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والیبالیست 
همدانی 
در اردوی 
تیم ملی

کارت سوخت 
تاکسی ون ها 
امروز تحویل 
داده می شود

با اکثریت آرا 
"ارغوان"رئیس 
اتحادیه قنادان 
و آجیل فروشان 
همدان شد

جهانگیری 
سفرهای 
غیرضروری 
شرکت های دولتی 
را ممنوع کرد
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دانش آموزان همدانی دیپلم هتلداری می گیرند
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

تبریک و تهنیت

اتحادیه تعاونی روستایی استان همدان

جناب آقای 

مهندس حسن محمدی
مدیر محترم صنایع تبدیلی و غذایی 
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

شایســته  انتصــاب  احتــرام  بــا 
را  جدیــد  ســمت  در  حضرتعالــی 
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــه تبری صمیمان
ــاف  ــاه الط ــت در پن ــد اس ــوده، امی نم
ــق و  ــواره موف ــت هم ــی در راه خدم اله

ســربلند باشــید.

تبریک و تهنیت

شهرداری و شورای اسالمی شهر مالیر

جناب آقای 

مهندس داریوش حسينی
مدیرکل محترم راه و شهرسازی 

استان همدان
مبنای  و  مدیران  خصلت  کاردانی  و  درایت 
بر  الیق  افراد  نشاندن  برای  بزرگان  انتخاب 

مسند مدیریت است.
لذا انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت جدید 
را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، امید 
است در پناه الطاف الهی در راه خدمت همواره 

موفق و موید باشید.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی

هستید  به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید

برای عضویت در
 کانال تلگرام نیازمندیهای همدان پیام

  لطفًا عدد 5 را به شماره ۰۹۱۰53۹8۹64  
ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 

هرروز 

استان همدان

تعیین تکلیف واحدهای 
تولیدی تملک شده

 از سوی بانک ها در همدان

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
همدان بر تعیین تکلیف واحدهای تولیدی 
تملک شــده از ســوی بانک ها در استان 

همدان تأکید کرد.
به گزارش مهر، ظاهر پورمجاهد در جلسه 
تولیدی و  بررســی وضعیت واحدهــای 
بنگاه هــای اقتصادی تحت تملک شــبکه 
بانکی اســتان گفت: واحدهــای غیرفعال 
تملک شده توسط بانک ها در استان همدان 

باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.
بــرای  الزم  راهکارهــای  گفــت:  وی، 
بازگرداندن این واحدهــا به چرخه تولید 
در دست بررسی اســت.پورمجاهد افزود: 
مدیران واحدهای تملک شــده باید ضمن 
رفع اختالفات گذشته به دنبال برنامه ریزی 
بــرای تولید مجدد کارخانجات باشــند تا 
هرچه سریع تر تسهیل گری برای رفع تملک 
به ثمر بنشیند.وی گفت: دستگاه های اجرایی 
بانک های  با همــکاری  صادرکننده مجوز 
عامل و شــرکت شهرک های صنعتی استان 
همدان باید نســبت به تعیین تکلیف نهایی 
اینگونــه واحدها با اولویــت واگذاری به 
مالک اولیه )در صــورت همکاری وی( و 

ادامه فعالیت واحد اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
همدان بر حمایت از تولید اشتغال موجود 
در بعضی واحدهــا و همچنین خلع ید و 
واگذاری فــوری واحدهای تعطیل تملک 
شــده به افراد اهلیت دار و ســرمایه گذاران 
عالقمند و انجام اقدامات متناســب تأکید 

کرد.

 رئیس شــورای شهر همدان با اشاره به 
لزوم برنامه ریزی برای آماده سازی شهر در 
اســتقبال از نوروز گفت: ساخت نمادهای 
نــوروزی باید بــا جذابیت همــراه بوده و 

بخشی از آنها ماندگاری داشته باشد.
به گزارش مهر، کامران گردان اظهار کرد: هر 
ساله نمادهای نوروزی ساخته می شود، اما 
این نمادهای موقتی هزینه های قابل توجهی 
را به مدیریت شــهری تحمیل می  کنند که 
بر این اساس باید به سوی یادمان های دائمی 

حرکت کنیم.
وی افزود: در میادین و معابر شــهر عالوه 
بر نمادهای موقت مناسب ایام نوروز، باید 
آثار هنری پایدارتر نیز نصب و به جزئی از 

هویت آن مکان تبدیل شود.
وی همچنین گفت: برای نوروز ۱3۹۹ باید 
تدابیری اندیشیده شود تا با احداث المان ها، 
نمادهــا و آثار مانــدگار در میادین و معابر 
شــهر از اتالف هزینه ها جلوگیری شــود 
چراکه در مواردی مشــاهده می شود حتی 
یــک المان خوب و جذاب موجب افزایش 

جذب گردشگر به این مکان خواهد شد.
رئیس شــورای شهر همدان همچنین با اشاره 
به پیش رو بودن مناسبت های مختلف از جمله 
ایام دهه فجر، نوروز و شب یلدا، بیان کرد: در 
شــورای شهر نظر بر این است که همه برنامه  
دیده شوند؛ اما می طلبد که بر اجرای برنامه ها و 

جشن ها، نظارت صورت پذیرد.
لزوم توجه به کیفیت آسفالت سطح شهر

رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری 
شــورای شــهر همدان هــم با اشــاره به 
ارائه گــزارش عملکرد شــهرداری منطقه 

یک، گفــت: تــالش بســیاری در حوزه 
آسفالت ریزی در سطح شهر صورت گرفته 
امــا انتظار مــی رود این مناطــق به کیفیت 

آسفالت نیز توجه داشته باشند.
نرگس نورا... زاده افزود: نظارت قابل قبولی 
در حــوزه ترمیــم حفاری هــا صــورت 
نمی پذیرد زیرا دوباره کاری ها در این اقدام، 
اتالف سرمایه و هزینه محسوب می شود و 
براین اساس باید نظارت با جدیت بیشتری 

صورت پذیرد.
نــورا... زاده گفت: در حوزه ارائه اطالعات 
باید میزان درآمد و هزینه های هر منطقه به 
شود؛  اطالع رسانی  شــده  تفکیک  صورت 
زیرا اطالع رسانی مناسب و به موقع، افزایش 
مشارکت شــهروندان با مدیریت  شهری را 

به دنبال دارد.
ضرورت ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای 
شــهر همدان هم در نطق پیش از دســتور 
جلســه با اشــاره به ضرورت ایجاد نشاط 
نیــاز کنونی  اجتماعــی در جامعه، گفت: 
جامعه به نشاط اجتماعی، احیای سنت های 
نیــک فرهنگــی و باســتانی و همچنیــن 
پاسداشت حرکت های انقالبی و اجتماعی، 
برنامه ریــزی و توجــه ویژه دســتگاه های 

ذی ربط را می طلبد.
رضوان سلماسی افزود: با توجه به پیش رو 
بودن شــب یلدا، یوم ا... ۲۲ بهمن و نوروز 
۱3۹۹، الزم است در این روزها شهرداری 
3 جشــن بزرگ را با هدف ایجاد نشــاط 

اجتماعی برای شهروندان برنامه ریزی کند.
بــه گفته وی، شــهرداری بــرای برگزاری 
مناســبت ها از جملــه اعیــاد الزم اســت 
کمیته ای بــا محوریت ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری تشکیل دهد 
تا برنامه ریزی مناســبی برای بهره گیری از 
توان حداکثری موجود، تولید محتوای غنی 

و اجرای شایسته این اعیاد، داشته باشد.
سلماســی همچنین با اشــاره به زمین های 
ورزشــی در مناطق ۴گانــه، گفت: چنانچه 
برنامــه زمان بندی مناســبی بــرای تکمیل 
این زمین ها توسط شــهرداری انجام شود، 
نوروز ۱3۹۹، ورزش محالت در زمین های 
ورزشــی که در مناطق شهرداری احداث و 

تکمیل شوند، آغاز به کار خواهد کرد.

و  راه  پلیــس  نیــروی   ۲۰۰ و  یک هــزار   
و  راهــداری  اورژانــس،  هالل احمــر،  راهــور، 
امــداد خــودرو در طــرح زمســتانی پلیــس همــدان 

مشــارکت دارنــد.
فرماندهــی انتظامــی اســتان همــدان در آئیــن 
آغازیــن طــرح زمســتانی پلیــس راه همــدان اظهــار 
ــتانی از  ــرح زمس ــر در ط ــای حاض ــت: تیم ه داش
ــرای  ــردن راه ب ــن ک ــور ایم ــه منظ ــوان ب ــه ت هم
شــاغالن در حــوزه حمــل و نقــل جــاده ای و 

کاهــش ســوانح جــاده ای اســتفاده می کننــد.
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــح ب ــی صال ــعلی کامران بخش
اظهــار  دارد  ادامــه  اســفند  اواخــر  تــا  طــرح 
داشــت:۷۰۰ دســتگاه خــودرو در طــرح زمســتانی 
بــه کار گرفتــه شده اســت و تیم هــا بــا کمــک 
ــی  ــاد ایمن ــرای ایج ــتگاه ها ب ــایر دس ــس و س پلی
ــد. ــالش می کنن ــا ت ــاده ه ــت در ج ــن امنی و تأمی

ــرای  ــزود: ب ــدان اف ــتان هم ــی اس ــده انتظام فرمان
کاهــش ســوانح رانندگــی بایــد بــه ۲ مؤلفــه توجــه 
ویــژه شــود کــه اول فرهنــگ ترافیــک، آگاه ســازی، 

ــت  ــه اس ــازی در جامع ــانی و فرهنگ س اطالع رس
چراکــه عامــل بیشــتر تصادف هــا جــاده و خــودرو 
نیســت بلکــه عامــل انســانی در بــروز آن نیــز مؤثــر 

بوده اســت.
ســردار کامرانی صالح اضافه کرد: مهمترین عوامل 
انسانی مؤثر در بروز سوانح رانندگی تردد با سرعت 
غیرمجاز و بی توجهی به جلو ناشــی از خستگی و 

خواب آلودگی راننده است.
ــواده حاضــر اســت  ــک خان ــار داشــت: ی وی اظه
ــات  ــرای نج ــود را ب ــی خ ــی زندگ ــی دارای تمام
ــیبی  ــا آس ــه آنه ــا ب ــد ت ــه کن ــواده اش هزین خان
وارد نشــود ولــی در مقابــل بــا ســرعت بــاال 
ــگام  ــه علــت خواب آلودگــی هن ــا ب ــردد کــرده ی ت
رانندگــی موجــب واژگونــی خــودرو و مــرگ 

اعضــای خانــواده می شــود.
ــی از  ــا حضــور نیروهای ــس ب ــرح زمســتانی پلی ط
ــداری و  ــر، راه ــالل احم ــور، ه ــس راه و راه پلی
ــدان  ــی هم ــتاد انتظام ــنبه در س ــس روز ش اورژان

ــاز شــد. آغ

نمادهای نوروزی شهر همدان به سمت ماندگاری هدایت شود »پلیس زمستان« آغاز به کار کرد

سوپرایز وزیر ارتباطات 
مدیر کل پست همدان 

را شوکه کرد

پست + 
بی پالس

آمار طالق، افسردگی، ترک تحصيل و خودکشی نگران کننده است

صف آرایی دولتی ها 
مقابل آمار علمی

■ سند ارتقاي وضعيت زنان با حضور معاون رئيس جمهور رونمایي شد
■ سهم ۴۱ درصدی زنان از کارمندان دولت

6و2

بررسی عملکرد وکالی مردم استان در مجلس

کارنامه تجدید یا در آستانه رد؟
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مددجویان کبودراهنگ 3600 ميليارد تسهيالت گرفتند

پرداخت وام اشتغالزایی به 9۰ متقاضی
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خبر

شرایط سخت احزاب
 ۱- انتخابات و موســم انتخابات را فصل پرکاری و کار احزاب 
می دانند و رســم بر این است که صفت فصلی را پس از نام احزاب 
گذاشته و احزاب را فصلی و فعالیت آن ها را تنها در فصل انتخابات 

بدانند.
البته این تعریف درســت نیســت و احزابی در استان هستند که در 
طول ســال برنامه های خود را برگزار می کنند اما این برنامه ها مانند 
برنامه هایی که در فصل انتخابات برگزار می کنند، نمود بیرونی ندارد.
۲- انتخابات، فصل میوه چینی احزاب اســت به شرط آنکه اقدامات 
الزم برای رسیدن به فصل چیدن محصول به خوبی انجام شده باشد.

در انتخابات است که عیار احزاب سنجیده شده و مشخص می شود 
کدام حزب توانســته بر اســاس اصول حزبی نیروهــای  خوبی را 
پرورش و خواسته های مردم را جمع آوری و تبدیل به برنامه کرده و 

برای اجرای برنامه ها از مردم رأی بگیرد.
3- نبود احزاب فراگیر، مشکل بزرگ فعالیت حزبی در کشور است.

این مشکل باعث شده تا ائتالف های ناپایدار و ناهمگون با هارمونی 
ناساز در انتخابات ها شــکل بگیرد که خود به مشکلی برای فعالیت 

حزبی تبدیل می شود.
۴- احــزاب باید نیرو ســازی و پــرورش افرادی بــرای پذیرش 
مسئولیت ها و اقدام بر اساس خواست مردم فعالیت های خود داشته 
باشند اما زمانبر بودن این اقدام دلیلی شده تا احزاب به دنبال استفاده 

از نیروهای آماده و شناخته شده باشند.
نیروهایــی که با هر تغییــری تغییر می کنند و در همــه دولت ها با 
حاکمیــت احزابی با اندیشــه های مخالف هــم ، تغییر نکرده و در 

مدیریتها باقی می مانند.
۵- رایزنــی بعد از ثبت نام برای حمایت از داوطلبان از مشــکالت 

دیگر احزاب است.
این روش که متأســفانه روش درستی نیست و بیشتر به بازاریابی و 
مشتری سازی شبیه است، در انتخاباتهای گذشته بسیار رواج یافته و 
احزاب به جای دعوت از داوطلبان مورد حمایت خود برای داوطلبی 
و اعالم حمایت از آنها، منتظر پایان ثبت نام ها نشســته و افراد مورد 
نظر را از لیست ثبت نامی ها جستجو می کنند که معموال هم با توفیق 

همراه نیست.
۶-احزاب برای فعالیت در انتخابات مجلس یازدهم، شرایط سختی 
در پیش دارند زیرا شــرایطی که احزاب به ایــن عادت کرده اند در 
ایــن دوره مطابق معمول رخ نداده و دلیلی بر ســختی کار احزاب 
برای رســیدن به لیست و اعالم داوطلبان مورد حمایت برای رقابت 

انتخاباتی شده است.
اکنون در شرایطی که احزاب در فصل کاری باید بسیار فعال باشند، 
بروز شرایطی متفاوت از همیشه، دلیلی بر سخن گفتن برخی از آن ها 
از ارائه نکردن لیســت، حمایت نکردن از داوطلبی با تحریم نکردن 

انتخابات  شده است.
۷- درســت اســت که احزاب در این دوره انتخابات با مشــکالت 
بیشتری روبرو هســتند و البته اکثر این مشکالت مولد نوع فعالیت 
احــزاب تاکنون بوده اســت اما عمل نکردن بــه کارکرد حزبی در 
انتخابات، تنها سرمایه به سختی جمع شده این احزاب در جامعه را 

از بین خواهد برد.
جســارت فعالیت حزبــی در شــرایطی معنا دارد که این شــرایط 
معمولی نباشد و بتوان در آن شرایط راهکاری برای موفقیت و زنده 
نگه داشــتن امید ارائه داد وگرنه در شرایط عادی کارها بدون نیاز به 

جسارت و شجاعت و حتی پذیرش مسئولیت پیش خواهد رفت.
این شکستها هســتند که پذیرش مسئولیت آنها سخت است وگرنه 

برای پذیرش مسئولیت پیروزی و توفیقات، همه داوطلب هستند.
فرار از انجام فعالیت حزبی از سوی احزاب نوعی پذیرش شکست 
زودهنگام بدون پذیرش مسئولیت این شکست است و تنها به اعتماد 

مردم به احزاب ضربه خواهد زد.

تحویل 2۰ واحد وقفی به زوج های جوان در همدان

 رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان از تحویل ۲۰ واحد وقفی به زوج های 
جوان همدانی خبر داد.

حجت االســالم حســن رضوی در گفت وگو با فارس با بیان اینکــه ۲۰ واحد از ۱۲۰ 
واحدهای مســکونی وقفی بــرای زوج های جوان آماده واگذاری اســت اظهار کرد: ۲ 
هفته پیش این طرح آغاز شــد و ۱۲ واحد تاکنون تحویل داده شده و ۸ واحد نیز آماده 

واگذاری است.
وی با بیان اینکه ۲۰ نفر از زوج های معرفی شده از بنیاد شهید، اداره ورزش و جوانان، 

کمیته امداد، اداره بهزیســتی و حوزه علمیه می توانســتند از این تســهیالت برخوردار 
شــوند گفت: طرح اجاره منزل های اوقافی در راستای تسهیل امر ازدواج و حمایت از 

خانواده های کم درآمد است.
ــن  ــه زوجی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اوق رئی
ــال در  ــا 3 س ــدت ۱ ت ــه م ــا ب ــاره به ــارم اج ــغ یک چه ــا پرداخــت مبل ــد ب می توانن
ایــن منــازل ســکونت کننــد خاطرنشــان کــرد: ایــن منــازل در شــهرک مدنــی قــرار 
دارد و بــا قــراردادی کــه بــا زوجیــن منعقــد می شــود بــه مــدت یــک ســال اجــاره 
ــد  ــز تمدی ــال نی ــه س ــا س ــند دو ی ــته باش ــرایط الزم را داش ــر ش ــود و اگ داده می ش

می شــود.

ــاس  ــر اس ــتند و ب ــه هس ــه و دوخواب ــازل یک خواب ــن من ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــازل  ــن من ــای ای ــل داده می شــود گفــت: اجــاره به قیمت گــذاری کارشناســان تحوی
ماهانــه کمتــر از یک میلیــون تومــان نیســت امــا مــا آن را کمتــر از ۲۰۰ هــزار تومــان 

ــم. ــرار می دهی ــن ق ــار زوجی در اختی
رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه نســبت بــه ســال های گذشــته افزایــش قیمــت نداشــتیم 
و اجاره بهــا نیــز تنهــا بــرای هزینــه حفــظ و نگهــداری گرفتــه می شــود اظهــار کــرد: 

البتــه بــا ایــن اوصــاف در حقیقــت اجــاره ای گرفتــه نمی شــود.
وی تأکید کرد: هر چند ســال یکبار رنگ آمیزی و تعمیر و به سازی داخل واحدها انجام 

می شود تا به لحاظ ظاهری مشکلی نداشته باشند.

ابتکار در نشست مشورتی با زنان همدانی اعالم کرد 

سهم 4۱ درصدی زنان از کارمندان دولت

آماده باش هالل احمر همدان 
برای طرح زمستانی

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان گفت: با آغاز طرح 
امدادزمستانی هالل احمر، نیروهای این جمعیت در ۱۸ پایگاه امدادی 

به حادثه دیدگان امدادرسانی می کنند.
بهــروز کارخانه ای در گفت وگو با ایرنا بیان کــرد: ۱۲ پایگاه امداد و 
نجــات جاده ای ثابت، ۵ پایگاه امــداد و نجات جاده ای موقت و یک 
پایگاه امداد و نجات کوهســتان به آســیب دیدگان خدمات رسانی 

می کنند.
وی اضافه کرد: ۸۰ نفر روز نیرو به صورت شــیفتی و آماده باش در 
این پایگاه ها مستقر هستند و در صورت بروز حادثه ای بی درنگ در 

محل حضور می یابند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان ادامه داد: ۹ تیم آماده 
کشــیک در شعب و یک تیم واکنش ســریع در مجموع با ۱۴ نیرو 
خدمات رســانی می کنند همچنیــن در مرکز کنتــرل و فرماندهی 

عملیات ۴ تن مستقر هستند.
کارخانــه ای گفت: در مجموع ۲۹ پایــگاه و مراکز امدادی جمعیت 
هالل احمر با ۹۸ نیرو در طرح زمستانه این جمعیت با دیگر نهادها 
از جمله پلیس راه و اورژانس برای خدمت رسانی همکاری می کنند.

وی اظهار داشت: عالوه بر نیروهای یاد شده، ۲۵ دستگاه خودروی 
آمبوالنــس، ۱۰ دســتگاه خودروی امــداد و نجات، ۱۵ دســتگاه 
خودروی عملیاتی و ۱۱ دســتگاه خــودروی اداری نیز برای طرح 

زمستانی و امدادرسانی به حادثه دیدگان پیش بینی شده است.

اگر ما ایرانی ها فرصت سوز نبودیم 
چه خوب بود!

مهدی ناصرنژاد  «

 اگر چه ایــن واژه )دقیقه ۹۰( را جماعت فوتبالی ها درســت 
کرده اند، اما ما ایرانی ها یک عادت خوب! )شما بخوانید بد( داریم، 
اینکه تمام امورات زندگی خود را برای دقیقه ۹۰ کنار می گذاریم و 
اگر هرکار ضروری هم داشــته باشیم، سهواً تمام فرصت ها را تلف 
می کنیم و بیکار می نشــینیم تا دقیقه ۹۰ برســد و ما هم با عجله و 
شتاب و دستپاچگی، البته کمی هم با بی میلی دنبال کارمان می رویم. 
چنین فرصت ســوزی ها در اغلب موارد بــرای ما خیلی گران تمام 
می شــود و چه بســا بر اثر غفلت، تنبلی و بی رغبتی برای انجام به 
موقع کارهایمان دچار مشــکالت زیادی هم بشویم و آسیب هایی 
را دستی دستی متوجه زندگی، سالمتی و آینده خویش بسازیم که 

غیرقابل جبران هم باشد. 
مصداق های فراوانی در ایــن خصوص وجود دارد که می توان در 
مــورد هر یک از آن ســاعت ها و روزها و بلکــه کتاب ها بگوییم 
و بشنویم و بنویســیم! مثل خیلی ها که در دوران تحصیل همواره 
غفلت می کنند و سســتی به خرج می دهند و سال های طالیی عمر 
خود را تلف می کنند و سرانجام در مقطعی از عمر خویش تصمیم 
می گیرند تحصیالت خود را بجایی برســانند که شــاید خیلی دیر 

شده باشد! 
نگارنده بســیاری از چنین افراد را می شناســم کــه دوران کودکی 
جوانی را به لحاظ مشــکالت خانوادگی یا بی خبری شخصی خود 
از تحصیالت عالیه غفلت کرده اند و اکنون در مرز ۷۰ ســالگی و با 
وجود مشــکالت مضاعف خانوادگی و ورجه وورجه اوالد و نوه 
و هزاران مخارج ســنگین زندگی، موفق شده اند مدارج تحصیلی 
کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مختلف را بگذرانند اما 
چه سود که چنین مدارج تحصیالت دانشگاهی و مدارک نه به کار 
استخدام و ارتقا موقعیت شــغلی آنها می خورد و نه توان جسمی 
و فرصت های آنچنانی دارند که با چنین دســت مایه ها کار جدیدی 

را شروع کنند!
البته شــعر و مثل معروف و آموزنده و الگوی تشــویق کننده که 
می گوید »زگهواره تا گور دانش بجوی« خیلی درســت و خیلی 
هم بجاســت و هیچ انســان عاقلی از تالش و انگیزه و تحصیل 
و تولیــد تا آخرین لحظه عمر ضرر نکرده اســت مثل اینکه اگر 
مدرک کارشناسی ارشــد حقوق در مرز ۷۰ ســالگی صاحب آن 
را به وکالت نرســانده اســت ولیکن منجر بــه اعتماد به نفس و 
بهره شــخصی و کیفیت شــعور اجتماعی برای او شده اســت و 
به قولی پیش ســر و همســر و فرزند ســربلند است که ماه هم 

توانستیم! و  خواستیم 
حال در این خصــوص برای این جماعــت دقیقه نودی ها یک 
مصداق آنالین هم بیاوریم، اینکه چند شــب دیگر، شــب بلند 
یلدا از راه می رسد و شما هم به رغم بی خیالی این روزها ناگزیر 
خواهــی بود برای خرید و تدارک شــب یلدا کفش و کاله کنی 
و ســاک و زنبیل به دســت بگیری، چرا که یلدا یک سنت کهن 
اســت و خانواده های ایرانی را در موقع خود قلقلک می گذارد، 
پس شــما را به خدا تمام کارها و تدارک سور و سات را برای 
آخرین روز و دقیقه ۹۰ نگذارید که نتیجه اش شلوغی و ازدحام 
و صد البته سواســتفاده صددرصد بســیاری از فروشــنده های 
بی انصاف )حساب کاسب های با انصاف جداست( خواهد شد، 
هندوانه و انار دورهمی شــب یلدا را همین امروز هم تهیه کنید 
چنــد روز باقی مانده هم تازه و ســالم خواهــد ماند و در این 
روزهای نســبتًا خلوت اجناس با کیفیت و مقرون به صرفه تری 
تدارک خواهید دید آرزوی ما یک شــب خوش و لحظه هایی با 

نشاط برای هموطنان عزیز است.

 مجید بیــات- خبرنگار همــدان پیام: 
3۰ غرفه عرضه ســوغات و صنایع دستی 
در بلوار ارم ســاخته می شــود. کالنشهر 
همدان به عنوان یکــی از مهمترین مقاصد 
گردشــگران داخل و خارجــی در طول 
ســال به شــمار می رود، این شهر به دلیل 
جاذبه هــای تاریخی و طبیعــی از اهمیت 
بســزایی برای مردم همدان و اقصی نقاط 
کشــور برخوردار اســت، همین موضوع 
باعث شــده برنامه ریزی هــای متنوعی در 
جهت خدمات رســانی مناســب به مردم 
صــورت پذیرد کــه یکــی از مهمترین 
طرح هــای پیش بینی شــده، ســاخت 3۰ 
غرفــه عرضه ســوغات، صنایع دســتی 

و غذاهــای برند ایــران و محلی به شــمار 
می رودکه با همکاری ســازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شــهرداری همدان و 
همکاری ســازمان ساماندهی مشاغل در حال 

انجام است.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  رئیــس 
ــدان  ــهرداری هم ــی ش ــارکت های مردم مش
ــازمان  ــن س ــزود: ای ــوص اف ــن خص در ای
در  متفــاوت  طــرح   ۶۰ پیش بینــی  بــا 
حوزه هــای مختلــف اعــم از حمــل و نقــل، 
گردشــگری، مســکونی، تجــاری، تفریحــی 
و انرژی هــای نــو عرصــه را بــرای خدمــات 
ــت. ــوده اس ــم نم ــردم فراه ــه م ــده آل ب ای

مهران حاجیان گفت: بیش از ۱۶ فراخوان را 

برای این طرح ها پیش بینی کرده ایم که نیمی 
از این طرح به مرحله اجرا رسیده و مابقی در 

حال پیگیری است.
وی در ادامه با اشــاره به منحصر به فرد بودن 
بلــوار ارم به لحــاظ ویژگی های خاص این 
نقطه و همچنین اشــرافیت کامل به شــهر 
همــدان و منظــره  زیبایی که از رشــته کوه 
زاگرس و قله الوند در آن قابل مشاهده است 
اظهار داشت: بی نظیر بودن این نقطه از شهر 
باعث شده با حمایت اعضای شورای شهر و 
شــهردار همدان پیاده راه  سازی آن در مراحل 

پایانی قرار بگیرد.
حاجیان با بیان اینکه این بلوار در طول سال 
همواره یکی از نقاط پرتردد به منظور تفریح 

مردم به شمار می آید ابراز کرد: مطالعات در 
خصوص طراحی و جانمایی تعداد 3۰ غرفه 
با کاربری عرضه انــواع غذاهای برند ایران، 
سوغات و صنایع دســتی انجام شده که این 
مســئله باعث خواهد شد تمام کسانی که از 
این منطقه عبور می کنند ســاعات جذابی را 

سپری کنند.
 ۲ در  مدنظــر  غرفه هــای  افــزود:  وی 
بخش به فراخوان گذاشــته شده است که 
خوشــبختانه در هر ۲ بخش با اســتقبال 
افراد زیادی مواجه شــده کــه با پیگیری 
با سرمایه گذاری  اول  انجام شــده بخش 
بالــغ بر ۱۵ میلیارد ریال بــه مرحله عقد 
قرارداد رسیده اســت و الزم به ذکر است 

در مجمــوع در ۲ بخش 3۰ میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری صورت پذیرفته اســت و 
در نهایت باعث خواهد شد شهروندان و 
مسافران محترم ساعات خوبی را در این 

کنند. سپری  بی نظیر  مکان 
رئیس سازمان سرمایه گذاری در پایان با اشاره 
به اینکه ایــن قراردادها به روش BOLT به 
معنای ســاخت، بهره برداری، اجاره گرفتن و 
انتقال به رونق ۶ سال صورت گرفته، اضافه 
کرد: برنــدگان موظفند در این غرفه غذاهای 
برند محل ایران و ســوغات و صنایع دستی 
را عرضــه کنند و نظــارت بر ایــن فرایند 
بهره بــرداری به عهده ســازمان ســاماندهی 

مشاغل می باشد.

۳۰ غرفه عرضه سوغات و صنایع دستی در بلوار ارم

۱-رفتار داوطلبان در این ایام به لطیفه های مردمی تبدیل شده است. 
گویا صمیمیت بیش از اندازه و عشــق بــه خدمت و مردم از موارد 
مــورد توجه مــردم در این لطیفه سازی هاســت. گفتنی اســت این 
رفتارهای دلنشین معموال پس از انتخابات، به فاصله گرفتن از مردم 
و خدمت به خود و اطرافیان تغییر کرده و در زمان انتخابات به دلیل 

نیاز به رأی مردم، دوباره شرایط متفاوت می شود 
۲-یک حــزب اصالح طلب در اســتان از ارائه نکردن لیســت در 
انتخابات مجلس خبر داده است. گویا حزب اتحاد ملت قصد دارد در 
انتخابات از داوطلبی حمایت نکرده و داوطلبی را به عنوان داوطلب 
حزب معرفی کند. گفتنی اســت این حزب اعالم کرده انتخابات را 

تحریم نمی کند.
3-مجلس قصد تغییر طرح بنزینی اجرا شده دولت در بررسی الیحه 
بودجه سال ۹۹ را دارد. گویا مجلسی ها قصد دارند، بنزین تک نرخی 
و سهمیه بندی را حذف کند. گفتنی است مشخص نیست در صورت 
این اقدام تکلیف تأمین اعتبار طرح کمک معیشــتی که در الیحه نیز 

آمده چه خواهد شد.
۴- شرایط تحریم، شــهرداری ها را به فکر کاهش هزینه ها انداخته 
است. گویا تعدیل نیرو یکی از رویکردهای شهرداری ها برای کاهش 
هزینه های جاری خواهد بود. گفتنی است برخی شهرداری ها چندین 
برابر نیروهای مصوب چارت خود با توصیه، نیرو استخدام کرده اند.

۵-سورپرایز وزیر ارتباطات با استقبال جامعه مواجه نشده است. گویا 
مردم انتظار اقدامی بیشــتر در حوزه رفع موانع ارتباطات به ویژه در 
شــبکه های اجتماعی خارجی را داشته اند. گفتنی است به سورپرایز 
پست پهبادی وزیر ارتباطات بیشتر با واکنش طنز در فضای مجازی 

نگریسته شده است.

 یکــی از برنامه های ســفر معاون رییس 
جمهــوری در امور زنان و خانــواده حضور 
در نشست مشــورتی با زنان نماینده از اقشار 
مختلف بود . در این نشســت معصومه ابتکار 
گفت :  شــمار مدیران زن در دســتگاههای 
اجرایی از ۱3.۸ درصد در ســال ۹۶ به حدود 
۲۰ درصد در ســال جاری افزایش پیدا کرده 

است. 
وی در جلســه شورای مشورتی با زنان استان 
همدان افزود: در دولت دوازدهم ســهم زنان 
در عرصه مدیریتی باید 3۰ درصد باشــد که 
با همکاری مدیران بخشهایی اجرایی عملیاتی 

شده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده 
بــا بیان اینکــه هم اکنون زنــان ۴۱ درصد از 
کارکنان دولت را نیز تشــکیل می دهند افزود: 
۲۷ درصد اعضای هیات علمی کشــور زنان 
هســتند و انتظار  می رود زنان بیشتری را در 
بخش های مدیریتی دانشگاه ها داشته باشیم. 

ابتکار اظهار داشــت: عدالت یکی از مباحث 
محوری در جامعه اســت چراکه هم از جهت 
فرهنگ و باورهای دینی و هم به لحاظ ارزش 
ها و آرمان هایی که انقالب اسالمی پایه گذاری 
کــرده همواره جزو موضوعات مهم در جامعه 
است. معاون رییس جمهوری در امور زنان و 
خانواده گفت: در برنامه ششم توسعه، سیاست 
ابالغی رهبر معظم انقالب و در سیاست های 
اختصاصی ابالغــی رییس جمهوری و برنامه 
های دولت دوازدهم، فرصتی است که بتوانیم 
بر اســاس آنها برای عدالت جنســیتی برنامه 

ریزی کنیم.
ابتکار با اشــاره به تصویب سند ارتقا زنان و 

خانواده در همدان و دیگر اســتانها گفت: در 
سطح ملی و برای هر استان سند ارتقا وضعیت 
زنان مبتنی بــر اطلس هر اســتان و نیازهای 

خاص آن ها پیگیری می شود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده 
افزود: شاخص های عدالت جنسیتی در هشت 
محور و ۱۷۶ شــاخص تخصصی ارائه شــده 
که همه دســتگاه ها را در برمی گیرد و شــامل 
مشارکت  آموزشی،  بهداشــتی،  شاخص های 
سیاســی و غیره با هدف گذاری ها مشــخص 
است. ابتکار ادامه داد: دولت از کارآفرینی زنان 
حمایت و وام اشتغال روســتایی را پرداخت 
کرده که زمینه اشتغال ۴۰ درصد زنان روستایی 

را فراهم کرده است. 

حضور در جلسه شــورای برنامه ریزی استان 
همدان، بازدید از طرحهای اشتغالزا  و دیدار با 
خانواده شهید خوش لفظ از دیگر برنامه های 
معاون رییس جمهوری در سفر یک روزه اش 

به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین بود.
ســهم 3۰ درصــدی مدیریتی بانــوان محقق 
می شــود اســتاندار همدان نیز در این نشست 
گفت: ســهم 3۰ درصدی بانــوان در بخش 
های مدیریتی تــا پایان دولت دوازدهم محقق 
می شــود. سید سعید شاهرخی افزود: سیاست 
دولت تاکید بر نقــش آفرینی بانوان و جوانان 
است و زنان به عنوان نیمی از جامعه حق دارند 

از آن بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه توســعه اتفاق نمی افتد مگر 

اینکه از همه طرفیت ها اســتفاده شود افزود:  
نیمی از جمعیت بانوان هســتند که در خیلی 
بخش ها جلوتر و موفقتر بوده اند زنان و مردان 

باید در کنار هم نقش آفرینی کنند.
اســتاندار همدان با تاکید بر اینکه باید شرایط 
بــرای فعالیت بانوان فراهم شــود افزود: زنان 
نیز بــرای تحقق ایــن امر بایــد بخواهند و 
مطالبه کنند. وی به نقش ســازمان های مردم 
نهاد اشــاره کرد و افزود: حضور سمن ها در 
دولت دوازدهم افزایش یافته است. شاهرخی 
با تقدیر از همراهی و همکاری رســانه های 
اســتان همدان ادامه داد: اطالع رسانی صحیح 
و نقدهای ســازنده استان را در مسیر پیشرفت 

قرار می دهد.

حق بیمه واقعی 
بیمه شدگان رایگان از 
طرف دولت
 پرداخت شود

 معــاون وزیر بهداشــت با بیــان اینکه 
دولت حق بیمه 3۵ میلیون نفر در ســازمان 
بیمه سالمت رایگان را پرداخت کند، گفت: 
در این ســال ها هیچ وقت حــق بیمه واقعي 
این افــراد پرداخت نشده اســت؛ در نتیجه 
بیمه، پول بیمارســتان را بــا تأخیر مي دهد 
و بیمارســتان پول پزشــک و پرستار را دیر 

پرداخت مي کند.
ایرج حریرچي، افــزود: یکي از اصلي ترین 
دالیل نارضایتي در حوزه سالمت این است 
که از ســال ۷۴ که قانون بیمه همگاني اجرا 
شد و بیمارستان هاي دولتي خودگردان شد، 
از آینده هزینه مي کنیم. حتي یک ســال در 

۲۴ سال گذشته نیست که تأخیر در پرداختي 
بیمه ها وجود نداشته باشد.

معاون وزیر بهداشــت گفت: ســال ۸۹ که 
۱۸/۶ درصد مردم بیمه نبودند، فقط سازمان 
تأمیــن اجتماعي و بیمه ســالمت، بیش از 
کل جمعیت، بیمه شــده داشتند. با اقدامات 
ســازمان بیمه ســالمت بیــش از ۲ میلیون 
همپوشــاني بیمه اي برطرف شد. اکنون۷/۹ 

درصد مردم بیمه نیستند.
 رضایت سنجي از خدمات سالمت

حریرچــي بیــان کــرد: از ۱۶۸ میلیون نفر 
مراجعه کننده به مراکز بهداشــتي نظرسنجي 
کردیم که ۲۶ میلیون نفر پاسخ دادند و میزان 
رضایت ۹۵ درصد بوده است. وقتي کسي با 
۵۰۰ هزار تومان جراحي قلب انجام مي دهد، 
ممکن اســت نارضایتي هم داشته باشد، اما 

میزان رضایت او باالست.
 تورم در حوزه سالمت

معاون کل وزارت بهداشــت گفت: در اکثر 

ســال ها، تورم در حوزه ســالمت باالتر از 
تورم در حوزه هاي دیگر بوده است. به طور 
مثال اگر تورم عمومي ۱۲/۹ درصد بوده، در 
حوزه سالمت ۱۷درصد بوده است. البته در 
ســال هاي ۹۷ و چند ماهه ابتدایي ۹۸ تورم 

سالمت از تورم عمومي کمتر بوده است.
وي ادامه داد: بهترین سیســتم هاي بهداشتي 
درمانــي هم ۲۰ درصد از منابع خود را هدر 
مي دهنــد و به طور متوســط این هدر رفت 

منابع حدود 3۰ درصد است.
حریرچي اظهار داشــت: وقتي برنامه نوشته 
مي شــود، بودجه ساالنه کوچکترین برش از 
برنامه ۵ ساله است. در نتیجه باید براي این 
برنامه ۵ ســاله هزینه در نظر گرفته شود. در 
مورد پزشــک خانواده نیز باید منابع درنظر 
گرفــت. خیلي از مدیران نظام ســالمت در 
مقاطع مختلف زماني، تعارض منافع داشتند. 
در قوانیــن ما این وجود دارد که کار ۲ گانه 
نباید انجام شــود. در حالي کــه تعداد قابل 

توجهي از مدیران دچار این موضوع هستند، 
در نتیجه برخي از مــوارد موجود در قانون 

اجرایي نمي شود.
 تاخیر در پرداختي هاي پزشــکان 

خانواده
معاون کل وزارت بهداشت درباره پرداختي 
پزشکان خانواده نیز گفت: پزشک خانواده بر 
اساس مترقي ترین روش پرداخت که سرانه 
اســت، دریافتي دارد. از پزشکان خانواده اي 
که مطالبات خود را با تأخیر دریافت مي کنند 
عذرخواهــي مي کنیم، اما تأخیــر پرداختي 
پزشــکان خانواده به هیچ عنوان یک سال و 
نیم نیســت و حتي اگر یک پزشک خانواده 
وجود داشته باشــد که یک سال و نیم هیچ 
دریافتي نداشــته باشــد، من استعفا مي دهم. 
تأخیــر در پرداختي پزشــکان خانــواده در 
نهایت حــدود ۴ تا ۵ ماه اســت. پرداختي 
پزشــکان خانواده نسبت به پزشکان عمومي 

به مراتب بهتر است.
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۳5 میلیارد تومان طرح بهداشتی 
در مالیر بهره برداری می شود

 وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی دوشنبه هفته جاری به 
مالیر ســفر می کند و در این ســفر یک روزه 3۵ میلیارد تومان طرح 

بهداشتی و درمانی بهره برداری می شود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشــت: از مدت ها پیش به دنبال دعوت از وزیر بهداشــت و 
درمان بودیم و در جلســه های حضوری و مکاتبات شفاهی از سعید 

نمکی برای  حضور در این شهرستان دعوت کردیم.
وی با بیان اینکه در این ســفر حدود 3۵ میلیارد تومان طرح بهداشتی 
و درمانی بهره برداری می شود، افتتاح مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز 
جامع ســالمت، کلینیک تخصصی و فــوق تخصصی فخریه و مرکز 
غربالگری سرطان بیمارستان مهر را از جمله این طرح ها در سفر وزیر 

بهداشت و درمان برشمرد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم بیان کرد: سعید 
نمکی در این ســفر از چندین طرح بهداشــتی و درمانی در دســت 
اجرا همچون اورژانس بیمارســتان امام حســین )ع( و بیمارستان ۹۶ 

تختخوابی خیرساز حاج حسن توکلی نیز بازدید خواهد کرد.
وی گفت: همچنین در سفری که وزیر وقت بهداشت و درمان به مالیر 
داشت، مجوز دانشکده پیراپزشکی توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مالیر را با ۲ رشته پرستاری و اتاق عمل اخذ کردیم و برای اخذ مجوز 

3 رشته دیگر نیز پیگیری های الزم را انجام دادیم.

نامناســب  بــه شیرین ســو  راه هــای روســتاهای کبودراهنــگ 
ــرعت گیرهای  ــیرها س ــز در مس ــوارد نی ــی از م ــتند و در برخ هس
ــم  ــا داری ــئوالن تقاض ــذا از مس ــت. ل ــاد شده اس ــتاندارد ایج غیراس
ــرعت گیرهای  ــتایی س ــای روس ــت جاده ه ــالح وضعی ــن اص ضم

ــد. ــالح کنن ــاز را اص غیرمج
زارعی 

 تقدیر و تشکر از نانوایی
ــیده  ــه نرس ــاده مزدقین ــع در ج ــهرابی واق ــماره ۹۰ س ــی ش نانوای
بــه بیمارســتان بعثــت از ســاعت ۶ صبــح کار تهیــه و توزیــع نــان 
ــه  ــبت ب ــی نس ــن نانوای ــای ای ــت نان ه ــد و کیفی ــروع می کن را ش

ــت. ــوب اس ــیار مطل ــا بس ــر نانوایی ه دیگ
ــان  ــی ن ــن نانوای ــه ســاکنین کوچــه مشــکی همــه از ای طــوری ک
تهیــه می کننــد ایــن در حالــی اســت کــه دیگــر نانوایی هــا 
ــم  ــد، از مســئوالن تقاضامندی ــه کار می کنن ســاعت ۷:3۰ شــروع ب
ــه  ــد ب ــورد می کنن ــف برخ ــای متخل ــا نانوایی ه ــه ب ــه ک همانگون

ــود. ــه ش ــز پرداخت ــالش نی ــد و پرت ــان متعه تشــویق نانوای
حسین موسوی از کوچه مشكی

 خیابــان پاســداران کبودراهنــگ گنجایــش وانت بارهای 
میوه فروش را ندارد

ــور و مــرور در  ــدازه وانــت بارهــا عب ــه دلیــل تجمــع بیــش از ان ب
ــی و  ــا راهنمای ــرد لطف ــه ســختی انجــام می گی ــان پاســداران ب خیاب
ــن موضــوع در  ــا ای ــه ب ــتگاهی ک ــر دس ــهرداری و ه ــی، ش رانندگ
ــمت  ــد و قس ــکل بیندیش ــن مش ــرای ای ــاره ای ب ــت چ ــاط اس ارتب
دیگــری از شــهر را بــرای اســتقرار ایــن وانت بارهــای میوه فروشــی 

در نظــر بگیرنــد.
رضایی کبودرآهنگ

دانش آموزان روستایی اسدآباد 
پیاده به مدرسه می روند؟

 مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد از برخورداری همه مدارس روستایی 
این شهرستان از سرویس مدارس خبر داد.

غالمرضا همایی لطیف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر در سطح شهرستان 
۱۶۰ ســرویس مدارس شهری و روستایی در راســتای انتقال و جابجایی دانش آموزان 

فعالیت دارند و همه مدارس روستایی دارای سرویس مدرسه هستند.
وی با بیان اینکه از والدین، مدیران و ســرویس های مدارس می خواهیم هر چه سریع تر 

نســبت به ثبت اطالعات خود در ســامانه ســپند اقدام کنند، افزود: با همکاری دولت و 
وزارت خانه ســهمیه سوخت الزم به سرویس های مدارس به صورت اعتبار به آنان تعلق 
می گیرد که اگر سرویس های مدارس نسبت به این امر اقدام کنند برای آنان سهمیه و اعتبار 
خوبی درنظر گرفته شــده که در صورت عدم ثبت اطالعات خود، این اعتبار و سهمیه به 

آنان تعلق نمی گیرد.
همایی لطیف هچنین با اشاره به اینکه همه مدارس شهری و روستایی اسدآباد به سیستم 
گرمایشی استاندارد گازی مجهز هســتند، تصریح کرد: روستای چهارچشمه با توجه به 
اینکه به تازگی احیا شــده، به عنوان تنها روستایی است که مدرسه این روستا از سیستم 

گرمایشی برقی استفاده می کند.

ــر  ــن شهرســتان خب ــاوری در ای ــش پژوهــش و فن ــه از برگــزاری همای وی در ادام
داد و گفــت: در ایــن همایــش از معلمــان و دانش آمــوزان پژوهشــگر تجلیــل 

ــد شــد. خواه
فرماندار شهرســتان اسدآباد در نشســت مشورتی با دهیاران شهرســتان، با بیان اینکه 
اسدآباد کمترین آمار ثبت نام سرویس مدارس را در سطح استان داشته است، خاطرنشان 
کرد: در برخی از روســتاها دانش آموزان برای رفتن به مدارس خود از یک روســتا به 
روستای دیگر به صورت پیاده در حال تردد هستند در حالیکه آموزش و پرورش برای 
این امر اعتبار گذاشــته و الزم اســت دهیاران در این راســتا به خانواده ها برای ثبت نام 

سرویس مدارس اطالع رسانی داشته باشند.

فراخوان مناقصه عمومی )نوبت دوم(

 شهرداری منطقه 3 

 شهرداری منطقه ۳ همدان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه  تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 

و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الكترونیكی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

1- به پروژه ی ذکر شده تعدیل تعلق می گیرد.
۲- به پروژه ی ذکر شده پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

۳-نحوه پرداخت: محل تامین اعتبار پروژه از کمک های عمرانی دولت می باشد.
۴- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تكالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه 

مالی شهرداری می باشد.
5- بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان 10% کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه 

اخذ و تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
6- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در 

صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز نقدی که می بایستی به 

شماره حساب 7۴0111۳۳۳1۳۳۳۲ شهرداری منطقه سه همدان نزد بانک مهر ایران شعبه شهدا واریز گردد.
۸- متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تأیید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط 

خواهد شد .
9- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- ضمناً مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امكانپذیر می باشد.
تاریخ  انتشار  مناقصه درسامانه : ساعت ۸:00  تاریخ ۲۴ /1۳9۸/09  می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۸:00 تاریخ 1۳9۸/09/۳0 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد به دبیرخانه : تا ساعت 1۴:00 تاریخ 1۳9۸/10/11 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 17:00 تاریخ 1۳9۸/10/15 )حضور نمایندگان پیمانكاران در این جلسه بالمانع است(
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و  ارائه پاکت های الف 

به آدرس : همدان، خیابان شهدا، میدان شهید مفتح ،شهرداری منطقه سه، واحد فنی و مهندسی ، مسئول امور 
قراردادها وتلفن 0۸1-۳۲677۴1۳  

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 0۲1-۴19۳۴
دفتر ثبت نام : ۸519۳76۸-۸۸9697۳7

تاریخ انتشار آگهی: 1۳9۸/09/۲۴
)م الف 1۴9۴(

مدت مبلغ برآورد)ریال(مرحلهنام پروژهشماره مناقصه
پیمان

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه)ریال(

محل تامین اعتباررتبه پیمانکار

دیوار کشی ۲09۸090۳۳۴00006۳
رودخانه فجر 

۸6۴5.000.000 ماه1۲.۸1۳.76۸.۸1۳اول
بانک مهر ایران شعبه 

شهدا

کمک های عمرانی پنج ابنیه)حقوقی(
دولت

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند

اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

نقی کاکاوند - رئيس هيات اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی شهرستان نهاوند برگزار گردد. لذا 
از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل می آید از روز یكشنبه مورخ 9۸/9/۲۴ لغایت روز 
دوشنبه مورخه 9۸/10/9 به مدت 15 روز با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir )قسمت ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی در صفحه اول سامانه ( نسبت به 
ثبت نام و اخذ کد رهگیری اقدام ، سپس شخصا با در دست داشتن مدارک ذیل و کد رهگیری اخذ شده به هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در میدان 

امام اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان نهاوند مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

۲(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
۳(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشكستگی و افالس

۴( نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر )در این خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.
5( عدم اشتهار به فساد 

6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

۸- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر 
واگذار و یا اجاره نداده ، واحد صنفی فعال و مكان آن تغییر نیافته باشد.

9- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام
1- سه قطعه عكس ۴×۳ جدید 

۲- یک برگ تصویر پروانه کسب همراه اصل آن 
۳- یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه همراه اصل آن

۴- یک برگ تصویرکارت ملی همراه اصل آن
5- یک برگ  تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال( همراه اصل آن

6- یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیات مدیره می باشند.

 تاریخ انتشار: 98/9/24

کارت پرســنلی صادق احمدی فرزند عزیز متعلق به 
آموزش و پرورش به کد ملی ۳۸75۳55۸91 و شــماره 
پرســنلی 101۳09۴۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی مناقصه

شرکت معدن کار باختر )سهامی خاص(

شرکت معدن کار باختر در نظر دارد عمليات عمرانی توسعه 
ساختمان های خود به شرح ذیل را در همدان ، کيلومتر 35 
باباعلی،  آهن  سنگ  معدن  باباعلی،  روستای  سنندج،  جاده 
دارای  و  شرایط  واجد  پيمانکار  به  عمومی  مناقصه  طریق  از 

صالحيت واگذار نماید:
اتاقک پست برق، اتاقک تانکر سوخت ، سوله و ملحقات آن

بازدید  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  محترم  متقاضيان  از 
سایت  از  مناقصه  )اسناد  مناقصه  اسناد  دریافت   و 
می باشد(  دریافت  قابل   http://madankarbakhtar.ir
تلفن  شماره  با  آگهی  درج  از  پس  روز   5 تا  حداکثر 
08138370235 داخلی 4 )آقای بابایی( تماس و نسبت به 

تحویل اسناد اقدام نمایند. 

تبریک و تهنیت

جناب آقای حاج احمد گازرانی 
 انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان 

ریاست اتحادیه کیف و کفش همدان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

فروشگاه کیف و کفش رکورد

 3 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت اشتغالزایی امسال به ۹۰ 
پوشــش  تحت  مددجویان  از  نفر 
کبودراهنگ  شهرســتان  بهزیستی 

پرداخت شد.
شهرســتان  بهزیســتی  رئیــس 
پرونده  تاکنون  گفت:  کبودرآهنگ 
۱۴۵ متقاضــی اشــتغال جهــت 
دریافــت تســهیالت بانکــی در 
اجتماعی  پیشــگیری،  بخش های 
عامل  بانک های  به  توانبخشــی  و 

ارسال شده است.
رضا جعفــری نیکو با بیــان اینکه 
۵ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومان 
تســهیالت به بانک های عامل ابالغ 
شــده، اظهار داشت: ۱۴۵ مددجوی 

تحت پوشش این نهاد حمایتی امسال متقاضی 
دریافت تسهیالت اشتغالزایی هستند.

وی گفــت: ۲۲ نفــر از این افــراد در حوزه 
اجتماعــی، ۲۶ نفر در حوزه پیشــگیری، ۶۶ 

نفــر در حوزه توانبخشــی و ۷ نفر در حوزه 
امور آســیب ها )اورژانس اجتماعی(متقاضی 

دریافت تسهیالت هستند.
متقاضی  مددجویان  کرد:  بیان  وی 
دریافــت تســهیالت ۲۰۰ تا ۵۰۰ 
زمینه هــای  در  ریالــی  میلیــون 
قالی بافی،  فروشــندگی،  دامداری، 
خرده  فروشی، قنادی، زنبورداری و 

خیاطی هستند.
رئیس بهزیســتی این شهرســتان 
تومــان  میلیــون   ۸۵۰ افــزود: 
قالب  در  نیز  اشتغالزایی  تسهیالت 
تسهیالت اشــتغال روستایی به۲۴ 
نفر از مددجویان این نهاد حمایتی 

پرداخت شده است.
وی ادامه داد: تســهیالت از منابع 
مالــی تبصــره ۱۶ در بخش های 
کارآفرینــی، راه اندازی کارگاه های 
و خوداشــتغالی  توانمندســازی  کوچــک، 

توانخواهان و ...پرداخت می شود.

 تا نیمه ســال ۹۹ بهســازی حبشــی، 
روستای هدف گردشگری بخش پیرسلمان 

به اتمام می رسد. 
بخشــدار پیرســلمان با بیان اینکه روستای 
حبشــی برای بازدید از گردشــگران آماده 
می شود گفت: پیرســلمان دارای 3۱ روستا 

و یک شهر است که ۲۸ روستای این بخش 
با محوریت شورا اداره می شود و ۲۵ روستا 

شرایط مدیریت با دهیار را دارد. 
محســن عزیزی در گفتگو بــا همدان پیام 
اظهار داشــت: در ۱۵ تا از روســتاهای این 
بخش عملیات جدول گذاری، تسریح معابر، 

شن ریزی انجام شده و در ۷ روستا عملیات 
آسفالت خیابان ها به اتمام رسیده است.

احــداث  و  بهســازی  شــروع  از  وی 
روســتای  در  بهداشــتی  ســرویس های 
هــدف گردشــگری خبــر داد و گفــت: 
ــگری  ــت گردش ــعه صنع ــدف توس ــا ه ب

ــاد  ــه وایج ــعه یافت ــر توس ــق کمت در مناط
ــای  ــتائیان، گام ه ــرای روس ــب و کار ب کس
ــته  ــلمان برداش ــر س ــش پی ــی در بخ خوب
شــده کــه احــداث جــاده و بهســازی 
روســتای هــدف گردشــگری حبشــی یکــی 

از آن اقدامــات اســت.

مددجویان کبودراهنگ 3600 ميليارد تسهيالت گرفتند

پرداخت وام اشتغالزایی به 90 متقاضی

روستای حبشی برای گردشگران آماده می شود

اعزام دانش آموزان مالیر 
به اردوی راهیان نور
 مدیر آموزش و پرورش شهرســتان مالیر از اعزام 
دانش آموزان دختر مالیــری به اردوی راهیان نور خبر 

داد.
هادی ســلگی در گفت وگو با فــارس در مالیر با بیان 
اینکه همه ســاله اردوهای راهیان نور با همکاری سپاه 

و بسیج برگزار می شــود اظهار کرد: هدف از برگزاری 
این اردوها آشنایی بیشتر دانش آموزان با فرهنگ ایثار و 
شهادت و از خودگذشتگی شهدای ۸ سال دفاع مقدس 
اســت. وی از اعزام 3۰۰ نفر از دانش آموزان دختر در 
قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع 
مقدس طی هفته گذشــته خبر داد و افزود: این اردو به 

مدت 3 شبانه روز برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان مالیر گفت: این اردو 

با هدف آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت 
در راستای اجرای ساحت تربیت دینی و اخالقی سند 
تحول بنیادین آموزش و پــرورش در مناطق عملیاتی 

جنوب کشور برگزار شد.
وی با بیان اینکــه در این اردوها راویان دفاع مقدس و 
روحانیون نیز دانش آموزان را همراهی کردند بیان کرد: 
این اردوها برای دانش آموزان پسر نیز برگزار می شود که 

زمان آن اسفندماه سالجاری خواهد بود.
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سخنگوی وزارت امور خارجه:
قطعنامه 22۳1، ایران را از آزمایش موشکی 

منع نکرده است
 ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نص صریح قطعنامه 
۲۲3۱ ایران را از آزمایش متعارف موشکی منع نکرده است، گفت: ما 

اظهارات طرف های مقابل را مداخله جویانه می دانیم. 
به گزارش  مهر، سیدعباس موســوی گفت: سیاست خارجی دولت 
در ۲ دوره اخیر متوازن و فعال بوده اســت و همســایگان را به عنوان 
اولویت های اصلی قرار دادیم.وی با بیان اینکه گاهی برخی همسایگان 
بر اســاس توهمات از ما دوری می کنند، افزود: استان های مرزی ما و 
آذربایجان هــای ما نقش محوری در حوزه روابــط به ویژه اقتصادی 

دارند.
موسوی ادامه داد: مسایل داخلی کشورها و انتخابات آنها به ما ارتباطی 
ندارد و این مسئله در انگلســتان هم برای ما صادق است، امیدواریم 
دولت جدید انگلیس به تعهدات خود در برجام پایبند بماند و اقدامات 
عملی برای بازگشت به تعهدات خود را انجام دهد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه گفت: بعد از سرکار آمدن ترامپ در آمریکا، او از بسیاری 
معاهدات بین المللی از جمله برجام خارج شد و طوری رفتار کرد که 

انگار انقالب اتفاق افتاده است.
 اهداف سفر روحانی به ژاپن

وی افزود: ســفر آینده روحانی به ژاپن جهت ثمربخشی است، ژاپن 
روابط دیرینه با ما داشــت و از مشتریان اصلی نفت ما بود که در اثر 
فشــارهای غیرقانونی آمریکا دست کشــید و این برای ما قابل قبول 

نیست.
موســوی ابراز داشت: پیشــنهادات دولت ژاپن برای کاهش تنش در 
منطقه از روی حســن نیت است و جمهوری اســالمی ایران از این 

حسن نیت استقبال می کند.
وی ادامه داد: حذف روادید بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان 
از دســتور کارهای ۲ دولت است، کشور آذربایجان از دوستان ماست 
و ما از طرف خود حســن نیت برای حذف روادید اتباع آن کشور را 

انجام می دهیم.

انتخابات مجلس یازدهم
 برنامه محورها به میدان می آیند؟

  انتخابات مجلس یازدهم در پیش اســت و در این دوره هم 
بســیاری می پرســند که آیا همچنان برخی از نامزدها قرار است 
جای برنامه محوری را با طرح شــعارهای جذاب و عوام پســند 

پُرکنند؟
 شعارگرایی یکی از آفت های بزرگی است که انتخابات را تهدید 
می کند. بر این اســاس، تقویت رویکردهــای برنامه محور باید 
مدنظر قرار گیرد تا به سمت سامان مندشدن انتخاب حرکت کنیم.
به گــزارش ایرنا، انتخاباتــی و تکاپو برای کســب آرا منجر به 
این مسأله می شــود که افراد و جریان های سیاسی جهت کسب 
آرا، شــعارهای جذابی مطرح ســازند. این رویــه به عوام گرایی 
)پوپولیســم( می انجامد که آسیبی بر پیکره جامعه و مردمساالری 

است.
نظــر به اهمیِت موضوِع برنامه محوری، در این زمینه به ذکر چند 

نکته می پردازیم؛
۱- آسیب شناسی و علت جویی مساله بی برنامگی، ما را به سمت 
ضعف تحزب و جامعه مدنی راهنمایی می کند. بر این اســاس، 
نبــود جامعه مدنی قوی و احزاب توانمند، نقطه آغازین ظهور و 
بروز عوام فریبی اســت. در واقع ضعف نهادهای مدنی، بهشــت 
تفکرات پوپولیستی است. در این شرایط است که فضا برای افراد 
و جریان هایی فراهم می شود تا با سوار شدن بر موج شکاف ها و 
نارضایتی های مردم و طرح شعارهای عوام فریبانه، تیشه به ریشه 

مردم ساالری و نهادهای برآمده از آن بزنند.
۲- طی سال های گذشته به دلیل غلبه شعار بر برنامه،  شاهد بودیم 
افرادی توانســتند پیروز شــوند که از توانمندی الزم برخوردار 
نبودنــد. همین امر طــی روندی منجر به تضعیــف کارکردی و 

عملکردی مجلس شد.
از طرفــی دیگر نیز نــوع و مدل تبلیغــات انتخاباتی به ویژه در 
شــهرهای کوچک کمتر سمت و ســوی برنامه محوری دارد و 
بیشتر مبتنی بر سخنرانی و حضور در مراسم های مختلف است.

3- حرکــت برمدار برنامه و فراینــدی دیدن امور، رویکردی در 
برابر نگرش موقتی و مقطعی است. سیر تحول توسعه در جوامع 
مختلف نیز نشــان از آن دارد که امور باید فرایندی و پروسه ای 
باشــد. به عبارتی دیگر برنامه محور بــودن نامزدهای انتخاباتی 
می تواند چشــم انداز روشــنی از ایده ها و رویکردها ارائه کند. 
در واقع برنامه محوری به نوعی نقشــه راهی در مســیر توسعه و 

پیشرفت کشور است.
۴- نکتــه مهمــی که باید مدنظــر قرار گیرد این اســت که اگر 
نامزدهــای انتخاباتی برنامه ارائه کنند، باید در آینده نســبت به 
عملکرد خود پاســخگو باشــند، از این رو کارنامه آن ها را بهتر 
می توان بررســی کــرد. همچنین فــردی که برگزیده می شــود 

مسئولیت پذیری بهتری خواهد داشت.
۵- از طرفــی دیگــر نیــز بــه دلیــل ایــن کــه در فضــای تبلیغاتــی 
ــد در گزینشــگری  ــرد، می توان ــا را می گی ــعار جــای واقعیت ه ش
ــه ایــن معنــی کــه رأی دهنــدگان در  درســت تأثیرگــذار باشــد، ب
انتخــاب گزینه هــای اصلــح می تواننــد گزینــش دقیق تــری 
داشــته باشــند. بــا ایــن حــال اگــر در تبلیغــات حاشــیه ها جــای 
ــی  ــای اصل ــدگان از برنامه ه ــناخت رأی دهن ــد، ش ــن را بگیرن مت

ــد. ــش می یاب کاه
۶- به نظر می رســد ما نیازمند تغییراتی در سازوکارهای تبلیغاتی 
در انتخابات هستیم. این امر مستلزم تقویت تحزب،  شناسنامه دار 
شــدن جریان های فعال سیاسی، داشــتن راهبرد و راهکارهای 
مشــخص،  حضور تخصص های مورد نیاز مجلس و برنامه محور 

بودن نامزدهای انتخاباتی است.

جهانگیری، سفرهای غیرضروری شرکت های 
دولتی را ممنوع کرد

 معاون اول رئیس جمهوری در بخشــنامه ای سفرهای غیرضروری از محل 
اعتبارات شرکت های دولتی را ممنوع اعالم کرد.

به گزارش ایســنا اسحاق جهانگیری در این بخشــنامه، هر گونه هزینه زائد، 
تشــریفاتی و غیرضروری از جمله ســفرهای غیرضروری از محل اعتبارات 

شرکت های دولتی را ممنوع اعالم کرد.
این بخشنامه با هدف صرفه جویی و انضباط مالی بیشتر و در چارچوب اجرای 
قانــون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه هــای غیرضروری و جلوگیری از 

تجمل گرایی صادر شده است.
جهانگیری تاکید کرده است: تخلف از این بخشنامه، در حکم تصرف غیرقانونی 

در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات، رسیدگی خواهدشد.

فرصت های تجاری و امنیت پایدار در مجمع 
مجالس آسیایی فراهم است

 رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: مجمع مجالس آسیایی در سال های 
اخیر، تالش هــای خوبی برای ایجاد فرصت های تجــاری، علمی و همچنین 
رایزنی در حوزه مســائل امنیتی و امنیت پایدار فراهم کرده اســت.به گزارش 
خانه ملت، علی الریجانی  پیش از عزیمت به کشــور ترکیه اظهار داشت: سفر 
به ترکیه برای حضور در مجمع مجالس کشــورهای آسیایی انجام می شود. در 
چند دهه اخیر، شــاهد جهش قابل مالحظه کشــورهای آسیایی در حوزه های 
علم، فناوری، تجارت و روش های حل مسائل سیاسی بوده ایم.وی افزود: نمونه 
اینگونه ارتباطات در سال های گذشته بین دولت ها و مجالس کشورهای آسیایی 
مالحظه و ســاز وکارهایی در حوزه های اقتصاد، امنیت و علم فراهم شده که 

"شانگهای" نمونه ای از آن در عرصه روابط بین دولت های آسیایی  است.

ادعای پمپئو علیه ایران
 در ادامه ادعاهای بی اســاس مقامات آمریکایی علیه کشــورمان وزیر امور 

خارجه آمریکا، ادعاهایی تکراری علیه ایران مطرح کرد.
به گزارش ایســنا، مایک پمپئو، در پیامی توییتــری، با طرح ادعاهایی علیه 
ایران، آن چه را  حمله شــبه نظامیان ایران  که در این هفته منجر به زخمی 
شدن پنج ســرباز عراقی در فرودگاه بغداد شد، می خواند را محکوم کرد و 
خطاب به مقامات ایران گفت که آمریکا در صورت آسیب رساندن ایران یا 
شــبه نظامیانش به کارکنان آمریکایی یا به شرکای عراقی مان، قاطعانه پاسخ 

خواهد داد.
این ادعای پمپئو علیه ایران در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان بارها 
تأکید کرده اند که هیچ کشــوری حق دخالت در امور داخلی کشــوری مستقل 

را ندارد. 

 بررسی عملکرد مجمع نمایندگان استان 
همــدان در مجلــس دهــم از آن حکایت 
می کنــد که وکالی مردم همدان در مجلس 
شــورای اسالمی نتوانستند آن طور که باید 

از حقوق موکالن خود دفاع کنند.
 با نزدیک شــدن به موعد یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، بحث در 
مورد عملکرد مجلس دهم به شــدت داغ 

شده است..
بر اســاس قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایــران، قانونگــذاری، نظارت بــر اجرای 
قوانین، نظارت بر تشکیل دولت و عملکرد 
رئیــس جمهــور و وزرا از جمله وظایف 
مهم نمایندگان مجلس اســت  و ســپردن 
این وظایف خطیــر و مهم به وکالی ملت 
سبب شــد تا بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران مجلــس را در رأس همه امور بداند. 
با اینحال در بازه زمانی که تصویب قوانین 
و نظــارت بر اجــرای قوانیــن و عملکرد 
دولت در اختیار مجلس دهم بود، اتفاقاتی 
در حوزه های مختلف سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعــی، فرهنگی و حتی ورزشــی رقم 
خورد که از عملکرد نامناســب و ضعیف 
این مجلس حکایت می کرد ؛ عملکردی که 
سبب شد در این دوره مجلس از رأس امور 
به پایین کشــیده شــود و بر این امر صحه 
بگذارد که نمایندگان مجلس هم می توانند 
با انتخاب نادرست، کشور را دچار مشکل 

کنند.
 انتقاد نماینده ولی فقیه در استان 

همدان از عملکرد مجلس دهم
در اخبار، گزارش هــا و مصاحبه های چند 
وقت اخیر، کارشناسان هر ۲ جناح سیاسی 
کشور، کارشناســان و صاحبنظران مستقل، 
و حتی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، 
مجلــس دهــم را یکــی از ناکارآمدترین 
مجالس کشــور پس از پیــروزی انقالب 

اسالمی توصیف کردند..
در این میــان عالوه بر کارشناســان، ائمه 
جمعه سراسر کشور نیز بارها در خطبه ها از 

عملکرد نمایندگان مجلس انتقاد کرده اند.
ــده  ــه نماین ــود ک ــال ب ــاه امس در خردادم
در  همــدان  اســتان  در  فقیــه  ولــی 
ــاد از  ــا انتق ــاز ب ــش از نم ــای پی خطبه ه
ــت:  ــار داش ــم اظه ــس ده ــرد مجل عملک
ــک  ــه از ی ــگ اقتصــادی کشــور ک در جن
ــی  ــده و گران ــدید ش ــته تش ــال گذش س
هــای مســکن وخــودرو و ارز را داشــتیم، 
را  قانــون  کــدام  مجلــس  نماینــدگان 
تصویــب کردنــد کــه جلــوی ایــن بی بنــد 

بگیــرد؟ را  اقتصــادی  وباری هــای 
االســالم  تســنیم،حجت  گــزارش  بــه 
حبیــب ا... شــعبانی بــا بیــان اینکــه هرچنــد 
برخــی نماینــدگان در ایــن زمینــه دغدغــه 
ــه  ــئواالت از مجموع ــن س ــا ای ــد، ام دارن
نماینــدگان و مجلــس اســت کــه مجلــس 
چقــدر بــه مســئوالن در مقابــل ایــن 
ــأن  ــه در ش ــردم ک ــی م ــای طوالن صف ه
ایــن ملــت عظیــم نیســت تذکــر داده انــد؟
ــه  ــئوالنی ک ــدی از مس ــزود: گله من وی اف
موظفنــد ایــن کارهــا را انجــام دهنــد 
ــت و  ــژه از صنع ــود، به وی ــای خ ــر ج س

معــدن و ســازمان های نظارتــی، امــا شــما 
ــارت  ــد نظ ــم بای ــس ه ــدگان مجل نماین

ــد. کنی
امام جمعه همدان تأکید کرد: اگر ما نتوانیم 
اقالم مورد نیاز مردم را درست توزیع کنیم 

این چگونه مدیریتی است؟
شعبانی با بیان اینکه ما صدای مردم هستیم 
و مطالبه آن ها را می گوییم و مطالبه گری ما 
شخصی، سیاســی وجناحی نیست تصریح 
کرد: هر جریان سیاسی که بخواهد خدمت 

کند مورد حمایت مردم است.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان تأکید کرد: 
واقعیت این اســت که عملکــرد مجلس 

درمجموع مورد رضایت مردم نیست.
 سهم مجمع نمایندگان همدان در 

عملکرد ضعیف مجلس دهم
امــا تعــداد نماینــدگان دوره دهــم مجلــس 
ــات دور اول  ــه انتخاب شــورای اســالمی ک
ــاه ۱3۹۴ و دور دوم آن  ــفند م آن در ۷ اس
در ۱۰ اردیبهشــت ۱3۹۵ برگــزار شــد، 
۲۹۰ نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد ۹ 
حاجــی  حمیدرضــا  شــامل  نماینــده، 
)همــدان  خجســته   امیــر  و  بابایــی 
احــد  و  کاظمــی  محمــد  فامنیــن(  و 
آزادی خــواه )مالیــر(، حســن بهرام نیــا 
مفتــح  مهــدی  محمــد   )نهاونــد(، 
)تویســرکان(، اکبــر رنجبــرزاده )اســدآباد(، 
و  بهــار   ( پورمختــار  علــی  محمــد 
کبودرآهنــگ( و حســن لطفــی )رزن(، 
در  همــدان  اســتان  مــردم  نماینــدگان 
مجلــس دهــم بودنــد و بی تردیــد کــم یــا 
ــن مجلــس  ــف ای ــاد در عملکــرد ضعی زی

ــتند. ــهمی داش س
 عملکرد ضعیف دولت 

ناشی از عملکرد ضعیف مجلس است
بر عملکرد مجمع نمایندگان استان همدان 

در ۲ بخش ملی و استانی نقد وارد است.
و  سیاســت ها  اقدامــات،  از  بســیاری 
برنامه هــای کالنــی کــه توســط دولــت 
ــا  انجــام می شــود، بــر اســاس هماهنگــی ب
ــورت  ــس ص ــات مجل ــدگان و مصوب نماین
می گیــرد. مجلــس از طریــق تصویــب 
ارائــه  توســعه،  ســاله   ۵ برنامه  هــای 
طرح  هــای پیشــنهادی، نظــارت بــر عملکرد 

ــبات، رأی  ــوان محاس ــق دی ــت از طری دول
ــؤال از  ــرح س ــتیضاح وزرا، ط ــاد، اس اعتم
ــا  ــب ی ــور و تصوی ــور کش ــس جمه رئی
عــدم تصویــب لوایــح تقدیمــی دولــت کــه 
مهمتریــن آن بودجــه ســاالنه اســت، نقــش 
ــت  ــای دول پررنگــی در سیاســت گذاری  ه
ایفــا می کنــد و بی تردیــد اگــر دولتــی 
عملکــرد ضعیفــی داشــت، مطمئناً ناشــی از 

ــت. ــف اس ــس ضعی ــک مجل ــود ی وج
آنچه مسلم اســت دولت و مجلس مکمل 

یکدیگرند. از یک سو دولت مجری قوانین 
مصوب در مجلس اســت و از سوی دیگر 
برنامه  های تدوین شــده از سوی دولت در 
مجلس تصویــب می گردد و در نهایت هم 
دولت و هم مجلس باید مسئولیت نتایجی 
که از تصویب این برنامه ها حاصل می شود 

را به عهده بگیرند.
به زبانی دیگر وظیفه مجلس ریل گذاری و 
وظیفه دولت حرکت صحیح در ریل تعیین 

شده است.

بررسی عملکرد وکالی مردم استان در مجلس

کارنامه تجدید یا درآستانه رد؟

 به ازای هر کرســی مجلس شــورای 
اســالمی، ۵۵ نفر نام نویســی کردند که 
استان های البرز و تهران بیشترین نسبت و 
استان های هرمزگان و کهگیلویه وبویراحمد، 

کمترین نسبت را دارند.
 سخنگوی ســتاد انتخابات کشور گفت: 
برای هر داوطلب، ۴ اســتعالم از مراجع 
چهارگانه قــوه قضاییه، وزارت اطالعات، 
نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال داریم 
یعنی با توجه به تعداد ثبت نام شدگان، بیش 

از ۶۴ هزار استعالم داشتیم.
سید اسماعیل موســوی ادامه داد: تا پایان 
روز ۲۱ آذر آخرین فرصت دریافت پاسخ 
اســتعالم ها از مراجع بود و بالفاصله این 
پاســخ ها را در اختیار هیأت های اجرایی 
حوزه های انتخابیه قــرار می دهیم که این 

هیأت ها بررســی صالحیت داوطلبان را 
آغاز کردند و بــرای این منظور تا ۲۶ آذر 
فرصت دارند.موســوی افزود:  کسانی که 
صالحیت آن ها رد می شــود، به صورت 
مکتوب علــت این موضوع به آن ها اعالم 
می شــود ضمن این که حق شکایت برای 

آنها محفوظ است.
وی گفــت: ماده ۲۵ قانــون انتخابات مقرر 
می دارد که وزارت کشور مأمور اجرای این 
قانون و مسئول ُحسن جریان انتخابات است.

موســوی اضافه کرد: همزمان با تشکیل 
ســتاد انتخابات، هیأت بازرسی انتخابات 
به دســتور وزارت کشور تشکیل شد که 
یکی از وظایف آن هــا رصد فعالیت های 
انتخاباتی  داوطلبان احتمالی و تبلیغــات 
است.به گزارش ایسنا وی با اشاره به اینکه 

نام نویســی از داوطلبان نمایندگی مجلس 
شورای اســالمی در ۱۶ آذر پایان یافت، 
ادامــه داد: از ۲۰۸ حــوزه ۲۹۰ نماینده به 

مجلس شورای اسالمی راه خواهند یافت.
موســوی با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۱۵۱ نفر 
برای نام نویســی به ستاد انتخابات وزارت 
کشور و فرمانداری ها مراجعه کردند، اضافه 
کرد: از این تعداد، نام نویســی ۱۶ هزار و 
۲۴ نفر، نهایی و نام نویســی ۱۲۸ نفر به 
علــت نقص مــدارک و علت های دیگر، 

نهایی نشد.
وی افزود: این رقم حدود 3۲ درصد نسبت 
به دوره گذشته افزایش دارد.موسوی اضافه 
کرد: در روز آخر مهلت نام نویسی داوطلبان 
نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شــورای اســالمی، حدود ۵ هزار و ۹۰۰ 

نفــر نام نویســی کردند که معــادل کل 
نام نویســی های دوره نهم مجلس شورای 
اسالمی در ســال ۱3۹۰ بود. رئیس ستاد 
انتخابات کشــور با بیان اینکه ۱۲ درصد 
نام نویسی شدگان را بانوان تشکیل می دهند، 
گفت: این رقم نسبت به دوره قبل بیش از 

33 درصد افزایش دارد.
موسوی افزود: ۸۸ درصد نام نویسی شدگان 
را هم آقایان تشکیل می دهند که این رقم 
در مقایسه با دوره قبل، 3۲ درصد افزایش 
نشــان می دهد.وی اضافه کرد: ســن 3۶ 
درصد از داوطلبان کمتر از ۴۰ سال است 
که نشان از عالقه جوان ترها برای مشارکت 

در فعالیت های اجتماعی و سیاسی است.
موســوی بــا بیــان اینکــه ۲۶ درصد از 
داوطلبان، ایثارگر هستند، افزود: جوانترین 
داوطلبان، 3۰ سال و پیرترین آن ها ۷۵ سال 
سن دارند که این اعداد طبق قانون، حداقل 
و حداکثر سن مجاز برای نام نویسی مجلس 

شورای اسالمی است.

نام نویسی ۵۵ نفر به ازای هر کرسی مجلس
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بهداشتنکتهدانشگاه
فرصت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد

 رو به پایان است
 ثبت نام برای شــرکت در آزمون ورودی کارشناســی ارشد ناپیوسته سال۹۹ و 
بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور که از روز شنبه ۱۶ آذرماه آغاز شد، 

۲۵ آذرماه پایان می پذیرد.
مشــاور عالــی ســازمان ســنجش در ایــن خصــوص افــزود: پذیــرش 
دانشــجو در دوره هــای روزانــه، شــبانه، مجــازی، پیــام نــور، دانشــگاه آزاد، 
ــی و  ــات غیردولت ــگاه ها و موسس ــی و دانش ــات دولت ــگاه ها و موسس دانش
ــال ۹۹  ــته س ــد ناپیوس ــی ارش ــردان در دوره کارشناس ــای خودگ پردیس ه

صــورت می گیــرد.
توکلــی تأکیــد کــرد: کارت شــرکت در آزمــون در روزهــای ۲۵ تــا ۲۷ 
ــر روی ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور  ــاه ســال ۹۹ ب ــن م فروردی

می شــود. منتشــر 

نقش مؤثر تغذیه در پیشگیری و درمان 
بیماری های زنان

 نایب رئیس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه تغذیه ســالم در پیشگیری از بروز 
برخی بیماری ها مانند پوکی اســتخوان، ســرطان پســتان و رحم نقش دارد، گفت: 
همچنین با تغذیه ســالم می توان بروز عوارض سندروم پیش از قاعدگی و یائسگی 
در دوران میانســالی را کاهــش داد، همچنین تغذیه در پیشــگیری و درمان دیابت 
و فشــار خون نیز موثر اســت. مجید حســن قمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اهمیت نقش تغذیه در ارتقای ســالمت زنان، بیان کرد: تغذیه صحیح در پیشگیری 
از کمبود ویتامین ها و موادمعدنی مانند کلســیم، منیزیم و آهن که به عنوان مهم ترین 
عامل کم خونی در زنان هســتند نقش مهمی را ایفا می کند. این متخصص تغذیه و 
رژیم درمانــی با تأکید بر اینکه نخوردن و حذف وعده غذایی کمکی به کاهش وزن 
نمی کند، گفت: زنان باید با توجه به مکانیسم بدن و نیاز جسمی به نوع تغذیه خود 

توجه کنند و در سفره همه گروه های غذایی را بگنجانند.

یارانه ۴میلیونی برای اردتودنسی 2 بیماری خاص 
 کارشــناس هموفیلی و تاالسمی اداره بیماران خاص وزارت بهداشت، خدمات 

جدیدی را که قرار است به هموفیلی ها و تاالسمی ها ارائه شود، تشریح کرد.
راضیه حنطوش زاده در گفت گو با ایســنا، با اشــاره به آخرین اقدامات وزارت 
بهداشــت برای بیماران تاالسمی و هموفیلی، گفت: در ســال گذشته ۸3 مرکز 
جامع بیماران خاص راه اندازی و مقرر شــد که این مراکز خدماتی را به بیماران 

خاص ارائه دهند. 
ــان  ــزار توم ــاالنه ۸۰۰ ه ــق روال، س ــکی طب ــوزه دندان پزش ــزود: در ح وی اف
ــی  ــرای ارتودنس ــم و ب ــاص می پردازی ــاران خ ــه بیم ــی ب ــه درمان ــک هزین کم
ایــن بیمــاران نیــز بابــت هــر بیمــار، ۴ میلیــون تومــان یارانــه می دهیــم. در عیــن 
ــا ســقف یــک میلیــون تومــان  ــه بســتری نیــاز داشــت، ت حــال اگــر بیمــاری ب
بــه عنــوان کمــک هزینــه فرانشــیز بســتری از ســوی وزارت بهداشــت پرداخــت 

می شــود.

رصد لحظه به لحظه وضعیت بیماری آنفلوانزا در 
مدارس سراسر کشور

 معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش از رصد لحظه به لحظه وضعیت 
بیماری آنفلوانزا در مدارس سراسر کشور و ارائه توصیه های الزم درباره پیشگیری و درمان 
این بیماری خبر داد.به گزارش مهر، مهرزاد حمیدی به شــیوع بیماری آنفلوانزا در برخی 
استان ها اشاره کرد و گفت: با شیوع این بیماری از اول آذر در کشور، دستورالعمل مراقبت 
بیماری آنفلوانزا در مدارس، مهد کودک ها، کودکستان ها و سایر مراکز آموزشی با همکاری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به استان ها ارسال شد.حمیدی ادامه داد: 
تب، سرفه، گلودرد، بدن درد، سردرد، لرز و خستگی از عالئم این بیماری است لذا دانش 
آموزان با مشاهده این عالئم بهتر است به پزشک مراجعه کنند و از خوددرمانی پرهیز کنند.

رشد تعرفه پزشکی در آغاز طرح تحول به علت 
عقب ماندگی های سال های قبل است

 افزایش تعرفه پزشکی در ســال های ۹3 و ۹۴ و آغاز طرح تحول سالمت مربوط 
به جزء فنی و عقب ماندگی های ۴ تا ۵ ســاله قبل از آن است زیرا در سال های قبل از 
آن، رشــد قابل قبول تعرفه اتفاق نیفتاده بود. رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: در 
3 ســال گذشته رشــد تعرفه پزشــکی حدود ۵ تا ۱۰ درصد بوده که با رشد تورم در 
حوزه ســالمت قابل تطابق نیست. محمدرضا ظفرقندی ادامه داد: در بیمارستان وقتی 
می خواهیم یک عمل جراحی اورژانس انجام بدهیم و به طور مثال به رگ مصنوعی نیاز 
داریم و آن رگ مصنوعی وجود ندارد، پیگیری می کنیم و می بینیم مشکالت اقتصادی 

در این زمینه تعیین کننده است.

هشدار درباره مصرف ُمسکن های مخدردار + عوارض
 مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا ضمن هشدار نسبت به مصرف 
قرص های مسکن مانند استامینوفن، کدئین، دیفنوکسیالت، شربت اکسپکتورانت و... 
بیــان کرد: پایه این قرص ها مخدر اســت که درمان معتادان به قرص های مســکن از 
درمان معتادان به مواد مخدر، به شــدت ســخت تر است.سعید صفاتیان در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان اینکه مصرف برخی داروهای مســکن بدون تجویز پزشک می تواند 
موجب وابســتگی افراد به آن دارو شود، افزود: اگرچه برخی قرص های مسکن مانند 
استامینوفن، کدئین)تســکین دهنده درد(، دیفنوکســیالت )کنترل اسهال و مشکالت 
گوارشــی(، ترامادول )داروی ضد درد قوی( و شــربت اکســپکتورانت بدون نسخه 

پزشکی در داروخانه ها به فروش می رسند، اما دارای مصرف پزشکی هستند.

روی مثبت و منفی مکمل ها
 اغلب و به اشــتباه فکر می کنیم می توانیم هر زمان که خواســتیم 
خودســرانه از مکمل های دارویی استفاده کنیم. مصرف مکمل ها هم 
مثل همه داروهای دیگر نیاز به تجویز یا دست کم مشورت با پزشک 
دارد، چرا که مصرف آنها ممکن است عوارض ناخوشایندی در پی 

داشته باشد.
در حالت عادی و با داشتن رژیم غذایی سالم و کامل، معموال بدن ما 
نیازی به داروهای مکمل ندارد،  اما در مواقع خاص مثل زمان  وقوع 
سیل یا زلزله  یا در مناطق محروم که فقر غذایی و سو هاضمه فراگیر 

است، مصرف این داروها ضرورت دارد.
مثال در بعضی از کشورها که در آنها آفتاب به اندازه کافی نمی تابد، 
مصرف مکمل کلســیم همراه با ویتامین دی بــرای همه مردم الزم 

است.
در ســنین باالی ۶۰ سال بدن قادر نیست بعضی از مواد مورد نیازش 
را بســازد یا از مواد غذایی جذب شان کند.  در این شرایط پزشکان 
با توجه به وضع فرد ســالمند داروهــای مکمل مورد نیاز را برایش 

تجویز می کنند.
در اصــل، برای جوانانی که زندگی ســالم و تغذیه مناســب دارند 
به ندرت نیاز به ویتامین ها و مواد معدنی احساس می شود.  البته گاهی 
اوقات به دلیل بروز بعضی از اختــالالت،  مواد غذایی مصرفی نیاز 
سلولی بدن به ویتامین  یا امالح را تأمین نمی کند. در این گونه موارد 
شاید کودک یا نوجوان هم به این مکمل ها نیاز پیدا کند. این داروها 
اغلب به شــکل قرص،  پودر،  دراژه یا کپسول در بازار دارو موجود 
است و برای مواقعی که بدن ما دچار خستگی  مفرط و ضعف است، 
توصیه می شــود. برخی از این داروها می تواند سیســتم دفاعی ما را 

تقویت و در نتیجه از بیمار شدن های مکرر پیشگیری کند.
معموال مصرف مولتی ویتامین های مینرال و ســاده عوارض جانبی 
برای مصرف نــدارد و همه افراد می تواننــد آن را مصرف کنند.  به 
خانم هــای بــاردار و مادرانی که به فرزندان شــان شــیر می دهند، 
همین طور کســانی که به دلیل بیماری های شدید یا فعالیت های زیاد 
و طوالنی ضعیف شــده اند، توصیه می شود یک دوره مولتی ویتامین 
مصــرف کنند. این کار ویتامین های مورد نیاز بدن را تأمین می کند و 

باعث بهبود عملکرد آن می شود.
کمپلکــس  ب  قــرص  به خصــوص  ب  گــروه  ویتامین هــای 
ــه ای و  ــکل داروخان ــه ش ــدارد و ب ــی ن ــوارض خاص ــوال ع معم
ــل  ــن مکم ــک دوره ای ــرف ی ــود. مص ــه می ش ــخه تهی ــدون نس ب
باعــث بهبــود عملکــرد عمومــی بــدن و احســاس انــرژی بیشــتر 

در افــراد می شــود.
زینــک یــا روی یکــی از مــواد معدنــی اســت کــه بــرای ســالمت 
ــزش  ــل ری ــر پوســت و مشــکالتی مث ــود ظاه ــدن،  بهب ــی ب عموم
مــو اســتفاده می شــود. ایــن مکمــل گاهــی بــرای کــودکان در ســن 
رشــد هــم تجویــز می شــود و عــوارض جانبــی خاصــی در مــورد 

ــت. ــزارش نشده اس آن گ
حتما یادتان هســت در کودکی وقتی سرما می خوردیم،  قرص های 
جوشان ویتامین ســی یکی از رایج ترین مکمل هایی بود که مصرف 
می شــد. در حال حاضر هم قرص هــای جویدنی، مکیدنی و قرص 
جوشــان این ویتامین موجود اســت. ویتامین سی در اصل خواص 
ضدالتهابی دارد و بافت های آســیب دیده بــدن را ترمیم می کند. از 
آنجایی که این مکمل عوارض جانبی ندارد، منع مصرفی هم برایش 

در نظر گرفته نمی شود.
کوآنزیم کیوتن هم مکملی اســت که طی چند ســال گذشــته در 
جهان بسیار محبوب شده اســت و عوارض جانبی خاصی ندارد. 
مصرف آن برای همه ســنین مناسب است، اما برای افراد سالمند 
آثــار بهتری دارد. این مکمل باعث بهبود عملکرد سیســتم ایمنی 
بدن می شــود و عضالت آســیب دیده را بازســازی می کند. این 
مکمل با تقویت سیستم ایمنی،  از بروز بیماری های حاد و عفونی 

می کند. پیشگیری 
اصال نبایــد فکر کنیــد ویتامین ها داروهای بی ضرری هســتند که 
هرچقدر و هروقت خواســتید می توانید آنها را مصرف کنید.  بعضی 
از ویتامین هــا عوارض جانبی دارنــد. ویتامین  ای و ویتامین آ جزو 
مکمل هایی هســتند که حتما باید با تجویز پزشــک و طی دوره و 

دوزی مشخص مصرف شوند.
مصرف ویتامین  ای در کسانی که به آن نیاز ندارند باعث اختالل در 
بینایی و  مشــکالت و دردهای گوارشی می شود. مصرف خودسرانه 
ویتامین آ هم  ممکن اســت مشــکالت کبــدی، زخم های دهانی و 

خشکی پوست و زبری مو را به وجود بیاورد.
فراموش نکنیم مکمل ها باید به صورت مقطعی مصرف شــود. وقتی 
دوره مصرف این داروهای مکمل تمام شــود،  می توانیم با اســتفاده 
بیشتر میوه ها، سبزی ها، مواد سبوس دار، شیر و لبنیات کم چرب، بدن 

را قوی نگه داریم و مواد مورد نیاز را به آن برسانیم.

شرق: با پاکت روضه خوانی در انتخابات شرکت می کنند 
 از روش های مدرن تبلیغاته

قدس: قصه ای از شاهنامه در فصل سرد سینما 
 انار و تخمه هم کنارش بذاری خوبه 

همدلی: کارگر و تب معیشت
 آنفلوانزا هم بهش اضافه شده 
جام جم: کاغذبازی ها برای کاغذ 

 نه که شغل نیســت مردم می خوان برای خودشون اشتغالزایی 
کنن !!

همدان پیام:۲۰ داوطلب نمایندگی در همدان انصراف دادند
 رفتن استراحت!!

آرمان: مردم دیگر نگران قیمت بنزین نباشند.
 یه خبر جدید از مارکوپولو!!
اعتماد: انتخابات با چاشنی بنزین 

 ولی بهتره به جای چاشنی از بوی بنزین استفاده بشه مردم بیشتر 
جذب می شن!!

تجارت: کشته شدن ۱۸۵ هزار ایرانی در تصادفات ۱۰ سال گذشته 
 این هم از ابتکار رانندگان ایران 

جوان: توهم ترامپ از آمریکا آمریکا گفتن روحانی 
 ترامپ کاًل اهل شوخیه 

جمهوری اسالمی: مسئولیت جمعی برای حفظ برجام داریم 
 برای رها کردنش چی؟

رسالت: نفت هنوز بودجه را سیاه می کند
 اون که طالی سفیده حتمًا بودجه مشکل داره

همدان پیام: کاهش سن، تنوع تخصص در ثبت نام داوطلبان
 مجلس آینده متنوع می شود 

زنگان امروز: ورود پول کثیف به انتخابات، ممنوع !
 اگه با این پول های کثیف بر قشر ضعیف هدیه بگیرن چی؟؟

ابرار: استیضاح وزیر ورزش در مجلس کلید خورد 
  نزدیک انتخاباتیم کلیدها رو بزارید جیبتون تو این شــلوغی 

گم نشه 

کارت سوخت تاکسی ون ها 
امروز تحویل داده می شود

 به دنبال اجرای طرح ســهمیه بندی سوخت، کارت های سوخت 
جدید تاکسی های ون با ۶۰۰ لیتر سهمیه از امروز ۲۴ آذر ماه تحویل 

داده می شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: برای آن دسته 
از رانندگان تاکسی های ون که پروانه فعالیت آنها دارای اعتبار است، 
پیامک ارسال می شود و آنها باید با مراجعه به محل اعالمی نسبت به 

دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند.
مرتضی ضامنی افزود: آن دســته از رانندگانی هم که پروانه فعالیت 
آنها منقضی شده اســت، باید با مراجعه به سازمان تاکسیرانی تهران 
نســبت به تمدید پروانه خود اقدام کنند تا کارت سوخت برای آنها 

صادر شود.
ضامنی خاطرنشــان کرد: در ســایر شهرهای کشــور نیز رانندگان 
تاکســی های ون می توانند از روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه برای دریافت 
کارت ســوخت جدید خود به سازمان های تاکســیرانی مراجعه و 

کارت خود را تحویل بگیرند.
مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شــهری کشور افزود: با توجه 
بــه زمان کــم باقی مانده تا پایــان آذر و به منظور اســتفاده کامل 
رانندگان از این ســهمیه، مابه التفاوت ۲۰۰ لیتری سهمیه سوخت 
آذرماه رانندگان، بر اســاس هماهنگی هایی که با وزارت کشور و 
شــرکت نفت صورت گرفته است، در ســهمیه دی ماه آنها لحاظ 
می شود و کارت سوخت تاکسی های ون در دی ماه ۸۰۰ لیتر شارژ 
خواهدشــد اما از بهمن ماه به صورت ماهانه کارت ســوخت این 

خودروها ۶۰۰ لیتر شارژ می شود.
ضامنی گفت: کارت های سوخت قدیمی ون ها تا پایان آذرماه فعال 
است و تاکسیرانان می توانند از باقیمانده سهمیه آن تا پایان ماه جاری 
استفاده کنند و مدارک الزم برای تحویل کارت سوخت، اصل و کپی 

کارت خودرو و کارت ملی است.
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد 
جمعه ۲۴ آبان بنزین برای همه وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی 

شد. 

ــهامی  ــرکت س ــد ش ــارت امی ــران عم ــرکت آبادگ ــرات ش ــی تغیی آگه
خــاص بــه شــماره ثبــت 1۳756 و شناســه ملــی 1۴00۸۴۴506۲ به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1۳9۸/06/11 
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ــی ۳۸60799096 .  ــی اردالن باکدمل ــاز بن ۳۸75۴5۸109 پرن
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان 

 باالخره روز پنج شــنبه از سورپرایزی که 
وزیر ارتباطات از آن خبر داده بود رونمایی شد.

"پست پالس"، که قرار است در آن بسته های 
پستی به وسیله پهباد به دست متقاضیان برسد.

نخستین بسته جابجا شده به وسیله پست پالس 
هم بسته ای بود که پست برای آذر جهرمی وزیر 

ارتباطات فرستاد.
وزیر جوان در اینستاگرام خود نوشت: "خانم ها 
و آقایان، به پســت + )پُســت پاِلس( خوش 
آمدید! ما به جای صحبت و جلسه، چند اقدام 
عملیاتی انجام دادیم که واقعا هزینه ها کمتر بشه 
و از آلودگی شهرها جلوگیری کنیم. برای همین 
در طرح پست+، انتقال بسته های پستی با پهباد 
را فراهم کردیم کــه دیگر در هیچ جای ایران 
نقطه ای باقی نماند که غیرقابل دسترس باشد. 
انتقال ســریع دارو به بیمارستان ها، جزیره ها، 
سورپرایز کردن یکدیگر و... از جمله کارهایی 
اســت که از این به بعد در اختیار شما خواهد 
بود. در حال حاضر کشــورهای کمی در دنیا 
هســتند که این کار را کرده انــد. ما می توانیم! 
خدا وقت به همه ی جوانــان ایرانی برای این 

دستاورد!
تجهیز کردن شرکت ملی پست به ماشین برقی، 
موتــور برقی و دوچرخه برقــی کامال ایرانی، 
همچنین به مناسب آغاز پست+، ارسال نامه در 
سراســر کشور از طریق پست در شنبه ۲3 آذر 

رایگان خواهد بود.
 لطفــا بــرای اطــالع بیشــتر بــه ســایت

 post-plus.ir مراجعه فرمایید."
با انتشــار این خبر بود که برآن شدیم در کنار 
ورود به سایت عنوان شده موضوع را در سطح 

استان همدان نیز پیگیری کنیم.
با اســتناد به آنچه وزیر ارتباطات گفته بود در 
قدم اول با اداره پســت تمــاس گرفتیم تا با 
استفاده از شبکه " پست پالس" بسته ای را از 
دفتر روزنامه همدان پیام به چاپخانه پیام رسانه 

ارسال کند اما جواب اپراتور شنیدنی بود.
"نه! چنین طرحی در استان همدان وجود ندارد 
و ما قادر به انجام درخواســتی که شما دارید 

نیستیم."
جالب اســت بعد ازشــنیدن اصرارها این بار، 
اپراتور پســت حتی وجود چنیــن طرحی را 
در ســطح کشــور رد کرد و افــزود: با کدام 
زیر ســاخت و توســعه ای انتظار انجام چنین 

درخواستی را دارید؟ 
پاسخ وی در مقابل جمله نصف و نیمه ادا شده 

هم قطع کردن تلفن بود.
بعد از مواجهه با واکنش توصیف شــده باال، 
به اداره پســت مرکزی استان مراجعه کردیم تا 

موضوع را از نزدیک بررسی کنیم اما چیزی که 
حاصل کار ما شد سرگردانی چند ساعته از این 
باجه به آن باجه برای تنها پاسخ یک سوال بود 
که در همدان هم می شود سورپرایز پستی شد؟

چیزی که بیشتر از همه در این طرح خودنمایی 
می کند ناآگاهی پرسنل اداری سازمانی است که 
خود ایفاگر نقش اصلی در پروژه پست پالس 

است.
اما چه فایده که حتی در این اداره و مدیریت 
رأس آن هم خبری از اطالعات در خصوص 
چرایی انجام نشــدن آن در همدان به گوش 
نمی رســد تا جایی که با وجود تأکید وزیر 
اطالعات به این مســئله که از دیروز به هر 
نقطــه ای از ایران می توان با پهباد مرســوله 
ارسال کرد مدیر کل پست استان با قاطعیت 
از اجرا نشــدن این طرح در همدان ســخن 
می گویــد و حتی مقــاوت در پذیرش برای 

پاسخ سوال ها دارد.
پست پالس پروژه ای بود که سال ۹۶ تست های 
عملیاتی آن انجام و همان سال هم در نمایشگاه 
الکامپ رونمایی شــد حتی از طریق سازمان 
برنامــه و بودجه، ردیف اعتباری به شــرکت 
پست و وزارت ارتباطات تخصیص داده شد، 
اما تا امروز که این رونمایی انجام نشــده بود، 
حتــی افرادی هم که در جریان پروژه بودند بر 
این باور بودند که تشکیالت پست عزم راسخی 

برای ارائه این خدمت جدید ندارد.
شــاید هم یکی از دالیل ُکندی این فرایند این 
بود که نهاد هایی مانند شرکت پست، چون یک 
ساختار دولتی و قدیمی دارد، چندان راحت با 

فناوری های جدیــد و به روز و چالش های آن 
ارتباط برقرار نمی کند. 

این در حالی است که درآمریکا از سال ۲۰۱۶ 
به تازگی اجازه ثبت پهباد تجاری و شــخصی 
توسط سازمان هوایی فدرال صادر شد و جالب 
است که بدانید تا کنون فقط در آن کشور بیش 
از یک میلیون و سیصد هزار پهباد و ریزپرنده، 
ثبت شده اســت که اصال هیچ کس فکر آن را 

هم نمی کرد.
بر اســاس اطالعات موجود در ایران از سال 
۱3۹3 فرایند ســاماندهی این نوع پست آغاز 
شده اســت که از این لحاظ جزو کشــور های 
پیشرو هستیم و شاید اولین کشوری بودیم که 
برای پهباد های غیرنظامی ســند و پالک صادر 

کرده است.
اما در همدان با اینکه بارها وعده و وعید هایی 
از جمله دیجیتالی شدن پست، کوتاه شدن زمان 
ارســال و ... داده شده است همچنان پرسنل و 
حتی مدیران ارشد سازمانی اندر خم یک کوچه 

هستند.
مدیر کل پست همدان همچنان افتخار به داشتن 
حدود ۷۰۰ دفتر پستی در همدان می کند و از 
تنها پاسخ روشــن وی به چرایی اجرا نشدن 
هم زمان پســت پالس در استان می گوید: این 
پروژه یک طرح کشــوری اســت اما در حال 
حاضر تنها در تهران اجرا شده آن هم به شکل 

آزمایشی!
محمد امیدی با بیان اینکه پست تحول ستاپ 
دارای ۸۰ پروژه کالن کشــوری است و پست 
پالس یکی از آن ها اســت، گفت: تا زمانی که 

دســتورالعمل اجرایی آن به استان داده نشود 
نمی توانیم اطالعات ناقص به مردم ارائه کنیم.

البته باید گفــت این پاســخ در مقابل اصرار  
خبرنگار ما برای گرفتن اطالعاتی بود که مدیر 
کل پست اســتان در روند اجرایی پروژه های 
ســتاپ همدان به پیشــرفت چند درصدی و 

نامعلوم آن اشاره کرده بود.
به نظر می رســد بــا آنچه گزارش شــد در 
همدان کمتر هســتند آن افرادی که حتی از 
ســورپرایز وزیر جوان خبری داشــته باشند 
حتی پرسنل اداری این ســازمان در همدان 
هــم چیزی از " پســت پــالس" نمی دانند 
حال سوال این اســت با شرایط موجود که 
زیر ســاخت اســتفاده از چنین تکنولوژی 
در بســیاری از نقاط کشور از جمله همدان 
وجــود ندارد، آیا این ســورپرایز که از قضا 
در توسعه و مدرنیته کشور می تواند مثمرثمر 
باشد وجهه و جایگاه یک " سوپرایز" واقعی 

را از جانب وزیر ارتباطات دارد؟
شــواهد میدانی نشــان می دهد جمع کثیری 
از افراد جامعه این ســوپرایز را بیشتر در رفع 
فیلترینگ تلگرام و افزایش پهنای باند اینترنتی 
دنبال می کردند تا در صندوق های پستی کشور.
بــا این حال انتظار مــی رود با وجود فضای 
مجازی که سهم باالیی از اطالعات را روزانه 
به دســت مردم می رساند، مســئوالن استان 
حداقــل در حــوزه اختصاصــی و وظایف 
سازمانی خود آمار و اطالعات روز را داشته 
باشــند که مجبور به حذف صورت مســئله 

به طور کامل و کتمان نباشند.

سوپرایز وزیر ارتباطات، مدیر کل پست همدان را شوکه کرد

پست + بی پالس

8۵ درصد 
اسباب بازی ها
 خشونت زا هستند
 متخصص آسیب شناســی و رفتارشناسی 
گفــت: ۸۵ درصد اســباب بازی هایی که این 
روزها در بازار اســت، خشــونت زا هستند. 
بازی ها نیز که عموما از طریق فضای مجازی 
در اختیار بچه هاســت، خشــونت را ترویج 

می کند.
وی ادامه داد: در فرایند شخصی، وقتی فردی 
در مهارت و مدیریت هیجان های رفتاری خود 
دارای ضعف باشــد و در کنترل رفتار خود 
ناتوان باشد، خشونت ایجاد می کند و تبدیل 
به فردی می شود که در مقابل هر کنشی یک 

واکنشی نشان می دهد.
وی درباره عمده علت خشونت های خانگی 

و نوعی بی حوصلگی روانی در مقابل یکدیگر 
در میــان افراد خانواده نیز بیــان کرد: امروزه 
خانواده ها اکثرا دچار روابط موزائیکی شده اند. 
درســت است که کنار یکدیگر قرار دارند اما 
گویی با یکدیگر ارتباطی ندارند مگر ارتباط 
ژنتیکی و خونی. شــما نگاه کنیــد به اینکه 
زمان گفتگــو در خانواده به ۱۷ دقیقه در روز 
رسیده اســت. در این ۱۷ دقیقــه جایی برای 
حل مشکالت خانواده نیست. پدر خسته به 
خانه می رسد، مادر با کوچکترین بهانه دنبال 
پرخاشگری است و فرزند در مدرسه مدیریت 
رفتار نیاموخته است. بازی هایی که در جامعه 
در دسترس کودکان و نوجوانان است مملو از 

خشونت است. 
این رفتارشناس و جامعه شــناس با انتقاد از 
اسباب بازی ها و بازی هایی که این روزها در 
دسترس است، گفت: ۸۵ درصد اسباب بازی 
هایی که این روزها در بازار است، خشونت زا 

هستند یعنی یا تفنگ است یا شمشیر یا در هر 
حال یک جوری بــرای انجام آن بازی، بچه 
به هیجان باال و خشونت نیاز دارد. بازی هایی 
کــه عموما از طریق فضای مجازی در اختیار 
بچه هاست، خشونت را ترویج می کند و بعد 
از آن فیلم هــا و ســریال هایی که حاوی قتل 
است یا حاوی صحنه های اکشن خشونت را 
ترویج می کند. اخبار جنگ و کشتار هم که در 

دسترس است. 
وی در پاســخ به این پرسش که روند رو به 
اصالح چه می تواند باشد، گفت: برای اصالح 
این مسیرها گرچه کار بسیار سختی در پیش 
اســت اما نباید ناامید بــود. باید مجموعه ای 
از روش ها را به کار بــرد. در وهله اول باید 
مهارت های زندگی را از مدرسه و سنین پایین 
به بچه ها آموزش داد. مدرســه جای خوبی 
برای تمرین این مهارت هاست و در مدرسه 
باید تمرین رفتارهای ضد خشونت اجرا شود. 

بعد از آن باید بــه خانواده ها آموزش داد که 
روش های با آرامــش و متانت رفتاری را در 
ســبک تربیتی خود به کار بگیرند. گام بعدی 
اصالح فیلم ها و ســریال های ماســت که به 
مســیر اصلی خود باز گردنــد. این روش ها 
یکباره نمی توانند رخ دهند و معجزه کنند بلکه 
باید آهســته و کند روش ها را اجرا کنیم و به 

کاهش خشونت در جامعه امیدوار باشیم. 
ابهــری با تأکید بر اینکه خانواده، مدرســه 
و صدا و ســیما 3 رکن مهــم در آموزش 
یک نسل هســتند، بیان کرد: در کنار این 3 
رکــن حتما الزم اســت از ورود بازی ها و 
اسباب بازی های خشن به جامعه جلوگیری 
کنیم. خانواده ها باید یاد بگیرند کمتر بچه ها 
را پای کارتون های شــبکه های ماهواره ای 
بگذارند که عمومشان برای جذب مخاطب، 
قهرمان هایــی خشــن یــا قهرمان هایی با 

رفتارهای هیجانی دارند. 
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اقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

ارز

خودرو

چهار مسیر نجات اقتصاد ایران
 اقتصاد ایران روزگار ســخت و پر تنشــی را می گذراند. ایرانیان 
در طول ۴ دهه گذشــته تجارب مختلفــی از تحریم ها و زندگی در 
شــرایط دشــوار را از نزدیک دیده و لمس کرده اند، ولیکن به اذعان 
مردم و مســئوالن در یک سال و نیم گذشته اوضاع و احوال اقتصادی 
خانوارهای ایرانی به شکل غیرقابل تصوری در شرایط بغرنج و سختی 
بوده است و تورم سنگین و کمرشکن، بیکاری، رشد اقتصادی پایین و 
رکود در صنعت و تولید تنها گوشه هایی از اقتصاد بیمار ایران هستند.

اقتصاد ایران همین چند ســال پیش رویای شــاگرد اول شــدن در 
منطقه خاورمیانه در افق ۱۴۰۴ را در ســر داشــته است. اقتصاد نفتی 
کشورمان همیشــه به کمک درآمدهای نفتی اش توانسته خودرا سرپا 
نگه دارد و هرگاه که قیمت های جهانی نفت ســقوط می کرد، تمامی 
برنامه های توسعه ای و عمرانی ایران متوقف و یا دچار اختالل می شده 
و این موضوع کامال در تضاد با هدف های ایده آل اقتصادی اســت که 
همــواره تولد صنعت و تولید داخلــی و خودکفایی را به عنوان یکی 
از شــعارهایش عنوان می کرده اســت. نگاهی به محتوای بودجه ۹۹ 
گویای این اســت که دولتمردان به ناچار تصمیم گرفته اند که در سال 
آینده اصالحات اساسی سنگینی بر پیکره بیمار اقتصادمان تحمیل کنند.

اصالحاتــی که از آن به یک ترک اعتیاد خشــن بــرای دولت تعبیر 
شده است. دولت حســن روحانی به راحتی می توانست در سال های 
گذشــته که اقتصاد آرامش و ثبات بیشتری داشت، دست به این فکر 
بزنــد، ولیکن بنا به دالیل سیاســی از این کار خودداری کرد و اکنون 
به ناچار و از سر اجبار به سراغ اصالحات سنگین در ساختار بودجه 

سال آینده رفته است.
تجربه چند دهه گذشته نشــان داده که برنامه های اصالحی در ایران 
همواره با صف آرایی مجموعه ای از چالش ها دست و پنجه نرم کرده که 
فقدان اجماع میان کنشگران سیاسی از جمله مهمترین آن ها بوده است. 
سیاستگذاری اقتصادی محل برخورد و تضاد منافع گروه های مختلف 
است و عملی کردن آنچه بر روی کاغذ می آید، فرایند بسیار دشواری 
خواهد بود. به طور مثال اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ تعرفه بر واردات 
کاالیی را کاهش دهد، از یک ســو بــا منافع مصرف کنندگانی روبه رو 
اســت که مایلند از خریــد ارزان تر در کاالهای مــورد نظر بهره مند 
شــوند و در آن سوی میدان، با منافع تولیدکنندگانی روبه رو است که 

سودآوری شان با کاهش تعرفه واردات به خطر خواهد افتاد.
در مجموع می تــوان گفت اگر سیاســتگذاران اقتصــادی بخواهند 
بــه انتظار اجماع گروه های مختلف بماننــد، هیچ گاه موفق به اجرای 
پروژه اصالحاتشان نخواهد شد. البته نباید از یاد ببریم که سیاستگذار 
اقتصــادی در حین پروژه اصالحاتش باید کامــاًل از اوضاع و احوال 
فاکتورهای مختلف اقتصادی اش به صورت کامل مطلع باشــد و این 
توانایی و مدیریت را داشته باشد که در صورت بروز هرگونه حادثه و 

اختالل، آن را به بهترین وجه تصحیح کند.
اگر مردم به حکومت و دولت اعتماد کافی داشــته باشــند و صداقت 
را در رفتار و اعمالشــان ببینند، با آن ها همراهی خواهند کرد. به طور 
نمونه، آخرین باری که بنزین گران شد، سال ۹۴ بود. از سال ۹۴ تا به 
امروز حدود ۱۰۰ درصد تورم داشته ایم، ولیکن قیمت بنزین تغییری 
نکرد. طبق قانون می بایســت قیمت بنزین و ســایر حامل های انرژی 
افزایش می یافت، اما دولــت اعتنایی به قانون نکرد و اکنون که منابع 
درآمدی دولت کاهش یافته، به دنبال اصالح قیمت بنزین و گران کردن 

آن رفته است.
این جاســت که مردم اعتماد نمی کنند و می گویند آن روزگارهایی که 
دولت درآمد خوبی داشــت از اجرای قانون، سرباز زد و امروز از سر 
نیاز و اجبار دم از اصالحات اقتصادی می زند، البته در دولت هایی که 
شکاف عمیق و نیز فضای گفتمان پوپولیستی وجود دارد، مانع اصلی 
اصالحات در درون ســاخت قدرت است. آن جاست که موانعی برای 
شکل گیری اجماع و انجام اصالحات وجود دارد. چنانچه واقع گرایانه 
بــه موضوع نگاه کنیم در بســیاری از موارد، اصالحــات اقتصادی، 
اســم رمزی است برای اتخاذ سیاســتی که هدف آن پر کردن جیب 

دولت هاست.
وجود درآمدهای نفتی باعث شده تنها دغدغه دولت ها نحوه هزینه کرد 
این منابع باشــد و از آن جا که با توجه به نبود وابســتگی به مردم در 
تأمین مالی، پاســخگویی الزم نیز وجود نداشته، تصمیمات اشتباهی 
اتخاذ شــده و به مدت زمان طوالنی تداوم داشــته است و نتیجه آن 
بروز شــوک های تورمی مخصوصاً در دوران کاهش درآمدهای نفتی 

شده است.
در گذشته دیده ایم که به درستی دغدغه معیشت اقشار محروم وجود 
داشــته و در اسناد باالدستی کشور برآن تأکید شده، اما به دلیل آن که 
سیاست گذاری در این حوزه در قالب یارانه قیمتی که به نوعی مشوق 
مصرف بیشــتر است و هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد، بیشتر 
بهره مند می شود دنبال شده، خروجی این سیاست ها نیز ناموفق بود و 

منجر به کسری بودجه فرآیند دولت و تورم فرض شده است.
در واقع سیاســت هایی که برای حمایــت از دهک های پایین جامعه 
اتخاذ شــده، در نهایت خود به عاملی برای فشار بیشتر بر آن ها تبدیل 
شده است. آنچه اهمیت بسیاری دارد، حفظ قدرت خرید مردم است 
و در صورتــی که در سیاســت های اصالحی حمایت هــای الزم از 
گروه های آســیب پذیر صورت بگیرد، این نگرانی مرتفع می شود. راه 
نجات اقتصاد ایران از ۴ بزرگراه اصالح قیمت انرژی، آزادســازی و 
بهبود فضای کسب وکار، تمام کردن سیاست سرکوب قیمت ها و ایجاد 

روابط خارجی پایدار می گذرد.
ما در مضیقه اقتصادی به ســر می بریم و مردم مشــکالت زیادی دارند. 
پس اجرای هرگونه اصالحات نیازمند تدبیر و مدیریت باالیی از ســوی 
حاکمیت و دولت است. ما بازار بزرگی در اختیار داریم. منابع چشمگیری 
در اختیارمان است و دولتمردان می توانند با اصالحات آرام آرام و داشتن 
یــک منطق اقتصادی صحیــح و عاقالنه، اقتصاد را بــه ریل اصلی اش 
بازگردانند. هرگونه بی تدبیری و اجرای تصمیمات کارشناســی نشــده 

می تواند خسارات جبران ناپذیری را به ایرانمان تحمیل کند.
* مجید سلیمی بروجنی- تحلیلگر اقتصادی

نرخ جدید ارز در راه است؟
 رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: رئیس بانک مرکزی اصرار دارد 
که هیچ دخالتی در ســامانه نیما صورت نمی گیرد و قیمت ها کامال بر 
اســاس عرضه و تقاضا تعیین می شوند اما وقتی در بودجه دالر ۸۵۰۰ 

تومانی تعیین شد این شک را ایجاد کرده که نرخ دستوری است.
محمد الهوتی در خصوص بودجه سال ۹۹ افزود: امسال با پدیده ای 

در بودجه مواجه هستیم که سال های قبل آن را نداشتیم.
وی به ایلنا گفت: معموال دولت ها بر اســاس پیش بینی های خود یک 
عدد را به عنوان نرخ واحد ارز در بودجه تعیین می کنند تا بر اســاس 
آن درآمدها را محاســبه کنند. در سال های قبل که ارز تک نرخی یا دو 
نرخی بود و بازار ثبات داشــت این عدد نزدیــک به واقعیت بود اما 
از ســال ۹۷ که دالر ۴۲۰۰ تومانی مطرح شــد و سپس شاهد جهش 
قیمت ارز بودیم، نرخ آن همان ۴۲۰۰ تومان باقی ماند و اکنون شاهد 
این هســتیم که این عدد غیرکاربردی اســت و نمی توان بر مبنای آن 

محاسبات انجام داد.
رئیس کنفدراسیون صادرات با ابراز تعجب از اصرار دولت برای مبنا 
قرار دادن دالر ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: حتی در ســامانه نیما میانگین 
نرخ ارز کمتر از ۱۰ هزار تومان بوده اما معلوم نیســت چرا دولت بر 
روی این عدد اصرار دارد. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان 
اعالم کرده اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دســت مردم نمی رســد و بهتر 
اســت دولت نرخ ارز را واقعی کند و به روش های دیگر به اقشــار 

آسیب پذیر کمک کنند.
 وی افــزود: هر چند اعالم شــده که در الیحه بودجه ســال ۹۹، ۱۰ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر، ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده و بقیه باید از 
منابع دیگر که می توان گفت فقط ارز صادراتی است، تأمین شود. این 
ارز یا از طریق توافق بین صادرکننده و واردکننده حاصل می شود یا از 

طریق عرضه در سامانه نیما.
الهوتی ادامه داد: از ســوی دیگر رئیس بانک مرکزی اصرار دارد که 
هیچ دخالتی در ســامانه نیما صورت نمی گیــرد و قیمت ها کامال بر 
اساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند اما وقتی در بودجه عدد ۸۵۰۰ 
تومان تعیین شــد این شک را ایجاد کرده که نرخ دستوری است. اگر 
این فرضیه درســت باشد باید منتظر نرخ ســوم و چهارم هم باشیم. 
اما اگر از طریق عرضه و تقاضا باشــد پــس دالر ۸۵۰۰ تومانی دور 

از ذهن است.
این کارشــناس اقتصادی افــزود: پس تنها فرض این اســت که هر 
عددی باالتر از ۸۵۰۰ تومان مطرح شــود دولت خودش سوبسید آن 
را پرداخت می کند که البته هنوز چنین چیزی اعالم نشده است. اما در 
نهایت اگر فرضیه اول درست باشد صادرات با مشکل مواجه خواهد 
شد و عرضه ارز در نیما به حداقل خواهد رسید و باید منتظر نرخ سوم 
و چهارم در سال آینده باشیم. فرضیه سوبسید هم که تاکنون از سوی 
دولت تأیید نشده است. بنابراین بهتر است دولت به سمت شفافیت و 

تک نرخی کردن ارز حرکت کند تا رانت و فساد را از بین ببرد.

بازار خودرو ریزشی شد
 قیمت ها عقب نشستند

 هر چند بازار خودرو این روزها با رکودی سخت و سنگین دست 
و پنجه نرم می کند اما بررســی وضعیت بازار نشان می دهد نشانه های 

ریزش قیمت در این بازار آشکار شده است.
 به گزارش خبرآنالین، از پس نوسان شدید نرخ ارز در هفته های اخیر، 
قیمت ها در بازار خودرو روندی افزایشــی را طی کرد. از سوی دیگر 
سهمیه بندی بنزین همراه با افزایش نرخ بنزین آزاد به 3 هزار تومان در 
بیست و چهارمین روز از آبان ماه سبب شد قیمت ها در بازار خودرو 
با افزایش روبرو شود. این رشد قیمت خودروهای گازسوز و ارزان تر 
بازار را بیشــتر تحت تاثیر قرار داد به طــوری که برخی خودروهای 
گازســوز، افزایش قیمت تا ۱۰ میلیون تومان را نیز تجربه کردند. در 
عین حال رشد قیمت وانت نیز به دلیل سهمیه باالتر این نوع خودروها 
بسیار مشــهود بود. با این حال جستجویی در میان فایل های اعالمی 
فروش خودرو در بازار از نیمه دیروز نشــان می دهد روند ریزشــی 
بر بازار خودرو حاکم شده اســت و قیمت هــا در حال کاهش در این 

بازار است.
فعــاالن بازار می گویند ریزش قیمت ها بی تردیــد باید تا زمانی ادامه 
یابد که مشــتریان با بازار خودرو آشتی کنند چرا که خودرو در حال 
حاضر در محدوده ای از قیمت ایســتاده است که مشتری عادی دست 
به خرید و فروش نمی زند.  بررســی ها نشان می دهد وانت آریسان که 
تا مرز ۷۴ میلیون تومان پیشــروی کرده بود، حاال به قیمت ۷۱ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است اما نمایشگاه داران ریزش بیشتر 
این قیمت را نیز محتمل می دانند. در مورد سایر خودروها نیز ریزش 
قیمت به طور متوســط بین یک تا ۲ میلیون تومان گزارش شده است. 
قیمت ساینا با کاهشی نزدیک به یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان به ۶۴ 

میلیون تومان رسیده است.
 قیمت ســمند، پژو ۴۰۵ و انواع ۲۰۶ نیز بین یک تا ۲ میلیون کاهش 

را در این روز شاهد است.
 برخــی از فعاالن بازار می گوینــد این روند در هفته آتی، در صورت 
نداشتن نوسان، نرخ ارز تشدید خواهد شد و قیمت ها با ریزشی بیشتر 

همراه خواهد بود. 
بازار خودرو از ابتدای ســال دچار رکود اســت. افزایش فاصله 
قیمت خودرو در کارخانه با قیمت بازار ســبب شده است بسیاری 
از ســرمایه های سرگردان راهی این بخش شود. به این ترتیب در 
حالی که بازار خرید و فروش خودرو کســاد است، خودروهای 
صفر کیلومتر عرضه شــده از ســوی کارخانه به سرعت مشتریان 

خود را می یابند.

یک میلیون خانوار در مرز دریافت یارانه معیشتی
هر 6 ماه یک بار آزمون وسع برگزار مي شود

ــدگان  ــت جامان ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــي ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی  مع
ــوار در  ــون خان ــک میلی ــدود ی ــود ح ــی می ش ــت: پیش بین ــار داش ــتی، اظه ــه معیش یاران
ــا پیامــک ارســال می شــود. ــه آنه ــه ب ــد ک ــرار می گیرن ــه معیشــتی ق ــرز دریافــت یاران م
بــه گــزارش خبرآنالیــن، غالمرضــا پنــاه افــزود: بــا ارســال پیامــک بــه ایــن افــراد، ضمــن 

اعــالم مشــمول دریافــت یارانــه، یارانــه معیشــتی بــه آنهــا پرداخــت می شــود.
معــاون توســعه مدیریــت وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: کســانی کــه در ایــن 

مرحلــه از بررســی، واجــد شــرایط دریافــت یارانــه نمی شــوند، مجــدداً از طریــق سیســتم 
و ســامانه تدویــن شــده مــورد بررســی قــرار می گیرنــد کــه امــکان دارد تعــدادی از ایــن 
افــراد واجــد شــرایط شــوند و ایــن خانوارهــای واجــد شــرایط تمــام مبلــغ مــورد نظــر 

کــه از روز اول اعــالم شــده بــه حســاب آنهــا واریــز می شــود.
ــتی  ــادی و معیش ــرایط اقتص ــده ش ــت در آین ــن اس ــده ای ممک ــه ع ــان اینک ــا بی ــاه، ب پن
ــود و  ــزار می ش ــع برگ ــون وس ــار آزم ــاه یک ب ــر ۶ م ــت: ه ــند، گف ــته باش ــری داش بهت
براســاس ایــن آزمــون، حتــی کســانی کــه یارانــه دریافــت می کننــد، مــورد ارزیابــی قــرار 
می گیرنــد و در فراینــد جدیــد متناســب بــا شــرایط اقتصــادی و معیشــتی تصمیم گیــری 

می شــود.

غزل اسالمي «

 همدان هجدهمین اســتاني است که سند 
ارتقاي وضعیت زنــان را تدوین و با حضور 
معاون رئیس جمهــور در امور زنان رونمایي 
کرد. در آخرین شــورای برنامه ریزی اســتان 
آمار قابــل توجهي از طــالق، ترک تحصیل 
زنان از مقطع راهنمایي، بیکاري و تعداد زنان 

سرپرست خانواده ارائه شد. 
تحقیقاتي که تیم پژوهشــي استان و دفتر امور 
زنــان در وزارتخانه انجام داده بودند وضعیت 
زنان همداني را در جامعه خوشــایند نشــان 
نمي دهــد. هرچند کــه این آمــار مربوط به 
سرشماري سال ۹۵ اســت اما همان طور که 
تغییر فرهنگ و ایجاد شرایط نامناسب یک شبه 
رخ نــداده، بهبــود آن نیز یک شــبه صورت 
نمي گیرد. بنابراین آماري که مرکز آمار کشور 
تهیه کرده و پژوهشــگران اســتان و کشور بر 
روي آن مطالعــات انجام داده انــد هنوز هم 

مي تواند قابل استناد باشد. 
در ســال ها و ماه هاي اخیر برخي مســئوالن 
اســتاني از بهبــود و کاهش آمــار طالق و 
نرخ بیکاري ســخن گفته بودند اما اکنون بر 
اساس مطالعات انجام شده که بهناز موحدی 
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و هماهنگی 
معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاســت 
جمهوری در شــوراي برنامه ریزي با حضور 
معصومه ابتکار معــاون رئیس جمهور ارائه 
کرد، نشــان مي دهد که هنوز اســتان همدان 
در برخي شــاخص ها ماننــد طالق در یک 
ســال اول زندگي رتبه ۶ را داراســت، ترک 
تحصیل دختــران در دوره راهنمایي رتبه ۸ 
کشــور را دارد، زنان همداني در شــاخص 
شادابي روبه افســردگي هستند، سهم تجرد 
قطعي در همدان نســبت به میانگین کشور 
باالست، در شــاخص زناني که همسرانشان 
فوت کرده و سرپرســت شده اند رتبه اول و 

در کودک همسري نیز رتبه اول است. 
مطالعات اســدا... نقدي عضو هیأت علمي 
دانشــگاه بوعلي سینا هم که به استان خالصه 
مي شود نشان مي دهد که کودک همسري در 
مهاجــران، رزن و کبودراهنــگ قابل توجه 
اســت، ۴۰ درصد دختران اســتان که دنبال 
شغل هســتند هنوز بیکارند، نرخ مشارکت 
اقتصادي زنان پایین است، سهم تجرد قطعي 
در کبودراهنگ، رزن و فامنین در استان رتبه 
اول تا ســوم را دارند، نرخ ازدواج نسبت به 
میانگین کشــور خوب اســت، در شهرهاي 
همدان، نهاوند و مالیرحاشیه نشــیني بسیار 
باالست، درصد حضور زنان در مشاغل غیر 
رســمي مانند فروشــندگي و منشي گري به 
شدت روبه باالست و ۶۰ درصد فروشندگان 
در پاســاژهاي همدان خانم هســتند، تعداد 
زنان سرپرســت باالي ۶۰ ســال باالســت، 
نرخ خودکشي و خودکشي موفق در فامنین 
باالســت اما نرخ خودکشي موفق در نهاوند 

پایین است و نهاوندي ها تظاهر به خودکشي 
مي کنند. بعد از اینکه نقدي مسئول پژوهش 
سند ارتقاي وضعیت زنان در استان همدان، 
تحقیقــات خود را در این جلســه ارائه کرد 
ظاهراً برخي از فرمانداران شهرســتان ها که 
در جلســه حضور داشــتند به آمار نقدهایي 
داشــتند. همین هم موجب شد تا همهمه اي 
در جلســه به وجود بیاید و اسکندر صیدایي 
دبیر این جلســه، فرصت ایــن محقق را به 
پایان برساند و بگوید این همهمه فرمانداران 

صحبت هــاي  به خاطــر 
شماســت. کــه نقــدي هم 
نبود  قــرار  گفت  درپاســخ 
نام ببرم اما طبیعي اســت که 
براي چنین آمارهایي برخي ها 

نارضایتي نشان بدهند.
در کل آمارهایي که استخراج 
شــده و تحلیل هایي که ارائه 
شد وضعیت زنان را در استان 
همدان نشان مي دهد که نباید 
موجب نگراني شود بلکه باید 
از همیــن حــاال برنامه ریزي 
صــورت بگیرد و مســئوالن 
مربوطــه در حــد وظایــف 
خود براي بهبود این شــرایط 
تالش کنند. نشــان دادن آمار 
نه تنها  اســتان  بــراي  خوب 

راه به جایــي نمي برد که روزبه روز اســتان 
را از توســعه بازمي دارد. چه بســا بسیاري از 
عقب ماندن هــاي همــدان نســبت به برخي 
استان هاي توسعه یافته تر همین آمارسازي ها و 
یا پنهان کردن آمار و اطالعات درست است. 
استاندار در هنگام ســخنراني خود از بهبود 
شرایط زنان در پســت گیري صحبت کرد و 
گفت که نرخ مشــارکت زنان ۹/۸ درصد بود 
که پــس از برنامه ریزي براي پســت گرفتن 
زنــان، این عدد به حدود ۱۱ درصد رســید. 

اما علیمحمدي مدیر کل دفتر امور بانوان در 
اســتانداري در مقام تصحیح گفته استاندار، 
گفت: نرخ مشــارکت به ۱۴ درصد رســیده 
است. وي در توضیح به بي خبري استاندار از 
این نرخ گفت: انتصاب ۲ مدیر کل زن و چند 
پســت دیگر براي زنان در همین اواخر نرخ 
مشارکت زنان را به ۱۴ درصد رسانده است. 
البته اســتاندار هم گفت: از آمار ۱۱ درصدي 
خبــر دارد امــا از افزایش آن بــه ۱۴ درصد 
اطالعي نــدارد و اگر واقعًا مشــارکت زنان 
در همــدان به این عدد 
باید  ابتکار  رسیده خانم 

او را تشویق کند. 
این نکته نشــان مي دهد 
کــه کوچکترین تغییر و 
مي تواند  عــدد  کمترین 
تأثیر بزرگــي در آمارها 
درصورتي  باشد!  داشته 
حقایق  دادن  نشــان  که 
آن  بهبود  براي  و تالش 
بهبود  بزرگتري در  تأثیر 

شرایط خواهد داشت.
اگر برخي ها به تحقیقات 
پژوهشگران این سند در 
اعتراض  همین جلســه 
داشــتند معنــي آن این 
نیســت که پژوهشگران 
اشتباه کرده اند بلکه این باید آغازي باشد براي 
اصالحات در جامعه. حتي رشید حیدري مقدم 
رئیس دانشگاه علوم پزشکي همدان هم براي 
آرام کردن جو حاکم در جلســه گفت که این 
آمار، تحقیق و نظر تیم پژوهشي است و نباید 

نگراني بي دلیل ایجاد کند.
دیروز اگر برخي ها فقط در مقابل تحلیل هاي 
محقــق همدانــي واکنش نشــان دادند و در 
برابر آماري که مدیرکل دفتــر برنامه ریزی و 
هماهنگی معاونت امــور زنان و خانواده نهاد 

ریاست جمهوری ارائه کرد واکنش منفي نشان 
ندادند و اجازه دادند تا آمار و تحلیلش را بدون 
نگراني ارائه کند شاید به این دلیل بود که وي 
از همراهــان معاون رئیس جمهور و جزو تیم 
مهمان بود و خانم ابتکار مي توانست از او در 

برابر هجمه ها حمایت کند.
از این جلســه این برمي آیــد: آن قدر که در 
همــدان محافظه کاري صــورت مي گیرد در 
ســطح کشور این اتفاق نمي افتد و ارائه آمار 
درســت، نه تنها مشکلي را براي جامعه پیش 
نمي آورد که موجب مي شــود تا مســئوالن 
و مدیــران مربوطه تکلیف خــود را بدانند 
و بــراي بهبــود آن تالش کننــد. اما وقتي 
شفاف سازي نمي شــود مدیران هم خیالشان 
آســوده مي شــود که کم کاري آنها هیچ نوع 
نگراني و تنشــي در پي نخواهد داشــت و 
بــا پنهان کاري ســال ها مي تواننــد بیایند و 
آمارهاي آنچناني در جلســات ارائه کنند و 

کسي هم به کم کاري آنها پي نبرد.
به هرحال آن طــور که معصومه ابتکار، معاون 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در این 
جلسه گفت: در قانون ششم توسعه به عدالت 
جنسیتی نگاه ویژه ای شــده و دولت تدبیر و 
امید به دنبال جبــران عقب ماندگی ها در این 

حوزه است.
ربیعه علیمحمدي مدیــر کل دفتر امور بانوان 
در اســتانداري هــم گفت: در تدوین ســند 
ارتقاي زنــان و خانواده و تصویب آن در این 
جلســه سعي شــده تا قانون عدالت جنسیتي 
رعایت شــود که نتایج آن این خواهد بود که 
به موضوعات آموزش، اشــتغال، بهداشــت، 
ورزش، مشــارکت اجتماعی و سیاسی زنان 

توجه ویژه اي شود.
امیدواریم تصویب سند ارتقاي زنان و خانواده 
در اســتان همــدان با حضور معــاون رئیس 
جمهور موجب بهبود وضعیت زنان در استان 

و اشتغال آنان شود.

آمار طالق، افسردگی، ترک تحصيل و خودکشی نگران کننده است

صف آرایی دولتی ها مقابل آمار علمی
■ سند ارتقاي وضعیت زنان با حضور معاون رئیس جمهور رونمایي شد

 بــا برگــزاری انتخابات هیــأت مدیره 
اتحادیه قنادان و آجیل فروشــان همدان بار 
دیگر محمد ارغوان بــا اکثریت آراء رئیس 
اتحادیه شــد ضمن اینکه اعضــای هیأت 

مدیره گذشته مجدداً انتخاب شدند.
انتخابات هیــأت مدیره اتحادیــه قنادان و 
آجیل فروشــان در محل ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان با حضور جمعی از 
اعضای محترم کمیســیون بر اصناف برگزار 

شد.
با این وجود فراز و فرودهای بســیاری در 
سال های گذشته در این اتحادیه صنفی رخ 
داد، بــرای ۲ بار اتحادیه قنــادان به عنوان 
اتحادیه برتر کشور برگزیده شد. این اتحادیه 
با مدیریت محمد ارغوان در نخستین سالی 
که مدیریت این صنف را به دست گرفت ۴ 
شیرینی سنتی همدان چون شیرمال، کماج، 
حلوازرده و انگشــت پیچ را بــه ثبت ملی 

رساند.
ایــن اتحادیــه درصــدد ایــن اســت که 
ســوغات های دیگر همدان را نیز در میراث 

فرهنگی ایران به ثبت برساند.
در همیــن زمان بود که اتاق اصناف تصمیم 

گرفت ۲ اتحادیه قنادان 
و  شیرینی فروشــان  و 
ادغام  را  آجیل فروشان 
کند و اتحادیه قنادان و 
ایجاد  را  آجیل فروشان 
نیز رخ  اتفاق  این  کند، 
داد و ۲ اتحادیــه مهم 
ادغام  یکدیگر  در  شهر 

شدند.
موضوعاتی  دیگــر  از 
که مورد توجه اســت، 
مدیــره  هیــأت  ورود 
اعضای  البته  و  اتحادیه 
در  آن  نیک  اندیــش 

کمک  به مردم ســیل زده اســتان لرستان و 
گلستان بود، آنها نه تنها اقالم مورد نیاز مردم 
به ویژه دانش آموزان را در آستانه آغاز سال 
تحصیلــی راهی این دیــار کردند که جزو 

پیشگامان این کار بودند.
بزرگ ترین اتفاقی که برای این اتحادیه رخ 
داد، تهیه یک دفتر مناســب بود. با وجودی 
که ۲ اتحادیه ادغام شــده هــر یک دفتری 
جداگانه داشــتند اما پاسخگوی ادغام آن ها 

نبود که هیأت مدیره بــا کمک اعضا موفق 
شد، ســاختمانی درخور شــأن این صنف 
بزرگ تهیه کند و اتفاق بزرگی را رقم بزند.

در ایــن انتخابات انتظــار می رفت هیأت 
مدیــره قبلی مجدداً رأی اعتماد خود را از 
تک تک واحدهای صنفی بگیرد که همین 
اتفاق نیــز رخ داد و اکثریت هیأت مدیره 
بــار دیگر انتخاب شــدند. در جریان این 
انتخابــات ۲۸۰ نفر کــه اکثریت اعضا را 
منتخبان  و  کردند  می دادند شرکت  تشکیل 

خود را برگزیدند.
محمد ارغوان با اکثریت آرا و کســب ۲۴۶ 
رأی به عنوان نفر اول، آیت شــیری با ۱۱۱ 
رأی به عنــوان نفــر دوم، براتعلی فراهانی 
بــا ۱۰۸ رأی به عنوان نفر ســوم، حســین 
علومی بــا ۱۰3 رأی به عنوان نفر چهارم و 
امیرحســین همدانی با ۸۹ رأی به عنوان نفر 
پنجم برگزیده شــدند، جعفر همدانی نیز به 
عنوان بازرس هیــأت مدیر اتحادیه انتخاب 

شد.

با اکثریت آرا" ارغوان "رئیس اتحادیه قنادان و آجیل فروشان همدان شد

در  کودک همســري 
و  رزن  مهاجــران، 
کبودراهنــگ قابل توجه 
است، 40 درصد دختران 
شغل  دنبال  که  اســتان 
هستند هنوز بیکارند، نرخ 
زنان  اقتصادي  مشارکت 
پایین است، سهم تجرد 
کبودراهنگ،  در  قطعــي 
استان  در  فامنین  و  رزن 

رتبه اول تا سوم را دارند
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در خشش کبودراهنگ در لیگ برتر کاراته 
 تیم کاراته کبودراهنگ به نمایندگی از اســتان در رقابت هاي لیگ 
برتر کاراته ایران به میزبانی تهران، مقتدرانه به مرحله بعد این مسابقات 

صعود کرد.
ســومین مرحله رقابت هاي لیگ برتر کاراته کشور به میزبانی تهران در 
سالن شــهید افراسیابی در تمامی رده های سنی برگزار شد. تیم هیأت 
کاراته کبودراهنگ تنها نماینده همدان دراین دوره از رقابت ها با نتیجه 
۱۸ بــر ۵ و ۱3 بــر ۱۲ به ترتیب تیم های شــهرداری بندر انزلی و تیم 
آکادمی نوروزی قزوین را از پیش رو برداشت ومقتدرانه به مرحله بعد 

این مسابقات صعود کرد.
گفتنی است در این دوره از مسابقات ۲۴ تیم در ۶ گروه ۴ تیمی شرکت 

کردند که تیم کبودراهنگ در گروه 3 این مسابقات قرار دارد.

هفته دوم فوتسال جام بصیرت

 مسابقات فوتســال جام بصیرت در هفته دوم با ۸ دیدار به میزبانی 
شهر مریانج دنبال شد.

دراین دوره از مسابقات ۱۸ تیم از همدان، مالیر، بهار، اسدآباد و فامنین 
حضور دارند. نتایِج ۸ دیدار هفته دوم مســابقات فوتسال جام بصیرت 

شهر مریانج به شرح ذیل رقم خورد .
تیم مدیران خودرو با نتیجه ۲ بر یک از تیم ابوتراب شکســت خورد، 
تیم چرم اوســتا توانســت با نتیجه ۶ بر ۲ تیم ایده راشکست دهد. تیم 
شــهدای جورقان 3 بر یک از تیم شهید دهقانی مریانج شکست خورد، 
تیم خاکریز اســدآباد ۴ بر ۴ تیم شهدای حسام آباد را شکست داد. تیم 
عمران بتن ۷ بر صفر تیم شــهدای چنارعلیا را شکســت داد، شهدای 
بهادربیگ با نتیجه ۶ بر یک از تیم فاتح اســدآباد شکســت خورد، تیم 
فامنین توانست با نتیجه ۶ بر 3 تیم فدک را شکست دهد و تیم شاهین 

مالیر 3 بر ۴ از تیم آهن آالت وحید شکست خورد.

 هندبال همدان روی نوار باخت

 تیم هیأت همدان در هفته ســوم رقابت های لیگ دسته یک هندبال 
کشور مقابل میهمان خود کیمیاکاشت کردستان تن به شکست داد.

در این مســابقه که در سالن ورزشی ابن سینای همدان برگزار شد، هیأت 
هندبال همدان با نتیجه ۲۴ بر ۲۷ برابر کیمیاکاشت کردستان شکست خورد. 

این شکســت دومین باخت متوالــی نماینده همــدان در این دوره از 
مســابقات بود و در انتهای جدول رده بندی گروه شــمال قرار گرفت. 
فصل جدید مســابقات لیگ دسته یک هندبال کشور با حضور ۱۷ تیم 
از اواســط آذرماه جاری آغاز شــد و همدان در هفته نخست با قرعه 

استراحت روبه رو بود.
همدان در هفته دوم مســابقات ۲۵ بر ۲۱ برابــر هیأت هندبال مریوان 
شکســت خورد و در هفته ســوم هم دومین باخــت متوالی خود را 
در لیگ دســته یک کشــور کســب کرد. در این رقابت ها شانزده تیم 
هیأت های هندبال کرمانشاه، خرم آباد، کاشان، مریوان، ماهشهر، بوشهر، 
پرواز هوانیروز اصفهان، زاهدان، همدان، میناب، کیمیاکاشت کردستان، 
پرسپولیس بهبهان، نفت امیدیه، سامنات تهران، مهران قم، قنات زارچ و 

خراسان رضوی حضور دارند.
تیم همدان در گروه چهارم این مســابقات با تیم های خرم آباد، مریوان، 

کرمانشاه و کیمیا کاشت کردستان هم گروه است.

والیبالیست همدانی در اردوی تیم ملی

 سعید جواهری توانا بازیکن مستعد و خوش نام همدانی به اردوی تیم 
ملی والیبال دعوت شد.

ســرمربی تیم والیبال، ۱۸بازیکن را به اردو تیم ملی والیبال دعوت کرد 
این اردو مرحله اول اردوی آماده سازی جهت کسب سهمیه و حضور 
در مسابقات انتخابی المپیک است. سعید جواهری توانا بازیکن مستعد 
و خوش نام همدانی نیز به این اردو دعوت شــد و به صورت فشــرده 
کارهای تمرینی را زیر نظر ایگور کوالکوویچ ســرمربی تیم ملی والیبال 
به انجام می رساند. سعید جواهری که سابقه حضور در رده های مختلف 
تیم ملی والیبال را دارد، هم اینک در لیگ برتر و باشگاه سپاهان اصفهان 
توپ می زند. وی اولین لژیونر والیبال همدان اســت که سال گذشته در 
تیم العربی قطر مشغول به فعالیت بود.کاروان تیم ملی ایران ۱۴ دی برای 

شرکت در رقابت های انتخابی المپیک راهی چین می شود.
گفتنی است، مســابقات انتخابی المپیک با حضور ۸ تیم برتر آسیا در 
جیانگمن چین برگزار می شود و تیم برتر رقابت ها، سهمیه قاره کهن در 
بازی های المپیــک ۲۰۲۰ را از آن خود می کند. ایران در مرحله گروهی 

این مسابقات با تیم های چین، چین تایپه و قزاقستان روبرو می شود.

فرنگی همدان 
در انتخابی جام تختی کم فروغ اما امیدوار

 رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام تختی در سالن شهدای هفتم 
تیر تهران برگزار شد و با مشخص شدن نفرات برتر به پایان رسید.

مســابقاتی که فرنگی کاران همدانی نتوانســتند به ســهمیه برسند و 
کم فروغ ظاهر شدند.

هر چند باید قبول کنیم که بضاعت کشتی فرنگی همدان در همین حد 
اســت و با این حال انتظار می رود هیأت کشتی استان فکری به حال 

ناخوش کشتی فرنگی بکند.
حاال که عزم کشــتی اســتان بــرای موفقیت در عرصه هــای ملی و 
بین المللی جزم شده، بهتر است از فرنگی غافل نماند و برنامه ُمَدونی 

را برای این رشته درنظر بگیرند..
انتظار داریم حمیدرضا یاری رئیس هیأت کشــتی استان تا دیر نشده 

فکری به حال و روز ابری کشتی فرنگی کند.
تیم کشــتی فرنگی استان با یک سهمیه کسب شده در ۱3۰کیلو گرم و 
۲ ســهمیه تعلق گرفته از فدراسیون به همراه ۲ مربی به این مسابقات 

اعزام شدند.
ترکیب تیم همــدان را در وزن ۸۲ کیلوگرم امیرحســین مرادی، ۹۶ 
کیلوگرم حمید شکوهی و ۱3۰کیلوگرم محمد سروش رنجبرتشکیل 
می دادند که کیومرث ترکمان و مهران محســنی به عنوان مربی آنها را 
ُکچ کردند. امیرحســین مرادی در وزن ۸۲ کیلوگرم در دور نخســت 
توانست ۵ بر صفر حسین فروزنده بیگلو از تهران را شکست دهد اما 
در یک چهارم نهایی چهار بر صفر برابر علیرضا مردی از البرز شکست 
خورد. با شکست این کشتی گیر البرزی در مرحله نیمه نهایی، مرادی 

شانس مجدد پیدا نکرد.
حمید شکوهی نیز فرنگی کار وزن ۹۷ کیلوگرم همدان در این رقابت ها 
در دور یک هشتم نهایی مقابل وحید نامداری از تهران شکست خورد 
و با باخت نامداری، او نیز از  گردونه مسابقات وداع زودهنگام داشت.

اما در ۱3۰ کیلوگرم ســروش رنجبر تنهــا امید فرنگی همدان در این 
مســابقات انتخابی به شــمار می رفت. ســنگین وزن همدانی در دور 
نخســت برابر علی خلج از قزوین به پیروزی رسید اما در یک چهارم 
نهایی، میلمتری به مهــدی کالنتری از اردبیل مبارزه را واگذار کرد و 
با شکســت کالنتری برابر حریف تهرانی، رنجبر هم از دور مسابقات 

حذف شد.

21 دی ماه آغاز دور برگشت لیگ دسته دوم

 نیم فصل دوم رقابت های لیگ دســته دوم باشــگاه های کشور با 
برگزاری بازی های هفته چهاردهم در تاریخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه به صورت 

رسمی آغاز خواهد شد.
مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته دوم در خصوص زمان آغاز نیم 
فصل دوم رقابت های فصل جاری لیگ ۲ بیان داشت: طبق برنامه قبلی 
بایســتی نیم فصل اول مسابقات در تاریخ ۲۷ آذر به پایان می رسید که 
با توجه به بازی های معوقه از هفته های گذشــته و الزام برگزاری این 

مسابقات مجبور شدیم زمان پایان نیم فصل اول را تغییر دهیم.
مهرداد شــفیعی راد افزود: بازی های معوقه پس از هفته سیزدهم و در 
تاریخ ۵ و ۶ دی ماه برگزار خواهد شد و با این حساب ۶ دی ماه پایان 
نیم فصل اول مســابقات لیگ ۲ خواهــد بود وپس از پایان نیم فصل 
اول احتماال از ۷ یا ۸ دی ماه نقل و انتقاالت زمستانی آغاز خواهدشد.
وی تصریح کرد: نیم فصل دوم رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های 
کشور با برگزاری بازی های هفته چهاردهم از تاریخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه 

به صورت رسمی آغاز خواهدشد.

فوتسال کارمندان ادارات در رزن

 اولین دوره مسابقات فوتسال کارمندان ادارات شهرستان های رزن 
و درگزین به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.

در این رقابت ها ۶ تیم  از شــبکه بهداشــت و درمان رزن، آموزش و 
پرورش ســردرود، آموزش و پرورش شهرستان درگزین، آموزش و 

پرورش رزن، سپاه ناحیه رزن وکارمندان بانک ها شرکت دارند.
 در دور اول این مســابقات تیم های شبکه بهداشــت و درمان رزن، 
آموزش و پرورش شهرســتان درگزین "الــف" وآموزش و پرورش 
شهرستان رزن »ب« در مقابل حریفان خود پیروز شدند و ۲ تیم سپاه 

ناحیه رزن و کارمندان بانک ها به تساوی رسیدند.
در روز دوم نیز تیم های آموزش و پرورش رزن »الف« و ســپاه ناحیه 
رزن حریفان خود را شــناختند، آموزش و پرورش درگزین »الف« با 
آموزش و پرورش ســردرود3 بر3 و آموزش و پرورش رزن »ب« و 

کارمندان بانک ها ۲بر ۲ مساوی شدند.
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پیشخوان

ــهامی  ــرکت س ــد ش ــارت امی ــران عم ــرکت آبادگ ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه  ــی 1۴00۸۴۴506۲ ب ــه مل ــت 1۳756 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
ــل  ــات ذی ــورخ 1۳9۸/06/11 تصمیم ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس اس

ــد :  ــاذ ش اتخ
1 - ســمت اعضــای هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد: ســیدوحید 
ــو  ــل و عض ــمت مدیرعام ــه س ــی 007۴5۴7690 ب ــی باکدمل ــینی خاتم حس
ــمت  ــه س ــی ۳۸75۴5۸109 ب ــواغ باکدمل ــا ص ــره گلس ــات مدی ــی هی اصل
رئیــس هیــات مدیــره پرنــاز بنــی اردالن باکدملــی ۳۸60799096 بــه ســمت 

ــره  نایــب رئیــس هیــات مدی
ــم  ــوارد اع ــه م ــاز در کلی ــای مج ــق امض ــاء : ح ــق امض ــدگان ح ۲ - دارن
ــرات و اوراق و اســناد تعهــدآور بانكــی و نامــه هــای  از چــک و ســفته و ب
ــر  ــا مهــر شــرکت معتب ــی( همــراه ب ــه تنهای اداری برعهــده مدیرعامــل )ب

مــی باشــد.
)695۲۴7( 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع بتــن ثمیــن اســتون شــرکت ســهامی 
ــه  ــی 1۴0075۳666۳ ب ــه مل ــت 1۳۲90 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
ــورخ 1۳9۸/0۲/7  ــالیانه م ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس اس

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
1 - تــراز مالــی ســودوزیان شــرکت درســال مالــی گذشــته مــورد تصویــب 

قــرار گرفــت . 
ــه  ــی ۴051۸7۸6۸6 ب ــماره مل ــه ش ــاوات ب ــی مس ــل صفای ــای جلی ۲ - آق
عنــوان بــازرس علــی البــدل ، آقــای خلیــل صفایــی مســاوات بــه شــماره 
ــی  ــال مال ــک س ــرای ی ــی ب ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ــی ۴051۲7۴5۳5 ب مل

ــد.  ــاب گردیدن انتخ
۳ - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب 
ــه شــماره ملــی ۴0۴0۲۳۸۲۲۲  ــای میــالد بداغــی آراســته ب ــد: آق گردیدن
ــی  ــای عل ــه کدملــی۴05۲0990۴۴ و آق ــای شــهاب بداغــی آراســته ب و آق

ــه کدملــی۴051۸7۸۲۲۸.  ــر بداغــی آراســته ب اکب
)695۲۴6(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع بتــن ثمیــن اســتون شــرکت ســهامی 
ــه  ــی 1۴0075۳666۳ ب ــه مل ــت 1۳۲90 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
ــل  ــات ذی ــورخ 1۳9۸/0۲/7 تصمیم ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس اس

ــد :  ــاذ ش اتخ
ــای  ــد : آق ــن گردی ــل تعیی ــرار ذی ــه ق ــره ب ــات مدی ــا هی ــمت اعض 1 - س
شــهاب بداغــی آراســته بــه کدملــی ۴05۲0990۴۴ رییــس هیئــت 
ــی۴051۸7۸۲۲۸  ــه کدمل ــته ب ــی آراس ــر بداغ ــی اکب ــای عل ــره آق مدی
ــی  ــه کدمل ــته ب ــی آراس ــالد بداغ ــای می ــره آق ــت مدی ــس هیئ ــب ریی نای

ــل ــره ومدیرعام ــت مدی ــو هیئ ۴0۴0۲۳۸۲۲۲عض
 ۲- حــق امضــا مجــاز در کلیــه مــوارد اعــم از چــک وســفته وبــرات واوراق 
ــه  ــل )ب ــده مدیرعام ــای اداری برعه ــه ه ــی ونام ــداور بانك ــناد تعه واس

ــد.  ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــه ب تنهایی(ک
)695۲۴5(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی دعوت از مجاورین 
خانم دولت عباســی مالک مشاعی ششــدانگ پالک 0 فرعی از ۳5۳۴  اصلی بخش یک نهاوند برابر 
درخواست شماره 9۸/ن/ ۴۸5۲ مورخ1۳9۸/9/9  تقاضای در قالب صدور سند تک برگی پالک فوق را 
از این داره نموده و متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین را نمی شناسند و دسترسی به مالكین ندارد، 
لذا به استناد کد 91۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن 
اسناد مالكیت و همچنین ماده 1۸ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالكین مجاور 
پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در روز 5 شــنبه مورخ9۸/11/۳  ساعت 10 در محل وقوع  ملک وافع 
در نهاوند- جاده دهنو راه جنب هنرستان باغ شهن تاج سوری عدم حضور مجاورین و مالكین مشاعی 
مانع از انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج 

می گردد.)م الف۲۳7 (
جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی دعوت از مجاورین 
چون خانم احترام حســینی مالک ششدانگ ۳5۳ اصلی بخش یک نهاوند می باشد و برابر درخواست 
شماره 5۲۲7/ن/9۸  مورخ 1۳9۸/9/۲۳ تقاضای صدور سند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده و 
برابر نامه شماره  5۲۲7/ن/9۸  مورخ 1۳9۸/9/۲۳ متقاضی مدعی می باشد که مجاورین را نمی شناسند 
و دسترســی به مالكین ندارد، لذا به اســتناد کد 91۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین 
طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد مالكیت و همچنین ماده 1۸ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا به کلیه مالكین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در روز سه شنبه مورخ 1۳9۸/11/۸ 
ســاعت 10:00در محل وقوع  ملک واقع در نهاوند خیابان قیصریه راسته میرزاآقا حضور یابند. بدیهی 
است عدم حضور مجاورین و مالكین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز 

به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد.)م الف۲۳6(
جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

کسب 1۰ مدال رنگارنگ 
توسط کشتي گیران ناشنوای استان

 کشتی گیران ناشنوای همدانی موفق به کسب ۵ مدال طال، ۴ نقره و 
یک برنز در مسابقات کشتی ناشنوایان قهرمانی کشور شدند.

در پایان چهل وچهارمین دوره مســابقات کشــتی آزاد ناشنوایان 
قهرمانی کشــور که در چهار رده ســنی نوجوانــان، جوانان، امید 
و بزرگســاالن در خانه کشــتی کرج برگزار شــد، کشــتی گیران 
ناشــنوای همدانــی موفق به کســب ۵ مدال طــال، ۴ نقره ویک 

برنز با سرپرســتی ابراهیم صفریان و مربیگری ساســان روزبهانی 
و منصورظرافتی شــدند. تــا حضوری پررنــگ و موفق در این 

باشند. داشته  مسابقات 
■ عناوین به دست آمده توسط کشتی گیران ناشنوا 

در بزرگساالن: سعید فروتن نژاد در ۱۲۵ کیلوگرم مقام نخست، محمد 
زارعی در ۶۵ کیلوگرم مقام دوم و محمدرضا کمالی مهد در ۶۱ کیلوگرم 

مقام سوم را کسب کردند.
درجوانان: شهاب عزیزی در ۷۰ کیلوگرم و مسلم عبدی در ۶۵ کیلوگرم 

مقام دوم را کسب کردند.

در نوجوانان: عباس یارمطاقلو در ۵۵ کیلوگرم مقام دوم و مسلم عبدی 
در ۶۵ کیلوگرم مقام نخست را به دست آوردند.

ــام نخســت،  ــد: محمــد محمــدی ســروش در ۵۷ کیلوگــرم مق امی
ــعید  ــت و س ــام نخس ــرم مق ــد در ۶۱ کیلوگ ــا کمالی مه محمدرض
فروتــن نــژاد در ۱۲۵ کیلوگــرم مقــام نخســت را بــه دســت 

ــد. آوردن
در پایان تیم البرز با ۵۷۹ امتیاز بر سکوی نخست این دوره از مسابقات 
ایســتاد، تیم خراســان رضوی با 3۱۱ امتیاز نایب قهرمان شــد و تیم 

مازندران با 3۰۵ امتیاز مقام سوم را کسب کرد.

بهار میزبان
 لیگ بسکتبال کشور

 فصل جدید رقابت هاي لیگ دســته 
۲بسکتبال کشور از ۲۷ آذرماه به میزباني 

شهرستان بهار برگزار مي شود. 
بر اساس قرعه کشي صورت گرفته تیم 
بســکتبال هراتي بهار در گروه سوم این 
رقابت ها با تیم هاي گاز خوزستان، خانه 
بســکتبال قم، خانه بســکتبال کاشان و 

آینده  سازان ایالم هم گروه است.
رقابت های لیگ دسته ۲ بسکتبال کشور 
در ۴ گــروه به صــورت متمرکز برگزار 
مي شــود و در پایان این پیکارها، ۲تیم 
برتر هر گروه بــه مرحله بعدي صعود 

مي کنند

قضاوت داور همدانی 
در لیگ برتر بانوان

 راضیه خدابنده لو به عنوان داور برای 
قضاوت در هفته های هفتم تا نهم لیگ 
برتر تکواندو بانــوان جام کوثر دعوت 

شد.
راضیه خدابنده لــو داور مطرح همدانی 
برای قضاوت در لیگ برتر بانوان راهی 

تهران شد. 
دیدارهای هفته هفتــم تا نهم از مرحله 
نخســت پانزدهمین دوره لیگ جوانان 
و بزرگســاالن زنان »جام کوثر« یادواره 
شــهید عصمت پورانــوری با حضور 
۱۵ تیــم از روز دوشــنبه ۲۵ آذرماه در 

فدراسیون تکواندو برگزار می شود.

رمضانی قهرمان 
سنگ نوردی آسیا شد

 راحیل رمضانی ســنگ نورد خوب 
همدانی در مسابقات قهرمانی نوجوانان 
و جوانان آسیا در هندوستان قهرمان شد.

و  نوجوانان  ســنگ نوردی  مســابقات 
جوانان قهرمانی آســیا که در »بنگلور« 
هنــد در حال برگزاری اســت، راحیل 
رمضانی به فینال »لیدوبولدر« مسابقات 
سنگ نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی 
آسیا راه یافت و توانست مدال ارزشمند 
طــال در مــاده »بولدرینگ« رده ســنی 
»جوانان« را ازآن خود نماید. تیم ۷ نفره 
ایران به مربیگری و سرپرستی علی رضا 

بالغی در این رقابت ها حضور داشت

مسابقات دارت بانوان 
در اسدآباد

 به مناســبت روز دانشجو مسابقات 
دارت بانــوان در شهرســتان اســدآباد 

برگزارشد.
به مناســبت روز دانشــجو یک ســری 
مســابقات دارت در بخــش بانوان به 
همــت هیأت انجمن های ورزشــی در 
ســالن الغدیر مجموعه ورزشی آزادی 
اسدآباد با حضور ۱۵ نفر از دانشجویان 
دانشگاه آزاد و دانشگاه سید جمال الدین 

اسدآباد به صورت انفرادی برگزارشد.
در پایان ایــن رقابت هــا کافیه عنایتی 
اکمل، زهــره صفری وفرناز فضل الهیان 
عناوین نخست تا سوم را کسب کردند 
و در پایان به نفرات برتر حکم قهرمانی 

اهدا شد.

 ایــن روزهــا کشــتی اســتان روزهای 
پرترافیکی را سپری می کند و پس از مدت ها 
شــاهد هســتیم که بارقه های امید در کشتی 
اســتان جوانــه زده و این کشــتی پهلوانی به 

روزهای طالیی خود نزدیک می شود.
در هفتــه گذشــته، مســابقات مختلفی در 
رده های مختلف در کشــتی استان برگزار شد 
و گوش شکســته ها با ثبت نتایج قابل قبولی، 

روند رو به جلویی را در پیش گرفتند.
هفته گذشته مسابقات انتخابی جام بین المللی 
تختی انجام شد و کشتی گیران استان با کسب 
یک مدال طــال، ۲ مدال نقره و 3  مدال برنز، 
کارنامــه قابل قبولی ارائه دادند و ســپس در 
مســابقات روز جهانی کودک با کســب یک 
مدال طال توسط امیر سیف فیض الهی نونهال 
نهاونــد و مدال نقره عبــاس زندیه پهلوانک 
مالیری حرکت روبه جلو کشتی تداوم یافت.

در مســابقات فرنگــی که همــدان هیچگاه 
جایگاهی نداشــت در انتخابــی جام تختی 
با 3 کشــتی گیر قدم به میدان گذاشــت که با 
بداقبالی، کشــتی گیران ما از گردونه رقابت ها 

خارج شدند.

در رقابت هــای فرنگــی ســروش رنجبــر 
کشــتی گیر سنگین وزن اســتان از بخت های 
کســب مدال بود. رنجبر پس از پیروزی در 
دور اول مقابل علــی خلج از قزوین در یک 
چهارم پایانی میلیمتری بــه مهدی کالنتری 
باخــت. این فرنگی کار اســتان در حالی این 
شکست را پذیرفت که تا ثانیه های پایانی ۴ بر 
صفر پیش بود که در یک غافلگیری حریف، 
با فنی ۴ امتیازی نتیجه را برابر کرد و به لطف 

امتیاز درشت رنجبر را حذف کرد.
در این رقابت ها امیرحســین مــرادی در ۸۲ 
کیلوگــرم حمید شــکوهی در ۹۷کیلوگرم و 
ســروش رنجبر در ۱3۰ کیلوگرم 3 نماینده 
استان بودند که با شکســت برابر حریفان از 

گردونه رقابت ها خارج شدند.
نتایج قابل قبول جامعه کشتی اهالی ورزش را 
به آینده این رشته امیدوار کرد و انتظار می رود 
که در رقابت های آتی نتایج بهتری را کســب 
کنیم. زحمات رئیس هیأت کشــتی و عوامل 
هیأت در کسب این نتایج بسیار پررنگ است 
و حمیدرضا یاری با عشــق و عالقه خاصی 

اهداف خود را در کشتی پیش می برد.

برگــزاری رقابت های لیــگ نوجوانان نیز از 
کارهای قابل تقدیر هیأت کشتی استان است 
که کلید آن از ۲ هفته پیش خورده شد و امید 
اســت که تیم های حاضر در این رقابت ها با 
حساسیت مسابقات را دنبال کنند تا نوباوگان 
کشتی با کسب تجربه، آینده روشنی را برای 

کشتی استان رقم بزنند.
یکی دیگر از کارهای قابل تقدیر هیأت کشتی 
رایزنی حمیدرضا یاری بــا همنام مازندرانی 
خود بود که موافقت شــد تیم های جوانان و 
نوجوانان اســتان در لیگ های استان مازندران 
شــرکت کنند که اگر چنین کاری به واقعیت 
برســد شاهد شکوفایی بیشــتر کشتی استان 
خواهیم بود و سرشــاخ شــدن با مهد کشتی 
کشــور می تواند تجــارب گرانبهایی را برای 

کشتی استان به دنبال داشته باشد.
حال که تمامی اهالی کشــتی یک دل و یک 
صدا دســت به دست هم داده اند تا این رشته 
ورزشــی را شــکوفا کنند و دوبــاره امید به 
سالن های کشــتی استان رسیده است بایستی 
دوســتداران کشــتی با تالش بیشتر روزهای 

شکوفایی کشتی را رقم بزنند.

  هفته ســیزدهم و پایانی نیــم فصل اول 
رقابت های لیگ دسته دوم کشور امروز و فردا 

در شهرهای مختلف دنبال می شود.
این هفته تیم فوتبال شــهرداری همدان راهی 
کامیاران خواهد شد تا امروز با تیم اتحاد آواالن 
این شــهر دیدار کند. شاگردان گل محمدی که 
با ۱۷ امتیاز در رده ششــم جدول قرار دارند به 
میهمانی تیمی می روند که با ۱3 امتیاز دهم است 
و این دیدار برای هر دو تیم از حساسیت باالیی 
برخوردار اســت. شهرداری همدان برای آنکه 
خود را به جمع مدعیان برســاند در این بازی 
محکوم به برد اســت و هادی گل محمدی به 
خوبی به ارزش 3 امتیاز این بازی واقف است. 
تیم شــهرداری که هفته گذشــته در ثانیه های 
پایانی بازی از شکســت خانگی گریخت در 
این دیــدار با روحیه ای مضاعف قدم به میدان 
خواهد گذاشــت و به کمتــر از پیروزی قانع 

نخواهد بود.
شاگردان هادی گل محمدی به خوبی به شرایط 
این بازی واقف هستند و نباید فرصت ها را از 

دست بدهند. خط دفاعی شهرداری امروز باید 
مراقب مهاجمان نه چندان خوب حریف باشند 
و بــا فرصت طلبی از بخت هــای گلزنی خود 
ســود ببرند. شهرداری حتی با پیروزی در این 
بازی نیز از جایگاه ششم تکان نخواهد خورد 
و تنها می تواند به دیدار عقب افتاده خود با خیبر 
خرم آباد دلخوش باشد تا خود را باال بکشد اما 
اگر این  دیدار را با شکست ترک کند احتمال 
ســقوط تا رده هشتم را دارد پس بازیکنان این 
تیم باید به هوش باشند و فرصت های گلزنی 

را از دست ندهند.
حضور بازیکنان جــوان و باانگیزه برگ برنده 
سرمربی تیم است و اگر این بازیکنان به خوبی 
در شرایط بازی قرار بگیرند می توانند نتایج قابل 
قبولی را رقم بزنند. شهرداری در هفته گذشته 
تمرینات خوبی را پشت سر گذاشت و علی رغم 
این تمرینات، به سختی گل می زند و به راحتی 

دروازه اش به روی مهاجمان باز می شود.
ســرمربی تیم اعتقاد دارد که کامیاران در خانه، 
تیم خطرناکی می باشــد اما ابــراز امیدواری 

می کند که با توجه به شــناخت از تیم حریف، 
تیم پیروز میدان باشــد. تیم شهرداری هر چند 
بازیکن محروم ندارد اما هادی بلوری کاپیتان 
این تیم همچنان مصدوم و دوراز میدان است و 
امیرحسین  پورقاسمی مهاجم گلزن و جوان این 
تیم نیز به دلیل مصدومیت نمی تواند شهرداری 
را در این دیدار همراهی کند هر چند سرمربی 
تیم ابراز امیدواری کرده که احتماالً این مهاجم 

جوان به بازی برسد.
در ســایر دیدارهای امروز شهرداری فومن به 
مصاف پرســپولیس گناوه می رود، شهرداری 
آســتارا میزبان کاســپین قزوین است، اترک 
بجنورد بــه میهمانی تیم دوم جدول، شــهید 
قندی یزد می رود. اروند خرمشهر با مس نوین 
کرمان دیدار می کند، خیبر خرم آباد پذیرای تیم 
فوالد نوین اهواز است و در نهایت صدرنشین 
رقابت ها استقالل مالثانی با میالد تهران دیدار 

خواهدداشت.
رقابت های گــروه دوم و پاس  فــردا برگزار 

می شود

بارقه های امید 
در کشتی استان جوانه زد

در لیگ دسته دوم کشور

شهرداری همدان در کامیاران به دنبال پیروزی
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شیائومی؛ سلطان بازار مچ بندهای هوشمند

 شــرکت شــیائومی موفق شده اســت در 3 ماهه سوم سالجاری 
میالدی بازار مچ بندهای هوشمند در جهان را تحت سلطه خود قرار 

دهد. 
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم فروش مچ بندهای 
هوشمند در 3 ماهه سوم سالجاری میالدی شاهد یک رشد ۶۵ درصدی 
بوده که در این میان شــیائومی موفق شده اســت بیشــترین سهم در 
بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد. این در حالیست که گزارش 
قبلی منتشر شده از ســوی کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه 
تحقیقاتی IDC در هفته پیش از رتبه نخســت شرکت آمریکایی اپل 
در فروش گجت های شنیدنی هوشمند همچون ایربادهای بی سیم در 

سومین فصل سال ۲۰۱۹ میالدی خبر داده بود.

دستگاهی برای تعیین نمره چشم در خانه

 دستگاهی براساس پتنت ثبت شده توسط دانشگاه MIT ساخته 
شــده است که امکان تعیین نمره چشــم را در خانه و بدون نیاز به 

مراجعه به مطب چشم پزشک فراهم می کند. 
به گزارش ایرنا، این دستگاه که EyeQue VisionCheck نام 
دارد، تنها جایگزین موجود برای تعیین نمره چشم توسط متخصصان 

بینایی سنجی است.
EyeQue VisionCheck یک رفرکتومتر چشمی است که به 
گوشی هوشمند متصل شده و پس از انجام 3 تست، مجموعه ای دقیق 
از شماره چشــم را فراهم می کند. این شماره های تعیین شده سپس 
به صورت آنالین در برنامه EyeQue ذخیره می شوند و می توانید 

همان جا عینک جدید سفارش دهید.

پورشه فضاپیمای جنگ ستارگان می سازد

 شــرکت خودروسازی پورشــه با همکاری مجموعه فیلمسازی 
لوکاس فیلــم، فضاپیمایی اختصاصی را به منظور اســتفاده در فیلم 
جدید جنگ ســتارگان تولید خواهد کرد.بــه گزارش مهر به نقل از 
دیجیتال ترندز، پورشه از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۴۸ با بسیاری 
از پروژه های ســینمایی همکاری داشته، اما تا به حال در زمینه تولید 
فضاپیما فعالیتی نداشته اســت. فضاپیمای تولیدشده توسط پورشه 
۹۱x Pegasus-Tri-Wing S نــام دارد و مجهز به امکانات 
مختلفی از جمله باله های منعطف برای پرواز سریع و نیز قابلیت تغییر 
ارتفاع با حفظ توان مانور اســت.قرار است به منظور انتقال نظرات 
گروه سازنده فیلم جنگ ســتارگان به شرکت پورشه نمایندگانی از 

گروه سازنده فیلم در شرکت یادشده حضور یابند.

پوشش محافظی که قدرت کارگران را
 2 برابر می کند 

 شرکت خودروسازی آئودی به طور آزمایشی استفاده از ۲ پوشش 
محافظ را برای استفاده کارگران خط تولید خود آغاز کرده که باعث 

می شود قدرت و توان کار آنها به شدت افزایش یابد. 
به گزارش فارس، مدتی اســت برخی شرکت های فناوری کار تولید 
پوشش های محافظ قدرتمندی را آغاز کرده اند که افراد با پوشیدن و 
نصب آنها بر روی بدن خود می توانند قدرتشــان را افزایش دهند و 
کارهای ســنگین و تکراری مانند بلندکردن اقالم و جابجا کردن آنها 

را راحت تر انجام دهند. 
این کار باعث می شــود توان بدنی افراد بیشتر شود و آنها برای انجام 

امور روزمره با دشواری کمتری مواجه شوند. 

محققان ایرانی پوشش نابودگر باکتری های 
جان سخت ساختند

 بــه گزارش مهر، ۲ محقق ایرانی مقیم کانادا موفق به ابداع نوعی 
ماده جدید شده اند که قادر به از بین بردن قدرتمندترین میکروب هایی 

است که در برابر آنتی بیوتیک ها هم مقاوم هستند.
این ماده در قالب یک پوشش شفاف پالستیکی، منعطف و بادوام بر 
روی محصوالت و اقالم مختلف قرار می گیرد. هزینه پایین تولید ماده 

مذکور مزیت دیگر آن محسوب می شود.
حتــی می توان این پوشــش را بــه دور دســتگیره های در، بر روی 
صندلی ها، چهارپایه ها، نرده ها و غیره کشید تا تماس دست های آلوده 
با آنها موجب انتقال باکتری های مقاوم به دیگر افراد نشود. همچنین 

می توان مواد غذایی را با چنین پوشش هایی محفوظ نگه داشت. 

۳۰ آذرماه آخرین مهلت 
ثبت نام در بازار بین المللی 

هنرهای نمایشی ایران
 طبق اعالم دبیرخانه ســی و هشــتمین جشنواره 
بین المللــی تئاتر فجر، مهلت ثبــت نام برای حضور 
گروه های نمایشی ایران در پنجمین بازار بین المللی 
هنرهای نمایشــی فقط تا 3۰ آذر مــاه بوده و تمدید 

نخواهد شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی پنجمین بازار بین المللی 
هنرهای نمایشی ایران به عنوان یکی از بخش های سی 
و هشــتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، ۱3 تا ۱۷ 

بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود.
دبیرخانه این جشــنواره اعالم کرده است مهلت ثبت 
نام شرکت در بازار بین المللی هنرهای نمایشی ایران 
تمدید نخواهد شــد. لذا طبق فراخوان منتشر شده، 
عالقه منــدان حضور در این بازار تا 3۰ آذر ماه جاری 
فرصت دارند بــا ارائه مــدارک الزم در این رویداد 
شــرکت و آثار خــود را به نماینــدگان کمپانی ها و 

جشنواره ها معرفی کنند.
حــدود 3۰ نماینده و فعال بین المللی در عرصه تئاتر 
در این بازار حضور پیدا خواهند کرد. دسترســی به 
فراخــوان و مقررات حضور در پنجمیــن بازار بین 
المللی هنرهای نمایشی ایران در سایت جشنواره بین 
 www.fitf.theater.ir المللی تئاتر فجر به نشانی

امکان پذیر است.

کسب عنوان برتر کشوری توسط 
نمایندگی صندوق اعتباری هنر 

همدان
 نمایندگی صندوق اعتباری هنر در همدان موفق به 

کسب عنوان برتر در سطح کشور شد.
دومین نشســت سراسری نمایندگان استانی صندوق 
اعتباری هنر با شعار ایران فقط تهران نیست، در تهران 

برگزار شد.
در این نشست دو روزه که با برگزاری کارگاه آموزشی 
کارت هنر، نرم افزار بیمانو، بیمه تکمیلی و ... همراه 
بــود، از زهره حبیبی، کارشــناس مســئول صندوق 
اعتباری هنر در استان همدان به عنوان نمایندگی برتر 

در حوزه کشور تجلیل شد.
در حــال حاضر بیــش از ۱۲۰۰ نفــر از هنرمندان، 
نویســندگان و روزنامه نگاران اســتان عضو صندوق 
اعتباری هنر هســتند و از این تعداد حدود ۷۵۰ نفر 
از تســهیالت بیمه تأمین اجتماعی و ۱۷۸ نفر از بیمه 
تکمیلی هنرمندان )طرف قراداد با شرکت بیمه سرمد( 

استفاده می کنند.

نمایشگاه گروهی »یلدا« در مالیر

 نخســتین نمایشــگاه گروه هنری »مهر شاپ« با 
مدیریت زهرا حســینی مهر به همت اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و با همکاری شهرداری مالیر در مجتمع 

کوروش برپا شده است
این نمایشــگاه توســط ۱۲ نفر از هنرمندان خالق و 
جوان مالیری در قالب ۱۶ هنــر از جمله گل آرایی 
، چرم دوزی ، عروسک های نمدی و خمیری ، المان 
و تندیس، معرق کاری و شــمع سازی و جعبه های 
کادویی گشایش یافته و تا ۲۲ آذر ماه پذیرای بازدید 

عالقمندان است.
در این نمایشــگاه زهرا حسینی مهر، مرضیه عنبری، 
علی شــهبازی، رضوان زمانی، مهدیه مرشــاهولد، 
آرزو خوشــبین، مژگان بیات، آرزو تیموری، مهدیه 
مرادخانی، بیتا مومنی، شــیرین جوکار و مریم اسدی 

آثار خود را ارائه کرده اند. 

سهمیه ۲۰۱۹ ایران در یونسکو تکمیل شد
برند جهانی میراث 5 استان

 نوعی از میراث فرهنگی و هنری ۵ اســتان شمالی و شرقی کشور با 
ثبت در فهرست یونسکو، به شکل رسمی برند جهانی پیدا کرد. به گزارش 
»دنیای اقتصاد«، اعضای کمیته میراث بشــری ناملموس در یونســکو در 
اجالسی که برای بررسی ۴۸ پرونده در این زمینه در پایتخت کلمبیا برگزار 
شد، »مهارت های سنتی ســاختن و نواختن دوتار ایرانی« را در فهرست 
میراث جهانی ثبت کردند. این چهاردهمین پرونده میراث ناملموس ایران 

است که به ثبت جهانی می رسد.
یونسکو -سازمان آموزشــی،  علمی و فرهنگی ملل متحد- ۲ دسته آثار 
شاخص تاریخی و فرهنگی کشــورها را بعد از بررسی های کارشناسی 
و تطبیق با معیارهای فنی بین المللی، وارد فهرســت آثار جهانی می کند. 
دســته اول میراث ملموس -مادی- است که معموال آثار طبیعی موجود 
در کشورها و همچنین بناهای قدیمی و مشهور است. دسته دوم، میراث 
ناملموس -معنوی- محســوب می شود که به جای توجه غالب به جنس 
فیزیکی اثر، ارزشمند بودن »مهارت« یا »فعالیت منحصربه فرد« مرتبط با آن 
میراث باعث توجه جهان به آن و در نهایت ثبت جهانی آن اثر می شــود. 
تاکنون ۲۴ اثر تاریخی و فرهنگی ملموس و ۱۴ اثر ناملموس از ایران در 
یونسکو به ثبت رسیده است که در مجموع، لیست مربوط به ایران شامل 
3۸ اثر می شــود. ۲۴ اثر ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو داریم که ۲ 
مورد آنها شــامل کویرلوت و جنگل های هیرکانی جزو آثار طبیعی و ۲۲ 
اثر هم شامل آثار تاریخی در فهرست میراث جهانی هستند. با ثبت اخیر 
»مهارت ساختن و نواختن دوتار ایرانی« در فهرست یونسکو، سهمیه سال 

۲۰۱۹ ایران از لیست جدید )ساالنه( این سازمان تکمیل شد.
 آن طور که مقامات حوزه میراث فرهنگی کشــورمان طی سال های اخیر 
اعالم کرده اند، هر یک از کشــورهای عضو یونســکو، ساالنه بین یک تا 
دو ســهمیه از لیست جدید ساالنه این سازمان برای ثبت آثار فرهنگی و 

تاریخی دارند. 
کشــورها ســاالنه هرکدام چندین اثر ملموس و ناملموس مدنظرشان را 
به عنوان نامزدهای ثبت جهانی به یونســکو ارائه می دهند اما در نهایت از 
بین همه آثار معرفی شــده، تعداد محــدودی ار آثار مورد پذیرش نهایی 
قرار می گیرند. ایران در ســال ۲۰۱۹ موفق شــد یک اثر ملموس طبیعی 
-جنگل های هیرکانی- و یک اثر ناملموس فرهنگی و هنری -دوتار- را در 
لیست آثار جهانی یونسکو به ثبت برساند. دوتار ایرانی یکی از مهم ترین و 
کهن ترین و محبو ب ترین ابزارهای موسیقی ایرانی است که طی قرن ها در 
مناطقی از ایران به شکل خاص و گسترده و در سایر نقاط کشور به صورت 

متداول نواخته شده است. 
دوتار از جمله ســازهای موسیقی معاصر ایران محســوب می شود. دو 
تار جزو ســازهای زهی- زخمه ای فولکلوریک جوامع محلی روستایی 
و شــهری ایران اســت با این تفاوت که قدمت و رواج آن بیش از سایر 
ســازهای فولکلوریک ایران است. ثبت یک اثر جدید در یونسکو از یک 
کشــور، یک امتیاز جدید به مجموعه جذابیت های گردشگری آن کشور 
اضافه می کند. توریست های جهانی معموال یکی از معیارهای اصلی خود 
برای انتخاب مقصد گردشــگری را تعــداد و ویژگی های آثار فرهنگی، 

تاریخی و هنری ثبت شده از آن کشور در سایت یونسکو قرار می دهند.
 درحال حاضر بیش از هزار اثر در یونسکو از بیش از ۱۹۰ کشور به ثبت 

رسیده است.
 »میهمان نوازی اربعین« هم جهانی شد

البته عراق نیز با اربعین جهانی شــد. در جریــان اجالس میراث جهانی 
یونســکو در کلمبیا، پرونده "ارائه خدمات و میهمان نوازی در پیاده روی 
اربعین"در فهرست میراث جهانی ناملموس بشری یونسکو به ثبت رسید.

چهاردهمین اجالس کمیته میراث ناملموس یونســکو از تاریخ ۹ تا ۱۴ 
دسامبر )۱۸ تا ۲3 آذر( در شهر بوگوتا پایتخت کلمبیا برگزار شد و پرونده 
"ارائه خدمات و میهمان نوازی در جریان پیاده روی اربعین" که از ســوی 
کشور عراق ارائه شده بود پس از بررسی به عنوان یکی از میراث جهانی 

ناملموس بشری در یونسکو به ثبت رسید. 
موکب های اربعین حسین )ع( هر ساله درایام اربعین از سوی مردم عراق 
در مســیرهای پیاده روی برپا می شود و در این موکب ها پذیرایی، اسکان 
زائران و همچنین خدمات فرهنگی از سوی موکب داران عراقی به زائران 
ارائه می شــود. همچنین در این موکب ها برخی موکــب داران ایرانی نیز 

حضور دارند و به ارائه خدمات به زئران می پردازند.

■ دوبیتی باباطاهر 
گل امروز مو فردا خزان بی جهان خوان و خالیق میهمان بی  

بما واجن که اینت خانمان بی سیه چالی که نامش را نهند گور  

■ حدیث:
امام علی )ع(:

کسی که بداخالق است ، خانواده اش از او خسته  و بیزار می شوند .    
الكافي : ج ۸ ص ۲۳ ح ۴
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 سالهاســت چگونگــی ارائــه خدمــات به 
گردشــگران در هتل های همدان مورد نقد است . 
برخی معتقدند در همدان اصول تشریفات آنگونه 
که باید در هتل های استان بر اساس استانداردهای 
ملی رعایت نمی شود. حاال خبر می رسد در حوزه 
آموزش هتلداری اســتان وارد عمل شده است اما 
این آموزش در حوزه فنی وحرفه ای اســت . در 
حالیکه مدارک مورد تایید و استانداردهای آموزش 
هتلداری توسط میراث فرهنگی صادر میشود حال 
این ســوال ایجاد می شــود که آیا آموزش دیده ها 
در هتلــداری فنی حرفه ای که بر برخی بخش های 
هتل ها نظارت می کند مورد تایید میراث فرهنگی 

خواهند بود؟ 
در این زمینه سرپرســت مرکز آموزش هتلداری و 
گردشــگری فنی وحرفه ای غرب کشور از اعطای 
دیپلم هتلــداری در دوره های کارودانش اســتان 
خبــر داد و گفت: به  تازگی مجــوز اعطای دیپلم 
هتلداری در مقطــع کارودانش در ایــن مرکز را 
دریافت کرده ایم و دانش آموزانی برای شرکت در 

این دوره ها پذیرفته شده اند.
الناز نقوی با بیان اینکه در سایر نقاط جهان حرفه ها 
مدام در حال پیشرفت و تغییر هستند و سازمان فنی 
و حرفه ای نیز همگام با این تغییرات پیش می رود، 
به برنامه های مرکز هتلداری اشاره و اظهار کرد: این 
مرکز به عنوان نخستین مرکز هتلداری و گردشگری 
غرب کشور فعالیت خود را آغاز کرده و حرفه هایی 

که رویکرد گردشگری دارند را آموزش می دهد.
وی گردشــگری غذایی را به عنــوان جدیدترین 
حوزه در گردشگری کشور معرفی کرد و افزود: با 
یکی از شرکت های فعال بین المللی در حوزه تولید 
صنایع غذایی تفاهم نامه آموزشی منعقد کرده ایم تا 
عالوه بر آموزش توسط اســاتید مجرب، بتوانیم 
از خدمات تأمین مــواد مورد نیاز برای حرفه های 
مرتبط با تولید خوراکی هایی چون نان، شکالت و 

شیرینی بهره مند شویم.
سرپرســت مرکز آموزش هتلداری و گردشگری 
فنی وحرفه ای غرب کشــور با اشاره به گذشت ۶ 
ماه از آغاز فعالیت مرکز هتلداری بیان کرد: برنامه 
دوره های آموزشــی ۶ ماهه دوم مرکز نیز طراحی 

شده و به زودی برگزار خواهد شد.
وی حرفه کافه نان را به عنوان یکی از جدیدترین 
مشاغل پرطرفدار در دنیا معرفی کرد و گفت: بیش 

از ۱۵۰ نــوع نان وجود دارد کــه هنوز در همدان 
به خوبی معرفی نشــده، شکالت سازی براساس 
ذائقه افراد نیز از دیگر مشاغل مورد توجه و به روز 
است که در این مرکز دوره های آموزش آن برگزار 
می شود و افراد با سرمایه گذاری کمی می توانند در 

این زمینه فعالیت کنند.
نقوی بــا تأکید بر رویکرد گردشــگری اســتان 
همدان در ســند چشم انداز خاطرنشان کرد: استان 
همــدان با اســتانداردهای مورد نیــاز در صنعت 
گردشــگری فاصلــه زیــادی دارد و حتی نحوه 
برخورد گارسون های رستوران ها نیاز به آموزش و 
فرهنگسازی دارد و نادیده گرفتن این موارد باعث 
شده شهر همدان به عنوان یک مقصد گردشگری 

در جذب توریست موفق نباشد.

وی با اشاره به برگزاری دوره های هتلداری یادآور 
شد: متأسفانه در استان همدان افرادی که در حوزه 
هتلداری فعالیــت می  کنند، فاقد آموزش های الزم 
برای حرفه موردنظر هســتند و یا بعضاً توســط 
هتل ها آموزش های پراکنده ای را دریافت می کنند 
که در این مرکز، کارجویان می توانند قبل از ورود 
به حرفه هتلــداری آموزش های الزم را ببینند و با 

مهارت مورد نیاز به شغل موردنظر وارد شوند.
نقوی تعداد رشــته های آموزشی موجود در مرکز 
هتلداری را اعالم کرد و گفت: ۱۵۰ رشــته صنایع 
دســتی، ۶۷ رشته در حوزه خدمات تغذیه ای، ۵۶ 
رشــته در زمینه هتلداری و 3۸ رشــته در حیطه 
گردشگری در مرکز هتلداری آموزش داده می شود 
و رشــته هایی مانند کنترل استرس، فن بیان و فن 
پذیرایی نیز برای نیروهای خدماتی ادارات برگزار 

شده است.
وی از اعطــای دیپلــم هتلــداری در دوره هــای 
کارودانش استان خبر داد و گفت: به تازگی مجوز 
اعطای دیپلم هتلداری در مقطع کارودانش در این 
مرکــز را دریافت کرده ایــم و دانش آموزانی برای 
شــرکت در این دوره ها پذیرفته شــده اند و دیپلم 
نان و شیرینی نیز برای دانش آموزان کارودانش در 

حال تدوین و اخذ مجوزهای الزم است.
نقوی افزود: در استان همدان محلی برای گردآوری 
سایر صنایع دستی در کنار هم وجود ندارد و ما در 
این مرکز ســعی داریم چنین مجموعه ای را ایجاد 
کنیم تا افراد با ورود به این محل آموزشــی، سایر 
رشــته های صنایع دستی را مشــاهده کرده و آشنا 
شوند و براساس عالقه و استعداد در دوره موردنظر 

خود شرکت کنند.
وی در ادامه گفت: مدارک ارائه شده از سوی این 
مرکز بین المللی اســت و کارآمــوزان پس از اخذ 
آن عالوه بر اســتفاده از مزایای واحدهای صنفی 
در سایر کشورها نیز می توانند به فعالیت بپردازند 
همچنان که در سال گذشته تعدادی از کشورهای 
اروپایی درخواست جذب نیروی موردنیاز از فنی 
و حرفه ای اســتان همدان را داشته اند و ۱۰۰۱ نفر 

نیروی معرفی شده را به کار جذب کرده اند.
سرپرســت مرکز آموزش هتلداری و گردشگری 
فنی وحرفه ای غرب کشور در پایان زمان دوره های 
آموزشــی را از ۴۰ تا 33۰ ســاعت اعالم کرد و 
یادآور شد: با توجه نوع دوره مدت زمان هر دوره 
متفاوت است و در پایان هر دوره مدرک ILO به 

مهارت آموزان ارائه می شود.

دانش آموزان همدانی 
دیپلم هتلداری می گیرند

خواستیم بنویسیم #بدون- شرح
 اما کلمات یکی پس از دیگری رقابت 
کردند تا در وصف زنی که همه آنچه در 
توان دارد را یک جا به دوش میکشد شعر 

شوند 
اینجا زنی دیده می شود که تمام توانش در  
یک دست رزق و روزی را  و تمام ناتوانی 
اش با عصای افتاده اش بر زمین غرورش 

را چسبیده است .....
آن  است  نادیدنی  آنچه  هر  باید  گاهی 

دید ....
زمان # مهرماه ۱۳۹۸

مکان : همدان _ فلکه پاسداران ، خیابان 
شاه حسینی 

#ارسال_مخاطب_دستگیرنده 




