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شهردارى 
قهرمان فوتبال 
نونهاالن استان

70 درصد 
شوراها 
تعطيل هستند

همدان ميزبان
 400 ميهمان داخلى 
و خارجى 
در تئاتر كودك

شعب ويژه 
جرائم انتخاباتى 
تشكيل شد
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پديده جوان گرايى 
و انتخابات آتى مجلس 

 اهميت اســتفاده از ظرفيت جوانان در 
عرصه هاى مختلف باعث شده تا حركت 
ها و اقداماتــى در جامعه صورت گيرد؛ به 
طــورى مى توان گفت موجى در كشــور  
مبنى بر جوان گرايى را افتاده تا مسير تازه 
اى براى نســل هاى جديد گشوده شود و 

آنها بتوانند در جامعه نقش آفرين باشند.
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به به كانال تلگرامىكانال تلگرامى
 زير  مراجعه نماييد زير  مراجعه نماييد

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

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

 مالير- زهــرا اميرى- خبرنگار همدان 
پيام: ايران امروز داراى امن ترين مرزهاى 
زمينى ، دريايى و هوايى است و نيروهاى 
مســلح جمهورى اســالمى مقتدارانه از 

مرزهاى كشور دفاع مى كنند.
معــاون عمليات نيروى زمينــى ارتش در 
يادواره شــهداى خلبان گفت:  ايران امروز 
داراى امــن ترين مرزهاى ، زمينى، دريايى 
و هوايى است و نيروهاى مسلح جمهورى 
اسالمى مقتدرانه از مرزهاى كشور دفاع مى 

كنند.
كيومرث شرفى با بيان اينكه روزانه 700 تا 
800 هواپيما از آســمان ايران رد مى شود 
افزود: نيروى هوايى به شدت آسمان ايران 
را رصد مى كند و مقتدرانه با هواپيماهاى 

بدون مجوز برخوردمى كند.
وى با بيان اينكه هرچه داريم از ســرور و 
ساالر شهيدان است ادامه داد : درس ايثار ، 
شهادت و از خود گذشتگى سيد الشهدا به 
رزمندگان و شهداى ما رسيده است و آنها 

در نبرد با دشمن از عاشورا درس گرفتند.
معاون عملياتى نيــروى ارتش جمهورى 
اسالمى ايران بيان كرد : شهدا به ما آموختند 
كه در مقابل دشــمن ســر خم نكنيم و به 
تاسى از شهدا امروز به رزمندگان و جوانان 
مومــن وانقالبى مــادر ركاب رهبر معظم 

انقالب در مقابل رزمندگان ايستاده اند.
وى با اشاره به راه اندازى قافله ضد انقالب 
، ترورها ، قائله كردستان ، جنگ تحميلى 
8 ســاله و تحريم ها عليه نظام جمهورى 
اســالمى پس از پيــروزى انقالب خاطر 
نشان كرد: دشمن در تمامى اين توطئه ها 

شكست خورد و راه به جايى نبرد.
شرفى به موفقيت رزمندگان اسالم در چهار 
عمليات سرنوشت ساز فتح المبين ، بيت 
المقدس، ثامن االئمه و طريق القدس ودر 
هم شكســتن رژيم بعثى عراق بيان كرد : 
امروز نيز سپاه ، بسيج و ارتش در كنار هن 
ايستاده اند ودر مقابل دشمنان صف آرايى 

كرده اند.
شــرفى پيروى از اســالم ، واليت فقيه و 

جانفشــانى جوانان را ســه عامل مهم در 
موفقيت رزمندگان اســالم عنوان و افزود: 
جوانان مومن وانقالبى هم اكنون افتخار و 
عزت نظام هستند و امروز كسى منكر اقتدار 

نظامى ايران نيست.
معــاون عملياتــى نيروى زمينــى ارتش 
جمهورى اســالمى هم چنين برخوردارى 
از ولى امر مسلمين ، مردمى بودن و تعهد 
پذيرى را سه ويژگى مهم نيروهاى مسلح 
جمهورى اسالمى دانست كه دنيا از آن تهى 
است و شــهدا و رزمندگان ما بدون هيچ 

ترسى در مقابل دشمن ايستادند.
 اگر دشمن دست از پا خطا كند

ضربه هولناكى خواهد خورد
وى خاطر نشان كرد: اگر لحظه اى دشمن 
دســت از پا خطا كند و بخواهد به حريم 
جمهورى اسالمى ايران دست درازى كند 

ضربه هولناكى خواهد خورد.
شرفى گفت : شايد دشمن آغاز كرده باشد ، 
اما هيچ گاه تمام كننده جنگ نخواهد بود .

وى بيان كرد: ارتش ، ســپاه و بسيج يك 
لشكر الهى است و تحت فرمان رهبر معظم 
انقالب هستند و توامنديها و ظرفيت هاى 

بااليى را در مواجهه با دشمنان دارند.
شرفى تاكيد كرد: بر همه ما واجب است كه 
با بصيرت چراغ راه در پيچ هاى خطرناك 

باشــيم كه دشــمن تدارك ديده ودر هر 
شرايطى دشمن را بشناسيم.

وى همچنين به ساخت جت ياسين اشاره 
كــرد و گفــت: ســاخت هواپيماى جت 
آزمايشى ياسين توسط جوانان برومند ايران، 
نشــان دهنده عزت ، غرور و آمادگى ايران 

در زمينه ى نظامى است.
امام جمعه شهرســتان مالير نيــز در اين 
يادواره اظهار داشــت: شــهدا شعار ما مى 
توانيم را به منصه ظهور رســاندند وامروز 
ميوه شــيرين مقاومت ، ايستادگى و اميد 
آفرينى شهدا نظام را در عرصه هاى مختلف 

مى چينيم.
محمد باقر برقرارى گفت: شهدا به ما اين 
درس را دادند كه مــا مى توانيم در مقابل 

دشمن بايستيم.
وى افزود: شهدا با تمام توان خود در مقابل 
دشمن ايستادند و جنگ نظامى دشمن را با 

شكست مواجه كردند . 
امام جمعه مالير خاطر نشان كرد: كسانى 
كه امروز افسران جنگ اقتصادى و فرهنگى 
هســتند ، ياد مى گيرند كه دراين جنگ با 
اقتدا به شهدا مى توان در مقابل دشمن فائق 
آمــد ودر مقابل اين جنــگ ها و تهديدها 

پيروز شد.
برقرارى ادامــه داد : يادواره هاى شــهدا 

براى اين است كه ماراه شهدا را گم نكنيم 
و موتور حركت انقالب اســالمى را كه به 
بركت خون شــهدا در حال حركت است 

نگذاريم باز ايستد .
معاون سياسى امنيتى اســتاندار هم دراين 
يادواره گفت: برگزارى يادواره هاى شهدا 
نشــان مى دهد كه مردم و مسئوالن ما پاى 
بند به خون شهدا هستند و ذره اى از آرمان 

هاى آنها كوتاهى نمى كنند.
مصطفى آزاد بخت خانواده هاى شــهدا را 
صاحبان اصلى انقالب دانســت و افزود : 
نيروهاى مقتدر ارتش ، سپاه و بسيج امروز 
رهروان راستين شهدا هستند و با تاسى از 
راه شهدا به موفقيت هاى بزرگ در مقابل 

دشمنان دست پيدا مى كنند.
وى با بيان اينكه با پيروى از رهنمون هاى 
رهبر معظم انقالب و حركت در مسير شهدا 
در اوج اقتدار هســتيم افزود: به هر گوشه 
از نظام مقدس جمهورى اسالمى نگاه مى 

كنيم ، نقش شهدا برجسته است.
آزاد بخت اظهار داشت : دشمن بايد بداند 
كه آزموده را دوباره آزمودن خطاســت و 
امروز ســدهاى منســجمى از يادگاران و 
رهروان شــهدا شكل گرفته كه اگر دشمن 
دســت از پا خطا كند ، پاســخى مقتدرانه 

دريافت خواهد كرد.

يادواره شهداى خلبان برگزار شد

مقتدر، در دفاع از مرزهاى ايران

مديران را با احترام بدرقه كنيم

دعواى آمار
يا بهانه تغيير
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فضاى سياسى استان 
در آستانه انتخابات كدام سو مى رود؟

تعادل اصالح طلبان تعادل اصالح طلبان 
در مقابل در مقابل 
اصول گرايان جوان پسنداصول گرايان جوان پسند

بررسى عملكرد مديريتى شهرى در كبودراهنگ

جدال شورا و شهردار 
در هزار توى بى برنامگى

وقتى دانش آموزان سرگردان سرويس كارخانجات مى شوند

سرويس مدارس 
زيرذره بين نظارت
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پديده جوان گرايى و انتخابات آتى مجلس 
 اهميت استفاده از ظرفيت جوانان در عرصه هاى مختلف باعث 
شده تا حركت ها و اقداماتى در جامعه صورت گيرد؛ به طورى مى 
توان گفت موجى در كشــور  مبنى بر جوان گرايى را افتاده تا مسير 
تازه اى براى نســل هاى جديد گشوده شود و آنها بتوانند در جامعه 

نقش آفرين باشند. 
اجراى قانون بازنشســتگى، بــه كار گيرى جوانان در پســت هاى 
مديريتى، تغيير ائمه جمعه و انتخاب امامان جمعه جوان در اســتان 
ها، ورود جوانان به عرصه هاى تصميم گيرى و برنامه ريزى و .... از 
جمله اين حركت ها و اقدامات است كه در يكى دو سال اخير نمود 

بيشترى در سطح كشور داشته است.
ايــن موضوع با توجه به در ميش بودن انتخابات مجلس يازدهم، در 
خصوص داوطلبان انتخابات نيز مى تواند صادق باشــد و ما ساهد 
ورود كانديداهــاى جوان  به رقابت هــاى انتخاباتى و به دنبال آن 

حضور جوانان در خانه ملت باشيم.
شــكل گيرى چنين رونــدى با توجه به ظرفيت و تــوان جوانان و 
اهميت گــردش نخبگان كه از ويژگى هاى يك نظام مردم ســاالر 
و در عين حال مترقى اســت، آثار و نتايــج مثبتى را براى جامعه به 

دنبال دارد.
با اين حال ورود جوانان به رقابت هاى انتخاباتى مى تواند ترســيم 
كننده وضعيت جديدى در فضاى سياســى جامعه شــده و آرايش 

انتخاباتى گروه هاى سياسى را متاثر از خود سازد.
حضور چهره هاى جوانى كه بعضا متعلق به نســل هاى دوم و سوم 
انقالب هســتند و نه تنها دوران انقالب را درك نكرده اند، بلكه در 
نگرش ها و ديدگاه ها تفاوت هاى زيادى با نســل هاى قبلى دارند، 
باعث ظهور طيف هاى جديدى در سپهر سياسى كشور گردد كه در 
عين ســازگارى و سازوارى با اسالف خود در مفاهيم و گزاره هاى 
اصلــى متعلق به نظام و پايبندى به آرمان هاى اصيل انقالب، نگرش 
هــا و رويكردهاى تازه اى را دنبال كننــد و  گفتمان جديدى را در 

عرصه سياسى و اجتماعى مطرح نمايند.
از آغــاز انقالب تاكنون در فضاى سياســى كشــور دو جناح عمده 
وجود داشــته كه امروزه در ادبيات سياسى جامعه به نام اصولگرا و 

اصالح طلب شناخته مى شوند. 
در اين دو طيف سياســى شــاخه جوانان نيز بوده و بعضا احزاب و 
گروه هايى نيز با محوريت جوانان و يا به نام آنها شكل گرفته است، 
اما هيــچ يك از اين اتفاقات منجر به تغيير در ســاختار حزبى و يا 

حداقل تغيير در آرايش انتخاباتى نشده است.
امروز اما با پديده نوظهورى مواجه هســتيم كه نمى توان با اطمينان 
آنهــا را در يكى از دو جناح عمده سياســب و بــا حتى هردو آنها 

قرار داد.
نگاه احتياطى و البته با چاشــنى واقع گرايــى ايجاب مى كند كه از 
نو اصالح طلبــان و نواصولگرايان ( اصالح طلبــان و اصولگرايان 
جوان) سخن بگوييم، اما با سنجش نگاه افكار عمومى به جناح هاى 
مختلف سياسى بعالوه تجارب گذشته در رقابت هاى انتخاباتى مى 
توان وضعيت ديگرى را نيز تصور كرد كه در آن طيف جديدى وارد 
اين عرصه شــود و فضاى رقابت ها فارغ از مواجهه سنتى دو جناح 

تحت الشعاع قرار دهد.
نكته قابل تامل ديگر اينكه در فضاى جديد چه بسا طيف نوظهور در 
عرصه رقابت ها شــيوه ها و رويكردهاى مرسوم در  دو جناح را كه 
بيشتر متعلق به نسل اول انقالب است، برنتابد و در فضاى گفتمانى 
جديد ضمن نقد اين رويكردها، ترســيم كننده فضاى ذهنى جديد 

از مسائل و به دنبال آن جهت دهى به رقابت هاى انتخاباتى باشد.
بــه هر حال با توجه به اين موج و حضــور جوانان در عرصه هاى 
مختلف مى تواند انتخابات آتى مجلس را نيز متاثر از خود ســاخته 
و ضمن جهت دهــى به رقابت ها و آرايــش انتخاباتى گروه هاى 

سياسى، فضاى ذهنى جديدى را براى افكار عمومى ايجاد كند.

توجه به پيشگيرى هاى رشدمدار اولويت  معاونت 
پيشگيرى از وقوع جرم است

 توجــه به پيشــگيرى هاى رشــدمدار از جمله برنامه هاى مهــم معاونت اجتماعى و 
پيشگيرى از قوع جرم دادگسترى همدان است.

سرپرست معاونت پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان با تشريح اثرات مخرب 
بازى هاى رايانه اى غير مجاز در نوجوانان و جوانان اظهار داشــت: به منظور پيشگيرى از 
اثرات مخرب اين محصوالت، كارگاه هاى استانى شيوه مواجهه صحيح با آسيب هاى ناشى 

از بازى هاى رايانه اى ويژه عوامل انتظامى و اجرائى مرتبط، برگزار مى شود.

مهدى الماسى در گفت وگو با تسنيم افزود: عدم آموزش صحيح به كودكان و نوجوانان از 
يك ســو و از سوى ديگر تمايل آنان به استفاده از اين نوع بازى هاى رايانه اى سبب بروز 

آسيب ها و مخاطرات جدى در جامعه و خانواده ها شده است.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان با تأكيد 
بر لزوم پيشــگيرى از آسيب هاى بازى هاى رايانه اى غير مجاز عنوان كرد: اين معاونت با 
همكارى بنياد ملى بازى هاى رايانه اى و ســتاد مربوطه و نيز همكارى ساير دستگاه هاى 
متولى، پيشــگيرى از ارائه بازى هاى رايانه اى غير مجاز را در دســتور كار خود قرار داده 
است.وى گفت: پيشگيرى از ارائه بازى هاى رايانه اى غيرمجاز از گسست فكرى و عاطفى 
درون خانواده ها جلوگيرى كرده و زمينه كسب آگاهى از اثرات سوء بازى هاى غير مجاز 

را براى خانواده ها مهيا مى كند.الماسى درباره نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان (نماد) 
نيز افزود: مجموعه هاى نظام يافته اى از خدمات و برنامه هاى پيشگيرانه شامل غربالگرى، 
آمــوزش، توانمند ســازى و حمايت هاى روانى و اجتماعى از دانش آموزان توســط اين 
طرح در جامعه اجرا مى شــود.وى ابراز كرد: هدف مهم اين طرح پيشگيرى از آسيبهاى 

اجتماعى و توانمندسازى نسل نوپا براى مقابله با آسيب هاى اجتماعى است.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان بيان كرد: اين 
طرح توســط اداره كل آموزش و پروش در شهرستان بهار منتخب استان همدان در حال 
اجرا اســت و با گسترش آموزش هاى ريشه اى در زمينه پيشگيرى از رفتارهاى پرخطر و 

آسيب هاى اجتماعى از دانش آموزان مراقبت خواهد كرد.

70 درصد شوراها تعطيل هستند

آغاز حضور پرندگان مهاجر
 در تاالب هاى همدان

 معاون فنى حفاظت محيط زيست استان همدان از آغاز مهاجرت 
پرندگان مهاجر آبزى و كنار آبزى از مرزهاى شمالى به سمت تاالب 

ها و زيستگاه هاى آبى اين استان خبر داد.
مهدى صفى خانــى از آغاز مهاجرت پرنــدگان مهاجر آبزى و كنار 
آبزى از مرزهاى شمالى به سمت تاالب ها و زيستگاه هاى آبى استان 

همدان خبر داد.
وى افــزود: اين روزها انواع گونه هاى پرنــده هاى مهاجر از جمله 
حواصيل، لك لك، چوب پا، باكالن، اگرت، چنگر، پرستوى دريايى، 

خوتكا در تاالب هاى همدان ديده مى شود.
صفى خانى ادامه داد: با توجه به احتمال حضور شكارچيان و شيوع 
بيمارى هاى خاص، پايش مناطق شكار ممنوع و تاالبى استان همدان 
توسط يگان حفاظت محيط زيســت استان همدان، همه روزه ادامه 

دارد.
وى با برشــمردن نام مناطق تاالبى استان همدان بيان كرد: تاالب آق 
گل، آبشــينه، سد كالن، اكباتان، شيرين سو و رودخانه گاماسياب از 
مناطقى اســت كه ميتوان در آنها حضور پرندگان مهاجر را مشاهده 

كرد.
وى با مناســب دانستن وضعيت تاالب هاى اســتان همدان گفت: 
تاالب آق گل نيز امســال با توجه به بارندگى هاى مناسب و هدايت 
آب باران به سمت تاالب، به طور كامل آب داشت و خشك نشد و 

در فصل بارشى پاييز نيز آبگيرى تاالب ادامه خواهد يافت.

افزايش تاب آورى 
از اصول پدافند غيرعامل است

 افزايش تاب آورى در برابر مشــكالت از اصول اساسى در پدافند 
غير عامل است.

معاون سياســى امنيتى استاندار همدان در همايش پدافند غيرعامل در 
اســتاندارى همدان بر نقش كليدى پدافند غير عامل در حفظ سرمايه 

انسانى تاكيد كرد.
مصطفى آزادبخت گفت: مهمترين ســرمايه ما نيروى انسانى است و 

پدافند غير عامل در حفاظت از اين سرمايه نقش كليدى دارد.
معاون سياسى امنيتى استاندار همدان عنوان كرد: مردم ايران به خاطر 
اســتقالل همه جانبه و اينكه هميشه حرفى براى گفتن دارند همواره 
مورد تهديد دشمن خارجى قرار داشته و يكى از مواردى كه ما را در 
برابر دشــمن تقويت مى كند تا اجازه عرض اندام به دشمنان ندهيم 

پدافند عامل و غير عامل است.
بــه گزارش مهر، آزادبخــت گفت: در حوزه پدافنــد غيرعامل براى 
حفاظت از ســرمايه ها و نيروى انسانى بايد به شكلى آمادگى داشته 
باشيم و بستر را طورى فراهم كنيم كه كمترين آسيب را داشته باشيم.

وى اضافه كرد: در بارندگى هاى ابتداى ســال همدان دومين استان از 
نظر ميــزان بارندگى بود اما با پيش بينى خطرات احتمالى و اقدامات 

مورد نياز كمترين آسيب را داشتيم.
معاون سياسى امنيتى اســتاندار همدان تاكيد كرد:  يكى از اصول در 
پدافند غير عامل باال بردن تاب آورى در برابر مشكالت است و اينكه 

در كمترين زمان ممكن به حالت اوليه برسيم.

هواى همدان پايدار است
 پس از فعاليت 2 سامانه بارشى پى در پى در آسمان استان همدان، 
با خروج اين ســامانه ها، جوى پايدار براى هواى اين استان پيش بينى 

مى شود.
كارشناس اداره كل هواشناســى همدان در گفت و گو با ايرنا افزود: 
بر اساس بررسى نقشه هاى هواشناسى سامانه بارشى به طور كامل از 
آســمان استان همدان خارج شده است و در چند روز آينده مردم اين 

استان انتظار بارش نداشته باشند.
محمدحسن باقرى شكيب اظهار داشــت: در هفته آينده كمينه دماى 
بيشــتر نقاط استان بين يك تا سه درجه سانتيگراد باالى صفر خواهد 
بود و ممكن است دماى هواى برخى نقاط نيز به صفر درجه سانتيگراد 

برسد.
وى با اشــاره به اينكه مه صبحگاهى پديده غالب هفته آينده همدان 
خواهد بود، ادامه داد: يك ســامانه خفيف از روز يكشنبه هفته آينده 
منطقه شمال شرق استان را در بر مى گيرد كه به دنبال آن احتمال بارش 

پراكنده باران در شهرستان رزن وجود دارد.

6 كيلوگرم مواد مخدر صنعتى 
در همدان كشف شد

 رئيــس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان از كشــف 
5 كيلوگــرم هروئين و يك كيلوگرم مواد روان گردان شيشــه با 

لفافه خبر داد.
هــادى قزوينه گفت: در پى تالش هــاى اطالعاتى چند ماهه پليس 
مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر روى يك باند تهيه و توزيع مواد 
مخدر، قاچاقچى كه اقدام به انتقال مواد مخدر از استان تهران به استان 

همدان مى كرد، شناسايى شد.
وى افــزود: در يك اقدام عملياتى خودروى اين قاچاقچى در ورودى 
شــهر همدان متوقف و در بازرسى از آن، 5 كيلو گرم هروئين و يك 
كيلوگرم شيشه با لفافه كشف و متهم با تشكيل پرونده به مرجع قضائى 

معرفى شد.  

1- جبهه پايدارى قصد وحدت با اصولگرايان را ندارد. گويا اين جبهه 
در شوراى وحدت اصولگرايان نماينده ندارد. گفتنى است پيش بينى 

مى شود جبهه پايدارى ليستى جدا در انتخابات بدهد.
2--پيشنهاد انحالل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى باز هم ارائه شده 
است. گويا اين پيشــنهاد را الياس حضرتى نماينده تهران در مجلس 
پس از ابطال مجوز پخش فيلم از توقيف ده ساله درآمده خانه پدرى 
ارائه داده است. گفتنى است دليل حضرتى اعالم مجوزهاى صادره از 
سوى ارشاد براى فعاليتهاى فرهنگى و هنرى و ابطال اين مجوزها از 

سوى دادستانى و نهادهاى ديگر است.
3-نگاه تبليغى به موضوع ثبت  اموال و دارايى هاى مسئوالن در سامانه 
وارد شده اســت. گويا برخى خبر ثبت نام در اين سامانه را به عنوان 
اقدامى بسيار مهم در فضاى مجازى به صورت تبليغى منتشر مى كنند. 
گفتنى است بخش اصلى اين قانون ، از كجا آورده اى است كه بعد از 

ثبت اجرايى خواهد شد.
4-  اصالح طلبان تحركات انتخاباتى خود را از آخر هفته گذشته آغاز 
كرده اند.گويا همايش هاى اســتانى آغازى بر انتخابات اصالح طلبان 
بوده اســت. گفتنى است شناســايى داوطلبان احتمالى  برنامه اصلى 

احزاب اصالح طلب در اين مرحله است.
5- نگرانى براى ازدياد زايمان هاى رند در استان افزايش داشته است. 
/1401 است. گويا اين نگرانى بيشــتر براى دو تاريخ 99/9/9 و 1/1
گفتنى است پديده زايمان رند، چند سالى است در برخى خانواده مد 
شــده و در اين تاريخ ها كه آخرين آن 98/8/8  بود، زايمان سزارين 

رشد نامعقولى دارد.

 قوميت هاى مختلف از استان هاى كرمانشاه، 
تهران، زنجان، يزد، تبريز، آذربايجان شــرقى، 
غربى، لرســتان، با اجراهاى موسيقى محلى، 
توليدات و دست ســازه هاى و  فرآورده هاى 
لبنى و توليدات دامى خود را به نمايشگاه بين 

المللى  اقوام و عشاير همدان آورده اند. 
نمايشگاه بين المللى به عنوان فضاى فرهنگى 
و اقتصادى اســتان همــدان در طول ماه چند 
روزى توليدات و توانمندى يك قشر از جامعه 
را در خود جــاى مى دهد تــا فرصتى براى 
معرفى و عرضه توانمندى هاى مردم استان و 

كشور باشد. 
دراين فرايند، دومين هفته آبان ماه اين مكان در 
اختيار اقوام و عشاير قرار گرفته است  قوميت 

هاى مختلف حاضر در نمايشــگاه  درساعات 
اوليه باز گشايى  با اســتقبال چشم گير مردم 
همدان مواجه شــدند طورى كه مجالى براى 
نظم دادن به غرفه ها نبودو در همين بى نظمى 

ها هنر هايشان طرفدار داشت.
اقوام و عشــاير از اقصا نقاط كشــور در 210

غرفه و 5 هزار متر فضاى نمايشگاه بين المللى  
همدان حضور دارند و با اجراى موسيقى هاى 
محلى و جوايز در خدمت همشهريان همدانى 
هســتند كه 5 گروه موســيقى از اســتان هاى 
خراســان رضوى، تبريز، بوشــهر، كردستان، 
مخمل كوه لرســتان از 8 تا 13 آبان ماه اجراى 

برنامه دارند.
قوميت هاى چادر سياه بختيارى و قشقايى نيز 

سوغات و توليدات لبنى و غذاهاى محلى خود 
را براى بازديد كنندگان عرضه مى كنند.

رقص هاى محلى نيز از ديگر برنامه هاى جانبى 
است كه توســط خوانندگان و نوازندگان  لر، 

كرد و ترك در نمايشگاه اجرا مى شود.
آيين باران خوانى اقــوام  يكى ديگر از آداب 
و رســوم  است كه در نمايشــگاه به اجرا در 
مى آيد و قوميت هاى ايل با اجراى آيين چيك 
ساى كه يك نوع مراسم دعا و نيايش همچنين 
نعمت خواهى هست در طول 6 روز نمايشگاه 

اجرا دارند.
 بــه اذعان گروه هاى موســيقى عشــاير اين 
گروه هــا در اكثر كشــور ها حتــى اروپايى  
مراســمات آئينى وسنتى را اجرا مى كنند و به 

نحوى با عث ترويج فرهنگ اقوام و عشــاير 
ايرانى  در ديگر نقات دنيا مى شوند.

از ديگــر مــواردى كه بيشــتر مــورد توجه 
بازديدكنندگان از نمايشگاه قرار گرفته است. 
لباس هــاى محلى چاروق هــاى نوازندگان و 
قوميت ها اســت كه در مراســم هاى سنتى و 
عروسى هايشــان مى پوشند و اين لباس هاس 
محلى جزو دست سازهاى زنان و مردان عشاير 

غيور كشورمان محسوب مى شود.
همشــهريان همدانى مى تواننداز 8 تا 13آبان 
عالوه بر اســتفاده از موســيقى هاى محلى و 
دريافت جوايز، اجنــاس و اقالم مورد نيازدر 
قالب توليدات عشــايرى را با تخفيفات ويژه 

تهيه نمايند. 

دشمن از
 قدرت نرم ايران
 واهمه دارد
 دبيركل جامعه روحانيت مبارز با بيان اينكه 
دشمن از قدرت نرم ايران واهمه دارد گفت: 
امروز پيام غرب در دنيــا خريدار و خواهان 
ندارد هرچند آنها پيام خود را بزك مى كنند و 

با فريب به ديگران منتقل مى  كنند.
بــه گزارش فارس، حجت االســالم مصطفى 
پورمحمدى در جمع طالب و فضالى حوزه 
علميه همدان با بيــان اينكه همدان به خاطر 
وجود علما و بزرگان اســتانى ســرآمد است 
اظهار كرد: هسته اصلى جامعه روحانيت مبارز 

در سال 1351 شكل گرفت.
وى بــا بيان اينكــه اين مجموعــه با تالش 
شهيدمفتح و شهيدبهشتى به صورت خانگى 
ايجاد شــد از نقش مرحوم آيــت ا... انوارى 
از علماى برجســته همــدان در ايجاد جامعه 

روحانيت مبارز سخن به ميان آورد.
دبيــركل جامعه روحانيت مبارز با اشــاره به 
اينكه در 40 ســال انقالب اسالمى با فرار و 

فرودهاى بســيارى مواجه بوديم كه تمام آنها 
درس اســت تأكيد كرد: در دوره اى كه غرب 
در تالش بــراى كمرنگ كــردن معنويت و 
پديده اى  اســالمى  انقالب  است،  دينمدارى 

فوق العاده بود كه بايد قدر آن را دانست.
وى انقــالب اســالمى را در معادالت جهان 
بسيار اثرگذار دانســت و گفت: در طول 40

سال ذهن سياستمداران بزرگ جهان همواره 
درگيــر انقالب اســالمى بوده انــد كه همين 

موضوع نشان از اثرگذارى آن دارد.
 بيانيه گام دوم انقالب
 قوه محركه نظام است

نماينده ولى فقيه در اســتان همدان نيز گفت: 

بيانيــه گام دوم بــه عنوان قــوه محركه نظام 
اســالمى است كه در راس آن بايد حوزه هاى 

علميه حضور داشته باشند.
حجت االســالم حبيب ا... شعبانى اظهار كرد: 
يكى از ســفارش هاى رهبــر معظم انقالب 
اســالمى، انقالبى بودن حوزه علميه و تربيت 

طلبه در تراز انقالب اسالمى است.
وى بــا بيان اينكه انقالب اســالمى از حوزه 
علميه قم آغاز شــد و استمرار و بقاى آن نيز 
به اين است كه طالب و روحانيون در عرصه 
حضور يابند افــزود: اينكه طالب در عرصه 
سياســت حضور داشته باشند يك امر بديهى 
اســت و هيچ طلبه اى كه تفكرات او نشــات 

گرفته از قرآن و حديث است نمى تواند نسبت 
به سياست .نماينده ولى فقيه در استان همدان 
گفت: متاســفانه از صدر اسالم كه على ابن 
ابيطالب(ع) ظالمانه از واليت حذف شد اين 
تفكر در ذهن جامعه اسالمى شكل گرفت كه 
يك دوگانگى بين سياست و دين اتفاق افتاده 
است اما جريان غدير به معناى حضور جدى 

دين در عرصه سياست است.
وى با بيان اينكه امروز نظام اســالمى نياز به 
حضور جدى روحانيت در عرصه دارد گفت: 
بيانيه گام دوم انقالب بايد توسط طالب جوان 
عملياتى شود و به پيش رود چراكه اين بيانيه 
به عنوان قوه محركه نظام اسالمى است كه در 

راس آن بايد حوزه هاى علميه باشند.
امام جمعه همدان با اشــاره به پيش رو بودن 
انتخابات گفــت: در اين عرصــه نيازمند به 
وحدت هستيم و بايد تمام كسانى كه معتقد به 
مبانى فكرى نظام اسالمى هستند و آرمان هاى 
حضرت امــام(ره) و رهبرى را قبول دارند با 
وحدت حركت كنند. شــعبانى افزود: طالب 
همدان در ميدان بصيرت افزايى عملكرد خوبى 
داشــته اند و در عرصه هــاى مختلف همواره 
پــاى كار انقالب بوده انــد و زحمات زيادى 

كشيده اند كه بايد قدردان آنها بود.

 اســتاندارى ها و فرمانــدارى ها موظف 
هســتند كه يك مكان را به شــوراى شهرها 
اختصاص دهند چرا كه 70 درصد شــوراها 
به علت نداشتن جا و بودجه تعطيل شده اند.

عضو شوراى عالى استان ها در جمع روساى 
شوراهاى اسالمى شهر و نمايندگان شهرهاى 
همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى 
افزود: كل كشور با مشكالت نمايندگان درگير 
هستند و 70 درصد شوراهاى شهرستان ها به 

علت نبود جا و بودجه تعطيل هستند.
حميد بادامى نجات افزود: شــوراى شــهر 
استان ها براساس مصوبه شوراى عالى استان 
ها، رديــف بودجه خاصــى در تهران دارند 
اما شــوراهاى شهرســتان ها بايد از بودجه 

شهرهاى بزرگ خود دريافت كنند.
عضو شــوراى عالى اســتان ها بيان كرد: در 
شــوراى شهرســتان ها مصوبه اى است كه 
شوراى عالى اســتان ها در 21 آذر سال 91 
قانــون ماليات بر ارزش افــزوده را تصويب 
كردند تا دو درصد ســهم شوراى شهر را نيز 

براساس همين پرداخت كنند.
به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: استان همدان 
يك ميليارد بودجه دارد كه دو درصد آن 20 
ميليون مى شــود كه البته اين سهم سال هاى 
گذشته پرداخت شــده و اين هزينه فقط مى 
توانــد صرف پذيرايــى و هزينه هاى جارى 

شود.
بادامى نجــات با بيان اينكه اگر شــهردارى 
هــا اين بودجه را پرداخت كنند يا شــورا به 
هرحال جز رديف بودجه محسوب مى شود، 
تاكيد كرد: شهردارى ها موظف هستند تا اين 
دو درصد را پرداخت كنند چرا كه اين ميزان 
بســيار حداقلى اســت و هزينه هاى جارى 

شورا را تامين مى كند.
وى با بيــان اينكه عدم شــفافيت عوارض، 
ضعف بزرگى اســت، تاكيد كرد: شهردارى 
همدان در ســال 93 حدود 40 ميليارد درآمد 

عوارض ارزش افزوده كســب كرده كه اين 
ميزان در ســال 97 فقــط 44 ميليارد تومان 
شده كه ميزان ناچيزى است  همچنين بودجه 
شهردارى 800 ميليارد بوده كه در مقايسه با 

ساير شهرها درصد ناچيزى است .
بادامــى نجات به بخشــى از ايرادات اليحه 
پيشنهادى دولت اشاره و بيان كرد: اين اليحه 
دولتمردانه تنظيم شــده، تمركــز گرا بوده و 
بــا حذف واژه عــوارض و تبديل به ماليات 
بوده  شــهردارى  درآمدهاى  كاهش  درصدد 

است.
وى بــا بيــان اينكه با وجــود جمعيت 124 
هزار نفرى شوراهاى شــهر و روستا ممكن 
است برخى تخلفات صورت بگيرد اما دنبال 
تقويت اين جايگاه هســتيم، خاطرنشان كرد: 
در همدان و شوراها به اين نتيجه رسيديم كه 
نمى توانيم 26 مصوبه را به تصويب برسانيم 
اما حداقل اين سه مورد را به نتيجه برسانيم.

رئيس شوراى شهر همدان نيز گفت: متاسفانه 
دولت و مجلس توجهى به شوراها ندارند اما 
ما با هم فكرى مى توانيم كمك براى شوراها 

باشيم.
كامران گردان با بيان اينكه در قانون اساسى 7 
اصل اساسى را به شوراها اختصاص داده اند 
اما با اين حال شــوراها مورد بى مهرى قرار 
مى گيرند، يادآور شد: نيامدن اعضاى شوراى 

شهرهاى استان جاى سوال دارد.
معاون برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى 
شــهردارى همدان نيــز گفت: بــا تغيير نام 
عوارض به ماليات ها در شهردارى ها اتفاق 
ناميمونى براى شهردارى ها رخ داده و باعث 

كاهش درآمد شهردارى ها شده است.
مرتضــى حضرت زاده بــا تأكيد بــر اينكه 
كمرنگ كردن اختيارات شــوراهاى شهر در 
شهردارى ها در دستور كار دولت قرار دارد، 
ادامه داد: مشــكالت شهردارى ها كامل ديده 

نمى شود و وزارت كشور دفاعى از شهردارى 
ها نكرده است.

حضــرت زاده با بيان اينكــه در برنامه پنجم 
توسعه كاله بزرگى بر سر شهرها رفته است، 
تصريح كــرد: در نرخ عوارض ســاختمانى 
جهش نداشــتيم و ثابت بوده است و انتظار 
داريم كه اين ظلم به شــهردارى ها برداشته 
شــود. حذف عوارض و ادغام آن با ماليات 
عمال شهردارى ها را كنار مى گذارد و تمركز 
وصول عوارض ســاليانه خودرو در حساب 
هاى وزارت كشور بى انصافى و ظلم در حق 

شهردارى ها است.
معاون برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى 
شــهردارى همدان در پايان خاطرنشان كرد: 
بنكداران در نزديكى فــرودگاه همدان اقدام 
به ســاخت و ساز كرده و ريالى به شهردارى 
هــا نداده اند در حاليكــه منبع درآمد خوبى 

محسوب مى شد.

استقبال همدانى ها 
از نمايشگاه اقوام و عشاير پرشور است 
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مرمت اضطرارى اثر تاريخى پل شكسته 
اسدآباد

 مرمت اثر تاريخى پل شكســته اســدآباد به اعتبارى افزون بر 100 
ميليون تومان نياز دارد كه مرمت اين اثر امسال در دست برنامه است.

مدير اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى شهرســتان 
اســدآباد- همدان گفت: امســال پس از تخصيص اعتبارات مرمت اين 
اثر تاريخى در دســت برنامه قرار خواهد گرفت كه در اين مرمت ابتدا 
بندكشى ســپس بسترسازى پل و در آخر مرمت و بازسازى موج شكن 

هاى پل و پايه هاى اصلى انجام خواهد شد.: 
كامران اكبرى شايگان در گفت وگو با ايسنا، با بيان در حال حاضر مرمت 
اضطرارى اثر در دســت اجراست، افزود: ماه گذشته بر اثر عبور كمباين 
كشــاورزان محلى از پل، كمباين به گوشه پل گير كرده و قسمتى از اثر 

تخريب شده كه فعال در حال مرمت آن هستيم.
اكبرى شــايگان ماندگارى هر اثر تاريخى را در مرمت و بازســازى اثر 
دانســت و تصريح كرد: در اين زمينه ميراث فرهنگى تا كنون اقداماتى 
را براى ماندگارى پل شكســته انجام داده و ادامه مرمت نيز امســال در 

دست برنامه قرار دارد.

وى با اشاره به اينكه اثر تاريخى پل شكسته واقع در روستاى خسروآباد 
مربوط به دوره صفويه بوده است، تصريح كرد: اين اثر تاريخى به شماره 
1875 در تاريخ 21 ارديبهشــت ســال 76 ثبت فهرست آثار ملى كشور 
شده است و هر ساله اين اثر تاريخى در مسير بزرگراه كربال مورد بازديد 

بسيارى از مسافران قرار مى گيرد.
مدير اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان اسدآباد 
در پايان يادآور شد: شهرستان اسدآباد داراى 150 اثر تاريخى و فرهنگى 
بــوده و از اين تعداد اثر تاريخى و فرهنگى 58 اثر جزء آثار ملى به ثبت 

رسيده است.

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
شــهر  شــوراى  پنجــم  دوره  همدان پيــام: 
كبودراهنگ بسيار پر چالش و پرحاشيه است 
و اختالف نظرها، قهر و آشتى ها، استعفاى يكى 
از اعضاى شورا و تالش براى شهردار شدن و 

حتى كتك كارى در شورا!!!
مردم هنگامى كه پاى صندوق هاى رأى آمدند 
و به اين افراد رأى دادند هرگز انتظار نداشــتند 
كــه با چنين مســائلى روبه رو شــوند و فقط 
بــه اين اميد آنها را انتخاب كردند كه رشــد و 
بالندگى و پيشرفت شهر را شاهد باشند و شايد 
آنها را گره گشــاى مسائل و مشكالت شهرى 
مى دانستند ولى افسوس كه چرخ روزگار براى 

كبودراهنگى ها خوش نچرخيد!!!
با باال كشــيدن اختالف در شورا خبرنگاران 
هم ســاكت ننشستند و با رسانه اى كردن اين 
اختالف ها تكانى به شــوراها دادند و قدرت 
رسانه موجب شد كه بين شوراها يك صلح 
نسبى به وجود بيايد و دو نفر از اعضاى شورا 
كه در جلســات حضور نداشتند بار ديگر به 
جمع شوراها بپيوندند و در جلسات شركت 
كنند. بنابرايــن اميدواريم با كنار گذاشــتن 
اختالف شــخصى و غيرشــخصى و ايجاد 
اتحاد بين خودشــان بتوانند در اين دو سال 
باقى مانــده فرصت هاى از دســت رفته را 

جبران كنند.
هر چند كه شــوراها مهمترين وظيفه خود را 
كه انتخاب يك شــهردار قــوى و كارآمد بود 
را نتوانســتند به درستى انجام دهند و در حال 
حاضر نيز همچنان اختالف شوراها و شهردار 
به قوت خود باقى است و اين انتخاب شوراها 

موجب نارضايتى مردم شده است.
مسئوالن ارشد استان و شهرستان نيز نسبت به 
اين موضوع بى تفاوت هستند و گويا مسئوالن 
تالش كرده اند كه فقط پست شهردارى خالى 
نباشــد و كارآمدى و مديريت شهرى برايشان 

اهميت چندانى نداشت!!!
چرا كه محمد رهگشا شهردار كبودراهنگ بدون 
سابقه مديريتى و مدرك تحصيلى غيرمرتبط با 
مديريت شهرى نمى توانست به عنوان شهردار 
انتخاب شــود ، مى توان گفت كه در اين مورد 
مصلحت چنين ديده شده و مشكالت فراوانى 

را پيش روى كبودراهنگى قرار داده است.
به گفته يكى از كارشناســان مديريت شهرى، 
شــهردارى مكانى غيردولتى عمومى و مرتبط 
با بســيارى از مســائل مردمى يك شهر است 

كه هر نوع اخالل در نحوه خدمات رســانى يا 
مديريتى بر امورات معمول زندگى شهروندان 
به طور مســتقيم يا غيرمستقيم تأثيرگذار است 
امــا اين روزهــا نتايج تغييــرات نابهنگام در 
مديريت شــهردارى و اختالف شــوراى شهر 
كبودراهنگ بيشــتر از هر زمان ديگر مشهود 
است و شهروندانى كه براى پيگيرى امور خود 
به شهردارى و شــوراى شهر مراجعه مى كنند 

رضايت چندانى از ارائه خدمات ندارند.
وى مى گويــد: عقب افتادن حقوق پرســنل و 
كارگران زحمت كش شهردارى هم از مديريت 
ضعيف شهردار حكايت دارد و موجب تشديد 
مشكالت شــهردارى شده و از طرفى نداشتن 
ســابقه مديريت و رشــته تحصيلــى مرتبط 
براى مديريت شــهردارى نوعى گمانه زنى در 
خصوص انتخابى نادرســت از طرف شوراى 
شهر را براى شهردارى رقم مى زند ضمن اينكه 
تذكرات پى در پى شــوراى شهر در خصوص 
ناتوانى شــهردار در اداره امــور، عدم اجرايى 
برخى مصوبات و عدم پرداخت حقوق پرسنل 
شــهردار فعلى را در آستانه استيضاح قرار داده 

است.
 شــهردار كبودراهنگ در آســتانه 

استيضاح قرار گرفته!!!
وى ادامه مى دهد: نداشــتن درآمد پايدار براى 
شــهردارى، نبود برنامه ريزى مناسب موجب 
تضعيف خدمات رسانى شهرى و ضرر و زيان 
به شــهروندان خواهد شــد و مسئوالن ارشد 
شهرســتان و استان نسبت به اين مسائل كامًال 

بى تفاوت هستند.
يكى از اعضا شــوراى شــهر كبودراهنگ نيز 

اظهار داشــت: تك روى هاى شهردار موجب 
بروز بسيارى از مشكالت شده و اكثر اعضاى 
شورا شهر از ضعف مديريتى شهردارى و اجرا 
نشدن برخى مصوبات شورا ناراضى هستند و 
بروز درگيرى هاى متعدد در شهردارى هم بين 
ارباب رجوع و هم بين كارمندان با شــهردار به 
مســئله اى نگران كننده تبديل شــده و بالطبع 

نارضايتى مردم را نيز به دنبال دارد.
 و اما مردم كبودراهنگ 

چه مى گويند؟
زارعــى مى گويد: بــه نظر من بــا توجه به 
اختالفات، تنش هــا و جابه جايى هايى كه در 
شهردارى و شوراى شهر در مدت اين دوره 
از شــوراها وجود داشت شاهد اين موضوع 
بوديم كه شــهردار و شوراى شهر از اهداف 
اصلــى خود جا ماندنــد و در اين بين از هر 
نظر شهر و شــهروندان متضرر شدند و چرا 
كه همراهى و تعامل بين شــهردار و اعضاى 
شــوراى شهر مى تواند بســيار كارساز باشد 
و اگر اين مهم تحقق يابد شــاهد توســعه و 
آبادانى شــهر خواهيم بود. ولى به طور كلى 
بعد از انتخاب رهگشــا نوعى ثبات در انجام 
پروژه هاى عمرانى به وجود آمده اما با توجه 
بــه نبود اعتبــارات و درآمدهاى كوششــى 
متناســب متأسفانه شاهد كمبود هم در بحث 
پرداخت حقوق كارمندان و كارگران و هم در 

بحث اجرايى پروژه ها هستيم.
جعفرى مى گويد: شهر و شهردارى و شوراها 
در حال حاضر در وضعيت خوبى نيست و به 
جاى اينكه با همفكــرى يكديگر به فكر رفع 
مشكالت شهر باشند به اختالفات بين خودشان 

دامن مى زنند و نظر شخصى را اعمال مى كنند 
و مردم شــهر بالتكليف هستند و كارمندان و 
كارگران شــهردارى از پرداخت نشدن حقوق 

ناراضى هستند.
كرمى مى گويد: در اين دوره از شوراها چندين 
شــهردار انتخاب شــده و هيچ يك براى شهر 
مثمرثمر نبوده بنابراين بايد يكى دو ســال به 
فردى كه انتخاب مى شود فرصت داده شود تا 
بتواند كارى انجام دهد به نظر من اگر به شهردار 
فعلى براى خدمت بدهند بتواند عملكرد مثبتى 

داشته باشد.
عظيمى مى گويد: به نظر من شهردار فعلى در 
برخى از موارد كه نياز نيســت هزينه شــود و 
بايد اعتبارات به پروژه هاى مهم ترى تخصيص 
داده شــود هزينه مى كند و اين مسئله موجب 
حيف و ميل شــدن اعتبارات مى شود به طور 
مثال رنگ آميزى كه در سطح شهر كبودراهنگ 
انجام مى شود چند ماهى بيشتر دوام نمى آورد و 
رنگ آميزى مجدد هزينه ديگرى براى شهردارى 

در بر خواهد داشت.
ضيايى مى گويد: شــهردار فعلى عملكرد قابل 
توجهى نداشــته و به نظر مى رســد نمى تواند 
مديريت قوى داشــته باشــد چرا كه حقوق 
كارگران كه زحمت بسيارى براى پاكيزگى شهر 
مى كشند مدام عقب مى افتد و اختالف شهردار 
با شوراى شهر موجب عقب ماندگى شهر شده 

است.
در پايان الزم به ذكر است طى تماس با شهردار 
كبودرآهنگ حاضر به گفتگو نشد و عنوان كرد 
به زودى در يك نشست خبرى مطالب خود را 

عنوان خواهم كرد.

 آگهي مزايده عمومي- شماره 98/3ز    

شركت آب منطقه اي همدان

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان مسكونى را به شرح ذيل طبق اسناد و شرايط مزايده از طريق مزايده عمومي كتبي به فروش برساند . از كليه 
متقاضيان دعوت مي گردد حداكثر تا پايان وقت اداري (ساعت14:00)روز دوشنبه مورخ 98/08/20 جهت خريد اسناد ، اخذ شرايط مزايده و مشخصات آپارتمان ها به مبلغ  
300,000(سيصد هزار)ريال به سايت اينترنتىwww.setadiran.ir  مراجعه نموده و جهت بازديد تا پايان ساعت ادارى مورخ 98/08/29 از دو واحد آپارتمان مسكونى واقع در 

كوى استادان با شماره ى 09188156863  و ديگرى واقع در مالير با شماره ى 09188517313 تماس گرفته و با هماهنگى حضور بهم رسانند. 
ميزان سپرده شركت در مزايده كتبى به ترتيب براى هر رديف در جدول زير مشخص مى باشد كه مى بايستى طى ضمانتنامه بانكى به نفع شركت آب منطقه اى همدان و يا واريز 
وجه مورد نظر به حساب شماره 4001116406376819 نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت واريز و رسيد وجه و يا اصل 
ضمانتنامه را در پاكت الف همراه با ساير مدارك پيشنهادى و شرايط امضا شده مهر و موم شده به دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان تحويل و هم در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت بارگذارى نمايند. مهلت ارسال پاكت پيشنهادي قيمت جهت مزايده كتبي تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/08/30 مي باشد.همچنين بازگشايي 
مدارك ارائه شده راس ساعت 10صبح روز شنبه  مورخ 98/09/02 در محل شركت آب منطقه اي همدان مي باشد.ضمنا پيشنهاد دهندگان بايد قيمت پيشنهادى خود را بدون 

9٪ ماليات بر ارزش افزوده صرفا در سامانه ستاد درج نمايند. 
9٪ ماليات بر ارزش افزوده برعهده برنده ميباشد.ضمنا هزينه اگهى مزايده از برنده مزايده اخذ مى گردد. (م الف 1224)

مزايده كتبي 
شامل 2گروه :

 تاريخ نوبت98/08/11:1

ميزان سپرده(ريال)قيمت پايه(ريال)شرح كاالرديف
14,377,000,000718,850,000آپارتمان مسكونى واقع در استادان 1
1,559,600,00078,000,000آپارتمان مسكونى واقع در مالير 2

آگهي مزايده 

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان 

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان 
ــوارى  ــودرو س ــتگاه خ ــك دس ــر دارد ي در نظ
ــه  ــه ب ــه ســوز كارخان ــدل 1389 دوگان ــژو م پ
ــروش  ــده بف ــق مزاي ــره اى را از طري ــگ نق رن

ــاند. برس
ــات  ــت كســب اطالع ــد جه ــان ميتوانن  متقاضي
ــد از  ــده وبازدي ــناد مزاي ــت اس ــتر درياف بيش
ــى  ــه مركــز كشــتارگاه صنعت خــودرو مذكــور ب
دام همــدان واقــع در كيلومتــر 15 جــاده همــدان 

ــد. ــه نماين كرمانشــاه مراجع

بررسى عملكرد مديريتى شهرى در كبودراهنگ

جدال شورا و شهردار 
در هزار توى بى برنامگى

مجهزترين مركز آموزش رياضى
 در مالير فعال مى شود

  رياضى از علومى اســت كه كاربرد بسيارى در زندگى روزمره 
بشرى دارد اما بسيارى از دانش آموزان به دليل انتزاعى بودن مفاهيم 
آن ، در يادگيرى با مشــكل مواجه مى شوند و كالس درس رياضى 

به غول بزرگى براى آن ها تبديل شده است.
مســئول نمايشگاه دست ورزى كمك آموزشــى رياضى با بيان اين 
مطلــب اظهار كرد: روش هاى دســت ورزى يكى از ســبك هاى 
يادگيرى نوين در آموزش كاربردى رياضى اســت كه اين مشــكل 
را برطرف كرده و عالقــه مندى دانش آموزان به مباحث رياضى را 

افزايش داده است.
 رحيم شــيرزاد فر به همدان پيام گفت : با اين روش مفاهيم انتزاعى 
و شــفاهى رياضى را به صورت مجسم و شهودى به دانش آموزان 

آموزش مى دهيم .
وى اســتفاده از دست سازه ها و اشــيا فيزيكى را در بهبود فرآيند 
يادگيــرى و درك روابط و مفاهيم رياضى مؤثر دانســت و افزود : 
120 وسيله كمك آموزشى رياضى دست ساز را كه حاصل تدريس 
رياضى و تحقيقات 25 ســاله ام در آموزش و پرورش كشــورهاى 
مختلف از سراســر جهان اســت را در قالب نمايشگاه دست ورزى 

كمك آموزشى رياضى به نمايش گذاشتم.
شيرزادفر با بيان اينكه اين وسايل از اول ابتدايى تا دبيرستان را شامل 
مى شــود افزود: در راســتاى اهداف آموزش و پرورش و منطبق بر 
كتــاب هاى رياضى اين توانايى را داريم كه تمام مباحث درس هاى 
رياضى از ابتدايى تا دبيرســتان را بســط و گسترش داده و به توليد 
انبوه برســانيم تا دانش آموزان سراسر كشــور بتوانند از اين روش 

بهره ببرند.
وى در پايان با بيان اينكه اين مركز در نوع خود در كشــور بى نظير 
اســت خاطرنشان كرد: از طريق دانشگاه آزاد قرار است يك شركت 
خالق ثبت و با همكارى اســاتيد رياضى ايــده هاى جديد ترى را 
اجرا كنيم و ابداع  وســايل كمك آموزشــى را روز به روز رشد و 

گسترش دهيم .

در بارندگى ها شهروندان جورقانى 
 مسائل ايمنى را جدى بگيرند

 مردم جورقان در اين روزهاى بارانى با رعايت اصول ايمنى نيرو 
هاى آتش نشانى را مساعدت كنند.

شــهردارى جورقان در راســتاى اجراى تكاليف قانونى و همچنين 
حفظ ايمنى جان و مال مردم در 7 ماهه نخســت امســال  نيرو هاى  
متعهد در واحد آتش نشانى تعداد 139 مورد مأموريت اطفاى حريق 
در محدوده و حريم شهر جورقان انجام دادهاند  كه اين رقم نسبت 

به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.
بــا عنايت به آغاز بارش ها  و رونق بخش كشــاورزى در حريم 
شهر جورقان و لزوم حفظ اموال شــهروندان شهردارى جورقان 
عالوه بر اطفاى حريق در كاربرى هاى مســكونى نسبت به اطفاى 
حريق در بخش كشــاورزى نيز  اقدامات قابل توجهى انجام داده 

است. 
لــذا شــهردار از شــهروندان شــهر جورقــان خواســت قبــل از وقــوع 
ــر پيشــگيرى  ــد و در ام ــت نماين ــى را رعاي حــوادث اصــول ايمن
ــان  ــا پرســنل آتش نشــانى شــهردارى جورق مســاعدت بيشــترى ب

داشــته باشــند.

بزرگترين كارخانه قند و شكر كشور 
در نهاوند ساخته مى شود

 نماينــده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى از احداث 
بزرگترين كارخانه قند و شكر كشور در نهاوند با 600 ميليارد تومان 

خبر داد.
حسن بهرام نيا در جمع روسا و پرسنل بهزيستى، آموزش  و پرورش 
و آبفاى نهاوند اظهار كرد: شهرســتان نهاوند در دو شاخص راه هاى 

ارتباطى و خطوط ريلى رتبه نخست استان را دارد.
وى ادامه داد: ســد گرين نهاوند پس از چندين ســال وقفه در كار 
با 230 ميليارد تومان به چرخه اجرايى كشــور بازگشــت و در حال 

حاضر داراى 18 درصد پيشرفت فيزيكى است.
بــه گــزارش فــارس، نماينــده مــردم نهاونــد در مجلــس بــا اشــاره 
ــان  ــارد توم ــا 600 ميلي ــكر ب ــد و ش ــه قن ــى كارخان ــه كلنگ زن ب
ــه قنــد و شــكر كشــور  ــه بزرگ تريــن كارخان گفــت: ايــن كارخان
بــا ظرفيــت توليــد 70 هــزار تــن اســت كــه در حــال حاضــر بــه 
ــهيالت  ــل تس ــى از مح ــارد تومان ــار 400 ميلي ــن اعتب ــال تأمي دنب
ــى  ــوط ريل ــا و خط ــعه راه ه ــتيم.وى توس ــراى آن هس ــى ب بانك
را يكــى از اقدامــات مؤثــر در توســعه شهرســتان دانســت از 
ــان  ــارد توم ــا 174 ميلي ــد ب ــار نهاون ــتگاه دوم قط ــى ايس كلنگ زن

ــر داد. ــر خب ــول 22 كيلومت ــه ط ب
ــا اشــاره  نماينــده مــردم همــدان و فامنيــن در مجلــس در ادامــه ب
بــه اقدامــات اجرايــى در حــوزه گردشــگرى شهرســتان گفــت: 2

ميليــارد تومــان بــراى ســاماندهى ســراب نهاونــد اختصــاص داده 
شــده اســت.

اجراى 15 حكم قلع و قمع بناهاى غيرمجاز 
در فامنين

 با حمايت دادستان از تعداد 24 حكم قلع و قمع بناهاى غيرمجاز، 
اقــدام به اجراى 15 مورد از احكام قطعيت يافته قضايى معطل مانده 

در سال هاى گذشته شد.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان فامنين با بيان اينكه امروز كشور به 
لحاظ اعمال تحريم هاى ظالمانه استكبار جهانى در وضعيت خطيرى 
قرار گرفته اســت اظهار كرد: يكى از اهداف اصلى اين تحريم ها بر 

هم زدن امنيت غذايى جامعه و آحاد مردم است.
جعفر كاويانى دلشــاد در گفت  وگو با فارس با بيان اينكه در راستاى 
حراســت از خــاك،  آب و صيانت از ســرمايه هاى الهى اقدامات 
بسيارى اجرا شده اســت افزود: فرهنگسازى و تنوير اذهان عمومى 
در رابطه با اهميت حفظ زمين و اطالع رسانى به كشاورزان از راه هاى 

مختلف صورت گرفته است.
وى در ادامه به تشــريح روند اخــذ مجوزهاى قانونى تغيير كاربرى 
و تبعــات قانونى تغييــر كاربرى هاى غيرمجــاز از طريق برگزارى 
كالس هاى ترويجى براى كشــاورزان، دهياران و شوراهاى اسالمى، 
ارسال انبوه پيامك، ديوارنويسى، تهيه بنر و توزيع بروشور در سطح 

شهرستان پرداخت.

مدير حوزه علميه همدان: 
براى ساخت 10 پروژه حوزه هاى علميه 

استان 10 سال معطل شده ايم
 نماينــده مــردم همــدان در مجلــس خبــرگان رهبــرى بــا بيــان 
ــتان 10 ســال  ــاى اس ــروژه حوزه ه ــراى ســاخت 10 پ ــه ب ــن ك اي
ــت  ــده اس ــم ش ــز ك ــى ني ــاى دولت ــك ه ــده ايم و كم ــل ش معط
ابــراز داشــت: همــان طــور كــه انبيــا آمدنــد تــا انســان بســازند نــه 
ســاختمان مــا نيــز بــه دنبالــه روى از انبيــا و ائمــه ايــن راه را ادامــه 
ــه وجــود  ــا نيســت، البت ــذا ايــن مســاله اصلــى م خواهيــم داد و ل
ــراى ســاخت انسان هاســت. ســاختمان و ســاخت آن مقدمــه اى ب

آيــت ا... ســيد مصطفى موســوى اصفهانــى بزرگتريــن هنر امام 
خمينــى(ره) را ســاخت و تربيت نيروى هاى مقــاوم عنوان كرد و 
گفت: امام نيروى هايى را تربيت كرد كه اســتقامت را از ايشــان ياد 
گرفتند و لذا اين راه بايد ادامه داشته باشد و اين مهم با وجود جوانان 

انقالبى و متعهد ممكن خواهد بود.
وى تاكيــد كرد: اگر زير بناى فكرى انقالب را حوزه ها تقويت نمى 
كردند و تثبيت آن توسط علما صورت نمى گرفت انقالب به ضعف 

كشيده مى شد.
وى به ديدار خود با نمايندگان مجلس اشــاره كرد و گفت: برخى از 
ايــن افراد زمانى كه به پيش ما مــى آيند خوب صحبت مى كنند اما 

حاضر نيستند به صورت شفاف در مجلس راى دهند.
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و  ايده  كه  كســانى  بايد 
ايده  اجــراى  توانمندى 
دارنــد در عرصه حضور 
پيدا كنند و كســانى كه 
جديد  ايده  نه  سالهاست 
پيگيرى  تــوان  نه  دارند 
لوايح در نوبت مانده، بايد 
باز  جوان ها  براى  را  فضا 

كنند

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي 

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

برابــر رأي شــماره 139860326005000429 مــورخ 1398/6/24 /هيــأت اول موضــوع قانــون 
ــد ســند رســمي مســتقر  ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ــن تكليــف وضعيــت ثبت تعيي
ــي  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــك نهاون ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ــى 3257064381  ــماره مل ــه ش ــنامه 33 و ب ــماره شناس ــه ش ــورى ب ــم س ــم مري خان
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــد نورعلــى در ششــدانگ يــك ب صــادره از كرمانشــاه فرزن
159/48 مترمربــع قســمتى از پــالك 2 -فرعــي ازاصلــى3791  بخــش يــك حــوزه ثبتــى 
ــى از مالــك رســمي  ــدارد، انتقال ــد حقــوق ارتفاقــى ن ــد واقــع در نهاون شهرســتان نهاون
محمدرضــا پيريايــى تصرفــات مالكانــه متقاضــى نســبت بــه مــورد تقاضــا محــرز گرديــده 
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب اســت. ل
مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي ــد از تاري داشــته باشــند مي توانن
خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 

ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
 بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد./ك
(م الف 175)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/8/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/27

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى دعوت از مجاورين 
چون آقاى مجيد ســورى مالك سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 3249- اصلى 
بخش يك نهاوند  مى باشد برابر درخواســت شماره 4217/ن/98 مورخ 1398/8/8 
تقاضاى صدور ســند تك برگى پالك فوق را از اين اداره نموده  اند و برابر نامه شماره 
4217/ن/98 مورخ 1398/8/8  متقاضى مدعى مى باشــد كه مجاورين را نمى شناسند 
و دسترســى به مالكين ندارد، لذا به اســتناد كد 914 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى در 
خصوص تعيين طول اضالع و مســاحت دار كردن اســناد مالكيت و همچنين ماده 18 
آيين نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر 
ابالغ مى گردد كه در روز پنجشــنبه مورخ1398/9/28 ســاعت 9:00 در محل وقوع 
در نهاوند جاده دهنو راه حضور يابند. بديهى اســت عــدم حضور مجاورين و مالكين 
مشــاعى مانع از انجام عمليات نقشــه بردارى نمى گردد چنانچه نياز به آگهى مجدد 

باشد در همين روزنامه درج مى گردد
.(م الف 179)

محمدعلى جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

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 139860326006000794 مورخه1398/7/23 هيــأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت مالير تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى رسول ابراهيمى فرزند محمد به شماره شناسنامه 5334صادره از مالير 
در شــش دانگ يك باب پرورش شترمرغ به مساحت 7557/35 مترمربع قسمتى از پالك 35 اصلى واقع 
در روســتاى ازندريان بخش دو مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى على اكبر گرجى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 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 281)
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/8/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/26
محمدرضا امينى، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك همدان-منطقه2همدان
ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضــى و ســاختمان هاى فاقــد  هيــأت موضــوع قان

ســند رســمى 
ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م

ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت
ــون  ــأت موضــوع قان ــر رأي شــماره 139860326034000869 مورخــه 1398/7/23 هي براب
ــد ســند رســمي مســتقر  ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ــن تكليــف وضعيــت ثبت تعيي
ــه و بالمعــارض  ــات مالكان در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرف
متقاضــي ابراهيــم قــادرى خلقــت فرزنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه 903 صــادره از 
همــدان در ششــدانگ يــك واحــد توليــدى بــه مســاحت 1003/46 مترمربــع تحــت پــالك 
ــادرى  ــود ق ــطه از محم ــداري مع الواس ــش 4 خري ــوك بخ ــتاى اي ــع در روس 30/571 واق
ــه  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ــده اســت. ل خلقــت محــرز گردي
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 1164)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/8/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/26

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاى حســين عسگرى الســت ، با ارائه دو برگ استشهاديه محلي مصدق 
دفتر اســناد رسمى 3 اسدآباد مدعي است كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ يك باب 
ســاختمان به مساحت پانصد و بيست و يك مترمربع و نود و سه صدم مترمربع پالك 33 
فرعى مجزى شــده ازپالك  118 اصلى واقع در شهرستان اسدآباد روستاى گنجه بخش 
شــش همدان كه به ذيل ثبت 40125 صفحه19 دفتر 278 به شماره چاپى 491408به نام 
آقاى حسين عسگرى است صادر و تسليم شده، در هنگام جابجايى مفقود شده است لذا 
به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي مي شود تا 
هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن 
ارائه اصل ســند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد. در صورت 
انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت 
ارائه نشــود سند مالكيت المثني به نام مالك (حسين عســگرى الست )صادر و تسليم 

خواهد شد. (م الف 403)
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد- كامران متقى

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

برابر رأي شــماره 139860326005000462 مورخ 1398/7/17 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي درويش 
شايگان فرزند صادق به شماره شناسنامه 445 شماره ملى 4209178802 صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به 
مســاحت 294/61 مترمربع قسمتى از پالك شماره 234 فرعي از 3871 اصلي واقع در  بخش يك نهاوند واقع در انتهاى بلوار 
شهيد حيدرى نرسيده به ميدان سمت راست پالك 4554 حقوق ارتفاقى ندارد  خريداري از مالك رسمي محترم صادقيان و 
غيره تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. 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 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 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 176)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/8/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/26
محمدعلى جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

لت
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خبر

شعب ويژه 
جرائم انتخاباتى 
تشكيل شد

 شعب ويژه رسيدگى به جرائم انتخاباتى 
در دادسرا و دادگسترى شهرستان هاى اين 

استان تشكيل شده است.

دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان 
همدان گفت: همچنين ستاد پيشگيرى و 
رســيدگى به جرائم انتخاباتى به رياست 
رئيــس كل دادگســترى اســتان همدان 

تشكيل شده است.
حســن خانجانى بيان كــرد: طبق قانون 
انتخابات تشــكيالت قضايــى هر حوزة 

انتخابيه به  منظور پيشگيرى از وقوع جرم، 
عالوه بــر هماهنگى با ناظران شــوراى 
نگهبــان و هيأت اجرايى، اقدامات الزم را 

در محدودة مقررات انجام مى دهند.
دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان 
همدان بيــان كرد: تاكنــون گزارش و 
تخلــف انتخاباتى كه منجر به تشــكيل 

پرونده شــده باشــد نداشــته ايم و در 
صورت ارتكاب تخلــف طبق قانون با 
متخلفان برخورد مى شــود.خانجانى در 
گفت و گو با ايرنــا بيان كرد: در قانون 
انتخابات، سال 95  اصالحاتى صورت 
گرفــت و برخى از خــالء هاى قانونى 
دادن  شدن  محســوب  تخلف  جمله  از 

شــام و ناهار توســط كانديدها در آن 
گنجانده شد و اين اقدام مصداق خريد 
و فروش راى است.وى تاكيد كرد: طبق 
قانون هرگونه خريد و فروش مســتقيم 
و غيرمســتقيم رأى شــامل توزيع اقالم 
و لوازمى كه بــراى دريافت كننده جنبه 
انتفاعى داشــته باشد، اعطاى كمك هاى 

نقدى و غيرنقدى به اشــخاص حقيقى 
و حقوقــى، اماكن عمومــى و مذهبى، 
هيأت هــا و امور خيريــه، اعطاى وام، 

پاداش و يا امتيازات جرم است.
همــدان با 10 شهرســتان و هفت حوزه 
انتخابيه داراى 9 كرسى در مجلس شوراى 

اسالمى است.

اعظم طالقانى؛ زنى كه رجل سياسى بود
 فرزنــد آيــت ا... طالقانى و از 
بانوان مبــارز انقــالب در يكى از 
بيمارســتان هاى تهــران دار فانى را 

وداع گفت.
مرحومه اعظــم طالقانى كه در يكى 
از بيمارستان هاى تهران بسترى بود، 
شامگاه چهارشنبه 8 آبان دار فانى را 

وداع گفت.   
سطح هوشيارى اين بانوى مبارز در 

روزهاى اخير به پايين ترين حد خود رسيده بود.  
دبير كل جامعه زنان انقالب اسالمى از بامداد پنجشنبه گذشته (دوم آبان) 
به علت عارضه مغزى در بخش آى. سى. يو بيمارستان پارس بسترى و 

تحت مراقبت هاى پزشكى قرار داشت.
مرحومه اعظم طالقانى به عنوان يكى از مشهورترين فعاالن زن در ايران 
معاصر شناخته مى شــود. او دختر آيت ا... سيدمحمود طالقانى است؛ 
بانويى كه نه تنها شاهد مبارزات پدرش بود، بلكه خودش نيز بارها طعم 

تلخ زندان رژيم پهلوى را چشيد.
اعظم طالقانى در اوج جوانى به واسطه مبارزات خود و پدرش، زندگى 
پرفراز و نشيبى را پشت سر نهاد.   در جريان همين مبارزات پدرش بود 
كه با امام خمينى(ره) آشــنا شده و بعد از آن، خود نيز وارد مبارزه مى 
شود.   در دهه 40 خورشيدى تعدادى از مبارزان دستگير و اعدام شدند 
كه اعظم طالقانى پيگير وضع اين افراد بود تا اينكه در 1352 خورشيدى 
به دانشگاه رفت و دو سال بعد، يعنى در سال  1354 خورشيدى براى 

نخستين بار به وسيله رژيم پهلوى دستگير شد.  
وى تا سال 1356 در زندان هاى اوين و قصر زندانى بود؛ يعنى درست 
در همان زمانى كه پدرش نيز در زندان به ســر مى برد. به گفته مجتبى 
طالقانى، اعظم را دستگير، محكوم و تهديد به اعدام كردند تا به آقا فشار 

بياورند اما فشارها مؤثر نبود.  
طالقانى در كنار مبارزه هاى سياسى، به فعاليت در حوزه زنان نيز عالقه 
داشت و به تبعيت از پدرش تشــكلى نيز در همان سال هاى نخست 

پيروزى انقالب در راستاى دفاع از حقوق زنان تأسيس كرد.  
در يكم خرداد 1369 خورشــيدى مرامنامه و اساســنامه اين تشكل به 
تصويب مجمع عمومى و سپس كميســيون احزاب در وزارت كشور 

رسيد و در چهارم آذر 1371 خورشيدى پروانه تأسيس دريافت كرد.
مرحومه اعظم طالقانى در دوره نخست مجلس شوراى اسالمى به عنوان 
نماينده مردم تهران انتخاب شد و در همين دوره نيز پيگير حقوق زنان 

بود و حتى ديدارهايى با امام خمينى(ره) داشت.
وى در سال هاى پس از انقالب اسالمى، همچنين مدير مؤسسه اسالمى 
زنان كه يك NGO در حوزه زنان به شــمار مى رفت و فعاليت هاى 
فرهنگى و زيست محيطى با همكارى سازمان ملل را انجام مى داد، بود. 
او مديــر عامــل تعاونى زنان نجم را نيز بر عهده داشــت كه در زمينه 
اشتغال زايى زنان فعاليت مى كرد و او سال هاست كه با همكارى محمد 
مهدى جعفرى، آثار به يادگار مانده از پدرش را كه شامل تفاسير قرآنى 

است در مجموعه اى با نام قراآن در صحنه گردآورى كرد.
طالقانى در مقطعى، نشريه پيام هاجر را منتشر كرد كه بعد از دوم خرداد 
1376 خورشيدى، انتشار آن به صورت هفتگى شد و در دوره توقيف 
مطبوعات به محاق توقيف رفت. وى در ســال هاى گذشــته، دوباره 
مبادرت به انتشار نشريه اى با عنوان پيام ابراهيم كرد كه تالش داشت تا 

در آن به تبيين انديشه هاى آيت ا... طالقانى بپردازد.
اعظم طالقانى به عنوان نخســتين زن، كانديداى رياست جمهورى نام 
گرفته است. وى براى نخستين بار در 1376 خورشيدى نامزد رياست 
جمهورى شــد اما صالحيتش تأييد نشــد. او در سال هاى متمادى و 
تاكنون در تالش بوده اســت تا تابوى حضور زنــان در مناصب مهم 
مملكتى را بشكند و در همين راستا، ديدارهاى زيادى نيز با علماى قم 

در خصوص تفسير واژه «رجل سياسى» داشته است.

حركت به سوى حاكميت قانون
 در سوريه آغاز شده است

 وزير امور خاجه كشورمان پس از بازگشت از ژنو در توييتى نوشت: روند 
حاكميت قانون در سوريه آغاز شده است.

به گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف در توييتر خود نوشت: از ژنو بازگشتم و 
در آســتانه افتتاح كميته قانون اساسى سوريه با وزيران خارجه روسيه و تركيه 

و"گير پدرسون"نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امور سوريه ديدار كردم.
پس از سال ها جنگ ويرانگر، روند حاكميت قانون آغاز شده است - به لطف 

روند آستانه. راه دشوارى پيش رو است اما جايگزين ديگرى نيست.
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايران روز سه شنبه 
براى شــركت در نشســت وزيران امور خارجه عضو روند آستانه راهى ژنو 

شده بود.

برخى فقط مى خواهند رئيس مجلس باشند
 دبيركل جمعيت آبادگران جوان ايران اسالمى با بيان اينكه «بعضى ها در حال 
ايجاد جريان هايى براى بدســت آوردن رياست مجلس يازدهم هستند»، گفت: 
ايــن احتمال مى رود كه على الريجانى به دليل انتقادهاى جدى اصولگرايان از 

نحوه مديريت ايشان در انتخابات مجلس يازدهم شركت نكند.
حسن بيادى در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: بعضى ها در حال ايجاد جريان هايى 
براى بدست آوردن رياست مجلس يازدهم هستند، در حاليكه رياست مجلس 

انتخابى است نه انتصابى. 
براى برخى رياست مجلس توهم است؛ زيرا تا انتخابات برگزار نشود، تكليف 
رياست مجلس مشخص نمى شود. اين فعال سياسى اصولگرا  تصريح كرد: در 
اين موضوع ميان جناحين فرقى نيســت و اين معضل توهم و تماميت خواهى 

در بين اصالح طلبان هم وجود دارد. 

6 قاضى فاسد بركنار شدند
 دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه دستگاه هاى دولتى و اجرايى با مديران 
فاســد برخورد كنند، گفت: گفت: در همين يكى دو هفته اخير پرونده 5 يا 6 
قاضى فاســد را در محكمه عالى رسيدگى و آن ها را از دستگاه قضايى منفصل 

كرديم.
به گزارش ايسنا، حجت االســالم منتظرى  ادامه داد: مردم انتظار دارند فرآيند 
دادرسى و رســيدگى به حكم خيلى طوالنى نباشد و مهم تر اينكه احكامى كه 

صادر مى شود اجرا شود.
وى تاكيد كرد: افتخار مى كنيم كه با صداى بلند اعالم نماييم كه با قاضى فاسد 
برخورد خواهيم كرد و برخورد مى كنيم.منتظرى از دستگاه هاى دولتى و اجرايى 
خواست كه با مديران فاسد برخورد كنند و گفت: وظيفه داريم كه خودمان را از 

هر نوع آلودگى تطهير كنيم تا بتوانيم با فساد در جامعه مبارزه كنيم.

آگهى
دعوت شركت در مجمع عمومى عادى ساليانه شركت 
تعاونى كشاورزى صادركنند گان زر خيز هگمتانه

شماره ثبت 824 و شناسه ملى 14006127542

هيأت مديره شركت تعاونى كشاورزى صادركنندگان زر خيز هگمتانه

بدينوسيله از تمامى سهامداران محترم شركت دعوت به عمل مى آيد تا در تاريخ 1398/08/26 
راس ساعت 17 در سالن جلسات شركت واقع در بهار ابتداى بلوار كشاورز روبروى جزيره شادى 

حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه :

گزارش هيأت مديره  2 - تصويب بوجه سال آتى  3 - انتخابات هيأت مديره و  1 - استماع 
بازرس  4 - تصويب صورتهاى مالى  5 - تعيين تكليف يك درصد يارانه صادراتى 6 - اتخاذ 
تصميم درباره پيشنهاد هيأت مديره درمورد اعتبارات درخواستى و يا سرمايه گذارى شركت در 
اتحاديه هاى شركت تعاونى و موسسات توليدى 7 - تصويب آئين نامه تشخيص صالحيت نامزد 
عضويت در هيأت مديره ، بازرس و مدير عامل 8  - تصويب ماده 5 آئين نامه تشخيص صالحيت 

در خصوص انتخاب يك نماينده جهت حضور در كميسيون تشخيص صالحيت . 
* ارائه كارت شناسائى جهت حضور در مجمع الزاميست

* افرادى كه تمايل به عضويت در هيأت مديره و يا سمت بازرس را دارند درخواست كتبى خود را 
تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه 20 ابان ماه 98 به دبيرخانه شركت تحويل نمايند .

شماره ثبت 824 و شناسه ملى 14006127542
ــخ  ــا در تاري ــد ت ــى آي ــل م ــه عم ــوت ب ــركت دع ــرم ش ــهامداران محت ــى س ــيله از تمام بدينوس
ــاورز  ــوار كش ــداى بل ــار ابت ــع در به ــركت واق ــالن جلســات ش ــاعت 16 در س 1398/08/26 راس س

ــانند .  ــم رس ــور به ــادى حض ــره ش ــروى جزي روب
دستور جلسه :

 1 - تغيير در مفاد اساسنامه 
ارائه كارت شناسائى جهت حضور در مجمع الزاميست

آگهى دعوت شركت در مجمع عمومى فوق العاده
 شركت تعاونى كشاورزى صادركنندگان زر خيز هگمتانه

هيأت مديره شركت تعاونى كشاورزى صادركنند گان زر خيز هگمتانه

كارت دانشجويى محمد سعيد حسينى فرزند على اكبر به شماره 
ملى 3360313151 رشته كشاورزى  دانشگاه بوعلى سينا به 

شماره دانشجويى 9712210010 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

عطا شعبانى راد»
 پــس از پيروزى روحانى بخشــى از 
اصولگرايان وظيفه خود دانســتند كه در 
قبال فشــارها و ســهم خواهى جريانات 
ديگــر از رئيس جمهــور منتخــب دفاع 
كنند، بعدها اما و به ويژه پس از مذاكرات 
ژنو ادعــاى اصولگرا بــودن روحانى يا 
تــالش براى جذب وى رها شــد و اين 
اصولگرايان معتدل و اهل جذب، تنها به 
گفتن اين كه روحانى اصالح طلب نيست 

اكتفا كردند.
اكنــون در دولت دوم روحانــى اما كار 
متفاوت است و اصولگرايان هر چه بيشتر 
ســعى دارند كه انتخــاب روحانى را به 
جناح اصالح طلب نســبت داده و از اين 
طريق اصالح طلبان را در پاره اى مشكالت 

موجود سهيم كنند.
در حــال حاضــر بــه نظر مى رســد كه 
اصالح طلبان هنوز بــه جمع بندى نهايى 
نرســيده اند چنانكه در تهران برخى افراد 
شاخص اين جريان حضور در انتخابات 
مجلس را منــوط به تائيــد كانديداهاى 
مدنظر مى كنند و كســانى ديگــر ايجاد 
اجمــاع را مقدمه حضــور قدرتمند در 

انتخابات اسفندماه مى دانند.
اين ترديدها در اســتان هــم تجلى دارد 
چنانكه حميد خاورزمينى از حزب اراده 
ملت شــعبه همدان (حاما) تأكيد مى كند 
بايد خروجــى انتخابات با مطالبات مردم 
همسو باشد تا آن «شوق» و «انگيزه» الزم 
براى مشاركت پيدا  شود، وى ضمن اين كه 
خواستار ارائه طرح و تدبيرى نو از سوى 
همه كنشگران و جريانات سياسى مى شود، 
تأكيد مى كند به دنبــال الگوى حكمرانى 
حزبى و ايستادگى بر كانديداهاى مدنظر 
هستند وى البته اظهارنظر دقيق تر در اين 

زمينه را به بعد موكول مى كند.
 به دنبال شناسايى
 زنان توانمند هستيم

ســمانه جهانگيرى دبيــر جمعيت زنان 
نوانديش اســتان همــدان در اين زمينه 
مى گويد: فــارغ از اينكــه اصالح طلبان 

در ايــن دور با چــه ســازوكارى وارد 
كارزار انتخابانــى مجلس شــوند و چه 
ســهمى از كرسى هاى ســبز مجلس را 
به خــود اختصــاص دهند مســئله اين 
است كه متأســفانه اصالح طلبان به داليل 
سفت وســخت  نظارت  ازجمله  مختلف 
و رد صالحيت هاى بى مــورد نمى توانند 
كانديداهــاى قوى خــود را وارد مجلس 
كنند لذا در وهله نخست قبل از ورود به 
اين موضــوع آنچه در اين دور براى گذر 
از تنش هاى اجتماعى فراوان و مشكالت 
عديده مردمى الزم به نظر مى رســد مشى 
عادالنــه و متعادل ناظران اســت كه اگر 
ايــن مهم محقق نشــود همچــون ادوار 
ديگــر نمى تــوان انتظار خاصــى از اين 
احزاب داشــت.وى مى افزايد: به ســبب 
همين حضــور حداقلى، رقابت انتخاباتى 
و اعتمــاد مردم بــه اين جريــان از بين 
مجبورند  اصالح طلبان  به ناچار  و  مى رود 
فهرســت هايى ارائه دهند كه افراد قوى، 

منتقد و پيگير در آن جاى ندارند.
جهانگيرى تصريح مى كنــد: در اين بين 
در حوزه زنــان نيز با توجه به ائتالفى كه 
بين چهار حــزب زنان اصالح طلب براى 
تقويت حضور بانوان در مجلس صورت 
گرفته ما به دنبال شناســايى كانديداهايى 
هســتيم كه بتواند ضمــن ايجاد تغيير در 
جامعه مردســاالر امروزى اثرگذارى الزم 
را در احقاق حقوق زنــان به نفع جامعه 
در چارچــوب قانونى كــه بعضاً رعايت 

نمى شود، داشته باشد.
وى با بيان اين كه زنان به عنوان 50 درصد 
از جمعيت كشــور با ويژگى هاى ارزنده 
متأســفانه تنها شش درصد از كرسى هاى 
مجلس را در دســت دارند، مى گويد: با 
اين آمار نمى توان انتظار داشت كه قوانينى 
به نفع بانوان و خانواده خروجى مجلس 
باشد چراكه اعتقاد بر اين است كه مردان 

نمى توانند براى زنان تصميم بگيرند.
جهانگيرى خاطرنشان مى كند: شايد يكى 
از داليــل حضور كمرنــگ زنان باوجود 
قابليت هايى كه در پســت هاى مديريتى 

از خود نشان دادند، ديدگاه جامعه نسبت 
به زن و شغل زن باشــد كه البته احزاب 
زنان اصالح طلب به دنبــال تغيير همين 
ديدگاه ها بر آن هستند كه با شناسايى زنان 
توانمند در استان ها در اين دور، بانوان را 
به مشاركت در انتخابات و كانديدا شدن 

براى رقابت انتخاباتى دعوت كنند.
وى با اشــاره به اين كه در حال حاضر 17

كرسى از كرســى هاى مجلس در دست 
بانوان اســت كه در مقايســه با آمارهاى 
جهانــى بيانگر وضعيت خوبى نيســت، 
مى افزايــد: هرچند در دهه اخير و به ويژه 
در دولت روحانــى گام هاى خوبى براى 
حضور زنان در پست هاى مختلف و باال 
بردن روحيه مشــاركت سياسى با تقويت 
باورها و توانمندى هــا صورت گرفته اما 
براى نشســتن زنان بر روى كرســى هاى 
ســبز مجلــس همچنــان نياز بــه تغيير 
ديدگاه ها اســت كه اين مهم ترين هدف 
احزاب اصالح طلب زنان و جمعيت زنان 
نوانديش است كه قطعاً اين امر با جذب 
حداكثــرى بانوان به فعاليت هاى حزبى و 
شــناخت از جامعه محقق خواهد شد تا 
شــاهد تغيير مثبت در ديدگاه هاى حاكم 

نسبت به زنان باشيم.
برخى از ديگر فعاالن اصالح طلب استان 
نيز اظهارنظر در حوزه انتخابات را منوط 
بــه ايجاد اجماع در شــوراى عالى جبهه 
اصالح طلبــان كــرده و همچنين منبعث 
از اتفاقات در جلســه انتخاب دبيران كل 
احــزاب اعالم نظر را بــه بعد از همايش 
رابطين اســتانى شــوراى عالــى موكول 

كردند.
 احتمال ريزش برخى قديمى ها 

از فهرست اصولگرايى
از آن ســو در جناح اصولگرايى كه پيش 
از اين بارها شــاهد اختالف اصولگرايان 
سنتى و طيف جوان خود بوده تا اين جاى 
كار نوعى اجمــاع براى حضور پرقدرت 
حجت االســالم  چنانكه  مى شــود  ديده 
احمد حسين فالحى دبير جبهه پايدارى 
اســتان با اشاره به مشــخص شدن معيار 

«جوان و حــزب الهى بــودن دولت» از 
سوى رهبر معظم انقالب اين مالك را در 
مورد مجلس نيز داراى مصداق دانسته و 
مى گويد: بايد كسانى كه ايده و توانمندى 
اجراى ايــده دارند در عرصه حضور پيدا 
كنند و كسانى كه سالهاست نه ايده جديد 
دارند نــه توان پيگيــرى لوايح در نوبت 
مانده، بايد فضا را براى جوان ها باز كنند.

اين فعال سياســى اصولگــرا مى افزايد: 
مالك ما بــراى معرفى افراد انقالبى بودن 
آن هاست و اگر در اين مسير ساير احزاب 
اصولگرا هم مالك مشــابه داشــته باشند 
امكان ائتالف بر مبناى شايسته ســاالرى 

وجود دارد.
وى با بيان اين كه معرفى نيروهاى جديد 
در انتخابــات مجلس را ترجيح مى دهيم، 
بيــان مى كند: برخــى نماينــدگان قبلى 
خود را تابــع اصولگرايى و انقالبى گرى 

مى دانند كه ما با مالك هاى خود اين افراد 
را مى ســنجيم اما از قرائن و مسائلى كه 
رخ داده چنين برمى آيــد احتمال ريزش 
نماينــدگان قديمى در فهرســت هاى ما 

وجود دارد.
 فضا براى جوانان باز شود

محمود الفت دبير حزب موتلفه اســالمى 
اســتان همدان به عنوان تشكلى سابقه دار 
از بخش ســنتى اصولگرايى خواستار اين 
مى شود كه افرادى كه چند سال در عرصه 
فعاليت بوده اند بيشتر نقش هاى مشاوره اى 
بر عهده بگيرند تا امكان حضور نيروهاى 

خوش فكر جوان باز شود.
اين فعال سياســى اصولگــرا مى افزايد: 
نمايندگان فعلى كه برخى چند دوره هم 
بوده اند خوب يا بد آنچه در توان داشته اند 

را انجام داده اند و ديگر كفايت مى كند.
وى ادامــه مى دهــد: جــوان انقالبــى، 
خوش فكــر و داراى ايده كه مقبوليت هم 
داشــته باشــد مدنظر ما خواهد بود و در 
حال حاضر مشغول رايزنى براى شناسايى 
اين افراد هستيم و البته هنوز اختالف هايى 
وجود دارد كه اميدواريم درنهايت وحدت 

بين اصولگرايان محقق شود.
 افراد مشكوك از نظر مالى

 رد صالحيت شوند
جعفــر ورزنده مســئول ســابق بســيج 
دانشجويى دانشگاه آزاد و از فعاالن بسيج 
استان در اين زمينه با تأكيد بر اين كه بايد 
فاصلــه نمايندگان با مــردم كاهش يابد، 
مى گويد: بســيارى قوانين تصويب نشده 
يا تصويب شــده و بر زمين مانده بايد در 
مجلس يازدهم پيگيرى شود و مجلس تنها 
به ريل گذارى بــراى احزاب و جريانات 

سياســى نپرداخته بلكه تحقق استقالل و 
هدف گذارى  را  كشــور  اقتصادى  اقتدار 
كند. وى بابيان اين كه مجلسى مى خواهيم 
كه بى تعارف حق مردم را از دولت مطالبه 
كند، تصريــح مى كند: متأســفانه برخى 
نمايندگان درگير مسائل مالى شده اند كه 
دهان آن ها را بســته و الزم است شوراى 
نگهبان يا خود مجلس ســازوكارى براى 
ممنوعيــت ورود اين گونه افراد به عرصه 

كانديداتورى در نظر بگيرد.
ورزنده مصونيت نماينده در حوزه سياسى 
را امرى قابل قبول مى داند اما تأكيد مى كند 
كه اين امر نبايد بــه معناى مصونيت در 

تخلفات مالى باشد.
وى البته بــا بيان اين كه تنها انقالبى بودن 
شــرط كافى نيســت «انقالبى و كارآمد 
بودن» را شــاخص نماينده طراز انقالب 
دانســته و مى افزايد: خوب است كسانى 
كه كانديدا مى شــوند حداقل در مقطعى 
سوابق اجرايى هم داشته باشند كه قوانين 

قابل اجرا به تصويب برسانند.
وى آرمان خواهــى را شــاخصه جوانان 
پخته و داراى بصيرت دانسته و مى گويد: 
جوانــان داراى ايــده و بالــغ از نظــر 
داشته  هم  دشمن شناســى  كه  شخصيتى 
باشــند مى توانند تحول در حوزه تقنينى 

كشور را رقم بزنند.
ورزنده خواستار تكميل اطالعات سامانه 
شــفافيت اموال براى كمــك به انتخاب 
اصلح شــده و مى گويد: اگر نماينده وارد 
زد و بندهاى مالى نشــود مى تواند صريح 
حرف بزند و در غير اين صوت نماينده اى 
كه در مســائل مختلف سكوت كند حتمًا 

دچار زد و بندهاى مالى است.

فضاى سياسى استان در آستانه انتخابات كدام سو مى رود؟

تعادل اصالح طلبان در مقابل 
اصول گرايان جوان پسند
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تحريم ها دسترسى داروى بيماران EB را گرفت
 دسترسى غذا و دارو جزء تحريم ها نيست، اما در حال حاضر تحريم ها دسترسى 
به دارو را براى بيماران EB در ايران سلب كرده است. مدير خانه EB ( بيماران پروانه 
اى) گفت: تامين دارو و پانســمان براى بيماران EB از مهمترين نيازهاى دارويى آنها 
در جهت كاهش دردهاى آنهاســت كه متاسفانه از ارديبهشت سال 97 مصادف با مى 
2018 و بازگشت تحريم ها مشكالت زيادى براى تامين پانسمان مورد نياز اين بيماران 
در ايران ايجاد شــد.به گزارش ايرنا، حجت االسالم سيد حميدرضا هاشمى گلپايگانى 
افزود: در حال حاضر نزديك به 700 بيمارى EB در كشــور شناسايى شده اند اما با 
توجــه به اينكه از هر 50 هزار زايمان زنده يك نفر مبتال به اين بيمارى را مى توان در 

نظر گرفت پيش بينى مى شود كه در ايران هزار تا 1200 نفر بيمار EB باشد.

ابتال به آنفلوانزا براى كودكان زير 6 ماه خطرناك است
 ابتال به آنفلوانزا براى كودكان به ويژه خردســاالن زير 6 ماه بسيار خطرناك است 
بنابراين بهتر است كسانى كه با اين كودكان در ارتباط مستقيم و نزديك هستند، واكسن 

آنفلوآنزا بزنند تا از ابتالى كودكان به آنفلوآنزا پيشگيرى شود.
يك فوق تخصص نوزادان درباره تزريق واكسن آنفلوآنزا اظهار داشت: عوارض ناشى 
از ابتال به بيمارى آنفلوآنزا براى كودكان شــديدتر از بزرگســاالن باشد. به همين دليل 
همواره توصيه مى شــود كه كودكان از ســن 6 ماهگى به باال حتما واكسن آنفلوآنزا را 
به صورت ســاليانه دريافت كنند.سيد حســن فخرايى به ايرنا گفت: حتى براى نوبت 
اول واكسيناســيون توصيه شده است كه دو نوبت واكسيناسيون به فاصله 4 هفته براى 

كودكان انجام شود و از سال هاى بعد نيز به صورت ساليانه واكسيناسيون انجام شود.

شرايط بازنشستگى با كمتر از 10 سال سابقه چيست؟
 قائم مقام ســازمان تامين اجتماعى شرايط بازنشستگى با 10 سال سابقه در تامين 
اجتماعى را تشــريح كرد و گفت: اگر فردى با بهره مندى از شرايط سنى، زير 10 سال 

سابقه داشته باشد مى تواند كسرى سابقه خود را تا 10 سال بخرد.
محمدحســن زدا درباره شرايط بازنشستگى با 10 سال سابقه در تامين اجتماعى اظهار 
كرد: مردان با 60 ســال سن و زنان با 55 سال سن در صورت برخوردارى از 10 سال 
سابقه بيمه پردازى مى توانند با 10 روز حقوق بازنشسته شوند.قائم مقام سازمان تامين 
اجتماعى ادامه داد: اگر  فردى با بهره مندى از شــرايط سنى، زير 10 سال سابقه داشته 
باشــد مى تواند كسرى سابقه خود را تا 10 سال بخرد، ولى ما توصيه مى كنيم كه افراد 

بيمه پردازى خود را ادامه دهند تا با حقوق بهترى بازنشسته شوند.

تغذيه در زمستان
 يكى از عوامل مهم و تاثيرگذار بر عملكرد سيستم ايمنى، تغذيه است 
به طورى كه سوء تغذيه باعث كاهش فعاليت ايمنى بدن و در نتيجه بروز 

بيمارى ها مى شود.
رئيس گروه بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان گفت: در فصل ســرد سال مواجهه با ويروس ها و باكترى هاى 
بيمارى زا بيشــتر مى شــود عالوه بر آن به دليل كاهش دماى محيط و 
متعاقب آن كاهش تعريق ممكن است اشخاص كمتر احساس تشنگى 

كنند.
آروز كاوه ئى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اضافه كرد: اين مساله 
مى تواند در دريافت آب افراد موثر باشــد و ميزان آب بدن كاهش پيدا 
كند بنابراين در اين فصول بهتر است به تقويت سيستم ايمنى و دريافت 

آب و مايعات توجه ويژه شود.
وى با بيان اينكه انرژى بايد متناسب با نياز فرد تامين شود بيان كرد: به 
طور كلى انرژى از طريق كربوهيدرات، پروتئين و چربى هاى موجود 
در موادغذايى تامين مى شود بنابراين بايد در مصرف كربوهيدرات اصل 
تعادل رعايت شود چرا كه دريافت كم يا زياد كربوهيدرات، هر 2 باعث 

كاهش ميزان فعاليت سيستم ايمنى بدن مى شود.
كاوه ئى ادامه داد: همچنين شــهروندان بايد در ايــن موقع به دريافت 
پروتئين توجه كنند چرا كه كاهــش مصرف آن باعث كاهش فعاليت 

سيستم ايمنى بدن مى شود.
وى اظهار داشــت: مصرف زياد چربى نتيجه منفى بر عملكرد سيستم 
ايمنى دارد بهتر است منابع غذايى اُمگا3 شامل روغن سويا، روغن كانوال 
و ماهى دريافت شــود زيرا اين نوع از اسيد چرب باعث افزايش سطح 

ايمنى مى شود و خاصيت ضدالتهابى دارد.
رئيس گروه بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
و عناصر روى و  A ، D ،E ،B ، C همدان گفــت: ويتامين هــاى
سلنيوم و  پروبيوتيك ها نيز در تقويت سيستم ايمنى نقش مهمى دارند.

كاوه ئى افزود: دريافت متعادل و متنوع رژيم غذايى تاثير به ســزايى در 
عملكرد سيســتم ايمنى دارد و كمبود هر ماده مغذى باعث اختالل در 

عملكرد سيستم ايمنى مى شود.
وى اظهار داشت: با توجه به اينكه سيستم ايمنى در دفاع از بدن در مقابل 
عوامل بيمارى زا كه سالمت بدن را به خطر مى اندازند، نقش بسيار مهمى 

دارد بايد نكاتى را براى تقويت سيستم ايمنى بدن رعايت كرد.
رئيس گروه بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان اضافه كرد: سيســتم ايمنى از ارگان هاى مختلف بدن حمايت 
مى كند و به اين ترتيب مواد مضر از طريق سيســتم هاى تنفس، گردش 

خون، كليه ها و پوست از بدن خارج مى شود.
كاوه ئى بيان كرد: يكى از بهترين راه هاى تقويت سيستم ايمنى، داشتن 
يك رژيم غذايى سالم است به عنوان مثال خوراكى هايى مثل تخم مرغ، 
سويا، خشكبار، ميوه و ســبزى، غذاهاى دريايى، اسفناج و فلفل قرمز 

مى تواند سيستم ايمنى را تقويت كند.
وى گفت: لبنيات يكى از بهترين گزينه ها براى تقويت سيستم ايمنى به 
حساب مى آيد؛ به ويژه انواع پروبيوتيك كه مصرف روزانه آنها احتمال 
بروز بيمارى هاى روده و دســتگاه گوارش را كاهش مى دهد؛ ميوه ها و 
سبزى ها حاوى فيبر هستند و مصرف فيبر هم سيستم ايمنى را تقويت 

مى كند.
رئيس گروه بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان توصيه كرد: شهروندان روزى 2  وعده ميوه و سبزى بخورند و 
حداقل هفته اى 2 تا سه مرتبه نان حاوى جوى دو سر در برنامه غذايى  

قرار دهيد.
وى افزود: بوى ســير و پياز براى بيشتر آدم ها غيرقابل تحمل است، اما 
اين خوراكى ها كه با خوردنشان همه را فرارى مى دهيد، با عوامل عفونى 

و باكتريايى در بدن مبارزه مى كنند.
وى عنوان كرد: سير قدرت سيستم دفاعى بدن را افزايش داده به همين 
دليل توصيه مى شود روزى يك حبه سير خام بخوريد تا سيستم ايمنى 

بدنتان تقويت شود.
رئيس گروه بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان خواستار گنجاندن غذاهاى دريايى در برنامه غذايى شد و افزود: 
سلنيوم و اسيدهاى چرب اُمگا3 كه به وفور در ماهى و به طور كلى در 
غذاهاى دريايى وجــود دارند كه از مهم ترين تركيب هاى مفيد و موثر 
براى افزايش قدرت سيستم ايمنى بدن محسوب مى شوند پس توصيه 

مى شود هفته اى سه مرتبه ماهى مصرف كنيد.
كاوه ئى اضافه كرد: بايد دنبال آنتى اكســيدان ها باشيد چراكه با مصرف 
خوراكى هاى حاوى آنتى اكسيدان مى توان سيستم ايمنى بدن را تقويت 
كرد. وى اظهار داشــت: ميوه ها و ســبزى هاى زرد، نارنجى و قرمز و 
شــامل مركبات، فلفل دلمه اى،   E وC موادغذايى حاوى ويتامين هاى
ميوه ها و ســبزى هاى رنگى خــام، گوجه فرنگى، مركبــات، چغندر، 
توت فرنگى، كيوى، نخود،  هويج، تخمه آفتابگردان، سيب، بادمجان، پياز 

قرمز همگى داراى آنتى اكسيدان هستند.
رئيس گروه بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان افــزود: همچنين منابع غذايى  كه ســلنيوم دارند مثل غذاهاى 
دريايى، جگر و منابع روى شــامل گوشت قرمز، مرغ و ماهى، مغزها، 
حبوبات، غالت سبوس دار  هم آنتى اكسيدان دارند و با مصرف آنها در 

برنامه غذايى روزانه سيستم ايمنى بدن تقويت مى شود.
كاوه ئى اظهار داشــت: نوشيدن مايعات يكى از راه هاى تقويت سيستم 
ايمنى بدن اســت زيرا مى تواند مواد سمى را از بدن دفع و خارج كند، 

پس حداقل روزى هفت تا هشت ليوان آب بنوشيد.
وى اضافه كرد: همچنين شــهروندان مصرف روزانه چاى ســبز را در 
اولويت هــاى برنامه غذايى روزانه  خود قرار دهند چراكه مايعات مورد 
نياز بدن را تامين كرده و هم به لحاظ داشــتن تركيبات آنتى اكسيدانى 

باعث تقويت سيستم ايمنى بدن مى شود.
وى ادامه داد: مغز بادام، ســيب، كلم بروكلى، عدس قرمز، ماهى آزاد، 
اسفناج، سيب زمينى، عصاره سبزيجات،دانه گندم و گياه و ميوه قره قاط 
به عنوان غذايى هايى كه غنى از مواد غذايى و ضد بيمارى هســتند در 

وعده هاى غذايى قرار گيرند.

ايران ورزشى: باد به پرچم پرسپوليس خورد 
 پس باد توپ رو برده تو گل؟!

همدان پيام: پرداخت ماليات، امتحان اخالقى پزشكان 
 هنوز وقت نكردن منابع امتحانيو بخونن !!

شــوت ورزشى: ســعيد راد: اين چه قانونى است كه يك نفر تصميم 
بگيرد بازى بدون تماشاگر باشد 

 قانون عجايب!! 
همشهرى: جدال 8 خودروى تازه الكچرى شده 

 مسابقه ماشين ها !!
پانا: بخشنامه استخدام نشدن منشى زن وجود ندارد 

 اين هم يك شانس براى زنان 
كيهان: تقدير شهردار نجف از شهردارى تهران 

 تمرين محبت از نجف تا تهران 
جام جم: حيوانات خانگى و قانون جنگل 

 نياز براشون كالس تربيتى برگزار بشه  
همدان پيام: ماجراى كم فروشى در جايگاه هاى سوخت چيست؟

 آموزش صرفه جويى 
جمهورى اسالمى: مافياى كاغذ همچنان مى تازد

 سوار اسب يا پياده؟!
خبر ورزشى: آسمان پرسپوليس آفتابى شد 

 ابرها اومدن روآسمان پاس همدان!!
ايرنا: توليد گوشى جان سخت ضد انفجار 

 اين كار چشــم با دامى هاست چون ســخت جانى در مرام 
ژاپنى هاست 

استقالل: فرزاد مجيدى: توصيه مى كنم بازيكنان حال حاضر حتماً آبى 
به رنگ آسمان را ببينند

 يعنى مى گى دچار كور رنگى شدن؟؟ 
پانا: ووشو ايران با اقتدار قهرمان جهان شد 

 مشت ايرانيان هميشه  دندان شكن است
ايسنا: آشغال هاى دوست داشتنى 

 منظورت بازيافتى هاست

تاكيد بر كاهش استفاده از مجازات حبس
 كاهش استفاده از مجازات حبس و استفاده از مجازات هاى جايگزين 
بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا حبس تنها راه حل براى ضمانت اجراى 

قوانين نيست.
رئيس ســازمان زندان ها با تاكيد بر اينكه بايد فرصت ها و تهديدات 
را شــناخت و بر اساس آنها برنامه ريزى ها را صورت داد گفت: نبايد 
طورى عمل شــود كه فرصت هاى خدمت به مردم و توســعه كشور 

موجب بروز مشكالت در حوزه هاى ديگر شود.
به گزارش مهر، اصغر جهانگير مشــكالت اجتماعى را يكى از دغدغه 
هاى كشور عنوان كرد و گفت: مقام معظم رهبرى به طور دائم بر كاهش 
آسيب هاى اجتماعى تاكيد دارند و به طور مرتب آخرين گزارش ها در 

اين زمينه به ايشان اطالع رسانى مى شود.
رئيس سازمان زندان ها گفت: در شرايط كنونى نياز به وحدت و همدلى 

داريم و همه بايد براى گذار از اين شرايط تالش كنيم.
جهانگيــر در ادامه اظهار داشــت: امروز رئيس قــوه قضائيه به عنوان 
پرچمدار مبارزه با فساد است و وظيفه همه ما اين است كه تالش كنيم 
تــا اين مبارزه كه بارقه اميد را در دل مردم ايجاد كرده به بهترين نتيجه 

هاى ممكن برسد.

استئوپروز، بيمارى خاموش و نامرئى 
در زنان كم تحرك

 اســتئوپروز، يك بيمارى خاموش و نامرئى كه در اثر كم تحركى و 
تغذيه نادرست، بى سر و صدا ستون هاى بدن يا همان استخوان ها را به 
پوكى رســانده و زنان ســالمند را با يك زمين خوردن ساده تا مدت ها 

خانه نشين مى كند.
همه ما در اطرافمان زنان و مردان سالخورده و ميانسال زيادى را ديده ايم 
كه با يك سرخوردن روى فرش، چرخش ناگهانى، خم و راست شدن 
ســريع و يا حتى عطسه دچار شكســتگى لگن، مهره گردن و يا ساير 
اســتخوان هاى بدن مى شوند و همين مساله، استقالل آنها را در زندگى 
مى گيــرد چون بدون كمك اطرافيان قادر به انجــام امور روزمره خود 

نيستند.
بــه گزارش ايرنا، با توجــه به اينكه گفته مى شــود 25 درصد از افراد 
سالمندى كه دچار شكستگى مى شوند در همان بيمارستان فوت مى كنند 
بنابراين پيشگيرى و درمان پوكى اســتخوان در همان دوران جوانى و 

ميانسالى از اهميت بسيار زيادى برخوردار است.
پوكى استخوان براى اين يك بيمارى نامرئى است كه تا زمانى كه يك 

استخوان نشكند عاليمى از خود بروز نمى دهد.
گرچه اين بيمارى در هر 2 جنس زن و مرد ديده مى شــود اما به گفته 
متخصصان از هر ســه زن باالى 50 سال يك نفر و از هر پنج مرد يك 
نفر به پوكى استخوان مبتال مى شود.در زنان كه با آغاز يائسگى ضعف در 
استخوان ها آغاز مى شود به همين دليل بانوان بايد از سنين جوانى به فكر 
تراكم اســتخوان و سالمت آن باشند.اين مساله زمانى آشكارتر مى شود 
كه بدانيم به گفته مسئوالن وزارت بهداشت نيمى از زنان باالى 50 سال 
كشور دچار پوكى استخوان هستند.گرچه عوامل زيادى چون مصرف 
برخى داروهاى كورتونى، كمبود ويتامين دى و تغذيه نادرست مى تواند 
عامل بروز بيمارى پوكى استخوان باشد اما كم تحركى و ورزش ناكافى 
نيز عامل مهم ديگرى است كه عالوه بر قراردادن زنان در معرض انواع 

بيمارى ها خطر ابتال به پوكى استخوان را هم در آنها افرايش مى دهد.

حميد نصرتى قانع»
  استان همدان امسال بيش از 280
هزار نفــر دانش آموز دارد؛ برخى از 
دانش آموزان با همراهى پدر و مادر 
راهى مدرسه مى شــوند؛ به عبارت 
ســرويس  والدين  خودروى  ديگر 
مدرسه آنهاست، برخى نيز پاى پياده 
يا با اســتفاده از ناوگان شهرى اين 
مسير مى پيمايند و در كالس درس 
حاضر مى شــوند، گــروه ديگر هم 
سرويس مدرسه وسيله رسيدن آنان 
به مقصد علم آموزى و مشق و درس 
است؛ هر چند در ايران آموزشگاه ها 
خاص  خــوروى  تامين  به  موظف 
بــراى رفــت و آمــد دانش آموزان 
نيســتند؛ اما ســاليانى است كه اين 

خال، برخى خودرو هاى شخصى،  مينى بوس ها 
و يا تاكسى هاى ناوگان عمومى شهر ها تامين 
و پر مى كنند كــه البته با گاليه و اعتراض هايى 
والدين و اوليا مدارس مواجه است. همدان پيام 
مســائل مرتبط با سرويس مدارس با مسئوالن 
در ميان گذاشته كه راهكار حل مشكل و نحوه 

نظارت ها را مى خوانيد. 
 چند سرويس براى يك خودرو

 والدين يكــى از دانش آموزان درباره خدمات 
ســرويس مدارس بــا گاليــه از اين كه چرا 
ســرويس مدارس يك ربع قبل از آغاز كالس 
درس دانش آمــوزان را بــه محــل تحصيل 
نمى رســانند، مى گويــد: برخــى از رانندگان 
ســرويس مدارس(مينى بوس ها) بــراى آنكه 
بتوانند به ساير امور كارى خود مانند سرويس 
كارخانه ها نيز برســند، چند سرويس را با هم 
مى گيرنــد و در نتيجه موجــب آزار و اذيت 
دانش آموزان و والدين آنها با رسيدن دانش آموز 
45 دقيقه زودتر از آغاز كالس درس مى شوند، 
دانش آموز بايد مدت طوالنى تا آغاز كالس ها 
در حياط مدرســه در سرماى فصل سرد سال 
معطــل بماند و والدين نيز بايد با مشــكالت 
متعدد ديگــرى را به دليل اين اجحاف حقوق 
آنان و فرزندانشــان تحمل كنند. از مسئوالن 
انتظار داريم به اين تخلف رسيدگى فورى شود.

 اين شــهروند كه تمايلى ندارد نامش را بيان 
كند، اظهار مى كند: حتى در ســرويس مدارس 
داخل شهر كه شايد فاصله زمانى زياد با محل 
زندگــى و تحصيل دانش آموز هــم ندارد اين 
اتفاق مى افتد و به اوليا مدرســه هم درباره اين 
موضوع اعتراض كردم و اين فقط مشكل من 
تنها نيســت، بقيه والدين اين مدارس(شاهد، 
اعتماديــه، مدرس و غيره) هم با اين مشــكل 
مواجه هستند. هر چند مســئوالن ساماندهى 
ســرويس مدارس شهر همدان متعقدند چنين 
مشكلى وجود ندارد پس الزم است اين عزيزان 
كمى قدم رنجه كنند و نگاهى به سرويس اين 
مــدارس بياندازند تا صحت ايــن موضوع را 
خودشــان درك كنند؛ اگــر فرزندان خود آنها 
مجبور باشد از ســاعت 6/5 صبح به مدرسه 

بروند خودشان چه انتظارى از مسئوالن دارند.
 توافق والدين با رانندگان

مجيد بدر خانى مدير طرح و برنامه اتوبوسرانى 
همدان نيز بايادآورى اينكه چند ســالى است 
ســاماندهى ســرويس مدارس را با همكارى 
شــركت مينى بوســرانى همدان اجرا كرديم، 
مى گويد: هدف از اجراى اين ســاماندهى نيز 
ارايه خدمات مناســب به والدين بوده اســت 
و اوليا مــدارس و به والدين به درخواســت 
خودشــان از اين خدمات بهره مند مى شوند و 
اجبارى هم نيســت؛ در ســاماندهى سرويس 
مدارس(مينى بوس ها) تاكيد شــده اســت كه 
رانندگان بايد سرويس خود را طورى بگيرند 
كه مشكلى براى رسيدن دانش آموزان به محل 
تحصيل نباشد و ابالغ شده است كه رانندگان 
اجــازه ندارنــد در يك بازه زمانــى 2 يا چند 

سرويس را با هم بگيرند.
بــا شــنيدن گاليــه والديــن دربــاره نحوه 
خدمات رسانى سرويس مدارس(مينى بوس ها) 
به دانش آموزان موضوع و نحوه رســيدگى به 
مشــكل موضوع را از على غيبــى مدير عامل 
شركت مينى بوس رســانى همدان جويا شديم 
كه وى نيز مى گويد: شــايد تعــداد رانندگان 
مينى بوسى كه 2 يا چند سرويس داشته اند بيش 
از يك سرويس نبوده است كه برخورد قانونى 
هم شد و اگر مواردى مانند اين باشد والدين يا 
اوليا بايد اطالع رســانى كنند تا رسيدگى شود؛ 
ضمن اينكه در روش ســاماندهى ســرويس 

مدارس(مينى بوس ها) هر راننــده فقط اجازه 
داشتن يك سرويس دارد كه شايد در ماه براى 
او در حدود يك ميليون تومان در آمد دارد (البته 
بعد از كسر شدن هزينه هاى جانى اجراى طرح 
ســاماندهى ســرويس) در حالى كه رانندگان 
بايد در ماه هزينه ســنگين تعمير و نگهدارى 
مينى بــوس را هم تامين كننــد و با چند برابر 
شدن هزينه ها اين در آمد كفاف زندگى آنها را 

نمى دهد.
 وى  با تاكيد بر اينكه ما قبول نكرده و نپذيرفتيم 
كه راننده اى در طرح ســاماندهى ســرويس 
مينى بــوس مدارس 2 ســرويس همزمان يا با 
فاصله زمانى كم داشــته باشــد اظهار مى كند: 
شــايد در مجمــوع 50 دســتگاه مينى بوس 
خدمات سرويس مدرسه ارايه مى دهند كه در 
اين ســاعت ديگر امكان خدمات  دهى به ساير 
واحد ها را ندارند و اگر راننده اى چند سرويس 
ارائه مى كند خارج از طرح ساماندهى سرويس 
مينى بوس مدارس است و شايد با توافق والدين 
براى كاهش هزينه آنان اين كار را انجام مى دهد. 
تاييد صالحيــت رانندگان و تعرفه 

سرويس مدارس 

همچنين اين مشــكل را با معــاون نظارت بر 
تاكســيرانى حمل و نقل بار و كاال و مســافر 
شــهردارى همدان درميان گذاشــتيم كه وى 
نيز، مى گويد: فرايندى بر اساس دستور العمل 
وزارت كشــور به تاكســيرانى ها ابالغ شد كه 
بر مبناى آن رانندگان تاكســى يا خودرو هاى 
شخصى با داشتن شــاخص هايى امكان ارايه 
خدمات ســرويس مدرســه دارند؛ بــا تاييد 
صالحيت رانندگان توســط مراجــع ذيربط، 
متقاضيان ارايه سرويس مدرسه برچسب مجاز 
دريافت و در مــدت 2 نيم فصل تحصيلى هر 
سال آموزشى؛ رانندگان اجازه ارايه خدمات به 

عنوان سرويس مدرسه دارند.
 ميالد كريمى با ياد آورى اين كه بر اساس اين 
دستور العمل و اساسنامه تاكسيرانى اگر تخلفى 
هم از آنها مشــاهده شود رســيدگى خواهيم 
كرد، اظهار مى كند: ســال قبــل حدود 1500
راننده تاييد صالحيت شدند تا در شهر همدان 
خدمات متناسب در قالب الگوى تعريف شده 
ارائه دهند، تاكسيرانى نيز اين خدمات توسط 
شركت هاى تاييد شده به اوليا مدارس و والدين 
دانش آموزان ارايه كرد، امسال نيز تاكنون به اين 
تعداد متقاضى ثبت نام شدند و انتظار داريم به 

حدود 2 هزار راننده برسد.
وى در پاسخ به اين سئوال خبرنگار همدان پيام 
كه تعرفه مصوب سرويس مدارس بر چه مبنايى 
تعيين و چقدر است؟، مى افزايد: تعرفه سرويس 
مدارس هر ســال به شــوراى شــهر پيشنهاد 
و شوراى شــهر بعد از بررسى و تصويب به 
كميته انطباق فرماندارى شهرستان ارايه مى دهد؛ 
با تاييد اين كميته اجرايى مى شود، امسال اين 
فرايند طى و بر اساس آن نرخ سرويس مدارس 
نيز مشخص شده است؛ كه از صفرتا3 كيلو متر 
براى هر نفر 95 هزار تومان در هر ماه و از صفر 
تا 7 كيلو متر 115 هزار تومان و بيش از آن و در 
محدوده شهر همدان نيز130 هزار تومان تعيين 

شده است به مدارس نيز اطالع رسانى شد.

 شماره تماس رسيدگى به شكايت ها
كريمى بــا تاكيد بر اين كــه از اوليا مدارس و 
والدين خواســته ايم كه حتما با سرويس هاى 
تاييد صالحيت شــده قــرار داد ببندند، اظهار 
مى كند: شماره32514242 بازرسى تاكسيرانى 
همدان در اين حوزه آماده دريافت شــكايت 
و بررسى اســت، افزون بر آن نيز گشت هاى 
بازرسى تاكسيرانى به صورت مداوم بر خدمات 
اين ســرويس ها نظــارت دارد و اگر تخلفى 

مشاهده كند برخورد خواهد كرد.
معاون نظارت بر تاكســيرانى حمل و نقل بار 
و كاال و مسافر شهردارى همدان درباره نحوه 
شناسايى برچسب هاى تقلبى نيز، مى گويد: هر 
سال برچسب مخصوص آن سال تحصيلى به 
سرويس مدارس ارايه مى شود، همچنين امسال 
در برچسب سرويس مدارس نمودار ميله اى يا 
همان بار كد افزوده شــد كه بانرم افزار مرتبط، 
مشــخصات راننده توســط والدين و اولياى 

مدارس قابليت شناسايى دارد.
 كريمــى در پاســخ به اين ســئوال خبرنگار 
همدان پيــام كه گزارش هايى مبنى بر ارايه 2 يا 
3 سرويس توســط رانندگان وجود دارد و با 

سرعت باال اين رانندگان دانش آموزان به مدرسه 
مى رســانند كه افزون بر خطــرات ترافيكى، 
كالس ها  آغاز  ســاعت  زودتر از  دانش آموزان 
در مدرسه حضور دارد و براى آنها مشكالتى 
ايجاد كرده است، اظهار مى كند: ارايه 2 سرويس 
مدرســه در يك بازه زمانى كوتاه تخلف است 
و عمدتــا به هر راننــده در يك مقطع فعاليت 
مدارس بيش از يك ســرويس واگذار نشــده 
است، اگر موردى هست والدين يا اوليا مدارس 
گزارش دهند تا رسيدگى كنيم، مگر اين كه آن 
راننده از مجموع رانندگان ســرويس مدارس 
تاييد صالحيت شده نيست و والدين خودشان 
اين راننده براى ارايه سرويس مدرسه انتخاب 
كردند كه مسئوليت آثار منفى ارايه اين خدمات 
نيز با آنهاســت. يك كالش آموزشى نيز براى 
ارايه خدمات مناسب توسط رانندگان مدارس 
كرديم. شــهر همدان حدود 480 مدرسه دارد 
كه روزانه توسط 7 گروه خودرويى تاكسيرانى 
و 15 بازرس افزون بر نظــارت پليس راهور 

نظارت مى شود.
تاكيد قانون بر ساماندهى سرويس 

مدارس
 رئيــس اداره عمليــات پليس راهور اســتان 
همدان نيز مى گويد: ماده 32 قانون رســيدگى 
به تخلف هاى راهنمايى و رانندگى ساماندهى 
خدمات عمومى مانند ســرويس مدارس را به 
شــهردارى ها واگذار كرده است كه چند سالى 
است شهردارى همدان بر اساس قوانين موجود 
اين ســاماندهى را انجام داده اســت و پليس 
راهور نيز در حوزه رســيدگى به تخلف هاى 

ترافيكى در اين حوزه نظارت دارد.
سيد جواد حسينى با اشاره بر اين كه ساماندهى 
ســرويس مدارس نقش موثــرى در كاهش 
تخلف ها و نظارت بر رفتار ترافيكى رانندگان 
دارد، اظهار مى كند: بر اســاس دســتور العمل 
ساماندهى سرويس مدارس، همه خودرو هاى 
فعــال در اين حوزه بايد معاينه فنى و بيمه نامه 

مرتبــط بيمــه عمومى يا 
همان اصطالحا آژانســى 
داشــته و افــزون بر آن 
جعبه   به  مجهــز  خودرو 
كمك هاى اوليه و كپسول 

آتش خاموش كن باشد.
 وى مى افزايد: ســال هاى 
قبل در آئين نامه ساماندهى 
شرط  مدارس  ســرويس 
ســرويس  خدمات  ارايه 
خودرو هاى  براى  مدرسه 
گواهينامه  داشتن  عمومى 
پايه2 بود كه امسال اصالح 
شده است، به شرط آن كه 
راننده 23 ســال سن تمام 
داشته و 2 سال نيز از زمان 
دريافت گواهينامه پايه3 او بگذرد پليس معتقد 
است رانندگان براى دانش آموزان الگوى براى 
نهادينه شــدن فرهنگ صحيح رفتار ترافيكى 
هستند و نظارت خاص هم بر رفتار رانندگان 

سرويس مدارس دارد.
رئيس اداره عمليات پليس راهور استان همدان 
در پاسخ به اين سئوال خبرنگار همدان پيام كه 
ســال قبل پليــس راهور كــدام تخلف هايى 
ســرويس مدارس اعمال قانون كرده است؟، 
مى گويد: ســال قبل در حدود 14 هزار تخلف 
سرويس مدارس مانند اضافه سرنشين، نبستن 
كمر بند  ايمنى، صحبت هنگام رانندگى با تلفن 
همراه و مانند آن را اعمال قانون كرده اســت. 
روزانه حداقل صد مورد تخلف اضافه سرنشين 
اعمال قانون شده است. هر بار اعمال قانون اين 
تخلف نيز 20 هزار تومان جريمه است. بدون 
برچســب ها هم 50 هزار تومان هر بار جريمه 
شــدند كه اعمال جريمه آن هم مشمول زمان 
نمى شود و هر بار مشاهده توسط پليس راهور 

به اين مبلغ جريمه خواهند شد.
نحوزه  و  ســپند  سامانه  راه اندازى   

نظارت بر تخلف ها
 رئيــس اداره انجمن اوليا و مربيــان اداره كل 
آموزش و پرورش استان همدان نيز، مى گويد: 
به همــه والدين و اوليا مــدارس توصيه اكيد 
شده اســت كه فقط از سرويس مدارس تاييد 
صالحيت شده استفاده كنند و اگر تخلفى هم 
مشاهد ه كردند با شماره تماس 124 به تعزيرات 
و 21822549 پليــس راهور و شــماره هاى 
32514242 و 32517711 تاكســيرانى همدان 
و 32530066 اداره انجمــن و اوليــا و مربيان 
اداره كل آمــوزش و پرورش اطــالع دهند تا 

رسيدگى شود.
 محســن محمدى اظهار مى كند: سامانه سپند 
www.irtu.sepand.تارنماى نشــانى  به 

ir نيــز براى ثبت دانش آموزانى كه عالقمند به 
استفاده از سرويس مدرســه هستند از امسال 
راه اندازى شــده اســت و به زودى سامانه اى 
نيز به آن ملحق خواهد شــد كه امكان رديابى 
حركت دانش آموزان از مبدا تا مقصد مدرســه 

و بالعكس دارد.
وى در پاسخ به اين سئوال خبرنگار همدان پيام 
كه عمده تخلف هاى گزارش شده از سرويس 
مدارس درسال قبل چه بوده است آيا امسال يا 
سال قبل گزارشى از اختصاص چند سرويس 
مدرسه در مدت بازگشايى يا تعطيلى مدارس 
به يك  راننده داشتيد يا خير؟، مى گويد: عمده 
تخلف ها اضافه سرنشــين بود كه با همكارى 
پليس راهور اعمال قانون شــدند، امســال نيز 
با تشــكيل كارگروه ماده 18 و گزارشــى كه 
تاكســيرانى يا پليس راهور ارايه خواهند كرد 
نوع تخلف ها مشخص مى شــود تاكنون اوليا 
مدارس يــا والدين گزارش تخلــف ندادند. 
مديران مدارس موظــف به اعالم تخلف هاى 
مرتبط با سرويس مدرسه هستند وظيفه آموزش 
و پرورش تعليم و تربيت اســت و نظارت بر 
سرويس مدارس با تاكسيرانى و پليس راهور 
اســت.محمدى مى افزايد: سال قبل يك مورد 
جابهجايــى دانش آمــوزان به صــورت چند 
سرويس توســط يك راننده وجود داشت كه 
برخورد كرديم اگر راننده اى داشــتن برچسب 
سرويس مدرســه تخلف كند دستگاه ناظر بر 
نحوه ارائه اين خدمــات قطعا برخورد خواهد 
كــرد از مردم هــم مجدد تقاضــا مى كنيم كه 
تخلف هاى سرويس مدارس را به شماره هاى 
اعالم شــده گزارش دهند تا رســيدگى شود 
چرا كه امنيت و سالمت دانش آموزان براى ما 

اولويت داشته و مهم است.

وقتى دانش آموزان سرگردان سرويس كارخانجات مى شوند

سرويس مدارس زيرذره بين نظارت

■ در روش ساماندهى ســرويس مدارس(مينى بوس ها) هر راننده فقط اجازه داشتن يك 
سرويس دارد

■ تعداد رانندگان مينى بوسى كه 2 يا چند سرويس داشته اند
■ در ســاعت ديگر امكان خدمات  دهى به ســاير واحد ها را ندارند و اگر راننده اى چند 

سرويس ارائه مى كند خارج از طرح ساماندهى سرويس مينى بوس مدارس است
■ سال قبل در حدود 14 هزار تخلف سرويس مدارس مانند اضافه سرنشين، نبستن كمر بند  

ايمنى، صحبت هنگام رانندگى با تلفن همراه و مانند آن را اعمال قانون كرده است
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نگاه

قبول  را  آن  نماينــدگان 
هم  اســتاندار  ندارنــد 
يكي  يكــي  مي گويــد 
شغل ها بايد عنوان شوند. 
از طرفــي هم آن طور كه 
گفته مي شــود اين آمار 
ارايه  كشور  آمار  مركز  را 
كار  اداره  البتــه  مي كند. 
آمار ايجاد اشــتغال را از 
مي گيرد  اجتماعي  تأمين 
ارايه  را  آن  جلسات  در  و 

مي كند

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

علت افزايش ناچيز 
قيمت مسكن چه بود؟

 يك كارشــناس بازار مسكن با بيان اينكه ثبات بازارهاى رقيب از 
يك طرف و سياســت هاى انبساطى دولت منجر به رونق نسبى بازار 
مسكن در مهرماه شده است، گفت: حداقل تا سه سال آينده نمى توان 
انتظار تحول جدى در معامالت مســكن داشــت و قيمت ها جهش 

نخواهد كرد.
سلمان خادم المه بيان كرد: در حال حاضر عمده تقاضاى فعال در بازار 
مســكن، تقاضاى مصرفى است و سرمايه گذارى و سفته بازى چندان 
جواب نمى دهد. اينكه بازار مســكن بعد از دو افت ماهيانه با توقف 
كاهش قيمت و افزايش معامالت مواجه شد مى تواند به سياست هاى 
انبساطى دولت و بانك مسكن مربوط باشد كه اثر كوچكى روى بازار 

مسكن گذاشت.
وى افزود: از ســوى ديگر بازارهاى رقيــب مثل طال، ارز و بورس با 
ثبــات مواجه بودند كه تركيب اين عوامل باعث اثرگذارى روى بازار 
مسكن شــد. اما به طور كلى در حوزه مسكن تعادل عرضه و تقاضا 
برقرار نيست. طرف تقاضا با توجه به افزايش شديد قيمت ها به شدت 
تحت فشار است. به همين دليل روال عادى و نرمال را در بازار مسكن 

شاهد نيستيم.
اين كارشــناس بازار مسكن با بيان اينكه بعيد است در آينده نزديك 
تحرك اساســى و اتفاق ويژه اى در حوزه معامالت مســكن ايجاد 
شــود، به ايسنا گفت: تا زمانى كه تكليف متغيرهاى اثرگذار بر بازار 
مسكن معلوم شود شــرايط ركودى در بازار مسكن ماندگار خواهد 
بود. ممكن اســت تحــركات كوچكى مثل آنچــه در مهر ماه اتفاق 
افتــاد روى دهد اما رونق ايجاد نخواهد شــد. به هر حال قيمت ارز 
به يكباره 3/5برابر شــده كــه البته هم اكنون به يك جايگاه نســبتًا 
باثبات ترى رســيده اســت. افزايش قيمت ارز به كاهش ارزش پول 
ملى و افت اقتصاد منجر شــده و قيمت كاالها متناسب با اين افت، 

به روز شده است.
خادم الملــه تصريح كرد: اگر همين ثبات در بازارهاى موازى از جمله 
بازار ارز باقى بماند مى توان انتظار داشــت كه قدرت خريد متقاضيان 
مســكن به تدريج در بازه سه تا چهار ساله افزايش يابد. بدين معنا كه 
از يك طرف با ثبات قيمت مسكن مواجه باشيم و از طرف ديگر تورم 
ثابت بماند. يعنى ثبات قيمت اســمى و كاهش قيمت واقعى مسكن 
را شــاهد باشــيم كه در آن صورت با افزايش سطح درآمد عمومى، 
تحرك به شــكل تدريجى در بازار مسكن ايجاد مى شود. اگر اوضاع 
مشــابه دوره هاى گذشته باشد خروج از ركود حداقل سه سال زمان 

خواهد برد.
به گفته خــادم المله، افزايش 22 درصدى معامــالت و افزايش 0.4

درصدى قيمت مســكن شــهر تهران در مهرماه نسبت به شهريورماه 
نمى تواند يك تحول جدى در بازار مسكن محسوب شود.

خيالتان راحت؛ سپرده هاى بانكى ماليات ندارد
 درپى مطرح شدن دريافت ماليات از سود سپرده هاى بانكى، رئيس 
كل بانك مركزى اعالم كرد: اخذ ماليات از ســود سپرده هاى بانكى به 

هيچ وجه صحت ندارد.
به گزارش ايســنا، عبدالناصر همتى درباره مطرح شــدن اخذ ماليات 
از ســود ســپرده هاى بانكى، گفت: اين موضوع را من هم در برخى 
ســايت ها ديده ام امــا هيچ گونه بحثى در دولت و ســاير مراجع مهم 

تصميم گيرى اقتصادى در اين زمينه مطرح نشده است.
طبق اعالم بانــك مركزى، همتى تاكيد كرد كــه برنامه اى براى اخذ 

ماليات از سود سپرده هاى بانكى نداريم.

38درصد برنامه كشت گندم محقق شد
 مجــرى طرح گندم وزارت جهاد كشــاورزى با بيان اينكه تا اول 
آبانماه 38 درصد برنامه كشت گندم محقق شده است، برآورد كرد در 

سال زراعى جارى 14.5 ميليون تن گندم در كشور توليد شود.
اســماعيل اسفنديارى پور با بيان اينكه 2 ميليون هكتار گندم آبى و 4
ميليون هكتار گندم ديم در كشور كشت مى شود، اظهارداشت: برنامه 
امســال كشت گندم در كشــور حدود 6 ميليون هكتار است و دوره 
كشت نيز 100 روز از اوايل مهرماه تا هفته اول دى ماه طول مى كشد.

وى با اشاره به اينكه حدود 99 درصد كشت در فصل پاييز انجام مى 
شود، افزود: كشت از اقليم سرد كشور(استانهاى غرب و شمال غرب) 
شروع مى شود ســپس در مناطق معتدل و بعد از آن در اقليم خزر و 

مناطق گرم و خشك صورت مى گيرد.
مجرى طرح گندم وزارت جهاد كشاورزى به مهر گفت: تا اول آبانماه  
حدود يك ميليون و 920 هزار هكتار گندم ديم كشــت يعنى حدود 
48 درصد برنامه كشت ديم محقق شده است ضمن اينكه حدود 350

هزار هكتار نيز گندم آبى كشــت و نزديك به 18درصد برنامه كشت 
آبى محقق شده است.

وى با اشــاره به اينكه در مجموع حدود 2 ميليون و 300هزار هكتار 
گندم در كشور كشت شده است، گفت: در مجموع حدود 38 درصد 

برنامه كشت محقق شده است.
اســفنديارى پور با بيان اينكه بارندگى هاى اخير موجب شده شرايط 
كشــت مطلوب باشد، افزود: ميزان كشــت تقريبا مشابه سال گذشته 
است. وى با بيان اينكه زراعت در كشور ما گندم بنيان است، افزود: در 
كشاورزى، تاريخ كشت بسيار مهم است؛ كشاورزان بايد اين مساله را 
مورد توجه قرار دهند و اقليم سرد كشور كه زمان كشت شان فرارسيده 
بايد به موقع اين كار را انجام دهند كه در حال حاضر اين اقدام روند 

خوبى را طى مى كند.
مجرى طرح گندم با اشاره به تامين 470 هزار تن بذر براى كشاورزان 
گندمكار گفت: حدود 67 رقم انواع بذر آبى و ديم منطبق با شــرايط 
اقليمى هر منطقه، توســط شركت هاى بخش خصوصى و با نظارت 
وزارت جهاد كشاورزى توليد و در اختيار كشاورزان قرار مى گيرد و 

مشكلى از نظر تامين بذر نداريم.
اين مقام مسئول درباره اينكه گفته مى شود سطح زير كشت نسبت به 
مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است، اضافه كرد: االن براى قضاوت 
درباره كاهش سطح زيركشت زود است و بايد صبر كنيم كشت تمام 
شــود؛ در حال حاضر فقط حدود 38 درصد كشت انجام شده و البته 
هنوز براى تكميل، زمان كافى وجود دارد؛ اما با اين ميزان كشت هيچ 

قضاوتى نمى توان كرد.

مايحتاج روزانه چقدر گران شد؟
 از 24 قلم كاالى خوراكى كه در سبد مايحتاج روزانه خانوارها قرار مى گيرد فقط سه 

مورد نسبت به پارسال ارزان شده و مابقى با افزايش قيمت همراه بوده است.
روند رو به رشــد تورم متوقف شــد، كاهش تورم نقطه به نقطه(تغيير شاخص نسبت به  
ماه مشابه سال قبل) كه از چند ماه قبل آغاز شده بود و تورم ساالنه نيز در مهرماه ايستاد 

و كاهشى شد.
در حال حاضر تورم ســاالنه به حدود 42 درصد و تورم نقطه به نقطه حدود 28 درصد 
است كه نشان مى دهد هزينه خانوارها براى تهيه مجموعه اى يكسان از كاال و خدمات در 

مهر امسال نسبت به همين ماه در سال گذشته افزايش داشته است.
در بيــن گروه هاى مختلف كاالهاى خوراكى و مجموعه اى كه معموال در ســبد روزانه 
مصرفى خانوارها وجود دارد در برخى موارد كاهش قيمت نســبت به گذشته ثبت شده 
كه محدود است و در اغلب كاالها افزايش قيمت وجود دارد كه با سرعت كمترى اتفاق 

افتاده است.
اين در حالى است بيشترين افزايش قيمت به چاى بسته اى با 87 درصد، گوشت 68 و شير 
61 درصد اختصاص دارد. هر بسته نيم كيلويى چاى از 29 هزار تومان در مهرماه پارسال 

با 27 هزار تومان افزايش به 56 هزار تومان رسيده است.
هر كيلوگرم گوشت گوســفندى از 58 هزار تومان به 98 هزار تومان رسيده كه رشد 40 

هزار تومانى دارد. هر ليتر شــير نيز از متوســط 3600 به 5800 تومان رسيده كه رشد 61 
درصدى آن را نشان مى دهد.

در ســاير اقــالم نيــز روغــن مايــع 900 گرمــى بــه طــور متوســط 1300 تومــان، 
ــران  ــان گ ــاز 600 توم ــرم پي ــر كيلوگ ــان و ه ــرغ 3400 توم ــرم م ــر كيلوگ ه

شــده اســت.
اما در اين بين گوجه فرنگى از كيلويى 4400 تومان در مهر پارسال با كاهش 1900 تومانى 

به طور متوسط به كيلويى 2500 تومان رسيده است.
همچنين تخم مرغ حدود 1100 تومان در هر كيلو وســيب درختى حدود 300 تومان در 

هر كيلو كاهش قيمت داشته اند.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى - نوبت دوم
ــه شــماره ع/2-98/148 شــركت آب و فاضــالب  ــدان ب ــه جــوالن شــهر هم اجــراى شــبكه جمــع آورى فاضــالب در ســطح منطق
اســتان همــدان (ســهامى خــاص) در نظــر دارد بــه عنــوان دســتگاه مناقصه گــزار اجــراى شــبكه جمــع آورى فاضــالب در ســطح 
منطقــه جــوالن شــهر همــدان بــا بــرآورد اوليــه 26/523/208/811 ريــال بــر اســاس فهرســت بهــاى شــبكه جمــع آورى و انتقــال 
فاضــالب ســال 98 را بــه پيمانكارانــى كــه داراى حداقــل رتبــه 5 آب و گواهينامــه تأييــد صالحيــت ايمنــى از وزارت تعــاون كار و رفاه 
اجتماعــى بــا ســابقه انجــام حداقــل يــك پــروژه مرتبــط در 5 ســال گذشــته باشــند (جهــت دارنــدگان رتبــه 5)، از طريــق ســامانه 

تــداركات الكترونيكــى دولــت (ســتاد) واگــذار نمايــد.
ــامانه  ــق درگاه س ــاكات از طري ــه پيشــنهاد و بازگشــايى پ ــا ارائ ــناد مناقصــه ت ــت اس ــزارى مناقصــه از درياف ــه مراحــل برگ  كلي
ــد  ــام خواه ــوان 2098007001000016 انج ــماره فراخ ــه ش ــه آدرس www.setadiran.ir ب ــتاد) ب ــت (س ــداركات الكترونيكــى دول ت
شــد. الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــى، مراحــل ثبت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــى امضــاى 

الكترونيكــى را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.
■  تاريخ انتشار آگهى در سامانه ستاد: 1398/8/8

■ هزينــه خريــد اســناد مناقصــه: 300/000 ريــال اســت كــه مى بايســت بــه حســاب ســپهر بانــك صــادرات شــماره 0101396197001 
ــز  ــداركات الكترونيكــى دولــت واري ــام شــركت آب و فاضــالب اســتان همــدان از طريــق درگاه بانكــى موجــود در ســامانه ت ــه ن ب

گــردد.
■ مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1398/8/8 لغايت 1398/8/14 تا پايان وقت ادارى 

■آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت 1398/8/25 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)
■ تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1398/8/26 ساعت 10 سالن جلسات مناقصه گزار 

ــركت  ــن ش ــد تضمي ــده باي ــنهاد دهن ــه پيش ــت ك ــال اس ــاع كار: 1/326/160/441 ري ــد ارج ــركت در فرآين ــن ش ــغ تضمي ■  مبل
ــورخ  ــماره 123402/ت50659ه م ــه ش ــى ب ــالت دولت ــن معام ــه تضمي ــاده 6 آيين نام ــف م ــد ال ــق بن ــاع كار را طب ــد ارج در فرآين
1394/9/22 ارائــه نمايــد. اصــل تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع كار عــالوه بــر بارگــزارى در ســامانه مى بايســت در پاكــت الك 
و مهــر شــده حداكثــر تــا پايــان وقــت ادارى مــورخ 1398/8/25 بــه دبيرخانــه شــركت آب و فاضــالب اســتان همــدان بــه نشــانى 

منــدرج در فراخــوان تحويــل و رســيد دريافــت شــود.
نشــانى مناقصه گــزار: همــدان، ميــدان بيمــه، جنــب اداره ثبــت احــوال، آب و فاضــالب اســتان همــدان و ســاعت ادارى (شــنبه تــا 

چهارشــنبه 7:45 تــا 14:15 و پنجشــنبه 7:45 تــا 13:15)
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضويــت در ســامانه: مركــز تمــاس 41934-021 دفتــر ثبــت نــام: 88969737 

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

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

آگهى مناقصه عمومى (مرحله اول) نوبت دوم 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان 

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى ذيل را طبق نقشه و مشخصات فنى موجود براساس فهرست بهاى 
سال 1398 از طريق برگزارى مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد 

در امور مربوطه كه تمايل همكارى دارند واگذار نمايد .
■ نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

■ انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى است .
■  ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت 90 روز معتبر بوده و براى 90 روز  ديگر قابل تمديد باشد.

■ تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هيأت وزيران
مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در 

مناقصه انجام دهند.
■  كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر از مورخه 98/8/8 تا مورخ 98/8/12 دريافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1398/8/22 نسبت به بارگزارى اسناد به صورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند. 
در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت مهر و موم شده تا ساعت 14مورخ 1398/8/22 به دبير خانه شركت الزامى مى باشد .

■  بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز پنجشنبه مورخ 1398/8/23 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت طبق آدرس مزبور انجام مى شود.
■  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس حاصل نمايند .

■  الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در 
مناقصه وي ضبط مي گردد .

■  به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد 
مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

■  تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.
■  ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.

■  برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .
■  آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك

www.iets.mporg.ir :   پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور  ■
www.Abfarhamedan.ir  :   شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان  ■

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

روستا/پروژه
مجتمع

مدت اجرا   شهرستان
(ماه) 

مبلغ ضمانتنامه شاخص تعديلمبلغ اوليه    (ريال)
(ريال)

حداقل 
رتبه

تهيه 
مصالح

اجراى مخازن و تجهيز ايستگاه هاى پمپاژ 
سرچاه و بين راهى مجتمع فيض آباد همراه 

با محوطه سازى  

پيمانكارآب760,200,000دارد815,203,899,353فامنين

شماره مناقصه : 983035
روز شنبه مورخ :1398/8/11

غزل اسالمي»
 كمتر از دو ماه اســت كه استاندار رويه 
خود را در برخورد با آمار اشتغال و مديران 

تغيير داده است. 
در اين مدت اين سومين بار است كه برخي 
مديران در تيررس او قرار مي گيرند. دوهفته 
قبل شــاهرخي در جلسه اقتصاد مقاومتي به 
عملكــرد چند مدير (كه ظاهراً فقط دو مدير 
بودند) انتقاد كرد و پس از اشاره به مشكالت 
پروژه «عصر طاليي» مديري را غيرمســتقيم 
خطاب قرار داد و گفت كه «يا بايد پروژه را 
نگه داريــم و يا مدير كل را حفظ كنيم»، كه 
دو روز بعد مدير كل راه وشهرســازي استان 
استعفا داد و به وزارتخانه رفت. آن روز آمار 
اشــتغال هم مورد انتقاد استاندار بود، اما در 
جلســه شــوراي برنامه ريزي روز پنجشنبه 
انتقاداتي به مراتب تندتر از جلســات قبل به 

آمار اشتغال داشت. 
آن طــور كه در خروجي خبرگزاري تســنيم 
قرار گرفته،  اســتاندار در اين جلســه گفته 
كه «برخود حرام مى دانم كه يك مســئول در 
جلســات ما اطالعات اشتباه ارايه بدهد چرا 

كه اين كار خيانت به مردم است.» 
خبرگزاري فارس هم از زبان اســتاندار در 
همين جلسه نوشته: «بايد تمام شغل هايى كه 
در اســتان ايجاد شده تك تك عنوان شود و 
به اطالع عموم برســد، ارايه آمار اشــتباه از 
ســوى مديران را خيانت بــه خودم و مردم 

مى دانم.»
شاهرخي در عين حال در برابر انتقاداتي كه 
از ايــن حوزه كرده از حــوزه مديريتي چند 
مدير ديگر تمجيد كرده است. وي واگذاري 
پروژه هــاي نيمه تمام بــه بخش خصوصي 
و ســرمايه گذاري در همدان را چشــمگير 
عنــوان كرده و در تمجيد از مديري گفته كه 
همدان  استان  ملى،  دســتگاه هاى  «مفتخريم 
را حائز رتبه اول جذب ســرمايه گذار اعالم 

كرده اند.» 
آن طور كه، هم شــاهرخي و هم اســتاندار 
ســابق بارها تأكيــد كرده اند نــرخ بيكاري 
توسط استان ارايه نمي شود بلكه اين آمار را 
مركز آمار تهيه مي شود و استان نمي تواند آن 

را تحريف كند.
ــه  ــنبه گفت ــه روز پنجش ــتاندار در جلس اس
در  كــه  شــغل هايى  تمــام  «بايــد  كــه 
اســتان ايجــاد شــده تــك تــك عنــوان 
ــه  ــد». البت ــوم برس ــالع عم ــه اط ــود و ب ش
ــردم  ــته م ــال گذش ــد س ــته چن ــن خواس اي
ــري  ــان تصدي گ ــي در زم ــوده حت ــم ب ه

در  اســتانداري،  منصــب  بــر  شــاهرخي 
هميــن روزنامــه در يادداشــتي يــادآوري 
در  كــه  «آمارســازي هايي  كــه  كرديــم 
حوزه هــاي مختلــف در اســتان صــورت 
مي گيــرد موجــب شــده تــا بودجــه برخــي 
از بخش هــا كاهشــي باشــد و يــا حتــي 
ــدان  ــار، هم ــن آم ــا اي ــرا ب قطــع شــود. زي
ــود و  ــوب مي ش ــوردار محس ــتاني برخ اس
هنــگام تقســيم بودجه هــا بخشــي از آن 
ــق  ــوردار تعل ــتان هاي كم برخ ــه اس ــه ب ك
مي گيــرد بــه همــدان تخصيــص نيابــد. 

همــدان  تــا  مي شــود  موجــب  هميــن 
نهايــت  در  و  بيفتــد  عقب تــر  هــرروز 
ــتاني  ــدان اس ــود، هم ــار موج ــالف آم برخ

باشــد.»  فقيــر  و  كم برخــوردار 
درست از ســالي كه نرخ اشتغال يك دفعه 
تك رقمي شــد مانور تبليغاتي روي آن هم 
باال رفت و مردم به نرخ بيكاري حساس تر 
شدند. در سال 88 نرخ بيكاري 18 درصد، 
در ســال 89 اين عدد به 13/9 درصد و در 
ســال 91 نرخ بيكاري اســتان همدان 9/1
درصد و ســال بعد 7/7 درصد اعالم شد. 
نرخ بيــكاري همدان از ســال 91 تاكنون 
تك رقمي بــوده، اين در حالي اســت كه 
اين اســتان صنعتي نيســت و تا چند سال 
قبل جزو اســتان هاي با آمــار بيكاري باال 
محسوب مي شــد. اما در چند سال گذشته 
همــدان در صدر اشــتغال قرار داشــته و 
جزو اســتان هاي برتر محســوب مي شود. 
اين آمار نشــان مي دهد كــه مديران مرتبط 
با ايجــاد اشــتغال از مديــر كل اداره كار 
گرفته تا صنعت و معدن، شركت شهرك ها، 
دانشــگاه ها، علوم پزشكي و كميته امداد كه 
16 درصد از اشتغال اســتان را ايجاد كرده 
است! در ايجاد اشتغال دخيل هستند و بايد 
مورد تقدير قرار بگيرند. اما چند سال است 
كه ضدونقيض ها اجازه نمي دهد مردم درك 
كنند كه ايجاد اشــتغال به عهده چه كسي و 
يا كدام ارگان است. زيرا وقتي كه آمار تك 
رقمي بيكاري اعالم مي شــود گفته مي شود 
اين آمار توســط مركز آمار ارايه شــده و 

اســتان در تهيه آن دخيل نبــوده اما وقتي 
بحث آمارســازي مطرح مي شود معموالً به 
طور غيرمســتقيم اين مديــر كل اداره كار 
اســت كه از او انتقاد مي شــود. اكنون چند 
ماه است كه نرخ بيكاري روبه كاهش رفته 
به طوري كه نرخ بيكاري در 3 ماه تابستان 
98، عــدد 6/5 را نشــان مي دهد اما برخي 
مســئوالن به آماري كه براي اشــتغال ارايه 
مي شــوند، مي تازند! نمايندگان آن را قبول 
ندارند اســتاندار هم مي گويــد يكي يكي 
شــغل ها بايد عنوان شــوند. از طرفي هم 
آن طور كه گفته مي شــود اين آمار را مركز 
آمار كشور ارايه مي كند. البته اداره كار آمار 
ايجاد اشتغال را از تأمين اجتماعي مي گيرد 

و در جلسات آن را ارايه مي كند. 
ــي  ــن اجتماع ــازمان تأمي ــن س ــن اي بنابراي
اســتان اســت كــه بايــد آمــار تفكيــك شــده 
ــه از  ــاني ك ــداد كس ــي تع ــد. يعن ــه كن اراي
شــغل خــود اخــراج مي شــوند و بيمــه 
بازنشســتگان،  مي شــود،  كنســل  آنهــا 
مي گيرنــد  بيــكاري  بيمــه  كــه  كســاني 
طــور  بــه  را  جديــد  بيمه شــده هاي  و 
جداگانــه بدهــد تــا تعــداد ايجــاد شــغل در 

ــود.   ــخص ش ــدان مش هم
ايــن كــه در جلســه اي يــك مديــر در 
جلســات  در  و  بگيــرد  قــرار  تيــررس 
ــا  ــرد ت ــرار بگي ــاد ق ــورد انتق ــف م مختل
تضعيــف شــده و رفتــن را بــه مانــدن 
زمــان  در  نمي توانــد  بدهــد،  ترجيــح 
ــد.  ــاز باش ــتان كارس ــراي اس ــات ب انتخاب

مديران را با احترام بدرقه كنيم

دعواى آمار يا بهانه تغيير
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به بهانه نشست هيأت مدير پاس
پاس نياز به تشكيالت و مديريت جديد دارد

سليمان رحيمى »

 هفته گذشــته هيأت مديره باشــگاه پاس همدان در دفتر استاندار 
تشكيل جلسه داد و مشكالت اين تيم را بررسى نمود.

اين جلسه نيز همچون جلسات گذشته خروجى مثبتى به دنبال داشت و 
همگى از رفع مشكالت پاس و تزريق پول در آينده اى نزديك خبر دادند 

و باز هم وعده و وعيد به هواداران دادند تا دلخوش باشند.
بزرگواران حاضر در جلســه از تصميم گيرنده هاى اســتان محسوب 
مى شوند و در ظاهر همگى به مشــكالت و نارسايى هاى پاس بزرگ 
اشراف دارند ولى چرا اين مشكالت برطرف نمى شود تا اين تيم نفس 

راحتى بكشد معمايى است كه حل آن سخت به نظر مى رسد.
قطب ســوم فوتبال كشور كه زمانى ســر به آسمان مى كشيد و در قاره 
كهن براى تيم هاى بزرگ آسيايى شاخ و شانه مى كشيد امروز در مخارج 
روزمره خود مانده و توانايى حتى تأمين آب معدنى را ندارد دوســتان 
بزرگوار همه به اين مشــكل واقف هستند اما قصد حل آن را ندارند يا 

نمى خواهند داشته باشند.
پاس مشــكل مديريتى دارد و تا زمانى كه اين مشكل از سر شاخه حل 
نشود راه به جايى نخواهيم برد. پاس بايد به اساسنامه خود رجوع كند و 
مشكل تيم را ريشه اى حل كند. دوستان اگر به واقع عالقه دارند قدمى 
ماندگار در پاس بردارند بايد تعريفى جديد از هيأت مديره و تشكيالت 

تيم داشته باشند.
شاهرخى استاندار همدان عالقه مند به ورزش و پاس است و در حدل 
توان از اين تيم حمايت كرده است. پاس بودجه تعريف شده اى ندارد 
و اســتاندار نيز با شرايط اقتصادى حاكم بر كشور دستش باز نيست و 
نمى تواند كمك چندانى به پاس داشته باشد بهترين راه براى برون رفت 

از اين بن بست تعريف مديريت جديد براى پاس است.
پيشنهاد مى شود استاندار به عنوان متولى شماره يك پاس به عنوان رئيس 
مجمع از دور پاس را مديريت كند و اقدام به معرفى هيأت مديره قوى 

و قابل قبولى براى پاس داشته باشد.
شاهرخى با توجه به مسئوليتى كه در استان دارد وقت چندانى ندارد كه 
به پاس بيشــتر توجه داشته باشد وجلسات چند ماه يك بار نيز دردى 
از ايــن تيم دوا نمى كند اما اگر از دور مديريت كند و يك هيأت مديره 
ورزشى، اقصتادى و سياسى تعريف كند آنگاه مى تواند عملكرد هيأت 
مديره را در جلســات مجمع زير ذره بين ببرد و بهتر و بيشــتر به پاس 

كمك كند.
اگــر بتوان يك هيــأت مديره خوبى براى پاس تعريــف كرد اين تيم 
مى تواند در كمترين زمان خود را به راه اصلى برساند و آنگاه يكنواخت 
حركت كند در هيأت مديره اى كه هم وزنه اقتصادى داشته باشد و هم 
وزنه ورزشى مى توان به نتايج عملكرد آن اعتماد كرد و اين هيأت مديره 
بــا انتخاب مديرى مدبر، كاردان و اهل فن به عنوان مدير عامل راه هاى 

درآمدزايى را پيدا كرده تا پاس بتواند به دوران طاليى خود برگردد.
همــه اعضاى هيأت مديره پاس از عالقه مندان پاس هســتند اما راه را 

اشتباه مى روند.
وزارت ورزش كــه مالك دو تيم بزرگ ســرخابى اســت هيچگاه در 
جزئيــات دخالت نمى كند و به عنوان رئيس مجمع براى دو تيم هيأت 
مديره انخاب كرد و امور را به خود سرخابى ها مى سپارد و دوستان عزيز 
نيز مى توانند از اين سياست پيروى كرده و با تعريف جديد هيأت مديره 

مشكالت اين تيم را حل كنند.
در اين صورت هيأت مديره اشراف كامل به مديرعامل و اركان باشگاه 
خواهد داشت و در جلســات هفتگى يا ماهانه خود امور تيم را رصد 
كرده و موانع را بر مى دارند. وجود چهره هاى اقتصادى در هيأت مديره 
مى تواند مشــكالت مالى اين تيم را كاهــش داده و آنها راه هاى جذب 
ســرمايه را پيدا كرده و با تزريق به موقع پول به بدنه پاس كادر فنى و 

بازيكنان با انگيزه بااليى در زمين حاضر خواهند شد.
سرمربى نبايد دغدغه امورى را داشته باشد كه به او ربطى ندارد و بايد 

تمام توان خود را صرف مسائل فنى كند تا راندمان تيم باال برود.
تيم پاس بايد در اول فصل رديف بودجه اش مشخص شود تا با توجه 
به داشــته خود قدم به بازار نقل و انتقاالت گذاشته و در حد توان خود 
خريد كند و هيأت مديره نيز با رصد كردن چگونگى هزينه ها از انباشت 

بدهى ها جلوگيرى كند.
پاس بزرگ نياز به مديران بــزرگ و برنامه ريزى بزرگ دارد تا دوباره 
بتواند در بين بزرگان فوتبال كشــور قد علم كرده و دوباره همان پاس 

بزرگ همدان شود.

رقابت داغ در ليگ جوانان استان
 هفتــه ســوم از رقابت هاى مرحلــه دوم ليگ جوانــان قهرمانى 
باشگاه هاى استان گراميداشت شهيد محسن حججى با انجام 3 بازى 
دنبال شد و تيم هاى شهردارى همدان، شهردارى مريانج و علم و ادب 

همدان مقابل حريفان خود به پيروزى رسيدند.
در همــدان تيم شــهردارى مريانج با 3 گل تيــم نگون بخت پاس را 

شكست داد تا اميدهايش براى رسيدن به صدر جدول افزايش يابد.
در ديگــر ديدار تيم علم و ادب همدان ميزبان ياوران مالير بود كه در 
يك بازى پرگل 3 بر 2 ميهمان خود ياوران را با شكســت بدرقه كرد 
تا نخســتين برد خود را جشــن بگيرد. دو تيم مدعى ياران كورش و 
شــهردارى همدان نيز در نهاوند به مصاف هم رفتند كه در اين بازى 
شــهردارى همدان با ارائه فوتبالى برتر موفق شد مقابل ميزبان خود 5 

بر يك پيروز شود و با تفاضل گل بهتر به صدر جدول تكيه بزند.
در اين ديدار دو تيم در نيمه نخســت فوتبالــى نزديك و برابر را به 
نمايش گذاشــتند و تيم شــهردارى تنها موفق شد توسط اميرحسين 

حميدپور در دقيقه 7 به گل برترى دست يابد.
اما در نيمه دوم آتش بازى شهردارى آغاز شد ابتدا فرشيد حمزه اى در 
دقيقه 59 و ســپس اميرحسين حميدپور در دقيقه 67 گلزنى كردند و 
ياران كوروش در دقيقه 68 يكى از گل ها را پاســخ دادند اما شاگردان 
على احمد فرخى مهر پا پس نكشيدند  ودو بار ديگر توسط امير لطفى 
در دقيقه 80 و مرتضى صفرى در دقيقه 90 گلزنى كردند تا در نهايت 
5 بر يك پيروز شــوند و شانس خود را براى كسب قهرمانى افزايش 
دهند.در پايان هفته ســوم شــهردارى از دو بازى با 6 امتياز و تقاضل 
گل مثبت 7 صدرنشــين است شهردارى مريانج با همين تعداد امتياز 
و تفاضل گل مثبت 6 دوم اســت و ياران كورش با 6 امتياز و تفاضل 

منفى دو در رده سوم قرار دارد.
جدال قهرمانى بين دو تيم شهردارى همدان و شهردارى مريانج است 
و شايد آراى كميته انضباطى در ديدار نيمه تمام اين دو تيم سرنوشت 

قهرمانى را رقم بزند.
بازى هاى آينده سرنوشت قهرمانى را رقم خواهد  زد.

حيف كه اين رقابت ها تك دوره اى اســت و اگر رفت و برگشت بود 
تيمى كه واقعاً مســتحق قهرمانى بود قهرمان مى شد و اميد داريم كه 
هيأت و كميته مســابقات در فصل بعد مســابقات را طوالنى  برگزار 
كند هر چند خــود تيم ها به دليل كاهش هزينه هاى راضى به طوالنى 
شدن مسابقات نيســتند كه ايمد است با حل مسائل مالى اين مشكل 

حل شود.

استقبال از كيميا زارعى قايقران همدانى

 مراســم اســتقبال از كيميا زارعى دارنده دو مدال برنز مسابقات 
قايقرانى قهرمانى آسيا با حضور مديركل ورزش و جوانان برگزار شد.
مســابقات فينال رقابت هاى روئينگ قهرمانى آســيا در كره جنوبى 

برگزار شد و ملى پوشان استان صاحب سه مدال برنز شدند.
در اين مسابقات در بخش دونفره سبك وزن بانوان قايق ايران با تركيب 

كيميا زارعى قايقران خوب استان بر روى سكوى سوم آسيا ايستاد.
همچنين در رقابت فينال روئينگ چهارنفره سبك وزن بانوان تيم ايران 
با تركيب مريم اميدى پارســا و كيميا زارعــى دو قايقران همدانى و 
زينب نوروزى و شكيبا وقوفى ســوم شدند و مدال برنز رقابت ها را 
كســب كردند.گفتنى است مريم اميدى پارســا ديگر مدال آور استان 
در اين رقابتها به دليل پيگيرى امور شــخصى در تهران در اين مراسم 

حضور نداشت.

در ليگ دسته سوم كشور 
پيروزى شهردارى مريانج 
و شكست ذوب فلزات بهار 

 هفته نهم از رقابت هاى ليگ دسته سوم كشور جام آزادگان با انجام 
شش بازى در شهرهاى مختلف دنبال شد در اين هفته تيم شهردارى 
مريانج در خانه به يك پيروزى شــيرين دست يافت اما ذوب فلزات 

بهار با يك گل در سنندج مغلوب آبيدر اين شهر شد. 
 شهردارى مريانج در ورزشگاه خانگى خود ميزبان تيم شاهين زنجان 
بود در اين بازى تيم شــهردارى اجازه پرواز به شــاهين نداد و با سه 
گل بال و پر اين تيم را چيد و با شكست سنگينى همدان را ترك كرد 
شــهردارى با اين پيروزى تا حدودى وضعيت خود را در جدول سر 
و ســامان داد در اين ديدار ابتدا محمد پورشعبان پيام آور شادى بود 
وى در محوطه جريمه صاحب توپ شــد و با يك بغل پاى زيبا گل 
اول بازى را به ثمر رســاند ســپس نوبت به شاهين رفيع زاده رسيد تا 
گلزنى كند. وى در گوشــه محوطه 18 قدم صاحب توپ شد و وقتى 
ديد دروازه بان حريف جلو كشــيده توپ را از باالى ســر او به كنج 
دروازه فرستاد تا نيمه اول اين بازى با دو گل به سود شهردارى مريانج 

به پايان برسد.
 در نيمه دوم نيز شاگردان محمود الماسى تيم برتر ميدان بود و شاهين 
رفيع زاده در اين نيمه نيز موفق شد گلزنى كند تا در نهايت شهردارى 
مريانج با ســه گل تيم شاهين را شكست بدهد و جمع امتياز خود را 
به عدد 8 رســاند اما ديگر تيم اســتان ذوب فلزات بهار در سنندج به 
مصاف آبيدر اين شــهر رفت تيم بهارى در اين ديدار على رغم بازى 
نســبتاً خوبى كه ارائه داد در نهايت با يك گل مغلوب حريف شد تا 

تيره روزى هاى اين تيم تداوم داشته باشد.
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پيشخوان
رئيس ورزش و جوانان نهاوند خبر داد:

راه اندازى نمايندگى ورزش و جوانان
 در شهرهاى «برزول» و «گيان»

 رئيس ورزش و جوانان نهاوند از آغاز فعاليت نمايندگى ورزش و 
جوانان در شهرهاى برزول و گيان خبر داد.

 مهرداد ســعدى نژاد در جمع روساى هيأت هاى ورزشى نهاوند عنوان 
كرد: اقدامات خوبى در حوزه توسعه ورزش شهرستان نهاوند انجام شده 
كه ازجمله آن ها مى توان بــه راه اندازى نمايندگى ورزش و جوانان در 

شهرهاى برزول و گيان از توابع شهرستان نهاوند اشاره كرد.وى گفت: 
در حــال حاضر ايــن نمايندگى ها هركدام با دارا بــودن 8 تا 9 هيأت 
ورزشى در حال فعاليت هستند كه اميدواريم در آينده اى نه چندان دور 
همين مهم باعث پيشرفت همه جانبه شهرستان نهاوند در حوزه ورزش 

و جوانان شود.
رئيس ورزش و جوانان نهاوند با اشــاره به فعاليت پروژه هاى ورزشى 
شهرستان نهاوند على رغم كمبود منابع مالى گفت: خوشبختانه در بحث 
زيرساخت هاى ورزشى پروژه هاى خوبى طى 3 سال گذشته در نهاوند 
تعريف شــده كه در حال حاضر به صورت ميانگيــن داراى 70 درصد 

پيشرفت فيزيكى هستند.
وى ادامه داد: خوشــبختانه در آســتانه مسابقات كشــورى ووشو در 
شهرستان نهاوند خوابگاه ورزشــى نهاوند در مجموعه ورزشى بانوان 
با جذب اعتبار از سازمان برنامه بودجه كشور تجهيز و مسابقات ووشو 

بدون نياز به امكانات خارج از اداره ورزش و جوانان برگزار شد.
ســعدى نژاد با اشــاره به اينكه اداره ورزش و جوانان نهاوند از ابتداى 
سال تاكنون 43 ميليون تومان اعتبار دريافت كرده است، گفت: از ابتداى 
سال 130 اعزام ورزشكار به مسابقات استانى انجام شده كه نيازمند تأمين 

اعتبار جهت استمرار اين مهم و پرداخت مطالبات هستيم.

كيك بوكسينگ بانوان 
استان در كبودراهنگ

 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: 
مســابقات كيك بوكسينگ بانوان استان 
همدان به ميزبانــى كبودراهنگ برگزار 

مى شود.
نايب رئيــس هيأت رزمى شهرســتان 
كبودراهنــگ با بيان ايــن مطلب اظهار 
داشت: اين مســابقات باحضور بانوان 
رزمى كار سراسر اســتان از 24 آبان ماه 

در كبودراهنگ برگزار مى شود.
پرستو قيطاســى در خصوص رده هاى 
ســنى شــركت كننده در ايــن دوره از 
رقابت ها افزود: مسابقات انتخابى كيك 
بوكسينگ استان در 4 رده سنى نونهاالن، 
برگزار  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
مى شــود.وى در پايان خاطرنشان كرد: 
پرطرفدار  رشته هاى  از  بوكسينگ  كيك 
در شهرســتان كبودراهنــگ اســت.و 
ورشكاران در اين رشته عالوه بر تخليه 
هيجانــى در رينگ مســابقه و تأثيرات 
مثبت بــر روح و روان منش پهلوانى را 

نيز فرا مى گيرند.

كبدى بازان همدانى 
در مسابقات جهانى

 مســابقات جهانى كبــدى جوانان 
جهان در جزيره كيش برگزار مى شوند.

ايــن رقابت ها بــا شــركت 16 تيم از 
قاره هاى آمريكا، اروپا، آســيا و افريقا از 
15 آبان ماه در جزيره كيش ايران برگزار 
مى شود.تيم ملى كبدى جوانان كشورمان 
نيز با تيمى قدرتمنــد در اين رقابت ها 

شركت دارد و از مدعيان مى باشد.
در تركيــب تيم كبدى ملى كشــور نام 
دو كبدى كار جوان اســتان نيز به چشم 
مى خورد. ميالد جبــارى و محمدرضا 
كبودراهنگــى كبدى بــازان اســتان در 
تركيب تيم ملى هســتند كــه با بدرقه 

مسئوالن استان راهى كيش شدند.
همچنين در اين رقابت ها دو داور استان 
قضاوت خواهند كرد. كيانوش سليمانى 
و حامد اســالمى داوران دعوت شــده 

استان در اين رقابت ها هستند.

پايان دوره مربيگرى 
درجه ژيمناستيك 

 دوره مربيگرى ژيمناستيك هنرى و 
تمديــد كارت درجه 3 بانوان با حضور 
33 شــركت كننده به مدت چهار روز 
برگزار شــد.دوره مربيگرى ژيمناستيك 
هنرى درجه 3 و تمديــد كارت بانوان 
با همكارى هيأت ژيمناســتيك استان و 
بهار به مدرســى خانم باقريان به مدت 
4 روز در خانه ژيمناســتيك شــهيدان 
حســينى شهرســتان بهار با حضور 33 
شــركت كننده با برگزارى كالس هاى 

تئورى و عملى به پايان رسيد
شــركت كنندگان پس از كســب نمره 
قبولــى در آزمــون ايــن دوره كارت 
مربيگرى درجه ســه را از فدراســيون 
ژيمناستيك كشور دريافت خواهند كرد.
الزم به ذكر اســت شركت كنندگان اين 
دوره از شهرستان هاى مختلف لرستان، 
البرز ،مازندران، همدان ،كردستان بودند.

مسابقات ددليفت انتخابى 
استان

 مسابقات اســتانى ددليفت انتخابى 
استان جهت اعزام به مسابقات كشورى 
در چهــار رده ســنى نوجوانان،جوانان 
بــا  پيشكســوتان  و  بزرگســاالن   ،
حضــور 95 ورزشــكار بــه ميزبانــى 
شهرســتان همدان برگزار شد . در اين 
رقابت ها ورزشــكارانى از شهرستانهاى 
همدان،نهاوند،كبودراهنگ،اســداباد، 
تويســركان ،اللجيــن، مالير،فامنين به 
ميزبانى شهرستان همدان در سالن تختى 
با هم رقابت كردند ودرپايان نفرات برتر 

انتخاب شدند.
در بزرگســاالن : همدان ،پدافند هوايى 

غرب وتويسركان اول تا سوم شدند.
در جوانان::باشــگاه اساطير كبودراهنگ 
،باشــگاه جاويد اللجين  وشهرســتان 
همدان عناوين اول تا ســوم را به خود 

اختصاص دادند.
در نوجوانان : باشــگاه جاويد اللجين، 
پدافنــد هوايــى غــرب وشهرســتان 

همداننفرات برتر شدند.
در پيشكســوتان:پدافند هوايــى غرب 
،شهرستان همدان دوم و باشگاه اساطير 

كبودراهنگ اول تا سوم شدند.

 تيــم فوتبال نونهاالن شــهردارى همدان 
قهرمان پيش هنگام ليگ نونهاالن استان شد.

مرحلــه پايانى رقابت هاى فوتبــال نونهاالن 
قهرمانى باشگاه هاى استان گراميداشت شهيد 
اميرحسين فضل اللهى فردا با انجام دو بازى به 
آخر خط خواهد رسيد تا پرونده اين رقابت ها 
نيز همچون نوجوانان با شناخت قهرمان بسته 

شود.
تيم فوتبال نونهاالن شهردارى همدان در حالى 
كه يك هفته به پايان اين رقابت ها باقى مانده 
اســت عنوان قهرمانى را به نام خود ثبت كرد 
و جشن قهرمانى راه انداخت. در هفته پنجم 
اين رقابت ها تيم فوتبال شــهردارى كارناوال 
گل به راه انداخت و تيم شــهردارى مريانج 
را با 10 گل مغلوب ساخت تا قهرمانى خود 
را مســجل كند. در اين بازى عرشيا ذكاوت 
پور 3 گل محمد رمضانى 2 گل، سينا شريفى، 
محمداميــن ميرزايــى، محمدمانى صباحى، 
ابوالفضل رمضانى و اميرمهدى شكوفه افسر 
براى شهردارى گلزنى كردند تا قهرمانى خود 

را با جشنواره اى از گل جشن بگيرند.
در ديگر ديدار اين گروه دو تيم شــهيد امينى 
و علم و ادب نيز به تســاوى 3 بر 3 دســت 
يافتنــد تا به قهرمانى زود هنگام شــهردارى 

كمك نمايند.
اســتان  قهرمانى  نونهاالن  فوتبال  رقابت هاى 
امسال با شــركت 11 تيم شهردارى همدان، 
اكباتان همدان، ياران كوروش، ياوران مالير، 
عقاب اسدآباد و شــهردارى مريانج در گروه 
اول و علم و ادب همدان، شهيد امينى همدان، 

پاسارگاد نوين نهاوند، ستاره سرخ تويسركان، 
فاتح اسدآباد و پاس همدان و شاهين همدان 
در گــروه دوم به صورت تك دوره اى برگزار 
شد و در پايان دور مقدماتى تيم هاى شهردارى 
همدان و مريانج از گروه نخســت و تيم هاى 
علم و ادب و شهيد امينى همدان از گروه دوم 
به مرحله نهايى صعــود كردند. 4 تيم صعود 
كرده به صورت دوره اى و رفت و برگشــت 
با هم ديدار كردند و حاال در پايان هفته پنجم 
تيم شــهردارى همدان با كسب 4 پيروزى و 
يك شكست 12 امتيازى شد و يك هفته قبل 
از اتمام مسابقات قهرمانى خود را مسجل كرد. 
دو تيم شهيد امينى و علم و ادب نيز 8 امتيازى 
هســتند و بازى هاى هفته پايانــى تأثيرى در 
سرنوشت تيم ها نخواهد داشت در روز پايانى 
در دو ديدار تشريفاتى شــهردارى همدان با 
شهيد امينى و علم و ادب با شهردارى مريانج 

به مصاف هم مى روند.
شــهردارى همدان در مرحله اول با كســب 
5 بــازى و 15 امتياز مطلق بــا 20 گل زده و 
بــدون گل خورده به عنــوان تيم اول صعود 
كرد. شــاگردان محمود خدابخشى در مرحله 

دوم نيز 4 پيروزى و تنها يك شكست مقابل 
علم و ادب را كســب كردند و با 20 گل زده 
و تنهــا 3 گل خورده و در مجموع با 40 گل 
زده و 3 گل خورده بهترين نمايش را به اجرا 
گذاشتند و با كســب قهرمانى ليگ نونهاالن 
اســتان به عنوان نماينده استان به رقابت هاى 

ليگ منطقه اى كشور راه يافتند.
اسامى تيم نونهاالن شهردارى همدان:

آرين عزيــزى، مهرداد زارعى، ســيدعباس 
موسوى، مانى صباحى، اميرحسين جعفرى، 
عليرضا عباســى، پارســا نامور، محمدامين 
ميرزايى، حســين ميرزايى، ســينا شــريفى، 
اميرمحمد زارعى، اميررضا بيات، اميرمهدى 
شكوفه افســر، عرشــيا ذكاوت پور، پارسا 
عرب خواه، ابوالفضل رمضانى، اميرحســين 
بهرامــى، محمد رمضانى، محمــد رضايى، 
ماهــان بيگ لــو، محمدرضــا على نقــى و 

محمدرضا بلورى 
سرمربى: محمود خدابخشى 

مربى: مجيد محبى 
سرپرست: على پناهى 

مدير آكادمى: هادى بلورى نوين 

 تيــم فوتبال پاس در يــك بازى خوب و 
برتر موفق شد ميهمان خود شهردارى بم را با 
شكست بدرقه كند و با كسب 3  امتياز خود 
را تا رده سوم جدول رده بندى باال بكشد و از 

مدعيان قهرمانى باشد.
هر دو تيم شهردارى و پاس تا پايان هفته هفتم 
نتايج قابل قبولى گرفته اند و توانسته اند خود را 

در باالى جدول قرار دهند.
البته اين جايگاه هر چند از نظر روحى روانى 
خوب است اما سخت فريبنده و ناامن است 
اگر نگاهى به جدول بياندازيم خواهيم فهميد 
كــه فاصله چندانى با تيم هــاى پايين جدول 
نداريم و با يك برد و باخت به يكباره مى توان 

از اوج به زير كشيده شويم.
هر دو تيم با كســب نتايج رضايت مند نياز به 
حمايت و پشتيبانى دارند تا بتوان اين جايگاه 
را مستحكم كرد و در بازى هاى آينده نيز نتايج 
خوبى بگيرند پاس در مصاف با شهردارى بم 
فوتبال روان و قابل قبولى ارائه داد و نشان داد 
كه اين تيم با تكيه بر همين بازيكنان مى توان 

نتايج بهترى را رقم زد.
شهامت و جسارت احمد جمشيديان در اين 
بازى ستودنى بود او به چند بازيكن استراحت 
داد تا جوانان جوياى نام خود را نشــان دهند 
و الحق نيز نشان دادند كه چيزى از بازيكنان 
فيكس كم ندارند پاس نه تنها در درون زمين 
نتيجه گرفــت بلكه در روى نيمكت نيز نمره 

قبولى گرفت.

پــاس و شــهردارى بازى هاى ســختى را 
پيش رو دارند و اين تيم ها نياز به حمايت 
مالــى دارند تا با شــور و انگيزه بااليى در 
مســابقات شــركت نمايند.توجه مسئولين 
اســتان به اين تيم ها مى تواند نتايج خوبى 

به همراه داشته باشد.
در جدول گروه دوم 3 تيم 10 امتيازى 3 تيم 6
امتيازى و دو تيم 8 امتيازى قرار دارند و يك 
برد و باخت مى تواند باعث ســقوط و صعود 

چند پله اى باشد.
سبزپوشــان هفته آينده دربى غرب كشور را 
پيش رو خواهند داشــت ودر همدان ميزبان 

بعثت كرمانشاه خواهد بود.
دو تيم 10 امتيازى پاس و بعثت كرمانشاه در 
ديدارى 6 امتيازى و حســاس به مصاف هم 

خواهند رفت.
بازيكنــان جوان پاس و كادر فنى نبايد فريب 
جايگاه خود در جــدول را بخورند و بدون 
آنكه غرور را به اردوى خود راه دهند بايد با 
انگيزه و توان باال تمرين كنند و براى كســب 

پيروزى هاى ديگر تالش كنند.
شــهردارى نيز اين هفته راهى گناوه خواهد 
شــد و در جهنم اين شهر بازى سختى دارد.

شــهردارى همدان با 11 امتياز در رده چهارم 
قرار دارد.

دو تيم نماينده اســتان آغاز خوبى داشته اند و 
اميدواريم كه اين آغاز خوب پايان بهترى را به 
همراه داشته باشد و با صعود حداقل يكى از 
دو تيم به دسته اول هواداران خونگرم همدانى 

را شاد كنند.

شهردارى 
قهرمان فوتبال نونهاالن استان

پنجم)  استان (هفته  نونهاالن  رده بندى  جدول 
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1712+1203-54شهردارى همدان1
18+52211110شهيد امينى2
18+5221109علم وادب همدان3
-19-5423--5شهردارى مريانج4

نمايندگان استان در جمع مدعيان

جايگاه پاس و شهردارى در جدول فريبنده است 

آگهى افراز 
برابر وارده شــماره 1335 آقاى  عزت ا... عبادى اهور فرزند عباداله از اين اداره 
تقاضاى افراز سهمى خود را به ميزان 2200 مترمربع (دو هزار و دويست) جهت 
احداث دامدارى (گوسفند دانى) از پالك  اصلى 211 واقع در بخش پنج همدان 

رزن قريه تازه كند را نموده.
آدرس اكثر مالكين را نيز اعالم ننموده اند اينكه به اســتناد ماده 18 آيين نامه 
اجرايى اسناد رسمى از كليه صاحبان حقيقى و حقوقى و مالكين مشاعى دعوت 
رأس ساعت 10 صبح وقت ادارى روز چهارشنبه مورخه 98/8/22 در محل وقوع 
حاضر تا مورد درخواســت توسط نماينده و نقشه بردار اعزامى بازديد به عمل 
آيد ضمناً عدم حضور مالكين مشــاعى و صاحبان حق مانع از عمليات افرازى 
نمى شــود چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد در همين روزنامه چاپ و مدت آن 

ده روز مى باشد.
(م الف 76)

رضا شيرخانى خرم 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن
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■ دوبيتي:
بهرجان سوز هجر افروتنى بى همه دل ز آتش غم سوتنى بى  

اگر شاه و گدايى دوتنى بى كه از دست اجل بر تن قبايى  
باباطاهر

دستگاه نوار قلب 12 كاناله توليد شد
 محققان در يك شــركت دانش بنيان موفق به توليد دستگاه نوار قلب 
12 كاناله شدند.به گزارش معاونت علمى و فناورى، در بررسى كمبودها و 
جستجو براى پايش نيازهاى بخش هاى مختلف طبيعى است كه موضوع 
مهمى مانند ســالمت مردم و درمان عمومى داراى اولويت باالترى باشد.

دستگاه نوار قلب پيشرفته و داراى كاربرى هاى به روز، از جمله محصوالتى 
است كه تقريباً هر مركز بيمارســتانى و درمانى در كشور به آن نياز دارد. 
مسائلى مانند نوسانات نرخ ارز و يا محدوديت در واردات مى تواند در روند 
هميشگى واردات اخالل ايجاد كند. نوار قلب در تعريف پزشكى به تغييرات 
پتانسيل الكتريكى ناشى از تحريك عضله قلب گفته مى شود كه دستگاه ثبت 
كننده آن يعنى الكتروكارديوگراف به مرور پيشرفت كرد و اطالعات پيشرفته 

ترى از وضعيت عمومى بيمار در اختيار تيم درمانى قرار داد.

ابداع فناورى مقاوم سازى بتن توسط 
محقق ايرانى

 بتن يكى از فرآورده هاى به دست آمده از سيمان است كه اگر با 
سرعت بااليى خشك شود، احتمال ترك خوردن آن افزايش مى يابد 
و يك محقق ايرانى روش جديدى براى حل اين مشكل يافته است.

به گزارش مهر، بتن از تركيب ســيمان با آب و شــن و ماسه توليد 
مى شــود و اگر اين تركيب با ماليمت خشك نشود، نتيجه كار بتنى 
غيرمقاوم اســت. دانشمندان با افزودن خاكســتر زغال سنگ به اين 

تركيب توانسته اند بر مقاومت و استحكام بتن بيافزايند.
تا پيش از اين براى تنظيم ســرعت خشك شدن سيمان از اقداماتى 
مانند اســپرى كردن تدريجى آب بر روى آن استفاده مى شد، اما اين 

روش ها وقت گير و غيردقيق است.

تبليغات سياسى در توئيتر ممنوع شد
 جك دورسى مدير ارشد اجرايى توئيتر تمام تبليغات سياسى در 
اين شــبكه اجتماعى را ممنوع كرده اســت.به گزارش ايسنا ، توئيتر 
در واكنش به افزايش نگرانى ها درباره گســترش اطالعات اشتباه در 
سراسر رسانه هاى جمعى، تمام تبليغات سياسى در سرويس خود را 
ممنوع كرده است. اين اقدام توئيتر با سياست فيس بوك كه همچنان 
از تبليغات سياسى (حتى تبليغات اشتباه) پشتيبانى مى كند، در تضاد 

است. 
جك دورســى مدير ارشد اجرايى توئيتر در مجموعه اى از پيام هاى 

توئيترى اين اخبار را اعالم كرد.
او در اين باره نوشت: هرچند آگهى هاى اينترنتى قدرت تاثيرگذارى 
زيادى دارد، اما اين قدرت ريسك هاى زيادى در حوزه سياست دارد. 

ساخت نمايشگرى كه از شيشه ضدگلوله 
هم سخت تر است

 نوعى ماده شبيه خاك رس ابداع شده است. براى توليد اين ماده 
نوعى كانى ســخت به نام لعل استفاده شده است. با كمك اين ماده 
مى توان نمايشــگرى محكم و شفاف ساخت كه از شيشه ضدگلوله 
سخت تر است.به گزارش مهر ، ارتش آمريكا نوعى ماده شبيه خاك 
رس شــفاف و فلزى ابداع كرده كه در آينده به توليد نمايشگرهاى 
بسيار محكم منجر مى شود.اين خاك در حقيقت از يك كانى سخت 
و بلورين به نام لعل ساخته شده كه بسيار سخت تر و البته سبك تر از 
شيشه ضدگلوله است. لعل از اكسيد منيزيم، آلومينيوم و آهن ساخته 
شده اســت. محققان ادعا مى كنند مى توان از آن براى محافظت از  

خودروها و هواپيماها استفاده كرد.

بررسى ژنتيكى يك خانواده مبتال به كليه 
پركيست توسط محققان كشور

 يك خانواده مبتال به بيمارى اتوزومال بالغ كليه پركيست به منظور 
شناســايى جهش هاى ژنتيكى منجر به بــروز اين بيمارى در جامعه 

ايرانى مورد بررسى ژنتيكى قرار گرفتند.
به گزارش مهر، بيمارى كليه پركيســت، يك بيمارى اتوزومال غالب 
اســت كه چهارمين علت نقص هاى منجر بــه از كار افتادگى كليه 
محســوب مى شود. اين بيمارى به نسبت 1 از 400 تا 1 از 800 نفر، 
بسته به جامعه مورد بررسى، شيوع دارد و تمام قوميت ها در سراسر 
جهان ممكن است به آن مبتال شوند.به منظور بهبود امكان تشخيص، 
مشــاوره ژنتيكى و درمان اين بيمارى الزم اســت مطالعاتى بر پايه 

جمعيت انجام شود. 

همدان ميزبان 400 ميهمان داخلى 
و خارجى در تئاتر كودك

 بيســت و ششمين جشــنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان همدان، ميزبان 52 مهمان خارجى 
و 350 مهمان داخلى از 13 اســتان كشــور خواهد 

بود.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان در 
ستاد استانى بيست و ششمين جشنواره بين المللى 
تئاتــر كودك و نوجــوان همدان كــه عصر امروز 
در دفتر معاون سياســى، امنيتى استاندارى همدان 
برگزار شد،با اشاره به اينكه نمايش  هاى جشنواره 
بيســت و ششم در هفت سالن شــهر همدان اجرا 
خواهند شد، افزود: با هماهنگى هاى انجام گرفته، 
هشــت شهرستان استان نيز از برنامه هاى جشنواره 

استفاده خواهند كرد.
احمدرضا احســانى با اشــاره به اينكه 20 نمايش 
خيابانى در مناطق محروم و حاشــيه شهر اجرا مى 
شود، بيان كرد: در ايام جشنواره، دو تريلى سيار كه 
بــه همت كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
به برنامه هاى جشنواره پيوسته، در دو نوبت صبح و 

بعداز ظهر چهار نمايش اجرا مى كنند.
اين مقام مسئول اضافه كرد: از مجموع چهار نمايش، 
دو نمايــش در نوبت صبح و در شهرســتانها و دو 
نمايش در نوبت بعداز ظهر در حاشــيه شهر به اجرا 

مى پردازند.
وى تاكيد كرد: اجرايى شــدن برنامه هاى حاشــيه 
شهر به همكارى تمامى دســتگاه ها نياز دارد چرا 
كه در صدد هســتيم مناطق مختلف شهر را تحت 
پوشش قرار دهيم.مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان همدان درباره فعاليت دبيرخانه جشــنواره 
بيســت و ششــم اظهار كرد: دبيرخانه جشنواره از 
ارديبهشــت و به طور جدى از شهريور آغاز به كار 
كرده اســت و عالوه بر برنامــه ريزيهاى داورى و 
گروههاى بين المللى، اقدامــات اصلى در همدان 

پيگيرى مى شود.
وى جشــنواره بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان 
همدان را دومين رويداد مهم فرهنگى، هنرى كشور 
پس از جشــنواره فجر دانست و گفت: اميدواريم با 
همكارى دســتگاههاى استان در برگزارى جشنواره 
همانند ســالهاى پيش، جشــنواره فيلم كودك را به 
همدان بازگردانيم.رئيس جشنواره بيست و ششم با 
توضيح اينكه تبليغات شهرى از امروز هشتم آبان ماه 
آغاز مى شود، بيان كرد: جدول زمان بندى اجراها در 
حال آماده سازى است و به زودى اعالم مى شود.در 
ادامه جلسه ستاد استانى بيست و ششمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان، مديران كل 
دستگاههاى استانى گزارش برنامه ريزيهاى خود در 

جشنواره بيست و ششم را ارائه دادند.
بيست و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان همدان از 16 تا 21 آبان ماه با شــعار"تئاتر، 
كودك، طبيعت" و به دبيرى مجيد قناد برگزار خواهد 

شد.

جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
جريان ساز است

 جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان جريان ساز است 
و برنامه ريزى براى برگزارى اين جشــنواره بايد به گونه اى باشــد كه 

تئاتر كودك درطول سال به اهداف خود برسد. 
يك كارگردان تئاتر با عنوان اين مطلب  گفت: اين نمايش به موضوع 
هويت نوجوانان مى پردازد؛ نوجوانان به طور معمول به پرســش هاى 
متعددى در راســتاى شكل گيرى شخصيت خود روبه رو مى شوند و به 
دنبال كشــف استعدادهاى خود هستند و در اين نمايش سعى شده به 

اين پرسش ها پرداخته شود.
روح اله ســنائى دشتى كه با نمايش «سفر جادويى» در بخش خيابانى 

جشنواره بيست و ششم حضور دارد .
به اهميت شعار اين دوره از جشنواره با عنوان «كودك، طبيعت و تئاتر» 
خاطرنشان كرد: هنرمندان همواره نگاهى موشكافانه به طبيعت و حفظ 
آن دارنــد و در آثار نمايشــى به ويژه در حوزه كــودك نيز مى توانند 
با آگاه ســازى كودكان، از آســيب ها جلوگيرى كنند؛ زيرا بسيارى از 
مشــكالتى كه انســان ها در طبيعت ايجاد مى كنند به عدم آگاهى آنها 

بازمى گردد.
سنائى دشــتى در بخش ديگر صحبت هاى خود با بيان اينكه  تئاتر 
خيابانى تئاتر تصوير است، يادآور شد: با توجه به اينكه تماشاگران 
اين ســبك از تئاتر رهگذران هســتند و بدون تهيه بليت و آمادگى 
قبلــى، به طور ناگهانى در موقعيت قرار مى گيرند، بايد شــكل اجرا 
در تئاتر خيابانى به گونه اى باشــد كــه مخاطب را جذب كرده و از  
ديالوگ محور خارج شــود و به ســمت رنگ و لعاب بخشــيدن به 

اثر برود.
وى با اشــاره به اينكه تئاتر كودك به دليل ارتباط داشــتن با روحياتى 
پاك ويژگى منحصر به فردى دارد، گفت: كودكان بسيار خوش انرژى 

هستند و توليد آثار براى اين قشر سنى جذابيت بااليى دارد.
اين هنرمند تئاتر تأكيد كرد: جشنواره تئاتر كودك و نوجوان به خوبى 
برگزار مى شود و انتظار مى رود شرايط بهترى در جشنواره حاكم شود 
تا بتواند بازخورد الزم را داشــته و در طول سال نيز با جريان سازى در 

تئاتر به مقصد و اهداف خود برسد.
 برگزارى جشنواره هاى تئاتر در بهبود كيفيت آثار توليدى 

اثرگذار است
يــك كارگــردان ديگر تئاتر كــودك و نوجــوان گفــت: برگزارى 
جشــنواره هاى تئاتر تاثير قابل توجهى در بهبــود كيفيت آثار توليدى 

دارد.
هيام احمدى كه با نمايش «آينده مال بچه هاست» در جشنواره همدان 
شــركت كرده اســت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع 
طبيعت نه تنها در تئاتر كودك بلكه در نمايش بزرگســاالن نيز چندان 
مورد توجه نبــوده، در حاليكه اگر در خصــوص طبيعت روى ذهن 
كودكان سرمايه گذارى شود، نتيجه قابل توجهى در حفظ محيط زيست 

خواهد داشت.
احمــدى با تأكيد بر اينكه خيابانى بــودن تئاتر كمك زيادى به جذب 
مردم به نمايش مى كند، يادآور شد: ويژگى بارز تئاتر خيابانى ارتباطى 
نزديك با تماشاگر و اســتفاده از آنها در نمايش است؛ به گونه اى كه 

مخاطب احساس كند كه ديده مى شود.
اين هنرمند افزود: با توجه به اينكه نمايش خيابانى به بيان مسائل روز 

در جمع مردم مى پردازد؛ تماشاگران را درگير مى كند.
وى گفت: بهتر است در نمايش خيابانى نيز همچون تئاتر صحنه اى، 
جشــنواره هاى بيشترى برگزار شــود تا بتواند به بهبود كيفيت آثار 
توليــدى در اين بخش كمك كند. بيســت و ششــمين جشــنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان با شــعار «كودك، طبيعت و تئاتر» 
از 16 تــا 21 آبان ماه در همدان ميزبــان هنرمندان و عالقمندان به 

بود. خواهد  تئاتر 

■ حديث:
امام صادق(ع):

سه چيز است كه مؤمن براى آنها حسابرسى نمى شود : غذايى كه مى خوَرد، جامه اى كه 
مى پوشد و همسر شايسته اى كه به او كمك مى كند و به واسطه او دامنش را [از گناه ،] 

پاك نگه مى دارد .      
الكافي : ج 6 ص 280 ح 2

سينـما

■ قد  س1............... ............... هزار تو- كروكوديل
 شاه كش

■ قد  س2...... .................  سال دوم دانشكده من
■ فلسطين1 .......  در خونگاه - ماجراى نيمروز 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج

.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير
من - ماجراى نيمروز

■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 
و من 

مريم مقدم  »
 جهانگرد است و اغلب جاذبه هاى گردشگرى 
دنيا را ديده اســت حاال در فضــاى مجازى 320 
هــزار طرفدار و دنبال كننــده دارد. كتابى با عنوان 
تهران تا ونكور نوشته اســت حاوى يك سفرنامه 
كه ديدنى هاى شرق تا غرب در آن ملموس است.  
رشــته تحصيلى اش گردشگرى اســت و به گفته 
خودش تا امروز 2500 تور گردشــگرى اجرا كرده 
اســت كه 1800 تور در كشور تركيه متمركز بوده 

است . 
حاالخوب يا بــد روزگار همدان را مقصد ســفر 
خود قــرار داده اســت و حضــور وى در كميته 
گردشگرى مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى 
اسالمى شــهر همدان فرصتى رقم زد تا گزيده اى 
از گفتگوى وى با همدان پيام با هدف هر آنچه در 

همدان ديده است را بگوييد منتشر شود. 
بنياميــن رضايــى جهانگردى 33 ســاله و پويا در 
گردشگرى اســت وقتى روبرويم مينشيند تسلط بر 
آداب گردشــگرى در رفتارش كامال هويداســت . 
وى  همدان را  شــهرى با پتانســيل هاى غنى در 
گردشــگرى و مهــد مفاخر بيشــمارى مى خواند 
مشاهيرى كه البته مى گويد شناساندن آنها به مردم 
شــهر و گردشــگران مغفول مانده است .  رضايى 
همــدان را داراى جاذبه هاى گردشــگرى متمركز 
در  مركز شهرهاى اســتان ميداند البته جاذبه هايى 
كه معرفى آنها در قالب يك نقشــه تاشده در دست 

گردشگران مغفول مانده است .
مــى گويد ،  از تاريخ تا طبيعت در همدان همه در 
دسترس گردشگر است از شكوه معمارى شهرى و 
ميدان مركزى ميگويد و خروجى اين سفر  تصاوير 
جذابى ميشــود كه حاال  در صفحــه پر مخاطب 
اينســتاگرام وى كه بيش از 320 هزار دنبال كننده 

دارد باالى 30 هزار بار ديده شده است .
اين جهانگرد امروز ويديو هاى متعددى از ســفر 
خود به كوچه پــس كوچه هاى همدان در صفحه 
شخصى خود گذاشته است كه قطعا تاثير متمايزى 
در معرفى ظرفيتهاى همدان درعرصه ملى و جهانى 

به دوستداران سفر خواهد گذاشت  
اما ....

اين اما هزار ســوال بى جواب بــه دنبال دارد كه 
اميدواريم  باز هم مســئوالن شهرى و گردشگرى 
در برابر پاســخ به آنها ســكوت نكنند و براى رفع 
معضالت گردشگرى همدان از نگاه يك جهانگرد 
جوان راهكارهايى بيانديشند  تا مبادا اين موارد از 

يادها برود. 
بنيامين رضايى وقتى خاطرات 48 ســاعت توقف 

و گشــت و گذار در همدان را مــرور ميكند مى 
گويد به عنوان كسى كه فيلم ها و تصاوير سفرش 
ديده ميشــود " همدان را نخواستم بد نشان دهم " 
چون چيزهــاى بد هم ديدم . وقتى راه جمالت را 
به وصف حال گردشــگرى همدان مى كشاند مى 

گويد: 
■  ورودى هاى نامناســب شهر و كارتن بدست ها 

از توصيفات زيبايى همدان فاصله داد.
■ در شــهر خبرى از تنديس مشاهير متعدد همدان 

نيست. 
ابهت معمارى و تاريخى مســجد جامع همدان و 
شــكوه بازاربا بوى نامتبوع سرويس هاى بهداشتى 

از خاطر گردشگر ميرود.
■ اقالم تبليغاتى گردشــگرى به نقشــه و تراكت 
خالصه نميشــود و الزم براى شناساندن همدان به 
مسافران تيشرت، مگنت يا ... با تصاوير گردشگرى 

تهيه شود .
■   رانندگــى همدانيها در خيابان هاى شــهر تامل 

برانگيز اســت و رعايت نكــردن قوانين راهنمايى 
رانندگى در اغلب مسير ها تقريبا مشهود است 

صحبت ها كه به اينجا ميرســد با خود مى انديشم 
اينكــه تصور كنيم ما مى توانيــم عارى از عيب و 
نقص باشيم محال اســت اما دور از انتظار نيست 
اگر بخواهيم يكى از 10 شهر مطرح ايران در حوزه 

جذب گردشگر باشيم. 
به نقل از مســعود ملكى كار شــناس ارشد برنامه 
ريــزى گردشــگرى كه در اين نشســت توصيف 
جهانگرد از همدان حضور داشــت ؛  وب سايت ها 
و انسانهاى پرمخاطب اين روزها در فضاى مجازى 
امــروز  يكــى از ابزارهاى بازاريابــى در صنعت 
گردشــگرى هســتند كه تاثيرى قوى بــر اعتماد 
مشترى هاى بالقوه و گردشگران  دارند و مى توانند 
به عنوان ابزارى در جهــت ايجاد همهمه به منظور 
تبليغات دهان به دهان الكترونيكى استفاده شوند. 

وى مــى گويد : يك ويديــوى غير حرفه اى و يا 
حتى  حرفه اى، متن مناســب با نوشــتار خوب، 

اطالعات مفيد از مقاصد سفر باعث افزايش اعتماد 
گردشــگران و دنبال كنندگان اين افراد در شــبكه 

هاى اجتماعى مى شود. 
همچنين انتشــار تصاوير جاذبه هاى گردشگرى و 
نكات مثبت و حتى منفى در صفحات اينســتاگرام 
افراد پر مخاطب همچون جهانگردان شهير  باعث 
مى شود خدمات برنام ريزان و فعاالن گرد شگرى 
در هر زمان و هر مكان قابل دســترس و ملموس 
باشــد. ضمن آنكه وجود اين صفحات  سهولت 
ارجاع مشــتريان جديد به محصوالت گردشگرى 
يا خدمــات را فراهم مى كند. وب ســايت هاى و 
صفحات پر مخاطب شبكه هاى مجازى  اثربخش 
مــى توانند  بــه جز وظيفــه به اشــتراك گذارى 
اطالعات با مخاطبان كششــى نسبت به يادگيرى 
بيشــتر راجع به يك مقصد يــا بازديد يك مقصد 
جديد را نيز ايجاد كننــد كه صفحه اين جهانگرد 

چنين شرايطى را ممكن كرده است.
 به هر ترتيب تصاوير منتشــر شده در صفحات 
فضاى مجازى توسط جهانگردان همچون بنيامين 
رضايى   قادر هســتند توجه گردشگران را جلب 
كرده و موجب انتخاب مقاصد ســفر شوند پس 
بايد انعكاس نواقص و نقطه ضعف ها را در اين 
فضا جدى گرفت  . پس حضور چنين افرادى مى 
تواند براى همدان هم فرصت  و هم تهديد باشد 
فرصت اســت  البته اگر داشته هاى غنى فرهنگى 
و گردشــگرى در البالى كم و كاستى ها و نكات 
منفى شــهر در هم آميخته با تاريخ و تمدن ما گم 

نشود.

 غفلت از معرفى مشاهير در سطح شهر مشهود است

جهانگردى با 320هزار طرفدار درهمدان
■ ابهت معمارى و تاريخى مسجد جامع همدان و شكوه بازاربا بوى نامتبوع سرويس هاى بهداشتى از خاطر گردشگر ميرود

وزير ميراث فرهنگى تاكيد كرد:

ثبت شخصيت ها براى 
وزارت ميراث فرهنگى 

موضوعيت ندارد
■ ثبت ابوعلى سينا به نام كشورهاى 

آذربايجان و تركمنستان
 اين روزها ثبت شــخصيت علمى ابوعلى سينا 
به نام كشــورهاى آذربايجان و تركمنستان در اخبار 
متعدد منتشر ميشود . حاال درباره حفاظت فرهنگى 
از شخصيت علمى ابوعلى سينا وزير گردشگرى به 
خبرنگاران در حاشــيه جلسه دولت ميگويد : ما در 
يونســكو مى توانيم آثار تاريخى را ثبت كنيم كه به 
خوبى اين كار در جريان است، اخيرا ثبت زنجيره اى 
را با يك سرى ابتكارات در پيش گرفته ايم كه انجام 
مى دهيم اما خود شــخصيت ها براى ما موضوعيتى 

نداشته است.

على اصغر مونســان ، با عنوان اين مطلب گفت: من 
در جريان اين مساله نيستم، ما ثبت ميراث ملموس 
و ناملموس داريم و در بخش ميراث ناملموس هم 
آداب و ســنن هستند كه ثبت مى شوند نه اشخاص، 
شخصيت ثبت كردن تا به حال سابقه نداشته است

عضــو كابينه دولت دوازدهم همچنين با اشــاره به 
ســفر اخيرش به كشــور عمان با 60 نفر از فعاالن 
گردشــگرى بخش خصوصى، درباره گردشــگران 
ايران و عمان، گفت:  سياســت ارتقاى گردشگرى 
با كشــورهاى منطقه چندى است در دستور كار ما 
قرار گرفته، تالش مى كنيم گردشگرى منطقه اى كه 
در دنيا هم 70 درصد گردشــگرى را شكل مى دهد 

تقويت كنيم.
مونسان افزود: عمان يكى از كشورهايى است كه از 
بازارهاى هدف ماســت و لغو رواديد يك طرفه را 
با اين كشــور داشته ايم كه باعث ارتقاى گردشگرى 
شود و رشــد قابل مالحظه اى داشته ايم، به ويژه در 
موضوع گردشــگرى درمانى و سالمت كه در عمان 

رونق ويژه اى دارد.

وزير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
افزود: با دعوت وزير گردشــگرى عمان ســفرى 
به اين كشــور داشــتيم و موضوعاتى مورد بحث 
قرار گرفت. تســهيل گردشگرى بين دو كشور از 
موضوعاتى بــود كه روى آن كار شــد، و تفاهم 
نامه اى بين دو كشــور به امضا رسيد كه بر اساس 
آن كمك كنيم به ســطح گردشگرى بين دو كشور 

ارتقا پيدا كند.
مونســان، عمان را يكى از بازارهــاى خوب براى 
صنايع دســتى ايرانى دانســت و ادامه داد: مقامات 
عمان توافق كردند كه مســير شــكل گيرى بازارها 
هموار شــود، عالقه مندى بسيارى به صنايع دستى 

ما وجود دارد.
وى اظهار كرد: تبليغات گردشــگرى ميان دو كشور 
از موضوعاتى بود كه در تفاهم نامه مطرح شد، مساله 
لغو رواديد براى گردشــگران ايران هم مطرح شد و 
قرار شــد دوستان عمانى روى آن كار كنند و كمك 
كننــد اين اتفاق بيفتد.  ما خواهــش كرديم كه اگر 
هم لغو رواديد ممكن نيســت، به واسطه جلساتى 

كه عمانى ها در منطقه دارند 
مى توانــد هزينه هاى رواديد 
كاهش پيدا كند و صفر شود، 
قرار شــد عمانى ها روى اين 
موضوع كار كنند و نتيجه اش 
را بگوينــد. در بخش صنايع 
دستى موضوعاتى داشتيم كه 
مقرر شد كه نمايشگاه دائمى 

در كشور عمان داشته باشيم.
مونسان ابراز اميدوارى كرد با 
ويژه  برنامه هاى  رواديد،  لغو 
گردشگرى به نتيجه برسد و 

گفت: گردشگرى ســالمت و درمان و گردشگرى 
زيارت، حجــم قابل توجهى دارد، و گردشــگرى 
تفريحى چندى اســت با عمان آغاز شــده، مقاصد 
جديد گردشگرى هم به عمانى ها معرفى شد، مناطق 
شمالى ما، شمال غرب ما از نقاطى بود كه به عنوان 

به دنيا معرفى شد.
وى  افزود: قرار شــد تورهاى تركيبى كشــورهاى 

كروزهاى  باشيم،  داشته  عمان 
زيادى به اين كشــور رفت و 
آمــد دارند، مقرر شــد ، وزير 
كمــك كنــد، ادامــه حركت 
اين كروزها به ايران باشــد و 
بندرعباس،  مقصد  نخســتين 
شــود. اميدواريــم در ســال 
هاى آينده، شــاهد گردشگران 
تركيبى بيشترى از كشور عمان 
باشــيم و روابط گردشگرى با 

عمان ارتقاى زيادى پيدا كند.
فرهنگــى،  ميــراث  وزيــر 
گردشگرى و صنايع دستى، آمار گردشگرى در سال 
1398 را اين گونه تشريح كرد: آمار گردشگرى در 6 
ماهه اول خوشبختانه 5 ميليون ورودى داشته ايم كه 
على رغم شرايط تهديد كننده گردشگرى كه اطراف 
ما وجود دارد، توانسته ايم آمار خوبى را ثبت كنيم. 
حدود 26 درصد رشد داشته و اميد داريم كه از مرز 

10 ميليون گردشگر عبور كنيم.


