

بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
جایزه برگزیده به محمد محسنی برای نمایش 

کودک و پرنده از ساوه اهدا شد.
جایزه برگزیده به منوچهر اکبرلو برای نمایشنامه 

پر از تهران اهدا شد. 
جایزه برگزیــده به امیرحســین انصافی برای 

نمایش حیاط خانه ما از تهران اهدا شد.
جایزه برگزیده به بهناز مهدی خواه برای نمایش 

دنیای خیال انگیز من از تهران اهدا شد. 
جایزه برگزیده به مهــدی حبیبی برای نمایش 

کودک و پرنده از ساوه اهدا شد.
 تقدیر ویژه از کودکان هنرمند نمایشــهای 

بخش خردسال:
آراد ترابی برای نمایش »هرکســی توی دنیا یه 
شــکل و رنگی داره« از همدان و هوراد حبیبی 

برای نمایش »کودک و پرنده« از ساوه
جایزه برگزیده به کودک و پرنده به کارگردانی 

آقای محمد محسنی از ساوه اهدا شد.
هئیت داوران بخش کودک بیســت و ششمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان شامل 
دکتر قطب الدین صادقی، بهرام دوســت قرین 
و مجتبی مهدی اســامی برگزیدگان در بخش 

کودک را به شرح زیر اعالم کردند: 
طراح چهره برگزیده: جایزه این بخش شــامل 
تندیس جشــنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
اهدا به طراح گریم و چهره پردازی نمایش »مرد 

نون زنجبیلی«، شهربانو نیسنی اهدا شد. 
ادامه در صفحه ۳
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خبر ادامه از صفحه دو

تقدیر: جایزه این بخش شــامل لوح تقدیــر و جایزه نقدی به آذرنوش 
خدامی، آهنگساز نمایش »هوشنگ الکپشته« اهدا شد.

موسیقی برگزیده: جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 
و جایزه نقدی به عبد آتشانی آهنگساز نمایش »کچل کفترباز« تقدیم شد. 
تقدیر: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به الکا هدایت 

طراح صحنه نمایش »هوشنگ الکپشته« تقدیم شد.
طراح برگزیده: جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 
جایزه نقدی به آویده سعادت پژوه طراح صحنه نمایش »کچل کفترباز« 

اهدا شد. 
■ تقدیر: جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به آیسا مالکی 
مقدم و مریم محمودی طراحان لباس نمایش »مرد نون زنجبیلی« تقدیم 

شد.
■ طراح لباس برگزیده: جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم 
افتخــار و جایزه نقدی به مهناز کرمی طراح لباس نمایش »بالتازار« اهدا 

شد.
■ تقدیر: جایزه این بخش شــامل لــوح تقدیر و جایزه نقدی به فاطمه 

عباسی بازیگر نمایش »کچل کفترباز« تقدیم شد.
■ بازیگر برگزیده: جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 

جایزه نقدی به مینووش رحیمیان بازیگر نمایش »کچل کفترباز« اهدا شد. 
■ جایــزه ویژه: هیأت داوران به اتفاق آرا به علت تســلط بر صحنه و 
یادآوری اصول پایه ای فرهنگ نمایش دیدن و ارائه روایتی یکدست، با 
اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از الکا هدایت بازیگر نمایش »هوشنگ 

الکپشته« قدردانی به عمل آورد. 
■تقدیر: جایزه این بخش شــامل لوح تقدیــر و جایزه نقدی به محمد 

عمرانی بازیگر نمایش »مرد نون زنجبیلی« اهدا شد.
بازیگر برگزیده: جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 
و جایزه نقدی به ســعید باغبانی نیر بازیگر نمایش »نمکی و دیو الکی« 

تقدیم شد. 
■ جایزه ویژه: هیأت داوران به اتفاق آرا به علت بازی روان، شــیرین و 
سرشار از اعتماد به نفس با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آراد ترابی 

بازیگر خردسال نمایش »بالتازار« قدردانی به عمل آورد. 
تقدیر: جایزه این بخش شــامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به نســرین 

خنجری نویسنده نمایشنامه »کچل کفترباز« اهدا شد.
نمایش نامه نویس برگزیده: جایزه این بخش شــامل تندیس جشنواره، 
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به سپیده فالح فر نویسنده نمایشنامه »هوشنگ 

الکپشته« تقدیم شد. 
■ تقدیر: جایزه این بخش شــامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به محسن 

پورقاسمی کارگردان نمایش »بالتازار« تقدیم شد.
■ کارگردان برگزیده: جایزه این بخش شــامل تندیس جشنواره، دیپلم 
افتخار و جایزه نقدی به آزاده انصاری کارگردان نمایش »کچل کفترباز« 

اهدا شد.  
■ نمایــش برگزیده: هیأت داوران بــا آرزوی گزینش و تولید نمایش 
های خالق تر و دارای ســطح کیفی برتر برای جشــنواره های آینده، با 
اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از نمایش »کچل کفترباز« به کارگردانی 
آزاده انصاری به عنوان نمایش برگزیده بخش کودک بیست و ششمین 

جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان قدردانی به عمل می آورد.
هیأت داوران شــامل جدی کار، داوود کیانیان و حســین صفی اسامی 
برگزیدگان بخش نوجوان جشنواره بیست و ششم را بدین شرح اعالم 
کردند:  در این بخش از امیر و آرش بیات برای نمایش »افسانه ماردوش« 

تقدیر شد.
جایزه برگزیده در بخش موسیقی به احمد جعفری و علی خاتمی برای 

نمایش »رؤیای کودکانه« اهدا شد.
در این بخش از رضا روان طراح صحنه نمایش »افســانه بایبری« تقدیر 
شــد. جایزه برگزیده در بخش طراحی صحنه به مهدی شــرفی برای 

طراحی صحنه نمایش »افسانه ماردوش« اهدا شد.
در این بخش از نرگس زهرا از نمایش »افسانه بایبری« تقدیر شد. 

جایزه برگزیده در بخش طراحی لباس به رضا عبدالعلی زاده و  پریســا 
قاسمی از نمایش »پرپر سیمرغ پر« اهدا شد. 

در این بخش از محسن قصری از نمایش »پر پر سیمرغ پر« تقدیر شد.
جایزه برگزیده مشترکاً به جالل کریم زاده از نمایش »افسانه ماردوش« و 

شهرام صمدی نیا از نمایش »افسانه بایبری« اهدا شد. 
جایزه برگزیده به محمد جهان پا کارگردان نمایش »افسانه ماردوش« اهدا 

شد. 
در این بخش از منوچهر اکبرلو نویســنده نمایشنامه »افسانه ماردوش« 

تقدیر شد.
جایزه برگزیده به سیروس سپهری نویسنده نمایشنامه »رؤیای کودکانه« 
اهدا شد. همچنین جایزه ویژه شورای داوران بخش نوجوان این جشنواره 

به نمایش »به مرور زمان« از شهرستان خارک تعلق گرفت.
جوایز مردمی نیز به شرح زیر اعالم شد:

■ در بخش کودک: »مزه دروغ تلخه« به کارگردانی ســمیرا یزدان پژوه 
از استان البرز

■ در بخش نوجوان: »افســانه ماردوش« به کارگردانی محمد جهان پا از 
شهر مشهد

هیأت داوران بخش مســابقه نمایشنامه نویسی متشکل از منصور خلج، 
احمد بیگلریان و حمیدرضا نعیمی اسامی سه نمایشنامه برگزیده جشنواره 

بیست و ششم را اعالم کردند. 
خلج، بیگلریان و نعیمی پیش تر با ارزیابی ۵۸ نمایشنامه متقاضی حضور 
در این بخش رقابتی، هفت نمایشنامه را به عنوان نامزد این بخش انتخاب 

و  نام سه نمایشنامه برگزیده را اعالم کردند. 
اسامی برگزیدگان بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره بیست و ششم 

به شرح زیر است:
۱. »مومو و راز گنج میرمهنا« نوشــته عقیل جماعتی از بوشهر- جزیره 

خارک
۲. »ستاره کار« نوشته فروغ رستگار و سیروس زردشتی از همدان

۳. »عملیات نجات مدادرنگی ها« نوشــته  حسین حسین زاده جهرمی از 
جهرم

جوایز ویژه نمایش های دوستدار کودک نیز به شرح زیر است:
خانــه تئاتــر و کانون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان جایزه 
ویژه خود را در بخش خردســال بــه نمایش »پر« به کارگردانی اکرم 

ابوالمعالی اهدا کرد.
در بخــش کودک، نمایش »کچل کفترباز« بــه کارگردانی آزاده انصاری 

جایزه ویژه دوستدار کودک را به خود اختصاص داد.
محمد جهان پا کارگردان نمایش »افسانه ماردوش« نیز در بخش نوجوان، 

این جایزه را دریافت کرد.
خانه تئاتر و کانون جایزه ویژه بخش خیابانی را به نمایش »وقتی هفت 

سالم بود« به کارگردانی مهدی حبیبی تقدیم کرد.

برگزاری چهارمین اجالس سراسری نماز
 در کبودراهنگ

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: چهارمین اجالس سراسری نماز 
در موضوعات نماز و مدرسه با حضور پرشور دانش آموزان مسئوالن 
و اقشار مختلف مردم در سالن اجتماعات شهید سادلجی کبودراهنگ 

برگزار شد.
حجت االسالم نقی باقری امام جمعه کبودراهنگ در این مراسم با تأکید 
بر محوریت نماز در تمامی برنامه های جمعی اظهار داشت نماز بهترین 
بســتر انسان ســازی و دوری از گناه در انسان است و هر جا که بستر 
نماز فراهم بوده بستر جرم و جنایت در آن جامعه کاهش داشته است.

رئیس ســتاد اقامه نماز استان همدان نیز در این مراسم گفت: فرهنگ 
نماز عبودیت در پیشگاه خداوند یکی از راه کارهای عزت و آبرومندی 

در پیشگاه خداوند است.
حجت االســالم حسنی حلم با توجه به جایگاه نماز در اسالم به ویژه 
نماز ظهر عاشورای امام حسین)ع( افزود: در حساس ترین زمان ممکن 
ســاالر شــهیدان اقامه نماز را ترک نکرد و این حرکت عامل تعالی و 

اکسیر حیات بخش زندگی برای هر انسان است.
فرماندار کبودراهنگ نیز در این همایش اظهار داشــت: نماز در نزد 
خداونــد به اندازه ای با اهمیت اســت که طبق روایات دگر نماز هر 
کــس مورد قبول خداوند قــرار گیرد مابقی اعمــال او نیز پذیرفته 

خواهد شد.
حجت ا... مهدوی افزود: نماز یک ارتباط شخصی فرد با خداوند متعال 
اســت که با برگزاری آن به صورت جماعت می توان تفکرات فردی 
را به تفکرات جمعی تبدیل و از آن بهره برد که در این راســتا نیز هر 
چه قدر محل های برپایی نماز مثل مساجد ما زیباتر و تمیزتر و معطر 

باشد به همان اندازه جاذبه مساجد نیز برای مردم بیشتر خواهد بود.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در روزهای اخیر برخــی افراد و 
جریان سازی فکری حرف تازه ای برای گفتن و حتی کارنامه درخشانی 
از دوران مدیرتــی خود ندارند و تنها کار خود را در دســت گرفتن 
تریبون هــا و تخریب اقدامات دولــت می دانند و این خیانت به مردم 
اســت. مهدوی افــزود: این جریانات و افراد به صورت موســمی و 
سیاســی در فصل انتخابات اخالق را فرامــوش می کنند و با افترا و 

تهمت می خواهند خدمات نظام و دولت را زیر سوال ببرند.
در این برنامه ضمن برگزاری برنامه های متنوع توســط دانش آموزان 
برخی از نخبگان دانش آموزی دل نوشته های خود را در خصوص نماز 
برای مسئوالن قرائت کردند و مورد استقبال ویژه مسئوالن قرار گرفت.

در پایان این مراســم لوح ســپاس و هدیه معنوی بــه دانش آموزان 
مدیران و روحانیون برتر در اقامه فرضیه نماز توســط مسئوالن استان 

و شهرستان اهدا شد.

تعطیلی کارخانه های لبنی اسدآباد

 تولید ســالیانه شــیر خام در اســدآباد ۳۹۶ هزار و ۹۲۰ کیلوگرم بوده که واحدهای 
گاوداری سنتی روستایی بیشترین تولیدکنندگان شیر خام در این شهرستان هستند.

مدیر جهادکشــاورزی شهرستان اســدآباد تعداد واحدهای گاوداری شیری صنعتی این 
شهرستان را ۸۰ واحد برشمرد و افزود: از این تعداد، در حال حاضر ۵۰ واحد به صورت 
فعال و نیمه فعال در حال فعالیت بوده که از این واحدها به صورت ماهیانه بیش از ۹۸۴ 

تن تولید شیر خام تولید می شود.
سقراط بیرنگ تغییر کاربری، تعمیرات، مشکالت مالی و فوت مالک را از دالیل تعطیلی 
برخی از واحدهای گاوداری شــیری صنعتی این شهرستان برشمرد و به ایسنا گفت: در 

حال حاضر شهرســتان اسدآباد دارای بیش از ۱۰ جایگاه و جمع آوری شیر تولیدی بوده 
که با احتساب ماست بندی ها روزانه دارای ۳۵ تا ۴۰ تن ظرفیت هستند.

بیرنگ همچنین با اشاره به اینکه به صورت ماهیانه واحدهای سنتی روستایی این شهرستان 
نیز ۱۱۰۴ تن تولید شــیر دارند، تصریح کرد: شــیر تولیدی شهرستان عالوه بر مصارف 

شهرستان به کارخانه هایی چون پگاه، قم و سنندج ارسال می شود.
وی در ادامه تعداد کارخانه های فرآورده های لبنیاتی این شهرســتان را سه واحد دانست 
و یادآور شــد: هر سه واحد فرآورده های لبنیاتی این شهرستان به علت مشکالت مالی و 
ســرمایه ای غیرفعال و تعطیل هستند که با پیگیری های انجام شده از طریق ستاد تسهیل 
رفع موانع  مشــکل یکی از واحدهای فرآوردهای لبنیاتی تعطیل مرتفع شــده و مجددا 

فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

سحریوسفی  «

 کیان کــرد مالیر پس از یکســال و نیم 
تعطیلی تولید را از سرگرفت.

شرکت کیان کرد مالیر پس از یک سال و نیم 
توقف در تولید و بیکاری ۳۴۰ کارگر ، در ۱۷ 
مهر ســال جاری به چرخه تولید بازگشت و 

جانی دوباره گرفت.
تعطیلــی کیان کــرد که یکــی از واحدهای 
بــزرگ صنعتی اســتان در ســال حمایت از 
تولیــد)۱۳۹۷( ، بازتــاب گســترده ایی در 
رسانه ها داشــت ، در روزنامه شماره ۳۲۲۵ 
همــدان پیام ، مورخ ۹۷/۴/۶ ، نیز گزارشــی 
با عنوان " پایان کار ۴۰۰ شــغل در کیان کرد 
مالیر" منتشر شد که به تعطیلی و بیکار شدن 
کارگران این واحد بــزرگ صنعتی پرداخت 
درگزارش آنروز آمده اســت: »باخبر شدیم 
کــه یکی از کارخانه های مهم اســتان به نام 
کیان کرد تعطیل شــده اســت تا کارگران با 
قرار گرفتن در صف بیمــه بیکاری باری بر 
دوش تأمین اجتماعی شوند. درسالی که رهبر 
معظم انقالب بر حمایت از تولید داخل تأکید 
ویژه نمود مشاهده می شود که بانک ها بدون 
توجه به این دستورالعمل و این پیام در حالی 
که کشور شرایط سختی را به لحاظ اقتصادی 
ســپری می کند به بهانه دیرکردهای بانکی و 
معوقــات اقدام به قــرار دادن کارخانه ها در 

لیست سیاه خود می کند.
خبرنگار، بدهی های بانکی ، نبود سرمایه در 
گردش و افزایش هزینه های تولید در بحرانی 
ترین شرایط اقتصادی کشور را ازعمده ترین 
مشکالت واحد های تولیدی و صنعتی برمی 
شــمرد که باعث به تعطیلی کشــیده شدن و 

بیکاری کارگران می شود.
مشــکل کیان کرد مالیر نه مربوط به امسال 
بلکه مربوط به دوسال پیش است که "محمد 
ناصر نیکبخت" استاندار)وقت که این تعطیلی 
را تایید نکرد( در کارگروه اشتغال و سرمایه 
گذاری وعده حل مشکالت آن را داد و گفت 
: مشــکالت کیان کرد مالیر که مدت ها در 
تأمین ســرمایه در گردش بــا چالش مواجه 
شده است و حقوق کارگران ماه ها به تعویق 
افتاده بود با پیگیری های الزم و دســتور کل 
بانک مرکزی حل شد ، هرچند وعده استاندار 
همدان پس از دوسال محقق نشده است بلکه 
به مشکالت و معوقات کارگران این کارخانه 

هم اضافه می شود. 
خبرنگار با بیان این مطالب گریزی به بیکاری 
کارگــران هم می زند ؛ یکی از کارگران کیان 
کرد با اعالم خبر تعطیلی موقت این شــرکت 
گفته اســت: جمعه اول تیر با تمامی کارگران 
این شرکت تماس گرفته و به آن ها گفته شد 
از روز شــنبه به بیمه بیــکاری مراجعه کنید. 
وی ادامه داد: ابتدای سال به ما گفتند یک ماه 
شرکت تعطیل اســت تا تکلیف آن مشخص 
شــود ، بعد از یک مــاه در روز جمعه با ما 
تماس گرفتند و گفتند شــرکت برای همیشه 

تعطیل شد.«
 تاریخچه شرکت

کیان کرد که نخســتین تولید کننده منســوج 
اســتخوان بندی تایر در کشور است از سال 
۷۱ فعالیت خــودر را آغاز کرده و با ظرفیت 
تولید ۶ هزار تن در سال بخش مهمی از نیاز 
کارخانه های الستیک سازی کشور به پارچه 

استخوان بندی تایر را تأمین می کند.
سرمایه گذار این شرکت سالها بود که با بانک 
سرمایه مشکالت حقوقی داشت براین اساس 
در لیست سیاه بانک مرکزی ثبت می شود ، به 

همیــن دلیل این واحد بزرگ صنعتی همواره 
از سال ۹۳ با مشکالت مالی دست به گریبان 
بوده است . در مرحله نخست از آذرماه ۹۳ تا 
تیرماه ۹۴ و در مرحله دوم مجدد از بهمن ۹۴ 
تا خرداد ۹۵ به دلیل مشکالت مالی و سرمایه 
در گردش نیز تعطیل شده است که با پیگیری 
مسئوالن استان وشهرستان مشکل مرتفع و به 
چرخه تولید بازمی گردد ، اما دیری نمی پاید 
که در دی ماه ۹۶ نیز به دلیل مشــکالت مالی 
و نبود توانایی در پرداخت حقوق و مطالبات 
کارگران با تجمع اعتراض آمیز آنها در مقابل 
شرکت ، با دور جدیدی از مشکالت مواجه 

می شود .
در این راستا با تالش و پیگیری های استاندار 
وقت و نمایندگان مالیر یــک و نیم میلیون 
یورو تسهیالت ارزی از بانک صنعت و معدن 
به این واحد اختصاص می یابد اما ســرمایه 
گذار به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه بانک 
مرکزی نمی تواند این تســهیالت را دریافت 

کند.
اختــالف بین ســرمایه گذار شــرکت کیان 
کرد و بانک ســرمایه به دادگاه شیراز کشیده 
می شــود و در نهایت دادگاه به نفع سرمایه 
گذار شــرکت کیان کرد حکم صادر می کند 
، با این وجود بانک ســرمایه از اجرای حکم 
امتناع می کند از این رو برای حل این مشکل 
نمایندگان مالیر و استاندار وقت با "ولی ا... 
سیف" رئیس کل وقت بانک مرکزی جلسات 
متعــددی برگزار کرده و خواســتار برطرف 
کردن مشــکالت بوجود آمده از سوی بانک 
سرمایه شدند وســرانجام پس از پیگیریهای 
مجدانه ، ســرمایه گذار این شرکت تبرئه و 
از لیست ســیاه خارج شــد و بانک سرمایه 

محکومیت قضایی گرفت.
تا اینکه در نخســتین نشست شورای اداری 
سال جاری "محمد کاظمی" نماینده مردم در 
خانه ملت از بازگشــایی کیــان کرد خبر داد 
و گفت : طی مکاتباتی که برای حل مشــکل 
شــرکت کیان کرد با " اســحاق جهانگیری 
"معــاون اول رئیــس جمهور داشــته ایم، با 
مســاعدت وی مقرر شد تســهیالت الزم به 
این واحد صنعتی اختصاص  ســرمایه گذار 
یابد و در آینده ایــی نزدیک به چرخه تولید 

بازگردد .
بــا تالش ها و پیگیری های مســئوالن ، این 
وعده محقق شــد و کیان کرد پس از یکسال 
و نیــم تعطیلی ، یک هفتــه پیش به صورت 
رســمی تولید خود را از ســر گرفت . البته 
در این بین   توصیه های مؤکد "ســید سعید 
شاهرخی" اســتاندار همدان در بازدید های 
مســتمر فرمانداران و مدیران دســتگاه های 
اجرایی استان از واحد های اقتصادی و تالش 
در راســتای رفع موانع تولید آن ها همچنین 
نقش ستاد تســهیل استان در تقسیط و تعیین 
مهلت ۶ ماهه اســتراحت در پرداخت بدهی 
هایی که کیان کــرد به بانک صنعت و معدن 
استان، سازمان تأمین اجتماعی، اداره دارایی و 
مالیات، شــرکت گاز و برق دارد، بسیار مثمر 

ثمر واقع شد. 
 نخســتین محموله مواد اولیه کیان 

کرد قابل ترخیص است
نماینــده مردم مالیــر در مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره بــه اهتمــام دولت در 
راه انــدازی مجدد واحدهای تعطیل شــده و 
نیمه فعال خاطرنشان کرد: در راستای اجرای 
سیاســت های دولت تدبیر و امید و همچنین 
نامگذاری ســال رونق تولید از ســوی رهبر 
معظم انقالب ، پیگیری های مســتمری انجام 

شــد تا شــرکت کیان کرد دوباره به چرخه 
تولید بازگشت.

محمــد کاظمی به تالش مســتمر نمایندگان 
مالیــر در مالقات با رئیس کل بانک مرکزی 
بــرای حل مشــکل کیان کرد اشــاره کرد و 
گفت: این شــرکت در تأمین مواد اولیه خود 
مشــکل داشت ، در حال حاضر یک محموله 
مواد اولیه در گمرک آماده ترخیص است که 
پیگیری های زیادی برای ترخیص مواد اولیه 

آن داشتیم.
نائب رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی 
مجلس دهم ادامه داد: طبــق مکاتبه ای که با 
"اســحاق جهانگیری" معاون اول ریاســت 
برای  دســتور خوبــی  داشــتیم،  جمهوری 
اعطای تســهیالت ارزی در راستای اجرای 
طرح های توســعه ایی این شرکت داده شد و 
این تسهیالت از طریق بانک صنعت و معدن 

اختصاص داده می شود.
 +++ با اجرای طرح توســعه کیان کرد تولد 

سه قلوی تولیدی در مالیر اتفاق می افتد 
دیگر نماینده مــردم مالیر در مجلس درباره 
طرح های توسعه ای این شرکت گفت: کیان 
وینسا تولید کننده در و پنجره های دوجداره 
در مالیر نیز که متعلق به ســرمایه گذار کیان 
کرد است و مدت طوالنی تعطیل شده است، 
قرار اســت طرح توجیهی برای آغاز به کار 

مجدد ارائه دهد.
حجت االســالم احد آزادیخواه افزود : طرح 
جدید شــرکت "کیان وینسا"قرار است تولید 
کاغذ از آهک باشــد و در این زمینه آغاز به 
تولید کند همچنین طرح ســوم این شرکت 
کشت گلخانه ای اســت که اگر آغاز به کار 
کند با راه اندازی ســه واحد، تولد سه قلوی 

تولیدی در این شهرستان رخ می دهد.
+++ اشتغالزایی برای بیش از  ۱۰۰ نفر

مدیرعامــل شــرکت کیان کرد مالیــر نیز با 
اشــاره به اینکه این واحد بزرگ صنعتی ۲۵ 
درصــد نیاز داخلی کشــور را تأمین می کند 
اظهار کرد: از ۵ سال گذشته به دلیل مشکالت 
حقوقی سرمایه گذار شرکت با بانک سرمایه 
که به عنوان بدهکار بانکی در لیســت ســیاه 
بانک مرکزی ثبت و تمامی اموال و حســاب 
های بانکی ســرمایه گذار مسدود شده بود با 
مشــکالت عدیده ایی در تولید مواجه شدیم 
و نتوانســتیم سرمایه در گردش را به شرکت 
تزریق کنیم و به ناچار در تیرماه سال گذشته 
با بیــش از ۲۰۰ کارگر کارخانــه را تعطیل 

کردیم.
حمید حمیدی یگانه ادامه داد : با اینکه حکم 
به نفع ســرمایه گذار شرکت صادر شده بود 
اما بانک ســرمایه از اجــرای حکم و خارج 
کردن ســرمایه گذار از لیست سیاه سرباز می 
زد ، کار به جایی رسید که معاون قوه قضائیه 
به دادستان کل کشور و بانک مرکزی دستور 
اجرای حکم را صادر کرد  و ســرانجام پس 
ازیک ســال پیگیری های مجدانه ، ســرمایه 
گذار این شــرکت تبرئه و از لیســت ســیاه 
خارج شد و بانک سرمایه محکومیت قضایی 

گرفت. 
وی بابیان اینکه شــرکت از ۱۷ مهرماه سال 
جــاری و بــا ۲۰ درصد ظرفیــت و ۷۸ نفر 
نیروی کار به چرخه تولید بازگشــت افزود:  
قرار اســت مرحله به مرحله تولید را افزایش 
دهیم و نیروی کار را ظــرف دوماه آینده به 

۱۰۵ نفر برسانیم.
حمیدی یگانه با بیــان اینکه مواد اولیه مورد 
نیاز شرکت از خارج از کشور تأمین می شود 
گفت : با اسپانسری قرار داد بسته ایم که مواد 
اولیه را وارد می کند و ما پس از تولید ، هزینه 

مواد اولیه را پرداخت می کنیم. 
وی همچنین به طرح توســعه شرکت تا قبل 
از تعطیلی اشــاره کرد و گفت : در راســتای 
افزایش ظرفیت در فاز چهارم طرح توسعه ، 
با احداث سالن های تولید و تأمین تأسیسات 
و ماشین آالت قصد داشتیم ظرفیت تولید را 
از ۶ هزار تن در سال به ۱۰ هزار تن افزایش 
دهیم که با مشــکالت بوجود آمده موفق به 
اجرای طرح نشــدیم اما درصددیم با تکمیل 

طرح آنرا عملیاتی کنیم.
مدیرعامل کیان کرد در پایان با اشاره به اینکه 
فاز پنجم طرح توسعه ، تولید الیاف پلی استر 
مورد نیاز شــرکت بود افزود : با ایجاد خط 
تولید الیاف پلی اســتر نیاز کشــور به خارج 
قطع خواهد شد اما به دلیل اینکه از صندوق 
توسعه ملی باید منابع آنرا تأمین کنیم ، اجرای 

این طرح فعال زمانبر است.
بازگشــت یکی از واحدهای بزرگ تولیدی 
"صنعتی اســتان) که پیشتر تکذیب می شد( 
به چرخــه فعالیت درزمانی که اشــتغالزایی 
جزو اولویتهای دولت است وامید می رود با 
تدابیرالزم این واحد ودیگرواحدهای تولیدی 
اســتان به دوران شــکوفایی خودبازگشته و 
باردیگرشاهد توقف چرخ های صنعت استان 

نباشیم.

 آگهی مزایده  واحد مسکونی

اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی  استان همدان

اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی  استان همدان در نظر دارد  تعداد یک واحد آپارتمان مسكونی خود را از طریق مزایده به فروش رساند  لذا 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره ثبت اسناد 

مزایده را دریافت نموده و در مزایده شرکت نمایند .
1- موضوع مزایده: فروش یک دستگاه آپارتمان مسكونی 

2- آدرس و مساحت : یک دستگاه آپارتمان واقع در همدان - خیابان هنرستان-  بلوک8  طبقه چهارم به مساحت 88/12متر مربع 
3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 5 درصد قیمت پایه کارشناسي اعالم شده به مبلغ      163022000ریال که شامل ضمانتنامه معتبر 
بانكی یا واریز وجه نقد به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 770100004065044107730360ir  بنام اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی 

استان همدان نزد بانک مرکزی
4-زمان و مكان دریافت مدارک )تحویل اسناد مزایده به متقاضی(انتشار در سایت :متقاضیان می بایست از تاریخ 98/8/25 لغایت 98/9/5   

جهت دریافت اسناد مزایده به سایت الكترونیک دولت )سامانه ستاد ( مراجعه  نمایند.
5-آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:متقاضیان می بایست  پیشنهادات خود  را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 98/9/17  در 

سامانه ارائه نمایند. 
6-زمان و محل بازدید موضوع مزایده:از تاریخ 98/8/25 لغایت 98/9/5 جهت همدان،خیابان هنرستان ، بلوک 8 طبقه 4 پ96  از ساعت 
16الی 18 )جهت بازدید از ملک مورد مزایده می بایست  با کارشناس واحد مالی  جناب آقای مالمیر با شماره تماس 32514773هماهنگ 

گردد (
7- زمان و مكان بازگشایي پاکات : روز چهار شنبه مورخ 98/9/20ساعت  صبح9 -همدان، ابتدای بلوار کاشانی اداره کل تعاون کارورفاه 

اجتماعی استان همدان 
8-برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده 

)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت،  بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل ملک مورد مزایده در بستر سامانه  می باشد .
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به قسمت امور مالی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان همدان واقع در ابتدای بلوار 

کاشانی مراجعه و یا با شماره تلفن 6-32514773 داخلی 280تماس حاصل نمایند .
)م.الف1310(

پایان افت وخیز 
کیان کرد مالیر

بزرگترین تولیدکننده الیاف تایر یکسال پس از تعطیلی دوباره فعال شد

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضويت در کانال تلگرام نیازمنديهای همدان پیام  لطفاً عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمايید.

نیازمندیهای 
هرروز 

bazarehamedan@استان همدان

اصالحیه
 در گــزارش منتشــر شــده در شــماره روز یکشــنبه همــدان 
ــا بــی طرفــی انتخاباتــی  ــا عنــوان "ب پیــام در همیــن صفحــه ب
پرشــور برگــزار می کنیم"عکــس منتشــر شــده از مــراد  ناصــری 
فرمانــدار نهاونــد اشــتباه بــوده کــه بدینوســیله ضمــن پــوزش 

خواننــدگان محتــرم اصــالح مــی گــردد.
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احتمال تفویض اختیارات ویژه به برخی 
استان های کشور در آینده نزدیک

 رئیس جمهور اعالم کرد که امیدواریم در آینده نزدیک به چند استان 
کشور این اختیارات ویژه را بدهیم.

حجت االســالم و المسلین  حسن روحانی در نشست خبری در پایان 
سفر به استان کرمان در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت طرح 
واگذاری تفویض اختیارات به استان های کشور و معطل ماندن برخی 
پروژه ها از جمله پتروشــیمی کرمان اظهار کرد: در مسئله پتروشیمی 
کرمان منتظر تامین اعتبارات الزم برای این پروژه هســتیم که باید این 
اعتبار از سوی بخش خصوصی و بانک ها تامین و حتی صندوق توسعه 

ملی نیز می تواند، در این راستا کمک کرده تا این پروژه تکمیل شود.
به گزارش ایســنا، وی درباره بحث واگذاری اختیارات ویژه به استان 
های کشــور نیز گفت: مقام معظم رهبری نیز در دیدارهای اخیر خود 
تاکید داشــتند که به برخی از استان های کشور اعتبارات ویژه در بحث 
واگذاری اختیارات داده شــود که این موضــوع را نیز در هیأت دولت 
مطرح کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک به چند اســتان کشــور این 
اختیارات ویژه را بدهیم که شاید در این بین استان کرمان نیز قرار گیرد 
اما در مجموع معتقدیم واگذاری این اختیارات می تواند در امر اجرای 

طرح ها و پروژه ها تسریع بخش باشد.

نماینده احزاب استانی در کمیسیون 
ماده ۱۰ انتخاب شد

 "محمدعلی تبرایی" دبیرکل مجمع دانشجویان و دانش آموختگان 
اســتان گلستان برای دوره ای ۲ ســاله به عنوان نماینده احزاب استانی 
در کمیســیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
انتخاب شد.پس از به حدنصاب نرسیدن و تعویق انتخابات دبیران کل 
احــزاب اســتانی در دوم آبان ماه، دور دوم جلســه دبیران کل احزاب 
اســتانی برای انتخاب یک نماینده برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ 
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی روز گذشته با حضور 
حمید مالنوری شمسی مدیر کل سیاسی وزارت کشور و رمضان رنجبر 

نماینده رئیس قوه قضاییه در وزارت کشور برگزار شد.
در این جلســه که بدون در نظر گرفتن  حدنصاب برگزار شــد ۱۶ تن 
از دبیران کل اســتانی )از میان ۳۳ حزب مجوزدار( حضور داشتند که  
محمدعلی تبرایی دبیرکل مجمع دانشجویان و دانش آموختگان استان 
گلستان، با کسب ۱۴ رای اصالح طلبان، اصولگرایان و مستقلین بار دیگر 
به عنوان نماینده تشکلهای استانی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب 
گردید و سید احمد نبوی دبیرکل حزب همت با ۲ رای دوم شد. ابراهیم 
فتاحی دبیرکل مجمع اصالح طلبان استان کرمانشاه رای به دست نیاورد 
و سهیال حاجتی مدارایی دبیر کل مشارکت های مردمی استان گیالن به 

نفع تبرایی انصراف داد.  

سیاست های آمریکا با شکست مواجه شده است
 معاون هماهنگ کننده ســپاه با بیان اینکه چهل سال از انقالب گذشته و هر 
روز ملت ما قدرتمندتر از قبل در این راه پیش رفته و در طرف مقابل دشمنان 
ما خار و ذلیل شــده اند، گفت: سیاست های امریکا در همه مولفه های قدرت با 

شکست مواجه شده است.
به گزارش ایســنا،  محمدرضا نقدی اظهار کرد: چهل سال از انقالب گذشته و 
هر روز ملت ما قدرتمندتر از گذشــته در این راه پیش رفته و در طرف مقابل 

دشمنان ما خار و ذلیل شده اند.
وی افــزود: در ایــن ۴ دهــه هــر چــه آمریــکا گفتــه، عکــس آن اتفــاق  افتــاده 
و انقــالب اســالمی هیبــت ظاهــری آمریــکا را شکســته  و امــروز آمریــکا از 
مــا تشــکر می کنــد کــه پهپــاد بــدون سرنشــین مــا را زدیــد، امــا هواپیمــای 

نظامــی سرنشــین دار را نزدیــد.

افراد و نهاد ها دغدغه ای در خصوص ارائه 
اطالعات نداشته باشند

 افراد و نهاد ها نباید هیچ دغدغه ای در خصوص ارائه اطالعات به سازمان امور 
مالیاتی داشته باشندمعاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی 
کشور برای اجرای برنامه شفافیت مالیاتی  گفت: اجرای این برنامه و بکارگیری 
سامانه های اطالعاتی در حوزه های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای سه گانه، 
همکاری دســتگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی اســت تا بتوانیم کشور را به 
سمت سالمت و پیشگیری از فساد سوق دهیم.به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری 
تصریح کرد: اگر ســامانه های اطالعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام مند 
به یکدیگر متصل باشند دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی 
برای افراد بدون صالحیت و یا پرداخت تسهیالت میلیاردی توسط نظام بانکی به 
شرکت های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.

بیانیه ۱۵۳ نماینده مجلس برای به تعویق افتادن 
آزمون استخدامی استان ها

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی طی بیانیه ای از رئیس جمهور خواستند 
که به کارگیری مردم بومی در آزمون های استخدامی را در اولویت قرار دهد.

ــی  ــه علن ــته در جلس ــی  روز گذش ــا رحیم ــنا، علیرض ــزارش ایس ــه گ ب
مجلــس شــورای اســالمی  بیانیــه ۱۵۳ نفــر از نماینــدگان مجلــس مبنــی بــر 
اعمــال اولویــت بومــی در اســتخدام ها را قرائــت کــرد و گفــت: نماینــدگان 
طــی ایــن بیانیــه از رئیــس جمهــور درخواســت کردنــد کــه اولویــت بومــی 

ــرد.  ــتخدامی جــدی بگی ــای اس در آزمون ه
آزمــون اســتخدامی بــرای تاریــخ ۳۰ /۸/ ۹۸ اعــالم شــده اســت. 
ــر ایــن اســت کــه ایــن آزمــون دو مــاه  درخواســت نماینــدگان مبنــی ب

ــد. ــر بیفت ــه تاخی ب

آگهي مزایده )نوبت دوم(  

محمدحسین پور -  شهردار نهاوند

مبلغ کارشناسی موضوع مزایدهردیف
)پایه( ماهیانه ریال

تضمین شرکتمساحتتعداد نازلتعداد سیلندرشماره اشتراکمدت اجاره
در فرایند ارجاع کار

واگذاری جایگاه سی.ان.1
جی بصورت اجاره ماهیانه به 

بخش خصوصی

ماهیانه مبلغ 
 230/000/000

ریال

200/000/000 ریال1100 مترمربع8 عدد4 عدد70054777 79یک ساله

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آئین نامه مالي شهرداریها و به استناد بند یک از دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شوراي اسالمي 
شهر نهاوند در نظر دارد که بهره برداري از جایگاه سي.ان.جي خود واقع در میدان سیدالشهدا جنب سازمان حمل و نقل همگاني شهر 
نهاوند را با کلیه تجهیزات و منصوبات موجود به مدت یک سال به شرکتهاي واجد شرایط و داراي تائیدیه از شرکت پخش فراورده هاي 
نفتي با موضوع نگهداري و بهره برداري از جایگاه سي.ان.جي با حفظ مالكیت شهرداري را  از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت 

و با شرایط ذیل واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره تلفن هاي 33237445-081 تماس حاصل نمایند داخلي 208 واحد امور قراردادها 
کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكي دولت 
به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
 هزینه استاندارد سازي و اورهال بر عهده برنده مزایده مي باشد.

 هزینه کارشناسي، هزینه چاپ آگهي مزایده و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مزایده مي باشد .
 ضمانتنامه شرکت در مزایده )فرایند ارجاع کار( طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره 123402ب 50659 مورخ 94/9/22 

هیات وزیران.
 ضمانتنامه بانكي شرکت در مزایده )فرایند ارجاع کار( حداقل باید به مدت 90 روز معتبر بوده و براي 90 روز دیگر قابل تمدید باشد.

 کلیه متقاضیان مي توانند اسناد مزایده را از طریق سامانه ستاد به ادرس www.setadiran.ir از مورخه 98/8/13 تا مورخ 98/8/20 
دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مزایده مدارک الزم شامل پاکت هاي الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 98/9/3 نسبت به 
بارگذاري اسناد به صورت فایل pdf در سامانه اقدام نمایند.در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مزایده )فرایند ارجاع کار (در پاکت 

مهر و موم شده تا ساعت 14 مورخ 98/9/3 به دبیرخانه شهرداری نهاوند الزامي است.
به پیشنهاد هاي فاقد امضا و مهر، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادهاي مشروط، مخدوش و به پیشنهاد 

هایي که خارج از موعد مقرر و اصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامي مي باشد.
برنده مزایده حق واگذاري محل مورد نظر را به غیر ندارد.

کلیه هزینه هاي جاری اعم از آب ، برق،گاز،تلفن ،مالیات ، بیمه و ... عالوه بر اجاره ماهیانه بر عهده برنده مزایده مي باشد.
شرکت کنندگان مي بایستي با بررسي و روئیت کامل جایگاه سي.ان.جي و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و کلیه کسورات قانوني ، دستمزد 

و حق بیمه پرسنل جایگاه بطور کلي با در نظر گرفتن تمامي جوانب و ابعاد پیشنهاد قیمت خود را ارائه نمائید.
عقد قرارداد با شرکت برنده منوط به تائید صالحیت فني شرکت توسط شرکت پخش فراورده هاي نفتي مي باشد.

 بازگشایي پاکت پیشنهادي در مورخ 98/9/4 راس ساعت 11 در محل کمیسیون عالي معامالت شهرداري انجام مي شود. 
 آگهی چاپ نوبت اول: 98/8/13
آگهی چاپ نوبت دوم: 98/8/22

)م الف 180(

 فرایندهــای اجرایی انتخابات از دهم آذر 
ماه با ابالغ دســتور آغاز انتخابات از ســوی 
وزیر به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه 
آغاز می گــردد و فرایند ثبت نام نیز بالفاصله 
بعد از اعالم وصول دســتور آغاز انتخابات 
توســط فرمانداران، در ۲۰۸ فرمانداری مرکز 
حوزه انتخابیه و ستاد ثبت نام وزارت کشور 

کلید خواهد خورد.
سخنگوی ســتاد انتخابات کشور با اشاره به 
سه پیشنهاد وزارت کشور به شواری نگهبان 
بــرای برگزاری انتخابات الکترونیکی در این 
بــاره گفت: کار چاپ تعرفه های اخذ رأی از 

هفته گذشته آغاز شده است.
ســید اســماعیل موســوی که در  همایش 
و  اجتماعی  امنیتــی،  سیاســی،  معاونیــن 
مدیران کل سیاســی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری اســتانداری ها سخن می گفت، با 
اشــاره به این که هماهنگی الزم با وزارت 
امــور خارجه در زمینه ثبت نــام داوطلبانی 
کــه در خــارج از کشــور قصــد ثبت نام 
دارنــد، انجام شــده  و آمادگــی کامل در 
این خصــوص وجــود دارد تصریح کرد: 
فرم ثبت نام بازبینی شــده و بخشی از مفاد 
آن تغییر، ادغام  یا حذف شــده اســت تا 

سهولت در ثبت نام را افزایش دهد.
به گزارش ایســنا، موســوی افزود: صد 
در صد ثبت نام در بســتر ســامانه جامع 
انتخابــات انجام خواهــد گرفت و پیش 
بینی ما این اســت کــه در روز های آخر 
ثبت نام، تراکم متقاضیان ثبت نام بیشــتر 
خواهد شــد. بر این اســاس، تفاهمی با 
تا اوالً  انجام شــده است  شورای نگهبان 
ثبت نام در هفــت روز قانونی خود از ۸ 
صبح تا ســاعت ۱۸ عصر انجام گیرد که 
این ســاعت قابل تمدید نخواهد بود. ثانیًا 
اطالعــات مربوط به پرسشــنامه تمامًا در 
انتخابات تکمیل شــود تا  ســامانه جامع 
ثبت نام در تاریــخ و مهلت قانونی انجام 

پذیرد.

دبیــر و ســخنگوی ســتاد انتخابــات کشــور 
هــای  دوره  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا 
آموزشــی متعــدد بــرای مجریــان انتخابــات، 

آموزشــی دهگانــه  از جملــه دوره هــای 
ــتاد  ــداران و بخشــداران و اعضــای س فرمان
ــا  ــار داشــت:  ت ــا، اظه ــتان ه ــات اس انتخاب
ــده و  ــزار ش ــت دوره برگ ــروز هش ــه ام ب
ــه و  ــن هفت ــی ای ــم آن ط ــم و ده دوره نه
هفتــه آتــی برگــزار خواهــد شــد. دوم 
ــای  ــأت ه ــی هی ــم دوره آموزش ــاه ه آذر م
ــدس  ــات در مشــهد مق ــر انتخاب بازرســی ب

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
اقــالم  تهیــه  فراینــد  دربــاره  موســوی 
ــاپ  ــرد: کار چ ــالم ک ــات اع ــه انتخاب ۹گان
تعرفه هــای اخــذ رأی از هفتــه گذشــته 
انتخابــات  بــرای  اســت.   شــده  آغــاز 
ــه شــورای  ــه ب ــم ســه گزین الکترونیکــی ه
محتــرم نگهبــان ارائــه شــد: اول، برگــزاری 
انتخابــات تمــام الکترونیکــی در ۱۷۴ حــوزه 
ــزاری آن  ــده؛ دوم، برگ ــک نماین ــه ت انتخابی
در ۱۱ اســتان بــه صــورت صــد در صــدی؛ 
و ســوم، برگــزاری آن در ۱۳۹ شــهری کــه 
ــات قبلــی شــوراها در آن هــا برگــزار  انتخاب

ــت. ــده اس ش
اســتفاده  بــر  تأکیــد  بــا  همچنیــن  وی 
معاونیــن و مدیــران کل سیاســی و انتخابات 
ــرد:  ــالم ک ــات اع ــع انتخاب ــامانه جام از س
ســامانه جامــع اخبــار انتخابــات در ســامانه 
ــخگویی  ــش پاس ــده و بخ ــال ش ــع فع جام
بــه ســئواالت  نیــز در ســه محــور اجرایــی، 
ــرداری  ــره ب ــاده به ــاوری آم ــی و فن حقوق
اســت و همــکاران گرامــی مــی تواننــد 
کلیــه ســئواالت و ابهامــات خــود را در ایــن 
ــرار داده و پاســخ آن را  بخــش از ســامانه ق

ــد. ــت نماین ــان دریاف ــن زم در کمتری
ــتین  ــرد: نخس ــالم ک ــان اع ــوی در پای موس
انتخاباتــی  اعتبــارات  پرداختــی  نوبــت 
ــاه انجــام  ــان م ــان آب ــا در پای ــتان ه ــه اس ب

ــت. ــد گرف خواه
نیــز  اســتان همــدان  در  اســت  گفتنــی 
یازدهمیــن دور انتخابــات مجلــس در  ۹ 
ــه و ۱۸  کرســی نمایندگــی،۷ حــوزه انتخابی

ــود. ــی ش ــزار م ــی برگ ــوزه فرع ح

سخنگوی ستاد انتخابات خبر داد

آغاز چاپ تعرفه های رأی 

برای انتخابات الکترونیکی 
هم ســه گزینه به شورای 
شد:  ارائه  نگهبان  محترم 
انتخابات  برگــزاری  اول، 
 ۱۷۴ در  الکترونیکی  تمام 
حوزه انتخابیه تک نماینده؛ 
دوم، برگــزاری آن در ۱۱ 
اســتان به صورت صد در 
صدی؛ و ســوم، برگزاری 
که  شــهری  در ۱۳۹  آن 
در  شوراها  قبلی  انتخابات 

آن ها برگزار شده است

 یــک عضو فراکســیون امیــد مجلس 
شــورای اســالمی مبارزه با فســاد را یک 
خواســته عمومی عنوان کرد و با اشاره به 
برخی واکنش های منفی نسبت به اظهارات 
رئیس جمهور در این بــاره گفت که چرا 
به رئیس جمهور به عنــوان مجری قانون 

اساسی ُخرده می گیریم.
محمــد کاظمی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به ســخنان رئیس جمهور در یزد در 
خصوص مبارزه با فســاد یادآور شد: آقای 
رئیس جمهور هم با مــردم دردِ دل و هم 
اظهارنظر کرده اســت به هرحال مبارزه با 
فســاد یک خواســته عمومی است و همه 
ملت این خواســته را دارند که این مسائل 
شــفاف باشــد چرا به رئیس جمهور که 
مجری قانون اساســی است بابت پیگیری 

این مطالبه ُخرده می گیریم.
وی ادامه داد: آقــای روحانی اظهارنظری 
کــرده و قوه قضاییه هم به آن پاســخ داده 
اســت. نبایــد عکس العمل بــدی به این 

اظهارنظر نشان داده شود.
این عضو کمیســیون قضایــی و حقوقی 

مجلس شــورای اســالمی یادآور شــد: 
مشکل این اســت که در کشور ما به این 
موضوع نگاه نمی کنند که چه چیزی گفته 
شده بلکه به گوینده موضوع نگاه می شود 
وگرنه مگر بد اســت کــه رئیس جمهور 
بگوید باید با دانه درشــت ها مبارزه شود 
چــرا عکس العمل منفی بــه این موضوع 

نشان داده می شود.
کاظمــی با بیــان این که »رئیــس جمهور 
می توانــد موضوع مبــارزه با فســاد را از 
طریق مجموعــه قضایی دنبال کند«، اضافه 
کرد: این که دولت و قوه قضاییه در زمینه ی 
مبارزه با فســاد همگرایی داشته باشند کار 
خوبی اســت ولی به نظر می رســد نوعی 
حس تقابل در این میان ایجاد شــده است. 
طبیعتا مسئولیت در این زمینه به عهده قوه 
قضاییه است و اگر شــفاف سازی خوب 
است دستگاه قضایی باید به رئیس جمهور 
جواب دهد و اتفاقا از تریبون عمومی اعالم 
کند که نتیجه پرونده هایی که آقای روحانی 
به آن اشاره کرده چه شده تا مردم در جریان 

امر قرار گیرند.

اطالعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور
 آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس

 از ۱۰ آذر
 بر اساس اطالعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور ثبت نام از داوطلبان 
نمایندگی یازدهمین دوره  مجلس شــورای اسالمی از روز یکشنبه ۱۰ 
آذر ماه تا پایان وقت اداری روز شــنبه ۱۶ آذر جمعا به مدت ۷ روز به 

عمل خواهد آمد.
به گزارش ایســنا،  متن کامل اطالعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور به 

شرح ذیل است:
به آگاهی مردم شــریف ایران اسالمی می رســاند انتخابات سراسری 
یازدهمین دوره  مجلس شورای اسالمی در روز جمعه مورخ ۹۸-۱۲-۲ 

برگزار خواهد شد.
در اجرای ماده  ۴۵ قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی و ماده  ی 
۲۱ آئین  نامه اجرایی آن، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره  
مجلس شورای اســالمی از روز یکشنبه مورخ ۱۰- ۹- ۱۳۹۸ تا پایان 
وقت اداری روز شــنبه مــورخ ۱۶-۹- ۱۳۹۸ جمعاً به مدت ۷ روز به 
عمل خواهد آمد؛ لذا داوطبان می  توانند به منظور اعالم داوطلبی خود 
در مهلت تعیین شــده با همراه داشــتن مدارک زیر به وزارت کشور، 
فرمانداری  های مراکز حوزه  های انتخابیه، سفارتخانه ها، کنسولگری  ها 
یا نمایندگی  های سیاســی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 

مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.
اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر آن؛

اصل شناسنامه عکس دار و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن؛
یک قطعه عکس ۴*۳ جدید؛

اصــل و یک نســخه تصویر آخرین مدرک تحصیلــی معتبر )حداقل 
کارشناسی ارشد و یا معادل آن(

اصل و تصویر گواهی رســمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در 
پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات 

مجلس شورای اسالمی؛
اصل و یک نسخه تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت 
معافیت دائمی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولین 

خدمت وظیفه عمومی.
 همچنین به استناد ماده  ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و تبصره  های ذیل آن، انتخاب  شــوندگان هنــگام ثبت نام باید دارای 

شرایط زیر باشند:
اعتقاد و التزام عملی به اسالم؛

التزام عملی به  نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛
تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران؛

ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه؛
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن؛

نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه؛
سالمت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛
حداقل سن سی )۳۰( سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج )۷۵( سال تمام.

 الف: داوطلبان نمایندگی اقلیت  های دینی مصّرح در قانون اساســی از 
التزام عملی به اسالم، مذکور در بند )۱( مستثنی بوده و باید در دین خود 

ثابت  العقیده باشند.
ب: هر دوره  نمایندگی مجلس شــورای اســالمی معــادل یک مقطع 

تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می  شود.
ج: مالک محاسبه  ســن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، بر اساس 
تاریخ تولد اولیه ثبت شــده در شناســنامه  ی رسمی است و تغییرات 
بعدی توسط دستگاه  های ذیربط به استثنای محاکم قضایی مالک عمل 

نخواهد بود.
د: طبق ماده )۱۸( قانون تسهیالت استخدامی جانبازان مصوب ۳-۳۱-

۷۴ و تبصره مــاده  )۲۱( قانون حمایت از آزادگان مصوب ۶۸-۹-۱۳ 
و بنــد »الف« ماده  ی )۴۴( قانون برنامه پنجم و جزء )۶( بند »ث« ماده 
)۸۸( قانون برنامه  ششــم، کلیه  ی جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و 
رزمندگانی که حداقل شــش ماه ســابقه حضور در جبهه دارند از یک 

مقطع تحصیلی باالتر برخوردار میگردند.
بر اساس قانون تفسیر ماده )۲۸( قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 
مصوب ۹-۵-۱۳۹۰، مــدرک معادل تحصیلی در هر مقطع تحصیلی، 

مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.

شرط ظریف برای بازگشت کامل ایران 
به اجرای تعهداتش در برجام

 وزیر امورخارجه کشورمان بار دیگر تاکید کرد که اگر ایران از منافع 
اقتصادی برجام بهره مند شــود، آماده  است تا به اجرای کامل تعهداتش 

در این توافق بازگردد.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در بخشی از سخنرانی خود در پنل 
خلع سالح و عدم اشاعه کلوپ آستانه که در قزاقستان در حال برگزاری 
اســت، خاطر نشــان کرد که ایران به دنبال دستیابی به سالح هسته ای 
نخواهد بود.ظریف در ادامه با اشاره به اینکه عادی سازی روابط اقتصادی 
با ایران از شــروط برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( است، گفت: اگر 
این مسئله حتی تا اندازه ای هم محقق شود ما آماده ایم تا به اجرای کامل 

تعهداتمان ذیل این توافق بازگردیم و حسن نیت خود را نشان دهیم.
جمهوری اســالمی ایران پس از گذشت یک ســال از نقض برجام از 
ســوی آمریکا و خروج یک جانبه این کشور از توافق که به بازگرداندن 
تحریم های واشنگتن علیه کشورمان انجامید، اعالم کرد که طبق تمهیدات 
تعیین شــده در همین توافق اجرای تعهدات هسته ای اش را به صورت 
گام به گام کاهش خواهد داد مگر اینکه اروپایی ها برای حفظ این توافق 
اقدامی موثر و عملی انجام دهند. چهارمین این گام ها به تازگی برداشته 
شــده است و مسئوالن کشــورمان تاکید می کنند که با تداوم بدعهدی 

طرف های مقابل، این روند ادامه خواهد یافت.
اروپایی ها در طول این مدت برای ایجاد شرایطی که ایران بتواند باوجود 
تحریم های آمریکا به تجارت مآغاز خود با ســایر کشورها ادامه دهد، 

تالش کافی نکرده  و در اجرای تعهداتشان در برجام ناموفق بوده اند.

کاظمی:

 مبارزه با فساد 
خواسته عمومی است

وحدت را در رفتارمان پیاده کنیم
 نایــب رئیس مجلس با تاکید بر این که باید وحدت را در رفتار و عمل پیاده کنیم گفت: 
در شرایطی که آمریکا دنبال تفرقه و بر هم زدن جامعه اسالمی است بیش از هر زمان دیگری 

به وحدت و انسجام و همدلی نیاز داریم.
به گزارش ایسنا؛ مسعود پزشکیان افزود:  حضرت علی می فرماید، با هم خوب حرف بزنید و 
با ادبیات مناســب با یکدیگر گفت وگو کنید. شیعه و سنی و کرد و عرب و عجم همه با هم 
برادر هســتیم. قرآن پر از آیات و کالمی اســت که مسلمانان را به وحدت و انسجام دعوت 

می کند.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: شــرایطی که آمریکا دنبال ایجــاد تفرقه و بر هم زدن جوامع 
اســالمی است بیش از هر زمانی به وحدت، انســجام و هم زبانی و همدلی نیاز داریم و در 
هفته وحدت کار کنیم تفرقه در جامعه ایجاد نشود و وحدت و انسجام گسترش پیدا کند باید 

این را در گفتار و رفتارمان به صورت عملی پیاده کنیم.
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بهداشتنکتهدانشگاه
ثبت نام بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی 

آغاز شد
 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها از آغاز ثبت نام بیست و 
ســومین دوره ازدواج دانشجویی با عنوان »طراح همسفر تا بهشت« خبرداد و گفت: 

این ثبت نام تا پایان آذر ماه ادامه دارد.
ــه از  ــجویانی ک ــزود: دانش ــتمی، اف ــی رس ــلمین مصطف ــالم و المس حجت االس
ابتــدای ســال ۱۳۹۷ بــه صــورت رســمی ازدواج کــرده باشــند و در دوران عقــد 

ــوند. ــد ش ــه دانشــجویی بهره من ــن برنام ــد از ای ــی توانن ــند، م دانشــجو باش
ــه  ــز زمین ــاری نی ــال ج ــرح در س ــن ط ــه اول ای ــت: در مرحل ــن گف وی همچنی
ــش ازدواج در  ــا کاه ــه ب ــده اســت البت ــم ش ــزار دانشــجو فراه ــام ۲۰ ه ــت ن ثب
کشــور آمــار ازدواج دانشــجویی هــم کاهــش یافتــه اســت. پارســال ۲۰ هــزار نفــر 
در ایــن برنامــه ثبــت نــام کردنــد کــه ۱۳ هــزار نفــر از آنهــا بــه مشــهد مقــدس 

اعــزام شــدند.

چای برای قلب مفید است
 محققان متوجه شــدند که نوشیدن مقادیر متوسط یا زیاد چاي موجب تقویت 
سالمت قلب مي شود و خطر مرگ ناشي از ابتال به بیماري عروق کرونر را کاهش 

مي دهد.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه مصــرف قهــوه بــه میــزان متوســط نیــز بــا کاهــش 
ــان متوجــه  ــن مطالعــه محقق ــاط دارد.در ای ــي ارتب ــه بیمــاري قلب ــال ب خطــر ابت
ــه  ــال ب ــر ابت ــاي در روز خط ــان چ ــش فنج ــا ش ــه ت ــرف س ــه مص ــدند ک ش
بیمــاري قلبي وعروقــي و مــرگ ناشــي از ایــن بیمــاري را تــا ۴۵ درصــد کاهــش 

مي دهــد. 
همچنین مصرف بیش از شش فنجان چاي در روز با کاهش ۳۶ درصدي خطر ابتال 

به بیماري قلبي ارتباط داشت.
این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف دو تا چهار فنجان قهوه در روز خطر ابتال 

به بیماري قلبي را تا ۲۰ درصد کاهش مي دهد.

ترمیم نواقص استخوانی با سلول های بنیادی
 محققان راهي را براي آزادسازي زمان بندي شده دو فاکتور رشد ارائه کرده اند که 

فرایند تشکیل استخوان طي تکوین جنیني استخوان را در مدل رتي تقلید مي کند.
به عقیده آنها اســتفاده از ســلول هاي بنیادي، فیکســاتورهاي منعطف و آزادسازي 
زمان بندي شــده فاکتورهاي رشد مي تواند به ترمیم نواقص استخواني بزرگ کمک 
کند.در این مطالعه محققان الیه دیگري را به این سیســتم اضافه کردند که شــامل 

آزادسازي زمان بندي شده دو فاکتور رشد بود.
فاکتور TGF-beta1 که تبدیل شدن سلول هاي بنیادي به سلول هاي غضروفي را 
کمک مي کند و دیگري BMP2 که تبدیل شــدن سلول هاي غضروفي به استخوان 

را وساطت مي کند.
استفاده از این سیســتم موسوم به سیستم آلزبرگ براي شکستگي هاي استخواني به 
تحریک رشد اســتخوان جدید با عملکردي تقویت شده مدت ۱۲ هفته در مقایسه 

با سیستم پیشین شد.

کشف بیش از ۵۳۰ تن مواد مخدر در کشور
 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشــف بیــش از ۵۳۰ تن مواد مخدر از 
ابتدای سال تا کنون در کشور خبر داد.به گزارش مهر، مسعود زاهدیان، اظهار کرد: بیش 
از ۵۳۰ تن مواد مخدر از ابتدای سال تا کنون در کشور کشف شد و بیش از ۷۰ درصد 
کشفیات در استان های شرقی کشور انجام شده است.وی، گفت: اقدامات ما در مرزها 
تقویت شده و در هفته گذشته بیش از ۶ تن موادمخدر در منطقه هنگ مرزی سراوان و 
۲ نیم تن مواد مخدر در هنگ مرزی میرجاوه کشف شد که با هماهنگی مراجع قضایی 
و مرزبانی این کشفیات انجام شد و عوامل قاچاق هم دستگیر شدند.رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر ناجا گفت: بیش از ۶ تن موادمخدر در منطقه هنگ مرزی سراوان ۲ و نیم 

تن مواد مخدر در هنگ مرزی میرجاوه کشف شد.

۵ هزار و ۷۳۵ زن در دوران دفاع مقدس 
به درجه جانبازی رسیدند

 پنج هزار و ۷۳۵ نفر جانباز زن در دوران دفاع مقدس به درجه جانبازی رسیدند و صدمه 
دیدن این زنان از لطمات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است، جنگی که به خاطر منافع 
قدرت ها شکل گرفت.مدیر عامل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس با بیان این مطلب که 
جنگ یکی از پدیده هایی است که به دست بشر آغاز شده است، اضافه کرد: همه ادیان این 
پدیده شوم را نکوهش کرده است چراکه روح، جان و سالمتی بشر را می گیرد و از سوی 
دیگر کودکان و زنان در راس این آسیب پذیری قرار دارند. علی اصغر جعفری، اظهار داشت: 
تا به امروز بیش از ۲۰۰ هزار نفر شهید و پنج هزار و ۷۳۵ نفر جانباز زن از لطمات جنگ 

تحمیلی عراق علیه ایران است، جنگی که بر منافع قدرت ها شکل گرفت.

دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد از چه تسهیالتی 
برخوردار می شوند؟

 مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی)ره( از پرداخت تســهیالت 
۱۰ میلیونی به دانشجویان تحت پوشش در مقاطع تحصیالت تکمیلی خبر داد.

مجتبی احمدلو در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بیش از ۷۳ هزار نفر دانشجو تحت 
پوشــش کمیته امداد قرار دارند، گفت: بخشی از این دانشجویان در دانشگاه های پیام 
نور، آزاد و علمی- کاربردی مشغول تحصیل هستند که باید برای تحصیل خود شهریه 
پرداخت کنند.  وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بابت کمک هزینه دانشجویی ۱۴ 
میلیارد تومان پرداخت شــده است، اظهار کرد: پیش بینی می کنیم این کمک هزینه در 

سال جاری به بیش از ۲۳ میلیارد تومان افزایش یابد.

چگونه دنیا را به جای بهتری برای زندگی 
کودکان تبدیل کنیم؟

 قسمت چهارم: چگونه عشق و محبت خود را به فرزندانمان ابراز 
کنیم که باور کنند؟ این ســؤالی بود که هفته ی گذشته به آن پرداخته 
شــد و در پاســخ به آن پنج زبان برای ابراز عشق معرفی شد: تماس 
فیزیکی، کالم تأیید آمیز، وقت گذاشــتن، هدیه دادن و خدمت کردن. 
در این قسمت و قسمت های بعدی به معرفی هر یک از این زبان ها 

پرداخته خواهد شد.
منظور از ابراز عشــق به روش تمــاس فیزیکی، انجام اعمالی مثل در 
آغوش گرفتن، بوســیدن، نوازش کردن، کولی دادن و حتی کشــتی 
گرفتن اســت. بسیاری از بچه ها وقتی در آغوش پدر و مادر قرار می 
گیرند و نوازش می شــوند، غرق در لذت و خوشی  شده، با همه ی 

وجود عشق و محبت آنها را احساس می کنند. 
بچه های کوچک تر به دلیل شــیرینی و مالحت ذاتی شان، معموال از 
این نظر مورد توجه قرار می گیرند و از منبع عشق پدر و مادر سیراب 
می شــوند، اما متأسفانه با بزرگتر شدن بچه ها، والدین کم کم از آنها 
فاصلــه می گیرند و بی توجهی و گاهی شــرم و حیا، پرده و حائلی 
میان آنها و فرزندانشــان ایجاد می کند و موجب می شود که دانسته 
یا نادانسته فرزندان خود را از این حق طبیعی، یعنی دریافت عشق به 

شیوه ای که برایشان خوشایند است، محروم کنند.  
غافل از آن کــه اگر این نیاز در نوجوانان به روش صحیح در خانه و 
توسط والدین برآورده نشود، به ناچار نوجوان در بیرون از خانه و به 
روش های ناکارآمد در صدد ارضای آن برخواهد آمد و چه بسا گرفتار 

پیامدهای اخالقی ناگوار و ناخوشایند آن شود. 
چه بســیارند آســیب های اجتماعی ای که با کمی آگاهی و توجه از 
ســوی والدین، قابل پیشــگیری اند. بعضی از خانواده ها هم اگرچه 
دختران خــود را حتی در نوجوانی با این روش مورد لطف و محبت 
خود قرار می دهند، اما باز در مورد پســران خود دچار این اشتباه می 
شوند که در آغوش گرفتن و نوازش آنها مانع قوی شدن و به اصطالح 
مرد بار آمدن آنها می شود، در حالی که نیاز پسران به دریافت عشق از 
راه تماس فیزیکی، به هیچ عنوان کمتر از دخترها نیست. اگر فرزندمان 
نســبت به برقراری تماس فیزیکی عکس العمل خوبی نشان می دهد 

و به آن تمایل دارد.
 بسیار مهم است که سعی کنیم هر روز چندین بار از این طریق عشق 
و محبت بی قید و شــرط خود را به او ابراز کنیم و مخزن عشــق او 
را پر نگه داریم. اما اگر به این روش ابراز عشــق، عکس العمل منفی 
نشان دهد و تمایل زیادی به تماس فیزیکی نداشته باشد، اصراری به 
آن نباید داشته باشیم و بهتر است سعی کنیم به روش های دیگر، عشق 
و محبتمــان را به او ابراز کنیم. در هفته های آینده در مورد روش های 

دیگر ابراز عشق، خواهم نوشت.
* مرضیه رضائیان کیاسری
روانشناس حوزه پرورش کودک

مردان تا چه سنی باید به سربازی بروند؟

 متولدین ۵۵ به بعد ســرباز هســتند و باید تکلیف نظام وظیفه 
خود را مشــخص کنند یا اینکه این وضع را تا ســن ۵۱ ســالگی 

ادامه دهند.
ســخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان در پاسخ با سوالی 
مبنی بر اینکه تکلیف افرادی که کِبَر ســن دارند و هنوز به ســربازی 
نرفته اند چه می شــود، اظهار کرد: متولدین ۵۵ به بعد سرباز هستند و 
باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشــخص کنند و یا این که این وضع 

تا سن ۵۱ سالگی را ادامه دهند.
موســی کمالی در گفت وگو با مهر افزود: فردی که به سن ۵۱ سالگی 
برســد خود به خود از شمول قانون خدمت خارج می شوند یعنی در 

شمول قانون خدمت وظیفه نیست.
مشــاور عالی و ســخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه تصریح کرد: منظور از خارج شــدن از شــمول قانون خدمت 
یعنی دیگر خدمت )ســربازی( از آن فرد برداشــته می شود نه اینکه 

معاف شود.
کمالی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فردی با شرایط عنوان 
شــده بعد از ســن ۵۱ ســالگی باید کارت خاصی مانند کارت پایان 
خدمــت دریافت کند یا خیر گفت: خیر برای این افراد کارت خاصی 
صادر نمی شود و شناسنامه این فرد به عنوان همان کارت پایان خدمت 

تلقی می شود.
وی ادامه داد: فردی که ۵۱ سالش تمام شده باشد دیگر هیچ ممنوعیت 
به دلیل نرفتن به سربازی ندارد و به عنوان مثال حتی می تواند از کشور 

هم خارج شود.
مشــاور عالی و ســخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه خاطرنشــان کرد: هیچ کسی با این افراد کاری ندارد اما توصیه 
می کنم که تمامی افرادی که متولد ۵۵ به بعد هستند خدمت سربازی 

را انجام دهند.
کمالی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا خدمت سربازی 
این افراد بــا جوان ترها متفاوت اســت یا خیــر، گفت: هیچ 
تفاوتــی بین خدمت این افراد با ســایر مشــموالن نیســت و 
اینها هم باید مانند ســایر مشــموالن دوران خدمت را به یک 

کنند. سپری  شکل 
وی افزود: تخفیف خاصی مثل خدمت در محل ســکونت برای این 
افراد در نظر گرفته نشده، البته این افراد می توانند در دوره های مهارت 
آموزی شــرکت کنند و امتیاز مناسبی کسب کنند تا بتوانند از مشوق 
های سربازی استفاده کنند و به عنوان شهر محل خدمتشان را خودشان 

انتخاب کنند.

شهروند: طرد مستأجران از تهران 
 شهرستانی های تفلک!!

همدان پیام: جو زدگی را از جشنواره کودک دور کنیم 
 ابزارش چیه به نظرتون؟!!

عصر اقتصاد: ماحصل پاس کاری اتاق  بازرگانی، کارت های اجاره ای 
 پاس کاری نقدی !!

هدف ورزشی: تاتار: بردن پرسپولیس آرزوی من است 
 آرزوهای بزرگ با توپ دست یافتنی شده 

صدای لرستان: کشاورزان لرستانی از کشت کلزا استقبال نمی کنند
 ازبدقولی های خرید تضمینی !! 

ایرنا: چرا پراید ۵ میلیون تومان گران شد؟
 می خواد با شاسی  بلندها رقابت کنه !!

زنگان امروز: مصرف گل به جای شیشه 
 اعتیاد هم متنوع شد؟!

کیهان: مشکل دولت کارنامه خالی است نه ضعف اطالع رسانی 
 چرا عجله داری هنوز ترم اول امتحان تدبیر و امید  آغاز نشده 

اطالعات: هشداری که از جریمه رانندگی کارسازتر بود!
 یعنی با پتک می زنید سر راننده ها؟؟ 

همدان پیام: چرخ پروازها در فرودگاه نیمه تعطیل استان لنگ می زند 
 پنچرگیری فرودگاه تعطیل شده !!

ایران: باید بفهمیم بی تفاوتی نسل تازه از کجا می آید 
 احتماالً از زندگی اشراف زادگان!! 

آوای ماکو: حرکت چراغ خاموش به سمت خصوصی سازی مدارس 
 روشی برای حذف رد پا است ؟!

همشهری: گردشگران همسایه جای اروپایی ها را پر کرده اند 
 همسایه های مفید !!

همدان پیام: بار دیگر چوب بی برنامگی  درحوزه زراعت بر ســر مردم 
فرود آمد 

 این مردم سال هاست با چوب تر آشناست!!
اقتصاد: کشورهای خارجی در صف سرمایه گذاری بنادر ایران 

 صف های ایران نتیجه میده!! 

کمبود رادیولوژیست خانم در همدان 
مشکل فرا استانی است

 گالیه مندی مردم از کمبود رادیولوژیست خانم برای ویزیت بانوان 
از منظر اجتماعی مورد پذیرش اســت اما این مشکل تنها مختص این 

استان نبوده بلکه یک مشکل کشوری است.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: از منظر علمی، ویزیت 
بیمار توسط فرد توانمند با تشخیص صحیح، هر چند پزشک مرد باشد 
بسیار مورد توجه است اما از منظر اجتماعی برخی شهروندان نسبت به 

ویزیت زنان و دختران توسط پزشکان مرد گالیه مند هستند.
حســن بهرامــی در گفت و گــو با ایرنا بیــان کرد: هــم اینک ۳۲ 
رادیولوژیســت در همدان به مردم خدمات ارائه می دهند که ۲۵ تن 
از آنها مرد و هفت تن از آنها زن هســتند و از بین بانوان نیز ۲ تن در 

مرخصی زایمان به سر می برند.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا همدان ادامه داد: کمبود 
متخصص رادیولوژیســت خانم به نســبت تقاضا، موجب تشــکیل 

صفوف طوالنی برای ویزیت بیماران توسط پزشک شده است.
بهرامی بیان کرد: یکی از علل کمبود متخصصان رادیولوژیست پایین 
بوده میزان پذیرش از بین دســتیاران بــرای خواندن تخصص در این 

رشته است.
وی اظهار داشت: فرایند سنوگرافی بر خالف دیگر ویزیت ها طوالنی 
مدت بوده و دقت و زمان بیشتری را برای ویزیت و تشخیص از سوی 
پزشک می طلبد و این امر در افزایش شمار بیماران در نوبت ویزیت 

تاثیر داشته است.
بهرامی یادآوری کرد: در یک مقطع مقرر شــد که متخصص زنان نیز 
نســبت به انجام رادیولوژی اقدام کنند که ایــن موضوع مورد انتقاد 
رادیولوژیست ها قرار گرفت و با توجه به نداشتن تخصص از سوی 

متخصص زنان، مداخله تلقی شد.
مدیر درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا همدان اظهار داشت: 
از دیگر راهکارها افزایش ســهمیه بانوان نســبت به آقایان در رشته 
رادیولوژی اســت که این اقدام نیز به طور حتم با واکنش منفی مردان 

مواجه می شود. 
بر اساس آمارهای منتشر شده، دو هزار و ۹۰۰ رادیولوژیست در کشور 

فعال هستند که سهم همدان ۳۲ متخصص است.

نیر احمدی «

 مدیر منطقــه ای غرب بیمه آســیا چک 
خســارت ۱۲ میلیــارد و ۶۵۰ میلیون ریالی  
فروشــگاه قطعات ســایپا یدک را به برادران 
نورییون در محل دفتر مرکزی )سرپرســتی( 

بیمه آسیا در استان همدان تحویل داد.
محمد مهربخــش در گفت وگو با همدان پیام 
اظهار داشت: فروشگاه نورییون،  فعالیت خود 
را تحت عنوان نماینده عاملیت فروش قطعات 
خودرو سایپا یدک، از سال ۸۲ در همدان آغاز 
نمــود ودر تاریــخ ۹۷/۵/۱۵ بــا خرید بیمه 
آتش ســوزی، با حق بیمه ای معادل بیست و 
هشــت میلیون ریال تحت پوشش بیمه آسیا 

قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: فروشــگاه فوق در تاریخ 
۹۸/۳/۲۷ )با ســابقه کمتر از یکسال پوشش 
بیمه ای نزد شــرکت بیمه آسیا( طی حادثه ای 
دچار آتش ســوزی شد و فروشــگاه و لوازم 
موجــود در آن ۶۰ الــی ۷۰ درصــد دچار 

خسارت گردید.
مدیر منطقه ای غرب بیمه آســیا بیان کرد: در 
پی اعالم خسارت از سوی فروشگاه نورییون 
،کارشناسان بیمه آسیا بالفاصله در محل حادثه 
حاضر شدند و با حسن نیت  به برآورد میزان 

خسارت پرداختند.
وی در ادامــه گفت: بررســی های تکمیلی و 
برآورد خســارت نهایی، منتــج به پرداخت 
خســارت در تاریــخ ۹۸/۸/۱۴ بــه برادران 

نورییون شد.
مهربخش تصریح کرد: بروز خســارت یک 
فرصت اســت که مردم بیمــه را باور کنند و 
با عمق وجودشان درک کنند که حادثه ممکن 
اســت برای هر شــخصی )اعــم از حقیقی 
و یــا حقوقی( اتفاق بیافتــد و در خصوص 

پوشش های بیمه ای به موقع اقدام نمایند.
مدیر منطقه ای غرب بیمه آســیا با اشــاره به 

خدمات ارزنده بیمه آســیا گفــت: طی ۶۰ 
سال ســابقه خدمت، اعتماد و رضایت مندی 
بیمه گــذاران موجب تعالــی اعتبار تجاری و 
توانگری مالی روزافزون بیمه آسیا شده است.

 وی در ادامه افزود: به جهت این اعتبار ، سهم 
بیمه آســیا از بازار بیمه در حال رشــد است 
و رویکرد مدیران این شــرکت به تسریع در 
پرداخت خسارت ها ، رضایت بیمه گذاران را 

به همراه داشته است.
مهربخش با اشــاره به کارکرد بیمه آســیا در 
منطقه غرب کشــور عنوان کرد: در بیمه آسیا 
تشکیالتی به نام مدیریت منطقه ای وجود دارد 
که مدیریت منطقه غرب کشــور ، با مرکزیت 
اســتان همدان به همشــهریان خدمات ارائه 

می دهد.
وی گفت: اســتان های زیر مجموعه ، شامل 
مرکزی )اراک(، همدان، کردستان و کرمانشاه 

می باشد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه مدیریت 
هــای منطقــه ای ، به طورمعمــول از حدود 
اختیارات باالیی برای پرداخت خسارت ها و 
صدور بیمه نامه ها برخوردارند رسالتی را  که 
به عهده دارند به بهترین صورت ممکن انجام 

می دهند.
مدیر منطقه ای غرب بیمه آســیا بیان داشت: 
نرخ رشــد تولید حق بیمه در منطقه غرب 
بیمه آســیا ، در همه گروه های بیمه ای اعم 
از عمر، آتش ســوزی، باربری، مهندســی، 
اتومبیل  بیمه هــای  و  مســئولیت  حوادث، 
)ثالث و بدنه( از متوســط کشــوری باالتر 

بوده است.
مهربخش با اشاره به رشد توانگری مالی ۳۶ 
درصدی بیمه آسیا در سال ۹۸ گفت:۵  سال 
متوالی رتبه نخست باالترین میزان تولید حق 

بیمه را در گروه موسســات بیمه ای کســب 
نموده ایم همچنین مفتخریم رتبه نخســت را 
به لحاظ شفافیت مالی و کارکرد درخشان از 
دیدگاه ســازمان بورس و اوراق بهادار داشته 

ایم.
مدیر منطقه ای غرب بیمه آســیا در خصوص 
اشــاعه فرهنگ بیمه گفت: بیمه مرکزی ایران 
که نهاد ناظر است در راستای توسعه فرهنگ 
بیمه ، برنامه ای را در  مدارس کل کشور تحت 
عنوان زنگ بیمه دنبال می کند که پیگیری امور 
اجرایی زنگ بیمه در استان همدان  به شرکت 

بیمه آسیا واگذار شده است.
مهربخش در ادامه افزود: قرار است در مدارس 
مقطع ابتدایی دوره اول حضور پیدا کنیم و به 
دانش آموزانی که آینده ساز این مملکت هستند 
زنگ بیمه را  با هماهنگی آموزش و پرورش 

در اواخر آبان ماه اجرا نماییم.

پرداخت خسارت 12میلیارد و 650 میلیون ریالی 
بیمه آسیا به نمایندگی قطعات سایپا در همدان

 همایش ســالیانه توانبخشــی عصبی ابن 
ســینا ویژه ســکته مغزی و ام اس در مرکز 
همایش های دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
برگزار شد و در آن اشاره به  میانگین ابتال به 
سکته مغزی در ایران ۵۰در  سالگی شد ضمن 
اینکه کاهش چشمگیر سن شیوع سکته مغزی 

در کشور هشداردهنده است.
مشــاور وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی در امور توانبخشی هدف از برگزاری 
این همایش علمی را به روز کردن اطالعات، 
تبادل دیدگاه ها و آشــنایی با پیشــرفت ها در 

رشته های مختلف علوم توانبخشی دانست.
با  امیدواری کرد  ابــراز  محمدتقی جغتایی 
بالینی  اندیشــمندان رشــته های  نظر  تبادل 
پزشــکی و اســاتید حوزه هــای مختلــف 
این حوزه  توانبخشی دســتاوردهای علمی 
اطالع رســانی شــده و در ارتقــای کیفیت 
خدمات ارائه شــده توســط تیم توانبخشی 
موثــر واقع شــود و این تبــادل اطالعات 
در برنامه ریزی های ســالمت کشــور مورد 

استفاده قرار گیرد.
و ی با بیــان اینکه با توجه بــه اینکه امروزه 
خدمات بهداشتی درمانی روز به روز افزایش 
می یابد اظهار کرد: بــه دالیل مختلف نیاز به 
خدمــات توانبخشــی روز بــه روز افزایش 

می یابد و رویکرد توانبخشی به گونه ای است 
که قبل از بروز مشــکل اساسی خدمات ارائه 

می شود.
این استاد نورو آناتومی و علوم اعصاب با اشاره 
به اینکه هدف توانبخشــی بازگرداندن فرد به 
جامعه اســت خاطر نشــان کرد: آغاز خدمات 
توانبخشی از نظام ســالمت است و نخستین 
جایی که فرد بیمار در آن حاضر می شــود یکی 

از واحد های حوزه سالمت است.
وی با تاکید بر اینکه در هشــت سال گذشته 
سازمان بهداشــت جهانی برنامه عملیاتی را 
تدوین کرد که دولت ها متعهد به اجرا شدند؛ 
تعدادی از توصیه های ارائه شــده به دولت ها 

در سال ۲۰۱۷ را برشمرد.
مشــاور وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی در امور توانبخشــی گفت: خدمت 
توانبخشی در سطوح باالیی خدمات درمانی 
قرار دارند و بیمارســتان ها باید سایت هایی با 

خدمات توانبخشی ویژه داشته باشند.
وی بــا یادآوری اینکه آمار ســکته مغزی در 
آمریکا مثل خیلی کشــورها ساالنه ۸۰۰ هزار 
نفر اســت کــه ۲۰ درصد آنهــا دچار مرگ 
می شوند و مابقی بیش از دو سوم به خدمات 
توانبخشی نیاز دارند؛ این خدمات توانبخشی 

را در قالب چهار شکل برشمرد.

جغتایی با اشــاره به اینکه روزانه ۴۰۰ نفر در 
کشور دچار ســکته مغزی می شوند تصریح 
کرد: میانگین ابتال به ســکته مغزی در ایران 
۵۰ سال اســت که این رقم کمتر از میانگین 
جهانی بوده و کاهش چشــمگیر سن شیوع 
ســکته مغزی در کشور هشداردهنده است و 
به همین دلیل توانبخشــی سکته مغزی جزو 

ضروریات است.
دبیر علمی همایش نیز از حدود ۵۰ سخنرانی 
از رشته های تخصصی مرتبط حداکثر با حوزه 
توانبخشــی در این همایش خبر داد و اظهار 
کرد: سخنرانی اندیشمندان برجسته توانبخشی 
در همایش پیشــرو نقطه عطفــی در اعتالی 
سطح کیفی و کمی رشته های مرتبط خواهد 

بود.
امیر رحمانی رسا برگزاری این همایش را نقطه 
عطفی در اعتالی ســطح کیفی و کمی رسته 
های مرتبط با حوزه توانبخشــی عنوان کرد و 
ابراز امیدواری کرد که با برگزاری باشکوه این 
همایش شاهد ارتقای دانش، نگرش و خدمت 

رسانی متخصصان امر سالمت باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز اظهار 
کرد: همایش توانبخشی عصبی برای چهارمین 
بار در دانشــگاه علوم پزشکی همدان  برگزار 
می شــود و امید اســت در عرصه منطقه ای 

قابلیت های خود را نشان دهد.
رشــید حیدری مقدم با اشــاره به اهمیت 
نیاز ضروری کشور  به عنوان  توانبخشــی 
و نیاز استراتژیک در جامعه افزود: کاهش 
موالید و ازدواج و افزایش طالق به مفهوم 

پیری و افزایش سن در کشور است.
وی بــا بیان اینکــه کیفیت توانبخشــی با 
تاســیس دانشکده ها و رشــته های مختلف 
بهبــود یافتــه اســت گفت: اگــر موضوع 
 توانبخشــی بــه داخل خانــواده نفوذ نکند 
مشــکالتی در افزایش ناتوانی افراد جامعه 

در پی خواهد داشت.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی همدان توجه 
افراد جامعه بــه ویژه بانوان را به ورزش های 
خانگی خواستار شــد و افزود: بازتوانی نیاز 
جامعه بوده و باید بیش از این به فرهنگسازی 
در این خصوص در رسانه ها و مطبوعات و 

فضای مجازی توجه شود.
وی بــا تاکید بر اهمیــت برنامه ریزی در 
کشــور با نگاه به ورزش و بهره گیری از 
قابلیت های فضای مجازی یادآور شــد: تا 
ســال ۲۰۳۰ هفتاد درصد مشــاغل امروز 
دنیــا از دســت می رود و بــر مبنای وب 
خواهــد بــود بنابراین بایــد جامعه برای 

باشد. آماده  این مقطع  به  ورود 

روزانه ۴۰۰ نفر در کشور دچار سکته مغزی می شوند

 کاهش سن شیوع سکته مغزی

گزارش ویژه
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مسکن

دستان مرئی
 ایــن روزها با چند تن از فعالین اقتصادی بخش خصوصی واقعی 
اعم از عمده فروش و خرده فروش یا همان کســبه کف بازار جویای 
وضعیت شدم، همگی از یک رضایت نسبی در فروش کاال نسبت به 
گذشته نه چندان دور می گفتند و به اتفاق دلیل اصلی آن را ثبات نرخ 

ارز می دانستند.
این آرامش بازار، آن دغدغه ای بوده که همیشــه مردم و تولیدکننده و 
تجار دنبال آن بوده اند. در فضای این چنینی اســت که مصرف کننده با 

طیب خاطر می خرد و تاجر و تولیدکننده و خرده فروش می فروشند.
قبــل از این که به چرایی تثبیت نــرخ ارز بپردازم، بهتر می بینم ابتدا به 

موارد مصارف آن اشاره کنم:
مصــرف ارز اغلــب بــرای واردات اعم از قانونی/ قاچاق، بخشــی 
برای خروج ســرمایه و مهاجرت و بخش اخر مصارف خرد از قبیل 

دانشجویی و مسافری و درمان است.
اما دلیل تثبیت نرخ ارز چه بوده است؟

۱- سیاست های اخیر بانک مرکزی مبنی بر مدیریت تقاضا را می توان 
دلیل اصلی تثبیت این اتفاق دانست.

۲- ممنوعیت کاالیی ۱۵۰۰ قلم کاال که اخیرا برای بار دوم از ســمت 
وزارت صمت صادر شد.

۳- مدیریت تقاضا برای وارادات بی رویه.
۴- بهبود روند برگشت ارز صادراتی و رفع ایرادات سامانه نیما.

۵- برگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما و تراز مثبت ۱.۵ میلیاردی 
آن.

۶- برخورد قاطع قوه قضاییه با متخلفان ارزی
آدام اســمیت پدر علم اقتصاد و صاحب نظریه »دست نامرئی بازار« 
عقیــده دارد که در یک اقتصاد آزاد، فعالیت های اقتصادی خودبه خود 
و بر اســاس عرضه و تقاضا نظم می گیرد و احتیاج به دخالت دولت 

وجود ندارد.
اما ما شــاهد این هســتیم که اخیرا دولت با دست های خود از طریق 
کاهش تقاضا از طریق ممنوعیت ورود و محدودیت ثبت سفارش به 
این مهم دســت یافته است که قطعا پیامدهایی دارد؛ نظیر اوج گرفتن 
قاچاق و افزایش نرخ بیکاری که در یادداشــتی جداگانه به آن خواهم 

پرداخت.
دولت فقط باید قوانین را اجرا کند و آن هم قوانینی حداقلی که دست 
فعالین اقتصادی را کامال باز بگذارد. یعنی می بایست فقط تسهیل گری 
کند تا در این شــرایط اقتصادی کارآفرینان و فعاالن بخش خصوصی 
بتوانند در جهت منافع ملی قدم بردارند و در جهت رونق تولید تالش 
کنند که تاریخ حتما ســال های آینده از آنها به عنوان قهرمانان جنگ 

اقتصادی نام خواهد برد.
* سعید اشتیاقی

شفاف سازی وضعیت خرید و فروش طال 
در فضای مجازی

 ۵ واحد برای فروش آنالین طال از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب 
و کار در فضای مجازی مجوز گرفته اند، که البته تنها یکی از آنها از اتحادیه طال و جواهر 

پروانه کسب اخذ کرده است.
مســعود یزدانی نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و 
ســکه با بیان اینکه تا به حال مجوز معامله آنالین طال و ســکه دریافت نشده و به فردی 
ارایه نشده است، به ایسنا گفت: اما فعالیت تنها پنج واحد مجاز است و مابقی اگر فعالیت 

می کنند، غیرمجاز است، البته چهار واحد از اتحادیه مجوز نگرفته اند و بدون رصد به آن ها 
مجوز داده شده است.

در این زمینه برای رفع تناقض ایجاد شده بین عدم ارائه مجوز معامله آنالین طال و سکه 
و فعالیت پنج واحد مجاز برای فعالیت سراغ رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال 

و جواهر رفتیم.
ابراهیــم محمدولی گفت: پنج واحد برای فــروش آنالین طال از "وزارت صنعت، معدن 
وتجارت" و "اتحادیه کسب و کار در فضای مجازی" مجوز گرفته اند که ربطی به اتحادیه 
طــال و جواهر تهران ندارد. از این پنج واحد تنها یک واحد پروانه فروش طال از اتحادیه 

طال و جواهر را دارد.

وی افزود: از این رو ضروری اســت که شــرایط نظارت بر داد و ستد طال و سکه در 
فضای مجازی فراهم شده و شــرایط رسیدگی به شکایات نیز وجود داشته باشد. الزم 
به ذکر اســت که اتحادیه، مخالف فروش طال و جواهر در فضای مجازی نیســت، اما 
تاکید داریم که بایســتی آیین نامه و چارچوب خریــد و فروش طال در فضای مجازی 

تدوین شود.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر اعالم کرد: به طور مثال هفته گذشته 
فــردی به ما اعالم کرد که ۲۵۰ میلیون تومان طــال در فضای مجازی خریداری کرده اما 
خبری از طالها نشده است. ضمن اینکه امکان شناسایی و پیدا کردن فروشنده نیز وجود 

ندارد و مشتری مالباخته شده است.

آب یعنی زندگی

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای)نوبت دوم( 

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجرای پروژه های ذیل بر اساس فهرست بهای شبكه 
جمع آوری و انتقال فاضالب  سال 98 را به پیمانكاراني که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه 
و نیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه 
تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( واگذارنماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1398/08/21

- هزینه خرید اسنادمناقصه: مبلغ   300،000 ریال است که  میبایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 به نام شرکت آب 
و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانكی موجود در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت واریز گردد.

- مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1398/08/21 لغایت 1398/08/28 تاپایان وقت اداری.
- آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت 1398/09/09 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1398/09/10  سالن جلسات مناقصه گزار.
- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:. پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را طبق  بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نماید.اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در 
سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1398/09/09 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان 

به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.

نشانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 
7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir   درج شده است. 
 شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پیمانكار نخواهد داشت.

شماره فراخوان در موضـوعشماره مناقصه
سامانه ستاد

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال(
فرآیند ارجاع کار)ریال(

ساعت بازگشایی

209800700100001813.938.663.456696.933.17310اجرای خط انتقال ضلع شمالی شهر بهار ع/98/191

اصالح و توسعه شبكه فاضالب در شهر ع/98/192
تویسرکان به طول 2000 متر

20980070010000196.976.933.851348.846.69310:30

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه های 
ذیل در شهرستان های فامنین و نهاوند ) نوبت اول( 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان

شماره ثبت در سامانه ستاد تضمین شرکت در مناقصه - ریال برآورد - ریالموضوعردیف

اجرای جدول گذاری و اجرای کانال سنگی و احداث پل 1
در روستای قلعه جوق از توابع شهرستان فامنین

9.913.557.933500.000.0002098005162000059

اجرای کانال سنگی و احداث پل در روستای طمه چی از 2
توابع شهرستان فامنین

5.583.729.334280.000.0002098005162000060

اجرای آسفالت معابر در روستای باباقاسم از توابع 3
شهرستان نهاوند  

3.275.694.212170.000.0002098005162000061

اجرای آسفالت معابر در روستای گره چقا از توابع 4
شهرستان نهاوند  

3.195.713.546160.000.0002098005162000062

بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های ذیل در شهرستان های فامنین و نهاوند را مطابق با جدول ذیل از طریق 
سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
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 ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن همدان از 
روز جمعه یا شــنبه در همدان همزمان با دو 
اســتان دیگر آغاز مي شود. بســیاري از خانه 
اولي ها منتظرند تــا در این طرح ثبت نام کنند 
و خانه دار شوند. اما آن طور که در شرایط این 
طرح آمده قرار است حداقل یک سوم قیمت 
هر واحد را متقاضي بدهد و بقیه را به صورت 

تسهیالت با نرخ ۱۸ درصد پرداخت کنند.
آن طور که مدیر کل راه وشهرســازي اســتان 
همدان اعالم کرد و وزیر راه وشهرســازي نیز 
در مصاحبه هــاي خود بــه خبرنگاران گفت: 
قیمت هر متــر از این واحدها بین ۲/۵ تا ۳/۵ 
میلیون تومان بدون احتساب قیمت زمین براي 

متقاضیان تمام مي شود.
به گفته حسن رباني ارشد، قیمت زمین نیز دو 
سال بعد از انغقاد قرارداد با متقاضي به قیمت 

روز محاسبه مي شود.
وزیر راه هــم گفت: در برخي کالنشــهرها 
ممکن است قیمت هرمتر از این مساکن بیشتر 
از قیمتي باشد که اعالم کرده ایم. به گفته وي 
دهک ســوم تا هفتم جامعــه هدف این طرح 

هستند.
بنابرایــن اگر یک واحــد ۷۵ متري را در نظر 
بگیریم قیمت هرواحد بدون احتساب قیمت 
زمین ۲۰۰ تا ۳۰۰  میلیون تومان مي شــود که 
یک سوم آن را هم متقاضیان باید نقداً پرداخت 
کنند. حدود ۱/۵ میلیون تومان هم اقساط ۱۲ 
ساله تسهیالت آن اســت. این قیمت خانه از 
عهــده دهک هاي پایین جامعــه برنمي آید و 
برخي کارشناســان مي گویند متوسط ها هم به 
سختي مي توانند این تسهیالت را بازپرداخت 

کنند.
دو روز قبــل محمــودزاده معاون مســکن و 
ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم با تأکید بر 
اینکه طرح اقدام ملی مسکن تا حدودی برای 
اقشار متوسط جامعه تنظیم شده و قرار نیست 
از یارانه دولتی برای آن استفاده شود به نوعی 
اعالم کرد که دیگر دهک های یک، دو و ســه 
جامعه چشم انتظار خانه دار شدن از قبال این 

طرح جدید نباشند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان در پاسخ به این 
ســؤال که چه معایب و مزایایی در طرح ملی 
مسکن دیده می شود، گفت: طرح ملی مسکن 
مشابه طرح مسکن مهر است و تا حدودی از 
آن الهــام گرفته اما چند تفــاوت میان این دو 

طرح وجود دارد. 
ایرج رهبر تأکید کرد: تســهیالتی که در طرح 
مسکن مهر به شهرهای مختلف داده می شد با 
نرخ های ۴ ،۹ و ۱۲ درصد بود اما تســهیالتی 
که در طرح ملی مســکن قرار است پرداخت 
شود نرخ سود ۱۸ درصدی دارد. حال به نظر 
می رسد بازپرداخت اقساط با این نرخ سود از 

عهده متقاضیان خارج باشد. 
وي ادامه داد: پیشــنهادی که بــه دولت ارایه 
کرده ایــم این اســت که دولت مــدت زمان 
بازپرداخت اقســاط را از ۱۲ سال به ۱۵ سال 
و یا ۲۰ سال افزایش دهد تا بازپرداخت اقساط 

در توان متقاضیان باشد.
رهبر خاطر نشان کرد: اما مزیتی که طرح اقدام 
ملی مسکن دارد این است که همانند مسکن 
مهر شــرایط واگذاری زمین ۹۹ ساله را دارد 

و فروش زمین به قیمت روز انجام می شود.
رهبر ادامه داد: به هر حال یکی دیگر از مزایای 
طرح اقدام ملی مســکن این است که ساخت 
۴۰۰ هزار مســکن با یک حرکت بلندپروازانه 
همــراه نبوده اســت و اگر در طی دو ســال 
آینده این تعداد واحد مسکونی به اتمام برسد 
می توان این طــرح را با برطرف کردن معایب 

ادامه داد.
وی گفت: البته بهترین کار این اســت که این 
طرح به تصویب مجلس هم برســد و قانون 
شود تا دولت های بعدی و حتی بانک ها بعد از 
اتمام دولت دوازدهم هم آن را انجام دهند و از 

اجرای آن شانه خالی نکنند.
یک کارشناس مسکن نیز با تأکید بر اینکه به 
هر حال اجرای طرح اقدام ملی مســکن بعد 
از ۶ سال ســکوت در فضای تولید مسکن 
حرکت رو به جلویی بود، گفت: بخشــی از 
طرح ملی مسکن قرار است در شهرهای زیر 
۱۰۰ هزار نفر و اقشــار متوسط و متوسط به 
پایین با قیمت تمام شــده و زمین ۹۹ ساله 

احداث شود.
مهدی غالمی ادامه داد: بخشــی از این طرح 
نیز در شهرهای جدید قرار است احداث شود 
که متقاضیان باید ۳۰ درصد هزینه ساخت را 

پرداخت کنند که البته از تسهیالت با نرخ سود 
۱۸ درصد با بازپرداخت ۱۲ ساله نیز می توانند 
بهره مند شوند. اما مسئله اي که مطرح است این 
است که بازپرداخت اقساط با نرخ ۱۸ درصد 
برای اقشار متوسط جامعه هم سخت و دشوار 

خواهد بود.
غالمی با اشــاره به اینکه دولــت باید فکری 
برای کاهش نرخ ســود تســهیالت پرداخت 
شــده بکند، گفت: با توجه به اینکه اســتقبال 
چندانی در حال حاضــر از صندوق پس انداز 
یکم صــورت نمی گیرد دولــت می تواند از 
محل اقساط بازگشــت مسکن مهر نرخ سود 
تســهیالت طرح اقدام ملی مسکن را کاهش 

دهد.
این کارشــناس مســکن تأکید کرد: در بخش 
دیگر طرح اقدام ملی مسکن برخی واحدهای 
مســکونی قرار اســت به صورت مشارکتی 
احداث شــوند و با قیمت روز فروخته شوند. 
حال سؤال این اســت که دهک ۷ جامعه که 
خودش نمی تواند صاحب مســکن شود چرا 
باید ایــن واحدهای مســکونی از به صورت 

مشارکتی احداث شوند.
وی ادامه داد: به هر حال طرح ملی مســکن 
طرح خوبی است اما باید تداوم داشته باشد 
و قبل از اتمام ۴۰۰ هزار مسکن مورد اشاره 

در طرح اقدام ملی مســکن پروژه جدیدی 
آغاز شــود و اتفاقًا این بار تعداد آن بیشــتر 
از ۴۰۰ هزار باشــد چرا که کشــور نیازمند 
تولید و عرضه مســکن برای متعادل شــدن 

بازار است.
اما افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن 
اعتقاد دیگری دارد و می گوید دولت به جای 
اینکه طرح جدیدی آغاز کند بهتر بود که ابتدا 
و اولویت خود را بر اتمام پروژه مســکن مهر 

می گذاشت.
این کارشــناس اقتصاد مسکن معتقد است که 
نمی توان گفت طرح اقدام ملی مســکن طرح 
بدی اســت اما بهتر بود دولت تسهیالت در 
نظر گرفته شــده در طرح مــورد نظر را برای 
متقاضیان قابل دســترس تر می کرد و اینطور 
نمی شــد که متقاضیان در زمــان بازپرداخت 

اقساط دچار مشکل شوند.
وی ادامــه داد: دولت از ســال ۹۲ مدام اعالم 
می کند که مســکن مهر را تکمیل و به پایان 
می رســاند اما هنوز این طرح تکمیل نشده و 
بسیاری از متقاضیان هنوز واحدهای مسکونی 
خود را تحویــل نگرفته اند. پس بهتر بود ابتدا 
دولت مسکن مهر را تکمیل و به بهره برداری 
نهایی می رساند بعد ســراغ یک طرح جدید 

می رفت.

پیش بینی وضعیت بازار مسکن 
تا پایان امسال

 نوســانات ۱۲ ماهه قیمت مسکن شهر نشان می دهد که روند رشد 
ساالنه قیمت، نزولی است. از سوی دیگر کارشناسان، رکود غیرتورمی 

تا پایان امسال را محتمل ترین سناریو برای بازار مسکن عنوان می کنند.
آمار دفتر اقتصاد مسکن نشــان می دهد پس از تیرماه قیمت مسکن با 
دو افت ماهیانه ۳/۱ و ۳/۵ درصد مواجه شــده و در مهرماه رشد اندک 
یک درصد را به ثبت رسانده است. برآورد می شود اگر رشد عجیب و 
غریبی در قیمت برخي مناطق رخ ندهد احتماال روند کلی بازار در آبان 

ماه کاهشی خواهد بود.
عمده کارشناسان معتقدند محتمل ترین سناریو در بازار مسکن آن است 
که اواخر امســال معامالت مقداری افزایش پیدا کند اما رشــد قیمت 
رخ نخواهد داد. عضو هیأت مدیره انجمن انبوه ســازان کشور به ایسنا 
می گوید: از نیمه بهمن ماه امسال معامالت افزایش پیدا می کند؛ آن هم به 
این دلیل که معموالً اقتصاد ایران هر ساله به شکل سیستماتیک با تورم 
مواجه می شــود و مردم این موضوع را در نظر می گیرند و بعضی افراد 

هر طور شده یک خانه می خرند که از گرانی سال بعد در امان باشند.
حســن محتشــم تصریح کرد: هم اکنون که قیمت مسکن حدود ۲۰۰ 
درصد باال رفته شــاید تا سه چهار ماه قیمت ها حدود ۲۰ درصد پایین 
بیاید اما قطعا بیش از این مقدار افت نخواهد کرد. االن رکود است و در 
شرایط رکود، فروشندگان نیاز به نقدینگی دارند. به همین دلیل قیمت را 
مقداری پایین می آورند. افت نسبی قیمت تا زمانی که رکود ادامه داشته 

باشد یعنی نیمه دوم بهمن ماه ادامه پیدا می کند.
سلمان خادم المله، کارشناس بازار مسکن می گوید: اینکه بازار مسکن 
بعــد از دو افت ماهیانه با توقــف کاهش قیمت و افزایش معامالت 
مواجه شــد می تواند به سیاست های انبساطی دولت و بانک مسکن 
مربوط باشــد که اثر کوچکی روی بازار مســکن گذاشت. هم چنین 
در هفته هــای اخیر بازارهای رقیب مســکن مثل طال، ارز و بورس 
بــا ثبات مواجه بودند که ترکیب ایــن عوامل باعث اثرگذاری روی 
بازار مسکن شــد. اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و 
تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید قیمت ها 
به شدت تحت فشار است. به همین دلیل روال عادی و نرمال را در 

بازار مسکن شاهد نیستیم.
این کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه بعید است در آینده نزدیک 
تحرک اساســی و اتفاق ویژه ای در حوزه معامالت مسکن ایجاد شود، 
گفــت: تا زمانی که تکلیف متغیرهای اثرگذار بر بازار مســکن معلوم 
شــود شرایط رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. ممکن است 
تحــرکات کوچکی مثل آنچه در مهر ماه اتفاق افتاد روی دهد اما رونق 
ایجاد نخواهد شد. به هر حال قیمت ارز به یکباره ۳/۵ برابر شده که البته 
هم اکنون به یک جایگاه نسبتاً باثبات تری رسیده است. افزایش قیمت 
ارز به کاهش ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر شده و قیمت کاالها 

متناسب با این افت، بروز شده است.
خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازارهای موازی از جمله بازار 
ارز باقی بماند می توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به 
تدریج در بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد. بدین معنا که از یک طرف 
با ثبات قیمت مســکن مواجه باشیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. 
یعنی ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی مسکن را شاهد باشیم که 
در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی 
در بازار مسکن ایجاد می شود. اگر اوضاع مشابه دوره های گذشته باشد 

خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.

 جمعه ثبت نام طرم ملي مسکن در همدان از طریق سایت tem.mrud.ir آغاز مي شود

مسکن ملي براي متوسط ها است
■ تفاوت های طرح اقدام ملی و مسكن مهر

■ کارشناس اقتصاد مسكن: اولویت با تكمیل مسكن مهر است
■  قیمت هر متر مسكن ملي در همدان حداقل 2/5 تا 3/5 میلیون تومان بدون احتساب قیمت زمین است

قیمت برنج کاهش می یابد
 به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با وارد شدن ۱۰۰ هزار 
تن برنج که به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرک مانده  بود، قیمت برنج 
وارداتی )هندی و پاکستانی( در مراکز عرضه سطح شهر کاهش می یابد.

مســیح کشــاورز بیان کرد: ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرک به دلیل عدم 
تخصیــص ارز مانده  بود کــه با ورود آن به بــازار، عده ای که موجب 
نوسانات قیمت این محصول در بازار می شوند، دیگر نمی توانند تاثیری 

در قیمت برنج داشته باشند. 
وی دلیــل گرانی برنج در برخی از مراکــز عرضه این محصول را 
کمبود عرضه دانست و به ایســنا گفت: وارد شدن این حجم برنج 
وارداتی ذکر شــده بــه بازار، قطعا در کاهــش قیمت این محصول 

تاثیر خواهد داشت.
کشــاورز اظهار کرد: ما پنج ماه اســت که برنج نتوانسته ایم وارد کنیم و 
وقتی که واردات نداشته باشیم، در عرضه این محصول با کمبود مواجه 
خواهیم شــد. برای ۱۰۰ هزار تــن برنج در گمرک مانده ارز تخصیص 

یافته و تا هفته آینده وارد بازار خواهند شد
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بازی های مرگ و زندگی در لیگ دسته سوم
انصراف ذوب و فلزات ازمسابقات 

ومیزبانی شهرداری از شهروند رامسر
 هفته یازدهم مســابقات لیگ دسته سوم کشور امروز با انجام ۶ بازی 
در شــهرهای مختلف دنبال می شود این رقابت ها در هفته های پایانی 
حکم مرگ وزندگی دارد.در این هفته نمایندگان استان، شهرداری در 
مریانج میزبان شــهروند رامسراســت و ذوب فلزات بهار به میهمانی 

دماوند آمل می رود.
تیم فوتبال شــهرداری مریانج در حالی از شــهروند رامسر پذیرایی 
می کنــد که برای بقا در لیگ راه ســخت و ناهمواری در پیش دارد و 
در تمام بازی ها محکوم به برد است شهرداری با ۹ امتیاز در رده دهم 
جــدول قرار دارد و در هر ۳ دیدار باقی مانده خود باید با پیروزی از 
زمین خارج شود تا آنگاه با توجه به شرایط جدول بقای خود در لیگ 

دسته سوم را محتمل کند.
شــاگردان محمود الماسی که امتیازات زیادی را از دست داده اند حاال 
در شــرایطی قرار گرفته اند که بازی های باقی مانــده را باید انتهاری 
انجام دهند و هیچ نتیجه ای جزبرد آنها را راضی نخواهد کرد. حریف 
شهرداری در این بازی شهروند رامسر است که با ۱۹ امتیاز در رده دوم 
جدول قرار دارد و برای صعود به مرحله دوم لیگ به ۳ امتیاز این بازی 
ســخت نیاز دارد و این باعث خواهد شد که هر دو تیم بازی هجومی 

را در دستور کار قرار دهند و برای پیروزی قدم به میدان بگذارند.
شــهروند تنها تیمی است که مساوی ندارد این حکایت از آن دارد که 
ایــن تیم فوتبال تهاجمی را به نمایش می گذارد این تیم با ۲۲ گل زده 
از خط حمله آتشــین برخوردار است و امروز مدافعان شهرداری روز 

سختی را سپری خواهند کرد.
با توجه به شرایط جدول محمود الماسی ریسک نخواهد کرد و ابتدا 
کمربند دفاعی خود را مســتحکم خواهد کرد. شــهرداری مریانج به 
غیر از ۳ تیم شــاهین زنجان ، آریونجم تهــران و ذوب فلزات بهار، 
ضعیف تریــن خط حمله و دفاع را دارد و این آمار نشــان دهنده آن 
اســت که این تیم خط دفاع شــکننده و خط حمله کم زهری دارد و 
این آمار حکایــت از برتری تیم میهمان دارد. اما بازیکنان جویای نام 
شــهرداری در این دیدار با حمایت تماشاگران فوتبال تالش خواهند 
کــرد تا نتیجه ای غیرقابل تصور را به ثبت برســانند تا شــاید با غلبه 
بر تیم پر مدعای شــهروند رامســر امیدهای خود را برای بقا در لیگ 

پررنگ نمایند.

اما دیگر نماینده استان ذوب فلزات بهار داستان متفاوتی دارد این تیم 
کــه قرار بود امروز در امل به مصاف دماونــد برود به یکباره از ادامه 

رقابت ها انصراف داد که این خوشایند نام همدان نخواهد بود.
مدیریت باشگاه که با صرف هزینه دویست میلیون تومانی راه به جای 
نبرد و از نتایج به دســت آمده سخت شــاکی است تصمیم گرفته تا 
رقابت ها را ادامه ندهد و عواقب تصمیمات کمیته انضباطی فدراسیون 

فوتبال را به جان خریده است.
این تیم ضعف داوری و حق کشــی فدراسیون را دلیل انصراف خود 
عنوان کرده اســت هر چند در طول مســابقات شاهد ضعف داوران 
بودیم اما این دلیل نمی شــود که روح ورزش را خدشــه دار کنیم و با 
یک حرکت غیرورزشــی از ادامه رقابت ها کنار بکشیم. محمدزارعی 
مدیرعامل و صاحب باشــگاه به جای آنکه صورت مسئله را حل کند 

ساده ترین راه را انتخاب نمود و آن را پاک کرده است.
در کســب نتایج ضعیف تیم ذوب فلزات هر چند داوران تأثیر باالیی 
داشتند اما اشتباهات مدیریت، کادر فنی و بازیکنان نیز کمتر از اشتباه 
داوران نبوده اســت. دخالت در کار کادر فنی توسط مدیریت، ضعف 
کــوچ و مدیریت تیم، حضور بازیکنان ناآماده و مشــکالت زمین و 

تمرین نیز می تواند در ناکامی این تیم تأثیر پررنگی داشته باشد.
امیدواریم با دخالت هیأت فوتبال و تجدیدنظر مدیریت باشگاه، ذوب 
فلزات در بازی های آینده به میدان برود زیرا اوالً انصراف عواقب بدی 
برای فوتبال استان و باشگاه خواهد داشت. ثانیاً چون خروج این تیم 
از مسابقات باعث صفر شدن امتیازات خواهد شد آنگاه برخی از تیم ها 
متضرر خواهند گردید که ایــن با روح جوانمردی در فوتبال منافات 
دارد. در سایر دیدارهای این گروه سولدوز نقده با کاسپین بابل دیدار 
می کند. آذر آب اراک صدرنشــین رقابت ها میزبان تیم ســقوط کرده 
شاهین زنجان اســت برق آرا البرز به میهمانی آبیدر سنندج می رود و 

فرهنگ البرز با تیم قعرنشین جدول آریونجم تهران بازی می کند.

مه لقا جامه بزرگ غایب کاروان تیراندازی در توکیو؛
هت تریک بانوی همدانی ناتمام ماند!

 ورزشکار باسابقه استان و کشورمان پس از دو دوره حضور پیاپی 
در المپیک از این رویداد مهم خداحافظی کرد.

تیــم ملی تیراندازی ایران با حضور در مســابقات قهرمانی آســیا که 
آخرین مرحله کســب ســهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز بود توانست 
۴ ســهمیه دیگر به دســت بیاورد و در مجموع برای نخستین بار در 
تاریخ این رشته با ۶ سهمیه راهی المپیک توکیو شود. نجمه خدمتی، 
آرمینا صادقیان، هانیه رستمیان و فاطمه کرم زاده ورزشکارانی هستند 

در بخش بانوان به جواز حضور در المپیک ۲۰۲۰ رسیدند.
 پس از دو دوره پیاپی در بین این تیراندازان نام ورزشــکار باســابقه 
کشور یعنی مه لقا جامه بزرگ خالی است. او تنها ورزشکار زن استان 
اســت که در تاریخ ورزش بانوان توانســته در المپیک شرکت داشته 

باشد.
جامه بزرگ که سابقه حضور در دو دوره المپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ 
ریو برزیل را در کارنامه خــود دارد، این بار از کاروان المپیک توکیو 
جا ماند و نتوانســت هت تریک کند وسهمیه حضور در این رویداد 
بزرگ را برای بار سوم کسب نماید، به این شکل از بازی های المپیک 

باز ماند. 

کوهنوردان نهاوند قله توچال را فتح کردند

 کوهنوردان نهاوند قله ۳۹۶۲ متری توچال تهران را فتح کردند.
رئیس هیــأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی نهاوند با اعالم تین 
خبر گفت: هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی نهاوند همزمان 
با هفته وحدت تیمی متشــکل از ۱۸ کوهنورد را به قله توچال تهران 

اعزام نمود.
غالمرضا کبودی ادامه داد: خوشــبختانه با برنامه ریزی های صورت 
گرفتــه این تیم موفق به صعود و فتح قله ۳ هزار و ۹۶۲ متری توچال 

شدند.
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی نهاوند، خاطرنشان کرد: 
کوهنوردی ورزشــی جسمی و روحی اســت که حاالت خود را به 

انسان الهام می کند.
وی صالبت، صبر، اطمینان، غیرت، عصمت و پاکی، مقاومت، تمایل 
به بالندگی تمثیلی از پرواز بلند انســان و عروج به الیتناهی و پرهیز 
از پســتی و سقوط و اســتقامت در راه رسیدن به هدف از ویژگیهای 

منحصر به فرد کوهنوردی به شمار می آید.
کبودی در پایان با بیان اینکه نســیم کوهسار برای قلب و ریه تنفسی 
شــفابخش بوده و بهترین مفرح قلب است، گفت: این ورزش بدن را 
در مقابل امراض خطرناک بیمه می کند و در اثر آن سموم ماهیچه ها 

جاری و خارج می گردد.

برنامه ریزی ورزشی بانوان 
برای 6 ماهه دوم سال

 به منظــور حضور موفق 
بانوان در المپیاد استعداد های 
برتر ورزشی و مسابقات ملی 
و فرا ملی جلسات تخصصی 
ریزی  وبرنامــه  هماهنگــی 
ورزشی شش ماهه دوم سال 

بانوان برگزار شد.
این جلســه با حضور هیأت 
هــای دوچرخــه ســواری 
وزنه   ، ،هندبال  ،جودو،هاکی 

بــرداری ،تیراندازی با کمــان ،تنیس روی میز ،کبدی ،ژیمناســتیک 
،رزمی ،ووشــو و بدمینتون برگزار شد. مسئول هماهنگی امور بانوان 
در این جلســه گفت : با توجه به نگاه ویژه مدیر کل به ورزش بانوان 
وحمایت های بی دریغ از این حوزه و با توجه به پتانســیل های باالی 
اســتان در برخورداری از ورزشــکاران مســتعد، یکی از اولویتهای 
هیئات های ورزشی توجه به تیم های پایه می باشد. چنانچه رده های 
ســنی پایه از ابتدا مورد توجه و تمرینات ویژه قرار بگیرند مسلماً در 

رده های سنی باال موفق تر می باشند
معصومــه پیردهقان افزود: امور بانوان بر تعامل تنگاتنگ با آموزش و 
پرورش وانجمن های ورزشی دانش آموزی می  تواند عملکرد بهتری 
از خود به نمایش بگذارد و با اســتفاده از ظرفیت ها وپتانسیل موجود 
در آن ســازمان هیأت ورزشی مربوطه انجمن دانش آموزی هیأت را 

فعال نماید.
وی افــزود : تیم منتخب المپیاد اســتعداد های برتر ســال ۱۳۹۹ با 
هماهنگی فدراسیون ها در خصوص تاریخ تولد رده سنی انتخاب و از 
اول آبان ماه تا آغاز مسابقات در سال ۱۳۹۹ با مربی مجرب در اردوی 
تمرینی حضور داشته باشند و روسای هیأت های ورزشی موظف به در 
اختیار گذاردن سانس تمرینی جهت تیم استعداد های برتر می باشند .

پیردهقان در ادامه تاکید کرد: در صورت نیاز به مربی ســطح باال حداقل 
ماهی یک بار از مربیان مجرب فدراسیون دعوت بعمل می آید . و بسیار 
امیدوار هستیم که با برنامه ریزی که هم اکنون برای ورزش بانوان انجام 

داده ایم بتوانیم سال پر باری برای ورزش استان داشته باشیم .
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پیشخوان
جلسه تخصصی شورای ورزش همگانی 

بانوان رزن

بانــوان  همگانــی  ورزش  شــورای  تخصصــی  جلســه   
ــالن  ــوان در س ــاده روی بان ــش پی ــزاری همای ــوص برگ درخص

شــد. برگــزار  رزن  شهرســتان  بخشــداری  جلســات 
همزمــان بــا فــرا رســیدن هفتــه وحــدت جلســه تخصصــی 
شــورای ورزش همگانــی بــا حضــور مســئول بانــوان فرمانــداری و 
بانــوان ادارات شهرســتان رزن در ســالن بخشــداری برگــزار شــد.

ــترش  ــان رزن گس ــوان ورزش و جوان ــئول بان ــلی مس ــم توس اعظ
ــاط و  ــالمت، نش ــعه س ــم در توس ــی مه ــی را عامل ورزش همگان
شــادابی جامعــه و در نتیجــه کاهــش و پیشــگیری از آســیب هــای 
ــان  ــت وی خواه ــف اس ــای مختل ــاری ه ــروز بیم ــی و ب اجتماع
همــکاری دســتگاه هــای عضــو شــورا در خصــوص توســعه 

ــت. ــی دانس ورزش همگان
جهــت پرســنل و جامعــه هــدف خــود ضــروری دانســت و هــدف 
از ایــن جلســه را فعالیــت کلیــه دســتگاه هــا در راســتای توســعه 

ورزش همگانــی معرفــی کــرد.

همگانــی  هیــأت  رئیــس  نایــب  موســوی  ســمیرا  ســپس 
شهرســتان رزن برگــزاري همایــش هــاي پیــاده روي را گامــي 
ــوان  ــویق بان ــردن ورزش و تش ــي ک ــتاي همگان ــم در راس مه
ــت و  ــواده دانس ــار خان ــاط در کن ــور و نش ــه ورزش و ش ب
ــتان رزن  ــان شهرس ــکاری اداره ورزش وجوان ــا هم ــت : ب گف
ــوان روز پنجشــنبه  ــاده روی بان ــی همایــش پی ــأت همگان و هی
ــدگان  ــرکت کنن ــد و ش ــد ش ــزار خواه ــان برگ ۲۳ آب ــورخ  م
ــاده روی  ــوان را پی ــارک بان ــا پ ــروه ت ــی ق ــه راه ــیر س مس

ــرد. ــد ک خواهن

همایش پیادروی بانوان 
در شهر بهار برگزار شد

 اداره ورزش و جوانــان شهرســتان 
بهار و هیأت همگانی بمناســبت هفته 
وحدت و سالمت بانوان همایش پیاده 
روی بانوان بهاری را در جاده ســالمت 
این شــهر برگزار نمود.بمناسبت هفته 
وحدت و سالمت بانوان همایش پیاده 
روی بانوان در جاده سالمت شهر بهار 
برگزار شد .برگزاری همایش پیاده روی 
بــا همکاری کلینیک مــددکاری همای 
ســالمت تحت نظــر اداره بهزیســتی 
بمنظور ارتقاء نشاط و سالمت یانوان و 
ورزش همگانی انجام شد .این همایش 
با حضــور ۱۰۰ نفر از ورزشــکاران و 
بانوان مددجــوی بهزیســتی از میدان 
آزادگان تا میدان بهار در جاده ســالمت 

برگزار شد .

همدان تیم اخالق شد

کشــور  قهرمانــی  مســابقات  در   
نوجوانــان به میزبانی اســتان مازندران 
شهر بابلسر تیم تکواندو استان همدان به 

عنوان تیم اخالق انتخاب شد .
تیم تکوانــدو نوجوانان دختر اســتان 
همدان در مســابقات قهرمانی کشــور 
نوجوانــان به میزبانی اســتان مازندران 
شــهر بابلســر عنوان تیم اخالق را در 
میان ۳۱ تیم حاضر بدســت بیاورد .در 
این مســابقات مازندران ؛ تهران و البرز 
بــه ترتیب مقــام های اول تا ســوم را 
آوردند.بهترین سرمربی محبوبه  بدست 
محمدنــژاد از مازنــدران ؛ فنــی ترین 
بازیکن شــاپرک نجفی از البرز ؛بازیکن 
پهلــوان پارمیــدا خــوش دل از یزد و 
بهتریــن تیم اخالق تیم اســتان همدان 

انتخاب شد.

فراخوان مجامع 
انتخاباتی

 ۵ هیأت ورزشی استان 
 فراخــوان مجامع انتخاباتی ۵ هیأت 
اسکواش، جانبازان و معلولین، اسکیت، 
موتور ســواری و اتومبیلرانی و کبدی 

استان اعالم شد
معاون توســعه امــور ورزش اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان از فراخوان 
انتخاب روســای هیأت های ورزشــی 
اسکواش، جانبازان و معلولین، اسکیت، 
موتور ســواری و اتومبیلرانی و کبدی 

خبر داد.
عباس قهرمانی خاطر نشان کرد: ثبت نام 
از متقاضیان احــراز تصدی این ۵ هیأت 
ورزشــی از امروز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه 
آغاز و تا روز پنج شــنبه ۳۰ آبان ماه ادامه 
خواهد داشــت.وی تصریح کرد: داشتن 
تابعیت جمهوری اســالمی ایران، مدرک 
تحصیلی حداقل لیسانس ، داشتن حداقل 
۲۵ سال سن، اعتقاد به ادیان رسمی کشور، 
عدم اعتیاد و ســو سابقه کیفری از جمله 

شرایط الزم جهت کاندیدا ها می باشد.

آگهي حصر وراثت
آقای محمدعلی جالل پور دارای شــماره شناســنامه  1 به شرح دادخواست کالسه 
111/446/98ش از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قنبرعلی جالل پور به شماره شناسنامه  5 در تاریخ 55/12/29 در 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر 

است به:
 1- متقاضی گواهی حصروراثت با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی

 2-میرزاعلی جالل پور فرزند قنبرعلی به شماره شناسنامه 209 صادره از بهار متولد 
1333 پسر متوفی 

3-گلثوم جالل پور فرزند قنبرعلی به شماره شناسنامه 3 صادره از بهار متولد 1340 
دختر متوفی  4-شاسلطان جالل پور فرزند قنبرعلی به شماره شناسنامه 200 صادره 

از بهار متولد 1329 دختر متوفی 
5-قزتمام درگاهی فرزند صفی یار به شــماره شناســنامه 422 صادره از بهار متولد 
1305 همســر متوفی  والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 
او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. 
)م الف 1313(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

 هفته پایانی لیگ پیشکسوتان غرب کشور 
جام زاگرس با انجام ۴ بازی دنبال شــد و تیم 
پیشکسوتان مریوان با تفاضل گل بهتر نسبت 
بــه پیشکســوتان بیجار با ۱۵ امتیــاز به مقام 

قهرمانی رسید.
در این رقابت ها ۷ تیم پیشکســوتان مریوان، 
ســنندج، کرمانشاه، اســالم آباد غرب،بیجار، 
همدان، مالیر، قزوین و ایالم شــرکت داشتند 
که مســابقات خود را به صورت تک دوره ای 
برگزار کردند و در نهایــت دو تیم مریوان و 
بیجار با ۱۵ امتیاز صدرنشــین شــدند که تیم 
مریوان به لطف گل آوراژ بهتر به مقام قهرمانی 
رسید و بیجار دوم شد. دو تیم اسالم آباد غرب 
و شدیدی همدان نیز با ۱۱ امتیاز مسابقات را 
به پایان بردند که تیم اسالم آباد با تفاضل گل 
بهتر در جای سوم ایســتادند. دو تیم ایالم و 
ســاینا سنندج نیز با ۱۰ امتیاز رده های پنجم و 

ششم را به خود اختصاص دادند.
تیم قزوین با ۸ و مالیر دیگر نماینده استان با ۷ 
و کرمانشاه نیز با ۶ امتیاز در ره های بعدی قرار 
گرفتند. در روزهــای پایانی این رقابت ها تیم 
بیجار با یک گل مقابل قزوین به برتری رسید.

کرمانشاه با ۳ گل مقابل ایالم به پیروزی رسید 
و مالیر مقابل اســالم آباد غــرب یک بر یک 

متوقف شد.
تیــم فوتبال شــدیدی همدان نیــز در هفته 
پایانی میزبان ســاینا سنندج بود. در این دیدار 
تیم پیشکســوتان شــدیدی همدان با ترکیب 

محمدرضا حجتی، علی بخشی، کمال عربیان، 
حســن زارعین، محمدرضا بی بی گل، محمد 

بهگندم، مهدی مویدی، بابک صمدیان، محسن 
قدمی، حمید امیدی و حسن ترابیان به میدان 

رفت کــه در نهایت با دو گل مغلوب میهمان 
خود ساینا سنندج است.

پیشکسوتان شدیدی همدان در این رقابت ها 
مقابل کرمانشاه،قزوین وبیجار به برتری رسید 
و در مصاف با تیم های ایالم،مریوان وساینای 
ســنندج تن به شکســت داد وبا تیم هایمالیر 
واسالم آباد غرب مســاوی کرد.در این دیدار 
بیژن ذوالفقار نســب از بزرگان فوتبال کشور 
که همدانی ها خاطرات خوشی با این مربی با 
دانش در لیگ قدس دارند با حضور در همدان 
با پیشکسوتان این شهر تجدیدخاطرات کرد. 
اکثر بازیکنان تیم پیشکسوتان همدان در زمان 
مربیگری بیژن ذوالفقار نســبت در همدان از 

شاگردان وی بودند.
مســابقات ســپید موهای فوتبال همدان حال 
وهــوای خاصی داشــت آنها کــه زمانی در 
مستطیل سبز با توپ هنر نمایی می کردند هنوز 
نیز ســرحال وقبراق به نظر می رسند و به یاد 

گذشته به توپ ضربه می زنند.
بیژن ذوالفقار نسب از بازیکنان قدیمی سنندج 
وپرســپولیس تهران واز مربیان با دانش کشور 
بانی و بنیان گــذار این رقابت ها می باشــد با 
استقبال اســتان های زاگرس نشین همراه شد 
که امید می رود این رقابت ها در ســال آینده با 

کیفیت بهتری برگزار شود.
در پایان این رقابت از ســوی تیم پیشکسوتان 
همدان لوحی تدارک دیده شده بود که به بیژن 

ذوالفقار نسب اهدا گردید..

سلیمان رحیمی «

 تیم فوتبال پاس در هفته هشــتم لیگ در 
امیدیه اهواز به مصاف نفت این شــهر رفت.

بــاز با حمالت تیم میزبان آغاز شــد وهنوز 
دقایقی از بازی نگذشته بود که دروازه پاس 

فرو ریخت.
در دقیقه ۷ بازی محســن طیبــی از کمند 
مدافعــان پــاس گریخت وبا یــک بغل پا 
نخستین گل بازی را به نام خود ثبت کرد.

شــاگردان احمد جمشــیدیان که غافلگیر 
شــده بودند پس از این گل به خود آمدند 
وحمالتــی را روی دروازه نفــت تدارک 
دیدند وحریف را در زمین خود میخکوب 
کردنــد اما از این حمالت ســودی نبردند 
وضربــات بازیکنــان پاس یکــی پس از 

دیگری از دست رفت.
در دقیقه ۴۰ بازی پاس می توانســت به گل 
مساوی دست یابد که ضربه خطرناک بهزاد 
ســلطانی با اختالف اندک راهی اوت شد تا 

نیمــه اول با همان تک گل 
به سود نفت امیدیه به آخر 

رسید.
نیمــه دوم پاس  با آغــاز 
گل  بــه  رســیدن  بــرای 
حمــالت دامنــه داری را 
روی دروازه نفــت امیدیه 
تــدارک دید جمشــیدیان 
بیــن دونیمه مســعود  در 
رمضانــی وحمید حیدری 
را روانه میدان کرد تا کفه 
ترازو را به سود پاس کند 
در حالــی که پــاس جلو 
میزبان  تیــم  بود  کشــیده 
در یک ضــد حمله به گل 
یافت در دقیقه  دوم دست 
۶۳ بــازی محســن طیبی 
دبــل کرد وبا اســتفاده از 

ریبانــدگل دوم را نیز به نام خود نوشــت.
پاســی ها بال فاصله در دقیقه ۶۵ توســط 
رضا کاشــهی به گل رسید اما داور این گل 
را به دلیل آفســاید مردود اعالم کرد که با 

اعتراض تند بازیکنان پاس همراه شد .
در ادامه بــازی توپ ومیــدان همچنان در 
دست پاسی ها بود اما در رسیدن به گل ناکام 
ماندند وپاس مزه نخستین شکست فصل را 
در امیدیه چشید پاس در این دیدار خارج از 
خانه نتوانست از پس تیم ته جدولی نفت بر 

آید وتن به شکست داد.
پاس که با توجه به توقف چوکا می توانست 
بــه صدر جدول صعود کند قدر این فرصت 
را ندانست وبا این باخت دو پله سقوط کرد 
وبا ۱۳ امتیاز پس از چوکای تالش هم امتیاز 
با ایرانجوان بوشهر وســردار بوکان در رده 

سوم قرار گرفت.
ایرانجوان  این گــروه  در ســایر دیدارهای 
بوشــهر با دو گل شــهرداری بندر عباس را 

شکست داد،شهرداری ماهشهر با همین نتیجه 
نفت وگاز گچساران را مغلوب کرد،چوکای 
تالش مقابل شــهدای رزکان کرج بدون گل 
متوقف شد،شــهدای بابلسر دو بر یک مس 
شــهر بابک را از ســر راه برداشت،ســردار 
بوکان برابرشــهرداری بم به تساوی یک بر 
یک دست یافت وتیم ملی حفاری اهواز نیز 
دو بر یک میهمان خود بعثت کرمانشاه را با 

شکست بدرقه کرد. 
درپایان هفته هشتم درگروه اول تیم استقالل 
مــال ثانی با ۱۸ امتیاز صدر نشــین اســت 
وشــهید قندی یزد و خیبر خــرم آباد با ۱۵ 
امتیاز دوم هســتند ،تیم فوالد نوین اهواز با 
۱۴ وشــهرداری همدان با ۱۳ امتیاز در رده 

های بعدی قرار دارند.
در گــروه دوم نیز تیم چــوکای تالش با ۱۶ 
امتیاز صدر نشــین است وتیم های ایرانجوان 
بوشهر،ســردار بوکان وپاس همــدان با ۱۳ 

امتیاز دوم تا چهارم هستند.

جدول رده بندی پیشکسوتان جام زاگرس )هفته نهم(

امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف
515+8531116مریوان1
115+398-85بیجار2
111+83231211اسالم آباد3
411-83231014شدیدی همدان4
10-82421313ایالم5
10-83141010ساینا سنندج6
18+82241413قزوین7
17+714389مالیر8
36-4811-73کرمانشاه9

مریوان قهرمان پیشکسوتان جام زاگرس شد

حضور بیژن ذوالفقار نسب در همدان 

پاس در امیدیه نخستین
 شکست فصل را تجربه کرد

نفت امیدیه 2 .............................................................................................................................پاس همدان  صفر   
گل ها:محسن طیبی)7 و63(

داوران:مجتبی افرا،شهرخ دانشور وابراهیم نیک فام
تیم نفت امیدیه:محمد علی رمضانی،محمد مجرد،احمد نور نعیمی،جواد مسلمیان،دانیال بیوسه،سجاد قنواتی،سیاوش روایی،محسن 

طیبی،صادق مراد زاده،یاسر چکاره وداریوش بخت
سرمربی:احمد جمشیدیان

تیم پاس همدان:محمد صادق نادرپور،علی عزیزی،محسن یاری،مهدی نصیری،ایمان شیرزاد،رضا کاشفی،بهزاد سلطانی، عارف غالمی، 
میالد داوودی، عرفان فتاحی وحسین جودکی

سرمربی:سید عبدالعظیم چاشی
امیدیه ورزشگاه شهدای نفت هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته دوم کشور جام آزادگان

B جدول رده بندی لیگ دسته دوم)هفته هشتم( گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

415+95-844چوکای تالش1
413+8413106ایران جوان بوشهر 2
413+834195سردار بوکان 3
213+834197پاس همدان 4
312-4811-84نفت و گاز گچساران 5
11-832388ملی حفاری اهواز 6
110+824276مس شهر بابک 7
110-831489بعثت کرمانشاه8
110-824278شهرداری بم 9
110-831456نفت امیدیه10
9-723244شهرداری ماهشهر11
9-723222شهدای رزکان کرج12
37-81431013شهدای بابلسر13
84-8116816شهرداری بندرعباس 14
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شیب آخرشیب آخر

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
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■ دوبیتي:
زعشقت آتشی در بوته دیرم                                         در آن آتش دل و جان سوته دیرم
سگت ار پا نهد بر چشمم ایدوست                                     بمژگان خاک پایش روته دیرم

باباطاهر

الگوی جدید ترویج علم منتشر می شود

 رئیــس انجمن ترویج علم ایران از افزایش عالقه ســازمان ها به 
مشــارکت در ترویج علم نسبت به سال گذشــته خبر داد و گفت: 
دانشگاه ها نیز فعالیت های ترویجی خود را انجام می دهند، اما به این 
موضوع نیز باید از سمت نهادهای باالدستی پرداخته شود و امیدواریم 
ســال دیگر برنامه مشخصی برای دانشــگاه ها در حوزه ترویج علم 
تدوین کنیم. اکرم قدیمی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به اینکه 
موضوع هفته ترویج علم امســال را به موضوع "شناخت ایران زمین 
بــا رویکرد ترویجی" و محورهــای آب و هوا و فرهنگ اختصاص 
داده ایــم، گفت: علت این انتخاب از آن جهت بود که یکی از ابزارها 
و لوازم موفقیت در ترویج علم، این است که افراد شناختی از محیط 

اطراف خود به دست آورند.

هوش مصنوعی پیش گوی مرگ انسان ها 
می شود

 پژوهشــگران آمریکایی موفق شــدند هوش مصنوعی را طوری 
آموزش دهند که بتواند به پیش بینی خطر مرگ و میر کمک کند.

به گزارش ایسنا، هوش مصنوعی می تواند امکان مرگ و میر افراد را 
طی یک سال آینده با بررسی نتایج آزمایش قلب آنها پیش بینی کند.

"براندون فورنوالت، از پژوهشــگران "مرکز ســالمت گیســینجر" 
)GHS( آمریکا و همکارانش، هوش مصنوعی را برای بررسی نوار 
قلــب حدود ۴۰۰ هزار نفر به کار گرفتند تا امکان وجود خطر مرگ 
طی سال آینده را در آنها پیش بینی کنند.نوار قلب، فعالیت الکتریکی 
قلــب را ثبت می کند و الگوهای آن، هنگام وجود مشــکالتی مانند 

حمله قلبی و  فیبریالسیون دهلیزی تغییر می کنند.

کارخانه های رباتیک "آدیداس" در آسیا 
تاسیس می شوند

 مقامات شــرکت آدیداس در مصاحبــه ای اعالم کردند که قصد 
دارند کارخانه های رباتیک آدیداس را در آسیا تاسیس کنند.به گزارش 
ایسنا، شرکت "آدیداس" به تازگی اعالم کرده که قصد دارد تا شش 
ماه دیگر، کارخانه های رباتیک خود موسوم به "اسپید فکتوریز"را در 
شــهرهای آتالنتا و آنسباخ تعطیل کند. این شرکت امیدوار است که 
بتواند فناوری رباتیک خود را در کارخانه های مجهز به نیروی انسانی 
در آسیا دوباره آغاز کند.اریک الیتکه، مدیر ارشد بازاریابی آدیداس 
در مصاحبه ای گفت: بیشــتر محصوالت ما در حال حاضر، بیرون از 
آســیا تولید می شوند و ارسال آنها با کمک کشتی و هواپیما صورت 

می گیرد اما اسپید فکتوریز می توانند این روند را تغییر دهند.

6۰ ماهواره استارلینک
 در مدار زمین قرار گرفتند

 اســپیس ایکس ۶۰ ماهواره استارلینک را همراه موشک فالکون۹ 
به مدار زمین فرستاد.به گزارش مهر شرکت اسپیس ایکس فالکون ۹ 
را از مقر کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب کرد تا ۶۰ ماهواره 
اینترنتی استارلینک را در مدار زمین قرار دهد.این چهارمین ماموریتی 
است که موشــک مذکور انجام می دهد و البته نخستین بار است که 
دماغه آن دوباره اســتفاده می شــود.حدود یک ساعت پس از آنکه 
موشــک فالکون زمین را ترک ماهواره ها با موفقیت در نقاط تعیین 
شده در مدار زمین قرار گرفتند. این ماهواره هم اکنون در ارتفاع ۱۷۴ 
مایلی زمین قرار دارند.هدف از ارســال این ماهواره ها به مدار زمین 

فراهم کردن اینترنت پرسرعت در نقاط مختلف آن است.

اجرای ۴ طرح برای مدیریت مصرف کاغذ و 
پسماندهای ساختمانی

 دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه سمنان از اجرای چهار 
طرح به منظور مدیریت پسماندهای ساختمانی و مصرف کاغذ و نیز 
حمل و نقل سبز در این دانشگاه خبر داد.به گزارش مهر ، محمد علی 
کافی با اعالم این خبر گفت: در راســتای اجرای مدیریت پسماند و 
مدیریت مصرف کاغذ اقدامات خوبی در دانشگاه سمنان انجام شده که 
از جمله آنها می توان به نصب دستگاه های خرد کن کاغذ و مقوا جهت 
بازیافت اوراق امتحانی اشاره کرد که صرفه جویی ۱۰۰ درصدی را در 
این بخش داشته است.وی همچنین محوطه سازی با مصالح اضافی و 
بال استفاده و بازمانده از تعمیرات را در کاهش مصرف آب در فضای 

سبز با استفاده از مصالح خشک و شن رنگی و بازیافتی موثر دانست.

جایزه کتاب سال شهید 
حسین همدانی اهدا می شود

 نخستین جایزه کتاب سال سردار شهید حسین 
همدانی به برترین آثار در حوزه مدافعان حرم، روز 

دوشنبه ۲۷ آبان ماه در حوزه هنری اهدا می شود.
به گزارش مهر،  آیین معرفی برگزیدگان نخســتین 
جایزه ســردار شهید حسین همدانی)نخستین دوره 
انتخــاب کتاب مدافعــان حرم( روز دوشــنبه ۲۷ 
آبان ماه از ســاعت ۱۵ در تاالر سوره حوزه هنری 

برگزار می شود.
جایزه کتاب ســال سردار شهید حســین همدانی 
بــا هدف ارج گــذاری به صاحبان قلــم در حوزه 
موضوعی دفــاع از حــرم و گــردآوری تالیفات 
ارزشمند این حوزه، شناسایی نویسندگان و شاعران 
توانمند و مســتعد، آسیب شناســی و جریان سازی 
ادبیــات جدیــد مقاومت با توجه بــه رویدادهای 
ســال های اخیر در منطقه خاورمیانه و... برگزاری 

می شود.
دبیری علمی این رویداد را حمید حســام و دبیری 
اجرایی آن را حسین نصراهلل زنجانی برعهده دارند.

حسین همدانی متولد ۲۴ آذر سال ۱۳۲۹ در آبادان، 
فرمانــده نظامی ایرانی در آبــادان و از بنیان گذاران 
ســپاه همدان و کردستان بود. وی از سال ۱۳۵۹ در 
جنگ ایران و عراق حضور داشــت و در تاریخ ۱۶ 
مهر ۱۳۹۴ در اطراف شهر حلب در سوریه در نبرد 

علیه نیروهای داعش به شهادت رسید.

۲۱ آبان ماه
آغاز ثبت نام کتابفروشی های 

استانی در پاییزه کتاب ۹۸

 دبیر بیســت و هفتمین هفتــه کتاب جمهوری 
اســالمی ایران از ثبت نام کتاب فروشی های استانی 
در شهرســتان ها برای حضور در طرح پاییزه کتاب 

۱۳۹۸ خبر داد.
نیکنام حسینی پور با اعالم این خبر با اشاره به نگاه 
ویژه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی به استان ها 
و در راســتای تحقق شــعار »ایران تهران نیست«، 
گفت:  خوشــبختانه با پیگیری های انجام شده و با 
مســاعدت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی این طرح 
عالوه بر تهران در کتابفروشــی های اســتان ها نیز 

برگزار می شود.
وی ادامــه داد: بــا هماهنگی هــای انجام شــده، 
کتابفروشی های استانی می  توانند از ساعت ۹ صبح 
روز سه شــنبه)۲۱ آبــان ماه( با مراجعه به ســایت 
Tarh.ketab.ir نســبت به ثبت نــام در طرح 

پاییزه کتاب ۱۳۹۸ اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، طرح پاییزه کتاب ۹۸ از ۲۳ 
تا ۳۰ آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد 
و خریداران کتاب های عمومی و کودک و نوجوان 
می توانند از ۲۰ درصــد یارانه خرید کتاب در این 

طرح بهره مند شوند.
کتابفروشــی های عضو طرحهای قبلی خانه کتاب، 
برای تایید شرکت در طرح پاییزه کتاب نیاز به ثبت 
نام مجدد ندارند و کافی اســت بــا مراجعه به پنل 
کاربری خود شــرایط شــرکت در طرح را تایید و 

اطالعات خود را کنترل و ویرایش کنند.
بیست و هفتمین دوره هفته  کتاب جمهوری اسالمی 
ایران با شــعار »حال خوش خواندن« از تاریخ ۲۳ 
تا ۳۰ آبان ماه در سراســر کشــور برگزار می شود. 
همچنین فایل پوستر و تیزر بیست و هفتمین دوره 
هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران بر روی سایت 
hafteyeketab. هفته کتاب به نشانی اینترنتی

ketab.ir بارگذاری شده است.

اندر حکایت مردان سبیل طال
 با ســالم و تحیات، نظر به این که جمع کثیری از بانوان و نســوان 
محترمه طی تماس های مکرر با دفتر روزنامه خواســتار آن شده بودند 
که ما در ســتون شبه طنز این شماره مســئله غامض »چندهمسری« را 
مورد نقد و انتقاد قرار دهیم، بر آن شــدیم که این درخواست ها را به 
آینده ای نامعلوم الحال دایورت کرده، ســطوری را در باب دفاع از این 

مقوله مهم بشری به سمع و نظر شما برسانیم.
فرنگی هــا می گوینــد: »If it bleads it leads« یعنی اگر چیزی 
خون و خونریزی دارد همان »لید« خبر اســت، شــاید بپرسید گودرز 
به شــقایق چه ربطی دارد؟ خوب هیچی، خواســتم شمه ای از دانش 
بی حدوحصر خود را با شما در میان بگذارم، باشد که رستگار شوید.

به اســتحضار بانوان محترمه برسانم که ما را باکی نیست، چون اساسًا 
ماشین خود را فروختیم که دو سه تومن رویش بگذاریم و چیز بهتری 
بخریم اما از صدقه سر اقتصاد پویا و باحالمان خودروی تقریبًا ملی در 
عرض چند روز سه چهار برابر شد و بدین ترتیب دیگر نه خودرویی 
دیدیم و نه باکی برایمان ماند، پس بدانید و آگاه باشید که »آن کس که 
بر »باک« دســترس ندارد در همه دنیا کس ندارد« و البته قدما همچنین 

گفته اند: »زن ُکشی کار شیرمردان نیست« و قس علی هذا.
اخیراً تعدادی از جماعت نســوان که فریب استکبار جهانی و سیمین 
بانو دوبووار و این کتاب های چــه می دانم »جنس دوم« و »طالع بینی 
چینــی« را خورده اند و مثاًل به حقوق حقه خود واقف گشــته اند، گیر 
سه پیچ بلژیکی داده اند به مســئله »چندهمسری«، خوب خواهر من، 
شــما کار دیگری نداری انجام بدهی؟ یعنی حاال تمام مسائل بشریت 
حل شــده و همین مانده که نان دو تا مرد واقعًا مرد، که دستشــان به 

دهانشان می رسد و توان تعدد زوجات دارند را آجر کنید؟
چرا آخه؟ دلتون میاد؟ اینکه شــما در این هوای دو نفره و پاییز عشاق 
و فصــل وصل و هجران دلــدادگان، یالقوز و تک وتنهــا خیابان ها را 
گز می کنــی، باید تاوانش را مرداِن مرد بدهنــد؟ باید به یک خانواده 
خوشــبخت که چند زن و یک مرد تشــکیل داده اند گیر بدهی؟ اصاًل 
به شــما چه؟ مگر ما می آییم وقتی جنابعالی قنجــه قنجال می کنی و 
شاالن شیپان راه میفتی میانه خیابان ها بهت گیر بدهیم؟ »بز راضی؛ دزد 
راضی، گور پــدر ناراضی«، حتمًا می توانند که می کنند، واال، دارندگی 
و برازندگی، همه چیز به عدالت تقســیم و برابری هم رعایت می شود 
شما قاچ زین خودت را بچسب، هرچند که بازهم قدما گفته اند: »مال 

مرد به زن وفا نمی کند«.
جناب عطار بیشــتر می فهمد یا شما؟ ســلطان العرفا در تذکره االولیاء 
به صراحت می فرماید: »مرد تمام نشــود تــا در دل او چهار چیز برابر 
نگــردد« خوب این یعنی چی؟ تابلوئــه دیگه، چهار چیز برابر در یک 
خانه، اصاًل گیرم که عدالت رعایت نشــود، مگر شــما کاسه داغ تر از 
آش و دایــه مهربان تر از مادر هســتی؟ همه چیز را باید بگوییم؟ اصاًل 
شــاید آن مرد بنده خدا در عمل تبدیل به همسر مکرمه چهار شیر زن 
شــود بازهم اعتراضی داری؟ یعنی بازهم حقوق کسی پایمال شده که 

قال و مقال می کنید؟
ــن، بنشــین کمــی فکــر کــن، کمــی اســتغفار کــن، فضــال و  خواهــر م
نجبــا گفته انــد: »از ده ویــران کــه ســتاند خــراج؟« وقتــی شــوهری پیــدا 
نمی شــود و بــه دلیــل حقوق هــای پاییــن، بیشــتر کارفرماهــا بــه اســتخدام 
ــد  ــل دارن ــد تمای ــا را می ده ــا شــوهر خــرج آن ه ــدر ی ــه پ ــی ک دختران
ــدا شــد کــه می توانســت  ــا اســت کــه اگــر مــردی پی ــن معن عمــاًل بدی
چنــد زن را خــرج دهــد بایــد بــه او اســکار بدهنــد اصــاًل بایــد 
ــد، دیگــر  مجســمه اش را هــم بســازند، ســبیل هایش را هــم طــال بگیرن
تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل، اگــر هــم نمی خوانــی 
نخــوان، اصــاًل میســانی بســان نمیســانی قبرســان، باالخــره یک چنــد تــا 
ــی  ــارج زندگ ــس مخ ــد از پ ــر می توانن ــم بهت ــار ه ــیر زن کن ــوم ش خان
بربیاینــد و بــه فضــل خــدا شــاید تصمیــم بگیرنــد سایه ســر برخی مــردان 
آس و پــاس و فلــک زده شــوند تــا کــور شــود هــر آن کــه نتوانــد دیــد.
*ابوعطا

■ حدیث:
امام علی)ع(:

بابرکت ترین غذا ، غذایی است که دست های بسیار در آن شریک باشند .

      دعائم اإلسالم : ج 2 ص 116 ح 387

سینـما

 ■ قد  س1....................................... ............... مطرب
■ قد  س2.......... ................. هزارتو - منطقه پرواز 

ممنوع
■ فلسطين1 .......................  منطقه پرواز ممنوع  
فلسطين 2 سمفونی دوم - چشم و گوش بسته
■ سينما کانون: کلوپ همسران - ايکس الرج

■بهمن مالير: مطرب - هزارتو - منطقه پرواز 
ممنوع

■ آزادي تويســرکان: کلوپ همسران - تپلی 
و من 

 »جایزه ابن ســینا برای اخالق در علم« از ســال 
۱۳۸۲ ) ۲۰۰۳(، بــه ابتکار و پیشــنهاد جمهوری 
اسالمی ایران و تصویب کنفرانس عمومی یونسکو 
رسمیت یافت. این نوشته گزارش کوتاهی است در 
باب تأســیس، اهمیت، مراحل بازنگری و حفظ و 
تــداوم این جایزه، و نیز برنــدگان ادوار آن از آغاز 

تا این دوره: 
این جایزه که هر دو ســال یک بار اعطا می شــود، 
بــه افراد یــا گروه هایــی تعلق می گیــرد که اوال 
پژوهش های علمی آنــان در زمینه »اخالق در علم 
و فنّاوری« مرجعیت آکادمیک یافته و مورد اســتناد 
علمی قرار بگیرد، و ثانیا همراه با فعالیت هایی باشد 
که منشأ توجه و تحرک محافل علمی و دانشمندان 
و نخبگان و افکار عمومی نســبت به ارتباط وثیق 
مؤلفه اخالق در توسعه علمی گردد و به تفکر عمیق 

در این باره بینجامد.
طبق مقررات جوایز رســمی یونســکو، دبیرخانه 
یونسکو و کشور حامی و مؤســس جایزه )ایران( 
در بررســی صالحیت علمی نامزدهــای دریافت 
این جایزه دخالتی ندارنــد. انتخاب برنده با هیأت 
داوران بین المللی اســت که مرکب از سه عضو با 
ملیت های مختلف اســت که مدیر کل یونسکو از 
میان اعضای »کمیســیون جهانی اخالق در علم و 
فنــاوری«)COMEST(]۱[  منصوب می کند و 
یکی از آنها باید از منطقــه جنوب غربی و مرکزی 

آسیا باشد.
 در باب اهمیت جایزه

ـ تنها جایزه ای در موضوع »اخالق در علم« اســت 
که در سطح ســازمان ملل رسمیت دارد، و نیز تنها 
جایزه ای است که ایران در نظام سازمان ملل تأسیس 
کرده و مبتکر برجسته کردن موضوع آن بوده است. 
مراحل تأسیس و تصویب آن دو سال طول کشید؛ 
زیرا الزم بود ابتدا اســناد توجیهی از جهت ساز و 
کار داخلی یونسکو مورد قبول دبیرخانه واقع شود 
و سپس قطعنامه تأسیس آن در دستور کار شورای 
اجرائی مورد بحث قرار بگیرد و از تصویب بگذرد 
و نهایتا در کنفرانس عمومی با حضور وزرای ۱۹۳ 

کشور مصوب شود. 
ســند تأسیس و توالی ســه رکن عنوان جایزه )ابن 
ســینا، اخالق، علم( معنای نمادین بسیار پرقدرتی 
دارد. ارتبــاط این اجــزا، تداعی کننده تاریخ علم و 
تمدن در کشوری اســت که از پیشتازان دانش در 
جهان بوده، ستایش علم را به اخالق پیوند می دهد، 
و خاســتگاه ابن ســینا، این نابغه جامع االطراف و 
شــخصیت جهانی ماندگار علم و اندیشه و اخالق 
 Avicenna of( اســت. نفــس ذکــر عبــارت
Persian Origin(  در یــک ســند ملل متحد 
که موضوعش رابطه علم و اخالق اســت، گویای 
تداعی معانی بســیار ارجمند بــوده و خواهد بود. 
اســتدالل اصلی ما در لزوم تأسیس آن در یونسکو، 
این بود که مجموعه ملل متحد می باید برای ارتقای 
اخالق علمی و اهمیت دادن به موضوع »اخالق در 
علم« پرچمی نمادین برافرازد. نامی که برای جایزه 
انتخاب کردیم، ابن سینا، قرنهاست نمادِ جهان شموِل 
نبــوغ و فرزانگی اســت. تحوالت احــوال زمانه، 
هیچ گاه نمی تواند بر آینه عظمت و شوکت این نام 

غباری بنشاند.
کو دل که بداند نفسی ز اسرارش؟  

کو گوش که بشنود دمی گفتارش؟
معشوق جمال می نماید شب و روز  

کو دیده که تا برخورد از دیدارش؟ )ابن سینا(

ـ تأسیس رسمی این جایزه در مجموعه سازمان ملل 
با این کیفیت و عنوان، چندان آسان نبود.

 پیشــنهاد را در زمانــی مطرح کردیم که ریاســت 
کنفرانس عمومی یونسکو با این جانب بود. با اشرافی 
که از این جایگاه بر مجموعه یونسکو داشتم، توانستیم 
از مشــکالت تأیید دبیرخانه و مراحل تصویب آن 
در شــورای اجرایی در ۲۰۰۲  بگذریم و ســپس از 
تصویب کنفرانس عمومی ۲۰۰۳ بگذرانیم. اصل ایده 
ابتدا در »اجالس وزرای علوم جهان« در یونسکو در 
۲۰۰۱ از طرف دکتــر مصطفی معین ـ وزیر محترم 
وقت علومـ  مطرح شد و سپس نمایندگی کشورمان 
در یونسکو دست به کار تهیه مقاله مفهومی و اسناد 

توجیهی و پیگیری مراحل کار شد.

ـ مراسم رســمی اعطای آن هر دو سال یک بار در 
حاشــیه کنفرانس عمومی در مقر یونســکو توسط 
مدیرکل این سازمان، با حضور وزیر علوم یا نماینده 
کشورمان انجام می شود. چنین فرصتی تحت چنین 
عنوانی در ســاز و کار سازمان ملل، برای کشور ما 

بسیار مغتنم است.
متاسفانه از ســال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ )۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳( 
دولت مؤسس و بانی و حامی »جایزه ابن سینا«، انجام 
تعهدات خود را وانهاد و اصل تداوم آن در مخاطره 
افتــاد تا بدان جا که موضوع حذف آن از یونســکو 
در دســتور کار شورای اجرایی بهار ۱۳۹۳ )۲۰۱۴( 
قرار گرفته بود. بــا حمایت عاجل دکتر فرجی دانا 
ـ وزیر محترم وقت علوم ـ و تالش ســنگین این 
نمایندگی، با وجود تعلیق چندســاله، این جایزه در 
اجالس شورای اجرائی احیا شد و مدیرکل یونسکو 
فراخوان بین المللی داد و در کنفرانس عمومی ۲۰۱۵ 
به چهارمین برنده آن، پرفسور شینواری از پاکستان، 
با حضور دکتــر فرهادی ـ وزیر محترم وقت علوم 

ـ اعطا گردید.

 بازنگری و حفظ جایزه
از ســال ۲۰۱۵ بر اساس مصوبه شــورای اجرایی 
یونسکو مبنی بر بازنگری کیفی و کّمی کلیه جوائز 
یونســکو به منظور بهینه سازی و کاهش تعداد این 
جوایز، جایزه ابن سینا نیز مشمول این بازنگری قرار 
گرفت که عالوه بر بررســی توســط سازوکارهای 
داخل یونســکو، از ارزیابان تخصصــی خارج از 

یونسکو نیز بهره گرفته شد.
 ارزیاب خارجی جایزه ابن ســینا در اخالق، خانم 
Françoise Baylis اســتاد فلســفه و اخالق 
پزشکی از کانادا تعیین شده بود که در طول حدود 
یک ســال از طریق منابع مختلف به ارزیابی علمی 
و حرفه ای پرداخت. ایشان پس از بررسی از طریق 
منابع ذی صــالح بین المللی، نهایتــا در گفتگویی 
مفصــل با این جانب، مباحثی را مطرح کرد که طی 
آن اســتدالل های خود را در انگیزه کشــورمان در 
ایجاد این نماد معنادار بین المللی تشــریح کردم و 
فلسفه وجودی و اهمیت روزافزون آن را از جهت 
توجه به مؤلفه اخالق در موضوعات مبتالبه جامعه 

جهانی برشمردم. 
ایشــان فهرســتی نیز از ســؤاالت کتبی برای این 
نمایندگی ارســال کرد که مشــروحا به آنها پاسخ 
دادیــم. در این میان موارد جنبی دیگری هم مطرح 
می شــد؛ مثال اینکه: آیــا بهتر نیســت این جایزه 

چندملیتی باشد تا بیشتر دیده شود؟ 
ایــن بدان معنی بود که فقط ایران متولی و صاحب 
جایزه نباشد و دیگرانی هم به آن بپیوندند! در پاسخ 
ضمن مخالفت، مشــروحا اســتدالل کردم که این 
موضوع برای جوایز جدید قابل بررســی است؛ اما 
برای جایزه ای که سالها پیش تأسیس شده و مؤثر و 
موفق هم عمل کرده است، دلیلی ندارد از چارچوب 

فعلی خارج شود.
از طرفی هم، آن وقفه چندســاله در اعالم و اهدای 
جایزه )که در باال بدان اشاره کردم(، اسباب بهانه های 
جدی شده بود با این اســتدالل که اعتبار یونسکو 
در این تعلیق ها آســیب می بیند. این حرف اساســا 
درســت است؛ اما کسانی هم در منطقه ما بودند که 
چندان خوش نداشــتند چنین عنوان معتبری )ابن 
ســینا، اخالق، علم( صرفا به نام ایران مطرح باشد 
و می خواســتند مبالغ بسیار زیادی را در چارچوب 
این جایزه اختصاص دهند تا به بهانه های مختلف، 
اختصاص افتخار تأســیس و حمایت آن به ایران را 
بردارند و چند بانی دیگر بر آن بیفزایند. این داستان 

را مجمل گفتم. تو خود حدیث مفصل بخوان!
تصویب و تدوین و تثبیت یک ایده در سازمان های 
بین المللــی رونــدی حرفــه ای و حوصله بر دارد. 
خوشــبختانه با کوشش بسیار، موفق شدیم اهمیت 
منحصــر به فرد این جایــزه و لزوم تــداوم آن در 
گزارش نهائی ارزیابان خارج از یونسکو درج شود 

و مسیر برای تصویب تداوم آن در شورای اجرائی 
هموار شود. 

در ایــن میان، برای ارتقا و دیده شــدن جایزه در 
ســطح بین المللی هم پیشــنهادهایی در میان آمد 
که با حمایــت دکتر فرهادی ـ وزیر محترم وقت 
علوم ـ شــرایط الزم احراز گردید. ســرانجام با 
تالش فراوان و حرفه ای شورای اجرایی یونسکو 
ســند تداوم آن را مانند قبل به نام جایزه تأسیسی 
جمهوری اســالمی ایران به تصویب رســاند و 
باالخره در سال ۲۰۱۷ از سوی کنفرانس عمومی 
نیز مصــوب گردید. به لطف دکتر غالمی ـ وزیر 
محتــرم ـ و همــکاران ارجمنــد وزارت علوم، 
پشــتیبانی الزم از طرف ما محقق شد و برای دور 
۲۰۱۹ ایــن جایزه، بیانیه رســمی و بین المللی از 

سوی مدیرکل یونسکو منتشر گردید.
برندگان ادوار جایزه

از آغاز تأسیس این جایزه آن تا کنون، هیأت داوران 
بین المللی، دانشــمندان و پژوهشــگران برجسته و 
فعال زیر را شایسته دریافت این جایزه دانسته است:

 Professor Margaret ،۲۰۰۵ ۱ـ در ســال
Somerville ، از اســترالیاـ  کانــادا؛ مدیر مرکز 
دارو، اخالق و قوانین دانشگاه مک گیل در مونترال؛

 Professor Abdallah S. ،۲۰۰۷ ۲ـ در سال
Daar ، از عمــان؛ مدیر برنامه اخالق کاربردی و 
فناوری زیســتی و معاون برنامه ژنومی و بهداشت 

جهانی دانشگاه تورنتو؛
 Professor Renzong ،۲۰۰۹ ۳ـ در ســال
Qiu ، از چین؛ پژوهشــگر ارشــد مؤسسه فلسفه 
و رئیس کمیته علمی مرکز اخالق زیستی در کالج 

پزشکی پکن؛
 Professor Zabta Khan،۲۰۱۵ ۴ـ در سال
Shinwari ، از پاکستان؛ رئیس دپارتمان فناوری 

زیستی دانشگاه قائداعظم اسالم آباد.
پنجمین برنده در چهلمین کنفرانس عمومی یونسکو 
از جانب هیأت داوران بین المللی )کمیسیون جهانی 
اخــالق در علــم و فناوری( معرفی خواهد شــد. 
خوشبختانه موفق بوده ایم که مراسم »جایزه ابن سینا 
برای اخالق در علم« به یک سنت علمی و اخالقی 
شناخته شــود و در هر کنفرانس عمومی یونسکو 

تبدیل شود. تا باد چنین بادا.
بماند سالها این نظم و ترتیب 

ز ما هر ذره خاک افتاده جایی
غرض نقشی است کز ما بازماند  

که هستی را نمی بینم بقایی
مگر صاحبدلی روزی به رحمت  

کند در کار درویشان دعایی 
)سعدی(

* احمد جاللی 
 سفیر دائم ایران در یونسكو و عضو هیأت امنای
 بنیاد بوعلی سینا

جایزه بین المللی ابن سینا برای اخالق در علم

خش خصوصی 2۰۰ سالن 
سینما در دست ساخت دارد

 هم اکنون بخش خصوصی، ۲۰۰ ســالن سینما 
در دست ســاخت دارد که این بخش در سال های 
۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ هم حدود ۲۰۰ سالن ساخته است.

معاون توســعه مدیریــت و منابع ســازمان امور 

سینمایی و سمعی و بصری گفت: ۶۹ سالن سینما 
هم با عنوان پردیس ســینمایی امید با مشــارکت 

شهرداریها در دست ساخت است.
رمضان علی حیدری خلیلی بدون اشــاره به میزان 
سرمایه گذاری ســاخت این تعداد سالن سینمایی 
گفت: در راســتای شــعار »ایران تهران نیســت«، 
سازمان ســینمایی حضور جدی تری در استان ها 

خواهد داشت.
حیدری خلیلی افزود: با مشارکت و سرمایه گذاری 
سازمان ســینمایی، بخش خصوصی،  ادارات کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتانها و شهرداریها و 
سازمان شهرداریهای کشــور، توسعه زیر ساخت 
های ســینمایی و افزایش سالن های سینما شتاب 

گرفته است.

معاون توســعه مدیریــت و منابع ســازمان امور 
ســینمایی و ســمعی و بصری گفت: هم اکنون، 
استقبال شهرداریها برای ساخت سینما در شهرهای 
فاقد ســالن خیلی خوب است و تا امروز تفام نامه 
ســاخت پردیس سینمایی با شهرداران ۲۱ شهر در 
۲۱ اســتان کشــور با ظرفیت ۶۹ سالن امضا شده 

است.


