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رعايت حق الناس
 1- آنچه در عالم سياست عرفى كم پيدا 
و در مواقعى ناياب است ، موضوع اخالق 
و رعايت آن در سياست ورزى و فعاليتهاى 
سياسى اســت.به همين دليل نگاه غالب به 
سياست به عنوان ابزارى براى كسب قدرت، 

نگاهى به مقوله اى خشن...

تبريك و تهنيت

مديريت شركت قطعه سازان سينا
يزدى

دوست گرامى 

جناب آقاى مسعود توتونچيان 
بدين وسيله برخود الزم مى دانيم 

كسب رتبه صادر كننده نمونه در سال 98 را 
كه نشان از شايستگى شما و همكاران سخت 
تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  است  كوشتان 
عرض نموده، اميد است كسب اين رتبه گامى 
مثبت و اميدوار كننده در مسير حضور تاثير 
و  توليدى  هاى  صحنه  در  شما  بيشتر  گذار 

صادراتى باشد.

تبريك و تهنيت

شهردارى و شوراى شهر كرفس

جناب آقاى 

مهندس داريوش حسينى 
مديركل محترم راه و شهرسازى 

استان همدان
مبناى  و  مديران  خصلت  كاردانى  و  درايت 
انتخاب بزرگان براى نشاندن افراد اليق بر مسند 
مديريت است. لذا انتصاب شايسته حضرتعالى در 
عرض  تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  جديد  سمت 
نموده، اميد است در پناه الطاف الهى در راه خدمت 

همواره موفق و مويد باشيد.

بزرگترين وقف 
فرهنگى در همدان 

شكل گرفت

اذكايى 
خانه خود را 
وقف  كتابخانه
عمومى كرد

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

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

 مجهز به واحد طراحى و ليتوگرافى

مجتمع  بزرگترين 
بندى  بسته  و  چاپ                                                                                                                                                                             

كشور درغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 سال هاست مى نويسيم و مى خواهيم 
كه ميراث فرهنگى، نيــروى انتظامى و 
دســتگاه قضايى جلوى فعاليت تورهاى 
همواره  بگيرند.  را  گردشگرى  غيرمجاز 
گزينه هــاى زيــادى براى ســفر وجود 
دارد و اســتفاده از خدمات آژانس هاى 
مســافرتى يكى از راه هاى مطمئن براى 
مردم اســت. در اين شــرايط، افزايش 
نامتعارف تورهاى مســافرتى غيرمجاز، 
را  مســافرتى  آژانس  دفاتــر  فعاليــت 
تحت الشــعاع قرار داده و به معضلى در 

زمينه گردشگرى تبديل كرده است. 
حــاال مدير پيشــگيرى از وقــوع جرم 
دادگســترى همــدان خبر داده اســت، 
با هدف پيشــگيرى از وقــوع جرم، با 
تورهاى گردشگرى غيرمجازى كه اقدام 
به تبليغــات در فضاى مجازى مى كنند، 
برخورد خواهد شد.اين خبر اين اميد را 
مى دهد كه از اين پس فعاليت راهنمايان 
گردشــگرى و دفاتر خدمات مسافرتى 

قانونمند، جدى تر شود. 
حســين عســگرى با اعالم اين خبر كه 
اخيراً تعدادى از افراد سودجو با تبليغات 
در فضــاى مجــازى نظير شــبكه هاى 
اينســتاگرام و تلگرام اقدام به برگزارى 
تورهاى گردشــگرى غيرمجاز مسافرتى 
تحــت عناوينــى نظيــر طبيعت گردى، 
كويرگــردى، كوه پيمايى مى كنند، اظهار 

كــرد: برگزاركننــدگان تورهاى مذكور 
هيچ گونه مجــوز رســمى و قانونى از 
مبــادى ذى ربط اخــذ نكرده اند و اقدام 

آنان در برگزارى تور غيرقانونى است.
وى ادامــه داد: نظر بــه رعايت نكردن 
مقــررات قانونــى و فقــدان ضابطــه 
مشخص در برگزارى اين قبيل تورها و 
به منظور حمايت از تورهاى مســافرتى 
مجاز كه ضوابط و مقــررات قانونى را 
رعايت مى كنند، با هدايت و راهبرى اين 
معاونت، شناسايى و برخورد با تورهاى 
دســتگاه هاى  دســتور كار  در  غيرمجاز 
متولــى ســاماندهى گردشــگرى قرار 

مى گيرد.
عســگرى در پايان به شهروندان توصيه 
كرد ضمن پرهيز از انجام ســفر توسط 
تورهاى غيرمجاز، به منظور پيشگيرى از 
وقوع جــرم و نيز تأمين امنيت فردى از 
تورهاى مجاز استفاده كرده و والدين نيز 
از شركت فرزندان خود در اين برنامه ها 
خوددارى كنند.منوچهر احقر مدير عامل 
يكى از دفاتر خدمات مسافرتى همدان، 
در گفت وگو با همدان پيام از معضالت و 
غيرمجاز  گردشگرى  تورهاى  مشكالت 

مى گويد. 
 شرايط آژانس هاى مجاز

وى معتقــد اســت: آژانس مســافرتى 
شغلى نيست كه هر شــخصى بخواهد 

وارد اين حرفه شــود و آن را ادامه دهد. 
براى اين شغل داشتن تجربه، تخصص، 
تحصيــالت و مــدارك الزم اســت و 
شــخص متقاضى اين حرفه نبايد شغل 

ديگرى داشته باشد.
دفتــر آژانــس مســافرتى بايــد مدير 
فنــى و اپراتور قطار داشــته باشــد و 
ســازمان  نزد  بانكى  ضمانت نامه هــاى 
ميــراث فرهنگــى، صنايــع  دســتى و 
گردشــگرى كه متولى اصلى اين شغل 
است، گذاشته شــود. مساحت دفتر هم 

بايد از 40 متر مربع به باال باشد. 
وى بيــان كــرد: از قديم اين شــرايط 
بوده اســت ولى اكنون متاسفانه بسيارى 
از اشخاص كه بعضًا مشاغلى هم دارند 
با انجــام تبليغات، تورهــاى زيارتى و 
تفريحــى برگــزار مى كننــد. حتى در 
بســيارى از ارگان ها و اداره ها مى بينيم 
كه كارمندان تورهاى گردشگرى تشكيل 
مى دهنــد. اين اتفــاق در دانشــگاه ها، 
مدارس و بســيارى از نهادهاى عمومى 
ديگر هم توســط هيأت هاى امنا شكل 
گرفته اســت. حتى در ايــن ميان تعداد 
فعاليت  هــم  خانگى  تورهــاى  زيادى 

مى كنند. 
 نبود نظارت

اين مسئول دفاتر آژانس مسافرتى گفت: 
دليل  به  غيرمجاز  گردشــگرى  تورهاى 

اين كه هزينه  حقوق پرســنل دفتر، بيمه 
مســافران، ماليات و اجاره دفتر ندارند 
و در زمــان ثبت نام مبلغى كمتر از دفاتر 
آژانس مســافرتى از مسافران مى گيرند، 
ولــى آنها چــون ضمانت نامــه و تعهد 
ندارند در صورت بروز مشكل نمى توان 

با آنها برخورد كرد.
در ايــن ميان، تورهــاى غيرمجازى هم 
داريم كه در حين ســفر بــه بهانه هاى 
مختلف هزينه هاى ديگرى از مســافران 
دريافت مى كنند. عالوه بر اين ها، بيشتر 
ايــن تورهــا خودروهاى اســتاندارد و 

مناسب مسير هم تهيه نمى كنند. 
 حمايت ميراث فرهنگى

وى تصريح كرد: با توجه به افزايش بيش 
از حد تورهاى گردشگرى غيرمجاز، به 
حمايت ســازمان متولى ايــن امر يعنى 
ســازمان ميراث فرهنگى نياز داريم. اين 
ســازمان بايد با كمك نيروى انتظامى، 
و  قضايى  دستگاه  اماكن، مسئوالن  اداره 
گردشگرى  نابسامانى  اين  جلو  دادستان 

را بگيرند. 
اين فعال گردشــگرى افــزود: ما فقط 
مى توانيم اين تورها را شناســايى كنيم، 
ولى قدرت اجرايى نداريم. اشخاصى با 
لباس قانون بايد بيايند و با تعهد گرفتن 
و سپس با جريمه و در نهايت خواباندن 

اتوبوس جلو آنها را بگيرند. 

مدير پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان خبر داد

برخورد با تورهاى گردشگرى غيرمجاز
■ مسافران در دام تورهاى غيرمجاز

اعتراض رانندگان ون  در همدان جواب داد 

بازگشت 200 ليترسهميه كسرشده به كارت هاى سوخت
■ ون ها 600 ليتر سهميه سوخت دارند

شهردار گيان خبرداد

طرح بازآفرينى شهرگيان 
تصويب شد

■ خروج 70درصد بافت فرسوده گيان از بالتكليفى

اعتبار رمز دوم پويا 120 ثانيه شد

خداحافظى با فيشينگ!
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عادت هاى غلطيا
 ارتباطى با سنت هاى خوب ندارد

قشــرهاى  درگيــرى  اوج  در  اين روزهــا   
مختلف مردمان ايرانى با مشــكالت اقتصادى و 

صورت هاى زيبا و مهربانى...
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رعايت حق الناس
 1- آنچــه در عالم سياســت عرفى كم پيــدا و در مواقعى ناياب 
اســت ، موضوع اخالق و رعايت آن در سياســت ورزى و فعاليتهاى 

سياسى است.
به همين دليل نگاه غالب به سياســت به عنوان ابزارى براى كســب 
قدرت، نگاهى به مقوله اى خشن، تهى از اخالق و در اصطالح وادى 

بى پدر و مادرى است.
2- سياســت عرفــى رابطه اى با دين ندارد و تكليــف خود را بادين 
مشــخص كرده و دنيا را براى قيصر و دين را براى كليسا سهم بندى 

كرده است.
اين مفهوم هرچند گسترده تر از مفهوم سكوالريسم است اما در عمل 
با مفهوم سكوالريسم تعريف شده و درايت غالب سياست عرفى تبليغ 

شده و كار خود را پيش برده است.
3- مفهوم آزادى و برخــوردارى از اين حق دربرگيرنده تمام آزادى 
نيســت و در سياســت عرفى اين مفهوم با شــاخص امنيت افراد و 

آزادى هاى جمعى محدود شده است.
به اين معنى كه فرد تا جايى آزاد است كه امنيت فرد ديگر و جامعه را با 
خطر مواجه نكند و آزادى ديگران با آزادى او با مخاطره مواجه نشود.
4- بى اهميتى اخالق در سياست عرفى اين مجوز را به فعال سياسى 
و سياستمدار مى دهد كه از هر وسيله اى براى دستيابى به هدف استفاده 

كرده و پيروزى بر رقيب را با هر روش غير اخالقى جستجو كند.
از اين منظر است كه هدف، وسيله را توجيه مى كند و هدف است كه 

از هر شاخص و حقى ارزشمندتر است.
5- مــردم ســاالرى دينى به عنــوان نظامى مبتنى بــر رأى مردم در 
چارچوب دين، نظامى براى پيوند دين و سياســت و ابطال مجوز بى 

اخالقى در سياست عرفى است.
در اين نظام است كه بنيان گذار آن از اينكه ما مأمور به تكليف هستيم 
و نه نتيجه ســخن مى گويد تا همگان بدانند هدف و دستيابى به آن، 
وســيله را توجيه نمى كند و تكليف بايد در محيطى شرعى و اخالقى 

ادا شود.
6- پيوند فقه و سياســت در ايــران همواره باعــث پويايى و ايجاد 
راهكارهاى جديد براى پيشــبرد سياست و رعايت اخالق و شرع در 

اين عالم به ظاهر خشن و وحشتناك شده است.
از جمله فتواى رهبر معظم انقالب در حق الناس دانســتن رأى مردم 
كه به رعايت حق الناس در فرايند انتخابات تعميم يافته است ، فتوايى 
بسيار قابل تأمل و ارزشمند در قوام و تقويت مردم ساالرى دينى است.
7- اكنون فرايند انتخابات حق الناس است به اين مفهوم كه حق انتخاب 
شوندگان و انتخاب كنندگان در حكم حق الناس بوده و رعايت آن بر 

همه الزامى و تكليف شرعى است.
با اين نــگاه تالش براى ضربه زدن به رقيب، ارســال كد غلط براى 
تاثيرگذارى در بررسى صالحيت ها و از ميدان به در كردن رقبا، بررسى 
صالحيت سليقه اى و جناحى، بى توجهى به قانون و بى اخالقى، همه 

از جمله موارد مهمى است كه حق الناس در آن قابل پيگيرى است.
اميد اســت همه فعاالن سياسى و دست اندركاران انتخابات با رعايت 
حق الناس شــرايط رقابتى ســالم، آزاد، امن و قانونى را در انتخابات 

مجلس فراهم كنند.

مجموعه ادارى و خدماتى باغ بهشت همدان به سايت 
جديد منتقل مى شود

 تا چند روز آينده مجموعه ادارى و خدماتى باغ بهشت همدان به سايت جديد منتقل 
مى شود.

رئيس اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان با اشاره به اينكه سايت قديمى باغ بهشت با 
گذشت 57 سال ديگر پاسخگوى نيازها نبود و مشكالتى را در زمينه ارائه خدمات به مردم 
داشتيم گفت: فضاى غسالخانه، سردخانه، واحد ادارى، پاركينگ، فضاى سبز، خيابان هاى 

مجاور تقريبا 60 سال پيش ساخته شده بود و مشكالتى وجود داشت.

حجت االســالم حســن رضــوى در گفت وگــو بــا فــارس بــا بيــان اينكــه طــرح جامــع 
مجموعــه كامــل ادارى و خدماتــى بــراى آن در نظــر گرفتيــم كــه از ســال 93 اقدامــات 
ــده و در 20 روز  ــام ش ــات انج ــد اقدام ــزود: 99 درص ــده بود اف ــاز ش ــى آن آغ عمران
ــى  ــى از فضــاى ادارى و خدمات ــه كامل ــه مجموع ــردارى مى رســد ك ــه بهره ب ــده ب آين

اســت.
وى با اشاره به اينكه مصالى نماز براى اقامه نماز ميت به مساحت 600 متر مربع در اين 
فضا ديده شده است گفت: ساختمان غسالخانه زنانه و مردانه به صورت مجزا ساخته شده 

و ايجاد سايت ادارى براى پذيرش متوفيان از ديگر موارد است.
وى با اشاره به اينكه استقرار سازمان پزشكى قانونى براى حضور پزشك و صدور گواهى 

فوت از ديگر اقدامات است خاطرنشان كرد: محلى براى دفتر نماينده ثبت احوال در نظر 
گرفته شده كه كار صدور گواهى فوت و ابطال شناسنامه در همان جا انجام شود.

رئيس اوقاف و امور خيريه شهرســتان همدان با بيــان اينكه آمبوالنس هاى خصوصى و 
باغ بهشــت در مكانى مستقر مى شــوند گفت: يكى از معضالت موجود نبودن فضا براى 
پارك خودروها بود كه 3 پاركينيگ ويژه در نظر گرفته شده و هر كدام براى جانمايى 250

خودرو آماده است.
رضوى از هزينه 4 ميليارد تومانى در ساخت اين پروژه خبر داد و گفت: با منابع داخلى و 
اخذ وام از سازمان اوقاف و امور خيريه كشور به منظور رفاه حال همشهريان، اين پروژه 

آماده شده است.

70 نقطه حادثه خيز 
در همدان شناسايى شد

لزوم بازسازى بيمارستان فاطميه

 رئيس شــوراى مشاركت هاى بانوان مجمع خيرين سالمت كشور 
با تاكيد بر اينكه بايد تمام ســازمان هاى مردم  نهاد در حوزه ســالمت 
ساماندهى شوند گفت: شوراى زنان مجمع خيرين سالمت همدان با 

راه اندازى سفيران سالمت يكى از مراكز پيشگام است.
شــهال ميرگلوى بيات در گفت وگو با فارس بــا بيان اينكه 50 درصد 
جمعيت كشور را بانوان تشكيل مى دهند افزود: از اين ظرفيت مى توان 
براى جمع آورى كمك ها و مشاركت هاى مردمى در پروژه هاى ملى و 

منطقه اى تعريف شده توسط وزارت بهداشت استفاده كرد.
وى با بيان اينكه حوزه معاونت بهداشتى وزارت بهداشت «پيشگيرى 
توســط بانوان در حوزه خانواده» را مورد توجه قرار داده است اضافه 
كرد: امروزه اكثر مرگ و ميرها در اثر بيمارى هاى غيرواگير اســت و 
بسيارى از اين موارد با پيشگيرى در سطح خانواده جلوگيرى مى شود.

وى با تاكيد بر اينكه زنان بايد در ساخت بيمارستان هايى براى جامعه 
زنان پيشگام باشند گفت: بيمارستان هاى دولتى كشور از جمله مركز 
آموزشــىـ  درمانى فاطميه قدمت طوالنى دارند و نيازمند بازســازى 
و نوسازى هســتند.رئيس شوراى مشاركت هاى بانوان مجمع خيرين 
ســالمت كشور تصريح كرد: الزم اســت با جذب خيرين و دريافت 
كمك هاى مردمى ترميم، بازســازى و نوسازى شوند و شروع فعاليت  

بانوان با ساخت بيمارستان هاى فعال در حوزه زنان باشد.
وى در خصوص نقش نمايندگان مجلس در راســتاى كمك به مجمع 
خيرين ســالمت خاطر نشــان كرد: نمايندگان مى توانند در حوزه هاى 
انتخابيه خود به دليل ارتباط با خيرين متعدد و حضور در مجامع مختلف، 
افراد را به سرمايه گذارى در حوزه سالمت تشويق كنند.ميرگلوى بيات در 
پايان از متخصصان حوزه هاى علوم پزشكى نيز درخواست كرد كه در 

حوزه پيشگيرى و درمان ياريگر مجمع خيرين سالمت باشند.

عادت هاى غلط
 ارتباطى با سنت هاى خوب ندارد

مهدى ناصرنژاد  »
 اين روزهــا در اوج درگيرى قشــرهاى مختلف مردمــان ايرانى 
با مشــكالت اقتصادى و صورت هاى زيبــا و مهربانى كه به اصطالح 
خودمان با ســيلى ســرخ نگه داشــته مى شود، بســيارى عادت هاى 
من درآوردى و غلط به اســم ســنت  و آئين ايرانى رواج داده مى شود! 
كه براى احوالپرسى هاى فاميلى و برقرارى صله رحم بسيار سنگين و 

هزينه بر تمام مى شود!
متأســفانه چنين عادت هاى غلط و افراط گرايانه اگر چه به ظاهر هم 
در اغلب مناســبت ها و دورهمى ها و ميهمانى هاى فاميلى براى ارج 
نهادن به مقام ميزبان و قدرشناســى از اظهــار لطف او جهت برپايى 
چنين دورهمى ها به عمل مى آيد و هدف همان اســتحكام پيوندهاى 
دوستى و فاميلى است، وليكن در بطن خود يك جورايى بذر نفاق و 
دورى و پرهيز از صله رحم واقعى و بى شيله و پيله در حريم دوستى و 
فاميلى و هرچه آشنايى است، مى پاشد و در دراز مدت غبار فراموشى 

و بى خبرى در دل ها مى نشاند!
در ســنت هاى شيرين ايرانى و سفارش تمام بزرگان دينى هر حركت 
و هر مهربانى و هر نوع دوستى و اتحاد فاميلى و قومى داراى معانى و 
فلسفه اى ديرينه و نهادينه شده است كه در عادت هاى من درآوردى و 
سليقه اى اينچنين نيست. پايه و مبناى سنت هاى كهن ايرانى در تعاون 
و اتحاد و كمك به شــكل گيرى زندگى هاى جديد و آســان ساختن 
مشــكالت براى نوع بشر گذاشته شده اســت و مصداق آن كمك به 
فراهم آوردن يك زندگى جديد براى زوج هاى جديد در عروسى هاى 
قديم اســت كه با همت بزرگان و افراد فاميل و دوستان و همسايگان 
فراهم مى شد و اينگونه سنت ها، آنقدر در فضايى ساده و بى آاليش و 
بدون تشــريفات اضافى برگزار مى شد كه با كمترين هزينه و زحمت 
براى ديگران به پايان مى رسيد و صاحب مراسم و عروسى هم عالوه 
بر گردآوردن لــوازم كوچك و ضرورى زندگــى جديد، براى خود 
مختصر سرمايه اى هم به دست مى آورد كه با آن به نسبت هنر و توان 
خويش راه زندگى آينده را نيز هموار مى ساخت، اما عادت هاى جديد 
كه وارد سنت هاى درست و اصولى ايرانيان شده است، عالوه بر اينكه 
جوان هاى ما را نســبت به تشكيل زندگى مشــترك دلسرد مى سازد، 
هزينه هاى گزافى هم به خانواده ها چــه براى برگزارى يك ميهمانى 
و چه شــركت در يك ميهمانى تجملى به اسم رسم و سنت تحميل 

مى سازد و در مجموع هم هيچ مشكلى از كسى حل نمى شود.
در جامعــه ايرانى امــروز به خودمان عادت داده ايــم به هر ميهمانى و 
دورهمى كه دعوت مى شــويم، ابتدا با دغدغه هاى فراوان به فكر تهيه 
يك كادوى مناسب بيفتيم كه در خيلى موارد لذت شيرينى دورهمى هاى 
فاميلــى را بــه كام خودمان تلخ مى كند و ناخودآگاه نســبت به چنين 
رفت وآمدها و ديدوبازديدها دلسردمان مى سازد. و نتيجه همين مى شود 
كه بسيارى از خانواده هاى ايرانى در زمان حال، سال به سال حتى فاميل 
و بســتگان درجه يك خود را نمى بينند و براى قصور خود ،كار فراوان 
ودرگيرى هاى ادارى و مدرسه و دانشگاه بچه ها و هزاران بيمارى خود 

ساخته را، بهانه كم رنگ شدن قطع رابطه قرار مى دهند.
متأسفانه در جامعه امروز ما انواع مدهاى نامتعارف و لباس هاى رنگارنگ 
مالك حضور و يا غيبت بسيارى از خانم ها در رفت و آمدها و ارتباط هاى 
فاميلى است كه به خودى خود به يك فرهنگ غلط و عادت بازدارنده بر 
جامعه ايرانى تحميل ســاخته است و ريشه تمام مشكالت امروزى ما 
اين است كه فرهنگ و خلق و خوى بيگانگان را مالك روابط فاميلى و 
اجتماعى خويش قرار مى دهيم و ردوبدل ساختن انواع كادو،گل،شيرينى 
و شكالت را به بهانه هر ميهمانى غيرمناسبتى در دستور كار خود داريم 
كه چنين عادت هاى نامتعارف و رواج يافته اى، نه تنها پيوند دوســتى و 
فاميلى را مستحكم تر نمى كند بلكه بسيارى هم ساختارشكن و سد راه 
رابطه هاى بى غل و غش و بى آاليش و مهربانانه فاميل هاى دور و نزديك 
اســت و نتيجه اينكه به يقين در جامعه امروز بــا اغلب عموزاده ها و 
خاله زاده ها و سالله عمه و دايى و فالن كس و بهمان كس كه از يك ريشه 
و تبار هستند همديگر را نمى شناساند و اگر بر حسب اتفاق در خيابان 
و كوچه اى هم از كنار هم بگذرند، ققط و فقط تصويرى سياه و سفيد و 

برفك زده از ذهن تنبل آنان عبور خواهد كرد!!

1- پويــش هاى انتخاباتى، در حال افزايش در اســتان اســت. گويا 
راه اندازى اين پويش ها نوعى رقابت و يارگيرى انتخاباتى است. گفتنى 

است برخى از اين پويش ها بر تخريب رقيب، استوار است.
2- تالش برخى فعاالن سياســى براى رد صالحيت رقبا ى انتخاباتى 
آغاز شده اســت. گويا اعالم كدهاى تخلف رقيب به صورت عمومى 
براى اســتفاده در رد صالحيت، از جمله اين تالش هاســت. گفتنى 
اســت برخى براى اعالم اين كدها از توييتر كه در ايران فيلتر است، 

بهره مى گيرند.
3- اصولگرايان به انعطاف براى دســتيابى به ليســت واحد انتخاباتى 
دعوت شــده اند. گويا اين دعوت براى دستيابى به اجماع حداكثرى 
است. گفتنى است پيش بينى شــده در صورتى كه اين انعطاف انجام 

نشود، اصولگرايان با 3 ليست در انتخابات رقابت خواهند كرد.
4- تبليغات محيطى غير مســتقيم داوطلبان در استان، در حال افزايش 
است. گويا در اين نوع تبليغات شغل يا دستاورد داوطلب به صورت 
محيطى تبليغ مى شود. گفتنى است با افزايش اين نوع تبليغات، درآمد 

شهردارى ها هم افزايش يافته است.
5- هشــدارهايى براى بررســى دقيــق صالحيــت داوطلبان طرح 
شده اســت. گويا اين هشدارها در ارتباط با انحرافيون و زاويه داران با 
نظام بوده اســت. گفتنى است داوطلبانى كه سابقه طرفدارى سخت و 

همكارى با انحرافى ها را دارند، در همدان نيز ثبت نام داشته اند.

 بيش از 80 درصد بودجه مديريت شهرى 
در نيمه نخست امسال تحقق يافت.

معاون مالى و اقتصادى و قائم مقام شــهردار 
همدان گفت: شــهردارى همدان توانست در 
6 ماهه نخست امســال 82 درصد از بودجه 
مصوب را محقق كند كــه از اين ميزان؛ 87
درصد توسط شهردارى ستاد و شهردارى هاى 
مناطق، 82 درصد نيز توســط ســازمان هاى 
زيرمجموعه شــهردارى همدان محقق شد، 
همچنيــن در حوزه اداره امالك شــهردارى 
نيز شــاهد تحقــق 100 درصــدى بودجه 

پيش بينى شده در بودجه هستيم.
رضا ابرار خــرم در ادامه افــزود: اين ميزان 
تحقق بودجه نســبت به ســال گذشته و در 
همين بازه زمانى، رشــد 85 درصدى داشته 
است به اين صورت كه در 6 ماه نخست سال 
گذشته، تحقق بودجه توسط شهردارى ستاد 

و شهردارى مناطق، 47 درصد و تحقق بودجه 
در مجموع توســط سازمان هاى زيرمجموعه 

57 درصد بوده است.
قائم مقام شــهردار بيان كــرد: در زمينه 
تحقق بودجه، شهردارى همدان در 6 ماه 

نخســت سالجارى جزء شــهردارى هاى 
برتر اســت و از آنجا كــه تحقق بودجه 
شهروندان  مشــاركت  نيازمند  شهردارى 
در پرداخــت عوارض اســت اين ميزان 
همكارى و  از  نشــان  تحقــق بودجه  از 

مشــاركت باالى شــهروندان همدانى  با 
دارد. شهرى  مديريت  مجموعه 

ابرار خرم در ادامه تصريــح كرد: اين ميزان 
از تحقق بودجه با توجه به شرايط اقتصادى 
حاكم بر كشــور و به تبع آن شهردارى، رقم 
بسيار خوبى اســت كه اين موضوع مرهون 
تالش هــا و كوشــش هاى همه جانبــه تمام 

مجموعه مديريت شهرى است.
قائم مقــام و معاون شــهردار همدان در 
پايــان گفت: على رغم تحقــق قابل قبول 
بودجه و همچنين رشد آن نسبت به سال 
گذشته، مجموعه مديريت شهرى در ادامه 
ســال، تمام توان و ظرفيت خود را براى 
تحقق كامل بودجه بــه كار خواهد گرفت 
كه اين امــر قطعاً خدمت رســانى بهتر و 
بيشــتر به شــهروندان همدانى را به دنبال 

خواهدداشت.

جايگاه در شغل 
رزيدنت در سراسر 
كشور خالى است

 رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا 
ضمــن تأكيد بر لــزوم ايجــاد ارتباط بين 
دانشــگاه و حوزه صنعت و كارآفرينى، از 
تدوين و ارائه 30 طرح مرتبط در اين زمينه 

در دانشگاه علوم پزشكى خبر داد.
رشــيد حيدرى مقــدم در آئيــن افتتاحيــه 
بيســتمين جشــنواره پژوهــش و فناورى 
دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا و تجليل از 
پژوهشگران برتر اين جشنواره، اظهار كرد: 
دانشگاه علوم پزشــكى همدان در سال 97

حدود 1000 طرح تحقيقاتى مصوب داشت 
كه 600 مقاله از آن استخراج شد و 12 ثبت 

اختراع داشتيم.
وى بــا بيان اينكه بيش از 5000 جلد كتاب 
براى كتابخانه دانشــگاه تهيه شــده است، 
خاطرنشــان كرد: 20 مركــز تحقيقاتى كه 
در دانشــگاه وجود دارد، اقدامات خوب و 
تحقيقات مؤثرى ارائه داده اند و 14 مجله در 
اين مجموعه در حال انتشــار است كه همه 
نشان از پويايى سيستم تحقيقات و فناورى 

دانشگاه دارد.
حيدرى مقدم با اشــاره بــه طرح هاى ارائه 
شده در حوزه صنعت بيان كرد: از معاونت 
تحقيقات و فناورى دانشگاه تقاضا دارم اين 
تعداد را حداقل به 2 برابر افزايش دهند كه 

در اين صورت دســت كم 3 ميليارد تومان 
آورده براى دانشگاه حاصل خواهد شد.

رئيــس دانشــگاه علــوم پزشــكى ابــن ســينا 
ــته  ــاه گذش ــه  ى م ــرد: در جلس ــار ك اظه
ــگاه در  ــد 640 جاي ــالم ش ــه اع وزارتخان
شــغل رزيدنــت در سراســر كشــور خالــى 
ــش  ــه گراي ــت ك ــن در حاليس ــت و اي اس
ــباع  ــى اش ــته هاى تحصيل ــى رش ــه برخ ب
نيازهــاى  بررســى  در  بنابرايــن  شــده،  
شــغلى كشــور و ايجــاد موازنــه بــا فضــاى 
ــورت  ــرش ص ــر نگ ــد تغيي ــى باي تحصيل

ــرد. گي
وى با بيــان اينكه خوشــبختانه در بودجه 
ســال 1400 اتــكا بــه منابع نفتــى كمتر 
لحاظ شده اســت، گفت: عبــور از اقتصاد 
تك محصولى كه ضرورت توســعه كشــور 
اســت، نيازمنــد تقويت ديگــر بخش هاى 

اقتصادى و توليد ثروت است.
وى با طرح اين پرســش كه دانشگاه با اين 
گستردگى وظايف چه جايگاهى در تصميم 
گيرى هاى كشور دارد؟ تصريح كرد: اتالف 
منابع در بخش كشــاورزى بسيار باالست و 
اين يكى از نقاطى است كه دانشگاه مى تواند 
با تحقيقات و پژوهش هــاى كاربردى مانع 

هدررفت منابع شود.
ابن  پزشــكى  علــوم  دانشــگاه  رئيــس 
ســينا اظهار كرد: حــوادث ترافيكى طى 
مقدس  دفاع  ســال   8 معادل  ســال،   10
جــان هموطنــان مــا را گرفته اســت و 
ايــن مى تواند از ديگر نقاطى باشــد كه 
برنامه هاى  در  دانشــگاه  ورود  ضرورت 

عملياتى كشــور را محرز كند.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه تحقيقاتى كه 
نتواند بخشــى از دغدغه هــاى جامعه را 
مى خورد،  خاك  كتابخانه هــا  در  كند  رفع 
گفت: ما بايد در دانشــگاه علوم پزشــكى 
دغدغه ســالمت جامعه را داشته باشــيم و 
از مشــكالت اين حــوزه بكاهيم كه يكى 
از مسائل مورد ابتال در اين حوزه استفاده 
بيش از حد از تلفن هاى همراه اســت كه 
بســيارى از افراد جامعه را دچار آرتروز 

خواهد كرد. گردن 
وى با بيان اينكه متأسفانه الگوى مشخصى 
در حوزه كارآفرينى وجود ندارد اما ناچار به 
پيشروى هســتيم، گفت: عضو هيأت علمى 
كه نتواند از علم خود در جامعه بهره بردارى 
كند، فرد چندان مفيدى براى جامعه نيست 
همچنيــن دانشــگاه وقتى بتوانــد بارى از 
دوش جامعه بردارد مؤثر واقع شــده وگرنه 

حضورى بى فايده دارد.
حيدرى مقدم تأكيد كرد: ناچار هستيم براى 
رشــد اين مملكت به ابزارهــاى جديد رو 
آوريم، رســالت ما اســتفاده از منابع نيست 
بلكه وقت آن رســيده كارى كنيم كه كشور 
رو به جلو حركت كند، طى 10 تا 15 ســال 
آينده هيچ يك از ما در اين سيســتم نيستيم 
اما وظيفه داريم براى پيشرفت كشور مسير 

را براى آيندگان هموار كنيم.
معاون تحقيقات و فناورى دانشــگاه علوم 
پزشــكى ابن سينا نيز در اين جلسه با اشاره 
به اينكه دانشگاه نسل سوم ضرورت توسعه 
اســت، اظهار كرد: موضوعى كه در حركت 

به ســمت دانشــگاه نسل ســوم بايد مورد 
توجه قرار گيرد، بررســى ثمره و خروجى 
كاربردى  اســت  الزم  كه  پژوهش هاســت 

باشند.  
سعيد بشــيريان خاطرنشــان كرد: دانشگاه 
پيشرفت هاى قابل توجهى در حوزه تربيت 
متخصص و ايجاد رشــته هاى جديد داشته 
و مى تــوان گفت پذيرش 240 دانشــجوى 
خارجى در اين دانشگاه يكى از ثمرات اين 

توفيقات است.
وى ادامه داد: در حوزه پژوهش نيز رشــد 
قابل توجهى ايجاد شده به طوريكه در سال 
2010 حدود 80 مقاله از دانشگاه ارائه شده 
و در ســال 2017 اين تعــداد به 600 مقاله 
رسيده است كه 5200 استناد از اين مقاالت 

صورت گرفته است.
ارتباطى  از  ابرازخرســندى  ضمن  بشيريان 
كــه بين دانشــگاه و حوزه صنعــت ايجاد 
شده اســت، گفت: با ايــن روند، حركت به 
شتاب بيشترى  ســوم  نسل  دانشگاه  سمت 
خواهد يافت چرا كه به يقين، دانشگاه هاى 
نســل ســوم بايد بتوانند توليدكننده ثروت 

باشند.
وى با اشــاره بــه انعقاد قــرارداد با حوزه 
صنعــت به ارزش 32 ميليــارد ريال مطرح 
كرد: در ســال 98 نخستين قراردادى كه در 
اين زمينه منعقد شــد، در رقابت با دانشگاه 

صنعتى شريف به دست آمد. 
در پايان اين مراســم از پژوهشــگران برتر 
تقديــر در بخش هاى اســاتيد، كاركنان و 

دانشجويان تجليل به عمل آمد.

 نزديك به 70 نقطه حادثه خيز در اين استان 
شناسايى شده كه ايمن ســازى اين مسيرها با 

تعامل اداره راهدارى در حال پيگيرى است.
جانشــين رئيس پليس راه همدان گفت: جاده 
فيــروزان - نهاوند از ســمت كنگاور به علت 
عرض كم و تردد زيــاد، جاده قديم همدان - 
ســاوه و دور برگردان پادگان قهرمان از جمله 

مسيرهاى حادثه خيز اين استان است. 
غالمعلى همايى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: 
نقاط حادثه خيز را بر اســاس ميزان ســوانح و 
شدت سوانح بر اساس آمار به دست آمده در 3 
سال پياپى و ضرايب پيش بينى شده براى سوانح 

فوتى، جرحى و خسارتى تعيين مى شود.
جانشــين رئيس پليس راه همدان اضافه كرد: 
ايــن مؤلفــه ها طبــق بازديدهــاى ميدانى و 
نشســت هاى مستمر كارشناســان پليس راه و 
راهدارى مشخص شده، همچنين آمار سوانح 

در نشست هاى تخصصى آناليز مى شود.
مســيرهاى  ايمن ســازى  براى  گفت:  همايى 
حادثه خيز، اضافه كردن شانه راه، عريض كردن 
جاده ها، نصب گاردريل و نيوجرسى، روكش 
آسفالت، خط كشى، نصب روشنايى و دوربين 

كنترل سرعت صورت مى گيرد.
وى يكى از علل بــروز حادثه جاده اى در اين 
استان را وجود مســيرهاى دوطرفه دانست و 
افزود: بايد مسيرهاى رفت و برگشت از جمله 
جاده غارعليصدر، فيروزان نهاوند، جاده قديم 

همدان - ســاوه و تويسركان - كنگاور با قرار 
دادن نيوجرسى از يكديگر جدا شوند تا شاهد 

سوانح رخ به رخ نباشيم.
جانشين رئيس پليس راه همدان بيان كرد: طرح 
زمستانى پليس راه از 20 آذر آغاز شده و تا 20 
اســفند ادامه دارد و نيروهاى پليس راه به همراه 
راهدارى و هالل احمر در مســيرهاى شريانى 
به ويژه در گردنه هاى برف گير آوج، اســدآباد، 

همه كسى، دخان و آورزمان تويسركان مستقر 
مى شوند.

همايى اضافه كرد: تيم هاى پليس راه به خصوص 
در مســيرهايى كه احتمال انســداد و بســته 
شــدن آن به خاطر ريزش بــرف وجود دارد 
حضور مى يابنــد و با هماهنگى اداره راهدارى 
نمك پاشى و پاكسازى جاده ها صورت مى گيرد.
وى از رانندگان خواست به توصيه هاى پليس به 

ويژه هنگام ريزش برف توجه كنند و رانندگان 
تريلر از گردنه هاى برفگير هنگام بارش سنگين 
برف تردد نكنند چرا كــه احتمال لغزندگى و 
مســدود كردن راه از طريق اين خودروها زياد 

است.
سرهنگ همايى گفت: در چند روز گذشته  6 
ســانحه جرحى رخ داده كه منجر به مصدوم 

شدن 6 تن شده است.

معاون مالى و اقتصادى و قائم مقام شهردار همدان خبر داد:

تحقق 82 درصدى بودجه مديريت شهرى در نيمه نخست امسال
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خبر خبر

كشف محموله هروئين در مالير
10 كيلوگرم هروئين با لفافه در شهرستان مالير كشف شد.

فرمانده انتظامى استان همدان در تشريح اين خبر بيان كرد: با تالش هاى 
اطالعاتى چند ماهه پليس مبارزه با مواد مخدر همدان بر روى يك باند 
قاچاق و توزيع موادمخدر مشخص شد، اعضاى اين باند قصد انتقال 

مواد مخدر از استان تهران به شهرستان مالير را دارند.
بخشــعلى كامرانى صالح افزود: با اشراف اطالعاتى و در يك عمليات 
هدفمند، هوشــمندانه و به موقع با كاركنان انتظامى شهرســتان مالير، 

خودرو سنگين قاچاقچيان در اين شهرستان شناسايى و متوقف شد.
وى بيان كرد: ماموران در بازرسى از اين خودرو، 10 كيلوگرم هروئين 
با لفافه كشــف كردند همچنين در اين عمليات 3 قاچاقچى دستگير و 

يك دستگاه خودرو سنگين و يك دستگاه موتورسيكلت توقيف شد.
كامرانى صالح با بيان اينكه انهدام باندهاى موادمخدر 12 درصد رشــد 
داشــته است اظهار داشــت: بيش از 4 تن و 742 كيلو گرم انواع مواد 
مخدر از ابتداى سالجارى تاكنون در اين استان كشف و ضبط شده است.

 كشف كاالى قاچاق از يك دستگاه اتوبوس 

رئيس پليس آگاهى اســتان همدان گفت: در پى كسب خبرى مبنى بر 
اين كه قاچاقچيان درصدد انتقال محموله اى از شهرهاى مرزى غرب 
كشور به تهران هستند بررسى موضوع در دستور كار ماموران مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى استان قرارگرفت.
رضا زارعى افزود: با تشــديد اقدامات كنترلــى در جاده هاى ارتباطى 
منتهى به همدان، بامداد امروز با همكارى پليس اطالعات اســتان، اين 
اتوبوس مسافربرى كه در حال عبور از ايست بازرسى شهيد زارعى بود 

شناسايى و متوقف شد.
وى بيان كرد: در بازرســى از اين اتوبوس،14 هزار عدد مواد محترقه 
خارجى و قاچاق، 2 دســتگاه تلويزيون، 2 دســتگاه كولر گازى، يك 

دستگاه ماشين لباسشويى و تعدادى اقالم ديگر كشف شد.
اين مقام انتظامى با اشــاره به اينكه ارزش كاالهاى مكشوفه برابر نظر 
كارشناســان، 800 ميليون ريال برآورد شده، افزود: پرونده مقدماتى در 

اين خصوص تشكيل و در مرجع قضايى تحت رسيدگى است.

كشف كپسول گاز قاچاق در تويسركان
 ماموران مبارزه با قاچاق كاال و ارز، مستقر در پاسگاه 2 منظوره اين 
شهرستان در راستاى طرح مبارزه با قاچاق كاال، به 1 دستگاه كاميون كه 
در حال تردد به استان هاى غربى بود مشكوك و آن را متوقف كردند.

فرمانده انتظامى تويسركان اظهار داشــت: ماموران در بازرسى از اين 
كاميون، 62 عدد كپســول گاز مايع بزرگ و 19 عدد سيلندر معمولى 
خارجى قاچاق را كشف و 2 متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده 

تحويل مرجع قضائى شدند.
محمد معصومى افزود: ارزش محموله كشف شده حدود 100 ميليون 

ريال برآورد شده است.

سرويس و تعمير دوره اى خط عليصدر
 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: مدير توزيع برق شهرســتان 

كبودراهنگ از سرويس و تعميرات دوره اى خط عليصدر خبر داد.
على هايل همدانى اظهار داشت: مطابق با برنامه ريزى ها در بازديدهاى 
(P.M) به عمل آمده، ســرويس و تعميــرات دوره اى خط عليصدر 
انشــعابى چاله كند، گاوزبان بــا همكارى اكيپ هــاى بهره بردارى و 
پيمانكارى شــركت توزيع برق شهرستان كبودراهنگ و بخش گل تپه 

انجام شد.
cut) وى افزود: از فعاليت هاى انجام شــده مى توان به نصب سرخط

out) انشــعابى سوليجه، تغيير آزمايش خط از حالت 5/1 كششى به 
44/2، تعويض مقره هاى شكسته و معيوب و اصالح اصلى هادى ها، 
كاورينگ مقره در نقاط پرنده خيــز، تغيير آرايش (t-off) منعب آب 
چاله كند و رگالژ سيستم، كاورينگ پست عمومى چاله كند و تعويض 
cut) به سر بوشينگ  outكپســول چوبى و اصالح كابل ارتباط (ز

ترانس اشاره كرد.
همدانــى خاطرنشــان كرد: كاورينگ و تغيير پســت آب شــرب 
روســتايى چاله كند، اصــالح و تغيير آرايش، جمپرهاى انشــعابى 
چاله كند و منبع آب با استفاده باال سيم روكشدار، اصالح دررفتگى 
ســيم اصلى و دررفتگى تســمه كنســول، تعويض پايه مقره رأس 
تيرى كوتاه با رأس تيرى بلند و آچاركشــى تجهيزات نيز از ديگر 

فعاليت ها بوده است.

رونمايى از اثر فاخر 
استاد يوسف عبدى نژاد 

  با حضور فرماندار شهرستان بهار و شهردار و شوراى شهر اللجين 
و مديركل نهاد كتابخانه هاى اســتان  از تصوير و ديوارنگارى عالمه 
طباطبائى مفسر بزرگ شيعه و مولف كتاب تفسير الميزان در كتابخانه 
عالمه طباطبائى اللجين كه توسط استاد يوسف عبدى نژاد اجرا شده 

است رونمايى شد.
فرماندار بهار گفت: اداره كتابخانه هاى شهرســتان بهار با مديريت و 
برگزارى برنامه هاى مختلف در حوزه كارى خود ، بخوبى عمل كرده 

است و فعاليتهاى اين اداره قابل تحسين است .
احسان قنبرى مشكالت جامعه امروزى را عدم آگاهى، دانايى و درك 
و شناسايى صحيح از واقعيت هاى جامعه دانسته و ابراز داشت: امروز 
بزرگترين نياز جامعه افزايش سواد علمى و ميزان مطالعه  در راستاى 
بهبود رفتارهاى اجتماعى مى باشــد و هــر اقدامى در جهت افزايش 
آگاهى و باســوادى منجر به تصميم گيرى هاى اثربخش و بزرگ در 

آينده خواهد بود.

در پايان سال از دهياران نمونه تجليل مى شود
 اجــراى برنامه هاى فرهنگى، برگزارى دوره هاى آموزشــى فنى وحرفه اى، بها دادن به 
شــاخص هاى بهداشــتى، نظارت بر اياب و ذهاب دانش آموزان و پيشــگيرى از نزاع و 
مشــاجره بين مردم روستاها از جمله مواردى بود كه فرماندار اسدآباد و مسئوالن مربوطه 

دستگاه ها تأكيد كردند كه توسط دهياران انجام شود.
فرماندار اســدآباد در جمــع دهياران بخش هاى مركزى و پير ســلمان آنها را فرمانداران 
روســتاهاى خود دانســت و گفت: يك دهيار بايد به روستاى خود اشرافيت كامل داشته 
باشد و به همه موارد روستا نظارت نمايد كه در اين باره نياز است دهياران براى موفقيت 

در كار خود، مشاركت مردم، همچنين حمايت بخشداران و فرمانداران را به كارگيرند.
مجيد درويشــى در اين نشســت همچنين از دهياران خواست به بهداشت معابر عمومى 
به ويژه ممنوعيت پخش فضوالت حيوانى در سطح روستاها، مشاركت دادن اهالى روستاها 

در نظارت و فرهنگ سازى مواردى كه در روستا مورد اهميت است، بهاى بيشتر دهند.
درويشــى افزود: ساكن بودن دهياران در روســتا از ضروريات است چرا در اين صورت 
تســلط بهترى به امور روستا خواهند داشــت وبراى قدردانى از زحمات درپايان سال از 

دهياران موفق به صورت ويژه تجليل مى شود.
از ديگــر مواردى كه به دهياران تأكيد شــد اين بود كه در مورد مســائل ايمنى منازل و 

پيشگيرى از سرقت ها به مردم آموزش دهند و آگاه سازى صورت گيرد. 

همچنين دهياران از ورود ريش سفيدان روستا براى حل مشكالت بهره مند شوند چرا كه 
نظر ريش سفيدان براى عموم مردم قابل قبول و ارزشمند است و اين همكارى ها مى تواند 

از بسيارى از مشكالت پيشگيرى كند.
درويشــى در ادامه گريزى نيز به فعاليت هاى انتخاباتى زد و گفت: در شهرستان اسدآباد 
72 هزار نفر واجد شــرايط رأى دادن هستند كه پيش بينى مى شود 75 درصد از مردم در 

انتخابات حضور يابند.
وى رأى اولى هاى شهرستان را 3 هزار و 200 نفر عنوان كردو افزود: دهياران به هيچ عنوان 
اجازه مداخله و همكارى در تبليغات كانديداها را ندارند و هر دهيارى در اين باره اقدامى 

انجام دهد كه گزارش آن به فرماندارى برسد از سمت خود بركنار خواهد شد.

آگهي مزايده (شماره 98/08) 

روابط عمومي سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد سرقفلي زير زمين بازار سينا  از واحدهاي تجاري 
پروژه سينا را از طريق مزايده عمومي با شرايط زير واگذار نمايد .

ملك مورد نظر شامل سرقفلي واحد تجاري واقع در طبقه زير زمين مجتمع سينا به متراژ 983/14 متر مربع مي باشد كه قسمتي از آن به مساحت 935/64 متر مربع با 
ارتفاع مفيد 4/4 متر و قسمت ديگر به مساحت 47/5 متر با ارتفاع مفيد 2/10 متر با راه دسترسي از طبقه همكف كوالنج با پله برقي و آسانسور بوده كه شرايط واگذاري 

به صورت سفتكاري (وضع موجود)با تاسيسات مركزي مي باشد.
مبلغ سپرده شركت در مزايده بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاكت الف و بصورت الك ومهر شده به دستگاه مزايده گزار تسليم شود.
الف: رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 0100827682450 بانك شهر شعبه مركزي در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان..

ب : ضمانت نامه بانكي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهي شهري شهرداري همدان
بند1 :مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.

پ : اسناد خزانه يا اوراق مشاركت
محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - ميدان آرامگاه بوعلي - طبقه فوقاني بانك سپه - دبير خانه سازمان عمران  و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان- 

تلفن:32514444 -081فكس: 081-32527999 
مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ (98/09/21) لغايت ساعت 14روز يكشنبه مورخ ( 98/10/01) مي باشد.

زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ  98/10/04  مي باشد.
حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد.

تبصره 1 : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
تبصره 2 : هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .

تبصره 3 : ساير اطالعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.
تبصره 4 : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.

تبصره 5: پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است .
تبصره 6: شرايط پرداخت:

شرايط پرداخت بصورت نقدي پس از اعالم برنده (كتبي) مي باشد.
تبصره 7 : روي پاكتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ مشخصات ملك مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره 8 : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روزكاري حاضر به پرداخت و انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران 
و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره 9 : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 10 : شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

باشد.  مي  موجود  ذيل  آدرس  به  همدان  شهرداري  شهري  فضاهاي  بازآفريني  و  عمران  سازمان  و  همدان  شهرداري  سايت  در  فوق  آگهي  متن  ضمنا 
 www.civil.hamedan.ir

تاريخ انتشار آگهي:   98/09/21
(م الف 1490 )

مبلغ پايه آدرسمتراژ (مترمربع)موقعيتعنوانرديف
كارشناسي(ريال)

مبلغ سپرده شركت 
در مزايده (ريال)

سرقفلي واحد 1
تجاري

ميدان آرامكاه بوعلي 983/14طبقه زيرزمين
مجتمع تجاري سينا

152/386/700/0007/620/000/000

آگهي مناقصه (شماره  98/07 ) 

روابط عمومي سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان 

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان ، در نظر دارد خريد , نصب و راه اندازي 4 دستگاه چيلر جهت 
پروژه سينا  را از طريق مناقصه عمومي با شرايط زير خريداري نمايد .

مبلغ سپرده شركت در مناقصه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف و بصورت الك ومهر شده به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
الف: رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 0100827682450 بانك شهر شعبه مركزي در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانكي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري  شهرداري همدان
پ : اسناد خزانه يا اوراق مشاركت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - ميدان آرامگاه بوعلي - طبقه فوقاني بانك سپه - دبير خانه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان-تلفن32514444 -081فكس: 
 081-32527999

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ (98/09/21)  لغايت ساعت 14روز يكشنبه مورخ (98/10/01) مي باشد.
زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه : ساعت 17روزچهارشنبه مورخ 98/10/04 مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها بالمانع مي باشد.
تبصره 1 : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره 2 : هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
تبصره 3 : ساير اطالعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره 4 : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مناقصه شركت نمايند.
تبصره 5: شرايط پرداخت قيمت موضوع مناقصه بصورت زير است و محل اعتبارات آن از منابع داخلي مي باشد  : 

الف ) 25٪ از كل مبلغ موضوع مناقصه به عنوان پيش پرداخت با در خواست فروشنده و تاييد دستگاه نظارت در قبال ارائه تضمين مورد قبول امور مالي سازمان مي باشد. 
ب) 15٪ از كل مبلغ موضوع مناقصه به صورت نقد بعد از ورود دستگاه ها به محل نصب و با ارائه صورت وضعيت فروشنده و تاييد دستگاه نظارت مي باشد .

ج) 60 ٪ از كل  مبلغ موضوع مناقصه  به صورت غير نقد (امالك) بعد از ورود دستگاه ها به محل نصب و با ارائه صورت وضعيت فروشنده و تاييد دستگاه نظارت  با استناد به ماده 292 قانون مدني به 
صورت تبديل تعهد با امالك سازمان و شركت در مزايده مربوط به آن مي باشد . 

تبصره 6 : روي پاكتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ عنوان مناقصه مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.
تبصره 7 : مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداكثر 7 روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد 

در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ، بدين نحو عمل خواهد شد.
تبصره 8 : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مناقصه و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 9: ميزان تضمين حسن انجام معامله معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل 1- رسيد بانكي وجه مزبور 2- ضمانت نامه 
بانكي 3- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از تحويل قطعي و تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .

تبصره 10 : شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.
ضمناً متن آگهي فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان  به آدرس ذيل موجود مي باشد: 

 www.civil.hamedan.ir 
تاريخ انتشار آگهي:  98/09/21 

(م الف 1491 )

مبلغ سپرده شركت آدرسكد/ واحدتعدادعنوانرديف
در مناقصه (ريال) 

خريدچيلرهوا خنك با ظرفيت100 1
تن تبريد واقعي اسكرو 

همدان - ميدان آرامگاه بوعلي دستگاه4
سينا مجتمع سينا

1/000/000/000

نصب و راه اندازي چيلرهوا خنك با 2
ظرفيت100 تن تبريد واقعي اسكرو

همدان - ميدان آرامگاه بوعلي دستگاه 4
سينا مجتمع سينا

  100/000/000

 نداشتن طرح و نقشه راه، معموال به مشابه 
پيش رفتن در تاريكى است آن هم براى شهرى 
كه روى گســل زلزله قرار گرفته و از طرفى 
هم 70 درصد بافت، شهرگيان به عنوان بافت 

فرسوده شناسايى شده است.
نگاه به ســاختارفيزيكى ونقشه اى فعلى گيان 
و بافت هاى فرســوده اى كه نيازمند نوسازى 
است خروجى جز شهر بالتكليف ميان بافت 
شهرى و روســتايى نخواهد داشت، بر همين 
اســاس اجراى طرح بازآفرينى شــهرى يك 
ضرورت براى رشد اين منطقه آن هم شهرى 
كه موقعيت گردشــگرى بكرى براى توسعه 
اقتصاد گردشــگرى و ظرفيت توســعه اى را 

دارد ، محسوب مى شود.
با تصويب طرح بازآفرينى شهرگيان و سراب 
گيان فاقد هرگونه نقشــه در امورات مختلف 
بود كه هرگاه در خواســت كمكى مى شــد 
به علت نداشتن نخستين شاخص تهيه طرح با 
شكست مواجه مى شد لذا تهيه طرح اصالحيه 
نقشه جامع، نقشــه گردشگرى شهر و سراب 
گيان، نقشه باز آفرينى، تهيه نقشه مبلمان شهرى 
و آبيارى مدرن در اين مدت در دســتور كار 
قرار گرفت و مى توان گفت شــهر گيان آماده 
جهش و توســعه قرار گرفته است و از اين به 
بعد سليقه كارى در اين شهر گردشگرى جاى 
خــودش را به كارهاى كارشناســى و علمى 

خواهد داد.
شهردار گيان گفت: گيان اولين شهردر استان 
همدان اســت كه ازيك ســال ونيم گذشته با 
تالش شهردارى وشــوراى اسالمى شهرگيان 
به طور مســتمر با حضور در جلسات استانى 
وتهيه نقشــه هاى مختلف به وسيله مهندسين 
و مشــاورين پيگيرتصويب طــرح بازآفرينى 
بوده اســت، براساس اين طرح اعتبارات قابل 
توجهى بــراى اين بافت ها بــه مالكين اين 

ملك ها تخصيص داده خواهدشد.
علــى جاللى تشــريح كــرد: براســاس اين 
طرح، گيان به 3 حوزه كارى تفســيم شــده 
كــه درهربخــش محدوده هــاى تجــارى، 
مسكونى وخدماتى به صورت مستقل تعريف 
شده است كه با اعتبارات ويژه امكاناتى دراين 
بخش ها مستقرخواهد شــد و چهره فرسوده 
آن بــا تغييرات اساســى به طرف شــهربودن 

تغييرپيداكند .
به گفتــه جاللى با اجراى ايــن طرح، عمده 
مشكالت شهرى گيان رفع خواهد شد ازجمله 
ســاماندهى بافت فرســوده، ايجاد زمينه هاى 
اشتغال زا، تقويت درآمد و اقتصاد، ساماندهى 
تپه گيان ، اصالح شــبكه آبرسانى كه به نحوى 
با مستندات وآمار و ارقام به مسئولين منعكس 
شده كه با تصويب آن اعتبارات الزم به صورت 
مســتمر به بازآفرينى شهرگيان تخصيص داده 

خواهدشد . 
به نظر مى رسداين طرح مهمترين طرح براى 
پيشرفت گيان از اول انقالب تاكنون باشد كه 

موجب رونق فراگير گيان خواهدشد .
گيان  شــهرى  بافت  75درصــد 

غيرمقاوم است
شــهردار گيان با اشــاره به بازديد شهردار 
و امــام جمعه گيــان از بافت فرســوده و 
واحدهاى مســكونى كــه در بارندگى هاى 
نخست امسال خســارت ديده است، گفت: 
75 درصــد بافت مســكونى شــهر گيان به 
داليل مختلف همچنــان غيرمقاوم و حدود 
45 درصد اين بافت ها تخريبى است كه در 
بارندگى گذشــته و متوالى غيرقابل سكونت 
شده ولى به علت شــرايط اقتصادى ساكنين 
با اعمال برخى تعميرات در حال اســتفاده 

است.

486پرونده آماده دريافت تسهيالت 
على جاللى خاطر نشــان كرد: باتوجه به اين 
شــرايط، نقشــه بازآفرينى تحويل اداره كل 
شهرســازى شــده و صدور پروانه حوادثى 
رايگان به 250 خانوار صادر شده كه بيشترين 
ســهم شهرستان را بنيادمســكن به شهر گيان 
اختصاص داده است و تعداد 486 پرونده آماده 

اخذ تسهيالت است.
 خبرخوش براى جاماندگان تسهيالت 

مسكن هاى آسيب ديده از سيل
جاللى درباره مشــكالت شهروندان گيانى كه 
نتوانســتند در مدت تعيين شده از تسهيالت 
مورد نظر براى بازســازى مسكن هاى آسيب 
ديــده از ســيل، بهره مند شــوند، هم گفت: 
اقداماتــى بــراى اســتفاده اين افــراد از اين 
تســهيالت انجام شــده كه به زودى به نتيجه 

خواهد رسيد .

شهردار گيان خبرداد

طرح بازآفرينى شهرگيان تصويب شد
■ خروج 70درصد بافت فرسوده گيان از بالتكليفى

منبت به كالبد درختان 
خشك مالير جان مى دهد
 طرح منبت كارى روى درختان خشك شهر آغاز 
شده و نقش تراشى اين هنر به درختان خشكيده جانى 

دوباره مى بخشد.
رئيس ســازمان ســيما، منظر و فضاى سبز شهرى 
شــهردارى مالير گفت: منبت كارى نخستين درخت 
خشكيده در بلوار مبل و منبت شهيد مطهرى به اتمام 

رسيده است و منبت كارى چهار اصله درخت نيز در 
ديگر نقاط شهر در حال انجام است.

مهدى بهرامى روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا با 
بيان اينكه اين اقدام توسط هنرمندان ماليرى در دست 
اجرا است افزود: اين آثار هنرى با تفكر هنرى و دستان 
يك استاد هنرمند و خوش ذوق ماليرى خلق مى شود 
كه اقدامى ارزشمند براى ارج نهادن به هنرمندان است.
وى خلق اين آثار هنرى در منظر شــهرى را در ايجاد 
محيطــى آرامش بخش، زيبا و پويا براى شــهروندان 
اثرگذار دانست و خواستار حفظ و نگهدارى اين آثار 

توسط شهروندان ماليرى شد.
بهرامى با اشــاره به ارزش خلق اين آثار هنرى گفت: 
درختان در كنار فوايد زيست محيطى، بهترين منظره 
را در محيــط ايجاد مى كنند و در هر فصل نمايى زيبا 
از رنگ و طرح درختان در معرض تماشاى مردم قرار 

مى دهند.
وى اظهــار داشــت: در برخــى مــوارد بــه داليل 
اجتناب ناپذير با خشك شدن برخى از درختان سطح 
شهر مواجه مى شويم كه براى زنده نگه داشتن اين هنر 
و همچنين جهانى شدن هنر منبت مالير، منبت كارى 

روى درختان خشك را طراحى كرديم.
رئيس ســازمان ســيما، منظر و فضاى سبز شهرى 
شــهردارى مالير اجراى اين طرح را در راستاى ملى 
شــدن منبت مالير و اينكه زيباسازى، نصب المان و 
نامگذارى ميادين و معابر يكى از الزامات جهانى شدن 

منبت مالير است، عنوان كرد.
بهرامى با بيان اينكــه يكى از ملزومات ايجاد آرامش 
و لذت بردن از زندگى شــهرى، بهره گيرى از وجود 
آثار هنرى است، افزود: به همين منظور با بهره گيرى 
از تخصص هنرمندان منبت كار ماليرى، نقش تراشى 

روى تنه خشك شده درختان ايجاد مى شود.
وى همچنين به نصب بنر گواهى ثبت شهر ملى منبت 
در ورودى شــهر بر روى پايه هاى پل انقالب و 13
استند فلزى در بلوار مبل و منبت شهيد مطهرى اشاره 

كرد.
رئيس ســازمان ســيما، منظر و فضاى سبز شهرى 
شــهردارى مالير ادامه داد: مالير با داشتن برند شهر 
جهانى انگور و شهر ملى منبت مى تواند زمينه حضور 
سرمايه گذاران مختلف را در اين منطقه فراهم كند و 

سبب رونق گردشگرى و اشتغالزايى شود.
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انصراف 5 داوطلب نمايندگى مجلس 
در همدان

 تاكنون 5 داوطلب نمايندگى مجلس در همدان انصراف داده اند.
فرماندار همدان در گفت وگو با همدان پيام اظهار داشت: طبق جدول 
زمان بندى برگزارى يازدهمين دوره انتخابات مجلس اقدامات در حال 
انجام اســت و روند بررسى به صالحيت داوطلبان تا 26 آذر ماه ادامه 
دارد. بنابرايــن هيأت اجرايى10 روز فرصــت دارد راجع به داوطلبان 

اظهار نظر كند.
حسين افشــارى گفت: صالحيت ها يك جا بررسى مى شوند و نتايج 
و ابــالغ مراتب رد يا تأييد صالحيت داوطلبــان در تاريخ 27 آذرماه 
صورت مى گيرد.وى درباره تعداد شــعب اخذ رأى هم گفت: تعداد 
شعب اخذ رأى و محل آن ها طبق تقويم انتخابات توسط هيأت اجرايى 

تصميم گيرى مى شود، فعال هيأت اجرايى وارد جزئيات نشده است.
گفتنى است: مراحل رســيدگى به صالحيت داوطلبان در هيأت هاى 

اجرايى مركز انتخابيه از 17 آذر ماه آغاز شده و تا 26 آذر ادامه دارد.

مردم در انتخابات به تندروها رأى نمى دهند
 يك عضو شوراى مركزى فراكسيون اميد با تأكيد بر اين كه مردم 
در انتخابات مجلس به تندروها رأى نخواهند داد گفت: در حال حاضر 
هجمه زيادى عليه دولت و اصالح طلبان به دليل حمايت از دولت راه 
افتاده است؛ الزم است تا زمان انتخابات اقدامات انجام شده همراه با 

مقايسه عملكردها بين مجلس دهم با مجالس گذشته صورت گيرد.
محمدرضــا بادامچــى در گفت وگــو با ايســنا اظهار كــرد: بعد از 
تصميم گيرى اخير دولت براى اصالح قيمت بنزين هجمه زيادى عليه 
دولت و بــه دنبال آن اصالح طلبان به دليل حمايت از دولت راه افتاده 
است. شايد تلقى اين باشد كه به دليل اين هجمه ها شرايط اصالح طلبان 
در انتخابات آينده مطلوب نباشد حال اين كه بايد تا ايام انتخابات در 
جمع هاى مختلف، اقدامات انجام شــده توسط مجلس دهم تشريح 
شود.نماينده تهران گفت: قطعا مردم عملكردها را مى بينند و براساس 
آن رأى مى دهند. بايد مقايســه اى بيــن عملكرد ما در مجلس دهم با 

مجالس گذشته به خصوص 8 سال دولت قبلى صورت گيرد. 

ايران و اروپا 
نگاهى جدى به شرايط ايجاد شده

مهدى آقايانى»
 نشست مشترك كميسيون برجام در روز جمعه در سطح معاونين 
وزراى خارجه كشور ايران و همچنين كشور هاى 1+4 برگزار شد.

 جمهورى اســالمى ايران با توجه به عمل نكردن طرفين اروپايى به 
وعده هاى داده شــده از جمله spv و اينســتكس كه راه كارى براى 
آســان كردن شرايط اقتصادى براى مبادالت تجارى و اقتصادى بود، 
تصميــم گرفت تا در چندين نوبت، گام هــاى خود را براى كاهش 
تعهدات اتمى نســبت به اين رويكرد غيرقابل قبول 3 كشور اروپايى 
انجام دهد كه مهم ترين اين گام ها افزايش ذخيره اورانيوم و همچنين 

گذر از غنى سازى 3/67 به 4/5درصد بوده است.
همان طور كه پيشــتر خبرگزارى هاى داخلى و بين المللى پيش بينى 
ميكردند، در اين نشست قرار بود تا شرايط فعال كردن مكانيسم ماشه 
(ارجاع مجدد پرونده ايران به شوراى امنيت) براى ايران مورد بررسى 
قرار گيرد، با توجه به اين موضوع،روز هاى قبل از تشــكيل كميسيون 
مشترك برجام، سه كشور اروپايى، ايران را متهم به تالش براى دستيابى 
به توسعه موشك هاى بالســتيك با توان حمل كالهك هاى هسته اى 
كرده بودند و به همين خاطر از دبير كل ســازمان ملل متحد خواســته 
بودند تا اين موضوع را به شــوراى امنيت اطالع دهد. به همين خاطر 
بيشتر كارشناســان پيش بينى مى كردند كه با توجه به اين موضوعات، 
در نشست كميسيون مشترك برجام، اعضاى اروپايى مكانيسم ماشه را 
براى ايران فعال كنند. اما بعد از پايان اين نشســت هيچ گونه مكانيسم 

فشارى عليه جمهورى اسالمى ايران وضع نشد.
با توجه به اين شرايط سوالى كه پيش روى قرار مى گيرد اين است كه 
چرا 3 كشــور اروپايى با توجه به فاصله ى سياسى ايجاد شده ما بين 
خود و ايران، تصميمى را براى به جريان انداختن مكانيســم ماشه كه 
به معناى بازگشت تحريم هاى سازمان ملل است را صورت ندادند؟

شايد بتوان پاسخ اين سوال را اين گونه جواب داد كه كشورمان ايران 
هنــوز گام هاى خود را به صورت جــدى و نگران كننده براى اروپا بر 

نداشته است.
به طور مثــال ايران حدود يك دهه قبل، اورانيوم خود را تا 20 درصد 
غنى ســازى مى كرد، كه اين موضوع باعث شد يك ترس جدى براى 
قدرت هاى بزرگ به ويژه اروپا ايجاد شود. اما هم اكنون پس از گذشت 
بيش از يك ســال از به هــم خوردن برجام و خــروج آمريكا از اين 
توافق نامه،ايران اقدام در خور توجهى كه قدرت هاى پيمان شــكن را 
تحت تاثير قرار دهد، انجام نداده اســت. و حتى گذر از غنى ســازى 
3/67 به 4/5 درصد با اطالع و همچنين بازرسى هاى آژانس بين المللى 

صورت گرفته است.
به همين خاطر به نظر نگارنده، اتحاديه اروپا به  ويژه 3 كشور اروپايى به 
دنبال اين موضوع هستند تا ايران با برداشتن گام هاى بيشتر در جهت 
كاهش تعهدات و به دنبال آن باال بردن غنى سازى و همچنين محدود 
كردن بازرسان آژانس انرژى اتمى از بازديد از تأسيسات خود ،همراه 
با فشــار حداكثرى از طرف آمريكا و نيز پاى بند نبودن خود(اروپا) به 
وعده هاى داده شــده براى تسهيل شرايط اقتصادى، از بين رفتن توافق 

هسته اى را متوجه ايران در جامعه بين المللى قرار دهند.
اين مسائل در شرايطى به وجود آمده است، كه كشور هاى اروپايى مورد 
نگاه تحريمى اياالت متحده آمريــكا در صورت هرگونه همكارى با 
ايــران قرار گرفته اند و به  همين خاطر اتحاديه اروپا نيز در راســتاى 
اهداف اياالت متحده يا به قولى بر روى ريل آمريكا حركت مى كنند.

هرچند اگر بخواهيم يك نگاه جدى به اين مســئله بيندازيم،خواهيم 
ديد كه اتحاديه اروپا به ويژه 3 كشور اروپايى (آلمان،فرانسه،انگليس) 
تا چندى پيش به دنبال اين موضوع بودند تا با وعده هاى تسهيل شرايط 
اقتصادى، جمهورى اســالمى ايران را در اين پيمان نامه نگه دارند اما 
هم اكنون به اين مرحله رســيده اند كه ديگــر نه تنها به صورت جدى 
خبرى از تسهيل شــرايط اقتصادى مانند اينستكس وجود ندارد بلكه 
به يك مرحله جديدوارد شــده اند و از ايران درخواســت مى كنند كه 
اگر مى خواهد مكانيســم ماشــه عليه او فعال نشــود، بايد به شرايط 
برجــام برگردد.اين موضوع در حالى گفته مى شــود كه اروپا به هيچ 
يك از وعده هاى داده شــده پس از خروج اياالت متحده آمريكا عمل 
نكرده است.با توجه به اين مســائل جمهورى اسالمى ايران به دليل 
همراهى نكردن اروپا و همچنين تشــديد تحريم ها، 6 گام را تا زمان 
برگشــت به شرايط توافق شــده براى اعضاى 1+4 ، در دستور كار 
قرار داده است. اما بايد توجه داشت كه آيا اين گونه گام هاى كاهش 
تعهدى از ســوى ايران باعث خواهد شد كه اروپا به تعهدات خود 
عمل كند و يا برعكس، باعث خواهد شد كه جمهورى اسالمى ايران 
در تــورى كه اروپا و آمريــكا انداخته اند كه همانا مقصر جلوه دادن 
ايران در جامعه ى بين المللى اســت گرفتار كنند. سوالى كه زمان به 

آن پاسخ خواهد داد. 
كارشناس ارشد روابط بين الملل 

ايران يكى از موضوعات گفت وگويم 
با الوروف بود

 رئيس جمهور آمريكا گفت كه در ديدار با وزير امور خارجه روسيه درباره 
ايران نيز مذاكره كرده است.

ــى  ــكا در پيام ــور آمري ــس جمه ــپ، رئي ــد ترام ــنا، دونال ــزارش ايس ــه گ ب
توييتــرى دربــاره ديــدارش بــا ســرگئى الوروف، وزيــر امورخارجــه 
ــور  ــر ام ــا ســرگئى الوروف وزي ــى ب ــدار بســيار خوب روســيه نوشــت: دي

ــتم.  ــيه داش ــدگان روس ــه و نماين خارج
دربــاره بســيارى از مــوارد از جملــه تجــارت، ايــران، كــره شــمالى، معاهــده 
ــته اى و  ــليحات هس ــرل تس ــده كنت ــى، معاه ــليحات اتم ــاعه تس ــع اش من
مداخلــه در انتخابــات گفت وگــو كرديــم. اميــدوارم مذاكراتمــان در آينــده 

نزديــك ادامــه پيــدا كنــد.

هرآنچه در توان داريم 
براى حفظ برجام انجام مى دهيم

 وزير امور خارجه روســيه در ديدار با همتاى آمريكايى خود بر لزوم حفظ 
توافق هسته اى تاكيد كرد.

به گزارش ايســنا، سرگئى الوروف در نشســت خبرى به همراه مايك پمپئو، 
وزير امور خارجه آمريكا اعالم كرد كه اين 2 مقام در خصوص شــرايط برجام 

با يكديگر به بحث و گفت وگو پرداخته اند.
الوروف همچنين با اشــاره لزوم حفظ توافق هسته اى گفت: تأكيد كردم 
كــه باور داريــم كه بايد هرآنچــه در توان داريم را بــراى حفظ برجام 

دهيم. انجام 
وى افزود: بــراى كاهش تنش در خليج فارس و تنگه هرمز نقشــه هايى ارائه 

كرده ايم. ما از تالش براى آزادى كشتيرانى در اين منطقه حمايت مى كنيم.

وزارت امورخارجه: به آمريكا سفر نكنيد
 وزارت امورخارجه جمهورى اسالمى ايران در روز سه شنبه در اطالعيه اى 
اعالم كرد: از اتباع ايران به ويژه نخبگان و دانشــمندان درخواست مى  شود از 
ســفر به آمريكا حتى براى شــركت در كنفرانس هاى علمى و حتى با داشتن 

دعوتنامه، به طور جدى اجتناب كنند.
به گزارش ايســنا، متن اطالعيه وزارت امورخارجه جمهورى اسالمى در اين 
ارتباط به شــرح زير اســت: با توجه به بهانه هاى واهى سياســى، امنيتى و يا 
قوانين ظالمانه و يكجانبه آمريكا نســبت به ايرانيــان به ويژه نخبگان ايرانى و 
بازداشــت هاى خودســرانه و طوالنى مدت به همراه شــرايط نگهدارى كامال 
غير انســانى، از اتباع ايران به ويژه نخبگان و دانشمندان درخواست مى  شود از 
ســفر به آمريكا حتى براى شــركت در كنفرانس هاى علمى و حتى با داشتن 

دعوتنامه، به طور جدى اجتناب كنند.

آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى
اتحاديه چلوكبابى ها وغذاخورى 

على سليمانى- رئيس هيأت اجرايى انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه چلوكبابى ها و غذاخورى شهرستان 
همدان برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل 
مى آيد از روز شنبه مورخ 98/9/23 لغايت روز شنبه مورخه 98/10/7 به مدت 15 روز با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir (در صفحه اول سامانه/ 
تصاوير  بارگذارى  و  پرسشنامه  تكميل  و  ثبت نام  به  نسبت  صنفى)  اتحاديه هاى  انتخابات  در  داوطلبين  نام  ثبت  الكترونيك)/  (انتخابات  ساران  سامانه 
شناسنامه، كارت ملى، پروانه كسب، مدرك تحصيلى يا اعتبارنامه و عكس پرسنلى و اخذ كد رهگيرى اقدام نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به 

اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.

■ شرايط داوطلبين 
1)تابعيت جمهورى اسالمى ايران 

2)اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران
3)عدم ممنوعيت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشكستگى و افالس

4) نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در اين 
خصوص استعالم مربوطه از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود).

5) عدم اشتهار به فساد 
6) داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در 
هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش).
7) حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است 
كه تاريخ اعتبار آن منقضى نگرديده صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد 
صنفى خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده ، واحد صنفى فعال و مكان آن 

تغيير نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

■ مدارك مورد نياز ثبت نام:
1- دو قطعه عكس 4×3 جديد 

2- يك برگ تصوير پروانه كسب 
3- يك سرى تصوير از كليه صفحات شناسنامه 

4- يك برگ تصويركارت ملى 
5-  يك برگ  تصوير مدرك تحصيلى (ديپلم به باال)

6- يك برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادى كه داراى سابقه عضويت در 
هيأت مديره مى باشند.

7- آدرس، تلفن و كدپستى منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه
وظايف و اختيارات اتحاديه ها برابر ماده 30 قانون نظام صنفى 

عبارت است از:
الف) ارائه پيشنهاد براى تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب 
و انواع پروانه هاى الزم براى مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان، ب) اجراى 
مصوبات و بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت د) صدور 
پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات 
مربوط ه) ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون 
واحدهاى  فعاليت  ادامه  از  جلوگيرى  و  نظارت  كميسيون  به  آن  اعالم  و 
صنفى كه بدون پروانه كسب داير مى شوند مطابق ماده (27) اين قانون يا 
پروانه آنها به عللى باطل مى گردد و) تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا 
آخر دى ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگى و تصويب 
ز) تنظيم ترازنامه ساالنه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق 
اصناف شهرستان براى رسيدگى و تصويب ح) ايجاد تسهيالت الزم براى 
آموزش هاى مورد نياز افراد صنفى به طور مستقل يا با كمك سازمان هاى 
دولتى يا غير دولتى ط) تشكيل كميسيون هاى رسيدگى به شكايات حل 
اختالف، بازرسى واحدهاى صنفى، فنى و آموزشى و كميسيون هاى ديگر 
به  خدمات  هزينه  و  عوارض  ماليات،  وصول  ى)  نظارت  عالى  هيأت  مصوب 
نمايندگى از طرف وزارتخانه ها، شهردارى ها و سازمان هاى وابسته به دولت 
ك) هماهنگى با شهردارى و شوراى شهر به منظور ايجاد شهرك هاى صنفى 

و تمركز تدريجى كاالها و معامالت عمده فروشى در ميادين و مراكز معين 
شهرى متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطى كه به تصويب 
و  كاال  نرخ  تعيين  منظور  به  پيشنهاد  ارائه  ل)  برسد  نظارت  كميسيون 
خدمات، حدود صنفى، تعداد واحدهاى صنفى مورد نياز در هر سال جهت 
تصويب  و  رسيدگى  جهت  شهرستان  اصناف  اتاق  به  كسب  پروانه  صدور 

كميسيون نظارت و...
وظايف هر يك از اعضاى هيأت مديره اتحاديه برابر ماده 11 اساسنامه 

الگوى اتحاديه هاى صنفى 
■ رئيس:

- انجام كليه امور اجرائى اتحاديه و اداره جلسات هيأت مديره شركت در 
گزارش  ارائه  اتحاديه،  مكاتبات  و  اسناد  كليه  امضاى  اصناف،  اتاق  اجالس 
فعاليت و عملكرد اتحاديه به اتاق اصناف هر سه ماه يكبار، گزارش فعاليت و 
عملكرد اتحاديه براى اعضاى اتحاديه به صورت ساالنه، موافقت يا مرخصى 
براى  اصناف  اتاق  رئيس  موافقت   كسب  مديره،  هيأت  اعضاى  مأموريت  و 
مرخصى و مأموريت خود، پيگيرى فعاليت هاى توسعه اى اتحاديه از جمله 
آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره ورى و بهبود كسب و كار، پيگيرى و برنامه هاى 
مدون اتحاديه، انتصاب كاركنان و استفاده از خدمات مشاوره اى و تخصصى 

برابر آيين نامه بند ب ماده 37 قانون نظام صنفى 
■ نواب رئيس

به  رئيس  نواب  مأموريت)،  و  مرخصى  (هنگام  اتحاديه  رئيس  غياب  در   -
ترتيب سمت وظايف وى را بر عهده دارند، شركت در جلسات با هماهنگى 

رئيس اتحاديه، پيگيرى و انجام وظايف محوله از سوى رئيس اتحاديه 
■ دبير 

- تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيأت   با هماهنگى 
رئيس اتحاديه، هماهنگى امور كميسيون ها تحت نظارت رئيس اتحاديه 

■ خزانه دار 
خصوص  در  نظر  اظهار  اتحاديه،  مالى  عملكرد  بر  نظارت  مسئوليت   -
پيگيرى  اتحاديه،  ساالنه  مالى  صورت هاى  و  ترازنامه  بودجه،  پيش نويس 
جذب منابع مالى و درآمدهاى اتحاديه در چارچوب  آيين نامه تبصره 1 ماده 
31 قانون نظام صنفى ، ارائه گزارش عملكرد مالى اتحاديه به هيأت مديره 

به صورت ماهانه 
■ بازرس اتحاديه

بررسى، بازرسى و تهيه گزارش از عملكرد هيأت مديره اتحاديه در حيطه 
وظايف محوله در اجراى آيين نامه شرح وظايف بازرس از جمله نحوه صدور، 
تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه، نحوه اجراى ماده 27 قانون 
نظام صنفى در خصوص اقدام اتحاديه  براى جلوگيرى از فعاليت واحدهاى 
صنفى فاقد پروانه كسب، نحوه اجراى ماده 28 قانون نظام صنفى در خصوص 
اقدام اتحاديه  براى تعطيلى موقت واحدهاى صنفى داراى پروانه كسب، امور 
مالى اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتى به ازاى خدمات 
ساير  و  حقوقى  يا  حقيقى  اشخاص  از  دريافتى  كمك هاى  و  غيرموظف 
مصوبات  اجراى  آموزشى،  دوره هاى  برگزارى  كميسيون ها،  تشكيل  موارد، 
و بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت، بررسى نحوه وصول 
حق عضويت از افراد صنفى توسط اتحاديه، بررسى نحوه و زمان واريز سهم 
بيست درصد از مبالغ دريافتى اتحاديه  با حساب اتاق اصناف شهرستان و 

ايران و...

تاريخ انتشار: 12/ 9 / 98 - نوبت اول

 طبق جدول زمانبندى انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شــوراى اسالمى، پس از اتمام 
ثبت نام ها، فرآيند بررسى سوابق داوطلبان در 
مراجع چهارگانه آغاز و بررســى صالحيت 
داوطلبــان در هيأت هــاى اجرايى تا 26 آذر 
صــورت مى گيــرد و پــس از ابــالغ نتايج 
بررســى ها به داوطلبان توسط فرماندار مركز 
حوزه انتخابى، داوطلبان در صورت اعتراض 
به نظر هيأت هاى اجرايى مى توانند از 28 آذر 
تا 1 دى ماه به هيأت نظارت اســتان شكايت 

خود را اعالم كنند.
در هميــن زمينــه دبيــر شــوراى نگهبان 
اظهارداشــت: هيأت هاى اجرايى در بررسى 
صالحيت هــاى داوطلبان انتخابات مجلس با 
دقت عمل كنند تا شــاهد شكايت كمترى به 

هيأت هاى نظارت و شوراى نگهبان باشيم.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى شــوراى 
نگهبــان، آيــت ا... احمد جنتى با اشــاره به 
ثبت نــام بيش از 16 هزار نفــر براى نامزدى 
در انتخابات مجلــس يازدهم و آغاز فرآيند 
بررسى صالحيت ها توسط هيأت هاى اجرايى 
تصريح كرد: از اعضــاى هيأت هاى اجرايى 
بررسى  مى خواهيم كه  سراســر كشــور  در 
را  مجلس  انتخابات  داوطلبان  صالحيت هاى 
بــا دقت زياد انجام دهنــد و مراقبت كنند تا 

حق كسى ضايع نشود.
وى افــزود: در بررســى صالحيت ها، حق 
كانديداهــا و حــق مردم هــر دو بايد حفظ 
شــود و داوطلبانى كه داراى شرايط هستند، 
در هيأت هاى اجرايى رد صالحيت نشــوند 
و افرادى كه آلوده به فســاد يا فاقد شــرايط 

هستند نيز تأييد نشوند.
دبير شوراى نگهبان با تاكيد بر نقش نظارتى 
شوراى نگهبان بر عملكرد هيأت هاى اجرايى، 
ابراز اميدوارى كرد كه دقت كافى در انطباق 
شرايط و موانع نمايندگى مجلس با وضعيت 
داوطلبان توســط هيأت هاى اجرايى صورت 
گيرد تا شاهد بى دقتى در بررسى صالحيت ها 

از سوى آن ها نباشيم.
جنتى خطاب به هيأت هــاى اجرايى متذكر 

شــد: اگر دقت كافى در بررسى صالحيت ها 
صورت بگيرد و نســبت به فســاد اقتصادى 
و فســاد اخالقــى و ضديت بــا حاكميت، 
مســامحه اى نشــود، ديگر شــاهد شكايت 
كمتر داوطلبان به شــوراى نگهبان در بررسى 

صالحيت هايشان خواهيم بود.
وى در ادامه با اشــاره بــه ثبت نام افرادى 
بــراى نمايندگــى در انتخابات نخســتين 
ميانــدوره اى پنجمين دوره مجلس خبرگان 
بيان كرد: طبق قانون، بررسى صالحيت هاى 
شوراى  عهده  بر  خبرگان  مجلس  انتخابات 
نگهبــان اســت و بايد داوطلبــان نامزدى 
در اين مجلس شــرايطى همچون اشــتهار 
بــه ديانت و وثوق و شايســتگى اخالقى، 
اجتهــاد در حد قدرت اســتنباط بعضى از 
مســائل فقهى، بينش سياسى و اجتماعى و 
آشنايى به مسائل روز، معتقد بودن به نظام 
جمهورى اســالمى و نداشتن سوابق سوء 

سياسى و اجتماعى را داشته باشند.
دبير شــوراى نگهبــان با تأكيد بــر اينكه 
احــراز چنين شــرايطى در ايــن تعداد از 
داوطلبان آنهم در اين مدت كوتاه، بســيار 

كار مشكلى است، خاطرنشان كرد: شوراى 
نگهبــان در بررســى صالحيت هــا چه در 
انتخابات مجلس شــوراى اســالمى و چه 
مجلــس خبرگان رهبرى با دقت، اســناد و 
شرايط تك تك داوطلبان را بررسى مى كند 
و هرگــز تحت فشــار و درخواســت هاى 

نمى گيرد. قرار  غيرقانونى 
قائم مقام دبير شوراى نگهبان افزود: اگر افراد 
در اين مراجعات مدارك و مستندات جديدى 

داشــته باشند، آن ها را ضميمه پرونده هايشان 
مى كنيم تا در بررسى هاى مجدد مورد توجه 

قرار گيرد و حقى از كسى ضايع نشود.
كدخدايــى ادامــه داد: در جلســات هيأت 
مركزى نظارت بر انتخابات تأكيد مى شــود 
كه كليه گزارشــات با مستندات و ادله كافى 
همراه باشد و گزارشات مراجع چهارگانه نيز 

با دقت بررسى مى شود.

 به محض ارســال اطالعات داوطلبان 
انتخابــات مجلس شــوراى اســالمى از 
مراجع چهارگانه بــه هيأت هاى اجرايى، 
اين هيأت ها كار خود را آغاز خواهندكرد. 
عبدالرضــا رحمانى فضلى وزير كشــور 
گفت: از روز شــنبه كه ثبت نام داوطلبان 
يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى به 
پايان رسيد، هيأت هاى اجرايى كار خود را 

شروع كرده اند.
به گزارش رحمانــى فضلى افزود: به جز 
يكى دو شهرســتان كه نتوانســتيم هيأت 
اجرايى را تشكيل دهيم در سراسر كشور 
در تمامى حوزه هاى انتخابى كار انتخاب 
اين هيأت ها تمام شده اســت و به محض 
اينكــه اطالعات از مراجــع چهارگانه به 
هيأت هاى اجرايى ارســال شود، كار خود 

را شروع مى كنند.
وى تصريــح كــرد: با اين حــال در اكثر 
مناطق هنــوز كار هيأت هاى اجرايى آغاز 
نشده است؛ چرا كه تعداد ثبت نام كنندگان 
بيش از 16 هزار نفر و بررســى اطالعات 
اين تعداد زمانبر است اما به محض اينكه 
مدارك و مستندات به هيأت هاى اجرايى 

ارسال شود، كار خود را آغاز مى كنند.
به گــزارش ايرنا، رئيس ســتاد انتخابات 
كشور گفت: نام نويســى 15هزار و 618
داوطلب نمايندگى مجلس نهايى شده كه 
با درنظرگرفتن افرادى كه دســتى ثبت نام 
كردند اين آمار به 16 هزار و 145 داوطلب 

افزايش مى يابد.
«جمال عرف» روز يكشــنبه در نشســت 
خبرى بــا ارائه آمــار و گــزارش روند 
نام نويســى داوطلبــان يازدهميــن دوره 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى افزود: 
طبق پيش بينى اوليه، ثبت نام انجام شــد؛ 

طبق زمانــى قانونى بايد تا ســاعت 24
شب گذشــته نام نويسى انجام مى شد كه 
به تعداد زيادى به صورت دستى فرم داده 
شد و هنوز نام نويسى آنان در سيستم ثبت 

نشده است.
وى ادامــه داد: در صورت قطعى شــدن 
ثبت نام اين افراد، تعــداد داوطلبان به 16

هزار و 145 نفر افزايش مى يابد.
به گفته وى، 88 درصــد ثبت نام كنندگان 
مرد و 12 درصد زن هستند و 248 نفر از 
نمايندگان فعلى يعنى 2 درصد و 633 نفر 
از نمايندگان ادوار يا 4 درصد در انتخابات 

ثبت نام كردند.  
معاون سياسى وزير كشور درباره ميانگين 
سنى داوطلبان اظهار داشت: 3هزار و 209
نفر بين 36 تا 40 سال، 2 هزار و 837 نفر 

42 تا 45 سال هستند.
وى افزود: برمبناى ميانگين سنى، كمترين 
شركت كننده ها از سنين 71 تا 75 سال به 

تعداد 61 نفر ثبت نام كننده است.
عــرف گفت: كارمندان با 5 هزار و 464
نفر بيشــترين گروه شــغلى و كمترين 
تعداد هم به افراد نظامى با 90 نفر تعلق 
دارد و 4هزار و 101 نفر يعنى 26درصد 

هستند. ايثارگر 
رئيس ستاد انتخابات كشور درباره ميزان 
انصرافى هاى داوطلبان ثبت نام شده گفت: 
به شكل قطعى آمارى نداريم اما به شكل 
موردى نامه ارســال كردند و درخواست 

انصراف داشتند.
وى با بيان اينكه همكاران ما در اين روزها 
تحت فشــار بوده انــد، گفت: هيأت هاى 
اجرايى در همه حوزه ها تشــكيل شــده 
است؛ استعالمات از مراجع چهارگانه اخذ 
مى شود و در روند رسيدگى قرار مى گيرد.

 هيأت هاى اجرايى به زودى
 كار خود را آغاز مى كنند

هيچ چيزى از مردم مخفى نماند
 رئيــس جمهور، ايجاد اشــتغال و مبارزه با فقــر مطلق را 2 هدف 
مهــم دولت دوازدهم توصيف كرد و با تأكيد بر اينكه دولت تمام توان 
خود را براى تحقق آن بكار گرفته اســت، اظهار كرد: در شرايط خاص 
منطقه اى و جهانى كه در آن قرار گرفته ايم از همه دســتگاه ها و رسانه 
ملى، روزنامه هــا و فضاى حقيقى و مجازى، درخواســت مى كنم كه 

واقعيت  را به درستى به مردم اطالع رسانى كند.
به گزارش ايســنا،  حجت االسالم والمســلمين حسن روحانى در 
جلســه هيأت دولت بــا تأكيد بر اينكه نبايــد هيچ چيزى از مردم 
مخفى بماند و بايد هر كارى كه انجام مى شود، براى مردم توضيح 
داده شــود، اظهار داشــت: اگر مشــكل تحريم داريم بايد خيلى 
صريح ابعاد آن براى مردم شــرح داده شود و دروغ نگوييم كه همه 
چيز گل و بلبل اســت و بايد واقعيت ها را هر آنچه است و هر چه 

درست است ،به مردم بگوييم.

در تذكر به هيأت هاى اجرايى:

هيأت هاى اجرايى در بررسى صالحيت هاى 
داوطلبان با دقت عمل كنند
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بهداشتنكتهدانشگاه
هزار دانشجو در رشته هاى مشاوره و مربى پرورشى 

جذب مى شوند
 مديركل امور تربيتى، مشــاوره و مراقبت در برابر آسيب هاى اجتماعى از جذب 

هزار دانشجو در رشته هاى مشاوره و مربى پرورشى خبر داد.
به گزارش ايلنا، مســعود شكوهى اظهار كرد: درگذشته يك رشته با عنوان راهنمايى 
مشــاوران با 2 گرايش مشاوره تحصيلى و تربيتى و مربى امور تربيتى وجود داشت 

كه مشكالتى به وجود مى آمد.
وى ادامه داد: بر همين اساس امسال براى برطرف كردن مشكل كمبود نيروى انسانى 
در دانشــگاه فرهنگيان در هر يك از اين رشته ها هزار مربى امور پرورشى و مشاوره 

جذب  شده است.
شكوهى اضافه كرد: با وضعيت مطلوب فاصله  داريم اما تالش شده در قالب طرحى 
كه براى سازمان امور ادارى و استخدامى كشور آماده  شده در يك بازه زمانى 5  ساله 

بتوانيم نيروى حوزه پرورشى را تأمين كنيم.

درد گردن پيامد استفاده نادرست از رايانه
ــك  ــي در ي ــدت طوالن ــراي م ــدن ب ــه ب ــا رايان ــردن ب ــگام كارك ــب هن  اغل
وضعيــت ثابــت باقــي مي مانــد، ســر بــه پاييــن خــم شــده و چشــم ها بــه مانيتــور 

ــوند. ــك مي ش نزدي
مطالعه اي نشــان داد كه چگونه اين وضعيت بدن آســيب هاي جدي به همراه دارد. 
صدادادن گردن، گرفتگي ماهيچه ها، تمركزنداشتن و... از پيامدهاي اين مدل نشستن 

هستند.
زمانيكه وضعيت بدن هنگام نشستن به شكل راست و صاف باشد عضالت كمر به 

آساني قادر به تحمل وزن سر و گردن هستند. 
اما زمانيكه ســر به ســمت جلو خم باشــد و زاويه 45 درجه اي داشته باشد، گردن 
همچون نقطه اتكايي عمل مي كند. در اين شــرايط فرد با سفتي گردن و دردكمر و.. 
روبه رو مى شــود.براي اين منظور مانيتور بايد در ارتفاع باشد كه براي كاركردن با آن 

نيازي به خم كردن گردن نداشته باشيم.

چه كسانى مجاز به بوتاكس هستند
 دانشيار دانشگاه علوم پزشكى تهران، شرايط استفاده از بوتاكس را تشريح كرد و 

گفت: استفاده از بوتاكس، محدوديت سنى ندارد.
امينى آمالى، در گفتگو با مهر، اظهار داشت: براى استفاده از بوتاكس هيچ محدوديت 
سنى وجود ندارد، اما براى برخى افراد مثل زنان باردار، دوران شيردهى مادر، افرادى 
كه داروهاى خاص استفاده مى كنند و...، منع بوتاكس وجود دارد كه اين ممنوعيت ها 

را پزشك متخصص در اختيار بيمار قرار مى دهد.
وى با عنوان اين مطلب كه بوتاكس در ابتدا براى جنبه هاى درمانى وارد شد، افزود: 
بعد از اينكه مشخص شد همراه با جنبه هاى درمانى بوتاكس، زيبايى نيز تحت تاثير 

قرار مى گيرد، گرايش به استفاده از بوتاكس براى زيبايى نيز شكل گرفت.
ايــن متخصص گوش و حلق و بينــى، به كاربردهاى درمانى بوتاكس اشــاره كرد 
و گفت: اسپاســم هاى حنجره با بوتاكس درمان مى شــود، همين طور اسپاسم هاى 

عضالت و خيلى از سردردهاى ميگرنى به واسطه بوتاكس درمان مى شود.

آمادگى دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر 
براى همكارى با ايران

 نماينــده دفتر مبارزه با جــرم و مواد مخدر در ايران بيان كــرد اين دفتر متعهد به 
همكارى با ايران و ديگر كشورها براى پياده سازى امنيت و ثبات در سراسر جهان است.
به گزارش مهر، «الكســاندر فدرو» در همايش مبارزه با فساد كه در مركز همايش هاى 
صدا و سيما برگزار شــد، مطرح كرد با بيان اينكه اكنون 140 كشور عضو كنوانسيون 
مبارزه با جرم و مواد مخدر در ايران هستند گفت: دفتر اصلى كنوانسيون در وين اتريش 
مســتقر است و با كشورهايى كه بخواهند فعاليت هاى خود را در زمينه مبارزه با فساد 

ارتقا دهند، همكارى مى كند.
وى گفت:  در 10 سال گذشته چهارچوبى براى مبارزه با فساد شكل گرفته است.

سهم 65 درصدى «فيشينگ» از كل جرائم سايبرى
 رئيس پليس فتا ناجا از ســهم 65 درصدى جرم هاى حوزه فيشينگ نسبت به كل 

جرم هاى سايبرى كشور خبر داد.
به گــزارش فارس، وحيــد مجيد اظهار داشــت: هموطنان هرچه زودتر نســبت به 
فعال ســازى رمز دوم يكبار مصرف حســاب هاى اينترنتى خود اقدام كنند. وى افزود: 
شهروندان نســبت به تغيير دوره اى رمز اول كارت هاى بانكى خود اقدام و همواره از 
واگذارى كارت عابربانك و شماره حساب هاى خود به ساير افراد جدا خوددارى كنند.

رئيس پليس فتا ناجا با اشاره به سهم 65 درصدى جرم هاى حوزه فيشينگ از مجموع 
جرم هاى ســايبرى كشور، بيان كرد: با مجهز شدن تمامى حساب هاى بانكى هموطنان 

به رمز پويا، شاهد كاهش چشمگير برداشت هاى غيرمجاز و فيشينگ خواهيم بود.

رانندگان ريسك نكنند تمامى دوربين هاى جاده اى 
روشن هستند

 تمامى دوربين هاى جاده اى روشــن هستند و تمامى نقاط جاده حتى بين خطوط را تحت 
پوشــش دارند، رانندگان ريسك نكنند و با سرعت باال از جلوى دوربين ها عبور نكنند.رئيس 
پليس راه راهور ناجا گفت: دوربين هايى كه در جاده ها هستند عمدتاً سرعت متوسط را مى گيرند، 
يعنى اينكه برخى به دوربين كه مى رسند سرعتشان را پايين مى آورند و بعد از آن مجدد با سرعت 
باال رانندگى مى كنند كارى بى فايده است.تيمور حسينى در گفت وگو با مهر اظهار كرد: خاصيت 
دوربين اين اســت كه هر از چند گاهى نياز به كاليبره شــدن دارد و اين كار به صورت مدام و 
مستمر انجام مى شود. توصيه مى كنم هيچ كس به عنوان اين كه اين دوربين فعال نيست ريسك 

نكند و از جلوى دوربين  ها با سرعت رد شود چون همه دوربين هاى ما فعال است. 

ايران: هزينه هاى سياست  ورزى را چگونه كاهش دهيم؟
 با كوچك كردن سفره سياسى 

شرق: افراطى ها همديگر را تقويت مى كنند.
  مگه نبايد درانتخابات هواى هم رو داشت؟؟!

خبر كردستان: حناى رنگ باخته دولت تدبير و اميد در كردستان 
 احتماالً حناش مونده تو جاى نمناك!! 

صداى زنجان: تنها 3 درصد دختران كشور بازمانده از تحصيل هستند 
 اين روزها ديگه بايد بگى پسراى بازمانده از تحصيل!!

همشهرى: اعتراض زير پوست شهر 
 هوا سرده اين اعتراض تا عيد از زير پوست درنمياد 

ايران: 14 دستگاه درگير آلودگى هوا هستند 
 ولى خيلى موارد ديگه هم هست كه براى درگيرى واجب تره!! 

صداى زنجان: صدور 50 تذكر قضايى درباره انتخابات 
 مجلس مردميه براش سياست نپز!! 

نداى ابهر: با اين مردم چه كرديم؟
  استاد اين سؤالت چند تا عالمت سؤال مى خوره؟؟!

ايران: حفظ برجام بدون ماشه
 اين برجام به همه حوزه هاى اجتماعى، سياســى، فرهنگى و 

اقتصادى رفت؟؟؟ 
همدان پيام: زندگى قسطى روان مردم را به هم ريخته است 

 همين رو هم حفظ كنن خوبه !! 
شوت ورزشى: ميزبانى جام جهانى لغو شد/ كشتى فرنگى تعطيل 

 برو بخواب هر زمان روحيه ات خوب شد بنويس !! 
همشهرى: براى بازآفرينى شهرى نسخه نوشته نميشه 

 كاغذ گرونه تو فضاى مجازى مى نويسن !!
خراسان: دل سپردن خانم ها به قل قل قليان
 خانم ها كه شاغلن اين وضع شونه !!

ايران ورزشى: تك ستاره كالدرون 
 چه وقت شب اين ستاره رو ديدى؟؟

ابرار: تهيه طرح دو فوريتى براى تك نرخى شدن بنزين 
 بنزين رو زياد جابجا نكنيد بوش مى ره!!

قول يونيسف براى تأمين پانسمان 
بيماران پروانه اى 

 يونيســف هفته گذشــته براى تأمين پانســمان بيماران پروانه اى 
قول هايى به ايران داده تا مشــكالت موجود در اين زمينه رفع شود و 

اميدواريم تحقق پيدا كند.
رئيــس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــكى گفت: صداى بيماران نادر نبايد در شرايط 
تحريم خاموش شود و به دنبال اين هستيم كه با صداى بلند، مطالبات 
به حق بيماران نادر ايران را با جهان مطرح كرده و صداى اين بيماران 

را به جهان برسانيم.
مهدى شــادنوش در گفت وگو با ايرنا افزود: آمريكايى ها بايد در برابر 
مطالبات حقوق بشرى جهان قرار بگيرند تا بدانند در هر مقابله سياسى 
و اقتصادى، بيماران استثنا هستند و نبايد به افراد دردمند كه دچار رنج 
بيمارى هستند آســيب زد. در اين صورت آمريكايى ها بايد به افكار 
عمومى پاسخگو باشند و از اين رفتار غيرانسانى و ضدحقوق بشرى 

مبنى بر تحريم دارو و فشار بر بيماران نادر دست بردارند.
وى بيان كرد: در ســفر اخير به اســپانيا از انجمن بيماران نادر اروپا 
درخواســت كرديم كه به درد و رنج بيماران نادر در ايران توجه ويژه 
داشته باشند و فعاليت بيشترى انجام بدهند تا آمريكايى ها متوجه شوند 
بيماران نادر اســتثنا هستند و به حمايت نياز دارند. زيرا اگر امروز در 
برابر اين حركت غيرانسانى ســكوت شود، ممكن است اين مشكل 

براى ديگران نيز اتفاق بيفتد.
شــادنوش افزود: اگر اين موضوع به رويه جهانى تبديل شــود، دنيا 
جاى ســخت ترى براى زندگى خواهد بود و به همين دليل از انجمن 
بيماران نادر اروپا خواســتيم كه با بيماران نادر ايران هم صدا شده و از 
آمريكايى ها سوال كنند كه چرا بيماران نادر بايد تحت فشار تحريم ها 

قرار بگيرند.
وى اظهار داشــت: از طرفى جامعه پزشكى ايرانى كه مقيم خارج از 
كشور هستند نيز صداى بيماران نادر ايران را شنيده و پيام هاى زيادى 
براى ما ارســال كرده و خواستند كه درخواســت هاى اين بيماران را 
براى آنها ارسال كنيم. به طور مثال از كشور سوئد كه پانسمان بيماران 
پروانه اى را به علت تحريم به ايران نمى دهد هم درخواســت هايى از 
طرف پزشــكان ايرانى متخصص پوســت مقيم اين كشور داشتيم كه 
گفتند حاضر هستند پانسمان بيماران پروانه اى و برخى تجهيزات مورد 

نياز اين بيماران را به ايران اهدا كنند.

آگهي حصر وراثت
آقاى حسين على پور داراى شــماره شناسنامه  6880 به شرح دادخواست 
كالســه 111/511/98ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان ســارا نافذ نير به شماره شناسنامه  16 در 
تاريخ 97/4/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- متقاضى گواهــى حصر وراثت با 
مشخصات فوق الذكر پسر متوفيه 2-على على پور فرزند قمرعلى به شماره 
شناســنامه 57 صادره از بهار متولد 1340 پسر متوفيه 3-جمشيد على پور 
فرزند قمرعلى به شماره شناســنامه 7811 صادره از بهار متولد 1346 پسر 
متوفيه 4-مجيد  على پور فرزند قمرعلى به شــماره شناسنامه 52 صادره از 
بهار متولد 1341 پســر متوفيه 5-سكينه على پور فرزند قمرعلى به شماره 
شناســنامه 6062 صادره از بهار متولد 1349 دختر متوفيه 6-مريم على پور 
فرزند قمرعلى به شــماره شناسنامه 8073 صادره از بهار متولد 1360 دختر 
متوفيه والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
(م الف 365)
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 جوان 18 ســاله همدانى از پل ميدان بار 
خــود را به زمين پرتاب و خودكشــى كرد 

همين قدر سرد همين  اندازه تلخ.
 هنوز خبر هاى مربوط به اقدام خودكشــى 
دختر نوجوان از پل مريانج، از تازگى نيفتاده 
كه بار ديگر يك خودكشى ديگر از روى پل 

ميدان بار خبر ساز مى شود.
ماجرا از اين قرار است ساعت 3 و 45 دقيقه 
صبح روز دوشنبه 18 آذرماه جوان 18 ساله 
همدانى از پل ميدان بار همدان آنقدر از دنيا 
بريده است كه جز سياهى چيزى نمى بيند و 
در نهايت، آرامش را در پرتاب شدن به دنياى 

تازه ترى به نام مرگ مى بيند.
پســر جوان همه مدارك و كارت شناسايى 
خود را به همراه داشــته تا هويت جسد بعد 
از لگدمال شــدن آرزوهاى جوانى بر كسى 
پوشــيده نماند و مشخص شود اما پليس در 
اين زمينــه مى گويد: با وجــود اين مدارك 
جسد براى كسب اطالعات بيشتر به پزشكى 

قانونى تحويل داده شده است.
اگرچــه در گذشــته نيــز خودكشــى بين 
نوجوانان و جوانان وجودداشــته اما به دليل 
خبرها  اين  ارتباط جمعــى  وســايل  كمبود 
كمتر به گوش مى رســيد اما امروزه با توسعه 
فضاى مجازى و وســايل ارتبــاط جمعى 
ســرعت مخابره اخبار باال رفته و سبب نشر 

گسترده ترى از خبر ها مى شود.
اما اينكه چه اتفاقاتــى در درون و روحيات 
يك جوان 18 ساله به خروش برمى خيزد كه 
او را وادار به نقطه پايان گذاشــتن بر ســطر 
زندگى مى بيند سوالى است كه جامعه شناسان 
همــواره در پــى يافتن پاســخ آن، در حال 

پژوهش و مطالعات هستند.
متاسفانه گروه سنى نوجوان و جوان يكى از 
پر خطرترين گروه هاى در معرض خودكشى 
قرار دارند به طوريكه به ادعا تعداد بااليى از 
افراد نجات يافته از اين قصد، در لحظه اى دنيا 
برايشان تيره و تار شده و جز رهايى خود از 
اين تلخى به چيز ديگرى نينديشيدند اگر چه 
در بيشــتر موارد اقدام كنندگان به خودكشى 
در لحظــه آخر از انجــام آن دچار ترديد و 
پشــيمانى مى َشوند اما تنها عده كمى هستند 
كه شانس ياريشــان مى دهد تا قربانى مرگ 

نشوند.
يك كارشــناس جامعه شناسى در گفت و گو 
با همدان پيام با بيــان اينكه عوامل مختلفى 
انگيزه ســاز خودكشى در نوجوانان مى شود، 
گفت: ترس از خانواده، مشــكالت عاطفى، 
تجديدى در امتحان، شكســت عشــقى و 
مشكالت مالى شايد مسائل كوچكى به نظر 
بيايد اما مى تواند به مشكل غيرقابل حلى براى 
يك نوجوان تبديل شود مشكلى كه گاهى با 

مرگ خودخواسته به پايان مى رسد. 
حســين رضايى با بيــان اينكــه، پوچى و 
بى انگيزگى براى ادامــه حيات، تنها مربوط 
به قشــر خاصى از جامعه نيست، افزود: هر 
كس در هر شــرايطى ممكن است چنان به 
بحران هويتى و شــخصيتى برسد كه ديگر 
ادامه زندگى برايش غيرممكن شود از طرف 
ديگر اين حقيقت تلخ نيز آشكار مى شود كه 
هر كس در هر قشرى ممكن است جنبه سياه 
و تاريكى در زندگى خود داشته باشد كه آنها 

را تا مرز نابودى مى كشاند.
وى با اشــاره به اينكه قــدرت درك  و كنار 
آمدن نوجوانان با مشــكالت بسيار كمتر از 
افراد ميانســال است، بيان كرد: در مواجهه با 
خودكشــى نوجوانان بايد به وضع خانواده 
و روحيات جوانان توجه وافرى داشــت به 
عبارتى مى توان نتيجه گرفت 2 گونه مشكل 
در خودكشــى آنها تأثيرگذار است؛ نخست، 
مشــكالت و تمايــالت شــخصى آنها كه 
داراى دنياى پيچيده اى هســتند، دوم مسائل 
و مشــكالت والدين و خانــواده كه نيازمند 
به توجه خاص اســت و مى توان گفت ميان 
خودكشى آنها و مشــكالت خانواده رابطه 

مستقيمى وجود دارد. 
وى ادامه داد: زمانى كــه يك فرد با ناكامى 
روبه رو شــده و از طرفى در محيطى بزرگ 

شده كه راه هاى مقابله با ناكامى را نمى داند، 
عزت نفسش پايين مى آيد و مأيوس مى شود، 
گمان مى كند درد و رنجش راه حلى ندارد و 
شرايط دشوار هميشه ادامه پيدا خواهد كرد، 
با خودش فكر مى كند با اقدام به خودكشى از 
مشكالت و مصيبت هايش خالص مى شود. 

رضايى تاكيد كرد: بنابراين براى پيشــگيرى 
از خودكشــى در درجه اول خانواده ها بايد 
سالمت روان را در فرزندشان پرورش دهند 
اگر در دوره كودكى روح و روان فرزندشان 
را رشد ندادند در دوره هاى بعدى با مشاوره 
و روان درمانى ســعى كنند شناخت بيشترى 
راجع به مشــكالت و مقابله با ناكامى ها به 

او بدهند
وى با بيــان اينكه نوجوانان و جوانان اقدام 
كننده به خودكشــى در مــدت طوالنى از 
لحاظ روحى مشــكالت زيادى داشــته اند 
و مدرســه و خانواده متوجه آن نشــده اند، 
تصريــح كــرد: درواقع همه چيــز به نوع 
تربيت و رســيدگى به روح و روان فرزند 
در خانواده بســتگى دارد، به طور كلى اگر 
خانواده ها فرزندانشان را با عزت نفس باال 
رشد و راه حل هاى مسأله و مقابله با ناكامى 
را آموزش بدهنــد، مى توانند از اختالالت 
دوران  در  به خصوص  فرزندانشــان  روانى 

حساس نوجوانى جلوگيرى كنند. 

 گرانــى بنزين بــاز هم خبر 
آفرين شد تا جايى كه رانندگان 
بــه  نســبت  همــدان  در  ون 
واكنش  خود  سهميه اى  دريافت 
نشــان دادنــد و از حضور در 
خود دارى  خطى  ايســتگاه هاى 

كردند.
آن ها معتقــد بودند حجم بنزين 
برايشــان  شــده  گرفته  در نظر 
دور از انصاف اســت و با توجه 
به ســوختى كه خودرو هايشان 
روزانه مصرف مى كند نمى تواند 
باشــد  آن ها  نياز  پاســخگوى 
بر همين اســاس رانندگان ون 
خطوط شهرك مدنى، فرهنگيان، 
بهشتى، انديشه و خضر ترجيح 

دادنــد عطا را به لقا بخشــيده و از كار كردن 
حداقل به نشانه اعتراض خوددارى كنند.

وقتى به يك باره گرانى بنزين و سهميه بندى 
آن در جامعه موج افكند واكنش ها نســبت به 
آن متفاوت شــد بر اســاس اين طرح بود كه 
خودرو هاى شــخصى 60 ليتــر در ماه داراى 
سهميه شــدند اما از آنجا كه تاكسى ها داراى 
تردد بيشترى به نسبت ساير خودرو ها در شهر 
بودند از اين ســهميه در ماه 400 ليتر را از آن 

خود كردند.
در اين ميان گروهى هم كه كارت ســوخت 
نداشتند مى توانستند با كارت سوخت جايگاه 
ســوخت گيرى كنند اما با قيمــت آزاد ليترى 

3000 تومان!
از طرفى تاكسى هاى اينترنتى هم در صورتى 
كه بر اساس نرخ مصوب وزارت كشور كرايه 
دريافت مى كردند مانند ســاير تاكســى ها از 

سهميه 400 ليترى برخوردار مى شدند.
اما قصه رانندگان متفاوت در نظر گرفته شده 
بــود چرا كه با توجه به نوع بااليى از مصرف 
سوخت اين خودرو رانندگان آن داراى 600
ليتر ســهميه در ماه شدند متاسفانه اين قانون 

براى ون هــاى همدان دور زده شــده بود و 
آن ها مشمول قانون 400 ليترى تاكسى ها شده 

بودند.
به گفته يك منبع آگاه بعد از اعتراض رانندگان 
ون در خطوط مختلف شهرى همدان حراست 
تاكســيرانى وارد عمل شده و ماجرا تا جايى 
پيش مى رود كه  به كميته ســوخت استان در 

معاونت عمرانى استاندارى كشيده مى شود.
نتيجه تشكيل جلسات اين كميته به آن جا ختم 
مى شود كه از رانندگان درخواست گذشت از 
سهميه اين ماه خود را مى كنند و به آن ها وعده 
بازگشت 200 ليتر اجحاف شده از حقشان در 
ماه هاى آتى داده مى شود به عبارتى رانندگان 
ون در همــدان از ماه آينده به جاى ســهميه 
400 ليترى كه مختص تاكســى ها مى باشــد 
داراى 600 ليتر سهميه مصرفى سوخت بنزين 

مى شوند.
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان درباره سهميه تاكسى هاى ون شهرى 
به همدان پيام گفت: سهميه اين ناوگان به ميزان 
600 ليتــر در ماه پس از دريافت اطالعات از 
وزارت كشور و صدور كارت جديد سوخت 

اعمال خواهد شد.
امين روستايى با بيان اينكه از ابتداى آذرماه 
1398 سهميه تاكســى هاى دوگانه سوز به 
250 ليتر افزايش يافته است، افزود: سهميه 
ســوخت ماهانه 750 ليتر براى خودروهاى 
بنزينى و 450 ليتر براى خودروهاى دوگانه 
سوز به فهرســت اعالمى از سوى سازمان 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى تخصيص 

داده مى شود.
وى با اشاره به ســهميه پيش بينى شده براى 
ســرويس مدارس افزود: براى اين خودروها، 
ســهميه در قالب اعتبار و بر اساس پيمايش 
انجام شده، كه در سامانه سپند ثبت مى شود، 

تخصيص داده مى شود.
وى همچنين در خصوص ســهميه وانت بار 
و موتور سيكلت هاى حمل بار شهرى اعالم 
كرد: در صورت ساماندهى و ثبت پيمايش اين 
ناوگان با تاييد وزارت كشــور، در خصوص 
افزايش ســهميه آنها بر اساس پيمايش ثبت 

شده اقدام خواهد شد.
امين روســتايى درباره ســهميه تاكسى هاى 
اينترنتى هم گفت: به كليه رانندگان مورد تاييد 

از سوى شــركت هاى معتبر كه 
صنعت،  وزارت  از  مجوز  داراى 
معدن و تجارت و يا شــهردارى 
ها بــوده و مــورد تاييد وزارت 
كشور هستند، در صورتى كه در 
ماه بيش از 200 كيلومتر پيمايش 
داشته باشند، در ابتداى ماه بعد، 
اعتبار ســهميه معــادل اختالف 
قيمت ســوخت آزاد و يارانه اى 
پيمايش، تخصيص داده مى شود.

وى تاكيد كــرد: به خودرو هاى 
دولتى  اجرايى  دستگاه هاى  همه 
موضوع مــاده 5 قانون مديريت 
خدمات كشــورى سهميه بنزين 
تعلق نگرفته و اين خودرو ها بايد 
با قيمت هر ليتــر 3 هزار تومان 

بنزين دريافت كنند.
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان با بيان اينكه ســهميه ســوخت تا 6
ماه در كارت ســوخت افراد ذخيره مى َشود، 
افزود: حتى افرادى كه كارت سوخت خود را 
دريافت نكرده اند سهميه بنزين در كارت هاى 
ســوخت شخصى آن ها ذخيره شده و در ماه 

هاى بعد قابل استفاده خواهد بود. 
روســتايى تاكيد كرد: برخى شايعات منتشر 
شده درباره تخصيص سهميه سوخت به يكى 
از خودروهاى مالــكان چند خودرو، صحت 
نداشته و سهميه ســوخت به كارت سوخت 
تمامــى خودروها تعلق مى گيــرد و تاكنون 
سياست ديگرى به اين شــركت ابالغ نشده 

است.
وى همچنين، گفت: حــذف رمز كارت هاى 
ســوختى كه به هر دليل تراشه آنها مخدوش 
و آسيب ديده اســت امكان پذير نبوده لذا از 
آنجا كه اين دسته از كارت ها قابليت بازسازى 
ندارنــد، دارندگان كارت هــاى فوق بايد به 
دفاتــر پليس 10 + براى درخواســت صدور 

كارت المثنى مراجعه كنند.

جوان 18 ساله همدانى خودكشى كرد

وضعيت زنان سرپرست خانوار در ايران

 خانواده، به عنوان كوچكترين و از ســويى منســجم ترين كانون 
اجتماعــى موجــود در جامعه تلقى مى شــود و از چنــان اهميتى 
برخوردار است كه به جرأت مى توان گفت: آبادانى يا ويرانى فرداى 
جامعه ما ارتباط بســيار زيادى به آن دارد. طــالق، اعتياد، كودكان 
خيابانى، كودك آزارى، فرار از خانه و... مصداق هاى بارز آســيب ها 
و مسائل اجتماعى نشــأت گرفته از درون خانواده ها هستند. مسأله؛ 
هنگامى حســاس تر خواهد شد كه خانواده يكى از اركان اصلى خود 
يعنى پدر يا مادر را از دســت بدهد. عمومًا غيبت پدر، خانواده را با 
چالش هاى اقتصادى و غيبت مادر، خانواده را با چالش هاى عاطفى 

و روحى مواجه مى سازد. 
از موضوع هاى مهمى كه در سال هاى اخير مورد توجه صاحب نظران، 
محققان، حتى سياســت گذاران و برنامه ريزان بوده است، بحث زنان 

سرپرست خانوار مى باشد. 
ــه اقشــار آســيب پذيرى هســتند  ــوار از جمل ــان سرپرســت خان زن
ــيار ضــرورى  ــرى بس ــان ام ــور آن ــه ام ــيدگى ب ــه و رس ــه توج ك
ــه  ــى مواج ــر تقريب ــا فق ــراد ب ــن اف ــتر اي ــه ً بيش ــت، چراك اس
هســتند. زنــان سرپرســت خانــوار در حقيقــت افــرادى از جامعــه 
ــواده ى  ــتى خان ــار سرپرس ــه ناچ ــه ب ــوند ك ــوب مى ش ــا محس م
خــود را عهــده دار مى باشــند. بنابرايــن، زنــان سرپرســت خانــوار 
ــوان سرپرســت؛ شــناخته  ــه عن ــل فــوت همســر، ب ــه دلي ــًا ب صرف
نمى شــوند بلكــه در مواقعــى عواملــى مثــل طــالق، معلوليــت يــا 
از كارافتادگــى مــرد خانــواده و ... نيــز در شــكل گيرى ايــن پديــده 

ــند. ــر مى باش مؤث
ــن  ــود اي ــاره ش ــدان اش ــا ب ــت در اينج ــه الزم اس ــى ك ــه اي نكت
اســت كــه « در جامعــه مــا بيــش از 90 درصــد خانوارهــا، تحــت 
ــأله اى تحــت  ــا مس ــد، ب ــرار دارن ــردان ق ــت م ــتى و كفال سرپرس
ــى  ــتيم و گوي ــه هس ــوار" مواج ــت خان ــردان سرپرس ــوان "م عن
كــه سرپرســت بــودن و نــان آورى مــردان امــرى طبيعــى اســت و 
به شــدت مقبــول و مــورد توجــه ُعــرف اجتماعــى هــم مى باشــد 
و ايــن سرپرســتى زنــان خانــوار اســت كــه نوعــى آســيب و مســأله 

بــه شــمار مــى رود. 
در ادامــه به تعريفــى از مركز آمــار ايــران (1375) در خصوص 
سرپرســت خانوار اشــاره مى نماييم: «سرپرســت خانوار» يكى از 
اعضاى خانواده اســت كه به اين عنوان شناخته مى شود. در صورتى 
كه اعضاى خانواده قادر به تعيين سرپرســت نباشند مسن ترين عضو 

خود را به عنوان سرپرست خانوار تلقى مى كنند.
 توانمندسازى زنان سرپرست خانوار 

مطالعات نشــان مى دهــد كه زنان بيش از مــردان، در معرض خطر 
آسيب هاى اجتماعى قرار دارند. اين امر را مى توان در محروميت از 
برخى از امكانات و قابليت ها كهباعث فقر بيشتر ميشود توجيه كرد. 
يكى از مباحثى كه در توســعه ى كشورهاى جهان به ميزان زيادى به 
آن تأكيد شده اســت، مسأله ى توانمندسازى زنان است. در حقيقت، 
توانمندســازى زنان بخصوص زنان فقير، از اهداف عاليه توســعه 
قلمداد مى شود. توانمندســازى زنان، به فرآيندى اطالق مى شود كه 
طى آن زنان قادر مى شــوند، تا اتكاء به نفس خويش را افزايش دهند؛ 
حق مستقل؛ براى انتخاب كسب نمايند، خود را سازماندهى كنند و 
منابــع موجود خود را كنترل نمايند. از اين رو اين مجموعه، به آنان 
در جهت كاهش فقر، حذف فرودســتى و تحــوالت نهادى كمك 
شــايانى خواهد نمود. از جمله عوامل توانمندساز مى توان آموزش، 

اشتغال و عامليت را نام برد.
در خاتمه نتيجه گيــرى مى نماييم، خداوند بــا توجه به اين كه در 
خلقت زن و مرد تفاوت هايى را قرار داده است ولى اين دو مى توانند 

در جاهايى تكميل كننده يكديگر باشند.
در برخــى از زمينه هــا حضور زنان در جامعه مى تواند اثر بخشــى 
بيشــترى داشــته و در جاهايى نيز مى تواند آسيب اجتماعى قلمداد 

شود.
ما بايد تالش نموده تا سطح فرهنگ عمومى را افزايش داده و از اين 

فرصت ارزشمند، در جهت مطلوب بهره گيرى نماييم.
* فاطمه سبحانى
كارشناس مددكارى اجتماعى خانواده كلينيك حامى، شهرستان همدان

اعتراض رانندگان ون  در همدان جواب داد 

بازگشت 200 ليتر سهميه كسر شده به كارت هاى سوخت
■ ون ها 600 ليتر سهميه سوخت دارند
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آگهي حصر وراثت
آقاى يداله ابوطالبى داراى شــماره شناسنامه  120 به شرح دادخواست كالسه 591/98ش112ح از اين 
حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصراله ابوطالبى به شماره 
شناسنامه  3371 در تاريخ 89/12/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-يداله ابوطالبى فرزند نصراله به شماره شناسنامه 120 متولد1343 
فرزند متوفى 2-حمداله ابوطالبى فرزند نصراله به شماره شناسنامه 4051735419 متولد1337 فرزند 
متوفى 3-ســيف اله ابوطالبى فرزند نصراله به شماره شناســنامه 4050962438 متولد1344 فرزند 
متوفى 4-اكرم ابوطالبى فرزند نصراله به شــماره شناســنامه 70 متولد1337 فرزند متوفى 5-ذكريا 
ابوطالبى فرزند نصراله به شماره شناســنامه 4051726940 متولد1328 فرزند متوفى اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 368)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

چرا ساخت  وساز كشور 
برنامه راهبردى مى خواهد؟

 يازدهم آذر ماه جارى، اعضاى دوره هشــتم شوراى مركزى سازمان 
نظام مهندســى ساختمان كشور توسط مقام عالى وزارت، اعتبارنامه هاى 

خود را دريافت كردند.
به نظر مى رســد ارائه برنامه راهبردى براى شــروع دوره جديد كارى، 
مى تواند شايســته باشــد. بايد يادآورى كرد كه ســازمان نظام مهندسى 
ســاختمان يك سازمان غيردولتى است و متعلق به مهندسان هر استان و 
شكل گيرى آن براساس يك فرآيند انتخاباتى است. در قانون نظام مهندسى 
و كنترل ساختمان، اهدافى براى سازمان نظام مهندسى ساختمان تعريف 
شده است كه از آن جمله مى توان به فراهم ساختن زمينه همكارى كامل 
ميان وزارت راه و شهرســازى و شــهردارى ها و تشكل هاى مهندسى و 
حرفه اى ساختمان و ... اشاره كرد. مى توان با تدوين يك برنامه راهبردى 
با در نظر گرفتن مطالبات ذى نفعان داخلى و خارجى سازمان، اين سازمان 
را به ســازمانى چابك، كارآمد و هوشــمند مبدل كرد تا بتواند با حداقل 
بوروكراســى و حداكثر مشاركت مهندســين، بيشترين رضايت مندى را 
كسب كند و به اهداف پيش  بينى شده در قوانين كه مهم ترين آن، ارتقاى 
كيفيت ساخت وســاز دركشور اســت، در قالب يك برنامه بلندمدت از 
رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمان هاى ذى ربط دست پيدا كند 
و از طرفى قادر باشد مسائل تاثيرگذار مرتبط با محيط خارجى و داخلى 

خود را بررسى و قبل از مواجهه، تشخيص و براى آنها راهكار پيدا كند.
از اهداف مهم حوزه مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى كه بارها 
در نشســت هاى گوناگون، مسئوالن محترم به آن اشاره كرده اند، مى توان 
به 1- تدوين و راه اندازى نظام ملى ساخت و ساز، 2- تدوين و توسعه 
نظام جامع تضمين كيفيت ســاختمان، 3- تهيه و اجراى برنامه عملياتى 

صنعتى سازى ساختمان و توسعه فن آورى هاى نوين اشاره كرد.
به نظر مى رسد براى تدوين و راه اندازى نظام ملى ساخت و ساز (به عنوان 
اولين هدف از اهداف توســعه مهندســى وزارت راه و شهرسازى) بايد 
توسعه فرهنگ مهندسى در جامعه، توسعه ارزش ها در مهندسى (تدوين و 
استخراج مؤلفه هاى زمينه گرايى و ارزشى در معمارى و شهرسازى، تدوين 
آئين نامه كنترل شهرســازى)، تقويت نگاه ملى در موضوع صرفه جويى، 
آموزش و پژوهش در ساخت و ســاز، بازتعريــف نظام فنى و اجرايى و 
كنترلى متناســب با كارفرمايى بخش خصوصى بــراى ارتقاى صنعت 
ساخت و ساز به عنوان اهداف كالنى در نظر گرفته شود كه البته در راستاى 

توجه به فرهنگ سازى صنعت ساختمان خواهد بود.
به طور قطع مســائلى همچون نظام بيمه كيفيت ســاختمان نوســاز و 
نيز تدوين برنامه براى استانداردســازى مى تواند در راســتاى توجه به 
كيفى سازى (توسعه نظام جامع تضمين كيفيت ساختمان) باشد كه بارها 

توسط مسئولين وزارت راه مورد تأكيد قرار گرفته است.
همچنين برنامه ريزى براى مدل سازى اطالعات ساختمان و نيز برنامه براى 
مديريــت پروژه، فرايند طراحى، مديريت ســاخت، تهيه و توليد مصالح 
استاندارد و اجرا، مديريت انرژى و توجه به مسائل زيست محيطى نيز در 
راستاى توجه به سومين هدف از اهداف وزارت راه و شهرسازى در زمينه 
توســعه مهندسى ساختمان بايد مدنظر باشد.يقينا مى توان توجه به اصول 
فرهنگ سازى، كيفى سازى و مدل سازى را براى دستيابى به ديگر اهداف 
سازمان نظام مهندسى، از قبيل كمك به توسعه اشتغال با صدور خدمات 
مهندسى، صدور شناسنامه هاى فنى ساختمان، تعمير و نگهدارى ساختمان، 

صدور گواهى مسئوليت، صدور برچسب انرژى و ... ضرورى دانست.
* طاهره نصر
 عضو شوراى مركزى سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور

جزئيات حمايت دولت از معيشت عمومى در سال 99
كمك معيشتى حذف نمى شود

 سخنگوى ستاد بودجه ضمن بيان جزئيات حمايت دولت از معيشت 
عمومى در سال 99، گفت: پرداخت تمامى منابع حاصل از مابه التفاوت 

افزايش قيمت بنزين به 60 ميليون ايرانى ادامه خواهد داشت.
مژگان خانلو در مورد اقدامات و تمهيدات حوزه حمايت از معيشت 
عمومى، سالمت و عدالت اجتماعى در اليحه بودجه سال 99، اظهار 
داشت: معيشت عمومى، سالمت و عدالت اجتماعى در اليحه بودجه 
مورد توجه قرار گرفته اســت كه در اين راســتا براى تأمين كاالهاى 
اساسى، دارو، تجهيزات پزشكى و نهادهاى دامى و كشاورزى معادل 

10.5 ميليارد دالر ارز با نرخ 4200 تومان در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه پرداخت يارانه نقدى با اعتبار 42 هزار و 800 ميليارد 
تومان تداوم خواهد داشــت، به مهر گفت: افزايش حقوق كارمندان و 
بازنشستگان دولت رشد 15 درصدى خواهد داشت و همچنين سقف 
معافيــت مالياتى كاركنان دولتى و غيردولتى به 3 ميليون تومان در ماه 

افزايش مى يابد.
وى ادامه داد: همسان سازى حقوق بازنشستگان كشورى و لشكرى با 
رشــد 50 درصدى اعتبارات به ميزان 6000 ميليارد تومان با اولويت 
دريافت كنندگان ماهانه كمتر از 3 ميليون تومان استمرار خواهد داشت.

خانلــو افزود: تمهيد اعتبار الزم براى تــداوم اجراى برنامه رتبه بندى 
معلمــان به ميزان 3000 ميليارد تومــان نيز در اليحه بودجه 99 مورد 
توجه قرار گرفته اســت؛ همچنين اعتبارات مــورد نياز صندوق هاى 
بازنشستگى كشــورى ولشــگرى و فوالد با 23 درصد رشد مواجه 

شده است.
 افزايش 47 درصدى اعتبارات بنياد شهيد

خانلو گفت: طرح مقابله با فقر مطلق خانوارهاى تحت حمايت كميته 
امداد امام خمينى (ره) و ســازمان بهزيســتى و اجراى قانون حمايت 
از معلوليــن و قانون جامع خدمات رســانى به ايثارگران به ميزان 15
هزار و 550 ميليارد تومان براى ســال آينده در دستور كار دولت قرار 

گرفته است.
سخنگوى ســتاد بودجه ســازمان برنامه و بودجه كشــور ادامه داد: 
همچنين در اليحه بودجه 99، توجه ويژه اى به اعتبارات بنياد شهيد و 
امور ايثارگران شده به گونه اى كه شاهد رشد 47 درصدى اعتبارات آن 
از محل منابع جداول شــماره (7) و (9) هستيم و اين اعتبار از حدود 
13.9 هزار ميليارد تومان به 20.4 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

وى گفت: از سويى ديگر پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به 
ميزان 30 ميليون تومان براى هريك از زوج ها براى سال آينده همچون 
سالجارى تداوم خواهدداشت.  خانلو افزود: روند پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه براى اشتغالزايى مددجويان كميته امداد امام خمينى (ره) 
و سازمان بهزيستى كشــور و زندانيان نيازمند به ميزان 5000 ميليارد 

تومان نيز در اليحه بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
 تداوم پرداخت كمك معيشتى در سال 99

وى با بيان اينكه براى استانداردسازى گرمايش مدارس توجه ويژه اى 
شده اســت، گفت: در اليحه بودجه شــاهد افزايش سهم استاندارد 
سازى گرمايش مدارس با اولويت مناطق محروم ازمحل عوارض گاز 
موضوع بند «ب» ماده 65 قانون الحاق (2)، از 20 به 50 درصد هستيم. 
همچنين اعتبارات مورد نياز براى يارانه شــير مدارس به ميزان 450
ميليــارد تومان و كاغذ كتب مدارس به ميزان 100 ميليارد تومان پيش 

بينى شده است.

فروش گوشى كهنه به اسم نو
■ جريمه 144 ميليون ريالى متهم

 مدير كل تعزيرات حكومتى استان همدان از فروش گوشى كهنه به اسم نو در همدان 
خبر داد و گفت: متهم به پرداخت جريمه 144 ميليون و 900 هزار ريالى محكوم شد.

عليرضا حسن پور با اشاره به جريمه يك گوشى فروشى متقلب در همدان اظهار كرد: اين 
فروشنده تلفن همراه، با شكايت خريدار توسط تعزيرات حكومتى محكوم شد.

وى با بيان اينكه با شكايت يك شهروند از يك واحد صنفى مبنى بر فروش گوشى كهنه 
به جاى نو پرونده اى تشكيل شد به فارس گفت: هيأت بدوى اداره كل تعزيرات حكومتى 
پس از اجراى تشــريفات قانونى متهم را به پرداخت 96 ميليون و 600 هزار ريال در حق 
دولت و 48 ميليون و 300 هزار ريال به همراه هزينه كارشناسى در حق شاكى خصوصى 

و در مجموع 144 ميليون و 900 هزار ريال جزاى نقدى محكوم كرد.
مديركل تعزيرات حكومتى همدان با بيان اينكه طبق اعالم نظر كارشناسان اتحاديه برخى 
فروشــندگان چند گوشى مستعمل را منفك و با استفاده از قطعات آنها يك تلفن نو تهيه 

مى كنند گفت: آنها با استفاده از كارتن تقلبى گوشى را آكبند كرده و مى فروشند.
وى با اشــاره به اينكه فروش گوشى نو به جاى كهنه باعث سلب اعتماد مردم نسبت به 
واحدهاى صنفى قانونمند و متعهد خواهد شــد خاطرنشــان كرد: تعزيرات حكومتى در 

برخورد قانونى با اين موارد كوتاه نخواهد آمد.
حسن پور تأكيد كرد: پل ارتباطى ما تلفن 32523442 اداره كل، تلفن گوياى 124 سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و تارنماى ir.t١٣۵ است و مردم مى توانند موارد تخلف را به ما 

اطالع دهند تا رسيدگى صورت گيرد.

بيمه نامه پارسيان و كارت خودرو پژو206 به شماره بيمه نامه 
1110/517850/97/001282 و شماره پالك 99 ايران 776ص33 و شماره موتور 
13386012057 و شماره شاسى 22604847 به نام مجيد غالمى چيگانى فرزند 

شيبه به شماره ملى 3498 و شماره ملى 0490366414 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

آگهي مزايده 

شهردارى همدان

شهردارى همدان باستناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش دو  قطعه سرقفلى مغازه  ازطريق مزايده كتبى اقدام 
نمايد . متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند .

مشخصات ملك

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت 

بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 98/9/30  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل 

و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
و  متقاضيان  ساير  مطالبات  و  بوده  ستاد  شهردارى  اجراى  دست  در  عمرانى  هاى  پروژه  مالى  تامين  جهت  صرفًا  فوق  امالك  فروش  از  حاصله  3-عوايد 
شهردارى  حساب  به  نقداً  مى بايست  و  نبوده  تهاتر  قابل  مزايده  در  شدن  برنده  صورت  در  باشد  مى  طلبكار  شهردارى  از  نحوى  هر  به  كه  پيمانكاران 

گردد.  واريز 
4- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
6-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
8- پيشنهادات رسيده در تاريخ 98/10/1 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1492)

مبلغ سپرده شركت در كل قيمت كارشناسى به ريالمساحت  - متر مربعنوع ملكرديف
مزايده - به ريال

آدر س ملك

سرقفلي مغازه شماره يك بانضمام13 1
متر بالكن در طبقه فوقاني

بازار مظفريه روبروي حمام قلعه طبقه           7/601/789/500/000500/000/000
همكف پاركينگ طبقاتي

سرقفلي مغازه شماره دو بانضمام20 / 2
17 متر بالكن در طبقه فوقاني

بازار مظفريه روبروي حمام قلعه طبقه 18/303/240/000/000500/000/000
همكف پاركينگ طبقاتي

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى ترميم حوضچه و تكميل 

ابنيه و تأسيسات اكسيالتور شماره 5 تصفيه خانه اكباتان به شماره ع/ 98/197
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار ترميم حوضچه و تكميل ابنيه و 
تأسيسات اكسيالتور شماره 5 تصفيه خانه اكباتان با برآورد اوليه 4/291/550/319 ريال بر اساس فهرست بهاى ابنيه و خطوط 
انتقال آب سال 98 را به پيمانكارانى كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعى باشند از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد 

مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازشگايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس:
 www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098007001000025 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت نداشتن 

عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1398/9/20

* هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ريال كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام 
شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

* مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1398/9/20 لغايت 1398/9/26 تا پايان وقت ادارى 
* آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت 1398/10/7 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1398/10/8 ساعت 10:30 سالن جلسات مناقصه گزار 
* مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 214/577/516 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع 
كار را طبق شركت در فرآيند ارجاع ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 1234/ت50659ه مورخ 1394/9/22 
ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر 
تا پايان وقت ادارى مورخ 1398/10/7 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و 

رسيد دريافت شود.
* نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا 

چهارشنبه 7:45 تا 14:15 پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس 41934-21 دفتر ثبت نام 88969737 و 

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

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

نوبت دوم

 يك كارشــناس بانكى معتقد اســت كه با 
اجراى طرح رمز دوم پويــا، اين اميد مى رود 
كه بحث فيشــينگ در نظام بانكى منتفى شود. 
او همچنين از افزايــش مدت زمان اعتبار اين 

رمزها از 60 ثانيه به 120 ثانيه نيز خبر داد.
محمــد رحيــم زاده عبدى دربــاره طرح رمز 
دوم پويا با اشــاره به افزايــش ميزان تقلب و 
كالهبردارى ها از كارت هاى بانكى، اظهار كرد: 
از سال گذشته قوه قضاييه اعالم كرد كه طرح 
رمــز دوم يك بار مصرف بايد تا ارديبهشــت 

سالجارى توسط بانك ها اجرايى شود.
وى افزود: برخى مشــتريان به روش هايى كه 
بانك ها قرار بود نســبت به اجراى اين طرح 
پيش بگيرنــد، اعتراض داشــتند كه موضوع 
اختيــارى كــردن رمز دوم پويــا و پس از آن 
اســتفاده از اين رمز براى تراكنش هاى باالى 
500 هزار تومان مطرح بود كه در نهايت همه 

اين ها منتفى شد.
مدير نرم فزار يكي از بانك ها با بيان اينكه به اين 
ترتيــب، روش هاى پيشــنهادى بانك ها براى 
اجراى اين طرح عمال قابل اجرا نبود، تصريح 
كرد: پــس از اين موضوعــات بانك مركزى 
تالش كرد كه اين طرح به طور يكســان بين 
همه بانك ها انجام شــود و همه تراكنش ها را 
نيز دربربگيرد كه در همين راستا سامانه «هريم» 
كه مبناى آن استفاده از پيامك است، راه اندازى 

شد.
رحيم زاده عبدى خاطرنشــان كرد: اين سامانه 
به گونه اى عمــل مى كند كه مشــترى بانك 
براى اســتفاده از خدمات بدون حضور كارت 
كه تاكنون براى انجام آن ها از رمز دوم ايســتا 

استفاده مى كرده، از اين پس از طريق دكمه اى 
كه در درگاه پرداخت آنالين تعبيه مى شــود، 

درخواست رمز يك بار مصرف مى كند.
وى ادامه داد: اين درخواســت از سوى درگاه 
پرداخت به بانك مركــزى و از بانك مركزى 
به بانك صادركننده كارت ارســال مى شود كه 
بانك صادركننده نيز بر همين اســاس پيامكى 
را حاوى رمز يك بار مصرف به شــماره تلفن 

همراه ثبت شده مشترى ارسال مى كند.
رحيم زاده عبدى بــا تأكيد بر اينكه اين رمزها 
قابليــت يك بــار مصرف را دارنــد، گفت: با 
اجراى طرح رمز دوم پويا اين اميد مى رود كه 

عمال بحث فيشينگ منتفى شود، چراكه ديگر 
حتى درگاه هاى پرداخت جعلى نيز نمى توانند 
درخواســت رمــز دوم به بانــك صادركننده 
بدهند، چراكه اين درگاه هــا به بانك مركزى 
متصل نيســتند، با اين حال اگــر به هر دليلى 
رمز مشــترى در زمان اســتفاده از آن لو برود 
هم اهميتى ندارد، چراكه اين رمز فقط يك بار 
قابليت مصرف دارد و پس از آن باطل مى شود.

رحيــم زاده عبدى همچنين با اشــاره به مدت 
زمان اعتبار رمز دوم پويا، گفت: زمان دار بودن 
اين رمزها نيز يكى ديگر از حسن هاى آن است 
كه امنيت را افزايــش مى دهد، به طوريكه هر 

رمز دوم پويا پس صدور توسط بانك تنها 120 
ثانيه معادل دو دقيقه فعال اســت و پس از آن 

باطل مى شود.
وى درباره افزايش مدت زمــان رمزهاى دوم 
پويــا از يك به دو دقيقه نيــز، تصريح كرد: با 
توجه به اينكه ممكن است در نظام مخابراتى 
كشور تاخيرهايى در روند ارسال پيامك ايجاد 
شود، زمان اين رمزها از يك دقيقه به دو دقيقه 

افزايش يافته است.
ايــن در حالى اســت كه پيــش از اين بانك 
مركزى مدت زمان استفاده از رمزهاى دوم پويا 

را 60 ثانيه (يك دقيقه) اعالم كرده بود.

اعتبار رمز دوم پويا 120 ثانيه شد

خداحافظى با فيشينگ!

پيش بينى يك فعال 
اقتصادى از آينده 

نرخ دالر
 رئيس كنفدراســيون صــادرات گفت: با 
توجه به افزايش قيمــت بنزين افزايش 4 تا 
5 درصدى قيمت ارز طبيعى اســت اما بيش 
از آن فاقد توجيه اقتصادى اســت و وضعيت 
اكنون به خاطر جو روانى است كه اگر ثبات 
و اطمينان بــه بازار برگردد اين حباب از بين 
مى رود و شاهد كاهش قيمت ارز خواهيم بود.
محمد الهوتــى در خصوص افزايش قيمت 
ارز افزود: داليل افزايش نرخ ارز را بايد در 

چند فاكتور جســتجو كرد؛ ما چه بخواهيم 
چــه نخواهيم افزايش قيمــت بنزين آن هم 
بدون آماده ســازى جامعه بر تمام كاالها اثر 
مى گذارد و برخى كاالهاى حساس، زودتر و 
بيشــتر متاثر از اين اتفاق خواهند شد كه در 
بازار ايران ارز و طال جزو اين كاالها هستند 
و هرگونه اتفــاق مثبت و منفى بر روى آنها 
اثر مى گذارد.وى بــه خبرآنالين گفت: نكته 
ديگر اتفاقات پــس از افزايش قيمت بنزين 
است كه باعث ايجاد نگرانى در جامعه شد و 
هر زمان كه نگرانى و عدم ثبات در جامعه به 
وجود آيد طال و ارز بالفاصله تحت تاثير قرار 

خواهند گرفت.
الهوتى با اشــاره به ناآرامى هاى عراق گفت: 
نكته ديگــر كاهش صادرات و اختالل در آن 

به دليل اتفاقات عراق اســت كه باعث شده 
تا حــدودى عرضه ارز را تحــت تاثير قرار 
دهد اما از همه مهمتر فضاى روانى است كه 
موج سواران در اين شرايط ايجاد كردند و به 
افزايش قيمــت ارز دامن زدند. به طورى كه 
رسانه هاى معاند اگر 10 واحد افزايش قيمت 
ارز رخ داده باشد آن را 20 واحد اعالم مى كند 
تا يك جو روانــى منفى  در بازار ايجاد كنند. 
جالب اينجاســت كه اين تاثيــرات بر نقل و 
انتقال پول هاى بزرگ ديده نمى شود بلكه بر 
روى اسكناس و پول هاى خرد است كه بيشتر 

مانور مى دهد.
وى به بخشــنامه جديد بانك مركزى اشاره 
كرد و گفت: مطابق اين بخشــنامه به هر كد 
ملى فقط يك بار در ســال 2200 يورو تعلق 

مى گيرد پس افرادى كــه نيازمند ارز بيش از 
اين هستند به سمت بازار غيررسمى مى روند 
و اين بر قيمت ها تاثير مى گذارد و در نهايت 
با نزديك شــدن به روزهاى پايانى ســال و 
زمان مفاصا حســاب شركت هايى كه فعاليت 
بين المللى دارند تاثيــرات محدودى بر روى 

بازار ارز مى گذارند.
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رئيس هيأت كشتى استان: 
دنبال حداكثر سهميه در جام تختى هستيم

 به دنبال كســب حداكثر سهميه حضور در جام بين المللى جهان 
پهلوان  تختى هستيم.

رئيس هيأت كشــتى همدان گفت: در انتخابى جــام تختى كارنامه 
موفقى را از كشــتى گيران همدانى شــاهد بوديم اما هنوز در ابتداى 
راه هســتيم. در اين مسابقات انتخابى مســعود كمروند در وزن 74

كيلوگرم عنوان قهرمانى را كسب كرد.
حميدرضا يارى اظهار داشــت: مسعود يزدانى و مهدى حاجيلوييان 
نيز به ترتيب در وزن هاى 79 و 86 كيلوگرم نايب قهرمان شــدند و 
يوســف كامرانى، جمال خدابنده لو و حميد على بخشى به ترتيب در 

اوزان 70، 74 و 86 كيلوگرم سوم شدند.
وى بيان كرد: ســعى ما كســب حداكثر ســهميه حضــور در جام 
بين المللى تختى اســت و گويا نفــرات اول تا ســوم انتخابى اين 

مسابقات سهميه كسب مى كنند.
رئيــس هيــأت كشــتى اســتان خاطرنشــان كــرد: جــام بين المللــى 
ــى  ــتى گيران همدان ــراى كش ــى ب ــت طالي ــد فرص ــى مى توان تخت
بــراى رســيدن بــه تيــم ملــى باشــد و بايــد از ايــن موقعيــت بــه 

نحــو احســن اســتفاده كننــد.
ــام  ــى ج ــى در انتخاب ــتى گيران همدان ــرد كش ــون عملك وى پيرام
ــارات را  ــنگين وزن انتظ ــريعتى نيا در س ــال ش ــت: داني ــى گف تخت
ــو ديگــر كشــتى گير همــدان  ــده ل ــرآورده نكــرد و جمــال خدابن ب
نيــاز بــه تــالش بيشــتر دارد. قهرمانــى مســعود كمرونــد بــا توجــه 
بــه تجربــه و آمادگــى مطلــوب قابــل پيش بينــى بــود و انتظــار مــا 

موفقيــت در جــام تختــى اســت.
ــه طــور  ــود و ب امــا مهــدى حاجيلوييــان شگفتى ســاز مســابقات ب
ــش رو  ــانى را پي ــاى درخش ــد روزه ــن رون ــداوم اي ــا ت ــع ب قط

خواهد داشــت.
رئيــس هيــأت كشــتى همــدان اظهــار داشــت: جوانــان هــر 
ــروع  ــا ش ــد ام ــكو نرفتن ــى روى س ــام تخت ــى ج ــد در انتخاب چن
اميدواركننــده اى داشــتند و برايــن اســاس بايــد بــا تــداوم اردوهاى 

ــم. ــم كني ــرفت آن ر ا فراه ــير پيش ــى مس تمرين
وى افزود: موفقيت در انتخابى جام تختى حاصل همدلى، وفاق، تالش 
و پشتكار خانواده كشــتى استان است و اكنون نيز براى كسب سهميه 

حداكثرى در جام تختى به طور مرتب با فدراسيون در ارتباط هستيم.
 رقابت هاى بين المللى كشتى آزاد جام تختى روزهاى 18 تا 20 دى 

ماه امسال در شهر كرمانشاه برگزار خواهد شد.

اعزام كشتى گيران ناشنوايان استان
 به انتخابى تيم ملى 

 ورزشكاران ناشــنواى همدانى به مسابقات كشتى آزاد و فرنگى 
قهرمانى كشور و انتخابى تيم ملى اعزام شدند.

ورزشكاران ناشــنواى همدانى به مسابقات كشتى قهرمانى كشور و 
انتخابى تيم ملى اعزام شــدند و گفتنى اســت ايــن رقابت ها از 21

آذرماه به مدت 2 روز به ميزباني شهرستان البرز برگزار مي شود
اعضاي تيم كشتي آزاد و فرنگى ناشنوايان كه به اين رقابت ها اعزام 
مى شــوند، محمد سروشى، شهاب عزيزى، سعيد فروتن نژاد، عباس 
يار مطاقلــو، على اصغر معصومى، مســلم عبدى، محمد سياوشــى، 
محمدرضا كمالى، محمد زارعى و على سليم پور، با مربيگرى منصور 

ظرافتى، و با سرپرستى ساسان روز بهانى، ابراهيم صفريان هستند.

آخرين تالش ها براى بازگرداندن 
استراماچونى

  اســتقالل در 48 ساعت گذشته پرخبرترين تيم ايران بوده است. 
تيمى كه مربى اش را از دســت داد و دوبــاره او را به جمع خود باز 

مى گرداند. 
از صحبتهاى مديران ورزش ايران و البته طرف هاى ايتاليايى مشخص 
اســت كه رضايت استراماچونى براى بازگشت به ايران جلب شده و 
او تا 48 ساعت ديگر در ايران خواهدبود تا در بازى با شاهين، آبى ها 

را هدايت كند.
آندره آ اســتراماچونى در جديدترين مصاحبه خود اعالم كرد باشگاه 
بايــد به من ثابت كند كه طبق قوانين فيفا مى تواند قرادادم را پرداخت 
كند. اســتراماچونى درباره شرايط تمرينى اين تيم پيش از ديدار هفته 
15 ليگ برتر مقابل شاهين شهردارى بوشهر گفت: چند دقيقه پيش با 
ووريا غفورى صحبت مى كردم. تمام دســتورات را به او منتقل كردم 
واينكه چطور تيم را تمرين دهند. تمام تالش من اين اســت كه پاسخ 
مثبت را از سمت وكيلم دريافت كنم و با اولين پرواز به تهران برگردم.

21 دى زمان آغاز نيم  فصل دوم 
ليگ دسته دوم

 كميته مسابقات سازمان ليگ زمان آغاز نيم فصل دوم رقابت هاى 
ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور را اعالم كرد.

مسئول برگزارى مسابقات ليگ دسته دوم در خصوص زمان آغاز نيم 
فصل دوم رقابت هاى فصل جارى ليگ 2 بيان داشــت: نيم فصل دوم 
رقابت هاى ليگ دسته دوم باشــگاه هاى كشور با برگزارى بازى هاى 
هفتــه چهاردهم در تاريخ 21 و 22 دى ماه به صورت رســمى آغاز 

خواهد شد.
شــفيعى راد با بيان اينكــه زمان پايان نيم فصل اول مســابقات تغيير 
كرده اســت افزود: طبق برنامه قبلى بايستى نيم فصل اول مسابقات در 
تاريخ 27 آذر به پايان مى رســيد كه با توجه بــه بازى هاى معوقه از 
هفته هاى گذشــته و الزام برگزارى اين مسابقات مجبور شديم زمان 

پايان نيم فصل نخست را تغيير دهيم.
وى بــا بيان اينكه بازى هاى معوقه قبل از نيم فصل نخســت برگزار 
خواهد شــد گفت: بازى هاى معوقه پس از هفته سيزدهم و در تاريخ 
5 و 6 دى ماه برگزار خواهد شد و با اين حساب 6 دى ماه پايان نيم 

فصل اول مسابقات ليگ 2 خواهد بود.
شفيعى راد با اعالم اينكه پس از پايان نيم فصل نخست نقل و انتقاالت 
زمستانى آغاز خواهد شد اظهار داشت: پس از پايان نيم فصل نخست 

احتماال از 7 يا 8 دى ماه نقل و انتقاالت زمستانى آغاز خواهد شد.

مالير بر بلنداى قله هاى ايران

 كوهنوردان ماليرى با فتح 31 قله مرتفع كشور در پروژه سيمرغ, 
شهرســتان مالير را با عنوان شهرجهانى انگور و پايتخت مبل و منبت 

ايران معرفى كردند.
گروه كوهنودى صميمى مالير در اقدامى فرهنگى ورزشى با همكارى 
شهردارى و شوراى اسالمى شهرستان مالير نام شهرستان مالير را بر 
بلنداى قلل مرتفع ايران در پروژه سيمرغ پر آوازه كردند و با برافراشتن 
پرچم مقدس جمهورى اسالمى ايران بر فراز 31 قله مرتفع اين كشور 
بارديگر ثابت كردند پشــتيبان واليت فقيه و ادامه دهنده راه عزيزانى 
هستند كه خون خود را براى عزت وآزادگى و امنيت كشور در جهان 

نثار كردند .
مرضيه محمــودى و احمد چهاردولى اولين مجريان اين پروژه بودند 
كه صعود به قله هاى مرتفع پروژه سيمرغ را از قله يخچال همدان در 
16 تيرماه 96 به ارتفاع 3580 متر شــروع كردند و در 19 آبان ماه 98 
قله شير باد به ارتفاع 3316 متر واقع دراستان خراسان رضوى (مشهد 

مقدس) سى و يكمين قله پروژه سيمرغ را با موفقيت فتح كردند.
اين گــروه توانســتند قلل مرتفع پروژه ســيمرغ را چــون قله هاى 
سنبران,دماوند, شــاه البرز, قاش مستان, شــير كوه, تفتان, شاهان كوه, 
كلونچين, ســبالن, اورين و .....به مدت 2 سال و4 ماه از تيرماه 96 تا 
آذر ماه 98 فتح و برگ زرين ديگرى را در افتخارات ورزشى شهرستان 

مالير به ثبت برسانند .
شــايان ذكر است پروژه ســيمرغ به منظور معرفى شهرستان مالير به 
عنوان شــهر جهانى انگور و شــهر ملى مبل و منبت كليد خورد كه 
در اين راســتا كوهنوردان ماليرى طى برنامه ريزى هاى انجام شده و 
معين كه غالبا در فصــل صعود هر قله و با هماهنگى هاى هيأت هاى 
كوهنوردى هر اســتان كه گاها با صعودهاى سراسرى همزمان مى شد 

صورت گرفت .
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پيشخوان
اوليايى در يك قدمى مديرعاملى

 باشگاه استقالل
 وزيــر ورزش و جوانــان براى انتخاب مديرعامل جديد باشــگاه 
اســتقالل در حال بررســى گزينه ها و برنامه هاى آنهاست و قرار است 

بزودى جانشين اميرحسين فتحى را انتخاب و معرفى كند.
به گزارش مهر، ســيد كاظم اوليايى مديرعامل پيشين باشگاه استقالل 
يكى از گزينه هاى جدى جانشــينى اميرحسين فتحى در اين تيم است. 
اوليايى ســه شنبه شب در نشستى طوالنى با وزير ورزش نقطه نظرات 
سلطانى فر را شــنيد و برنامه هاى خودش را كه پيش از اين كتبى ارائه 

داده بود، به صورت شفاهى نيز بازگو كرد.
در بخشى از اين نشست كه بيش از 2 ساعت به طول انجاميد، مهدى تاج 
رئيس فدراسيون فوتبال و جمشيد تقى زاده معاون امور مجلس، حقوقى 

و استان هاى وزارت ورزش هم حضور داشتند.
سلطانى فر بســيارى از جزئيات و حواشى كنونى باشگاه استقالل را به 
همراه برخى اطالعات مالى در اختيار اوليايى گذاشت و انتظاراتى كه از 

مديرعامل آينده اين باشگاه دارد را نيز بازگو كرد.
وزير ورزش در پايان اين جلســه تأكيد كــرد 3 گزينه براى مديريت 
استقالل دارد كه بعد از جمع بندى نهايى، تا دو سه روز آينده مديرعامل 

جديد از بين اين 3 نفر معرفى خواهدشد.

اوليايى پيــش از اين نيز در 2 مقطع مديريت اســتقالل را بر عهده 
داشــته كه در نخســتين مقطع از دوران مديريتــى اش آبى ها 2 بار 
در فينال باشــگاه هاى آسيا حضور داشــته و يك بار نيز قهرمان اين 
مســابقات شــده اند. وى از جمله مديرانى است كه عالوه بر داشتن 
ســابقه مديريت در اين باشگاه، در چند باشگاه ديگر از جمله پاس 

همدان نيز مديريت كرده است.
وزير ورزش روز سه شنبه نيز نشستى با على فتح ا... زاده يكى ديگر از 
گزينه هاى مد نظرش براى مديرعاملى باشگاه استقالل داشت اما تصميم 
گيرى در اين مورد را به روزهاى آينده و بررسى نقطه نظرات گزينه هاى 

ديگر موكول كرده است.

بازديد صفى زاده از از 
اماكن ورزشى بهار

 سرپرســت اداره ورزش و جوانان 
بهار در نخســتين روزهاى كارى خود 
از اماكن ورزشى اين شهرستان بازديد 

كرد.
ــت اداره  ــى زاده سرپرس ــا صف عليرض
ورزش و جوانــان شهرســتان بهــار 
حــال  در  ورزشــى  ســالن هاى  از 
ــران،  ــهرهاى مهاج ــردارى ش ــره ب به
ــد  ــار بازدي ــاد و به ــن، صالح آب اللجي
برنامه هــاى  جريــان  در  و  كــرد 
ــت. ــالن ها قرار گرف ــن س ــى اي اجراي

كارشــناس  به همــراه  وى  همچنيــن 
ــان  ــر فنــى اداره كل ورزش و جوان دفت
ــوره و در  ــد منظ ــالن چن ــتان از س اس
حــال احــداث مهاجــران بازديــد كــرد 
و در جريــان رونــد ســاخت ايــن 
مجموعــه قــرار گرفــت. ايــن مجموعــه 
تاكنــون 35 درصــد پيشــرفت فيزيكــى 

داشته اســت.

تيم هندبال همدان ميزبان 
كيميا كاشت كردستان

 در هفته ســوم مسابقات ليگ دسته 
يك هندبال باشــگاههاى كشور آقايان 
تيم هندبال همدان ميزبان كيميا كاشت 

كردستان مى باشند.
در هفته سوم مسابقات ليگ دسته يك 
هندبال باشــگاههاى كشور تيم هندبال 
همدان ميزبان كيميا كاشــت كردستان 
مى باشــد. تيــم هيأت هندبال اســتان 
همدان روز جمعه 22 آذر ماه از ساعت 
15:30 بــه مصاف تيم كيميا كاشــت 
.اين مسابقه در  كردستان خواهد رفت 

سالن ابن سينا برگزار خواهد شد.

هفته دوم ليگ كشتى 
نوجوانان استان

 هفته دوم مســابقات ليگ نوجوانان 
باشگاههاى استان روز پنج شنبه 

21 / 9 / 98  بــه ميزبانى شهرســتان 
نهاوند برگزار مى گردد ؛

درگروه الف - تيم محالت شهرســتان 
همدان به ديدار تيم اسدآباد مى  رود، 

و در ديگر ديدار اين گروه تيم مشترك 
فامنين، كبودراهنگ و رزن با تيم مالير 

روبرو مى شوند.
در گروه ب - ميزبان هفته دوم 
به ديدار تيم تويسركان مى رود 

و در اين گــروه تيم بهار اســتراحت 
خواهد داشت .

داربى مالير در فوتسال
 هفتــه هفتم مســابقات فوتســال 
قهرمانى باشــگاه هاى ليگ برتر استان، 
امروز بــا انجام 3 بازى در شــهرهاى 
اسدآباد، مالير و نهاوند دنبال مى شود.

امروز حســاس ترين بازى دربى مالير 
خواهد بود كه در ســالن كوثر اين شهر 
2 تيم وحدت و سروش به مصاف هم 

مى روند.
امتيــاز   12 بــا  ماليــر  وحــدت 
مدعيــان  از  و  اســت  صندرنشــين 
ــروش  ــم س ــى مى باشــد و تي قهرمان
ــا 8 امتيــاز در رده ســوم اســت.  نيــز ب
ــدار حساســيت خاصــى دارد  ــن دي اي
ــداوم صدرنشــينى  ــراى ت و وحــدت ب
ــع  ــور در جم ــراى حض ــروش ب و س
ــه  ــازى محكــوم ب ــن ب ــان، در اي مدعي

ــتند. ــروزى هس پي
ــابقات،  ــين مس ــم قعرنش ــد تي در نهاون
ورزشــگاه  در  كشــاورز  گريــن 
مدعــى  ديگــر  ميزبــان  عيلمراديــان 
ــم  ــح كبودراهنــگ اســت تي ــود فت صع
ــان  ــه مدعي ــه از غافل ــراى آنك ــح ب فت
عقــب نمانــد بــه 3 امتيــاز ايــن ديــدار 
ــز 5 ــان ني ــم ميزب ــاز دارد تي ســخت ني

ــدول  ــاى ج ــت و در انته ــازى اس امتي
مى توانــد  ديــدار  ايــن  دارد  جــاى 
جذابيــت خــاص خــود را داشته باشــد.

در نهايــت تيــم فاتــح اســدآباد در 
ــان  ــهر ميزب ــن ش ــران اي ــالن كارگ س
ــاق، همشــهرى خــود اســت.  تيــم ميث
ــدآبادى ها  ــى اس ــز درب ــدار ني ــن دي اي
اســت دو تيــم بــا 7 امتيــاز در انتهــاى 
ــازى  ــن ب ــد و اي ــاى دارن ــدول ج ج
خــاص  حساســيت هاى  مى توانــد 

ــد. ــته باش ــود را داش خ

 گل ها: احمد شيرزاد پور (85 و 95) براى 
آراد و رضا طاهرى (13) براى مهر 

محمدرضا  (آراد)،  ترابى  محمدصالح  اخطار: 
رضايى، مجيد صفــرى ،حميد رضايى، اميد 

ايمانى و سيد حسن موسوى (مهر)
اخراج: محمدرضا رضايى (مهر)

داوران: على اصغر گوهرى، مجتبى مظاهرى و 
مجتبى دى آبادى 

نماينده هيأت: آقامعلى سعيدى فر 
تيم آراد: حســين نجفى، محمدپارسا لطفى، 
عباس نورى، مجيد سلطانى، مهدى زينعلى، 
احمد شيرزاد، عرفان استخرى (جمال شكرى 
60) محمــد صالح ترابى (علــى نراقى 75)، 
فرامرز انصارى، رضا قاسمى و فرزاد موسيوند 

(حسن فتحى زاده 55)
سرمربى: حسين سليمانى سالمند 

تيم مهر: سيدحسين موسوى، امير ايمانى، رضا 

طاهرى (على حســين ساجد 45)، محمدرضا 
رضايى، ميالد محمدپور (محمدحسين ساجدى 
57)، مجيد صفرى، مصطفى ظرافتى، سيدمجيد 

حسينى، بهروز خوش زارع و مهدى رضايى 
سرمربى: على سليمى 

همدان ورزشگاه شــهيد عليرضا شمسى پور 
هفته يازدهم مسابقات ليگ دسته اول قهرمانى 
باشگاه هاى استان يادواره شهيد محمدحسين 

بشيرى 
تيم فوتبال آراد جورقان در هفته يازدهم ليگ 
دســته يك استان، ميزبان مهر اللجين بود. دو 
تيم در اين ديدار فوتبال روان و قابل قبولى را 
ارائه دادند. مهر كه در انتهاى جدول جاى دارد 
شروع خوبى داشت و در دقيقه 13 بازى موفق 
به گلزنى شد در ادامه بازى بازيكنان اللجين به 
خوبى بازى را به كنترل خود درآوردند و نيمه 

نخست با برترى مهر به پايان رسيد.

در نيمه دوم تيــم ميزبان حمالت متعددى را 
روى دروازه مهر تدارك ديد اما اين حمالت 

يكى پس از ديگرى دفع شد.
مهر با دفاعى چند اليه ســعى داشــت كه از 
گل برترى خود حراســت كند اين مقاومت 
تا دقايق پايانى به كام مهر بود اما شــاگردان 
حسين سليمانى سالمند سرانجام از حمالت 
خود سود بردند و در دقايق پايانى 2بار گلزنى 

كردند و كامبك زيبايى داشتند.
احمد شيرزادپور كه چند فرصت گلزنى را از 
دست داده بود سرانجام در دقايق 85 و 90+5

به داد آراد و ســليمانى سالمند رسيد و موفق 
شــد دوباره گلزنى كند. آراد با اين 2 گل از 
شكست پلى براى پيروزى ساخت و با كسب 
3 امتياز اين ديــدار به جمع مدعيان قهرمانى 
پيوست و مهر نيز با 6 امتيار در انتهاى جدول 

جاى خوش كرد.

 گل ها: رضا بلندى (19) و افشــين فالح 
(79)

اخطار: محمد جعفرى واميرحسين موسى آبادى 
(عقاب)، وحيد ده بااليى، كامران صابرى، سهيل 

نورى سپهر و حسن عارفى (اتحاد) 
داوران: على نيكو، محســن صالحى منش و 

محمد عبادى 
نماينده هيأت: ابوالحسن عالفى 

تيم عقاب: مســعود حيدرى، على رضايى، 
(مهــدى اكبرى 60- شــاهين زيورى 73)، 
امير حسين موسى آبادى، اميرحسين سليمى، 
رضا بلندى، افشــين فالح، (محمد زيبايى 
84)، فرزاد حســينى، صادق صادقى، نواب 

ضحاكى، محمد جعفرى و حسين وفائى 
سرمربى: 

تيــم اتحاد جــوان، محمــد يزادنفر، على 

رســتمى (وحيــد ده بااليــى 46)، كامران 
صابرى (شــهاب بيات 65)، على عاشقلو، 
حســن عارفى، محمــد آغچه لوئى، عباس 
اميــرى، وحيد عســگرى، جــواد صادقى، 
مهرداد چهاردولى و حســين سيفى (صادق 

چهره  قانى 53)
سرمربى: عبدالرضا رضايى 

اسدآباد ورزشگاه شهيد راحمى هفته يازدهم 
مسابقات ليگ دسته يك قهرمانى باشگاه هاى 

استان يادواره شهيد محمدحسين بشيرى 
در هفته يازدهم ليگ دسته يك استان عقاب 

اسدآباد ميزبان اتحاد جوان همدان بود. 
در اين ديدار عقاب پرواز موفقى بر آسمان 
اتحاد جوان داشــت. بــازى 2 تيم متعادل 
شروع شــد اما تيم عقاب رفته رفته برترى 
محسوسى پيدا كرد و سرانجام در دقيقه 19

بــازى رضا بلندى اولين گل را به نام عقاب 
ثبت كرد تا نيمه نخســت با همين نتيجه به 
سود عقاب به پايان برسد با شروع نيمه دوم 
اتحاد جوان براى رســيدن به گل، خشونت 
را چاشنى بازى كرد كه حاصل آن 4 اخطار 
براى اين تيم بود. شــاگردان رضايى براى 
فرار از شكســت و تداوم صدرنشــينى بر 
شــدت حمالت خود افزودند اما سودى از 
آن نبردنــد و  تيم عقاب در يك ضد حمله 
در دقيقه 79 توسط افشين فالح به گل دوم 

دست يافتند.
در ادامه بازى تالش 2 تيم راه  به جايى نبرد 
و ســرانجام اين ديدار با پيروزى دو بر 0 به 
ســود عقاب اســدآباد به آخر رسيد. اتحاد 
جوان با اين شكســت تا رده چهارم سقوط 

كرد.

 رقابت هاى فوتبال دسته اول قهرمانى باشگاه هاى 
استان با رقابت  فشرده و نزديك 4 تيم شهداى باباعلى 
بهــار، آراد جورقان، عقاب اســدآباد و اتحاد جوان 
همدان دنبال مى شــود و اين 4 تيم رقابت ســخت و 
فشرده اى براى كسب قهرمانى و صعود به ليگ برتر با 
هم دارند. هر 4 تيم با 16 امتياز مدعى صعود هستند.

شهداى باباعلى بهار و آراد جورقان از 9 بازى صاحب 
16 امتياز اســت و عقاب با يك بازى بيشتر و اتحاد 
جوان با همين تعداد امتياز در صف مدعيان قرار دارند.

در هفته دوازدهم ايــن رقابت در غياب عقاب 3 تيم 
مدعى به ميدان مى روند.

در حالى كه تنها 3 هفته به پايان ليگ مانده اما هنوز 
نمى توان گفت كه كدام تيم ها شــانس صعود دارند. 
در ايــن هفته با انجام 3 بازى در شــهرهاى همدان 
و اللجين شــايد گره كور مدعيــان در باالى جدول 
باز شــود. مهر قعرنشــين در اللجين از صدرنشين 
رقابت ها شهداى باباعلى پذيرايى مى كند. تيم بهارى 
براى آنكه شــانس صعود خــود را افزايش دهد در 
اين بازى محكوم به برد اســت ايــن تيم كه بهترين 
خط دفاعى را يدك مى كشــد در اين ديدار به دنبال 
پيروزى با گل هاى باال است تا خرج خود را از ديگر 

تيم ها جدا كنند.
ديگر مدعى اين رقابت ها، آراد جورقان راهى اللجين 
مى شود تا با صنايع دستى اين شهر ديدار كند. صنايع 
10 امتيازى شانسى براى رسيدن به جمع مدعيان ندارد 
و در اين ديدار تنها براى حفظ جايگاه مبارزه مى كند.

شــاگردان حسين سليمانى ســالمند كه در اين فصل 
افت و خيز بااليى داشتند و بهترين خط حمله ليگ را 
دارند در اين ديدار فقط به پيروزى با گل هاى بيشــتر 
فكر مى كنند و اگر اين تيم مى خواهد كه به ليگ برتر 
صعود كند در ديدارهاى باقى مانده محكوم به پيروزى 

است.
و سرانجام در همدان تيم اتحاد جوان ميزبان رادمردان 
ســامن اســت تيم اتحاد جوان هفته گذشته با قبول 
شكســت برابر عقاب، صدر جدول را از دســت داد 
و حــاال براى باقى ماندن در صف مدعيان محكوم به 

پيروزى است.
تيم رادمردان نيــز با قرار گرفتــن در انتهاى جدول 
انگيزه اى براى اين بازى ندارد و پيروزى آسانى براى 

اتحاد جوان پيش بينى مى شود.
مصــاف 3 مدعــى قهرمانى با 3 تيــم انتهاى جدول 

مى تواند آرايش جدول رده بندى را به هم بريزد.

جدول رده بندى ليگ دسته اول استان (هفته ياز دهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1116+9513209شهداى بابا على بهار1
716+94412215آراد جورقان2
116+105142221عقاب اسد آباد3
316-95131013اتحاد جوان همدان4
410+74121511صنايع دستى اللجين5
147-92161125رادمردان سامن6
86-91351119مهر اللجين7

آراد جورقان كامبك زد
آراد جورقان 2- مهر اللجين يك

پرواز عقاب بر فراز اتحاد جوان 
عقاب اسدآباد 2- اتحاد جوان همدان صفر

4 تيم مدعى قهرمانى ليگ دسته اول 
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باباطاهر

ابداع سيستمى براى شناسايى راحت 
"بمب هاى كنار جاده اى"

 پژوهشگران دانشگاه فناورى آيندهوون هلند اخيرا سيستم دوربين 
هوشمند خودروهاى نظامى را طراحى كرده اند كه مى تواند "بمب هاى 
كنــار جاده اى" يا "دســتگاه هاى انفجارى دست ســاز"(IEDs) را 

شناسايى كند.
به گزارش ايسنا، اين فناورى توسط تيمى به سرپرستى دنيس ون دو 
وو، مهندس برق دانشگاه صنعتى آيندهوون هلند ساخته شده است. 
از نظر ســخت افزارى، اين دوربين داراى يــك دوربين فيلمبردارى 
استريوسكوپى، يك سيستم موقعيت يابى GPS و يك رايانه يا رابط 
تجزيه و تحليل تصوير است كه همه اين قطعات بر روى در وسايل 

نقليه نظامى نصب مى شوند.

ساخت زخم پوش هاى بدون نياز به تعويض 
و حامل دارو براى بهبود زخم هاى حاد

 عضو هيأت علمى دانشــگاه تربيت مدرس در پژوهشى موفق به 
ساخت زخم پوش هاى بدون نياز به تعويض و حامل دارو براى بهبود 

زخم هاى حاد (مانند زخم هاى ناشى از سوختگى، ديابت و...) شد.
به گزارش ايسنا، حامد باقرى گفت: اين زخم پوش ها زيست تخريب 
پذير و از جنس پلى الكتيك اسيد و پلى اتيلن گاليكول با قابليت انعطاف 
و نرمى باال هستند.وى خاطر نشــان كرد: در يك زخم پوش، نرمى و 
انعطاف پذيرى به همراه تخريب پذيرى در مدت زمان مورد نظر، بسيار 
حائز اهميت اســت كه تركيب PLA-PEG مى تواند اين مهم را به 
خوبــى فراهم آورد. همچنين به دليل جنس ماده، انواع داروهاى مورد 

نياز را مى توان بر روى اين زخم پوش ها بار گذارى كرد.

افزايش خطر ابتال مردان به سرطان
Y با كاهش كروموزوم

 نتايج يك مطالعه جديد حاكيست، 44 درصد از مردان، زمانى كه 
به 70 ســالگى مى رسند مقدارى از كروموزوم هاى Y خود را به طور 
مبهمى از دســت مى دهند كه اين موضــوع آنان را در معرض خطر 
بيشــتر ابتال به سرطان قرار مى دهد. به گزارش ايرنا، محققان متوجه 
شده اند كه بســيارى از مردان در برخى گلبول هاى سفيد خون خود 

فاقد كروموزوم Y هستند. 
محققانى كه به اين كشــف دســت يافتند، اعالم كردند كه اين تغيير 
عجيب و غريب مى تواند نشــانه اى باشد كه  DNA مردان بى ثبات 
اســت و بدن اجازه مى دهد كه جهش هاى ژنتيكــى تصادفى به آن 

اضافه شود. 

آلودگى هوا، شانس بقاى قلب هاى پيوندى 
را كاهش مى دهد

 نتايج يك مطالعه نشــان مى دهد كه آلودگى هوا شانس زنده  ماندن 
افرادى را كه قلب هاى پيوندى دريافت كرده اند، كاهش مى دهد. به گزارش 
ايرنا، اين مطالعه كه توســط محققان دانشگاه «كيس وسترن ريزرو» در 
اوهايو آمريكا انجام شد، نشان داد افرادى كه در مناطقى زندگى مى كنند 
كه غلظت آالينده هاى نرم هوا در آنجا زياد است، 26 درصد بيشتر احتمال 
دارد كه پس از دريافت يك قلب پيوندى بر اثر ابتال به عفونت جان خود 
را از دســت بدهند. محققان در اين مطالعه، ارتباطى را ميان ميزان سطح 
PM و ميزان مرگ و مير در بيماران پيوند قلبى پيدا كرده اند،  در اين  2,5
مطالعه آمده است كه به نظر مى رسد قرار گرفتن طوالنى مدت در هواى 
آلوده، گيرندگان قلب پيوندى را در معرض خطرات زيادى قرار مى دهد.

ساخت هدفون هايى 
براى امنيت عابرين پياده

 محققان دانشــگاه كلمبيا هدفونى ساختند كه با شناسايى صداى 
وســايل نقليه اطراف، به عابرين پياده نسبت به خطرات موجود در 
خيابان هشدار مى دهد.  به گزارش ايرنا، محققان يك هدفون هوشمند 
طراحى كرده اند كه به عابرين پياده نسبت به خطرات اطراف هشدار 
مى دهــد. اين هدفون از ميكروفون هاى كوچك و سيســتم پردازش 
سيگنال هوشمند براى شناسايى صداى خودرو و ديگر وسايل نقليه 
كه به كاربر نزديك مى شوند، استفاده مى كند كه با نزديك شدن خطر، 
به هدفون ها هشــدار صوتى مى فرستد.تيم سازنده بر اين باور است 
كه استفاده از اين سيستم جديد مى تواند به كاهش ميزان صدمات و 

تلفات در بين عابرين پياده كمك كند.

معاون وزير ميراث فرهنگى:
1900 اقامتگاه بومگردى طى 
2 سال در كشور ايجاد شد

 معاون توسعه مديريت وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى گفت: بيش از 1900 
فضاى بومگردى در 2 سال فعاليت متمركز در اين 

حوزه ايجاد شد.
محمد خياطيــان ابراز داشــت: بومگردى ظرفيت 
قابل توجهى براى توســعه گردشــگرى است كه 
نقشــى مهم در جلوگيرى از مهاجرت و نگهداشت 
جمعيت، اشتغالزايى و محافظت از بناهاى تاريخى 

دارد.
وى ادامه داد: در گذشــته نــگاه جامعه، نگهدارى، 
مرمت و حفظ بناهاى تاريخى براى نسل آينده بود، 
اما امروز اين رويكرد تغيير كرده و جامعه و مديران 
وظيفه بهره بردارى از آثار تاريخى و نشر فرهنگ و 

هويت ايرانى اسالمى را دارند.
وى يادآور شــد: طبق پيش بينى ها، 10 ســال آينده 
در دنيا 30 درصد گردش مالى از منابع گردشگرى 
تامين مى شود و براى تحقق اين راهبرد كشورهاى 
ديگر بخش  زيادى از اعتبارات خود را براى توسعه 
گردشــگرى در نظر مى گيرند و اين رويه در ايران 

نيز بايد تقويت شود.
خياطيان بيان كرد: گردشگرى يك صنعت درآمدزا 
و روبه تحول اســت كه تحريــم بر اين صنعت اثر 

ندارد و رويكرد كشور، توسعه گردشگرى است.
وى ابراز داشــت: از ابتداى ســال 98 تا پايان مهر 
6 ميليون گردشــگر خارجى و ســال گذشته هفت 
ميليون و 900 هزار گردشگر خارجى به كشور سفر 

كردند.
وى بيــان كرد: تامين زيرســاخت، الزمه توســعه 
گردشگرى است و بايد تقويت و توسعه زيرساخت 
مورد توجه بگيرد.معاون توســعه مديريت وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى يادآور 
شــد: 2500 كارگاه فعال در كشور بناهاى تاريخى 
را مرمت مى كنند كــه 90 درصد هزينه هاى مرمت 
با مشــاركت مردم انجام مى شود و اين نشان دهنده 
ارتقاى جايگاه بناهاى تاريخى در بين مالكان است.
وى يادآور شــد: سال گذشــته بالغ بر 200 هزار 
فرصت شــغلى در فضاهاى كسب  و كار مربوط به 

ميراث فرهنگى ايجاد شد.
معاون توســعه مديريــت وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى به منظور كلنگ زنى 
ســاخت مجتمع فرهنگى و گردشگرى سرخه در 

برنامه يك روزه به استان سمنان سفر كرد.

صنايع دستى همدان 
در منشور همكارى 20 استان 

منشــور همــكارى بيــن هنرمنــدان صنايــع دســتى 20 اســتان كشــور 
بــا محوريــت ســازمان بوم بــازار ايــران همزمــان بــا اختتاميــه 
چهارميــن نمايشــگاه سراســرى صنايــع دســتى خراســان جنوبــى در 
ــتان  ــن 20 اس ــى از اي ــز يك ــدان ني ــيد. هم ــا رس ــه امض ــد ب بيرجن
بــود.  در ايــن منشــور برپايــى بازارهــاى مشــترك بــه منظــور توســعه 
ــاى  ــات و مهارت ه ــال تجربي ــتايى، انتق ــوالت روس ــروش محص ف
مرتبــط بــا كســب و كار روســتايى مد نظــر اســت تــا تبــادل تجربيــات 

انجــام شــود.
ــف  ــتان هاى مختل ــرادى از اس ــم، اف ــن منشــور مى تواني ــب اي در قال
در بخــش محصــوالت صنايــع دســتى و دامــى برنامــه بهبــود توليــد 
ــتان هاى  ــام اس ــار تم ــده در اختي ــه ش ــور مبادل ــيم. منش ــته باش داش

امضــا كننــده قــرار گرفــت.
ــاه  ــا 18 آذرم ــور از 13 ت ــتى كش ــع دس ــگاه صناي ــن نمايش چهارمي
ــى  ــش پررنگ ــازار نق ــه بوم ب ــد ك ــزار ش ــى برگ ــان جنوب در خراس

ــت. در آن داش
 در ايــن نمايشــگاه نمونه هايــى از محصــوالت صنايــع دســتى 
روســتاهاى اســتان عرضــه شــد كــه برخــى از آنهــا توليــدات 
روســتاهاى دوردســت بــود. از روز نخســت افتتــاح نمايشــگاه 
تصميــم گرفتيــم بيــن افــرادى كــه در توليــد محصــوالت روســتايى 

فعاليــت مى كننــد، همگرايــى و هم فكــرى صــورت بگيــرد.
بــر اســاس گفتــه هــاى مؤســس بوم بازارهــاى ايــران، در مذاكــرات 
بــه ايــده جديــدى رســيديم تــا منشــور همــكارى بيــن اســتان هايى 
ــى  ــراى برپاي ــس ب ــن پ ــود و از اي ــا ش ــد امض ــى دارن ــه همگراي ك
ــكلى را  ــم تش ــت بخــش خصوصــى بتواني ــا محوري ــگاه ها ب نمايش

ايجــاد كنيــم.
ــه  ــود ك ــد مى ش ــتاها تولي ــوالت در روس ــى محص ــن برخ همچني
ــا كمــك نهادهــاى  ــذا ب ــا كنتــرل كيفــى اســت ل فاقــد بســته بندى ي
مرتبــط بهبــود كيفيــت توليــد محصــوالت روســتايى كشــور نيــز در 

ــود. ــال مى ش ــور دنب ــن منش اي
ــران،  ــع دســتى اســتان هاى ته ــاالن صناي ــن فع منشــور همــكارى بي
خوزســتان، قزويــن، خراســان رضوى، خراسان شــمالى، ايــالم، يــزد، 
فــارس، گيــالن، همــدان، ســمنان، قــم، كرمانشــاه، زنجــان، اردبيــل، 
ــزگان و  ــتان، هرم ــارى، سيستان و بلوچس ــدران، چهارمحال و بختي مازن
خراســان جنوبى امضــا شــد كــه ايــن افــراد بــه عنــوان رابطــان اوليــه 

ــرد. ــاز خواهند ك ــت را آغ ــود فعالي ــتان هاى خ ــازار در اس بوم ب
در قالب اين منشور روستاهاى مستعد ايجاد بوم بازار يا مولد، شناسايى 
خواهند شــد همچنين قرار اســت از اين پس محصوالتــى كه داراى 3

مشــخصه توليد انبوه، كيفيت محصول و پايدارى در توليد هســتند به 
سازمان فروش بوم بازار معرفى شــوند تا روى تجارى سازى بر اساس 

برند عام اين سازمان كار شود.
بوم بازار متعلق به يك اســتان يا شخص نيست بلكه يك فعاليت عام 
اســت كه در اختيار استان ها قرار خواهد گرفت تا از اين طريق بتوانند 

محصوالت خود را تجارى كنند.

■ دوبيتى باباطاهر 
خرابه خانه ام ويرانه تر شى دل ديوانه ام ديوانه تر شى  

كه آه سوته ديالن كارگر شى كشم آهى كه گردون را بسوجم  

■ حديث:
امام على (ع):

هر كس با دانْش خلوت كند ، از هيچ خلوتى احساس تنهايى نمى كند.    
غرر الحكم : ج 5 ص 233 ح 8125
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 پرويز اذكايى نويســنده شــهير همدانى خانه 
مسكونى خود را به منظور ايجاد كتابخانه عمومى 

وقف كرد.
 سال ها بود كه دكتر پرويز اذكايى مورخ و حكيم 
همدانى به دنبــال آن بود كه 14 هزار جلد كتاب 
و مجله علمى و ارزشمند خود را ساماندهى كند 
تا نســل امروز و آينده از آن برخوردار شــوند. 
ساماندهى اين گنجينه ارزشمند با حساسيت هاى 
يك دانشــمند براى حفظ آنان كار ساده اى نبود 
و دســتگاه هاى مختلفــى براى ايــن كار مطرح 
شدند. شــهردارى همدان، آموزش و پرورش و 
در نهايت اداره كل كتابخانه هاى عمومى اســتان 
همدان دســتگاه هاى متولى بودند كه مى توانستند 
از اين گنجينه قيمتى، حراســت و براى آيندگان 
و پژوهنــدگان علم حفظ كننــد. در نهايت اين 
مديريت علمى كتابخانه هاى عمومى استان همدان 
بود كه توانست دغدغه هاى دكتر اذكايى را پاسخ 
دهد و اين گنجينه بزرگ علمى را در دورن خود 
جاى دهــد و در اختيار دانشــجويان، محققان، 

علم دوستان و ره پويان دانش بگذارد.
اذكايى پس از اينكه كتابخانه شخصى خود را اهدا 
كرد، برنامه ديگرى نيز در ذهن داشت و كار خود 

را تمام شده نپنداشت. 
ســپيتمان ايران زمين، خانه مســكونى اش را نيز 
وقف كرد تــا پس از او محفل علم دوســتان و 
انديشــمندان قرار گيرد و به عنوان يك كتابخانه 

عمومى مورد استفاده همگان باشد. 
به گــزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان، اذكايى كه بزرگترين وقف 
فرهنگى استان و يكى از ارزشمند ترين وقف هاى 
كشور را انجام داده است، مى گويد: خانه ملكى ام 
را وقف عام مؤبّد مى كنم با توليت و مديريت نهاد 
كتابخانه هاى عمومى كشور(اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى اســتان همدان) به عنوان «خانه فرهنگى 
ميرزا كاظم اذكائى مدير» كــه به مثابت «كتابخانه 

عمومى كوى شكريه همدان» مستقّر گردد.
وى مى افزايد: شــرط عمده وقف اين اســت تا 
زمانى كه بنده و همســرم در قيد حيات هســتيم 
از ساختمان ملكى مذكور به عنوان محل سكونت 
خود اســتفاده نماييم؛ پس از وفات مشــاراليهم 
اســت كه آنجا در راســتا و اجراى نيت (وقف) 

واقف مورد استفاده قرار واهد گرفت.

نويســنده بزرگ همدانى ادامــه مى دهد: موقوفه 
اصلى يا همــان خانه فرهنگى مزبــور ابداً قابل 
تبديل كاربرى و تغيير موضوعى نيســت و هرگز 
نبايــد در آنجا كارهــاى ادارى(غير ماوضع له) و 
امور غير فرهنگى انجام شــود؛ متوليان و ناظران 
و امينــان همواره مكلف به اجــراى نيت واقف 

مى باشند.
اذكايى درباره نيت خود از وقف خانه نيز مى گويد: 
نيت بنده مبنى بر كاربرى(ارتفاق) خانه فرهنگى 

مزبــور، اوالً تأســيس كتابخانه عمومــى و ثانيًا 
محل تشكيل جلســات اعضاى هيأت هاى مديره 
انجمن هاى دانشــگاهى و فرهنگى(علمى- ادبى) 
است كه اگر طبقه دوم ســاختمان احداث شود، 

فضاى مناسبى براى منظور اخير نيز حاصل آيد.
مديــركل كتابخانه هــاى عمومــى اســتان همــدان 
نيــز درايــن بــاره بــا بيــان اينكــه دكتــر اذكايــى 
در دى مــاه ســال 1395 كتابخانــه شــخصى 
ــدا  ــدان اه ــزى هم ــه مرك ــه كتابخان ــود را ب خ
ــاه 1396 ــر م ــخ 21 تي ــد: در تاري ــرد مى گوي ك

پرويــز  تخصصــى  ـ  تحقيقاتــى   «كتابخانــه 
ــاب  ــد كت ــزار و 500 جل ــامل 7 ه ــى» ش اذكائ
نفيــس و 6 هــزار و 500 جلــد مجلــه علمــى و 
ــاح  ــه مركــزى همــدان افتت فرهنگــى در كتابخان
شــد و هــم اكنــون در دســترس عالقمنــدان 

ــرار دارد. ق
عاطفــه زارعى مى افزايد: ايــن كتابخانه كه دكتر 
اذكايــى از آن بــه عنوان كتابكــده تعبير مى كند 
مجموعه اى است مطبوع و بس نفيس و گزيده در 
رشــته هاى مختلف علوم انسانى، باالخص تاريخ 
و ايرانشناســى كه در قرن هاى مختلف به تحرير 
درآمده و حاصل بيش از نيم قرن زحمت مداوم، 

كار و كوشــش علمى اين دانشمند بزرگ عصر 
ما است.

وى ادامه مى دهد: بر اســاس برآورد كارشناسان 
ارزش ريالى كتاب هاى اهدا شــده توســط دكتر 

اذكايى بيش از 40 ميليارد ريال است.
مديــركل كتابخانه هــاى عمومــى اســتان همــدان 
ــكونى  ــزل مس ــى من ــر اذكاي ــد: دكت ــان مى كن بي
ــع و 180 ــر مرب ــراژ 300 مت ــه مت ــش را ب خوي

متــر زيربنــا واقــع در كــوى شــكريه همــدان كــه 
ــدود  ــى آن را ح ــى فعل ــان ارزش ريال كارشناس
40 ميليــارد ريــال بــرآورد كردنــد وقــف كــرده 
تــا بــه يــك كتابخانــه عمومــى بــا مديريــت اداره 
كل كتابخانه هــاى عمومــى اســتان همــدان بــدل 

شــود. 
زارعى ادامه مى دهد: اين مجموعه توســط دكتر 
اذكايى به نام «خانه فرهنگى روانشاد ميرزا كاظم 
اذكائــى مدير» يا كتابخانه عمومى كوى شــكريه 

همدان نامگذارى شده است.
وى تأكيــد مى كند: اين اتفــاق بزرگ ترين وقف 
فرهنگى اســتان محســوب مى شــود و راهى را 
روشــن مى كند كه همه دوستداران علم بتوانند از 

آن بهره گيرند.

بزرگترين وقف فرهنگى در همدان شكل گرفت

اذكايى خانه خود را وقف كتابخانه عمومى كرد

ابراهيم در آتش
 فــردا 21 آذرمــاه نــود و 
چهارميــن ســالروز تولد احمد 
شاملو اســت. چه اشعار، عقايد 
و آثار شــاملو را دوست داشته 
باشــيم يا نه، نمى توان از تاثير 
او بر ادبيات ايران به ويژه شــعر 
نــو معاصر به راحتى گذشــت. 
پيشــنهاد ايــن هفتــه، خواندن 
دوباره اشــعار شاملو به ويژه در 
كتاب «ابراهيم در آتش» اســت. 
اشــعار اين كتاب را شاملو بين 
سال هاى 1348 تا 1352 سرود. 

از مهم ترين شعرهاى اين كتاب مى توان به در ميدان، شبانه (مرا تو...)، تعويذ، 
بر ســرماى درون، شــبانه (اگر كه بيهده زيباست شب...)، از اين گونه مردن، 
محاق، درآميختن و ميالد آن كه عاشــقانه ... اشــاره كرد. آشنايى خيلى ها با 
اين كتاب به جمله ماندگار خسرو شكيبايى در فيلم «هامون» باز مى گردد. آن 
جا كه «ابراهيم در آتش» را به همسرش مى دهد و مى گويد: «اگرمى خواهى 

آتش بگيرى، اين را بخوان...».

سينما حقيقت
جشــنواره  هاى  فيلم   
ســينما حقيقت امروز در 
اكران  همدان  كانون  سينما 
مــى شــود. ســيزدهمين 
بين المللى  جشنواره  دوره 
ايــران  مســتند  فيلــم 
«سينماحقيقت» از 18 تا 25

آذرماه در پرديس سينمايى 
چارســو تهــران در حال 

برگزارى است و هفت اثر از فيلم هاى جشنواره در همدان هم اكران خواهد شد. بر اساس 
برنامه ريزى هاى انجام شده سينما كانون در روزهاى 20 و 21 آذرماه ميزبان عالقمندان به 
ســينماى مستند خواهد بود. «13هزار قدم» به كارگردانى اشكان احمدى، «آهسته و آرام» 
به كارگردانى دالور دوستانيان و «عروسكان» به كارگردانى على دلكارى فيلم هايى هستند 
كه در ســانس نخست امروز 21 اذرماه ساعت 15 تا 17و «روايت رهبرى» به كارگردانى 

مهدى نقويان در سانس دوم ساعت 17 تا 19  اكران مى شود. 
ديروز هم  ســه فيلم «آشــو» به كارگردانى جعفر نجفى و «واكس» به كارگردانى كامران 
حيدرى و «بانو عصمت» به كارگردانى محمد حبيبى منصور در ســينما كانون به نمايش 

درآمد. امروز تماشاى اين جشنواره را از دست ندهيد.

فرش دستباف
 همدانى ها از ديرباز عالقه خاصى به فرش هاى اصيل داشته اند. بر اساس همين ويژگى 
بازديد از نمايشگاه فرش را به شما پيشنهاد مى كنيم. شانزدهمين نمايشگاه تخصصى فرش 
دستباف، دســتبافته هاى ســنتى، تابلو فرش، گليم و جاجيم از 20 تا 25 آذرماه در محل 
نمايشــگاه هاى بين المللى استان همدان در حال برگزارى اســت. در اين نمايشگاه 61
واحد حضور دارند و محصوالتشان شامل انواع فرش دستباف اردكان، يزد و كاشمر، انواع 

فرش و تابلو فرش ابريشــم قم، 
فرش هاى نفيــس تبريز، فرش 
اصفهان  افشــار و بيجار، فرش 
و نائيــن، گزل بافت قشــقايى، 
انواع فرش هاى چله ابريشــم و 
كرك و گل ابريشم، فرش هاى 
گياهى سنندج، انواع گليم و گبه، 
انواع فــرش هــاى بختيارى و 
يلمه، اراك، ســاروق و جيريا را 
عرضه مى كنند. ساعت بازديد از 
نمايشگاه همه روزه 15 تا 21 و 
در روز جمعه به صورت يكسره 

10 تا 21 است.

پيشنهاداتى براى آخر هفته اى جذاب تر
كتاب  نمايشگاهجشنواره 


