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داغ شدن 
رقابت درون جناحى

  1- از روزى كه اصولگرايان از ائتالف 
گســترده و فراگيــر با مشــاركت تمامى 
گروه هاى اصولگرا تحــت عنوان ائتالف 

نيروهاى انقالب سخن گفتند...

سرگردانى سرگردانى 5050 روزه مردم در پياده راه روزه مردم در پياده راه

خودروهاى برقى پياده راه غيب شدندخودروهاى برقى پياده راه غيب شدند
■■ اعمال مديريت سليقه اى شهردار  اعمال مديريت سليقه اى شهردار 
و سكوت سوال برانگيز شوراى پنجمو سكوت سوال برانگيز شوراى پنجم 

عذرخواهى معاون استاندار همدان از مردم

9

5

روايت زندگى كودكى از زلزله تا دياليز

افسانه سمير

2 داوطلب نمايندگى مجلس 
در همدان 

تأييد صالحيت شدند

 هــوا كمــى ســرد اســت. كوچه هــاى شــهر 
ــن  ــى يكــى از همي ــا حوال ــه دنبالــش گشــتيم ت را ب
پيدايــش   شــهر  بى آاليــش  و  ســاده  محله هــاى 
ــه  ــوز تكان هــاى زلزل كرديــم. خــودش مى گويــد هن

ســرپل را يــادش هســت و حــاال چنديســت مهمــان 
شــهر همــدان شــده اند. ســن و ســالش زيــاد نيســت 
ــزرگ  ــى او را ب ــر كن ــه فك ــر از آنچ ــا درد زودت ام

ــمير» اســت. ــام كوچكــش «س ــرده اســت. ن ك
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داغ شدن رقابت درون جناحى
  1- از روزى كــه اصولگرايــان از ائتالف گســترده و فراگير با 
مشــاركت تمامى گروه هاى اصولگرا تحت عنوان ائتالف نيروهاى 
انقالب ســخن گفتند، برخى اين اقدام را در فضاى سياســى ايران 
اقدامى غيرممكن خوانده و رقابت حداقل 2 ليســت از اصولگرايان 

در انتخابات را پيش بينى كردند.
اين افــراد بر اين باور بودند كه اصولگرايــان اگرچه همه اصولگرا 
خوانده مى شــوند اما اختالفات برخى گروه ها با كليت اصولگرايان 
بيشــتر از آن اســت كه بتوانند در موضوعى مهم چــون انتخابات، 

ائتالف كنند.
2-ائتالف معموال در برابر ائتالف معنا دارد به اين معنى كه اگر رقيب 
ائتالف منسجم و قدرتمندى داشت، ائتالف در جناح مقابل هم معنى 

دارد و اگر چنين نبود ائتالف هم بى معنى است.
از اين زاويه اعالم اصالح طلبان بر نبود امكان ائتالف و ارائه ليســت 
در انتخابات، دليلى شد تا اصولگرايان راحت تر به فكر رقابت با هم 

با تشكيل ائتالف هاى جديد يا به صورت مستقل باشند.
3- از گروه هايــى كه از ابتــدا پيش بينى مى شــد در ائتالف اصلى 

اصولگرايان نمانند، جبهه پايدارى بود.
اين جبهــه كه در فراخوانى، توانســته بود تقريبــا تمامى نيروهاى 
شــاخص خود را وارد عرصه انتخابات كند، از ابتدا مشخص بود كه 
با برنامه و براى رقابت با داوطلبان ديگر تشــكل ها براى حضور در 

مجلس آمده است و چنين هم شد.
4- بدشانســى جبهه پايدارى در اســتان اين بود كه دبير آن به دليل 
اســتعفا ندادن از عضويت على البدل در شــوراى شــهر همدان رد 
صالحيت شــد تا اين جبهه كه اميد بســيارى داشت با فعاليت هاى 
سياســى و رايزنى هــاى وى بتواند هــر دو گزينــه اصلى ائتالف 
اصولگرايــان را از نيروهاى جبهه پايدارى قرار دهد، شــاهد قوت 
گرفتن داوطلبى در اين ائتالف باشــد كــه تمام تالش خود را براى 

فاصله انداختن بين او و ائتالف به كار برده بود.
5- خروج جبهه پايدارى از ائتالف نيروهاى انقالب پس از مشخص 
شــدن تقريبى داوطلبان اصلى آن در همدان، اگرچه قابل پيش بينى 
بود و نيازى به بهانه هم نداشــت اما اقدامى براى هزينه نكردن نام و 
منابع اين جبهه براى داوطلبان اصلى مورد حمايت ائتالف نيز هست.
آنهــا با اين تصور آمده بودند كه مى توانند تغييراتى را در حمايت از 
اصولگرايان شناخته شده و ميانه رو به سمت اصولگرايان ناشناس و 
نزديك به جبهه ايجاد كنند، اما ردصالحيت دبيركل اين تشــكل اين 

روند را ناكام گذاشت.
6- بيانيه خروج جبهه پايــدارى اما بى واكنش نمانده و دبير ائتالف 
در مطلبى كوتاه كه در فضاى مجازى منتشــر شده اين جدايى را به 
پريدن گنجشكى از درخت كه درخت حتى متوجه آمدن و رفتن آن 
نمى شــود، تشبيه كرده و آنها را انحصارطلب خودخواه خوانده و از 

دبير جبهه پايدارى به عنوان شيخ غيربومى ياد كرده است.
البتــه ايــن واكنــش تنــد مى توانــد بــه دليــل تــالش جبهــه 
ائتالفــى  درون  انتخابــات  بــردن  زيرســؤال  بــراى  پايــدارى 
اصولگرايــان اســتان و تخريــب داوطلــب داراى بيشــترين رأى در 

ــد.  ــالف باش ــن ائت ــى اي ــات درون انتخاب
7- فــارغ از اين كنش و واكنش ها، دفاع ها و نقدها بر حركت جبهه 
پايدارى، اقدام اين جبهه در فعاليت حزبى نشان از فعاليت تشكيالتى 
و منسجم در اين سال ها داشته و ارائه ليست از سوى اين تشكيالت 
كــه آيت ا... مصباح يزدى چهره معنوى آنهاســت، مى تواند صحنه 
رقابت انتخاباتى در اســتان را گرم كــرده و تمايزات اصولگرايان با 
هم و ميزان گرايش مردم به هر انديشه را در انتخابات مشخص كند.

60 المان حجمى به مناسبت دهه فجر در همدان نصب شد
 60 المان حجمى، نورى و طراحى به همراه هزاران پرچم مقدس جمهورى اســالمى 
براى برگزارى هرچه باشــكوه تر آئين هاى دهه فجر و راهپيمايى 22 بهمن در اين شــهر 

نصب شده است. 
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان گفت: به منظور تجديد ميثاق با آرمان هاى امام 
راحل و شهداى گرانقدر انقالب اسالمى، شهردارى همدان با برنامه ريزى ويژه در راستاى 
برگزارى هرچه باشكوه تر آئين هاى جشن پيروزى انقالب اسالمى، نسبت به آذين بندى و 

فضاسازى اين شهر اقدام كرده است. 

وحيد على ضمير در گفت  وگو با ايرنا افزود: فضاسازى مناسب مسير راهپيمايى 22 بهمن، 
شست وشو، پاكسازى و تنظيف مسيرهاى اين راهپيمايى، آماده باش نيروها و ماشين آالت 
به منظور پوشــش كامل اقدامــات خدماتى پيش و پس از مراســم را از جمله اقدامات 

شهردارى همدان براى برگزارى هرچه باشكوه تر اين مراسم برشمرد. 
وى يادآورى كرد: همچنين خودروهاى آتش نشــانى و گروه هاى عملياتى سيار در مسير 
راهپيمايى 22 بهمن به منظور باال بردن ضريب ايمنى، پيشگيرى از حوادث احتمالى و رفع 
آسيب ها مستقر شده است.  معاون خدمات شهرى شهردارى همدان اظهار كرد: نكته قابل 
توجه در اين باره تبليغات محيطى در سطح شهر است كه اين شهردارى طرح هاى مناسبى 

را در اين راستا پياده سازى كرده تا شهر رنگ و بوى انقالبى به خود گيرد. 

على ضمير از آذين بندى ســطح شهر با 35 هزار متر ريسه پارچه اى و هف7ت هزار متر 
ريســه LED خبر داد و افزود: چاپ و نصب 500 متر مربع تصاوير مرتبط با ايام ا... دهه 
فجر در 12 عدد بيلبورد شــهرى، اكران بنر با مضامين و شعارهاى متناسب با اين ايام در 
پايه بنرها و پخش فايل هاى مرتبط با دهه فجر از تلويزيون هاى شــهرى به منظور هويت 
بخشى به سيماى بصرى شهر همدان از ديگر اقدامات اين نهاد به مناسبت دهه فجر است. 
معاون خدمات شــهرى شــهردارى خاطرنشــان كــرد: اميدواريم بــا برنامه ريزى ها و 
هماهنگى هاى انجام شــده و با برگزارى برنامه هاى منســجم و هماهنگ در گراميداشت 
و برگزارى هر چه باشــكوهتر جشن چهل و يكمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى گام 

مؤثرى برداريم. 

عذرخواهى معاون استاندار همدان
 از مردم

21 هزار واحد مسكونى روستايى همدان 
بازسازى و نوسازى مى شود

 21 هزار واحد مسكن روستايى طى امسال و سال آتى در همدان 
بهسازى و نوسازى مى شود. 

مديركل بنياد مسكن همدان گفت: با ساخت واحدهاى خسارت ديده 
در اســتان همدان شــاهد تحول و انقالبى بزرگ در ساخت مسكن، 
بازسازى بافت هاى ناكارآمد و فرســوده، كم دوام و بى دوام روستايى 

خواهيم بود. 
حســن ظفرى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: بهســازى و نوسازى 
21 هزار واحد مســكونى روستايى در استان، جهش قابل توجهى در 
شاخص نوسازى و بهسازى مسكن روستايى استان ارزيابى مى شود. 

وى با اشاره به اينكه شاخص نوســازى و بهسازى مسكن روستايى 
استان 54 درصد اســت، گفت: براساس برنامه افق 1404 كشور بايد 

اين شاخص به 70 درصد برسد. 
مديركل بنياد مسكن همدان از اجراى عمليات فاز يك بهسازى معابر 
روســتايى در 707 روستاى اســتان خبر داد و گفت: از 921 روستاى 
باالى 20 خانوار همدان در 707 روســتا عمليات فاز يك بهســازى 
انجام شــده، در 361 روستا به اتمام رسيده و در 341 روستا در حال 

انجام است. 
ظفرى افزود: در 4 ســال گذشته 499 روستا از قير اعتبارى برخوردار 
شدند و بيش از 604 حواله صادر شده كه 458 كيلومتر آسفالت معابر 

روستايى در استان صورت گرفت. 
وى با بيان اينكه كل اعتبارات عمرانى ســال 98 استان همدان 93 
ميليارد و 693 ميليون تومان اســت كه تاكنون ابالغ شد، يادآورى 
كرد: در اســتان همدان 165 هزار واحد مسكونى روستايى وجود 
دارد كه 146 هزار جلد ســند مالكيت براى اماكن روستايى استان 

صادر شد. 

بهره بردارى از طرح هاى جامع سالمت 
در شهرستان مالير

 در هشــتمين روز از دهــه فجر در شهرســتان ماليــر درمانگاه 
روســتاى كهكدان به اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و500 ميليون تومان 
به بهره بردارى رســيد. نماينده مردم مالير به انفجار در حوزه خدمات 
بهداشــت و درمان اشــاره كرد و افزود: 50 پروژه در حوزه بهداشت 
و درمان در شهرســتان در حال ســاخته شدن اســت كه به زودى به 
بهره بردارى مى رسد. احد آزاديخواه به تالش فرماندار مالير اشاره كرد 
و افزود: حضور ولدى موجب تحول عظيمى در شهرستان مالير شده 
است. ديگر نماينده مردم مالير نيز در اين آئين گفت: در طول 40 سال 

همه توان دولت براى عمران و آبادانى و توسعه روستاها بوده است.
محمد كاظمى گفت: با همت دكتر هاشمى راه اندازى چندين دانشكده 

پيراپزشكى را دركنار تأمين تجهيزات داشته ايم.
وى افزود:70 ميليارد تومان بودجه براى ساخت مراكز جامع سالمت 
به اســتان همدان اختصاص يافت كه از اين مقــدار 33 ميليارد براى 

ساخت خانه هاى بهداشت در شهرستان مالير اختصاص يافت.
كاظمى ابراز اميدوارى كرد: اميدواريم روزى شاهد اين موضوع باشيم 
كه روستاهاى ما از نظر تجهيزات پزشكى هيچ مشكلى نداشته باشند.

در پايان گفتنى است: افتتاح و بازسازى آسفالت روستاى انوچ، افتتاح 
كارگاه خياطى و افتتاح واحد پرورش گوســفند داشتى 250 رأسى از 

ديگر پروژه هاى افتتاحى بود.

مردم همدان در حفاظت از كالبد شهرى 
مشاركت كنند

 مديركل پدافند غيرعامل استاندارى همدان معتقد است، مردم در 
حفاظت از كالبد شهرى همدان مشاركت كنند. 

حميد خاورزمينى در بازديد از مركز ســامانه ارتباط مردمى شهردارى 
همدان (137) با تبريك ســالروز ايــام ا... دهه فجر اظهار كرد: پدافند 
غيرعامل امر ملى در برگيرنده مجموعه اى از اقدامات غيرمسلحانه در 
افزايش بازدارندگى، پايدارى ملى و تســهيل در مديريت بحران ها و 
تهديدات دشــمن است. به گزارش فارس، وى با اشاره به اينكه نقش 
مردم در كاربردى كردن سياست هاى نظام در امور پدافندى بسيار مهم 
است، گفت: ميزان احساس مالكيت مردم بر كشور در هموارتر شدن 
مسير مشــاركت آنها در صيانت از امور زيربنايى و كالبد شهرى تأثير 
به ســزايى دارد. مديركل پدافند غيرعامل استاندارى همدان بيان كرد: 
شــهر همدان بيش از يك ســوم جمعيت و امكانات استان را در خود 
جاى داده كه به لحاظ مركزيت اســتانى و قدمت تاريخى و سياســى 
آن، در ايمن كردن شهر در امور پدافندى مشاركت مردم را نياز دارد. 
وى راه اندازى ســامانه ارتباط مردمى شهردارى همدان را پل ارتباطى 
خوبى بين مردم و مسئوالن دانست و اين سامانه را مكانيزمى مطلوب 

در پاسخگويى مديران و كاهش نارضايتى عمومى برشمرد. 

فعاليت سامانه بارشى از امروز
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان با اشاره به آغاز 

وزش باد شديد در سطح استان از ادامه داشتن آن تا امروز خبر داد. 
محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه وزش 
باد در 48 ساعت گذشته در ايستگاه گنجنامه همدان 108 كيلومتر بر 
ســاعت به ثبت رسيده اســت، افزود: وزش باد در ايستگاه فرودگاه 

همدان 80 كيلومتر بر ساعت به ثبت رسيده است. 
وى با اشاره به اينكه از روز دوشنبه از شدت وزش باد كاسته مى شود 
و دماى هوا نيز كاهش محسوســى مى يابد، ادامه داد: سامانه بارشى از 
امروز تا عصر روز سه شنبه در استان فعال خواهد بود و اين سامانه با 
بارش خفيف باران و برف در برخى ساعات مهمان استان خواهد بود. 

1- فشــارها به قاليباف براى خروج از ائتالف و ارائه ليســت مستقل 
افزايش يافته است. گويا اين فشارها پس از تصميم جبهه پايدارى به 
انتشار ليست مستقل و خروج جبهه پيشرفت رفاه و عدالت از ائتالف 
اصولگرايان افزايش يافته اســت. گفتنى است قاليباف پيش از اين با 

انتشار فراخوان به شناسايى داوطلبان جوان همراه اقدام كرده بود.
2- تأييــد صالحيت هــا همچنان ادامه دارد. گويا 2 چهره شــاخص 
اصالح طلب در روزهاى گذشته تأييد صالحيت شده اند. گفتنى است 
مقيمى، استاندار سابق تهران كه اصالتى ماليرى دارد از تأييد صالحيت 

شدگان انتخاباتى است.
3-  داوطلبان اصالح طلب شاخص تهران تغيير حوزه انتخابيه مى دهند. 
گويا اين روند به دليل تصميم شــوراى عالى اصالح طلبان به ليست 
ندادن در تهران است. گفتنى است امكان حضور برخى از اين چهره ها 

در حوزه هاى انتخابيه استان مى رود.
4- نگرانى هــا درباره تركيب مجلس آينده افزايش يافته اســت. گويا 
مبناى اين نگرانى احتمال ناشــناخته بودن راه يافتگان به اين مجلس و 
در نتيجه غيرقابل پيش بينى بودن آن است. گفتنى است نظر نامناسب 
مردم درباره 2 جناح سياسى كشور دليلى بر انتخاب افرادى خارج از 

اين 2 جناح و ناشناس براى نمايندگى ذكر مى شود.
5- امكان ارائه ليســت مستقل از ســوى حزب مؤتلفه افزايش يافته 
است. گويا اين حزب در صورت بروز مشكل در فرايند ليست بندى 
و حذف داوطلبان مورد حمايت حزب از ليســت نهايى در اين زمينه 
تصميم گيرى خواهد كرد. گفتنى اســت با اين حســاب احتمال ارائه 
ليست از سوى مؤتلفه به تصميم دقايق پايانى پيش از مرحله تبليغات 

كشيده خواهد شد.

 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
همدان اعالم كرد: بنده از جانب دستگاه ها و 
بانك ها از تمام مردم به دليل اينكه طرح هاى 
اشــتغالزاى اســتان را تاكنــون كارشناســى 

نكرده اند، عذرخواهى مى كنم. 
اشــتغال  شــوراى  در  پورمجاهــد  ظاهــر 
ــر  ــد ب ــا تأكي ــتان، ب ــذارى اس ــرمايه گ و س
ــه تســهيالت  ــه در ارائ ــى ك ــه بانك هاي اينك
ــه  ــته اند، اخطاري ــكارى نداش ــتايى هم روس
ــك  ــچ بان ــت: از هي ــد، گف ــت مى كنن درياف
و دســتگاهى پذيرفتــه شــدنى نيســت در 
شــرايط فعلــى كشــور كــه بــه ســختى منابــع 
ــد.  ــا كنن ــد، تســهيالت را ره به دســت مى آي
به گزارش ايسنا، معاون استاندار همدان با بيان 
اينكه زمانى تا پايان ســال نداريم، اظهار كرد: 
بايد گيرها رفع شود و ســازمان ها مشكالت 
موجود در بانك ها را اعالم كنند تا بررســى و 

رفع شوند. 
وى با اشاره به اينكه برخى بانك ها پس از 11
ماه از سال اعالم مى كنند كه تسهيالت وجود 
دارد اما طرحى در بانك ها نيست، به مديركل 
كار استان تأكيد كرد: اداره كار بيشتر از سهميه 

طرح به بانك ها معرفى كند. 
پورمجاهــد با بيــان اينكــه بانك هايى كه تا 
تاريخ 30 آذر اقدام نكرده اند، به تهران اعالم 
خواهيم كرد، ادامه داد: بانك صادرات استان 
بايد در ســال 98 سهمى كه در سال 97 ابالغ 

شده، جذب كند. 
اســتاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 
همدان از 2 بانك ســپه و صادرات اســتان 
همدان و دبيرخانه كارگروه اشتغال خواست 
تا گزارش كارشناســى شــده ارائــه دهند، 
خاطرنشــان كرد: بنده از جانب دستگاه ها و 
بانك ها از تمام مردم به دليل اينكه طرح هاى 
اشتغالزاى استان را تاكنون كارشناسى نكردند، 

عذرخواهى مى كنم. 

و  دســتگاه ها  مديــران  بــه  خطــاب  وى 
بانك هاى اســتان مبنى بر اينكــه به اندازه 
كافى جلســه گذاشته و خواهش شده است 
بنابراين هرچه ســريع تر تعيين تكليف كنيد، 
تأكيد كرد: مردم تقاضاى تســهيالت دارند 
و دولت هم ابالغ كرده اســت، پس مشكل 

كجاست؟ كار 
پورمجاهد با تأكيد بــر اينكه اصال پذيرفتنى 
نيســت كه تسهيالت پايين تر از سهم بانك ها 

پرداخت شود، اظهار كرد: خبرنگاران از بانك 
ملت درباره پرداخت تســهيالت مطالبه گرى 

كنند. 
وى با اشــاره به اينكه بايــد با تعامل بانك ها 
و دســتگاه هاى ذى ربط مشكالت طرح هاى 
اشتغالزاى اســتان حل و فصل شوند، گفت: 
بايد برخورد شــود تا كســى كه دلســوزانه 
كار مى كند با كســى كه مانــع ايجاد مى كند، 

مشخص شود. 

 در حالــى اوايل انقالب ايران محل طبابت 
پزشكان خارجى بود كه اكنون پزشكان ايرانى 
به مردم خدمــت  مى كننــد و جالب تر اينكه 
دانشگاه علوم پزشــكى همدان در رشته هاى 

پزشكى دانشجوى خارجى جذب مى كند. 
پيشرفت هاى كشور پس از انقالب شكوهمند 
اسالمى در همه زمينه ها چشمگير بوده و يكى 
از حوزه هايى كه پس از انقالب، شاهد تحولى 
شگرف بوده حوزه بهداشت، سالمت و درمان 

است. 
بر اساس آمار رسمى بخش بزرگى از شهرها و 
روستاها در آستانه انقالب اسالمى از پزشك و 
امكانات بهداشتى محروم بودند و در اين ميان 
زنان و كودكان سهم بيشترى از اين محروميت 
داشتند كه در اين زمينه يكى از اهداف انقالب 
اســالمى، باال بردن سطح ســالمت و ايجاد 
شــرايط الزم براى دسترسى عادالنه و فراگير 
آحاد مردم به خدمات بهداشتى درمانى مناسب 
تعيين شده كه خوشبختانه به آن دست يافته ايم. 
دسترســى مردم به خدمات بهداشتى درمانى 
اوليه نسبت به ســال 57، 100 درصد افزايش 

يافته است
اســتان همدان نيز از بركــت پيروزى انقالب 
اسالمى در حوزه بهداشــت و درمان بهره مند 
بوده و طبق اعالم مســئوالن دسترسى مردم به 
خدمات بهداشتى درمانى اوليه نسبت به سال 
57، 100 درصــد افزايش يافته و بســيارى از 

بيمارهاى واگير نيز ريشه كن شده است. 

در همين باره معاون بهداشــتى دانشگاه علوم 
پزشكى ابن سينا به تشريح اقدامات انجام شده 
در حوزه بهداشــت اســتان همدان در دوران 
پيش و پس از انقالب اســالمى در ســال 57 
پرداخت و گفت: در كنار اجراى برنامه تحول 
نظام سالمت در بخش درمان، شاهد تحوالت 
وسيعى در حوزه بهداشت هستيم تا جايى كه 
درحال حاضر از كشورهاى پيشرو در منطقه و 
كشورهاى برتر در خاورميانه به شمار مى آييم. 
منوچهر  كرمى  در گفت و گــو با مهر از جمله 
مهمترين شــاخص هاى حوزه بهداشت استان  
همدان پس از پيروزى انقالب اسالمى در سال 
1357 تا ابتداى ســال 1398 را شامل افزايش 
تعداد مراكــز ارائه دهنده خدمات بهداشــتى، 
درمانــى از 187 باب بــه 800 باب و  افزايش 
دسترســى مردم به خدمات بهداشتى، درمانى 

اوليه به ميزان 100 درصد  عنوان  كرد. 
وى  گفت: شاخص اميد به زندگى افراد جامعه 
از 54 سال به 74 سال در مردان و 78 سال در 
زنان  افزايش  يافته  و  افزايش كيفى و پوشــش 
واكسيناســيون كودكان زير يك ســال از 40

درصــد به حدود 99 درصد  نيز  محقق  شــده  
است. 

در 18 ســال گذشته در استان همدان و كشور 
موردى از فلج اطفال قطعى مشــاهده نشــده 

است.
كرمــى  بــا بيــان اينكــه ريشــه  كنى برخى 
بيمارى هــاى واگير مانند آبله و رســيدن به 

مرحله بدون بيمــارى فلج اطفال به طورى كه 
در 18 ســال گذشــته در اســتان همدان و 
كشــور موردى از فلج اطفال قطعى مشاهده 
نشــده است  نيز از دســتاوردها است، گفت: 
حذف كزاز نوزادى، ســرخك، كنترل ماالريا 
تاالســمى نيز  مانند  بيمارى هاى غيرواگير  و 

محقق شده است. 
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
با اشــاره به كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان 
از 30 در هزار تولد زنده در ســال 1357 به 
7/6 در ابتداى ســال 98، افزود: كاهش ميزان 
مرگ وميــر كــودكان زير يك ســال از 110 
در هــزار تولد زنده بــه 10/9، كاهش ميزان 
مرگ ومير كودكان زير 5 سال از 140 در هزار 
تولد زنده بــه 12/7، كاهش ميزان مرگ ومير 
مادرى به دليل عوارض باردارى و زايمان از 
بيش از 150 مــورد به ازاى صد هزار زايمان 
بــه 11/6 مورد در صد هزار زايمان و كاهش 
درصد زايمان هاى انجام شده توسط فرد دوره 
نديده از بيش از 50 درصد به حدود صفر نيز 

از ديگر شاخص ها به شمار مى رود. 
وى با يادآورى اينكه كاهش شــاخص كوتاه 
قدى كــودكان از 18/6 درصد به 3/4 درصد، 
گفت: كاهش شاخص شيوع بيمارى گواتر از 
80 درصد به 6/1 درصد، افزايش درصد اماكن 
عمومى داراى معيارهاى بهداشــتى و بهسازى 
در مناطق شهرى به 99 درصد، افزايش درصد 
اماكــن عمومى داراى معيارهاى بهداشــتى و 

بهســازى در مناطق روســتايى به 95 درصد، 
افزايــش درصد مراكز تهيــه، توزيع و فروش 
مواد خوراكى و بهداشتى در مناطق شهرى به 
99 درصد و در مناطق روستايى به 95 درصد، 
اجــراى برنامه بيمه روســتايى در قالب طرح 
پزشك خانواده در تمام مناطق روستايى استان 
به ميزان 100 درصد از ديگر دســتاوردهاى به 

دست آمده در اين مدت است. 
كرمــى بابيان اينكه در ســال هاى نخســتين 
انقــالب، بيــش از 3 هزار پزشــك خارجى 
در ايــران مشــغول بــه كار بودنــد، گفت: 
درحال حاضــر بــه ازاى هر 4 هــزار و 200 
نفر، يك پزشــك ايرانى به جمعيت اســتان، 
خدمت رســانى مى كننــد و جالب تــر اينكه 
دانشــگاه علوم پزشــكى همــدان هم اكنون 
دانشــجوى خارجى در رشــته هاى پزشكى 

پذيرش مى كند. 
 راه  اندازى 156 خانه بهداشت جديد

وى به ساخت، نوسازى، تجهيز و راه اندازى 
156 خانــه بهداشــت جديــد و 135 مراكز 
خدمات جامع ســالمت روستايى و شهرى، 
پايگاه هاى ســالمت و محل زيست پزشكان 
اشاره كرد و افزود: از ابتداى طرح تحول نظام 
سالمت 384 پروژه در حوزه بهداشت استان 
همدان با اعتبارى افزون بر 200 ميليارد تومان 
در استان همدان كليد خورده است كه از اين 
تعداد 309 پروژه به اتمام رسيده و 75 پروژه 

در دست اجراست. 

وقتى معامله معكوس مى شود

جذب دانشجويان خارجى رشته پزشكى در همدان

 رئيس مركز مطالعــات و پژوهش هاى 
شــوراى اســالمى شــهر همدان بــر اين 
باور اســت مى توان از فرهنگســراها براى 

اشتغالزايى بهبوديافتگان استفاده كرد. 
به گزارش فارس، ابراهيــم مولوى با ابراز 
خرسندى از عملكرد مطلوب مجمع خيرين 
مبارزه با موادمخدر استان همدان اظهار كرد: 
وجود افراد دلســوز و فداكارى چون شما 
خيرين در جامعه ســتودنى و قابل ستايش 
اســت كه نســبت به اين موضوع حساس 

هستيد و احساس مسئوليت مى كنيد. 
وى افزود: امروز موادمخدر دامن گير جوانان 
و جامعه شــده و دشمنان با تهاجم فرهنگى 

و رخنه هاى اجتماعى مى خواهند دامن پاك 
جامعه و جوانان را آلوده به موادمخدر كنند 
اما شما همچون ســربازان جنگ نرم مقابل 

اين تهاجم فرهنگى ايستاديد. 
ــاى  ــات و پژوهش ه ــز مطالع ــس مرك رئي
ــت:  ــدان گف ــهر هم ــالمى ش ــوراى اس ش
ــمن ها  ــود را از س ــهردارى خ ــورا و ش ش
مجموعــه  و  مردم نهــاد  ســازمان هاى  و 
ــما  ــار ش ــد و در كن ــدا نمى دان ــن ج خيري

ــود.  ــد ب ــارزه خواه ــن  مب در اي
وى بــا بيــان اينكــه بايد بــراى تك تك 
اعضاى جامعه دلســوز بــود و برنامه هاى 
ـ فرهنگــى ارائــه داد، بيان كرد: ما  اجتماعى 

بايد حتى نســبت به كودكانى كه در 4راه ها 
حضور دارند دغدغه مند باشــيم و اين يك 

وظيفه و مسئوليت برعهده ماست. 
مولوى با اشــاره به اينكه طبق بيانات مقام 
معظم رهبرى ما بايد بــا اتكا به توان خود 
و ظرفيت جوانان مشــكالت جامعه را حل 
كنيم، تصريح كــرد: بايد از نگاه به بيرون و 
دل بســتن به غربى ها تجربه بگيريم و ديگر 

دچار خطا نشويم. 
رئيــس مركــز مطالعــات و پژوهش هاى 
شوراى اسالمى شــهر همدان با بيان اينكه 
اين فرهنگســراها در منطقه محروم با هزينه 
خود مردم ساخته شــده تا به آنها خدمات 

دهد، گفــت: مى توان از اين فرهنگســراها 
براى اشــتغالزايى براى كسانى كه از اعتياد 
بازپرورى شده و به دامن جامعه برگشته اند 

بهره گرفت. 
ــگيرى  ــه پيش ــه اينك ــاره ب ــا اش ــوى ب مول
ــان معضــالت اجتماعــى بخشــى از  و درم
ــت:  ــت گف ــهردارى و شوراس ــف ش وظاي
مجمــع خيريــن مبــارزه بــا موادمخــدر بايد 
ــى  ــردى، حمايت ــاى راهب ــه برنامه ه ــا ارائ ب
بــه شــورا و شــهردارى مــا را در مديريــت 
ــا  ــد ت ــارى كن ــهر ي اجتماعى- فرهنگــى ش
بــه صــورت كارشناســى و دقيق تــر در 

ــود.  ــدام ش ــيب ها اق ــن  آس ــع اي رف

ظرفيت فرهنگسراها براى اشتغالزايى بهبوديافتگان استفاده شود
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بهره بردارى از 2 جايگاه سوخت رسانى 
در فجر چهل ويكم

 باحضور مســئوالن استان، مدير و معاونان پخش منطقه همدان 2
جايگاه سوخت رسانى ديگر در مدار خدمت رسانى قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومى شــركت پخــش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همــدان، مدير منطقه گفت: در روزهاى ســوم و چهارم از دهه فجر 
و به مناسبت چهل و يكمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى 
ايران جايــگاه عرضه بنزيــن و نفتگاز «جدى امين پــور» و مجتمع 
خدماتى رفاهى «ايران زمين» با عرضه فرآورده گازى ســى.ان.جى به 

بهره بردارى رسيدند.
امين روستايى افزود: مجتمع خدماتى ـ رفاهى «ايران زمين» نخستين 
مجتمعى اســت كه تنها سوخت گاز طبيعى فشــرده عرضه كرده و 
باهدف گســترش مراكز خدمت رسان عرضه ســى.ان.جى و تسهيل 
امر ســوخت گيرى مسافران و اهالى پيرامون نقطه عرضه ساخته شده 
است. اين مجتمع داراى امكاناتى از جمله كارواش، رستوران، تعويض 

روغنى، نمازخانه و ... است.
وى ادامــه داد: مجتمع ايران زمين در شــهر ماليــر و جايگاه جدى 
امين پور در كيلومتر 6 جاده اســدآباد به كنگاور، مقابل شهرك صنعتى 

اين شهر واقع شده است.
روســتايى اظهار كرد: براى راه اندازى اين 2 جايگاه با احتساب هزينه 
خريد زمين، مبلغى معــادل 115 ميليارد ريال (ايران زمين 55 ميليارد 

ريال - جدى امين پور 60 ميليارد ريال) هزينه شده است.
عالمى، رئيس واحد ســى.ان.جى شــركت پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه همدان در ادامه گفت: جايگاه ايران زمين داراى كمپرســورى 
باظرفيت هزار و 500 نرمال مترمكعب در ساعت،3  تجهيز توزيع كننده 
و 6 نازل عرضه ســوخت بوده كه توسط بخش خصوصى راه اندازى 

شده است.
اكبريان، رئيس ناحيه اسدآباد شــركت نيز تصريح كرد: فرآورده هاى 
نفتى مايع بنزين و نفتگاز جايــگاه جدى امين پور ازطريق 8 تلمبه 2

نازله به باك خودروها تزريق مى شود كه در مجموع امكان سوختگيرى 
همزمان 16 خودرو ســبك و سنگين در جايگاه وجود دارد. همچنين 
اين جايگاه داراى 2 مخزن بنزين و نفتگاز باظرفيت 60 هزار ليتر است.
روستايى در پايان با اشــاره به اينكه با شروع به كار اين 2 جايگاه 15
نفر (5 نفر در جايگاه جدى امين پور و 10 نفر در مجتمع ايران زمين) 
به صورت مستقيم شاغل شــده، خاطرنشان كرد: هم اكنون تعداد كل 
جايگاه هاى سوخت رســانى استان همدان به 120 باب رسيده كه اين 
تعداد متشــكل از 10 باب بنزين، 61 باب بنزيــن ـ نفتگاز، 23 باب 
دومنظوره ســوخت پاك و فرآورده هاى مايــع، 25 باب گاز طبيعى 

فشرده CNG، يك باب نفتگاز است.

احياى 5 واحد صنعتى تعطيل در رزن
5 واحد صنعتى تعطيل شده در شهرستان رزن احيا شده است.

تعداد واحدهاى فعال صنعتى شهرســتان هاى رزن و درگزين 43 واحد 
با پروانه بهره بردارى است، كه در حال حاضر 9 واحد فعال داراى جواز 
تأســيس يا در مرحله دريافت پروانه اســت كه امسال 5 واحد صنعتى 

تعطيل شده  را احيا كرده اند.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن گفت: با پيگيرى هاى 
انجام شده مسئوالن شهرستان و استان در شهرك صنعتى به جز 6 واحد 
كه در تصرف بانك ها و سازمان ها هستند، سوله خالى براى سرمايه گذار 

وجود ندارد.
محمد ســهيلى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به مهم ترين شركت هاى 
توليدى اين 2 شهرســتان اعالم كرد: شــركت سيمان هگمتان، سيمان 
سفيد اكباتان، بخارى گازى شوكت، الكترونيك رايان نيك، رزن صاف، 
رخشــان آرد، قطعه سازان، رازان صنعت، فرآورده هاى غذايى بينا رزن، 
قند خوش طعم، نگين لوله، بامبو چوب، كفش تن پاك، واســتر يوشان 

ماد و اركان لوله، شركت هاى مهم 2 شهرستان رزن و درگزين هستند.
وى افزود: تشكيل پنجره واحد سرمايه گذاران توسط فرماندار شهرستان 
رزن تأثير زيادى در ســرعت بخشــيدن به صدور مجوزها داشــته و 
پيگيرى هاى مســتمر فرمانداران 2 شهرستان رزن و درگزين در جذب 

سرمايه گذار مؤثر بوده است.
رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان هاى رزن و درگزين 
يــادآور شــد: بهره بردارى از واحــد نگين لوله با ســرمايه گذارى 58

ميليارد ريال با اشــتغال 12 نفر، بهره بــردارى از توليد كفش تن پاك با 
سرمايه گذارى 20 ميليارد ريال با اشتغال 20 نفر و بهره بردارى از طرح 
توسعه قطعه سازان شوكت با سرمايه گذارى 29ميليارد ريال با اشتغال 6

نفر از مهم ترين اقدامات انجام شده در حوزه صنعت است.
وى اضافه كرد: صدور 15 واحد جواز تأســيس و 2 مورد مجوز طرح 
توســعه، معرفى 28 واحد صنفى و صنعتى براى استفاده از تسهيالت 
اشــتغال پايدار روستايى، پرداخت 6 فقره تسهيالت به مبلغ 14 هزار و 
600 ميليون ريال با اشــتغال 45 نفر و 10 فقره در شــرف پرداخت و 
پرداخت يك فقره تســهيالت فراگير به مبلــغ 25 هزار ميليون ريال از 

مهم ترين اقدامات انجام شده در حوزه صنعت است.
سهيلى در ادامه گفت: امسال بيشترين تعهد اشتغال در بين دستگاه هاى 
اجرايى براى اداره صنعت، معدن و تجارت درنظر گرفته شده كه بيش از 
صددرصد تعهد اشــتغال در 2 شهرســتان رزن و درگزين محقق و در 

سامانه ثبت شده است.

راه اندازى سامانه آنالين بازرسى بهداشتى 
دامپزشكى در اسدآباد

 از اين پس شناسايى واحدهاى عرضه موادخام دامى با برچسب هاى 
باركددار اســت و بازرســى هاى موادخام دامى به صورت آنالين در 

سامانه بازرسى مواد خام دامى شهرستان اسدآباد ثبت مى شود.
رئيس اداره دامپزشــكى شهرستان اسدآباد از راه اندازى سامانه آنالين 
بازرســى بهداشتى دامپزشــكى در اين شهرســتان خبر داد و گفت: 
بارزســان موادخام دامى با مراجعه به تمامــى مراكز عرضه اين مواد 
و نصب برچســب شناسايى واحدهاى موردنظر گام مهمى در جهت 
نظارت لحظه اى بر عملكرد واحدهاى عرضه و شناســنامه دار شــدن 

تمامى واحدها برداشته اند.
عادل بصيرى محمدپور در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: نظارت لحظه اى 
بر عملكرد جمعى و انفرادى بازرســان، شناســنامه دار شــدن تمامى 
واحدها، امكان مســيربندى بازديدها و اعــالم برنامه كارى جامع به 
بازرسان با استفاده از باركدخوان و GPS، امكان دسترسى به سوابق 
انتظامى و سوابق قضايى، سوابق اخطار و ضبط محموله مركز در زمان 
بازديد، امكان دسترســى به مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاى 
سازمان دامپزشكى كشور در هر زمان و مكان، امكان گزارش گيرى و 
بررسى عملكرد بازرسى موادخام شهرستان، انجام دقيق تر بازرسى ها 
بدون اشــتباه و حذف كاغذ از بازرسى ها از مزاياى اين روش به شمار 
مى رود كه از دستاوردهاى دامپزشكى استان و شهرستان اسدآباد بوده 

كه انجام شده است.
وى با اشــاره به نظارت و بازديد از مراكــز عرضه فرآورده هاى خام 
دامى شهرستان افزود: در طول 10 ماه گذشته افزون بر 4 هزار و 954
بازديــد از مراكز عرضه فرآورده هاى خام دامى داشــته ايم كه در 10
واحد تخلفات بهداشتى مشاهده شده و با همكارى دستگاه قضايى 10
واحد پلمب شده و 5 واحد براى سير مراحل قانونى به مراجع قضايى 
معرفى شــده اند و 2 تن و 750 كيلوگرم انواع فرآورده هاى خام دامى 
را از چرخه مصرف انسانى خارج و به شكل بهداشتى نابود كرده ايم.

بصيرى محمدپور خاطرنشــان كرد: در حال حاضر در سطح شهرستان 
اسدآباد 12 هزار رأس دام سنگين و 185 هزار رأس دام سبك وجود 
دارد و از ابتداى ســال تاكنون افزون بر يك ميليون و 600 هزار قطعه 
جوجه ريزى در ســطح مرغدارى هاى شهرســتان انجام گرفته كه با 
مجوزهايى بازديد حين دوره و پايان فارم و درنهايت مجوز كشــتار 

انجام شده است.
وى در ادامــه با بيــان اينكه در گاودارى هــاى صنعتى و نيمه صنعتى 
تســت سل به تعداد هزار و 200 رأس و حدود 650 رأس خون گيرى 
بروسلوز انجام شــده است، يادآور شــد: مراقبت فعال و غيرفعال از 
واحدهاى پرورش دامدارى، مرغدارى، آبزيان، زنبورستان و پايش و 
نمونه گيرى از آنها به  صورت دوره اى براى انجام آزمايش و نظارت بر 

اعتبار پروانه ها صورت گرفت.
بصيرى محمدپور اضافه كرد: از ابتداى ســال تاكنون تعداد 65 هزار و 
942 رأس دام كوچك و بزرگ عليه بيمارى هاى دامى بروســلوز(تب 
مالت)، آبله، تب برفكى، طاعون نشخواركنندگان كوچك، هارى و... 

واكسينه شده اند.
رئيس اداره دامپزشــكى شهرســتان اســدآباد با بيان اينكه حدود 70
درصد بيمارى هايى كه سالمت انسان را مورد تهديد قرار مى دهند، در 
حوزه دامپزشكى است بنابراين اين حوزه در ارتقاى سالمت عمومى 
جامعه داراى جايگاه ويژه اى اســت، گفت: در حــوزه طيور مهرماه 
امسال همزمان با كل كشور طرح ملى واكسيناسيون نيوكاسل به تعداد 
129 هزار قطعه به صورت رايگان در سطح كليه روستاهاى شهرستان 
انجام شده و خوشبختانه تاكنون حتى يك مورد آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان در شهرستان مشاهده نشده است.
وى در پايــان بيــان كرد: در زمينه كنترل و مبــارزه با انگل هاى 
خارجــى در دام ها كه از اهميت خاصى برخوردار اســت، اداره 
دامپزشكى اســدآباد تعداد 45 هزار رأس دام سبك و سنگين و 
مســاحت 60 هــزار مترمربع از اماكن دامى را با ســم هاى مؤثر 

داد. قرار  سمپاشى  مورد  ضدانگلى 

ساختمان پزشكى قانونى نهاوند بهره بردارى شد
 ســاختمان پزشكى قانونى نهاوند با حضور معاون پزشكى قانونى كشور و جمعى از 

مسئوالن روز شنبه همزمان با هشتمين روز از دهه فجر بهره بردارى شد.
مديركل پزشكى قانونى همدان در آئين بهره بردارى از اين طرح گفت: با توجه به وسعت 
و ميزان جمعيت شهرستان نهاوند وجود يك ساختمان تمليكى مختص به پزشكى قانونى 

در اين شهرستان ضرورى به نظر مى رسيد.
 به گزارش ايرنا، آرتين كمالى افزود: بنابراين عمليات اجرايى ســاختمان پزشكى قانون 
نهاوند از سال 94 با اختصاص 800 ميليون تومان اعتبار از محل اعتبارات ملى در زمينى 

به مساحت 900 مترمربع و 285 متر مربع زيربنا آغاز شد.
وى افزود: اين ساختمان متشكل از بخش هاى پذيرش مراجعان، معاينات، سالن تشريح، 
سردخانه و بايگانى است و فضاى مناسبى براى پذيرش ارباب رجوع و معاينات پزشكى 

دارد.
مديركل پزشــكى قانونى همدان با بيان اينكه اســتانداردهاى الزم در ساخت اين محل 
پيش بينى شده است، افزود: اين ساختمان به ياد سپهبد سليمانى به نام اين شهيد مزين شد.

امام جمعه نهاوند نيز گفت: براى پيروزى و ماندگارى انقالب نمى توان تحليلى مادى ارائه 
كــرد زيرا مردم دين خدا را يارى كــرده و خداوند نيز آنها را يارى كرد همچنين به دليل 

استقامت مردم در برابر مشكالت، خداوند اين انقالب را پيروز، حفظ و ابقا كرد.

حجت االسالم عباسعلى مغيثى افزود: امروز نيز اگر ما به تكاليف و وظايف خود عمل كنيم 
خداوند وعده داده ما را در برابر دشمن پيروز كرده است.

وى بيان كرد: 2 برنامه مهم راهپيمايى 22 بهمن و انتخابات در دوم اسفند پيش رو است 
كه با مشــاركت حداكثرى در اين رويدادها به طور حتم لطف خدا شــامل حال اين ملت 
مى شود. امام جمعه نهاوند اظهار كرد: اما اگر به دليل تبليغات مسموم دشمن شاهد حضور 

كمرنگ باشيم به طور حتم دشمن جرى شده و مترصد ضربه زدن مى شود.
اين طرح به دست خانواده شهيد احمد شوهانى از شهداى مدافع حرم نهاوند افتتاح شد.

همزمــان با دهه فجر امســال 590 طرح بــا اعتبار 944 ميليارد تومان در اســتان همدان 
بهره بردارى و كلنگ زنى شد.

آگهى مناقصه دو مرحله اى  

پارك علم و فناورى همدان

"اين آگهى، به عنوان جايگزين آگهى فراخوان منتشر شده در تاريخ98/11/7 و 98/11/19  مى باشد"
پارك علم و فناورى همدان در نظر دارد موضوع زير را از طريق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى (به همراه ارزيابى كيفى مناقصه گران) به مناقصه گران 

واجد شرايط واگذار نمايد.
و  علم  پارك  فرودگاه-  به  نرسيده  همدانى  سردار   شهيد  بلوار  همدان  نشانى  به  همدان  فناورى  و  علم  پارك  مناقصه گزار:  دستگاه  نشانى  و  نام 

همدان  فناورى 
نام و نشانى دستگاه نظارت(مشاور): شركت مهندسين مشاور سيناب غرب به نشانى همدان،  خيابان ميرزاده عشقى، 18 مترى سجادى-  پالك 32

موضوع مناقصه: عمليات اجرايى فاز دوم احداث ساختمان اصلى پارك علم و فناورى همدان با برآورد يكصد و سيزده ميليارد و هشتصد و سى و نه ميليون 
و هفتصد و هفتاد و نه هزار و سيصد و هفتاد و هشت (113/839/779/378) ريال كه با فهارس بهاى سال 1398 تهيه و تنظيم شده است.

زمان مهلت و نشانى دريافت اسناد: پيمانكاران محترم واجد شرايط به شرط داشتن ظرفيت آزاد و صالحيت شركت در مناقصه مذكور (حداقل رتبه 4 ابنيه و 
5 تأسيسات) مى توانند از روز يكشنبه مورخ 1398/11/20 لغايت ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1398/11/23 با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد) به نشانى www.setadiran.ir اسناد و مدارك مناقصه را تهيه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات 
كه «مورد قبول است» امضاء و ضميمه پيشنهاد،  مذكور دريافت نمايند و با قيد اين جمله  از سامانه  را  معامله (كليه اسناد و مدارك دريافتى مناقصه) 
تسليم نمايند. حداقل امتياز ارزيابى كيفى (شصت و پنج درصد) و حداقل امتياز ارزيابى فنى بازرگانى (شصت و پنج درصد) است. آخرين مهلت بارگذارى 
پيشنهادها در سامانه ستاد و تحويل فيزيكى آنها به دبيرخانه پارك علم و فناورى همدان تا ساعت 14 روز  شنبه مورخ 1398/12/10 است و بازگشايى پاكت ها 

از ساعت 15 روز  شنبه مورخ 98/12/10 آغاز مى شود.
مدت اعتبار پيشنهادها: مدت اعتبار پيشنهادها از تاريخ گشايش پاكت هاى مالى به مدت سه ماه مى باشد. 

با توجه به تخصيص اعتبار پروژه به صورت اسناد خزانه اسالمى، واريز پيش پرداخت مقدور نمى باشد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكارى: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكارى مبلغ 4/250/000/000 (چهار ميليارد و 
دويست و پنجاه ميليون) ريال مى باشد كه بايد به صورت ضمانتنامه بانكى با موضوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به نام شركت با تمبر و پرفراز و با 

اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ افتتاح پاكت هاى (ج) به نفع كارفرما و قابل تمديد تا سه ماه ديگر ارائه گردد.
هزينه آگهى فراخوان مناقصه از برنده مناقصه دريافت مى شود و هزينه خريد اسناد و مدارك مناقصه مبلغ 2/500/000 (دو ميليون و پانصد هزار) ريال است 

كه بايستى رسيد واريز آن ضميمه پيشنهاد گردد. 
تصريح مى شود كه صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براى شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براى پارك نمى نمايد و پارك 
مجاز مى باشد در چارچوب ضوابط مقرر در دستورالعمل مالى و معامالتى منطقه پنج فناورى و با عنايت به صرفه و صالح پارك، هر يك از پيشنهادات را قبول 

يا رد نمايد. (م.الف 1807)

 رئيس اتــاق اصناف همدان از راه اندازى 
شبكه اجتماعى اصناف و شهروندان در قالب 

اپليكيشنى به نام «اميران» خبر داد. 
حســين محرابى گفت: اتاق اصناف همدان 
نخســتين اتاق اصناف كشور است كه موفق 
بــه راه اندازى يــك شــبكه اجتماعى ويژه 
اصناف شــده و اين اپليكيشــين كاملترين و 
گسترده ترين ويترين كســب و كار مجازى 

را دارد. 
وى با اشاره به اينكه اين اپليكيشن اطالعات 
كامــل و جامع 58 هــزار واحد صنفى مجاز 
در شهر همدان و شهرستان هاى تابعه، شامل 
واحدهــاى توليدى، توزيعــى، خدماتى، و 
خدمــات فنــى، فراهم كرده اســت، افزود: 
همه شــهروندان و گردشگران مى توانند اين 
اپليكيشــن را از طريق كافه بازار به صورت 
رايگان در گوشــى هاى خــود نصب كنند و 
با توليــدات و خدمات و كاالهــاى تمامى 
فروشــگاه ها و واحدهاى صنفى مجاز سطح 
شــهر آشنا شوند و آنها را به راحتى در نقشه 
شــهر پيدا كنند و از قيمت هــا، فروش هاى 
فوق العــاده يا اقســاطى و تخفيفات مطلع و 

بهرمند شوند. 
وى اطالع رســانى آنالين و يكپارچه قيمت 
كاالهاى اساســى و نــرخ نامه هاى مصوب، 
اخبــار و اطالعيه ها را از ديگــر امكانات و 

مزاياى اين اپليكيشن اعالم كرد
رئيــس اتاق اصناف همــدان ايجاد تخفيف 
عوارض كسب و پيشــه و بهاى خدمات را 
از مهمترين اقدامات اتاق برشــمرد و گفت: 
ايجاد تخفيف عوارض كسب و پيشه در حال 
انجام است و همه اتحاديه ها تا 25 درصد و 
صنف آرايشگاه هاى زنانه تا 50 درصد شامل 

اين تخفيف مى شوند. 
محرابــى در ادامه با بيــان اينكه تمام تالش 
ما و اتاق اصنــاف و اتحاديه هاى صنفى اين 
اســت كه از ركود و تنزيل كســب و كار و 
حتى االمكان از ابطال پروانه كســب توســط 
دارندگان پروانه جلوگيرى كنيم، خاطرنشان 
كرد: همــواره به دنبال ارائه راهكارهايى مثل 
دفاع از موديــان در هيأت هاى حل اختالف 
مالياتى هســتيم و با ارائه تســهيالت بانكى 
كم بهره و رايزنى بــه منظور توزيع كاالهاى 
اساســى توســط واحدهاى صنفى از ابطال 
پروانه كســب تا حدودى جلوگيرى شــده 

است
وى دليل ابطال پروانه هاى كســب را كمبود 
نقدينگى، افزايش قيمت كاال و خدمات اوليه، 
افزايش مشــاغل جديد بدون در نظر گرفتن 
قديمــى، افزايش  اعتبار مشــاغل  قدمت و 
اجاره بهــاى واحدها و مغازه ها دانســت و 
تصريح كرد: مهمترين چشم انداز اتاق اصناف 
همدان حمايت از كســبه و بازاريان و تالش 

براى تحقق اهداف نظــام مقدس جمهورى 
اسالمى است. 

رئيس اتاق اصناف همدان گفت: ديدگاه اتاق 
اصناف اين اســت كه هر واحد صنفى يك 
بنگاه صنفى اقتصادى كوچك اســت كه در 
آينده اى نزديك به يك بنگاه بزرگ و مستعد 
تبديل خواهد شد و حال اتاق اصناف و ساير 
ادارات و دســتگاه هاى مرتبط مى بايست به 
نحوى در راه ارتقاء و پيشــرفت اين واحدها 

قدم بردارند كه بر مسائل و 
مشكالت اشتغال فائق بياييم 
زيرا همه در زير يك پرچم 

به ملت خدمت مى كنيم. 
محرابــى يكــى از راه هاى 
رونــق اقتصــادى را ايجاد 
اشــتغال و برندسازى اعالم 
كــرد و افزود: اگر ما بتوانيم 
در مرحلــه توليــد كاال و يا 
افزايش  بــا  خدمتى  ارائــه 
و  بهــره ورى  و  كيفيــت 
همچنيــن ارتقــا طراحى و 
محصول  بســته بندى  حتى 
را بــا ذوق و ابتكار جوانان 
ايرانــى تلفيق كنيــم، قطعا 
جذب  موجب  موضوع  اين 
مشــترى و افزايش اعتماد و 

وفادارى مشتريان به محصول ايرانى خواهد 
بود. 

رئيس اتاق اصناف كــه خود رئيس اتحاديه 
ابــزار و يــراق، رنگ و عايق هــاى رطوبتى 
است، در خصوص فعاليت ها و اعضاى اين 
اتحاديــه نيز گفــت: در حال حاضر 414 نفر 
عضــو اتحاديه ابزار و يراق هســتند و 380 
فقره پروانه كسب تاكنون صادر شده است. 

وى تعداد پروانه صادر شــده از سال 94 تا 

98 را 231 فقــره اعالم كرد و افزود: در اين 
4 سال گذشته 197 فقره پروانه كسب ابطال 
شده و 35 فقره پروانه كسب جديد در دست 

اقدام و صدور است. 
محرابــى با اشــاره به فعاليت هــاى اتحاديه 
ابزار و يــراق نيز يادآور شــد: از مهمترين 

فعاليت هاى
اين اتحاديه در 4 سال گذشته الحاق 13 رسته 
صنفى جديد به اتحاديه، ارتقا سيستم ادارى 
از يك سيســتم ســنتى 
جديد،  سيســتم  يك  به 
تهيه فضايــى با امكانات 
برگزارى  بــراى  كامــل 
جلسات،  و  كميسيون ها 
اســتخدام  و  جــذب 
متخصــص  نيروهــاى 
حســابدارى  امــور  در 
و مديريــت، برگــزارى 
صنفى  همايش  نخستين 
در طول 50 سال فعاليت 
از  بازديــد  و  اتحاديــه 
تخصصى  نمايشگاه هاى 

مى توان نام برد. 
وى ايجــاد و راه اندازى 
شــهرك بــزرگ ابزار و 
ايجاد پايلوت با همكارى 
شــهردارى منطقه 3 همــدان را از مهمترين 
برنامه هاى ايــن اتحاديه عنوان كرد و افزود: 
درصدد هستيم با تشــكيل هيأت امنا، برنامه 
ايجاد پايلوت در زمينه ابزار و يراق در غرب 

كشور قدم هاى خوبى برداريم. 
رئيس اتحاديه ابزار و يراق، رنگ و عايق هاى 
رطوبتى همدان اصــالح ضريب هاى مالياتى 
برخى رســته هاى صنفى را كه داراى رقباى 
بــازار ديجيتال هســتند را از ديگر اقدامات 

برشمرد و يادآور شد: با توجه به افزايش نرخ 
ارز، حاشيه سود فروشــندگان به پايين ترين 
ســطح خود رسيده و بنابراين تالش ما براى 
ايجاد تــوازن و جلوگيرى از ضررهاى مالى 

فروشندگان است. 
محرابى در ادامه با بيان اينكه متأسفانه قانون 
مشخصى در بحث زيرفروشى نداريم، افزود: 
به دنبال ايجاد نرخ هاى مصوب هســتيم و از 
همكاران مى خواهيم كه قيمت ها و نرخ هاى 
مصــوب را در نظر داشــته و قوانين رقابت 

سالم را رعايت كنند. 
وى ســنتى كار كردن صنف شــاغل در رسته 
ابزار و يراق را يكى از مشــكالت دانســت و 
ياد آور شــد: اعضا به دليل آموزش نديدن، به 
صورت ســنتى فعاليت مى كنند و الزمه ارتقا 
سطح فعاليت اين رســته ها آموزش است كه 

اين امر در دستور كار اتحاديه قرار دارد. 
محرابى خاطرنشــان كرد: آمــوزش اعضا با 
همكارى كميسيون آموزش براى ارتقا دانش 
امور مالياتى، قوانيــن كار و تأمين اجتماعى 
و همچنين آموزش روش هاى نوين در ارائه 
خدمات و محصوالت از ديگر برنامه هاى اين 

اتحاديه است. 
 رئيس اتــاق اصناف همــدان در پايان با 
اشاره به اينكه اصناف 30 درصد كل كشور 
را تشــكيل مى دهند، يادآور شــد: با توجه 
به پيشــبرد اهداف اقتصاد مقاومتى تاكنون 
اصناف توانســته در كشور بيش از7 ميليون 
اشــتغال پايــدار ايجاد كنــد و اصناف از 
دولت و وزارت «صمت» خواستار آموزش 
رايــگان و تنظيم برنامه هــاى اقتصادى از 
ديدگاه بخــش خصوصى و برخوردارى از 
نقطه نظرات آنها هستند، زيرا مشكل امروز 
كشــور بهره ورى نكردن و استفاده نكردن از 

ظرفيت هاى موجود در صنوف است. 

 همزمان با هشتمين روز از ايام ا... دهه فجر 
باحضور فرماندار مالير و به همت دستگاه هاى 
اجرايى در سطح اين بخش 15 پروژه عمرانى 
و طرح توليــدى با اعتبار 6 ميليــارد و 500

ميليون تومان به بهره بردارى مى رسد.
بخشدار ســامن گفت: بهســازى و آسفالت 
روســتاى انوج، طــرح خياطــى، طيبه كلهر 
نمونه اى از 200 طرح در 200 روستاى مالير 
در روســتاى انوج و همزمان كليه پروژه هاى 
دهيارى بخش ســامن با تالش بنياد مسكن و 
دهيارى ها به مبلغ يــك ميليارد و 700 ميليون 

تومان افتتاح مى شود.
مصطفــى عبدالملكى در گفت وگو با ايســنا، 
افزود: از افتتاح مركز خدمات جامع ســالمت 
روســتاى كهكدان به همت شبكه بهداشت و 
با اعتبار هزار و 500 ميليــون تومان خبر داد 
و اظهار كرد: واحد پرورش گوســفند داشتى 
250 رأسى در روســتاى يونس با اعتبار يك 
ميليارد و 160 ميليون تومان، واحد بسته بندى 
ســبزيجات و ســاالد در ناحيه صنعتى سامن 
به همت جهادكشاورزى و به طور همزمان كليه 
پروژه هاى شهردارى سامن با اعتبار 2 ميليارد 

و 120 ميليون تومان مــورد بهره بردارى قرار 
مى گيرد.

وى ســامن را كهن ديــارى با پيشــينه غنى 
فرهنگى و تاريخــى معرفى كرد و افزود: اين 
بخش در سال هاى پس از انقالب در حوزه هاى 
مختلف پيشرفت چشــمگيرى داشته است و 
با وجود ناحيه صنعتى ســامن، شهر زيرزمينى 
و محصــوالت باغى متنوع، مى تواند مســير 
گردشگرى باشد.عبدالملكى در بخش ديگرى 
با اشاره به اينكه در بحث برگزارى انتخابات 3
بخش سامن، جوكار و زند به عنوان حوزه هاى 
انتخابيــه فرعــى و بخش مركــزى به عنوان 
در  شهرســتان  انتخابيه  حــوزه  زيرمجموعه 
آمادگى كامل به سر مى برند، خاطرنشان كرد: 
در ســطح شهرستان، روســتاها و شهرها در 
مجموع 199 شــعبه اخذ رأى پيش بينى شده 
است. بخشدار ســامن با بيان اينكه 30 شعبه 
أخــذ رأى در بخش ســامن تعيين و نصب 
مى شــوند، رعايت ُمّر قانون، بى طرفى كامل و 
مشــاركت حداكثرى در گام دوم انقالب را از 
اصول اساسى در انتخابات عنوان كرد و گفت: 

ما به اين اصول به جد پاى بند هستيم.

افتتاح 6/5 ميليارد تومان طرح توليدى 
و عمرانى در سامن

 در بازار همدان 
«اميران» راه اندازى شد

ايجــاد تخفيف عوارض 
كســب و پيشه در حال 
همه  و  اســت  انجــام 
درصد   25 تا  اتحاديه ها 
آرايشــگاه هاى  صنف  و 
زنانه تا 50 درصد شامل 

اين تخفيف مى شوند

لللل ستسستستستووووورورووووووورورورورورورووووروروورورورووروورورورور
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تغيير وضعيت كشور با شركت در انتخابات 
محقق خواهد شد

 اگر مردم خواهان تغيير هســتند بايد توجــه كنند كه اين تغيير با 
شركت در انتخابات محقق خواهد شد. 

يك عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايسنا با تأكيد بر لزوم حضور حداكثرى مردم در انتخابات پيش  روى 
مجلس شوراى اسالمى گفت: كشور ما كشورى است كه دموكراسى 
در آن به خوبى ديده مى شــود؛ شايد در منطقه كشورى همچون ايران 
نباشد كه به اين اندازه انتخابات برگزار كرده باشد. مردم با شركت در 
انتخابات در تعيين سرنوشــت خود هميشه مشاركتى فعال داشته اند؛ 
اگر هم از عملكردها ناراضى هستند و خواهان تغيير هستند بايد توجه 

كنند كه اين تغيير با مشاركت در انتخابات محقق خواهد شد. 
اصغر مسعودى با بيان اين كه تحريم انتخابات امرى عقالنى و منطقى 
نيست، اظهار كرد: هيچ دليل عقالنى و منطقى براى حضورنداشتن و 
شــركت كمرنگ در انتخابات وجود ندارد. اگر مردم از وضع موجود 
ناراضى هســتند بايد انگيزه بيشترى براى شركت در انتخابات داشته 
باشند. مردم بايد با انتخاب كانديداى مورد نظر خود كه به فكر معيشت 

و وضعيت كشور باشد مجلس كارآمدى را شكل دهند. 

منافع ملى بايد خط قرمز همه كانديداهاى 
انتخابات باشد

 نمايندگانى كه با هزينه هاى ميلياردى قصد نشســتن بر كرســى 
مجلس شوراى اسالمى را دارند قطعا نمى توانند نماينده كارآمد براى 

مردم باشند. 
سخنگوى كميسيون امور داخلى كشور و شوراها با اشاره به فرمايشات 
گذشته مقام معظم رهبرى درباره انتخابات مجلس شوراى اسالمى و 
ضرورت همخوانى شعارهاى كانديداها با وظايف نمايندگى، بيان كرد: 
قانون اساســى وظايف نمايندگان را مشخص كرده است و براساس 
قانون وضع قوانين و نظارت بر اجراى آن از وظايف اصلى نمايندگان 
است. بعد نظارتى شامل سوال و تحقيق و تفحص مى شود، اما گاهى 
شاهد هســتيم در مراحل تبليغات، برخى از كانديداها وعده هايى سر 
مى دهند كه خــارج از وظايف نمايندگى و حتــى خارج از وظايف 

نيروهاى اجرايى است. 
اصغر سليمى در گفت وگو با ايســنا، در ادامه اظهار كرد: اگر نماينده 
بتواند در بعد قانون گذارى قوى عمل كند و قوانينى كارگشا با پشتوانه 
علمى و تخصصى به تصويب برساند، قطعا قانون پويا مى تواند حالل 
بخش اعظمى از مشــكالت جامعه باشــد. امروز ما شاهد هستيم كه 
برخى قوانين موجود در كشــور خود مشــكل زا هســتند. امروز در 
كشورهاى پيشرفته با 3 هزار قانون كشور اداره مى شود، اما در كشور 
ما با بيش از 11 هزار قانون همچنان يك سرمايه گذار در بخش توليدى 

و اشتغالزايى با مشكالت عديده اى روبه رو است. 

نظارت انقباضى موجب كمرنگ تر شدن 
جمهوريت نظام مى شود

 نظارت انقباضى موجب مى شــود كه روز به روز جمهوريت نظام 
كمرنگ تر و كم رونق تر شود و همين قضيه آسيب بسيار بزرگى را به 

نظام جمهورى اسالمى وارد مى كند. 
معاون ارتباطات و پيگيرى اجراى قانون اساسى در گفت وگو با ايسنا 
در رابطه بــا موضوع ضرورت نظارت بر رفتــار نمايندگان در طول 
دوره نمايندگى بيان چند نكته را ضرورى دانســت و اظهار كرد: نبايد 
فراموش كنيم كه نمايندگان مشــروعيت خودشان را مستقيما از ملت 
مى گيرند و هرگونه نظارتى كه بنا باشــد به اين نمايندگان اعمال كنيم 
بايد به نحوى اعمال شود كه مشروعيت دموكراتيك پارلمان زير سوال 
نرود.  على اكبر گرجى ازندريانى در پاسخ به اين پرسش كه آيا نظارت 
بر عملكرد نماينده در طول دوران نمايندگى ضرورى اســت، گفت: 
صراحتا بايد گفت كه ضرورى است، اما اينكه چه نظارتى اعمال شود 
بســيار متفاوت خواهد بود، همچنين اينكه توسط چه نهادى و تحت 
چه سازوكارهايى اين نظارت اعمال شود بسيار اهميت دارد. نظارت 
بر نمايندگان بايد توســط خود نهــاد پارلمان به صورت يك نظارت 
حرفه اى اعمال شود به گونه اى كه از مداخالت ديگر نهادها جلوگيرى 

كرده و استقالل پارلمان و آزادى نمايندگى را صيانت كند. 
وى در ادامه با اشاره به اينكه در نظام جمهورى اسالمى ايران هم قانون 
نظارت بر رفتار نمايندگان تكليف را روشن كرده است، تصريح كرد: 
اين قانون در سال 91 تصويب شد كه هدف آن حفظ شأن نماينده بود 
و هيأت نظارتى در اين قانون پيش بينى شده و درحال حاضر هم براى 
اينكه بر رفتار نمايندگان در طول دوره 4 ساله نظارت كند، فعال است. 

رايزنى پمپئو و جوزپ بورل درباره ايران
 وزير امورخارجه آمريكا گفت كه در ديدار با مســئول سياســت 

خارجى اتحاديه اروپا درباره ايران رايزنى كرده است. 
مايك پمپئو با انتشــار پيامى در حســاب كاربرى خــود در توييتر از 
ديدارش با جوزپ بورل، مســئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در 

واشنگتن خبر داد. 
به گزارش ايســنا، وى با ابراز خرســندى از ميزبانى جوزپ بورل در 
وزارت امورخارجه آمريكا مدعى شــد كه همكارى اياالت متحده و 
اتحاديه اروپا براى بررسى مهم ترين چالش هاى جهانى، ازجمله آنچه 
آن را رفتار بى ثبات كننده ايران خوانده اســت، بــراى آمريكا و براى 
تالش هايش براى ســاختن جهانى با امنيت و كاميابى بيشــتر حياتى 
اســت.  همچنين مورگان اورتگاس، ســخنگوى وزارت امورخارجه 
آمريــكا با صدور بيانيه اى درباره ديــدار مايك پمپئو با جوزپ بورل 
گفت كه 2 طرف در اين ديــدار درباره موضوعات صلح خاورميانه، 
روابط تجارى اتحاديه اروپا و آمريكا و مسئول دانستن ايران و روسيه 

براى فعاليت هاى شان رايزنى كرده اند. 

آينده بازطراحى راكتور اراك به واكنش ديگر 
كشورها بستگى دارد

 ديپلمات ارشــد چين در ايــران گفت كه آينده پروژه بــا طراحى راكتور 
اراك نه تنها به تالش  چين بلكه به عملكرد و واكنش  ســاير كشورها در جامعه 
بين الملل بســتگى دارد. چانگ هوا، با بيان اين كه چين تمامى تعهداتش در اين 
پروژه را اجرا كرده است در گفت وگو با ايسنا گفت: چين يكى از حاميان جدى 
برجام است و خروج يك طرفه آمريكا از برجام وضعيت بحرانى را در برجام 
ايجاد كرد. درحال حاضر چين و انگليس مسئول پروژه بازطراحى اراك هستند 

و تا جايى كه مى دانم اين پروژه طبق برنامه به خوبى جلو مى رود. 
وى درباره لغو معافيت هاى هســته اى از سوى آمريكا گفت: به نظر ما اين نوع 
لغو معافيت هاى تحريمى هسته اى معنا ندارد زيرا آمريكا از برجام خارج شده 

است. 

تأكيد جوزپ بورل بر عمل گرايى اروپا 
 مسئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا در يادداشــتى به لزوم عمل گرايى در 
سياست اتحاديه اروپا براى حفظ توافق هسته اى ايران اشاره كرد. به گزارش ايسنا، 
جوزپ بورل، در بخشى از يادداشتى كه درباره رويكردهاى سياسى اتحاديه اروپا در 
برابر كشورهاى ديگر نوشته است، بر لزوم عمل گرايى تأكيد كرده و با اشاره به ايران 
نوشت: ديپلماسى نمى تواند موفقيت آميز باشد، مگر اينكه با عمل پشتيبانى شود. وى 
در ادامه نوشت: اگر ما مى خواهيم كه توافق هسته اى ايران پابرجا بماند، بايد اطمينان 
حاصل كنيم كه اگر ايران به پايبندى كامل به تعهداتش بازگردد، از منافعى بهره مند 
مى شــود.  اظهارات بورل در اين يادداشت در پى اين مطرح مى شود كه با خروج 
يك جانبه آمريكا از توافق هسته اى كه ميان ايران و 5 قدرت جهان انجام شده بود، 
ضمن اعمال دوباره تحريم هاى پيشين آمريكا بر ايران، دولت فعلى آمريكا تحريم هاى 

جديدى نيز در راستاى سياستى موسوم به «فشار حداكثرى» بر ايران اعمال كرد. 

امروز در برخى حوزه ها شاهد فساد راهبردى 
هستيم

 صدماتــى كه برخــى از ما به انقالب مى زنيم خيلى شــديدتر از صدماتى 
است كه ترامپ بتواند به ما بزند. به گزارش ايسنا، يك عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، اظهار كرد: مشــكالت ما داراى منشــأ هاى مختلفى است. ما 
در شايسته ساالرى يعنى انتخاب مجريان مناســب به طور كامل موفق نبوديم. 
خيلى هــا خود را معرفى كردند و ما فهميديم چه منافقانى بودند و نخســتين 
رئيس جمهورى ما عدم كفايت خورد. مصطفى ميرسليم با بيان اين كه متأسفانه 
به جاى امر به معروف و نهى از منكر، چاپلوسى باب شده است، گفت:  امروز در 
برخى حوزه ها شاهد فساد راهبردى هستيم يعنى فسادى كه ريشه بسيارى فساد 
ديگر است. وى در پايان تصريح كرد: صدماتى كه ما به انقالب مى زنيم خيلى 

شديدتر از صدماتى است كه ترامپ بتواند به ما بزند. 

 اگــر تفكر تخلف ناپذير بودن وعده الهى 
در جامعه حاكم شود و مسئوالن هوشيارانه 
عمل كنند، تهديدها به فرصت تبديل خواهد 
شد و تحريم مى تواند عامل نجات كشور از 
وابستگى به نفت و حل بسيارى از مشكالت 

شود. 
فرمانــده كل قــوا روزگذشــته در ديــدار 
فرماندهان و كاركنان نيروى هوايى و نيروى 
پدافنــد هوايى ارتش كــه در چهل ويكمين 
ســالروز بيعــت تاريخى همافــران نيروى 
هوايى با امام خمينــى(ره) در 19 بهمن 57 
برگزار شد، اين واقعه را يك حادثه فراموش 
نشــدنى و اعجاب برانگيز و داراى درس ها 
و عبرت هايى خواندند و افزودند: در دوران 
رژيم گذشــته، نيروى هوايى ارتش يكى از 
نزديك ترين نيروها به مركز قدرت و آمريكا 
بود اما رژيم طاغوت، ضربه را از همين نيرو 

خورد كه هيچ گاه تصور آن را نمى كرد. 
حضرت آيت ا... خامنه اى خاطرنشان كردند: 
براســاس آيات قرآنى، خداوند از جايى به 
دشــمن ضربه مى زند كه هيچ گاه انتظار آن 
را نــدارد و مؤمنان نيز از ناحيه اى تقويت و 
حمايت مى شــوند كه انتظار آن را نداشته اند 
كه در فرهنگ دينى، «رزق ال يُحتََســب» يا 
همان رزقى كه در محاســبات مادى جايى 

نداشته است، ناميده مى شود. 
به گزارش ايســنا، رهبر انقالب اســالمى با 
اشــاره به آيات قرآنى كــه صراحتًا و مؤكداً 
از نصرت يارى كنندگان دين خدا ياد شــده 
اســت، افزودند: بايد به اين وعده هاى الهى 
اطمينان داشــت و با اميد به آينده به حركت 

رو به جلو با قدرت ادامه داد. 
حضرت آيــت ا... خامنه اى تأكيد كردند: اگر 
چنين تفكــر و روحيــه اى در هر مجموعه 
و جامعــه ايمانــى حاكم شــود، افــراد آن 
مجموعه بــا عزم راســخ، تهديدهــا را به 
فرصت تبديل خواهند كــرد. همان گونه كه 
نيــروى هوايى به رغم تحريم هــاى آمريكا، 
اكنون عالوه بر تعمير و بازســازى جنگنده ها 
و هواپيماها، طراحى و ســاخت جنگنده را 

نيز انجام داده اســت.  ايشان رمز موفقيت و 
پيشــرفت نيروى هوايى را تبديل تهديد به 
فرصت، قطــع اميد از بيگانــگان و تكيه بر 
توانايى ها و ظرفيت هاى داخلى برشــمردند 
و افزودند: اين موضــوع قابل تعميم به كل 
كشور اســت و مى توان به رغم تحريم ها كه 
يك حركت جنايتكارانه اســت، براى كشور 
فرصت هاى زيــادى را به وجود آورد.  رهبر 
انقالب اســالمى تأكيد كردند: اگر مسئوالن 
هوشــيارانه عمل كنند مى توان با استفاده از 
شرايط تحريم، اقتصاد كشور را از وابستگى 
به نفت كه عامل مهم بســيارى از مشكالت 

است، نجات داد. 
حضرت آيت ا... خامنه اى گفتند: البته برخى 
افراد باهوش در داخل هيأت حاكمه آمريكا 
متوجه اين موضوع هســتند و گفته اند نبايد 
بگذاريم ايران اقتصــاد بدون نفت را تجربه 
كنــد و به هميــن دليل بايد مســيرى را باز 
بگذاريــم تا اقتصاد ايران به كلى از پول نفت 
جدا نشــود كه مســئوالن به ويژه مسئوالن 

اقتصادى بايد در اين باره هوشيار باشند. 
ايشان با اشــاره به پيچيده تر شــدن ابزارها 

كردند:  خاطرنشــان  دشــمنان  شيوه هاى  و 
در مقابــل، شــيوه ها و روش هاى جمهورى 
اســالمى نيز پيچيده تر از گذشته شده است 
به گونــه اى كه اكنون در بخش هاى گوناگون 
كشــور، روش ها و كارهاى كامــًال منطقى، 
پيچيــده و پيش رونده اى در جريان اســت 
كه تأمين كننده عمق راهبردى كشــور است 
و دشــمن را زمين گير كرده اســت.  ايشان 
با تأكيد بر لزوم قوى شــدن كشــور در همه 
جهات به ويــژه در زمينه دفاعــى گفتند: ما 
به دنبال تهديد هيچ كشــور و ملتى نيســتيم 
بلكه به دنبال حفظ امنيت كشور و جلوگيرى 

از تهديد هستيم. 
رهبــر انقالب اســالمى با تأكيد بــر اينكه 
ضعيف بودن، دشــمن را تشــويق به اقدام 
خواهد كرد، افزودند: براى آنكه جنگ نشود 
و براى آنكه تهديد تمام شود، بايد قوى شد. 
حضــرت آيــت ا... خامنــه اى، نيروهــاى 
مســلح به ويژه نيروى هوايى ارتش، نيروى 
هوافضاى ســپاه و ســازمان صنايع دفاع را 
به تالش براى تقويت بنيــه دفاعى در ابعاد 
مختلف، دقت در پيش بــردن كارهاى مهم 

و حداكثر استفاده از ظرفيت ها و استعدادها 
توصيــه كردند و گفتند: اگر رؤســاى قبلى 
آمريكا مســير شــيطانى اين رژيم را در زير 
پوشش هايى دنبال مى كردند، امروز انحراف، 
جنگ افروزى، فتنه سازى و طمع آمريكايى ها 
به داشته هاى ديگران، علنى و بدون پوشش 
است و اين مســير باطل دشمنان ملت ايران 

قطعًا محكوم به شكست است. 
پيــش از ســخنان رهبر انقالب اســالمى، 
امير ســرتيپ نصيــرزاده فرمانــده نيروى 
هوايى ارتش با بيان گزارشــى از پيشرفت 
برنامه هاى اين نيــرو در ابعاد «ارتقاء توان 
رزم»، «پشــتيبانى، فنى و قطعه ســازى» و 
«پويايى ســازمان و ارتقــاء كيفيت نيروى 
انســانى» گفت: طراحى و ســاخت پهپاد، 
مهمات هوشــمند و هواپيماى با سرنشين، 
تعميــرات موتــور و قطعــات هواپيمــا، 
كمــك به مناطق ســيل زده از طريق پرواز 
هواپيماهاى ترابرى و راه اندازى آمبوالنس 
هوايــى كشــور با تجهيــز يــك هواپيما 
بــه امكانات پيشــرفته پزشــكى از جمله 

فعاليت هاى نيروى هوايى بوده است. 

فرمانده كل قوا:

بايد قوى شويم تا جنگ نشود
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خبر يادداشت

سرانجام يكى بايد
 اين پرتقال فروش را پيدا كند

مهدى ناصرنژاد  »
 روز انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى با سرعت 
نزديك مى شــود و عوامل درگير با اين انتخابات در تمام حوزه هاى 
اصلى، اجرايى، فرهنگى و تبليغى و اطالع رســانى تقريبًا به فعاليت 

شبانه روزى ملزم شده اند.
مفهوم اصلى و حقيقى هر انتخاباتى براى ايجاد تغييرات اســت. هر 
نامزد انتخاباتى در هر موضوعى با شعار مقيد به تغييرات و تالش و 
همت براى بهبود شــرايط جامعه هدف خود وارد انتخابات مى شود 
و مردمان رأى دهنده و انتخاب كننده هم بررسى مى كنند تا بدانند چه 
كسى و چه كانديدايى برنامه بهتر و ملموس ترى براى ايجاد تغييرات 

دارد، به او رأى مى دهند. 
بديهى اســت يكى از مطالبات درجه اول مردم به ويژه در اين دوره 
از انتخابات مجلس شوراى اسالمى، بهبود وضعيت خراب اقتصادى 
كشــورمان اســت. وضعيت اين اقتصاد كه بهبود يابد و بهتر شود، 
بسيارى از مشكالت اجتماعى جامعه نيز به تدريج درست مى شود و 
فقط كافى است افرادى، تشكلى و نهادى بخواهد و بداند و بيشترين 
هم و غم خود را بگذارد تا راهكار و فرمولى كارســاز براى درست 
كردن و ساختن دوباره و همه باره اين اقتصاد خراب به دست آورده 

و به جريان بياندازد. 
حقيقت امر اين است كه خرابى و نابسامانى يك بخش و حوزه اى از 
ســاز و كارهاى جامعه صددرصد به 2 عامل اصلى و بنيادى بستگى 
دارد و مى تواند ناشى از بيمارى مطلق يا از سرآشفتگى و ندانم كارى 
دســت اندركاران و تمام عوامل ريز و درشت و دخيل در آن ساز و 

كار باشد.
 در حال حاضر به داليل مختلف و به استناد بسيارى داشته هايمان در 
كشــور و در جامعه ايران مى توان با قاطعيت مدعى شــد كه خرابى 
اقتصاد ما ناشى از هيچ نوع بيمارى نيست و قطعًا تصميمات غلط و 
عملكردهاى احساسى و سليقه اى و بسيار هم منفعت طلبانه شخصى 
و گروهى موجب بهم ريختن اوضــاع و احوال اقتصادى جامعه ما 

شده است. 
اقتصاد ما به هيچ وجه بيمار نيست چون بسيار ممكن است وضعيت 
يك بيمار به مرحله اى رسيده باشد كه ديگر نتوان براى او كارى كرد 
و يا حداقل از قدرت دانش انســان خارج است كه بتواند براى يك 

بيمار بد حال كارى كرد!
خوشبختانه مى توانيم دليل بياوريم كه اقتصاد ما در اين وضعيت فقط 
آشــفته و بهم ريخته است و با يك اراده مصمم و تصميمات درست 
و راهكارهاى مؤثر مى توان از اين آشــفتگى نجات يافت. در كشور 
ما حتى اگر نفت را هــم كنار بگذاريم و هيچ از آن نخوريم باز هم 
منابع كافى و الزم براى بسترســازى، سرمايه گذارى و فراهم ساختن 
دست مايه هاى الزم وجود دارد و خيلى از كشورهاى دور و نزديك 
هســتند كه قطره اى نفت براى خوردن و بى خيال شدن ندارند اما به 
مدد اراده و توان و برنامه هاى كارآمد، كشور خود را جلو انداخته اند 
و حداقل در توليد غذا و صنايع ســبك و ســنگين خودكفا شده اند 
و به كشــورهاى ديگر هم صادر مى كنند. فقط بايد برنامه داشــت و 

آينده نگر و پايه گذار دانايى بود. 
بايد از مرحله آزمون و خطاهاى مكرر به ســرعت عبور كرد و بيش 
از اين منابع كشــور را هدر نداد. در كشــور 4 فصل و گســترده اى 
نظير ايران، حتى اگر ميانگين بارندگى هاى منطقه اى هم پايين باشد. 
اســتعدادهاى فراوانى براى زيرساخت ســازى وجود دارد و نيروى 
انســانى كافى و تحصيل كرده و دانش آفرين هم فراهم است حب و 
بغض و تصميم سازى هاى تالفى جويانه و سياست هاى تخريبى عامل 

آشفتگى اقتصاد كشورمان است. 
يعنــى چرا بايد وقتى دولت ها با شــدت و قوت مثًال اعالم مى كنند 
مى خواهيم خانه هاى ارزان قيمت بسازيم و در اختيار مردم بگذاريم 
ناگهان به جاى اينكه قيمت زمين و مســكن دچار روند نزولى شود، 
برعكس و با ســرعت قيمت ها در ايــن ارتباط باال مى رود و به يك 

بحران تبديل مى شود!
دولت ها اعالم مى كنند، بــراى جلوگيرى از افزايش قيمت مثًال طال 
قصد تزريق ســكه به بازار داريم و قيمت هاى كاذب را مى شكنيم، 
وليكــن با حيرت مشــاهده مى كنيم كه قيمت طال و ســكه به طور 
ناگهانــى صعودى مى شــود از هزار تومان به 3 هــزار تومان (مثًال) 
مى رســد. نمى دانم چه حكمتى در كار اســت كه وقتى قيمت يك 
كااليى نظير ميوه وتره بار، گوشت، پروتئين و... پايين است، فروشنده 
و كاســب خرد و كالن دست روى دست مى گذارند و اجناس همه 
مى ماند تا بپوســد و به زباله دانى ها ســرريز شود اما وقتى مى شنويم 
كه جنســى و چيزى در بازار سير صعودى دارد همه ناگهان خريدار 
مى شوند و صف مى كشند و گوشه و كنار خانه هاى نقلى و آپارتمانى 

خويش را جاسازى و پر مى كنند!
شركت هاى خودروساز، به محض اينكه براى ثبت نام اعالم آمادگى 
مى كننــد به طور ناگهانــى قيمت خودرو در بازار آزاد ســر به فلك 
مى كشــد و بازار داغ داغ مى شود، اما وقتى ثبت نامى نيست بنگاه دار 

هم بيكار مى نشيند و تخته نرد بازى مى كند!
ــا  ــه م ــادى جامع ــارى اقتص ــانه بيم ــى نش ــن نمونه هاي ــا چني آي
اســت يــا از آشــفتگى و بى برنامگــى و ســوءمديريت ناشــى 

مى شــود.
اميدواريم دولت ســيزدهم كه انشاءا... روى كارآمد برنامه طرح ملى 
مسكن(!) را از اولويت دولت خود خارج نسازد، چون ممكن است 
به آشفتگى بيشــترى بيانجامد و خود آن دولت دچار مشكل بيشتر 

بشود!!!

وعده هاى كانديداها 
قابليت اجرايى داشته باشد

ــاد از  ــن انتق ــس ضم ــى مجل ــيون اجتماع ــو كميس ــك عض  ي
ــاز  ــا آغ ــان ب ــا همزم ــى وعده ه ــور برخ ــدن تن ــوع داغ ش موض
ايــام تبليغــات انتخاباتــى، اظهــار كــرد: يــك نماينــده فقــط 4 ســال 
نماينــده اســت و بــراى 4 ســال بعــدى مــردم بــارى ديگــر بررســى 
ــر.  ــا خي ــى شــده اســت ي ــا وعده هــاى وى اجراي ــه آي ــد ك مى كنن
ــات  ــه بيان ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــد بيگدل احم
ــاى  ــر كانديداه ــورد نظ ــرايط م ــاره  ش ــرى درب ــم رهب ــام معظ مق
انتخاباتــى مجلــس شــوراى اســالمى گفــت: فرمايشــات و منويــات 
ــرار  ــا ق ــرلوحه كارهاى م ــد س ــه باي ــرى هميش ــم رهب ــام معظ مق
گيــرد، مــا در كشــورى زندگــى مى كنيــم كــه نظــام آن مبتنــى بــر 
ــه  ــر اســاس فرمايشــات ولى فقي ــه اســت پــس بايــد ب واليــت فقي
ــان  ــات ايش ــن منوي ــه همي ــال ها هميش ــن س ــم، در اي گام برداري

ــوده اســت.  ــا ب راهگشــاى كشــور م
ــان اين كــه «كانديداهــاى انتخاباتــى بايــد ســخنان مقــام  ــا بي وى ب
ــار  ــد» اظه ــاى خــود قراردهن ــرى را ســرلوحه برنامه ه معظــم رهب
كــرد: اينبــار مخاطــب بيانــات مقــام معظــم رهبــرى بيشــتر مــردم 
ــردم  ــراى م ــدا را ب ــاخص هاى كاندي ــان ش ــع ايش ــد، در واق بودن
ــد  ــد باي ــاره كردن ــا اش ــه آق ــى ك ــه محورهاي ــد، هم ــن كردن تبيي
مــورد توجــه باشــد، اگرچــه ممكــن اســت مــا در ايــن ســال ها در 
مســير انتخابــات گام هــاى اشــتباهى برداشــته باشــيم، بــراى مثــال 
شــرايطى ايجــاد شــود كــه افــرادى بياينــد و وعده هــاى دروغ بــه 

مــردم بدهنــد. 
ــى اشــاره كــرد: اگرچــه تقنيــن و نظــارت وظيفــه اصلــى  بيگدل
نماينــده اســت ولــى الزم اســت در كنــار آن در خدمــت مــردم 
ــدن  ــرا ش ــت اج ــد قابلي ــم باي ــات ه ــن خدم ــد، همي ــز باش ني
داشــته باشــد و در تــوان نماينــده باشــد. يــك نماينــده فقــط 4
ســال نماينــده اســت بــراى 4 ســال بعــدى مــردم بــارى ديگــر 
ــا وعده هــاى وى اجرايــى شــده اســت  بررســى مى كننــد كــه آي

يــا خيــر. 

تشكيل ستاد انتخابات 
در سازمان ثبت احوال كشور و استان ها

 ســخنگوى سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به تشــكيل ستاد انتخابات در سازمان 
ثبت احوال كشــور و استان ها براى بررسى مشكالت هموطنان براى حضور در انتخابات 
گفت: در تالشــيم تا زمينه حضور حداكثــرى هموطنان را مهيا كنيم و هيچ هموطنى به 

خاطر نداشتن اوراق هويتى از شركت در انتخابات محروم نشود. 
به گزارش ايســنا، سيف ا... ابوترابى با بيان اينكه ســازمان ثبت احوال كشور برابر قانون 
به عنوان يكى از اعضاى هيأت اجرايى در شهرستان ها و از مراجع 4گانه استعالم، مقدمات 
انتخابات را برگزار مى كند، اظهار كرد: امســال برابر با هماهنگى هاى به عمل آمده تمامى 

هموطنانــى كه خود را در معرض انتخاب قرار دادند و از طريق وزارت كشــور ثبت نام 
كردند از سوى سازمان ثبت احوال مورد استعالم قرار گرفته و ما نيز هويت افرادى را كه 

از ما استعالم كردند به ستاد انتخابات كشور و شوراى نگهبان منعكس كرديم. 
سخنگوى سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به گزارش وضعيت هويتى بيش از 19 هزار 
و 600 نفر از ثبت نام كنندگان در مهلت قانونى به مراجع ذى ربط يادآور شد: در بخشى از 
قانون مدنى، اگر برخى ايرانى ها تابعيت دوم داشته باشند، در پرونده هويتى آنها درج و به 

مراجع نظارتى يعنى وزارت كشور و شوراى نگهبان اعالم مى شود. 
وى همچنين درباره نحوه تشخيص دو تابعيتى ها گفت: طبق قانون مدنى اگر كسى تابعيت 
مضاعفى گرفته باشد از برخى حقوق شهروندى بهره مند است اما در عين حال از برخى 
حقوق نيز از جمله شركت در انتخابات محروم است، يك مهر خاصى در سند هويتى اين 

افراد درج است و به وزارت كشور و شوراى نگهبان اعالم مى شود. 
ابوترابى افزود: در تالشــيم تا زمينــه حضور حداكثرى هموطنــان را مهيا كنيم و هيچ 

هموطنى به خاطر نداشتن اوراق هويتى از شركت در انتخابات محروم نشود. 
سخنگوى ســازمان ثبت احوال كشــور ادامه داد: براى جلوگيرى از ازدحام كارى، از 2 
ماه گذشــته اعالم آمادگى كرديم و در همه شهرها به ويژه تهران بزرگ هرگونه خواسته 
هموطنان اعم از تغيير نام خانوادگى و تعويض اوراق هويتى را سريعاً پيگيرى مى كنيم. 

وى با اشاره به تغيير فرآيند تعويض شناسنامه گفت: با تغييراتى كه ايجاد شده ديگر نيازى 
به شــاهد بردن در محضر نيست، افراد فقط فرمى را تكميل و اعالم مفقودى مى كنند و 
ما نيز در اين فرصت باقى مانده به صورت قانونى و در موعد مقرر مشــكل آنها را حل 

خواهيم كرد. 
انتخاباتانتخابات

 siasat@hamedanpayam.com

 شــمار داوطلبان حضور در 
شوراى  مجلس  دوره  يازدهمين 
اسالمى در استان همدان با تأييد 
توســط  ديگر  تن  صالحيت 2 
شوراى نگهبان به 181 داوطلب 

رسيد. 
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات 
استان همدان با بيان اين مطلب 
گفت: يــك داوطلب نمايندگى 
از حوزه انتخابيه مالير كه پيشتر 
صالحيتــش احراز نشــده بود، 
همچنين  شــد  صالحيت  تأييد 
يكــى ديگــر از داوطلبــان به 
دليل نداشــتن مدارك كافى رد 
صالحيت شــده بود كه مجدد 

تأييد شد. 
حجت االسالم جالل مرادى اظهار كرد: تأييد 
و رد صالحيت داوطلبان نمايندگى مجلس 
تا زمان تقديم اعتبارنامه ادامه دارد و چنانچه 
مداركــى دال بر تأييد يا رد فرد به دســت 
هيأت نظارت يا شوراى نگهبان برسد آن را 

ترتيب اثر مى دهند. 
رئيس هيــأت نظارت بر انتخابات اســتان 
همدان ادامه داد: در اين راســتا مداركى به 
دست هيأت نظارت اســتان همدان رسيده 
است كه تقديم شوراى نگهبان شد و احتمال 
مى رود 2 تــن از داوطلبان تأييد صالحيت 

شده رد شوند. 
مــرادى در گفت وگــو با ايرنــا گفت: اين 
مدارك مربوط به افراد شــاخص از جمله 
نمايندگان تأييد شــده كنونى يا نمايندگان 
ادوار مجلس نيســت و وضعيت صالحيت 

اين افراد تغييرى نكرده  است. 
وى دربــاره جابه جايــى حــوزه انتخابيه 
داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسالمى 
نيز افزود: داوطلبان تا 15 روز پيش از آغاز 
رأى گيرى يعنى تا 17 بهمن سالجارى وقت 
داشتند تا نسبت به تغيير حوزه انتخابيه اقدام 

كنند. 
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات اســتان 
همدان ادامه داد: ســپس هيــأت اجرايى 
اين درخواســت ها را رســيدگى كرده و 
پس از تأييد در اختيار هيأت نظارت قرار 

مى دهد. 
مرادى افزود: پس از تأييد اين درخواســت 
در هيأت نظارت اســتان، پرونده در اختيار 
هيأت مركزى نظارت قرار گرفته و به دنبال 
تأييد در ايــن مرحله، به فرماندارى ها ابالغ 

مى شود. 

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات 
استان همدان گفت: اسامى نهايى 
داوطلبان تأييد صالحيت شــده 
شوراى  مجلس  دوره  يازدهمين 
اســالمى 23 بهمن اعالم شده و 
آنها از 24 بهمــن به مدت يك 

هفته فرصت دارند تبليغ كنند. 
وى بيان كــرد: برخى داوطلبان 
از  گاليه مندى هايى  نمايندگــى 
رقبــاى خود مبنى بــر تخريب 
آنها در فضاى مجازى داشــتند، 
درحالى كه طبق قانون تبليغ عليه 
نامزدها و هرگونه هتك حرمت 
و حيثيــت آنــان از مصاديــق 
شــمار  به  انتخاباتى  تخلفــات 

مى رود. 
داوطلبان  تخريــب  درباره  افــزود:  مرادى 
تحويل  و  تشــكيل  پرونده هايى  نمايندگى 
دادستانى شــده است اما از رأى صادر شده 

اطالعى نداريم. 
استان همدان با يك ميليون و 760 هزار نفر 
جمعيت، 10 شهرســتان و 7 حوزه انتخابيه 
اصلى داراى 9 كرســى در مجلس شوراى 

اسالمى است. 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى دوم اســفند ســالجارى برگزار 

مى شود. 

2 داوطلب نمايندگى مجلس در همدان 
تأييد صالحيت شدند

 آگهى مزايده
 فروش فوق العاده امالك و مستغالت كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان- (مزايده شماره دو امداداستان همدان)- نوبت دوم

اداره روابط عمومى واطالع رسانى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان در نظر 
دارد بر اساس مجوز صادره از سوى دفتر مركزى به شماره 
420/3506/دتاريخ98/11/8 نه فقره  از امالك و مستغالت 
مازاد خود را به شرح ذيل از طريق برگزارى مزايده كتبى 
معرض  در  كارمزد  دريافت  بدون  اقساط  و  نقد  شرايط  با 
توانند  مى  خريد  لذامتقاضيان  دهد.  قرار  واجاره  فروش 
براى بازديد از امالك مورد نظر وكسب اطالعات بيشتر از 
نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده  
از  غير  به  روزه  همه  لغايت 98/11/24   تاريخ98/11/15   از 
روزهاى تعطيل در ساعات ادارى 8صبح الى 14 با اداره ى 
پشتيبانى اين نهاد  و تماس با شماره تلفن  08131449332و 
تلفن همراه 09188082400  نسبت به بازديد از امالك مورد 

نظر خود اقدام نمايند. 
نكات قابل توجه:

1) متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به 
ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود راطى چك 

بانكى رمزدار در وجه كميته امداد امام خمينى(ره)استان 
همدان تهيه  وتحويل اداره امور مالى امداد نموده ورسيد 

دريافت نمايند.
2)متقاضيان مى بايست  رسيد سپرده مآخوذه (قرمز رنگ) 
را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء 
شده شرايط شركت در مزايده را در داخل تمامى اسناد و 
مدارك مربوط به مزايده (منجمله فرم پيشنهاد قيمت و فرم 
امضاء شده شرايط شركت در مزايده )را دريافت نموده و پس 
از مهر و امضاء و درج نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل 
پيش  خدمات  و  تداركات  اداره  در  كه  پيشنهادات  صنوق 

بينى شده است، انداخته شود. 
3) فروشنده در رّد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و 
همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز 

و مختار است.
و  مبهم  و  مخدوش  يا  و  سپرده  فاقد  پيشنهادات   (4
رعايت  و  تكميل  و  بوده  ساقط  اعتبار  درجه  از  مشروط 

سايت  طريق  از  كه  مزايده  در  شركت  هاى  فرم  مفاد 
است،  دريافت  و  رؤيت  قابل    .www  emdadimam.ir  

الزامى مى باشد. 
5) متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم 
شرايط شركت در مزايده را به ُمهر و امضاء مسئولين ذيربط 

برسانند .
6) حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه 
شركت  كليه  يا  يك  هر  حضور  عدم  و  است  آزاد  مزايده 

كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.
اطالعات  به  محترم  متقاضيان  ميشود  توصيه  مذكوراً   (7
مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت 
مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده از ملك مورد 

نظر حتما بازديد بعمل آورند.
8) دريافت اقساط طى چك هاى  جديدصادره طرح صياد 
از سوى بانك ها ( بجز صندوق قرض الحسنه ) قابل دريافت 
بوده و از دريافت چك هاى مربوط به حسابهاى قديمى و 

سفته معذور مى باشيم.
9) درصورت برنده نشدن در مزايده ، سپرده متقاضى پس از 
ارائه درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب از سوى مزايده 

گر ظرف مدت 5 روز كارى به وى عودت داده خواهد شد.
10)ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ دريافت اسناد تا 
ساعت 14 روز پنجشنبه مورخه  24 /1398/11 بوده و جلسه 
بازگشايى پاكت ها در روز شنبه مورخه1398/11/26 رأس 
ادارى  ساختمان  پشتيبانى  اداره  محل  در  صبح  ساعت 10 
كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان به آدرس بلوار 
فلسطين جنب باغ ايرانيان  روبروى برق ناحيه 2 برگزار مى 
گردد. به پيشنهاد هاى فاقد سپرده، اسناد مشروط، مخدوش 
و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مهلت وصول شود ،ترتيب اثر  
داده نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به نحوه 

شركت در مزايده در اسناد مزايده مندرج مى باشد.
تفصيلى  طرح  اساس  بر  امالك  كليه  يادآورى:كاربرى 

شهردارى تعيين شده  وبازديد از كليه امالك الزاميست

مساحت اعيانمساحت عرصهآدرسشهررديف
(مترمربع)

نوع ملك
قيمت پايهشرايط پرداختنحوه انتقال سندتوضيحاتكاربرى(مترمربع)

(ريال )
خوابگاه امداد جنب مدرسه گل تپه1

امام حسين (ع)
ساختمان خوابگاه 47121448

ساختمان باانشعابات كامل با توجه به فرهنگى آموزشىامداد
طرح تفصيلى شهردارى كاربرى آموزشى

پس از دريافت 
٪100ثمن معامله

٪50 نقد ومابقى در 
9,900,000,000اقساط12 ماهه

پارك چمران-ساختمان مالير2
طرح تفصيلى ساختمان150300داروخانه

شهردارى
ساختمان 2طبقه كه طبقه پايين تجارى 

خدماتى استفاده ميشود
پس از دريافت 
٪100ثمن معامله

٪50 نقد ومابقى در 
47,000,000,000اقساط12 ماهه

پارك چمران زمين جنب  مالير3
پس از دريافت ملك داراى كاربرى مسكونى مى باشدمسكونىزمين--319ساختمان داروخانه

٪100ثمن معامله
٪50 نقد ومابقى در 

36,000,000,000اقساط12 ماهه

4
خيابان عين القضات همدان

–ابتداى بلوارهگمتانه-
ساختمان تعاونى امداد

طرح تفصيلى ساختمان192310
شهردارى

ملك داراى ساختمان تجارى بر اساس 
طرح تفصيلى شهردارى

پس از دريافت 
٪100ثمن معامله

٪50 نقد ومابقى در 
36,000,000,000اقساط12 ماهه

5
زمين 582مترمربعى خيابان تويسركان

-582انقالب تويسركان
زمين

باغ وفرهنگى
زمين به 2قطعه تقسيم كه يك قطعه با 
كاربرى باغ داراى سند وديگرى سند 

ندارد

پس از دريافت 
٪100ثمن معامله

٪50 نقد ومابقى در 
17,460,000,000اقساط12 ماهه

6
همدان

٪5 مالكيت30باب مغازه 
گاراژ قصابان فاقد سند 
وداراى برگ وكالتى

5٪
از2800

ساختمان-

خدماتى

ملك داراى ساختمان خدماتى بر اساس 
طرح تفصيلى شهردارى5٪

از2800مترمربع عرصه متعلق به امداد 
است

فاقد سند وداراى برگ 
وكالتى

٪50 نقد ومابقى در 
اقساط12 ماهه

2,800,000,000

ملك ذيل به صورت اجاره يكساله بوده وغير قابل فروش ميباشد
مساحت آدرسشهررديف

عرصه(مترمربع)
مساحت اعيان

قيمت پايه اجاره هر ماهشرايط پرداختوديعه(ريال )توضيحاتكاربرىنوع ملك(مترمربع)
(ريال )

1
همدان

يك باب مغازه–ميدان امام طبقه همكف 
تجارىمغازه8080ساختمان كميته امدادابتداى خيابان بابا طاهر

ملك يكسال اجاره  داده ميشودوبازديد از 
85,000,000اول هرماه200,000,000آن الزاميست

2
يك باب مغازه–ميدان امام طبقه اول همدان

تجارىمغازه140141ساختمان كميته امدادابتداى خيابان بابا طاهر
ملك يكسال اجاره  داده ميشودوبازديد از 

55,000,000اول هرماه200,000,000آن الزاميست

3
يك باب مغازه – ميدان امام طبقه دوم همدان

تجارىمغازه140130ساختمان كميته امدادبتداى خيابان بابا طاهر
ملك يكسال اجاره  داده ميشودوبازديد از 

25,000,000اول هرماه200,000,000آن الزاميست

 يادآورى: در صورت اجاره سه مغازه فوق توسط يك نفر وديعه200,000,000ريال دريافت مى گردد
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معترضان مسكن ملي 10 اسفند
 به سايت اينترنتي مراجعه كنند

 دريافت مدارك و مستندات متقاضيان ثبت نام شده در طرح اقدام 
ملي توليد و عرضه مســكن از روز چهارشنبه در همدان آغاز شده و 

براساس حروف الفبا ادامه خواهد داشت. 
مديركل راه و شهرســازى همــدان در اين باره گفت: متقاضيان طرح 
ملى توليد و عرضه مســكن كه پيامك دريافت كرده اند، از 16 بهمن 
بــا مراجعه به اين اداره كل و بر اســاس حروف الفباى نام خانوادگى 

مدارك خود را تكميل و ثبت نام خود را نهايى مي كنند. 
داريوش حسينى به ايرنا گفت: متقاضيانى كه براى تكميل مدارك در 
تاريخ 14 بهمن ماه پيامكى، دريافت نكرده اند، شــرايط احراز مسكن 
اقدام ملى را ندارند.  حسينى عنوان كرد: متقاضيانى كه پيامك دريافت 
نكردند، اگر اعتراضى دارند، مى توانند از يك تا 10 اسفندماه با مراجعه 
از چگونگى  tem. mrud. ir به پايگاه اينترنتى اين طرح به نشانى

پيگيرى اعتراض اطالع پيدا كنند. 
وى افزود: متقاضيان بايد در هنگام مراجعه براى تكميل مدارك، اصل 
و تصوير تمام صفحات شناســنامه و كارت ملــى (2 طرف) خود و 
افراد تحت تكفل خود، اصل مدارك احراز 5 ســال ســابقه سكونت، 
jpg ارائه گواهى كفالت و لوح فشرده اسكن تمامى مدارك با فرمت

(حداكثر 200 كيلوبايت) را با خود همراه داشته باشند. 

پاداش آخر سال با حقوق بهمن واريز 
مى شود

 طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، عيدى كاركنان دولت با حقوق 
بهمن ماه واريز مى شود.

ســخنگوى ســازمان برنامه و بودجه گفت: هيأت وزيران مبلغ ثابت 
12 ميليون ريال را به نســبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1398 
به عنوان پاداش آخر سال (عيدى) تعيين كرده است. بر اساس مصوبه 
هيــأت دولت، پرداخت پاداش آخر ســال (عيدى) به كاركنان خريد 
خدمت، قراردادى و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 

1398 خواهد بود.
به گزارش ايســنا، مهــدى قمصريان افزود: ميــزان پرداخت پاداش 
آخر ســال (عيدى) بازنشســتگان، مســتمرى بگيران، حقوق وظيفه 
از كارافتادگــى، حقوق وظيفه وراث مســتخدمين متوفاى مشــمول 
صندوق هاى بازنشســتگى كشورى، سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى 
مسلح و ســاير صندوق هاى بازنشستگى نيز به مبلغ ثابت 12 ميليون 
ريال حســب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشســتگى يا 

دستگاه اجرايى ذى ربط قابل پرداخت است.
بــه گفته قمصريان، خدمــت نيمه وقت بانوان از لحــاظ اجراى اين 
تصويب نامه، تمام وقت محســوب مى شــود و معلمان حق التدريس 
نيز نسبت به ســاعات تدريس مشمول اين تصويب نامه خواهند بود. 
همچنين شركت هاى دولتى موظفند از پرداخت هر نوع مبلغى تحت 
عنوان عيدى يا عناوين مشابه عالوه بر مبلغ مذكور به مديران و اعضاى 
هيأت مديره خوددارى كنند و ســازمان حساب رسى يا حساب رسان 

قانونى شركت ها مكلفند نظارت الزم را در اين باره اعمال كنند.

كدام كشورها بهترين وضعيت در عدالت 
جنسيتى را دارند؟

 مانند ســال هاى گذشــته، كشــورهاى اســكانديناوى كماكان 
عادالنه ترين نظام شغلى براى مردان و زنان را دارند. 

به گزارش ايســنا، مجمــع جهانى اقتصاد رتبه بندى امســال خود را 
از وضعيت عدالت جنســيتى در جهان منتشــر كــرد. فراهم كردن 
فرصت هاى برابر شــغلى براى مردان و زنــان در دنياى امروز به يك 
اصل پذيرفته شده براى رســيدن به امنيت اقتصادى و ثبات اجتماعى 
تبديل شــده اســت با اين حال زنان در بسيارى از كشورها هنوز هم 

دسترسى به فرصت هاى برابر با مردان را ندارند. 
به گفته مجمع جهانى اقتصاد، كانادا بيشترين بهبود را در طول سال هاى 
گذشــته براى تحقق هدف عدالت جنسيتى داشــته است درحالى كه 

خاورميانه و آفريقا داراى بدترين وضعيت در اين زمينه بوده اند. 
كالوس شواب، مدير مجمع جهانى اقتصاد گفت: بدون تحقق هدف 
عدالت جنسيتى نخواهيم توانســت انقالب چهارم صنعتى را محقق 
كنيم و يا به رفاهى بيشــتر و پايدارتر برســيم. با تداوم شرايط فعلى 
قرن ها طول خواهد كشيد تا فرصت هاى برابر براى زنان و مردان ايجاد 
شود.  شواب افزود: خوشبختانه نسل هاى جوان تر ضرورت تحقق اين 
هدف را درك كرده اند و اميدوارم در سال هاى آينده شرايط نسبت به 

نرخ هاى فعلى تغيير محسوسى داشته باشد. 

گمانه زنى هاى كارشناسى 
در مورد آينده بازار سرمايه

 يك كارشــناس بازار سرمايه ضمن تشريح داليل رشد شاخص 
كل بازار سرمايه، عوامل تأثيرگذار بر روند حركت شاخص كل اين 

بازار را تشريح كرد. 
مهدى دلبرى با بيان اينكه نمى توان گفت رشــد كالن بازار سرمايه 
حباب اســت، اظهار كرد: البته شايد برخى تك سرمايه اى ها از قيمت 
واقعــى خود فاصله پيدا كردند. با اين حال گزارش هاى ماهانه بازار 

فعال خوب است. 
وى به ايســنا گفت: گــزارش دى ماه حدود 20 درصد نســبت به 
ميانگين گزارش هاى ماه هاى گذشته رشد داشته است. اما سؤال اين 
اســت كه آيا فروش بيشتر به توليد شــده منجر است يا خير؟ فعال 
گزارش هــاى 9 ماهه گزارش هاى متعادلى اســت. نه مى توان گفت 
مثبت و نه مى توان گفت منفى. اما رشــد بازار بيشــتر از رشد سود 
سهام ها بوده و اين موضوع عمدتا به دليل جريان پول بوده و به نظر 

من فعال جريان پول بازار را نگه داشته است. 
 احتمال خروج پول از بازار وجود دارد

اين كارشناس ارشد بازار ســرمايه با تأكيد بر اينكه اگر جريان پول 
قطع شــود، احتمال اصالح قيمت در برخــى گروه ها وجود دارد، 
ادامه داد: از طرف ديگر افزايش قيمت هاى محصوالت كااليى مانند 
شــمش، افزايش قيمت در دالر نيمايى و... موجب ايجاد خوش بينى 

در بازار شده است. 
دلبرى با بيان اينكه بازار به پيشــواز گزارش هاى پس از عيد مى رود، 
توضيــح داد: اگر اين خوش بينى به وقوع نپيوندد، احتمال اصالح يا 
خــروج پول از بازار وجود دارد. فعال جريان پول و دالر نيما انتظار 

ريزش سنگين را نمى دهد. 
 عوامل تأثيرگذار بر شاخص بورس

وى در ادامه با بيان اينكه براى پيش بينى شاخص بورس بايد به چند 
عامل مهم توجه داشــت، توضيح داد: اتفاقى كه براى شاخص بسيار 
مهم است، اتفاقات سياسى مانند انتخابات است و اتفاق ديگرى كه 
اهميت زيادى دارد بحث بودجه اســت كه حتما بايد بررســى شود 

زيرا قطعا در سود شركت ها در سال آتى تأثيرگذار است. 
اين كارشــناس ارشد بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه قيمت هاى سهام 
را سود تعيين مى كند، گفت: اگر در سود شركت ها اتفاق مثبتى نيفتاد 
شايد روند امسال تكرار نشود. فعال غير از نگرانى هايى كه در قيمت 
جهانــى وجود دارد افزايش و در نهايت به ثبات رســيدن دالر نيما 

نكته مثبتى در بازار است. 
دلبرى با اشــاره به اليحه بودجه سال 1399 اظهار كرد: بازار پيش از 
ارائه اليحه بودجه در اين مــورد نگران بود و االن نگرانى در مورد 
بودجه اين اســت كه قابليت تحقق آن بسيار پايين و قسمت عرضه 
بودجه بسيار سنگين است. از يك طرف رشد زيادى در فروش اوراق 
داريم و از طرف ديگر رشد 40 برابرى در فروش اموال و شركت ها 

ديده شده است كه شايد تحقق آن عدد سنگينى باشد. 
اين كارشــناس بازار ســرمايه با بيــان اينكــه درحال حاضر تنها 
نگرانــى كه بازار از بودجه دارد بحث عرضه اســت، توضيح داد: 
بودجه اى نوشــته شــده است كه عرضه ســنگينى دارد. در مورد 
ســاير بخش ها كه نگرانى وجود داشــت مانند بازار، فعال نگرانى 
خاصــى ندارد. اگر در مجلس اصالحــات ديگرى صورت بگيرد 
در مورد ماليات يا هزينه تمام شده شركت هاى توليدى شايد بازار 

واكنش تندترى نشان دهد.

يارانه بهمن امشب در حساب هاست
 يارانه نقدى 45 هزار و 500 تومانى براى بهمن ماه امشــب به حساب سرپرستان خانوار 

واريز مى شود. 
يارانه نقدى كه روز بيســتم بهمن ماه ســال جارى به ازاى هر نفــر 45 هزار و 500 تومان 
پرداخت خواهد شــد صدوهشتمين مرحله از پرداخت يارانه هاى نقدى در حدود 10 سال 
گذشــته است.  به گزارش ايسنا، در حالى مبلغ يارانه هاى نقدى از سال 1389 تاكنون ثابت 
باقى مانده كه با مصوبه گذشــته كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى به احتمال زياد از 
سال آينده مبلغ يارانه به حدود 72 هزار تومان افزايش مى يابد اما اين در شرايطى است كه 

پرداخت كمك هاى معيشتى با روش موجود متوقف خواهد شد. 

درحال حاضر حدود 78 ميليون نفر يارانه نقدى دريافت مى كنند و از بين آنها براى 60 ميليون 
نفر نيز كمك معيشــتى پرداخت مى شود كه كمك هاى معيشتى يارانه اى است كه از آبان ماه 

امسال و در جريان افزايش قيمت بنزين به تناسب افراد خانوار پرداخت مى شود. 
اما با تصويب مجلس شوراى اسالمى قرار بر اين است كه از سال آينده كمك هاى معيشتى 
و يارانه هاى نقدى يكى شده و در مجموع يك يارانه 72 هزار تومانى به تمامى يارانه بگيران 

كه حدود 78 ميليون نفر هستند پرداخت شود. 
در اين حالت حدود 18 ميليون نفرى كه جزو 3 دهك باالى درآمدى تشخيص داده شده و 
كمك معيشتى دريافت نمى كردند نيز مجددا مشمول يارانه نقدى خواهند شد كه از 45 هزار 

و 500 تومان به 72 هزار تومان افزايش يافته است.  اقتصاداقتصاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 1398/9/24 هي ــماره 139860326007001043 مورخ ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر  تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى دولــت 
جمهــورى اســالمى ايــران- اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان- شهرســتان بهار 
بــه شناســه ملــى 14003247176 در ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان (دبيرســتان شــبانه 
ــى  ــالك 148 فرع ــمتي پ ــع قس ــاحت 8752/50 مترمرب ــه مس ــادق (ع) ب ــام ص روزى ام
ــار  ــار بخــش چه ــاج حــوزه ثبتــى به ــره آق ــع در اراضــى روســتاى ق از 175 اصلــى واق
ــده  ــو هاشــمه محبــى محــرز گردي ــدارى مع الواســطه از مالــك رســمى بان همــدان خري
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب اســت. ل
مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضي 
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب داشــته باشــند مي تواننــد از تاري
خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيت 

ــد.(م الف 417) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/20
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

ــهامى  ــركت س ــد ش ــان نهاون ــا آبادراه ــركت مهرس ــرات ش ــى تغيي آگه
ــتناد  ــه اس ــى 14007054538 ب ــه مل ــت 1564 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
ــاده مــورخ 1398/11/06  صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق الع

ــاذ شــد. ــل اتخ ــات ذي تصميم
 1- آقــاى حســين مولــوى بــه شــماره ملــى3950036849 و خانــم هــا ســميه 
ــماره  ــه ش ــوى ب ــه مول ــى3962314695 و معصوم ــماره مل ــه ش ــوى ب مول
ــره  ــات مدي ــاى هي ــوان اعض ــال بعن ــدت دو س ــراى م ــى3962264922 ب مل

ــد  ــاب گرديدن انتخ
ــازرس  ــه ســمت ب ــى3962577084 ب ــه شــماره مل ــى ب ــى كيان ــاى عل 2- آق
اصلــى و آقــاى محمدرضــا كاظمــى بــه شــماره ملــى3950246118 بــه ســمت 

ــراى مــدت يــك ســال مالــى انتخــاب شــدند ــازرس علــى البــدل ب ب
3- روزنامــه كثيراالنتشــار همــدان پيــام جهــت نشــر آگهــى هــاى شــركت 

انتخــاب شــد.
(م.الف763448)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى نهاوند

آگهي حصر وراثت
خانــم حاجيــه على خانــى داراى شــماره شناســنامه  5135 بــه شــرح 
گواهــى  درخواســت  حــوزه  ايــن  از  كالســه 746/98/112  دادخواســت 
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان محمدتقــى امينــى 
ــود  ــى خ ــگاه دائم ــخ 98/10/5 در اقامت ــنامه  5915 در تاري ــماره شناس ــه ش ب
ــه منحصــر اســت  ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــدرود زندگــى گفت ب

ــه: ب
ــنامه 5135  ــماره شناس ــد 1322 ش ــم متول ــى فرزندكاظ ــه على خان  1-حاجي

همســر متوفــى 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــد 1315 ب ــه متول ــد عبدال ــى فرزن ــه امين 2-نصرال
ــت  ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب ــى اين ــرادر متوف 2908 ب
ــر كســي اعتراضــي دارد  ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي مزب
ــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي  ــا وصيتنامــه از متوفــي ن و ي

ــد شــد.  ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدي ــك م ــرف ي ظ
(م الف 477)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي مزايده

شركت معدن كار باختر 

شركت معدن كار باختر در نظر دارد 
استان  در  خود  واحدهاى  تمام  در  موجود  سوخته  روغن 
همدان (معدن باباعلى و سنگ شكن سورچه) و كردستان 
(معدن شهرك بيجار و معدن گاللى) را از طريق مزايده 
عمومى به فروش برساند. از متقاضيان خواهشمند است 
تلفن هاى 09183189823-  شماره  با  قيمت  اعالم  جهت 
لغايت  تاريخ 20  از  يا  و  تماس  08138370235 (داخلى 4) 
27 بهمن جهت اعالم قيمت پيشنهادى به آدرس همدان، 
خيابان مهديه جنب بانك صادرات كوچه توحيد بن بست 

كيانيان درب اول سمت راست مراجعه نمايند.

كارت دانشجويى محمد زحمتكش فرزند محمدكاظم به شماره 
ملى 4420827246 به شماره دانشجويى 9612328029 رشته 

روانشناسى دانشگاه بوعلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

بيمه نامه رازى خودرو پژو 207 شماره بيمه نامه 311221076/98000029 
پالك 265ق14 شماره موتور 13390004561 شماره شاسى 

NAAR٠٣FE۵BJ٩۵٧۶۶٢ به نام خانم ليال ترابى فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 68 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد

پروانه ساختمانى به شماره 1/94/79 به نام يعقوب سهرابلوئى 
فرزند آقامعلى به شماره شناسنامه 381 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى
آگهى دعوت مجمع عمومى 

فوق العاده در نوبت اول 
تاريخ انتشار:98/11/19

بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاونى جلسه مجمع عمومى (فوق العاده) 
نوبت اول شركت تعاونى مصرف كاركنان تأمين اجتماعى رأس ساعت 16 
روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 در مكان اداره كل تأمين اجتماعى واقع در 

ميدان امامزاده عبداهللا برگزار مى گردد.
بدينوسيله از كليه اعضا (صاحبان سهام) عوت مى گردد در تاريخ و ساعت 
مقرر در جلسه فوق حضور بهم رسانيده و يا وكالى خود را با توجه به ماده 
تاريخ  از  قبل  روز  يك  حداكثر  عمومى  مجامع  تشكيل  نحوه  آيين نامه   19

مجمع عمومى به هيأت مديره تعاونى كتباً معرفى نمايند.
دستورات جلسه:

1-طرح و تصويب انطباق اساسنامه جديد شركت تعاونى با قانون 
و اصالحات بعدى آنها

هيأت مديره شركت تعاونى 

غزل اسالمي »
 تا پيش از تابستان 1399 رشد خانه هاي 

كلنگي بيشتر از قيمت آپارتمان است. 
اكنون وضعيت بازار مسكن به گونه اي شده 
كه موازي با ديگر بازارهاي سرمايه اي رشد 
مي كند. در 2 ماه گذشته قيمت دالر حدود 
2 هزار و 500 تومان رشــد كرد و هر گرم 
طال از 430 هزار به 530 هزار تومان رسيد. 
هر چند كه در يك هفته گذشــته قيمت آن 
با كاهش مواجه شــد و اكنون به 511 هزار 
تومان رسيده است. در آذرماه تاكنون قيمت 
هرگرم طالي 18 عيــار حدود 25 درصد 
رشد كرده است. اســتمرار افزايش قيمت 
طال بر قيمت مســكن نيز تأثير گذاشت و 
موجب شــد تا قيمت مسكن نيز با افزايش 

حدود 25 تا 30 درصدي مواجه شود. 
در 2 ماه گذشــته 3 بار قيمــت ملك باال 
رفت. اكنون بازار خريدوفروش مســكن با 
رونق مواجه شده و نه تنها مصرف كنندگان 
در اين بازار فعال شده اند كه دالالن نيز پس 
از خــروج 7 ماهه از اين بــازار، حدود 2 
ماه اســت كه وارد معامله شده و به داغي 

خريدوفروش ها دامن زده اند. 
يكي از بنگاه داران مســكن در شهر همدان 
مي گفت: قيمت مســكن در ســال 98، 4 
بار باال رفته اســت. يك بــار از فروردين تا 
ارديبهشــت، يك بار در آذرمــاه همزمان با 
افزايش قيمت بنزيــن، بار ديگر در دي ماه 
و يك بــار هم از 10 روز گذشــته (بهمن) 
ملك گران شد، كه جمعا از آذرماه تاكنون 
افزايــش 25 تا 30 درصــدي رقم خورده 

است. 
بــه گفته حبيــب رباطي، بعيد اســت اين 
افزايش قيمت ها تا پيــش از نوروز 99 به 
پايان برسد. چون معموال سال جديد تورم 
مي شــود  پيش بيني  بنابراين  مي كند.  ايجاد 
افزايش قيمت ملك پس از نوروز هم ادامه 

داشته باشد. 
وي توضيح داد: اگر هم در بخش مســكن 
بــا ركــود و كاهش قيمت مواجه شــويم 
خانه هــاي كلنگي كه زمين مناســب براي 
ساخت و ساز دارند ارزان نمي شوند و در 
اين شــرايط فقط خانه و آپارتمان هايي كه 
عيــب و ايراد دارند با كاهش قيمت مواجه 

مي شوند. 
يكي از ســازندگان مســكن نيــز تأكيد 
كرد كه فعال كاهــش قيمت رخ نمي دهد 
و قطعــا بــازار روبه افزايش اســت. اما 
درحال حاضــر بُرد و افزايــش با درصد 
باالتــر با خانه هــاي كلنگي اســت زيرا 
سازندگان تمايل به ساخت وساز و خريد 

دارند.  مناسب  ملك 
وي افزود: ممكن اســت واحدهايي كه در 
مناطق پايين تر هســتند رشد كمتري نسبت 
بــه بقيه مناطق داشــته باشــند و يا برخي 
مناطــق فعال گران نشــوند، امــا قطعا در 

برهه اي قيمت آنها هم باال مي رود. 

دالالن از ارديبهشــت سال 97 كه با شدت 
وارد بازار شدند قيمت هاي 2/5 تا 3 برابري 
تا ارديبهشت 98 ايجاد كردند. در آن برهه 
افزايش قيمت هــا به گونــه اي رخ داد كه 
فروشــندگان كمتر تمايل به فروش داشتند 
اما هر قيمتي كه پيشنهاد مي دادند خريداران 
به خاطر نگراني از افزايش قيمت هاي روز 
به روزي، قيمت پيشنهادي را مي پذيرفتند. 
اكنون نيــز صاحبان خانه هــاي كلنگي با 
شــرايطي تقريبا مشــابه مواجه شده اند و 
خريــداران با علــم به افزايــش قيمت ها، 
پيشــنهاد قيمت فروشــندگان را تا حدود 

زيادي مي پذيرند. 

خانه هاي كلنگي روند صعودي در پيش گرفته اند 

مسكن دردو ماه 25درصد گران شد

 از ابتــداى اجراى طرح ســهميه بندى 
بنزيــن تاكنون وانت پرايــد به گران ترين 

مدل پرايد در بازار تبديل شده است. 
ــا  ــر خودروه ــد ديگ ــد مانن  قيمــت پراي
افزايــش  بــا  گذشــته  مــاه  يــك  در 
ــده اســت.  ــه رو ش ــاورى روب ــل ب غيرقاب
افزايشــى كــه ســبب شــده اســت پرايــد 
ــز  ــان را ني ــون توم ــى 65 ميلي ــرز روان م
پشــت ســر بگــذارد و پرايــد مــدل 111
بــه قيمتــى بيــن 65 تــا 65 ميليــون و 700
ــود.  ــازار عرضــه ش ــان در ب ــزار توم ه

ــك  ــن، درســت ي ــزارش خبرآنالي ــه گ ب
مــاه پيــش، 2 روز پيــش از ســهميه بندى 
ــون  ــه 50 ميلي ــد ب ــت پراي ــن قيم بنزي
ــا در ايــن مــدت  ــود ام تومــان رســيده ب
ــودرو 15 ــن خ ــت اي ــاه قيم ــان كوت زم
ميليــون تومــان افزايــش يافتــه اســت كــه 
رشــدى بســيار قابــل توجــه اســت. هــر 
ــر  ــد در كمت ــت پراي ــش قيم ــد افزاي چن
ــون  ــده 15 ميلي ــم خيره كنن ــاه رق از 2 م
ــازار  تومــان گــزارش شــد امــا فعــاالن ب
ــن  ــروش اي ــازار خريدوف ــادى ب از كس

ــد.  ــر مى دهن ــودرو خب خ
بر اساس اين گزارش سايپا 131 به قيمت 
60 ميليــون و 500 هــزار تومان و وانت 
پرايــد به قيمت 66 ميليون تومان در بازار 

عرضه مى شود. 
فاصلــه قيمتــى پرايــد در بــازار بــا قيمــت 
تحويــل كارخانه بســيار چشــمگير اســت؛ 
به طورى كــه پرايــد 111 بــه قيمــت 39

ميليــون و 800 هــزار تومــان از ســوى 
كارخانــه تحويــل داده مى شــود امــا در 
بــازار 25 ميليــون و 200 هــزار تومــان 

ايــن  مى رســد .  فــروش  بــه  گران تــر 
تفــاوت قيمــت در مــورد وانــت پرايــد نيز 
ــد.  ــان مى رس ــون توم ــدود 26 ميلي ــه ح ب
ــا ايــن تفــاوت  ــز ب ــد ني ــواع پراي ســاير ان

ــه رو هســتند.  ــب قيمــت روب عجي
فعاالن بــازار مى گويند پرايد با رســيدن 
به قيمت باالتر از 65 ميليون تومان ســد 
مقاومتى خود را شكســته و كاهش قيمت 
پرايد تــا محدود پايين تــر از 60 ميليون 
تومان مستلزم شكسته شدن سد مقاومتى 

شكل گرفته در بازار است. 

اتفاق عجيب در بازار پرايد

 فاصله قيمت كارخانه تا بازار چقدر است؟
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جشنواره يادداشت

با عدد و آمار كتابخوان نمى شويم
حسين پارسا»

 آمار مطالعه در ايران آن اعدادى نيست كه آقايان مسئول هرسال ارائه 
مى دهند. در آمار مســئوالن اغلب مطالعات اينترنتى و گشت وگذار در 
شبكه هاى مجازى و خواندن كتاب هاى درسى هم وجود دارد. به همين 
دليــل آمار واقعى كتابخوانى كمتر از 13 دقيقه اى اســت كه آخرين بار 
وزير ارشــاد اعالم كرد و اين نشــانه وضعيت ناخوش فرهنگى است. 
كتاب نخواندنمان داليل مختلفى دارد كه بارها گفته و نوشته شده است. 
از مشكالت اقتصادى و گرانى نشــر تا نبود فضاى باز براى نوشتن و 
غريبــه بودن مردم با فرهنگ مطالعه، همه در پديدآوردن وضع موجود 

مؤثر هستند. 
يكى از اداراتى كه مستقيما با بحث كتابخوانى در هر شهر سروكار دارد 
«نهاد كتابخانه هاى عمومى كشــور» است. يعنى سيستمى كه مستقيما 
و فقط، درگير كتاب اســت. از اين رو اين نهاد نقشــى مهم و اساسى 
دارد و البته بايد مســتقيما پاسخگوى وضع موجود هم باشد و بگويد 
در ايــن بحران فرهنگى، چه كرده اســت. چند روز پيش مديركل نهاد 
كتابخانه هاى همدان در آمارى اعالم كرد كه در حال حاضر 116 كتابخانه 
عمومى در همدان داريم. از طرفى ســرانه زيربنا كتابخانه هاى عمومى 
به 2/66 مترمربع رســيده است. با اين وضعيت اما تعداد كتابخوان هاى 

همدانى افزايش پيدا مى كند؟
آن طــور كه مديركل نهاد كتابخانه ها اعالم كرده اســت برنامه هاى اين 
نهاد در طول سال شامل اين موارد است: «نشست كتابخوان، مسابقات 
فرهنگــى، نقد و رونمايى كتاب، خواندن گروهى، برپايى نمايشــگاه، 
نمايشنامه خوانى، فعاليت هاى آموزشى، فعاليت هاى بخش كودك و ...» 
هركدام از برنامه ها به تنهايى اتفاقات خوبى هستند ولى واقعيت اين است 
كه فعاليت هايى كه عمال انجام مى شود آنقدر پرمحتوا نيستند كه راه باز 

كنند و چراغ روشن نگه دارند. 
نهاد كتابخانه هاى عمومى همدان مى گويد در استان بيش از 70هزار نفر 
عضو كتابخانه هاى عمومى هستند (آمار سال 96). راستش خيلى از اين 
افراد سالى يك بار هم پايشان به كتابخانه باز نمى شود و خيلى ديگر هم 
فقط براى درس و مشق شان به جاى ساكت احتياج دارند و اصوال ربطى 
به مطالعه ندارد. اما بعضى ها هم هســتند كه براى گرفتن و يا خواندن 
كتاب به كتابخانه ها مى روند. اگر با اين افراد صحبتى داشته باشيم، نماى 
دقيقى از وضع واقعا موجود كتابخانه ها به ما مى دهند: خيلى از كتاب ها 
قديمى هستند، سيستم ها ديجيتال نيست. اين وضعت نشان مى دهد كه 
عدد اقبال به كتابخانه ها چقدر دقيق است و چرا در آمار مطالعه و رشد 

فرهنگ شهر تحولى ايجاد نمى كند.
به نظر مى رســد در حال حاضر نه فقط افزايش آمار به صورت كمى كه 
تغيير برنامه ها و غنى تر شدن محتواى آن ها مى تواند تعداد كتابخوان هاى 
همدان را افزايش دهد. ارائه آثار فاخر در حوزه هاى مختلف با حمايت 
و نقش آفرينى نهاد كتابخانه ها، تغيير كتاب ها و به روز رسانى شــان در 
كتابخانه هاى اســتان، پيگيرى وضعيت كتابخانه ديجيتال و حمايت از 

ناشران و نويسندگان مى تواند فرهنگ هر شهر را متحول كند. 

خداحافظى اعتراضى فرامرز قريبيان
 از سينما

 «فرامرز قريبيان» از سينماى ايران خداحافظى كرد. او اين خبر را در 
نشست مطبوعاتى آخرين فيلمش، «خروج» اعالم كرد. خبرى كه خيلى 

زود خبر نخست سينماى ايران شد. 
اين بازيگر باسابقه سينما در نشست مطبوعاتى فيلم «خروج» درباره بازى 
در اين فيلم كه پس از حدود 8 سال به خاطر آن بار ديگر به جشنواره آمده 
بود، گفت: «من نقش هاى معترض را خيلى دوست دارم و از نخستين 
فيلمى هم كه بازى كردم، تا به اين جا همين طور بوده و هميشه در مقابل 
يك قدرتى كه مى توانســت ارباب باشد يا حاكميت، معترض بودم. تا 
اين كه پس از اين ســال ها رســيدم به فيلم «خروج» كه به نظرم بهترين 
فيلمى است كه داشته ام چون خودم در حال حاضر يك بخشى از كاراكتر 

اصلى فيلم هستم.
وى با اشــاره به اين كه در اين 8 ســال گذشته پس از فيلم «گناهكاران» 
پيشنهادهاى زيادى براى بازى داشــته كه آن ها را دوست نداشته و رد 
كرده اســت، ادامه داد: «دوست داشتم با فيلمى كه آن را دوست داشته 
باشــم حرفه ام را پايان دهم. گرچه اين كار هم سختى زيادى داشت اما 
آن قدر برايم خوب بــود كه اين جا آمدم تا بگويم اين آخرين فيلم من 
است چون ديگر حوصله بچه بازى هاى اين مسئوالن سينمايى را ندارم.»
قريبيان در پاسخ به اين كه چه چيزى موجب خداحافظى او از بازيگرى 
در سينما شده است، گفت: «مسائلى در پشت پرده است كه من به همين 
دليل سال هاســت در جشنواره شــركت نمى كردم. اما اين بار به خاطر 

اين كه فيلم را دوست داشتم به اين جا آمدم. »
اين بازيگر ادامه داد: «قبال هم به آقاى صالحى، وزير فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى، گفته بودم كه به جشنواره نمى آيم اما براى اين فيلم و تصميمى 

كه داشتم گفتم كه به جشنواره مى آيم.»
وى درباره يكى از مهم ترين داليلى كه ســبب شــده به خداحافظى از 
سينما برســد، به ماجراهاى چند سال پيش جشنواره فجر و زمانى كه 
داور اين رويداد بود، اشــاره كرد و گفت: «من چند ســال پيش زمان 
فيلم «عصبانى نيستم» كه قرار بود به نويد محمدزاده جايزه بدهند، جزو 
داوران جشنواره بودم و كســى بودم كه همان سال اين قضيه را علنى 
كردم. من اين چيزها را (حاشيه هاى اخير عليه فيلم «خروج») ديده ام. آن 
سال خودم با يكى از سايت هاى سينمايى تماس گرفتم و گفتم، آيا شما 
مصاحبه صحبت ها را ضبط مى كنيد كه گفتند بله و من هم توضيح دادم 
ماجراها را و خواســتم از طرف من منتشر كنند. آن روزها آقاى رضاداد 
دبير بود. مى ديدم همه پچ پچ مى كنند كه اگر فيلم «عصبانى نيســتم» را 
تحويل بگيريم، مجلس گفته كه جشنواره را به هم مى ريزد. مى شنيدم كه 
مى خواهند رأى را عوض كنند. بعد هم در سالى ديگر پسرم فيلم 360

درجه داشت و من تهيه كننده فيلمش بودم. 
اما برخوردهاى ديگرى ديدم و فيلم از جشــنواره حذف شد. به همين 

دليل من ترجيح مى دهم با اين شرايط ديگر در سينما نباشم.»

139 سال از مرگ داستايوفسكى گذشت 
راوى َشر

 فئودور داستايوفســكي اگر نه بزرگ ترين و تأثيرگذارترين نويسنده تاريخ 
ادبيات جهان كه يكي از چند نويســنده اي است كه همچنان پس از 200 سال 
مي توان از او نوشت و او را خواند و از اين همه عمق و معني به شگفت آمد. 
فئودور ميخاييلوويچ فرزند دوم خانواده داستايوفسكي در 11 نوامبر 1821 در 
مســكو به دنيا آمد. پدرش پزشــك و از اوكراين به مسكو مهاجرت كرده بود 
و مادرش دختر يكي از بازرگانان مســكو بود. در سال 1834 همراه برادرش 
به مدرســه شبانه روزي رفت و 3 ســال آنجا ماند. در 17 سالگي پدرش و در 
18 ســالگي مادرش را از دست داد و سال ها بعد وقتي داستايوفسكي در اوج 

شهرت بهترين آثار تاريخ ادبيات را مي نوشت، زخم هايي كه از جواني به همراه 
داشت بزرگترين بن مايه داستان هايش بود: مرگ و حس نزديكِى آن به انسان.
بازداشت به جرم شركت در مباحث جوانان آزادى خواه، محكوميت به مرگ، 
تبعيد به سيبرى، مرگ همســر، بدهكارى هاى مالى كه او را مجبور مى كند از 
روسيه به سوئيس، ايتاليا، فرانسه و درنهايت به انگليس پناه برد، و همه اين ها 
در كنار دست وپنجه نرم كردن با بيمارى صرع گواه زندگى دشوار و سختى هاى 

داستايوفسكى اند كه نگرش او به انسان را خلق مى كند.
همين تلخكامى هاى زندگى داستايوفســكى موجب مى شود كه او برخالف 
تولستوى كه به زندگى جامعه فئودالى و شاهزادگان روس مى پردازد و چخوف 
كه دغدغه جامعه روشنفكرى را دارد، در داستان هايش به گزارش مشكالت و 

شرح زندگى پايين ترين قشرهاى جامعه بپردازد.
 مــرگ اما در آثار او نه آن بود كه مردم عادي مي پندارند كه از پيري و كهولت 
سن است. مشهورترين نوشته هاي او، جنايت و مكافات و برادران كارامازوف 

بر مسائل اخالقي، رفتاري و تضادهاي دروني انسان بنيان نهاده شده است.
از نظر داستايوفســكي اعمال انســان به ناچار گاهي به بن بست هايي برخورد 
مي كند كه نياِت حتي خيرِ او، ناخواســته به شر تبديل مي شوند. در جنايت و 
مكافات شخصيتي عدالت خواه و درستكار تصادفاً دست به جنايتي مي زند و 
همين مكافاتي ابدي براي او رقم مي زند. گويي انسان به ناچار در درون خود با 
نوعي شر روبه روست. اين نگاه عميقاً بر فيلسوفان دوران جديد تأثير گذاشته 

است.
فرهنگفرهنگ

 farhang@hamedanpayam.com

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

ــأت موضــوع  ــر رأي شــماره 139860326034001368 مورخــه 1398/11/5 هي براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه دو  ــدان منطق ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
ــه  ــد محمــد ب ــارض متقاضــي كاظــم اســكندرى فرزن ــه و بالمع ــات مالكان تصرف
ــه  ــه ب ــاب خان ــك ب ــار در ششــدانگ ي ــادره از به ــنامه 5723 ص ــماره شناس ش
مســاحت 120/81 مترمربــع تحــت پــالك1/12157 واقــع در همــدان حومــه بخــش 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــد اســكندرى محــرز گردي ــداري مع الواســطه از حمي 2 خري
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود،  منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش داش
ــدت  ــرف م ــيد، ظ ــس از اخــذ رس ــن اداره تســليم و پ ــه اي ــود را ب ــراض خ اعت
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 1726)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/5

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهى دعوت از بستانكاران و بدهكاران شركت در حال تصفيه تويسركان 
صافى غرب 

در پرونده كالســه 9709988525200215 شــعبه دوم تجديد نظر دادگسترى كل استان 
همدان كه منتهى به صدور دادنامه شــماره 9809978116201169 مورخ 98/8/14 گرديده 
حكم ورشكستگى شركت تويســركان صافى غرب به شماره ثبت 477 مقيم همدان صادر 
گرديده است. لذا در اجراى مواد 462 قانون تجارت و ماده نظامنامه امور ورشكستگى آگهى 

مى شود كه:
1- اخطار به كليه بستانكاران شركت ظرف مهلت هاى زير از تاريخ نشر آخرين اعالن، 
اشــخاص حقيقى و حقوقى كه ادعايى يا طلبى نســبت به شركت مذكور دارند اسناد 
طلب خود را با ســواد مصدق شده آن را به بانضمام فهرســتى كه كليه مطالبات آنها 
را تعيين مى نمايد به دفتر محترم شــعبه دوم دادگاه حقوقى همدان تســليم كرده و 

دارند. دريافت  قبض 
2-طلبكاران مقيم در مقر دادگاه همدان يك ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن

3- طلبكاران در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر اعالن
4-طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن.

5-اخطار به بدهكاران شركت ظرف مهلت هاى فوق از تاريخ نشر اعالن خود را معرفى كنند 
و متخلفين از اين اخطاريه به معادل بيســت و پنج درصد دين به نفع صندوق دولت محكوم 

خواهند شد.
6-اخطار به كســانى كه به هر عنوان اموال شركت در دست آنهاست كه اموال را در 
ظرف مدت هاى مقرر فوق از تاريخ نشــر آگهى در اختيار مدير تصفيه بگذارند و گرنه 
هر حقى كه نســبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهى 

باشند. داشته 
(م.الف1757)

مدير تصفيه شركت در حال تصفيه تويسركان صافى غرب 
على هاشم كريمى

آگهــى تغييــرات شــركت مهرســا آبادراهــان نهاوند شــركت ســهامى 
ــه  ــى 14007054538 ب ــه مل ــت 1564 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
ــات  ــورخ 1398/11/07 تصميم ــره م ــت مدي ــه هيئ ــتناد صورتجلس اس

ذيــل اتخــاذ شــد 
1- اعضــاى هيــات مديــره بــراى مــدت 2 ســال بــه ســمت ذيــل تعيين 
ــه  ــى3962314695 ب ــه شــماره مل ــوى ب ــم ســميه مول ــد: خان گرديدن
ــماره  ــه ش ــوى ب ــين مول ــاى حس ــره آق ــت مدي ــس هيئ ــمت رئي س
ــره  ــت مدي ــو هيئ ــل و عض ــمت مديرعام ــه س ــى3950036849 ب مل
ــه ســمت  ــى3962264922 ب ــماره مل ــه ش ــوى ب ــه مول ــم معصوم خان

ــره ــب رئيــس هيئــت مدي نائ
 2-كليــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــركت با امضــاء مديرعامل 
حســين مولــوى فرزنــد وليمــراد و رئيــس هيئــت مديــره خانــم ســميه 
ــى  ــار م ــر شــركت داراى اعتب ــا مه ــراه ب ــراد هم ــد وليم ــوى فرزن مول

باشــد. 
(م.الف763447)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى نهاوند

دادخواست بدوى 
جهت رسيدگى به شعبه دادگاه عمومى بخش سردرود استان همدان ارجاع مى شود.

رضا بختيارى 
نام و نام خانوادگى مقام ارجاع كننده: رضا بختيارى 

تاريخ: 1398/11/14 امضاء
(م.الف110)
نام نام مشخصات

خانوادگى 
محل اقامت شهرستان/ بخش دهستان خيابان شغل نام پدر 

كوچه پالك 
استان همدان، شهرستان رزن، شهر دمق، دمق آزادغالم علىايزدىحسينخواهان 

خيابان انقالب فروشگاه ايزد 
استان تهران، شهرستان تهران، تهران، شهر زيبا، بازنشستهغالمعلىايزدىغالمحسن

بلوار تعاون، بلوار آالله، خ عدالت، خ 7 غربى پ 
3 واحد 2

استان همدان، شهرستان رزن، دمق، روستاى آزادمظفررمضانىمحمدخوانده
جعفرآباد

استان همدان، شهرستان رزن، دمق، روستاى آزادولىعزتىاكبر
جعفرآباد

استان همدان، شهرستان رزن، دمق، روستاى آزاددرويش حسينفريدىمحمد
جعفرآباد

استان همدان، شهرستان رزن، دمق، روستاى آزادآقامعلىزيورى بصيرابراهيم
جعفرآباد

استان همدان، شهرستان رزن، دمق، روستاى آزادولىزيورى اطهر آقامعلى
جعفرآباد

استان همدان، شهرستان رزن، دمق، روستاى آزادكرمعلىكورشىوهب
جعفرآباد

استان همدان، شهرستان رزن، دمق، روستاى آزادايمانايمانىمحمد 
جعفرآباد

استان همدان، شهرستان رزن، دمق، روستاى آزادشعبانعلىحجتىمردعلى
جعفرآباد

همراهيان اسدا...
ستوده 

استان همدان، شهرستان رزن، دمق، جنب دادگاه، وكيلقربان حسين 
دفتر وكالت همراهيان 

خلع يد (اســتدعاى رسيدگى و صدور حكم بر خلع يد از مســاحت 100 هكتار از زمين كشاورزى ديم خارج از دمق از قريه، خواسته
جعفرآباد پالك 185 (خسارت دادرسى مقوم به چهل ميليون ريال خسارت دادرسى و حق  الوكاله وكيل) مقوم به 40/000/000 

ريال ارزش منطقه اى ملك 55/000/000 ريال 
و  داليــل 

منضمات 
1-سند مالكيت به شماره 16024

2- سند مالكيت به شماره 16026
3-نظريه كارشناسى فرزاد شكيبا پيام به شماره 70 مورخ 1397/6/14

4- كارشناسى 3 نفر و نقشه به شماره 313 مورخ 1398/7/1
5- نظريه هيأت كارشناسى به شماره 9400151 مورخ 1397/1/29

6- نظريه كارشناسى مهندس خانى به شماره 626/96 مورخ 1396/3/3
7-نظريه كارشناسى مهندس ابوالفتحى به شماره 15/501 مورخ 1391/1/8

8-كپى نظريه كارشناسى و نقشه 3 نفره به شماره 173/ح/97 مورخ 1398/3/27
9-وكالت نامه به شماره 65097 مورخ 1398/10/28 ميزان تمبر مالياتى به مبلغ 170000 ريال باطل شد.

10-پالك ثبتى به شماره فرعى از اصلى 185 داراى ارزش منطقه اى به مبلغ 55000000 ريال 
رياست محترم دادگاه عمومى بخش سردرود 

با سالم
احتراماً به اســتحضار مى رساند به موجب ســند مالكيت تقديمى ملك موضوع دعوا با حدود اربعه كه توســط هيأت سه نفره و تك نفره 
كارشناسى و نقشه هوايى معلوم گرديده است و به موجب سند رسمى شماره 16026 به تاريخ 1389/6/6 و 16024 به تاريخ 1389/6/6 متعلق 
به موكلين كه مالكيت موكلين در اراضى زراعى خارج از نســق فوق محرز و مسلم مى باشد در مالكيت موكلين اينجانب بوده كه بدون مجوز 
قانونى توسط خواندگان تصرف و على رغم تذكرات مكرر به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده اند نظر به اينكه عمل مشاراليه مشمول مقررات 
راجع به غصب مى باشد لذا از دادگاه محترم صدور حكم به خلع يد با توجه به داليل و سند و نظرات كارشناسى و هزينه دادرسى و حق الوكاله 

و با وجود غير محور بودن خواندگان تقاضاى نشر آگهى مطلق ماده 74 قانون آيين دادرسى مورد استدعاست.

وكيل

 «بيــش از 500 برنامــه فرهنگــى ويژه 
دهه فجر در كتابخانه هاى عمومى اســتان 
همــدان برگزار مى شــود.» ايــن خبر را 
هفتــه گذشــته «عاطفه زارعــى» مديركل 
كتابخانه هــاى عمومى اســتان همدان بيان 
كرد. او كه به مناســبت دهــه فجر در بين 
افزايش  بــه  مى كرد  صحبت  خبرنــگاران 
اشــاره  هم  اســتان  كتابخانه هاى  زيربناى 
كرد. زارعى گفت از دهه فجر سال گذشته 
تاكنون 2هــزار و 260 مترمربع به زيربناى 

كتابخانه هاى استان افزوده شده است.
وى با اشــاره بــه اينكــه ســرانه زيربنا 
كتابخانه هــاى عمومى بــه 2/66 مترمربع 
رسيده است، افزود: «هم اكنون 116كتابخانه 
عمومى با زيربناى 46 هزار و 312 در استان 
همدان به ارائه خدمات مى پردازند.» وجود 
116 كتابخانــه عمومى در اســتان همدان 
يعنى به طور تقريبى به ازاى هر هزار و 500

نفر يك كتابخانه در استان وجود دارد.
اســتان  عمومى  كتابخانه هــاى  مديــركل 
همدان دربــاره كتابخانه هاى جديد همدان 
هم گفت: «كتابخانه شــهيد آزموده شــهر 
زنگنه با زيربنــاى 850 متر مربع، كتابخانه 
مشــاركتى زنــدان مالير بــا زيربناى 60

مترمربع، كتابخانه سالن همايش هاى قرآنى 
و فرهنگ ســراى كسب و كار با هزار و 80
مترمربع مجموع فضاهاى كتابخانه اى بودند 
كه در يك ســال گذشته به امكانات استان 

افزوده شدند.»
 برنامه هاى مناسبتى

زارعى در ادامه به ويژه برنامه هاى فرهنگى 
متنوعى كه به مناســبت دهــه مبارك فجر 
در كتابخانه هــاى عمومى اســتان همدان 
برگزار مى شود، اشــاره كرد: «نشست هاى 
نمايشنامه خوانى با موضوع انقالب اسالمى 
و ايام فاطميه، عصر شعر با موضوع انقالب 
و برپايى نشســت هاى بصيرتى، برگزارى 
بيش از 10 مورد جشــن انقالب اســالمى، 

بيش از 100 نمايشــگاه كتــاب با موضوع 
انقالب اسالمى، فضاســازى و آذين بندى 
116 كتابخانه عمومى استان، 150 نشست 
كتابخوان، 30 مسابقه كتابخوانى، 31 جلسه 
نقد و بررســى، 4 رونمايــى از كتاب، 30
عنــوان برنامــه ويژه كودكان، 10 جلســه 
عصر شــعر با موضوع انقالب اســالمى و 
26 نشســت بصيريتى و سخنرانى از جمله 

برنامه هايمان در دهه فجر است.»
اســتان  عمومى  كتابخانه هــاى  مديــركل 
همدان بيان كرد: «به منظور ايجاد شــور و 
نشــاط بين كودكان و نوجوانان مسابقات 
بســيارى از جملــه كتابخوانــى، روزنامه 
ديوارى انقالب، خوش نويســى شعارهاى 
انقالب، شعارنويسى، انشانويسى، نقاشى و 
دانستنى هاى انقالب درنظر گرفته شده كه 
توســط كتابداران در كتابخانه هاى عمومى 

استان در حال برگزارى است.»
به گفته زارعى با توجه به فرارسيدن اربعين 
شهادت حاج قاسم سليمانى نيز برنامه هاى 
متنوعى ازجمله دلنوشته اى به سردار دل ها 

و نقاشــى ويژه كودكان 
عمومى  كتابخانه هاى  در 
اســتان در نظــر گرفته 
با  كه  كتاب هايى  و  شده 
زندگانى اين شهيد عالى 
مقام پرداخته اند، خوانش 

و معرفى خواهند شد.
كتابخانه ها  نهاد   
براى  برنامه هايى  چه 

اجرا دارد؟
رونق  ســال  به مناسبت 
راســتاى  در  و  توليــد 
انقالب  دوم  گام  بيانيــه 
كه توســط مقــام معظم 
شــده  ترســيم  رهبرى 
كتابخوان  نشست  است، 
همكارى  با  توليد  رونق 

اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
استان همدان نيز برگزار مى شود.

اداره  مقاله خوانى  باشگاه  دومين  همچنين 
كل كتابخانه هاى عمومى استان با موضوع 

اجتماعى  كاركردهــاى 
رويكرد  با  كتابخانه هــا 
يــى  ا د ميت ز و محر
اســاتيد  باحضــور 
مديــران  دانشــگاه، 
دســتگاه ها و كتابداران 

شد. برگزار 
كتابخانه هاى  مديــركل 
همدان  اســتان  عمومى 
افزود: «طرح شناســايى 
نيازهــاى  ســنجش  و 
محلــى  اجتماعــات 
فامنيــن  شهرســتان 
خدمــات  حــوزه  در 
عمومى  كتابخانه هــاى 
انجمــن  بــا  همزمــان 
عمومى  كتابخانه هــاى 
شهرســتان فامنين به فرماندار شهرســتان 
و باحضــور محمد جوهرچــى، مديركل 
پژوهش و آموزش نهاد به طور رسمى آغاز 
شده اســت. اين طرح با هدف ايفاى نقش 
براى  كتابخانه  مؤثــر 
شناســايى و پاسخ به 
نيازهــاى مــردم اين 
نهاد  توسط  شهرستان 
عمومى  كتابخانه هاى 
شده  تعريف  كشــور 

است.»

مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان فعاليت هاى اين نهاد را تشريح كرد

وجود يك كتابخانه عمومى 
به ازاى هر 1500 نفر همدانى

 مراســم اســكار 2020، 9 فوريــه برگزار 
مى شود. فيلم هايى كه در سال 2019 به نمايش 
درآمدند با فاصله از سال هاى پيش،  از بهترين 
آثــار دهه اخير بودند. در جشــنواره اســكار 
امثال فيلم هاى كارگردانان بزرگى مثل مارتين 
اسكورســيزى، كويينتين تارانتينو، سام مندس 
و تاد فيليپس حضور دارند و هيجان اســكار 
امسال را بيشــتر از سال هاى پيش كرده اند. در 
اين گزارش به معرفى نامزدهاى اسكار بهترين 
فيلم و امتيازات كسب كرده از طرف 3 سايت 

مشهورامتيازدهى جهانى مى پردازيم.
1- مرد ايرلندى: مارتين اسكورسيزى با فيلم 
«مرد ايرلنــدى» باز هم به دنياى گانگســترى 
برمى گــردد. اين فيلم داســتان يــك تبهكار 
حرفه اى و كهنه ســرباز جنگ جهانى دوم را 
روايت مى كند كه در حيــن خدمت در ايتاليا 
مهارت هاى خود را تقويت كرده است. حاال كه 
او مرد پيرى است راجع به اتفاقاتى كه موجب 
شدند او يك تبهكار حرفه اى شود فكر مى كند. 

در اين فيلم رابرت دنيرو، آل پاچينو و جو پشى 
بازى مى كنند.

2- جوجو رابيت: فيلمى در ژانر كمدى سياه 
كه تايكا وايتيتى آن را كارگردانى كرده اســت. 
داســتان اين فيلم راجع به پسرى عضو سازمان 
جوانان هيتلرى ست كه متوجه مى شود مادرش 
يك دختر يهودى را در اتاق زيرشيروانى شــان 
پنهان كرده است. تنها دوست اين پسر دوستى 
خيالى است كه در هيبت نسخه اى احمقانه از 

آدولف هيتلر ظاهر مى شود.
3- داستان ازدواج: درامى كمدى به كارگردانى 
نوآ بامباك اســت. بازيگــران اصلى اين فيلم 
اسكارلت جوهانسون و آدام درايور هستند. اين 
فيلم داستان يك كارگردان نمايش و يك بازيگر 

است كه درگير طالقى فرساينده شده اند.
درامــى  4- روزى روزگارى در هاليــوود:
كمــدى به نويســندگى و كارگردانى كوئنتين 
تارانتينو است. در اين فيلم لئوناردو دى كاپريو، 
برد پيت و مارگو رابى ايفاى نقش كرده اند. اين 

فيلم داستان ريك دالتون ستاره سابق سريال هاى 
وسترن است كه ديگر شانس با او يار نيست.

5- زنان كوچك: فيلم تاريخى درام است كه 
هفتمين اقتباس سينمايى از داستان سال 1868 
با همين نام است. در اين فيلم كه توسط گرتا 
گرويگ نوشــته و كارگردانى شده، بازيگرانى 
معروفى همچون سورشــا رونان ، اما واتسون 

و فلورنس پيو و مريل استريپ بازى مى كنند.
6- انــگل: فيلم آخــر بونــگ جون-هو 
Bong) كارگردان كره اى ا ســت  Joon-ho)
كه امسال در جشــنواره كن و به عنوان نخستين 
فيلم كره اى، جايزه نخل طال و همچنين بهترين 
كارگردانى را گرفت. انگل، داستان خانواده فقيرى 
را روايت مى كند كه همگى بيكار هستند و به طور 

اتفاقى با خانواده اى ثروتمند آشنا مى شوند.
7- فورد در برابــر فرارى: درام زندگينامه اى 
ا ســت كه توســط جيمز منگلود كارگردانى 
شده اســت. داستان فيلم درباره تالش شركت 
خودروســازى فورد براى شكســت شركت 

فرارى در مسابقات 24 ســاعته اتوموبيل رانى 
در لو مان است. در اين فيلم مت ديمون بازى 

كرده است.
8- جوكر: تريلرى روانشناسى ست كه توسط 
تاد فيليپس كارگردانى شــده اســت. اين فيلم 
براســاس يكى از شــخصيت هاى كتاب هاى 
كاميك دى ســى يعنى جوكر بــا بازى واكين 
فينيكس ساخته شده اســت. داستان اين فيلم 
راجع به يــك كمدين شكســت خورده به نام 

آرتور فلك اســت كه تبديل به جنايتكارى در 
گاتهام سيتى مى شود.

9- 1917: فيلمى جنگى به كارگردانى ســم 
مندس اســت كه در آن جرج مكاى و چارلز 
چپمن ايفاى نقش كرده اند. داســتان اين فيلم 
در بهار سال 1917 در زمان جنگ جهانى اول 
مى گذرد و داستان 2 سرباز جوان بريتانيايى ست 
كه مأموريتى به ظاهــر غيرممكن را بايد انجام 

دهند.

imdbمتاكريتيكراتن توميتوزنام فيلم /منبع امتياز دهنده

96941/8٪مرد ايرلندى
80578٪جوجو رابيت
95931/8٪داستان ازدواج

85838/7٪روزى روزگارى در هاليوود
95913/8٪زنان كوچك

99925/8٪انگل
92813/8٪فورد در برابر فرارى

69596/8٪جوكر
1917٪90797/8

نگاهى به نامزدهاى بهترين فيلم در اسكار 2020 

امشب كدام فيلم اسكار مى گيرد؟

116كتابخانه  هم اكنون 
عمومى بــا زيربناى 46

هزار و 312 در اســتان 
همدان بــه ارائه خدمات 
116 وجود  مى پردازند.» 

در  عمومــى  كتابخانــه 
استان همدان يعنى به طور 
تقريبى به ازاى هر هزار و 
500 نفر يك كتابخانه در 

استان وجود دارد
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مجلس يازدهم بايد پشتيبان ديپلماسى 
مقاومت باشد

 حضــرت امام خمينى(ره) مجلس را عصاره دموكراســى ايرانى و 
اســالمى و ابزارى براى اقتدار مردمى در كشــور مى دانستند. بر همين 
اساس تأكيد داشتند انتخابات مجلس پرشور و بدون تأخير و بارعايت 
ضوابط قانونى انجام شود و با حضور گسترده مردم در پاى صندوقهاى 

رأى، بتوانند بهترين ها را براى پيشرفت كشور به مجلس بفرستند.
 بــه گزارش ايرنا، يكى از ده ها مالك براى انتخاب كانديداهاى اصلح، 
نوع نگاه افراد به شرايط منطقه اى و فرامنطقه اى جمهورى اسالمى ايران 
و سياســت هاى آينده كشورمان است. در ســال هاى گذشته و از سال 
2011 تاكنون محور مقاومت تحت شــديدترين توطئه ها، تخريب ها و 
درگيرى هايى بوده كه از جانب دولت هاى غربى تحميل شــده است. 
كشــورهايى كه اين توطئه را به عنوان سدى در مقابل دومينوى سقوط 
ديكتاتورها در منطقه طراحى كردند تا بتوانند هم از توان نيروهاى مدافع 
اسالم، بيدارى اسالمى و مقاومت بكاهند و آنها را درگير مسائل داخلى 
كنند، و هم اينكه در صفوف انقالبيون شكاف ايجاد كنند. انحراف ايجاد 
شــده در انقالب مصر، شكاف ايجاد شــده در ليبى، راه اندازى جنگ 
داخلى در يمن، سركوب انقالبيون در بحرين، راه اندازى جنگ تمام عيار 
در سوريه بخشى از اين سناريوهاى تخريبى محور غربى صهيونيستى 
است كه با تزريق نيروهاى تكفيرى و مسلح به كشورهاى حوزه مقاومت 
اين پازل را تكميل كردند. خوشــبختانه مقاومت اسالمى در سال هاى 
اخير با طراحى و بازتعريف نيروها، امتداد استراتژيك خود را از تهران تا 
مديترانه تثبيت كرد و امروزه دشمنان به نوعى سرشكسته شده اند كه براى 
پياده كردن سياســت هاى خود به ترور فرماندهان محور مقاومت روى 
آورده اند، اقدامى كه به دميدن خون تازه در رگ هاى مقاومت منجر شد.

در چنين شرايطى و باتوجه به تأكيد رهبر معظم انقالب اسالمى، دولت 
جمهورى اسالمى ايران و دستگاه ديپلماسى بر ادامه راه مقاومت و شهيد 
سليمانى ها، مجلس آينده بايد بتواند در سطح بين المللى و امور جهانى، 
تسهيل گر سياست خارجى و مواضع دستگاه ديپلماسى باشد. پيگيرى 
سياست خارجى مبتكرانه و دور از انفعال و كمك به ديپلماسى كشورمان 

در اين زمينه، بايد از شعارها و برنامه هاى مجلس آينده باشد.

اصلح گزينى و شايسته گزينى از بين كانديداهاى 
انتخابات مهم است

 شــركت در انتخابات امرى واجب است و افراد نبايد از اين امر واجب پرهيز كنند و 
اصلح گزينى و شايسته گزينى در اين انتخابات مهم است

يك عضو فراكســيون واليى مجلس شــوراى اســالمى تأكيد كرد: شركت در انتخابات 
به معنى خودباورى، خداباورى و مردم محورى اســت. كشور جمهورى اسالمى ايران بر 
مبناى اين معيارها شكل گرفته، رهبر آن نائب امام زمان(عج) بوده و نه تنها مجتهد دينى و 

مذهبى است بلكه در عرصه سياسى هم كشور و مردم را رهبرى مى كند.

حجت االســالم حسن نوروزى در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر لزوم حضور حداكثرى 
مردم پاى صندوق هاى رأى انتخابات مجلس شــوراى اسالمى ادامه داد: حضور مردم در 
انتخابات  مختلف و در عرصه هاى گوناگون نشان مى دهد كه ايران مانند كشورى خودكامه 
همچون عربســتان سعودى نيست، بلكه در جمهورى اسالمى ايران اقشار مختلف مردم 
در تعيين سرنوشــت خود نقش دارند و به نظام و انقالب پايبند هســتند. خود اين مردم 
انقالب آفرين بوده و خودشــان از اين انقالب بهره مند هســتند. وقتى افراد در انتخابات 
شركت مى كنند به اين نتيجه مى رسند كه من مى توانم در سرنوشت كشور تأثيرگذار باشم 

و با رأى خود رئيس جمهور و نماينده مجلس شوراى اسالمى را تعيين كنم.
وى ضمن اين كه تحريم انتخابات را كارى برخالف منافع مردم و منافع كشــور دانست، 

عنوان كرد: تحريم انتخابات خيلى بد است اگر نگوييم خيانت ولى به معناى خنثى بودن 
در مقابل خود، در مقابل جامعه و در مقابل كشور است. افرادى كه در انتخابات شركت 
نمى كننــد خود را از يك حق الهى محروم كرده و يــك خودتحريمى براى خود ايجاد 

مى كنند.
نوروزى در پايان اضافه كرد: كسى كه سفيد رأى مى دهد يعنى فردى است كه در كشور 
جمهورى اســالمى ايران زندگى مى كند ولى فكر نمى كند كه سياست به چه معنا بوده و 
چگونه بايد مشاركت داشته باشد؟ كانديداهاى مختلفى در مناطق گوناگون وجود دارند، 
بايد توجه كنيم كه اصلح گزينى و شايســته گزينى امر مهمى است. در پايان تأكيد مى كنم 

كه شركت در انتخابات امرى واجب است و افراد نبايد از اين امر واجب پرهيز كنند. گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com
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نيلوفر بهرمندنژاد»
 مشاركت گسترده در يازدهمين دوره 
اســالمى  شــوراهاى  مجلس  انتخابات 
مبين فهم سياســى مردمى است كه براى 
تعيين آينده خود پاى صندوق هاى رأى 
حاضرشــدند و فارغ ازهرنتيجه اى يقينًا 
پيروز واقعــى مردمى خواهنــد بود كه 
به ياوه گويى هــاى بيگانگان پايان دادند. 
صندوق هاى  درپاى  مردم  حضورپرشور 
رأى نشــان از قدرشناسى مردم ازنعمت 
اســتقالل وآزادى و اعتماد به جمهورى 

اسالمى مى باشد.
انتخابــات و حضور همگانــى مردم در 
اين عرصه از دســتاوردهاى مهم انقالب 
اســالمى است كه طى آن مردم خودشان 
سرنوشتشــان را تعيين مى كنند، به همين 
منظورحضورآگاهانــه مردم در انتخابات 
مى تواند نقش بســيارمهمى درسرنوشت 

آينده كشور داشته باشد.
گزارش هاى مردمــى خبرنگارهمدان پيام 
ازاظهارات مردمى نشان مى دهد كه الزم 
است همه به عنوان يك ايرانى نقش خود 
را براى حضــور حداكثرى در انتخابات 
انجام دهند تا عالوه بر حضور پرشور و 
نشاط، اميد را در جامعه و نااميدى را به 

دشمنان هديه كنند.
فراهانى كه يكى ازكارمند باسابقه دولت 
اســت دراين باره مى گويد: همان طور كه 
مقام معظم رهبرى فرمودند: مجلس نقش 
بســيارى مهمى به عنوان يكى از قواى 3
گانه در كشور دارد؛ اگر مردم با بصيرت 
و روشــن بينى و درايت بــه نامزدهاى 
اصلــح رأى بدهند و آنــان بتوانند وارد 
مجلس شوند، قطعًا بسيارى از مشكالت 

كشور حل خواهد شد.
راهكار و انديشه هاى جديد و مترقيانه كه 
با اخالص و تقواى سياسى صورت گيرد 
بســيارى از چالش ها را با انگشت تدبير 

خود گره گشا خواهد كرد.
امروز در دنياى امــروز، نظام جمهورى 
مردم ساالرى  از  تنها  نســخه اى  اسالمى 
دينى است، شــركت مردم در انتخابات 
به صــورت  درحقيقــت  نماينــدگان 
باكفايت  مديران  انتخابات  به  غيرمستقيم 

و بادرايت اجرا خطا مى باشد.
ايمانى كه در شــغل پرســتارى خدمت 
مى كند به خبرنگارمــا مى گويد: افرادى 
كه با انديشــه هاى جديدى وارد مجلس 
مى شوند. مى توانند راهكارهاى جديد و 
وســيعى را براى حل معضالت سياسى، 

اجتماعى كشــور را ارائه  اقتصــادى و 
نمايند. ضمن اينكه بدخواهان و دشمنان 
كشــور به صورت دائمى در صدد پايش 
حوادث سياســى داخل كشور ما هستند 
و درصورتى كه مردم به صورت جدى و 
قاطع و انتخابات شركت ننمايند موجب 
طمع ورزى دشــمنان خبيث خواهد شد 
و آنها احســاس خواهند كــرد مردم از 
انقالب و نظام خفه شده اند و بنابراين در 
توطئه هايشان واضح تر و جدى تر خواهد 
شــد اما روزى كه مردم با شور و اشتياق 
در انتخابات شــركت كنند آنان احساس 
دلسردى و يأس و نااميدى خواهند كرد.

جزايــرى، كه از در يكى از مؤسســات 
آموزشــى همدان تدريس مى كند، گفت: 
فرصتى اســت براى  پيش  رو  انتخابات 
اينكه مردم در ايــن عرصه قدرت نمايى 
و جلوه گرى نمايند. مردم بايد با شركت 
پرشــور براى سرنوشــت كشورشان در 
4 ســال آينــده تصميم گيــرى نمايند، 
و همان طــور كــه مقام معظــم رهبرى 
انتخابات  در  شــركت  اصــًال  فرمودند: 
موجب تضمين امنيت ملى كشورخواهد 
شد و با شركت ملت به دنيا ثابت خواهد 
شــد كه مردم حامى انقالب نظام كشور 

هســتند، حتى كسانى كه به ظاهر از نظام 
گله مند هســتند ولى چون دلى در گرو 
كشــور دارند و داراى عرق ملى هستند 
با شــركت در انتخابات به وحدت ملى 
كشــور و اقتدار سياســى بين المللى اش 

كمك خواهند كرد.
سالمى: تشــكيل يك مجلس انقالبى در 
دوره يازدهــم آن، حضور نمايندگانى با 
مواضع و اقدامات شــفاف و روشــن و 
كارآمد همگى در گرو حضور پرشــور 
در انتخابــات اســت و مــردم بايد در 
انتخابات دقت كنند. كسانى كه رفتارهاى 
چندگانــه دارند به مجلس راه پيدا نكنند 
و به كســانى كه در صحنه هاى مختلف 
سياســى، اقتصادى، اجتماعى و... شفاف 
هســتند و بــه ديدگاه هاى خــود پايبند 

هستند رأى بدهند.
يكى ديگراز افراد كه خود را نورى معرفى 
مى كند و در يكى ازدانشــگاه ها فعاليت 
دارد دراين بــاره چنين بيان كرد: ملت ما 

ديگر زمانى براى تكرار اشتباهات ندارند 
و در عين حال كــه به دنبال ارتباط با دنيا 
هســتيم نبايد در برابر كسانى كه به مردم 
ما ظلم كرده اند كوتاه بياييم، آمريكايى ها 
شــايد به وزير خارجه ما لبخند بزنند اما 
با ملت ما دشــمنى دارنــد و با توجه به 
دشمنى آنان با ملت  ما مسئوالن نيز بايد 
حامى حقوق مردم باشــيم و ازمواضع و 

منافع مردم در برابر دشمنان دفاع كنيم.
تحليــل اســتراتژيك يكى از افــراد كه 
دركسوت استاد دانشگاه خدمت مى كند 
به اين صورت است كه انتخابات و رفتار 
انتخاباتى، نوعى كنش و نگره سياســى 
اســت كه با كاركردهاى ساختارى زير 
در  فرهنگى  و  اقتصــادى  سيســتم هاى 
ســطح كالن نظام اجتماعى رابطه دارد. 
انتخابات درواقع، يك نظرسنجى فراگير 
و ملى از كل شــهروندان كشور است و 
انتخاباتى  كميت و كيفيــت مشــاركت 
مردم مى تواند ميزان مشروعت، كارآمدى 

نظام، سياست ها و كارگزاران حكومتى را 
نشان دهد و به دليل فقدان احزاب فراگير 
و توانمند، عدم پايبنــدى كانديد هاى با 
رويكرد قومى و قبيلــه اى به تعهدات و 
وعدهاى انتخاباتى خود، رفتار انتخابات 
خواســته ها  و  تقاضاها  تبيين گــر  مردم 
سياسى و اجتماعى آنها است كه مى تواند 
ديدگاه هــا و نگرش هــاى موجود را به 

كانديدا نمايندگى، تفهيم كند.
يكى ديگر از افراد كه در حوزه سياســى 
فعاليت دارد و تمايلى به معرفى خودش 
نــدارد در اين بــاره اظهاركــرد: نماينده 
مجلس بايد لياقت، اخالق مدارى، آگاهى 
و امانت دارى را داشــته باشد و بتواند با 
شــناخت دقيق از مشكالت كشور براى 
برطرف كردن آنها گام هاى اساســى در 
مجلس بــردارد، بنابراين مــردم هم در 
انتخابشــان به اين نكات توجه ويژه اى 
داشته باشــند تا مجلسى قوى و كارآمد 

در كشور شكل گيرد.

شركت درانتخابات الگويى از تعامل و هم انديشى مردم است

حضور مردم در انتخابات بايد 
گسترده ترو پرشورتر باشد
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بهداشتنكتهدانشگاه
سالمت دانشجويان غيرايرانى زير ذره بين وزارت علوم

 بنابر گفته رئيس سازمان امور دانشجويان وضعيت سالمت دانشجويان غيرايرانى 
شاغل به تحصيل در ايران به ويژه دانشجويان چينى پس از هر سفر،  به محض ورود 

به كشور بررسى مى شود و در صورت لزوم مدتى را در قرنطينه خواهند بود.
مجتبى صديقى در گفت و گو با ايرنا، اظهار كرد: اين دســتورالعمل حاوى 2 بخش 
است كه يك بخش آن به دانشجويان غيرايرانى شاغل به تحصيل در ايران اختصاص 

دارد و كنترل هاى دانشگاه ها روى اين دانشجويان بايد جدى تر شود.
وى افزود: اگر دانشــجوى غيرايرانى به كشــور خود ســفر مى كند، اداره بهداشت 
دانشگاه هاى كشور بايد پس از بازگشت دانشجو به ايران، سالمت اين فرد را بررسى 

كنند.
معاون وزير علوم خاطرنشان كرد: بررسى سالمت دانشجويان غيرايرانى شامل تمام 
كشــورها مى شود زيرا سطح نفوذ و شيوع كرونا در كشور اين دانشجويان مشخص 

نيست.

پروتئينى براى مقابله با آلزايمر
 محققان موفق به طراحي پروتئيني شده اند كه از تجمع پروتئين هاي عامل آلزايمر 

جلوگيري مي كند. مهمترين عامل آلزايمر تجمع پروتئيني به نام بتا آميلوئيد است.
محققان پروتئيني طراحي كردند كه از تجمع اين پروتئين جلوگيري كرده و با آلزايمر 

مقابله مي كند.
ــا  ــن پروتئين ه ــام دارد. اي ــد CPP ن ــن جدي ــن پروتئي ــا، اي ــزارش ايرن ــه گ ب
توانايــي دســتيابي بــه تمــام اندام هــاي بــدن از جملــه مغــز را دارنــد و به گونــه اي 
ــياري  ــد. بس ــري مي كنن ــد جلوگي ــا آميلوئي ــع بت ــه از تجم ــده اند ك ــي ش مهندس
ــا  ــالل در پروتئين ه ــر ناشــي از اخت ــه پاركينســون و آلزايم ــا از جمل از بيماري ه
هســتند و بــه هميــن دليــل طراحــي پروتئين هايــي كــه ايــن اختــالل را برطــرف 
ــوع زوال  ــايع ترين ن ــر ش ــت. آلزايم ــان اس ــراي درم ــري ب ــكار مؤث ــد راه كن
ــرار  ــر ق ــي و... را تحت تأثي ــاي كالم ــكار، مهارت ه ــه، اف ــه حافظ ــل اســت ك عق

مي دهــد.

بيمارى هاى قلبى در ديابتى ها 2 تا 4 برابر شايع تر است
 بيمارى هاى قلبى در افراد ديابتى 2 تا 4 برابر شايع تر است و نكته مهم اين است 

كه سكته قلبى اصوال در بيماران ديابتى بدون عالمت رخ مى دهد.
يك فوق تخصص غدد با عنوان اين مطلب كه رژيم غذايى ممنوعه براى افراد ديابتى 
وجود ندارد، تأكيد كرد: اين افراد مى توانند همه چيز بخورند اما بايد حجم و مقدار 

آن كم باشد.
بــه گزارش مهر، محمدرضا مهاجرتهرانى با عنــوان اين مطلب كه افراد ديابتى بايد 
نســبت به كنترل كربوهيدرات غذايى دقت كنند، گفت: بيماران ديابتى بايد از نان، 

برنج و ماكارونى در برنامه غذايى روزانه خود كمتر استفاده كنند.
وى با بيان اين مطلب كه بيماران ديابتى بايد حداقل هر 3 ماه يك بار نسبت به كنترل 
بيمارى خود نزد پزشــك بروند، ادامه داد: متأسفانه بيمارى هاى قلبى در افراد ديابتى 
2 تا 4 برابر شايع تر است. ضمن اينكه سكته قلبى در بيماران ديابتى نيز اغلب بدون 

عالمت رخ مى دهد.

ثبت 360 هزار پرونده در سامانه طالق
 مديركل مشــاوره و امور روانشناختى سازمان بهزيســتى كشور با اشاره به اتصال 
سامانه طالق به 22 استان كشور خبر از ثبت حدود 360 هزار پرونده در سامانه طالق 

موسوم به سامانه تصميم براى نوبت دهى طالق داد.
بهزاد وحيدنيا در گفت وگو با ايرنا افزود: 22 اســتان به ســامانه طالق وصل هستند و 
اين سامانه در حال ثبت اطالعات درخواست طالق زوج ها است. سامانه تصميم براى 
نوبت دهى اينترنتى درخواســت طالق توافقى و طالق يك طرفه به درخواست زوج يا 
زوجه از سوى سازمان بهزيستى كشور به منظور ارجاع آنها به مشاوره و انصراف آنان 
از طالق راه اندازى شده است. وى گفت: براى تعميم سامانه تصميم به سراسر كشور، 

200 ميليارد تومان براى سال آينده پيشى بينى شده است

فعال سازى ماده 12 قانون رفع موانع توليد، كمكى براى 
نوسازى ناوگان تاكسيرانى

 مديرعامل اتحاديه تاكسيرانى شهرى كشور معتقد است فعال سازى ماده 12 قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير، كمكى به نوسازى ناوگان تاكسيرانى است و همه تالش ها 

در وزارت كشور و اتحاديه تاكسيرانى اين است كه از ظرفيت هاى آن استفاده كنيم.
مرتضــى ضامنى در گفت وگو با ايرنا افزود: چنانچه ظرفيت ماده 12 قانون رفع موانع 
توليــد رقابت پذير فعال شــود، پرداخت مبلغ مورد نظر در مبحث نوســازى ناوگان 
تاكسيرانى توسط رانندگان تاكسى هم كاهش مى يابد و آنها براى نوسازى تاكسى هاى 
فرسوده استقبال خوبى خواهند كرد. وى گفت: پيش از اين نيز طرح به صورت پايلوت 

اجرا شده و نتيجه خوبى هم در برداشته است.

ارائه خدمات رفاهى به بازنشستگان بايد تسهيل شود
 مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى بر اين باور است فعاليت در حوزه رفاهى 
به ويژه در بخش گردشــگرى عالوه بر توسعه جدى به بازنشستگان بايد سهل و آسان 
شــود. به گزارش مهر، اكبر افتخارى اظهار كرد: ارتباط ما با عزيزان بازنشسته بايد هم 
در فضاى مجازى، هم به صورت چهره به چهره و هم در گفت وگوى تلفنى كه در مركز 
پاسخگويى انجام مى شود از روى احترام و با حفظ شأن اين عزيزان انجام شود و حتمًا 

بايد منطبق با استاندارهاى موجود در حوزه ارتباط با ذى نفعان باشد.
وى همچنين گفت: تمامى درخواســت هاى رســيده به مركز پاسخگويى بايد تا ارائه 
پاسخ كامل به متقاضيان پيگيرى شود. بنابراين الزم است تا ابزارها و فناورى هاى جديد 

در اين مركز به كار گرفته شود و اين موضوع در اولويت اصلى كارى ما خواهد بود.

پادزهر نااميدى در جوانان چيست؟
 زندگى اقشــارى از جامعه به ويژه جوانــان و نوجوانان با كمترين 
مشكالت و مصائب گاه به ياس ختم مى شود كه در صورت بى توجهى 
به ارائه پادزهرهاى مناســب، فرداى اين قشر حساس را به مرز نيستى 

مى كشاند.
كج خلقى، كم تحملى، پرخاشگرى، بى اشتهايى، جويدن ناخن، پرسه زدن 
و راه رفتن با بى قرارى، مجموعه نشــانه ها و عالئم وجود اســترس و 
نااميدى در جوانان و نوجوانانى اســت كه در ميانه تغييرات هورمونى 
بدن، نگاه هاى كنجكاوانه و حســاس والدين و حوادث ناجوانمردانه 
جامعه گرفتار شده اند. اختالالت روانى-رفتارى كه آخرين آمار وزارت 

بهداشت هم آن را تأييد مى كند.
ايرج حريرچى سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
در اين  باره اعالم كرد: 23/4 درصد از بالغان در ايران دچار يك اختالل 
روانپزشكى هســتند كه 27/6 درصد اين افراد را زنان و 19/4 درصد 
را مردان تشــكيل مى دهند؛ از هر 4 نفر باالى 15 ســال يك نفر دچار 

اختالل روانپزشكى است. 
آنچه اين روزها بيش از همه موجب نگرانى خانواده ها شده و سرگردان 
به دنبال راه چاره اى مى گردند اما در سايه كم توجهى مسئوالن و فضاى 

اجتماعى، به درِ بسته مى خورند.
موضوعى كه به باور روانشناسان، نياز به هميارى گروهى ميان خانواده، 
رسانه و مســئوالن دارد تا بتوان با تشكيل گروه درمانى، ايجاد فضاى 
پرنشــاط و پركردن فراغت جوانان و نوجوانان بر اســاس ميل آنان نه 
خانواده در كنار پخش نكردن فيلم ها و ســريال هايى با بار منفى سدى 

جلوى سونامى نااميدى و ياس و آسيب هاى پيرو آن زد.
 احساس بى آيندگى را دريابيم

يك روانشــناس بالينى در گفت وگو با ايرنا، دليل ايجاد احساس يأس 
در ميان قشــرى كه قرار است نيروى فعال آينده كشور شود را اينگونه 
توضيح مى دهد: هدف از درس خواندن دانش آموز و دانشجو، رسيدن 
به آينده اى روشــن و عارى از هر گونه چالش و مشــكالت و كسب 
پايــگاه اجتماعى اســت؛ اما اتفاقاتى همچون ناپايــدارى اقتصادى و 
منازعات اجتماعى و بسيارى موارد ديگر كه در ماه هاى گذشته شاهد 
آن بوده ايم، احساس بى آيندگى و نااميدى از آينده را در ميان اين قشر 

جامعه به وجود آورده است.
اصغر كيهان نيا در تكميل سخنان خود، به نمونه هاى بارز اين احساس 
در جمالتــى كه نوجوانان و جوانان بر زبان مى رانند اشــاره مى كند و 
مى گويد: همين كه عنوان مى كننــد «نتيجه اين همه تحصيل بى كارى 
اســت يا چرا ازدواج كنم و يكى مانند خــود را تحويل جامعه دهم!» 
حكايت از وجود احساس بى آيندگى در ميان جوانان و نوجوانان دارد؛ 
اينها جمالتى اســت كه از زبان مراجعه كنندگان خود شنيده ام و تصور 
واهى نيست. اين مشاور و نويسنده كتاب هاى خانواده، انتشار اخبارى 
مربوط به جنگ و منازعات اجتماعى را هم در اشــاعه يأس و نااميدى 

بى تأثير نمى داند.
  عوامل همذات پندارى را برچينيم

كيهان نيا درباره راهكارهاى پيشــگيرى از اشــاعه سم يأس و نااميدى 
يادآور مى شــود: ورزش كردن زيــاد به دليل اينكه كامال فرد را از نظر 
جســمى و روحى به تعادل مى رساند بسيار مؤثر است. شادى و نشاط 
هم درمانگر اســت اما وقتى از اينها ياد مى كنيم نگاه ها به اين ســمت 
كشانده مى شود كه شادى كجا بود. همين صحبت، مسئوليت مسئوالن 
مربوطــه را 2 چندان مى كند مبنى بر اينكه با ايجاد فضاى با نشــاط و 
شــادى آور و پخش نكردن برنامه ها و سريال هاى پر درد و آالم بتوانند 

اين فضاى نااميدى را اندكى كنار بزنند.
وى خاطرنشــان مى كند: يادمان نرود انتشــار فيلم و همچنين مطلبى 
سراسر آشــوب و چالش و غم در جرايد براى اقشار مختلف جامعه، 
ايجاد همذات پندارى مى كند و همواره بــر دردهاى آنان مى افزايد بر 
همين اساس بايد كسانى كه به ارزيابى و كنترل اين سريال ها و فيلم ها 
مى پردازند حتما با يك روانشــناس و جامعه شناس مشورت كنند تا 

بدآموزى ها كنار برود. 
 در چيدمان اوقات فرزندان از آنان مشورت بگيريم

كيهان نيا متذكر مى شــود: خانواده هم به عنوان كانون پرورش و رشــد 
فرزندان، نخستين مدرســه آموزش خودكنترلى، مهارت هاى زندگى 
فــردى و اجتماعى و بزرگترين مانع اشــاعه يأس اســت اگر والدين 
با فرزندان همراه و همگام باشــند؛ اما متأســفانه شاهديم برنامه هاى 
فوق العاده براى پر كــردن وقت نوجوان و جوان به ميل والدين چيده 
مى شود نه تمايل فرزندان. در صورتى كه بايد چيزهايى باشد كه مورد 

عالقه و شادى بخش و روحيه بخش نوجوانان و جوانان باشد.
وى تأكيد مى كند: اين نوع برنامه ريزى نوعى بى برنامگى به دنبال دارد و 
يكى از عوامل كشيده شدن اين قشر فعال جامعه به سمت مصرف انواع 
موادمخدر مى شــود. پس يادمان نرود ايجاد فضاى گروه درمانى، انجام 
حركت هايــى براى تخليه انرژى و روانى و هيجانى موجب مى شــود 

شوك هاى مختلف افراد را ناايمن و موجبات فرار را فراهم نكند.

ابتكار: بريدن دوباره ترمز قيمت ها 
 روغن ترمز ناياب شده!!

ايران: عده اى در رقابت انتخابات غرق شده اند 
 راهى براى نجات هست!! 

بهار: تعظيم نمايندگان مقابل دولت 
 پاچه خوارى مد شد!!

جوان: تراژدى كنترل شده در درخت گردو 
 سياست به گردوها سرايت كرده؟؟! 

خراســان: رئيس جمهور افغانســتان فردوسى و ســعدى فارسى را 
دزديده اند؟!

 استاد به نظرت با اين توهين مى تونى دوباره بياى ايران؟؟؟
تجارت: دعواى كودكانه ترامپ و پلوسى

 دعوا نيست دارن روابط اجتماعى ياد مى گيرن!! 
شروع: سايه سنگين سوداگران بر بازار مسكن 

 سايشون سنگين نيست ترازوى مسكن مشكل داره!! 
اصالحات: پلوسى كپى متن نطق ساالنه ترامپ را پاره كرد

 حتمًا متنش نمره تك آورده؟!!
قدس: مشق هاى ناتمام مجلس 

 اين وسط ها مشق نوشتن ازمد افتاد!!
مردم ساالرى: كرونا هنوز وارد كشور نشده است

 شايد از پا افتاده نمى تونه از ديوار چينى بياد باال 
ابرار ورزشى: گل محمدى: مى توانيم خودمان را مقابل استقالل محك 

بزنيم
 با چى دسته گل يا توپ به گل؟؟

هدف ورزشى: دربى با صداى فردوسى پور؟
 خارجى ها تغيير صدا مى دن تا محبوب بشن!!

ايرنا: هنگ كنگ خواستار برخورد همدالنه بانك ها با وام گيرندگان شد 
 بــه نظر از بانك هاى هنگ كنگ وام بگيريم نصف پولمونو نگه 

نمى دارن!!
گل ورزشى: دياباته: بازى نكنم، ناراحت مى شوم 

 معلومه شيطونيا؟؟ 

هزار و 800  ميليارد تومان معوقات 
فرهنگيان در انتظار تخصيص بودجه

 غير از حقوق و مزاياى مســتمر، حق التدريس معلمان شاغل از 
مهمترين واريزى هاى ماســت كه هزار و 800 ميليارد تومان است. 
تالش ما اين اســت كه تا 29 اســفند اين هــزار و 800 ميليارد  را 

پرداخت كنيم.
معاون برنامه ريزى و توســعه منابع وزارت آموزش وپرورش گفت: 
تغييــرات ســاختارى و اصالحات آموزش وپرورش اگر همســو و 
هم راســتا باشــد، مى توانيم جوان هايى را تربيت كنيم كه آينده را به 

خوبى به دست بگيرند.
بــه گزارش مهر، على ا...يار تركمن درباره تعلق عيدى به دانشــجو 
معلمان گفت: درخواست مى كنم دانشجومعلمان و همكاران جوانان 
ما هرگونه مطالبه اى براى بهبود شرايط كاريشان دارند در چارچوب 
قوانين و مقررات ذى ربط باشــد. در صورت داشــتن درك درست 
از قوانين اســت كه مى توانند مطالبه كرده و خواسته هاى خود را به 
گوش مسئوالن برسانند. اگر اين خواسته ها با قوانين مغايرت داشته 
باشــد ما هم نمى توانيم كارى انجام دهيم و ممكن است شكافى بين 

دانشجومعلمان و آموزش وپرورش ايجاد كند.
وى ادامــه داد: دولت ميزان و نحوه پرداخت عيدى كاركنانش را هر 
ساله طبق مصوبه اى مشــخص و ابالغ مى كند و در آن قيد شده كه 
مالك، اشتغال به خدمت تمام وقت است و هرچقدر از ميزان اشتغال 
آنها كم شــود از عيديشان نيز كســر مى شود. سؤال اين است كه آيا 
دانشجومعلمان مشــمول به تحصيل اند يا مشغول به كار؟ بر اساس 
قانون متعهدين به خدمت، دانشــجومعلمان را رسمى كرده ايم ولى 

آنها اشتغال به كار ندارند بلكه مشغول تحصيل اند.
وى ادامــه داد: بنابراين نمى توانيم عيدى به اين گروه بپردازيم. يكى 
از نماينــدگان مجلس اين موضــوع را مطرح و بــه انتظارى براى 
دانشجومعلمان تبديل كرده اســت، اما ما به تنهايى قادر نيستيم اين 

كار را انجام دهيم. 
البته اســتعالم كرده ايم ولى تــا زمانى كه مجوزهــاى قانونى در 
دســترس آموزش وپرورش نباشــد نمى توانيم ايــن كار را انجام 
دهيم. در پاســخ به استعالم از ســازمان ادارى و استخدامى، آنها 
هــم اعالم كردند كه حتمًا اشــتغال به كار تمام وقــت بايد براى 

پرداخت عيدى وجود داشته باشد.
ا...يــار با بيان اينكه گاليــه از نمايندگان مجلــس دارم، گفت: اگر 
نمايندگان در اين برهه زمانى، دلســوزى دارند بايد اين دلسوزى در 

تمام عملكردشان باشد. 
بنــد  در  كــه  ديــدم  بودجــه  تلفيــق  كميســيون  از  گزارشــى 
ــى  ــى تمام ــاى اختصاص ــى درآمده ــره 9، تمام ــه تبص ــى ب الحاق
دانشــگاه ها و حتــى مراكــز آمــوزش فنــى و حرفــه اى وزارت كار 
ــه  ــا توجهــى ب ــد ام ــوازن، مســتثنى كرده ان ــون مت را از اجــراى قان

آموزش وپــرورش نشــده اســت.
ــرورش دلســوزى  ــراى آموزش وپ ــرار اســت ب ــدگان ق  اگــر نماين
ــات در  ــه امكان ــه هم ــم ك ــت كني ــمتى حرك ــه س ــد ب ــد باي كنن
مصوبــه،  ايــن  در  اگــر  و  باشــد  آموزش وپــرورش  اختيــار 
آموزش وپــرورش هــم شــامل مى شــد 50 ميليــارد تومــان در 
ــرورش  ــه طــور قطعــى در آموزش و پ ــى ب ســاختار بودجــه عموم

قــرار مى گرفــت.

 هوا كمى سرد اســت. كوچه هاى شهر را 
به دنبالش گشــتيم تا حوالــى يكى از همين 
محله هاى ســاده و بى آاليش شــهر پيدايش  
كرديم. خودش مى گويد هنوز تكان هاى زلزله 
سرپل را يادش هست و حاال چنديست مهمان 
شهر همدان شده اند. سن و سالش زياد نيست 
اما درد زودتر از آنچــه فكر كنى او را بزرگ 
كرده است. نام كوچكش «سمير» است. سمير 
يعنى قصه گو، يعنى صاحب افسانه و حاال او 
با همان بغض در گلو خفته و با چشــم هايى 
كه حيران اســت از قصه خودش مى گويد، از 
اينكه دوســت دارد پليس شود، از اينكه دلش 
مى خواهد مثل ديگر بچه ها بازى كند اما درد 
امانش نمى دهد. حاال بايد هفته اى 2 بار و هر 
بار حداقل 3 ساعت با وسايلى كه روى تخت 
دياليز اســت بازى كند شايد بزرگ تر كه شد 
يادش بيايد چه اسباب بازى هاى خاصى داشته 

است.
ســمير قصه ما اين روزها درد كليه امانش را 
بريده است. مادرش نمى داند از كدام دردشان 
بگويد. از درد تنها پســرش، از درد ندارى، از 

درد آوارگى يا از درد...
ســمير به دوربين كه زل مى زند انگار دنيايى 
حــرف نگفتــه دارد امــا به ســختى جواب 
ســوال هايمان را مى دهد، از درس و مدرسه 
است  خوب  درســش  مى گويد  مى پرســيم. 
اما او چند وقتى اســت مدرسه نمى رود! هوا 
سرد اســت و راه مدرسه قطعا درد كليه او را 

دوچندان خواهد كرد!

رئيــس انجمن حمايــت از بيماران كليوى 
اســتان همدان نيز همراهمان هســت. بلوز 
ســمير را باال مى زند، درست نزديك قلب 
كوچكش لوله هاى پالســتيكى «همودياليز» 
آويــزان اســت. معموال ايــن لوله ها روى 
دست بيماران دياليزى قرار دارد اما دستان 
ســمير آنقدر كوچك و ضعيف اســت كه 
مجبــور شــده اند بر روى ســينه اش آن را 

كنند. نصب 
حاج آقــا ميرزايى مى گويد: به دليل شــرايط 
جسمى سمير، هر چه زودتر بايد عمل پيوند 

كليه براى او انجام شود. اما مگر به اين سادگى 
اســت. به فرض پيدا شدن كليه، هزينه خريد 
آن و هزينه هاى درمان و مراقب هاى بعد پيوند 

چه مى شود! 
از او مى پرســيم هزينه خريد يك كليه چقدر 
اســت؟ مى گويد: نرخ مشــخصى ندارد اما 
حدود 60 ميليون تومان با هزينه هاى جراحى 
و بيمارستان و.... خرج دارد. تازه پس از عمل 
نيز بايد تا مدتى دارو اســتفاده كند كه آن هم 

هزينه قابل توجهى دارد!
در تمــام مدتى كه با مادر ســمير و حاج آقا 

ميرزايى حرف مى ز نيم، ســمير كامال زل زده 
به ما! انگار پس ذهنش چيــزى مى گذرد اما 
به زبان نمى آورد! قصه زندگى او شــبيه قصه 
زندگى خيلى از بچه هاى اين شهر نيست! شبيه 
افسانه هاى كهن است. پســركى با آرزوهاى 
بزرگ كه حاال تنها با 10 ســال ســن بايد به 
جنگ تقدير برود! اما قصه سمير اين بار هنوز 
قهرمان ندارد. قهرمان قصه او مردمانى هستند 
كه همين چند وقت پيش وقتى سمير در سرپل 
در خانه كوچكشان نشســته بود و تكان هاى 
زميــن خانه و كاشانه شــان را از آنها گرفت، 
عاشقانه به يارى ســمير و هم سن و ساالنش 
در حلوان يا همان سرپل زهاب شتافتند. اين 
بار نيز تمام مردم ايران قهرمان افســانه سمير 

خواهند شد تا او روزى پليس شود.
منتظر كمك هاى شما براى پيوند كليه سمير 

هستيم
شماره حساب براى واريز كمك

0205350835004
شماره كارت

6037-6919-9016-7348
نزد بانك صادرات بــه نام انجمن حمايت از 

بيماران كليوى شعبه استان همدان
* گزارش: مريم مقدم - مهرداد حمزه

روايت زندگى كودكى از زلزله تا دياليز

افسانه سمير

زمان تأخير پرداخت 
كارانه پرستاران
 از 18 به 12 ماه كاهش 
يافته است

 در يك سال گذشته مدت زمان تأخير در 
پرداخت اضافه كارى پرســتاران از 14 ماه به 
7 مــاه و مدت زمان تأخير در پرداخت كارانه 
پرستاران از 18 ماه به 12 ماه كاهش يافته است.
هنوز در برخى دانشــگاه هاى علوم پزشكى 
كارانه و اضافه كار پرستاران به صورت درهم 
و غيرمجزا پرداخت مى شــود. جدا شــدن 
منبع و پرداخت اضافه كارى و كارانه يكى از 
خواسته هاى پرستاران است،  اگرچه در بيشتر 
اســتان ها اين مشكل حل شده اما اين تخلف 
يا سوءمديريت هنوز در برخى دانشگاه هاى 
علوم پزشكى مشــاهده مى شود كه اگر ادامه 
يابد با اخطــار و اعالم نام دانشــگاه همراه 

مى شود.
در يك ســال گذشــته مدت زمان تأخير در 
پرداخت اضافه كارى پرســتاران از 14 ماه به 
7 مــاه و مدت زمان تأخير در پرداخت كارانه 
پرســتاران از 18 ماه به 12 ماه كاهش  يافته و 

حداكثر زمان تأخير قابل قبول 3 ماه است.

حاال وزارت بهداشــت اعالم كرده با دستور 
وزير بهداشــت در تالشيم كه تا پايان اسفند 
مدت زمــان تأخيــر در پرداخــت كارانه و 
اضافه كارى پرســتاران را بــه حداكثر 3 ماه 
كاهش دهيم يا به روز كنيم و تا پايان اســفند 
همه دانشــگاه هاى علوم پزشكى موظف به 
جداسازى منبع پرداخت كارانه و اضافه كارى 

پرستاران هستند.
معاون وزير بهداشــت گفت: باتوجه به قول 
وزير بهداشــت براى حــذف طرح قاصدك 
در پرداخت كارانه و اضافه كارى پرســتاران 
كارگروه اصالح نظــام پرداخت با همكارى 
معاونت پرستارى، معاونت درمان و معاونت 
توســعه وزارت بهداشــت تشــكيل شده و 
اميدواريم بتوانيم تا پايان امسال نظام پرداخت 
جديد را جايگزين طرح و نرم افزار قاصدك 

كنيم.
حضرتى درباره اجــراى قانون تعرفه گذارى 
خدمات پرســتارى گفت: قبول داريم كه در 
اجراى اين قانون عقب هســتيم اما اگر نظام 
پرداخت اصالح و پرداخت به پرســتاران در 
قالب بســته هاى ارائه خدمت تبديل شــود، 
همان قانون تعرفه گذارى خدمات پرســتارى 

اجرا شده است.
وى در پاسخ به پرسشى درباره ميزان مهاجرت 

پرستاران از كشور افزود: در اين مورد آمارى 
نــدارم زيرا مهاجرت پرســتاران جايى ثبت 

نمى شود.
معاون وزير بهداشت درباره دليل اجرانشدن 
قانون ســختى كار پرســتاران نيــز گفت: تا 
زمانى كه كمبود پرستار حل نشود نمى توانيم 
اين قانون را اجرا كنيم اما تالش براى جبران 

كمبود نيرو ادامه دارد.
وى ادامــه داد: 150 هزار پرســتار شــاغل 
در كشــور داريم اما هر ســال بــا خروج و 
بازنشســتگى تعدادى از پرستاران و ساخت 
بيمارســتان هاى جديد مواجه هستيم. اكنون 
بيمارســتان هايى در مناطق محروم داريم كه 
پزشك و تجهيزات كامل دارند اما به دليل نبود 
پرستار و نبود امكان اقامت پرستاران، پرستار 
ندارند و بسيارى بخش هاى آنها فعال نشده و 

به كلينيك تبديل شده اند.
 برنامه استخدام پرستار

حضرتى گفت: امسال 4 هزار و 500 پرستار 
جذب كرديم و اســفند نيز 4 هــزار و 500

پرستار ديگر در بيمارستان هاى دولتى جذب 
مى شود و اگر هر سال 10 هزار پرستار جذب 
كنيم تا سال 1404 به كف استاندارد موردنظر 
از نظر تعداد پرستار در بيمارستان ها مى رسيم.

وى ادامه داد: 44 هزار دانشــجوى پرستارى 

در مناطق مختلف در كشور در حال تحصيل 
هستند و سالى 11 هزار پرستار فارغ التحصيل 
مى شــوند. 75 درصد پرســتاران مرد و 75
درصد كارشناس هســتند و رشته پرستارى 
ايران از نظــر توليد علمى رتبه دوم منطقه را 
دارد و 25 درصد توليد علم كشور مربوط به 

رشته پرستارى است.
100 پرستار بحران داريم

وى گفت: 100 پرســتار بحران نيز آموزش 
ديده اند و اين آموزش ها را به صورت آبشارى 
به افراد ديگرى انتقال مى دهند و اگر بحرانى 
در كشور رخ دهد تيم ملى پرستارى در بحران 

داريم.
معاون وزير بهداشــت در پاسخ به پرسشى 
درباره تأثير سختى كار و اضافه كارى پرستاران 
در تجرد و طالق آنان گفت: قطعا سختى هاى 
كار پرســتارى و نه فقط شــيفت هاى زياد و 
اضافــه كارى در بروز مشــكالت خانوادگى 
آنان تأثير دارد اما تحقيقى در اين زمينه انجام 
نشده است با اين حال ترك خدمت پرستاران 
را به خاطر مشــكالت اين شغل نداريم زيرا 
نيازهاى اقتصادى هم در زندگى مهم است و 
پرستارى به دليل تضمين شغلى و حقوق نسبتا 
خوب نسبت به رشــته هاى هم رديف جزو 

رشته هاى پر طرفدار در كنكور است.
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دنياى پزشكى چه مى گذرد؟
اتصال مغز انسان به رايانه امسال محقق 

مى شود
 دســتگاهى كه مغز انســان را به يــك رايانه متصل مى ســازد، 
احتمــاال اواخر امســال براى نخســتين بــار در مغز كار گذاشــته 
Elon) بنيان گذار اســتارتاپ  Musk) «خواهد شــد. «ايالن ماس
"نورالينك"(Neuralink) معتقد اســت كه اتصال مغز انســان به 
رايانه ها مى تواند به انسان ها كمك كند كه به ناتوانايى ها و آسيب هاى 
خود غلبه كنند و در نهايت با هوشمندترين "هوش هاى مصنوعى" هم 
رقابت كنند. وى اين به روزرسانى ها را در يك كلمه عالى دانسته است. 
بنابر گزارش ايســنا، اين اســتارتاپ قصد دارد با ساخت تراشه هاى 
رايانه اى قابل كاشــت در داخل مغز انسان، مرز بين بشر و ماشين را 

كم رنگ تر كند. 
گفته مى شود اين تراشه حس المســه كاربران را بازيابى مى كند. اين 
پردازنده سيگنال هاى پيچيده اى را رمزگشايى مى كند كه در داخل مغز 
انســان شكل گرفته اند؛ سپس تراشه آن ها را به اعداد تبديل مى كند تا 
بتواند اين سيگنال ها را پردازش كند. در نتيجه شخصى كه اين تراشه 
در مغز وى كار گذاشته مى شود، امكان كنترل كردن عملكرد عضالت 

بدن را پيدا مى كند. 
 ابداع سوزن هاى بدون درد با فناورى چاپ 4بعدى

پژوهشــگران آمريكايــى با اســتفاده از فناورى چــاپ چهاربعدى، 
ســوزن هايى ابداع كرده اند كه مى توانند دارورسانى را بدون درد و با 
كمترين ميزان تهاجم انجام دهند.  به گزارش ايسنا، شايد در آينده براى 
تزريق دارو و يا گرفتن نمونه خون، به سوزن ها دردناك نيازى نداشته 
باشــيم.  پژوهشگران «دانشــگاه راتگرز (RU)» آمريكا با استفاده از 
روش چاپ چهاربعدى، سوزن هاى باريكى ابداع كرده اند كه مى توانند 
از انگل هايى كه به بافت ها متصل مى شــوند، تقليد كنند و جايگزين 

سوزن هاى كنونى باشند. 
در حالى كه چاپ سه بعدى، اشيا را به صورت اليه اليه درست مى كند، 
فناورى چاپ چهاربعدى با استفاده از مواد هوشمندى كه براى تغيير 
شــكل پس از چاپ برنامه ريزى مى شــوند، فراتر از آن مى رود. بُعد 

چهارم، به مواد امكان مى دهد تا شكل هاى جديدى به خود بگيرند. 

استقبال مردم از استارت آپ ها در سال هاى 
گذشــته افزايش چشمگيرى داشته است. 
يكى از مهمترين اين نوع شركت هاى نوپا، 
تاكســى هاى اينترنتى محسوب مى شوند 
كه با وجود رقباى سرســخت توانســتند 

جايگاهى درخور توجه به دست آورند. 
ظهــور گوشــى هاى هوشــمند و رواج 
اســتفاده از آنها ميان مردم در ســال هاى 
گذشــته موجب پيدايش و بومى شــدن 
استارتاپ هاى تازه اى در ايران شده است 
كه كســب و كار نســبتا خوب و موفقى 
دارند و مردم هم از وجودشــان رضايت 
دارند. از اواسط سال 93 بود كه دارندگان 
گوشى هاى هوشــمند در پايتخت متوجه 
شــدند كه مى توانند بــدون تماس تلفنى 
و پيداكردن شــماره آژانس و يا گرفتن و 
چانه زدن با تاكســى ها ، براى رفت و آمد 
خود وسيله اى تهيه كنند. خودروهايى كه 
عموما تميز و شيك بودند و رانندگان آن با 
برخورد و رفتارى مناسب حاضر مى شدند 
با قيمتى بســيار پايين تــر ازآژانس ها و 
دربســتى ها به جابه جايى مسافران از مبدأ 
مورد نظر به مقصد دلخواه مبادرت بورزند. 
اينجا بود كه استفاده تاكسى هاى اينترنتى 
روزبه روز بيشــتر شد و بازار شركت هاى 
مؤسس اين تاكسى ياب ها هم باال گرفت. 
در اين گزارش سعى شده به هر آنچه كه 
وضعيت اين تاكســى ياب هاى اينترنتى را 
مشخص مى كند پرداخته شود و اطالعات 
كاملى از ابتدا و مســير شــكل گيرى تا 

چالش ها و مزيت هاى آن ارائه شود. 

اينترنتى  تاكسى هاى  تاريخچه   
در ايران

به گزارش ايرنا، در بــازار ايران با وجود 
حضور بازيگران جديد شاهد فاصله قابل 
توجه با كسب وكارهايى هستيم كه زودتر 
به راه افتاده اند و بيش از ديگران به رشــد 
رسيده اند. البته كه نخستين بودن سختى ها 
و هزينه هايــى را به همــراه دارد از قبيل 
فرهنگ سازى براى استفاده از راه جديدى 
براى تاكسى گرفتن و ايجاد حس امنيت و 
اطمينان در بين مشتريان كه حاضر باشند 
آژانس مطمئنى را كه ســال ها مشترك آن 
هســتند رها كنند و به يك سيستم آنالين 
اعتماد كنند. بــا اين حال جلب اعتماد به 
يك كســب وكار مانند تاكســى اينترنتى 
بــا گذر زمان و با صــرف هزينه زياد رخ 
مى دهد و بازيگــران جديد هرچند ديگر 
نياز به فرهنگسازى ندارند اما بايد بتوانند 
مزيت هاى تــازه  اى را نســبت به رقباى 
موجود به بازار نشان دهند. بازيگر متعدد 
خوب اســت؟ همواره حضور بازيگران 
متعــدد در يك بازار بــه رقابتى بودن آن 
تعبير مى شود اما برخى كارشناسان معتقدند 
بازيگرانى به رشــد بــازار رقابت كمك 

مى كنند كه قواعد بازى را بلد باشند. 
كمــى  و  كيفــى  مقايســه   

اپليكيشن هاى تاكسى اينترنتى
آنچه سبب مى شود مسافران براى سفرهاى 
درون شــهرى خــود، يك اپليكيشــن را 
نسبت به اپليكيشن ديگرى ترجيح دهند 
به عواملى چون كارايــى و راحتى كار با 

اپليكيشن، در دســترس بودن ماشين هاى 
متعدد، رعايت احترام به حقوق مســافر و 
از همه مهمتر قيمت مناسب، بستگى دارد. 
مســافرانى كه از خدمات اين شركت ها 
اســتفاده مى كنند به دنبال سرويســى با 
كيفيت تر و البته قيمت پايين تر باشــند؛ از 
آن طرف اپليكيشــن هاى تاكسى اينترنتى 
ســعى مى كنند تا قيمت خود را نسبت به 
رقبا پايين  نگه دارند تا مســافران بيشترى 
نصيبشــان شــود. البته بايد توجه داشت 
هزينه سفر در همه اين اپليكيشن ها بسته 
به ســاعات روز، ميــزان ترافيك، حجم 
درخواست ها، وضعيت آب وهوا و تعداد 
ماشــين ها در هر منطقه، تغيير مى كند؛ در 
نتيجه قيمت ها هميشه در نوسانند و ثابت 

نيستند.. 
 معايب تاكسى هاى اينترنتى

كافى اســت كمى هوا ســرد شود يا چند 
قطره باران ببارد، ديگر همه ماشين ها، حتى 
تاكســى هاى آنالين هم كمياب مى شوند. 
تازه اگر موفق شــويد يك تاكسى آنالين 
گير بياوريد گاهى فاصله تاكســى آنقدر 
زياد اســت كه راننده حاضــر به طى اين 
مســافت براى رســيدن به شما نيست و 
ســفر را هم خودش لغو نمى كند تا امتياز 
منفى نگيرد. در اين حالت مســافر مجبور 
است خودش سفر را لغو كند تا تكليفش 
مشخص شود. متأسفانه در اين گونه موارد 
تماس با پشتيبانى هم تأثيرى ندارد. مشكل 
ديگر تاكســى هاى آنالين به نداشتن بيمه 

سرنشين بر مى گردد. 

در شــرايط معمول براى سرنشينان يك 
وســيله نقليه كه دچار حادثه مى شــوند، 
2 حالت ايجاد مى شــود؛ يا سرنشينان به 
دليل داشتن رابطه فاميلى و نسبى با راننده، 
مشــمول پرداخت خســارت مى شوند؛ 
يــا اينكه رابطه سرنشــين و راننده غير از 
اين اســت. در صورتىكــه راننده مذكور 
راننده آژانس، خودروهاى مسافركشى يا 
وانت هاى مخصوص حمل بار باشد، طبق 
قانون بايد بيمه نامه اى تهيه شود كه به دليل 
كاربرى خاص ايــن خودروها، حق بيمه 
بيشترى پرداخت مى شــود. اين در حالى 
اســت كه بيمه خودروى بيشتر رانندگان 
تاكسى هاى آنالين به جاى بيمه با كاربرِى 
مسافركش با نوع كاربرى شخصى صادر 

شده است. 
 تقابــل ســنت و مدرنتينــه و 

چالش هاى آن
تاكسى هاى اينترنتى ضمن آنكه طرفداران 
خاص خود را دارد، مخالفان سرســختى 
هم دارد. رانندگان تاكســى و آژانس هاى 
كرايه از ورود اســنپ و تپسى به سيستم 
حمل ونقل شــهرى راضى نيســتند چون 
مشــتريان آنهــا كاهش يافتــه و به گفته 
خودشان بازارشان كساد شده است. اواخر 
اسفند ماه 1395 بود كه جمعى از رانندگان 
تاكسى هاى تلفنى در اعتراض به فعاليت 
اين 2 ســرويس اينترنتــى مقابل مجلس 
ايران تجمع كردند و با غيرقانونى خواندن 
فعاليت اين 2 اپليكيشن، خواستار رسيدگى 

مجلس به اين موضوع شدند. 

خداحافظى «بلك برى» با دنياى موبايل
 پايان عصر گوشى هاى «بلك برى» رسما اعالم شد. حساب كاربرى 
توييتر «بلك برى» در بيانيه اى اعالم كرده اســت كه ديگر گوشى هاى 
«بلك برى» تحت ليسانس TCL توليد نخواهند شد و اين شركت از 

بازار موبايل خارج مى شود. 
گوشــى هاى «بلك برى» زمانى دفتر كار قابل حمل هر تاجرى بودند. 
آن ها با كيبورد فيزيكى QWERTY شــناخته شده ى خود گزينه ى 
مناســبى براى تايپ ايميل در هر لحظه و هــر مكانى بودند؛ چيزى 

كه تلفن هــاى آن زمان در انجامش بد بودند. بــا اين حال، با ظهور 
آيفون هاى اپل و گوشــى هاى اندرويدى، «بلك برى» كمرنگ شد و 

رفته رفته فراموش شد. 
اين برند را  TCL Communication تا آنكه شــركت چينــى
مجدداً احيا كرد. گوشى هاى جديدى كه توسط اين برند توليد مى شد، 
تركيبى از گوشــى هاى اندرويدى و ذات «بلك برى» بود: گوشى هايى 
با قابليت هاى پيشرفته ى امنيتى و نرم افزارى مناسب براى حرفه اى ها، 
ولى با توجه به اينكه دنياى تجارت وارد اكوسيســتم اپل شده است، 

تلفن هاى هوشمند جديد اين شركت نتوانستند تأثيرگذار باشند. 

با اين حال اگر صاحب يكى از گوشى هاى «بلك برى» هستيد، نيازى 
به نگرانى نيســت. TCL همچنان تا 31 آگوست سال 2022 ميالدى 
(يا در صورت توافق، بيشتر از آن) از گوشى شما پشتيبانى خواهد كرد 

و آن را گارانتى مى كند. 
بى ترديد عالقه مندان برند «بلك برى» از شنيدن اين خبر شوكه شده اند. 
شــايد برخى از آن ها همچنان اميدوارند يك برند ديگر، اين شركت 
را خريدارى كنند و گوشى هاى هوشمند «بلك برى» را مجدداً روانه ى 
بازار كنند. اما اگر بخواهيم واقع بين باشيم، احتمال چنين اتفاقى بسيار 

ناچيز است!

همراههمراه  بابا  همدانهمدان  پیامپیام
اخباراخبار  ویژهویژه  انتخاباتانتخابات  رارا  دنبالدنبال  کنید برای انتخابی اصلحکنید برای انتخابی اصلح

تخفیفتخفیف  ویژهویژه
ارسالارسال  بهبه  موقع توسط تیم توزیع کنندهموقع توسط تیم توزیع کننده

رزرورزرو  اشرتاکاشرتاک  بابا  هامهنگیهامهنگی  مسئولمسئول  مربوطه:مربوطه:
0813825351008138253510

طرح ويژه اشتراك انتخابات

در صورت تمايل ارسال ساير روزنامه هاى محلى

 آشــپزى كردن هم همراه با پيشرفت 
تكنولــوژى و فنــاورى رنــگ و بوى 
ديگرى به خود گرفته اســت و وسايل 
بســيار پيشرفته را در آشپزخانه ها شاهد 
هســتيم. براى اين كه تأثيــر تكنولوژى 
بر روى زندگى روزمره تان را مشــاهده 
كنيد، تنها كافى اســت كه ســر خود را 
يــك دور كامل در فضــاى خانه تان به 
اطــراف بچرخانيد تا متوجه شــويد كه 
تنظيــم دمــا، فراهم كردن ســرگرمى و 
محافظــت از مواد غذايى تــان، همه و 

به  نوين  تكنولوژى هــاى  توســط  همه 
انجام مى رســند. هنر آشــپزى و فضاى 
است  فضاهايى  از  يكى  هم  آشــپزخانه 
كه در چند سال گذشــته، ميزبان لوازم 
بوده  جديــدى  هوشــمند  الكترونيكى 

است. 
آشــپزى از معــدود هنرهايى  اســت كه 
عالوه بــر ســرگرم كردن و لــذت خلق 
يــك اثر، كاركرد ديگــرى هم دارد و آن 
هم زنده نگه داشــتن هيوالى درون بدن 
ماست! به لطف هنر آشپزى است كه مواد 

اوليه ى تكرارى با هم تركيب مى شوند و 
غذاهاى جديدى پديد مى آيد. 

ســبزيجات معطر يكى از آن گزينه هايى 
هســتند كه آشــپزهاى حرفه اى همواره 
بــه سراغشــان مى روند و تفــاوت يك 
وعده ى غذايى معمولــى با يك وعده ى 
غذايى رويايى را رقــم مى زنند. عالوه بر 
اين كه انتخاب نوع ســبزى براى تركيب 
با موادغذايى مختلف مهم اســت، تازگى 
و طراوت ســبزيجات انتخاب شــده هم 
اهميــت فراوانــى دارد. بــه همين دليل 

است كه معموال سرآشپزهاى برتر جهان، 
ســبزيجات و گياهان مــورد نياز خود را 
خودشــان پرورش مى دهند و به شــدت 
از ســبزيجات آماده و بســته بندى شده 
گريزان هســتند. اما كاشــت و پرورش 
ســبزيجات مطمئنا نياز به فضاى زيادى 
دارد و آب يــارى و تأمين مواد مورد نياز 
خــاك آنها نيز تالش فراوانى را مى طلبد. 
Click & Grow هوشــمند  باغچه ى 
دقيقا براى پاسخ به همين نياز توليد شده 

است. 

*اين هوشمندى دقيقا به چه معناست؟
بــه گزارش اينديپندنت، ســازندگان اين 
پكيج جذاب و خالقانه به شــما اطمينان 
مى دهند كه براى دست يابى به سبزيجاتى 
ســالم و تازه، كافى است كه كپسول  هاى 
حاوى بــذر گياه مورد نظــر خود را در 
فضاى مخصوص قرار دهيد و مخزن آب 

اين گجت را پر كنيد. 
Click  از ايــن مرحلــه به بعــد را &

Grow بر عهده مى گيرد. سنســورهاى 
هوشمند اين دســتگاه تشخيص مى دهند 

كــه گياهان چه زمانى بــه آب نياز دارند 
و با تأمين اين آب در كنار نور مناسب و 
اكسيژن كافى در تمام ساعات شبانه روز، 
نقش يك باغبان وفــادار را برايتان بازى 

مى كند. 
تنهــا 4 هفته پــس از كاشــت گياهان، 
مرحله ى جذاب كار شــروع مى شــود و 
شما مى توانيد با چيدن سبزيجات معطر، 
تــازه و باطــراوت از باغچــه ى خانگى 
هوشــمندتان، تفاوتى عظيــم را در طعم 

غذاهاى خود ايجاد كنيد. 

فناورى در آشپزى

باغچه  هوشمند 
 Click & Grow
برايتان سبزيجات 

تازه آماده 
مى كند!

تاكسى هاى اينترنتى در دو راهى انحصار يا رقابت

،،توزيعتوزيع

بازاربازار
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فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

پاداش هاى فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا 
اعالم شد

كنفدراســيون فوتبال آســيا پاداش تيم ها براى فصل جديد ليگ   
قهرمانان آسيا در فصل 2020 را اعالم كرد. 

مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا از فردا دوشنبه آغاز مى شود و 4 تيم 
پرسپوليس، سپاهان، شهرخودرو و استقالل نماينده هاى فوتبال ايران 
در اين فصل از رقابت ها هســتند كه بايد از اين هفته برابر حريفانشان 

به ميدان بروند. 
كنفدراسيون فوتبال آسيا پاداش تيم ها براى فصل جديد ليگ قهرمانان 

آسيا در فصل 2020 را به اين شرح اعالم كرد. 
تيم قهرمان:  4 ميليون دالر

نايب قهرمان: 2 ميليون دالر
حضور در نيمه نهايى: 250 هزار دالر

حضور در يك چهارم نهايى: 150 هزار دالر
حضور در يك هشتم نهايى: 100 هزار دالر

پيروزى در مرحله گروهى و ساير مراحل حذفى: 50 هزار دالر
تساوى در مرحله گروهى و ساير مراحل حذفى: 10 هزار دالر

فصل گذشــته الهالل توانست عنوان قهرمانى ليگ قهرمانان آسيا را به 
دست آورد و پس از مدت ها يك تيم از غرب آسيا به قهرمانى در اين 

رقابت ها دست يافت. 

كرار جاسم ديدار مقابل استقالل 
را از دست داد

 هافبك باتجربه و تأثيرگذار الشــرطه ديدار حساس برابر استقالل 
را از دست داد. 

الشــرطه در نخســتين حضور خود در ليگ قهرمانان آسيا به مصاف 
استقالل خواهد رفت. كرار جاســم هافبك عراقى الشرطه كه سابقه 

حضور در استقالل را هم دارد به اين ديدار حساس نخواهد رسيد. 
به گزارش ايســنا، عالء بحر العلوم مدير باشگاه الشرطه تأكيد كرد كه 

كرار به خاطر آسيب ديدگى اين ديدار را از دست داد. 
وى همچنين اعالم كرد كه ديدار برابر استقالل 2 ساعت زوتر شروع 
خواهد شد كه اين به خاطر ســردى هوا در شهر اربيل عراق است و 

كنفدراسيون فوتبال آسيا با اين تغيير موافقت كرده است. 
ديدار استقالل برابر الشــرطه عراق در ورزشگاه فرانسوا حريرى در 

اربيل برگزار خواهد شد. 

داور كره اى بازى شهرخودرو - الهالل را 
سوت مى زند

 كنفدراســيون فوتبال آسيا داور كره جنوبى را به عنوان قاضى ديدار 
حساس الهالل عربستان برابر شهر خودرو ايران انتخاب كرده است. 

به گزارش ايســنا، در يكى از حســاس ترين ديدارهاى هفته نخست 
مرحله گروهى ليگ قهرمانان آســيا 2 تيم الهالل و شــهر خودرو به 

مصاف هم خواهند رفت. 
كنفدراســيون فوتبــال آســيا قضــاوت ايــن ديدار حســاس را به 
كوهيونگ جين كره اى داده اســت.  الهالل فصل گذشــته توانســت 
قهرمانى در ليگ قهرمانان آسيا را به دست آورد، اين درحالى است كه 
شهر خودرو براى نخستين بار در ليگ قهرمانان آسيا به ميدان مى رود. 

اين ديدار روز سه شنبه هفته جارى برگزار مى شود. 

اسكوچيچ براى نيمكت تيم ملى كوچك است
 انتخاب اســكوچيچ براى تيم ملى تعجب برانگيز بود چون به هيچ 

وجه وى در حد و اندازه اين جايگاه نيست. 
يكى از پيشكسوتان فوتبال ايران گفت: اسكوچيچ به نيمكت تيم ملى 
ايران شــخصيت و وزن نمى دهد بلكه خــودش از نيمكت تيم ملى 
شخصيت و وزن مى گيرد. متأســفانه فوتبال ما به جايى رسيده كه از 

كى روش به اسكوچيچ رسيديم. 
اين انتخاب در هياهوى شــهرآورد اعالم شد و با توجه به بازى هاى 
سختى كه تيم ملى پيش رو دارد و در همه بازى ها محكوم به برد است 

عمال حذف ايران از جام جهانى قطعى مى شود. 

با تالش  كميته ملى المپيك 
ژيمناست ها راهى استراليا مى شوند

 تالش هاى كميته ملى المپيك جواب داد و ژيمناست هاى كشورمان 
راهى استراليا مى شوند.

تالش و همكارى كميته ملى المپيك، وزارت امور خارجه و فدراسيون 
ژيمناستيك موجب شد تا دولت استراليا رواديد ورزشكاران اين رشته 

را براى حضور در مسابقات جام جهانى ملبورن صادر كند.
چند روز پيش خبرى با عنوان صادر نشــدن رواديد ژيمناستيك كاران 
ايران براى حضور در مسابقات جهانى و گزينشى المپيك 2020 كه در 

شهر ملبورن استراليا برگزار مى شود، منتشر شد.
پس از انتشــار اين خبر رئيس كميته ملى المپيك با همكارى وزارت 
امــور خارجه رايزنى هاى الزم با مقامــات كميته بين المللى المپيك و 
دولت اســتراليا انجام دادند. اين تالش ها موجب شد تا دولت استراليا 

رواديد ورزشكاران ايرانى را صادر كند.
حضور 3 ورزشــكار ايرانى در مسابقات قهرمانى جهان ملبورن براى 
ژيمناستيك ايران مهم و حياتى به شمار مى رود، زيرا اين مسابقات يكى 
از گزينشى هاى المپيك به شمار مى رود و اگر ورزشكاران ايران در آن 
موفق شوند براى نخستين بار يك ژيمناست ايرانى با عبور از گزينشى 

جواز صعود به المپيك 2020 توكيو را خواهد گرفت.
سعيدرضا كيخا، عبدا... جامعى و مهدى احمد كهنى 3 ورزشكار رشته 
ژيمناستيك هستند كه براى شركت در مسابقات جهانى ملبورن استراليا 
كه يكى از مسابقات كسب سهميه المپيك است 26 بهمن  ماه عازم اين  

كشور خواهند شد.

فضاى پايتخت المپيكى مى شود
ستاد فرهنگى المپيك 2020 توكيو برنامه هاى گسترده اى براى اين 
رويداد مصوب كرده كه بخشــى از آنها در ايران و بخشــى در توكيو 

اجرا مى شود.
به گزارش مهر، براى نخستين بار كميته ملى المپيك طراحى و اجراى 
تمام برنامه ها و فعاليت هاى فرهنگى براى حضور در بازى هاى المپيك 
را بــا همكارى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى در اين وزارتخانه 

پيگيرى مى كند.
به همين منظور ستاد فرهنگى المپيك 2020 توكيو تشكيل شده است. 
اين ســتاد تا بــه امروز كه 6 ماه به آغاز بازى هــاى المپيك باقى مانده 

برنامه هايى مصوب كرده كه طراحى لباس بخشى از آن است.
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پيشخوان
گلزن پاس: براى تيم ما همه بازى ها حكم فينال دارد

 براى تيمى كه مدعى صعود است، همه بازى ها حكم فينال را دارد
مهاجــم گلزن پاس همدان با اعــالم اين مطلب گفت: همه بازى ها براى تيم ما حكم 
فينال را دارد و هيچ يك از بازى ها راحت نيســت. بابلسر تيمى قدرتمند است به ويژه 
در بازى هاى خانگى اما ما هم تيم پاس همدان هستيم و مدعى اصلى قهرمانى به شمار 

مى رويم.
مســعود رمضانى اظهار كرد: خوشــبختانه شــرايط تيم خيلى عالى است و با وجود 

محروم ها و نفرات مصدوم براى پيروزى به ميدان مى رويم.
وى افزود: براى ما تفاوتى نمى كند چه بازيكنانى در تركيب اصلى باشند، تمركز ما به 

بازى و پيروزى در اين مسابقه است. 
 رمضانى خاطرنشــان كرد: همه بازيكنان به شرايط حساس اين مسابقه آگاه هستند و 

مى كوشيم تا با پيروزى در اين بازى به قهرمانى در ليگ نزديك تر شويم.
وى دربــاره بــازى مقابــل رزكان كــرج گفــت: بــازى بســيار حساســى بــود و ابتــداى 
ــا هــم عصبــى  ــه گل رســيد و متأســفانه تيــم م ــدون موقعيــت ب ــازى حريــف ب ب

شــده بــود.
بهترين گلزن پاس يادآور شــد: شرايط در نيمه نخست خوب نبود و با صحبت هاى 
كادر فنى و ســرمربى تيم، آرامش به بازيكنان بازگشت و توانستيم روان بازى كنيم و 
همين موجب شــد تا نيمه دوم به گل برســيم و بازى باخته را به برد تغيير دهيم و 3

امتياز مهم اين مسابقه حساس را تصاحب كنيم.

فوتبال زير 15 ساله ها 
در ايالم

 مسابقات گروه دوم رقابت هاى زير 
15 سال قهرمانى كشور در ايالم برگزار 

مى شود. 
ســاله هاى  زير 15  فوتبال  مســابقات 
قهرمانى كشور در گروه دوم به ميزبانى 

شهر ايالم برگزار مى شود. 
ايــن رقابت هــا بــا حضــور تيم هاى 
شــهردارى همدان، زاگــرس مريوان، 
ستاره ساز ايالم، سپاهان ايالم و نماينده 
كرمانشــاه از روز جمعه هفته آينده 25 
بهمن ماه به ميزبانى استان ايالم برگزار 

مى شود. 

جوانان شهردارى راهى 
شمال مى شوند 

 تيم فوتبال جوانان شهردارى همدان 
نماينده باشگاه هاى استان براى حضور 
در رقابت هاى ليگ مناطق راهى رشت 

مى شود. 
مناطق  جوانان  قهرمانى  مســابقات  در 
كشور تيم شهردارى همدان با تيم هاى 
نــود اروميه، شــهداى نويــز گيالن، 
رشت  ســپيدرود  و  تبريز  عاشــوراى 
هم گروه اســت كه رقابت هاى خود را 
از 24 بهمن مــاه لغايت 30 بهمن ماه به 
ميزبانى ســپيدرود رشت در ورزشگاه 

شهيد عضدى برگزار مى كنند. 

شهيد امينى همدان 
ميزبان مناطق كشور 

 تيم فوتبال شــهيد امينــى همدان 
ميزبان مسابقات فوتبال ليگ مناطق زير 

15 سال هاى كشور شد. 
تيــم فوتبــال زير 15 ســال باشــگاه 
شــهيد امينى همدان كه نايب قهرمان 
باشگاه هاى استان شد ميزبان مسابقات 

منطقه 2 كشور شد. 
در اين رقابت ها تيم هاى آبفاى اصفهان، 
طالئى پوشــان خرم آبــاد، مهدى كلهر 
كرمانشــاه و موعود زنجان به ميزبانى 
شهيد امينى همدان شــركت دارند كه 
مســابقات خود را از روز پنجشنبه 24

بهمن ماه لغايــت 30 بهمن در همدان 
برگزار مى كنند. 

قضاوت داوران همدانى 
در ليگ نونهاالن 

3 داور استان در مرحله نهايى ليگ 
نونهاالن كشور قضاوت مى كنند. 

ليــگ  مســابقات  نهايــى  مرحلــه 
ــروه  ــور در گ ــاالن كش ــى نونه قهرمان
30 لغايــت  بهمن مــاه   24 از  نهــم 

زنجــان  شهرســتان  در  بهمن مــاه 
مى شــود.  برگــزار 

ــال  ــيون فوتب ــان داورى فدراس دپارتم
از 3 داور همدانــى بــراى قضــاوت در 
ايــن رقابت هــا دعــوت كــرده اســت. 
ــدان،  ــا 9 داور از هم ــن رقابت ه در اي
تهــران و قــم حضــور دارنــد كــه 
از اســتان همــدان ايمــان چگينــى، 
ــا  ــى و محمدرض ــن مصباح محمدمتي
ايــن  در  قضــاوت  بــراى  اســديان 

شــده اند.  دعــوت  رقابت هــا 

2 مربى ماليرى سكاندار 
كشتى ناشنوايان كشور 

شدند
 2 مربى كشــتى شهرســتان مالير 
به عنوان مربيان تيم ملى كشتى ناشنوايان 

كشور انتخاب شدند. 
ساســان  و  رضايى منــش  عليرضــا 
روزبهانى از سوى فدراسيون ناشنوايان 
به عنوان ســرمربى و مربى تيم ملى اميد 
ناشــنوايان جمهورى اســالمى ايران، 
اعزامى به مسابقات جهانى 2020 تركيه 

انتصاب شدند. 
رضايى و روزبهانى از مربيان شايســته 
اســتان هســتند كه عناويــن قهرمانى 
زيادى در كشور كسب كردند. رضايى 
در چند سال گذشته مربى تيم هاى ملى 
پايه بــوده و روزبهانى هم در پرورش 
كشتى گيران ماليرى كارنامه قابل قبولى 

دارد. 

كالس استاژ داورى ملى درجه3 كشتى 
در همدان

 در روزهــاى پايانــى هفتــه 
استاژ داورى ملى  يك دوره كالس 
درجه3، بــراى تقويت بنيه نيروى 
انســانى متخصص(داور) در سطح 
شهرستان هاى استان همدان برگزار 

خواهد شد. 
رئيس كميســيون داورى كشــتى 
اســتان بــا اعــالم اين خبــر به 
تقويت  به منظور  گفت:  همدان پيام 
بنيــه نيــروى انســانى داورى در 

روزهاى پايانى هفته 23 بهمن ماه لغايت 26 بهمن ماه يك دوره كالس 
استاژ داورى ملى درجه3، به مدت 4 روز در سطح شهرستان هاى استان 

همدان برگزار خواهد شد. 
داريوش چلوييان افزود: در چند ماه گذشــته، كميسيون داوران استان 
ضمن اجراى كالس كنترل و ارتقا درجه تمامى داوران ملى سراســر 
استان و اعزام يك نفر به كالس استاژ درجه3 بين الملل، پشتوانه سازى و 
آينده نگرى تأمين داور مورد نياز در سال هاى آتى را در دستور كار خود 
داشته است.  وى ادامه داد: با تالش و پيگيرى هاى مستمر و درخواست 
مكرر از انستيتو كشتى باالخره موفق شديم موافقت انجام كالس را در 

همدان دريافت كنيم. 
چلوييان در پايان گفت: اين كالس 4 روزه است بنابر درخواست هيأت 
كشتى شهرستان مالير در روزهاى 23 بهمن ماه لغايت 26 بهمن ماه به 

ميزبانى مالير برگزار خواهد خواهد شد. 

افتتاح سايت تيروكمان در تويسركان 
 ســايت اختصاصــى تيروكمان مزين به نام شــهيد ســليمانى در 

تويسركان افتتاح شد. 
فاز نخست ســايت اختصاصى تيراندازى باكمان شهرستان تويسركان 

مزين به نام شهيد سليمانى همزمان با دهه مبارك فجر افتتاح شد. 
سايت تيراندازى باكمان شهرستان تويسركان با حضور معاون استاندار، 
رياســت فدراسيون تيراندازى با كمان، مديركل اداره ورزش و جوانان 
استان، نماينده و فرماندار تويسركان و جمعى از مسئوالن در ورزشگاه 
شــهيد هرمزى افتتاح شد.  مديركل ورزش و جوانان استان با اشاره به 
اينكه اين پروژه در زمينى به مســاحت 2 هزار مترمربع و اعتبار 170

ميليون تومان از سوى بخش خصوصى تكميل و آماده بهره بردارى شده 
است، گفت: اميدواريم با افتتاح اين سايت گامى براى پيشرفت ورزش 

تيراندازى با كمان شهرستان برداشته شود. 
در ادامه سايت اختصاصى تيراندازى باكمان تويسركان توسط غالمرضا 
شعبانى بهار، رئيس فدراســيون تيراندازى باكمان رسماً افتتاح شد. در 
پايان مراسم از مدال آوران اين رشته در شهرستان تويسركان و خيرينى 

كه در ساخت اين سايت همكارى داشتند تجليل شد. 

شطرنج باز اصفهانى فاتح 
جام كريم خان زند شد

 شــطرنج باز اصفهانى قهرمان چهارمين دوره مســابقات شطرنج 
كشورى جام كريم خان زند به ميزبانى مالير شد. 

در اين مسابقات كه جمعه به پايان رسيد، 69 شطرنج باز از استان هاى 
محتلف كشــور به مدت 3 روز و در 9 دور به روش سوئيسى با هم 

رقابت كردند. 
در پايان اين پيكارها شــايان ايمن از اصفهان با كســب 8 امتياز از 9
بازى بر سكوى قهرمان ايستاد، عليرضا مردانى و داوود عقيلى مقيد هر 
2 از همدان با كسب 7 امتياز به ترتيب عنوان هاى دوم و سوم شدند. 

جام شطرنج كريم خان زند همه ساله به همت هيأت شطرنج مالير در 
اين شهرستان برگزار مى شود. 

قضاوت دو داور همدانى
 در مسابقات تيروكمان

 2 داور همدانى مســابقات مستعدين تير وكمان كشور را قضاوت 
خواهند كرد.  محمدامين قنبريور و عليرضا ســاده دل 2 داور همدانى، 
مســابقات مستعدين تيروكمان كشــور را قضاوت خواهند كرد. اين 
مسابقات در ســايت آزادى برگزار خواهد شد و محمدامين قنبريور 
به عنوان مسئول فنى مسابقات و عليرضا ساده دل به عنوان داور در اين 

مسابقات حاضر خواهند شد.

سپيده راشدى »
 مجموعه استخر سرپوشيده آزادى پس از 
26 ســال انتظار با اعتبارى بالغ بر 6 ميليارد 
تومان تكميل و به بهره بردارى رســيد. اين 
در  سرپوشيده  اســتخر  نخســتين  مجموعه 

شهرستان اسدآباد است.
فرمانــدار فامنين در هشــتمين روز از دهه 
مبــارك فجــر در مراســمى كــه باحضور 
وزيــر ورزش وجوانان برگزار شــد؛ ضمن 
تبريــك چهل ويكميــن ســالروز پيروزى 
انقالب اســالمى و گراميداشت روز تكريم 
از مادران شــهدا با بيان ايــن مطلب افزود: 
اســتخر سرپوشــيده در مجموعه ورزشگاه 
آزادى اســدآباد به نام ســپهبد حاج قاسم 
ســليمانى مزين شده اســت. اين پروژه در 
دولت ســازندگى كلنگ زنى و شروع به كار 
مى كند اما پس از مدتى متوقف و درسال 86
به شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى 
محول مى شود، باز هم متوقف مى شود و در 
ورزش وجوانان  وزير  به دستور  گذشته  سال 

عمليات ساخت آن آغاز شد.
مجيد درويشــى ضمن تأكيد براين كه استخر 
مجموعــه آزادى هــزار و 803 متر زيربناى 
سرپوشيده دارد ادامه داد: رختكن، سرويس 
بهداشــتى، ســوناى خشك، ســوناى بخار 
وجكــوزى، ســالن بدنســازى، 2 رختكن 
دوش و اتــاق مديريت از جملــه امكانات 

و تجهيزات اين مجموعه اســت. سيســتم 
گرمايش اين اســتخر موتورخانه با مشــعل 
2گانه سوز گازوئيل و گاز با اعتبارى بالغ بر 
55 ميليارد ريال و در زمينى به وسعت هزار و 

300 مترمربع به بهره بردارى رسيد.
درويشى خاطرنشــان كرد: استخر مجموعه 
ورزشى آزادى در 2 سانس صبح پس ازظهر 
براى آقايان و بانوان راه اندازى شده است كه 
با افتتاح استخر شناى بانوان به صورت مجزا 
اســتخر مجموعه ورزشــگاه آزادى مختص 

آقايان مى شود.
فرمانــدار اســدآباد افزود: افتتــاح 2 زمين 
چمن مصنوعى با اعتبــارى حدود 9 ميليارد 
ريــال در شــهرآجين و اســدآباد افتتاح و 
جمال الدين  ســيد  ديار  ورزشكار  به جوانان 

تقديم مى شود.
آموزشــكده فنى و حرفه اى شهرستان اسدآباد 
كه در ســال 88 كلنگ آن زده شــده بود با 
متــراژ 6 هــزار مترمربع زيربنــا و  هزارمتر 
محوطــه با اعتبارى بالغ بــر70 ميليارد ريال 
در غالب ســاختمان هاى آموزشــى، سلف 
ســرويس و خوابگاه كتابخانه از مهرماه سال 

آينده دانشجو خواهد پذيرفت.
وى گفت: در راســتاى ســند توسعه استان 
وبرش شهرستانى تعداد 74  پروژه با اعتبارى 
بالــغ بر400 ميليــارد ريــال در بخش هاى 
كشــاورزى، آموزش وپرورش، بهداشــت و 

و  گردشگرى  روســتاها،  بهســازى  درمان، 
ميراث فرهنگى، ورزش و راه و شهرســازى 

افتتاح و به مردم شهرستان تقديم مى شود.
درويشى از خريدارى يك دستگاه  MRI در 
چرخه درمان شهرستان خبر داد و گفت: اين 
دســتگاه از نوع جى اى و به مبلغ 82 ميليارد 

ريال است..
امســال  گفــت:  ورزش وجوانــان  وزيــر 
هدف گذارى كرده بوديــم 700 پروژه را به 
بهره بردارى برسانيم كه با افتتاح 294 پروژه 
در دهــه فجر و 7 پروژه كه امروز در همدان 
انجام شــد كه از مــرز 700 پــروژه وعده 

داده شده عبور كرديم.
مسعود سلطانى فر افزود، مجموعه درآمدهاى 
حاصــل از صادرات نفــت، گاز و ميعانات 
پتروشــيمى تا پايان ســال حدود 10 درصد 
درآمدهاى ســال1390 اســت. در سال 90

صادرات نفــت 120 ميليارد دالر بود اما در 
ســالجارى و در اثر تحريم اين ميزان به 12
ميليارد دالر يعنى يك دهم ســال 90 رسيده 

است.
در پايان اين مراســم از چنــد تن از مادران 
شــهدا تجليــل و وزيــر ورزش وجوانــان 
به همراه فرماندار اسدآباد ضمن افتتاح زمين 
چمن مصنوعى در مجموعه ورزشگاه آزادى 
بــا جوانان و نوجوانان ورزشــكار اين ديار 

عكس يادگارى گرفت..

فرماندار اسدآباد عنوان كرد

افتتاح نخستين استخر سرپوشيده 
در اسدآباد

■ وزير ورزش و جوانان خبر داد: پروژه هاى دهه فجر از مرز700 پروژه گذشت

 هفتــه هجدهــم رقابت هــاى فوتبــال 
دســته دوم قهرمانــى باشــگاه هاى كشــور 
روز گذشــته بــا انجــام چنــد بــازى در گــروه 
ــن  ــى از اي ــه در يك ــد ك ــال ش نخســت دنب
ــان  ــدان ميزب ــهردارى هم ــم ش ــا تي ديداره
اتــرك بجنــورد خراســان شــمالى بــود، اتــرك 
ــا  ــدارد ب ــدول ن ــى در ج ــگاه خوب ــه جاي ك
مربــى كهنــه كار خــود فيــروز كريمــى بــراى 
كســب امتيــاز قــدم بــه ميــدان گذاشــت و در 
آن ســوى ميــدان نيــز شــهردارى همــدان پس 
از ناكامــى در هفته هــاى گذشــته بــراى فــرار 
از بحــران و كســب 3 امتيــاز، بــازى را آغــاز 
كــرد. شــاگردان گل محمــدى كــه از كــورس 
مدعيــان فاصلــه گرفته انــد بــراى آنكــه خطــر 
را از خــود دور كننــد فوتبــال تهاجمــى را در 
ــق  ــان دقاي ــد و از هم ــرار دادن ــتور كار ق دس
نخســت عرصــه را بــر شــاگردان فيــروز 

كريمــى تنــگ كردنــد.
شــهردارى كــه در اين بازى تنهــا به برد و 
كسب 3 امتياز فكر مى كرد، بازى را هجومى 
آغاز كرد هرچند وزش شــديد باد از كيفيت 

فنى 2 تيم كاسته بود.
پس از 30 دقيقه سرانجام حمالت شهردارى 
به بار نشســت، ارســال بلند تــوپ پيمان 
حشمتى در پشــت مدافعان اترك به مهدى 
خلج رســيد و اين بازيكن با تيزهوشى گل 

نخست را به ثمر رساند.

پس از اين گل، فيروز كريمى، سرمربى اترك 
دســت به 2 تعويض زد و ايــن تعويض ها 
نتيجه بخش شــد و در دقيقه 45 اميرمسعود 
بارانــى با ضربه اى ســنگين طــاق دروازه 
شــهردارى را نشــانه گرفت و بــازى را به 

تساوى كشاند.
داور 3 دقيقــه وقت تلف شــده گرفت و در 
وقت هاى تلف شده شهردارى موفق شد گل 
بزنــد و با پيروزى نيمه نخســت را به پايان 
ببرد. در دقيقه 2+45 اميرحســين پورقاسمى 
در پشــت مدافعان صاحب توپ شــد و با 
شوتى ســنگين دروازه اترك را نشانه گرفت 
و گل دوم را بــه نام خــود ثبت كرد و نيمه 

نخست با برترى شهردارى به پايان رسيد.
ــه جايــى  در نيمــه دوم تــالش 2 تيــم راه ب
برتــرى  بــا  بــازى  نهايــت  در  و  نبــرد 
ــس از 3 ــيد و پ ــر رس ــه آخ ــهردارى ب ش
هفتــه ناكامــى شــهردارى پيروزى دلچســبى 
ــود را در  ــت خ ــا وضعي ــه دســت آورد ت ب
ــا  ــهردارى ب ــد. ش ــامان بده جــدول سروس
ايــن پيــروزى 27 امتيــازى شــد و همچنــان 

ــد. ــى مان ــم باق در رده شش
در ايــن گــروه شــهيد قنــدى يــزد برابــر ميالد 
ــر يــك متوقــف شــد، فــوالد  تهــران يــك ب
نويــن اهــواز بــا يــك گل كاســپين قزويــن را 
مغلــوب كــرد و شــهردارى آســتارا 4 بــر 2 از 

ســد شــهردارى فومــن گذشــت.

در ادامــه ايــن رقابت هــا امــروز چنــد 
در  كــه  مى شــود  انجــام  ديگــر  بــازى 
ــه  ــدان ب ــاس هم ــا پ ــن بازى ه ــى از اي يك

ميهمانــى شــهداى بابلســر مــى رود.
پــاس كــه بــه همــراه چــوكا تالــش از 
مدعيــان قهرمانــى در گــروه دوم اســت 
بــراى آنكــه بــه پيشــتازى خــود ادامــه دهــد 

ــت. ــدان گذاش ــه مي ــدم ب ق
خــط ضعــف دفــاع حريــف پاشــنه آشــيل 
ــف  ــن ضع ــاس از اي ــت و پ ــم اس ــن تي اي
در تــالش اســت تــا نهايــت ســود را ببــرد 
و بــا كســب پيــروزى همچنــان مدعــى 

ــد. ــى بمان ــى باق قهرمان
ــى  ــر مدع ــدار ديگ ــن دي ــا اي ــان ب همزم
ــك  ــهر باب ــش در ش ــوكاى تال ــى چ قهرمان
بــه ميهمانــى مــس مــى رود، شــهداى زركان 
ــهردارى ماهشــهر اســت،  ــان ش ــرج ميزب ك
ــاران  ــت و گاز گچس ــا نف ــوكان ب ــردار ب س
يــا  كرمانشــاه  بعثــت  مى كنــد،  ديــدار 
داد،  خواهــد  مســابقه  بــم  شــهردارى 
اميديــه  نفــت  از  بوشــهر  ايرانجــوان 
ــواز  ــارى اه ــى حف ــد و مل ــى مى كن پذيراي

ميزبــان شــهردارى بندرعبــاس اســت.
از گروه ســخت هم امروز خيبر خرم آباد و 
آواالن كامياران ديــدار مى كند و مس نوين 
اســتقالل  گروه  صدرنشــين  ميزبان  كرمان 

مالثانى است.

پايان ناكامى هاى شهردارى

اترك با فيروز در همدان زمين گير شد



 

Y K

 

فناوري

گزارش 

گردشگري

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 
تمام ابرى - وزش باد - بارش برف

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

يكشنبه  20 بهمن ماه 1398  14 جمادى الثانى 1441  9 فوريه 2020  شماره 3689

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:44  
خورشيد         07:08                   طلوع 
اذان ظهر                      12:30
غروب خورشيد              17:52

اذان مغرب                   18:11 
نيمه شب شرعي           23:48

باباطاهر

سلول هاى بنيادى چه نقشى در درمان 
آرتروز دارند؟

 مدير گروه پژوهشى ســلول هاى بنيادى مزانشيمى و استخوان و 
غضروف رويان از نقش ســلول هاى بنيادى در درمان آرتروز خبر داد 
و گفــت: روى مفصل يك اليه غضروف اســت، در آرتروز اين اليه 
ناصاف مى شود ما ســلول هاى بنيادى را از فرد مى گيريم و به فضاى 
مفصلى تزريق مى كنيم. محمدرضا باغبان اسالمى نژاد، با بيان اينكه 15 
سال اســت كه تحقيقات وى بر استخوان، غضروف و دندان متمركز 
است، اظهار كرد: تاكنون در زمينه اين بافت هاى سخت نزديك به 100 
طرح تحقيقاتى به پايان رسيده كه حاصل آن انتشار بيش از 200 مقاله، 
3 عنوان كتاب فارســى، 17 فصل بين المللى در انتشارات اشپرينگر، 

الزوير، جان وايلى و برگزيدگى در جشنواره هاى مختلف شد.

مواد شيميايى سرطان زا روى صندلى 
خودروها

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديدى دريافتند هر چه زمان 
رفت وآمد با خودرو بيشــتر باشد، امكان قرار گرفتن در معرض مواد 
شيميايى ســرطان زا نيز بيشتر خواهد بود. به گزارش ايسنا، پژوهش 
 (UCRiverside)  جديدى كه در  دانشــگاه كاليفرنيا، ريورسايد
انجام شده، نشان مى دهد هر چه زمان رفت وآمد با خودرو طوالنى تر 
باشد، مســافران بيشــتر در معرض ابتال به مواد شيميايى سرطان زا 
خواهند بود. اگرچه بيشــتر پژوهش هاى مرتبط با آلودگى خودرو، 
بــر آالينده هاى خارجى تمركز دارند كه به داخل وســيله نقليه نفوذ 
مى كنند اما اين پژوهش نشــان مى دهد مواد شــيميايى كه از داخل 
خودرو سرچشمه مى گيرند نيز مى توانند عاملى براى نگرانى باشند. 

توضيح ساز و كار مولكولى خودسازمان  
 يابى در سلول هاى بنيادى جنينى

 محققان پژوهشگاه رويان و دانشگاه شريف به منظور ايجاد يك 
مدل رياضى براى الگوهاى چندســلولى كه در مراحل جنينى تقليد 
شده در شرايط آزمايشگاهى ايجاد مى شوند، دست به انجام تحقيقاتى 
مشــترك زده اند. به گزارش ايسنا، ســاز و كار مولكولى كه منجر به 
خودسازمان يابى ســلول هاى بنيادى جنينى و ايجاد ساختارهاى سه 
بعدى خيره كننده، كــه بعضا اندام هاى كوچــك (ارگانوئيد) داراى 

عملكرد هستند، مى شود، همچنان ناشناخته مانده است. 
به تازگى نشان داده شد، اگر سلول  هاى بنيادى جنينى بر ريزساختار هاى 
خاصى كشت داده شوند، با سازمان   يابى خود به خودى مراحل پيش از 

النه   گزينى جنين را تقليد خواهند كرد. 

 تصاوير موبايل تاشوى جديد سامسونگ 
منتشر شد

 پيش از رونمايى موبايل تاشو جديد سامسونگ تصاويرى از آن 
منتشر شده است. 

به گزارش مهر، چند روز تا رونمايى از موبايل تاشو جديد سامسونگ 
باقى مانده اما يكى از كارشناسان فناورى به تصاوير اين دستگاه دست 
 Zيافته اســت. هرچند رندرها و ويديويى كوتاه از موبايل «گكلسى
فليپ» رونمايى شــده اما اين تصاوير دستگاه را در حالت بسته و باز 
نشان مى دهد. هنگامى كه دســتگاه بسته است، 2 لنز دوربين پشت 
دستگاه ديده مى شود و نزديك آن يك نمايشگر خارجى براى نشان 
دادن زمان و نوتيفيكيشــن ها وجود دارد. در كل اين دستگاه شباهت 

زيادى به موبايل تاشوى ريزر دارد.

كارخانه آيفون به توليد ماسك ضد كرونا 
روى آورد

 شركت فاكســكان كه براى اپل آيفون و آى پد را مى سازد، براى 
مقابله با شــيوع كرونا ماسك توليد مى كند. اين شركت تصميم دارد 
تــا پايان ماه 2 ميليون ماســك توليد كند. به گزارش مهر، شــركت 
فاكسكان كه دستگاه هاى آيفون را براى اپل مى سازد در راستاى مقابله 

با ويروس كرونا توليد ماسك هاى بهداشتى را آغاز كرده است. 
فراگيرشدن كرونا سبب شده تقاضا براى ماسك هاى بهداشتى افزايش 

يابد و از سوى ديگر ذخاير آن در سراسر جهان كاهش يابد. 
فاكــس كان تصميم دارد تا پايان ماه 2 ميليون ماســك بســازد. اين 
شــركت در بيانيه اى در پلت فرم وى چت اعالم كرد: در مبارزه عليه 

اين اپيدمى، هر ثانيه ارزشمند است.

ثبت 3 شهر و يك روستا
 ايران بر بام صنايع دستى جهان

 يكى از مهم ترين ارمغان هاى جهانى شدن، اشتغالزايى براى فعاالن حوزه 
صنايع دستى از طريق آموزش همگانى اين هنر-صنعت، ايجاد كارگاه هاى 
بيشتر در اين زمينه و كسب درآمد از طريق افزايش صادرات به واسطه ى 

برندسازى شهرها و روستاهاى جهانى صنايع دستى كشورمان است. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دولت وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى در يادداشت پيش رو  بر ظرفيت جهانى شدن شهرهاى ايرانى 

تأكيد كرد و نوشت:
جهانى شدن 3 شــهر و يك روستاى صنايع دستى ايران، شمار شهرها و 
روستاهاى جهانى صنايع دســتى را در دنيا به عدد 48 رساند. ثبت شيراز 
به عنوان شــهر جهانى صنايع دستى، زنجان شهر جهانى مليله، مالير شهر 
جهانى مبل و منبت و روســتاى قاسم آباد گيالن به عنوان روستاى جهانى 
چادرشب بافى، نه تنها جايگاه پيشــين ايران را به عنوان رتبه يك جهانى 
حفظ نمود بلكه به دليل دســتيابى به عدد چشم گير 14 و سهم قريب به 
يك ســوم از كل فهرست جهانى، اعتبار بيشترى به مقام نخست ايران در 
ميان كشورهاى جهان بخشيد. اين عدد درعين حال فاصله ما با كشور دوم 
يعنى چين را كه امســال فقط توانست يك شهر به شهرهاى جهانى خود 
اضافه كند و تعداد شهرهايش را به 7 شهر جهانى برساند، بسيار بيشتر كرد. 
پيش از اين 16 شــهر و 7 روستا از شهرها و روستاهاى كشور به صورت 
هدفمند و با چشم انداز جهانى شــدن با عنوان ملى به ثبت رسيده بود كه 
اين اقدام، به عنوان نيروى محركه اى براى اتحاديه ها، انجمن ها و مسئوالن 
محلى اين شهرها و روستاها براى پيشرفت در زمينه حفظ و صيانت هرچه 
بيشتر از داشته ها، تالش براى اشتغالزايى در زمينه صنايع دستى و استفاده 
هرچه بهتر از امكانات بكر و ظرفيت اين مناطق براى جذب گردشگر و 
فروش بيشــتر عمل كرد. بازتاب تمامى اين تالش ها رساندن اين شهرها 
و روستا به سطحى از كيفيت براى به ثبت جهانى رسيدن اين اماكن بود. 

بى ترديد تقويت ظرفيت هاى موجود ســاير اســتان ها نيز در زمينه هاى 
صنايع دســتى و گردشگرى در كنار تشــويق و حمايت هرچه بيشتر از 
كارآفرينان و صنعتگران اين حوزه ها مى تواند به چنين اتفاقات خوش يمن 

و مسرت بخشى در ساير شهرها و روستاهاى كشور منجر شود. 
جهانى شدن از آن جمله رويدادهاى مثبت و اثربخشى است كه سلسله وار 
نتايج مثبت ديگــرى را به دنبال دارد كه جلب توجــه جهانيان، افزايش 
گردشــگران، بهتر ديده شده هنرمندان و تشويق آنان براى ارتقاى كمى و 
كيفى توليدات صنايع دستى و درنهايت فروش و صادرات بيشتر از جمله 

آنهاست. 
كشور ما به عنوان پرچم دار اين حوزه نه تنها مى تواند ميزبان نشست هايى 
چون هم نشينى شهرداران شهرها و روستاها جهانى صنايع دستى باشد، بلكه 
به عنوان كشور پيشــتاز در ثبت جهانى شهرها و روستاهاى صنايع دستى 
توانايى تبديل شدن به پايلوت آموزشى براى آشنايى ساير كشورها براى 
چگونگى دستيابى به چنين جايگاهى را دارد و اين مهم از طريق برگزارى 
تورهاى آموزشــى گردشگرى آشــنايى با ايران براى ساير كشورها قابل 
تحقق است. غرفه هاى توليد زنده صنايع دستى در نمايشگاه صنايع دستى 
شــهرها و روستاهاى جهانى در ســطح داخلى و بين المللى يك ويترين 
خوب و شــيوه اى براى بازاريابى و شناساندن هرچه بيشتر صنايع دستى 
است اما كافى نيست و ما بايد شرايطى را در تمام شهرها و روستاهايمان 
مانند بازارهاى مس كرمان و اصفهان فراهم كنيم كه گردشــگران نه تنها با 
توليد اين  دست آفريده ها از نزديك آشنا شوند بلكه به عنوان يك حركت 
جذاب و لذت بخش در توليد آن مشــاركت داشته باشند و به راستى چه 
چيزى براى يك پدر و مادر توريست خارجى مى تواند جذاب تر و زيباتر 
از مشــاهده تمرين ساخت سفال و سينى مســى توسط فرزند كودك و 
نوجوانشــان در بازارها و كارگاه هاى ميبد و اصفهان باشد؟! سوغات يك 
كشــور هم جنبه ى ملموس و هم ناملموس دارد و ما بايد به تقويت بُعد 
ناملموس آن نيز بپردازيم و الزمه  اين موضوع، رصدكردن دائم بازار هدف 

و همراهى گردشگران از ابتداى ورود به كشور تا بدرقه شان است. 

■ دوبيتى باباطاهر 
شو هجران و روز غم سر آيو خوش آن ساعت كه يار از در آيو  
همى واجم كه جايش دلبر  زدل بيرون كنم جانرا بصد شوق  

■ حديث:
امام صادق(ع):

سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنّيت، عدالت و رفاه.
[تحف العقول، ص 320]
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■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

گوش بسته  
فلسطين 2........................... جهان با من برقص-

 23 متر- منطقه پرواز ممنوع
■ سينما كانون.........................  زيرنظر - مطرب 
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ممنوع
■ آزادي تويسركان: كلوپ همسران - تپلى و من 

 رفع گره پياده راه
10 آبان 1395 رسانه هاى همدان نوشتند خودروهاى 
برقــى راهكار محققان همدان براى رفع گره پياده راه 
بوعلى، از آن تاريخ تا امروز 3 سال و3  ماه گذشت 

اما گره پياده راه همچنان كور ماند.
اجراى طرح پياده  راه ســازى خيابان هــاى بوعلى و 
اكباتان اوايل تيرماه سال 1395 در حالى آغاز شد كه 

با انتقادهاى گسترده اى همراه بود.
حاال با اجرايى شــدن زيرســاخت هاى اين طرح در 
سال هاى اخير، نه تنها شــهروندان باتصميم اعضاى 
شوراى اسالمى شهر همدان به اميد حل وفصل مسائل 
پياده راه كنار آمدند، بلكه تالش كردند به تصميمات 
شــهرى به اميد بهره مندى از يــك فضاى متمايز تن 
دهنــد. غافل از آنكــه همين متوليان امور شــهرى 
تصميمات را براى خود هر وقت بخواهند لغو و هر 

وقت صالح ببينند عقد مى كنند .
روزى كــه خيابــان بوعلى پيــاده راه شــد مردم و 
كارشناســان در عجب بودند كه چگونه دسترسى به 
بيش از يك صد مطلب پزشــك در اين منطقه ناديده 

گرفته شد.
همين برنامه ريزان شهرى آمدند و تصميم گرفتند با 
ورود خودروهاى برقى به پياده راه مشكالت عديده 

بيماران و مردم را حل كنند.
 يك پيشنهاد دانش بنيان 

اين گونه شد كه پاى پيشنهاد يك شركت دانش بنيان 
به ميان آمد. در اين پيشــنهاد استفاده از خودروهاى 
برقى كه نتيجه مطالعات و تصميمات نخبگان همدانى 
بود نمايان شد اين خودروهاى برقى با سيم هيپريدى 
براى جابه جايى شهروندان طراحى و درحال ساخت 
قرار گرفت كه در شكل گرفتن آن گروهى از نخبگان 
و اساتيد دانشگاه بوعلى سيناى همدان دستى در كار 
داشتند، قرار بود اين خودروها بتوانند صدها ساعت 

نفر را در روز بدون اصطكاك جابه جا كنند.
امــا به يكباره به جاى نخبــگان، پاى يك پيمانكار و 
عقد قرارداد شــهردارى با آن به ميان آمد پيمانكار كه 
با وارد كردن 2 تا 3 خودروى برقى عمومى شــرايط 

جابه جايى مســافران درون شهرى بين مسير آرامگاه 
بوعلى سينا تا ميدان مركزى شهر را فراهم كردند.

به هرترتيب اين پيمانكار موظف شد برخى تسهيالت 
و قراردادها همچون قراردادن نگهبان ها در پياده راه و 

پرداخت حقوق آنها را هم متقبل شود.
 شــرايط به اين ترتيب پيش رفت تا آنكه به يكباره 
بساط ماشــين هاى برقى از پياده راه بوعلى همدان از 

اواخر آذرماه 1398 به تدريج جمع شد.
ناپديد شدن ناگهانى ماشين ها آنقدر طوالنى شد كه 
روزشمار نبود آنها در تقويم روزمرگى مردم شهر به 

بيش از 50 روز رسيد.
حاال 50 روز اســت كه آن دسته از جامعه شهرى كه 
بنا بر خالقيت مديران شــهريامكان تردد با خودرو 
در پيــاده راه بوعلــى را ندارند و امكان اســتفاده از 
خودروهــاى برقى هم از آنها گرفته شــده اســت 
مستأصل و به دنبال پاسخ چرايى اين پرسش هستند 
كه پس چه شــد راهكار شــهردارى همــدان براى 

گره هاى پياده راه هاى همدان؟ 
 دغدغه شهردار دغدغه مند!

وقتى عباس صوفى شهردار همدان 24 ارديبهشت ماه 
1398 باجديت در كميســيون اقتصاد سرمايه گذارى 
و گردشــگرى شوراى شهر همدان درباره مشكالت 
پياده راه اكباتــان عنوان كرد: باتمام احترامى كه براى 
كســبه پياده راه اكباتان قائلم اما بايــد به آنها بگويم 
كه قرار نيســت به مشكالت شهرى اضافه كنيم و با 
صراحت عنوان كرد: با اجراى پياده راه اكباتان باالخره 
مشكالتى ايجاد شــده اما اين اتفاق يك برند براى 
شهر ايجاد كرده است، تصورات كارشناسان بر حول 
اين محور متمركز بود كه مدير شهرى همدان اين بار 

پاى تصميمات شهرى باجديت مى ايستد.
اما تغيير مسير دادن تصميمات شهرى و تبديل شدن 
دوباره پياده راه اكباتان به خيابان آن هم يك شبه چيز 
ديگرى را به مردم گوشــزد كــرد و آن مهم اين بود 
كه اينجا همدان اســت و كمتــر تصميمى كه به نفع 
خدمات رسانى به مردم شهر در بلندمدت باشد پايدار 

خواهد ماند.

  پاسكارى مديران شهرى در پاسخگويى 
هنوز ردپاى ون هاى عبورى از پياده راه اكباتان روى 
اعصاب دوســتداران تاريخ و گردشــگرى در شهر 
همدان راه مى رود كه با جمع شدن بساط خودروهاى 
برقــى ترس تكــرار اين تجربه غيركارشناســى در 

پياده راه بوعلى خاطر همه را مى آزارد.
در پاسخ چرايى جمع شدن بساط خودروهاى برقى 
از پياده راه فتحى رئيس كميسيون حمل ونقل ترافيك 
شــوراى شــهر همدان در گفت وگو بــا همدان پيام 
مى گويد: چون پيمانكار خوردوهاى برقى در پياده راه 
بوعلى متضرر شده است گويا قرارداد بين شهردارى 

با آنها فسخ شده است.
على فتحى در پاسخ به اينكه تكليف خدمات شهرى 
به مردم اين وســط چه مى شود، مى گويد اين موارد 
را از سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى 

شهردارى همدان پيگيرى كنيد.
به دنبال اين پيگيرى اينبار، مهران حاجيان در ارتباط 
با همدان پيام در پاسخ به اين سؤال مى گويد: به دليل 
نبودصرفه مالى براى پيمانــكار اين قرارداد ماده 48 
(فسخ شــده اســت) و حاال اميدواريم اين مشكل 

حل وفصل شود.
وى در توضيح بيشــتر در اين زمينه موارد را به بعدا! 
پاســخ مى دهم موكول كرد و همچنان پاسخ به اين 

سؤال مسكوت ماند.
در اين ميان گردان رئيس شــوراى اســالمى شــهر 
همــدان در گفت وگــو با همدان پيــام در اين زمينه 
مى گويد: براى خدمات رسانى به مردم وقتى بوعلى 
پياده راه شد خودروهاى برقى به كار گرفته شد و اين 

از تعهدات مديريت شهرى به مردم بود.
وى توضيــح ميدهد: اما حاال به دليــل ضرر و زيان 
سرمايه گذار ارائه اين خدمات به مردم شهر متوقف 
شده اســت و ما تأكيد داريم، انجام تعهدات شهرى 
از ضروريات و تأخير در اين زمينه براى حل وفصل 

چنين مشكلى جايز نيست.
 ويترين مشكالت شهرى 

حاال در كنار تمام مشــكالت مديريت شــهرى در 

همدان از جمله
 نصف و نيمه پياده راه شدن خيابان هاى اصلى شهر،

 مديريت نشــدن دست فروشــان و پيش بينى نشدن 
مكانى براى فعاليت اقتصادى آنها،

 عدم اســتفاده از پيوست فرهنگى در پروژه پياده راه 
سازى همدان،

 آسفالت شــدن يــك شــبه تاريخى ترين ســايت 
گردشگرى همدان 

دوباره خيابان شدن پياده راه سنگ فرش شده 
 بريده شــدن غير اصولــى درخت هاى 

سطح شهر 
و عدم اتخاذ تصميمات درســت شهرى يكى پس از 
ديگرى و از همه تازه تر جمع شدن خودروهاى برقى 
از پياده راه بوعلى كه حاال 50 روز است مردم شهرى 
را كه توان پياده رفتن از اين مسير را ندارند را درگير 
تردد در پياده را كرده است، دليلى شده اند براى آنكه 
مردم از ورود نكردن جدى شوراى شهر همدان براى 
نظارت نكردن آنها بر عملكرد شهردار انگشت حيرت 

بر دهان بگيرند.
  اينجا همدان است 

در يك كالم بايد گفت، اينجا همدان اســت، شهرى 
كه مديريت شــهرى آن ســليقه اى مديريت مى كند 
شــهرى كه ردپاى تصميم گيرى هاى غيركارشناسى 
به تدريــج در آن بيداد مى كند. اينجا همدان اســت، 
شــهرى كه برخى اعضاى شوراى شهر پنجم به دليل 
روابط خارق العاده اشان با شهردارى تصميمات را با 
قــول و قراردادهاى رفاقتى در هــم مى آميزند و هر 
آنچه دوستى هايشان بر آنها حكم مى كند را مى بينند و 

هركدام كه نمى خواهند نمى بينند.
امــا عجيب تريــن قســمت ماجــراى تحليل ما 
بــه اينجا ختم مى شــود كه بايــد بگوييم، اينجا 
همدان اســت، شهرى كه 100 ســال پيش نقشه 
شهرى اش را به دست كارل فريش آلمان سپردند 

كارستان. كند  كارى  تا 
 اين گونه شد كه شهر ما شد تنها شهر دايره اى ايران با 
جغرافيايى مدور، سال هاى سال يك دايره و 6 شعاع 

آن و تكه هاى مساوى خيابان هاى اصلى شهر تبديل 
شد به يك الگوى موفق شهرى.

البته كارشناسان بسيارى هم درباره آن اظهار نظرات 
مخالف خود را نيز ارائه دادند اما به هر ترتيب تمايز 
جغرافياى شهرى همدان بين شهرهاى ايران خود را 

نشان داد.
شــايد اگر حاال همان كارل فريش سر بلند كند 
و نگاهى به نقشــه ويران شده مركز شهر همدان 
بيفكنــد براى تمام مديران شــهرى امروز اظهار 
تأســف كند و عطــاى شهرســازى را به لقايش 
ببخشد و چشــم بر نازيبايى هاى شــهرى ببندد 
و راهــش را تا ابد بگيرد و بــرود ....برود تا به 

..... آباد  ناكجا 
كوتاه سخن آنكه مثنوى هفتاد من كاغذ پياده راه سازى 
در همــدان پيــش از آنكه مورد تقديــر برنامه ريزان 
شــهرى در سراســر دنيا قرار گيرد و پس از آنكه به 
مديران شــهرى فرصت دفاع دهد به دليل تصميمات 
دقيقه نودى و غيركارشناسانه متعدد به چماقى بر سر 

مديران وقت شهرى تبديل شد.
شــهر همدان بر روش طراحى شهرهاى دايره اى يا 
متحدالمركز استوار است كه در اصطالح جغرافيا به 

اين گونه شهرها سبك باروك گفته مى شود.
اين ســبك طراحى شــهرى كه مى توانست فرصتى 
براى معرفى شــهر همدان باشد امروز با ناكارآمدى 
مديران وقت به چالشــى تبديل شــده اســت براى 
مردمانى كه براى عبــور از نقطه اى به نقاط مختلف 
شــهرى مجبورند از اين شعاع به آن شعاع با خودرو 
تردد كنند مگر آنكه براى تبديل شــهر خودرومحور 
آنها به انســان محور برنامه هاى مدون پيش بينى و به 

اجرا درآيد.
اما با وضع حاكم موجود بر شهر و مديريت سليقه اى 
در همدان و همراهى ســؤال برانگيز برخى اعضاى 
شوراى شــهر باتصميمات نادرست مديريت شهرى 
بنا به هزارويك دليل همــه اين ممكن ها غيرممكن 
شــده و مردم در اين ميدان بى سروته برنامه ريزى ها 

حيران شده اند...!

مريم مقدم  »
 50 روز است پاى 

خودروهاى برقى كه قرار بود 
گره خدمات شهرى به مردم 
را در پياده راه بوعلى بازكنند 
جمع شده است. خودروهاى 
برقى زمانى در پياده راه رخ 
نمايان كرد كه سنگ فرش 
شدن، هويت خيابان بوعلى 

همدان را تغيير داد. 
از وقتى خيابان بوعلى به 

پياده راه تغيير هويت داد 
ماشين هاى برقى ناجى 

اين پروژه شد تا بخشى از 
دغدغه دسترسى مردم به 
مطب پزشكان و بخش هاى 
خدمات رسان اين مسير را 

پاسخگو باشد.
اما در يك اتفاق تعجب 

برانگيز بنا به گفته مطلعان از 
پروژه، به دليل متضررشدن 
پيمانكار و تصميم مديريت 

شهرى برنامه ريزى  ها در اين 
راستا هوا شد. 

سرگردانى  سرگردانى  5050 روزه مردم در پياده راه روزه مردم در پياده راه

خودروهاى برقى پياده راه خودروهاى برقى پياده راه 
غيب شدند غيب شدند 

■■ اعمال مديريت سليقه اى شهردار  اعمال مديريت سليقه اى شهردار 
و سكوت سوال برانگيز شوراى پنجمو سكوت سوال برانگيز شوراى پنجم

بازار گردشگر خارجى چقدر
 آسيب ديد؟

توريست ورودى 
در مسير كاهش

 تعداد گردشــگران خارجى وارد شده به كشور 
در 10 ماه نخست سال جارى، 8 ميليون نفر اعالم 
شــد. اين به آن معنا است كه در 3 ماه ابتداى آبان 
تا انتهاى دى در مجموع به ميزان 2 ميليون و 110
هزار توريســت خارجى وارد كشور شده اند كه از 

ورود ميانگين حدود 650 هزار توريســت در هر 
يك از اين 3 ماه به كشــور حكايــت دارد. به اين 
ترتيب جريان ماهانه ورود توريست به ايران در 3
ماه گذشــته و به ويژه در يك ماه گذشته 29 درصد 
در مقايســه با مهر امسال و همچنين 25 درصد در 
مقايسه با ميانگين ماهانه نيمه نخست امسال سقوط 

كرده است. 
بررســى هاى رســانه اى درباره تغييــر نبض بازار 
گردشگر خارجى نشــان مى دهد: در 3 ماه گذشته 
بــا ســقوط 25 درصدى بازار گردشــگر خارجى 
مواجه بوده ايــم، زيرا مطابق آمارها در ســال 97

تعداد توريســت هاى خارجى با 50 درصد رشد به 
7 ميليون و 800 هزار نفر رسيد. در بهار امسال نيز 
41 درصد نرخ رشد را تجربه كرده ايم، عالوه بر آن 
اين نرخ رشد در 7 ماه ابتداى امسال نيز 24 درصد 
تعيين شــده اســت كه 5 ميليون و 890 هزار نفر 
گردشــگر خارجى وارد ايران شده اند. در مهر 98
نيز ورود 800 هزار نفر گردشگر خارجى به كشور 

را تجربه كرده ايم. 
2 تنش داخلى ضربه شــديدى به بازار گردشگرى 
ورودى وارد كرده  اســت كه تنش نخست مربوط 
به ا عتراض هاى ناشــى از افزايش قيمت ســوخت 

در اواخــر آبان و اوايل آذر اســت و تنش دوم در 
دى ماه رقم خورد كه ضربه آن به بازار گردشگرى 
به مراتب شــديدتر از تنــش قبلى بود و مربوط به 
حادثه سقوط هواپيماى اوكراينى در دى ماه مى شود 
كه موجب شــد شــركت هاى هواپيمايى خارجى 
براى مدتى پروازهاى خود را از روى آسمان ايران 
تعليــق كنند. در كنار اين امر حجم قابل توجهى از 
تورهاى خارجى به ايــران به حالت تعليق درآمد؛ 
به طورى كه ماه هاى گذشته فعاالن بازار گردشگرى 
ايران در حوزه رزرو هتل و ارائه خدمات توريستى 
به گردشــگران خارجى اعــالم كردند بيش از 50

درصد از تورهاى خارجى به ايران لغو شده است. 
اكنون آمار مربــوط به ورود 8 ميليون گردشــگر 
خارجى كه در 10 ماه نخســت امسال توسط وزير 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى اعالم 
شد نشــان دهنده ضربات اتفاقات گذشته به بازار 
توريســم ايران اســت. البته از بين 2 تنش داخلى 
تنش مربوط به سقوط هواپيماى اوكراينى بيشترين 
ضربــه را به بازار گردشــگرى خارجى وارد كرد. 
به طورى كه بخش زيادى از سفرها صرفا در آبان ماه 
رقم خورده است و بيشترين ركود ورود توريست 

خارجى در آذر و دى بوده است. 


