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يادداشت روز
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بده بستان هاى نادرست!
1- در فرايند مردم ساالرى آنچه بيش 
از همــه مورد توجه قــرار گرفته، تعيين 
ناظر و انجام نظارت بر عملكرد منتخبان 
و منتصبان در هر جايگاهى بوده اســت.از 

اين منظر در قانون اساسى...

يادداشت

2

باز هم يك برفى آمد و 
زمين گير شديم

 چند ســال اخيــر كه شــرايط اقليمى 
كشورمان دســتخوش تغييرات آب و هوايى 
شده است و اوضاع بارندگى هاى فصلى هم 

به گونه اى است...

تبريك و تهنيت

شركت يكه سازان همدان- شركت ساتراپ پل الوند

26 آذر روز ملى حمل و نقل 
و يك دى ماه روز راهدارى 

ويژه  به  حوزه  اين  گرانقدر  فعاالن  تمامى  حضور  به  را 
مديركل محترم راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
همدان جناب آقاى مهندس مصطفى پناهنده و معاونت 
محترم راهدارى جناب آقاى مهندس حميد پرورشى خرم 
و تمامى همكاران متعهد و شريف اين عرصه صميمانه 

تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

خانواده گاليل و اركيده - رضايى راد، مرتضوى

به مصداق " من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق" بسى شايسته است كه از پزشك حاذق و توانمند 
جناب آقاى دكتر ايرج صديقى (فوق تخصص عفونى كودكان) و همچنين مديريت خدمتگزار بيمارستان بعثت 
جناب آقاى مهندس حميد كيانى فتوت و مديريت بخش  ICU كودكان (سركار خانم مريم افشارى) و كليه پرسنل 
بخش هاى ICU  كودكان و اطفال 2 بيمارستان بعثت كه براى درمان فرزندمان گاليل عزيز با صبر، انسان دوستى و 
پشتوانه دانش پزشكى تالش نمودند، قدردانى نموده و از خداوند منان سالمتى و شادكامى را براى ايشان مسالت داريم.

همچنين از تمامى مردم نجيب و بزرگوار همدان كه با نهايت عشق و نوع دوستى براى سالمتى گاليل عزيز دعا نمودند 
با قلبى آكنده از احترام قدردانيم.

در نهايت ضرورت دارد از مديريت و عوامل روزنامه همدان پيام كه با ايفاى نقش خطير خبرنگارى، با آگاهى رسانى 
دلسوزانه از چگونگى آسمانى شدن اركيده عزيز از داغدار شدن بيشتر خانواده ها جلوگيرى نمودند، سپاسگذاريم.

تقدير و تشكر

تبريك و تهنيت
جناب آقاى مهندس داريوش حسينى

همدان  استان  شهرسازى  و  راه  كل  مدير  سمت  به  را  حضرتعالى  انتصاب 
شاهد  جنابعالى  دلسوزى  سايه  در  آرزومنديم  و  نموده  عرض  تبريك 

پيشرفت مجموعه راه و شهرسازى باشيم.

شهردارى و شوراى اسالمى شهر فيروزان

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامىاگر به دنبال آگهى هاى استخدامى

 مى باشيد به  مى باشيد به كانال تلگرامى كانال تلگرامى زير مراجعه نماييدزير مراجعه نماييد
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همراهتان هستيم

خاطره مادر بزرگ از شب چله

پولدار بود 
اما فقط انار مي خورد

■ نظارت بر بازار شب يلدا
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بارش برف سنگين از روز گذشته تمامى مدارس ، ادارات و مراكز را تعطيل كرد

همدان سپيد پوش  همدان سپيد پوش  «  «  تعطيلتعطيل»»

مراتب رد صالحيت 
امروز به داوطلبان ابالغ مى شود
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برنامه هاى وزير بهداشت لغو شد

سفر برفى 
آقاى وزير

■ علوم پزشكى تاكيد دارد محرمانه بماند 
4
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بده بستان هاى نادرست!
 1- در فرايند مردم ســاالرى آنچه بيش از همه مورد توجه قرار 
گرفته، تعيين ناظر و انجام نظارت بر عملكرد منتخبان و منتصبان در 

هر جايگاهى بوده است.
از اين منظر در قانون اساســى ايران نيز نظــارت بر عملكرد دولت 
و مجريان بر عهده نمايندگان مجلس گذاشــته شــده اســت تا اين 
نمايندگان با استفاده از ابزار در اختيار و جارى كردن نظارت از فساد 
و پايمال شدن حقوق مردم توسط قدرتمندان حاكم پيشگيرى كنند.

2- نظارت، كار سختى است و در مواقعى هم رأى خراب كن است 
و به همين دليل است كه معموال نمايندگان مجلس عالقه اى به ورود 

به آن حوزه ندارند مگر آنكه دنبال امتيازى باشند.
اين بى عالقگى باعث شده كه بيشتر نمايندگان عملكردهاى اجرايى 
را به نام خود تبليغ كنند و عالقه مند باشــند به عنوان يك مدير مقتدر 
اجرايى توســعه آور براى حوزه انتخابيه شناخته شوند تا نماينده اى 

با نظارت قوى كه اجازه تخطى و تخلف به هيچ مديرى نمى دهد.
3- مجلس فعلى بسيار از اينكه در جايگاه واقعى خود يعنى در رأس 

امور نيست، گاليه دارد.
اينكــه امروز نهادهاى موازى قانون گذار ايجاد شــده و بدون توجه 
به كاركرد اصلى مجلس وارد قانون گذارى مى شــوند، شايد به دليل 
عملكــرد ضعيف مجلس در دفاع از جايگاه خود بوده و اين مجلس 

نتوانسته است قانون گذارى و نظارت را به خوبى انجام دهد.
4- در بعــد نظارتــى، مجلس فعلى به طرح اســتيضاح و ســپس 

بازپس گيرى امضاها و طرح نشدن استيضاح مشهور است.
در اين مجلس، اســتيضاح بسيار سخت پيش رفته و بيشتر به ابزارى 

براى امتيازگيرى مثبت يا منفى از وزرا تبديل شده است.
در اين فرايند نبايد انتظار داشــت كه وزيرى نگران طرح استيضاح 
خود در مجلس باشــد زيرا به خوبى راه تعامل با نمايندگان مشخص 
است و مى داند از كدام راه بايد استيضاح را قبل از رسيدن به هيأت 

رئيسه و اعالم وقت دفاع از تريبون مجلس منتفى كند!
5- دربــاره راه هاى رســيدن به پس گرفتن امضــاى نمايندگان از 
طرح هاى اســتيضاح موارد بسيارى از اهداى آپارتمان ، كارت هديه 

و... منتشر و شنيده شده است .
اما در استيضاح وزير كشــور كه در مجلس در حال پيگيرى است، 
روشــى به صورت رسمى از ســوى يكى از استيضاح كنندگان افشا 

شده و وى نسبت به آن هشدار داده است.
رايزنى و فشار استانداران به نمايندگان براى پس گيرى امضا، روشى 

است كه توسط اين استيضاح كننده افشا شده است.
6- افشاى شيوه اى كه گويا مدت هاست در همزيستى بين استانداران 
و نماينــدگان مجلس انجام مى شــود، به خوبى دليــل افت جايگاه 

نظارتى مجلس را نمايان مى كند.
قرار است نمايندگان در استان ها بر عملكرد استانداران نظارت كنند 
و در حقيقــت اوليــن موضوع نظارتى آنها عملكرد اســتانداران در 
اســتان است، حال، نماينده اى خبر از فشار استانداران و رايزنى آنها 
با نمايندگان براى پس گرفتن رأى استيضاح وزير كشور مى دهد كه 
بيانگر معكوس شــدن رابطه اى است كه بين نمايندگان و استانداران  

تعريف شده است و از همزيستى خطرناكى حكايت دارد.
7-  داوطلبانــى كــه مى خواهنــد در آينده نماينــده مردم در 
مجلس شــوند، اين شــرايط مجلــس امروز را بايــد به خاطر 
داشته باشــند و در مجلس آينده راه را بر اين نوع همزيستى ها 
ببندنــد و از همــان ابتدا نظارت را به عنوان يكــى از مهمترين 
كارهــاى مورد انتظار مــردم از خود تعريف كــرده و در اين 

كنند. حركت  مسير 
نمايندگان فعلى هم مى توانند به گونه اى عمل كنند كه شــايد با اين 
عملكرد و بازگشــت به اصول كارى قانونى مجلس، جايگاه مجلس 
در ســاختار سياسى كشور تقويت شده و به جايگاه اصلى نزديك تر 

شود.

نمايشگاه شب يلدا به همراه كرسى نشينى
 مديرعامل شــركت نمايشــگاه هاى بين المللى همــدان از برگزارى 

نمايشگاه شب يلدا به همراه كرسى نشينى در اين نمايشگاه خبرداد.
حميد گلى پور افزود: نمايشگاه شب يلدا به همراه كرسى نشينى همزمان با 
هفدهمين نمايشــگاه محصوالت آرايشى و بهداشتى، سالمت و زيبايى از 

28 آذر تا 3 دى ماه در محل نمايشگاه بين المللى استان برپا خواهد شد.
وى به ايســنا گفت: محصوالت ارائه شــده در اين نمايشگاه شامل كادو، 
هدايا، ســوغات، صنايع دســتى، كرســى مدرن و محصوالت آرايشى و 

بهداشتى خواهد بود.

گلى پــور با بيــان اينكه در اين نمايشــگاه تالش خواهد شــد كه 
فضايى شــاد و مفرح براى همشــهريان گرامى ايجاد شود، تصريح 
كرد: كرسى نشينى، اجراى زنده موســيقى، نقالى و شاهنامه خوانى 

از برنامه هاى اين دوره از نمايشــگاه هاى استان همدان است.
وى يادآور شد: 150 غرفه از استان هاى كرمان، تهران، آذربايجان غربى و شرقى، 
كردستان، كرمانشاه، گيالن، قم، اصفهان، يزد، خوزستان، خراسان رضوى، البرز، 
زنجان و همدان در 3 سالن ابن سينا، الوند و هگمتانه و فضاى باز شركت و در 

فضايى افزون بر 3000 متر به عرضه كاال خواهند پرداخت.
ساعات بازديد از اين جشنواره از 15 تا 21 و در روز جمعه به صورت يكسره 

از 10 تا 21 است.

پويش درخت تكانى در همدان راه اندازى شد
 در پى بارش سنگين برف در همدان و برفگيرشدن درختان خيابانى در مناطق مختلف اين شهر، پويشى با هشتگ « 
#درخت_تكانى » در همدان راه اندازى شد. مديرعامل سازمان مردم نهاد «رطسا» (رهپويان طبيعت سپهر الوند) افزود: 
پويش «#درخت_تكانى» با هدف جلوگيرى از شكسته شــدن شــاخه درختان راه اندازى شده است و تالش دارد تا 
فرهنگ برف تكانى از روى درختان در جامعه نهادينه شود. مهرداد نهاوندچى با اشاره به استقبال مردم از اين پويش به 
ايرنا گفت: 4 «سمن» (سازمان مردم نهاد) شامل «ايمن شهر هگمتان»، «رهپويان طبيعت سپهر الوند»، «حاميان حيوانات 
بى سرپرست همدان» و «نسيم ترالن آروين نارون» كه در قالب يك تيم براى درخت تكانى فعاليت مى كنند. وى تأكيد 
كرد: پويش «#درخت_تكانى» با هدف آموزش و فرهنگ سازى مسائل محيط زيستى صورت گرفته است و به صورت 
داوطلبانه انجام مى شود. نهاوندچى با دعوت شهروندان همدانى براى شركت در اين پويش، اضافه كرد: حفظ محيط 

زيست الزمه ادامه حيات انسان است كه بايد هر انسانى براى تحقق آن تالش كند.

برنامه هاى وزير بهداشت  لغو شد

سفر برفى آقاى وزير
■ جاسازى قرص در كيك كار شبكه اى خرابكار است

باز هم يك برفى آمد و زمين گير شديم
مهدى ناصرنژاد »

 چند سال اخير كه شــرايط اقليمى كشورمان دستخوش تغييرات 
آب و هوايى شده است و اوضاع بارندگى هاى فصلى هم به گونه اى است 
كه بين خشكسالى ها و ترسالى ها بالتكليف مانده ايم، گاه گدار برف هاى 
خوبى هم به زمين نشســته است تا همدانى هاى سن و سال دار را ياد 

گوشه هايى از زمستان هاى قديم بياندازد.
اما برف شــب گذشــته يعنى دوشنبه شــب كه از اولين ساعات روز 
سه شنبه شروع شــد و تا همين لحظه كه اين مطلب را قلمى مى كنيم 
(حدود ساعت 12 روز سه شنبه) ادامه دارد، يك چيز ديگر و يك برف 
خيلى سنگين، خوشگل، سفيد، مفيد و به قول قديمى ها آبدار است كه 

نشان از زمستانى خوب و پى آمد آن فصل بهار و سبز و خرم دارد.
با هواشناسى نشــد كه تماس بگيريم وليكن همكاران روزنامه اى كه 
در ســطح شــهر بوده اند و اوضاع و احــوال را رصد مى كنند و صبح 
زود هــم اغلب از نقاط مختلف شــهر از خانه بيرون زده و خود را به 
روزنامه رســانده اند، مى گويند، ارتفاع برف در سطح شهر و در نقاطى 
كه پا نخورده اســت به حدود 30 سانتيمتر مى رسد و در دامنه و نقاط 
كوهســتانى همدان هم گويا نزديك به تيم برف به زمين نشسته است 
و باعث خوشحالى اهل برف بازى و الستيك سوارى و شهروندان پر 
جنب و جوش و اهل حال شده اســت. اما متأسفانه برف كه در شهر و 
كالنشــهرمان مى بارد، يكسرى مشكالت را هم با خودش همراه دارد، 
حاال به دليل تعطيلى مدارس شهر، به خودى خود تردد و ماشين سوارى 
همشــهرى ها در سطح شــهر به مراتب كمتر و خلوت تر شده است و 
ليكن اغلب مسيرهاى فرعى شهر هنوز تا اين ساعت يعنى ساعت 12

هنوز برفروبى نشده است و رفت  و آمد مردم را مختل ساخته است. يكى 
از گرفتارى هــاى ما مردم همدان در اين روزهاى برفى و ســخت اين 
است كه صاحبان و رانندگان وسايل نقليه عمومى از جمله تاكسى دارها 
اغلب مى گيرند و توى خانه مى خوابند و تعطيل مى كنند. انگار نه انگار 
كه از لحاظ قاموس حرفه اى متعهد هســتند در ســاعات شبانه روز و 
طبق برنامه ســازمان متنوع خود به مردم شهر خدمات بدهند و اجازه 
ندهند قشرهايى كه هر روز به هر دليل با تاكسى به نقاط مختلف شهر 

رفت و آمد دارند، زمين گير شوند.
 طبيعى است روزهاى برفى و سرد بسيارى از خانواده ها كه كار ضرورى 
بيرون از خانه ندارند، راحت  در خانه هايشان استراحت مى كنند، وليكن 
خانواده ها و افراد زيادى هم هستند كه گرفتارند و مجبور هستند در هر 
شرايط از خانه بيرون بزنند، يكى كار و وظيفه سنگين ادارى دارد، يكى 
مريض است و بايد به موقع به دكتر و دوا و درمان برسد، افرادى هستند 
كه پا  به ســن گذاشته و ناتوان از پياده روى هستند مخصوصاً اگر چنين 
برف سنگينى باشد و سنگفرش معابر شهر هم كه ماشاا... روزهاى برفى 
و بارانى مثل آيينه صاف و ليز مى شود و هر آن ممكن است كه عابران 

را از زمين بلند كرده و به هوا پرتاب نمايد. 
همين وضعيت وظيفه تاكســى دارها و مسئوالن وسايل نقليه عمومى 
را ســنگين تر مى سازد تا حداقل به صورت نوبتى و كشيك تعدادى از 
اين همه تاكســى هاى بى شمار و بيكار را ملزم به انجام كار گردشى و 

ايستگاهى نمايد.
تاكسى تلفنى ها و آژانس ها هم در چنين مواقع، آنچنان خود را در عالم 
ناز و سلب مسئوليت قرار مى دهند كه انگارنه انگار و فقط براى مواقع 
راحت و بى دغدغه وظيفه اى به عهده گرفته اند و روزهاى سخت بايد 

كنار بكشند و مردم را به حال خود رها سازند.
باالخره يكى بايد باشد كه در اين روزهاى سخت از حقوق شهروندى 
مــردم دفاع كرده و نوك قلم وظيفه و مســئوليت خويش را با جوهر 

وجدان كارى و مسئوليت پذيرى پررنگ تر كند. 

1- دوپينگ تبليغاتى نمايندگان ادامه دارد. گويا نمايندگان كه معموال 
سفر مسئوالن به شهرستان را به عنوان عملكرد خود تبليغ مى كنند، در 
ايام انتخابات نيز با اين ســفرها دوپينگ تبليغاتى دارند. گفتنى است، 
بهتر است وزرا و مسئوالن سفرهاى خود را تعطيل يا در صورت سفر 
بر دعوت نشدن از نمايندگان در جلسات عمومى به منظور پيشگيرى 

از مباحث حمايتى و... پيشگيرى كنند.
2- برنامه  هاى پيش بينى شده سفر وزير بهداشت به استان به دليل بارش 
برف دچار تغيير اساسى شده است. گويا بازديدهاى شهرستانى از اين 
برنامه ها كه قرار بود ديروز برگزار شود، حذف شده است. گفتنى است 

وزراى بهداشت از جمله وزراى پر سفر دولت به استان هستند.
3- اعتراض ها به عملكرد مديريت بحران اســتان افزايش يافته است. 
گويا اين اعتراض ها در خصوص ناآشنايى با بحران آلودگى هوا، اعتقاد 
نداشتن به تعطيلى مدارس در غير از شرايط برفى و قائل نشدن تأخير 
براى كارمندان و صادر نكردن هشــدارهاى ديگر در شرايط بحرانى 
است. گفتنى است مديريت بحران استان در موضوع آموزش عمومى 
و پيگيرى خســارات سيل فروردين ماه در استان نيز عملكرد روشنى 

نداشته است.
4-گمانه زنى ها در مورد رد صالحيت داوطلبان در هيأت هاى اجرايى 
به اوج خود رسيده اســت. گويا گمانه زنى در ارتباط با رد صالحيت 
يكى از نمايندگان فعلى استان در مجلس بيشترين گمانه مطرح است. 
گفتنى اســت رد صالحيت ثبت نام شدگان بايد اعتراض خود را براى 

رسيدگى به هيأت نظارت استان ارائه دهند.
5-تعداد ديگرى از مديران اســتان به زودى بازنشسته مى شوند. گويا 
اين اقدام بر اســاس بخشنامه جديد سازمان ادارى انجام خواهد شد. 
گفتنى است اين سازمان از ادارات خواسته است نيروهاى خود را كه 
سن خدمتى را براى بازنشستگى طى كرده اند را با هر سنى بازنشسته 
كند تا امكان بيشــترى براى اســتفاده از جوانان و زنان در پست هاى 

مديريتى فراهم شود.

 وزير بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشكى دوشــنبه عصر وارد همدان شد. 
وي قرار بود از چند پروژه در شــهرهاي 
نهاوند، مالير و تويســركان بازديد كند. 
امــا بارش بــرف موجب لغو ســفر به 

شهرستان ها شد. 
سعيد نمكى در دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان دربــاره وحدت حوزه و در جمع 
درمان  بهداشت،  وزارت  رئيســه  هيات 
و آموزش پزشكى ســخنرانى كرد. وي 
وحدت  نكوداشت  مراســم  در  همچنين 
حوزه و دانشــگاه و گرامى داشت شهيد 

مفتح شركت و سخنراني كرد.
 كمبود دارو نداريم

امســال با وجود همه فشــارهاى آمريكا به 
نظام سالمت كشورمان، كمبودى در حوزه 

دارو و تجهيزات پزشكى نداريم.
ســعيد نمكى در آئين نكوداشــت وحدت 
حوزه و دانشگاه و گرامى داشت شهيد مفتح 
با بيان اين كه برخى براى مطرح كردن خود 
حاضر هســتند مبانى اصيل انقالب و نظام 
را زير سوال ببرند، اظهار داشت: اين طيف 
از افراد حتى حاضر هســتند اعتماد عمومى 
كه بزرگترين سرمايه اين نطام است را فرو 

بريزند تا خود را مطرح كنند.
نمكى با بيان اينكه بوعلى سينا در سرزمين 
خود غريب اســت تصريح كرد: عده اى او 
را دائم الخمر مى پندارند در حالى كه در 58

سال عمر خود كتاب هاى باارزشى در علم 
و فقه نوشت.  

قضاوت هــا در زمينــه شــخصيت بوعلى 
ســينا بســيار متفاوت اســت بنابراين بايد 
دانشــگاهيان پژوهش هايــى در اين زمينه 

داشته باشند. 
 جاسازى قرص در كيك 
كار شبكه اى خرابكار است

وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
گفت: يك شــبكه فاسد و خرابكار اقدام به 
جاســازى قرص در كيك كرده كه به زودى 

شناسايى و برخورد مى شود.
ــدان در  ــه هم ــفر ب ــيه س ــى در حاش نمك
ــان  ــا بي ــگار ايرن ــوال خبرن ــه س ــخ ب پاس
ــك، كار  ــا در كي ــازى قرص ه ــرد: جاس ك
خــط توليــد نيســت و در نظــام توزيــع نيــز 

ــم. ــوردى نيافتي م
وى افزود: جريانى به عمد اين كار را براى 
به زمين زدن صنعت كيك و شكالت كشور 

كه از صنايع موفق است دنبال مى كند. 
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
ادامــه داد: نهادهاى اطالعاتــى پيگير اين 
موضوع هســتند و به زودى شــبكه اى كه 
پشــت پرده اين فساد و خرابكارى است را 

شناسايى كرده و برخورد مى كنيم.
نمكى دربــاره آخرين وضعيت آنفلوانزا نيز 
گفت: مــوج آنفلوانزا با اين شــدت را در 
سال 94 نيز شاهد بوديم البته امسال عالوه 
بر ايران كشــورهاى كويت، عمان، امارات، 
افغانستان و پاكستان، منطقه خليج فارس و 
حتى كشورهاى اروپايى را نيز گرفتار كرده 

و مرگ و مير نيز به همراه داشته است.
وى گفت: با آمادگى كامل وزارت بهداشت 
و آموزش گسترده، موج آنفلوانزا مهار شد 
به گونــه اى كــه در هفته گذشــته و 3 روز 
اخير آمار ابتالى قابل توجه جديد نداشتيم 
و مرگ و ميــر به دليــل آنفلوانزا گزارش 

نشده است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در 
جمع هيأت رئيسه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى در استاندارى همدان گفت: 
در كشور ســاالنه 97 تا 100 هزار مرگ به 
خاطر فشار خون باال داريم كه با اجراى طرح 
بسيج ملى كنترل فشار خون 2 ميليون و 670

هزار مبتال به فشار خون باال شناسايى شدند 
كه سهم همدان 14 هزار نفر است.

نمكــى افزود: 40 تا 60 درصــد از افراد تا 
روى تخت بيمارســتان قرار نگيرند به باال 
بودن فشــار خون خود پى نمى برند، براين 
اســاس از فشار خون باال تحت عنوان قاتل 

خاموش ياد مى شود.
بايد با محدود كــردن مصرف نمك، تغيير 
الگوى زندگى و مشاركت بين بخشى براى 

كاهش فشار خون باال اقدام كرد.
نمكــى افزود: در ســال 380 هــزار مرگ 
داريم كه 313 هزار مورد مربوط به بيمارى 
غيرواگير نظير ســرطان، فشار خون باال و 

ديابت و نارســايى كليه اســت كاهش اين 
آمار تنها با تالش حوزه بهداشــت و درمان 
ميسر نيســت بلكه همكارى بين بخشى را 

مى طلبد.
وى اضافه كرد: بــراى كاهش بيمارى هاى 
غيرواگيــر بايد برنامه اى طراحى شــود كه 
ميزان ابتــال را كم كند در اين راســتا بايد 
ببينيم كه چه آموزش هايى به مردم داد و چه 
برنامه هايى در مدرسه و آموزش و پرورش 

براى كاهش مرگ و مير ارائه كرد.
آمــوزش و پرورش مهمتريــن زمينه براى 
نهادينه كردن تغيير زندگى، الگوى تغذيه و 
ورزش مناســب و تحرك كافى است و در 
مدارس مى توان تغيير رفتار و الگوى رفتار 
را نهادينه كرد، بنابراين با تمرين منســجم، 
كار بيــن بخشــى به كاهــش بيمارى هاى 

غيرواگير پرداخت. 
نمكى گفــت: در حوزه درمــان تكليف و 
وظيفه اصلى رئيس دانشــگاه علوم پزشكى 
در اوليــن گام رفع دغدغه بيماران و جلب 
رضايت آنان اســت با بــاال بردن انگيزه در 
پرسنل، مراجعه ســرزده به بيمارستان ها و 
شــنيدن درد مردم ميزان رضايتمندى را باال 

برد.
 كادر پزشكي همدان 

با كمبود مواجه است
اســتاندار همدان هم در اين جلســه گفت: 
با تدبير وزير بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكى اميد مى رود نياز اين استان به كادر 

پزشكى تأمين شود.
سيد سعيد شــاهرخى بيان كرد: اين استان 
از نظر كادر پزشكى با كمبود شديد مواجه 
است كه اميدواريم وزير بهداشت براى رفع 

اين مشكل تدبيرى بينديشيد.
استاندار همدان در مراسم گراميداشت شهيد 
مفتح گفت: شــهيد مفتح در شكل گيرى و 
پيروزى انقالب و وحدت حوزه و دانشگاه 

نقش تاريخى و ماندگار ايفا كرد.
شاهرخى با بيان اينكه اين برنامه باشكوه با 
هدف گراميداشــت شهيد مفتح برگزار شد 
افزود: شهيدى كه در راستاى اصول اساسى 
و قواعد برگرفته از ديدگاه امام راحل تالش 

كرد.
وى افــزود: وحدت حوزه و دانشــگاه 2
عنصــر تأثيرگذار تحصيــل علم و تهذيب 
نفس اســت كه مجموع آنهــا جامعه را به 

سعادت مى رساند.  
53 طرح بهداشت و درمان 

در همدان اجرا مى شود
ــتان  ــكى اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئي
طــرح   53 هم اينــك  گفــت:  همــدان 
علــوم  دانشــگاه  درمانــى  و  بهداشــتى 
پزشــكى در حــال احــداث اســت كــه 
ــه ظرفيــت  ــا اجــراى آنهــا 267 تخــت ب ب
مى شــود. اضافــه  موجــود  تخت هــاى 
رشــيد حيدرى مقدم هم گفــت: مهمترين 
طرح هاى اجرايى شــامل ساخت 15 محل 
زيســت براى پزشــك و احداث 15 مركز 

جامع سالمت است.
وى اضافه كرد: 28 طرح عمرانى معادل 54
ميليارد تومان از ابتداى ســال تاكنون با 54
ميليارد تومان به اتمام رســيده است و 543
طرح در دست اجرا است كه بين 15 تا 90

درصد پيشــرفت فيزيكى دارند و اين طرح 
هــا با اعتبارات بخش عمومى در حال اجرا 

هستند.

مريم مقدم »
 گاهى مناســبت ها باعث مى شــود تا 
نگاه به داشــته هايى را كــه مغفول مانده 
اســت دقيق و ريزبينانه تــر ببينيم. روزى 
كــه به عنوان پژوهش و فنــاورى در هفته 
پژوهش انتخاب شــده بود فرصتى را رقم 
زد تا به همت پژوهش سراى دكتر اذكايى 
و كانون كارآفرينان استان همدان ساعاتى 
بين دانش آموزان نخبه دبيرســتانى باشيم، 
دانش آموزانى كه هر يك به مثابه سرمايه اى 
ارزشــمند در عرصه علمى مى توانند نقش 

ايفا كنند.
همايش كارآفرينى و پژوهش با دانش آموزان 
خالق و پژوهنده به همت پژوهش ســراى 
دكتر اذكايى و كانون كارآفرينان «ايتان» همدان 
و با حضــور مدير آموزش و پرورش ناحيه 
يك همدان، معاون پشتيبانى ناحيه 1 همدان، 
معاون آموزش و متوسط ناحيه يك همدان 

برگزار شد.
وجــه تمايز ايــن همايــش دانش آموزى 
حضــور نخبگانى بود كه با ارائه بخشــى 
از يافته هاى پژوهشــى خود همگان را به 

تحسين واداشتند.
 پژوهش سراى اذكايى 

جزو برترين هاى كشور
در اين همايش ســيدجعفر سعيدى منش 
مدير آموزش و پرورش ناحيه يك همدان 
عنوان كرد: امروز زمانى است كه توانمندى 
كشــف  تحقيق،  به  مى تواند  دانش آموزان 
مقياس تازه و جســتجوى آگاهى متمركز 
شــود. چرا كه با پژوهش و تحقيق كردن 
مى توان به عرصه هاى جديد علم و دانش 
پا نهاد و وارد عرصه هاى ناشــناخته اى از 

علم شد.
وى گفــت: جامعه امــروز درحال حاضر 
با ســرعت روبه رشــد علمى است و اين 
ســرمايه اصلى جامعه امروز اســتعداد و 
خالقيت انسان هايى است كه در آن زندگى 
مى كنند و نوجوانان با كسب علم و دانش 

مى توانند تأثيرگذار باشد.
مدير پژوهش ســراى دكتــر اذكايى ناحيه 
يك آمــوزش و پرورش همدان به فعاليت 
ايــن مجموعه اشــاره كــرد و گفت: اين 
پژوهش سرا امكان فعاليت دانش آموزان در 

حوزه پژوهش و رقم زدن زمينه هايى براى 
آمادگى آنها در امور پژوهش فراهم مى كند.

سعيدى عنوان كرد: در اين پژوهش سرا بالغ 
بر 2 هزار جلد كتاب تخصصى در اختيار 
دانش آموزان اســت كه برخى از كتاب ها 
تخصصى و كتاب هاى مرجع اســت كه از 
سوى دكتر اذكايى در اختيار دانش آموزان 

قرار مى گيرد.
وى گفت: در 5 سال اخير حدود 250 نفر 
دانش آموز پژوهنده در كشور داريم كه در 
زمينه هاى مختلف همچون فتوكلروگراف، 
شيمى زيســت، ادبيات فيزيك و نجوم در 

حالت فعاليت هستند.
مدير پژوهش سرا دكتر اذكايى عنوان كرد: 
اين پژوهش ســرا جز 10 مركز برتر كشور 
در مسابقات نوبل اسالمى است كه در سال 

1395 توسط يونسكو گزارش شد.
 اهميت كسب مهارت 

در حوزه كارآفرينى
رئيس كانون كارآفرينان اســتان همدان نيز 
در ايــن همايش با ارائــه مطالب در قالب 
ويدئومتــن به حاضران از اهميت كســب 

مهارت در حوزه كارآفرينى 
ارائه  را  متعددى  اطالعات 

داد.
نصــرت ا... طاقتى احســن 
نقش  به  همايــش  اين  در 
تأثيرگذار جوانان ايرانى بر 

كســب رتبه جهانى كارآفرينى كشور در 
خاورميانه اشــاره كرد و گفت: هم اكنون 
ما در بين 14 كشــور رتبــه 3 را داريم اما 
اين كافى نيست و بايد به كمك توانمندى  
علمى دانش آموزان ايرانى در آينده نزديك 

به رتبه يك برسيم.
وى در ايــن همايش با طرح 10 ســؤال 
براى دانش آموزان حاضر از آنها خواســت 
به قابليت كارآفرينى خود امتيازهاى واقعى 
بدهند تا پس از جمع بندى بتوانند خود را 

در اين عرصه محك زده باشند.
در ايــن همايــش حريم گلزارخجســته 
دانش آمــوز پژوهنده همدانــى كه عضو 
پژوهش سراى دكتر اذكايى است و داراى 
رتبه برتر استانى، كشورى و جهانى است 
به ارائه بخشــى از يافته هاى خود در زمينه 

برررســى كاربردها و ويژگى هاى دستگاه 
شناسايى كننده زودرس و كنترل دماى بدن 
خود به 3 زبان فارسى، انگليسى و كره اى 
پرداخت كه مورد اســتقبال حاضران قرار 
گرفت. اختراع ياد شــده كه توسط گلزار 
خجســته در همايش ارائه شــد در كشور 
كره جنوبى كسب رتبه كرده و هم اكنون در 

عرصه بين المللى مطرح است.
در ايــن برنامــه فاطمه ســلطانى نيز كه 
دانش آموز شــهيد صابريان رنجبر و عضو 
پژوهش ســراى دكتر اذكايى است در كنار 
قرائت قرآن و دكلمه از طرح پژوهشى كه 
توسط وى مورد مطالعه و اجرا قرار گرفته 

است مواردى را مطرح كرد.
در اين برنامــه از دانش آموزان ارائه دهنده 
طرح توسط روزنامه همدان پيام با حضور 

مســئوالن حاضر در مراسم تقدير به عمل 
آمد.

اما آنچه جاى سوال و تأمل داشت اين نكته 
مهم بود كه چرا آنگونه كه بايد متوليان امر 
ســرمايه هاى  كه  دانش آموز  نخبــگان  به 
امروز و فرداى ايران اسالمى هستند توجه 
نمى كنند اين مهم از جمله گاليه اى بود كه 
توسط دانش اموزان حاضر به مسئوالن در 

همايش مطرح شد.
در پايان نيــز كانون كارآفرينان اســتان 
همــدان از دانش آمــوزان نخبــه عضو 
پژوهش ســرا دكتر اذكايــى دعوت كرد 
تا بــا عضويــت در كانــون كارآفرينان 
بتواننــد ارتباط بين يافته هــاى علمى و 
توانمندى هــاى اجرايى در بازارهاى كار 

و درآمدزا را تجربه كنند.

به مناسبت هفته پژوهش در همدان 
همايش كارآفرينى و دانش آموزان خالق برگزار شد 

■ توانمندى  علمى دانش آموزان در پژوهش سراى دكتر اذكايى در مسير كارآفرينى  
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ساخت مدرسه 
با دستان خير كبودراهنگى 

 كبودراهنگ، خبرنگار همدان پيام: يك مدرســه 3 كالسه به همت 
خيرى در روستاى كردآباد از توابع شهرستان كبودراهنگ ساخته مى شود.

مدير آموزش و پرورش شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در 
شــوراى آموزش و پرورش اين شهرستان گفت: اين مدرسه 3 كالسه 
با اعتبارى بالغ بر 450 ميليون تومان در روستاى كردآباد توسط خيرى 

ساخته مى شود.
رضا عســگرى ضمن تقديــر از اقدام نيك اين خيــر گفت: كار خير 
مدرسه ســازى بســيار شايسته و پســنديده است و هميشــه جاودان 

خواهدماند و توشه اى براى آخرت است.
وى در ادامه افزود: ســال گذشته در پيشــگيرى و كاهش آسيب هاى 
اجتماعى، شهرستان كبودراهنگ رتبه اول را كسب كرد، همچنين كسب 
10رتبه برتر توســط دانش آموزان كبودراهنگ در اســتان در جشنواره 
نوجوان سالم و يك رتبه ايده پردازى درباره كاهش آسيب هاى اجتماعى 

نيز از جمله رتبه هاى برتر در اين شهرستان است.
فرماندار كبودراهنگ نيز در اين نشســت ضمن تبريك هفته پژوهش 
اظهار داشــت: خوشبختانه دانشــگاه ها و مراكز آموزشى به سمت و 
ســوى پژوهش محورى مى روند چرا كه پژوهــش يكى از كارهايى 
اســت كه مهارت به بار مى آورد و پايــه مهارت هاى زندگى پژوهش 

و تحقيقات است.
حجت ا... مهدوى همچنين در مورد آسيب هاى اجتماعى نيز خاطرنشان 
كرد: آســيب هاى اجتماعى همــه جا وجــود دارد بنابراين بايد داليل 
آسيب هاى اجتماعى را مورد بررسى و مطالعه قرار دهيم و راهكارهايى 
براى رفع اين مسائل داشته باشيم و اعضاى شوراى آموزش و پرورش 
بايد نگاه ويژه اى به آســيب هاى اجتماعى در مدارس داشته باشند و در 

اين مورد راهكار ارائه دهند.
وى در ادامه اظهار داشــت: فضاى مجازى مشكلى ايجاد نمى كند فقط 
پشت پرده فضاى مجازى كسانى هستند كه متأسفانه در برخى از موارد 
اختالل ايجاد مى كنند نمونه آن تعطيلى مدارس در هفته هاى گذشته بود 
كه برخى ها در فضاى مجازى با اكانت هاى مختلف كه مشخص هم نبود 
كه چه كسانى هستند معترض بودند بنابراين در جواب آنها بايد گفت: 
كه ســالمت و امنيت دانش آموزان قبل از هر چيز براى ما مهم است و 
اگر مسئوالن تصميمى در اين مورد مى گيرند قطعاً براى امنيت و سالمت 
دانش آموزان است. مهدوى همچنين در اين نشست به بحث انتخابات 
نيز اشــاره كرد و افزود: هر شخصى با هر انگيزه اى و هر مقامى حرفى 
بزند كه نااميدى، يأس، كم رضايتى و تفكر مســتقيمى بين مردم ايجاد 
كند بايد در روز قيامت پاسخگو باشد بنابراين تمام كسانى كه وارد اين 

عرصه شده  اند بايد خيلى مراقب باشند.
وى افزود: ما بايد نداى وحدت سر دهيم چرا كه كشور، نظام و انقالب 

ما بيش از هر چيز به وحدت نياز دارد.
سرپرســت بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ نيز در اين نشست 
با اشاره به آسيب هاى اجتماعى گفت: متأسفانه اطالعات دانش آموزان 
ما درباره بسيارى از مسائل پايين است بنابراين براى اينكه از موضوعى 
اطالعات بيشــترى كســب كنند به ســايت ها و فضاى مجازى روى 

مى آورند بنابراين آسيب هاى بيشترى آنها را تهديد مى كند.
فرشــته ســتايش فرجى افزود: متأســفانه درباره آموزش آسيب هاى 
اجتماعى، مهارت نه گفتن، مهارت هاى زندگى كمى كوتاهى شــده و 
اين گونه مسائل بايد در مراكز آموزشى به صورت جدى به دانش آموزان 

آموزش داده شود.

هزار واحد مسكونى روستايى جوكار 
به بهره بردارى مى رسد

 در سالجارى هزار واحد 
مقاوم ســازى بــا 70 ميليارد 
تومان اعتبار در 43روســتاى 
مرحله  بــه  جــوكار  بخش 

بهره بردارى رسيده است.
بخشــدار جوكار بــا اعالم 
اين خبر گفت: با پيگيرى و 
فرهنگ سازى توسط اعضاى 
شورا و دهياران براي آشنايي 
مقاو م سازى،  مزاياى  با  مردم 
روســتاهاى بخش  در  مردم 

جوكار استقبال خوبى از طرح مقاوم سازى كرده اند.
فرهاد جهانيــان به همدان پيام گفت: روســتاهاى بخش جوكار به 
يك كارگاه عمرانى تبديل شده اســت كه عالوه  بر مقاوم ســازى، 
اشــتغالزايى خوبى نيز براى مردم بخش جوكار ايجاد شده طورى 
كه مردم شهرســتان هاى ديگر براى شــغل به ايــن بخش مراجعه 

مى كنند.
جهانيــان درباره روند تســهيالت پرداخت شــده گفت: پرداخت 
تســهيالت به 2شــكل صورت مى گيرد كه مرحله اول 40ميليون 
تومان وام مقاوم ســازى با ســود 4درصد است كه 3سال تنفس و 
12ســال باز پرداخت دارد و عالوه  بر ايــن خانواده هايى كه نياز 
به حمايت بيشــترى داشته باشــند 8 تا 15ميليون كمك بالعوض 

مى كنند. دريافت 
وى افزود: مرحله دوم پرداخت تســهيالت به خسارت ديدگان سيل 
فروردين 98 در حال پرداخت اســت كه عــالوه بر 40ميليون تومان 
وام مقاوم ســازى 16 ميليون تومان تسهيالت بالعوض به سيل زدگان 

پرداخت مى شود.
جهانيان توضيح داد: براى هر واحد 60كيســه ســيمان رايگان نيز 
توزيع مى شــود و در كنار اين حمايت ها به خانواده هايى كه ســيل 
زده هســتند و مشكل معيشــتى دارند 20ميليون تسهيالت معيشت 
پرداخت مى شــود كــه از اين مبلــغ 16ميليــون وام و 5 ميليون 

بالعوض پرداخت مى شود.
جهانيان ميانگين تســهيالت مقاوم سازى به روســتاييان را 65ميليون 
تومان عنوان كرد وگفت: پرداخت تسهيالت مقاوم سازى از سال هاى 
گذشــته انجام مى شد كه قبل از سال 98، 25 ميليون تومان بوده و در 
ســال 98 به 40 ميليون تومان افزايش يافته است و اين طرح همچنان 
ادامه دارد. وي افزود: امســال در43 روســتاى بخــش جوكار طرح 

مقاوم سازى اجرا شده است.
وى روش پرداخت تســهيالت را زنجيره اى عنوان كرد و افزود: افراد 
در گروه 3نفره ضامن همديگر مى شوند و پس از پايان 3سال تنفس، 

قسط  بندى صورت مى گيرد.
جهانيان گفت: پرداخت تســهيالت مقاوم سازى مختص بانك مسكن 

نيست بانك هاى ديگر نيز اين خدمات را ارائه مى دهند.
جهانيان افزود: ثبت نام تســهيالت مقاوم ســازى محدوديت ندارد و 
دهياران براى تشــويق مردم عوارض ســاخت و ســاز رايگان صادر 
مى كنند و بنياد مسكن نيز براى تشــويق روستاييان تا 60 مترمربع را 
مجــوز رايگان مي دهنــد و بيش از آن متراژ را 2 تــا 5ميليون تومان 

تخفيف درنظر گرفته اند.

پيگيرى مشكالت روستاهاى اسدآباد
 بررسى مشكالت روســتاهاى بخش مركزى اسدآباد 

توسط بخشدار و ناظر فنى بخشدارى انجام شد.
ــتاهاى  ــا حضــور در روس ــدآباد ب ــزى اس ــدار مرك بخش
ســياه گله،  مالولــى،  بوجيــن،  مرزعبيــد،  بادخــوره، 
قمشــانه كــه بــه همــراه دهيــاران روســتا صــورت 
گرفــت رفــع نيــاز روســتائيان را جــزو افتخــارات 
ــتاگردى  ــن روس ــرد و در اي ــوان ك مســئوالن بخــش عن

ــرب،  ــه آب ش ــتاها ازجمل ــود در روس ــكالت موج مش
ــرارداد. ــى ق ــورد برس ــات را م ــى قن اليروب

سليمان نظرى دوست در ادامه بازديدى از پروژه راه روستايى 
قمشــانه به عمل آورد و از دهيار روستا خواست پيگير تسريع 

در اجراى اين پروژه باشد.
ــتاى  ــى روس ــه ابتداي ــن از مدرس ــت همچني نظرى دوس
ــه  ــى، مدرس ــتاى مالول ــى روس ــتان حق ــياه گله، دبس س
و  گرمايــش  وضعيــت  قمشــانه  روســتاى  ابتدايــى 
نزديــك  از  را  دانش آمــوزان  بهداشــتى  ســرويس 

ــه  ــوزان ب ــا دانش آم ــرد و ضمــن صحبــت ب مشــاهده ك
ــل  ــا درفص ــته هاى آنه ــا و خواس ــول داد نيازه ــا ق آنه

ــود.  ــع  ش ــرى ورف ــرما پيگي س
نظرى دوســت در ادامــه از پروژه هــاى در حــال اجــراى 
ــوره و  ــى، بادخ ــى، بوجين ــياه گله، مالول ــتاهاى س روس
ــتاى  ــار روس ــل آورد و از دهي ــد به عم ــد بازدي مرزعبي
مــرز عبيــد خواســت اليروبــى رودخانــه مــا بيــن 
ــا در  ــد ت ــن را بررســى كن ــد و بوجي ــتا ى مزرعبي 2روس
زمــان بــارش آتــى از وقــوع ســيالب پيشــگيرى شــود.

آگهى مزايده عمومى 
اداره كل ثبت احوال استان همدان 1398

(نوبت دوم)

اداره كل ثبت احوال استان همدان

اداره كل ثبــت احــوال اســتان همــدان بــه اســتناد كميســيون 
مــاده 2 بــه شــماره 980035 مورخــه 98/9/6 صــادره توســط 
اداره كل امــور اقتصــادى و دارايــى در نظــر دارد تعــداد يــك 
دســتگاه خــودروى ســوارى دولتــى پرايــد دوگانه ســوز، قابــل 
ــروش  ــه ف ــى ب ــده عموم ــق مزاي ــذارى را از طري ــماره گ ش

رســاند.
 لــذا از متقاضيــان دعــوت بــه عمــل مى آيــد جهــت بازديــد و 
شــركت در مزايــده عمومــى بــه مــدت 10 روز كارى از تاريــخ 
ــى ســاعت 13  98/9/28 لغايــت 98/10/9 از ســاعت 8 صبــح ال
ــت  ــع آب) اداره كل ثب ــران (منب ــه اي ــدان بيم ــه آدرس مي ب
احــوال اســتان همــدان بــه كارشــناس مربوطــه آقــاى محمــد 
حســين زورمنــد مراجعــه و بــا هماهنگــى از خــودروى مربوطــه 
ــد مــدارك  ــه عمــل آورن ــد ب ــه بازدي مســتقر در واحــد نقلي

مربوطــه بــه شــرايط مزايــده را دريافــت دارنــد.
تــدارك  ســامانه  آدرس  طريــق  از  محتــرم  متقاضيــان 
وارد   http://setadiran.ir نشــانى  بــه  دولــت  الكترونيكــى 
ســامانه و نســبت بــه ثبــت نــام، واريــز وجــه ســپرده و اســكن 
ــاى  ــتفاده از امض ــا اس ــذارى آن ب ــدارك و بارگ ــر و م تصاوي

ــد.  ــدام نماين ــر اق ــى معتب الكترونيك
(م الف 1458)

آگهى تجديد مناقصه عمومى -  شماره مناقصه :983046 
(مرحله چهارم) نوبت دوم 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان 

روز چهارشنبه مورخ :1398/9/27
شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى ذيل را طبق نقشه و مشخصات فنى موجود براساس قيمت 
پيشنهادى از طريق برگزارى مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد 

در امور مربوطه كه تمايل همكارى دارند واگذار نمايد .
  نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

 انجام پروژه همسان اجرايى و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى است
  ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت 90روز معتبر بوده و براى 90روز ديگر قابل تمديد باشد.

 تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هيأت وزيران
مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

انجام دهند.
 كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر از مورخه 98/9/25 تا مورخ 98/9/30 دريافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1398/10/10 نسبت به بارگزارى اسناد به صورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند. 

در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت مهر و موم شده تا ساعت 14 مورخ 1398/10/10 به دبير خانه شركت الزامى مى باشد .
 بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت طبق آدرس مزبور انجام مى شود.

  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس حاصل نمايند.
 الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در 

مناقصه وي ضبط مي گردد .
 به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد 

مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.

 ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.
 برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .

 آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك
www.iets.mporg.ir :  پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور 

www.Abfarhamedan.ir  :شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان 
مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه

(ماه) 
شاخص مبلغ اوليه    (ريال)

تعديل
مبلغ ضمانتنامه 

(ريال)
تهيه مصالححداقل رتبه

توسعه،بازسازى و بهسازى منابع تامين 
آب،تاسيسات پمپاژ،انتقال،توزيع و ارتقا 
كيفى آب شرب و پايدار سازى شبكه هاى 

آب شرب

آب و يا 837,200,000ندارد1216,743,032,787نهاوند
خدمات

پيمانكار

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

آگهي مزايده (يك مرحله اى) نوبت دوم 

اداره حقوقى اداره كل ورزش و جوانان

ــان اســتان در نظــر دارد يــك دســتگاه  اداره كل ورزش و جوان
ــه  ــدل 90 ب ــذارى م ــماره گ ــل ش ــوس قاب ــى ب ــودرو مين خ
شــماره 1098003398000003 و دو دســتگاه خودرومينــى بــوس 
(غيــر قابــل شــماره گــذارى) بــه شــماره 1098003398000004و 
و   1198003398000005 پارتــى  شــماره هاى  بــه 
1198003398000006ثبــت در ســامانه ســتاد ايــران را از طريــق 
مزايــده و بــه باالتريــن قيمــت پيشــنهادى واگــذار نمايد.لــذا از 
متقاضيــان دعــوت مــى گــردد جهــت دريافــت اســناد مزايــد  
ــداركات  ــامانه ت ــه درگاه س ــا98/9/30 ب ــخ 98/9/27 ت از تاري
ــه آدرس www.setadiran.ir  وجهــت  الكترونيكــى دولــت ب
رويــت خودروهــاى مذكــور از تاريــخ98/9/27 تــا 98/10/10 بــه 

ــد.  ــه نماين ــدس مراجع اســتاديوم ق
(م الف 1522) 

آگهى مناقصه عمومى (مرحله اول)

روابط عمومى شهردارى تويسركان 

ــه موجــب  شــهردارى تويســركان در نظــر دارد ب
محــل  از  شــده  مبادلــه  موافقتنامــه  مبادلــه 
ســرمايه اى  دارايى هــاى  تملــك  اعتبــارات 
بودجه هــاى اســتانى اجــراى عمليــات ديوارســازى 
و اليروبــى رودخانه هــاى ســرابى و پيرخــراط و 
پــروژه ســاخت ســه دهنــه پــل كنــار گــذر ضلــع 
ــه  ــق مناقص ــركان را از طري ــهر تويس ــمالى ش ش
ــذار  ــت واگ ــد صالحي ــكار واج ــه پيمان ــى ب عموم
درخواســت  متقاضيــان  كليــه  از  لــذا  نمايــد 
دوم  مرحلــه  آگهــى  درج  از  پــس  مى گــردد 

ــد.  ــدام نماين ــناد اق ــد اس ــه خري ــبت ب نس
( م الف 1527 )

آگهى مزايده

هيأت مديره شركت تعاونى توليد نداى كشاورز دستجرد

به موجب صورتجلسه هيأت مديره شركت تعاونى نداى كشاورز شماره 92 مورخه 
1398/7/13 و مجوز شماره 4100/723 مورخه 1398/8/20 اداره حسابرسى مديريت 
تعاون روستايى استان همدان، اين شركت در نظر دارد يك دستگاه خودرو وانت 
پيكان مدل 1388 دوگانه سوز را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان 
تا 10 ديماه 98 فرصت دارند نسبت به بازديد خودرو و شركت در مزايده به شركت 

تعاونى نداى كشاورز دستجرد مراجعه نمايند.

 فصل زيباى پاييز كه مى شود همه براى 
آمدن شــب يلدا لحظه شمارى مى كنند شب 
يلدا بلندترين شــب سال اســت و خبر از 

آمدن فصل سرما و زمستان مى دهد.
شــب يلدا يكى از مهمترين آداب و رسوم 
ايرانيان اســت كه از ديرباز به يادگار مانده 

است.
در اين شــب كوچكترها به خانه بزرگترها 
مى روند و دور هم جمع مى شوند و آجيل، 
هندوانه، انار، پرتقال، نخودچى كشــمش، 
شيرينى، شــكالت و تنقالت ميل مى كنند، 
فــال حافــظ مى گيرند و بزرگترهــا هم با 
تعريف كردن قصه هاى جور واجور محفل 

را گرم مى كنند.
بــا  امروزى هــا  يلــداى  شــب  البتــه 
برخــى  و  شــده  متفاوت تــر  قديمى هــا 
خانواده هــا بــه ســمت و ســوى تجمــالت 
و  ســنگين  هزينه هــاى  بــا  و  رفته انــد 
تجمــالت ايــن جشــن ســنتى را تبديــل بــه 
جشــن مــدرن امــروزى كرده انــد و ديگــر 
ــى،  ــماور زغال ــى داغ، س ــرى از كرس خب
ــى  ــاى مس ــاى زيب ــى، ظرف ه ــراغ نفت چ
ــى  ــره حت ــا شــب چ ــول قديمى ه ــه ق و ب
ــدارد  ــود ن ــم وج ــن ه ــورت نمادي به ص
ــنت هاى  ــر س ــد اگ ــا مى ش ــدر زيب و چق
قديمــى بــه همان گونــه كــه بودنــد حفــظ 

مى شــد.
و حــاال اگــر آن طــرف قضيــه را هــم نــگاه 
كنيــم متأســفانه هســتند خانواده هايــى كــه 
ــد،  ــود محتاج ان ــب خ ــان ش ــه ن ــى ب حت

چــه برســد بــه تــداركات شــب يلــدا!
ــا ايــن گرانــى و تــورم شــايد هيچ وقــت  ب
منتظــر يلــدا نيســتند پــس بياييــم بــا كمــك 
ــاى  ــن خانواده ه ــه اي ــز ب ــد ناچي ــر چن ه
ــم  ــا را ه ــداى آنه ــد يل ــد و نيازمن آبرومن

زيباتــر كنيــم.
مــردم  ميــان  بــه  بهانــه  هميــن  بــه 
كبودراهنــگ رفتيــم تــا دربــاره شــب يلــدا 
داشــته  گفت  وگويــى  وضعيت بــازار  و 

باشــيم:
قيطاســى كه در حال خريد ميوه اســت و 
مى گويد: خدا را شــكر امسال ميوه فراوان 
اســت و قيمت ها هم تقريبا مناســب است 
ولى چند روز پيش قيمت هاى برخى ميوه ها 
مثل موز، انار و خرمالو به خاطر شــب يلدا 
افزايش داشته و از مســئوالن انتظار داريم 
كه نظارت بيشــترى بر وضعيت بازار داشته 

باشند.

جعفرى مى گويد: بعد از گرانى بنزين قيمت 
بيشــتر اقالم خوراكى و ديگــر اجناس باال 
رفت و با توجه به شرايط بد اقتصادى مردم 
واقعًا توان خريد ندارند و براى شــب يلدا 
هم فقط ميوه و شيرينى مى توانيم تهيه كنيم 
و توان خريد آجيل و نخودچى كشــمش، 
توت خشــك، انجيل خشــك را كه جز به 
قول معروف شــب چره شــب يلدا بود را 

نداريم.
ــتاده  ــگاهى ايس ــار فروش ــه كن ــى ك خانم
گفــت:  مى كــرد  تماشــا  فقــط  و  بــود 
ــده  ــورى ســخت ش ــرايط اقتصــادى ط ش
كــه واقعــًا جــرأت خريــد نداريــم و حتــى 
ــه  ــختى تهي ــم به س ــرورى را ه ــالم ض اق
خانواده هــا  برخــى  متأســفانه  مى كنيــم 
تجمالتــى  را  مراســم ها  از  بســيارى 
كرده انــد و شــب يلــدا كــه قديمى هــا 
ــن هاى  ــى و جش ــان دورهم ــتر هدفش بيش
ســنتى بــود امــروز تبديــل بــه چشــم 
ايــن  بــا  و  شده اســت  هم چشــمى  و 
ــل  ــا در مقاب ــيارى از خانواده ه ــير بس تفاس

مى شــوند. شــرمنده  فرزندانشــان 
ــا  ــفانه نظارت ه ــد: متأس ــليمانى مى گوي س
در شهرســتان  كبودراهنــگ ضعيــف اســت 
ــا هــم  ــا و فروشــگاه ها ب و قيمــت مغازه ه
ــد  ــراى خري ــن ب ــروز م ــت ام ــى نيس يك
شــب يلــدا وقــت گذاشــتم امــا وقتــى كــه 
ــز  ــن گــران شــده متأســفانه همــه چي بنزي
گــران شــد و مســئوالن بايــد نظــارت 

بيــش از پيــش داشــته باشــند.
مينايى يكى ديگر از شهروندان كبودراهنگى 
است و مى گويد: شب يلدا يكى از سنت هاى 
قديمى است كه از قديم االيام بوده و هست 
ولى امروز شرايط اقتصادى بسيارى از مردم 
خوب نيســت و تعدادى كه وضعيت مالى 
خوبى دارند بدون دغدغه چنين مراسم هايى 
را برگزار مى كنند و اقشار ضعيف به ناچار 
و به خاطر اينكه شــرمنده خانواده نشــوند 

خــود را به آب و آتش مى زننــد تا بتوانند 
جشن مختصرى فراهم آورند.

رئيــس صمت شهرســتان كبودراهنگ هم 
در گفت وگــو با همدان پيــام گفت: در اين 
شهرستان هميشه نظارت بر قيمت ها وجود 
دارد تقريبــًا يــك هفته قبل از شــب يلدا 
نظارت ها بيشــتر شــده و از صبح تا عصر 
بازرسان به صورت مداوم قيمت ها را رصد 
مى كنند و اين نظارت ها در غالب گشت هاى 
اتاق  حكومتى،  تعزيرات  بهداشت،  مشترك 
اصنــاف و... در ســطح شهرســتان انجام 

مى شود.
افشــارى افزود: مردم در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف افزايش قيمت مى توانند با سامانه 
124 تمــاس بگيرند و به مــا گرانى را اطالع 
دهنــد و تا آنجا كه در تــوان داريم قطعاً اين 

مسائل را پيگيرى مى كنيم.
در  كــرد:  خاطرنشــان  همچنيــن  وى 
شهرســتان كبودراهنــگ نمايشــگاهى در 
غالــب جشــنواره يلــدا نداشــتيم ولــى 
ــتيم و در  ــدى داش ــارت ج ــازار نظ ــر ب ب
ــى  ــه تخلف ــانى ك ــا كس ــم ب ــواردى ه م

داشــتند برخــورد كرديــم.
افشــار افــزود: بــراى رفــاه حــال مشــتريان 
ــزار و 980 ــه قيمــت 6 ه ــدى ب ــج هن برن
ــج  ــده و برن ــه ش ــازار عرض ــه ب ــان ب توم
گســترش نيــز بــه زودى بــا قيمــت مناســب 

ــازار عرضــه خواهــد شــد. ــه ب ب
* اكرم حميدى

كبودراهنگى ها از آئين چله نشينى مى گويند

نظارت بر بازار شب يلدا

با  امــروزى  يلدا  شــب 
قديمى ها متفاوت تر شده و 
سمت  به  خانواده ها  برخى 
رفته اند  تجمالت  سوى  و 
ســنگين  هزينه هاى  با  و 
و تجمــالت اين جشــن 
جشن  به  تبديل  را  سنتى 
مدرن امــروزى كرده اند و 
ديگر خبرى از كرسى داغ، 
سماور زغالى، چراغ نفتى، 
ظرف هاى زيباى مســى و 
به قول قديمى ها شب چره 
حتى به صورت نمادين هم 

وجود ندارد
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دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه:
چند صد نفر در زندان هستند نه هزاران نفر

 دبير ســتاد حقوق بشر قوه قضاييه با اشاره به دستور رئيس قوه 
قضاييه براى تعيين تكليف بازداشــتى هاى ناآرامى هاى اخير تا 20

روز آينده گفت: تعداد بازداشــتى ها چند صد نفر است نه هزاران 
نفر.

به گزارش ايســنا، محمدجواد الريجانــى اظهار كرد:  پس از اعالم 
گرانى بنزيــن 2حادثه اتفاق افتاد؛ حادثــه اول اعتراض مردم بود 
كه ما بايــد به اين اعتراضات توجه كنيم امــا حادثه دوم اقدامات 
سازماندهى شــده توسط گروه هاى ورزيده و هدايت شده بود كه با 
امكانات وسيع، خود را به سرعت زير اعتراضات مردم مخفى كرده 

و دست به اعمال خشونت، تخريب و كشتار زدند.
وى ادامه داد: من به كميســر عالى حقوق بشر نامه نوشتم كه شاهد 
تولد يك گروه داعشى جديد هستيم. داعش قبلى از اسالم مى گفت 
اما اين ها صحبت هاى ديگرى دارند. البته نيروهاى امنيتى ما شــايد 
پيش بينى چنين اتفاقاتى را نداشــتند اما آن ها قدرت خود را نشان 

دادند و آرامش هم به كشور بازگشت.
الريجانــى با بيان اينكه كميســر عالى حقوق بشــر اعالم كرده 
اســت در حوادث آبان ماه تعداد معترضان كمتر از 120هزار نفر 
بوده اســت، تصريح كرد: اتاق فكر آشوب گران، بيرون از مرزها 
بــود. آن ها به نحو وســيع از امكانات فضاى مجازى اســتفاده 
كردنــد و به همين دليل هــم از قطع اينترنت ناراحت شــدند. 
در واقــع اينترنت در اختيار اهداف تروريســتى قرار داشــت و 
كســانى كه طرفدار اينترنت هســتند بايد اين بُعد اينترنت يعنى 
سواستفاده تروريســت از آن را در نظر بگيرند. قطع اينترنت به 

دليل مســائل امنيتى بود كه مجددا وصل شد.
دبير ســتاد حقوق بشر قوه قضاييه خاطر نشــان كرد: يك تحرك 
سياسى عليه ايران شــكل گرفت كه جمهورى اسالمى ايران افراد 
زيادى را كشــته اســت در حالى كه 85 درصد كشته ها مربوط به 
نيروهاى امنيتى يا افرادى بوده است كه در حال دفاع از منازل خود 
در برابر تهاجم آشــوب گران بوده اند و 15درصد كشته ها مربوط به 
نيروهاى تروريستى است. جمهورى اسالمى ايران برخورد قاطعى 
با تروريست ها خواهدداشت اما دستگاه قضا همان طور كه رهبرى 
گفتند با افرادى كه در اعتراضات شــركت داشتند با نهايت تسامح 
برخورد مى كند. رئيس قوه قضاييه دستور داده است تا 20روز آينده 
تكليف كسانى كه در زندان هســتند مشخص شود. درحال حاضر 

تعداد زندانيان در حد چند صد نفر است نه هزاران نفر.
الريجانى ادامه داد: ما در ســتاد حقوق بشــر قوه قضاييه دنبال آن 
هستيم كه افراد بازداشت شده اى كه شكايتى عليه آن ها وجود ندارد 
زودتر آزاد شده و حقوق شان رعايت شود. البته براساس قوانين ما 
تروريســت ها هم حقوقى دارند. ما طرفدار تســامح با ترويست ها 
نيســتيم اما حقوق آن ها را هم رعايــت مى كنيم. در آينده نه چندان 
دور نيز تشــكيالت قضايى اطالعات دقيقــى را در اين زمينه ارائه 

مى كند.
وى با اشــاره به اينكه نيروهاى امنيتى كشورمان قدرت خود را به 
خوبى نشان دادند، گفت: آمريكا فكر مى كرد ناآرامى ها تا انتخابات 
طول مى كشــد اما در اين زمينه شكست خورد. انشاا... ما انتخابات 
خوبى خواهيم داشــت و نمايندگان تازه نفس به مجلس مى آيند و 
جمهورى اســالمى ايران با قدم هــاى محكم ترى راه خود را پيش 

مى برد.

شفاف سازى هزينه هاى انتخابات
فيض ا... مظفرپور»

 يكــى از موضوعات مورد ســوال مــردم هزينه هــاى تبليغات 
انتخاباتى است كه به علت وجود برخى نواقص و ابهامات در قانون 

انتخابات پاسخ روشنى تاكنون به مردم داده نشده است.
همواره دســتگاه هاى نظارتى تأكيد مى كنند كه هزينه هاى انتخابات 
بايــد شــفاف و در چهارچوب هاى قانونى انجام گيــرد تا باندهاى 
ثــروت و قدرت و به قــول امروزى ها پول كثيــف وارد انتخابات 
نشــود. ولى آيا تاكنون اقدام مؤثرى درمورد جلوگيرى از پول پاشى 
برخى كانديداهاى نمايندگى مجلس انجام گرفته است؟ اين پرسش 
جدى از دستگاه هاى نظارتى مطرح است كه چرا على رغم اطالع از 
برخى پول پاشــى ها و وجود فسادهاى مالى در برخى كانديداها و يا 
نمايندگان ادوار مجلس چگونه اين افراد تأييد صالحيت شــده، به 

مجلس راه مى يابند.
ــام  ــاى انج ــه ج ــوند ب ــس مى ش ــى وارد مجل ــه وقت ــانى ك كس
خدمــات صادقانــه بــه مــردم وارد زد و بندهــاى سياســى و 
اقتصــادى شــده و مجلــس كــه مهمتريــن دســتگاه نظارتــى كشــور 
ــرده و  ــت پ ــاى پش ــد، وارد بازى ه ــوال مى برن ــر س ــت را زي اس
ــاح  ــه افتض ــدل ب ــتيضاح ها را مب ــده و اس ــرى از وزرا ش امتيازگي

مى كننــد.
اين روزها به گوش مى رســد كه برخى از نمايندگان فعلى مجلس 
در فضــاى مجازى ميزان هزينه تبليغاتــى خود را اعالم كرده اند. 
اگرچه ايــن اقدام يك گام رو به جلو مى باشــد و انتظار مى رود 
نه  تنها ســاير نمايندگان اســتان بلكه همه نمايندگان كشــور نيز 
اقدام بر شفاف ســازى درمورد هزينه هاى خــود نمايند. ولى بايد 
گفت: مهم راســتى آزمايى از ميزان هزينه هاى نمايندگان و مبالغى 
كه پيش بينى شــده موضوع مهمى اســت كه بايــد قانونگذاران و 
دســتگاه هاى نظارتى بــه آن بپردازند. همچنيــن منبع پول ها بايد 
روشن شود آيا نمايندگان و كانديداها هزينه ها را از جيب مبارك 
مى پردازند و يا اسپانســرهايى دارند كه منبع پول هاى آنها ممكن 

است از پول هاى كثيف باشد.
ــات  ــده و مقام ــه ش ــا گفت ــه باره ــه ك ــد همانگون ــر مى رس به نظ
ــژه  ــات به وي ــون انتخاب ــى قان ــا وقت ــد ت ــالم كرده ان ــئول اع مس
درمــورد شــيوه تبليغــات و ميــزان هزينه هــا اصــالح نشــود 
هزينه هــاى  محدودكــردن  و  شفاف ســازى  بــه  نمى تــوان 

ــت. ــى داش ــد چندان ــى امي انتخابات
نكتــه ديگــرى كــه بايــد بــدان توجــه كــرد آن اســت كــه احــزاب 
به عهــده  را  نامزدهــا  تبليغاتــى  هزينه هــاى  از  بخشــى  بايــد 
ــه  ــد ك ــم كن ــرايطى فراه ــد ش ــت بتوان ــه دول ــا اينك ــد و ي بگيرن
كانديداهــا به طــور مســاوى بتواننــد از ظرفيــت رســانه ملــى و يــا 
ــور  ــد همانط ــتفاده نماين ــود اس ــى خ ــراى معرف ــانه ها ب ــاير رس س
ــراى  ــكان ب ــن ام ــورى اي ــت جمه ــات رياس ــورد انتخاب ــه درم ك
نامزدهــا فراهــم شــده تــا خــود را بــه مــردم معرفــى نماينــد. اگــر 
دربــاره نماينــدگان اينگونــه عمــل شــود داوطلبــان بــدون تحمــل 
ــن  ــد و اي ــى نماين ــود را معرف ــد خ ــراوان مى توانن ــاى ف هزينه ه
ــده و  ــى ش ــب نمايندگ ــار اول داوطل ــه ب ــرادى ك ــراى اف ــر ب ام
افــرادى كــه شــهرت آنچنانــى نداشــته و در جامعــه شــناخته شــده 
ــت  ــند از اهمي ــته و كاردان مى باش ــرادى شايس ــى اف ــتند ول نيس

ــوردار اســت. ــترى برخ بيش
هم اكنون نمايندگان فعلى و حتى نمايندگان ادوار مجلس در جامعه 
شناخته شده هستند و به راحتى مى توانند خود را در معرض قضاوت 
مردم قرار دهند و اين افراد معموالً همه از پشتوانه هاى قوى مالى و 
تبليغاتى برخوردار هســتند ولى برخى افراد شايسته به علت نداشتن 
هزينه هاى تبليغات و نبود شناخت كافى از آنها، در جامعه از راهيابى 
به مجلس باز مى مانند و اين شيوه انتخابات بايد اصالح شده تا افراد 
در شرايط برابر بتوانند خود را به مردم معرفى و در معرض قضاوت 
آنان قرار دهند تا شايســتگان به مجلــس راه يابند و ثابت كنند كه 

مجلس در رأس امور است.

 FATF اميدواريم تصميم مجمع درباره
با نهايت مصلحت باشد

 پيوســتن ايران به FATF موضوعى است كه در نهايت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بايد درباره آن تصميم گيرى كند و ما اميدواريم كه اين تصميم با 
نهايت مصلحت باشــد.  معاون وزير امور خارجه درباره سفر رئيس اينستكس 
به تهران و ديدارهاى وى در ايران ابراز داشــت: تعامالت ميان اينســتكس و 
نهاد متناظر ايرانى به مراحل نهايى خود نزديك شده است. اخيرا يك يادداشت 
تفاهم همكارى ميان اين 2شــركت امضا شد و اميدواريم ظرف روزهاى آينده 
اولين تعامالت ميان اين 2شــركت انجام شود.  عراقچى افزود: البته تعامالت 
ميان شركت هاى تجارى انجام مى شود و اينستكس و ساتنا (نهاد ايرانى متناظر 
اينســتكس) تعامالت مالى و تبادالت را هماهنگ كرده و تسويه حساب ها را 
انجام مى دهند، به صورتى كه نيازى به انتقال پول و مسائل بانكى نيازى نباشد.

بخش پژوهش در قوه قضاييه بايد تقويت شود
 رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه تصميمات و گره گشايى در دستگاه قضايى 
مقدماتــى را الزم دارد كه پژوهش آن را آماده كرده، گفت: از بخش هايى كه 

در قوه قضاييه بايد تقويت شود بحث پژوهش است.
به گزارش ايســنا، آيت ا... سيدابراهيم رئيســى افزود: مهمترين ابزار براى 
قاضــى، دانش اســت كه بر اين اســاس قاضى بايد به روز باشــد. امروز 
موضوع شناســى امر بســيار مهمى در امر قضا براى قاضى و در مقام افتاء 

براى مفتى است.
رئيــس قــوه قضائيه خاطرنشــان كــرد: تصميمــات در دســتگاه قضايى، 
گره گشايى ها، حل مشــكالت و فصل الخطاب بودن و حرف نهايى را قاضى 
زدن، اين شــناخت مقدماتى را الزم دارد كه پژوهش، آن را آماده كرده است 

و از بخش هايى كه در قوه قضاييه بايد تقويت شود بحث پژوهش است.

اقتصاد ايران قرار بود فروبپاشد، اما سرپا ايستاد
 معاون اول رئيس جمهور اظهار داشــت:گاهى اوقات برخى در واكنش به 
مطالبى كه درباره وضعيت اقتصاد ايران مطرح مى شود، مى گويند كه فالنى خبر 
ندارد كه چه خبر اســت. در پاسخ به اين افراد بايد بگوييم كه اقتصاد ايران در 

حال فروپاشى بود اما سرپا ايستاد.
به گزارش ايســنا، اســحاق جهانگيرى گفت: با بيان اينكه در انقالب اسالمى 
مفهوم ايثار و فداكارى و از خودگذشتگى به صورت عملى اجرا شد، خاطرنشان 
كرد: مردم ايران آثار و بركات فرهنگ ايثار و فداكارى را در لحظه لحظه زندگى 
خود مشــاهده مى كنند. جايى كه جامعه با مصائب و مشكالت بيشترى مواجه 
اســت و تهديدات عليه يك تمدن و كشور زيادتر مى شود، حتما زمينه ايثار و 
ازخودگذشتگى بيشتر و افراد زيادترى قدم به ميدان گذاشتن براى سربلند ماندن 

جامعه شان داوطلب مى شوند.

آگهي مزايده حضورى نوبت دوم

محمدحسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند به استناد ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و بند 2 از 231 جلسه شوراي اسالمي شهردر نظر دارد مساحت تقريبي 6 مترمربع واقع در زيرزمين 
ساختماني اداري شهرداري را جهت ارائه فتوكپي و ... را به صورت اجاره ماهيانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صالحيت و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن هاي 33237445-7 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
*شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.
* هزينه كارشناسي،هزينه آگهي روزنامه و .... بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* نصب،اجرا و راه اندازي محل مورد استفاده جهت كارهاي كپي و ... بر عهده برنده مزايده مي باشد و بعد از اتمام قرارداد مي بايست نسبت به جمع آوري آن 
اقدام نموده و شهرداري هيچگونه مسئوليتي در اين قبال ندارد.

* برنده مزايده ملزم به رعايت كليه بندهاي موجود در قرارداد مي باشد.
* به پيشنهادهاي مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* متقاضيان مي بايست ضمانتنامه شركت در مزايده  را به صورت فيش نقدي به شماره 0104868466003 بانك ملي بنام حساب سپرده شهرداري واريز و فيش 
واريزي رادرزمان شركت در كميسيون به همراه داشته باشند.

* متقاضيان به جاي فيش نقدي مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن حداقل سه ماه از تاريخ ارائه باشد استفاده نمايد.
* كميسيون عالي معامالت ساعت 11 صبح مورخ 98/10/9 در محل شهرداري تشكيل و در صورتي كه حداقل سه متقاضي باشد ارائه قيمت داده و برنده اعالم 

خواهد شد .
* چاپ آگهي نوبت اول: 98/9/19 

* چاپ آگهي نوبت دوم: 98/9/27 
( م الف229)

مبلغ كارشناسى موضوعرديف
(پايه)

مبلغ ضمانتنامه 
شركت در مزايده

شماره حساب مدت اجاره
سپرده شهردارى

واگذارى مساحت تقر يبى 6 مترمربع واقع 1
در زيرزمين ساختمان ادارى شهردارى به 

صورت اجاره بهاء ماهيانه

0104868466003 دوسال30/000/000 ريال800/000 ريال
بانك ملى

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول

 محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و با رعايت قوانين و مقررات مالي و از طريق آگهي مناقصه عمومي پروژه بازسازي و جبران خسارت سيل سال 
1398 مربوط به مسيل اصلي شهر به طول 350 متر را به شركتهاي واجد صالحيت و مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و داراي گريد حداقل 5 آب و با شرايط ذيل 

واگذار نمايد:

* كليه متقاضيان جهت شركت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت  ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir : اقدام نمايند و جهت 
كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس  7 -33237445-081داخلي 134 حاصل نمايند.

متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 97/9/27 تا مورخ 97/10/4 دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 98/10/15 تا آخرين روز قبل از كميسيون 
نسبت به بارگذاري اسناد اسناد بصورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند.

شهرداري در رد ياقبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد .
هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.
* شهرداري تعهدي در خصوص پرداخت نرخ تنزيل اسناد خرانه اسالمي ندارد.

به پيشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست چهار پاكت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه وبه شرح ذيل تكميل نمايند. 

پاكت الف :متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز 
وفيش واريزي را در داخل پاكت الف قرارداده  ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده ويا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد 

خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند ، همچنين در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل PDF بارگذاري شود.
پاكت ب:متقاضيان مي بايست رزومه كاري ،گواهينامه صالحيت پيمانكاري و آخرين تغييرات شركت،فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مدير عامل ورئيس هيات مديره ،اسناد مناقصه 

را در داخل پاكت ب قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نمايندودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل PDF بارگذاري شود.
پاكت ج:متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را تكميل وامضا ومهر نمايند وآن را داخل پاكت ج قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نمايند ودر سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت به صورت فايل PDF بارگذاري شود.
مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه ،اسناد مناقصه را بصورت الكترونيكي و فيزيكي تحويل نمايند.محل تحويل نسخه فيزيكي (ضمانت نامه) دبيرخانه شهرداري نهاوند و 

محل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ) ميباشد .
متقاضيان مي بايست هرسه پاكت الف،ب،ج را در داخل پاكت ((د)) قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنين آدرس دقيق وشماره تماس شركت را روي پاكت 
نوشته وتا پايان وقت اداري مورخ 98/10/15 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. كه بصورت تحويل نسخه فيزيكي مي باشد ومحل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت (ستاد ) مي باشد.
نظارت برنحوه اجراي كار بر اساس نقشه و مشخصات به عهده شهرداري واحد عمران  مي باشد .

كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح  مورخ 98/10/16 تشكيل و  ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) در كميسيون مناقصه د رمحل (شهرداري ) 
بازگشايي و خوانده مي شود. چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.

چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعالم كميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و بانفر دوم قرارداد منعقد 
مي شود و چنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد.سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد ميگردد.(م الف 230)

چاپ آگهي نوبت اول98/9/27  - چاپ آگهي نوبت دوم98/10/4 

مبلغ ضمانتنامه شركت گريد ونوع شركتمبلغ پروژه (ريال)نوع پروژهرديف
در مناقصه

محل اعتبار پروژه اعتبارات

بازسازى و جبران خسارت سيل سال 98 كه شامل: 1
گودبردارى-پى كنى - تخريب ديواره قديمى - 
اجراى ديواره بتنى - پياده رو و  پل سازى و ... 

مطابق فهرست بها آب و ابنيه سال 98 

12 /500/000/000
به صورت اسناد خزانه اسالمى با 

سررسيد 1400/8/17

تملك دارايى هاى 625/000/000 ريالحداقل 5 آب و ابنيه   
سرمايه اى سال 98

 براســاس برنامــه زمانبنــدى انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اســالمى، 
پس از پايان بررسى صالحيت ها، مراتب رد 
و عــدم احراز صالحيت داوطلبان امروز 27 
آذرماه توســط فرماندار مركز حوزه انتخابيه 

ابالغ مى شود.
و داوطلبان احراز صالحيت نشده از 28آذر 
تا اول دى ماه به مدت 4روز فرصت دارند تا 
شكايت خود را به هيأت نظارت استان اعالم 
كنند.هيأت هاى اجرايى بر اساس قانون، مطابق 
با اسناد، مدارك و استعالم از مراجع چهارگانه 

اقدام به بررسى صالحيت داوطلبان مى كنند.
 اعالم نتايج صالحيت ها 

به صورت محرمانه
كدخدايــى  عباســعلى  زمينــه  هميــن  در 

سخنگوى شــوراى نگهبان درباره 
اعــالم رد صالحيت ها به صورت 
عمومى، گفته اســت ما نتيجه را از 
طريق فرماندارى هــا به خود افراد 
اعالم مى كنيــم. اينكه بخواهيم رد 
صالحيت هــا را به صورت عمومى 
اعــالم كنيم، قانون اين مســئله را 
كامــال منع كرده و گفتــه كه نتايج 
بررسى صالحيت ها بايد به صورت 
محرمانه به خود افراد اعالم شود و 

اين حكم قانون است.
كانديداتورى  بــراى  اســتان  در  438نفر 
در انتخابــات مجلس ثبت نــام كردند. با 
اين تفاســيرتعداد داوطلبان دوره يازدهم 
در اســتان نســبت به 296نفــر داوطلب 

را  48درصــدى  افزايــش  دهــم،  دوره 
نشــان مى دهد و اين در حالى اســت كه 
داوطلبــان دوره يازدهم نســبت به دوره 
330درصدى  رشــد  با  نفر)   133) نهــم 

است. بوده  مواجه 

استان همدان با يك ميليون و 760 هزار نفر 
جمعيت، 10شهرســتان و 7حــوزه انتخابيه 
داراى 9كرسى نمايندگى در بهارستان است.

انتخابــات يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اسالمى، دوم اسفندماه امسال برگزار مى شود.

 عضو حقوقدان شوراى نگهبان با انتقاد 
از خروج يكباره اصــالح قانون انتخابات 
از دستور كار مجلس گفت: اصالح قانون 
انتخابات مى توانست در مرحله تبليغات و 
شفافيت هزينه ها به اين دوره از انتخابات 

هم برسد.
هــادى طحان نظيــف در پاســخ بــه اينكــه 
ــات مجلــس  ــون انتخاب چــرا اصــالح قان
ــن  ــت بي ــار رفت و برگش ــد ب ــد از چن بع
شــوراى نگهبــان و مجلــس همچنــان 
بى نتيجــه مانــده اســت، بــا يــادآورى 
اصالحيــه  ايــن  تدويــن  تاريخچــه 
ــات از  ــى انتخاب ــت: سياســت هاى كل گف
ــرى  ــام معظــم رهب ســال95 از ســوى مق
ابــالغ شــد و بعــد از آن همــكارى خوبــى 
ــراى  ــان ب ــوراى نگهب ــس و ش ــن مجل بي

ــد. ــام ش ــه انج ــن اصالحي ــن اي تدوي
به گزارش فــارس، وى با يادآورى اينكه 
سياســت هاى كلــى انتخابــات در 2بعد 
آسيب شناســى قانــون انتخابــات و ارائه 
راهكار براى اصالح تكاليف را مشــخص 
كرده بــود، ادامه داد: اصالحيه خوبى تهيه 
شــد و بســيارى موارد براى نخستين بار 
بود كه در اين اصالحيه مطرح مى شــد و 
يا مواردى كه در قانون نحيف بود ســعى 
كرديم در اصالحيه تقويت كنيم و توسعه 

دهيــم تا كارآمد باشــد و نيازهاى روز را 
جواب دهد.

طحان نظيف افزود: يكــى از مواردى كه 
پيش بينى كــرده بوديم بحث پيش ثبت نام 
بود كه جلــوى بســيارى از ثبت نام هاى 
بى رويه و بى محابا را مى گرفت و همينطور 
بحث هزينه هاى انتخاباتى بود تا نقش پول 

در انتخابات كمرنگ شود.
وى افــزود: اين اصالحيــه در مجلس با 
استانى شــدن گره خــورد و در قالب يك 
مصوبه به شــوراى نگهبان آمد، شــوراى 
نگهبان هم با بحث اســتانى شدن موافق 
نبــود البتــه ما در شــورا چنــدان هم با 
استانى شــدن مخالف نبوديــم اما مصوبه 
پيچيدگى هايــى داشــت و همه فهم نبود 
به همين دليــل بازگردانده شــد اما براى 

مجلس بحث استانى شدن مهم بود.
ــان  ــوراى نگهب ــدان ش ــو حقوق ــن عض اي
بــا اشــاره بــه مذاكــرات شــورا بــا مجلــس 
ــر اســتانى شــدن، تأكيــد  بعــد از اصــرار ب
ــه  ــيون جلس ــا اعضــاى كميس ــا ب ــرد: م ك
را  آنهــا  توانســتيم  و  داديــم  تشــكيل 
ــه  ــل اصالحي ــن دلي ــم، به همي مجــاب كني
در دســتور كار مجلــس قــرار گرفــت امــا 
متأســفانه در هفته هــاى اخيــر به طــور 

ــد. ــارج ش ــتور كار خ ــى از دس ناگهان

مراتب رد صالحيت 
امروز به داوطلبان 
ابالغ مى شود

تحريم هاى آمريكا 
ناپايدار است

 فشــار ظالمانه و تحريم هاى غيرقانونى 
آمريكا بر ايــران ناپايدار خواهدبود و همه 
كشورها خواستار رابطه نزديك و خوب با 

ايران هستند.
رئيس جمهور پيــش از عزيمت به مالزى 
بــراى شــركت در اجــالس بين المللــى 
كواالالمپــور 2019 و ژاپن اظهار داشــت: 
شرايط فشــار ظالمانه و تحريم غيرقانونى 
آمريكا حركتى پايــدار نخواهدبود و همه 
كشورها خواســتار رابطه نزديك و خوب 
با ايران هستند مخصوصا كشورهايى كه از 

نظر سنتى روابط خوبى از گذشته داشتيم.
حجت االســالم و المسلمين حسن روحانى 
سياست نگاه به شــرق و روابط نزديك تر با 
كشورهاى مهم آسيايى به ويژه مالزى و ژاپن 
را همواره جزو اهداف جمهورى اســالمى 
ايران عنوان كرد و گفت : ســفر به مالزى و 
ژاپن بنا به دعوت نخســت وزيران 2كشور 
انجام مى شود.رئيس جمهور با بيان اين كه در 

بخش اول ســفر به مالزى عمدتا روابط چند 
جانبه دنياى اسالم مورد بررسى قرار مى گيرد، 
اظهارداشــت: در اجالس سران كواالالمپور 
كشــورهاى مهمى از دنياى اسالم در سطح 

سران در آن شركت مى كنند.
روحانى تصريح كرد: ســران كشــورهاى 
ايــران، تركيه، پاكســتان، قطــر، مالزى و 
اندونزى جزو ســرانى هســتند كه در اين 
اجالس كه مسبوق به سابقه است، شركت 
مى كنند و در سال هاى گذشته نيز در سطح 
نخبگان، جلســاتى در مالزى داشته اســت 
و ايــن دوره پنجميــن اجالس اســت اما 
اوليــن اجالس در ســطح ســران برگزار 
اسالم  دنياى  افزود:  جمهور  مى شود.رئيس 
پتانســيل ها و ظرفيت هاى بسيار بزرگى از 
نظر جغرافيايى، انرژى، جمعيت، صنعت و 
فرهنگ دارد اما متاسفانه با مشكالتى مانند 
جنگ  تروريسم،  اســت.  مواجه  تروريسم 
و خون ريزى، مداخــالت خارجى و نبود 
شــرايط الزم براى توسعه مورد نياز جهان 
اســالم از مهمترين مشــكالت كشورهاى 

مسلمان است.

مجلس نبايد اصالح قانون انتخابات را 
از دستور خارج مى كرد
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اعتراض بازنشستگان «حداقل بگير» به دريافت نكردن 
حمايت معيشتى

رئيس كانون بازنشســتگان و كارگران تأمين اجتماعــى از اعتراض درصد زيادى از 
بازنشستگان حداقل بگير تأمين اجتماعى نســبت به دريافت نكردن حمايت معيشتى 
دولت خبــر داد.على دهقان كيا در گفت و گو با مهر درمورد تخصيص بســته حمايت 
معيشتى بازنشستگان تأمين اجتماعى گفت، بسيارى از بازنشستگان با مراجعه به دفاتر 

كانون، اعتراض خود را نسبت به دريافت نكردن بسته حمايتى اعالم كردند.
وى تأكيد كرد: براســاس صحبت هايى كه با بازنشســتگان انجام داده ايم و مراجعات 
روزانه 500 تا 600نفر به دفاتر كانون بازنشســتگى، اين افراد نسبت به دريافت نكردن 

بسته حمايتى اعتراض داشتند و خواستار رسيدگى مسئوالن شدند.

مددجويان با ضمانت كميته امداد 
تسهيالت بانكى مى گيرند

 مديرعامل صندوق قرض الحســنه امداد واليت كميته امداد امام خمينى(ره) گفت: 
براســاس توافق با بانك هاى عامل، مددجويان تحت پوشش اين كميته از اول دى ماه 
مى توانند براى اخذ تســهيالت بانكى با مراجعه به دفاتر كميته امداد، گواهى ضمانت 

دريافت كنند.
مجيد باجالن در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه تاكنون مقدمات اين كار به انجام رسيده، 
افزود: اكنون طرح مذكور با توجه به آماده سازى زيرساخت ها اجرايى شده و از تاريخ 
اعالم شده مددجويان تحت پوشش ديگر دغدغه اى براى تهيه گواهى ضمانت نداشته و 

مى توانند با ضمانت كميته امداد تسهيالت بانكى و مالى اخذ كنند.

 امدادرسانى به 2517نفر در 24شهر و روستا
 رئيس سازمان امداد و نجات از آب گرفتگى و سيل در 8 استان كشور خبر داد.

مرتضى ســليمى در گفت وگو با ايلنــا درباره حوادث جوى (كوالك برف، ســيل و 
آبگرفتگى) گفت: 8 اســتان اصفهان، بوشــهر، چهارمحال و بختيارى، زنجان، فارس، 
كهگيلويه و بويراحمد، لرســتان و هرمزگان متأثر از ســيل، آبگرفتگى، كوالك و برف 
بوده اند. وى با اشــاره به مناطق امدادرســانى شده، تصريح كرد: در 24شهر و روستا و 

16محور كوهستانى به 2517 نفر امدادرسانى شده است.
رئيس ســازمان امداد و نجات با اشــاره به اينكه براى 256 نفر اسكان اضطرارى مهيا 
شــده است، تصريح كرد: 73دستگاه از مسير سيالب رهاسازى شده است. همچنين در 

64واحد مسكونى تخليه آب صورت گرفته است.

كيهان: 12درصد اشغالگران اسرائيل از سطل زباله ارتزاق مى كنند 
 تو ايران خودمون بدون جنگ و اشغالگرى به اين نتيجه رسيدن!! 

قدس: حال طرح تجميع بيمه ها در بيمه سالمت خوش نيست 
 قبلنا هم بيمه سالمت سرما خورده بود!!

همدان پيام: بانوان شمشير بازى استان راهى تبريز شدند 
 نبايد شمشيراشونو زياد تيز مى كرديد

تجارت: نفس تنگ اقتصاد سالمت در هواى آلوده 
 راه حل اين يكى، ديگه با ســخنرانى كانديداهاى مجلس حل 

مى شه!! 
اقتصاد: داروسازان يكى يكى زندانى مى شوند 

 احتماالً ميرن اونجا فكر كشف داروهاى ناياب به سرشون بزنه 
؟!

جوان: مظلوم نمايى و فشار با استعفاى فرار
 بدون شرح

خراسان: تحميل يك  سوم هزينه هاى درمان به مردم 
 مردم با اين تحميالت بزرگ شدن!! 

رسالت: با شعار اميد، نااميدمان كردند 
 سعى كن زعفران زياد بخورى روحيتو از دست دادى

سياست روز: مجلس در ناكارآمدى دولت سهيم است
  سهميه بندى بنزين تازه تموم شده هنوز سهميه بندى كار شروع نشده!!

اصالحات: برخى اعداد بودجه توهمى است 
 آخه توهم نباشه افسردگى مى گيرن!!

جوان: كرسى هاى مجلس جاى تكيه زدن افراد بى مايه نيست 
 اونا اومدن كه كنار صندلى سرپا وايسن شما نگران نباش!! 

فرصت امروز: سقف وام مسكن افزايش يافت !
 ولى سقف مصالح پيشقدم تره!!

كسب و كار: وعده اشتغال زايى با جيب خالى 
 وعده ها رو از پشــت ميز مــى دن از اونجا داخل جيب ديده 

نمى شه 
اقتصاد: يك ماهگى بنزين گران 

 مراقب باشيد تو كيك تولدش قرص جا سازى نكنن؟؟!

كنترل مصرف قليان 
سياست واحد مى خواهد

 مســئول كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشــكى همدان با بيان 
اينكه در زمينه كنترل قليان در كشــور 2گانه برخورد مى شود گفت: 

كنترل قليان بايد سياست واحدى را در كشور دنبال كند.
مهدى خدابخشــى در گفت وگو با فارس با بيــان اينكه ممنوعيت 
فروش ســيگار به نوجوانان زير 18سال مورد غفلت واقع شده است 
اظهار كرد: موضوعات بسيار خوبى در قانون گنجانده شده اما عمل 

به آن مغفول مانده است.
وى گفت: در ممنوعيت فروش ســيگار به افراد زير 18ســال، حتى 
گفته شــده اگر فروشــنده شــك دارد كه فرد به اين سن رسيده يا 
خيــر، مى تواند مدارك شناســايى او را درخواســت و بعد اقدام به 

فروش كند.
وى افزود: به فروشــنده هاى مواد دخانى در اســتان همدان، قوانينى 
گوشــزد شده اما معدود كســانى هستند كه اين مســئله را رعايت 

مى كنند.
خدابخشــى با بيان اينكه يكى از بندهاى آئين نامه نفروختن سيگار 
به صورت نخى اســت، افزود: در ايران سن شروع مصرف دخانيات 
13سال گزارش شده و كسى كه مى خواهد اقدام به استعمال سيگار 

كند معموال آن را بسته اى تهيه نمى كند و به صورت نخى مى خرد.
وى خاطرنشــان كرد: ريسك خريدن سيگار به صورت بسته اى براى 
افرادى كه تازه شروع به استعمال آن مى كنند باالست، از طرفى چون 
فروشــنده با دست فيلتر سيگار را گرفته و دست مشترى مى دهد از 
لحاظ بهداشتى مورد تأييد نيست و به همين خاطر ممنوعيت فروش 

نخى سيگار مطرح است.
وى با بيان اينكه متأســفانه موضوع قليان از ديگر مشكالت موجود 
اســت تأكيد كرد: در كشور با مسئله قليان برخورد 2گانه اى مى شود 
به طورى كه در بســيارى از استان ها نظير تهران كنترل مصرف قليان 

رها شده است.
خدابخشــى افزود: در مراكز تفريحى و توريستى برخى از استان ها 
قليان به راحتى عرضه مى شــود اما در استان هايى مانند همدان چند 
سال است كه برخورد الزم صورت گرفته و جريمه ها و جمع آورى 
قليــان و ادوات آن مورد توجه بوده و نيروهاى زيادى در اين زمينه 

فعال بودند تا اين مسئله مديريت شود.
ــت  ــان سياس ــوع قلي ــدوارم در موض ــه امي ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــن  ــا اي ــبى ب ــيوه مناس ــه ش ــا ب ــود ت ــال ش ــور دنب ــدى در كش متح
مســئله برخــورد شــود گفــت: قليــان بــه صنعــت ســودآورى تبديــل 
ــه آن را  ــوند ك ــان راضــى نمى ش ــل متصدي ــن دلي شد ه اســت به همي
از دســت بدهنــد، در نتيجــه برخــورد مشــكل اســت. خدابخشــى بــا 
بيــان اينكــه به شــدت بــا ايــن مســئله برخــورد مى كنيــم امــا نيروهاى 
مــا نيــز محــدود هســتند افــزود: متاســفانه در برخــى مكان هــا نظيــر 
ــان عرضــه مى شــود و كنتــرل آنهــا  خانه باغ هــا و باغ رســتوران ها قلي

ســخت اســت، البتــه ايــن مســئله مســتلزم فرهنگ ســازى اســت.

 هواى اســتان از روز سه شــنبه به قدرى 
گرفته بود كه زمزمه هــا از آلودگى بيش از 
حد به گوش مى رسيد اما هواشناسى اعالم 
كرد كه بيشــترين درصد گرفتگى ابرگونه 
هواى همدان مه غليظى اســت كه نويد از 

بارش ها مى دهد.
كمتر از چند ساعت بعد درست در حوالى 
نيمه شــب بارش ها شروع شــد و سه شنبه 
صبح به طور كامل اســتان سفيدپوش شد، 
برخى محور ها عبور و مرورش ســخت و 
تردد ها مشــكل پيدا كرد امــا تيم راهدارى 
و حمل و نقل با انتشــار عكس و فيلم، خبر 
از بازگشايى معبر ها تا صبح روز گذشته را 

دادند.
كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان 
هم از ادامه بارش برف تا شامگاه گذشته را 
منتشــر كرد و گفت: افزايش سرعت وزش 
باد در نقاط شــمالى و گردنه هاى اســتان 
باعث ايجاد كوالك در اين نقاط خواهدشد.

محمدحسين باقرى شكيب با اشاره به اينكه 
ارتفاع برف در برخى نقاط از جمله ايستگاه 
شورين همدان به 20سانتى متر رسيده است، 
تصريح كرد: در ايستگاه فرودگاه 8 ميلى متر 
بارش به ثبت رســيده و ارتفاع برف در اين 

ايستگاه 5 سانتى متر بوده است.
 تــردد در محورهــاى مواصالتى 
همدان تنها با زنجيرچرخ ممكن است

رئيس پليس راه اســتان همدان نيز از شدت 
بــارش در جاده ها خبــر داد و گفت: تردد 
در محورهــاى مواصالتــى اســتان تنها با 

زنجيرچرخ ممكن است.
اينكــه  بيــان  بــا  عزيــزى  رضــا 
محورهاى  تمام  در  در حال حاضر(سه شنبه) 
اســتان همدان شــاهد بارش برف هستيم، 
گفت: ســطح محورها لغزنده اســت و با 
كوالك زمينى در گردنه اسدآباد، همه كسى، 

سوباشى و آوج روبه رو هستيم.
وى با بيان اينكه تا ظهر ديروز خوشبختانه 
تصادف فوتى گزارش نشده اســت، گفت: 
تصادف خسارتى در برخى محورها وجود 
داشته اســت و رانندگان با احتياط بيشترى 

رانندگى كنند.
همدان  شــهردارى  شهرى  خدمات  معاون 
نيز با بيان اينكه نيروهاى شهردارى همدان 
براى بازگشايى معابر شهرى از 4صبح روز 
گذشــته عمليات هاى برف روبــى را آغاز 

كرده اند، گفت: 
در برخــى مناطق تا 4مرتبــه عمليات برف 

روبى تكرار شده است.
ــروى  ــزود: 500 ني ــر اف ــد  على ضمي وحي
10دســتگاه  بــا  همــدان  شــهردارى 
ــرف روب،  ــه ب ــاش، 45تيغ ــين نمك پ ماش
و  گريــدر  كــت،  بــاب  12دســتگاه 
را  برف روبــى  عمليات هــاى  كاميــون 
ــهرى  ــات ش ــاون خدم ــام مى دهند.مع انج
ــى و  ــت: نمك پاش ــدان گف ــهردارى هم ش
ــام  ــم انج ــتان ه ــر اس ــى در معاب ماسه پاش

ــد. ش
معــاون راهــدارى و حمل و نقــل جاده اى 
اســتان همدان هم با بيان اينكه  ريزش برف 
از نخستين ســاعات بامداد روز سه شنبه در 
محورهاى مواصالتى آغاز شد، گفت: روز 
استان  مواصالتى  محورهاى  تمام  گذشــته 

همدان درگير كوالك و برف بود.
حميد پرورشى خرم با تأكيد بر اينكه مردم 
از ســفرهاى غيرضرورى در روز هاى برفى 
اجتناب كنند گفت: در صورت اقدام به سفر 
نيز بايد با داشــتن تجهيــزات ايمنى، لباس 

گرم و مواد غذايى در جاده ها تردد كنند.
وى گفت: با توجه به محدوديت ايجاد شده 
به دليل كوالك و مه شــديد، در ســاعاتى 
ممنوعيت تردد تريليرها در گردنه "اسدآباد"

و "همه كسى" اعمال شد و تردد خودروهاى 
سوارى فقط با زنجيرچرخ مجاز است.

مدير مركز مديريت راه هاى اســتان همدان 
نيز با اشــاره بــه اينكه شــاهد مه گرفتگى 
غليظ در محورهاى بهار ـ ســنندج و بهار 
ـ اســدآباد بوديم افزود: مه گرفتگى مقطعى 
نيز در محورهاى همدان ـ رزن و سوباشى 

ـ بيجار گزارش شد.
 مدارس همدان تعطيل شد

بارش برف باعث تعطيلى در مدارس صبح 
و بعد از ظهر شــد و همچنيــن كالس هاى 
بعد از ظهر تمام دانشگاه هاى استان را تعطيل 
كرد به طــورى كه مراكز پيش دبســتانى و 
مدارس ابتدايى و متوســطه اول تعطيل شد 
و اين تعطيلى به تمامى مراكز آموزشــى و 
تاخير ادارات در روز چهارشنبه (امروز) نيز 

ادامه پيدا كرد.
 پرواز همدان- مشهد لغو شد

پرواز همدان- مشــهد هم  كه قرار بود در 
ساعت 14:30 دقيقه روز سه شنبه به مقصد 

مشهد انجام شود، كنسل شد.
فرودگاه همدان علت لغو اين پرواز را نبود 
ديدكافــى و يخ زدگى ســطح باند فرودگاه 
همدان عنوان كرد و افــزود: پرواز همدان 
- مشــهد سه شــنبه و جمعه هر هفته انجام 
مى شود كه اين هفته به علت شرايط جوى 

و يخ زدگى باند فرودگاه لغو شد.
 برنامه هاى وزير تغيير كرد

بارش ســنگين برف برنامه هاى سفر سعيد 
نمكى، وزير بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشكى را لغو كرد.
بخــش  از  نمكــى  ســعيد  بــود  قــرار 
اورژانــس بيمارســتان بعثــت شــهر همــدان 
و مركــز جامــع ســرطان بازديــد كنــد كــه 
ــرر  ــن مق ــه لغــو شــد و همچني ــن برنام اي
شــده بــود از كلينيــك اميــد شــهر همــدان 
ــرف  ــارش ب ــا ب ــد ام ــه عمــل آي ــد ب بازدي

ــر داد. ــز تحــت تأثي ــه را ني ــن برنام اي
همچنيــن برنامه هــاى وزيــر بــراى بازديــد 
و افتتــاح چنــد طــرح بهداشــت و درمــان 
و  نهاونــد  ماليــر،  شهرســتان هاى  در 
قــرار  بــرف  تأثيــر  تحــت  تويســركان 

ــد. ــو ش ــا لغ ــه ه ــن برنام ــت و اي گرف
 بحران زدگــى مديريــت بحران 

استان
ايــن شــرايط در حالــى بــود كــه مديــر كل 
ــه  ــام پاســخگويى ب بحــران اســتان در مق
ــه  ــا برنيامــد و شــرط مصاحب ــگار م خبرن
شــخص  مســتقيم  تمــاس  را  خــود 
ــا وى اعــالم  معــاون عمرانــى اســتاندار ب
ــى از  ــع بحران ــه در مواق ــرد. درحالى ك ك
جملــه ســيل، بــاران و بــاال بــودن شــدت 
ــرف اداره بحــران اســتان يكــى  ــارش ب ب
ــگاران  ــترس خبرن ــازمان هاى دردس از س
ــات  ــا اطالع ــر كشــور اســت ت در سراس
خبر هــا  در  ســرعت  بــا  و  موقــع  بــه 
منتشــر  شــهروندان  آگاهــى  به منظــور 

شــود.

بارش برف سنگين از روز گذشته تمامى مدارس ، ادارات و مراكز را تعطيل كرد

همدان سپيد پوش «تعطيل»

 چند هفته اى اســت كه از شــروع موج 
خبرى قرص هاى جاگذارى شده در كلوچه 
و كيك هاى خوراكى مى گذرد و حاال خبرها 
حكايت از عرض اندام ايــن خوراكى ها در 

مدارس همدان دارد.
كيك و كلوچه در صدر خوراكى هاى حاوى 
قرص  است كه بنا بر اظهار نظرات مسئوالن 
نوع اين قرص ها حداقل در همدان مشخص 
نشده و اين يعنى يك آالرم و هشدار نسبت 
به سالمت گروه پرطرفدار اين خوراكى ها، كه 

كودكان و دانش آموزان هستند.
بنا بر گزارشــات مردمى به همدان پيام وجود 
اين كيك ها نه تنها در مدارس مشــاهده شده 
بلكه در چند روز گذشــته برخى از مهدهاى 
كودك در شــهر را نيز در دامان خود گرفتار 
كرده است تا جايى كه خانواده هاى كودكان در 
صدد برآمده و از مســئوالن مهد، حفاظت از 

سالمت فرزندان خود را خواستار شدند.
بنا بر گزارشــات، وزارت آموزش و پرورش 
بخشــنامه اى درباره اين موضوع به مدارس 
ابالغ كرده است اگرچه خوشبختانه تا به حال 
خبرى مبنى بر ايجاد مسموميت بر اثر مصرف 
اين دارو ها در همدان به گوش نرســيده و در 
نمونه هاى يافت شــده خبرى از قرص هاى 
خــواب آور، مخــدر يا قرص برنــج تأييد 
نشده است، اما اين موضوع چيزى از بزرگى 
ماجرا كم نمى كند و دليل علت وجود قرص 
در خوراكى هر چه كه باشد نبايد سرسرى از 

آن عبور كرد.
اگر چه موضوع قرص ها در داخل كلوچه و 

كيك از اســتان هاى مرزى متولد شد و همان 
اوايل نشر خبر با پيگيرى همدان پيام در معاون 
غذا و دارو و علوم پزشكى همدان اعالم كرد 
موردى در همدان گزارش نشــده است اما به 
تازگى مديركل آموزش و پرورش در همدان 
از ممنوعيت خريدوفروش هر گونه كيك در 

مدارس همدان خبر مى دهد.
محمد پــور داوود تأكيــد دارد كه عالوه بر 
مدارس، مغازه هاى اطراف نيز توسط تيم هاى 
بازرســى بهداشــت و ارزيابى اين اداره كل، 

مورد بازرسى قرار گرفته است.
با اين حال معاون غذا و دارو و علوم پزشكى 
همــدان اصرار دارد كــه در خبرها خيلى به 
وجود قرص ها واكنش نشــان داده نشود و از 
واژه مسموميت در نشر اين اخبار جلوگيرى 

شود.
خدادادى معتقد است: گروهى خرابكار با وارد 
كردن اين قرص ها بعد از مرحله توليد و قبل 
از عرضه در بازار، بيشتر سعى در ايجاد التهاب 
و تشويش در شهر را دنبال مى كردند تا تهديد 

سالمتى جان مردم.
وى بــا بيان اينكه مصرف يــك يا دو قرص 
نمى تواند با مســموميت همراه باشد افزود: 
گزارشــات منتشر شــده در فضاى مجازى 
كذب اســت و مردم بايد بدانند كه موضوع 
كيك هايى كه قرص در آنها جاگذارى شــده 
توسط نهادهاى امنيتى در حال پيگيرى است 

پس جاى نگرانى وجود ندارد.
وى همچنين تأكيد كرد: تا اطالع ثانوى بايد 
مسئوالن بهداشت در مدارس از خريدوفروش 

هرگونه كيك كه نــام تجارى متفرقه دارد در 
بوفــه مــدارس جلوگيرى كننــد همچنين 
فروشنده ها و ســوپرماركت ها نيز خريدهاى 
كلى خود را از شركت هاى پخش معتبر انجام 

دهند.
خدادادى از پاســخ به سوالى كه به آمارهاى 
گزارش شده اشــاره داشت خوددارى كرد و 
افزود: لزومى به ارائه آمار نيست و تنها هشدار 
به اســتفاده از محصوالت با كيفيت كفايت 

مى كند.
با وجود شرايط پيش آمده بايد گفت روحيه 
محافظه كارانه در سيستم علوم پزشكى همدان 
مسئله تازه اى نيست چرا كه همين مسئله بود 
كه باعث شد همدان در بين استان هايى كه آمار 
مبتاليان و قربانيان آنفلوآنزا را اعالم مى كردند 

به يك استان محافظه كار مطرح شود.
بــا اين وجود، رســانه ها جســته و گريخته 
توانســتند بر اساس مســتنداتى كه به دست 
مى آوردند آمارها را تا حدودى گزارش دهند 
اما شــانه خالى كردن علوم پزشكى از دادن 
اطالعات در اين مورد نه تنها كمكى به شرايط 
جوى حاكم در بين مردم شــهر نكرد بلكه از 
شيوع ويروسى كه مى توانســت با آمارهاى 
دقيق به مردم از آن جلوگيرى كرد، هم ترسى 
به دل راه نداد و اين شــد كه شمار قربانيان و 
مبتاليان آنفلوآنزا در همدان روند افزايشى به 

خود گرفت.
در تازه ترين خبرهاى منتشر شده آنفلوانزا هم 
اگر چه كاهش تعداد مراجعه كنندگان مشاهده 
مى شود اما ميزان نفوذ بيمارى و عمق بخشى 

به تن مبتاليان نســبت به قبل شدت بيشترى 
دارد و كار را تا آنجا پيش برده كه آمار مبتاليان 

و قربانيان هم چنان باال است.
يك متخصص صنايع غذايى نيز در گفت و گو 
با همــدان پيام گفت: به نظر مى رســد تنوع 
برند هــاى توليد كيــك و همينطــور تنوع 
قرص هاى جاسازى شده در محصوالت اين 
واحد هاى توليدى نيز باال اســت به طورى كه 
جاســاز كردن قرص ها در داخل كيك نشان 
مى دهد اين افراد به صورت سازماندهى شــده 

در سطح گسترده اى فعاليت مى كنند.
دنيا معتــرف با بيان اينكه محال اســت اين 
جاگذارى در حين توليد رخ داده باشد افزود: 
به نظر مى رســد افرادى به صورت شبكه اى 
و ساماندهى شــده، با هدف تشويش اذهان 
عمومــى، والدين و كــودكان، بخش امنيت 

غذايى را هدف گرفتند.
وى با بيان اينكه اين دست اقدامات خرابكارانه 
در برخى كشور هاى ديگر نيز ممكن است رخ 
دهد، گفت: امنيت غذايى از 3بخش سالمت، 
قيمت و دردسترس بودن تشكيل مى شود كه 
به نظر مى رســد اين اقدام خرابكارانه، بخش 
سالمت غذايى جامعه را هدف قرار داده است.
وى نكته حائز اهميت در اين ماجرا را توجه 
به سالمت قشر كودك و نوجوانان عنوان كرد 
و گفت: اين گروه ســنى آسيب پذيرى بااليى 
دارند چرا كه گروه، نخستين مصرف كننده اين 
خوراكى ها هستند بنا بر اين يكى از خألهايى 
كه متأسفانه مسئوالن به آن توجه ندارند مسئله 

آسيب به سرمايه هاى اجتماعى است.

علوم پزشكى تاكيد دارد محرمانه بماند 
تكرار قصه آنفلوانزا اين بار با كيك هاى قرص دار

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

قسمت هشتم: 
 در قســمت هاى قبل در مورد زبان هاى عشــق كــودكان، يعنى 
روش هايى كه مى توان توسط آنها عالقه و محبت خود را به كودكان 
نشــان داد، صحبت شد و 4زبان عشــق معرفى شد: تماس فيزيكى، 
كالم تأييدآميز، وقت گذاشتن و هديه دادن. امروز به معرفى و شرح 

آخرين زبان عشق، يعنى  «خدمت كردن» خواهيم پرداخت.
خدمــت كردن، يعنــى انجام كارهايى براى بچه ها كه آنها دوســت 
دارند، مثل درســت كردن غذا، كيك يا دســر مورد عالقه ى آن ها، 
دوختن لباس براى عروســك آن ها، تعمير دوچرخه يا اسباب بازى 

آن ها، كمك كردن به آن ها در انجام تكاليف مدرسه و... 
شــايد بســيارى از كارهايى كه هر روز براى بچه ها انجام مى دهيم، 
به نوعى خدمت كردن به حســاب آيد، ولى نكته ى مورد توجه اين 
اســت كه براى اينكه اين كارها به عنوان نشــانى از محبت و عالقه 
ى ما به فرزندانمان، درك شــوند، الزم اســت عاشــقانه و با ميل و 
رغبــت آن ها را انجام دهيــم، نه با اكراه و انزجار و از ســر اجبار! 
چرا كه بچه ها به خوبى متوجه تفاوت اين دو مى شــوند و پيام عشق 

را دريافت نمى كنند.
نكته ى ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه كارهايى 
را براى بچه ها بايد انجام دهيم كه خودشان قادر به انجام آن نيستند، 
يعنى متناســب با سن بچه ها نوع خدمتى كه به آن ها مى كنيم، تغيير 
مى كنــد. در واقع يكى از بهترين خدمت ها به بچه ها اين اســت كه 
آن هــا را براى انجام دادن كارهايشــان به صورت مســتقل، آموزش 
دهيــم و آنها را براى زندگى آينده آماده كنيم، پس بهتر اســت به نام 
خدمت كردن، كارهايى را كه ياد گرفته اند و خودشــان قادر به انجام 
آن ها هستند، برايشان انجام ندهيم. البته مى توانيم گهگاهى در شرايط 
خاص و بحرانى، براى كمك رساندن به آن ها و سرعت بخشيدن به 

انجام كارها، در انجام وظايفشان، با آنها همراهى كنيم.
آنچه در اين 8 قســمت گفته شــد، روش هايى اســت كه والدين 
مى توانند براى ابراز عشق و محبت خود به فرزندانشان، استفاده كنند 
و بــه اين طريق به يكى از اساســى ترين نيازهاى آن ها، يعنى نياز به 
عشق و تعلق، پاســخ دهند. البته عشقى كه بچه ها به آن نياز دارند، 
عشــقى هميشگى و بى قيد و شرط است، كه چيستى و چگونگى آن 

موضوع بحث هفته ى آينده مان خواهدبود.
* مرضيه رضائيان كياسرى
روانشناس حوزه ى پرورش كودك

در كارگاه آموزش پيشگيرى از بيمارى هاى كليه 
مطرح شد 

مصرف گوجه مانع از بروز سرطان 
پروستات مى شود

 مصرف گوجه مانع بروز سرطان پروستات و مصرف ساعتى يك 
ليوان مايعات مانع بروز سنگ كليه مى شود. 

كارگاه آموزش پيشگيرى از بيمارى كليوى با همت معاونت اجتماعى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى با مشــاركت انجمن خيريه 
حمايت از بيماران كليوى و با ســخنرانى دكتر محمدعلى اميرزرگر، 

جراح پيوند كليه برگزار شد.
معاون اجتماعى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
همدان در اين كارگاه با اشــاره به اين كه هزينه مشاوره هاى پزشكى، 
حقوقى و روانشناسى سنگين اســت اظهار داشت: سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى همدان با توجه به عدالت اجتماعى 

كارگاه هاى آموزشى خود را به صورت رايگان برگزار مى كند.
حسين رضايى افزود: اگر بخواهيم نگاهى جامعه شناختى به موضوع 
ســالمت داشته باشيم بايد بگوييم مهم ترين علت اصلى بيمارى ها، از 

جمله بيمارى هاى كليوى سبك زندگى غلط است.
محمدعلى اميرزرگــر، افزود: اين عضــو نجيب  ترين عضو بدن هم 
محسوب مى شــود و اگر از مجموع 2كليه 25درصد فعال باشند نياز 
بــه دياليز و پيوند نيســت. اين جراح پيوند كليه با اشــاره به اين كه 
نگهدارى از كليه با تمام وظايف حســاس و مهمش بسيار ساده است 
گفت: اگر در 4دوره جنينى و طفوليت، جوانى، ميانســالى و كهنسالى 
يك بار سونوگرافى و آزمايش ادرار بدهيم از تمام بيمارى هاى كليوى 
مى توان پيشــگيرى كرد. اميرزرگر عنوان كــرد: برخى از بيمارى هاى 
كليوى مادرزادى است اما به دليل اين كه در دوران جنينى يا طفوليت 
به اين مورد توجه نمى شود و رفته رفته در سنين باالتر به كم كارى و از 

كارافتادگى كليه منجر مى شود.
 انجام سونوگرافى براى ثبت نام

 در مدارس اجبارى است
وى تصريح كرد: براى شناســايى بيمارى هاى مادرزادى كليه، طرحى 
را در ســال 73 ارائه كرديم كه درحال حاضر اين طرح اجرا مى شــود 
و از تمام افرادى كه وارد مدرســه مى شــوند، همانند بينايى سنجى، 
ســونوگرافى و آزمايش ادرار به عمل مى آيد. اين جراح پيوند كليه با 
تأكيد بر اين كــه دوران نوجوانى و جوانى به دليل تحرك زياد افراد، 
شايع ترين دوران ايجاد ســنگ كليه است گفت: ورزشكاران به دليل 
فعاليت هاى سنگين و كاهش وزن كه منجر به كاهش آب بدن مى شود 
بيش از ســاير افراد در خطر ابتال به سنگ كليه قرار دارند. اميرزرگر 
تأكيد كرد: براى جلوگيرى از ايجاد ســنگ كليه، افراد بايد هر ساعت 

يك ليوان آب، چاى و يا مايعات ديگر مصرف كنند.
 مصرف گوجه از سرطان پروستات جلوگيرى مى كند 

وى با اشــاره به اين كه پروستات از 40سالگى شروع مى شود گفت: 
براى جلوگيرى از پروستات و ســرطان پروستات تا 40سالگى مدام 

گوجه مصرف كنيد. 
 اميرزرگر با اشــاره به اين كه سرطان پروستات در صورت تشخيص 
به موقع به راحتى قابل درمان اســت و فرد درمان شــده حتى نياز به 
مصرف دارو هم نــدارد گفت: طرحى را براى جلوگيرى از شــيوع 
سرطان پروستات پيشنهاد داديم كه آقايان قبل از سن 50 سالگى حتما 

آزمايش تشخيص بزرگى و سرطان پروستات را بدهند.
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كاهش 9 ميليون ليتري مصرف بنزين در استان 
رمزگشايى از 20هزار كارت سوخت 

در 20روز
 مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان از كاهش حدود 

9ميليون ليتري مصرف بنزين در استان همدان خبر داد.
امين روستايى گفت: پس از اصالح و اجراى نظام جديد توزيع سوخت 
در اســتان و بررســى آمارهاى روزانه مصرف بنزين، شــاهد كاهش 

16درصدي مصرف اين فرآورده هستيم.
وى افزود: با پايش مصرف اين فــرآورده طى 1ماه بعد از اجراى نظام 
جديد (24آبان تا 24آذر ماه 98) و مقايســه آن با بازه زمانى مشابه سال 

قبل (24آبان تا 24آذر ماه 97) روند كاهش مصرف مشهود است.
به گزارش روابط عمومى اين منطقه، روســتايى اظهار داشــت: پس از 
اجراى اين طرح، مصرف بنزين كشور از ميانگين روزانه 99ميليون ليتر، 
به رقم 77ميليون ليتر رسيده كه اين رقم نشان از 22ميليون ليتر كاهش 
مصرف اين فرآورده در كشور اســت.وى بر لزوم مديريت مصرف و 
استفاده درست از سوخت توسط شهروندان تأكيد كرد و بهبود وضعيت 
آلودگى هوا به ويژه در شــهرهاى بزرگ كه از معضالت محيط زيست 
دنياى كنونى به شــمار مى رود را منــوط به همكارى و همدلى تمامى 

بخش هاى جامعه دانست.
روســتايى همچنيــن از رمزگشــايي 23هزار كارت ســوخت مالكان 
خودروهايــي كه رمز آن را فراموش كرده بودند در بازه زماني يك ماهه 
پس از اجراي طرح مديريت مصرف سوخت در 8 ناحيه منطقه همدان 
خبر  داد. وى با اشــاره به اينكه مفقودي كارت هوشمندسوخت به هر 
دليل، مشــكالت بعدي براي مالك وســيله نقليه دربر دارد و نيز امكان 
سواســتفاده افراد غير را فراهم مي آورد به شهروندان توصيه كرد: حتما 
كارت سوخت خود را در يكي از جايگاه هاي عرضه سوخت رمزگذاري 

كرده و مراقبت هاي الزم در حفظ و نگهداري از آن را به عمل آورند. 
مدير منطقه همدان خاطرنشان كرد: سهميه سوخت خودروهاي عمومي 
به عموم مردم و شــهروندان تعلق داشته و در قبال ارائه خدمت روزانه 
عزيزان زحمتكــش در بخش جابجايي كاال و مســافر در كارت هاي 
سوخت مربوطه شارژ مي شــود؛ لذا خريدو فروش آن تحت هرعنوان 
خالف قانــون بوده و جريمه نقدي براي هــر كارت و توقيف 3ماهه 
آن، بخشــي از برخورد قانوني با مالك متخلف است كه توسط مراجع 

ذي ربط تعيين و اعمال مي شود.

كارگران امسال چقدر عيدى مى گيرند؟
 برابر مــاده واحده قانون مربوط به تعيين عيدى و پاداش ســاالنه 
كارگران شاغل در كارگاه هاى مشمول قانون كار مصوب 1370 مجلس 
شوراى اسالمى، كليه كارفرمايان مكلفند به هر يك از كارگران خود به 
نسبت يك سال كار معادل 60روز آخرين مزد به عنوان عيدى و پاداش 
بپردازند. مبلغ پرداختى از اين بابت به هر يك از كارگران نبايد از معادل 
90روز حداقــل مزد روزانه قانونى تجاوز كند؛ ضمناً به موجب تبصره 
يك ماده واحده مذكور، مبلغ پرداختى به كارگرانى كه كمتر از يك سال 
در كارگاه كار كردند بايد به مأخذ 60 روز مزد و به نســبت ايام كاركرد 

در سال محاسبه شود.
تمام كاركنان مشمول قانون كار كه طبق تعريف اين قانون، كارگر شناخته 
مى شــوند، مشمول دريافت عيدى و پاداش پايان سال هستند و عيدى 
آن ها متفاوت از ميزان عيدى كاركنان دستگاه هاى اجرايى و دولتى است.

رئيس كانون عالــى انجمن هاى صنفى كارگران با تأكيد بر پرداخت به 
موقع عيدى كارگران، به ايســنا گفــت: كارفرمايانى كه از تمكن مالى 
برخوردارند و نقدينگى در اختيار دارند عيدى كارگرانشــان را به موقع 
بپردازند، چون به هر حال اين پول را بهمن ماه بدهند يا به اسفند موكول 

كنند بايد به حساب كارگران واريز كنند.
چمني افزود: وقتى عيدى به پايان ســال موكول مى شود نصف ارزش 
خود را از دســت مى دهد. اگر كارفرمايــان اين موضوع را مدنظر قرار 

بدهند و عيدى و پاداش را زودتر بپردازند، بهتر است.
چمنى از كارفرمايان خواســت عيدى و پاداش كارگران را براى حفظ 
قدرت خريد و دلخوشى و رفاه حال خانوارهاى كارگرى و براى تأمين 

و تهيه مايحتاج مورد نياز آنها تا قبل از انتهاى سال پرداخت كنند.
رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران خاطرنشان كرد: متأسفانه 
در ســال هاى قبل موكول كردن پرداخت عيدى و پاداش به پايان سال 
مشكالتى را هم براى كارگر و كارفرما و هم سيستم بانكى ايجاد كرده بود 
و گاهي مى ديديم وقتى كه عيدى را بيســتم يا بيســت و پنجم اسفند 
پرداخت مى كردند، همه چيز در بازار گران شــده بود و جنس با ارزشى 
براى خريدن پيدا نمى كرديم و ناچار اجناس بى كيفيت را با دو سه برابر 

قيمت از كف خيابان ها خريدارى و به خانه مى برديم.
چمنى درباره سقف تعيين شده براى پرداخت عيدى در مصوبه مذكور 
نيز گفت: تعيين سقف پرداختى در مصوبه به لحاظ تأثيرگذارى بر تورم 
خوب است و تب بازار را به دليل ورود حجم باالى نقدينگى مى گيرد 

و مانع افزايش قيمت ها مى شود.
مبنــاى پرداخت عيدى كاركنان مشــمول قانــون كار، در صورتى كه 
يك ســال كامل در محل كار فعلى خود سابقه پرداخت حق بيمه داشته 
باشــند، معادل 2ماه پايه حقوق محاسبه مى شــود؛ البته قانون كار براى 
عيدى پايان سال سقف تعيين كرده است؛ به اين نحو كه اين ميزان نبايد 

از 3برابر حداقل حقوق مصوب سال 98 شوراى عالى كار بيشتر شود.
با توجه به اينكه حداقل حقوق و دستمزد سال98 كارگران به يك ميليون 
و 517هزار تومان افزايش يافت، بنابراين عيدى كارگرانى كه حقوق پايه 
آنها به اين ميزان است، 3ميليون و 34 هزار تومان خواهد بود؛ يعنى اگر 
پايه حقوق كارگرى يك ميليون و 517 هزار تومان اســت با احتساب 
2برابر حداقل دســتمزد، 3ميليون و 34 هزار تومان و با احتساب 3برابر 
حداقل دستمزد،  4ميليون و 551 هزار تومان عيدى مى گيرد. كارگرانى 
كه پايه حقوقشان از اين ميزان بيشتر باشد، مبلغ عيدى آنها بيش از تعيين 
سقف پرداختى در مصوبه مذكور نخواهدبود. شوراى عالى كار اسفند 
ماه سال گذشــته با افزايش 36/5درصدى حداقل دستمزد، پايه حقوق 

كارگران در سال98 را به يك ميليون و 517 هزار تومان افزايش داد.

رئيس فدراسيون صادرات ايران:
دولت بايد ارز 4200 تومانى را متوقف كند

 رئيــس فدراســيون صــادرات ايران گفت: بخــش خصوصى 
خواســتار آن اســت كه يك تصميم قاطع درباره تزريق ارز 4200

تومانى به اقتصاد ايران گرفته شود.
محمد الهوتــى اظهار كرد: تمام بررســى هاى صــورت گرفته از 
سوى كارشناســان و فعاالن اقتصادى نشــان مى دهد كه برخالف 
هدف گذارى انجام شــده در رســاندن اين ارز به اقشار كم درآمد، 
عمال اين هدف به اجرا نمى رســد و از هميــن رو توجيحى براى 

تداوم آن وجود ندارد.
به گفته وى، بخش خصوصى گمان مى كرد كه پس از اين بررسى ها 
و بحث هايى كه در ايــن زمينه صورت گرفته، الاقل تخصيص اين 
ارز در سال99 متوقف شود كه باز هم در اليحه بودجه جا گرفت.

رئيس فدراسيون صادرات ايران با بيان اينكه يكى ديگر از ابهامات 
بخش خصوصى بحث ارز 8500 تومانى در ســامانه نيما است، به 
ايسنا توضيح داد: مطرح شدن اين عدد اين سوال را به وجود آورده 
كه با توجه به مبنا بودن عرضه و تقاضا در اين بازار چگونه بناست 
اين نرخ، 8500 تومان شود و آيا باز هم بنا است به شكل دستورى 
در اين زمينه تصميم گيرى شــود يا برنامه ديگرى در دســتور كار 

قرار دارد.
الهوتى ادامه داد: ســوال بعدى اين جاســت كه اگر فرض را بر آن 
بگذاريم كه نرخ ســامانه نيما 8500 تومان شد آيا نرخ بازار آزاد به 
همين روال كاهش خواهد يافت يا باز هم در كشــور چندنرخى و 

هرج و مرج قيمتى در بازار ارز تجربه مى شود.
رئيس فدراســيون صادرات ايران با بيان اينكه در هفته هاى گذشته 
بحث ثبت ســفارش بار ديگر وارد يك پروسه زمان بر شده است، 
توضيــح داد: هر چند در ماه هاى گذشــته اين زمان به 5روز كارى 
كاهش يافته بود اما امروز بار ديگر به يك ماه نيز رسيده اســت، در 
حاليكه مى توان حداقل در حوزه واردات از محل صادرات شــرايط 
را تســهيل كرد تا كمبود مواد اوليه در واحدهاى توليدى نداشــته 

باشيم.

اطالعيه وزارت كار درمورد زمان واريز 
بسته حمايت معيشتى

  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اطالعيه اى اعالم كرد: 
مبلغ بسته حمايت معيشتى به حساب بانكى سرپرست خانوارها 
واريز مى شود و قرار نيست هيچ سازمان، مؤسسه و نهاد واسطه اى 

اين مبلغ را دريافت و سپس در اختيار مشمولين قرار دهد.
 وزارتخانــه ياد شــده در آخرين اطالعيه خــود اعالم كرد كه 
برخى رسانه ها از دريافت نشدن بسته حمايت معيشتى از سوى 
ســازمان ها و نهادهاى حمايتى خبــر داده بودند، در حاليكه اين 

بسته به حساب سرپرست خانوارها واريز مى شود و اين موضوع 
اطالع رسانى شده است. 

بامداد 24آبان ماه با افزايش قيمت بنزين مقرر شد، سبد حمايت 
معيشتى در 3مرحله (27آبان، 30آبان و 2آذرماه) براى 60ميليون 
نفر واريز شــود. وزارت تعاون ضمن اعالم اينكه مرحله نخست 
در دوره زمانى اعالمى، واريز شد، گفت: براساس اعالم سازمان 
برنامه و بودجه از اين پس نيز اين مبلغ دهم هر ماه به حســاب 

سرپرستان خانوار واريز مى شود.
 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اطالعيه اى پيشــتر اعالم 
كرد: كمتر از 50درصد متقاضيان طرح حمايت معيشتى، اقدام به 

پذيرش شــرايط اعالم شده كرده و درخواست خود را به صورت 
قطعى براى بررسى مجدد وسع مالى خانوار ثبت كرده اند. 

ســتاد شناســايى مشــموالن طرح حمايت معيشتى وزارت 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى روز يكشــنبه در اطالعيــه 
شــماره9 خود اعالم كرد: از مجمــوع 6ميليون و 263هزار 
و 861 نفــر ،كمتر از 50درصد (يعنــى 3ميليون و 70 هزار 
و 531 نفــر) متقاضيانى كه در كد دســتورى *6369# ثبت 
درخواست كرده اند، اقدام به پذيرش شرايط اعالم شده كرده 
و درخواســت خود را به شــكل قطعى براى بررسى مجدد 

وسع مالى خانوار ثبت كرده اند.

آگهى مزايده عمومى (اجاره) نوبت اول 

  روابط عمومى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان

مزايده گذار: اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان 
موضوع مزايده : واگذارى فضاهاى مازاد به صورت اجاره به شرح ذيل:

 1- واگذارى 5  باب كارگاه  با كاربرى آموزشى با مشخصات مندرج در نظريه هاى كارشناس رسمى دادگسترى در مركز آموزش هتل دارى وگردشگرى همدان به صورت اجاره و با حفظ كاربرى آموزشى براى مدت 
زمان يك سال، ثبت شده در سامانه ستاد ايران شرح ذيل : 

الف - كارگاه آموزشى شماره 27 به شماره مزايده 5098000107000032 به مساحت 16/38 متر مربع به مبلغ اجاره ماهيانه 1,000,000 ريال ، يكساله 12,000,000 ريال و مبلغ تضمين شركت در مزايده 1,200,000 ريال 
مى باشد.

ب - كارگاه آموزشى شماره 36 به شماره مزايده 5098000107000033 به مساحت 42/30 متر مربع به مبلغ اجاره ماهيانه 1,500,000 ريال ، يكساله 18,000,000 ريال و مبلغ تضمين شركت در مزايده 1,800,000 ريال 
مى باشد .

ج - كارگاه آموزشى شماره 37 به شماره مزايده 5098000107000034به مساحت 81/20 متر مربع به مبلغ اجاره ماهيانه 2,500,000 ريال ، يكساله 30,000,000 ريال و مبلغ تضمين شركت در مزايده 3,000,000 ريال مى باشد .

د - كارگاه آموزشى شماره 29 به شماره مزايده 5098000107000035به مساحت 20/12 متر مربع به مبلغ اجاره ماهيانه 1,000,000 ريال ، يكساله 12,000,000 ريال و مبلغ تضمين شركت در مزايده 1,200,000 ريال مى باشد .

س - كارگاه آموزشى شماره 30 به شماره مزايده 5098000107000036به مساحت 27/44 متر مربع به مبلغ اجاره ماهيانه 1,000,000 ريال ، يكساله 12,000,000 ريال و مبلغ تضمين شركت در مزايده 1,200,000 ريال مى باشد .
محل بازديد: همدان - كيلومتر 5 جاده كرمانشاه ابتداى شهر مريانج جنب مركز شماره يك آموزش فنى و حرفه اى همدان - طبقه دوم مركز آموزش هتل دارى و گردشگرى استان همدان (از درب مركز شماره 

يك همدان وارد شويد) 
2 - واگذارى قسمتى از سوله و اتاق هاى مركز آموزش فنى و حرفه اى دو منظوره آيت اهللا شوندى شهرستان درگزين (1)  با حفظ كاربرى آموزشى براى مدت زمان سه سال به صورت اجاره ، ثبت شده در سامانه 

ستاد ايران  به شرح ذيل:
كارگاه مذكور با كاربرى آموزشى به شماره مزايده 5098000107000037  حدود 234 متر مربع و قيمت پايه كارشناسى :  اجاره ماهيانه براى مدت سه سال ، سال اول ماهيانه 7,000,000 ريال ، سال دوم ماهيانه 

8,800,000 ريال ، سال سوم ماهيانه 12,000,000 ريال ، كل اجاره بها براى سه سال 333,600,000 ريال تعيين مى گردد و مبلغ تضمين شركت در مزايده 33,360,000 ريال مى باشد.  
■ محل بازديد: شهرستان درگزين - خيابان شهردارى شرقى - مركز آموزش فنى و حرفه اى آيت اهللا شوندى

3 -  واگذارى يك باب فضاى مازاد آموزشى در مركز آموزش فنى و حرفه اى فامنين براى مدت زمان سه ساله  ثبت شده در سامانه ستاد ايران  بشرح ذيل:
كارگاههاى مذكور با كاربرى آموزشى به شماره مزايده 5098000107000038 به مساحت تقريبى 70 متر مربع و قيمت پايه كارشناسى :  اجاره ماهيانه براى مدت سه سال ، سال اول ماهيانه 1,500,000 ريال ، سال 

دوم ماهيانه 2,000,000 ريال ، سال سوم ماهيانه 2,800,000 ريال ، كل اجاره بها براى سه سال 75,600,000 ريال تعيين مى گردد و مبلغ تضمين شركت در مزايده 7,560,000 ريال مى باشد.  
■ محل بازديد: فامنين  -  جاده جهان آباد - قبل از اداره ورزش و جوانان - مركز آموزش فنى و حرفه اى دو منظوره شهرستان فامنين .

4 -  واگذارى قسمتى از سوله و اتاق هاى مركز آموزش فنى و حرفه اى دو منظوره آيت اهللا شوندى شهرستان درگزين (2) با حفظ كاربرى آموزشى براى مدت زمان سه سال به صورت اجاره ، ثبت شده در سامانه 
ستاد ايران  به شرح ذيل:

كارگاه مذكور با كاربرى آموزشى به شماره مزايده  5098000107000039 حدود 184 متر مربع و قيمت پايه كارشناسى :  اجاره ماهيانه براى مدت سه سال ، سال اول ماهيانه 7,000,000 ريال ، سال دوم ماهيانه 
8,800,000 ريال ، سال سوم ماهيانه 12,000,000 ريال ، كل اجاره بها براى سه سال 333,600,000 ريال تعيين مى گردد و مبلغ تضمين شركت در مزايده 33,360,000 ريال مى باشد.  

■ محل بازديد: شهرستان درگزين - خيابان شهردارى شرقى- مركز آموزش فنى و حرفه اى آيت اهللا شوندى
5 -  واگذارى يك مركز آموزش فنى و حرفه اى حاجى آباد شهرستان ماليربا حفظ كاربرى آموزشى براى مدت زمان سه ساله  ثبت شده در سامانه ستاد ايران  بشرح ذيل:

مكان مذكور با كاربرى آموزشى به شماره مزايده 5098000107000040  به مساحت تقريبى 2200 متر مربع و قيمت پايه كارشناسى :  اجاره ماهيانه براى مدت سه سال ، سال اول ماهيانه 34,000,000 ريال ، سال دوم 
ماهيانه 41,000,000 ريال ، سال سوم ماهيانه 49,000,000 ريال ، كل اجاره بها براى سه سال 1,488,000,000 ريال تعيين مى گردد و مبلغ تضمين شركت در مزايده 148,800,000 ريال مى باشد.  

■ محل بازديد: مالير - ابتداى شهرك صنعتى حاجى آباد - مركز آموزش فنى و حرفه اى تخصصى درودگرى مالير.
6 -  واگذارى يك باب كارگاه آموزشى در مركز آموزش فنى و حرفه اى شهرستان بهار با حفظ كاربرى آموزشى براى مدت زمان سه ساله ثبت شده در سامانه ستاد ايران  بشرح ذيل:

كارگاه مذكور به شماره مزايده 5098000107000041  به مساحت تقريبى 335 متر مربع و قيمت پايه كارشناسى :  اجاره ماهيانه براى مدت سه سال ماهيانه 15,000,000 ريال و سه ساله 540,000,000 ريال تعيين 
مى گردد و مبلغ تضمين شركت در مزايده 54,000,000 ريال مى باشد.  

■ محل بازديد: بهار - انتهاى بلوار شهيد بهشتى ايتداى جاده حسام آباد مركز آموزش فنى و حرفه اى بهار .
7 -  واگذارى يك باب كارگاه آموزشى در مركز آموزش فنى و حرفه اى خواهران شهرستان همدان با حفظ كاربرى آموزشى براى مدت زمان يك ساله ثبت شده در سامانه ستاد ايران  بشرح ذيل:

كارگاه مذكور به شماره مزايده 5098000107000042 به مساحت تقريبى 78 متر مربع و قيمت پايه كارشناسى :  اجاره ماهيانه براى مدت يك سال ماهيانه1,500,000 ريال و يك ساله 18,000,000 ريال تعيين مى گردد 
و مبلغ تضمين شركت در مزايده 1,800,000 ريال مى باشد.  

■ محل بازديد: همدان - دور ميدان فلسطين مركز خواهران همدان (بيت الزهرا(س)).
توضيحات مهم :

■ زمان و محل دريافت اسناد موارد مزايده: 
مهلت دريافت اسناد مزايده ازتاريخ   28/ 1398/09  لغايت  03/ 1398/10  از طريق ورود به سامانه تداركات الكترونيكى دولت "ستاد" به آدرس اينترنتى " www. Setadiran.ir"  مى باشد .

زمان بازديد از موارد مزايده :
مهلت بازديد از مكان مورد مزايده در ساعات ادارى از  تاريخ   28/ 1398/09 لغايت  03/ 1398/10 به آدرس هاى ذكر شده در اين آگهى و صرفا ً در روزهاى غير تعطيل و ساعات ادارى مقدور مى باشد 

 زمان و محل ارائه اسناد مزايده : 
ارائه اسناد مزايده توسط متقاضى واجد شرايط به اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان از تاريخ   04/ 1398/10  لغايت  15/ 10/ 1398  از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  "ستاد" به آدرس اينترنتى " 

www. Setadiran.ir" مذكور مقدور مى باشد.
الزم به توضيح است كليه اسناد مزايده از تاريخ  04/ 1398/10 لغايت  15/ 1398/10 بايد در سامانه تداركات الكترونيكى دولت "ستاد" به آدرس اينترنتى " www. Setadiran.ir"بار گذارى گردد ، و صرفا پاكت 

الف حاوى اصل سپرده شركت در مزايده و يا ضمانت نامه معتبر بانكى ظرف زمان تعيين شده فوق الذكر به دبيرخانه اداره كل تحويل گردد . 
تاريخ بازبينى و بازگشايى پاكتهاى پيشنهادات :

 روز دو شنبه   16/ 1398/10 ساعت  10 صبح در سالن جلسات اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان خواهد بود
تضمين :

ميزان  تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت واريز نقدى  به شماره حساب 4065018707730160 نزد بانك مركزى ويا ارائه ضمانت نامه معتبر بانكى به ميزان مبالغ فوق الذكر مى باشد . 
*** شايان ذكر است تمامى شرايط ، مشخصات ، ابعاد ، تجهيزات و ساير خصوصيات كليه موارد مزايده كه به صورت اجاره واگذار خواهد گرديد ، به طور كامل و تفكيك شده در اسناد مزايده بارگذارى شده و در 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت  "ستاد" به آدرس اينترنتى " www. Setadiran.ir  قابل رويت و دسترسى مى باشد . 
(م الف 1525)

غزل اسالمي »
 از روســتا آمده بوديــم و در كوالنج خانه 
بزرگي خريــده بوديم و زندگــي مي كرديم. 
همســايه هاي ما همه اصالتــاً همداني بودند و 
مثل ما زندگي نمي كردند. خيلي چيزها را از در 
و همســايه ياد مي گرفتم؛ حتي كيك پختن را. 
ما در روســتا نان و گرده شيرين مي پختيم اما 
نمي دانستيم كيك چيست. گاهي كه مي آمديم 
شهر كمي شيريني مي خريديم. اما نمي دانستيم 
آن را چطور مي پزنــد. همين كيك پختن من 
باعث شده بود همه فاميل  مرا باسليقه ترين زن 

بدانند. 
در روســتا اغلب مردم براي شب چله كدو را 
درون تنور مي پختند و بعد آن را تكه مي كردند 
و رويش شيره مي ريختند. كنار آن يك بشقاب 
مويز و گردو هم مي گذاشــتند كه در آن شب 

كمي بيشتر مشغول شوند. 
من، چند ســال بعد از ازدواج و بچه دار شدنم 
آمدم شهر. مادرشوهرم هم با ما زندگي مي كرد. 
مادر شــوهرم زن بسيار باسليقه و خوش مشربي 
بود و با دروهمســايه زود گــرم گرفت. به من 
مي گفت با همسايه ها رفيق شو ببين آنها چكار 
مي كنند تو هم ياد بگير. اين شــد كه رفت و آمد 
زيادي با همسايه ها مي كردم. البته قبًال چون زن  ها 
شــاغل نبودند و غل و غش كمتر بود همسايه ها 
با هــم زياد رفت و آمد مي كردند. بعد از اينكه با 
همســايه ها صميمى تر شدم و همه چيز را براي 
هم تعريف مي كرديم ديدم همسايه ها براي شب 
چله ميوه و تخمه هم مي گذارند. كه سال اول ما 
هم همين ها را خريديم و حدود 5 يا 6نفر مهمان 
هم از روستا آمدند و آن شب خيلي به ما خوش 
گذشــت. اما بعدها ديدم يكي از همسايه هاي 
ما هرســال فقط انار مي خورنــد. آنها حتي اگر 
كرســي نداشــتند حتماً براي آن شب كرسي 
مي گذاشــتند، يك مجمعه انار دان مي كردند و 
6 تا قاشق مي گذاشــتند و همه با هم در همان 
مجمعه مي خورند. از وقتي كــه يادم مي آيد و 
آن ها را شــناختم شب چله شان را همين طوري 
برگزار مي كردند. شوهر او تاجر بود حتي چند 
بار سفر خارجي هم رفت. اما شوهر من بازاري 
بود بقيه همسايه ها هم بازاري بودند و دست شان 
به دهنشان مي رســيد. فقط يكي از همسايه ها 
زن و شــوهر معلم بودند كه وضع مالي شــان 
مثل بقيه نبــود و كم درآمدتر از بقيه بودند. البته 
زندگي مرتبي داشــتند اما شايد چون بيشتر از 
بقيه ما برنامه ريزي مي كردند ما فكر مي كرديم كه 

وضع شان به اندازه ما خوب نيست. 
مي خواهــم اين را بگويم آنها كه تاجر بودند و 
همان موقع خانه دوبلكس داشتند و سر و وضع 
زندگي شان از بقيه همسايه ها بهتر بود اما شب 
چله را با تشــريفات برگــزار نمي كردند. حاال 
من چون به تازگــي خيلي چيزها را ياد گرفته 
بودم شــب چله كيك هم درســت مي كردم و 
موقع خوردن، شوهرم آن را تكه مي كرد و بين 
بچه ها و مهمان ها تقسيم مي كرد. اما همسايه ها 
حتي كيك هم درست نمي كردند. همان سيب 
و پرتقال بود و انار، كمي هم گردو و كشــمش 
مي خوردند. ولي از ســر شــب تــا ديروقت 
مي گفتيم و مي خنديديم. صبح كه همســايه ها 
را مي ديدم و از شــب قبل تعريف مي كرديم، 
مي ديديم به همه خوش گذشــته است. خاطره 
خوش آن شــب چه براي بزرگترها و چه براي 

كوچكترها تا ســال بعد مي ماند. همين بود كه 
همه اين شــب را دوست داشــتند و با دل و 
جان براي يلدا آماده مي شدند. حاال يا فقط انار 
مي خوردند يا دو سه جور تنقالت ديگر هم كنار 

آن مي گذاشتند. 
البتــه االن هم خوب اســت. مي بينم كه مردم 
همانطور شــور و شوق شــب چله را دارند. 
عروســم هفته پيش به يكي از آشــپزهايي كه 
شــيريني خانگي مي پزد سفارش شيريني شب 
يلدا داد. براي 2تا از نوه هايم كراوات شب يلدا 

سفارش دادند. حاال نوه دختريم بيايد حتماً مثل 
ســال هاي قبل لباس مخصوص يلدا مي پوشد. 
اينها نشان مي دهد كه مردم هنوز يلدا را دوست 
دارند و اين شب در دل مردم كمرنگ نشده بلكه 

فقط مدل برگزاري آن كمي فرق كرده است. 
نمي توانيم بگوييم كه قديم ســاده مي گرفتيم و 
االن ســخت مي گيريم. آن موقع هم اگر كسي 
انــار دان مي كــرد و كيك و كــدو مي پخت و 
كشمش و گردو مي گذاشــت يعني دستش به 
دهانش مي رســيد و تا جايي كه توانســته اين 

شــب را پررنگ گرفته. بعضي ها هم بودند كه 
خيلي پولدار بودند و فقط انار مي خوردند. االن 
هم همين طور اســت؛ خيلي ها پولدارند و شب 
يلدا دو ســه جور ميوه و تنقالت مي خورند اما 
بعضي ها وضع شــان معمولي اســت و با كلي 
تشريفات اين شب را برگزار مي كنند. اين به نگاه 
و سليقه هر كسي مربوط مي شود. به هرحال تا 
جايي كه من خبر دارم مردم ايران اين شــب را 
خاص مي دانند و در حد توان خود براي اينكه به 

خانواده اش خوش بگذرد تالش مي كند.»

خاطره مادر بزرگ از شب چله

پولدار بود اما فقط انار مي خورد

دالر چند؟
 قيمــت ارز ديروز نيز ماننــد روز قبل با 

افزايش همراه بود.
به گزارش ايســنا، قيمت ارز كه در روزهاى 
اخير كاهشى بود، بار ديگر روند صعودى به 
خود گرفت؛ به طورى  كــه قيمت خريد هر 
دالر آمريــكا در صرافى هاى مجاز 12هزار و 
700 تومــان و قيمت فــروش آن 12هزار و 
800 تومان بود.قيمت هــاى ديروز حاكى از 
افزايش 100تومانــى قيمت خريد و فروش 

دالر نسبت به روز گذشته بود.
در ايــن صرافى ها همچنين نــرخ خريد هر 
يورو 14هزار تومان اعالم شــد كه نسبت به 
روز قبل 200تومان بيشتر شد. همچنين نرخ 
فروش هر يورو 14هــزار و 100 تومان بود 
كه نسبت به روز دوشنبه 200 تومان افزايش 
قيمت داشت.همچنين نرخ فروش هر يورو 
ارز مســافرتى با احتساب كارمزد، 14هزار و 
200تومان بود كه از روز دوشنبه 200تومان 
بيشــتر شــد. در بانك ها نيز نرخ خريد دالر 
12هزار و 591تومان و يورو 13هزار و 845 

تومان اعالم شد كه از روز قبل گران تر شد.
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احمد جمشيديان:
پاس براى صعود نياز به پول دارد 

 بــازى ســختى داشــتيم و 
خوشــحالم كه نيم فصــل را با 

پيروزى پشت سر گذاشتيم.
ســرمربى پاس پس از ديدار با 
سردار گفت: در برابر تيم خوب 
ســردار بوكان بازى ســختى را 
داشتيم و از قبل هم مى دانستيم 
كه بــازى ســنگين خواهدبود. 
كرد:  اضافه  جمشــيديان  احمد 
بازى خوب شــروع شــد و ما 
توانســتيم از برترى خود نهايت 
سود را ببريم و گلزنى كنيم اما از 
بخت بد با 2مصدوميت روبه رو 

شديم كه در كار تيمى ما تأثير منفى گذاشت.
وى افزود: در نيمه دوم تيم سردار بهتر از ما ظاهر شد و چند فرصت 

گلزنى نيز داشتند كه با هوشيارى خط دفاعى خنثى شد.
ســرمربى پاس با تشــكر از هواداران گفت: هــواداران يار دوازدهم 
پاس هســتند و از اينكه در گرما و سرما تيم پاس را حمايت مى كنند 
سپاسگزارم. جمشــيديان با نارضايتى از بازى بازيكنان گفت: به رغم 
برترى و كسب 3 امتياز از نظر فنى از شاگردانم راضى نيستم و خوب 
بازى نكرديــم و تنها 3 امتياز گرفتيم در حالى كه مقابل چوكا فوتبال 

خوبى ارائه داديم و نتيجه را باختيم.
وى ادامه داد: خوشحالم كه با نايب قهرمانى نيم فصل را به پايان برديم 
چند روز اســتراحت مى كنيم و از هفته بعد تمرينات را براى نيم فصل 
دوم شروع مى كنيم. جمشيديان در خصوص نيم فصل دوم گفت: هنوز 
نمى دانم براى نيم فصل چكار بايد كرد پس از اســتراحت جلسه اى با 
جهانشــير و ديگر اعضاى هيأت مديره خواهم داشت تا تكليف تيم را 

روشن نمائيم و بايد بدانيم كه چه اهدافى را دنبال خواهيم كرد.
وى افزود: در شرايط بدى قرار داريم، پنجره نقل و انتقاالتى پاس بسته 
اســت و نياز به پول داريم تا با طلب كاران تسويه كنيم و اين پنجره را 

باز كنيم تا بتوانيم بازيكنان مورد نياز را بگيريم.
ســرمربى پاس گفت: ابتدا بايد متوليان تيم، اهداف خود را از آينده 
پاس ترسيم كنند، اگر قرار است مدعى باقى بمانيم بايد بازيكنانى را 
كه در حد ليگ يك هســتند جذب كنيم و با تقويت تيم به استقبال 

نيم فصل برويم. 
وى با تقدير از مســئوالن استان گفت: در شرايط بد اقتصادى قرار 
داريم و واقف هســتيم كه چگونه پول به باشــگاه تزريق مى شود 
امســال اسپانسر نداشــتيم و لطف مسئوالن اســتان است كه نفس 
مى كشيم اما بايد براى صعود تالش بيشتر كرد واميدوارم كه بودجه 
الزم براى صعود تيم تهيه شــود تا بتوانيم دين خود را نســبت به 

هواداران ادا كنيم.
 وى در پايان متذكر شــد: درحال حاضر مبلــغ بااليى براى باز كردن 
پنجره نقل و انتقاالتى نياز است كه اگر تأمين شود بازيكنان خوبى را 
زير نظر داريم و باتوجه به جايگاه پاس، آن ها نيز خواهان حضور در 
همدان هســتند كه اميدوارم بودجه الزم تهيه شود و بتوانيم با قدرت 
قدم به بازار نقل و انتقاالت بگذاريم. انشا ا... پس از جلسه هفته آينده 

تكليف پاس روشن خواهدشد.

قضاوت عارفى در ليگ برتر جوانان 
 حسين عارفى در ليگ برتر جوانان كشور سوت مى زند. 

 در هفته پانزدهم ليگ برتر جوانان كشــور امــروز يك ديدار در 
اهــواز برگزار مى شــود كه در اين بازى نفت اهــواز ميزبان فوالد 
خوزســتان است اين دربى خوزستان در ورزشگاه اختصاصى نفت 

اهواز برگزار مى شود.
دپارتمان داورى فدراســيون فوتبال قضاوت اين بــازى را به داوران 
همدانى سپرده اســت. امروز اين ديدار را حســين عارفى، داور جوان 
ماليرى سوت خواهد زد و احمد رضايتى آشنا و مجيد حبيبى وى را 

در امر قضاوت يارى خواهند كرد.

همدان فاتح مسابقات انجمن توآ استان شد
 مسابقات انجمن توآ استان همدان با حضور 90 نفر شركت كننده 

برگزار شد، كه با قهرمانى تيم شهرستان همدان به پايان رسيد.
در پايان مسابقات، نتايج انفرادى به شرح ذيل مى باشد.

آناتوآ نوجوانان: محمدمهدى طاهرى 
آناتوآ بزرگساالن: اميرحسين محمودآبادى

سوتو نوجوانان: محمدپارسا اسكندرى 
سوتو بزرگساالن: مهدى رستگارى
نانچيكو نوجوانان: ذوالفقار هنرمند 

سالح زنجير وتسمه نوجوانان: على اكبر بشيرى 
تونفا نوجوانان: عليرضا غضنفرى 

هنرهاى تيمى: گروه رزم كوبان مقام سوم (نوجوانان)
گروه دفاع شخصى: مهدى رستگارى و اميرحسين محمودآبادى

گروه دفاع شخصى با سالح: ابوالفضل عظيمى و محمدمهدى حضرتى

بانوان نهاوند در جشنواره حركت و بركت
 رئيس هيأت ورزش روستايى و بازى هاى بومى محلى شهرستان 
نهاوند، از اعزام تيم بانوان نهاوند و شــركت در جشــنواره حركت و 
بركت خبر داد. عباس رســولى با اعالم اين خبر اظهار كرد: جشنواره 
فرهنگى حركت و بركت از امروز به ميزبانى اســتان اصفهان در شهر 
كاشان برگزار مى شود. وى با اشاره به اينكه تيم بانوان شهرستان نهاوند 
به نمايندگى از اســتان همدان جهت اعزام به اين جشــنواره متشكل 
از 9 نفر اســت، گفت: هما كيانى، فتانــه ابراهيمى، طاهره اصغرزاده، 
مهين مولوى، مهناز ســورى، ساغر سلگى، هانيه عمرايى و هانيه پويا 
به سرپرســتى و مربگيرى اشرف رسولى در اين جشنواره و مسابقات 

جانبى آن حضور دارند.

سبحانى در آستانه عقد قرارداد با تراكتور

 مهاجم تيم ملى جوانان در روز هاى آينده با باشگاه تراكتور به طور 
رسمى قرارداد مى بندد.

مسئوالن باشگاه تراكتور به دنبال تقويت خط حمله خود براى نيم فصل 
دوم هستند وآن ها با على ســبحانى، بازيكن همدانى به توافق نهايى 
رســيدند و قرارداد اين بازيكن در روز هاى آينده به طور رسمى منعقد 

مى شود.
ســبحانى امروز در تمرينات تيم فوتبال تراكتور شركت و همراه با 
ساير بازيكنان تراكتور تمرين مى كند. اين بازيكن اهل ازندريان از 
توابع ماليراســت و به عنوان سهميه زير 23سال به اين تيم تبريزى 

مى پيوندد.  

پيروزى پر گل جوانان شاهين سامن
 مقابل تيم نهاوند

 مسابقات فوتســال بخش سامن شهرستان مالير با پيروزى پرگل 
جوانان شاهين سامن همراه بود با هدف آمادگى تيم هاى فوتسال سامن 
براى حضور در مسابقات استان يك دوره مسابقات فوتسال در سالن 
امير كبير اين بخش به صورت دوستانه به همت هيأت فوتبال و مسئول 

نمايندگى اداره ورزش وجوانان بخش سامن برگزار شد.
تيم هاى فوتسال جوانان شاهين سامن و ملى پوشان نهاوند در اين دوره 
از مسابقات شركت كردند كه تيم جوانان سامن توانست با نتيجه 5 بر 

2 مهمان خود را با شكست بدرقه كند .
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پيشخوان

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

برابر رأي شــماره 139860326007000823 مورخه 98/8/18 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى محمد قادرى چهره فرزند قنبرعلى به شــماره شناســنامه 
8315 صادره از تهران در شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 48124/95 مترمربع پالك 
10962 فرعى از 139 اصلى واقع در اراضى بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى 
آقاى ســيف اله آقابابايى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 323)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/27
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شماره 139860326006000916 مورخ 1398/8/11 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير  تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى رضا نصيرى  
فرزند عليمراد به شــماره شناسنامه 332  صادره از مالير شش دانگ يك باب خانه 
به مساحت 192/11مترمربع قســمتى از پالك يك اصلى اراضى دولت آباد واقع در 
بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى والى قياسوند محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 331)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/27
محمدرضا امينى، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهي حصر وراثت
آقاى احمد حســين زند به شــماره ملى 3933793254  به شرح دادخواست 
به كالسه 980370 از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان سرور زند كسبى به شــماره ملى 3933490928 
در تاريــخ 1398/9/13 در اقامتــگاه دائمى خود واقع در شــهر عباس آباد، 
جــوكار بدرود زندگــى گفته ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
است به: 1-احمد حســين زند به شــماره ملى 3933793254 فرزند متوفى 
2-محمــد زند عباس آبــادى به شــماره ملــى 3933871107 فرزند متوفى 
متوفى 4-على   فرزنــد   1 شناســنامه  شــماره  به  عباس آبادى  زند  3-مهدى 
متوفى 5-كرم  فرزند  ملى 3931145298  شــماره  به  عباس آبادى  زند  حسين 
زند عباس آبادى به شــماره ملى 3931145492 فرزنــد متوفى 6-كبرى زند 
عباس آبادى به شــماره شناســنامه 1484 فرزند متوفى والغير اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 367)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بخش جوكار 

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

برابر رأي شــماره 139860326007000821 مورخه 1398/8/18 هيــأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى  آقاى جالل رضايى شهرام فرزند اصغر به شماره شناسنامه 21409 
صادره از بهار در سه دانگ مشاع از اعيانى شش دانگ يك باب ساختمان تجارى- مسكونى به مساحت 
76/11 مترمربع پالك 10968 فرعى از 45 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى 
مع الواسطه از مالك رسمى آقاى ميرزا فرزند ســيف اله محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 329)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/27
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شــماره 139860326007000817 مورخه 98/8/18 هيــأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهــار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى ابوالفضل تقى زاده فرزند حجت ا.. به شــماره شناســنامه 
3861541092 صادره از همدان در ســه دانگ مشاع از شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به 
مساحت 41826/36 مترمربع پالك 2660 فرعى از 126 اصلى واقع در اراضى صالح آباد حوزه ثبتى بهار 
بخش چهار همدان خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى ولى ا... بختيارى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 326)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/27
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شماره 139860326007000819 مورخه 98/8/18 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى سيدعيسى عظيمى مويد فرزند سيداسمعيل به شماره شناسنامه 82 
صادره از بهار در سه دانگ مشــاع اعيانى شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 419/80 مترمربع 
پالك 10967 فرعى از 522 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى از مالك رسمى 
وراث مرحوم سيدباقر فرزند سيدرحيم محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 331)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/9/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/9/27
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

فوتسال استان به ايستگاه هشتم رسيد 
 هفته هفتم رقابت هاى ليگ برتر فوتســال قهرمانى باشــگاه هاى 
استان با انجام 3بازى دنبال شد. تيم فتح كبودراهنگ با يك گل موفق 
شــد گرين كشاورز نهاوند را شكســت دهد تا به تنهايى صدرنشين 
جدول رده بندى باشــد، تيم فاتح اســدآباد همشهرى خود ميثاق را 4 
بر 2 شكســت داد و تيم سروش نيز با يك گل موفق شد تيم وحدت 
مدعى قهرمانى را شكست دهد و مانع از پيشتازى همشهرى خود در 

جدول شود.
با گذشت 7هفته از رقابت ها تيم فتح كبودراهنگ با 14امتياز صدرنشين 

است، تيم وحدت مالير با 12امتياز در رده دوم قرار دارد، سروش نيز 
با 11امتياز ســوم است و تيم گرين كشــاورز نهاوند نيز با 5امتياز در 

انتهاى جدول قرار دارد.
در ادامه اين رقابت ها اين هفته 3ديدار برگزار مى شود. تيم دوم جدول، 
وحدت مالير ميزبان فاتح اســدآباد است ديدار 2تيم وحدت مالير و 
فاتح اســدآباد در سالن كوثر انجام مى شــود كه اين ديدار را مسعود 
كرمى، ميالد قمرى و محمد عبادى قضاوت مى كنند. ســروش مالير 
از تيم گرين كشاورز نهاوند پذيرايى مى كند اين بازى را داوود فروتن، 

يوسف جبارى و على الطافى در سالن كوثر سوت مى زنند.
و در نهايت ميثاق اســدآباد نيــز پذيراى صدرنشــين رقابت ها فتح 

كبودراهنگ اســت. ديدار 2تيم فتح و ميثاق را سجاد ابوالفتحى، على 
عارفى و مصطفى جوكار در سالن آموزشگاه ها قضاوت خواهندكرد.

نفرات برتر رنكينگ 
تنيس اليت كاپ 

 اميد سامى صدر رنكينگ مسابقات 
اليت كاپ 1398 را حفظ كرد.

با برگزارى هفته بيست و ششم مسابقات 
تنيــس اليــت كاپ 1398، نفرات برتر 

رنكينگ اين مسابقات معرفى شدند.
هفته بيســت و ششــم اين رقابت ها به 
ميزبانى آكادمى تنيس اليت و بمناسبت 
گراميداشت روز دانشــجو برگزار شد 
كه در پايان اميرحســين شــفيعى ناطق 
و مهرداد اســدى به ترتيــب مقام هاى 
نخســت و دوم را كسب كردند و ميثم 
اعتمادى و بهشاد ظهيرنيا به طور مشترك 

سوم شدند.
بر اين اســاس و تا پايان هفته بيست 
و ششم، اميد ســامى، مهرداد اسدى 
در  هم اكنون  نورخمامى  ســهراب  و 
قرار  رقابت ها  ايــن  بندى  رده  صدر 

دارند.

برترين تيراندازان پسر 
كشور در همدان اردو زدند

 پس از پايان اردوى دختران، برترين 
تيراندازان پسر كشــور در همدان اردو 

زدند.
اردوى اســتعداديابى تيم ملى نوجوانان 
در بخــش دختران از 21 آذر به ميزبانى 
همــدان برگزار شــد و روز يكشــنبه 
بــه پايــان رســيد و از 25 آذر اردوى 
استعداديابى تيم ملى نوجوانان در بخش 
پسران به ميزبانى هيأت تيراندازى استان 
همدان در حال برگزارى است و تا 28 

آذر ماه ادامه دارد.
در ايــن اردو، نفــرات برتــر المپيــاد 
اســتعدادهاى برتــر كشــور كــه در 
شهريورماه امسال برگزارشد و همچنين 
تعدادى از تيراندازان مســتعد همدانى 

حضور دارند.
گفتنى اســت نفرات تيم ملى تيراندازى 
نوجوانــان ايران اعزامى به مســابقات 
المپيك نوجوانــان 2022، از تيراندازان 
برتر اين اردوهاى استعداديابى انتخاب 

مى شوند.

هفته هفتم و هشتم 
جام كوثر در فدراسيون 
تكواندو پيگيرى شد

ــر  ــام كوث ــدو ج ــابقات تكوان  مس
تكوانــدو  فدراســيون  در  بانــوان 
جمهــورى اســالمى ايــران انجــام شــد 
وتيــم هيــأت تكوانــدو شهرســتان 
بهــار، بــه نمايندگــى از اســتان در ايــن 

مســابقات 2بــازى انجــام داد .
تيــم هيأت تكواندو شهرســتان بهار 
در ديدارهــاى هفته هفتم و هشــتم 
خود در جام كوثــر به مصاف هيأت 
تكواندو فرمانيه و تيم دانشــگاه آزاد 
اســالمى رفتند و به ترتيــب با نتايج  
5 بــر3 و 7 بر1 بازى هــاى خود را 

كردند. واگذار 

ورزشكار كبودراهنگى 
قهرمان كيك بوكسينگ 

جهان شد
 معيــن صالحى، قهرمان برجســته 
اســتان همدان و شهرستان كبودراهنگ 
در مســابقات جهانى كيك بوكسينگ به 

مقام قهرمانى دست يافت.
مســابقات جهانى كيك بوكســينگ در 
شــهر تفليس گرجســتان برگزار شد. 
از  مســابقات 260ورزشــكار  اين  در 
يازده كشــور بــا يكديگر بــه رقابت 
پرداختند كــه در نهايت معين صالحى 
ورزشــكار كبودراهنگى از كشور ايران 
70 وزن  بزرگســاالن  ســنى  رده  در 
كيلوگرم به مقام قهرمانى دســت يافت 
و ورزشكاران روســيه و گرجستان به 

مقام هاى دوم و سوم دست يافتند.

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

424+13661139چوكاى تالش1
321+13562129پاس همدان 2
520+135531510ايران جوان بوشهر 3
18-134631111شهردارى بم 4
317+12453118سردار بوكان 5
217+125251412نفت و گاز گچساران 6
316+12372107مس شهر بابك 7
316+1144396شهردارى ماهشهر8
213-11416911نفت اميديه9
313-123451619شهداى بابلسر10
613-12345511شهداى رزكان كرج11
112-103341011بعثت كرمانشاه12
412-123361115ملى حفارى اهواز 13
711-123271421شهردارى بندرعباس 14

سليمان رحيمى»
 گل: حسين جودكى دقيقه 15

اخطــار: ســيدجمال معصومــى و مصطفى 
قيصرى از پاس و ايمان شيرازى، محمدلطفى 

و حسين حميدى از سردار 
داوران: حامــد صادقى جو، علــى فراهانى و 

فرزاد ولى ابرقويى 
تيم پاس: محمد صابرى، مهدى نصيرى، على 
عزيزى، سيدجمال معصومى (ايمان شيرزادى 
64)، بهزاد سلطانى (امين كاشفى 23)، سهيل 
رفيع زاده، حسين جودكى، رضا كاشفى، ميالد 
داوودى، عارف اكبرى (مصطفى قيصرى 46) 

و مسعود رمضانى 
سرمربى: احمد جمشيديان 

تيم سردار: محمد فرامرزى، ناصر برنا، شهروز 
شــيروند، ميثم مرادى، ايمان شيرازى، محمد 
آژير، اميــر ابراهيم بيگى، ســبحان صفرزاده 
(عمــاد نادر پور 38 - مجيد لطفى 60) حامد 
كتاب قلعه، وحيــد نجفى (محمد كريمى نيا 

82) و حسين حميدى 
سرمربى: پيروز قربانى 

همدان ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج 
هفته ســيزدهم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته 
دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور جام آزادگان 

هفته پايانى نيم فصل اول فوتبال دســته دوم 
كشور با انجام 4بازى در گروه دوم دنبال شد 
كه در يكى از ايــن ديدارها تيم فوتبال پاس 

همدان ميزبان سردار بوكان بود.
اين ديدار حساســيت هاى خــاص خود را 
داشت، 2تيم در همسايگى هم قرار داشتند و 
در اين بازى 6 امتيازى هر 2تيم براى رسيدن 
به جمع مدعيان به دنبال كسب پيروزى بودند 
از ســوى ديگر هدايت هر 2تيم را 2بازيكن 
ســابق اســتقالل تهران به عهده داشتند و اين 

بازى دوئل استقاللى ها نيز محسوب مى شد.
بازى در يك هواى نســبتاً خوب پاييزى آغاز 
شــد و تيم پاس براى آنكــه همچنان مدعى 
بماند به دنبال پيروزى در اين بازى بود. بازى با 
حمالت پاسى ها آغاز شد و پس از چند حمله 
نصف و نيمه سرانجام پاس به گل دست يافت، 
ارسال توپ در دقيقه15 روى دروازه سردار با 
شوت سرضرب حسين جودكى همراه شد و 
طاق دروازه ســردار فرو ريخت تا تماشاگران 

حاضر در ورزشگاه غرق شادى شوند.
پس از ايــن گل روحيه بخش پاس همچنان 
تيم برتر ميدان بود تا آنكه در دقيقه23 بازى، 
شــيرينى اين گل به تلخى گرائيد و بازيكن 

تأثيرگذار ايــن تيم، بهزاد ســلطانى به دنبال 
برخورد با مدافع حريف مصدوم شد و لنگان 
لنگان زمين بازى را ترك كرد تا جمشــيديان 

اولين تعويض اجبارى خود را انجام دهد.
ســلطانى كه يكى از تأثيرگذارترين بازيكنان 
پاس در اين فصل است با اين مصدوميت كه 
ظاهراً جدى اســت مدتى را بايد از تمرينات 

دور بماند و اميدواريم زودتر بهبود يابد.
به رغم ايــن برترى، تيم پاس عقب نشــينى 
ناخواسته اى پيدا كرد و اين فرصت به حريف 
داده شــد تا از الك دفاعى خود خارج شود و 
براى جبران گل خورده تالش كند. بازيكنان 
پاس به خوبى بازى را كنترل كردند و به خوبى 
روزنه هاى دفاعى خود را بستند تا نيمه اول با 

برترى پاس به پايان برسد.
با شــروع نيمــه دوم دوميــن بازيكن پاس 
نيز مصدوم شــد و دوميــن تعويض اجبارى 
جمشــديان رقم خورد تا عــارف اكبرى نيز 

زمين بازى را ترك كند.
در نيمه دوم تيم پاس با دفاع چند اليه اجازه 
نفس كشــيدن را به تيم سردار نداد و مهدى 
نصيرى به زيبايى خط دفاعى خود را رهبرى 
كرد، تيم سردار كه بازى را باخته بود حمالت 
زيادى را از جناحين روى دروازه پاس تدارك 
ديد كه مدافعين هوشيار پاس اين حمالت را 

يكى پس از ديگرى دفع كردند.
تيم سردار 2حمله خطرناك در دقايق 60 و 70

روى دروازه پاس داشــت كه محمد صابرى، 
سنگربان پاس ضربه حامد كتاب قلعه را ابتدا 
مشت كرد و ســپس به زيبايى مانع از گلزنى 

حريف شــد. در دقيقه70 نيز تيم ســردار تا 
آستانه زدن گل تساوى پيش رفت اما اين بار 
نيز سنگربان پاس با نوك انگشتان خود ضربه 
سنگين محمد لطفى را از زير طاق دروازه به 

كرنر فرستاد.
در اين ديــدار مهدى نصيرى در خط دفاع و 
مســعود رمضانى در خط حمله ستاره ميدان 
بودنــد البته محمد صابرى نيز با چند واكنش 

زيبا مانع فرو ريختن دروازه پاس شد.
در دقايق پايانى تيم سردار تالش زيادى براى 
گلزنى داشــت كه اين حمالت راه به جايى 
نبرد و پاس موفق شــد با تك گل حســين 
جودكى به 3امتياز شــيرين اين بازى دســت 
يافت و با كسب رتبه دوم جدول رده بندى در 
نيم فصل اول كارنامه خود را بست تا نيم فصل 

پرفراز و نشيبى را پشت سر بگذارد.
ســاير نتايج نيز به سود تيم پاس رقم خورد، 
چوكا صدرنشين رقابت ها در بندرعباس مقابل 
شهردارى ته جدولى بدون گل متوقف شد و 
ايران جوان بوشــهر نيز در شهر بابك بدون 
گل مســاوى كرد تا پاس به رده دوم صعود 
كند ديدار 2تيم شــهردارى بــم و نفت وگاز 

گچساران نيز 2 بر 2 مساوى تمام شد.
در ادامــه اين رقابت ها امــروز 3ديدار انجام 
مى شود كه در اين ديدارها، ملى حفارى اهواز 
با شهداى  رزكان كرج ديدار مى كند. شهداى 
بابلســر با نفت اميديه بازى دارد و در نهايت 
شــهردارى ماهشهر با شــهداى بابلسر ديدار 

خواهدكرد.

شكست سردار در دامنه الوند
پاس همدان يك .................................................................................................... سردار بوكان صفر

قضاوت چگينى 
در ليگ نونهاالن كشور 
 ايمان چگينى داور نهاوندى استان، فردا 

در ليگ نونهاالن قضاوت خواهدكرد.

از هفته چهاردهم رقابت هاى ليگ نونهاالن 
كشــور، فردا پنجشنبه يك بازى در اصفهان 
برگزار مى شــود كه تيم فوتبــال نونهاالن 
ســپاهان اصفهان ميزبان صبا رامشير است. 
اين بازى در ورزشــگاه صفائيــه اصفهان 

برگزار مى شــود كه قضاوت ايــن بازى را 
داوران استان همدان به عهده خواهندداشت. 
ايمان چگينى به همراه محمدمتين مصباحى 
و محمدرضا اســديان اين ديدار را قضاوت 

خواهند كرد.

جدول رده بندى ليگ برترفوتسال باشگاههاى استان(هفته هفت م)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

614+74212014فتح كبودراهنگ1
112+32019-74وحدت مالير2
11-73221919سروش مالير3
17+72141415ميثاق اسدآباد4
37-73131417فاتح اسدآباد5
55-71241419گرين كشاورز نهاوند6
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دستيار صوتى اپل يك نوجوان را از غرق 
شدن نجات داد

 نوجوان 18ساله اى كه خودرويش در يك رودخانه يخ زده سقوط 
كرده و در حال غرق شــدن بود، در حالى كه نمى توانســت موبايل 
خود را پيدا كند تا درخواست كمك كند، با صدا زدن دستيار صوتى 

هوشمند "سيرى"، جان خود را نجات داد. 
به گزارش ايسنا، «ســيرى(Siri)» دستيار صوتى هوشمند يا دستيار 
مجازى گوشى هاى آيفون شركت اپل است كه بعد از اينكه نوجوان 
از آن درخواســت كمك كرد، صداى وى را شــنيد و با مركز امداد 

تماس گرفت.
گائل مى گويد: خيلى وحشتناك بود و من فكر مى كردم دارم مى ميرم، 

اما خدا را شكر هيچ اتفاق بدى رخ نداد.

هدفونى كه با نور خورشيد شارژ مى شود
 يك شركت تجارى هدفون تازه اى را روانه بازار كرده كه نه تنها 

بى سيم است، بلكه با تابش نور خورشيد شارژ مى شود. 
به گزارش مهر ، شــركت JBL كه اين هدفون خورشيدى را توليد 
كرده، مى گويد براى اولين بار محصولى را براى استفاده عالقمندان به 
موسيقى روانه بازار كرده كه واقعا خدمات خود را به صورت ساده و 

بى دردسر در دسترس قرار مى دهد.
ايــن هدفون هــم از طريق بلوتوث به منبع پخش موســيقى متصل 
مى شود. يك باترى 700 ميلى آمپرى در درون اين هدفون تعبيه شده 
كه شارژ كامل آن از طريق پورت USB ظرف مدت 2ساعت ممكن 
است. اين باترى بعد از شارژ كامل مى تواند به مدت 24ساعت انرژى 

مورد نياز هدفون را تأمين كند.

«قلب» خود را با اين خوراكى سالم نگه داريد 
 نتايج تازه ترين بررسى ها حاكى از آن است كه مصرف فلفل قرمز 
به ميزان 4 بار در طول يك هفته احتمال ابتال به حمله قلبى را به ميزان 

قابل توجهى كاهش مى دهد. 
به گزارش فارس، نتايج تازه ترين بررســى ها نشان مى دهد مصرف 
فلفــل قرمز به ميزان 4 بار در طــول يك هفته احتمال ابتال به حمله 
قلبى را به ميزان قابل توجهى كاهش مى دهد.دانشمندان ايتاليايى در 
پژوهش هاى خود دريافتند، صرف نظر از اينكه رژيم غذايى افراد تا 
چه حد ســالم اســت، خوردن فلفل قرمز مى تواند آنها را از بيمارى 
قلبــى در امان نگه دارد.محققان با تحت نظر قرار دادن مصرف فلفل 
در 23هزار نفر و به مدت 8 سال دريافتند، مصرف مداوم فلفل قرمز 

مى تواند احتمال ابتال به بيمارى قلبى را تا 40 درصد كاهش دهد.

«آذر» گرم ترين ماه زمين شد 
 براســاس گفته دانشــمندان اداره ملى اقيانوسى و جوى اياالت 
متحده، نوامبر 2019 (آذر ماه) دومين ماه نوامبر گرم در ركورد جهانى 

اقليمى 140 ساله اخير بود. 
به گزارش فارس، براســاس گفته دانشــمندان اداره ملى اقيانوسى و 
جوى اياالت متحــده (NOAA)، نوامبر 2019 (آذرماه) دومين ماه 

نوامبر گرم در ركورد جهانى اقليمى 140 ساله اخير بود.
گزارش ماهانــه آب و هواى جهان (NOAA) كه روز دوشــنبه 
منتشر شــد، نشان داد ميانگين دماى جهانى سطح زمين و اقيانوس 
براى ماه نوامبر 0/92 درجه ســانتيگراد باالتر از ميانگين قرن بيستم 
بوده و اين باعث شــده اســت كه ماه نوامبر اخير دومين ماه نوامبر 

گرم جهان باشد.

استفاده آتش نشانى هلند از ماشين هاى برقى
 اداره آتش نشــانى شهر آمســتردام هلند با هدف كمك به حفظ 
محيط زيســت و كاهش آلودگى هوا در حال آزمايش ماشــين هاى 

آتش نشانى برقى است.
بــه گــزارش مهر، اين ماشــين ها كه توســط شــركت اتريشــى 
Rosenbauer توليد شده اند، اگر چه برقى هستند اما يك ژنراتور 
كمكى ديزلى هم دارند كه در صورت نياز به افزايش قدرت خودرو 
به كمك موتور برقى آن مى آيد و لذا اين ماشــين عمال يك كاميون 
هيبريدى است.ماشــين يادشــده كه طراحى اوليه آن در سال 2016 
انجام شده، قرار است در صورت كسب اطمينان از صحت عملكرد 
به طور گســترده به كار گرفته شود. عالوه بر هلندى ها، آلمانى ها هم 
درصدد استفاده از ماشين هاى آتش نشانى برقى در شهر برلين هستند.

مديركل فرهنگ و  ارشاد همدان خبر داد
584 ناشر متقاضى حضور 
در نمايشگاه كتاب همدان

 نيمه دوم دى ماه نمايشگاه بزرگ كتاب در همدان 
برگزار مى شود، تا كنون 584ناشر براى حضور در اين 

نمايشگاه ثبت نام كرده اند. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان 
بــا بيان اين مطلب گفت: ثبت نام تــا 29 آذرماه ادامه 
خواهدداشــت و تا كنون 584واحد انتشاراتى براى 

شركت در اين نمايشگاه نام نويسى كرده اند.
احمدرضا احســانى با بيان اينكه ثبت نام ناشران براى 
حضور در دوازدهمين نمايشگاه كتاب همدان از نهم 
آذرماه آغاز شــده اســت، اظهار كرد: بر اساس آنچه 
مؤسسه نمايشگاه هاى فرهنگى كشــور اعالم كرده، 
ميزان اســتقبال نسبت به ســال هاى قبل و نسبت به 
ساير نمايشگاه هاى كتاب در استان هاى ديگر، افزايش 
يافته است. وى با اشاره به ثبت نام ناشران از استان هاى 
تهران، قم، مشــهد، اصفهان، گيالن، قزوين و همدان، 
يادآور شد: عالقمندان مى توانند بن كتاب تهيه كرده 
و تا 3هفته پس از پايان نمايشگاه به كتاب فروشى هاى 

منتخب استان مراجعه كنند و كتاب بخرند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان اضافه 
كرد: در قالب اين طرح، دستگاه كارتخوان در اختيار 

كتاب فروشى ها قرار خواهدگرفت.
وى با بيان اينكه بن ها با 20درصد تخفيف به فروش 
مى رسد، خاطرنشان كرد: بن ها در سه قيمت 50، 100
و 150هزار تومانى پيش بينى شده كه با احتساب يارانه 
دولتــى و يا تخفيف، به قيمــت 40، 80 و 120هزار 

تومان به فروش خواهدرسيد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان 
همچنين تصريح كرد: ناشــران ملزم هستند كتب را 
با 10درصد تخفيف به فروش برسانند كه با تخفيف 
20درصدى بن ها، ميزان تخفيف به 30درصد مى رسد.
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان با اشاره 
به برگزارى نمايشگاه كتاب بعد از سال ها وقفه گفت: 
نمايشگاه بزرگ كتاب در همدان در نيمه دوم دى ماه با 

حضور ناشران سراسر كشور برگزار خواهدشد.  
احمدرضا احسانى اظهار كرد: هيچ يارى به ما نزديك تر 
از كتاب نيست و بسيارى از مشكالت روحى با مطالعه 

كتاب از سر راه ما برداشته مى شود.  
وى با بيان اين كه كار مطبوعاتى نياز به قوه تحليل دارد 
كه اين امر با مطالعه كتاب افزايش مى يابد، اضافه كرد: 
با ترويج كتابخوانــى و تبديل مطالعه به يك عادت، 
قــدرت تعقل ما تقويت و قــدرت تحليل و تصميم 

گيرى به مراتب افزايش پيدا مى كند.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان 
اضافه كرد: اطالعاتى كــه از مطالعه در فضا مجازى 
به ما مى رسد، معموال اطالعاتى سطحى، غيرعميق و 
پراكنده هســتند كه بعد از مطالعه نمى توانيم از آن ها 
به شكل كاربردى بهره ببريم چراكه اين اطالعات به 

راحتى فراموش مى شوند.  
وى كتاب را به عنوان مشاور در تمام لحظات زندگى 
دانســت و اظهار كرد: كتاب پديده ارزشمندى است، 
اطالعاتى كه از طريق مطالعه كتاب به انســان منتقل 
مى شود معلوماتى عميق هستند كه مى توان به عنوان 

يك علم از آن در زندگى بهره ببريم.  
احســانى بــا بيــان اين كه بــا مطالعــه كتاب به 
تجربيــات بســيارى مى توان دســت يافت و به 
كتابخوانــى در جامعــه نياز داريم، يادآور شــد: 
آشــنا كردن خانواده ها با كتــاب اهميت زيادى 
دارد امــا در همدان به عنوان يك شــهر فرهنگى 
تعداد كتابفروشــى و دسترسى به كتاب بسيار كم 
است و ســرمايه گذارى در حوزه كتاب شايد در 
ابتدا جواب ندهد اما بايد راهكار بيشتر كتابخوان 

شدن مردم همدان را پيدا كنيم.  
وى خاطرنشــان كرد: با توجه بــه گرانى كاغذ و 
افزايش قيمت دسترســى مردم به كتاب كم شــده 
اســت اما طى تحقيقات ميدانى كه صورت گرفت، 
متوجه شــده ايم در يك ماه گذشته نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشــته ميزان خريد كتاب زياد شده 
كه نشانگر اين است شــهر ما به سمت كتابخوانى 

حركت مى كند.  

صنعت گردشگرى برگ برنده اى 
نسبت به صنايع ديگر است

 امروزه صنعت گردشــگرى در توليد محصــول و بكارگيرى افراد 
مختلف نقش بســزايى داشته و  سن و سال براى آن معنا ندارد صنعتى 
كه همه افراد را در خود جــاى مى دهد و برگ برنده صنايع ديگر بوده 
است كه قابل مقايسه با آن ها نيست. عضو هيأت علمى گروه جهانگردى 
دانشگاه با عنوان اين مطلب گفت : جهان به طور طبيعى تجربه بسيارى 
در حوزه علم و دانش گردشــگرى داشته و خيلى از چيزهاى مرتبط با 

ادبيات نظرى و مبانى صنعت گردشگرى را در خود جاى داده است.
محمدحســن زال با بيان اينكه صنعت گردشگرى يك صنعت جهانى 

بوده است، اظهار كرد:
صنايع مختلف شــامل ساز و كارهايى است كه هزينه خواهد داشت، به 
طور مثال كمپانى ماشــين كه زمين هاى زيادى را بايد به آن اختصاص 
دهيم چراكه با اين كار  خساراتى همچون آلودگى هوا و استخراج منابع 

زير زمينى در دراز مدت بسيار كمرشكن خواهد بود.
عضو هيأت علمى گروه جهانگردى دانشگاه مازندران خاطرنشان كرد: 
گردشــگرى اين تــوان را دارد كه منابع در حال مــرگ از جمله منابع 

فرهنگى را احيا كند.
زال با اشاره به اينكه لذت گردشگرى مبتنى بر طبيعت و فرهنگ است، 
گفت: گردشگرى در طبيعت مى تواند به عنوان يكى از مهم ترين جاذبه ها 
در نظر گرفته شــود و امروزه با از بين رفتن طبيعت، اين حساســيت ها 
بيشتر شــده و احتمال خطر را دوچندان مى كند چراكه اين امر نيازمند 

رفتار مسئوالنه زيست محيطى و فرهنگى است.
صنعت گردشگرى قابل مديريت است

وى يادآورشد: فرهنگ گردشگرى مى تواند در حال احيا و قابل مديريت 
باشد چنانچه امروزه ايجاد استقرار صنايع مختلف در دل طبيعت باعث 

شده فرهنگ گردشگرى به فرهنگ چند كاال بودن تبديل شود.
عضو هيأت علمى گروه جهانگردى دانشگاه مازندران افزود: رفتارهاى 
صنايع مختلف باعث مى شــود اســتانداردهاى ميزان تخريب در دراز 
مــدت افزايش يابد و اينگونه رفتارها باعث مى شــود نتوانيم از صنعت 

گردشگرى بهره كافى را ببريم.

يادواره شهداى فصل پاييز مريانج برگزار 
مى شود

 رئيس ســتاد يادواره شــهداى شــهر مريانج گفت: بيست و نهمين 
يادواره شهداى فصل پاييز شهر مريانج برگزار خواهد شد.

حميدرضــا محمدى امروز در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در همدان 
با اشــاره به يادواره شــهداى  مريانج اظهار كرد: شهر مريانج به عنوان 
تنهاترين شــهر در ايران است كه يادواره شــهداى خود را به صورت 

فصلى برگزار مى كند.
وى ادامه داد: به همين منظور بيســت و نهمين يادواره شــهداى شهر 
مريانج، چهارشنبه شــب اين هفته بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد 

جامع مريانج برگزار خواهد شد.
رئيس ستاد يادواره شهداى شهر مريانج گفت: خطيب توانا حجت االسالم 
سيد حسين مومنى از فضالى حوزه علميه قم سخنران اين مراسم خواهد 

بود و نواى ميثم احمدى پور نيز گرمابخش محفل شهداست.
وى شهر مريانج را مهد ايثار و شهادت عنوان كرد و افزود: مريانج شهر 
كوچكى است كه با وجود وسعت و جمعيت كم اما از آغازين روزهاى 
مبارزات عليه رژيم منحوس شاهنشاهى نقش كليدى داشته و شهيدانى 

نيز در اين ايام تقديم انقالب كرده است.
محمدى بيان كرد: در دوران دفاع مقدس نيز در حالى كه جمعيت شهر 
مريانج به 6 هزار نفر مى رســيد، بالغ بر يك هزار و 500 ايثارگر را روانه 
جبهه ها كرده است كه از اين جمع، 163 پروانه عاشق بال گشودند و به 

درجه رفيع شهادت نائل آمدند.
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 هفته آينده بازرسان شوراى جهانى 
صنايع دستى براى ارزيابى و بررسى 
ظرفيت ها و شــاخص هاى منبت اين 
شهرســتان به منظور ثبت جهانى اين 
اثر ملى وارد مالير مى شــوند. رئيس 
اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
دى ماه  دوم  گفت:  مالير  صنايع دستى 
هيأتى متشكل از دكتر «غاده هيجاوى» 
رئيس منطقه آسيا و اقيانوسيه شوراى 

جهانى صنايع دستى، «كِوين مورى»
ابراهيم جليلى بيان كرد: معاون منطقه 
آسيا و اقيانوســيه در شوراى جهانى 
صنايع دستى و «ويدا توحدى» مسئول 
ثبت شــهرهاى ملى و جهانى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دســتى براى پيگيــرى پرونده ثبت 

جهانى منبت به مالير سفر مى كنند.
وى هدف از ســفر بازرسان شوراى 

جهانى صنايع دســتى به ماليــر را ارزيابى جهانى 
شــدن منبت مالير و بازديــد از ظرفيت هاى مبل و 
منبت اين شهرستان عنوان كرد و افزود: در اين سفر 
يك روزه بازرسان شــوراى جهانى صنايع دستى از 
شهرك صنعتى خوشــه مبلمان مالير در حاجى آباد 

نيز بازديد مى كنند.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنايع دستى مالير نشســت بازرسان در فرماندارى 
ويژه ماليــر، بازديد از بازار مبل ماليــر، بازديد از 
دانشــگاه هاى ملى و آزاد اســالمى اين شهرستان 
و بررسى فنى و كارشناســى اين هنر صنعت براى 

جهانى شدن را از ديگر برنامه هاى بازرسان شوراى 
جهانى صنايع دستى به اين شهرستان عنوان كرد.

جليلى با اشــاره به آئين اســتقبال از بازرســان 
شــوراى جهانى صنايع دســتى در درياچه كوثر 
بيان كرد: آئين اســتقبال بايد با حضور پرشــور 
مــردم، فعاالن صنعت مبل و منبــت و هنرمندان 
اين شهرســتان باشــد كه نقش مهمــى در ثبت 

دارد. منبت  جهانى 
وى ادامه داد: در بازديدى كه پيشتر توسط بازرسان 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
صورت گرفت، شاخص هاى الزم براى ثبت جهانى 

منبت ارتقــا يافت و مالير آمادگــى كامل را براى 
حضور بازرسان شوراى جهانى صنايع دستى دارد.

جليلى نصــب المان هاى منبت در ورودى مالير در 
درياچــه كوثر، نصب المان نــورى در بازار مبل و 
ورودى مالير، منبت كارى روى درختان خشــكيده، 
نصب عنوان شهر ملى منبت در باكس هاى تبليغاتى 
سطح شــهر، نامگذارى خيابان ها و معابر به نام مبل 
و منبت و نصــب كتيبه منبــت در درياچه كوثر و 
بوســتان ها را از جمله اقدامات در راســتاى ارتقاى 

شاخص هاى ثبت جهانى برشمرد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 

دســتى مالير با اشاره به علمى شدن 
اين هنر صنعت گفت: در اين راســتا 
مركــز تخصصى مبل و منبت در فنى 
و حرفه اى، ســراى نــوآورى مبل و 
منبت در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مالير و مركز تحقيقات پيشرفته مبل و 
منبت در دانشگاه ملى مالير راه اندازى 
شده اســت. جليلى گفــت: هم اكنون 
دانشگاه ملى مالير در رشته مهندسى 
مبلمان و دانشــگاه آزاد اســالمى در 
رشته مهندسى صنايع چوب دانشجو 

مى پذيرند.
وى با بيــان اينكه بســترهاى الزم 
بــراى حضور بازرســان شــوراى 
جهانــى صنايع دســتى بــه مالير 
مهيا است و مشــكلى در اين زمينه 
نداريم، خواستار مشاركت و حضور 
گســترده فعاالن و هنرمندان مبل و 
منبت در سفر بازرسان شد و ابراز اميدوارى كرد: 
در آينده اى نزديك جشــن جهانى شــدن منبت را 

برگزار مى كنيم.
شهرســتان مالير با دارا بودن بيش از 4هزار كارگاه 
مبل و منبت و فعاليت بيش از 8 هزار اســتادكار به 
صورت مستقيم و بيش از 25هزار هنرمند به صورت 
غيرمســتقيم در اين هنر صنعت، سال 95 به عنوان 

شهر ملى منبت ثبت شد.
درحال حاضر بيش از 60درصد مبلمان منبت كشور 
در مالير توليد مى شود و پرونده ثبت جهانى اين هنر 

در مراحل نهايى است.

 بزرگداشت مهدى رهبر در عرصه ملى در حالى 
برگزار شده است كه اين روزها، اين فرد تأثيرگذار و 
ميراث گرانبهاى باستان شناسى رد پاى مطالعات و 

كاوش هايش در نهاوند مشهود است.
كلنگ باستان شناسى اين باستان شناس حاال به كلنگى 
طاليى توصيف و گفته شد كه او هرجا آن را مى زند 

آثار ارزشمندى يافت مى شود.
درحال حاضر كاوش تپــه نقاره چى در نهاوند اوايل 
شــهريور ســالجارى به سرپرســتى مهدى رهبر، 

باستان شناس مشهود كشور، آغاز شده است. 
اين تپه با توجه به ارتباط آن با معبد الئوديســه 
در منطقه دوخواهــران از نظر دوره زمانى كه به 
دوران ســلوكى مربوط مى شــود، بسيار باارزش 
اســت و به لحاظ باستان شناســى و گردشگرى 
مى تواند در توسعه شهرســتان نقشى موثر داشته 
باشــد. از دوران يونانيان در ايران آثار مهمى در 
دست نيست و نتايج اين كاوش شهرستان نهاوند 
را در زمينه گردشگرى در ســطح بين المللى نيز 

مى كند.   مطرح 
نــام برخــى از افــراد در حــوزه باستان شناســى 
آن قدر آشناســت كه آن ها را به ســتون هاى اصلى 
كه  پيشكســوتانى  تبديل كرده اند،  باستان شناســى 
حضورشــان براى آن ها كه در ميانه  راهند، غنيمت 

است تا بر مدار تجربيات شان حركت كنند.
فعاليت هاى مهدى رهبر از سال 1354 شروع شد و 
تا به امروز ادامه دارد، رهبر در پهنه جغرافيايى ايران 
اعم از خراسان، سيستان، كرمانشاه، همدان، سمنان، 
شوش و خوزستان فعاليت هاى باستان شناسى انجام 
داده كــه شــاهكار آن محوطه «بنديــان درگز» در 

خراسان رضوى است.
تسلط مهدى رهبر به زبان يونانى يكى از ويژگى هاى 
مهم اين باستان شناس شــهير است، اين زبان براى 
تاريخ هخامنشــى بسيار اهميت دارد. از سوى ديگر 

با توجه به روابط و تأثير فرهنگى ايران و يونان يكى 
از داليل موفقيت اين باستان شــناس به عنوان يك 
متخصص دوران تاريخى، دسترســى به منابع دست 
اول اســت كه به هر پژوهشگر اين توان را مى دهد 

تا برتر باشد.
با دقت نظر او و به كارگيــرى روش هاى علمى كه 
در برخى محوطه هاى تاريخى مانند شــوش به كار 
گرفتند، معرفى و شناســايى بخش هــاى مختلف 

باقى مانده تاريخى را به درستى انجام مى دهند.
رهبر در محوطه هاى زيــادى كاوش انجام داده كه 

همگى از محوطه هاى شاخص هستند.
در ايــن زمينه، مســعود گلــزارى، باستان شــناس 
پيشكسوت و دوســت و همدوره مهدى رهبر، نيز 
در صحبت هايى كلنِگ باستان شناســى مهدى رهبر 
را كلنگى طاليى دانســت كه نتايــج كار او در هر 
محوطه به كشــف آثار و سازه هاى خاص و مهمى 
منجر مى شود و گفت: او اگر كلنگ خود را در همين 
مكان «سالن اجتماعات موزه ملى هم به زمين بزند» 
آثار مهمى به دست مى آورد، كه محمدحسن طالبيان، 
معاون ميراث فرهنگى به شــوخى گفت؛ «به مخزن 

موزه ملى مى رسد».
براى مهدى رهبر سايت هاى تاريخى مهم اند نه افراد
محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگى، وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، در آئين 
گراميداشت رهبر با خواندن متن تقديرنامه على اصغر 
مونسان، وزير ميراث فرهنگى ، گردشگرى و صنايع 
دســتى به فعاليت هــاى مهدى رهبر اشــاره كرد و 
گفت: به اســتاد رهبر عالقه ويژه اى دارم و از زمانى 
كه افتخار كار در چغازنبيل را داشــتم از نزديك با 
فعاليت هاى گسترده  او و ميرعابدين كابلى در زمان 

جنگ در اين محوطه آشنا شدم.
وى نيز با اشــاره به كلنگ طاليى اســتاد رهبر كه 
هرجا مى زند آثار ارزشمندى يافت مى شود، گفت: 

در همه  محوطه ها در حوزه باستان شناسى و مرمت، 
فعاليت هاى قابل توجهى انجام داده  است.

طالبيان گفت: نگاه من نســبت به باستان شناســى 
و حفاظت و مرمت با وجود ايشــان وســيع تر شد، 
چون اســتاد رهبر عالوه بر باستان شناسى به حوزه 
معاونت ميراث فرهنگــى كمك هاى زيادى كرده و 
همواره كارشــناس دقيق و منصفى بوده و با عدالت 

رفتار كرده است.

او با بيــان اين كه رهبر در زمان همه  مديريت ها در 
جلســات حضور دارد و بــه كارش ادامه مى دهد، 
گفت: براى وى آثار و سايت هاى تاريخى مهم اند، 

نه افراد. 
 باستان شناســان؛ ســربازانى كه هميشه 

آماده مأموريت اند
مهدى رهبر هم در ســخنانى، باستان شناسان را به 
سربازانى تشــبيه كرد كه فقط با يك كوله پشتى و 
بى هيچ چشمداشتى در بدترين شرايط آب و هوايى 
بــا تحمل دورى از خانواده به فعاليت مى پردازند و 
گفت: اگر كار مفيدى توانستم انجام دهم در راستاى 

اعتالى فرهنگ ايران بوده است.
وى در ادامه با اشــاره به سختى كار باستان شناسان، 
افزود: بازديد مســئوالن اين حوزه از محوطه هاى 
باستان شناســى و ديدار نزديك با باستان شناسانى 
كه در اين سايت ها مشــغول كار هستند، مى تواند 

خستگى اين افراد را از تن به در كند.
وى باستان شناسان را به سربازانى تشبيه كرد كه تنها 
با يك كوله پشتى آماده مأموريت هستند و هر زمان 
كه دســتورى براى انجام پروژه هاى باستانى در هر 
شرايطى پيش بيايد اســتقبال مى كنند و افزود: اين 
در حالى است كه بقيه افراد كارشناس در رشته هاى 
مختلف اين چنين نيستند و تا شرايط اسكان، خورد 
وخوراك و رفت و آمد مهيا نباشد راضى به همكارى 

نمى شوند.

دوم دى ماه ارزيابان جهانى به مالير مى رسند

منبت در يك قدمى ثبت جهانى

ردپاى باستان شناسى كه «كلنگ طاليى» دارد درنهاوند 

بزرگداشت ملى براى مهدى رهبر


