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غربت مديريت پروژه 
در همدان

 1- سيســتم مديريت عمرانى در ايران 
سيستمى خاص است كه از علم مهندسى 
بهره كافــى مى برد اما به روز نيســت و با 
پيشرفت هاى جهان چندان هماهنگ نيست.

در اين فرايند اين سيستم...

تقدير و تشكر 

اهالى اعضاى شوراى اسالمى 
و دهيارى  احمد آباد تپه

جناب آقايان 

مهندس حسن ظفرى
مدير كل محترم بنياد مسكن استان همدان 

مهندس نقى پور قاسمى 
 مدير محترم بنياد مسكن شهرستان همدان 

بدينوسيله شايسته است از زحمات بى شائبه ى شما بزرگواران و همكاران 
هاى  بارندگى  از  ديده  آسيب  واحد هاى  بازسازى  راستاى  در  محترمان 
پرداخت و  احداثى  فقره   38 قالب  در  كه  كه  جارى  سال  ماه  فروردين 
20 فقره تسهيالت تعمير و معيشتى بوده كمال تقدير و تشكر مى نماييم .

 مجهز به جديدترين تكنولوژى چاپ ليبل بدون سيلندر و كليشه
 چاپ و صحافى انواع كتاب ، پوستر و مجله

 خط توليد انواع دفتر مدرسه
 چاپ نشريه و روزنامه هاى محلى غرب و شمال غرب كشور

 مجهز به واحد طراحى و ليتوگرافى

مجتمع  بزرگترين 
بندى  بسته  و  چاپ                                                                                                                                                                             

كشور درغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

جشنواره برگزار نكنيد 

 درحال حاضر متهمان 17 پرونده مهم 
و ملى در زندان هســتند كــه اموال آنها 

بررسى مى شود.
مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
با اشــاره به ارجاع 1044 پرونده قاچاق 
كاال و ارز به تعزيرات حكومتى اســتان 
اظهار كرد: تاكنون 1032 پرونده مختومه 
اعالم شــده و 73 پرونــده باقى مانده كه 
بايد مورد رسيدگى قرار گيرد به طوريكه 
عملكرد در اين حوزه 98/9 درصد بوده 
است. عليرضا حســن پور، با بيان اينكه 
ميانگين رســيدگى به اين پرونده ها 32 
روز بوده كه 381 ميليارد و 575 ميليون و 
255 هزار و 392 ريال ميزان محكوميت 
قاچاقچيان كاال  وارز بوده است، تصريح 
كرد: در سال 98 در حوزه كاال و خدمات 
9هــزار و 452 پرونده وارد شــده و 9 
هزار و 625 پرونده نيز مختومه شده كه 
تعدادى مربوط به سال گذشته بوده است.

وى با بيان اينكه در حوزه كاال و خدمات 
169 پرونــده باقى مانده و ميزان عملكرد 
نيز 101/8 درصد بوده است، اعالم كرد: 
ميانگين زمان رسيدگى به اين  پرونده ها 
و 185 ميليــارد  و 108  بــود  روز   12
ميليون و 42 هزار و 612 تومان نيز مبلغ 

محكوميت آنها بوده است.
مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
از ارجاع هزار و 117 مــورد پرونده در 
حوزه بهداشــت و درمان بــه تعزيرات 
حكومتى اســتان در سالجارى خبر داد و 
گفت: تاكنون هزار و 118 پرونده در اين 

حوزه مختومه شده و عملكرد رسيدگى 
به پرونده ها 100/1 درصد بوده و به طور 

ميانگين در 9 روز رسيدگى شده است.
وى در ادامــه به 2 ميليارد و 832 ميليون 
و 894 هزار ريــال جمع محكوميت در 
حوزه بهداشــت و درمان اشــاره كرد و 
افــزود: در مجموع 11 هزار و 613 مورد 
پرونده به تعزيرات حكومتى وارد شــده 
و به 11 هزار و 775 مورد نيز رســيدگى 

شده است.
حسن پور خاطرنشان كرد: طى نظارت ها 
در حوزه گوشــت دريافتيم كه اختالف 
قيمت در مورد گوشــت همدان با ساير 
اســتان ها وجود دارد و اين باعث شــده 
گاهى كمبود در استان باشد، زيرا دامداران 
مايل هستند در استان هاى ديگر دام خود 
را بفروشند تا درآمد بيشترى كسب كنند.

وى همدان را اســتانى دامپرور دانست و 
گفت: خريدوفروش استان همدان گاهى 
در ســاير استان ها انجام مى شود و ما هم 
وقتــى ورود مى كنيم فشــارها به مردم 
برمى گــردد. مديركل تعزيرات حكومتى 
اســتان همدان با بيان اينكه اقداماتى در 
اين حوزه انجام شــده اســت، ادامه داد: 
جابه جايى ميدان دام يكى از موضوعات 
مورد توجه بوده كه در دست اقدام است.

وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا 
اجراى طرح دولت در زمينه سهميه بندى 
بنزين باعث افزايش پرونده ها و تخلفاتى 
شده اســت؟ اعالم كرد: براساس تعداد 
پرونده نمى توانيم دريابيم كه تخلف بيشتر 

بــوده يا كمتر، با اجراى اين طرح ممكن 
اســت متخلفانى سوءاستفاده هايى داشته 
باشــند. قبل از اجراى طرح سهميه بندى 
بنزين براى كنترل بازار در آبان 53 اكيپ 
بازرسى فعال شد كه نتيجه آن رسيدگى 
به 183 پرونده بود. حسن پور از افزايش 
اكيپ هاى بازرسى تعزيرات حكومتى در 
آذرماه خبر داد و يادآور شــد: در آبان ماه 
امســال 345 مورد بازرسى انجام شد كه 
در آذر به هزارو 100 مورد رسيد و 401 

مورد پرونده نيز تشكيل شد.
با  همدان  حكومتــى  تعزيرات  مديركل 
تأكيد به اينكه هيچ برنامه سازمان يافته اى 
براى افزايش نرخ ها در همدان نداشــته 
ايم، گفت: در 9 ماهه ســال گذشــته در 
حــوزه كاال و خدمات 9هــزار و 455 
پرونده تشــكيل شــده زيرا پارســال با 
شــرايط حساســى روبه رو بوديم اما در 
9 ماهه امســال به 6هزار و 765 پرونده 
كاهش يافته اســت. وى تصريح كرد: از 
461 پرونده اى كه در حوزه گشت سيار 
تشكيل شده، بيش از 90 درصد مربوط به 
شكايت مردمى بوده، ضمن اينكه امسال 
هزار و 127 پرونده مربوط به شــكايت 
مردمى تشكيل شــده كه 5 ميليارد ريال 

جريمه شاكى خصوصى بوده است.
مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
از تشــكيل 78 مورد پرونــده قاچاق در 
حوزه منسوجات در تعزيرات حكومتى 
اســتان خبر داد كه محكوميت آنها بيش 
از 95 ميليارد ريال بوده اســت، افزود: 3

پرونده مهم در حوزه پوشاك و در حوزه 
دســتگاه ديجيتالى ماينر نيز 39 پرونده 

تشكيل شده است.
وى كشــف 438 دســتگاه ماينــر در 
شهرســتان نهاوند را از ديگــر اقدامات 
تعزيرات در ســالجارى دانست و اظهار 
كرد: 31 فقــره پرونده در حــوزه برنج 
تشــكيل شــده كه محكوميت يكى از 
پرونده ها به دليل تقلب بوده و يك نفر در 

اين زمينه بازداشت شده است.
حســن پور ادامه داد: محكوميت يكى از 
پرونده ها به قــرار دادن برنج خارجى در 
كيســه هاى برنج ايرانى بوده كه ميزان آن 
5 تن بوده و مبلغ 13 ميليارد ريال جريمه 

براى او تعيين شده است.
وى با اشاره به توقيف هزار و 354 حلقه 
الستيك ســوارى و 5هزار و800 حلقه 
الســتيك كاميون و همچنيــن 2 پرونده 
توزيع الســتيك دولتى خارج از شبكه 
گفت: ميزان محكوميت الستيك كاميون 

85 ميليارد ريال است.
مديركل تعزيرات حكومتــى همدان از 
تشــكيل 201 پرونده سيگار خبر داد كه 
بيش از 22 ميليارد ريال جمع محكوميت 
آنها بوده است و خاطرنشان كرد: همچنين 
150 ميليارد و 981 ميليون ريال از جرايم 
در 9 ماهه امسال از محكوميت ها وصول 
و وارد خزانه شده است و درحال حاضر 
متهمــان 17 پرونده مهم و ملى در زندان 
هستند كه اموال آنها بررسى مى شود كه 

ممكن است برخى مشمول عفو شوند.

گرانى در همدان سازمان يافته نيست

معاون وزير كار در همدان به تقويت تعاونى ها تاكيد كرد

فعاليت رقابتى تعاونى ها
■ روز گذشته معاون وزير از شركت هاى تعاونى ويسپار، خوراك آفرين و توليد يخچال آروين دى  بازديد كرد

پيشنهاد شوراى عالى 
نظام پرستارى

بسته هاى 
خدمتى 

جايگزين 
« قاصدك» شود

مدير عامل شركت آب و فاضالب استان 
در جمع خبرنگاران:

آبفا 29 ساله شد
■ 16 كيلومتر از شبكه آب همدان اصالح و توسعه يافت
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غربت مديريت پروژه در همدان
 1- سيســتم مديريت عمرانى در ايران سيستمى خاص است كه 
از علم مهندســى بهره كافى مى برد اما به روز نيست و با پيشرفت هاى 

جهان چندان هماهنگ نيست.
در اين فرايند اين سيســتم بــا علوم جديد و كارهــا و فعاليت هاى 

تسهيل كننده آشنا است اما در عمل از اين علوم بهره كافى نمى برد.
2- مديريت پروژه اتفاق جديدى نيســت اما ايــران در به كارگيرى 
اين علم و تخصص چندان موفق نبوده و همچنان پروژه هاى ناموفق، 

طوالنى و بى مديريت در كشور اجرا مى شود.
پروژه هايى كــه در صورت مديريت درســت و بهره بردارى به موقع 
مى توانست مشكالت مردم را كمتر كند اما اكنون بر مشكالت افزوده 
اســت و همه اين پروژه ها نيازمند هزينه بسيار براى اتمام و تكميل و 

حتى نگهدارى در اين شرايط است.
3- سال هاســت مديريت زمان در مديريت پروژه براى جهان ارزش 

يافته است. 
ساخت هتل و ســاختمان هاى بلند مرتبه در چند روز در كشورهاى 
خارجى، توليد زمان بندى شــده و مواردى از كاهش زمان ســاخت و 
توليــد، همواره در اذهان ايرانيان بازديدكننــده از پروژه هاى خارجى 
هســت هرچند درعمل اين اتفاق در كشور رخ نداده و كار بر همان 

روال سابق پيش مى رود.
4- زمان بنــدى پروژه ها و نصب روزشــمار در آنها گاهى در برخى 
شهردارى هاى كشور رخ داده هرچند خرابى روزشمارها يا رد شدن از 
زمان بندى به تشــكيل لطيفه هايى در اين زمينه منجر شد اما اين اتفاق 

خوب و گسترش آن الزم بود.
البتــه تبليغاتى بودن اين حركــت و دورى آن از نگاه علمى از داليل 

گسترش نيافتن آن بود.
5- برخى پروژه ها در شــرايط تحريم خوب پيش نمى روند و ممكن 
اســت نتوانند زمان بندى را رعايت كنند اما بيشتر پروژه هاى عمرانى 
و توليدى اين مشــكل را ندارند و مى توانند با مديريت درست زمان، 

در زمانى كوتاه تر به بهره بردارى برسند و از مشكالت مردم بكاهند.
در مديريت زمان بايد اين مورد براى افكار عمومى مشخص شود كه 
دليل كندى پروژه چيســت؟ و چگونه مى توان اين مشكل را برطرف 

كرد.
6- در ايران مديرانى هســتند كه به تبديل حوزه تحت مديريت خود 
به كارگاه بزرگ عمرانى مى نازند و به اينكه كشــور يا استان تبديل به 

كارگاهى فعال شده است، افتخار مى كنند.
اين اتفاق، اتفاق مباركى است به شرط آنكه اين كارگاه در پروژه هاى 
مشخص براى سال ها متوقف نشود و هدررفت زمان و سرمايه در چند 

پروژه نبوده و در نهايت پروژه نيمه تمام رها نشود.
7- در اســتان در مواقعى ماندگارى پروژه ها در زمان ساخت بيش از 
زمان بهره بردارى اســت و اين اتفاق به بخش خصوصى نيز سرايت 

كرده است.
از برج تا هتل و پتروشيمى و مصلى و تقاطع در ليستى قرار مى گيرند 
كه بايد مديريت پروژه در آنها بازبينى شود تا به حال كه رئيس جمهور 
از درس آمــوزى از نژاد زرد در تالش و مديريــت زمان در پروژه ها 

سخن مى گويد، اين درس آموزى مفيد توسعه استان واقع گردد.

17 درصد همدانى ها  فشار خون دارند
 ميزان شــيوع فشارخون باال در جمعيت باالى 30 ســال اين استان حدود 17 درصد 

است.
مدير گروه بيمارى هاى غيرواگير معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم  پزشكى همدان گفت: 
بســيج ملى كنترل فشارخون ارديبهشــت و خرداد ســالجارى با هدف افزايش نسبت 

شناسائى، شروع مراقبت و درمان بيماران مبتال به فشارخون باال اجرا شد.
راضيه سادات ميرمعينى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: اين طرح با هدف افزايش آگاهى 
جامعه نسبت به عوامل خطر، پيامدها و اهميت تشخيص زودرس و كنترل فشارخون باال 

صورت گرفت كه نتيجه آن غربالگرى 650 هزار نفر از جمعيت استان بود كه بيش از 14
هزار نفر فرد مشكوك به بيمارى فشارخون باال شناسايى شد.

وى اظهار كرد: خون در داخل شريان ها داراى نيرويى است كه فشارخون ناميده مى شود 
و مولد آن قلب اســت. ميرمعينى با بيان اينكه فشارخون داراى 2 سطح باال (سيستول) و 
پايين(دياستول) است ادامه داد: فشارخون باال در نتيجه افزايش بيش از حد طبيعى جريان 

خون بر ديواره شريان ها ايجاد مى شود.
وى افزود: مقدار فشارخون بايد بر اساس چند اندازه گيرى كه در موقعيت هاى جداگانه و 
در طول يك دوره زمانى اندازه گيرى شــده، تعيين مى شود و اگر فشارخون به طور دائمى 

باالتر از حد طبيعى باشد، به آن فشارخون باال مى گويند.

مدير گروه بيمارى هاى غيرواگير معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم  پزشكى همدان 
گفت: فشــارخون باال قاتل آرام ناميده مى شــود و دليل آن اين اســت كه بسيارى 
از مــردم مبتال به آن از وجود ايــن بيمارى در خود اطالعــى ندارند در حالى كه 
هر فردى مى تواند با يك آزمايش ســاده براى ارزيابى فشارخون، به بيمارى خود 

پى ببرد.
ميرمعينى اضافه كرد: فشــار خون 2 نوع اوليه و ثانويه دارد كه در نوع اوليه كه 95 درصد 
موارد بيمارى را به خود اختصاص مى دهد، علت بروز فشــارخون باال مشخص نيست و 
عوامل خطرى مانند سن باال، جنس مرد، مصرف نمك، چاقى، ديابت و سابقه خانوادگى 

در بروز آن دخالت دارند.

معاون وزير كار در همدان به تقويت تعاونى ها تاكيد كرد

فعاليت رقابتى تعاونى ها
■ روز گذشته معاون وزير از شركت هاى تعاونى ويسپار، خوراك آفرين و توليد يخچال آروين دى  بازديد كرد

مساعدت 220 ميليونى به بيماران 
سخت درمان همدان

 مسئول امور مشاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان از مساعدت 220 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان 

همدان خبر داد.
حميد شاكرى صفت در گفت وگو با فارس از برگزارى يكصد و هفتاد 
و ششمين جلسه امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان خبر داد 

و اظهار كرد: در اين جلسه پرونده 9 بيمار بررسى شد.
وى با اشــاره به مساعدت بالعوض 140 ميليون ريالى مجمع خيرين 
سالمت همدان به بيماران افزود: 80 ميليون ريال وام قرض الحسنه در 

اختيار بيماران قرارمى گيرد.
مســئول امور مشــاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان خاطرنشــان كرد: در اين جلسه تصويب شد 2 بيمار 
زيرپوشــش طرح سخاوت و يك بيمار نيز زير پوشش طرح مهربانى 

قرارگيرد.
وى با اشــاره به اينكــه در مجمــوع 220 ميليون ريال بــه بيماران 
سخت درمان مساعدت شد گفت: بيماران گروه هدف مجمع خيرين 
سالمت همدان بيماران سخت درمان مبتال به سرطان نيازمند بزرگسال، 
كودكان ناشنوا و كم شنوا، كودكان داراى بيمارى قلبى، كودكان داراى 
اختالل رشــد، كودكان داراى بيمارى حاد چشــمى و كودكان داراى 

شكاف لب و كام نيازمند هستند.
شاكرى صفت با بيان اينكه بى شك اين اقدام خير در نزد خداوند منان 
بى اجــر نخواهد ماند افزود: خيرين مى تواننــد كمك هاى خود را به 
شماره كارت 6037991199528096 واريز كنند يا براى راهنمايى با 

شماره 38278084 و 38278083 تماس بگيرند.

برو نان بخور كه خربزه آب است
مهدى ناصرنژاد »

 مصداق معروف ما ايرانى ها كه مى گوييم «برو نان بخور كه خربزه 
آب اســت» حكايت امروز و عينى اكثر قريب به اتفاق فروشگاه هاى 
بزرگ و زنجيره اى است كه به جاى عرضه مايحتاج اصلى و پرمصرف 
مردم با قيمت هاى مناســب و عادالنه، كاالهاى غيرضرورى را تبليغ 

مى كنند. 
اينگونه فروشــگاه ها كه تاكنون در تدارك و عرضه كاالهاى اساسى و 
مورد نياز قشــر مردم نظير انواع گوشت تازه و فرآورده هاى پروتئينى 
ناكام مانده و نتوانســته اند بدين طريق مشــترى جلب كنند، به تبليغ 
بســيارى اجناس غيرضرورى و تفننى نظير انواع سس ها، شكالت و 
كيك، دستمال كاغذى، مكمل شوينده ها و تنقالتى نظير كافى ميكس 
و ... روى آورده و ســعى دارند با تعيين درصدهايى تخفيف كاذب و 
قرعه كشى هاى نمايشــى و جوايز نقدى و كاالهاى ضميمه، كسب و 

كار خود را رونق بدهند. 
هايپر ماركت هــاى زنجيره اى درحالى بــراى اجناس غيرضرورى و 
دست سوم و چهارم خويش در سبد مصرف خانوار، تخفيف هاى 5 تا 
50 درصدى قائل مى شوند كه مردم كامًال اينگونه شيوه هاى تبليغاتى 
را مى شناســند و مى دانند اكثر قيمت هاى درج شــده به عنوان قيمت 

مصرف كننده روى بسته بندى ها غيرواقعى و صورى است. 
ــدى و  ــاى تولي ــيارى كارگاه ه ــى بس ــفته بازار كنون ــفانه در آش متأس
ــا ســفارش  ــد، ب ــد شناخته شــده ندارن بســته بندى و توزيــع كــه برن
شــركت ها و فروشــگاه هاى زنجيــره اى، رقم هــاى چنــد برابــر 
ــاى  ــده روى كااله ــت مصرف كنن ــوان قيم ــه عن ــى ب ــت واقع قيم
مــورد نظــر درج مى كننــد تــا هــم بازاريابــى كننــد و هــم 
ــراى  ــى ب ــازه داران محل ــى مغ ــوپرماركت ها و حت ــگاه ها و س فروش

ــته باشــند.  ــاز داش ــه مشــترى دســت ب ــف ب تخفي
چنيــن شــيوه مردم فريبــى بــراى بازاريابــى بــه طرفنــد و بازارگرمــى، 
ــت و  ــده اس ــل ش ــز تبدي ــى ني ــاى محل ــا و بازارياب ه ويزيتوره
قاعدتــاً نماينــدگان شــركت هايى در بخــش كاالهــاى خــود موفــق 
هســتند كــه درصدهــاى تخفيــف بيشــترى نســبت بــه قيمــت روى 
ــده و  ــع مصرف كنن ــد و درواق ــاظ كنن ــندگان لح ــراى فروش كاال ب
ــه تخفيفــى  ــه قيمت هــاى واقعــى از هيچگون ــا توجــه ب ــدار ب خري
بهره منــد نمى شــوند و فقــط ســودهاى اضافــى و نامتعــارف 
توســط فروشــگاه ها بــه عنــوان تخفيــف از قيمــت فــروش حــذف 

ــچ! ــر هي ــود و ديگ مى ش
ــالم از  ــت ناس ــا در رقاب ــن روزه ــه اي ــى ك ــده ى غلط ــن قاع چني
فروشــگاه هاى بــزرگ بــه مغازه هــاى كوچــك و محلــى هــم 
تســرى يافتــه در چرخــه اقتصــادى جامعــه مــا آســيب هاى غيرقابــل 
جبرانــى بــه باورهــاى مــردم وارد مى ســازد و درواقــع نفــس كار و 
كاســبى حــالل بــه شــدت رنــگ باختــه اســت و بــه هــرج و مــرج 
اقتصــادى منجــر شــده اســت، آنچنــان كــه راســت و دروغ از هــم 

قابــل تميــز نيســت. 
بى تفاوتــى  همانــا  ارتبــاط  ايــن  در  نگران كننــده  واقعيــت 
ــنده  ــده و فروش ــردن توليد كنن ــود واگذارك ــه خ ــر و ب ــئوالن ام مس
ــدار و  ــه قانون م ــك جامع ــته ي ــه شايس ــت ك ــده اس و مصرف كنن

ــد.  ــالمى نمى باش ــط اس ــدل و قس ــر ع ــى ب مبتن
در ايــن ارتباط اگر نظارت و كنترل كيفيت فعاليت اصناف گوناگون 
در تيراژ ده ها ميليونى كشــور كارى مشــكل و نســبتًا محال به نظر 
مى آيد، وليكن و حداقل كنترل و موظف ساختن كارگاه هاى توليدى 
عمده و شــركت هاى بزرگ توزيع و بنكدارى ها كه كارى شــدنى 
و به مراتب ســهل تر اســت و چنانچه اداره  محكــم و خواهنده نزد 
مسئوالن و دستگاه هاى نظارتى وجود داشته باشد، مى تواند به چنين 
هرج  ومرج ها پايــان داده و زمينه اعتماد مردم به كاالها و قيمت هاى 

داخلى را فراهم سازد. 

1- بررســى صالحيت ها در هيأت هاى نظارت بدون اغماض است. 
گويــا برخى افراد كه خود را محور انتخابات در جناح ها مى دانند در 
اين هيأت ها رد صالحيت شده اند. گفتنى است بررسى صالحيت در 

شوراى نگهبان با نظارت استصوابى انجام مى شود.
2- 80 نماينده مجلس براى انتخابات رد صالحيت شــده اند. گويا 
اين رد صالحيت به دليل مســائل مالى بوده است. گفتنى است هنوز 
اين موضوع تأييد نشده و واكنشى از سوى نمايندگان نداشته است. 
3- توســل به خواب براى تبليغ خود از ســوى يكــى از داوطلبان 
بازتاب زيادى داشــته است. گويا يكى از داوطلبان تهران در تعريف 
از خــود خوابى را تعريف كرده كه ممكن اســت تخلف انتخاباتى 
باشــد. گفتنى اســت اين نوع فعاليت هاى تبليغــى در پايتخت، در 
شرايطى انجام مى شود كه نظارت بدون اغماضى بر فعاليت داوطلبان 

در همدان اعمال مى شود.
4-يكى از نمايندگان استان در جلسات دولت سايه شركت مى كند. 
گويا پورمختار شــركت خود در اين جلسات را كه به رياست سعيد 
جليلى و با حضور مخالفان دولت تشكيل مى شود تأييد كرده است. 
گفتنى اســت دولت ســايه كه طرفداران دولت از آن به عنوان گروه 
فشــار ياد مى كنند، به دنبال نقد و بررســى و مخالفت استداللى با 

برنامه هاى دولت با تشكيل اتاق فكر است.
5- بررســى اعتراض ها به واريزنشدن بســته معيشتى، معترضان را 
راضى نكرده اســت. گويا ارقام ارائه شده در نتيجه  ى اين بررسى ها 
مورد قبول صاحبان حســاب ها نيست. گفتنى اســت ثبت كنندگان 
اعتراض به دريافت نكردن بســته معيشــتى اين بررسى ها را مستند 

نمى دانند.

رئيس كل دادگستري استان:
 پرونده هاي قديمى و 

معوق هرچه زودتر تعيين 
تكليف شوند

 رئيــس كل دادگســتري اســتان همدان 
در ادامــه بازديدهاي ســرزده از حوزه هاي 
قضايى تابعه اســتان بدون اعــالم قبلى در 
پيدا  حضور  تويسركان  شهرستان  دادگستري 
كرد و از نزديك و به صورت مستقيم از نحوه 
خدمت رســانى اين مجموعه قضايى به مردم 

شريف شهرستان تويســركان بازديد ارزيابى 
كرد .

محمدرضــا عدالت خــواه در جريــان اين 
بازديد ســرزده نقاط قوت و ضعف بخش ها 
و شــعب مختلف اين دادگستري را به لحاظ 
كيفى و كمى مشــاهده و در رابطه با مسائل 
و موضوعات عنوان شــده دستورات مقتضى 

را صادر كرد .
وى در پايان ايــن بازديد در جمع قضات و 
كاركنان دادگســتري شهرســتان تويسركان 
ســرعت و دقت توأمــان در رســيدگى به 

پرونده هاي قضايى را خاطر نشــان و تأكيد 
كرد جلب اعتمــاد و رضايت مندي عمومى 
مؤكول در رســيدگى مناســب و صحيح در 
كمترين زمان ممكن بــه پرونده هاي قضايى 
بوده و الزم اســت با برنامه ريزي مناســب و 
بهره گيري مطلوب از ظرفيت هاي موجود از 
رسوب و تراكم پرونده در واحدهاي قضايى 

جلوگيري كرد . 
عدالت خــواه در ادامه به دســتورالعمل اخير 
رييس قوه قضاييه در تعيين تكليف ســريع 
پرونده هــاي موجود در شــعب تأكيد كرد 

و گفت: الزم اســت پرونده هــاي قديمى و 
معوق هرچه زودتر تعيين تكليف شوند و با 
برنامه ريــزي دقيق به نحوي اقدام گردد كه تا 
پايان سالجاري تمامى پرونده هاي ثبت شده در 
پيش از مهرماه ســال 98 تعيين تكليف شده 

باشند.
رئيــس كل دادگســتري اســتان همچنين 
معين  آغاز بــه كار كميته هاي  ضرورت  بر 
در  شهرســتان ها  در  قلوب  تأليف  ســتاد 
معتذرين  و  مصلحيــن  كميته هــاي  قالب 

كرد. تأكيد 

 ديروز معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى پس از شنيدن مشكالت تعدادى 
از مديرعامالن تعاونى هاى استان همدان از چند 
واحد فعــال بازديد كرد. محمدجعفر كبيرى به 
همراه تعدادى از مديران اســتان از شركت هاى  
تعاونى ويسپار، خوراك آفرين و توليد يخچال 

آروين دى بازديد كرد.
توليــد يك محصــول بدون همتــا در دنيا در  
شركت توليدى ويسپار و توليد 15 قلم محصول 
خوراك آفرين كه تنها در برخى فروشــگاه ها و 
فســت فودهاى لوكس تهران مصرف مى شود، 

معاون وزير را به تحسين واداشت.
شــركت ويســپار محصــوالت مربــوط به 
ماشــين آالت كشــاورزى را توليــد مى كند و 
خوراك آفرين نيز انواع سوســيس و كالباس را 
توليد و عرضه مى كند. اين 2 واحد در چند سال 

گذشته جزو تعاونى هاى برتر كشور بوده اند.
روز گذشته بازديد از اين واحدها، جلسه كميته 
هماهنگي و توسعه تعاون استان همدان تشكيل 
شــد كه در اين جلسه اعالم شد كه تعاون گران 
حاضر در جلســه از مشكالت خود بگويند تا 
بتوانيم از حضور مســئوالن كشــوري در اين 
جلسه استفاده الزم را ببريم. در چند سال گذشته 
اين نخستين باري بود كه تا اين اندازه به فعاالن 
اقتصــادي و بخش خصوصي فرصت صحبت 
و مطرح كردن مشــكالت در حضور مسئوالن 
كشوري داده مي شد. حدود 10 نفر از مسئوالن 
تعاوني ها و مدير عامالن شركت هاي تعاوني در 

اين جلسه صحبت كردند. 
يكي از تعاون گــران گفت: وجــود قوانين و 
مقررات متعدد موجب دست وپاگير شدن براي 

فعاليت اقتصادي و صادرات شده است.
مديــر عامل شــركت ديگري اعــالم كرد كه 
نارســايي در بهره گيري از شبكه هاي اجتماعي 
برخي فرصت هــا را از فعاالن اقتصادي گرفته 

است.
بــه گفته فعال اقتصادي ديگــر، كمرنگ بودن 
چتــر حمايتي دولــت از تعاوني هاي مصرف، 
فقر آموزش و كمبود نيروي كار متخصصي كه 
در نهايت در تعاوني ها مشــغول به كار شوند از 

مشكالت عمده تعاوني ها است.
فقر بهره گيري از فناوري هاي روز دنيا و ورود 
نكــردن وزارت تعاون براي آمــوزش نيروي 
انساني مشكل ديگري بود كه يكي ديگر از مدير 

عامالن شركت تعاوني مطرح شد.
يكي از مديران عامل يك شــركت تعاوني نيز 
از وجود مشــكالت آب صحبــت كرد. وي 
گفت در مشهد كشــاورزي محصول زعفران 
خود را توســط يك تانكر آب آبياري مي كند و 
محصوالت خــود را به عمان صادر مي كند در 
همدان هم بايد سازوكاري ايجاد شود كه بتوانيم 

از اين روش براي آبياري ديم استفاده كنيم.
به گفته يكي از آنهــا موازي بودن فعاليت هاي 
برخي اتحاديه ها مشكالتي براي اصناف مربوطه 

ايجاد كرده است.
در نهايــت معــاون امور اقتصادي اســتاندار 
همدان هم به وجود پيمانكاراِن واســط براي 
دريافــت تســهيالت بانكي بــراي تعاوني ها 
اشــاره كرد و گفت كه براي تسهيالت باالي 
500 ميليــون تومــان كه بــه تعاوني ها تعلق 
مي گيرد پيمانكاراني هســتند كه 25 درصد از 
آن را برمي دارند و تهسيالت را براي تعاوني ها 
مي گيرنــد كه اين روش مشــكالتي را ايجاد 
كرده اســت كه اگر اين مشكل حل شود قول 
مي دهم كه تعاون گران اقساط خود را به راحتي 

مي توانند پرداخت كنند.
ظاهر پورمجاهد با تأكيد بر اينكه در روســتاها 
و حاشــيه  شهرها و نقاط محروم، تعاون حرف 
اول را مى زند، خاطرنشان كرد: نبايد افرادى كه 
در شهر كارگاه دارند و اعتبار اشتغال روستايى 

بگيرند، در قالب تعاون به روســتاها ببريم زيرا 
اين طرح روستاتعاون نيست بلكه بايد ظرفيت 
روستاها و شهرها را بررســى كرده و به دنبال 

كارهاى ترويجى در اين نقاط باشيم.
وي بــا تأكيد بر رفع مشــكالت تعاونى ها در 
اســتان، ادامه داد: بايد مشكالت بخش تعاون 
دسته بندى شود تا مشكالت به راحتى حل شود.

 پورمجاهــد ادامه داد: تعاونى هاى روســتايى 
قابليت بااليى دارند و سياست هاى اشتغالزايى 
دولــت تدبير و اميد با تشــكيل اين تعاونى ها 

محقق مى شود.
وي افزود: 25 تعاونى دهيارى در روســتاهاى 

استان داريم كه بايد از آن ها حمايت كنيم.
وى با اشــاره به اينكه 2 تعاونى همدان در سال 
97 نمونه كشورى شدند، اظهار كرد: در توسعه 
تعاونى هــا بايد بابرنامه و منســجم كار كنيم و 

پشتيبانى وزارتخانه را نيز داشته باشيم.
پورمجاهــد با بيان اينكــه اتحاديه ها بايد فعال 
شوند و حذف واسطه ها در نظام توزيع با ايجاد 
تعاونى ها امكان پذير اســت ادامه داد: تعاونى ها 

بخش عمده اى از مردم و همراه دولت هستند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع 
استاندار همدان بيان كرد: با شناسايى گنجايش و 
استعداد بخش ها و دهستان ها مى توانيم در آن ها 

تعاونى هاى بسيار خوبى ايجاد كنيم.
وى با تأكيد بر اينكه در ســتاد تسهيل آمادگى 
داريم تا مشكالت تعاونى هاى روستايى را حل 
كنيم افزود: حدود 900 هــزار تن از جمعيت 

استان همدان عضو تعاونى ها هستند.
پورمجاهد ادامه داد: اگر قرار است 100 سهميه 
روســتا تعاون داشته باشيم، بايد آن را به معناى 

واقعى تشكيل دهيم.
 اقتصاد تعاونى

 راهگشاى مبارزه با تحريم ها
معاون امور تعاون وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى گفــت: اقتصاد تعاونى راهگشــاى 
مناسبى براى مبارزه با تحريم ها و تحقق آن در 
گرو  همراهى همه نهادهاى دولتى و غيردولتى 

است.
محمدجعفــر كبيــرى افزود: بايــد از ظرفيت 
تعاونى ها بيش از پيش براى مبارزه با تحريم ها 

بهره برد.
وى با بيــان اينكه تشــكيل تعاونى ها اقتصاد 
كشور را متحول كرده است، اظهار كرد: بايد به 

شبكه سازى تعاونى ها كمك كنيم تا شرايط براى 
تثبيت اشتغال ايجاد شود.

كبيــرى با تأكيد بــر اينكه بر اســاس فضا و 
جغرافياى كسب و كار بايد از تعاونى ها حمايت 
شود ادامه داد: در اســتان ها شوراى هماهنگى 
تعاون مى تواند نقش تأمين سرمايه اجتماعى را 
ايفا كند تا برنامه هاى اين حوزه به صورت جامع 

دنبال شود.
كبيــرى گفــت: بــراى كاهــش خطرپذيرى 
سرمايه گذارى، سرمايه اوليه سهامداران توسط 

صندوق تضمين مى شود.
وى با بيان اينكه توســعه تعــاون به باز توزيع 
عادالنــه ثــروت و رفــاه اجتماعــى، جذب 
ســرمايه هاى ُخرد و ايجاد اشتغال پايدار كمك 
كند، گفت: به دنبال تشكيل توسعه زيست بوم 
نوآورى و فناورى در بخش تعاون هســتيم كه 
گام نخست آن تشكيل مركز نوآورى و توسعه 
تعاون است البته دستورى هم نمى خواهيم كار 
كنيم بلكه براساس جغرافيا و فضاى كسب و كار 

هر استان حمايت مى كنيم.
 تقويت بنيه تعاونى ها

معــاون وزير در امور تعاون خاطرنشــان كرد: 
توســعه بخش تعاون حتماً مى تواند به افزايش 
تاب آورى اقتصادى كمك كند اما توســعه در 

بخش تعاون هم ضرورت هايى دارد.
وى بيــان كــرد: در كنــار نگاهــى كه بخش 
تعاون داشــته رويكرد ديگرى را دنبال مى كنيم 
به طورى كه ما بايد بنيه تعاونى ها را آنچنان قوى 
كنيم كه خودشان بتوانند در فضاى رقابتى روى 

پاى خود بايستند.
كبيرى يادآور شــد: اگر تعاونى هــا تنها روى 
كمك هاى دولتى حساب كنند به فراخور بودجه 
و منابــع دولتى فعاليت هــاى تعاونى ها فراز و 
فرود پيدا مى كند اما معتقديم با توسعه نوآورى، 
شــفافيت و تقويت نهادهاى اقتصادى بخش 
تعاون مى توانيم به شبكه  سازى و توانمندسازى 

تعاونى ها كمك كنيم.
54 درصد تعاونى هاى همدان توليدى هستند

مديــركل تعاون، كار و رفــاه اجتماعى همدان 
گفت: 54 درصد تعاونى هاى اين استان به تعداد 
606 مورد تعاونى توليدى شــامل كشاورزى، 

صنعتى و فرش دستباف هستند.
احمد توصيفيان افزود: تعداد يك هزار و 127
تعاونى در اين استان فعاليت مى كنند كه از اين 

تعداد 54درصد توليــدى از قبيل تعاونى هاى 
كشاورزى، صنعتى، فرش دستباف و تعداد 340

تعاونى معادل كه 30 درصد در بخش خدمات 
فعال هستند.

وى ادامــه داد: همچنين تعــداد 181 تعاونى 
معــادل 16 درصد تعاونى هــا توزيعى بوده كه 
البته پراكندگى و گستردگى موضوع فعاليت اين 

شركت در استان متنوع است.
توصيفيان گفت: در اين زمينه فعاليت هاى خوبى 
از قبيل به اتمام رســيدن واگذارى تعاونى هاى 
مسكن مهر اســتان با تحقق 99 درصدى طرح 
هاى ساخت و تحويل تعاونى هاى مسكن مهر 

انجام شده است.
مديــركل تعاون، كار و رفــاه اجتماعى همدان 
اظهار كرد: طرح روســتا تعاون در همدان اجرا 
شده و اين استان رتبه دوم كشور را در اين زمينه 

به دست آورده است.
توصيفيان ادامه داد: تعهد تشــكيل تعاونى در 
قالب روستا تعاون در استان 52 تعاونى بوده كه 

تاكنون به 92 تعاونى رسيده است.
وى اظهــار كــرد: تكيه بر توان شــركت هاى 
تعاونى كه چتر گســترده آنها اقشار كم درآمد و 
آسيب پذير را پوشش مى دهد درواقع زيرساخت 

اقتصاد مقاومتى در كشور است. 
 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان با 
بيان اينكه تعاون راهكار مناســب براى گردش 
عدالت اجتماعى است گفت: فعاليت در عرصه 
تعــاون موجب رونق توليد داخلى، اســتقالل 
و اســتفاده از ظرفيت هــاى اقتصادى اســت 
به گونه اى كه تعاون موجب تجميع سرمايه ها، 
سرمايه گذارى داخلى و مشاركت افراد در برابر 

فرصت ها است.
توصيفيــان با تأكيد بر اينكه توجه به توســعه 
تعاون موضوع مؤكد رهبر معظم انقالب است 
افزود: براى توسعه اقتصادى نيازمند كار جمعى، 
سختكوشى، پشتكار، مسئوليت پذيرى اجتماعى 

و تقويت سرمايه انسانى و اجتماعى هستيم.
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى همدان 
بيان كرد: بايــد باور تعاون، فرهنگ كار و كار 
جمعى در جامعه تقويت شود، چرا كه فعاليت 
در عرصه تعاون عالوه بر تاب آورى اقتصادى 
در شرايط اعمال تحريم ها با حاكم بودن روح 
جمعى ســبب نقش آفرينى در پيشرفت كشور 

خواهد شد.

تفاهم نامه همكارى وزارت تعاون با استاندارى همدان امضا شد
 تفاهم نامه همكارى مشترك بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با استاندارى همدان در راستاى سياست هاى ابالغى اصل 44 قانون اساسى 

و با هدف توسعه بخش تعاون امضا شد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى پس از جلســه هماهنگي و توســعه تعاون در ديدار با استاندار همدان و امضاى تفاهم نامه 
مشترك گفت: در اين تفاهم نامه تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مرتبط با بخش تعاون با استفاده از ظرفيت ها و 

امكانات بومى، منطقه اى و جلب رضايت مردم در توسعه و رونق اقتصادى در نظر گرفته شده است.
محمدجعفر كبيرى اظهار كرد: استان همدان قابليت خوبى براى صادرات دارد و محصوالت و صنايع دستى آن را مى توان در قالب تعاونى صادر كرد.

وى بيان كرد: گام هاى خوبى براى پيش كنترل هوشمند تعاونى هاى مسكن در قالب سامانه جامع ايجاد شده است.
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اختصاص بيش از 208 ميليارد تومان 
تسهيالت بهسازى مسكن نهاوند

 سيل امسال خسارات زيادى به شهرستان نهاوند در بخش مسكن 
وارد كرد و تاكنون 208 ميليارد تومان تســهيالت براى بهســازى و 

نوسازى واحدهاى مسكونى اختصاص يافته است. 
فرماندار نهاوند گفت: در ديدار با اهالى روســتاى "وشت" از توابع 
بخش مركــزى نهاوند كه با حضور بخشــدار مركزى، مســئوالن  
ادارات، دهيار و اعضاى شوراى اسالمى برگزار شد، گفت: باتوجه به 
بحران سيل فروردين ماه امسال بسيارى از روستاها و زيرساخت هاى 
شهرســتان دچار خسارت و آسيب شــد براين اساس با همكارى و 
كار كارشناسى ميزان خســارت ها در بخش مسكونى برآورد و كار 
كارشناســى شد و بيش از 5200 پرونده براى اخذ تسهيالت تشكيل 

شد. 
مراد ناصرى افزود: با همكارى بخشداران، بنياد مسكن شهرستان 
و دهيــاران، شناســايى واحدهاى خســارت ديده در ســيل در 
دســتوركار قرار گرفــت و تا امروز بيــش از 208 ميليارد تومان 
تســهيالت براى بازســازى و بهســازى واحدهاى خسارت ديده 

است.  يافته  تخصيص 
وى بيــان كرد: كار كارشناســى و ثبت اين پرونده ها در ســامانه 
پايش كشــورى انجام شــده است كه شــامل احداثى، تعميرى و 
معيشــتى مى باشد و مبالغ پرداختى شــامل تسهيالت و بالعوض 

مى شود. 
ناصــرى در مورد اقدامات انجام شــده در روســتاى وشــت نيز 
گفت: 26 واحد از روســتاى 61 خانوارى وشــت نيز تاكنون از 
تســهيالت بازسازى و بهسازى مسكن روستايى به دليل سيل اخير 
را دريافت كرده و 28 واحد نيز قبال از تســهيالت مقاوم ســازى 
مســكن روستايى استفاده كرده اند، كه نشان مى دهد در اين روستا 

اقدامات خوبى صورت گرفته است. 
وى تاكيد كرد: انتظار مى رود اهالى روستا با مشاركت و همكارى با 

دهيار و شوراى روستا به عمران و آبادانى روستا كمك كنند. 
ناصرى با اشــاره به اينكه در وضعيت خاص اقتصادى هســتيم كه 
دشــمن آن  را تبديل به جنگ اقتصادى كرده اســت، افزود: در اين 
شــرايط جنگ نابرابر، فشار شديدى كه مردم متحمل مى شوند ناشى 
از شــرايط ناجوانمردانه اى است كه دشــمن بر كشور تحميل كرده 

است. 
 وى با بيان اينكه در اين شــرايط نيازمند مديريت و پيشبرد با اتكاى 
به سياســت هاى اقتصاد مقاومتى هســتيم، گفت: بايــد از كمترين 
امكانات بيشــترين بهره بردارى را كرد و امور را آنطور كه شايســته 

است به انجام رساند و از پيگيرى مشكالت مردم غافل نشد. 
 فرماندار نهاوند در ديدار چهره به چهره با اهالى روســتاى وشــت 
عنوان كرد: با توجه به بحران ســيل فروردين ماه جارى بســيارى از 

روستاها و زيرساخت هاى شهرستان دچار خسارت و آسيب شد. 
وى تاكيد كرد: اگر روســتايى داراى توســعه و آبادانى است قطعا 
مشــاركت اهالى روستا عامل آن بوده است، كه انتظار مى رود اهالى 
روســتا با مشاركت و همكارى با دهيار و شوراى روستا به عمران و 

آبادانى روستا كمك كنند. 

توزيع 150كيلوگرم كلر در راستاى بهبود 
كيفيت آب شرب روستاهاى فامنين

 مدير امور آب و فاضالب روستايى فامنين از توزيع 150 كيلوگرم 
كلر در راستاى سالم سازى و بهبود كيفيت آب شرب روستاهاى فامنين 

خبر داد. 
به گزارش مهر، عيسى احمدى از اجراى شبكه داخلى روستاى فيض 
آباد به طول 3 كيلومتر، اليروبى و بهسازى مخزن شماره يك روستاى 
باباحصارى و بازديد مشترك از چاه شماره 24 نيروگاه به منظور رفع 

مشكل آب شرب روستاى امين آباد و روستاى سراى خبر داد. 
وى همچنين افزود: آبان ماه سالجارى پروژه حفارى چاه آجرلو به عمق 
7 متر انجام شــد، ضمن اينكه حفارى چــاه قزل آباد به عمق 60 متر، 
تعويض شبكه داخلى روستاى فيض آباد و شستشوى مخزن روستاى 

باباحصارى نيز در 3 ماهه پاييز عملياتى شد. 
احمدى بازديد و تســت كلر در روســتاهاى قلعــه جوق، طمچى، 
راستگويان، خماجين، زرين، نصيرآباد، زرقان، خوش آباد، نگارخاتون 
و روســتاى اصله را ازجمله اقدامات عنوان كرد و گفت: ادامه پروژه 
حفارى انتقال آب مجتمع فيض آباد - ســراوك نيز به طول 400 متر 

عملياتى شد. 
مدير امور آب و فاضالب روستايى فامنين از توزيع 150 كيلوگرم كلر 
بارى سالم سازى و بهبود كيفيت آب شرب روستاهاى فامنين خبر داد 
و بــه تعويض 74 كنتور معيوب در بازه زمانى 3 ماهه پاييز اشــاره و 
عنوان كرد: در اين مدت فروش 25 انشعاب جديد نيز عملياتى شد. 

4 طرح آبخيزدارى در نهاوند در حال اجراست
 به منظور حفاظت از منابع آب وخاك و پوشش گياهى شهرستان، 
4 طرح آبخيزدارى به مســاحت بيش از 2 هزار متر مكعب  در نهاوند 

در حال اجراست. 
رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان نهاوند با اشــاره به 
مناطق اجراى طــرح آبخيزدارى اظهار كرد: ايــن طرح ها در مناطق 
«تازناب» به مساحت 540 متر مكعب با 208 ميليون تومان، «دره ميرزا» 
به مســاحت 600 متر مكعب با 308 ميليون تومان، فاماسب در سطح 
800 متر مكعب و اعتبار 400 ميليون تومان و «فارسبان» كه به صورت 

مرمتى است در سطح 365 متر مكعب با 100 ميليون تومان است. 
حسن قياسوند در گفت وگو با فارس افزود: با توجه به نقش طرح هاى 
آبخيزدارى در جلوگيرى از ايجاد سيل، يك طرح مطالعاتى در منطقه 
«كله خان» در حاشيه شهر نهاوند با اعتبار 105 ميليون تومان در دست 

مطالعه قرار گرفته است. 
رئيــس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان نهاوند از اجراى 
27 هــزار و 458 هكتار طرح آبخيزدارى در شهرســتان نهاوند خبر 
داد و بــا بيان اينكه نهاوند در زمينه پوشــش مراتع مرغوب و جنگل 
داراى موقعيتى منحصربه فرد در اســتان است، گفت: نهاوند به لحاظ 
وضعيت مراتع و جنگل هاى طبيعى و دست كاشــت در سطح استان 

جايگاه ممتازى دارد. 
وى افزود: با توجه به اين موقعيت و بارش هاى مناســب بايد اجراى 
طرح هاى آبخيزدارى ادامه داشته باشد كه براى اين مهم بايد تخصيص 

اعتبارات ويژه به اين شهرستان مد نظر قرار داشته باشد. 
قياسوند افزود: درحال حاضر 93 هزار و 561 هكتار مرتع از نوع درجه 
يك تا 3 در اين شهرستان وجود دارد كه 23 هزار هكتار آن را اراضى 

جنگلى تشكيل مى دهد. 
وى بــا بيان اينكه براى حفظ اين اراضــى طرح هاى آبخيزدارى طى 
ســال هاى اخير اجرا شده كه البته نتايج مثبتى را هم دربر داشته است، 
افزود: سال گذشــته 30 هكتار علوفه كارى، 800 متر مكعب عمليات 
خشــكه چين و 142 هكتار كپه كارى اجرا شده كه براى عملياتى شدن 

آنها 742 ميليون و 900 هزار تومان صرف شده است. 
سرپرســت اداره منابــع طبيعى و آبخيــزدارى نهاونــد كنترل ورود 
زودهنگام دام به مراتع شهرستان را از ديگر برنامه هاى اين اداره براى 
حفظ پوشش گياهى و جلوگيرى از تخريب منابع طبيعى عنوان كرد.

تحويل 64 هزار كارت ملى هوشمند در تويسركان
 64 هزار كارت ملى هوشــمند در تويسركان صادر و به متقاضيان تحويل داده شده 

است. 
رئيس اداره ثبت احوال تويســركان گفت: سازمان ثبت احوال با تالش جمعى نسبت به 
ابعاد هويتى، مديريــت هويت در فضاى مجازى، ايجاد و به روزرســانى پايگاه اطالع 

جمعيتى كشور موفقيت هاى چشمگير داشته است. 
به گزارش فارس، حســنعلى ده پهلوان با اشاره به اهداى تقديرنامه از سوى استاندار به 
اداره ثبت احوال تويســركان به عنوان يكى از دستگاه هاى برتر در تكريم ارباب رجوع، 

دربــاره عملكرد اين نهاد در 9 ماهه امســال افزود: 967 واقعه والدت در ســالجارى 
در تويســركان به ثبت رسيده، درحاليكه آمار ثبت شــده مدت زمان مشابه سال گذشته 

يك هزار و 49 واقعه بوده است. 
رئيس اداره ثبت احوال تويسركان با اشاره به اينكه تعداد افراد فوتى امسال 516 مورد بوده، 
درحاليكه در اين باره براى ســال گذشــته 511 نفر ثبت شده است، بيان كرد: تويسركان 

در ثبت به موقع والدت رتبه نخست و ثبت فوتى ها رتبه سوم را در سطح استان دارد. 
وى ميانگين سن ازدواج مردان و زنان تويسركانى را به ترتيب 27/5 سال و 23/4 سال 
دانســت و اضافه كرد: ميانگين سن طالق در مردان 36/9 سال و در زنان را 32/1 سال 

در سطح شهرستان است. 

ده پهلوان اسامى محبوب براى فرزندان دختران و پسران در تويسركان را «فاطمه، زهرا، 
بهار و آيناز» و «اميرعلى، اميرحسين، اميرعباس و محمدماهان» عنوان كرد. 

وى از كســب مقام نخست ثبت احوال تويســركان در درخواست و صدور كارت ملى 
هوشمند در استان همدان خبر داد و با اشاره به درخواست 95 درصدى كارت هوشمند 
گفت: 64 هزار كارت ملى هوشــمند در تويســركان صادر و به مردم تحويل داده شده 

است. 
رئيس اداره ثبت احوال تويســركان در پايان ســخنانش از مردم خواست براى حضور 
پرشور در انتخابات مجلس شوراى اسالمى در 2 اسفندماه از هم اكنون براى رفع مشكل 

احتمالى شناسنامه خود اقدام كنند. 

آگهي مزايده (نوبت سوم)

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1355 در نظر دارد يك قطعه زمين 
با پالك ثبتى شماره 5880 واقع در بخش يك همدان (بين النهرين) را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش برساند:

1- ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت عرصه و اعيان 77/35 مترمربع با كاربرى تجارى با قيمت پايه طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به تاريخ 
1398/6/30 از قرار هر مترمربع 160/000/000 ريال و به قيمت كل 12/376/000/000 ريال متعلق به شهردارى همدان به نشانى همدان، خيابان بين النهرين، 

پشت ساختمان تأمين اجتماعى 
2- ملك در اجاره/ رهن نمى باشد و به همين صورت واگذار مى گردد.

3- شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى 1398/10/26 به واحد حراست اداره كل تأمين اجتماعى همدان به نشانى 
همدان، ميدان امامزاده عبدا... تحويل نمايند به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

حضور  شد  خواهد  قرائت  و  باز  استان  كل  اداره  اجرائيات  واحد  محل  در   1398/11/12 مورخ  شنبه  روز  صبح   9 ساعت  رأس  رسيده  پيشنهادات   -4
پيشنهاددهندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.

5- پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن، گاز اعم از حق انشعاب، و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه، بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و 
هزينه مزايده و ساير هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده است.

6- برنده مزايده شخصى است كه باالترين قيمت را در بين قيمت هاى پيشنهادى كه باالتر از قيمت پايه كارشناسى باشد ارائه دهد.
7- برنده مى بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقداً و يا توسط چك بانكى (رمزدار، تضمينى يا بين بانكى) در وجه سازمان تأمين اجتماعى 

پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط فروخته مى شود.
8- بدهكار مى تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.

9- مباشرين فروش، كارمندان سازمان، ارزياب دادگسترى، نمايندگان دادسرا و يا نيروى انتظامى حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
ندارند.

10- هر يك از شركت كنندگان در مزايده الزاماً بايد 5 درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111356038 نزد بانك رفاه كارگران واريز نمايند.
11- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت تا نفر 

سوم ادامه خواهد داشت.
12- در صورت عدم برنده شدن، واريزى سپرده تضمين شركت در مزايده، ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها عودت مى گردد.

13- متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1398/9/9 لغايت 1398/10/26 در روزهاى كارى جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در 
مزايده به واحد اجرائيات شعبه يك همدان به نشانى همدان خيابان بوعلى، سيزده خانه، شعبه يك تأمين اجتماعى مراجعه نمايند. 

(م الف 1399)

آگهى تجديد مزايده عمومى 
فروش 2 قطعه زمين با كاربرى مسكونى در شهرهاى همدان و نهاوند در مالكيت سازمان ملى زمين و مسكن 

اداره كل راه و شهرستان استان همدان

اداره كل راه و شهرستان استان همدان به عامليت از طرف سازمان ملى زمين و مسكن در نظر دارد در اجراى ماده 9 قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن، تعداد 2 قطعه زمين در شهرهاى همدان و نهاوند با كاربرى مسكونى كه در مالكيت دولت قرار دارد. به شرح مندرج در سامانه تداركات الكترونيك دولت 
به نشانى اينترنتى www.setadiran.ir به صورت مزايده عمومى بر مبناى قيمت پايه كارشناسى رسمى دادگسترى و با رعايت قوانين و مقررات با شرايط 
نقدى به فروش برساند. لذا متقاضيان محترم مى توانند جهت اخذ فرم شرايط شركت در مزايده از ساعت 8 تاريخ 98/10/12 تا ساعت 8 تاريخ 98/10/26 به سامانه 
تداركات الكترونيك دولت مراجعه نمايند. همچنين جهت هماهنگى براى بازديد از مورد مزايده، از تاريخ 98/10/12 الى 98/10/26 (به استثناى روزهاى تعطيل) از 
ساعت 8 تا ساعت 13 به نشانى همدان، خيابان سعيديه، تقاطع استادان، اداره كل راه و شهرسازى، واحد امالك و حقوقى مراجعه و يا با شماره تلفن 38223001-3 

تماس حاصل فرمايند.
1-شرايط مزايده 

پيشنهاد دهنده بايد جهت تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به يكى از روش هاى زير عمل نمايد.
1-1-ضمانتنامه معتبر بانكى به ميزان 5 درصد از مبلغ كل پايه به نفع سازمان ملى زمين و مسكن با شماره شناسنامه 10103862678 تهيه و ارائه نمايد. مدت اعتبار 

تضمين سه ماه از تاريخ پيشنهاد قيمت باشد.
1-2- فيش واريزى به مبلغ 5 درصد از مبلغ كل پايه جهت شركت در مزايده به عنوان سپرده به شماره شبا IR۶٧٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٣٧١٠۶٣٧٢٧٧٧ و شناسه 

واريز 959286500124000000000000000024 بانك مركزى تهيه و ارائه نمايد. (استرداد وديعه به صورت فيش واريزى، حدود 2 ماه به طول مى انجامد).
www.setadiran.ir 2-محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت

3-محل، زمان و مهلت تحويل اسناد مزايده به صورت فيزيكى: متقاضيان شركت در مزايده پس از دريافت اسناد مزايده و مطالعه آن و بازديد محلى بايد تضمين 
شركت در فرايند ارجاع كار (شامل ضمانتنامه يا فيش واريزى با رسيد پرداخت الكترونيكى) خود را به ترتيبى كه در اسناد مزايده مقرر شده است در پاكت سربسته 

الك و مهر شده تا ساعت 13 مورخ 98/10/26 به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازى استان همدان تحويل نمايند.
4-محل، زمان و مهلت تحويل اسناد مزايده به صورت الكترونيكى: از ساعت 19:00 روز 98/10/12 تا ساعت 19:00 مورخ 98/10/26 سامانه تداركات الكترونيك دولت 

5-زمان بازگشايى پاكات: كميسيون مزايده رأس ساعت 9 صبح مورخ 98/10/29 در محل اين اداره كل تشكيل مى گردد.
6-ساير شرايط:

6-1- حدنصاب تعيين برنده براى هر مورد مزايده حداقل دو نفر مى باشد.
6-2- هر متقاضى مى تواند براى بيشتر از يك مورد مزايده نيز شركت نمايد.

6-3- اداره كل و راه و شهرسازى استان همدان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات به داليل قانونى مختار مى باشد.(م الف 1572)
نوبت اول:98/10/12 - نوبت دوم:98/10/14

(نوبت اول)

 مالير، خبرنگار همدان پيام: 
سازمان بهداشت جهانى، سال 
2020 را ســال پرستار ناميده 
اســت اين رويــداد كه نقطه 
نظام  جامعــه  بــراى  عطفى 
پرســتارى محسوب مى شود 
با روز پرستار در ايران مقارن 
شده است كه آنرا بايد به فال 

نيك گرفت . 
رئيس سازمان نظام پرستارى 
مالير با بيــان اين مطلب در 
جمــع خبرنــگاران ضمــن 
تبريــك و تقديــر از جامعه 
نظــام پرســتارى اظهار كرد: 
فشــار كار زياد، كمبود كادر 
خدمات  انجام  و  پرســتارى 
مربــوط بــه ســاير افــراد 

تيــم درمان، ممكن اســت پرســتاران را از 
فعاليت هاى اصلى خــود به ويژه در برقرارى 
ارتباط ســازنده با بيمار بازدارد اما ســازمان 
نظام پرســتارى به جد پيگير اخالق حرفه اى 
مى باشــد، از اين رو سالى 2 بار در بيمارستان 
امام حسين (ع) كارگاه ارتباط پرستار با بيمار 
شــالوده  مباشــرى  مى كند .غالمرضا  برگزار 
اصلى پرســتارى را در ارتباط موثر دانست و 
گفت: پرســتار مطلوب نظام پرستارى، مانند 
پرنده اى است كه بايد داراى 2 بال تخصص 
و اخالق در كنار هم باشــد تا بتواند وظيفه 

خود را به شايستگى انجام دهد  . 
وى با بيان اينكه مالير در حوزه نظام پرستارى 
در سطح كشور شــناخته شده و مطرح است 
افــزود: تعامل بــاالى بين نظام پرســتارى، 
مجموعه مديريت شــبكه بهداشت و درمان و 
ساير مســؤالن همچنين اقدامات بسيجى وار 
نظام پرســتارى در موارد متعدد، زمينه ســاز 
پيشبرد اهداف و موفقيت نظام پرستارى مالير 

شده است. 
مباشــرى بيان كرد: از معدود هيأت مديره هاى 
نظام پرستارى كشور هستيم كه سوئيت 5 تخته 
داريم و به پرســتارهاى سراسر كشور اسكان 
مى دهيــم همچنين از محــل درآمد برگزارى 

كالس هاى آموزشــى تربيت كمك پرســتار، 
نســخه خوانى و  .  .  . توانستيم يك واحد 85

مترى براى ســازمان خريدارى كنيم كه جزو 
سرمايه هاى سازمان است . 

رئيس ســازمان نظام پرســتارى تصريح كرد: 
براى پيشــرفت ســازمان در طــول 5 دوره 
گذشته هيچ كدام از اعضاى هيأت مديره بابت 
هيچ كارى حق الزحمــه اى دريافت نكرده اند 
و سعى شــده اين بودجه براى نظام پرستارى 

هزينه شود . 
وى با بيــان اينكه تعداد نيروهاى پرســتارى 
پاســخگوى نياز بيمارستان هاى مالير نيست، 
خاطرنشــان كرد: وزير بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكى از اســتخدام 10 هزار نيرو 
در وزارت بهداشــت و درمان در اســفندماه 
سالجارى خبر داده است كه 5 هزار نفر آن ها 

پرستار هستند . 
 بسته هاى پيشــنهاد شوراى عالى 

نظام پرستارى
مباشــرى در پاســخ بــه ســؤال خبرنگار 
تعرفه گذارى  چــرا  اينكه  درباره  همدان پيام 
خدمات پرســتاران انجام نمى شــود گفت: 
براى اجراى هر قانونى بايد زيرساخت هاى 
مــورد نيــاز آن نيز ايجــاد شــود، در گام 

استانداردسازى  خدمات،  مى بايست  نخست 
مى شدند كه اين فرآيند چندسال زمان برد و 
استانداردسازى  خدمات  مورد  از 500  بيش 
شــدند اما پس از اين مرحله طرح با مشكل 

منابع مالى مواجه شد . 
عضو شــوراى عالى نظام پرستارى كشور در 
اين باره گفت: سيســتم پرداخت در وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى «فيفول 
ســرويس» است كه ســازمان نظام پرستارى 
ايــن روش را قبول ندارد، بر اين اســاس به 
صورت كارشناسى و تخصصى به اين موضوع 
پرداختيم و به وزير بهداشــت و درمان اعالم 
كرديم روش «فيفول ســرويس» نتيجه مثبتى 
نــدارد و ما به هيچ عنوان ايــن روش را قبول 

نداريم . 
 يوســف رحيمى ادامــه داد: در ديدارى كه 
با وزير بهداشــت، درمــان و آموزش  اخيراً 
پزشكى داشتيم مقرر شد كارگروهى متشكل 
از معاونين و كارشناســان وزارت بهداشت و 
درمان همچنين شــوراى عالى نظام پرستارى 
روش پرداخت جديــدى را طراحى كنند كه 

اكنون در دست كارشناسى و مطالعه است. 
وى بــا تأكيد بــر اينكه شــوراى عالى نظام 
پرســتارى بهترين روش را بسته هاى خدمتى 

مى داند تصريح كرد: اين روش، 
ســاعت ها با افــراد متخصص 
كارشناســى شده اســت و در 
آن سهم هر قشــر از پزشك و 
پرستار تا كادر خدمات عمومى 

مشخص مى شود. 
رحيمى اضافه كرد: بســته هاى 
خدمتى درصــورت موافقت در 
چندماه آينــده، جايگزين طرح 
مبتنى بر عملكــرد قاصدك كه 
وزير بهداشــت و درمان دستور 

لغوش را صادر كرد، مى شود  . 
وى با اشــاره به اينكه استراتژى 
در  درمــان  و  بهداشــت  وزير 
قوى تر كــردن بيمه هاســت تا 
وضعيت بهتر شــود خاطرنشان 
كرد: ما زمانى موفق مى شويم كه 

بيمه هاى موفقى داشته باشيم . 
 جذب 10 هزار پرستار 

نياز حداقلى سيستم سالمت 
عضو هيــأت مديره نظام پرســتارى مالير، 
كمبود نيرو را معضل بزرگ نظام ســالمت 
عنوان كرد و گفت: بر اساس استانداردسازى 
بــه ازاى هرتخت بايد 15/2 نفر كه شــامل 
8/1 كارشناس پرستار و 7/0 ساير گروه هاى 
پرســتارى وجود داشته باشــد، اما درحال 
حاضــر 9/0 تا 1/1 نيــرو در مراكز درمانى 

وجود دارد . 
ابراهيم بختيارى با بيان اينكه جذب ســاالنه 
حداقل 10 هزار نفر پرســتار نيــاز حداقلى 
سيستم سالمت اســت، عالوه بر كمبود نيرو، 
معوقات جامعه پرستارى و اعتباربخشى را از 

چالش هاى ديگر پرستارى برشمرد . 
گفتنى است به مناسبت هفته پرستار، سازمان 
نظام پرستارى مالير به مدت 3 شب در تاالر 
الماس از 1500 نفر پرستار و خانواده هايشان 
پذيرايى مى كند و از 60 پرســتار نمونه تقدير 
به عمل مى آورد كه شاخص ترين آنان "مهدى 
روســتايى" پرستار بيمارستان امام حسين (ع) 
اســت كه به عنوان پرســتار نمونه كشــورى 

انتخاب شده است . 

پيشنهاد شوراى عالى نظام پرستارى

بسته هاى خدمتى 
جايگزين « قاصدك» شود

 كبودراهنگ- حميــدى- خبرنگار همدان پيام: 
پانزدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى همدان روز 
گذشــته در كبودراهنگ به كار خود پايان داد واز 

نفرات برتر تجليل شد.
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان در 
آيين افتتاحيه پانزدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى 
اســتان ضمن قدردانى از دست اندركاران برگزارى 
اين جشــنواره اظهار كرد: ما ســعى كرديم بيشتر 

برنامه هاى شاخص را در شهرستان ها داشته باشيم 
و در اين خصوص هيچ گونه تبعيضى قائل نشديم.

محمدرضا احســانى افزود: هنر بخشى از فرهنگ 
اســت و دايره فرهنگ بسيار گسترده است بر اين 
اساس فرهنگ زيرساخت توسعه به شمار مى رود 
و يك امر چند وجهى اســت كه كار بسيار سختى 
اســت و پيشــرفت آن نياز به تالش ما و حمايت 

ديگر دستگاه ها دارد.

وى ادامه داد: هنرمندان بــا خلق آثار خود با زبان 
هنر مطالب را روايت و مخاطبان را جذب مى كنند.

امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين جشــنواره بيان 
كــرد: هنرمندان با تمام وجود بــر روى آثار خود 
كار مى كنند و با هنرنمايــى زيبايى ها را به تصوير 

مى كشندكه اين هنر بسيار ماندگار است.
حجت االسالم يوسف بيات افزود: هنرهاى تجسمى 
وقتى شناخته مى شوند كه به ماندگارى برسد زيرا 

استاد فرشچيان با خلق يك اثر از فرهنگ عاشورايى 
كار بزرگى كرد و اين اثر هميشه در ذهن ها جاودان 

مانده است.
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
كبودراهنگ نيز در اين مراســم گفت: پانزدهمين 
جشــنواره هنرهاى تجسمى اســتان همدان در 2
بخش نقاشى و گرافيك، در شهرستان كبودراهنگ 
برگزار شد و هنرمندان استقبال بسيار خوبى از اين 
جشنواره داشــتند و ما تمام توان و تالش خود را 
براى هر چه بهتر برگزار شدن اين جشنواره داشتيم.
ناصر قره باغى افزود: برگزارى چنين جشنواره هاى 

موجب دلگرمى بيشتر هنرمندان است و اميدواريم 
اين جشنواره ما در شهرستان ها تداوم داشته باشند 
و هنرمندان نتوانند آثار خود را به نمايش بگذارند 

و خود را در مقابل ديگر هنرمندان محك بزنند.  
نيــاز به يادآورى اســت داورى اين جشــنواره را 
بشيرپور و قاره غالمرضا شاملو، سعيد دوستى، اكبر 
نظرى، فرزان ســروندى بر عهده داشته و ميهمان 

ويژه نيز شهرام عظيمى استاد  گرافيك بود.
در پايان اين جشــنواره نيز از اثــرات قابل تقدير 
و همچنين از نفرات اول تا ســوم رشــته نقاشى و 

گرافيك تجليل شد.

پانزدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى در كبودراهنگ پايان يافت 
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تهديد سال نويى ترامپ عليه ايران
 دونالــد ترامپ در ادعايى تكرارى و با طرح اتهامات واهى، بارى 
ديگر ايران را مســئول ناامنى ايجادشده براى سفارت   آمريكا در عراق 

دانست. 
 دونالد ترامپ، رئيس جمهور   آمريكا در پى اتهام زنى ها به ايران راجع 
به فضاى ناامن ايجاد شده براى سفارت اين كشور در عراق در پيامى 
توييترى نوشــت: ايران، كامال، در برابر جان باختگى ها و آسيب هاى 
وارد شــده در هر يك از اماكن ما مســئول خواهد بود. آن ها «هزينه 
گزافى» را خواهند پرداخت! اين يك هشدار نيست، يك تهديد است. 

سال نو مبارك!
همچنين راشاتودى نيز گزارش داد كه ترامپ به رغم تهديدات اخيرش 
عليه ايران شــامگاه سه شنبه اظهار كرد: فكر نمى كنم كه جنگ با ايران 
براى ايران ايده خوبى باشــد. من صلح را دوست دارم فكر نمى كنم 

كه [جنگ] اتفاق بيفتد. 
اين ادعاى تهديدآميز رئيس جمهور   آمريكا در پى اين مطرح مى شود 
كه تجمع عراقى ها در مقابل ســفارت   آمريكا در بغداد در اعتراض به 
حمالت شــامگاه يكشنبه واشنگتن به مواضع گردان هاى حزب ا... در 
مرزهاى عراق و سوريه انجام شــد. اين حمالت موجب كشته شدن 

دست كم 25 تن شد. 
به گزارش ايسنا،ســيد عباس موسوى سخنگوى وزارت امور خارجه 
جمهورى اسالمى ايران در پاسخ به اتهامات واهى مقامات   آمريكايى 
به كشــورمان درباره تحوالت عراق اظهــار كرد: وقاحت اعجاب آور 
مقامات   آمريكايى در حديســت كه پس از به خاك و خون كشــيدن 
حداقل 25 نفر و تعداد زيادى مجروح از مردم عراق و واردســاختن 
خســارات مادى و نقض حاكميت ملى و تماميت ارضى آن كشــور، 
اينك در يك فرافكنى آشــكار و ســبُك، اعتراض مردم عراق به اين 

اقدامات سبعانه خود را به جمهورى اسالمى ايران منتسب مى كنند. 
موسوى ادعاى   آمريكا را توهين به مردم عراق دانست و افزود: چگونه 
و بر پايه چه منطقى انتظار داريد ملت عراق در مقابل اين همه جنايت 

سكوت پيشه كند؟!
ســخنگوى وزارت امور خارجه اضافه كرد:   آمريكايى ها از يكســو 
آزادمنشى و استقالل طلبى ملت عراق را ناديده گرفته و از سوى ديگر 
نقــش خود در حمايت از صدام و خلــق داعش و به دنبال آن قتل و 
غارت مــردم عراق را فراموش كرده و گويا از يــاد برده اند كه هنوز 

توسط مردم عراق «اشغالگر » شناخته مى شوند. 
موسوى در خاتمه با تكذيب اتهامات مقامات   آمريكايى عليه كشورمان 
نسبت به هرگونه واكنش نسنجيده و اشتباه در محاسبه از سوى مقامات 
  آمريكايى هشــدار داده و كاخ سفيد را به تجديدنظر در سياست  هاى 

مخرب خود در منطقه فراخواند. 
همچنين منابع خبرى اعالم كردند كه متئو تولر، سفير   آمريكا در عراق 

به مقصدى نامعلوم بغداد را ترك كرد.

چين و ايران به جنگ يكجانبه گرايى مى روند
 روزنامه هنگ كنگى ســاوت چاينا با اشــاره به ســفر وزير امور 
خارجه ايران به چين نوشــت: تهران و پكن با يكديگر براى مقابله با 

زورگويى، قلدرمابى و يكجانبه گرايى به توافق رسيدند. 
اين نشريه در مطلبى خاطرنشــان كرد: اين موضوع، بخشى از توافق 
«وانــگ يى» وزير خارجه چين با محمــد جواد ظريف وزير خارجه 

ايران است كه روز سه شنبه به پكن سفر كرد. 
اين روزنامــه تصريح كرد وزير خارجه چيــن در مالقات با همتاى 
ايرانى خود گفت ريشه تنش  هاى امروز درباره توافق هسته اى، خروج 

يكجانبه   آمريكا از برجام و تحريم ها عليه ايران است. 
گزارش حاكى از آن اســت كه براساس ديدگاه چين، رمز حراست از 
اين توافق اين اســت كه طرف  هاى ديگر به آن پايبند باشــند و اجازه 
ندهند توافق از بين ببرد.  ساوت چاينا مى نويسد وزير خارجه چين بار 
ديگر تاكيد كرده است اين كشور هر آنچه در توان دارد براى حراست 

از توافق هسته اى بكار مى گيرد. 

سايه روشن  هاى فعاليت  هاى احزاب 
براى انتخابات مجلس 

 در فاصله كوتاه 40 روزه تا انتخابات مجلس يازدهم و در شرايطى 
كه بررســى صالحيت ها در  هيأت  هاى نظارت ادامه دارد، تالش  هاى 
جســته گريخته اى در ميان احزاب و جريان  هاى سياسى از طيف  هاى 

مختلف براى حضور در رقابت ها ديده مى شود. 
شــكل كار و نوع رفتار فعاالن سياسى به عالوه برنامه هايى كه احزاب 
پيش مى برند، نشــان از آن دارد كــه ورود احزاب به انتخابات قدرى 

متفاوت از گذشته خواهد بود. 
يكى از چالش  هاى جدى در اين دوره از انتخابات مجلس اختالفات 
درون حزبــى يا به عبارت بهتر درون جريانى اســت كــه هم در بين 
اصولگرايان و هم اصالح طلبان قابل مشاهده است، هرچند محور اين 
اختالفات در 2 جناح متفاوت از ديگرى اســت، اما شــواهد موجود 

گوياى اختالفاتى در هر 2 جريان است. 
در بدنه جريان اصالح طلبى گذشــته از اين كه اختالف نظرهايى در 
زمينه مشــاركت در انتخابات و نوع ورود بــه عرصه رقابت ها ديده 
مى شــود، به نظر مى رســد روند تعيين مصاديق و بســتن ليست  هاى 

انتخاباتى با دشوارى هايى مواجه گردد. 
اين در حالى است ارائه برنامه مشخص به عنوان يك مطالبه جدى از 

سوى افكار عمومى همچنان در هاله اى از ابهام است. 
در جريان اصولگرا نيز به جهــت تعدد كانديداها و تفاوت ديدگاه ها 
شاهد وضعيت خاصى هســتيم؛ به گونه اى كه از هم اكنون نشانه  هاى 

تعدد ليست ها به اسم گروه  هاى خاص مشهود است. 
بدون ترديد شــكل گيرى فضاى رقابتى با نقش آفرينى احزاب پيوند 
تنگاتنــگ دارد و چگونگــى ورود آن ها به عرصــه رقابت ها و ارائه 
ليســت  هاى واحد باعث رونق گرفتن انتخابات و افزايش مشــاركت 
خواهدشــد.  هرگونه سســتى و كم كارى در اين زمينه و گرفتارشدن 
در اختالفات درونى، بدون داشتن برنامه مشخص مانع از ورود جدى 

احزاب به انتخابات و جذب افكار عمومى مى گردد. 
اهميت و حساســيت انتخابات پيش رو ايجاب مى كند كه جريان  هاى 
سياسى منسجم تر وارد صحنه شوند و نقش خود را در هدايت افكار 
عمومى و زمينه ســازى براى مشــاركت حداكثرى به عالوه انتخاب 

دقيق تر به خوبى ايفا نمايند. 

مسئوالن براى مشاركت بيشتر مردم در 
انتخابات به وظايف خود عمل كنند

 مســئوالن  بايد به وظايف قانونى خود عمــل كنند تا فضاى عمومى 
جامعه براى مشــاركت در انتخابات بهتر شــده و مردم احساس كنند كه 

مسئوالن به فكر آنان هستند. 
يك عضو كميســيون امور داخلى كشــور و شــوراها با اشــاره به تفاوت 
رقابت  هاى سياسى در اين دوره از انتخابات با ادوار گذشته، بيان كرد: از نظر 
بنده تفاوت چندانى بين رقابت  هاى سياسى در اين دوره به چشم نمى خورد. 
امروز جريانات مختلف سياســى كه هر يك رويكرد منحصربه فردى دارند 
وارد عرصه انتخابات شده و هر چقدر جلوتر مى رويم نيز فعاليت ها پررنگ تر 
مى شود.  محمد محمودى شاه نشين در گفت وگو با ايسنا، در ادامه اظهار كرد: 
امروز احزاب و جريانات سياسى با ساليق مختلف، فعاليت انتخاباتى خود 
را آغاز كرده و در حال تالش هســتند تا سهم خود را از كرسى  هاى مجلس 
به دست آورند.  وى در پاسخ به اين پرسش كه مهمترين چالش پيش روى 
انتخابات چيســت؟، گفت: امروز دغدغه ها و مسائل اقتصادى، مردم جامعه 
را در تنگنا قرار داده اســت اما با شناختى كه بنده نسبت به مردم واليتمدار 
ميهنمان دارم، آن ها همانند گذشته در پاى صندوق  هاى رأى حاضر مى شوند.  
محمودى شاه نشين در پايان بابيان اينكه از نظر بنده چالش خاصى پيش روى 
انتخابات وجود ندارد، تاكيد كرد: مردم ما ثابت كرده اند، هرجا كه پاى مصالح 
نظام در ميان باشــد هيچ مانعى نمى تواند جلوى آنان را بگيرد. درعين حال 
مســئوالن  بايد به وظايف قانونى خود عمل كنند تا فضاى عمومى جامعه 
بهتر شود. مردم بايد احساس كنند كه مسئوالن به فكر آنان هستند زيرا ديگر 

رياكارى در جامعه مقبوليتى ندارد. 

واكنش شوراى نگهبان به ادعاى پمپئو
 ســخنگوى شــوراى نگهبان در توييتى به اظهارات مايك پمپئو وزير امور 
خارجه   آمريكا در مورد انتخابات مجلس شــوراى اسالمى ايران واكنش نشان 

داد. 
عباسعلى كدخدايى در اين توييت افزود: «پمپئو گفته چون صالحيت هزار نفر 
در ايران تائيد نشــده، پس در انتخابات دستكارى صورت گرفته است!؟ ايشان 
بايد پاسخ دهد در انتخابات   آمريكا چند نفر در ديكتاتورى حزبى رد صالحيت 
مى شوند؟ و كدام فرد مستقلى آنجا بدون نظر احزاب ثبت نام كرده و يا به ازاى 

هر كرسى مجلس چند نفر داوطلب حضور دارد؟»
بــه گزارش ايرنــا، وزير امور خارجــه   آمريكا پيشــتر در اظهاراتى مدعى رد 
صالحيت بيــش از هزار نامزد انتخابات مجلس ايران و دســتكارى در نتيجه 

انتخابات شده بود. 

هدف اتهامات عليه ايران
 انحراف افكارعمومى است

 نماينــده ايران در ســازمان ملل گفت: هدف اتهامــات   آمريكا عليه ايران، 
انحراف افكار عمومى از خشم آحاد ملت عراق از كشتار سبعانه اخير عراقى ها 
و فراتر از آن اشغال 17 ساله اين كشور توسط   آمريكا است كه به قتل بيش از 

300 هزار نفر از مردم بى گناه اين كشور منجر شده است. 
بــه گزارش ايســنا، مجيد تخــت روانچى، گفت: بســيج مردمى عراق و 
( شــاخه  هاى آن) گروهى كامال عراقى اســت كه تحــت نظارت دولت 
قانونى، مشــروع، منتخب و داراى حــق حاكميت عراق و قوانين آن عمل 
مى كند. اين گروه نقش اساســى در مبارزه با گروه تروريســتى داعش و 
شكست دادن آن داشته و امروز اصلى ترين ضامن جلوگيرى از احياى اين 

است.  تروريستى  گروه 

اطالعات مرتبط با امنيت ملى را به FATF نمى دهيم
 اگر به معاهده FATF بپيونديم به نظام بانكدارى امن خواهيم پيوست و ديگر 
نبايد با ما اقدامــات مقابله اى كنند. معاون حقوقى رئيس جمهور درباره نگرانى از 
درز اطالعات محرمانه كشــورمان گفت: اتفاقا كسى كه در واحد اطالعات مالى 
كشــورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسى اطالعات درخواستى مشخص 
مى كند كه اگر اطالعات مهمى مطالبه نشده باشد، ارائه كند، اما اگر مربوط به امنيت 
ملى باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسى ارائه نمى كند. به گزارش 
ايسنا، لعيا جنيدى افزود: در چارچوب FATF بيشتر مى توانيم امكاناتى براى حفظ 
اطالعاتمان داشته باشيم تا اينكه هيچ صيانتى نداشته باشيم. معاون حقوقى رئيس 
جمهور گفت: همه كشورهاى عضو FATF مكلف به بررسى پولشويى و ملتزم 
به اين مســئله هســتند كه اطالعات مربوط به تراكنش بانكى كشورها را به طور 

سيستماتيك ارائه دهند كه در آن صورت حفظ اطالعات ما سخت تر است. 

آگهى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
تعاونى مصرف فرهنگيان سردرود

نوبت اول 

رئيس هيأت مديره تعاونى - شمس ا... صدقى

مجمع ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخه 1398/11/3 در محل 
سالن آيت ا... خامنه اى شهر دمق برگزار مى گردد:

دستور جلسه مجمع:
ــازرس از عملكــرد ســال 1397  ــره و ب 1- گــزارش هيــأت مدي

تعاونــى 
2- تصويــب صورت هــاى مالــى ســال 1397 تعاونــى و بودجــه 

پيشــنهادى ســال 1398 
3- انتخاب هيأت مديره اصلى و على البدل 

4- انتخاب بازرس اصلى و على البدل 
متقاضيان كانديداتورى هيأت مديره و بازرسى مى توانند تقاضاى 

كتبى خود را تا 10 روز به دفتر تعاونى تحويل نمايند.

آگهي مزايده 

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد تويسركان 

دانشــگاه آزاد اســالمى تويســركان در نظــر دارد از طريــق 
برگــزارى مزايــده عمومــى ســاختمان خوابــگاه دخترانــه 
ــا تمــام امكانــات خوابگاهــى را  خــود در چهــار طبقــه ب
ــراد  ــه اف ــاه ب ــال در م ــه 35/000/000 ري ــت پاي ــا قيم ب

واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
 متقاضيــان محتــرم واقــع در: تويســركان، بلــوار حيقــوق 
ــى  ــى و مهندس ــاختمان فن ــوم س ــه س ــى(ع) طبق نب

ــد. ــه نماين مراجع
دانشگاه در قبول يا رد پيشنهادها مختار است.

هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.
 (م الف197)

كارت شناسايى آموزش وپرورش خانم فاطمه قربانى فرزند حسين 
به شماره شناسنامه 283 متولد 1355/2/21 با شماره پرسنلى 

78479246 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.
آگهي حصر وراثت

خانم زهرا مهاجران داراى شــماره شناسنامه  9411 به شرح دادخواست كالسه 666/98/112 
از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدرضا 
جوادى به شماره شناسنامه  4040085124 در تاريخ 97/1/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به:1- زهرا مهاجران فرزند 
عطاءاله متولد 1356 به شماره شناسنامه 9411 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. 
(م الف 394)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت تعاونى، كشاورزى

 سير و صيفى كاران شهرستان 
نوبت دوم 

هيأت مديره شركت تعاونى، سيرو صيفى كاران شهرستان 

بدينوسيله به اطالع صاحبان سهام شركت تعاونى، كشاورزى سير و صيفى كاران 
شهرستان مى رساند كه جلسه مجمع عمومى عادى شركت تعاونى كشاورزى 
سير و صيفى كاران شهرستان در تاريخ 1398/10/26 رأس ساعت 10 در محل 
اداره جهاد كشاورزى شهرستان واقع در بلوار خوزستان  تشكيل مى گردد. لذا 
خواهشمند است در تاريخ و ساعت و مكان تعيين شده با همراه داشتن دفترچه 
عضويت حضور به هم رسانيد. در ضمن اعضايى كه نمى توانند در مجمع شركت 
همراه  به  خود  كامل  مشخصات  ذكر  با  كتبى  صورت  به  را  خود  وكالت  كنند 

دفترچه عضويت به وكيل خود جهت انعكاس به مجمع تحويل نمايند.
تذكر: هر عضو مى تواند حداكثر وكالت سه نفر را به عهده داشته باشد و هر 
عضو نمى تواند بيش از يك وكيل داشته باشد. (هر وكيل سه موكل و هر موكل 

يك وكيل داشته باشد)
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان 
2-تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1397
3-انتخاب اعضا هيأت مديره شركت براى مدت سه سال 

4-انتخاب بازرسان شركت براى يكسال 
5-تأييد عمليات سال گذشته و تعيين خط مشى سال آتى شركت 

6-تصويب بودجه سال 1399
7-ارائه گزارش حسابرسى 

صالحيت  تشخيص  آيين نامه   1 ماده  ادامه  در  ذيل  بند  نمودن  8-اضافه 
داوطلبان در سمت هاى هيأت مديره و بازرسان (ارايه گواهى تأييد صالحيت 
از حراست مديريت تعاون روستايى استان براى سمت هاى رئيس هيأت مديره 

و مديرعامل)

آگهى صدور مورخ 1398/10/12

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد 
به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

ل بب
نيازمنديهاى 

هرروز 
استان همدان

 مــا در داخل ايران به جاى اين كه براى 
تالش و كوشــش بيشــتر رقابت كنيم در 
دعواها، نزاع ها و رقابت هاى بى ثمرى قرار 

گرفته ايم. 
رئيس جمهور در جريان ســفر به اســتان 
اردبيــل با اشــاره به اقدامــات چينى ها در 
توسعه اين كشور و همچنين تالش آنها در 
تكميل و بهره بردارى از پروژه هاى مختلف 
اين كشــور اظهار كرد:  ما در داخل ايران به 
جاى اينكه براى تالش و كوشــش بيشــتر 
رقابت كنيم در دعواها، نزاع ها و رقابت هاى 

بى ثمرى قرار گرفته ايم. 
رقابتى كه پايان آن براى مردم مفيد باشــد 
خوب اســت، امــا اگر به صــورت مداوم 
گله گذارى كنيــم و گروه هاى مختلف عليه 
يكديگر از برخى تعابير استفاده كنند، مورد 

خواست مردم نيســت.زيرا مردم به ما راى 
داده اند و ما را در يك مســئوليت نشانده اند 
و از ما تــالش و كار و ثمره  راى شــان را 
مى خواهند. آنها زمانى از راى شان خوشحال 
مى شوند كه ببينند همه مسئوالن  در تالش 
هســتند و خودشــان نيز در اين رقابت و 

تالش ورود كنند. 
حجت االسالم و المسلمين  ايسنا،  گزارش  به 
حســن روحانى با تاكيد بر ايــن كه امروز 
كشور در شــرايط معمولى قرار ندارد بلكه 
در شرايط ســخت و تحريمى است، گفت: 
همانطور كه در ســخنرانى ديــروزم اعالم 
كردم اگر توطئه  امريكا و دشمنان نسبت به 
ملت ايران نبود، درآمد نفتمان طى سال  هاى 
97 و 98 صــد ميليــارد دالر بيشــتر از آن 
چيزى بود كه امروز بدست مى آوريم. با اين 

پول طرح هاى بسيارى را مى توان اجرا كرد. 
همچنين طى دو سه سال اخير مى توانستيم 
صــد ميليــارد دالر اعتبار از كشــورهاى 

خارجى بگيريم. 
رئيس جمهــور تصريح كرد:  هــر زمان كه 
آنهــا از ايــن راه غلط خــود بازگردند ما 
آماده هســتيم؛ هرگاه آنها به نقطه اى كه از 
آن توطئه جديــد را آغاز كرده اند، برگردند 
ما آماده هســتيم. آن ها مى گويند كه ما آماده 
مذاكره هســتيم. بسم ا...، اهال و سهال ما نيز 
آماده مذاكره هســتيم. اما به شرط آنكه سر 
نقطه نخست بازگرديم و تعهدات و آنچه را 
كه شكانده ايد را به نقطه نخست بازگردانيد 
و بگوييد راهمان اشتباه بوده است و اگر به 
زبان نيز نمى گوييد در عمل بگوييد كه كار 
ما اشتباه بوده، ما آماده هستيم با شما حرف 

بزنيم و اگر حرفى داريد بشنويم و ما نيز اگر 
سخنى داريم شما بايد آن را بشنويد. 

روحانى خطاب به دولت آمريكا گفت: شما 
حكومــت برتر از حكومت ايران نيســتيد. 
ما به ملت شــما احتــرام مى گذاريم اما به 
حكومت شما شــديدا معترضيم و به خاطر 
اقداماتــى كه انجام داديد شــما را محكوم 
مى كنيــم و درعين حال اعــالم مى كنيم راه 

بازگشت وجود دارد. 
وى تاكيــد كرد: تا روزى كه اميد و نشــاط 
در ميــان ملت ما وجود دارد ما شكســت 
نمى خوريــم و مى توانيــم راه خود را ادامه 
دهيم. افتتاح طرح هاى آب، برق، كانال كشى 
و زه كشى قدم هاى بزرگى است كه با وجود 
تحريم برداشــته شده است، ما مسير توسعه 

و پيشرفت خود را ادامه مى دهيم. 

 كشور را به سمت جنگ نمى بريم اما در 
مقابل تحميل با قدرت مى ايستيم. 

رهبر انقالب اســالمى با اشــاره به اظهارات 
رئيس جمهور   آمريكا در مقصر دانستن ايران 
به عنوان عامل اصلى قضاياى روز سه شــنبه 
عراق و تهديــد ملت ايــران، تأكيد كردند: 
اينگونه ســخنان، بى ربط و غيرمنطقى است، 
زيرا مردم منطقه به شــدت از   آمريكا متنفرند. 
همه بدانند جمهورى اســالمى به دنبال جنگ 
نيست اما با هركس كه منافع، مصالح، عزت، 
عظمت و پيشرفت ملت ايران را تهديد كند، 
بدون مالحظه مقابله و ضربه ســختى به او 

وارد خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا، حضرت آيت ا. . . خامنه اى 
در ديدار با هزاران نفر از پرســتاران سراسر 
كشــور، با اشــاره به حوادث اخيــر آبان ماه 
افزودند: مردم مطالباتــى دارند كه در اغلب 
مــوارد هم حق با مــردم اســت و اگر اين 
توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض 
مى كنند اما مطالبات مردم مســئله اى متفاوت 
از فتنه ســازى به بهانه اين مطالبات است كه 

اين دومى كار دشمن است. 
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: مردم 
مطالباتى داشــتند اما افرادى كه دشمن براى 
سوءاســتفاده از اين مطالبات آماده كرده بود، 
فوراً وارد شــدند و شروع به تخريب كردند. 
بصيرت مردم در اين حوادث آنجا بود كه تا 
سوءاستفاده دشــمن را ديدند، صف خود را 
از فتنه گــران كه ســعى مى كردند خود را در 
بين مردم مخفــى كنند، جدا كردند و فتنه گر 
تنهــا ماند. چند روز بعد نيــز مردم در قالب 
اجتماعات عظيم در شهرهاى مختلف كشور 

به خيابان ها آمدند. 
ايشان با تأكيد بر اينكه بصيرت و هوشيارى 
مردم در آبان ماه همانند بصيرت مردم در سال 

88، غائله را به پايان رساند، گفتند: آن كسانى 
كه صحنه گردانان اصلى اغتشاش  هاى آبان ماه 
و حمله به زيرساخت ها همچون انبار بنزين 
و انبــار گندم و اموال عمومــى بودند، افراد 
بيگانگان  اطالعاتى  ســرويس هاى  با  مرتبط 

هستند. 
رهبــر انقالب اســالمى افزودنــد: يكى از 
مســئوالن بلندپايه كشــور به نقــل از يكى 
از سياســتمداران خارجى كــه در روزهاى 
حوادث آبان در واشــنگتن به ســر مى برد، 
مى گفت   آمريكايى ها در روز نخست حادثه 
بسيار خوشحال و مسرور بودند و كار ايران 
را تمام شده مى دانستند اما يكى دو روز بعد 
كــه قضايا جمع شــد،   آمريكايى ها از اينكه 
به نتيجه دلخواه نرســيدند، بســيار ناراحت 

شدند. 

حضرت آيت ا...خامنه اى، اين مطالب را نشان 
دهنــده واقعيت درونى ســردمداران بى ِخرد 
  آمريكا دانستند و با اشــاره به قضاياى اخير 
عراق خاطرنشــان كردند: حملــه   آمريكا به 
حشدالشعبى درواقع گرفتن انتقام داعش بود، 
زيرا آن نيرويى كه داعش را زمين گير كرد و 

از بين برد، بسيج مردمى عراق بود. 
ايشان تأكيد كردند: من و دولت و ملت ايران، 
جنايت   آمريــكا در حمله به حشدالشــعبى 

عراق را به شدت محكوم مى كنيم. 
رهبر انقالب اســالمى هيجان ضدآمريكايى 
در بغداد و سراســر عــراق را نتيجه طبيعى 
جنايت هــاى   آمريكا برشــمردند و افزودند: 
رئيس جمهــور   آمريكا در مطلبــى گفته ما 
اين مســائل را از چشــم ايران مى بينم و به 
آن پاســخ خواهيم داد. اما بايد به آنها گفت 

اوالً غلــط مى كنيد زيرا اين موضوع ربطى به 
ايران ندارد. ثانيًا بايد منطقى باشيد و بفهميد 
كه دليل اصلى اين قضايا چيست. البته آن ها 

منطقى نيستند. 
حضرت   آيت ا... خامنه اى گفتند:   آمريكايى ها 
بايد بفهمند كه مــردم منطقه همچون عراق 
و افغانســتان، از آن ها به دليل جنايت هايشان 
متنفرنــد و اين تنفر يك جا خود را نشــان 

خواهد داد. 
ايشــان با اشــاره به جنايتهاى   آمريكا به ويژه 
دســتگاه خبيــث بلك واتر در عــراق و در 
افغانستان و كشتار هزاران دانشمند عراقى و 
همچنين مردم عادى خاطرنشان كردند: نتيجه 
حركت  هاى سياسى و امنيتى   آمريكا و ظلم به 
مردم منطقه و غارت منافع، و تكبر در مقابل 

آن ها، چنين تنفرى است. 

رهبر انقالب: 

كشور را به سمت جنگ نمى بريم

در نزاع ها و رقابت هاى بى ثمرى قرار گرفته ايم
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بهداشتنكتهدانشگاه
جزئيات حذف حد نصاب نمره زبان

 در آزمون دكترى و ارشد
 جزئيات و شــرايط حذف حدنصاب نمره زبان در آزمون دكترى و كارشناســى 

ارشد دانشگاه هاى علوم پزشكى تشريح شد. 
رئيس مركز ســنجش آموزش پزشكى وزارت بهداشت در گفت وگو با ايسنا، ضمن 
بيان اين مطلب به حد نصاب نمره زبان در آزمون كارشناســى ارشــد اشاره كرد و 
گفت: تغييراتى در حدنصاب زبان انگليســى در اين آزمون داشتيم كه براساس اين 
تغييرات حدنصاب نمره زبان براى ورودى در آزمون كارشناســى ارشد حذف شده 
اســت اما درعوض ضرايب درس زبان افزايش پيدا كرده است، يعنى تا قبل از اين 
تغييرات ضريب زبان 2 بود كه با اعمال اين تغييرات به ضريب 3 افزايش يافته است. 
آبتين حيدرزاده در ادامه گفت: حدنصاب نمره زبان در اين آزمون 55 تعيين شــده 
بود، اين حدنصاب نيز حذف شد اما دانشجويان در آزمون جامع بايد حدنصاب اين 

نمره زبان را در آزمون MHLE داشته باشند. 

پياز و سير سرشار از خاصيت
ــزان قندشــان، ســالم تر هســتند،  ــودن مي ــا اينكــه ســبزيجات به دليــل پايين ب  ب

ممكــن اســت برخــي افــراد در رژيــم غذايي شــان ميوه هــا را ترجيــح دهنــد. 
امــا مطالعــات ثابــت كــرده كــه پيــاز و ســير جــز ســبزيجاتي هســتند كــه سرشــار 
از خاصيــت هســتند. در پژوهش هــاي گذشــته نشــان داده شــده كــه پيــاز و ســير 

عــالوه بــر پيشــگيري از ديابــت و بيمــاري قلبــي، اثــر ضدســرطان دارنــد. 
در پژوهشــي ثابــت شــده اســت كــه خــوردن پيــاز و ســير خطــر ابتــال به ســرطان 
را نيــز كاهــش مي دهــد. درايــن پژوهــش بــروز مــوارد ابتــال بــه ســرطان پســتان 

اوليــه زنــان نيــز مشــخص شــد. 
بــه گــزارش ايســنا، ايــن گــروه زنانــي بودنــد كــه ســابقه ســرطان غيــر از ســرطان 

پوســت را داشــتند. 
نتايــج مطالعــه نشــان داد كــه مصــرف زيــاد پيــاز و ســير در برابــر ســرطان پســتان 

محافظت كننــده بــوده اســت. 

كاهش اندازه جنين در اثر آلودگى زيست محيطى
 محققان با استفاده از فناورى اسكن مافوق صوت دريافتند زنان باردارى كه به طور 
مســتمر در معرض آالينده هاى ارگانيك پايدار (POPs) قرار دارند، در مقايسه با 
زنــان باردارى كه در معرض اين نوع آالينده هاى شــيميايى قرار نمى گيرند، داراى 

جنين كوچكترى هستند. 
به گزارش ايرنا، اندازه جنين در مقايسه با اندازه نوزاد، معيار مناسب ترى براى ارزيابى 
اثرات اين آالينده هاى پايدار محســوب مى شود، زيرا اين آالينده ها حتى در مقادير 

بسيار اندك نيز بر ميزان رشد جنين اثرگذار هستند. 
آالينده هاى ارگانيك پايدار، تركيبات شــيميايى مانند DDT و ديوكسين هستند 
كه محصوالت جانبــى فرايند توليد علف كش ها و رنگ زدايى كاغذ محســوب 
مى شــوند، با وجود اين كه توليــد اين تركيبات از دهــه 2000 ميالدى ممنوع 
شــد، در آب وهوا به صورت پايدار باقى مانده و امــكان انتقال به زنجيره غذايى 

را داشته اند. 

50 درصد هزينه «فيزيوتراپى» توسط بيماران 
پرداخت مى شود

 در شــرايط حاضر 50 درصــد هزينه هاى فيزيوتراپى را مــردم پرداخت مى كنند، 
درحاليكه اين سهم نبايد بيشتر از 30 درصد باشد. 

بــه گزارش فارس، رئيس انجمن علمى فيزيوتراپــى ايران گفت: توجه به تحريم ها و 
محدوديت ها، باعث شد بتوانيم از ظرفيت شركت هاى داخلى در جهت تأمين نيازهاى 

خدمات فيزيوتراپى و الكتروتراپى استفاده كنيم. 
احمد مؤذن زاده تصريح كرد: درحال حاضر بيش از 90 درصد تجهيزات ورزش درمانى 
در داخل توليد و تأمين مى شــود و در بحث الكتروتراپى، وابســتگى ما به تجهيزات 

وارداتى بين 60 تا 70 درصد است. 

زمان بازپرداخت خسارات در قرارداد جديد بيمه 
تكميلى فرهنگيان

 قرارداد جديد بيمه تكميلى فرهنگيان از دى ماه آغاز مى شود و 500 مركز جديد به 
فهرست مراكز درمانى طرف قرارداد بيمه اضافه شد. 

وزير آموزش و پــرورش از اجراى قرارداد جديد بيمه تكميلــى فرهنگيان با تعهدات 
و خدمــات جديد خبر داد و گفت: بــراى بهبود بيمه تكميلى اقــدام كرديم و زمان 
بازپرداخت و جبران خسارات درمانى كه سال گذشته به يك و نيم ماه رسيده بود را به 2 
هفته كاهش داديم.  محسن حاجى ميرزايى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اقداماتى كه 
از زمان ورودش به آموزش و پرورش انجام داده است، اظهار كرد: تقريبا در طول همين 

مدت كوتاه، خدمات خوبى ارائه شده است. 

دولت بايد بر سوءاستفاده هاى احتمالى دريافت 
وام ازدواج نظارت كند

 هر سال در فصل بودجه مبلغى از تسهيالت بانك ها براى ازدواج اختصاص مى يابد، 
اگرچــه اين رقم هم، رقم قابل توجهى هم نيســت اما پيش تر مبلغ كمترى بود و اكنون 
پيشــنهاد كميســيون فرهنگى بر 50 ميليون تومان است.  يك عضو كميسيون فرهنگى 
مجلس شوراى اسالمى گفت: اگر احساس مى شود كه در دريافت وام ازدواج در موضوع 
كودك همسرى و يا دريافت اين وام توسط افرادى با سنين باال سوء استفاده هايى مى شود، 
دولت بايد نظارت الزم را داشته باشد. به گزارش ايسنا، احمد مازنى براى جلوگيرى از 
سوءاستفاده هاى احتمالى از وام ازدواج گفت: آنچه مسلم است در جامعه ما، آمار تجرد 
قطعى افزايش پيدا كرده و به  يك بحران جدى اجتماعى در كشور مواجهه خواهيم شد. 

بايد و نبايد تنبيه كودك
 گفتــن عبارت «بچه خوبي باش» براي جريمه كودكان هيچ وقت 
كارآمد نيســت و والدين بايد متناســب با بدرفتاري آن ها از چنين 

عباراتي كه داراي بار منفي است، پرهيز كنند. 
كودكان و نوجوانان با توجه به شــرايط ســني، حس كنجكاوي و 
هوش سرشاري كه دارند، در بيشتر مواقع با رفتار و گفتارهاي خود، 
والديــن و ديگران را به وجد و شــگفتي آورده يا در برخي مواقع 

عصباني و غيرقابل كنترل مي  كنند. 
اين قشر با توجه به شرايط روحي و رواني  كه دارند، نياز است پدر و 
مادر به عنوان نخستين مربي، بهترين الگوهاي رفتاري به ويژه روابط 
اجتماعي مناســب را به آنان بياموزند، تا ديگر الزم نباشــد در ادامه 

مورد مؤاخذه يا احيانا تنبيه قرار گيرند. 
يك متخصص روانپزشك در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه در زمان  
و نســل هاي مختلف، روش هايي متفاوتي براي تنبيه كودكان در نظر 
گرفته مي شود، اظهار كرد: قهركردن، بي توجهي، حبس كردن در اتاق، 
محروم كردن يا تنبيه جسمي و فيزيكي، عمده موارد تنبيه اي است كه 
از ســوي والدين اتخاذ مي شود، اما واقعيت اين است كه تنبيه به هر 
شكل كه باشــد شايد به فروكش كردن خشم پدر و مادر كمك كند، 

اما به طور قطع كمترين تاثير ادبى در رفتار فرزند نخواهدگذاشت. 
مهشيد رابطيان گفت: براي اصالح رفتار كودك بايد ابتدا پدر و مادر 
رفتار خــود را تغيير دهند زيرا فرزندان از رفتــار آنها و نه از كالم 
بزرگ ترها الگو مي گيرند و از طرفي براي جايگزين كردن رفتار مثبت 
بــه جاي رفتار منفي، والدين پيش از آنكه از رفتار منفي فرزند خود 
انتقاد كنند و از چيزي كه دوست ندارد به او بگويند، به رفتار مثبتي 

كه فرزندشان دارد اشاره كرده و انتظار خود را بيان كنند. 
وي افــزود: نهي كــردن و ايرادگرفتن مدام از رفتــار كودك، او را 
ســردرگم مي كند، چون نمي داند چه رفتاري را بايد جايگزين كند. 
ضمن اينكه سرزنش و پرخاش مدام پدر و مادر، كودك را عصبي و 
واكنــش منفي را در او برمي انگيزد، لجاجت مي كند و كاري را كه از 

آن منع شده، آشكارا يا پنهاني تكرار مي كند. 
 راهكار؛تنبيه درست

رابطيان تصريح كــرد: در مقابل بدرفتاري كودك، جريمه مورد نظر 
از ســوي والدين بايد كامال مشــخص و از اين رو تنبيه متناسب با 
بدرفتاري و قابل اجرا باشــد. از طرفي والدين نبايد در جواب رفتار 
منفي بچه ها از كلماتي استفاده كنند كه تاثير عكس داشته باشد. براي 
نمونه «بچه خوبي باش» هيچ وقت كارآمد نيست زيرا «خوب بودن» 
از ديد هر فردي با فرد ديگر متفاوت است و خنثي به نظر مي رسد. 
وي گفت: خانواده ها توجه داشــته باشــند تنبيه و جريمه بالفاصله 
بعد از بدرفتاري اجرا شــود و به زمان ديگري موكول نشــود، زيرا 
تغيير زمــان يا مكان، مانع از اجراي تنبيه خواهد شــد. براي نمونه 
چنانچه كودكي بايد در قابل رفتار ناخوشايندي كه انجام داده جريمه 
شــود، چون شب شــده و كودك و والدين خسته هســتند، از تنبيه 
چشم پوشــي شود. به احتمال زياد اين رفتار فرزند به مرور در آينده 

تكرار خواهد شد. 
ــن در اجــراي  ــزود: والدي ــودك و نوجــوان اف ــن روانپزشــك ك اي
ــي،  ــد خاط ــراي فرزن ــده ب ــه ش ــر گرفت ــه درنظ ــه و جريم تنبي
هماهنــگ عمــل كننــد، زيــرا چشم پوشــي يكــي از آن هــا در 
ــود و  ــودك مي ش ــاري ك ــدن بدرفت ــث بدترش ــه باع ــراي تنبي اج
ــگام اجــراي جريمــه، حفــظ خونســردي و آرامــش  ــي هن از طرف
والديــن بســيار مهــم اســت، چــون بــروز عصبانيــت هنــگام تنبيــه 

ــد.  ــه مي زن ــد صدم ــد و فرزن ــن وال ــي بي ــط عاطف ــه رواب ب
رابطيان ادامه داد: والدين در زمان اجراي جريمه بدرفتاري كودك به 
ياد داشــته باشند تحت هيچ شرايطي از تنبيه بدني يا كالمي استفاده 
نكنند و هرگز براي رفتار بدي كه از ســوي كودك سرزده و جريمه 

دارد، دليل نياورند. 
 تنبيه؛ با هدف تغيير رفتار بد

ــادر  ــدر و م ــرد: پ ــار ك ــوان اظه ــودك و نوج ــن روانپزشــك ك اي
پيــش از آنكــه اقــدام بــه تنبيــه كــودك كننــد، ابتــدا مطمئــن شــوند 
ــي  ــوده و از طرف ــب ب ــا نامناس ــت ي ــا نادرس ــار واقع ــه آن رفت ك
ناراحتــي آنــان ريشــه در مســأله اي ديگــر نــدارد و از ســر وســواس 
ــده  ــر گرفته ش ــه درنظ ــويد تنبي ــن ش ــه مطمئ ــراي اينك نيســت. ب
موجــب تغييــر رفتــار فرزنــد خواهدشــد پيــش از جريمــه و تنبيــه، 
ــراي كــودك الگــوي  ــا ب ــه آي ــد ك از خــود و ديگــران ســوال كني

مناســبي هســتيد يــا نــه؟ 
وي تصريح كرد: والدين براي تغيير رفتار كودك، به جاي ســرزنش 
و نهي كردن مدام، رفتارهاي مثبت  او را تشــويق و آنچه را به عنوان 
الگو مي خواهند، انجام دهد به روشــني و بــا آرامش بيان كنند. در 
نهايت اگر بدرفتاري كودك از حد معمول بيشتر و راهكاري  براي آن 
يافت نشد، براي ريشه يابي و دليل رفتارهاي ناگوار آن به روانپزشك 

مراجعه كنيد. 

جام جم: موسيقى ما بايد شيمى درمانى شود
 يعنى نت ها به مشكل برخوردن؟؟

قدس: مديريت بحران همچنان حلقه مفقوده بحران ها
 نكنه تو ساختمونش سيل اومده؟؟

همدان پيام: خانه تكانى مجلس آينده فضايى تازه براى تحقق آرمان ها
شود  مجلس آينده روشن مى

جوان:  بازار خريدوفروش خانه در آذرماه گرم شد
 بنگاه ها بخارى هاشونو روشن كردن

شروع: برداشتن گام جديد براى تجارت با ديگر كشورها
 رد پاى اين گام ها در فرودگاه ها نم كشيد، رد پاى مردم گودتر شد

شهروند: شهرها آسيب پذيرتر شده اند
 فرصتى براى آبادى روستاها

كسب وكار: حذف مجردها از طرح ملى مسكن
 روشى براى افزايش آمار ازدواج 

جام جم: رفتار پرخطر رأى دهندگان
 بلند حرف زدن، زود رفتن پاى صندوق؟؟

اصالحات: به همه چيز با عينك سياست نگاه مى شود
 مشكل اينه كه همه عينك ها را با رنگ سياسى ساختن

اصالحــات: ايــن مــردم بــا كمبودهــا مى ســازند امــا بــا تبعيض هــا 
مى ســوزند

 كًال امسال، سال سوخت وساز است
فرصت امروز: كسرى بودجه در سال كبيسه

 دارى قانون روزهاى سال رو تحريف مى كنى؟؟!
مردم ساالرى: ايران هفتمين مصرف كننده لوازم آرايشى در جهان

 مگه رتبه آوردن جرمه؟!
قدس: سايه ترامپ بر بودجه 99

 هيكل بزرگ اين مشكالتم داره
ايران ورزشى: با يك بازيكن خارجى به نتيجه نهايى رسيديم

 منظورت اينه كه خارجى ها ؟؟؟بله؟؟
ايسنا: چاقى به غلبه بر سرطان كمك مى كند

 ديگ به فكر باربى شدن نباشيد!!

دودِ ارزانى سيگار و قليان
 به چشم مردم مى رود

 افزايش ماليات بر سيگار، استطاعت مالى براى خريد دخانيات را 
كاهش مى دهد و درآمد حاصل از افزايش قيمت ســيگار بايد صرف 

بيماران ريوى و سرطان هاى ناشى از مصرف دخانيات شود. 
عضو كميســيون بهداشــت و درمان مجلــس، در رابطه با ضرورت 
افزايش ماليات بر سيگار، گفت: در تمامى كشورهاى پيشرفته ماليات 
كالنــى به دخانيات با هدف كاهش مصرف و اخذ درآمد براى درمان 
بيماران قربانى عوارض دخانيات، تعلق مى گيرد. در كشــور استراليا 
قيمت ســاندويچ معمولى حدود 12 دالر و قيمت يك پاكت سيگار 
حدود 25 دالر اســت و افراد براى تهيه سيگار بايد 2 برابر پول ناهار 
خود را هزينه كنند، از اين رو افزايش قيمت سيگار در كاهش مصرف 

آن بسيار مؤثر است. 
 افزايش ماليات بر ســيگار استطاعت مالى براى خريد 

دخانيات را كاهش مى دهد
حيدرعلى عابدى در گفت و گو با خانه ملت، با بيان اينكه بســتن در 
قهوه خانه ها با اســتفاده از زور و قوه قهريه نه تنها اثرگذار نيست، بلكه 
بيكارى بســيار زيادى به همراه دارد، تصريح كرد: افزايش ماليات بر 
دخانيات باعث كاهش اســتطاعت مالى افراد شده و به مرور زمان به 
كاهش مصرف منتهى مى شــود. اگر قليــان در قهوه خانه ها با افزايش 
ماليات 50 هزار تومان شود، كمترى كسى مى تواند از آن استفاده كند. 
درآمد حاصل از افزايش قيمت سيگار بايد صرف درمان بيماران ريوى 

و سرطان هاى ناشى از مصرف دخانيات شود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم بــا تاكيد بر اينكه درآمد حاصل از 
افزايش قيمت ســيگار و دخانيات بايد صــرف بخش هاى درمانى و 
بيمارســتان  بيماران ريوى و سرطان هاى ناشــى از مصرف دخانيات 
شــود، اظهار كرد: با افزايش ماليات بر ســيگار استطاعت مالى براى 
خريــد دخانيات كاهش پيدا كرده و درآمــد حاصل از آن نيز صرف 
حوزه سالمت و آموزش جامعه مى شود. در اين صورت عرضه قليان 
براى قليان سراها صرفه اقتصادى نداشته و به ناچار روش هاى بهتر و 

سالمت محورى را جايگزين مى كنند. 
 ماليات بر دخانيات از مصرف كننده گرفته شود

وى در پاســخ به اين ســوال كه آيا افزايش ماليات بر سيگار موجب 
تضعيف صنعت دخانيات كشــور مى شــود، خاطرنشــان كرد: براى 
جلوگيرى از ضرر صنعت دخانيات كشــور ماليات بر سيگار بايد از 
خريدار گرفته شود. از طرفى براى حمايت از اين صنعت بايد ماليات 
ســيگارهاى وارداتى را 2 برابر ســيگارهاى داخلى تعيين كنيم، تا به 
صنعت دخانيات كشــور هم لطمه اى وارد نشود. بنابراين اجراى اين 
روش مى توانــد در جهت كاهش مصرف دخانيــات در جامعه موثر 

و مفيد باشد. 

 اين روزها اغلــب جوانان بهترين تفريح 
خــود را در كافه گــردى مى دانند و اگر كمى 
حوصله كنند به سينما مى روند و گاهى تئاتر 
تماشا مى كنند، اما آنچه در نسل جديد بيش از 
دوره هاى گذشته كه جوانان به كوهنوردى و 
سينما تمايل داشتند، ديده مى شود، كافه گردى 

است. 
در گذشته قهوه خانه ها و چايخانه هاى قديمى 
و سنتى، ظاهرى ساده داشت، اما امروزه همان 
مكان هاى ســاده و بى آاليــش، جاى خود را 
به كافه هاى شــيك و مدرن داده است؛ كافه 
هايــى كه در آن ها نه فقط چاى در اســتكان 
كمــر باريك يا قهوه در فنجــان كوچك، كه 
نوشيدنى ها و خوراكى هايى با اسامى عجيب 
و غريب و تزئين هاى فانتزى ميهمانان خود را 
پذيرا مى شود و مأمنى براى گذران فراغت در 

آرامش فراهم مى آورد. 
طبــق اطالعات ســازمان ميــراث جهانى، 
پيشــينه وجود پاتوق هاى فرهنگى يا همان 
قهوه خانه هــا و چايخانه ها به دوران صفويان 
برمى گردد؛ آن زمان كه در زمان سلطنت شاه 
طهماسب نخستين قهوه خانه در شهر قزوين 
ساخته شد و اين ساختار اجتماعى در دوران 
شاه عباس اول در اصفهان توسعه و گسترش 

يافت. 
 حضور در كافه، زندگى در لحظه را 

برايم به تصوير مى كشد
حميد دانشــجوى مقطع كارشناسى است كه 
در خوابــگاه دانشــجويى و دور از خانواده 
زندگى مى كنــد. او كه براى گــذران اوقات 
فراغت پس از پايان كالس ها هر روز به كافه 
سر مى زند، درباره مراجعه روزانه اش به كافه 
مى گويد:  محيط كافه، زندگى در لحظه را براى 
مــن به تصوير مى كشــد و اينجا دغدغه ها و 
آشفتگى هاى روزمره را اگرچه كوتاه، از ذهنم 

پاك كنم. 
وى مى افزايد: با ورود به كافه انگار از يك دنيا 
اضطراب و تشويش، به يك دنيا پر از آرامش 
قدم گذاشته اى، آرامش اين محيط اگر تصنعى 
و كوتاه مــدت هم باشــد، در جامعه امروز ما 

حايز اهميت است. 
فضاى متفاوت و جوان پســند كافه ها نيز در 
جلب توجه مشــتريان در مقبوليت اين فضا 
تاثير شــايانى داشته است و به ويژه شمارى از 
دختران، كافه ها را به دليل برخى محدوديت ها 
در فضاهاى عمومى ديگر مانند بوســتان ها و 
پارك ها براى گذران زمان با دوســتان مناسب 

مى دانند.
امــان ا... قرائى مقدم جامعه شــناس و اســتاد 
دانشــگاه در ايــن باره به ايرنــا گفت: وقوع 

انقالب صنعتى و اســتفاده از ماشــين اوقات 
فراغت بشــر را افزايش داد؛ بنابراين از دهه 
20 زيــادى اوقات فراغت در سراســر جهان 
مورد توجه قرار گرفت و هر يك از كشورها 
با ساخت مراكز هنرى، فرهنگى و ورزشى از 
جمله تئاتر و سينما براى اغناء اوقات فراغت 

جوانان اقدام كرد. 
وى با بيان اينكه ســاخت كافه هــا نيز با اين 
هدف در ايران مورد توجه قرار گرفت، ادامه 
داد: باتوجه بــه برخــى از محدوديت ها در 
جامعــه ايران، مثل نبود اجازه حضور دختران 
در ورزشــگاه ها، بى ترديد در حضور جوانان 
در شــمارى از محيط هاى اجتماعى از جمله 

رستوران ها و كافه ها تاثير مى گذارد. 
28 درصــد از دانش آموختــگان 
دانشگاهى در كشــور از بيكارى رنج 

مى برند
اين اســتاد دانشــگاه ادامه داد: يكى ديگر از 
مهمترين داليل افزايــش كافه گردى در ايران 
مســأله بيكارى اســت؛ در زمــان حاضر بر 
اســاس برخى آمارها نزديك به 28 درصد از 
دانش آموختگان دانشگاهى در كشور با معضل 
بيكارى دســت و پنجه نرم مى كنند و اين امر 
در يــك جامعه به طور حتــم حضور در اين 

محيط هاى تفننى را افزايش مى دهد. 
قرائى مقدم با اشــاره به آثــار و تبعات موثر 
كافه گــردى افــزود: در برخــى از مواقع اما 
حضــور در اين محيط ها زمينه ســاز برخى 
از آســيب هاى اجتماعى نظير اعتياد و روابط 
ناسالم نيز مى شــود؛ به عنوان مثال استفاده از 
قليان در برخى از كافه ها مى تواند زمينه ســاز 

اعتياد باشد. 
توسعه  داليل  مهمترين  از  بيكارى   
و گســترش كافه گردى در اين روزها 

است
به اعتقــاد برخــى از صاحبنظران، مســائل 
اجتماعى مثــل افزايش بيــكارى در جامعه 
نيز ســبب توســعه و گســترش كافه گردى 
شــده اســت. به گفته اين كارشناسان معضل 
بيكارى شــخصيت و عزت نفس جوانان را 
تحت تاثير قرار مى دهــد؛ آنان را بى انگيزه و 
بى هدف مى كند و در كشورى مانند ايران كه 
به دليل برخى اعتقادات مذهبى و فرهنگى با 
محدوديت روبه رو است، انتخابى جزء اين را 

پيش رو قرار نمى دهد. 
مصطفى اقليما، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
در ايــن بــاره اظهار كرد: يكــى از مهمترين 
داليل حضور گســترده جوانان در اين محيط 

اجتماعى بيكارى است. 
وى افزود: اكنون براســاس برخــى از منابع، 
نزديــك بــه 90 درصــد از دانش آموختگان 
دانشگاهى در كشــور، حتى در مقطع دكترى 
با معضل بيكارى دســت وپنجه نرم مى كنند. 
بنابراين هدف مشــخصى را دنبال نمى كنند و 
به برخى از تفريح ها از جمله كافه گردى روى 

مى آورند. 
رئيس انجمن علمى مددكارى اجتماعى ايران 
همچنين با اشاره به برخى از محدوديت ها در 
كشور تصريح كرد: تفنن و سرگرمى در جامعه 
ايران تنوع نــدارد و كافه گردى بنابراين دليل 
نيز در ســال هاى اخير با افزايش قابل توجهى 

روبه رو بوده است. 

اقليما در ادامه خاطرنشان كرد: كافه گردى در 
سراســر جهان امرى شايع است اما اين تفنن 
بايد هدفمند باشــد و براى گــذران اوقات 
فراغت، رفع خســتگى ها و گفتمان اجتماعى 

انجام پذيرد. 
اين تحليگر مسائل اجتماعى با اشاره به تاكيد 
جامعه بر ازدواج جوانان گفت: ايجاد زندگى 
مشترك نيازمند اشتغال و ثبات نسبى اقتصادى 
است و جوانان بى كار، بى شك فرصت ازدواج 

را از دست مى دهند. 
 تاثير كافه گردى بر پيشــگيرى از 

آسيب هاى اجتماعى
اقليما همچنيــن درباره تاثيــر كافه گردى بر 
گفت:  اجتماعى  آســيب هاى  از  پيشــگيرى 
كافه گردى با اغنــاء اوقات فراغت جوانان از 
طريق گفت وگو با دوســتان در جلوگيرى از 
آسيب ها موثر اســت؛ اما كافه گردى بيكاران 
گاه با برخى از آســيب هاى اجتماعى همراه 

مى شود. 
وى خاطرنشــان كرد: به عنوان مثال گفتمان 
جوانــان بيكار درباره كســب درآمد شــايد 
بــه راه هــاى غيرقانونى بى انجامــد؛ در غير 
اين صورت بى شــك كافه گــردى براى رفع 
تقويت  دغدغه هــا،  روزمره،  خســتگى هاى 
ارتباطــات و برگــزارى جلســه هاى كارى 

سودمند است. 
به گفته اقليما بروز بســيارى از آســيب هاى 
اجتماعى در جوامع همچون ســرقت نيز به 
دليل فقدان اشتغال است و وظيفه اساسى هر 
يك از دولت ها در سراســر جهان نه اهدا وام 

كه رونق اشتغال است. 

فرصت هاى اجتماعى زنان ديده نمى شود

كافه گردى
 تنها گزينه براى گذر از حال

بساط انحصار 
در نهاد وكالت 
برچيده شود
 مديركل ســازمان حقوقدانان بدون مرز 
معتقد است اين نهاد، مصمم در برچيده شدن 
بســاط انحصار در نهاد وكالت است و براى 
تحقق عدالت نيازمند وكالى متعهد مى باشد. 
عليرضا تركستانى در گفت وگو با فارس در 
واكنش به اظهارات عيسى امينى رئيس كانون 
وكالى مركز اظهار كرد: به كانون هاى وكالى 
دادگســترى توصيه مى كنيم به جاى كاشتن 

بــذر تفرقه در نهاد وكالت، بــا برنامه ريزى 
منســجم در پــى رفــع عملى مشــكالت 

پيش روى وكالى دادگسترى باشد. 
وى با ســوال اينكــه كانون هــاى وكالى 
دادگســترى عمال چه گام مثبتى در راستاى 
تعالى نهاد وكالت در كشــور برداشــته اند، 
تصريح كرد: كانون هاى وكالى دادگســترى 
سال ها بر طبل توخالى استقالل مى كوبيدند 
امــا وكالى آنهــا در ســردر ورودى هاى 
مجتمع هاى قضايى بازرســى مى شــدند تا 
اينكه با ســكاندارى آيت ا... رئيسى بر مسند 
رياســت قوه قضاييه و  نگاه مثبت ايشان به 
نهاد وكالت و  پيگيرى هاى ويژه رئيس جديد 

مركز وكالى قوه قضاييه اين موضوع رفع و 
شأن وكالى دادگسترى رعايت و حفظ شد. 
مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز با تاييد 
اظهارات امينى و  تمسك به فرمايشات مقام 
معظم رهبرى مبنى بر پرهيز از موازى كارى 
افزود: نيازمند متولــى واحد در نهاد وكالت 
با نظــارت قوه قضاييه هســتيم و اميدواريم 
نمايندگان در مجلس زمينه تصويب قانون در 
راستاى يكپارچگى نهاد وكالت تحت نظارت 

قوه قضاييه را فراهم آورند. 
وى با اشــاره بــه اينكه اظهــارات كانون ها 
مبنى بر اينكه اگر نهاد وكالت تحت نظارت 
قوه قضاييه باشــد به استقالل وكيل خدشه 

وارد مى شــود، پذيرفتنى نيســت، بيان كرد: 
صرف نظر از اينكه در بســيارى از نظام هاى 
حقوقى وكال تحت نظارت دســتگاه قضايى 
خود به فعاليت مشغولند، بايد ببينيم تعبير از 

استقالل وكيل چه مى تواند باشد؟
تركستانى در پاسخ به اين سوال يادآور شد: 
تعبير ما از استقالل اين است كه وكيل بدون 
وجود هر نوع فشــارى از سوى حكومت به 
صورت آزادانه بتواند از موكل خود دفاع كند 
كــه اين امر در نهاد وكالــت قوه قضاييه در 
حال انجام اســت، تاكنون به هيچ وكيل قوه 
قضاييه اى توصيه و فشارى وارد نشده كه از 

موكلش دفاع نكند. 
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گل بيد سامن
 از واحدهاى نمونه استان در صادرات 

  در حالى13 صادركننده نمونه استان همدان معرفى و در آيينى 
با حضور مســئوالن كشورى و اســتانى تجليل شدند كه شركت 
گل بيــد به عنوان يكــى از واحدهاى نمونــه در اين حوزه معرفى 

و تجليل شد. 
شــركت دانش بنيان "فرا پل جم"، صنايع غذايى ســحر، ســيمان 
هگمتان، رز پااليش غرب، خشــكبار طاليى، شبنم صحرا، سيمين 
نورد، گل بيد سامن، آهن و ســيليس آذرخش، باراد گستر، سفال 
تــاج، تــاك 507 و بازرگانى محمودى 12 واحد توليدى اســتان 
همدان هســتند كه از لحاظ كمى و كيفــى برترين صادركننده هاى 

استان شناخته شدند. 
فعاالن اقتصــادى يادشــده موادغذايى، ســيمان، وازلين صنعتى، 
كشمش، خشــكبار، ظروف آشپزخانه، شورى و ترشى، مقطوعات 
فلزى، ســبزى و صيفى، سفال و سيب زمينى به كشورهاى مختلف 

صادر مى كنند. 
روند رشــد صادرات، داشتن بازار صادراتى، دارا بودن برند داخلى 
و خارجى، استانداردهاى ملى و بين المللى، عضويت در تشكل هاى 
 ،(R@D) صادراتى بين المللى، داشــتن واحد تحقيق و توســعه
شركت در نمايشگاه هاى خارجى، بسته بندى كاالى صادراتى و دارا 
بودن نمايندگى در كشــورهاى هدف برخى از معيارهاى انتخاب 
واحدهاى نمونه صادراتى است كه رئيس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت همدان پيش تر به آنها اشاره كرده بود. 
بــه گفته حميدرضا متين يك هزار واحد توليدى و صنعتى در اين 
اســتان وجود دارد كه در حدود 400 نفــر از صاحبان اين صنايع 
داراى كارت بازرگانى هســتند و در زمينه صادرات و واردات كاال 

فعاليت دارند. 
فرايند شناســايى واحدهاى نمونه صادراتى اســتان از 16 شهريور 
سالجارى آغاز و صادركنندگان برتر به مناسبت روز ملى صادرات 

معرفى و تجليل شدند. 
شــركت گل بيد ســامن يكــى از صادركنندگان برتــر در عرصه 
شوريجات و ترشيجات به شمار مى رود كه با كسب امتيازات الزم 
و بررسى توسط هيأت داوران به عنوان برتر دست يافت و در قالب 

مراسم صادركنندگان برتر تحليل شد. 
شــركت گل بيد سال 1390 تأسيس شده با مجوز توليد شوريجات و 
ترشيحات 2 زمينى به مساحت 3 هزار مترمربع شروع به كار كرده است 
.   مدير عامل اين شركت در گفتگويى با خبرنگار روزنامه همدان پيام 
خاطر نشان كرد: اين مجموعه توليدى با سرمايه اوليه يك ميليارد ريال 

شروع به كار كرده و 20 نفر اشتغال زايى ايجاد نموده است. 
 شــهاب يزدى در ادامه افزود: توليدات شــركت در ابتدا ساالنه 800

تن بوده كه در حال حاضر به 5 هزار تن افزايش داده شــده اســت كه 
اين آمار نشان افزايش توليد به دليل رضايت مندى و احساس نياز در 

بازار بوده است. 
وى با بيان اينكه در حال حاضر سرمايه شركت 50 ميليارد ريال است 
اضافه كرد: با برنامه ريزى هاى انجام شــده و اجرايى شــدن طرح هاى 

توسعه شركت ، اشتغالزايى را به 90 نفر افزايش داده ايم. 
يزدى در ادامه ســخنانش تصريح كرد: در حال حاضر در سطح بازار 
داخلى حضور بســيار خوبى داريــم و در بحث صادرات نيز به دليل 
شناســايى بازار هدف و برنامه ريزى هاى الزم  با كشــورهاى عراق، 
كويت، قطر و افغانستان تعامالتى ايجاد نموده ايم و محصوالت خود 

به اين كشورها صادر مى كنيم. 
مدير عامل شــركت گل بيد ســامن در رابطه با عناوين و افتخارات 
كسب شــده توسط اين شــركت اظهار كرد: در سال 96 عنوان واحد 
نمونه علمى ســال را كسب نموده ايم و در سال هاى 96، 97 و 98 به 

عنوان صادركننده نمونه استان معرفى شده ايم. 
وى ادامه داد: به دليــل تنوع و كيفيت محصوالت و رضايت مندى از 
محصوالت اين شركت در بازارهاى خارجى ، سال گذشته بيش از 8

ميليون دالر صادرات داشتيم. 
يزدى اضافه كرد: كليه پروانه ساخت هاى بهداشتى و همه محصوالت 
داراى عدالت استاندارد هستند، همچنين كليه مواد اوليه مورد نياز خود 
را از داخل كشور تهيه مى كنيم بعضى از ماشين آالت را از كشورهاى 

ديگر وارد نموده ايم. 
اين صادركننده برتر اســتان با اشــاره به اينكه نيروى انسانى متعهد و 
متخصص يكى از مهم ترين عوامل رشد و پيشرفت يك مجموعه است 
افزود: مديريت منابع انسانى خود يكى از پيچيده ترين مباحث مديريتى 
اســت كه نيازمند دقت و تخصص الزم است و اين مسأله در نهايت 
به موفقيت در عرصه هاى مختلف توليد و صادرات منجر خواهد شد. 
 يــزدى در رابطه با همراهى نهادهاى اجرايــى و ادارات مختلف نيز 
گفت: تا به حال حمايت مســئوالن آنچنان كه بايد نبوده و اميدســت 

مسئوالن محترم نگاه ويژه ترى به صادركنندگان داشته باشند. 
وى در ادامــه بيان كرد: در پيشــبرد اهداف يك ســازمان خصوصى 
باالخص رساندن حرف هاى توليدكننده به گوش مسئوالن نقش رسانه 

بسيار مهم است. 
 مدير عامل شــركت توليدى گل بيد ســامن در پايــان تصريح كرد: 
بازارهاى هدف در آينده، كشــورهاى بلوك شرق مثل روسيه، مالزى 
و چين هســتند كه اميدواريم با اقدامات مناسب در اين چارچوب به 

افق هاى روشنى دست پيدا كنيم.

مديركل راه و شهرسازى: 
ساخت مسكن ملى در همدان آغاز شد

 مديركل راه و شهرســازى همدان گفت: عمليات ساخت و ساز 
واحدهاى مســكونى طرح اقدام ملى و توليد مسكن با مشاركت بنياد 
مسكن انقالب اســالمى، ستاد اجرايى فرمان امام خمينى (ره) و بنياد 

مستضعفان در همدان آغاز شد.
داريوش حســينى افزود: در مرحله نخســت طرح اقدام ملى و توليد 
مســكن نزديك به 2 هزار و 860 متقاضى در سامانه ثبت نام كرده اند 
كه پس از پااليش در وزارتخانه، افرادى كه شــرايط را ندارند حذف 

مى شوند.
وى با اشــاره به اينكه به پذيرفته شــدگان از طريق پيامك اطالع داده 
مى شــود، به ايرنا گفت: پااليش ثبت نام كنندگان مرحله نخســت اين 
طرح تا پايان سال تمام و پس از حذف آنهايى كه شرايط ندارند و در 

مرحله دوم ثبت نام از واجدان شرايط آغاز مى شود.
حســينى عنوان كــرد: زمين هاى اين طرح براى ســاخت واحدهاى 
مســكونى، توسط راه  و شهرســازى آماده و تحويل پيمانكاران شده 

است.
وى ادامه داد: برخى پيمانكاران پروانه ســاخت را گرفته اند و برخى 

ديگر نيز به دنبال گرفتن پروانه ساخت هستند.
مديركل راه و شهرســازى همدان گفت: در كل برنامه ما براى ثبت نام 
3  هزار و 536 نفر است و تا جايى كه مردم نياز داشته باشند و بتوانيم 

زمين آن را تأمين و تعداد مسكن ملى را افزايش مى دهيم.
وى بــا بيان اين مطلب كه در اين طرح دســتگاه ها و ســازمان هاى 
ديگر هم به عنوان كارگذار ســاخت در اين طــرح تفاهم نامه دارند، 
گفت: ســاخت و ســاز نزديك به 700 واحد به ستاد اجرايى فرمان 
امام خمينى (ره) واگذار شده است اما بايد تعداد آن را تا 900 واحد 

افزايش دهيم.
حســينى با اشاره به اينكه نزديك به يك هزار و 400 واحد نيز توسط 
بنياد مسكن ساخته مى شود، اضافه كرد: براى اجراى اين طرح ملى در 
همدان، 700 واحد نيز نيروهاى مسلح در قالب تفاهم نامه وزارت دفاع 

با راه  و شهرسازى مى سازد.

 بر اساس بخشنامه بانك مركزى از سوم 
خرداد 99 ســرويس برخط سامانه سياح 
راه اندازى مى شود و افتتاح هرگونه حساب 
در بانك ها و مؤسســات اعتبارى منوط به 
دريافت شــماره پيگيرى از ســامانه سياح 

خواهد بود.
به گزارش مهر، بانك مركزى در بخشنامه اى 
اعالم كرده است كه بانك مركزى بر اساس 
تكاليف مقرر در بنــد ب ماده 2 آئين نامه 
مستندسازى وجوه در كشــور و ماده 19

قانون نحوه اجــراى محكوميت هاى مالى، 
موظف به راه اندازى ســامانه حساب هاى 
مشتريان و ارائه فهرست كليه حساب هاى 
محكومين در بانك ها و مؤسسات مالى و 
اعتبارى به مراجع قضائى شده است. بر اين 
اساس و پيرو بخشنامه شماره 97.130963

مورخ 1397.04.23 درباره ارسال اطالعات 
حســاب هاى موجود به سامانه سياح (فاز 
دوم) به آگاهى مى رساند مستند فنى سامانه 
در درگاه خدمات الكترونيك بانك مركزى 
به آدرس portal.pbn.net براى ايجاد 

زيرساخت هاى الزم درج شده است.
در اين راســتا و با توجه به حساسيت هاى 
موجود ارتباط برخط سامانه ها براى افتتاح 
حساب اشخاص، خواهشمند است دستور 
فرمائيــد اقدامــات و موارد ذيل حســب 

زمان بندى قيد شده، مدنظر قرار گيرد:
1. بــا توجه به لزوم درج كد شــهاب در 
فيلدهاى اطالعاتى سامانه، ضرورى است 
اقدامات الزم براى تخصيص شناسه شهاب 
صاحبــان حســاب به كليه حســاب هاى 
حقيقى و حقوقى نزد آن بانك در اســرع 

وقت صورت پذيرد.
2. اطالعات حســاب هاى موجود نزد آن 
بانك / مؤسسه اعتبارى مى بايست همانند 
روال ســابق در پايان هر مــاه به صورت 

دسته اى ارسال شود، به گونه اى كه حداكثر 
تا پايان روز 31 ارديبهشــت سال 1399، 
كليه حساب هاى موجود در سامانه مذكور 

ثبت شده باشد.
ســامانه  برخط  ســرويس هاى  كليــه   .3
مى بايســت تا پايان بهمن ماه ســالجارى 
توســط واحد فناورى اطالعات آن بانك 
تست شــده و نتيجه آن به صورت كتبى به 

اداره اطالعات بانكى اعالم گردد.
4. بانك / مؤسسه اعتبارى غيربانكى مكلف 
است كليه شماره پيگيرى هاى دريافت شده 
از سامانه سياح را به حساب هاى مشتريان 
در سامانه هاى داخلى خود اختصاص داده 

و در سوابق نگهدارى نمايد.
5. از ابتــداى روز 3 خرداد ســال 1399

ســرويس بر خط ســياح راه اندازى شده 
و افتتــاح هرگونــه حســاب در آن بانك 
/ مؤسســه اعتبارى غير بانكــى، منوط به 
دريافت شــماره پيگيرى از ســامانه سياح 

مى باشد.
6. پس از راه اندازى ســرويس برخط، آن 
بانك / مؤسســه اعتبارى غيربانكى مكلف 
است حداكثر ظرف مدت يك ماه، هرگونه 
تغيير وضعيت حساب هاى ارسالى پيش از 
تاريخ 31 ارديبهشــت 1399 را در سامانه 
سياح از طريق سرويس تغيير، اعمال نمايد.
7. فراخوانى ســرويس تغييــر به صورت 
روزانه مى بايست صرفاً براى حساب هايى 
كه ابزار برداشــت و يا وضعيت آنها تغيير 

كرده است، صورت پذيرد.
8. مشخصات و شماره تماس نماينده مطلع 
آن بانــك در ارتباط با ســامانه باال، به قيد 

فوريت به اين بانك اعالم گردد.
بر اســاس اين گزارش، مسئوليت هرگونه 
نقص اطالعاتى سامانه مذكور بر عهده آن 

بانك خواهد بود.

رشد نرخ ارز توان صادراتى را افزايش داد
 عضو ســابق اتاق بازرگانى ايران معتقد است در شرايطى كه قيمت ارز براى دورانى 
نســبتا طوالنى ثابت مانده بود، افزايش نرخ ارز در ســال گذشــته تــوان رقابت پذيرى 
كاالهــاى صادراتى ايران را افزايش داد؛ هرچند در بلندمــدت براى حفظ اين بازار بايد 

برنامه ريزى هاى جديدى در دستوركار قرار گيرد.
جمشيد عدالتيان شهريارى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: تأثير افزايش نرخ ارز بر توليد 
را مى توان از 2 منظر بررسى كرد. از يك سو افزايش نرخ ارز به باال رفتن قيمت مواد اوليه 
و محدوديت دسترسى به اين مواد منجرشد كه بر توليدكنندگان داخلى فشار وارد كرد. اگر 
به اين هزينه، باال رفتن هزينه توليد در بخش هاى ديگر از جمله افزايش هزينه هاى جارى 

و حقوق نيروى انسانى را اضافه كنيم، تصويرى از وضعيت اين واحدها به دست مى آيد.
وى ادامه داد: در سوى ديگر اما افزايش نرخ ارز، باعث شد توليدكنندگانى كه كاالهايشان 
امكان صادرات داشت، فضاى بهترى براى حضور در بازارهاى جهانى پيدا كنند و ميزان 

رقابت پذيرى كاالهاى ايران در بازارهاى منطقه را افزايش داد.
به گفته اين فعال اقتصادى در ماه هاى گذشــته، برخى كاالهاى توليد ايران در كشورهاى 
منطقه و همسايه توان رقابت پذيرى بسيار بااليى پيدا كرده اند و ظرفيت توليدى خود را در 

بازارهاى بين المللى عرضه كرده اند.
عدالتيان با بيان اينكه براى حفظ شرايط فعلى بايد ديگر مشكالت توليد را برطرف كرد، 
توضيح داد: اهرم رقابت پذيرى قيمتى يكى از اهرم هايى است كه مى تواند شرايط كاالهاى 
ايران در بازارهاى منطقه را بهبود ببخشــد اما از ســوى ديگر ما بايد اين نفوذ در بازار را 

مستحكم كنيم. وى خاطرنشان كرد: بهبود كيفيت كاالهاى ايرانى تا جايى كه آنها بتوانند 
در شرايط مختلف قيمتى با رقباى خارجى شان رقابت كنند يكى از اين اصول مهم است. 
از سوى ديگر افزايش ســطرح فناورى و گسترش ارزش افزوده كاالهاى ايرانى نيز براى 
دوام در بازار و جلوگيرى از ورود ديگر كشــورها به اين عرصه اهميت فراوانى دارد. در 
شرايطى كه درآمدهاى نفتى محدود شده، تكيه بر صادرات غيرنفتى بهترين راهكار براى 
حفظ درآمدهاى ارزى كشــور است و در اين مســير برطرف كردن مشكالت داخلى و 

فعاليت با بيشترين ظرفيت اهميت فراوانى دارد.
مسعود خوانسارى رئيس اتاق بازرگانى تهران روز گذشته (سه شنبه) اعالم كرد كه با وجود 
مشــكالتى كه گران شدن قيمت ارز براى اقتصاد ايران به وجود آورد، واقعى شدن اين نرخ 

شرايط را براى صادرات غيرنفتى ايران بهبود بخشيد.

آگهي مناقصه عمومي 

 محمد حسين پور- شهردار نهاوند

 شــهرداري نهاونــد در اجــراي مــاده 13 آئيــن نامــه مالــي شــهرداريها و بــا رعايــت قوانيــن و مقــررات مالــي و از طريــق آگهــي مناقصــه 
ــه شــركتهاي واجــد صالحيــت و فروشــگاههاى مجــاز، ومــورد تائيــد ســازمان  عمومــي پــروژه خريــد ماشــين آالت و تجهيــزات را ب

اســتاندارد كل كشــور بــا شــرايط ذيــل انجــام دهــد:

■  كليه متقاضيان جهت شركت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت   ( ستاد ) به آدرس:www.setadiran  اقدام 
نمايند و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس7-33237445-081 داخلي 134 حاصل نمايند.

متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 98/10/12 تا مورخ 98/10/18 دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 98/10/29  ( آخرين روز 
قبل از كميسيون) نسبت به بارگذاري 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.
■  ضمناً در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسالمي برابر بخشنامه ابالغي قابل پرداخت مي باشد.

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 شركت 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 بارگذاري شود.
پاكت ج:متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت به صورت فاكتور معتبر 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 98/10/28 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 درخواست، برعهده سازمان آتش نشانى اين شهردارى مى باشد .

كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح  مورخ 98/10/30 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 الف257)
چاپ آگهي نوبت اول: 98/10/12  
چاپ آگهي نوبت دوم: 98/10/19

مبلغ ضمانتنامه مبلغ پروژه (ريال)شركت،مدلتعدادنوع تجهيزاترديف
شركت در مناقصه

محل اعتبار پروژه 

4/452/000/000 ريال فاير من ايرانى (كتان 100درصد)رنگ خاكى25 دستلباس عمليات حريق1
بصورت اسناد خزانه 
اسالمى با سررسيد 

1400/10/6

تبصره 3 ماده 41 222/600/000 ريال
قانون ماليات بر ارزش 

افزوده 
(تملك دارائيهاى 

سرمايه اى )

آكو آالتك -آكوآتك2 دستلباس غواصى2
سيز25 جفتدستكش عمليات حريق3
پاپ فاير25 عددكاله عمليات حريق4
هاروپك25 جفتپوتين عمليات حريق5
ايرانى25 عددفلش هود6
استريم اليت25 عدد چراغ قوه ضد انفجار7
باور (آلمانى)1BAUER دستگاهكمپرسور شارژ سيلندر تنفسى8
اس دى اف 150 عددتشك نجات 6*98
اشباخ ضد اسيد ( قرمز)200 مترشيلنگ 102/5
اشباخ ضد اسيد (قرمز)300مترشيلنگ 111/5

 مديرعامــل شــركت آب و فاضــالب 
همدان گفت: از ابتداى سالجارى تا ابتداى 
دى ماه، 10 كيلومتر از شــبكه آب اين استان 

توسعه و 6 كيلومتر ديگر اصالح شد.
سيد هادى حسينى بيدار در جمع خبرنگاران 
با گرامى داشــت بيســت ونهمين ســالروز 
تأســيس شــركت آب و فاضالب همدان 
افــزود: 24 درصــد از آب توليدشــده اين 
شــركت هدر مى رود كــه 11 درصد از آن 
هدررفت ظاهرى و 13 درصد نيز هدررفت 

غيرظاهرى است.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه ســاليانه 800 
انشــعاب غيرمجــاز شناســايى مى شــود، 
اظهــار كــرد: 28 درصــد شــبكه آب اســتان 
ــازى آن  ــراى بازس ــه ب ــت ك ــوده اس فرس
ــت. ــاز اس ــار ني ــان اعتب ــارد توم 250 ميلي

ــه  ــك ب ــرد: نزدي ــوان ك ــينى بيدار عن حس
ــارد  ــردم و 6 ميلي ــان از م ــارد توم 18 ميلي
تومــان نيــز از دســتگاه هاى دولتــى در 

ــم. ــه داري ــا مطالب ازاى آب به
ميليــارد  داد: نزديــك بــه 9  ادامــه  وى 
تومــان نيــز بابــت حــق انشــعاب از مــردم 

طلب داريــم. دولتــى  دســتگاه هاى  و 
مديرعامل شــركت آب و فاضالب همدان 
گفت: امســال 24 ميليــارد و 300 ميليون 
تومــان اعتبارات ملــى به توســعه آب و 
فاصالب همدان اختصاص يافته و 5 ميليارد 
و 400 ميليــون تومان نيز از طريق اوراق و 

اسناد دولتى به استان پرداخت شده است.
حســينى بيدار افــزود: 3 ميليــارد و 100

ــارات اســتانى،  ــز از اعتب ــان ني ــون توم ميلي
ــت و  ــان نف ــون توم ــارد و 400 ميلي 2 ميلي
4 ميليــارد تومــان نيــز از اعتبــارات متــوازن 
بــه آب و فاضــالب اســتان تخصيــص 

ــه اســت. يافت
فاضــالب  و  آب  شــركت  مديرعامــل 
همــدان گفــت: 23 كيلومتــر از شــبكه 

فاضــالب اســتان توســعه و 5 كيلومتــر هــم 
اســت. اصالح شــده 

وى بيــان كــرد: 650 ليتــر در ثانيــه از 
پســاب فاصــالب همــدان در حــد آب 
ــال  ــح انتق ــهيد مفت ــروگاه ش ــه ني شــرب ب

بــد. مى يا
ــتان  ــال در اس ــه فع ــن 8 تصفيه خان همچني
ــب آب را  ــزار مترمكع ــه 180 ه ــم ك داري
ــاى  ــود تنش ه ــا وج ــد و ب ــه مى كنن تصفي

كم آبــى در 8 ســال گذشــته در همــدان 
ــتيم. ــى آب نداش قطع

مديرعامــل شــركت آب و فاضالب همدان 
گفت: به طور متوسط يك هزار و 600 ليتر در 

ثانيه آب در شهر همدان توليد مى شود.
وى افــزود: ميــزان بارندگى هــا نســبت بــه 
ســال گذشــته 35 درصــد كاهــش و نســبت 
بــه بلنــد مــدت 16 درصــد افزايــش داشــته 

ست. ا

مدير عامل شركت آب و فاضالب استان در جمع خبرنگاران:

آبفا 29 ساله شد
■ 16 كيلومتر از شبكه آب همدان اصالح و توسعه يافت

بانك مركزى اعالم كرد
شرط جديد براى افتتاح 
حساب بانكى از خرداد 99
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جمشيديان:
 استقالل تاوان مديران خود را مى دهد

 تيم اســتقالل براى بازگشت 
به شــرايط مطلوب نياز به  ثبات 

مديريتى دارد
درباره  پاس  باشــگاه  ســرمربى 
تحوالت باشــگاه استقالل اظهار 
مديريتى  شرايط  كه  تازمانى  كرد: 
درون  نتايج  نشود،  ثابت  استقالل 
قرار  مناســب  در وضعيت  زمين 
نمى گيــرد. اســتقالل نيم فصــل 
پرنوســانى را به پايان رساند و با اين اوضاع بعيد است تا پايان سال 

به ثبات فنى و تاكتيكى الزم برسد. 
احمد جمشــيديان پيرامون وضعيت آندره اســتراماچونى سرمربى 
اســتقالل گفت: بــا رفتن اين مربى باشــگاه اســتقالل دچار تنش 
خواهدشــد و ســردرگمى تاكتيكى و درگير شــدن بيــش از پيش 
هواداران، چالش هاى اين تيم خواهدبود. بازگشت استراماچونى هم 
باعث مى شود مديريت باشگاه در حضور او هيچ گاه نتواند بر اوضاع 

تسلط يابد. 
بازيكن ســابق اســتقالل اضافه كرد: گزينه هاى قديمى استقالل نيز 
هيــچ كمكى به تيم نخواهندكرد و اگر دنبال گزينه اســتقاللى براى 
جايگزين كردن استراماچونى هستند، بايد از فردى با تفكر، پرانرژى 

و باانگيزه جديد استفاده كنند. 

اردوى پرسپوليس در قطر قطعى شد
 برگزارى اردوى نيم فصل پرسپوليس در قطر و در كمپ باشگاه 

الشحانيه اين كشور قطعى شد. 
برهمين اساس قرار اســت اين اردو در زمان مقرر در كمپ باشگاه 

الشحانيه قطر برگزار شود. 
 مسئوالن اين باشگاه قطرى، روز گذشته نامه موافقت خود را در اين 

باره به باشگاه پرسپوليس ارسال كردند. 

خطيبى از سرمربيگرى ماشين سازى 
كناره گيرى كرد

 رسول خطيبى، سرمربى  تيم ماشين سازى تبريز با انتشار پستى در 
فضاى مجازى از هدايت اين تيم كناره گيرى كرد. 

باشگاه فرهنگى-ورزشى ماشين ســازى هنوز به طور رسمى در اين 
مورد موضع گيرى نكرده اســت، اما گفته مى شــود نصيرزاده، مدير 

عامل باشگاه ماشين سازى، با جدايى خطيبى مخالفت كرده است. 

حكمرانى مسى، رونالدو، راموس و مارسلو 
در تيم هاى منتخب يك دهه

 با پايان يافتن سال 2019 ميالدى، رسانه هاى مختلف بين المللى 
به اعالم تيم منتخب دهه گذشته از ديد خود پرداختند. 

مســى و رونالدو، 2 ابرستاره فوتبال دنيا، مارسلو و سرخيو راموس، 
2 مدافع رئال مادريد تنها كســانى هســتند كه نام شان در تمامى اين 
تيم هاى منتخب ديده مى شــود. از ديگر ستاره هايى كه نام شان بارها 
در اين فهرست ها ديده شده، مى توان به مانوئل نوير، آندرس اينيستا، 

رابرت لواندفوسكى و لوئيس سوارز اشاره كرد. 

تقسيم مساوى حق پخش مسابقات بين 
وزارت ورزش و صداوسيما

 با مصوبه كميســيون، درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشى 
بين وزارت ورزش و ســازمان صداوسيما به صورت مساوى تقسيم 

مى شود. 
نايب رئيس كميســيون تلفيق بودجه با اشــاره به نشست كميسيون 
تلفيق بودجه سال 99 گفت:  در جلسه ادامه تبصره هاى اليحه بودجه 
ســال 99، بحث درآمدهاى ورزشى مورد بررســى قرار گرفت كه 

مصوباتى را نيز به همراه داشت.
على اصغر يوسف نژاد نماينده مردم سارى در مجلس شوراى اسالمى 
افزود: اعضاى كميسيون تلفيق در ادامه بررسى اليحه بودجه سال 99
در نشست خود مصوب كردند كه درآمد حاصل از پخش مسابقات 
ورزشــى بين وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسيما تقسيم 

شود.
وى اظهار كرد: اعضاى كميســيون تلفيــق در مصوبه خود دولت را 
مكلف كردند تا درآمدهاى حاصل از پخش مســابقات ورزشــى را 
بين سازمان صداوســيما و وزارت ورزش وجوانان سهم هر دستگاه 

50 درصد تقسيم كند.
پيش از اين نيز در برنامه ششم توسعه دولت مكلف به تقسيم درآمد 
حاصل از پخش مسابقات ورزشى بين اين 2 ارگان اشاره شده بود، 
اما درصد و ميزان برخوردارى هر يك از اين 2 نهاد از درآمد حاصل 

از پخش مسابقات ورزشى يكسان و مساوى نبود.

رنگ لباس كاروان المپيك 
برگرفته از پرچم ايران

 كميته ملى المپيك در حال انتخاب طرح نهايى لباس كاروان ايران 
براى المپيك 2020 اســت  . كميته ملى المپيك در نظر دارد با انتخاب 
بهترين طرح  ، آن را به طور ثابت در رويدادهاى مختلف استفاده كند  . 
 لباس ورزشــى كاروان قرار است برگرفته از رنگ پرچم ايران باشد، 
اما هنوز در مورد رنگ لباس رســمى براى مراسم رژه تصميم قطعى 

گرفته نشده است  . 

رونمايى از سكه هاى جديد المپيك در ژاپن
 ژاپنى ها از چند سكه جديد با نماد المپيك رونمايى كردند  . 

با توجه بــه برگزارى بازى هاى المپيك و پارالمپيك 2020 در توكيو  ، 
ژاپنى ها امسال از چند سكه  جديد رونمايى كرده اند  . عالقمندان براى 

تهيه يك مجموعه 5 تايى بايد 55 پوند بپردازند  . 
در اين ســكه ها عكس هايى از شــير تيم انگليس  ، حلقه هاى المپيك  ، 
نمادهايى از ورزش هاى بســكتبال  ، بادبانى  ، فوتبال  ، ســواركارى و   .   . 
  . به چشــم مى خورد  . البته اين سكه ها در گردش نيست و به صورت 

انفرادى نمى توان آنها را تهيه كرد  . 

تجليل از ورزشكاران المپيكى 2020
تقدير از المپيكى  هاى توكيو

 مراسم تجليل از ورزشكارانى كه سهميه المپيك 2020 گرفته اند، 
در كميته ملى المپيك برگزار شد  . 

دبيركل كميته ملى المپيك در اين مراســم بيان كرد: اين جشن براى 
قدردانى از زحمات قهرمانانى است كه دالورانه سهميه المپيك گرفتند  . 
روند كســب ســهميه المپيك متفاوت از دوره قبل است و سخت تر 

شده است  . 
كيكاوس سعيدى در اين مراسم همچنين بيان كرد: اميدوارم نسبت به 
المپيك ريو كه 63 سهميه گرفتيم  ، اين دوره شاهد افزايش چشم گيرى 
باشــيم و با همت واالى ورزشــكاران نتايج درخشانى در المپيك به 

دست بياوريم. 
 سرپرســت كاروان ايران نيز در اين مراســم بيان كرد: در اين دوره 5 
رشــته به بازى هاى المپيك اضافه شده و 11 هزار و90 نفر ورزشكار 
در اين دوره حضور دارند و ســهميه بانوان نزديك به مردان است  . تا 
به امروز ما شــرايط خوبى در كسب ســهميه داريم  . براى دومين بار 
بســكتبال سهميه المپيك گرفت و واليبال هم باالى 90 درصد شانس 
گرفتن ســهميه دارد  . رشــته  هاى انفرادى هم تا پايان خرداد در حال 
مسابقه دادن هستند  . كاراته وضعيت خوبى دارد و كشتى هم پيش بينى 

كرده ايم در تمام اوزان سهميه بگيرد  . 

اين 23 نفر و يك طلسم 44 ساله
 ليست نهايى تيم فوتبال اميد براى سفر به تايلند و مسابقات انتخابى 
المپيك 2020 توكيو مشــخص شد  . تيم اميد شب گذشته تهران را به 

مقصد تايلند و شهر سونگال ترك كرد  . 
تيم اميد در گروه سوم با ازبكستان  ، كره جنوبى و چين هم گروه است  . 
ديدار نخســت بازيكنان زير 23 سال ايران در روز19 دى ماه در برابر 
ازبكستان است  . بايد ديد اين تيم پراميد مى تواند طلسم نرفتن فوتبال 

ايران به المپيك را در عدد 44 سال نگه دارد يا خير  . 
ليست 23 نفره تيم اميد ايران به شرح زير است:

معراج اســماعيلى  ، حبيب عباســى  ، مهدى نوراللهى  ، اميد نورافكن  ، 
عارف آقاسى  ، شاهين طاهرخانى  ، متين كريم زاده  ، مهران درخشان مهر  ، 
حسين ساكى  ، مجتبى نجاريان  ، سينا زامهران  ، محمد خدابنده لو  ، رضا 
دهقانى  ، مهدى مهدى خانى  ، امير روســتايى  ، اميرحســين حسين زاده  ، 
جعفر ســلمانى  ، رضا شكارى  ، على شــجاعى  ، محمد محبى  ، مهدى 

قائدى  ، رضا جبيره و ا...يار صيادمنش  . 
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پيشخوان
استقبال از قهرمان پينگ پنگ  آسيا 

در همدان 
 با حضور مديركل ورزش و جوانان، مراســم اســتقبال از ستايش 
ايلوخانــى پينگ پنگ باز همدانى دارنده مدال طال مســابقات قهرمانى 

آسياى ميانه برگزار شد. 
رقابت هاى تنيس روى ميز رده هاى سنى قهرمانى آسياى ميانه به ميزبانى 
كشور ازبكستان برگزار شد و با درخشش پينگ پنگ باز اعزامى از استان 
همدان همراه بود.  دراين رقابت ها كه 35 ورزشكار از كشورهاى ايران، 

ازبكســتان، قرقيزستان، تركمنستان و قزاقستان حضور داشتند، ستايش 
ايلوخانى اعجوبه پينگ پنگ همــدان در بخش هوپس دختران به مقام 

قهرمانى دست يافت و مدال طالى مسابقات را به دست  آورد. 
مديركل ورزش و جوانان اســتان گفت: تنيسروى ميز جزو رشتههاى 
موفق بانوان همدان در ســطوح ملى و بينالمللى اســت و اكنون دوره 
موفقى را ســپرى مى كند.  محســن جهانشير در اســتقبال از ستايش 
ايلوخانى قهرمان تنيس روى ميز آســياى ميانه اظهار كرد: بانوان تنيس 
روى ميز همدان در ماه هاى اخير پيشــرفت هاى قابل توجهى داشته اند، 
به ويژه اينكه در بخش بانوان شاهد درخشش قابل توجهى در سطح بين 

المللى بوده ايم.  وى اضافــه كرد: افتخارآفرينى ايلوخانى و صفايى در 
تركيب تيم ملى نشــان از اهميت پرداختن به طرح استعداديابى دارد و 
هيأت تنيس روى ميز همدان در اين حوزه مسير موفقى را دنبال مى كند. 
جهانشير بيان كرد: استعدادهاى نخبه محصول حمايت ويژه هيأت ها و 
تالش مربيان سازنده است و براين اساس دستگاه ورزش از هيأت هايى 
كه بتوانند در اين مسير گام برداشته و به موفقيت برسند، حمايت ويژه 

خواهدكرد. 
زهــره ابوطالبيان مربى ســازنده تنيس روى ميز همــدان نيز در تركيب 

تيم ملى اين مسابقات حضور داشت. 

پيشكسوتان
 به دنبال كيش ومات

 دوميــن دوره مســابقات شــطرنج 
پيشكســوتان همدان از روز پنجشــنبه 
دوازدهم دى ماه در محل هيأت شطرنج 

همدان آغاز مى شود. 
اين مسابقات در 2 جدول 50 تا 65 سال 
و باالى 65 ســال و با فرمت زمانى 12 
دقيقه به اضافه 3 ثانيه، برگزار مى شود و 
در پايان به نفرات نخســت تا سوم هر 
جدول جوايز نقدى و لوح تقدير، اهدا 

خواهدشد. 
 

مسابقه دوستانه 
مينى گلف 

 مســابقه دوســتانه مينــى گلف به 
مناسبت روز پرستار برگزار گرديد. 

در آســتانه ســالروز والدت با سعادت 
حضرت زينب (س) مســابقه دوستانه 

مينى گلف برگزار شد. 
اين مسابقه در بخش آقايان و به مناسبت 
بزرگداشت روز پرستار در محل سايت 
تخصصى مينى گلف همدان برگزار شد. 
پس از رقابتــى نزديــك و پاياپاى در 
انتهاى اين مســابقه دوستانه محمدعلى 
دائمــى، ايليــا افالكيــان و محمدعلى 
قاسمى توانستند عناوين نخست تا سوم 

را كسب نمايند. 

قضاوت داور همدانى 
در ليگ بسكتبال 

 داور همدانى براى قضاوت در ليگ 
دسته يك بسكتبال كشور دعوت شد. 

فدراســيون بســكتبال از داور جوان 
ليگ  در  قضــاوت  بــراى  همدانــى 
كرد.  دعوت  كشــور  باشگاه هاى  يك 
جعفــرى داور جــوان همدانى براى 
عقاب  تيم هــاى  ديدار  در  قضــاوت 
تهران و كوچيــن آمل در اين رقابت 
حضور پيدا خواهد كــرد. اين ديدار 
10دى ماه ســالجارى در سالن آزادى 

تهران برگزار خواهد شد. 

مسابقات فوتسال 
پيشكسوتان 

 روز گذشــته مســابقات فوتســال 
پيشكسوتان به مناسبت حماسه 9 دى ماه 
در سالن فوتسال مجموعه ورزشى شهيد 

حاجى بابايى مريانج برگزار شد، 
در نخستين روز از اين مسابقات تيم هاي 
خورشــيد الوند و نگين استيل الوند در 
رده ســني پيشكسوتان در برابر حريفان 
خود به پيروزي رسيدند، در روز نخست 
مسابقات، نگين استيل الوند توانست با 
نتيجه 8 بر 6 تيم فوتســال بانك ملى را 

شكست دهد. 
شهداى سوالن نيز برابر خورشيدالوند با 

نتيجه 6 بر يك شكست خورد. 

بسكتبال اسدآباد 
روى نوار ناكامى 

 بسكتبال اســدآباد با شكست برابر 
پاسارگاد مشهد در مسابقات ليگ دسته 
يك كشــور همچنان روى نوار ناكامى 

قرار دارد. 
نماينــده بســكتبال اســتان همدان در 
چارچوب هفتــه دهم رقابت هاى ليگ 
دســته يك كشــور در ســالن آزادى 
شكست  مشهد  پاسارگاد  برابر  اسدآباد 
خورد. اين تيم در ديدارى فيزيكى 73

بر 66 مغلوب ميهمان خود پاســارگاد 
مشهد شــد.  اين تيم تنها يك پيروزى 
تاكنون كسب كرده و تا پايان هفته دهم 
با قبول 9 شكســت در قعر جدول 14

تيمى گروه شمال قرار دارد. 

سليمان رحيمى »
 هفته پايانى رقابت هاى ليگ دســته يك 
يادواره  استان،  باشگاه هاى  قهرمانى  فوتبال 
شهيد محمدحسين بشيرى فردا همزمان با 
انجام 3 بازى در شهرهاى همدان و اللجين 
دنبال مى شــود و 5 تيم در كورس قهرمانى 

قرار دارند.  
رقابت هاى هفته پايانى حساســيت بااليى 
دارد و از 7 تيــم حاضر در اين رقابت ها 5 
تيم در كورس قهرمانى و صعود قرار دارند 
و هر 3 بازى فردا حساس و ديدنى است.  

صنايع دستى  بهار،  باباعلى  شهداى  تيم هاى 
اللجيــن، آراد جورقان، عقاب اســدآباد و 
اتحادجوان همدان تيم هايى هستند كه فردا 
در بازى هاى سرنوشت ســاز، بخت خود را 
براى صعود به رقابت هاى ليگ برتر اســتان 

امتحان مى كنند.  
فردا در همدان و در ورزشگاه شهيد مفتح، 
تيــم فوتبــال آراد جورقــان از تيم عقاب 
اســدآباد پذيرايى مى كند. هــر 2 تيم 19 
امتيازى هســتند و براى صعود محكوم به 
پيروزى مى باشند اين مسابقه مى تواند بازى 
زيبايى باشــد و هر 2 تيم براى رســيدن به 
مقصــود، فوتبــال تهاجمى را بــه نمايش 
مى گذارند، شــرايط 2 تيم طورى است كه 
حتى تيــم پيروز نيز از صعــود و قهرمانى 
مطمئن نخواهد بود و بســتگى به نتايج 2 

ديدار ديگر دارد.  
حســين سليمانى سالمند ســرمربى آراد در 
تالش اســت تا از تجربه خود نهايت سود 
را ببرد و با شــكار عقاب راه خود را براى 
صعود هموار كند. اين تيم  فصل پرنوسانى 
را سپرى كرده است و شروع خوب آراد اين 
تيم را مدعى شماره يك معرفى كرده است، 
اما كسب 4 تساوى و 2 شكست باعث شد 

تا اين تيم افت كند و حاال در بازى آخر به 
دنبال آرزوهاى بر باد رفته خود  باشد.  

در آن سوى ميدان تيم عقاب اسدآباد قرار 
دارد، اين تيم هرچند شروع خوبى نداشت 
اما به مــرور نتايج قابل قبولى كســب كرد 
و حــاال در هفتــه پايانى يكــى از مدعيان 
قهرمانى و صعود اســت و هر 2 تيم بخت 
خود را در اين بازى جستجو مى كنند و پس 
از بازى و اعالم نتايج ديگر سرنوشت 2 تيم 

رقم خواهدخورد.  
اين ديدار حســاس را محمــد اميرنژاد به 
همراه ســيد نعمت ميرغفــار و محمدرضا 

اسديان قضاوت خواهند كرد.  
ديگر بازى حساس كه در همدان و همزمان 
در ورزشــگاه شــهيد شمســى پور برگزار 
مى شــود تيم اتحاد جوان ميزبان شــهداى 
باباعلى بهار صدرنشــين رقابت ها اســت. 
بازى ايــن 2 تيم نيز همچــون ديدار آراد 
و عقاب حساســيت دوچندانــى دارد. تيم 
شــهداى باباعلى بهار كه در نيم فصل دوم 
نتايج خوبى گرفــت، هم اكنون با 20 امتياز 
صدرنشــين رقابت ها است و بخت بااليى 

براى صعود و قهرمانى دارد.  
تيم اتحادجوان نيز ليگ را خوب شــروع 
كرد و نيم فصل نخســت را شانه به شانه 
آراد در صــدر جدول حركت كرد، اما در 
نيم فصــل دوم افت كرد و بــا قبول چند 
شكســت از صدر جدول فاصله گرفت و 
حاال در بازى آخر محكوم به برد اســت 
تا شــايد صعود كند. با توجه به شــرايط 
جدول هــر 2 تيم، محكوم بــه پيروزى 
هســتند تيم شــهداى باباعلى درصورت 
پيروزى قهرمانى و صعود خود را مسجل 

خواهدكرد.  
 دپارتمــان داورى قضاوت اين ديدار را به 

داوران نهاوند سپرده است.  حجت قپانورى 
اين بازى را سوت مى زند و رسول صالحى 
و مســعود اميــرى وى را در امر قضاوت 

يارى خواهندكرد.  
سرنوشت ساز  و  حســاس  بازى  ســومين 
هفته پايانى ليگ دسته يك در شهر اللجين 
برگزار مى شــود و 2 تيم اللجينى در دربى 

اين شهر به مصاف هم مى روند.  
در اين بازى همزمان تيم هاى صنايع دستى 
و مهر در ورزشــگاه شهداى اللجين با هم 

ديدار مى كنند.  
تيم مهــر در انتهاى جدول قرار دارد و اين 
بــازى اهميت چندانى بــراى مهر ندارد و 
تنها ارائه فوتبــال جوانمردانه و حضور با 
تمام توان مى تواند بر زيبايى هاى اين بازى 

اضافه كند.  
تيم صنايع دســتى اللجين بــا هدايت على 
ضميــرى با 20 امتياز شــانس بااليى براى 
صعود دارد و نســبت به ديگــر مدعيان از 
بخت بااليى بــراى صعود و حتى قهرمانى 

برخوردار است.  
صنايــع در نيم فصل دوم مقابــل تيم هاى 
مدعى نتايج خوبى گرفت و توانست خود 

را به عنوان مدعى معرفى كند.  
قضاوت اين بازى را على اصغر گوهرى به 
همراه احمــد رضايتى و على نيكو برعهده 

خواهند داشت.  
با توجه به شــرايط تيم ها راه صعود صنايع 
هموارتــر اســت. در ايــن رقابت ها حتى 
تساوى نيز حكم شكست را دارد و مدعيان 
تنها با غلبــه بر حريفان خــود مى توانند، 

شانس صعود داشته باشند.  
از رقابت هاى ليگ دســته يك، 2 تيم برتر 
جواز حضور در مســابقات ليگ برتر فصل 

آينده را دريافت مى كنند.  

 ليگ برتر فوتســال قهرمانى باشــگاه هاى 
اســتان همدان امــروز با انجــام 3 بازى به 
آخر خط خواهدرســيد و چهره تيم قهرمان 

مشخص خواهدشد.  
2 تيم فتح كبودراهنگ و فاتح اســدآباد بخت 
نخست قهرمانى هستند و امروز هر 2 تيم در 

خارج از خانه به مصاف حريفان مى روند.  
تيــم فتح كبودراهنگ كه با 18 امتياز در صدر 
جدول رده بندى قرار دارد، امروز راهى مالير 
مى شود تا با تيم ســروش تيم چهارم جدول 
ديدار كند. فتح براى كســب قهرمانى در اين 
بــازى محكوم به پيروزى اســت اما با توجه 
به تفاضل گل خوب اين تيم، حتى مســاوى 
نيز احتماالً فتح را به سرمنزل مقصود خواهد 

رساند.  
تيم ســروش بــا 12 امتياز چهارم اســت. 
هرچنــد اين تيم اميد چندانــى ندارد اما به 
دنبال آن اســت تا با ارائه بازى جوانمردانه 
حداقل خود را يك پله باال بكشــد و فصل 
را با پيروزى به پايان ببرد. اين بازى را داور 
خوب همدانى حميدرضا قدســى راغب به 
همراه داوود فروتن و اكبر جعفرى قضاوت 

خواهندكرد.  
دومين ديدار حســاس و سرنوشت ساز امروز 
در نهاوند انجام مى شــود و تيم فاتح اسدآباد 
مدعى شماره 2 ميهمان گرين كشاورز نهاوند 
اســت. در اين بــازى تيم اســدآباد محكوم 
بــه پيروزى اســت. فاتح حتــى در صورت 

غلبه بر حريف نيز قهرمانى خود را مســجل 
نخواهدكرد و بســتگى به بازى نخست بين 
2 تيم ســروش و فتح دارد و اسدآبادى ها در 
صورت پيروزى چشم انتظار غلبه سروش بر 

فتح خواهندبود.  
ايــن بازى را علــى عارفى، ميــالد قمرى و 

مصطفى جوكارى قضاوت مى كنند.  
در ســومين بازى نيز 2 تيم ميثاق اسدآباد 
و وحدت مالير به مصــاف هم مى روند، 
2 تيــم اميدى براى صعــود ندارند و تنها 
به دنبــال بهتركردن جايگاه خود هســتند 
ايــن بــازى را طاهــر عاقبتى بــه همراه 
مسعود فرزانى و مصطفى هاديان قضاوت 

خواهندكرد.  

ليگ دسته يك استان فردا پايان مى يابد

5 تيم دركورس قهرمانى 

ليگ فوتسال در شام آخر 

ژيمناست هاى همدانى در اردو تيم ملى فتح كبودراهنگ و فاتح اسدآباد مدعيان قهرمانى 
 اردو انتخابى تيم ملى ژيمناستيك در رشته ترامپولين در رده  
سنى بزرگساالن از روز پنجشــنبه 12 دى ماه سالجارى در خانه 
ژيمناستيك يزد برگزار مى شود و تا روز جمعه 13 دى ماه ادامه 

خواهد داشت.
رئيس هيأت ژيمناستيك اســتان همدان با اعالم اين خبر گفت: 
در اردو انتخابى تيم ملى ترامپولين 3 ورزشــكار در رده ســنى 
بزرگساالن براى اردو تيم ملى ژيمناستيك كه از 12 و 13 دى ماه 
در خانه ژيمناســتيك يزد برگزار خواهدشد، از استان همدان در 

اين اردو انتخابى حضور دارند.
مهدى جعفرى بيان كرد: اردوى انتخابى تيم ملى ترامپولين كشور 
زير نظر «ناصر خضرى» ســرمربى تيم ملــى برگزار مى گردد و 
آقايان سيد اميرحسين حسينى، مهيار پاكتچى، شهروز سماواتى به 
مربيگرى فرشاد فرهانى و سرپرستى امين ملكى از استان همدان 

در اين اردو حضور دارند.
وى در ادامــه عنوان كــرد، همچنين در پايان ايــن اردو نفرات 

برگزيده به مسابقات بين المللى باكو اعزام خواهندشد.
جعفرى در پايان خاطر شــان كرد: ترامپولين يكى از رشــته هاى 
ورزش ژيمناستيك است كه بر روى تشك فنرى برگزار مى شود 
و ورزشكاران با انجام پرش و حركات نمايشى (پشتك و وارو) 

امتياز كسب مى كنند.
مســابقات اين رشــته به صــورت يك نفرى و 2 نفــرى انجام 
مى شود و براى نخستين بار در سال 2000 ميالدى به عنوان يكى 
از بخش هاى ورزش ژيمناســتيك به بازى هاى المپيك ســيدنى 

استراليا راه يافت. 

پروانه بهره بردارى چاه كشاورزى اينجاب برجعلى ابراهيمى به 
شماره مجوز 335/101/9610183  به تاريخ 1396/6/5 به شماره 

اشتراك 230323 مفقود واز درجه اعتبار 
ساقط شده است

كارت دانشجويى على زارعى فرزند على اكبر به شماره ملى 
3860832263 رشته حقوق دانشگاه بوعلى سينا به شماره 
دانشجويى9432260019 مفقود گرديده و از درجه اعتبار

 ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى خانم سهيال سعيدى نيك فرزند جمشيد به 
شماره ملى 3934631851 رشته حقوق خصوصى در دانشگاه 
بوعلى به شماره دانشجويى 9513188004 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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باباطاهر

از بين بردن زگيل هاى مقاوم با صاعقه
 اگرچــه امروزه با فريزكردن زگيل ها با نيتروژن مايع مى توان آنها 
را از بين برد، اما اغلب دوباره رشــد مى كنند و به چندبار درمان نياز 
دارند. با اين وجودف تحقيقات جديد نشــان مى دهد كه پالس ها يا 
جرقه هاى برقى بســيار كوتاه مى توانند در از بين بردن زگيل و ساير 

ضايعات پوستى مؤثر باشند. 
به گزارش ايسنا، دانشــمندان اخيراً نوعى از روش درمانى را تحت 
عنوان ڪتحريك نانو پالس ڪ توسعه داده اند كه به طور خالصه 
شــامل قراردادن ضايعات پوســتى در معرض يك سرى جرقه هاى 
الكتريكى است كه شــليك هركدام فقط يك نانوثانيه (يك ميلياردم 
ثانيه) طول مى كشــد. اين كار، جريان همان نــوع يون ها را درون و 
خارج از ســلول مختل مى كند و درنهايت به مرگ سلولى آن منجر 

مى شود. 

انتقام مايكروسافت از كره شمالى 
 مايكروســافت اعالم كــرد 50 دامنه وب كره شــمالى را از كار 
انداخته اند. دليل اين مســأله استفاده گروه هاى هكرى از اين دامنه ها 
اعالم شده اســت.  به گزارش فارس، مايكروسافت مدعى شده كه 
هكرهاى كره شمالى از 50 دامنه وب كره شمالى براى انجام حمالت 
سايبرى سوءاستفاده مى كردند.  مايكروسافت نام اين گروه هكرى را 
Thallium اعالم كرده است. اين شركت براى مقابله با فعاليت هاى 
هكرى، يك واحد جرايم ديجيتال تاسيس كرده و مى گويد براى ماه ها 

فعاليت هكرهاى Thallium  را زير نظر داشته است. 
مايكروسافت شــكايتى را عليه اين گروه هكرى تقديم دادگاهى در 
ويرجينيا كرد و بعــد از دريافت حكم دادگاه بيش از 50 دامنه مورد 

استفاده هكرهاى كره شمالى را از دسترس خارج كرد.

بقا اولويت نخست ما در سال 2020 است 
 هوآوى اعالم كرده نخستين اولويت اين شركت در سال 2020 با 

توجه به تشديد تحريم هاى آمريكا بقا در بازار است. 
به گزارش فارس، هوآوى از پيكار تبليغاتى دامنه دار و اســتراتژيك 
آمريكا عليه خود خبر داده و افزود به رغم همه مشكالت موجود سير 

موفقيت هاى خود را ادامه مى دهد. 
فشــار تحريم هاى دولت آمريــكا عليه هوآوى بــه كاهش فروش 
گوشى هاى هوشمند و برخى تجهيزات مخابراتى اين شركت منجر 
شده و هوآوى به شدت براى حفظ سهم خود از بازار تلفن هاى همراه 

در تالش است. 
هوآوى به دليل تحريم هاى كاخ ســفيد از همكارى با شــركت هاى 

فناورى آمريكايى منع شده است. 

سامسونگ از تلويزيون بدون لبه
 رونمايى مى كند

 طبق گزارش ها سامســونگ قصد دارد از يك تلويزيون بدون لبه 
واقعى رونمايى كند. نمايشگر اين دستگاه هيچ لبه اى ندارد. 

به گزارش مهر، طبق گزارشــى جديد اين شــركت تصميم دارد در 
نمايشگاه  CES٢٠٢٠ از يك تلويزيون بدون لبه رونمايى كند. 

در اوايل ســالجارى ميالدى، اين شركت برند «Zero Bezel» را 
ثبت كرد. طبق اين گزارش ها تلويزيون Zero Bezel در سايزهاى 
65 اينچى و بزرگتر عرضه خواهدشد. اين امر احتماال بدان معناست 
كه فرايند توليد تلويزيون هاى كوچكتر با اين فناورى پيچيده است. 

 Zero Bezel بــا تلويزيون هاى بدون لبــه اى كه تاكنون عرضه 
شده اند، بسيار متفاوت خواهدبود. 

استفاده از رنگ هاى نانويى 
براى ارتقاء ايمنى ترافيكى 

 معضل تصادفات ترافيكى يكى از مشكالتى است كه بيشتر دليل 
وقوع آن به نامناسب بودن آسفالت جاده برمى گردد. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان،  رنگ هاى ترافيكى معمولى 
موجود در ايران همواره با ضعف هايى همچون كوتاهى دوره ى عمر 
و مقاومت پايين در برابر ســايش و خراش مواجه بوده اند. اســتفاده 
از اين نانورنگ ترافيكى ضدســايش موجب ارتقا ايمنى ترافيكى و 

حمل ونقل جاده اى در كشور شده است. 
مهمترين نتيجه  كاربرد نانورنــگ  ترافيكى، ارتقاى ايمنى ترافيكى و 
حمل و نقل است؛ زيرا بدون خط كشى و عالمت گذارى افقى بر روى 

جاده، رانندگى عمًال كار بسيار پرخطرى خواهد بود.

فرهنگ صحيح، جامعه را 
به توسعه و پيشرفت مى رساند

 فرهنــگ مجموعــه اى گســترده از انديشــه و 
باورهاست و تا زمانى كه اصالح نشود هيچ جامعه اى 

به توسعه و پيشرفت نخواهد رسيد. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان در 
مراسم اختتاميه پانزدهمين جشنواره استانى هنرهاى 
تجسمى گفت: فرهنگ مجموعه گسترده اى است و 

كار در اين حوزه با انديشه و باورها ارتباط دارد. 
بــه گزارش مهر، احمدرضا احســانى با بيان اينكه 
تا زمانى كه انديشــه ها و باورها اصالح نشود، هيچ 
جامعه اى به توســعه و پيشــرفت نخواهد رسيد، 
گفــت: تفاوت حــوزه فرهنگ با ســاير بخش ها 
ديربازده بودن آن است؛ بنابراين اساس كار، فرهنگى 
خاص اســت و به دليل چندوجهى بودن، مشاركت 

همه جانبه را مى طلبد. 
وى افزود: سياســتگذارى حــوزه فرهنگ برعهده 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســت، اما براى 
تأثيرگــذارى بر فرهنــگ و هنر جامعــه بايد همه 

دستگاه ها همكارى داشته باشند. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان، 
شــوراى فرهنگ عمومى در شهرستان ها را ظرفيت 
مناســبى براى بررسى وضعيت فرهنگى، اجتماعى، 
اقتصادى دانســت و خاطرنشــان كرد: اين شــورا 
مى تواند بــا توجه به آمــار و مطالعات تخصصى 
انجام شده، اولويت هاى شهرستان را مشخص كرده 
و براى رفع چالش ها و مشــكالت هر شهرســتان 

اقدام كند. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان با 
تاكيد بر اينكه ارشاد همدان با رعايت عدالت به همه 
بخش هاى فرهنگى، هنرى، دينى مى پردازد، تصريح 
كرد: پرداختن به همه مؤلفه هاى فرهنگ وهنر، بستر 

اساسى توسعه را فراهم مى كند. 
وى  خاطرنشــان كرد: هــدف مــا از انتخاب اين 
موضــوع، پرداختن به يكــى از محورهاى مهم در 

حوزه فرهنگ بود. 

رونمايى از المان شهداى غواص 
 المان شــهداى غواص در قالب نقش برجســته ديوارى، امروز در 

دانشگاه آزاد همدان رونمايى خواهد شد. 
معاون فرهنگى دانشــگاه آزاد اسالمى استان همدان با اعالم اين مطلب 
گفت: عمليات كربالى 4، 3 تا 5 دى ماه سال 60 اتفاق افتاد و به شهادت 
جمعى از غواصان ايرانى منجر شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
ابوالفضل يداللهى اصالن با بيان اينكه شــرايط شهادت رزمندگان ايرانى 
در اين عمليات با دســتان بسته بســيار مظلومانه بود، افزود: به منظور 
گراميداشــت ياد و خاطره شــهداى غواص همدان، گروه معمارى اين 

دانشگاه اقدام به ساخت نماد و يادبودى با اين موضوع نموده است. 
وى ادامه داد: 33 دانشــجوى كارشناسى  ارشــد معمارى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد همدان با نظارت، حسين اردالنى عضو هيأت  علمى اين 
واحد دانشــگاهى ساخت المان يادبود 175 شهيد غواص در قالب يك 

نقش برجسته ديوارى را به اتمام رسانده اند. 
يداللهى با بيان اينكه اين المان در ضلع شــرقى دانشــكده علوم انسانى 
دانشــگاه آزاد واحد همدان نصب خواهد شــد، ادامــه داد: اين اثر در 
مســاحتى 6 مترى با اســتفاده از تكه هاى كوچك سراميك و كاشى در 

رنگ هاى مختلف بروى ورقه هاى mdf پياده شده است. 
وى گفت: المان «شهداى غواص» در قالب نقش برجسته ديوارى، روز 
پنج شنبه 12 دى ماه با حضور چندى از ميهمانان استانى در دانشگاه آزاد 

واحد همدان رونمايى خواهد شد. 
يداللهى افزود: دانشــجويان اين طرح 2 ماه تالش خود را به كار بستند 
تا اثرى ارزشــمند و هنرى را به ثبت برسانند كه در خور شأن شهداى 

واالمقام غواص باشد. 

شهالى سينما درگذشت
دى ماه  شــامگاه 10  رياحــى  شــهال 

درگذشت. 
منوچهر رياحى فرزند اين بازيگر قديمى 
ســينما و تلويزيون، در گفت وگويى با 
ايسنا، بيان كرد: خانم رياحى ساعت 20 
سه شنبه شب در همان مركزى كه بيش 
از يك ســال بود نگهدارى و پرستارى 

مى شد، درگذشت. 
بــه گزارش ايســنا، رياحــى افزود: 
البته شرايط جسمى ايشــان در ماه هاى گذشته خوب نبود و نه تنها 
كســى را نمى شــناخت، بلكه صحبت هم نمى كرد و نمى توانســت 

بخورد.  غذا 
شــهال رياحى متولد 1305 بود كه عالوه بر ســال ها حضور در عرصه 
بازيگرى تئاتر، تلويزيون و ســينما، با ســاخت فيلم «مرجان» به عنوان 

نخستين كارگردان زن سينماى ايران نيز شناخته مى شود .
آخرين حضور او در سينما به فيلم «نهنگ عنبر 2» در سال 95 برمى گردد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
بال رمزى ز باالى ته باشد                                                جنون سرى ز سوداى ته باشد
بصورت آفرينم اين گمان بى                                           كه پنهان در تماشاى ته باشد

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس يك شبانه روز از بيمارى پرستارى كند، خداوند او را با ابراهيم خليل 
محشور مى كند .  
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مجموعه آثار نيما
از  بعــد  ســال   60
«نيمــا  درگذشــت 
يوشيج»، شاعر معاصر 
سايه  همچنان  ايرانى، 
بلندش در شعر ايران 
نيما،  دارد.  حضــور 
شعر نو را در شرايطى 
كه  گذاشــت  پايــه 
محافظه كارانه  اتمسفر 
را  كشور  ادبى  فضاى 
فرا گرفته بود. در اين 
وضعيت، نيما يوشيج 
شــعر  مجموعه  بــا 
«افســانه»،  تاثيرگذار 
نو  شعر  مانيفست  كه 
فارسى بود، در فضاى 

راكد شــعر ايران، انقالبى به پا كرد. نيما آگاهانه تمام بنيادها و ســاختارهاى 
شــعر كهن فارسى را به چالش كشيد. شعر نو عنوانى بود كه خود نيما بر هنر 
خويش نهاده بود. بعد از نيما، هر آنچه در شــعر نوى ايران تا امروز رخ داده 
است، متاثر از شعر نيما و انقالِب ادبى اوست. شاعران بزرگ بعدى، از شاملو 
و فروغ و اخوان تا سايه و كدكنى همه پا بر شانه نيما گذاشتند. فردا 13 دى ماه 
سالروز درگذشت اين شاعر بزرگ ايرانى است و به همين بهانه خواندن كتاب 
مجموعه آثار نيما را به شما پيشنهاد مى كنيم. كتاب مجموعه آثار نيما يوشيج به 

كوشش سيروس طاهباز را انتشارات نگاه منتشر كرده است. 

بى نام
«بى نام» عنــوان جديدترين آلبوم 
«محســن چاوشــى» اســت. اين 
آلبوم كه شــامل 11 قطعه است، با 
خوانندگى  و  تنظيم  آهنگســازى، 
محسن چاوشى و اشعارى برگرفته 
از موالنا، ســعدى، وحشى بافقى و 
فصيح الزمان شيرازى چند روز قبل 
منتشر شــد. در ابتدا اين آلبوم قرار 
بود با نام قمارباز منتشــر شود، اما 
پس از حواشــى به وجود آمده نام 
آن به بى نام تغيير پيدا كرد. چاوشى 
چند سالى اســت كه خودش را از 

بدنه موسيقى پاپ ايران جدا كرده و ساز مخالف مى زند. او البته كمتر درگير حاشيه است 
و ذاتا در جمع ها حضور ندارد ولى آثارى كه به بازار ارائه داده نشــان مى دهد كه فكرهاى 
متفاوتى از ديگران در ســر دارد. «بى نام» در ادامه همان مسير است. با اين تفاوت كه اين 
بار او پا را از آلبوم «ابراهيم» هم فراتر گذاشته و به ويژه در انتخاب موسيقى راديكال تر عمل 
كرده اســت. در «بى نام» صداى خش دار چاوشى، اشــعار موالنا و ديگر شعرا و موزيك 
غربى – تلفيقى از پاپ و راك - معجونى عجيب را ســاخته است. چشيدن اين معجون، 

پيشنهاد ما به شماست

پيكر زن همچون ميدان نبرد
نمايــش «پيكر زن همچون ميــدان نبرد» 
نوشــته «ماتئى ويسنى يك»، به كارگردانى 
«حســين صفى» در تئاتر شهر همدان واقع 
در مجتمع فرهنگى، هنرى شهيد آوينى به 

روى صحنه رفته است. 
اين نمايش داســتان زنى رنج كشــيده از 
سرزمين بالكان است كه در يك آسايشگاه 
بازمانــده از ارتــش دوران جنگ در بوته 
روانكاوى يك زن جستجوگر از سرزمينى 
ديگــر در كشمكشــى نفســگير روايت 
مى شــود. نمايش «پيكر زن همچون ميدان 
نبرد» كارى از گروه نمايشــى فرياد است 
و در آن «بهاره جليليان» و «صالحه اسدى» 

بازى مى كنند. آنچه به اين نمايش اهميت دوچندان بخشــيده نمايشنامه آن است كه بارها از 
سوى كارگردانان مختلفى در سطح جهان روى صحنه رفته است. 

اينكه «حسين صفى» كارگردان با سابقه و مهم تئاتر همدان با چه ديدگاه و رويكردى به سمت 
اجراى اين اثر رفته هم بر جذابيت  هاى نمايش افزوده است. نمايش «پيكر زن همچون ميدان 

نبرد» تا 3 روز ديگر اجرا مى شود. 
اگر به تئاتر جدى عالقه داريد تماشاى آن را از دست ندهيد. 

جان دار
فيلم سينمايى «جان دار» كه اين روزها در سينما قدس همدان درحال اكران 
اســت، چند ويژگى همزمان دارد.نخســت اينكه از معدود فيلم  هاى تاريخ 
سينماى ايران است كه 2 كارگردان دارد. اين فيلم را «حسين اميرى دومارى» 
و «پدرام پوراميرى» به طور مشــترك ساخته اند. نويسندگان آن هم «حسين 
اميرى دومارى»، «پدرام پوراميرى» و «محمد داوودى» هستند. دومين ويژگى 
اين فيلم استفاده از مجموعه بازيگران خوب و بازى  هاى جان دار آن ها است. 
«فاطمه معتمدآريا»، «حامد بهداد»، «جواد عزتى» و «باران كوثرى» بازيگران 
اصلى اين فيلم هســتند. ديدن يك معتمد آرياى درجه يك بعد از ســال ها 
بر پرده ســينماى ايران ويژگى ديگر جان دار است.جان دار داستان يك قتل 
است: «در شب عروسى اســما، مسعود برادر ياسر (خواستگار سابق اسما) 
به تحريك او به مراســم عروســى به قصد به هم ريختن آن مى رود، اما در 
درگيرى به دســت جمال برادر اســما كشته مى شــود.» اين فيلم در سى و 
هفتمين دوره جشنواره فيلم فجر شركت كرد و نامزد بهترين فيلم در بخش 
نگاه نو شده بود. در يك عصر تعطيِل سرد، تماشاى فيلمى خوب در سينما 

حالتان را جا مى آورد. 

موسيقى

كتاب

نمايش 

سينما پيشنهادات فرهنگى آخر هفته
«نيما يوشيج؛ همچنان مهم، پس از 60 سال»

مدير اداره ميراث فرهنگى اسدآباد:
دفع رطوبت بناى 
مسجد ميرزا آقاجانى 
نيازمند اعتبار است

 اثر تاريخى مســجد ميرزا آقاجانى شهرستان 
به عنوان يكى از آثار تاريخى ثبت شده در فهرست 
آثار ملى كشور درحال حاضر در وضعيت مناسبى 

قرار دارد. 
مديــر اداره ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى شهرســتان اســدآباد گفت: مسجد 
ميرزاآقاجانــى مربوط بــه دوره قاجاريه واقع در 

محله ميدان شــهر بوده كه ايــن اثر در تاريخ 18 
اسفند 1387 با شماره ثبت 25165 به عنوان يكى 

از آثار ملى ايران به ثبت رسيده است. 
كامران اكبرى شايگان در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: به دليــل مذهبى بودن اثر تاريخى مســجد 
آقاجانــى، معموال درب مســجد در زمان برپايى 
نمــاز و هنگام اذان باز اســت و اين امر موجب 
شده تا عالقمندان به بازديد از اين آثار در غير از 
اين زمان نتوانند از اين اثر بازديد كنند و به همين 
دليل آمار دقيقى از تعداد بازديدكنندگان در رابطه 

با اثر فوق در دست نداريم. 
اكبرى شــايگان با بيان اينكــه درصورت وجود 
اعتبار مرمت پشــت بام و دفع رطوبت بنا مد نظر 

اداره ميراث شهرســتان خواهدبود، تصريح كرد: 
در ســال 86 در راســتاى مرمت اين اثر تاريخى 
اليه بردارى ســطوح داخلى و خالى كردن بندها و 
تعويض آجرهاى فرســوده و ساب و بندكشى و 

نيز بام سازى بنا انجام گرفته است. 
وى با اشاره به مرمت  هاى انجام شده در سال  هاى 
87 و 89 بيــان كرد: انجام عمليات فضاى داخلى 
و خارجى مسجد، انجام عمليات خاكبردارى كف 
مسجد براى سنگ كارى، كف سازى و اليه بردارى 
سطوح سيمانى فضاى بيرونى مسجد از اقدامات 
انجام شده براى مرمت اين اثر در سال 87 مى توان 

برشمرد. 
مديــر اداره ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 

گردشگرى شهرســتان اســدآباد اضافه كرد: در 
ســال 89 نيز عمليات فضــاى داخلى و خارجى 
آبدارخانه مســجد و ســاخت كانال دفع رطوبت 
آبدارخانه مسجد به منظور مرمت اثر انجام گرفته 

است. 
وى در پايان خاطرنشــان كرد: ايــن اثر تاريخى 
مربــوط بــه دوران قاجاريه بــا مصالحى چون 
آجرهاى 4گوش، گچ مالت گل و ماســه ايجاد 
شــده كه ضخامت ديــوار آن در حــدود 100 

سانتى متر است. 
درحال حاضــر از 150 اثــر فرهنگــى و تاريخى 
موجود در شهرستان اسدآباد، 89 اثر در فهرست 

آثار ملى كشور ثبت است. 

 اگر جشــنواره ها و نمايشــگاه هاى گردشگرى 
موج ســفر ايجاد نمى كنــد، براى مــردم منفعت 
اقتصادى ندارد يا سبب دلخورى مردم مى شود، از 

برگزارى آن ها خوددارى كنند.
مديــركل دفتــر بازاريابــى و تبليغــات گردشــگرى 
ــتان ها  ــئوالن اس ــه مس ــب ب ــن مطل ــالم اي ــا اع ب
و  بازاريابــى  دفتــر  بخشــنامه  شــد:  يــادآور 
تبليغــات وزارت ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
ــه ايــن شــرح اســت كــه بخشــى  صنايع دســتى ب
اســتانى،  تابعــه  كل  ادارات  فعاليت هــاى  از 
نمايشــگاه ها،  از  اعــم  رويدادهــا  برگــزارى 
بــا  گردشــگرى  همايش هــاى  و  جشــنواره ها 
ــد  ــر مى باش ــن دفت ــتگذارى اي ــت و سياس محوري
ــاد  ــراى ايج ــا ب ــت رويداده ــتفاده از ظرفي و اس
مــوج ســفر و توســعه گردشــگرى اســتان تاكيــد 
ــراث  ــران مي ــته مدي ــه الزم دانس ــده و در نتيج ش
فرهنگــى، گردشــگرى و صنايــع دســتى اســتان ها 
بــا هوشــمندى و بــا حضــور موثــر در بيــن مــردم 
ــاى  ــرايط و گرفتارى ه ــح از ش ــا درك صحي و ب
مــردم شــريف ضمــن مشــورت بــا مقامــات 
دقــت  فعاليت هــا،  اين گونــه  دربــاره  اســتانى 
بيشــترى بــه عمــل آورنــد و اثــرات اقتصــادى و 
اجتماعــى رويدادهــا بويــژه در افــكار عمومــى و 
ــد.  ــرار دهن ــواره مدنظــر ق ــردم را هم ــع م ــه نف ب
ايــن  ديگــر  دربخــش  ايســنا،  گــزارش  بــه 
بخشــنامه آمــده اســت: در شــرايطى كــه در برخى 

اســتان ها مســائلى نظيــر ســيل، آب گرفتگــى، 
ــاير مشــكالت  ــا س ــه و ي ــس از لزل معضــالت پ
ــوس  ــادى محس ــى و اقتص ــاى اجتماع و تنگناه
دارنــد، از برگــزارى رويدادهــاى گردشــگرى كــه 
ــود،  ــردم ش ــورى م ــب دلخ ــت موج ــن اس ممك

ــد.  ــوددارى كني خ
همچنيــن توصيــه شــده اســت: همــه فعاليت هــاى 
ــت و  ــا خواس ــو و ب ــد همس ــا باي ــى م اجتماع
مطالبــات مــردم و بــا هــدف ايجــاد روحيــه 
ــه  ــا اين ك ــد و ي ــى باش ــاط اجتماع ــادى و نش ش

در ايجــاد مــوج ســفر بــه اســتان و توســعه 
ــردم  ــراى م گردشــگرى كــه منفعــت اقتصــادى ب
ــه  ــن چنانچ ــد. بنابراي ــر باش ــد، موث ــاد مى كن ايج
ــد،  ــذارى را ندارن ــن اثرگ ــا اي برخــى از رويداده

ــت ــزارى آن نيس ــه برگ ــى ب ضرورت

جشنواره برگزار نكنيد 


