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سالخوردگى  بحران 
استان! بحران  مديريت  در 

1- حضور انســان در زمين با كنترل 
همــراه  آن  از  بهره گرفتــن  و  طبيعــت 

بوده است...

پيشنهاداتى براى داشتن هفته اى جذاب تر

در بلندترين شب سال كتاب خوب بخوانيم 
موسيقى اصيل بشنويم

4 تن و 799 كيلو و 908 گرم 
ســالجارى  ابتداى  از  موادمخدر 
تاكنون در اين استان كشف شده 
كه هر يك گرم آن مى تواند تهديد 
جدى بــراى جوانان، نوجوانان و 

خانواده ها باشد.
موادمخدر  با  مبارزه  پليس  رئيس 
استان همدان در نشست اعضاى 
شــوراى هماهنگــى مبــارزه با 
موادمخــدر همــدان بيــان كرد: 
بزرگترين آثار تخريبى موادمخدر 
به مصرف كننده، تبديل كردن افراد 
به عنصر خنثــى و بى تفاوت در 
برابر باورها، انديشه ها و اعتقادات 

است.
هــادى قزوينه افزود: ترياك بيشــترين 
ميزان كشفيات اين اســتان را با 2 تن و 
301 كيلوگرم به خــود اختصاص داده 
است، همچنين در اين مدت زمان 145
كيلو و 812 گرم هروئين كشف شده كه 
27 درصد نســبت به زمان مشــابه سال 

گذشته افزايش داشته است.
وى ادامه داد: 47 كيلو و 630 گرم شيشه 
در همدان كشف شده كه نسبت به مدت 
زمان مشابه در سال گذشته 8 برابر رشد 
داشته، همچنين مواد تدخينى همانند گل، 
حشيش و گراس در مجموع حدود 2 تن 

كشف شده است.
قزوينه گفت: شيشــه به صورت وسيع از 
طريق البراتور مستقر در افغانستان توليد 
و وارد كشــور مى شــود به گونه اى كه 
افغانستان عالوه بر توليد كننده موادمخدر 
سنتى هم اينك به كانون توليد روانگردان 

نيز تبديل شده است.
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر اســتان 
همدان گفت: 3 هزار و 793 خرده فروش، 
قاچاقچى و توزيع كننده و 2 هزار و 844
معتاد جمع آورى شدند كه برخى از آنها 
براى 5، 6 يا چهاردهمين بار اســت كه 
دســتگير مى شوند و از مشــتريان ثابت 

پليس و بهزيستى هستند.
قزوينه با بيان اينكه دســتگيرى معتادان 
26 درصد افزايش داشته است ادامه داد: 
بعد  حمايت هاى  كنونــى،  ضعف  نقطه 
از درمان معتادان اســت بــه گونه اى كه 
بيمار با وجود درمان، هنگام بازگشت به 
جامعه پذيرش اجتماعى از سوى خانواده 
و جامعه را ندارد و بيمار دوباره به چرخه 

مصرف موادمخدر بازمى گردد.

وى اضافه كرد: 2 هزار و 388 نگهدارنده 
موادمخدر دستگير شدند كه در مجموع 
شمار دســتگيرى ها از ابتداى سالجارى 
تاكنون به 9 هزار و 25 نفر رســيده كه 8

درصد افزايش داشته است.
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر اســتان 
همدان ادامــه داد: 63 باند تهيه و توزيع 
موادمخدر منهدم شــدند كه اين آمار 13

درصد افزايش داشته اســت البته بخشى 
از باندها در خارج از اســتان شناسايى و 
با هماهنگى هاى صورت گرفته با پليس 
مبارزه بــا موادمخدر اســتان هاى محل 
عبور محموله، ضربه هايــى بر آنها وارد 

شده است.
قزوينــه مثال زد: چنــدى پيش محموله 
300 كيلوگرمى موادمخدر در خوزستان 
با مقصد 3 اســتان همدان، كرمانشــاه و 
لرســتان بارگيرى شــده بود كه اين باند 
توســط پليــس موادمخدر همــدان در 

خوزستان شناسايى و دستگير شد.
وى ادامه داد: 8 هــزار و 451 عمليات، 
يعنــى روزانه 30 تــا 35 عمليات براى 
مبارزه با موادمخدر در اين استان صورت 

مى گيرد.
دبيــر شــوراى هماهنگــى مبــارزه با 
موادمخدر اســتان همدان نيز در ادامه با 
بيان اينكه موادمخدر در عصر كنونى به 
يك موضوع فنى و پيچيده تبديل شــده 
است، گفت: با روش هاى سنتى نمى توان 
با اين پديده مقابله كرد و بايد راهبردهاى 

مبارزه با موادمخدر به روز شود.
يــزدان آزرمى افزود: حريــف مقابل ما 
در اين حوزه به دســتگاه ها و تجهيزات 
بــه روز، مجهــز شده اســت و بنابراين 
دســتگاه هاى مســئول در امر مبارزه با 

موادمخدر نيز بايد به روز شوند.
وى اضافــه كرد: برخى افــراد فرق بين 
موادمخدر سنتى و روانگردان و همينطور 
ميزان شيوع به تناسب اقشار را نمى دانند، 
همچنين ارتباط دادن مســئله موادمخدر 

تنها به موضوع اشتغال اشتباه است.
آزرمــى گفت: به زودى ســند راهبردى 
مبارزه با موادمخدر استان با درنظر گرفتن 

وضعيت شهرستان ها تدوين مى شود.
وى بيــان كرد: در راســتاى مبــارزه با 
«يارى گران  طــرح  اجــراى  موادمخدر 
زندگى» آغاز شــد كه تمامــى اركان در 
اجراى اين طرح مشاركت دارند همچنين 
در اين طرح مشــاركت هاى مردمى نيز 

ديده شده است.
دبيــر شــوراى هماهنگــى مبــارزه با 
موادمخدر اســتان همدان بــا بيان اينكه 
در طرح «يارى گــران زندگى» به دنبال 
همگانى كردن مبارزه با موادمخدر هستيم 
افزود: در همدان 500 مدرســه، آزمون 
(پايلوت) اجراى اين طرح شدند كه در 
اين راســتا كارهايى در مدارس و عالوه 
بــر آن در دانشــگاه ها و خوابگاه هــاى 

دانشجويى صورت گرفته است.
اســتاندار  امنيتى  ـ  سياســى  معــاون 
همدان با اشاره به اينكه در حوزه ماده 
16 نهاونــد دو كار بايــد مورد توجه 
مســئوالن باشــد كه يكــى برگزارى 
خواهد  كل  مديران  حضور  با  جلسات 
بود گفــت: كميته اى ماننــد درمان به 
خوبى در حــوزه مبارزه با مواد مخدر 
وارد شــده اما بــراى ورود مردم نياز 
به فرهنگســازى است كه سازمان هاى 
توانمندى هســتند كه مى طلبد در اين 

كنند. كمك  زمينه 

وى بــا اشــاره بــه اينكــه بــراى 
همدان  شهر  حاشــيه  توانمندسازى 
برنامه داريم و بايد جدى ورود كنيم 
تــا در عرصه اجتماعــى برگ برنده 
دست ما باشد خاطرنشان كرد: قطعا 
نقد سازنده ما را به پيشرفت خواهند 

رساند كه پذيراى موارد هستيم.
اســتاندارى  اجتماعى  امور  مديركل 
همــدان نيز اظهار كرد: در راســتاى 
طرح مــاده 16 نهاوند جلســه اى را 
در اين شهرســتان برگزار كنيم و از 
ظرفيت دســتگاه ها به نحو مطلوب 

بهره مند شويم.
مهــرداد نادرى فــر اجــراى طــرح 
«يارى گــران زندگــى» را در راســتاى 
همكارى همه جانبه در امر مبارزه با مواد 
مخدر مهم تلقى كرد و افزود: متاســفانه 
90 درصد زندانيان در زندان هاى كشور 
مرتبط با مواد مخدر هســتند كه بايد در 
مبارزه با اين پديده شــوم تالش جمعى 

داشت.
 وى با اشاره به اينكه دومين رتبه مرگ 
و مير در كشــور ناشــى از مواد مخدر 
اســت و 65 درصد از همسرآزارى نيز 
بــه اين مســئله برمى گــردد گفت: 20
درصــد از قتل هاى عمــد و 67 درصد 
ســرقت هاى خرد نيز در كشور ناشى از 
مواد مخدر اعالم شده كه مى توان اعتياد 

را ام الفساد تلقى كرد.
مديــركل امــور اجتماعى اســتاندارى 
همــدان با بيان اينكه در مســئله مبارزه 
با مواد مخدر 10 دســتگاه نظير آموزش 
و پرورش، بهزيســتى، اداره كار، تعاون 
و رفــاه اجتماعى نقــش خطيرى دارند 
افــزود: 99 ميليارد و 983 ميليون تومان 
براى 10 دســتگاه در كشــور در حوزه 
فرهنگى و مبــارزه با مــواد مخدر در 
نظر گرفته شــده كه بايد سهم استانى را 

دريافت كنيم.
وى با اشــاره به اينكه تفاهم نامه اى مبنى 
بر وظايف سازمان ها منعقد شده كه نياز 
به عملياتى شــدن برنامه هاســت گفت: 
در جلســه بعــد هر يك از دســتگاه ها 
برنامه هــاى خود را در حــوزه مبارزه با 

مواد مخدر اعالم كنند.
نادرى فــر بيان كرد:  طبق برآورد ســهم 
استانى براى 10 دســتگاه بايد 3 ميليارد 
و 128 ميليارد تومان باشــد كه مى طلبد 

احصاء شود.

راهبردهاى مبارزه با مواد مخدر به روز شود
بيش از 4تن موادمخدر در همدان كشف شد

خريد را به روز آخر 
موكول نكنيد

ميوه يلدا 
گران نمي شود

■ خال از ُرخ زنگى 
بزدائيد شب يلدا

■ حكايت هاى يلدا را 
پايانى نباشد

رئيس ستاد انتخابات استان مى گويد 10درصد 
كانديداها منصرف يا رد صالحيت شد ه اند

عبور90 درصد 
داوطلبان 

از فيلتر اجرايى 
4
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مسافربرهاى مالير 
ساماندهى مى شوند
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سالخوردگى  بحران 
استان! بحران  مديريت  در 

 1- حضور انســان در زمين با كنتــرل طبيعت و بهره گرفتن از 
آن همراه بوده اســت. اين بهره گيرى و همراهى انســان با طبيعت 
بــوده كه زندگى را در كره زمين براى انســان هر روز آســان تر 
از قبل كرده و پاسداشــت طبيعت و دوســتى با آن را به انســان 

است. آموخته 
البته طبيعت هميشــه مهربان نيست و قهرهايى هم دارد كه بايد با 

شــناخت و پيشگيرى در برابر آن امنيت را جستجو كرد.
2- دســت بردن انســان در طبيعت با خود بحران هايى را ايجاد 
كرده كه منشــا آن ديگر طبيعت نيســت بلكه منشا انسانى دارد و 

راه حل آن بازگشت به اصول طبيعت است.
در ايــن زمينه بحران هاى مرتبــط با آب و هوا و آلودگى هاى رخ 

داده و مشــكالت آنها از جمله بحران هاى انسان ساز هستند.
3- ايران را كشــورى خطرخيز و بين ده كشــور بالخيز جهان با 
احتمال وقوع 35 بال مى دانند و اســتان هاى كشور هر يك حداقل 
با اولويت يك خطر بايد آماده مقابله با بحران باشــند وتاب آورى 
جامعه در برابر بحران ها را با آموزش و پيشــگيرى افزايش دهند.

ــر  ــران غافلگي ــت بح ــئوالن مديري ــع مس ــتر مواق ــه در بيش  البت
شــده و بــه جــاى پيشــگيرى بايــد بــه ســراغ مديريــت بحــران 
رخ داده برونــد و امــداد بــه حادثه ديــدگان را در اولويــت 
كارهــاى خــود تعريــف كننــد. هــر چنــد در بحران هــاى اخيــر 
ــى  ــاى مردم ــروه ه ــردم و گ ــز بيشــتر توســط م ــن بخــش ني اي

انجــام شده اســت.
4- اســتان همدان براى 2 حادثه ســيل و زلزله همواره بايد آماده 
باشــد البته به دليل اطالع رســانى نادرســت و بحرانى، مشخص 
نيســت كه اين آمادگى تا چه حد اســت اما به نظر نميرســد كار 
زيادى انجام شــده باشــد، زيرا در مديريت بحران آنچه پذيرفته 
شده اســت، افزايش آگاهى مردم و اقدامات پيشــگيرانه است كه 

خبرى از انجام فراگير آن نيست.
در حادثه ســيل فروردين ماه اســتان اين ناآگاهــى بود كه باعث 
كشته شدن چند نفر شــد و اگر آن حادثه به بحران تبديل نشد به 
دليل ورود استاندار و نهادهاى نظامى و تخصصى براى گذر دادن 
آب از اســتان بود وگرنه امروز همدان زخم بيشــترى از ســيل 
داشــت با آنكه هنوز درباره بازســازى ها، پرداخت خســارتها و 
اقدامات پيشگيرانه بعد از ســيل، مديريت بحران استان گزارشى 

نداده و به نظر مى رســد دست اين مديريت خالى است.
5- در ســيل فروردين مــاه همــه مســئوالن اســتان بــر ضــرورت 
ــوان يــك  ــه عن ــى از ســوى مديريــت بحــران ب ــوزش عموم آم
اقــدام پيشــگيرانه تاكيــد داشــتند امــا خبــرى از ايــن آموزش هــا 
اقداماتــى  و  نمى شــود  ديــده  اســتانى  ابتــكارى  به صــورت 
ــه در مــدارس هــم اقدامــى كشــورى اســت. ــور زلزل ماننــد مان

ايــن نــوع نــگاه بــه آمــوزش عمومــى تداعى كننــده نــگاه 
ــده  ــم زنن ــوزش را بره ــت و آم ــوزش اس ــه آم ــز ب مخاطره آمي
امنيــت روانــى جامعــه مى دانــد امــا بايــد واقعيت هــا را درنظــر 
ــر  ــى و غي ــرات طبيع ــدى مخاط ــد ج ــان تهدي ــه هم ــت ك داش

ــت. ــتان اس ــور و اس ــى در كش طبيع
6- در روزهــاى گذشــته همــدان پديــده مخاطره آميــز جديــدى 

را تجربــه كــرد و آن پديــده آلودگــى هــوا بــود.
ــران  ــت بح ــت مديري ــى رف ــار م ــره انتظ ــن مخاط ــروز اي ــا ب ب
ــه افزايــش آگاهــى  اســتان جــدى وارد عمــل شــده و نســبت ب
ــدارس و  ــى م ــار و تعطيل ــدور اخط ــوزش، ص ــا آم ــى ب عموم
ــن  ــه اي ــى ب ــا بى توجه ــد، ام ــدام كن ــر اق ــاى الزم ديگ كاره
ــه  ــبت ب ــتان نس ــران اس ــت بح ــه مديري ــان داد ك ــره نش مخاط
ــى  ــص كاف ــى و تخص ــتان از آگاه ــد اس ــره جدي ــن مخاط اي

ــت. ــوردار نيس برخ
اين روند در روزهاى برفى و شــيوع آنفلوانزا نيز تكرار شــد و 
تعطيلــى مدارس ديرهنگام اعــالم و براى كارمندان تســهيالتى 
درنظــر گرفته نشــد تا نتيجــه آن افزايش نارضايتــى از مديريت 

بحران در استان باشد.
7- برخى ســاختار مديريت بحران در ايران را پاسخگوى شرايط 
مخاطره آميز كشــور نمى دانند اما بايد توجه داشــت كه موضوع 
نارضايتى در استان، نه از ســاختار كه از عملكرد رئيس مديريت 
بحران در اســتان به دليل ناآشنايى و عمل نكردن به وظايف خود 
در افزايش آگاهى عمومى، آشــنا كردن مردم با مخاطرات جديد، 
باقى ماندن خسارت سيل فروردين، بى ارتباطى با رسانه ها، اعتقاد 
نداشــتن به تعطيلى مدارس جز در شــرايط برفى، صادر نكردن 
هشدارهاى الزم و انجام اقدامات پيشگيرانه در پيشگيرى از بروز 

باليا و سوانح است.
ــار  ــود دچ ــتان خ ــران اس ــت بح ــه مشــخص اســت مديري آنچ
بحــران ســالخوردگى خدمتــى و مديريتــى شــده و اگــر توفيقــى 
هــم داشــته بــا ورود مديــران ارشــد اســتان حاصــل شده اســت.

پــس منطق حكــم مى كند مديريت بحران اســتان ابتــدا از بحران 
ســالخوردگى، مانــدگارى طوالنــى در يك مديريــت و در نتيجه 
بى انگيزگى مديريــت خود با انتصاب نيرويى جوان و باانگيزه، ابتدا 
نجات پيدا كند وگرنه افزايش نارضايتى همدانى ها دستاورد مديرى 
خواهدبود كه قرار اســت با پيشــگيرى و مديريت بحران در براى 

رضايتمندى همدانى ها بكوشد .

كيك آلوده به قرص در همدان به آزمايشگاه ارسال شد
 يك مورد كيك آلوده به قرص در همدان گزارش شــده، كه براى بررسى هاى بيشتر 

به آزمايشگاه فرستاده ايم.
مدير نظارت بر مواد غذايى، آرايشــى و بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
گزارشــى مبنى بر مشــاهده كيكى آلوده به قرص در يكى از مــدارس همدان دريافت 
كرديم كه براى بررســى هاى بيشتر و اينكه اين قرص از ابتدا داخل كيك بوده و يا بعدا 
جاسازى شده است، نمونه دريافتى را به آزمايشگاه تخصصى غذا و دارو ارسال كرده ايم.

محمد كاظم زاده در گفت وگو با تســنيم، اظهار داشت: با بيان اينكه نتيجه آزمايش پس 

از گذشــت 3 روز مشــخص مى شــود، ابراز كرد: گاهى برخى افراد شيطنت كرده وبا 
ســو استفاده از جو روانى ايجاد شــده در جامعه اقدام به ارائه گزارش هاى نادرست و 

غيرواقعى مى كنند.
مدير نظارت بر مواد غذايى، آرايشــى و بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با تأكيد 
بر اينكه بعيد مى دانم اين قرص هاى مشــكوك در كارخانه و يا حين پخت جاســازى 
شــده باشــد، تصريح كرد: حرارت و تركيب قرص با مواد كيك ســبب تغيير شكل و 
ذوب شدن قرص مى شــود اما قرص هاى مشاهده شده در كيك ها كامال سالم و بدون 

تغيير بوده است.
كاظم زاده افزود: از لحظه اى كه پاى كيك هاى مشــكوك و آلوده به قرص در كشور به 

ميان آمد، نظارت هاى ما تشــديد شد و تمام كارخانه هاى اســتان را از مرحله توليد تا 
توزيع مورد كنترل و بازرســى قرار داديم. در اين بازرسى ها هيچ مورد مشكوكى ديده 

نشده است.
ــه را  ــز عرض ــگاه ها و مراك ــا، فروش ــر كارخانه ه ــالوه ب ــه ع ــان اينك ــا بي وى ب
هــم بررســى كرديــم، تصريــح كــرد: مــا متولــى و مســئول ســالمت مــردم هســتيم 
بنابرايــن مــردم بايــد خيالشــان راحــت باشــد كــه هيــچ مــورد خطرناكــى يافــت 

نشده اســت.
مدير نظارت بر مواد غذايى، آرايشــى و بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى همدان تأكيد 

كرد: مردم كيك وخوراكى هاى مورد نياز خود را از مراكز معتبر تهيه كنند.

ابتال به آنفلوانزا در همدان سير نزولى گرفت

كنسرت يا عذاب
غزل اسالمي »

 ممكن اســت در همدان ســخت گيري هايي براي اجراي كنسرت 
وجود داشــته باشد، آن قدر كه همدان جزو استان هايي است كه كمترين 
تعداد كنسرت ها را برگزار مي كند. طبق آماري كه سال گذشته از تعداد 
كنسرت ها از 10 استان كشور منتشر كرديم نشان داد در دوره اي كه تعداد 
برگزاري كنسرت ها باال رفت اما در استان فقط يك سوم شهرهاي ديگر 
كنســرت اجرا مي شــد. در آن دوره حتي از قزوين كه به مذهبي بودن 

مردمانش مشهور است هم در همدان كمتر كنسرت برگزار شد. 
اين ها و چالش هايي كه در ســال هاي گذشته و اكنون وجود دارد، نشان 
مي دهد كه كنســرت در همدان به ســختي برگزار مى شود. اما با وجود 
همه اين ها دليل نمي شــود كه وقتي مردم 100 تا180 هزار تومان بابت 
بليت هزينه مي پردازند، مجريان اجازه ندهند مخاطبان كنســرت را در 

آسايش ببينند. 
شب هاى گذشته كنسرت «علي ياسيني» بود. اما انتظامات سالن نگذاشتند 
مردم حتي 5 دقيقه پشــت ســرهم و بدون مزاحمت و رفت و آمد آنها، 
كنســرت را ببينند. آن ها مدام به هواداران مي گفتند «دوربين گوشــي را 
روشــن نكنيد». اين در حالي است كه تماشاچيان چه در كنسرت هاي 
قبلي همدان و چه در شهرها و كشورهاي ديگر مجازند كه از قسمت هاي 
مختلف كنسرت فيلم بگيرند زيرا فيلمبرداري با گوشي همراه نه در اجراي 
كنسرت خللي ايجاد مي كند و نه در نورپردازي صحنه تأثيرگذار است.  

آن شب بدون اينكه هيچ اطالعيه قبلي مبني بر «ممنوع بودن فيلمبرداري» 
از كنسرت صادر شود از فيلمبرداري در سالن و حين برگزاري كنسرت 
مانع مي شــدند. اگر به هر دليلي بنا شده مردم فيلم نگيرند، مجريان بايد 
ممنوعيت را روي بليت درج كنند يا اينكه هنگام تحويل بليت و در لحظه 
ورود به سالن، به تك تك مخاطبان موضوع را اطالع بدهند. كمترين كار 
هم اين است كه روي برگه اي دم در ورودي بنويسند «فيلم برداري در اين 
كنسرت ممنوع است». برگزاركنندگان اين اقدامات اوليه را انجام ندادند 
ولي انتظار داشــتند مخاطبان خبر داشته و فيلمبرداري نكنند! همين هم 
موجب شد تا هرلحظه به تماشاچيان در رديف هاي مختلف تذكر بدهند 

و موجب و آمدو رفت هاي فراوان بشوند.
كسي كه امرار معاشش از طريق برگزاري كنسرت است بايد هم قوانين 
شهر را رعايت كند و هم هواي مشتريان خود را داشته باشد. زيرا بسياري 
از كساني كه كنسرت ها را مي بينند پاي ثابت هستند و اگر بيشتر از يك 
بار چنين برخوردهايي ببينند دلسرد مي شوند و همانند سال هاي گذشته 

سعي مي كنند اجراهاي موردنظر خود را در شهرهاي ديگر تماشا كنند.
همــه اينها كه تمام شــد پــس از اجرا، هــواداران «علي ياســيني» از 
برگزاركنندگان درخواســت گرفتن عكس يادگاري با خواننده محبوب 
خــود كردند. هرچند كه آنها موافقت نكردند و گفتند امكانش نيســت 
اما مردم براي چند دقيقه پايين ســن منتظر ماندند تا شايد نظر مسئوالن 
سالن تغيير كند، اما برگزاركننده با لحني كه در شأن هواداران نبود، گفت: 
«برويد وگرنه مجبور مي شوم طور ديگري بيرونتان كنم»! آيا آن موقع كه 
180 و 150 هــزار تومان بابت بليت رديف هاي جلو و 110 هزار تومان 
بابت صندلي  هاي وسط سالن و كمي كمتر بابت رديف هاي عقب تر از 
هواداران دريافت مي كردند به اين فكر مي كردند كســي كه پول بيشتر 

مي دهد به چه دليل است؟ 
آنها مخاطبان حرفه اي تر هستند، مي خواهند هرچند گران اما كنسرت را 
بدون مزاحمت افرادي كه در صندلي هاي جلوتر مي نشينند، ببينند. بسياري 
از آنهــا مي خواهند چهره خواننده محبوب خــود و حركت هاي او را از 
نزديك ببينند و درك كنند تا راحت تر با صدا و اجراي او ارتباط بگيرند. 
كسي كه كمتر از اين مبالغ مي پردازد و در رديف هاي عقب تر مي نشيند 
هم همين شــرايط را دارد و آمده است تا اجرا و كنسرت را به طور زنده 
ببيند.  همه مخاطبان كنسرت حق دارند كنسرت را در محيطي حرفه اي، 

بدون مزاحم و در فضايي توأم با احترام تماشا كنند.
ادامه برگزاري كنسرت ها و فروش حدود 400 بليت سالن در هر سانس، 
به خاطر تبليغات هواداران اين كنســرت ها صورت مي گيرد. آيا اگر آنها 
تبليغ رو در رو نكنند حتي 50 درصد بليت ها، آن هم در چنين وضعيت 
اقتصادي، فروخته مي شود؟ مشتري مداري جزوي از مشاغل است و اگر 

اين حذف شود كنسرت ها هم تعطيل مي شوند.

1- تخريب مســتقلين و جريان سوم در دستور كار يكى از گروه هاى 
فعال انتخاباتى قرار گرفته است. گويا اين گروه اميدوارند كه مردم به 
مستقلين و جريان سوم اعتماد نكنند. گفتنى است يكى از اعضاى اين 
گروه، مســتقلين و جريان سوم را بى ريشه و بدون روحيه تشكيالتى 

توصيف كرده است.
2- ثبت نام افراد مسن در انتخابات خبرگان با انتقاد مواجه شده است. 
گويا اين ثبت نام ها، تالش براى بيكار نماندن در سال هاى پايانى عمر 
تعبير شده اســت. گفتنى اســت دوره فعاليت مجلس خبرگان 8 سال 

است.
3-تاكتيــك انتخاباتى ايجاد نارضايتى از عملكــرد دولت با انتقاد و 
هشــدار همراه شده است. گويا اين هشدار به دنبال گسترش نارضايتى 
به تمام نيروهاى اجرايى ســابق بوده اســت. گفتنى است گروهى از 
داوطلبان كه خود نيز ســابقه اجرايى دارند، تاكتيك افزايش نارضايتى 
از عملكرد دولت با هيچ انگارى آن را در دســتور كار قرار داده اند كه 

نتيجه خوبى براى آنها دربرنداشته است.
4-افراد بيكار داراى درآمد كشور افزايش يافته است. گويا رواج داللى 
از داليل مهم افزايش اين طبقه جديد جامعه است. گفتنى است تعداد 

بيكاران داراى درآمد به بيش از 5 ميليون نفر رسيده است.
5- اجراى طرح قطار شهرى همدان با شك و ترديد مواجه شده است. 
گويا اين ترديد از ســوى شوراى شهر همدان بوده است. گفتنى است 
طوالنى شدن پروژه هاى پل سازى از داليل اين ترديد عنوان شده است.

مريم مقدم »
به عنــوان  همــدان  شــهر   
نخســتين پايتخت ايران و يكى 
از قديمى ترين شــهرهاى كشور 
محله هايــى  و  خانه هــا  داراى 
اســت كه گاهى از آن ها به عنوان 
ايران  محله هــاى  قديمى تريــن 
يــاد مى شــود. درحال حاضر از 
اســتان  اين  قديمى  خانه هــاى 
كمتر از 30 خانه شــاخص باقى  
مانده است اما در اين ميان افزايش 
جمعيت شهرى و تغيير ساختار 
معمارى خانه هاى ايرانى موجب 
شده اســت ســاكنان هر خانه از 
ســكونت در اين قالب معمارى 
طراحان  آنچه  نباشند.  رضايتمند 
شــهرى و معمــارى را مى تواند 
براى دســتيابى به يك شــهر با 
شــهروندان راضــى تبديل كند، 

ارزيابى ميزان رضايت شهروندى از كيفيت هاى 
سكونتى در مجتمع هاى مسكونى است. 

عضــو كميته فنى كميســيون مــاده 5 معتقد 
است: ميزان رضايت شهروندى از كيفيت هاى 
ســكونتى در مجتمع هاى مســكونى نيازمند 

ارزيابى است 
حميدرضا طبى مســرور  يكى از رسالت هاى 
طراحان و معماران خلق رابط هاى متناسب بين  
انسانها و كالبد اطرافشان است. براى نيل به اين 
هدف خالقان فضا بايد درك صحيحى از رفتار 
انســان در محيط هاى متفاوت داشته باشند، به 
نحوى كه پيوند انسان و مكان را قوى تر سازند. 
وى كه داراى 21 سال سابقه مديريتى و تدريس 
در حوزه هاى شــهرى و شهرســازى اســت 
مى گويد: نگاهى به فرآيند برنامه ريزى شهرى 
كشور و تحقيقات انجام شده در اين زمينه در 
چند دهه گذشــته و نتايج عينى و ملموس آن 
نشان مى دهد كه اين طرح ها از پاسخگويى به 
نيازهاى كيفى در محيط هاى شهرى بازمانده اند 

و عمًال به نتايج قابل قبولى دست نيافته اند . 
وى همزمــان به حضــور در دفتــر روزنامه 
همدان پيام به تغيير ســاختار شهرى اشاره كرد 

وگفت: با بررســى و مرور 
ادبيــات مربوط بــه ميزان 
سكونتى  محيط  از  رضايت 
مشخص شده است كه درك 
ميزان رضايت هر شخص و 
در شرايط مختلف شخصى، 
اقتصــادى،  اجتماعــى، 
فرهنگى و فيزيكى متفاوت 
كــردن  اضافــه  و  اســت 
ويژگى هــاى شــخصى به 
تجزيــه و تحليل ها، قدرت 
پيش بينى را باال مى برد. يكى 
از ابزارهاى رســيدن به اين 
محيط هاى  ارزيابى  اهداف، 
شــهرى بر مبنــاى نظرات 
ســاكنين خــود آن منطقه 

است. 
از نگاه اين كارشناس، در واقع ارزيابى ساكنان 
از محيط هاى سكونتى شــان مى تواند به عنوان 
يكى از مهم ترين معيارهاى ســنجش دستيابى 
به اهداف و ارزيابى ميــزان موفقيت هر طرح 

شهرى مطرح شود.

عضو شــوراى شهر چهارم 
در همــدان مــى گويــد : 
آپارتمان نشــينى، فضاهاى 
كم و كوچك براى زندگى، 
دورى از طبيعت به اجبار و 
تبديل خانه هــا به خوابگاه، 
استفاده از فضاهايى عمومى 
نبايد  مجتمع  مى طلبــد.  را 
چندان بزرگ باشــد كه فرد 
مالكيت  حس  آن  به  نسبت 
و خودى نداشته باشد و نه 
چندان كوچــك كه تبديل 
به حياط خصوصى گردد و 
تحقق آن با امكانات امروزى 
مشــكل گــردد. خانه هاى 
امروزى با امكانات و شرايط 
زندگى موجود، قابليت پاسخگويى به بسيارى 

از نيازمندى هاى انسان سنتى را ندارند.
طبــى مســرور همچنين افــزود: بريــدن از 
ارزش هــاى حاكم بر جوامع ســنتى مبتنى بر 
ارتباط مستحكم با طبيعت و تعامالت اجتماعى 
در دراز مدت بــه نارضايتى منجر مى گردد. از 

ســويي ديگر، در دهه هــاى اخير 
موضوع «كيفيت محيط شــهرى» به 
يك بحــث تخصصى و عمومى در 
جامعه تبديل شده است و توجه مردم 
از اهــداف مادى، به ماهيت زندگى 
شــهرى  ناكارآمد  مجموعه هاى  در 

معطوف شده است. 
وى معتقد است : آنچه در اين ميان 
واضح اســت اين اســت كه تمام 
مشكالت شهرى يك مؤلفه كيفيت 
محيطــى دارند، به عبــارت ديگر 
بســيارى از مشــكالت محيطى به 
سرعت، به مشكالت شهرى تبديل 

خواهندشد.
 به هميــن دليل در ســالهاى اخير 
توجه به ابعاد پايــدارى محيطى و 
كيفيت زندگى و اجتماعات ســالم، 
باعث توجه بيشــتر به ابعاد كيفيتى 
در محيط هاى شــهرى و سكونتى 

شده است. 
 ارزيابى رضايت از كيفيت 

محيط مسكونى 
وى همچنين افزود: «ســكونت » در برگيرنده 
اجــزاء ملموس و غيرملموســى اســت كه 
كوچكترين واحد عينى آن مســكن مى باشد. 
رضايتمندى از مسكن ابعاد كالبدى و اجتماعى 
نســبتاً مشــخصى را داراســت؛ در ارتباط با 
جنبه هاى كالبــدى آن مى توان به مقدار فضاى 
واحد مســكونى، تعداد اتاق ها، مساحت خانه، 
سرانه زيربنا، ســرانه فضاى باز، ظاهر درونى 
و بيرونى و تأسيســات و در ارتبــاط با ابعاد 
اجتماعى آن مى توان به شاخص هايى همچون 
نفر در اتاق، نفر در واحد مسكونى، خانوار در 

واحد مسكونى و... اشاره نمود. 
به نظر مى رســد در ميان قشر كم درآمد همواره 
نگرانــى از وقوع جرم و تجاوز به حريم واحد 
مســكونى وجود دارد و امنيت واحد مسكونى 
از استانداردهاى مطلوب مسكن براى آنها تلقى 
مى گردد؛ همچنين مالكيت مسكن نيز مى تواند 
از عوامل مهم در ايجاد رضايت خاطر شهروندان 

از زندگى در شهر باشد.

 معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى 
همــدان گفت: خوشــبختانه رونــد ابتال به 
آنفلوانــزا در اســتان همــدان ســير نزولى 

يافته است.
منوچهر كرمى در گفت وگو با تســنيم، اظهار 
داشــت: تعداد مبتاليان به آنفلوانزا نسبت به 
هفته هاى گذشــته كاهش چشمگيرى داشته 
و پيش بينــى مى كنيم اين رونــد نزولى ادامه 
داشته باشــد. وى با تأكيد بر اينكه همواره از 
مردم مى خواهيم نســبت به رعايت بهداشت 
فردى براى پيشگيرى از ابتال و انتقال آنفلوانزا 
ســخت گير باشــند، ابراز كرد: در 98 درصد 
موارد ايــن بيمارى با اســتراحت درمنزل و 

رعايت نكات بهداشتى بهبود مى يابد.
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــكى 

همدان درباره واكســن آنفلوانــزا نيز اظهار 
داشت: اگرچه زمان دريافت اين نوع واكسن 
گذشته است اما گروه هاى آسيب پذير جامعه 

مى توانند براى پيشــگيرى از ابتال به آنفلوانزا 
نسبت به واكسن آن اقدام كنند.

كرمى با بيــان اينكه گروه هاى آســيب پذير 

جامعه دغدغه ما هستند، افزود: مادران باردار، 
كودكان، ســالمندان، بيمــاران قلبى عروقى، 
بيماران  شيمى درمانى و  درمان  بيماران تحت 
پيوندى از دســته افرادى هستند كه بايد براى 
پيشــگيرى از آنفلوانزا واكسن آن را دريافت 

كنند.
وى با بيان اينكه هزينه واكسن آنفلوانزا كمتر 
از 50 هزار تومان اســت، ابــراز كرد: تمامى 
هزينه هاى درمانى بيمــاران مبتال به آنفلوانزا 

به صورت رايگان بوده است.
پزشكى  علوم  دانشــگاه  بهداشــتى  معاون 
همــدان با بيــان اينكــه نمى توانــم آمار 
فوتى هــاى ناشــى از آنفلوانــزا را اعالم 
كنم، گفــت: اما موارد فوتى همگى داراى 

بوده اند. زمينه اى  بيمارى هاى 

عضو كميته فنى كميسيون ماده5 : 

رضايت از كيفيت هاى سكونتى شهروندان 
ارزيابى مى خواهد

 مديركل پدافند غيرعامل اســتان همدان 
بابيان اينكه اعضاى تشكيل دهنده انجمن هاى 
پدافنــد غيرعامــل نبايد به عــده اى خاص 
محدود شود، گفت: كارگروه ها بايد با توجه 

به تخصص و مبانى علمى شكل گيرند.
حميــد خاور زمينــى در گفتگو بــا مهر از 
برگزارى فراخوان دعوت از كســانى كه در 
حوزه كارى پدافند غيرعامل به صورت علمى 
كار مى كنند خبــر داد و گفت: طبق تصميم 
اتخاذ شده با مبانى علمى پيش مى رويم و از 

كارهاى سليقه اى دور خواهيم شد.
خــاور زمينى با بيان اينكه در راســتاى فعال 
كردن كميته علمى كســانى كــه عالقمند به 
اين حوزه هستند و بدون چشم داشت مادى 
وارد كار مى شــوند مورد توجه خواهند بود، 

گفت: فعاليت ها را به ســمت مشاركت دادن 
شهروندان در موضوع پدافند غير عامل سوق 

خواهيم داد.
وى با بيان اينكه تاكنون افراد بســيارى براى 
اين انجمــن اعــالم آمادگى كــرده اند كه 
توانايى هاى علمى آنها ســنجيده مى شــود، 
گفت: با اســتفاده از تجربيات كارى و علمى 
به دست آمده مجموعه اى ايجاد مى شود كه 
از دستاوردهاى موجود در جامعه استفاده كند.

خاورزمينــى با بيــان اينكه نبايــد تجربه ها 
را ناديــده گرفت كمااينكه گاه كارشناســان 
پيشــنهاداتى ارائه مى دهند كه موجب حفظ 
جان و مال مردم مى شود، گفت: در دانشگاه ها 
و مراكز پرورش متخصصــان فراخوان ارائه 

شده تا مجموعه اى پربار ايجاد شود.

مديــركل پدافند غيرعامل اســتان همدان 
با بيان اينكه تشــكيل انجمن هــا نبايد به 
عده اى خاص محدود شود، گفت: پدافند 
غيرعامل اســتان همدان 11 كارگروه دارد 
كه يكــى از اين آنها كارگــروه امنيتى -  
انتظامى اســت كــه به ايــن بخش ورود 
نمى كنيــم اما 10 كارگروه ديگــر بايد با 
توجه به تخصص و توجه به مبانى علمى 

بروند. پيش 
وى گفت: تغذيه فكــرى و كمك براى حل 
مسئله و در مجموع ايجاد هيأت انديشه ورز 

در كميته علمى دنبال مى شود.
خاورزمينى با بيــان اينكه كميته علمى براى 
حل مشــكالت پدافند غيرعامل راه حل ارائه 
مى دهد، گفت: بايد ساختارى پايدار تعريف 

شود.

اعضاى انجمن هاى پدافند غيرعامل در 
همدان به عده اى خاص محدود نشود

افتتاح صندوق پژوهش و فناورى استان
 نخســتين صندوق پژوهش و فناورى همدان به منظور حمايت از 

مخترعين نخبه استان تاسيس شد.
بر اســاس اعالم پارك علم و فناورى استان اين صندوق در عين حال 
نيز به پرداخت تســهيالت كم بهره به اين گــروه از جامعه مخترعيم 

همدان اقدام خواهد كرد.

در واقع ارزيابى ساكنان از 
سكونتى شان  محيط هاى 
مى توانــد به عنوان يكى 
از مهم تريــن معيارهاى 
به  دســتيابى  سنجش 
اهــداف و ارزيابى ميزان 
موفقيت هر طرح شهرى 

مطرح شود
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خبر مناسبت

به مناسبت بزرگداشت آيت ا... تأللهى
العلماء با قون بابقى الدهر 

فيض ا... مظفرپور »
  امروز بزرگداشت آيت ا... شــيخ هادى تأللهى در همدان برگزار 
مى شود. بزرگداشتى كه با تأكيدات مقام معظم رهبرى و رهنمودهاى 

معظم له در اين مورد از جايگاه ويژه اى برخوردار است.
همدان در طول هزاران سال قدمت تاريخى خود بزرگانى را پرورش 
داده و به جامعه بشــرى عرضه كرده اســت كه هر كدام از آنان چون 

خورشيدى در عالم علم مى درخشند و همچنان نورافشانى مى كنند.
بزرگانــى در زمينــه ادب و عرفان و فرهنگ و سياســت و علماى 
بزرگى كه در زمينه هاى فقه و اصول و فلســفه و عرفان كم نظير بوده 
و حوزه هاى علميه جهان اسالم به وجود پربركت آنها افتخار مى كند.

شيخ حسينعلى شــوندى  همدانى كه استاد عارفان بزرگى چون شيخ 
محمد بهارى و مرحوم ســيدعلى قاضى بوده اســت و خود سيدعلى 
قاضى نيز شــاگردانى چون عالمه محمدحســين طباطبايى، صاحب 
تفسيرالميزان و نيز مرحوم آيت ا... بهجت مومنى را به جامعه ما عرضه 

كرده است.
پس از مرحوم مالحســينعلى شــوندى همدانى نيــز بزرگانى چون 
آيت ا... آخوند، مالعلى معصومى همدانى، آيت ا... شهيدمفتح، آيت ا... 
موسوى همدانى، آيت ا... رحمانى و مرحوم آيت ا... نجفى صاحب تفسير 
انوار درخشان كه مراسم بزرگداشت آن عالم بزرگوار نيز در سال هاى 
گذشــته در همدان برگزار شــد، همچنين آيت ا... عراقچى همدانى، 
آيت ا... جابرى همدانى و آيت ا... محقق و شــاگرد برجسته اش آيت ا... 
شيخ مسلم اسدى را تحويل جامعه داده است. علماى بزرگ در همدان 
آنقدر زياد اســت كه نــام بردن از همه آنهــا در اين مقاله نمى گنجد 
درحال حاضر نيز علماى بزرگى چون حضرت آيت ا... نورى همدانى 
مرجع عاليقدر شيعه و آيت ا... سيدرضا فاضليان كه خداوند سايه آنها 
را مستدام بدارد در شهر همدان هستند، به خدمت به حوزه هاى علميه 
و جهان اســالم مشغول هستند و استان همدان به طور ويژه از بركات 
آن بــزرگان بهره مى برد. در اينجا جــا دارد يادى هم بكنيم از آيت ا... 
گنبدى، يكى از علماى برجسته مالير و استان همدان كه به تازگى دار 

فانى را وداع گفتند.
در عالم سياست، رشيدالدين فضل ا... همدانى از وزراى معروف دوره 
ايلخانان در ايران است كه خدمات بزرگى كرده است، علماى بزرگى 
نيز در همدان بوده اند كه گر چه همدانى االصل نبوده و به علت اقامت 
طوالنى مدت در اين شهر، منشأ خدمات و خيرات بزرگى بوده اند كه 
مى توان به بارزترين نمونه آن آيت ا... سيد اسدا... مدنى اشاره كرد كه 
چه در قبل از انقالب و دوران انقالب و چه بعد از انقالب كه هم اكنون 

نيز آن آثار منشأ خير و بركت براى همدانى ها مى باشد.
كما اينكه بوعلى سيناى بزرگ نيز اگر چه همدانى االصل نبوده ولى به 
علت اقامت طوالنى در همدان و از دنيا رفتن در اين شــهر وجود او 
براى همدان افتخار بزرگى اســت زيرا كه بوعلى منشأ خدمات بسيار 
زيادى براى جامعه بشرى به ويژه در 2 زمينه پزشكى و فلسفه است.

از عارفان بزرگى چون عين القضات همدانى و باباطاهر عريان همدانى 
نيز بايد يادى كرد كه بزرگداشــت و ياد آنان بر ما الزم اســت تا آنها 

را به جامعه انسانى و جامعه اسالمى خود بيش از پيش معرفى كنيم.
ميرسيدعلى همدانى نيز خدماتش در ايران و كشورهاى ديگر زبانزد است.

عالم برجســته و حكيم مناله آيت ا... شــيخ هادى تأللهى كه به حق 
الهى بود، عالم بزرگوارى اســت كه بزرگانى چون مقام معظم رهبرى 
حضرت آيت ا... خامنه اى و استاد عالمه آيت ا... حسن زاده آملى ارزش 
و جايگاه معنوى اش را بهتر و بيشتر از ديگران دريافته اند و توصيه مقام 
معظم رهبرى براى برگزارى اين بزرگداشت خود دليل اين ادعاست.

بزرگداشــت علما و بزرگان دين در كنار يادواره هاى شهداى بزرگوار 
شيوه پســنديده اى اســت كه در ســال هاى اخير در دارالمومنين و 
دارالمجاهدين همدان كه مجاهدان بزرگى چون شهيد سردار حسين 
همدانى را به عالم اسالم تقديم كرده است، به راه افتاده است و همواره 
اين نكته قابل توجه اســت كه بايد ياد علما و شــهدا زنده نگه داشته 
شــود. در برخى احاديث آمده است كه «مداد العلماء افضل من دماء 
الشــهدا» يعنى قلم علماى دين از خون شهيد نيز با ارزش تر است و 
قرآن نيز مى فرمايد «انما يخشى اهللا من عباده العلماء» يعنى علماى دين 

خوف و خشيت از خداوند را سرلوحه كار خود دارند.
و به همين دليل اســت كه در حديث آمده است كه « العلماء باقون ما 
بقى الدهر» يعنى علماء همواره جاودانه هســتند و تا روزگار روزگار 

است علماء نيز پا برجا هستند. 
به قول حافظ شيرين سخن «هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق/ 

ثبت است بر جريده عالم دوام ما» 

رفع 690 مورد نشتى 
از شبكه توزيع و خطوط انتقال آب

 مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان تويسركان از رفع 
690 مورد نشــتى در شــبكه توزيع و خطوط انتقال آب روستاهاى 

شهرستان تويسركان در 8 ماهه گذشته خبر داد.
محمــد الوندى ضمن اشــاره به مجموعــه اقدامات انجام شــده 
در ســالجارى، گفت: در همين راســتا در زمينه تعمير و بازســازى 
مخازن، موفق به تعمير و بازســازى مخازن روســتاهاى آرتيمان و 
قشالق پوست شوران و تعمير مخزن روستا و ايستگاه پمپاژ روستاى 

باباپيرعلى شديم.
وى بــا بيــان اينكــه درابتــداى ســالجارى؛ اجــراى پــروژه مجتمــع 
فتح آبــاد بــه منظــور تأميــن آب شــرب روســتاهاى فتح آبــاد، 
ــداى  ــرد: از ابت ــوان ك ــد؛ عن ــاز ش ــاد آغ ــو و يعقوب آب حاجى ت
ــاژ و فنس كشــى و  ــون؛ ســاخت مخــزن ايســتگاه پمپ امســال تاكن
اجــراى 3500 خــط پمپــاژ و خــط بــرق ايســتگاه پمپــاژ فتح آبــاد 

ــز عملياتــى شــد. ني
الوندى همچنين با اشــاره به اينكه در نيمه نخســت ســالجارى 
در زمينه اجراى پروژه هاى تأمين آب شــرب، حفر و تجهيز چاه، 
اليروبى چشــمه و قنوات شهرستان تويسركان اقدام به حفارى 2

حلقه چاه در روستاهاى گشــانى و آرزووج نموديم؛ خاطرنشان 
كــرد: در همين رابطه پــس از كول گذارى، چاه بــه بهره بردارى 
خواهد رســيد، ضمن اينكه بهسازى چشمه پايين دست روستاى 

شد. عملياتى  نيز  گشانى 
وى در بخش ديگرى از سخنانش ضمن اشاره به مجموعه اقدامات 
انجام شده در زمينه اجراى شبكه، خطوط انتقال و تعويض شبكه نيز 
توضيح داد: درحال حاضر، تعويض شبكه و خطوط انتقال روستاهاى 
قلقل و كهنوش در دســت اقدام اســت ضمن اينكه تا كنون 8 هزار 
متر خطوط شــبكه، 3 هزارو500 متر خطوط انتقال چشمه روستاى 
قلقل، 6 هزار متر خطوط شبكه و 5 هزار متر خطوط انتقال روستاى 

كهنوش تعويض شد. 

بهسازى روستاى حبشى سال آينده تمام مى شود
 امسال براى ادامه بهسازى و طرح احياء و حفاظت از بافت و كالبد با ارزش روستاى 
حبشــى به عنوان يكى از روستاهاى مهم گردشگرى اســدآباد واقع در بخش پيرسلمان 
اعتبارى افزون بر يك ميليارد تومان اختصاص يافته كه با اين ميزان اعتبار در ســال آينده 
بهسازى اين روستاى گردشــگرى به اتمام خواهدرسيد. بخشدار پيرسلمان با عنوان اين 
مطلب اظهار كرد: امسال براى فاز سوم بهسازى روستاى گردشگرى حبشى افزون بر 300

ميليون تومان شامل سنگ فرش و جداره كارى هزينه شده است
به گزارش ايسنا، محسن عزيزى افزود: با اختصاص اعتبارى افزون بر 309 ميليون تومان 
آســفالت كمربندى اين روســتا نيز انجام گرفته و در حال حاضر اين روستا ساليانه داراى 

گردشگران بسيارى از نقاط مختلف است.
وى با اشــاره به اينكه موسير روستاى گردشگرى حبشى داراى معروفيت بسيارى بوده و 
در اين روستا كشت موسير نيز انجام مى گيرد، تصريح كرد: امسال توسط اهالى اين روستا 
بيش از 20 هكتار موســير در اراضى كشاورزى حبشى كشت شد كه كشت اين محصول 

در برنامه سند راهبردى استان يكى از وظايف اداره منابع طبيعى شهرستان قرار دارد.
عزيــزى با بيان اينكه در رابطه با صنايع تبديلى موســير، يك مورد ســرمايه گذار بخش 
خصوصى معرفى شــده و پرونده اين ســرمايه گذار براى استفاده از تسهيالت در جريان 
اســت، خاطرنشان كرد: در بحث راه اندازى خانه بومگردى در اين روستا پيگير هستيم و 

افرادى كه از اهالى روستا متقاضى اين امر باشند، از آنان حمايت خواهيم كرد.
بخشــدار پيرسلمان با اشاره به اينكه روستاى حبشى واقع در 26 كيلومترى شهر اسدآباد 

در سال 86 به عنوان روستاى هدف گردشگرى و توريستى شهرستان اسدآباد انتخاب شد، 
گفت: كارشناســان ميراث فرهنگى، قدمت اين روستا را با توجه به مشابهت  هاى ساختار 
معمارى و ســنتى سنگى و خشتى آن با بقاياى تاريخى دوران مادها، به اين دوران نسبت 
مى دهند.وى اولويت توســعه بخش پيرسلمان را گردشگرى عنوان كرد و گفت: با توجه 
به قرارگرفتن تاالب، بقعه امامزاده پيرســلمان و روستاى هدف گردشگرى حبشى در اين 
منطقه، بخش پيرســلمان اولويت توســعه خود را با تمام توان بر مبناى گردشگرى قرار 
داده است. محسن عزيزى در ادامه با اشاره به اينكه امسال در 15 روستاى بخش پيرسلمان 
پروژه جدول گذارى، شــن ريزى و تسطيح معابر انجام گرفت، اظهار كرد: در 7 روستا نيز 
پروژه آسفالت ريزى انجام شده و آسفالت ريزى 4 روستاى بخش هم با توجه به فرارسيدن 

فصل سرما به سال آينده موكول شده است.

آگهى مزايده عمومى (اجاره) نوبت دوم 

  روابط عمومى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ماليــر- خبرنگار همدان پيــام: پس از 
افزايش قيمت بنزين با توجه به حسايســت 
موضــوع در ايجــاد نوســانات قيمتى، در 
شهرســتان مالير بازار و قيمت ها توســط 
دستگاه هاى مرتبط به صورت ويژه و روزانه 
پايش و جلســه ســتاد تنظيم و كنترل بازار 
به صورت مدون و هفتگى برگزار مى شــود 
تا مســافربرها در اين شهرستان ساماندهى 

شوند.
معــاون برنامه ريــزى و توســعه فرمانــدار 
ــرد:  ــار ك ــه اظه ــن جلس ــز در اي ــر ني مالي
ــاهد  ــى ها ش ــديد بازرس ــا تش ــد ب ــر چن ه
ــن  ــا اي ــم ام ــازار بودي ــبى در ب ــات نس ثب
ــودن  ــه نزديك ب ــه ب ــت، باتوج ــى نيس كاف
ــد  ــان ســال، جلســات باي ــدا و پاي شــب يل
ــا دقت نظــر برگــزار شــود و بازرســى هاى  ب
ــرات  ــارت و تعزي ــدن و تج ــت ، مع صنع

ــود. ــام ش ــتمر انج ــورت مس به ص
ســاماندهى  مــورد  در  غفــارى   ليــال 
مسافربرهاى برون شــهرى كه جلسه قبل 
پيگيرى شــده بود گفت: تا كنون 475 نفر 
از مسافربرهاى روستايى از طريق دهيارى 
ها و بخشــدارى ها بــه اداره راهدارى و 
نام نويســى  و  معرفى  جاده ايى  حمل و نقل 
شدند، مســافربرهاى بين شهرى مالير نيز 
مى توانند از طريق شــوراها و بخشدارى 
جاده اى  حمل و نقل  و  راهــدارى  اداره  به 

معرفى و ثبت نام شوند.
با توجه به گزارش هاى برداشــت غيرمجاز 
از حســاب هاى افــراد و اهميــت تبيين و 
شفاف ســازى موضــوع فيشــينگ، رئيس 
حوزه بانك ملى مالير در جلســه ســتاد و 
كنتــرل تنظيم بازار حضور يافت و گفت: تا 
كنون 800 هزار فيشينگ در كشور گزارش 
شده اســت كه توســط پليس فتــا درحال 

پيگيرى است.

رئيــس حــوزه بانــك ملــى پوياســازى 
ــراى  ــكارى ب ــار مصــرف را راه ــز يكب رم
اينترنتــى  كالهبــردارى  بــردن  بيــن  از 
ــانى  ــزوم اطالع رس ــر ل ــرد و ب ــوان ك عن
ــار مصــرف در راســتاى ارتقــاى  رمــز يكب
امنيــت پرداخــت و كاهــش برداشــت هاى 
ــاى  ــتفاده از كارت ه ــاز و سوءاس غيرمج
ــد  ــى تأكي ــاى اينترنت ــى در تراكنش ه بانك

ــرد. ك
اينكــه  بيــان  بــا  روزبهانــى  جمشــيد 
بانكــى  تراكنش هــاى  امنيــت  افزايــش 

ــت  ــم بانك هاس ــاى مه ــى از چالش ه يك
خاطرنشــان كــرد: از ابتــداى دى مــاه رمــز 
ــى رود و  ــن م ــاب ها از بي ــام حس دوم تم
ــراى  ــرف ب ــار مص ــز يكب ــتفاده از رم اس

. كاربــران بانكــى اجبــارى مى شــود 
روزبهانــى بــا اشــاره بــه اينكــه رمــز 
كارت مهمتريــن مشــخصه كارت اســت 
گفــت: رمــز يكبــار مصــرف بــراى مــدت 
كوتاهــى معتبــر اســت، بنابرايــن افشا شــدن 
ايــن رمــز خطــرى نــدارد، از ايــن جهــت 
اصطــالح «رمــزت را باصــداى بلنــد فريــاد 

ــار  ــز يكب ــاالى رم ــاى امنيــت ب ــزن» گوي ب
مصــرف اســت . 

رئيــس حــوزه بانــك ملــى ضمــن توضيــح 
اپليكيشــن  نصــب  نحــوه  مــورد  در 
يكبــار  رمــز  از  اســتفاده  و  «رمزبــان» 
يكبــار  رمــز  زمــان   : گفــت  مصــرف 
ــه  ــوان از 60 ثاني ــان را مى ت مصــرف رمزب
بــه صــورت دلخــواه تــا 2 دقيقــه افزايــش 
ــت  ــورد اينكــه اينترن ــى در م ــا نگران داد ت
ــن اســت  ــا ســرعت عمــل پايي ضعيــف ي

ــد .  ــته باش ــود نداش وج

بازديد 11 هزار گردشگر 
خارجى از اماكن تاريخى و 

طبيعى كبودراهنگ 
 مســئول ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى كبودراهنــگ در گفت و گو با 
مهر با بيان اينكه غار عليصدر گردشگران را 
راهى كبودراهنگ كرد، گفت: امسال 11 هزار 
گردشگر خارجى از اماكن تاريخى، طبيعى 
بازديد  كبودراهنگ  شهرستان  گردشگرى  و 

كرده اند.
مهــدى غالمى اظهار داشــت: ايــن تعداد 
گردشــگر خارجى از ابتداى ســالجارى تا 
20 آذر ماه ســالجارى 11هزار گردشــگر 
به كبودراهنگ ســفر كرده انــد، اين تعداد 
بازديدكننده نسبت به ســال قبل 37 درصد 

افزايش دارد. 
وى گفت: طى 8 ماه گذشــته شاهد افزايش 
بازديدهاى خارجى از جاذبه هاى گردشگرى 

شهرستان كبودراهنگ بوده ايم.
غالمى يادآور شــد: غار عليصدر بيشترين 
بازديد و دهكده طبيعت عليصدر و روستاى 
هدف گردشــگرى اكنلو در رتبه هاى بعدى 

بازديد قرار گرفته اند.

ماليرى ها 
يك ميليارد زكات دادند

ــر  ــداد شهرســتان مالي ــه ام ــر كميت  مدي
ــارد و 200  از جمــع آورى بيــش از يك ميلي
ميليــون تومــان زكات در ســالجارى در 

ــر داد. ــر خب مالي
تيمور كرمى مقــدم در گفت وگو با فارس با 
بيان اينكه بيــش از 23 هزار نفر از خدمات 
زير پوشش كميته امداد اين شهرستان بهره مند 
هستند اظهار كرد: اين خدمات در بخش هاى 

مختلف ارائه مى شود.
وى بــا اشــاره بــه جمــع آورى زكات در 
مالير گفت: از ابتداى ســال تاكنون بيش از 
يك ميليارد و 200 ميليون تومان زكات در اين 

شهرستان جمع آورى شده است.
مدير كميته امداد امــام خمينى (ره) مالير 
ادامه داد: از ايــن ميزان زكات جمع آورى 
شده 470 ميليون تومان زكات پروژه بوده 
و در روســتاهاى جمــع آورى در همــان 
روستا صرف ساختن غسالخانه و حسينيه 

شده است.

مسافربرهاى مالير ساماندهى مى شوند

برگزارى آئين فرهنگى و باستانى 
«چيله گجه سى» در فامنين

 جشنواره فرهنگى و باستانى «چيله گجه سى» يا همان شب يلدا 
براى نخستين بار در فامنين برگزار خواهدشد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان همدان به نقل 
از فامنين، براى نخستين بار به همت ســازمان هاى مردم نهاد، آئين 
فرهنگى و باستانى چيله گجه سى(يلدا) درفامنين برگزار خواهدشد.

در اين جشنواره فرهنگى و باستانى 11 گروه و تيم ورزشى مختلف 
از اقشــار مختلف جامعه با لباسهاى بومى و محلى و تزئين سفره 
شب يلدا «چيله گجه سى» با برپايى غرفه هايى درسالن امام على(ع) 

به معرفى فرهنگ و آداب اين شب خواهند پرداخت.
شــب يلدا آخرين شب پاييز و طوالنى ترين شب سال است كه در 
زبان تركى به چيله گجه ســى معروف است و مردم كشورمان در 
اين شب به ديد و بازديد و ديدار خانواده هاى خود رفته و دور هم 
جمع مى شوند جشنواره چيله گجه سى روز پنجشنبه 28 آذرماه در 

سالن امام على (ع) برگزار مى شود.
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معاونت فضاى مجازى شبكه اترك

 تحريم يك مسير باخت-باخت است
 با مقاومت و ايســتادگى مــردم در برابر تحريم ها و فشــارهاى 
اقتصادى حداكثرى دشمنان، شرايط كشور در همه زمينه ها به مراتب 
بهتر از ســال گذشته اســت و تاب آورى ما در برابر فشار خارجى از 
نظر اقتصادى، سياســى، اجتماعى، فرهنگى و دفاعى بسيار بيشتر از 

گذشته است.
رئيس جمهور كه به منظور شــركت در اجالس سران كوآالالمپور به 
مالزى سفر كرده است، در ديدار صميمى با ايرانيان مقيم اين كشور، با 
ابراز خوشحالى از حضور در جمع ايرانيان، گفت: جمهورى اسالمى 
ايران در دولت يازدهم خواست براى جهانيان روشن سازد كه ابهامات 
و مشــكالت با ديگر كشــورها را، از راه مذاكــره قابل حل و فصل 

مى دانيم.
به گزارش ايسنا،  حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى ادامه داد: 
در ذهن برخى ها در داخل و خارج از كشور اينگونه مطرح بود كه يا 
ايرانى ها يا طرف مقابل اهل گفت و گو نيســتند و در دو طرف ترديد 
وجود داشت، ما مى خواستيم بگوييم از طرف ايران مشكلى نيست و 
ما آماده ايم مشــكالت در منطقه و جهان را با گفت و گو حل و فصل 

كرده و روابط نزديك ترى با كشورها داشته باشيم .
رئيس جمهور افزود: در موضوع مهم هســته اى به عنوان يك مســئله 
پيچيده بين المللى كه شــوراى امنيت سازمان ملل هم وارد آن شده و 
منجر به صدور قطعنامه شده بود، ثابت كرديم كه ايران اهل گفت و گو 

است.
روحانى اظهار داشت: در يك مقطعى طرف مقابل هم استقبال كرد و 
توانستيم با 6 كشور بزرگ جهان به توافقاتى دست يابيم و در مرحله 
بعد هم بعد از خروج يك طرفه آمريكا از برجام، نشان داديم كه ايران 
قول خود را زير پا نگذاشته و ثابت كرديم كه ما به تعهدات خود عمل 
مى كنيم و بــه آن پايبند خواهيم بود البته تا جايى كه طرف مقابل هم 

پايبند باشد.
رئيس جمهور تصريح كرد: سال 97 آمريكايى ها بدون دليل و بهانه اى 
به صورت يكطرفه از توافق برجام خارج شدند و توقع داشتند كه همه 
كشورها از آنها پيروى كنند كه خوشبختانه در اين زمينه موفق نبودند 
و هم پيمانان آمريكا و طرفين مذاكره با ما، كار آمريكا را تأييد نكرده 

و حتى آن را محكوم كردند.
روحانى افزود: هدف آمريكا و صهيونيست ها از اعمال تحريم و فشار 
حداكثــرى به ايران اين بود كه ما را در شــرايط انــزوا قرار دهند و 
فشارهاى حداكثرى باعث شود كه صبر و تحمل مردم ايران به سر آمده 

و با لبريز شدن كاسه صبرشان، در برابر نظام قرار بگيرند.

بازاريابى سياسى؛ تازه واردى ديرآشنا
 بازاريابى سياســى و آشــنايى با شــيوه ها و فنون موفقيت در امر 
انتخابات، مســتلزم آموزش هاى الزم و مشــاورانى متخصص است، 
به ويژه كه رونق بازاريابى سياسى مى تواند بر ميزان مشاركت سياسى 

بيافزايد.
نگاهى به انتخابات سياسى در نقاط مختلف جهان نشانگر آن است كه 
افراد و گروه هاى سياسى بسيارى بوده اند كه توانايى هاى زيادى براى 
انتخاب شدن را داشــته اند اما به دليل وارد نبودن نسبت به شيوه ها و 
فنونى كه بتوانند خود را بهتر به جامعه معرفى كنند، نتوانســته اند در 

انتخابات موفق شوند.
در مواردى نيز مشــاهده شده است كه افراد، احزاب و انديشه هايى نيز 
وجود داشــته اند كه با اســتفاده از فنونى براى معرفى خود به جامعه، 
پيروز انتخابات شــده اند؛ درحالى كه توانايى ها و شايستگى هاى الزم 
براى انتخاب شدن را دارا نبوده اند. از اين رو بازاريابى سياسى به مثابه 

امرى دوسويه است كه مى تواند اثرگذارى هاى متفاوتى داشته باشد.
براين اســاس، بازاريابى سياسى و آشنايى با شيوه ها و فنون موفقيت 
در امر انتخابات مســتلزم آموزش هاى الزم، تخصص يا مشــاورانى 
متخصص است. توجه به اين نكته ضرورى است كه بازاريابى سياسى 
اگرچه ســابقه اى كمتر از بازاريابى تجارى دارد اما در سال هاى اخير 
رشد قابل توجهى د اشته است. نكته مهم اين كه بازاريابى سياسى فقط 
به دوره كوتاه برگزارى انتخابات محدود نمى شود، بلكه فعاليتى مستمر 
و مداوم اســت كه در تمام مدت زمان ميان 2انتخابات، بى وقفه ادامه 
مى يابد. درواقع اســتفاده از بازاريابى سياسى و تبليغات موفق، بخش 

مهمى از كنشگرى انتخاباتى است.
بــه گزارش ايرنا،  تبليغاتى كه تا چندى پيش تنها از راه پخش تراكت 
(برگــه آگهى)، چســباندن اعالميه بــر در و ديوار شــهر، برگزارى 
تجمع هاى انتخاباتى و نشست هاى رو  در  رو يا حضور در برنامه هاى 
راديويى و تلويزيونى انجام مى گرفت، اكنون به كانال ها و صفحه هاى 
ارتباط مجازى راه يافته اســت. حتى برخــى از نامزدها و جريان هاى 
سياســى براى بهره گيرى بيشتر از شــبكه هاى اجتماعى، متخصصان 
حــوزه ارتباطات ســايبرى را به كار گرفته اند. در واقع ما به ســمت 
الكترونيكى شدن بازاريابى حركت كرده ايم كه از اثرگذارى و جامعه 

آمارى گسترده اى برخوردار است.
امروزه تبليغات شــبكه اى، نظرسنجى و تحليل افكارسنجى، پيامك و 
تصويرسازى ويدئويى، به كارگيرى زير ساخت هاى شبكه اى فناورى 
اطالعات و ارسال پيامك هاى تبليغاتى، حضور در مناظره ها و حضور 

در رسانه تاكتيك هاى نوين بازاريابى سياسى محسوب مى شوند.
از آنجايى كه ما در عصر برندها زندگى مى كنيم و برندســازى به يك 
ضرورت تبديل شده است. يكى از مقوله هاى مهم در بازاريابى سياسى 
برندسازى سياســى اســت. فهم اين موضوع نه تنها براى حوزه هاى 
اقتصادى و تجارى بلكه براى ديگر حوزه ها همچون حوزه سياست نيز 
مهم است. بر اين اساس آشنايى با موضوع دانش رقابت هاى سياسى 
و انتخاباتى جهت گزينش بهتر از جانب مخاطبان رونق گرفته است. 
از اين رو توجه به اين مسئله در بازاريابى سياسى و افزايش مشاركت، 

مهم و گريزناپذير مى باشد.
در برندسازى سياسى، سياست ورزان با بهره بردن از ارتباط سمعى و 
بصرى با مخاطبان و بيان اعتقادات و طرز فكر خود در جهت شناخت 
جهت گيرى هاى مشــخص حركت مى كنند. براين اساس، سياستمدار 
بايــد موضع خود را تعيين و در اين راســتا به مســئوليت اجتماعى 
خود عمل كند. سياســتمداران بايد بر ادعاهاى خود پايبند باشند و به 
آن ها عمل كنند زيرا در غير اين صورت برند شــخصى آن ها در ذهن 

مخاطب تصوير نادرستى ايجاد مى كند.
در نظام هاى سياسى، رقابت ميان بازيگران سياست با هدف دستيابى به 
قــدرت يا اثرگذارى بر تصميمات درون حزبى تا حد زيادى به نحوه 
بازاريابى آن ها از خود و فعاليت هاى سياسى، عمومى و اجتماعى شان 
در برابر افكار عمومى بستگى دارد. برخى گمان مى كنند كه بازاريابى 
سياســى ايجاد شرايط هيجانى براى رأى آورى است اما مى توان آن را 
به مثابه احترام به رأى ديگران نيز محسوب كرد. زيرا شرايط هيجانى 

را براى انتخاب و تصميم گيرى مردم از بين مى برد.
به نظر مى رســد در زمينه بازاريابى سياسى تاكنون نتوانسته ايم چندان 
موفــق عمل نماييم. به ويژه از اين نكته غافليم كه بازاريابى سياســى 

مى تواند بر ميزان مشاركت سياسى بيافزايد.

مديران جهادى براى استفاده 
از ظرفيت همه استان ها تالش كنند

 وزير كشــور، بزرگترين مشكل كنونى كشــور را فقدان توازن و تعادل در 
زمينه هــاى منطقه اى، توزيع منابع جمعيت، فعاليت ها و فرصت ها ارزيابى كرد 
و گفت: مديران جهادى براى استفاده از ظرفيت هاى همه مناطق كشور تالش 

كنند.
عبدالرضا رحمانى فضلى، خاطرنشان كرد: بزرگترين مشكل كنونى كشور، عدم 
توازن و تعادل است و در 5 زمينه، فقدان تعادل و توازن داريم كه فقدان تعادل 

و توازن منطقه اى يكى از آنهاست.
وى، فقــدان تعادل و توازن در توزيع منابع، جمعيت، فعاليت ها و فرصت ها را 
يادآور شــد و تأكيد كرد: اگر اين روند را تغيير ندهيم حتى اگر رشد اقتصادى 

باالى 20 درصد هم داشته باشيم، ما با تهديدات بيشترى مواجه خواهيم بود.  

اقدامات ايران آينده توافق هسته اى 
را به خطر مى اندازد!

 وزيــر امــور خارجــه انگليــس بــا تأكيــد بــر پايبنــدى تروئيــكاى اروپــا 
بــه توافــق هســته اى، مدعــى شــد كــه اقدامــات ايــران، آينــده ايــن توافــق را 

ــدازد. ــر مى ان ــه خط ب
ــارات  ــرى نوشــت: اظه ــى توييت ــك راب در پيام ــنا، دوميني ــزارش ايس ــه گ ب
ــران  ــم اي ــه تصمي ــران، ب ــات اي ــاره اقدام ــس درب ــور خارجــه انگلي ــر ام وزي
بــراى كاهــش تعهــدات داوطلبانــه اى در توافــق هســته اى در چنــد گام تعييــن 
ــى برجــام در عمــل  ــل شــركاى اروپاي ــى تعل ــران در پ ــاره دارد، اي شــده اش
ــراى خنثــى كــردن تاثيــر  ــه تعهداتشــان در زمينــه پيــدا كــردن راهــكارى ب ب
ــام،  ــكا از برج ــروج آمري ــال از خ ــك س ــت ي ــا گذش ــران، ب ــاى اي تحريم ه

ــرد. ــه گام تعهــدات برجامــى اعــالم ك ــراى كاهــش گام ب تصميمــش را ب

هشدار نسبت به نزديك ترشدن لحظات 
اعتراضات به يكديگر

 نشست بررسى منطق اجتماعى اعتراضات آبان ماه 98 در مركز افكار سنجى 
دانشجويان (ايسپا)برگزار شد.

در ابتداى اين نشســت امير محبيان اظهار كرد: لحظات اعتراضات دارد به هم 
نزديك تر مى شــود. مسئولين بايد خيلى مواظب باشند. آن چيزى كه باعث شد 
اعتراضات با پايه بنزين گســترش پيدا كند اين بود كه چشم  نداز منفى است ؛ 

مردم، گرانى فزاينده  محتمل بر افزايش قيمت بنزين را متصور شدند.
به گزارش ايسنا، اين جامعه شناس همچنين يادآور شد: وقتى اعتراضات تحت 
حمايت جريان سياســى است، نظام سياسى مى داند با چه كسى صحبت كند، 
اما وقتى اعتراضات اين طور اتميزه مى شــود اعتراض ها به شكل ديناميكى و 

انتظامى امنيتى تغيير مى كند.

نيكالى پاتروشــف، دبير شــوراى امنيت ملى 
فدارسيون روسيه روزگذشــته با دريابان على 
شــمخانى نماينده مقام معظــم رهبرى و دبير 
شــوراى عالى امنيت ملى جمهورى اســالمى 

ايران ديدار وگفت وگو كرد.
به گزارش ايسنا، در اين ديدار دريابان شمخانى 
با توجه به ســابقه موفق همكارى راهبردى 2

كشــور در مبارزه با تروريســم بــر ضرورت 
تقويت بيش از پيش اشــتراك مساعى 2 كشور 
در ايجــاد ثبات و امنيت پايدار در منطقه تأكيد 

كرد.
وى، تشــكيل دوميــن نشســت گفت وگوى 
امنيت منطقه اى و حضور فعال روسيه و ديگر 
كشــورهاى حاضر در اين نشست را نشان از 
توجــه وثيق و اراده قاطع اين كشــورها براى 
بهره گيرى از ظرفيتهاى بومى به منظور حفظ و 
گسترش صلح و امنيت در منطقه توصيف كرد.

شــمخانى، بروز هر گونه ناامنى در منطقه را، 
خواست و اراده كشورهاى فرامنطقه اى به ويژه 
آمريكا و رژيم صهيونيســتى دانست و تصريح 
كرد: هوشيارى مســتمر و تداوم همكارى هاى 
دفع  ضمن  مى توانــد  منطقه اى  دســته جمعى 
شرارت هاى دشــمنان، تضمين كننده آرامش و 

ثبات باشد.
دبير شــوراى عالى امنيت ملى كشــورمان با 

قدردانى از مواضع اصولى روســيه در مواجهه 
با اقدامات غير قانونــى آمريكا در قبال برجام 
و حمايت از فرآيند كاهش تعهدات هسته اى 
ايران در برجام كــه به دليل بدعهدى آمريكا و 
بى عملى اروپا صورت گرفته است؛ گفت: اگر 
مســير اجرايى نشــدن تعهدات از سوى اروپا 
تدوام يابد ناگريز هستيم براى ايجاد موازنه در 

تعهدات، گام هاى بعدى را برداريم.
نيكالى پاتروشــف دبير شــوراى امنيت ملى 
فدراســيون روســيه نيز در اين مالقات تداوم 
اجالس گفتگوهــاى امنيتى منطقــه اى را كه 
به ابتكار ايران شــكل گرفته، نشان روشنى از 
احساس مســئوليت كشــورهاى منطقه براى 
همكارى در زمينه استقرار صلح و ثبات دانست.

وى ضــرورت همــكارى همه طرفهــا براى 
استقرار امنيت و ثبات در سوريه را مورد تأكيد 
قرار داد و افزود: براى جلوگيرى از رشد مجدد 
تروريسم در سوريه، تداوم ابتكارهاى سياسى 
در چارچوب روند آســتانه بسيار تعيين كننده 

است.
پاتروشف، برجام را موافقتنامه اى بين المللى و 
الزم االجرا عنوان كرد و اظهار داشت: بهره مندى 
ايران از حق قانونى خــود در برجام و اجراى 
دقيق تعهدات ساير كشورها، ضرورتى غيرقابل 

اجتناب براى حفاظت از برجام است.

 براساس جدول انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شــوراى اســالمى، ديروز فرمانداران 
مراتب ردصالحيــت را به داوطلبان انتخابات 

مجلس ابالغ كردند.
به گــزارش همدان پيــام، ســوابق داوطلبان 
انتخابــات مجلس در فاصلــه روزهاى 10 تا 
21 آذر در مراجع چهارگانه بررســى شــد و 
هيأت هــاى اجرايى نيز در فاصله روزهاى 17
تا 26 آذر فرصت داشتند تا صالحيت داوطلبان 

اين انتخابات را بررسى كنند.
براساس جدول انتخابات، ديروز 27 آذر مراتب 
ردصالحيت داوطلبان توســط فرماندارى هاى 
مركــز حوزه انتخابيه به داوطلبان اعالم شــد. 
داوطلبان ردصالحيت شده در فاصله روزهاى 
28 آذر تا اول دى ماه فرصت دارند تا شكايت 
خود را به هيأت نظارت استان اعالم كنند. اين 
شكايات در حد فاصل 2 تا 21 دى ماه بررسى 

مى شود.
رئيــس ســتاد انتخابات اســتان همــدان در 
گفت وگو با همدان پيام، از تعداد داوطلبان تأييد 
صالحيت شــده بعد از بررسى هيأت اجرايى 
آمارى نداد و اين اطالعات را محرمانه دانست، 
البته به اين نكته اشــاره كرد كــه از بين 439
كانديداى انتخابات مجلس شوراى اسالمى 44

نفر معادل 10 درصد انصراف دادند.
مصطفــى آزادبخت با تأكيد بــر اينكه هيأت 
اجرايــى انتخابات وظيفه خــود را در مرحله 
اجرايى انجام داده اند، خاطرنشان كرد: براساس 
ردصالحيت  مراتــب  گذشــته  روز  قانــون 
داوطلبان توسط فرماندارى  به كانديداهايى كه 
تأييد صالحيت نشــده اند، اعالم  شد. براساس 
قانون اين افراد مى توانند ظرف 4 روز به هيأت 
نظارت اســتانى مراجعه كرده و اعتراض خود 

را اعالم كنند.
رئيس ســتاد انتخابات استان همدان ادامه داد: 
هيأت نظارت اســتانى ظرف مــدت 20 روز 
اعتراض ها و افرادى كه تأييد شده اند را بررسى 

مى كند و بعد از 20 روز نتيجه اعالم مى شود.
وى همچنيــن اخبار منتشرشــده در مورد رد 
صالحيــت يكى از نماينــدگان فعلى را تاييد 

نكرد.
آزادبخت در پاســخ به اين ســوال كه گويا 
مجلس يازدهم مجلــس جوانگرا و انقالبى 
خواهدبود و تحوالت زيادى خواهدداشــت 
و آيا اين مســئله مى توانــد مالكى در احراز 
صالحيت ها باشــد اينگونه پاسخ داد: ما به 
عنوان مجرى انتخابات، مســئوليت اجرا را 
برعهده داريم، تجزيه و تحليل انتخابات كار 

من نيست.

 14 نفر انصراف دادند
فرماندار همدان نيــز از اتمام تاييد صالحيت 
داوطلبــان انتخابات مجلــس در هيأت هاى 
اجرايــى خبــر داد و گفــت: بر اين اســاس 
صالحيــت و رد صالحيت داوطلبان توســط 

فرماندارى به داوطلبان اعالم شد.
حسين افشــارى افزود: داوطلبان تاييد نشده 
در هيأت هاى اجرايى 4 روز فرصت دارند كه 
شكايت خود را به هيأت نظارت استان تحويل 

دهند تا مجدد مورد بررسى قرارگيرد.
وى بــا بيان اينكــه از 144 داوطلب ثبت نامى 
14 نفر انصراف داده اند افزود: بر اين اســاس 
130 نفر از داوطلبان ثبت نامى در حوزه انتخابيه 

همدان و فامنين به رقابت خواهندپرداخت.
افشــارى ادامه داد: ما در بررسى صالحيت ها 
صرفا به شــرايط مندرج در قانون ومواد 28، 
29، 30 قانــون انتخابــات ورود پيدا كرديم، 
ســن در هيأت اجرايى مطرح نشد و صرفا در 
چارچوب قانون شرايط داوطلبان مورد بررسى 

قرارگرفت.
وى در مورد تعداد شعب اخذ رأى هم توضيح 
داد: اين موضوع هفته آينده قطعى مى شــود، 
درحال حاضر فهرســت شــعب پيشــنهادى 
شهرســتان فامنين و بخش شــرا قهاوند براى 
هيأت اجرايى ارسال شده است. در شهر همدان 
و بخش مركزى تعداد شعب در حال بازبينى و 

بررسى نهايى است.
تالش مى كنيم شعباتى كه در انتخابات گذشته 
با ازدحام همراه بود را به محل هاى مناسب ترى 
جابه جا كنيم تا تســهيل در اخذ رأى صورت 

بگيرد.
رئيس نظارت بر انتخابات شــوراى نگهبان 
استان نيز درباره فرآنيد انتخابات توضيح داد: 
درحال حاضر مرحله رســيدگى به شكايات 
داوطلبان عدم احراز يا ردصالحيت شده در 
هيأت هاى اجرايى اســت كه توسط هيأت 
نظارت اســتان به آن رســيدگى مى شود، بر 
اســاس تبصره ماده 51 ، 4 روز از ساعت 8

صبح تا 5 بعدازظهر در دفترى در استاندارى 
به شكايت داوطلبان رسيدگى مى شود.

حجت االســالم جالل مرادى با تأكيد بر اينكه 
فعاليــت و تبليغات زودهنــگام نامزدها رصد 
خواهدشد افزود: طبق ماده 8 قانون نظارت بر 
انتخابات شوراى نگهبان اين وظيفه و اختيارات 
بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده تا بر ورود 
پول هاى كثيف به انتخابات نظارت داشته باشد.

 بيــش از 91 درصــد از داوطلبان 
انتخابات تأييد شدند

وزير كشــور نيز روز گذشــته با اعالم پايان 

زمــان فعاليــت قانونى هيأت هــاى اجرايى 
انتخابــات يازدهمين دوره مجلس شــوراى 
اســالمى گفــت: از مجمــوع 16033 نفــر 
داوطلبانى كه براى انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى ثبت نام اوليه كردند تا 
پايان زمان قانونى رســيدگى به صالحيت ها 
در هيأت هــاى اجرايى، تعداد 848 نفر اعالم 
انصراف نمودنــد. در نهايت پرونده 15185

نفر مورد بررســى قرارگرفــت و در نتيجه 
صالحيــت 91/2 درصد از افراد در هيأتهاى 
اجرايــى مورد تأييد قرارگرفــت و نتيجه به 

هيأتهاى نظارت اعالم شد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت كشور، 
عبدالرضا رحمانى فضلى با اشــاره به اينكه در 
اين دوره از انتخابات، با تغيير قانون در ســال 
95، دادستانهاى مراكز حوزه انتخابيه به تركيب 
هيأتهاى اجرايــى اضافه و نماينده شــوراى 
اسالمى شهرســتان از جمع معتمدين حذف 
شدند تصريح كرد: هيأتهاى اجرايى در 10 روز 
زمان قانونى فعاليت خود بر اساس استعالم از 
مراجع چهارگانه و مبتنى بــر موازين قانونى 
مأموريت بررســى صالحيــت داوطلبان را به 

سرانجام مى رسانند.
4 روز مهلت اعتراض

 در همين زمينه هيــأت مركزى نظارت بر 
انتخابات مجلس هم در اطالعيه اى با اشاره 
به نحوه شكايت داوطلبان احراز صالحيت 
نشــده مجلس اعــالم كرد: بــه اطالع آن 
عــده از داوطلبــان نمايندگــى يازدهمين 
دوره مجلس شــوراى اســالمى كه توسط 
هيأت هــاى اجرايــى حوزه هــاى انتخابيه 

صالحيت آنان احراز نشده است مى رساند 
«براســاس تبصره ماده 51 قانون انتخابات 
مجلــس شــوراى اســالمى» مى توانند از 
تاريخ ابالغ فرمانداران و بخشــداران مراكز 
حوزه هاى انتخابيــه حداكثر ظرف مدت 4
روز از تاريخ 1398/9/28 الى 1398/10/1
در وقت ادارى از ساعت 8:00 تا 17:00 به 
دفتر نظارت و بازرســى انتخابات استان ها 
مراجعــه و پس از دريافت فرم، شــكايت 

خود را تنظيم و رسيد دريافت كنند.
بنابرايــن گزارش 16 هــزار و 33 نفر براى 
انتخابــات دور يازدهــم مجلس شــوراى 
اســالمى ثبت نام و از اين تعداد 848 نفر در 
طول دوره 10 روزه بررســى، انصراف خود 

را اعالم كردند.
از 15هــزار و 185 نفرى كه با اســتعالم از 
مراجــع چهارگانه صالحيت آن ها بررســى 
شــد، 2/91 درصد (معادل 13 هزار و 849

نفر) واجــد صالحيت داوطلبى در انتخابات 
مجلس تشــخيص داده شدند. بر اين اساس 
در مجموع 8/8 درصد (هزار و 326 نفر) نيز 
تشخيص  صالحيت  مختلف واجد  به داليل 

داده نشدند. 
در ايــن دوره از انتخابات، بــا تغيير قانون در 
سال 95، دادســتان هاى مراكز حوزه انتخابيه 
به تركيب هيأت هاى اجرايى اضافه و نماينده 
شوراى اســالمى شهرستان از جمع معتمدين 
حذف شدند. يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى 2 اســفند ماه امسال در 208

حوزه انتخابيه براى تعيين 290 كرسى برگزار 
مى شود. 

رئيس ستاد انتخابات استان مى گويد 10درصد كانديداها  منصرف يا رد صالحيت شد ه اند

عبور 90 درصد داوطلبان 
از فيلتر اجرايى 

جرم هاى چشمگيرى در حوزه انتخابات 
رخ نداده است

 تاكنون جرم هاى چشــمگيرى در مــورد يازدهمين دوره انتخابات 
مجلس شــوراى اســالمى رخ نداده و بيشــتر رفتارها با تذكر به افراد 

اصالح شده است.
معاون پيشــگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه گفــت: ويژگى انتخابات 
اين اســت كه شــور سياسى آن موجب مى شــود تا عده اى رفتارهاى 
خاصى را از خود نشــان دهند كه خوشبختانه در اين دوره از انتخابات 
تاكنون مشكلى از اين بابت گزارش نشده است.محمدباقر الفت گفت: 
مطابق دوره هاى گذشــته و ماده 67 قانون انتخابات، رئيس قوه قضاييه 
بخشــنامه اى را صادر كردند و به دنبال آن، ســتاد پيشگيرى و مقابله با 
جرم هاى انتخاباتى تشــكيل شــد و هم اكنون 5 نشست در اين ستاد 
برگــزار شده اســت.وى تصريح كرد: در حوزه پيشــگيرى و مقابله با 
جرم هاى انتخاباتى، اســتان هاى حساس و نيمه حساس مشخص شده 

و براى آنها شيوه نامه و دستورالعمل هاى مشخصى تدوين شده است.
معاون پيشگيرى و مقابله با جرائم قوه قضاييه در بخش ديگرى از سخنان 
خود به بيشــترين جرم هاى كشور اشــاره كرد و گفت: فحاشى، افترا و 
اهانت از بيشــترين جرائمى است كه رخ مى دهد و پس از آن به ضرب 
و جرح عمدى منجر مى شــود. الفت تأكيد كرد: متأسفانه آستانه تحمل 
مردم كاهش يافته است و كوچكترين تنشى به درگيرى و عكس العمل هاى 
لفظى و فيزيكى منجر مى شــود كه بايد بــراى كاهش ضريب اين نوع 

خشونت هاى اجتماعى از برنامه هاى فرهنگى استفاده شود.

در صورت تداوم عدم اجراى تعهدات اروپا، 
گام هاى بعدى برجامى را برمى داريم
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اعطاى تسهيالت به500 هزار خانوار 
كميته امداد

 مديرعامل صندوق قرض الحســنه امداد واليت كميته امــداد امام خمينى (ره)، از 
ارائه تســهيالت قرض الحســنه به 500 هزار خانوار تحت پوشش اين كميته در سال 

آينده خبر داد.
مجيد باجالن درگفت وگو با ايرنا با اشــاره به اينكــه تاكنون به تمامى تقاضاهاى 
دريافت تسهيالت پاسخ داده شده است و متقاضى در نوبت نداريم، افزود: باتوجه 
به افزايش اعتبارات و برنامه ريزى هاى انجام شــده، ســال آينــده به 500 هزار 
خانوار تحت پوشــش مبلغ 3 هزار ميليارد تومان تســهيالت بدون ســود بانكى 

خواهدشد. پرداخت 

كاهش بار اعتياد و مصرف مواد مخدر 
در كشور از طريق توليد علم

 رئيس مركز ملى مطالعات اعتياد در مراسم معرفى مركز ملى مطالعات اعتياد به عنوان 
مركز منطقه اى ظرفيت ســازى و پژوهش در درمان اختالالت مصرف مواد اظهار كرد: 
تأســيس اين مركز در سال 80 در ستاد مبارزه با موادمخدر با دستور رئيس جمهور به 
تصويب رسيده است. آفرين رحيمى موقر افزود: در سال 83 اين مركز افتتاح و آغاز به 
كار كرده و وابســتگى به دانشگاه علوم پزشكى دارد. رحيمى با بيان اينكه اين مركز 2 
رســالت اصلى دارد، گفت: نخستين مسئوليت، كاهش بار اعتياد و مصرف موادمخدر 
در كشــور از طريق توليد علم و توزيع آن در سطح كشور و دومين رسالت، كمك به 

افزايش دانش اعتياد و كمك به پيشبرد آن در سطح جهان است.

عرضه قليان در قهوه خانه ها قانونى نيست
 قهوه خانه ها بر اساس قانون جزو اماكن عمومى محسوب مى شوند و عرضه قليان 
در اين اماكن قانونى نيست، اما صاحبان قهوه خانه به دنبال اين هستند كه بگويند اين 
اماكن، عمومى نيست و در نتيجه عرضه قليان در آنجا مشكلى ندارد.عضو كميسيون 
بهداشــت و درمان مجلس گفت: موضوع اين استفساريه، بحث مفصل و چندگانه اى 
دارد. بر اساس قانون جامع مبارزه با دخانيات، استفاده از دخانيات در اماكن عمومى 
ممنوع اســت. از طرفى قهوه خانه ها جزو اماكن عمومى محســوب مى شــوند و در 
نتيجه عرضه قليان در اين اماكن ممنوع اســت.حيدرعلى عابدى، افزود: در اين زمينه 
نامه اى به وزارت كشور نوشتم كه بهتر است با هماهنگى بهداشت محيط، روش هاى 

جايگزين انتخاب شود. 

جنايتى به نام ازدواج كودكان
 مــا در جامعه امروز با موضوع تأخيــر در ازدواج جوانان روبه رو 
هستيم. به عبارت ديگر دختراني در سنين باال وجود دارند كه ازدواج 
نكرده اند، همچنين دختراني هم هستند كه در سن تجرد قطعي نيستند، 

اما ازدواج نمي كنند. 
همزمان با پديده كودك همســري نيز روبه رو هستيم. هم اكنون اين 2
پديده در جامعه به موازات هم حركت مي كنند كه هر كدام مي توانند 
علت هاي زيادي داشته باشند. در ارتباط با كودك همسري بايد بگويم 
كه يك دليل آن بلوغ زودرس است، چراكه فضاي مجازي، متغيرها و 
محرك هاي محيطي، انسان عصر امروز را احاطه كرده و مي تواند باعث 
بلوغ و بحران جنســي شود. از سوي ديگر، هنوز نظام پدرساالري در 
بسياري از روستاها و شهرستان ها وجود دارد و يكه تاز ميدان است و 

دختران در سنين پايين مجبور به ازدواج مي شوند. 
همچنين گاهي اوقات بحران هاي خانوادگي نيز زمينه ســاز بروز اين 
نوع مســائل هستند و كودكان در سنين پايين ازدواج مي كنند. درواقع 
ازدواج دختران در سنين پايين نوعي فرار از محيط تنش زاي خانوادگي 
اســت، درحالي كه با ورود به زندگي مشترك نه تنها آرامش به دست 
نمي آيد، بلكه مشكالت مضاعف هم مي شود. قانون تا زماني مي تواند 
ارزشــمند باشد و تداوم پيدا كند كه برگرفته از هنجارها و ارزش هاي 

جامعه شناختي باشد. 
در بســياري موارد بدون توجه به مســائل و مباحث جامعه شناختي، 
قوانين تدوين و تصويب مي شــود، درحالي كه اين كار اشتباه محض 

است. 
لــزوم تغيير در قوانين امري جدي اســت، امروزه بايد نمايندگان 
مجلس به ويژه فراكســيون زنان به مســئله كودك همسري توجه 
جدي داشــته باشــند، قوانين بايد به نوعي حمايت كننده كودكان 
باشــد، چه لزومــي دارد دختري كه در فكــر بازي هاي كودكانه 
اســت به دليل قانون غلط وارد زندگي مشترك شود؟ جنايت فقط 

ندارد.  فيزيكي  جنبه 
گاهــي اوقات جنايت هايي اتفــاق مي افتد كه روح افراد را نشــانه 
مي گيرد. ازدواج در كودكي با افسردگي، خودكشي، انزواي اجتماعي 
و تنهايي بعد از طالق همراه اســت. بر همين اســاس الزام در تغيير 
و بازنگري برخي قوانين ضروري اســت و بايد تا دير نشده برخي 
كودكان را دريابيم. اين در حالي است كه نگرش ها جلوتر از قوانين 
حركت مي كننــد و ما اگــر مي خواهيم خانواده و جامعه ســالمي 
داشــته باشيم بايد ســعي كنيم قوانين، از ارزش هاي جامعه شناختي 
و خانوادگي برگرفته باشد كه امروزه در واقعيت جامعه وجود دارد. 
بنابراين قوانين مربوط به ســن ازدواج صد در صد نيازمند بازنگري 
است، خانواده اولين و اصلي ترين نهاد در شكل گيري كودك همسري 
است، والديني كه به دليل نياز اقتصادي، ارزش پدرساالري و خشونت 
خانوادگي يا در يك كلمه بحران خانوادگي به پديده كودك همسري 

دامن مي زنند با آينده كودكان بازي مي كنند. 
بــراي مثال پدري كه  هر روز مشــروب مي خــورد يا موارد مخدر 
مصرف مي كند و به صورت كلي شــرايط را براي آسيب زدن به نهاد 
خانواده فراهم مي كند احتمال دارد كه بي   توجه به سن و سال دختران 

خود، آنها را مجبور به ازدواج كنند. 
از ســوي ديگر، نهاد آموزش و پرورش نيز نتوانسته آنطور كه بايد و 
شــايد براي تعليم و تربيت در نظام اسالمي به مسئوليت ها و تعهدات 
خود عمل كند و در كنار آن رســانه هم به عنوان نهاد تأثيرگذار چندان 

موفق عمل نكرده است. 
اگر امروز شــاهد كودك آزاري و كودك همسري هستيم به اين دليل 
اســت كه همگرايي در رفع چنين مســئله اجتماعي در جامعه وجود 
ندارد، چراكه برخي قوانين ما برگرفته از واقعيت هاي اجتماعي نيست 

و مشكل دارد. 
از سوي ديگر، در كنار قانون، اخالق هم مطرح است، بايد افرادي كه 
در مجلس به تصويب قوانين مي پردازند به مســئله اخالق هم توجه 
كنند. وقتي كودك آمادگي و مهارت ورود به زندگي مشترك را ندارد 

نبايد قانوني براي ازدواج او در نظر بگيريم. 
اخالق نبايد به انحطاط كشيده شود و افراد جامعه به گونه اي رفتار كنند 
كه زمينه آســيب رســاندن به ديگران فراهم شود. از اين رو نهادهاي 
بســياري در بروز كودك همسري ســهم دارند كه بايد با بازنگري در 
عملكرد خود مانع بروز پديده كودك همسري شوند، چراكه اين معضل 
اجتماعي با تبعات فردي و اجتماعي بسياري همراه است و عالوه بر 
اينكه زندگي افراد را تحت الشــعاع قرار مي دهد، مشكالت اجتماعي 

نيز ايجاد مي كند.

شروع: تسهيالت كودك همسرى وامى كه زندگى را تباه مى كند. 
 ولى عروس ها يه دست لباس نو مى پوشن!!

همدان پيام: مراتب رد صالحيت امروز به داوطلبان اعالم مى شود.
 روز كارنامه!! 

اصالحات: مردم بايد نتيجه رأى دادن را در سفره هايشان مشاهده كنند. 
 مشاهده مى كنن رنگ سفره هاشون داره ميره !!

قدس: موانع قضايى و حقوقى از سر راه توليدكنندگان برداشته مى شود. 
 مهم اينه كه با چى بردارن، لودر يا دست ؟؟!

همدان پيام: مصرف گوجه مانع از بروز سرطان پروستات مى شود.
 پس سعى كنيد قيمتشو پايين بياريد.

همشهرى: ديوار شكسته اعتماد مردم ترميم شود. 
 مشكل اينجاست كه بايد پول گچ و سيمانشو خود مردم بدن!!

تجارت: افزايش تمايل زنان براى نمايندگى مجلس
 زنان به دليل سليقه اى كه دارن مهندسان خوبى هستند و مجلس 

رو مى سازن.
جام جم: شــبكه هايى در خارج براى گرانى دالر در ايران دســت به 

كار شدند. 
 پس خارجى ها تا اين حد بيكارن؟؟!

همدان پيام: پويش درخت تكانى در همدان راه اندازى شد.
 موفقيت در اشتغالزايى!!

همشهرى: گام اول ركورد شكنى نامزدى مجلس 
 به نظر بايد براى گام هاى بعدى كفش نو بگيره!!

افكار: تبادل زندانى ها مشكل برجام را حل نمى كند.
 چرا برجام حالل همه مشكالت است!! 

همدان پيام: سفر برفى آقاى وزير
 به اين ميگن پا قدم خوب!!

ايران: شفافيت، نان خالفكاران را آجر مى كند.
 نگران نباش تو گاوصندوق خارج از كشورشــون نون سالم 

دارن.
تجارت: پاى مرغ هايمان را به چين صادر مى كنيم. 

 آره اونا زياد مطالعه ميكنن كلسيم و فسفر بيشتر نياز دارن. 

آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى
                   اتحاديه مصنوعات فلزى، درب و پنجره سازان و شيشه 

على سليمانى- رئيس هيأت اجرايى انتخابات

پنجره  و  درب  فلزى،  مصنوعات  اتحاديه  بازرس  و  مديره  هيأت  انتخابات  است  نظر  در  صنفى،  اتحاديه هاى  انتخابات  اجرايى  آيين نامه  ماده 6  اساس  بر 
سازان و شيشه شهرستان همدان برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم 
 iranianasnaf.ir گرديده دعوت به عمل مى آيد از روز يكشنبه مورخ 98/10/1 لغايت روز يكشنبه مورخه 98/10/15 به مدت 15 روز با مراجعه به سامانه
(در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاى صنفى) نسبت به ثبت نام و تكميل پرسشنامه و 
بارگذارى تصاوير شناسنامه، كارت ملى، پروانه كسب، مدرك تحصيلى يا اعتبارنامه و عكس پرسنلى و اخذ كد رهگيرى اقدام نمايند و با در دست داشتن 

مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.

■ شرايط داوطلبين 
1)تابعيت جمهورى اسالمى ايران 

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

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

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

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

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

تغيير نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

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

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

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

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

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

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

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

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

الگوى اتحاديه هاى صنفى 
■ رئيس:

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

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

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

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

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

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

به صورت ماهانه 
■ بازرس اتحاديه

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

ايران و...

تاريخ انتشار: 98/9/20 نوبت اول

 تــا چند روز ديگر قرار اســت يكى از 
بزرگترين رسوم سنتى ايرانيان در تمام شهر 
جشن گرفته شود، يلدا يا همان شب چله با 
آن ســابقه ديرينه تاريخى خود قرار است 
بيايد تا بار ديگر  با تقويت هويت فرهنگى 
ما، تعامالت اجتماعى و شادى روحمان را 

تقويت كند.
امروزه فضاى مجــازى افراد را از يكديگر 
دور كــرده و بــه اصطالح روابــط درون 
خانواده را كوچك كرده اســت به طوريكه 
برگزارى مراســم شــب يلدا بهانه اى براى 
بازيابى روابــط و ايجاد ارتباطات صميمى 
شده اســت چرا كه در اين دور هم نشــينى 
خانوادگى بار ديگر ســنت ها احيا مى شود 

و بدنه روابط به شادى مى نشيند.
از طرفى بنا بر گفته كارشناســان اجتماعى 
مراسمى همچون شب يلدا باعث همبستگى 
اجتماعى شده و در جلوگيرى از خودكشى 
و بروز نارســايى هاى اجتماعى مؤثر است. 
امــروزه در جامعــه شــهرى خانواده ها از 
يكديگر دور شــده اند و شايد سال به سال 
هم يكديگر را نبينند تا جايى كه مشكالت 
اقتصادى به قدرى بر جامعه سايه افكنده كه 
خانواده ها در مضيقه براى تأمين حداقل ها 
هستند و ديگر توان و قدرتى براى تقويت 
روابط اجتماعى، ميهمانى و دورهم نشينى ها 

ندارند.
ــن هايى  ــزارى جش ــرايط برگ ــن ش در اي
مؤثــرى  نقــش  يلــدا  شــب  همچــون 
در انســجام و همبســتگى خانوادگــى و 
ــث  ــات باع ــن اجتماع ــى دارد. اي اجتماع
تنهايــى  احســاس  فــرد  كــه  مى شــود 
ــاظ  ــدا از لح ــب يل ــزارى ش ــد. برگ نكن
ــراث  ــدارى مي ــوان نگه فرهنگــى تحت عن
طرفــى  از  اســت  ارزشــمند  فرهنگــى 
ــراد  ــى اف ــت روحــى و روان موجــب امني
مى شــود، همچنيــن برگــزارى اينگونــه 
اهميــت  اقتصــادى  لحــاظ  از  مراســم 
ــروش  ــش ف ــون در افزاي ــادى دارد، چ زي

ــش دارد. ــا نق ــى كااله برخ
و  اقتصــادى  تنگناهــاى  بــا  اگرچــه 
جامعــه  در  پيش آمــده  اجتماعــى 
ناخــوداگاه  يلــدا،  ماننــد  ســنت هايى 
تــا  و  مى شــود  واقــع  تأثيــر  تحــت 
مــى رود. فراموشــى  بــه  رو  حــدودى 

حــرف  «يلــدا»  از  وقتــى  روز،  امــروزِ 
ــاد رســم و ســنت  ــم، ناخــودآگاه ي مى زني
دورهمى هــاى  مى افتيــم؛  شب نشــينى 
و  پدربزرگ هــا  كــه  ســاده اى 
در  و  بودنــد  قهرمانانــش  مادربزرگ هــا 
شــب بلنــد يلــدا بــراى نوه هــا قصــه  

. مى گفتنــد
امــا االن شب نشــينى اهميــت خاصــى 
ــزى  ــع چي ــدارد. درواق ــا ن ــى م در زندگ
ــا موضوعيــت  ــراى م ــام دورهمــى ب ــه ن ب
ــم  ــه مى خواهي ــى ك ــروزه زمان ــدارد. ام ن
خودمــان  از  شــويم،  جمــع  هــم  دور 
اتفــاق  چــه  اســت  قــرار  مى پرســيم 
ــت  ــرار اس ــر ق ــًال اگ ــد؟ مث ــى بيفت عجيب
خانــه پدربــزرگ بــروم، قــرار اســت چــه 
اتفــاق خاصــى بيفتــد كــه در خانــه خــودم 
نمى افتــد؟ قــرار اســت آنجــا چگونــه 

پذيرايــى شــوم كــه در خانــه خــودم 
نيســت يــا چــه خوراكى هايــى آن جــا 
هســت كــه مــا نداريــم؟ ايــن نگاه هــا بــه 
مســئله دورهمــى باعــث شــده كــه يــك 

ــويم. ــرد ش ــم س ــدار از ه مق
گاهــى ايــن دورهمى هــا محــل حــل 
فاميــل  اعضــاى  اقتصــادى  مشــكالت 
ــراى  ــود و گاهــى جــاى مناســبى ب هــم ب
كارهــاى  بــراى  بســتگان  مشــاركت 
ــن ســنت را  ــا اي ــه متأســفانه م ــزرگ، ك ب
به صــورت نماديــن دنبــال مى كنيــم و 
ــدن شــعر  ــه جــاى خوان ــدا ب در شــب يل
ــل  ــانه ها، موباي ــا و افس ــنيدن قصه ه و ش
ــا  ــن ب ــلفى گرفت ــال س ــت، در ح ــه دس ب

ــم. ــفره يلدايي ــا س ــز ي مي
ــد  ــر مى رس ــه نظ ــرايطى ب ــن ش در چني
اصلــى  ريشــه  كــه  خانــواده  نه تنهــا 
بلكــه  اســت،  اجتمــاع  شــكل گيرى 
مســئوالن و دولتمــردان نيــز بايــد بــه 
مراســمات ســنتى چــون يلــدا توجــه 
ــا باعــث شــادى و  ــژه داشــته باشــند ت وي

نشــاط در جامعــه شــوند. 
بنابر گفته هاى جامعه شناسان اگر يك دالر 
براى شادى جامعه خرج شود بيش از  هزار 
دالر ســود به دنبال دارد بر همين اســاس 
است كه بايد گفت نشاط اجتماعى، آثارى 
چند بر زندگى شــهروندان و جامعه دارد 
كه مى توان به تعلق اجتماعى، همبســتگى 
اجتماعى، مسئوليت  پذيرى اجتماعى، وفاق 
اجتماعى، ارتقاى شــاخص هاى ســالمت 
روانــى و اجتماعى، افزايــش رضايت از 
زندگى يا رضايت شغلى، پويايى اجتماعى، 
كاهش هزينه هاى مــردم، افزايش اميد در 
جامعه، زندگى متعــادل و باثبات، ارتقاى 
كيفيت زندگى، افزايش خالقيت و نوآورى، 
كاهش آســيب هاى اجتماعى ( به ويژه در 

جوانان) و... اشاره كرد. 
ــد  ــند، تولي ــحال و خرس ــه خوش در جامع
ــالم تر  ــتغال بيشــتر و اقتصــاد س ــر، اش بهت

اســت.
ــت  ــى امني ــن محيط ــدون شــك در چني ب
ــه دســت  ــر ب ــردى راحت ت اجتماعــى و ف
ــان  ــن انس ــاد، ذه ــط ش ــد. در محي مى آي
پويــا، زبانــش گويــا و اســتعدادش شــكوفا 

مى شــود. 
ــر  شــادبودن جامعــه يكــى از عوامــل مؤث
در توســعه  اقتصــادى، فرهنگــى، اجتماعــى 
ــى چــون  ــه برنامه هاي و سياســى اســت ك
ــش  ــبب كاه ــت آن س ــا تقوي ــدا" ب " يل
و  طــالق  خانوادگــى،  نابســامانى هاى 
افزايــش ميــزان ميــل و رغبــت تحصيلــى 

ــود. ــد مى ش ــش تولي و افزاي
ــزارى  ــد برگ ــر از فواي ــى ديگ ــس يك  پ
«شــب  چــون  آئين هايــى  و  جشــن ها 

ــار  ــراد در كن ــه اف ــت ك ــن اس ــه» اي چل
ســپرى  را  خوشــى  اوقــات  يكديگــر 
ــا  ــه را ب ــز جامع ــر ني ــن ام ــد. همي  مى كنن
شــادى، همبســتگى و پويايــى رو بــه رو 
مى كنــد، تــا جايــى كــه برگــزارى مراســم 
مختلــف  موضوعــات  بــا  اجتماعــى 
ــا  ــى را احي ــات اجتماع ــد ارتباط مى توان
تقويــت  و  بازيابــى  باعــث  و  كــرده 

ارتباطــات افــراد بــا يكديگــر شــود.
* مصرع: عنصرى قرن چهارم هجرى

لزوم هوشمندسازى شبكه 
توزيع تجهيزات پزشكى

 يكــى از معضالت اساســى در حــوزه تجهيزات 
پزشــكى، نبود شبكه توزيع هوشــمند و تحت نظارت 

وزارت بهداشت است.
دبير انجمن متخصصين تجهيزات پزشكى در گفت وگو 
بــا فارس، در مورد توزيع اقــالم قاچاق، تقلبى، تاريخ 
مصرف گذشــته و فاقد اصالت و ضرورت راه اندازى 
شبكه پخش نظام مند و تحت نظارت وزارت بهداشت 
اظهار داشــت: متأســفانه يكى از معضالت اساسى در 
حوزه تجهيزات پزشــكى، نبود شبكه توزيع نظام مند و 
قابل رصد است و همين موضوع مشكالت متعددى را 
بوجود آورده كه يكى از آن ها، اميد ســوداگران سالمت 

به توزيع كاالى قاچاق و فاقد اصالت است.
مهرداد ســرهنگى، ادامه داد: اينكه كاال به چه شكل از 
مرحله توليد يا واردات به دست مصرف كننده مى رسد، 
از آنجايى اهميت زيــادى دارد كه اتفاقات متعددى در 
مســير توزيع ممكن اســت رخ دهد و همه اين ها بايد 

تحت نظارت و رصد باشد.
وى افــزود: اينكه يك كاال در كجا مصرف مى شــود و 
مصرف كننده نهايى آن كيست يا كدام مؤسسه پزشكى 
اســت و اينكه زنجيره توزيع به چه شكل عمل كرده و 
آيا استانداردهاى الزم در تأمين، نگهدارى و حمل و نقل 
كاال را رعايت كرده، موضوعات مهمى هســتند كه در 
شرايطى به صورت شفاف و درست قابل رصد مى باشند 
كه شبكه توزيع رسمى و نظام مندى وجود داشته باشد.

وى ادامه داد: نبايــد فراموش كنيم كه حوزه تجهيزات 
پزشكى نسبت به حوزه دارو بسيار وسيع تر و گسترده تر 
اســت، چه از لحاظ تعداد اقــالم و چه از لحاظ تعداد 
شــركت ها و به همين دليل راه اندازى شــبكه رسمى و 
نظام مند در حوزه تجهيزات پزشكى كه در آن همه چيز 
در لحظــه قابل رصد و مونيتورينگ باشــد و از حلقه 
نخســت تا نقطه پايانى شــفاف و قابل گزارش گيرى 
باشــد، يك كار بزرگ ملى و يك پروژه كالن است كه 
نيازمند زمان، برنامه ريزى جامع و كار كارشناســى زياد 
است و نبايد با آن به صورت يك كار كوچك و دم دستى 

برخورد شود.
به گفته ســرهنگى، يكــى از موضوعاتى كه عدالت در 

عرضه و تقاضا را تحت شعاع قرار مى دهد، همين بحث 
نبود شبكه نظام مند توزيع است.

دبير انجمن متخصصين تجهيزات پزشكى افزود: بحث 
اصالــت كاال و نيز بحث تاريــخ انقضاى محصوالت 
پزشــكى، موضوعات مهمى هستند كه معموال دغدغه 
خاطر نســبت به آنها زياد اســت و اگر شــبكه توزيع 
رســمى و نظام مند شــكل بگيرد، در اين مورد مى توان 
بر اســاس گزارش هاى آمارى، دقت نظــر به خرج داد 
و جلــوى انحرافات بســيارى را گرفت. ضمن اين كه 
به اين صورت، بر اســاس آمارهــاى مصرف مى توان 
نيازســنجى ها را دقيق تــر انجام داده و ميــزان توليد يا 

واردات را بر اساس آمارهاى تقاضا، تنظيم كرد.
وى با اشاره به نقش مســئولين فنى تجهيزات پزشكى 
در ايــن فرايند تأكيد كرد: شــفاف بودن عملكردها در 
زنجيره پخش و رصــد كاال از مرحله توليد يا واردات 
تا مرحله مصرف، يك نياز اساســى در نظام بهداشــت 
و درمان كشــور اســت كه خود به خــود و به راحتى 
حاصل نمى شود، بلكه نيازمند تمهيدات مختلفى است 
و در اين مســير، نقش مسئولين فنى تجهيزات پزشكى 

سرنوشت ساز است.

سنت هاى ديرين مى تواند نشاط اجتماعى بيافريند
خال از ُرخ زنگى بزدائيد شب يلدا*
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بى نظمى در اعالم رشد اقتصادى
 سكوت 9 ماهه مركز آمار

 با وجود اين كه مركز آمار خود را تنها مرجع اعالم نرخ تورم و رشد 
اقتصادى دانسته و تأكيد شوراى عالى آمار نيز بر اين است، 9 ماه از سال 
مى گذرد و خبرى از اعالم نرخ رشد اقتصادى در فصول امسال نيست. 
اين در حالى اســت كه اخيرا رئيس كل بانك مركزى در سكوت مركز 

آمار، اشاره اى به آمار رشد اقتصادى داشته است.
به گزارش ايسنا، بعد از چالش هايى كه در رابطه با اعالم برخى آمار از 
جمله تورم و رشد اقتصادى بين بانك مركزى و مركز آمار وجود داشت، 
در نهايت در دى  ماه سال گذشته شوراى عالى آمار مصوب كرد كه تنها 
مرجع رسمى انتشار آمار مركز آمار است و بايد آمارهاى شاخص هاى 
قيمت و حســاب هاى ملى از جمله تورم و رشد اقتصادى از سوى اين 
مركز اعالم شود، براين اساس انتشار آمار مربوطه از سوى بانك مركزى 

به نحوى ممنوع شد.
اما در اين بين مركز آمار با اين كه موظف به انتشار آمار مربوط به رشد 
اقتصادى اســت و انتظار مى رود در شرايطى كه بانك مركزى از انتشار 
اين آمار منع شده، عملكرد منظمى در اين رابطه داشته باشد، نظمى در 
انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادى ندارد. اين در حالى است كه حدود 
9 ماه از سال 98 مى گذرد ولى مركز آمار هيچ آمارى مربوط به تغييرات 

رشد اقتصادى در سالجارى اعالم نكرده است.
تنها آمار منتشرشده در رابطه با رشد اقتصادى در سالجارى از سوى مركز 
آمار، به آمار سال گذشته برمى گردد و تغييرات امسال را شامل نمى شود.

اين در حالى است كه با وجود منع شدن بانك مركزى از انتشار رسمى 
آمار تورم و رشد اقتصادى،  همان طور كه مسئوالن اين بانك تأكيد داشتند 
همچنان به توليد و انتشار آمار در چارچوب وظايف قانونى خود ادامه 
مى دهد و در همين رابطه اخيرا رئيس كل بانك مركزى به وضعيت كلى 

رشد اقتصادى در سالجارى اشاره كرده است.
بنابر اعالم همتى، رشد اقتصادى بدون نفت در نيمه اول سالجارى مثبت 
شده است و به 0/5 درصد رسيده است كه نسبت به 1/8- درصد كه در 

نيمه اول پارسال ثبت شده بود حدود 2/3 درصد افزايش دارد.
اظهارات رئيس كل بانك مركزى نشان مى دهد رشد در بخش كشاورزى 
مثبت بــوده و به 9/5 درصد و  در صنعت به 0/4 درصد رســيده، اما 
رشــد در بخش خدمات 1/4- درصد بوده است؛ به طورى كه در بخش 
صنعت و معدن رشد بيشتر در معدن و ساختمان بوده و در منفى شدن 
رشد خدمات نيز رشد منفى در هتلدارى، رستوران و خدمات عمومى 

تاثيرگذار بوده است.
اما آخرين آمارى كه مركز آمار در رابطه با رشــد اقتصادى اعالم كرده 
به پايان ســال 1397 باز مى گردد كه نشان مى داد رشد بدون نفت 2/4- 
درصد و رشــد با نفت 4/9- درصد بوده است. همچنين رشد در بخش 
كشاورزى رشد 1/5- ، صنعت 9/6- و خدمات 0/02- درصد گزارش 

شده بود.
گرچه رئيس كل بانك مركزى از وضعيت رشــد با نفت گزارشى ارائه 
نكرده و بعيد نيســت با توجه به كاهش صادرات نفت رشد اين بخش 
همچنان منفى باشــد، اما در عين حال كه رشد باالى بخش كشاورزى 
نيز كه در مثبت شدن رشــد بدون نفت نيمه اول سالجارى مؤثر بوده، 
مى تواند تا حدى تحت تاثير بارش هاى فراوان ابتداى امسال به رونق در 
كشاورزى انجاميده باشد؛ موضوعى به گفته مسئوالن در افزايش اشتغال 

در بخش كشاورزى در پايان نيمه اول امسال مؤثر بود.

عضو اتحاديه كسب وكارهاى مجازى پيشنهاد داد:
آغاز طرح رمز دوم پويا از تراكنش هاى باالى 

200 هزار تومان
 عضو هيأت مديره اتحاديه كشــورى كســب  و كارهاى مجازى، 
پيشنهاد داد تا طرح رمز دوم پويا از تراكنش هاى باالى 200 هزار تومان 

آغاز شود.
به گزارش ايسنا، رضا الفت نسب درباره رمز دوم پويا گفت: با توجه به 
زيرساخت هايى كه آماده نشده يك اتفاق بدى در انتظار كسب كارهاى 
آنالين اســت. وى ادامه داد: طبق آمار تا امــروز نزديك به 15 درصد 
از افرادى كــه رمز دوم دارند، رمز دوم پوياى خــود را فعال كرده اند، 
يعنى معادل 70 تا 80 درصد از كســانى كه رمز دوم دارند، اين كار را 
انجام نداده اند و اين براى ما خيلى خطرناك اســت و اينكه چرا انجام 
نداده اند، جاى بحث و سوال دارد. تصور مى كنيم كه زيرساخت ها آماده 
نيست، هر بانكى براى خودش اپليكيشنى دارد، مردم را عادت داده ايم كه 
كارت هاى مختلف داشته باشند و بايد به بانك ها مراجعه كنند. خيلى ها 
در اين چند روز براى رمز دوم پويا مراجعه كردند اما متاسفانه نتوانستند 

كارى انجام دهند.
 انتقاد از روند اجرايى طرح رمز دوم پويا

الفت نسب با بيان اينكه رمز دوم پويا، طرح خيلى خوبى است كه فكر 
مى كنم خيلى بد دارد اجرا مى شــود، افزود: اكنون ما روزانه حدود 15
ميليون تراكنش پرداختى آنالين بر دســتگاه هاى پرداخت و حدود 10

ميليون تراكنش ussd داريم كه در مجموع حدود 25 ميليون تراكنش 
داريم كه اين طرح بر آن ها تاثير مستقيم خواهدگذاشت.

وى با بيان اينكه معادل 30 درصد مجموعه كاربران در ايران از تلفن هاى 
هوشــمند استفاده نمى كنند و در روســتاها و مناطق دورافتاده زندگى 
مى كنند، اظهار كرد: اين طرح خيلى مناســب اســت اما قبل از آن بايد 
زيرساخت هايمان را آماده كنيم. شركت واسطه اى تضمين نمى كند كه 

پس از 60 ثانيه اين رمز تغيير كند و پيام به مخاطب ارسال شود.
او با انتقاد از اصرار بانك مركزى بر اينكه اين طرح تا يك دى ماه اجرايى 
شود، گفت: در اين زمينه درخواست تعويق در اجراى اين طرح دارم، به 

خاطر اينكه فضا آماده نيست.
الفت نسب در پاسخ به اينكه آيا با كليت اين طرح مشكل داريد، گفت: 
خير، با اصل موضوع مشكلى ندارم بلكه مردم را بايد با اين طرح آشنا 
كنيم، آن كسى كه گوشى هوشمند ندارد، چه فكرى براى آن شده است؟ 
ما درخواســت تعويق داريم تا بتوانيم فازبندى كنيم. مى توانيم مثال اين 

طرح را از تراكنش هاى باالى 200 هزار تومان آغاز كنيم.

زمان پرداخت سود سهام عدالت اعالم شد
 رئيس ســازمان خصوصى سازى از واريز سود ســهام عدالت سال 1397 در 3 ماهه 
چهارم سالجارى خبر داد و گفت: اين سازمان درنظر دارد با توجه به ميزان سود مصوب 
مربوط به عملكرد سال 1397 شــركت ها، همزمان با آغاز دهه فجر بر مبناى ميزان سود 
دريافت شده، نسبت به واريز سود به مشموالن سهام عدالت با اولويت اقشار كم درآمد و 

آسيب پذير جامعه تا پايان سالجارى اقدام كند.
عليرضا صالح در گفت وگو با ايســنا، در پاســخ به اينكه آيا سود سهام عدالت در ابتداى 
دى ماه واريز خواهد شــد، گفت: شركت ها 8 ماه فرصت دارند پول را به حساب سازمان 

خصوصى سازى واريز كنند. درواقع سود را از شركت هاى سرمايه پذير جمع آورى مى كنيم.
وى در مورد زمان واريز ســود سهام عدالت سال 1397 نيز اظهار كرد: سود سهام عدالت 
سال 1397 را قبل از ســال جديد محاسبه و به حساب مشموالن واريز مى كنيم. احتماال 
سود در 3 ماهه چهارم سالجارى واريز شود. مجامع شركت ها اكثرا در تير ماه برگزار شده 
اســت، بنابراين شركت ها تا پايان اســفند ماه فرصت دارند پول را واريز كنند و ما سعى 

مى كنيم سود را قبل از سال جديد به حساب مشموالن واريز كنيم.
بر اساس اين گزارش، اواسط تابستان بود كه با پرداخت مبلغ1/620 ميليارد ريال به تعداد 
يك ميليون و 756 هزار و 937 نفر از مشــموالن ســهام عدالت مربوط به گروه كاركنان 
دستگاه هاى اجرايى و بازنشستگان صندوق هاى تأمين اجتماعى، بازنشستگى كشورى و 

نيروهاى مسلح در 2 بانك ملت و رفاه كارگران، توزيع سود سهام عدالت از محل عملكرد 
سال 1396 شركت هاى سرمايه پذير سهام عدالت كه در سال 1397 مصوب شده و توسط 
سازمان خصوصى سازى وصول شده، براى مشموالن داراى شماره شباى بانكى در سامانه 

سهام عدالت عمًال به پايان رسيد.
در سال گذشته نيز مشموالن سهام عدالت كه يك ميليون تومان از اين سهام را داشتند كه 
به ازاى سود پرتفوى سهام عدالت سال مالى 1396 معادل 175 هزار تومان سود دريافت 
كردند. ارزش پرتفوى سهام عدالت در گذشته 26 هزار و 600 ميليارد تومان بود كه طى 
سال گذشته اين عدد به حدود 170 هزار ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب ارزش پرتفوى 

سهام عدالت در اين مدت بيش از 6 برابر شده است.

آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى
اتحاديه لوازم خانگى 

على سليمانى- رئيس هيأت اجرايى انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه لوازم خانگى شهرستان همدان برگزار 
گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مى آيد از روز 
شنبه مورخ 98/9/30 لغايت روز دوشنبه مورخه 98/10/9 به مدت 10 روز با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir (در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران 
(انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاى صنفى) نسبت به ثبت نام و تكميل پرسشنامه و بارگذارى تصاوير شناسنامه، كارت 
ملى، پروانه كسب، مدرك تحصيلى يا اعتبارنامه و عكس پرسنلى و اخذ كد رهگيرى اقدام نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه 

مراجعه نمايند.

■ شرايط داوطلبين 
1)تابعيت جمهورى اسالمى ايران 

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

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

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

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

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

تغيير نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

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

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

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

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

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

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

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

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

الگوى اتحاديه هاى صنفى 
■ رئيس:

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

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

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

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

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

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

به صورت ماهانه 
■ بازرس اتحاديه

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

ايران و...

تاريخ انتشار: 98/9/23 نوبت دوم

اعالم قيمت ميوه ها توسط اتحاديه در آستانه يلدا 
توضيحاتقيمت(تومان)نوع كاالرديف

هر كيلوگرم5000 تا 2500پرتقال1
هر كيلوگرم7000 تا 4000نارنگى2
هر كيلوگرم6000 تا 5000سيب درختى3
هر كيلوگرم4000 تا 2500هندوانه4
هر كيلوگرم6000 تا 4000خيار5
هر كيلوگرم5000 تا 3500گوجه فرنگى6
هر كيلوگرم4000 تا 3500سيب زمينى7
هر كيلوگرم10000 تا 6000انار8
هر كيلوگرم5000 تا 3000كاهو9
هر كيلوگرم17000 تا 12000لوبيا چيتى10
هر كيلوگرم12000 تا 10000نخود11
هر كيلوگرم9000 تا 6000عدس12
هر كيلوگرم12000 تا 10000لپه13
هر كيلوگرم12500 تا 10500مرغ گرم14
هر كيلوگرم8900 تا 8600تخم مرغ15
هر كيلوگرم110000 تا 83000گوشت گوسفندى16
هر كيلوگرم80000 تا 75000گوشت گوساله17
هر كيلوگرم53000 تا 51000گوشت منجمد18
كيسه 10 كيلويى320000 تا 160000برنج ايرانى19
كيسه 10 كيلويى87000 تا 65000برنج هندى20
هر كيلوگرم80000 تا 50000چاى ايرانى21

 با توجه بــه اينكه واحدهاي صنفي، ميوه 
شــب يلدا را قبل از بارش ها تأمين كرده اند، 
ميوه گران نمي شــود. طبق اطالعات به دست 
آمده از بازار شــيريني و آجيل، قيمت اين 2

كاال نيز تا روز گذشــته افزايش محسوســي 
نداشته است.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار شهرستان همدان 
هــم اعالم كرد كه بــا توجه به فرارســيدن 
شــب يلدا افزايش قيمتى در بازار پيش بينى 

نمى شود.
رضــا البرزى دعوتى با بيان اينكــه در بازار 
تره بار هيچ گونه كمبود كااليى وجود ندارد به 
فارس گفت: واحدهاى صنفى پيش از بارش 
ســنگين برف ميوه مورد نياز خــود به ويژه 

اقالم شب يلدا را تأمين كرده اند.
وي افزود: در زمينه بازرسى نيز درحال حاضر 
تيمى متشــكل از هيأت رئيســه و بازرسان 
اتحاديــه، بــازار را به منظــور جلوگيرى از 

تخلفات رصد مى كنند.
البـــرزي بـــا تأكيـــد بـــر اينكـــه بازرســـان 
ـــدن  ـــت، مع ـــازمان صنع ـــاف و س ـــاق اصن ات
ـــد و  ـــازار را رص ـــز ب ـــتان ني ـــارت اس و تج
ـــواردى چـــون  ـــه داد: م ـــد ادام ـــرل مى كنن كنت
ـــود  ـــالم، درصـــد س نصـــب اتيكـــت روى اق
عايـــدى از فـــروش و داشـــتن پروانـــه 

ــود. ــى مى شـ ــب بررسـ كسـ
اقدامى  طى  كرد:  البرزى دعوتى خاطرنشــان 
جديد تابلوهاى متحدالشــكل در واحدهاى 
صنفى درحال نصب اســت كه عالوه بر كد 
شناسايى مغازه دار، شــماره تلفن اتحاديه در 
آن درج شده و تخلفات واحد صنفى با ارائه 

اين كد قابل پيگيرى باشد.
وى با بيان اينكه اتيكت هايى با شــكل واحد 
بين واحدهاى صنفى توزيع شده است گفت: 
به دنبال ايجــاد نظمى خاص در اين اتحاديه 

هستيم.
رئيــس اتحاديــه ميوه و تره بار شهرســتان 
همــدان در پايــان تأكيد كرد: شــهروندان 
خريدهــاى خــود را به روز آخــر موكول 
نكنند تا عالوه بر شــلوغى بازار با تقاضاى 

بيش از حد مواجه نشويم.
 قيمت آجيل شب يلدا در همدان 

30 درصد ارزان شد
رئيس اتحاديه آجيل و خشــكبار همدان هم 
پيش از اين به تســنيم گفته اســت: ميانگين 
قيمت آجيل نسبت به سال گذشته 30 درصد 

كاهش يافته است.
محمد ارغوان اظهار داشــت: قيمت آجيل در 
دست اتحاديه نيســت و وابسته به وضعيت 
عرضه و تقاضا است، اما در مجموع قيمت ها 
نسبت به مدت مشابه پارسال 30 درصد ارزان 

شده است.
وى با بيــان اينكه وضعيــت اقتصادى مردم 
خوب نيســت و اين امر سبب كمبود تقاضا 
و اســتقبال مردم نســبت به خريــد آجيل 
شده اســت، ابراز كرد: مــردم خريد خود را 
به روزهاى پايانى ماه و نزديك به شــب يلدا 

موكول نكنند.
رئيــس اتحاديه آجيل و خشــكبار همدان با 
تأكيد بر اينكه هيچ گونــه كمبودى در زمينه 
آجيل وجود نــدارد و به فراوانــى در بازار 

موجود است، تصريح كرد: درصد خريد مردم 
نسبت به انواع تخمه بيشتر از مغزها است.

ارغــوان در بخش ديگرى از ســخنانش به 
وضعيت بازار شــيرينى اشــاره كرد و گفت: 
قيمت انواع شيرينى هيچ گونه افزايشى نداشته 

و همانند سابق عرضه مى شود.
وى افزود: 2 نرخ نامــه درجه يك و دو تهيه 
و در اختيار قنادى ها قرار گرفته و قيمت 72
نوع شيرينى در آن درج شده است. هر قنادى 

بايد نرخنامه را در مقابل ديد مشــترى نصب 
كند.

رئيــس اتحاديه آجيل و خشــكبار همدان با 
تأكيد بر اينكه از مــردم مى خواهيم از مراكز 
معتبــر و مجوزدار شــيرينى مصرفى خود را 
تهيه كنند، اظهار داشــت: ميانگين قيمت هر 
كيلو شــيرينى تر بين 20 تا 26 هزار تومان و 
شيرينى خشك نيز با توجه به كيفيت و درجه 

آن، 14 تا 30 هزار تومان است.

خريد را به روز آخر موكول نكنيد

مشكل كارت سوخت هاى جديد چيست؟ميوه يلدا گران نمي شود
 وجود اشــكال فيزيكى در برخى كارت سوخت هاى جديد تأييد 
شده و مشخص شد كه مشكل از Reader هاى كارتخوان جايگاه ها 
بوده كه برخى از نازل ها نمى توانند چيپست هاى جديد را بخوانند و بايد 

بازتنظيم شوند.
به گزارش تســنيم، در برخى كارت هاى سوختى كه در هفته هاى اخير 
صادر شــده، مشكلى وجود دارد كه در كارت هاى سوخت قبلى وجود 
نداشــته و اين مشــكل مربوط به فيزيك ظاهرى كارت بوده و استفاده 
از آن را با مشــكل مواجه كرده است. طبق گزارش هاى مردمى مشكل 
فيزيكى كارت هاى ســوخت جديد مربوط به اندازه چيپست هاى روى 
كارت هوشمند سوخت بوده كه امكان سوخت گيرى با آن را غيرممكن 
كرده است. يكى از افرادى كه به اذعان خودش، بعد از 2 ماه و نيم انتظار 
براى صدور كارت سوخت المثنى، در روزهاى اخير كارت سوخت به 
دســت اش رسيده است، گفت: "بعد از آنكه نتوانستم با كارت سوخت 
جديد، ســوخت گيرى كنم، ابتدا متصديان جايگاه  ســوخت گفتند كه 
مشكل از رمز كارت است و پس از مراجعه به يكى از مراكز تغيير رمز، 
متوجه شدم كه اشكال كارت سوخت از چيپست كوچك تر از معمول آن 
بوده و در روزهاى اخير، بيش از 10 نفر به اين مركز مراجعه كرده اند كه 
چنين مشكلى داشته اند." يكى ديگر از افرادى كه با اين مشكل فيزيكى 
كارت ســوخت مواجه شده بود، به تسنيم گفت: در تماس و مراجعه به 
شركت ملى پخش و در ميان گذاشتن مشكل خود، به من گفتند كه شما 
كارت سوخت خود را بســوزانيد و دوباره درخواست كارت سوخت 
المثنــى كنيد، چرا من پس از مدتها انتظــار براى صدور كارت المثنى، 
دوباره بايد زمانى حداقل يك ماهه را منتظر صدور كارتى ديگر باشم؟"

در پيگيرى هاى انجام شده از شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى وجود 
اين اشــكال مربوط به برخى كارت ســوخت هاى جديد تأييد شده و 
مشخص شد كه مشــكل از Reader هاى كارتخوان جايگاه ها بوده 
كه برخى از نازل ها نمى توانند اين چيپست هاى جديد را بخوانند و بايد 
بازتنظيم شوند. بر اين اساس، اگر افرادى كه كارت سوخت المثنى خود 
را اخيرا دريافت كرده اند و مشكلى مشابه در زمان سوخت گيرى داشتند، 

كارت خود را در نازلى ديگر امتحان كنند..

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد

به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

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

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان
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مسعود كمروند: 
تالش مى كنم در جام تختى، كشتى بگيرم

 مسعود كمروند قهرمان طاليى استان در مسابقات انتخابى جام 
تختى ايــن روزها با مصدوميت روبه رو اســت و حضور وى در 
رقابت هاى بين المللى جام تختى كه دى ماه سالجارى در كرمانشاه 

برگزار مى شود در هاله اى از ابهام قرار دارد.
قهرمان 74 كيلوگرم نهاوند كــه در فينال انتخابى جام تختى دچار 
شكستگى دنده شد پزشك مسابقه ادامه كشتى را براى وى صالح 
نديــد اما اين دالور نهاوندى در حالى كه از درد مى ناليد با تعصب 
و غيرتى مثال زدنى به كشــتى ادامه داد و موفق به كسب مدال طال 
شد، روز گذشته جوياى حال اين كشتى گير شديم مسعود كمروند 
با قدردانى از رئيس هيأت كشــتى اســتان گفت: حميدرضا يارى 
همواره جوياى حال من بوده و اين گونه حركات به ما كشتى گيران 

روحيه و انگيزه مى دهد.
وى افزود: در ديدار با حســين  خانــى در فينال انتخابى جام تختى 
آسيب ديدم و دنده ام دچار شكســتگى شد اكنون با فيزيوتراپى و 

مداواى سنتى تالش مى كنم بهبود يابم.
قهرمانى طاليى اســتان درباره حضور در مسابقات بين المللى جام 
تختى گفت: هنوز هيچ چيز مشــخص نيست و با اين آسيب ديدگى 
درگير هستم، هنوز تمرينات خود را نتوانسته ام شروع كنم اما تالش 
مى كنم هرطور شــده خود را براى حضور در اين مســابقات آماده 

كنم.
وى تصريح كرد: متأســفانه در كشتى به آنچه استحقاقش را داشتم 
نرسيدم ولى امسال توانستم با حمايت هيأت كشتى استان و برادرم 
كه مربى من اســت موفق باشــم و اگر آسيب نمى ديدم با توانى 2

چندان در مسابقات بين الملى تختى شركت مى كردم.
 كمروند در پايان متذكر شــد پس از سال ها ركود با حضور يارى 
در رأس هرم كشتى اســتان انگيزه مضاعفى پيدا كرده ايم و دوباره 
با برنامه ريزى انجام شــده كشــتى مى رود تا بــه روزهاى طاليى 
خود نزديك شــود بارى وفاق را در كشتى استان به وجود آورد و 
كشــتى گيران نيز در راستاى تقدير از وى تالش مى كنند تا بهترين 
نتايج را رقم بزنند و در آينده اى نزديك شــاهد شــكوفايى كشتى 

استان در ميادين داخلى و خارجى خواهيم بود.

15 دى آغاز فصل 
نقل و انتقاالت ليگ 2

 كميته مســابقات ســازمان ليگ با ارســال نامه اى به باشگاه ها و 
هيأت فوتبال اســتان هاى داراى نماينده در رقابت هاى ليگ دسته دوم 
باشــگاه هاى كشور، زمان نقل و انتقاالت نيم فصل دوم (زمستانى) را 

اعالم كرد.
براســاس اين گزارش و اعالم ســازمان ليگ زمان نقــل و انتقاالت 
نيم فصل مسابقات ليگ دســته دوم از 15 دى آغاز و تا 12 بهمن ماه 

سالجارى ادامه خواهدداشت.

همايش پياده روى بانوان روستايى 
در اسدآباد

 همايش پياده روى بانوان روســتايى با شــعار سفيران سالمت 
خانواده و محله با نگاه صبحانه سالم و فعاليت بدنى منظم در طول 

عمر در روستاى وندرآباد شهرستان اسدآباد برگزارشد.
همايش پياده روى بانوان به همت هيأت روستايى و بازى هاى بومى 
محلى و همكارى مركز بهداشــت با شعار سفيران سالمت خانواده 
و محلــه با نگاه صبحانه ســالم و فعاليت بدنى منظم در طول عمر 
در روستاى وندرآباد شهرستان اسدآباد برگزارشد. در اين همايش 
بانوان روســتا، كميته ورزشــى بانوان هيأت روستايى و كارشناس 

آموزش مركز جامع سالمت حضور داشتند.
 شركت كنندگان مسير خانه بهداشت روستاى وندرآباد تا رودخانه 
همان روســتا به مسافت 4 كيلومتر را پياده روى نمودند و در پايان 
به قيد قرعه لوازم ورزشــى و كارت هديه از طرف هيأت روستايى 

به شركت كنندگان اهدا شد.

گزارش آمارى از حضور پاس 
در نيم فصل اول ليگ 2

 ميالد داوودى و بهزاد ســلطانى به ترتيب بيشترين حضور را در 
تركيب تيم پاس داشتند.

ايمان شيرزاد، مســعود رمضانى و عارف اكبرى بهترين گلزنان پاس 
بودند.

پاس ششمين تيم به لحاظ بهترين خط حمله است.
پاس چهارمين تيم به لحاظ بهترين تيم خط دفاعى است.

پاس با 5 پيروزى دومين تيم به لحاظ بيشترين پيروزى است.
پاس و چوكاى تالش بهترين عملكرد را در ديدارهاى خانگى داشته اند.

پاس با 6 تساوى در رديف دوم بيشترين نتايج مساوى است.
پاس با 2 باخت پس از چوكاى تالش كمترين شكست را داشته است.
پاس با 3 امتياز اختالف نسبت به چوكاى تالش در رتبه دوم قرار دارد.    

نظارت ناظر زن همدانى در مسابقات المپيك

 فدراســيون جهانى فوتبــال (فيفا) از نظارت ناظــر زن ايرانى در 
مسابقات مرحله نهايى المپيك فوتبال زنان 2020 توكيو خبر داد.

مســابقات مرحله نهايى انتخابى المپيك فوتبال زنان 2020 توكيو از 
گروه A با حضور تيم هاى كره شــمالى، كره جنوبى، ويتنام و ميانمار 
از 14 تا 20 بهمن ماه ســالجارى در شهر جى جو كره جنوبى برگزار 

مى شود.
با اعالم فيفا «معصومه شكورى» داور بازنشسته نهاوندى استان از ايران 

به عنوان ناظر داورى در اين رقابت ها حضور دارد.
داورانى از كشور اســتراليا، چين، هند و ازبكستان نيز اين ديدارها را 

قضاوت مى كنند.
معصومه شــكورى پيش از اين، از طرف كنفدراســيون فوتبال آسيا 

به عنوان مدرس داورى آسيا در سال 2019 انتخاب شد.
او همچنين در رقابت هاى فوتبال دانشجويان جهان در آذر ماه به عنوان 

ناظر داورى در اين مسابقات حضور داشت.

استخرهاى شهرستان مالير 
هر ماه بازرسى مى شوند

 رئيس هيأت نجات غريق شهرســتان مالير از بازرســى ماهيانه 
استخرهاى اين شهرستان با هدف بررسى مسائل و مشكالت ناجيان 

غريق خبر داد.
على بهزادى در مورد بازرســى هاى ماهيانه اين هيأت اظهار داشــت: 
پيگيرى مشــكالت ناجيها در استخرها، تعداد ناجى ها در سانس هاى 
تمرينى و عمومى، بيمه نامه ها، پرداخت حق الزحمه ناجى ها و بررسى 
تأسيســات و مسائل فنى از مواردى بود كه هيأت وظيفه خود دانست 
تا با كميته بازرسى خود از استخرهاى فعال در سطح شهرستان بازديد 

و اين موارد را بررسى كند.

مسابقات انتخابى بوكس همدان برگزار شد
 مسابقات انتخابى بوكس شهرستان همدان با حضور 58 ورزشكار 

در 2 رده سنى برگزار گرديد.
يك دوره مســابقات بوكس انتخابى شهرستان در 2 رده سنى به مدت 
يك روز در خانه بوكس شهرســتان همدان با حضور 58 ورزشــكار 
از باشگاهاى شهرستان همدان برگزار شــد، كه در پايان نفرات برتر 
رده هاى ســنى هر وزن طى 2 تيم «الف» و «ب» به مسابقات انتخابى 

استان اعزام خواهندشد.
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پيشخوان

آگهي حصر وراثت
آقاى قاسم محققى داراى شماره شناســنامه  5029251952 به شرح دادخواست كالسه 112/980166ح از 
اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  مهدى محققى به شماره 
شناسنامه  5029245367 در تاريخ 1398/9/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- فاطمه طالبى فرزند حسن به شماره شناسنامه 1271 متولد 1345 
صادره از فامنين همســر متوفى 2-محمد محققى فرزند احســان به شماره شناســنامه 6479511301 
متولد1348 صادره از تهران مركزى برادر متوفى 3-قربانعلى محققى فرزند احســان به شماره شناسنامه 
6479511311 متولد1346 صادره از تهران مركزى برادر متوفى 4-ابوالقاسم  محققى فرزند احسان به شماره 
شناسنامه 701 متولد1346 صادره از فامنين برادر متوفى 5-قاسم محققى فرزند احسان به شماره شناسنامه 
1137 متولد1354 صادره از فامنين برادر متوفى 6-طاهره محققى فرزند احســان به شماره شناسنامه 16 
متولد1337 صادره از فامنين خواهر متوفى 7-معصومه محققى فرزند احســان به شماره شناسنامه 973 
متولد1358 صادره از فامنين خواهر متوفى 8-زهرا محققى فرزند احســان به شــماره شناســنامه 855 
متولد1349 صادره از فامنين خواهر متوفى 9-فاطمه محققى فرزند احســان به شــماره شناسنامه 699 
متولد1338 صادره از فامنين خواهر متوفى 10-گوهر محققى فرزند احســان به شــماره شناسنامه 521 
متولد1332 صادره از فامنين خواهر متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 265)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

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

برابر رأي شــماره 1398603260060001008 مــورخ 1398/8/27 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحــد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير  تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم فاطمه 
اصالنى فرزند عزيزا.. به شــماره شناســنامه 8 صادره از جوكار شش دانگ يك باب 
ساختمان به مســاحت 101/07 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلى اراضى دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى محمدعلى عنبرى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 335)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/9/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/28

محمدرضا امينى، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهى مزايده (نوبت اول)
در اجراى پرونده اجرايى كالســه 200/96 مفتوح در شــعبه اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف بخش 
صالح آباد محكوم عليه مصطفى شمس فرزند حسنعلى محكوم است به پرداخت مبلغ 195/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت 5/005/000 ريال به عنوان هزينه دادرسى در حق محكوم له آقاى عليرضا مرادى لذا با 
توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به پرداخت دين خود اقدام ننموده اين اجراى احكام به درخواست محكوم له 
اقدام به توقيف اموال به شرح ذيل نموده است كه در روز سه شنبه مورخه 98/10/17 ساعت 10 الى 10:30 صبح 
اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه محكوم به مى نمايد، معهذا كســانى كه تمايل به شركت در مزايده دارند 
مى توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده مال مشروح ذيل را مالحظه نمايند. مزايده در دايره اجراى احكام دادگاه 
صالح آباد برگزار مى گردد. شــرح مال: يك قطعه زمين زراعى به صورت ديم و مساحت تقريبى مجموع 3400 
مترمربع واقع در اراضى زراعى آبرومند معروف به تپه درويش على و حدود اربعه شماالً زمين بهمن گوهرى و 
غربا جوى عمومى آبرومند شــرقاً راه مالرو آبروند صالح آباد و جنوبعاً زمين يحيى بهرامى مى باشد كه متعلق 
به سه شريك مى باشد كه بر اساس افراز صورت گرفته بيشن شركا به مساحت 1133 متر مربع و نقطه يوتى ام 
مركز 3866397، 25654 متعلق به آقاى مصطفى شــمس مى باشد. ارزش ششدانگ قطعه زمين مفروز شده 
به مساحت تقريبى 1133 مترمربع با توجه به موقعيت و كاربرى زراعى و ديگر عوامل موثر در ارزيابى به مبلغ 
يكصد ميليون ريال معادل ده ميليون تومان برآورد و اعالم مى گردد. بديهى است برنده مزايده كسى است كه 
بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد كه مى بايست در صورت موافقت دادورز ده درصد را فى المجلس و مابقى را 
ظرف مدت كمتر از يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد. در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاى 
اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.(م الف 376 )
داورز اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى صالح آباد- جواهرى

آگهي حصر وراثت
آقا جواد خلوصى داراى شــماره شناسنامه  4040164695 به شــرح دادخواست كالسه 
111/481/98ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان زهرى خاكباز به شماره شناسنامه  308 در تاريخ 98/7/23 در اقامتگاه دائمى خود 

بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 
1- متقاضى گواهى حصر وراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفى

 2-ايرج خلوصى فرزند بداغعلى به شماره شناسنامه 12 صادره از بهار متولد 1364 پسر متوفيه 
3-ســعيد خلوصى فرزند بداغعلى به شماره شناسنامه 4040070569 صادره از بهار متولد 

1368 پسر متوفيه 
4-بداغعلى  خلوصى فرزند محمدرحيم به شــماره شناسنامه 4 صادره از بهار متولد 1337 

همسر متوفيه 
5-سراى خلوصى فرزند بداغعلى به شماره شناسنامه 898 صادره از بهار متولد 1359 دختر 

متوفيه
 6-خانم باال عليزاده جم فرزند على به شماره شناسنامه 510 صادره از بهار متولد 1320 مادر 
متوفيه اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
 (م الف 370)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

صدر نشينى بانوان همدان در جودو كشور
تيم بانوان همدان مقتدرانه صدرنشين روز نخست مسابقات جودو 

بزرگساالن كشور شد
منتخبين اســتان همدان در روز نخست مســابقات جودو بزرگساالن 

بانوان كشور موفق شدند 2 مدال طال و يك مدال نقره كسب كنند.
بيســت و هشتمين دوره رقابت هاى بزرگساالن كشور در گروه بانوان 
به ميزبانى هيأت جودو آذربايجان غربى در مجموعه ورزشى 6 هزار 
نفرى غدير اروميه برگزارشد. در اين دوره از رقابت ها 108 جودوكار 

شــركت كرده اند كه در روز نخســت اوزان 48-، 52-، 57-، 63-، 
كيلوگرم به روى تاتامى رفتند و در نهايت نفرات برتر معرفى شــدند. 
منتخبين اســتان همدان در روز نخست مســابقات جودو بزرگساالن 

بانوان كشور 2 طال و يك نقره كسب كردند.
شــيوا جهانگيرى و ليال سياهوشــى به ترتيــب در وزن 48- و 52- 
كيلوگــرم مدال طال، و رقيــه خدابنده لوئى در وزن 57- مدال نقره را 
كســب نمودند. همچنين ترانه عمرائــى در وزن 63- به مقام پنجمى 

دست يافت.
طبق تصميم رئيس فدراسيون جودو به جودوكارانى كه موفق به كسب 

مدال طال شــده اند، مبلــغ 700 هزار تومان به مــدال آوران نقره 400
هزار تومان و به نفرات ســوم مشترك 200 هزار تومان پاداش نقدى 

اهدا شد.
تيــم اعزامى اســتان به مســابقات جودو قهرمانى كشــور را شــيوا 
جهانگيرى، ليال سياهوشــى، رقيه خدابنده لوئى، ترانه عمرايى، مريم 
بربط، فرزانه احدى راد و شــيدا كيانى، بــه مربيگرى فاطمه نجفى و 

سرپرستى ساناز خوشرو تشكيل مى دهند.
الزم به ذكر است حنانه عقيليان و نجيبه پورمحمود نيز به عنوان داور 

در اين دوره از رقابت ها قضاوت كردند.

ياسر بهار قهرمان 
مسابقات فوتسال نونهاالن 
 مسابقات فوتســال نونهاالن بخش 
جوكار شهرســتان مالير با قهرمانى تيم 
ياسر بهار در سالن شهداى ازندريان به 

پايان رسيد.
مســابقات فوتســال نونهاالن با هدف 
آمادگى تيم هاى رده هاى پايه با همكارى 
مسئول نمايندگى اداره ورزش وجوانان 
و هيأت فوتبال بخش جوكار و ســپاه 
مالير در سالن شهداى ازندريان برگزار 

شد. 
تعداد 9 تيم، از مالير (2تيم ), الله جين 
(2تيم )،بهار (2تيم) و ازندريان (3تيم) 
در اين دوره از مسابقات شركت كردند 
كه در سالن شهداى ازندريان به مصاف 

هم رفتند.
در نهايت تيم ياسر بهار به مقام قهرمانى 
دست پيدا كرد و تيم هاى وحدت مالير 
و ازندريان به ترتيــب مقام هاى دوم و 

سوم اين مسابقات را ازآن خود كردند.
در پايان اين مسابقات و طى مراسمى به 
تيم هاى برتر حكــم قهرمان و مدال  به 

رسم ياد بود اهداء گرديد.

بانوان نهاوند در 
جشنواره حركت و بركت

 رئيــس هيــآت ورزش روســتايى 
وبازيهاى بومى محلى شهرستان نهاوند 
از اعزام تيم بانوان نهاوند و شــركت در 

جشنواره حركت و بركت خبر داد.
عبــاس رســولى با اعــالم اين خبر 
اظهــار كــرد: جشــنواره فرهنگــى 
ميزبانى  به  امروز  از  بركت  و  حركت 
استان اصفهان در شهر كاشان برگزار 

مى شود.
وى با اشاره به اينكه تيم بانوان شهرستان 
نهاوند به نمايندگى از استان همدان براى 
اعزام به اين جشــنواره متشكل از 9 نفر 
است، گفت: هما كيانى، فتانه ابراهيمى، 
طاهره اصغرزاده، مهيــن مولوى، مهناز 
ســورى، ساغر ســلگى، هانيه عمرايى 
و هانيه پويا به سرپرســتى و مربيگرى 
اشــرف رســولى در اين جشــنواره و 

مسابقات جانبى آن حضور دارند.

2 ووشوكار ماليرى 
در اردوى تيم ملى

 على كيانى و حسن كرمى فر با كسب 
مدال برنز مســابقات انتخابى تيم ملى 
بزرگســاالن كشــور به اردوى تيم ملى 
ووشو كشور دعوت و مجوز حضور در 
مســابقات 2020 هندوستان را دريافت 

كردند.
اسالمى  جمهورى  ووشو  فدراسيون 
على  و  كرمى فــر  حســن   ، ايــران 
كيانى را براى شــركت در مسابقات 
2020 هندوســتان، بــه اردوى تيم 
كشــور  بزرگســاالن  ووشــو  ملى 

كرد. دعوت 
توانســتند  ماليــرى  ووشــوكاران 
بــا كســب مــدال برنــز مســابقات 
ووشــو  ملــى  تيــم  انتخابــى 
ميزبانــى  بــه  كشــور  بزرگســاالن 
ــاه  ــان م ــر آب ــرز، در اواخ ــتان الب اس
ملــى  تيــم  اردوى  بــه  ســالجارى 
ووشــو بزرگســاالن كشــور دعــوت و 
ــابقات 2020 ــور در مس ــوز حض مج

كننــد. دريافــت  را  هندوســتان 

 قلب كشتى اســتان در نهاوند مى تپد و 
هرگاه كشــتى نهاوند ســربلند كرده كشتى 
اســتان نيز به حركت در آمده است. پس از 
چند سال ركود وغروب ستاره هاى كشتى، 
هفته گذشــته شاهد موفقيت هايى در كشتى 
استان بوديم كه گل سرسبد آنها كشتى گيران 
نهاوندى بودند كه 2بار موفق شــدند روى 

سكوى نخست قرار بگيرند.
 ابتدا در جام تختى حميد كمروند كشتى گير 
شايسته نهاوندى در وزن 74 كيلوگرم خوش 
درخشيد و موفق شد تا سكوى نخست اين 
رقابت ها را به خود اختصاص دهد و مجوز 
حضور در مســابقات جام بين المللى تختى 
را بگيرد و سپس نوبت به كشتى گير نونهال 
نهاوندى امير ســيف فيض الهى رسيد تا در 
مســابقات روز جهانى كودك مدال طالى 
وزن 55 كيلوگرم را براى اســتان به ارمغان 

آورد.
حاال كه با تالش هيأت كشتى استان كم كم 
نهال هاى اين رشته به بار مى نشينند فرصت 
را مغتنــم شــمرديم و به پاس درخشــش 
كشــتى گيران نهاونــدى گفت وگويى را با 

رئيس هيأت كشتى نهاوند انجام داديم.
فرامرز سماوات از مربيان كهنه كار نهاوندى 
است كه در پرورش قهرمان اين خطه نقش 
بسزايى داشته است و حاال سكان دار كشتى 
در نهاوند شــده است. با اين پير دير كشتى 

گپى زديم كه با هم مى خوانيم
چگونه  نهاوند  در  كشتى  وضعيت   

است؟
نهاوند امروز مثل هميشــه در ســطح ايران 
موفــق بوده و پس از چند ســال ركود، در 
راســتاى رســيدن به روزهاى طاليى گام 
برمى دارد كه در همين چند روز پيش مدال 
مسابقات  در  ســيف فيض اللهى  امير  طالى 
بين المللى روزجهانى كودك وكسب 3 مدال 
رنگارنگ توسط مســعود كمروند، مسعود 
جام  انتخابى  در  على بخشى  وحميد  يزدانى 
مصداق اين بازگشت  در بزرگساالن  تختى 

است.
  چــه دســتاوردى در جام تختى 

داشتيد؟
در اين رقابــت ها با 4 كشــتى گيرحضور 
پررنگى داشــتيم وموفق به كســب 3 مدال 
رنگارنگ شــديم. مســعود كمروند در74

كيلوگــرم بــه مدال طال رســيد، مســعود 
يزدانى در 79 كيلو گرم نقره گرفت وحميد 
مدال  صاحب  كيلوگرم  در85  على بخشــى 
برنز شــد واحمد گيو نيز نتوانست در حد 

انتظار ظاهر شود وحذف شد.
 چه درخواستى از مسئولين استان 

داريد؟
از مسئولين وقت استان درخواست دارم كه 
قهرمان ما مســعود كمروند را كه در شرايط 
ازدواج و نداشتن شغل و منبع درآمد است 
حمايت كنند. اين كشــتى گير باتعصب در 
فينال انتخابى جام تختى على رغم شكستگى 
دنده كشتى را ادامه داد و به مدال طال رسيد. 
اين  در  چقــدر  نهاوندى  مربيان   

موفقيت ها نقش داشتند؟
مربى بزرگســاالن مدال آور ما در انتخابى 
جــام تختى، داريوش كمروند بود كه بايد 
اســتان به ايشــان بابت تالش و زحمات 
چندســاله اش امتيازاتــى بدهــد و حميد 
كمرونــد و على صفارى نيز توانســته اند 
شــاگردانى همچــون علــى  ابوالفتحى و 
امير ســيف فيض اللهى را در سطح كشور 
مطرح كنند بايد مــورد توجه هيأت قرار 
بگيرند البته هيأت اســتان حمايت خوبى 
دارد ولى از مســئوالن استان انتظار داريم 
كه حمايت الزم را داشــته باشــند. هيأت 
نهاوند متأســفانه به دليل نبود بودجه براى 

قهرمانان شرمنده است. از  تقدير 
 آينده كشــتى اســتان را چطور 

ارزيابى مى كنيد؟
با حضور حميدرضــا يارى و موقعيت هاى 
خوبــى كه براى اســتان به وجــود آورده 
آينده اى روشن براى كشــتى استان ترسيم 

شده  اســت. ما در دوره هاى قبــل، اردو و 
امكانات امروز را نداشــتيم ولى با حضور 
يارى همه اينها مهيا شده اســت و همكاران 
ايشان هم براى نتيجه گيرى از كار، بايد وى 

را حمايت كنند.
 گويــا رابطــه خوبى بــا مربيان 

نهاوندى ندارى؟
اصال چنين نيســت همه مربيــان زحمت 
مى كشــند و به عنوان رييس هيأت دســت 
همه آنها را مى بوســم البته در هر خانواده 
اختالف ســليقه وجود دارد اما با گذشــت 
و بردبارى در راه اعتالى كشــتى اســتان و 

نهاوند گام برمى داريم.
 هزينه هاى هيأت را چطور 

تأمين مى كنيد؟
ما به سختى و با سيلى صورت خود را سرخ 
مى كنيم. از شــهريه كشتى گيران ريالى براى 
هيأت برداشت نمى شود و تنها كفاف مربيان 
وخدمتگــزاران را مى دهد و بــراى تأمين 
هزينه هاى هيأت از دوستان عالقه مند كمك 

مى گيريم.
خود  وجوانان  ورزش  اداره  رئيس   
از گوش شكسته ها است، چه توقعى 

از وى داريد؟
مهرداد سعدى نژاد از قهرمانان بزرگ كشتى 
كشور و اين خطه هستند وحمايت خوبى از 
كشتى مى كند به هنگام مسابقات مينى بوس 
و غذا در اختيار ما مى گذارد و در حد توان 

كشتى را حمايت مى كند.
 وكالم آخر؟

از مربيان خوب نهاوند كه بدون چشم داشت 
تالش مى كنند تشــكر مى كنــم و به آنها از 
جمله محمد قياسوند، مسلم بهارى قهرمان 
آسيا و تحصيل كرده ورزش، مجتبى نادرى، 
عباس شــهبازى، عباس  تكلو، اكبر يزدانى، 
محمد صالح،ميثــم فيروزآبادى، محمدرضا 
صفارى و داريوش كمروند خســته نباشيد 
وخدا قــوت مى گويم و از آنها تشــكر و 

قدردانى مى كنم.

رييس هيأت نهاوند:

كشتى استان و نهاوند 
به روزهاى طاليى نزديك مى شود

شهرام   فرزند  االسالمى  شيخ  نفيسه  دانشجويى  كارت 
به شماره ملى 3860796062 رشته نقاشى به شماره 
مفقود  سينا  بوعلى  دانشگاه   9412861020 دانشجويى 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى ايوب على جانى فرزند كرم به شماره ملى 
4850101933 كارشناسى ارشد رشته حقوق جزاء و جرم شناسى 
به شماره دانشجويى 9513341006 دانشگاه بوعلى سينا مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

خالصه آگهى هاى مزايده 
(به شماره 98/938467 مورخ 98/9/25)

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان

بلوار  در  مغازه  باب  يك  دارد  نظر  در  همدان  شهرستان  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره 
علويان،خيابان آيت ا.. انوارى، تقاطع خيابان و كوچه، را از طريق مزايده به اجاره واگذار 
نمايد.متقاضيان اجاره مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در يكى از ساعات ادارى 
حداكثر تا تاريخ 98/10/11 به اداره اوقاف به نشانى بلوار مدنى، اول محوطه آقاجانى 

بيگ مراجعه يا با شماره 32533091 تماس حاصل فرمايند. 
(م الف 1526)
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باباطاهر

وقتى الماس ها به بررسى زمين لرزه 
كمك مى كنند!

 پژوهشگران آمريكايى باور دارند كه مى توان با بررسى الماس هاى 
فــوق عميق، بروز زمين لرزه در اعماق زمين را توضيح داد. به گزارش 
ايســنا، زمين لرزه ها در زير ســطح زمين و در ناحيــه اى رخ مى دهند 
كه گوشــته را به 2 قسمت گوشــته باال و پايين تقسيم مى كند. تصور 
پژوهشــگران اين بوده كه مايع درون گوشته، در بروز زمين لرزه هاى 
عميق نقــش دارد اما تاكنون وجود اين مايــع در اعماق زمين اثبات 
نشده اســت. تصور آنها اين اســت كه «الماس هاى فوق عميق» محل 
حضور اين مايع هســتند. وجود همين مايع، دانشمندان را به بررسى 
عمق زمين ترغيب كرد. آنها باور دارند كه ممكن است مكان و حركت 
اين مايع، كليد درك زمين لرزه هايى باشد كه در عمق زمين رخ مى دهند.

توليد خميردندان به شكل قرص
 محققان كانادايى براى كمك به حفظ محيط زيست و جلوگيرى 
از رهاشدن صدها ميليون بسته خميردندان در طبيعت، براى اولين بار 

خميردندانى به شكل قرص توليد كرده اند.
به گزارش مهر، براى كســب اطمينان از كيفيت قرص خميردندان، 
ماه ها كار تحقيقاتى انجام شــده و بيش از صد فرمول شــيميايى نيز 
آزمايش شده اســت. اين قرص هاى كوچك ســفيدرنگ بعد از قرار 
گرفتن بر روى مسواك و فشار اندك بر روى سطح دندان از هم باز 
شــده و مواد موجود در آنها براى تميز كردن محيط دهان به صورت 
عادى قابل استفاده اســت. براى توليد قرص خميردندان از فلورايد، 
گلوتن، انواع لبنيات، آجيل و ســويا استفاده نشده و لذا اين محصول 

براى افراد گياه خوار نيز مناسب است.

اين دارو روى «مغز» كودك اثر منفى مى گذارد 
 نتايــج تازه تريــن پژوهش ها حاكى از آن اســت كــه داروهاى 
ضدافســردگى در دوران باردارى ممكن است با تأثير بخشى از مغز، 

احساس لمس كودك را تغيير دهد. 
بــه گزارش فارس، محققــان يك گروه از موش هاى بــاردار را در 
معرض فلوكستين، يك داروى ضدافسردگى رايج كه باعث افزايش 
سطح سروتونين در مغز مى شود را قرار دادند؛ موش هاى تازه متولد 
شده هنگامى كه پنجه هاى جلوى آنها خم شد، فعاليت غيرطبيعى از 
مغز داشــتند. اين فعاليت غيرمعمول تا بزرگسالى ادامه يافت و نشان 
مى دهد كه داروهاى ضدافسردگى ممكن است روى مغز تأثير منفى 
بگذارد، مصرف داروهاى ضدافسردگى در دوران باردارى مى تواند به 

طور دائمى روش پردازش در مغز كودكان را تغيير دهد.

تلسكوپ فضايى اروپا راهى فضا مى شود
 ســازمان فضايى اروپا در ادامه جستجوى براى كشف سياره هاى 
قابل سكونت تلسكوپ فضايى جديد خود به نام «كياپس» را به فضا 

ارسال مى كند. 
به گزارش ايرنا، اين ماهواره به يك مدار غير معمول قطب به قطب در 
حدود 500 مايل باالتر از ســطح زمين پرتاب مى شود. اين تلسكوپ با 
استفاده از يك مهندسى هوشمندانه نجومى تنها در امتداد خط «ترميناتور» 
ـ مرز خطى بين شب و روزِ كره  زمين- به دور زمين مى چرخد؛ دوربين 
اين تلســكوپ به طور دائم از سمت خورشيد به سمت تاريكى نشانه 
رفته اســت. هدف دانشمندان از ارسال اين تلسكوپ فضايى، شناسايى 
سياره هاى فراخورشيدى و كشف نشانه هاى احتمالى از حيات فرازمينى 

دربرخى از اين سياره هاست.

نخستين روستايى كه كل انرژى آن توسط 
خورشيد تأمين مى شود

 در ماه جارى، يك روســتاى كوچك در مراكش تبديل به اولين 
روستاى آفريقايى شد كه تماما با انرژى خورشيد تأمين نيرو مى شود. 
به گزارش ايسنا، در اين روستا 32 پنل خورشيدى به كار گرفته شده اند 
كه به يك سيستم با دريچه هاى كوچك متصل شده اند و به حدود 50 
نفر از ساكنان روستاى " Id Mjahdi" واقع در مراكش برق رسانى 
مى كنند. انرژى اضافى توليد شده توسط پنل هاى خورشيدى هم در 
سيستم باطرى صفحات ذخيره مى شود كه برق را حداكثر تا 5 ساعت 
در خــود نگه مى دارد كه مى توان اين بــرق را پس از غروب آفتاب 
اســتفاده كرد. در بخشــى از اين پروژه، به هر خانه در روســتا يك 

يخچال برقى، آبگرم كن، تلويزيون، اجاق گاز و پريز برق داده شد.

برگزارى هجدهمين آزمون 
سراسرى قرآن و عترت

 ستاد برگزارى هجدهمين آزمون سراسرى قرآن 
و عترت با انتشار اطالعيه شماره 6 از تمديد مجدد 

مهلت ثبت نام در آزمون خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان همدان، احمدرضا احسانى مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان در اين مورد 
اظهار كرد: به دليل اســتقبال گسترده عالقمندان به 
شــركت در اين آزمون و با توجه بــه اتمام زمان 
ثبت نام كــه در روز 15 آذر ماه اعالم شــده بود، 
با موافقــت معاون محترم قــرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى مدت زمان ثبت نام 5 روز 
تمديد شــده و تا تاريخ 27 آذرماه ادامه داشت و با 
توجه به استقبال چشمگير عالقمندان اين مهلت تا 

29 تمديد شد.
وى افــزود: كليــه عالقمنــدان بــه شــركت در 
هجدهميــن آزمــون سراســرى قــرآن و عترت 
مى تواننــد تا ســاعت 24 روز 29 آذر مــاه 1398 
جهت ثبــت نــام و ويرايش اطالعات به ســايت

مراجعــه   //:WWW.quranedu.ir https  
نمايند.

تمديد مهلت ارسال آثار به طرح 
شبكه شهرهاى خالق

 مهلت ارســال مســتندات شــهرها به دبيرخانه 
مركزى شــبكه  شــهر  هاى خالق فرهنگ و هنر با 
توجه به استقبال و درخواست شهرهاى متقاضى تا 5 

دى ماه 1398 تمديد شد.
 به گزارش مركز روابط عمومى و اطالع رســانى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى شبكه شهرهاى 
خالق فرهنگ و هنر عنوان طرحى براى شناسايى 
خالقيت هــاى فرهنگــى و هنرى در شــهرها و 
مناطق جغرافيايى ايران و ايجاد شــبكه هايى براى 
تعريــف همكارى ها و برنامه هاى مشــترك ميان 

آن هاست. 
اين طرح با محوريــت معاونت امور هنرى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى و مشــاركت و همكارى 
سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى وزارت كشور 
و ســازمان يونســكو و ادارات كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى سراسر كشور اجرا مى شود و بنا دارد در ده 
حوزه موضوعى شــهرهاى خالق را پس از داورى 
برنامه هاى آن ها مشــخص كند و شــبكه شهرهاى 

خالق را تشكيل دهد.

خسارت هاى آشكار و پنهان ونداليسم 
به مديريت شهرى همدان 

 در حالى كه مديريت شــهرى همدان از آسيب هاى آشكار و پنهان 
ونداليسم در امان نيست، كارشناســان بهترين راه مقابله با وندال ها را 

فرهنگسازى مى دانند. 
به گزارش تســنيم، ونداليســم يا تخريبگرايى، واقعيت تلخ و در عين 
حال گريزناپذير كالنشــهرها است. حتى شــهرهاى مطرح در نظم و 
زيبايــى، كم و بيــش با انواع و عوارض اين معضل اجتماعى دســت 

به گريبانند.
بناها و آثار تاريخى، اماكن مذهبى، مجسمه هاى نصب شده در ميادين، 
اماكن عمومى، سينماها، آسانسورها، پارك ها و فضاهاى سبز عمومى، 
وسايل بازى، مبلمان شهرى، چراغ ها و تابلوهاى راهنمايى، ايستگاه ها 
و صندلى هــاى اتوبوس و متــرو، كتاب هاى كتابخانه هــا، تلفن هاى 
عمومى، سرويس هاى بهداشتى عمومى، صندوق هاى پست، ديوارها، 
پل هاى هوايى و ده ها موضوع مورد تخريب ديگر از جمله موضوعاتى 

هستند كه در اثر ونداليسم متحمل خسارات و صدمات مى شوند.
شــهر همدان و مديريت شهرى پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين نيز 
از اين قاعده مستثنى نيست و فضاى سبز، اتوبوس هاى شهرى، مبلمان 
شــهرى، پل هاى عابر پياده، وسايل بازى و ادوات ورزشى نصب شده 
در پارك هــا مورد هجوم وندال ها قرار دارد و بى ترديد هزينه تعمير يا 

جايگزينى آنها هم از عوارض مردم تأمين خواهدشد.
حال جاى سوال اســت دليل بروز ونداليسم چيست؟ وندال ها به چه 
دليل دســت به تخريب اموال عمومى مى زنند؟ اين تخريب گران چه 
اندازه به شــهر همدان و مديريت شهرى خسارت مى زنند؟ و راهكار 

مقابله با اين پديده چيست؟
 نقش جامعه پذيرى ناقص در بروز ونداليسم

معاون اجتماعى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى 
همدان، با بيــان اين كه در تحليل آســيب هاى اجتماعى با ميدانى از 
علل مواجه هستيم اظهار داشــت: ونداليسم يا تخريب گرايى به عنوان 
يكى از معضالت بزرگ جوامع شهرى نيز از اين قاعده مستثنى نيست.

حســين رضايى با اشــاره به اين كه يكى از علت هــاى مهم در بروز 
ونداليســم، جامعه پذيرى ناقص است گفت: برخى افراد كه در جامعه 
رشــد مى كنند، بحث جامعه پذيرى را در خانواده و جامعه به صورت 

ناقص مى آموزند.
وى با اشاره به برخى از داليل رفتار مخرب وندال ها در جامعه تصريح 
مى كند: نابرابرى در توزيع امكانــات و عدم رعايت عدالت اجتماعى 
يكى از بسترهاى بروز ونداليســم است و فرد از اين بى عدالتى دچار 
حس ناكامى و سرخوردگى مى شــود و بعضًا دست به تخريب اموال 

مى زند.
رضايــى، تأخر فرهنگى را يكى ديگر از داليل بروز پديده ونداليســم 
دانســت و گفت: برخى افرادى كه با هنجارها و نُرم هاى شهرنشــينى 
آشــنا نيستند، وقتى وارد شهر مى شــوند با احساس جدايى از گفتمان 
شهرى دچار سرخوردگى مى شــوند و به دليل همراه نبودن با شهر و 

شهروندان بعضًا دست به تخريب اموال عمومى مى زنند.

■ دوبيتى باباطاهر 
زهجرانت هزار انديشه ديرم                                       هميشه زهر غم در شيشه ديرم
ز نا سازى بخت و گردش چرخ                                       فغان و آه و زارى پيشه ديرم

■ حديث:
امام باقر (ع):

 اسالم بر پنج چيز بنا شده است: نماز، زكات، حج، روزه و واليت.      
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پيشنهاداتى براى داشتن هفته اى جذاب تر
در بلندترين شب سال كتاب خوب بخوانيم، موسيقى اصيل بشنويم

قصه هاى خوب براى بچه هاى خوب
در شــب هــاى بلنــد 
خيلى  ميان  در  زمستانى، 
از آن هايــى كــه حــاال 
دارنــد پا به ميان ســالى 
خاطــره  مى گذارنــد، 
مشــتركى وجــود دارد. 
ايــن خاطــره، خواندن 
به  و  كودكانــه  كتابــى 
غايت تأثيرگذار اســت. 
«قصه هــاى خوب براى 
بچه هاى خوب» نوشــته 
براى  آذريزدى»  «مهدى 
اوليــن بار ســال 1335

توسط انتشارات اميركبير منتشر شد. اين كتاب در 8 جلد، قصه هاى كهن را 
از منابع ارزشمند مختلف براى كودكان بازنويسى كرده است. قصه هاى قرآن، 
كليله و دمنه، مرزبان نامه، ســندباد نامه و قابوسنامه، قصه هاى مثنوى، شيخ 
عطار، گلســتان و ملستان و قصه هاى چهارده معصوم از جمله قصه هاى اين 

8 جلد هستند. 
«قصه هاى خوب بــراى بچه هاى خوب» تاكنون بيشــتر از 70 مرتبه چاپ 
شده است و به دليل محتواى ارزشمندى كه دارد يكى از مهمترين آثار ادبيات 
كودك و نوجوان تاريخ ايران است. خواندن اين كتاب به ويژه براى كودكان 

و نوجوانان امروزى از نان شب هم واجب تر است. 
در شب هاى زمستانى به جاى موبايل و تبلت، چنين كتاب هايى را فراموش 

نكنيم.

عشق داند
«عشــق داند» يا «كنسرت ابوعطا»، 
سنتى  موســيقى  آلبوم  يك  عنوان 
ايرانى اســت بــا آواز «محمدرضا 
تــار  نوازندگــى  و  شــجريان» 
«محمدرضا لطفى» كه سال 59 در 
ســفارت آلمان اجرا شده و به  طور 
رســمى در ســال 76 منتشر شد. 
درخشــان ترين  از  يكى  آلبوم  اين 
همكارى هــاى لطفى و شــجريان 
اســت. نامگذارى ايــن آلبوم، در 
ارتباط با بيت «عاقالن نقطه پرگار 
وجودند ولى/ عشق داند كه در اين 
دايره سرگردانند» از غزلى از حافظ 

اســت كه در آواز اجرا مى شــود. قطعه اول اين آلبوم بدون شــك يكى از بهترين قطعات 
موسيقى ايرانى است كه تا به حال خواهيد شنيد. هوشنگ ابتهاج (سايه) جايى درباره اين 
آلبوم گفته بود: «اگر حافظ زنده بود و آنجايى كه شجريان مى خواند مفلسانيم و هواى مى 
و مطرب داريم را مى شنيد، بلند مى شد و شجريان را غرق در بوسه مى كرد...» پيشنهاد ويژه 
ما به شما در اين شب هاى سرد زمستانى شنيدن اين آلبوم است. در روزهايى كه موسيقى 

خوب ديگر وجود ندارد چاره اى جز بازگشت به سرچشمه و سيراب شدن از آن نداريم.

شب يلدا
2 روز ديگــر شــب يلدا 
اســت و بهتريــن بهانــه 
براى بازديدن فيلم «شــب 
يلدا» يكــى از بهترين آثار 
ســينماى ايران. شب يلدا 
پوراحمد»  «كيومــرث  را 
بــازى  بــا   1380 ســال 
محمدرضــا فروتن، هيلدا 
هاشــم پور، الهام چرخنده 
يزدانيان  پروين دخــت  و 

ساخت. در اين فيلم حامد (محمدرضا فروتن) على رغم عالقه بسيار به همسرش مهناز (الهام 
چرخنده) و فرزندش نازى، آن ها را پس از 10 ســال زندگى مشــترك به خارج از كشــور 
مى فرســتد. بهانه مهناز براى سفر، آزادى بيشتر اســت، اما پس از خروج از كشور، رفتارهاى 
مشــكوكى از او سر مى زند. شــب يلدا، حديث نفس صادقانه و پر حس و حالى است كه در 
سينماى ايران نمونه اى ندارد. بازى محمدرضا فروتن يكى از بهترين بازى هاى بعد از انقالب 
اســت. پوراحمد درباره اين فيلم مى گويد: «شب يلدا پس از اكران كشف شد و ديده شد. من 
زياد از دوســتان و اطرافيان و غريبه ها شنيده ام كه فيلم را 5 بار، 6 بار و 16 بار ديده اند. آقايى 
در سوئد به من مى گفت فيلم را سى چهل بار ديده است.» ديدن دوباره شب يلدا، به بهانه يك 

يلداى ديگر را فراموش نكنيد.

پيست تاريكدره
پيســت اسكى تاريكدره از معدود مكان هايى اســت كه همدان را به عنوان 
يك شهر ســرد و پربرف، در ليست مناطقى قرار مى دهد كه مى توان در آن 
ورزش هاى زمســتانى انجام داد. پيســت تاريكدره از سال 64 آغاز به كار 
كرد. آن زمان فقط كوهنوردان حرفه اى مى توانســتند از آن استفاده كنند. اما 
امروز اين پيســت را همه مى شناسند و چه اسكى بلد باشند و وسايل گران 
آن را داشته باشند و چه نه، دوست دارند براى تفريح و بازى به آنجا بروند. 
فاصله پيست اسكى تاريكدره تا شهر همدان كمتر از 15 كيلومتر است و اين 
ويژگى دسترسى به آن را بسيار راحت و عالقه مندانش را بيشتر كرده است. 
عالوه بر خود پيست، محيط تاريكدره هم بسيار ديدنى است. به همين دليل 
پيست تاريكدره جايى اســت كه هم مى توان در آن هنرمند بود و عكاسى 
كرد، هم عاشــق بود و چند ساعتى دور از شهر و آلودگى هايش راه رفت و 
غم ها را فراموش كرد و هم اسكى و ورزش انجام داد. تالقى اين 3 ويژگى 

باعث شد ديدن اين منطقه را به شما پيشنهاد دهيم.

موسيقى

كتاب

نوستالژى

 همدان گردى

مهدى ناصرنژاد »
 جشن ها و آئين هاى ملى و كهن ايرانى مولود 
صدها و بلكه هزاران ســال حيــات اجتماعى و 
تالش اقوام براى مبــارزه و مقاومت و اتحاد در 
برابر ســختى ها و دسيسه هاى شيطانى دشمنان و 
در نتيجــه اميد به روزها و زندگى بهتر و رشــد 
و بالندگــى نســل هاى پرغرور ايرانــى بوده و 
هســت. معموالً در آغار هر فصل سال از تقويم 
خورشــيدى و شمسى ايرانى جشن و مناسبتى و 
يك قرار و مدار و خيزش ملى برپاســت و اقوام 
گوناگون و ريشه دار ايرانى فراموششان نمى شود 
كه در آغــاز هر فصل از ســال آمادگى و اتحاد 
و همدلى و اراده جمعى خود براى وابســتگى و 
دلبســتگى به فرهنگ و ادبيات ايرانى را يادآورى 
كنند و حلقه دوســتى ها و مليت مشترك خويش 

را تشكيل دهند. 
جشن  باســتانى نوروز ايرانى در آغاز فصل بهار، 
جشن خرمن و شــكرگزارى هاى ملى و مذهبى 
در هر تابســتان براى نعمات بيشمار خداوندى و 
فزونى محصوالت باغى و زراعى جشن مهرگان 
در ســرآغاز فصل بركت و رنگ هاى پاييزى و از 
جمله جشــن شــب يلدا در بلندترين شب سال 
و آغاز فصل زمســتان كه پايــان و آغازى براى 
تمام همبســتگى هاى اقوام ايرانى براى مقابله با 

ديوسردى و خمودگى و خواب زمين.
يلدا را همه ايرانى ها خوب مى شناســند و پاس 

سادگى  عين  در  چون  مى دارند 
عرصه  فراوانى،  و  شــيرينى  و 
دوســتى ها، فاميلــى، احترام و 
تكريم به بزرگان قوم و خانواده 

است. 
يلدا اما در گذر زمان هاى بسيار 
طوالنــى دچــار ناماليمات و 
جفاپيشــگى ما آدم هاى ايرانى 
هم شده اســت چــون هر چه 
از ريشــه و بنيــان يلــدا دور 
مى شــويم، هويــت و اصالت 
ديرينــه و پرافتخــار خود در 
معناى يلدا را بــه زرق و برق 
و  ســليقه اى  مالحظه هــاى  و 
كه  البته  و  مى سپاريم  احساسى 
خودمان را دچار مشــكالت و 
محدوديت ها قــرار مى دهيم و 

همان مصداق كه (از ماســت كه بر ماست). يلدا 
اينچنين ســخت و نشــدنى نبوده است كه ما در 

روزگار خود به آن پايبند شده ايم!
يلدا جشن سادگى و رنگ هاى طبيعى و خودمانى 
است و كارى به هزينه هاى سنگين و ميهمانى هاى 

آنچنانى و تشريفات كمرشكن ندارد. 
يلــدا همان چند دانه انار و قارچ كوچك هندوانه 
است كه ســمبل و نماد جشن صميمانه در شبى 
به ظاهر بلند و تمام نشــدنى اســت و ما به اين 

دليــل شــب يلــدا را دور هم 
جمع مى شــويم و بزرگترها را 
باال مى نشــانيم و خودمان را با 
چند حكايت و لطيفه و داستان 
و بازى هــاى بى غــل و غش و 
مى سازيم  سرگرم  جمعى  دسته 
كه شــبمان بگذرد و صبح اميد 
و نشــاطمان از راه برسد. يكى 
مهربانى هــاى  و  زيبايى هــا  از 
يلدا اين اســت كه عضو فاميل 
و دوستان براى چنين دورهمى 
بى تكلف هر يــك داوطلبانه و 
مى شوند  كارى  عهده دار  بى ريا 
و گوشه اى از تدارك شب يلدا 

را به عهده مى گيرند. 
يكى شام مختصرى تيار (آماده) 
مى كند، يكى كدوى شــيرين و 
جمع و جــورى را در خانه خود مى پزد و فراهم 
مى ســازد و تزئيــن مى كند و با خــود به جمع 
مــى آورد، يكى انار دان مى كنــد يكى از فاميل ها 
با لب هاى خندان و چهره اى بشــاش هندوانه اى 
زير بغل مى زند و راه شب نشينى يلدا را در جمع 
عزيزان و خوبــان را در پيش مى گيرد و خالصه 
اينكــه تكليف بابابزرگ ها و مادربزرگ ها و ديگر 
عضو بزرگ و محترم فاميل هم كه از قبل روشن 
اســت و قصه و متل چنــد خاطره شــيرين از 

گذشــتگان را آماده مى سازد تا جمع را به وجد و 
گوش جان سپارى آورد. 

شــب يلدا هر خانواده اى هم كه عروس نوگل و 
داماد عزيزتر از جانى دارد، يك ســينى بزرگ پر 
از خواربار و خرت و پرت ضرورى يك زندگى 
تازه را تــدارك مى بينند و بــه خانه زوج جوان 
مى فرستند به نشــانه اينكه زمستان را بايد از قبل 

تدارك ديد و آذوقه فراهم كرد. 
زمستان است و ممكن اســت ناغافل چند برف 
سنگين ببارد و راه امكانات و نيازها بسته شود و 
مجبور شويم زمستان را تحمل كنيم تا قاصد بهار 
از راه برسد. اساسًا يكى از تعاريف و معناى يلدا 
و شــكل ميهمانى و شب نشينى هاى آن اين است 
كه زمســتان را بايد پشــت به پشت هم باشيم و 
هواى همديگر را داشته باشيم تا روزهاى سخت 

بگذرد. 
يلدا يعنى همين، تمام جشــن ها و آداب و رسوم 
فرهنــگ ايرانى هم يعنى همين، يعنى با هم بودن 
و با هم ساختن و با هم زندگى كردن تا روزگارى 
بهتر و قلب هايى مطمئن تر و شكرگزارى خداوند 

مهربانى ها.
آداب و ســنن و جشــن هاى ملى ايرانى، هويت 
و ريشــه اين ملت بــزرگ اســت و آن روزى 
دچار زوال خواهيم شــد كه نشانه اى از فرهنگ 
و تاريخ مان نمانده باشــد و حفظ آن، وظيفه هر 

ايرانى غيرتمند است.

حكايت هاى يلدا را پايانى نباشدحكايت هاى يلدا را پايانى نباشد

ممكن  و  است  زمستان 
اســت ناغافل چند برف 
راه  و  ببــارد  ســنگين 
امكانات و نيازها بســته 
شــود و مجبور شــويم 
كنيم  تحمل  را  زمستان 
تا قاصد بهار از راه برسد


