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رسانه هراسى 
مديران ترسو

 1- پــس از انقــالب تكــرار برخى 
جمالت براى مديران و مســئوالن حالت 
كليشــه اى پيدا كرد و همه آن جمالت را 
بنا به داليلى چون به روز و امروزى  بودن 

و خوشايند مردم تكرار مى كردند...
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رسانه هراسى مديران ترسو
 1- پس از انقالب تكرار برخى جمالت براى مديران و مســئوالن 
حالت كليشه اى پيدا كرد و همه آن جمالت را بنا به داليلى چون به روز 

و امروزى  بودن و خوشايند مردم تكرار مى كردند.
اين تكرارها كه در مواردى باورى به جمله گفته شده نبود، دليلى شد تا 
دورويى و بى عملى و فضاى شعارزده شاخصه غالب مديريت ها نسبت 

به برخى حوزه ها شود.
2- جمالت قشنگى درباره رســانه و مطبوعات را تقريبا تمام مديران 

حفظ كرده و همواره تكرار مى كنند.
از ركن چهارم دموكراسى تا پل ارتباطى بين مسئوالن و مردم و چشمان 
تيزبين جامعه و... جمالتى است كه در اهميت رسانه و مطبوعات شنيده 
شده و مديران با تكرار آن مى خواهند جايگاه مطبوعات و رسانه در ذهن 

خود را نمايان كنند.
3- به رغم بيان جمالتى زيبا در حوزه اطالع رسانى و رسانه و مطبوعات 
آنچــه نمايان تر بوده هراس از رســانه به ويژه رســانه مطالبه گر، نقاد، 

پرسشگر و محقق بوده است.
گويا تنها مطبوعات بله قربان گو شايســته صفاتى چــون ركن چهارم 
دموكراســى و ... هســتند و مطبوعات و رســانه هاى مستقل، منتقد، 
پرسشگر ، مطالبه گر و مردمى، به زعم اين دسته از مديران نه تنها رابطه اى 
با دموكراسى ندارند، بلكه بايد فضاى رسانه هراسى را براى آنها رقم زد 

تا در اين فضا، كارايى در حد رسانه نداشته باشند.
4- رسانه هراسى كار مديران ترسويى است كه از گردش آزاد اطالعات 
و دسترسى همگان به اطالعات هراس دارند و به رغم شعارهاى خوبى 
كــه در اين زمينه مى دهند مهر محرمانه را همواره همراه دارند تا بر هر 
نوع اطالعاتى صفت محرمانه دهند و مردم را از دريافت اطالعات عادى 
هم محروم كنند. اين دسته از مديران معموال رسانه را مزاحم كار خود 
مى دانند و كار رسانه را فضولى، عبور از خط هاى قرمز توهمى و ايجاد 
مشــكل براى همگان تفسير كرده و به دنبال بهره گيرى از تمام امكانات 

براى تعطيلى رسانه مى روند.
5- حــوادث ماه هــاى گذشــته نشــان داد كــه رسانه هراســى و 
پيشــگيرى از گــردش آزاد اطالعــات و توصيــه به همــكارى نكردن با 
رســانه ها، نه تنهــا مشــكلى را حــل نمى كنــد بلكــه خــود مشــكالتى 
را ايجــاد مى كنــد كــه كشــور بايــد مدت هــا هزينــه ايــن ندانــم كارى 
ــن شــكل،  ــه بدتري ــانه را ب ــدى در حــوزه رس ــى و ناكاربل و بى عمل
پرداخــت كنــد. اينكــه نتيجــه نظرســنجى ها نبايــد محرمانــه باشــد و 
بايــد در رســانه ها منتشــر و دربــاره آنهــا بحــث شــود، همچنــان كــه 
ــوان رســانه ها اســت  ــدى از ت مى شــود، نتيجــه شــجاعت در بهره من
ــه عقــب برداشــته اســت. و نشــان مى دهــد رســانه هراســى گامى ب

6- 2 ماه پايانى ســال و رويدادهاى آن، با كمك رســانه ها بهتر برگزار 
خواهند شــد و نبايد از ترس رسانه، اجازه ايجاد شرايط افزايش اميد و 

اعتماد را در جامعه محدود كرد.
حماسه ســازى نيازمند آگاهى بخشــى، اميدآفرينى و پاسدارى از اميد 
مردم با استفاده از مطبوعات و رسانه ها است وگرنه نتيجه رسانه هراسى 

موردنظر هيچ دلسوزى نخواهد بود.
7- شعاردادن كار ساده اى است، مى توان نوشت يا فرياد زد كه دانستن 
حق مردم است، اطالع رسانى مهم است، همه مديران از فضاى رسانه هاى 
استان و مطبوعات براى اطالع رسانى استفاده كنند، مطبوعات از اركان 
مردم ساالرى است و اين جمالت خوب را همچنان گفت و تكرار كرد 
اما قضاوت بر اساس شعارهاى ما انجام نمى شود بلكه مالك عمل است 
و اين عملكرد و ميزان همكارى با رسانه ها، پاسخگويى، انتقادپذيرى، 
دورى از اقدامات تخريبى عليه رســانه و دامن نزدن به رسانه هراســى، 
گام برنداشتن در تهديد اطالع رسانى، حمايت از انتشار و دسترسى آزاد به 
اطالعات است كه عالوه بر نشان دادن عملكرد رسانه اى يك مدير ميزان 

شجاعت يا ترس وى در مواجه با افكار عمومى را نشان خواهد داد.

لغزندگى زمين موجب آسيب ديدگى 4 همدانى شد
 در بازه زمانى 2 تا 5 بهمن ماه 4 نفر در سطح استان همدان دچار آسيب ديدگى ناشى 

از ليزخوردگى شدند. 
مدير روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى استان همدان گفت: در 
چند روز گذشته نيز به دليل بارش برف، كاهش ديد رانندگان و لغزنده بودن مسير حدود 

70 ماشين در 12 ساعت دچار واژگونى شدند. 
عباس اولياسميع در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه خوشبختانه آمارهاى ناشى از حوادث 
فردى تاكنون خوب بوده كه نشــانگر احتياط بيشــتر مردم و كاهش اين نوع آســيب ها 

بوده اســت، اظهار كرد: متوليان امر و دستگاه هاى آموزشى بايد توصيه هاى پيشگيرانه و 
آموزش هاى مورد نياز مردم را از طريق رســانه هاى ملى، خبرگزارى ها و فضاى مجازى 

به جد پيگيرى كنند. 
وى بيان كرد: در شــرايطى كه فرد دچار ليزخوردن شد سعى كند بدن خود را به گونه اى 
بچرخاند كه سمت قسمت هاى عضالنى شخص با زمين برخورد كند زيرا اين قسمت هاى 
بدن مانند بازو حالت فنرى و نســبت به بقيه اندام هاى بدن مقاومت بيشــترى دارند كه 

مى تواند فشار را در بدن پخش كند. 
اولياسميع اظهار كرد: هنگامى كه فرد در اين شرايط به زمين مى خورد بهتر است اطرافيان 
پس از انجام بررســى هاى اوليه وى را حركــت دهند و ابتدا با توجه اينكه اندام هاى فرد 

دچار شكستى نشده و فرد هوشيار است او را به جاى امن تر و گرم ترى هدايت كند. 
وى با بيان اينكه ورزش مهيج و خطرناك تيوب سوارى را به هيچ وجه حتى در مكان هايى 
كه بايد اين ورزش مهيا شده باشند انجام آن را توصيه نمى كنم، افزود: اين ورزش به دليل 
سرعت زياد و فاصله كوتاه آن ممكن است دچار آسيب ديدگى هايى چون شكستگى لگن، 

ساعد و حتى قطع نخاع و در نهايت مرگ شخص شود. 
اولياســميع اظهار كرد: در ورزش تيوب ســوارى فرد هيچگونه هدايت يا كنترلى بر روى 
آن ندارد، بســيار ناايمن است و ممكن اســت فرد با برخورد با يك بوته يا سنگ دچار 
آســيب ديدگى هاى بزرگ شود و پرتاب شــدن از روى تيوب مى تواند استخوان هاى فرد 

را خرد كند. 

 واكسيناسيون كودكان متولد 95 تا 97

گام نهايى ريشه كنى فلج اطفال

هواى همدان آلوده مى شود
 به دنبال خروج سامانه بارشى و پايدارى هواى اين استان، پيش بينى 
مى شــود در روزهاى آينده با ايجاد وارونگى دمــا، هواى همدان تا 

حدودى آلوده شود. 
كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: ســامانه بارشى بامداد 
ديروز از آسمان استان خارج شده است و به دليل پايدارى هوا، دماى 
هواى بيشتر نقاط استان در روزهاى آينده كاهش يافته و كمى سردتر 
مى شــود.  محمدحسن باقرى شــكيب در گفت وگو با ايرنا افزود: بر 
اســاس بررسى نقشه هاى ماهواره اى آسمان بيشتر نقاط استان تا پايان 
امروز، صاف تا قســمتى ابرى همراه بــا غبار محلى و مه صبحگاهى 

پيش بينى مى شود. 

امدادرسانى به 552 گرفتار 
در برف و كوالك در همدان

 همدان مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان از امدارسانى 
به 552 گرفتار در برف و كوالك در استان خبر داد. 

بهــروز كارخانــه اظهــار كــرد: از 2 تــا 5 بهمن مــاه 5 حادثــه جــاده اى 
ــى و 4 ــره واژگون ــك فق ــامل ي ــه ش ــدان رخ داد ك ــتان هم در اس
فقــره تصــادف بــود كــه هــالل احمــر بــه 7 مصــدوم ايــن حــوادث 

امدادرســانى كــرده اســت. 
وى با بيان اينكه حوادث جاده اى 24 درصد حوادث استان را به خود 
اختصاص داده اســت، خاطرنشان كرد: 5 فقره تصادف در محورهاى 

مواصالتى استان رخ داد كه به مصدوميت 7 نفر منجر شد. 
به گزارش ايســنا، كارخانه از امدادرسانى به 15 فقره حادثه در برف 
و كوالك خبــر داد و افزود: حوادث مربوط به برف و كوالك از 2 تا 

5 بهمن ماه 71 درصد از حوادث را به خود اختصاص داده است. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان با اشاره به اسكان 144
نفــر در پايگاه هاى هالل احمر اســتان همدان، يادآور شــد: از 2 تا 5

بهمن مــاه به 552 نفر گرفتار در برف و كوالك امدادرســانى صورت 
گرفت. 

وى زمــان حضور امدادگران در محل حادثــه را 10 دقيقه و 26 ثانيه 
اعالم كــرد و گفت: براى امدادرســانى ها 97 نيــروى عملياتى، 24

آمبوالنس و 3 خودروى نجات به كار گرفته شد.

خدا به دادمان 
برسد يخ نزنيم

مهدى ناصرنژاد »
 امروز شــنبه پنجم دى ماه سال 1398
شهروندان همدانى سردترين شب سال را 
گذرانده و بنا بر اعالم سازمان هواشناسى 
سرماى شديد هوا منهاى 13 درجه هم را 

تجربه كردند.
اتفاقا در ميانه هاى امروز و حوالى ساعت 
10:30 دقيقه ترافيك شهر خيلى شلوغ بود 
و سوارى هاى شخصى تك سرنشين مثل 
من در شــلوغى چهارراه ها و چراغ قرمز 
مرتب بــوق مى زدنــد و جلويى ها را به 
شتاب و عجله فرا مى خواندند. معلوم نبود 
اينهمه ماشين و تك سرنشين هاى آن توى 
شهر ما كه سر جمع شمال و جنوبش 20

دقيقه هم نمى شود كجا مى خواهند بروند 

و چه كار دقيقه نودى دارند!
نمى دانم، شــايد سرماى منهاى 13 درجه 
و يخبنــدان معابر عمومــى ارتباط گفته 
نشده اى با ترافيك خودروهاى البته بيشتر 
شــخصى در چنين روزهايى داشته باشد 
چون به صورت اتفاقى يا شــايد تعمدى 
روزهاى يخبندان و سرما و برف و بوران 
تگــرگ و كمى هم تندباد، اين وســائط 
نقليه عمومى و تاكســى ها و بى سيمى ها 
و اينترنتى ها هســتند كه خيلــى كم در 
سطح شهر مشــاهده مى شوند و چنانچه 
كمى تأمل كنى متوجه مى شــوى به قول 
معروف و تكــه كالم ما همدانى ها (اصل 
قضيــه همين جاســت!) و در بســيارى 
موارد پيداكردن پرتقال فروش كار چندان 
مشكلى نمى تواند باشد! حال خدا را شكر 
كه سرماى هوا در اين چله زمستان و البته 
تا ايــن موقع از فصل زمســتان فقط 13

درجه زير صفر اســت و چنانچه خداى 

ناكرده زمســتان هم يــاد قديم ها بيفتد و 
يكهوئــى تا 40 درجه زير صفر ســقوط 
كند، آن وقت تكليفمان چيست؟! راستى 
تا فرامــوش نكرده ام، خاطــره اى از يك 
پيرمرد همشــهرى در ارتبــاط با برف و 
ســرما و يخبندان روايت كنم. اين پيرمرد 
كه ماشاءا... ماشــاءا... 90 سالگى خود را 
تجربه مى كند و چشــم بد كور از من هم 
قبراق تر و ســرحال تر اســت، چند وقت 

پيش مى گفت.
«ذغال كه ســال ها است گيرمان نمى افتد، 
اما يك كرســى برقى جور كــرده ام و هر 
طور شــده بچه ها و نوه ها را دور كرسى 
جمع مى كنم و تعريف مى كنيم، جاى شما 

خالى، بد نمى گذرد!
مى گفت مانده ام معطل اگر خداى ناكرده 
سرما به روزگاران قديم برگردد و مصرف 
گاز شهرى ناگهان باال برود و ناغافل قطع 
شود، تكليف مردم چه خواهد شد، چون 

توى هيچ خانه اى نه امكانات كرســى و 
وسايل گرمايشى قديمى هست، نه ذغال 
و نه چكه نفتى و چراغى نفت سوز كه در 
موقع بحرانى مردم را از سرما نجات دهد!

مى گفت قديم ها كرســى ذعالــى را تيار 
مى كرديم و تــا گلو زير لحاف كرســى 
مى خزيديم و كارى با برف و بوران و سرما 
نداشتيم و طبيعى است كه انتظارات هم از 
مسئوالن و دولت و حكومت كه چرا سرد 
است و چرا گاز و برق و امكانات نيست يا 
كم است، به ندرت اتفاق مى افتاد. مى گفت 
تازه اگر ايــن روزها ذغال و نفت و چراغ 
لمپا و گردســوز و عالءالدين هم به مردم 
و خانواده ها بدهند، جايى براى اســتفاده 
يا نگهدارى از آن نيســت و آپارتمان هاى 
50 يا 60 مترى مال اين حرف ها نيســت 
چــون قديمى هــا در تمــام خانه ها، يك 
گوشه از حياط «ســيزان» وجود داشت و 
خانواده ها اســباب و اثاث روز مبادا نظير 

همين كرســى و ذغال و وسايل احتياطى 
را در همان ســيزان ها نگهدارى مى كردند. 
پيرمرد در پايان حرف ها و خاطرات خود 
خيلى سفارش مى كرد كه برويد و دعا كنيد 
ســرماى ناگهانى مثل بالى سيل و زلزله 
به جان مــردم نيفتد كه چون از همدانى ها 

خطرناك تر است!
حال سفارش و دعاى پيرمرد به ما اين است 
كه به مسئوالن گرامى يادآور شويم چنانچه 
كارها درســت و با مديريت هوشــمندانه 
انجام شــود، با هر بحرانى مى شــود كنار 
آمد، هميــن نقش و وظايــف دارندگان 
وســايط نقليه عمومى اگر به درستى براى 
آنان توجيه شود مردم از هر قشر و طبقه اى 
اعتماد كامل به زيرســاخت ها و امكاناتى 
نظير اتوبوس و تاكســى و آژانس و... پيدا 
كننــد، نيازى نمى بينند كه در هر شــرايط 
سوارى هاى شخصى خود را بيرون بكشند 
و باعث ترافيك و راهبندان و هزاران هزينه 

سنگين براى دولت شوند. اكنون در شهر ما 
با وجودى كه براى وســايط نقليه عمومى 
نرخ هاى رســمى تعيين و تصويب شــده 
است وليكن رانندگان محترم با هزار «منت 
و عيون و ديون» با مسافران خود برخورد 
مى كنند و اگر مسافر بخت برگشته حواسش 
نباشــد يا از كره مريخ آمده باشد، يا او را 
وســط راه پياده مى كنند، يا با كرايه اضافى 
چنان گوشش را مى برند كه باقى عمرش 
ديگر هوس عمومى سوارى به سرش نزند.

تازه اين براى مواقعى از سال و روز است 
كه همه چيز گل و بلبل باشــد و برف و 
باران و يخبندان مزاحم آقايان راننده نباشد 
و اال همان مى شود كه امروز 5 دى ماه در 
هواى ســرد منهــاى 13 درجه زير صفر 
مشاهده كرديم و وســط روز بود و خدا 
به داد آن جماعتى برسد كه مجبور بوده اند 
رأس ســاعت 7 يا 8 و يــا پيش از آن از 

خانه بيرون بزنند.

1- نمايندگان ردصالحيت شده استان، روز جمعه به شوراى نگهبان 
دعوت شده اند. گويا اين دعوت براى بيان داليل ردصالحيت و ارائه 
مستندات و دريافت نظرات آن ها بوده است. گفتنى است نتيجه بررسى 

شكايات ردصالحيت شدگان 11 بهمن ماه مشخص مى شود.
2- اجتماع هــاى انتخاباتــى تاالرى در برخى شهرســتان ها در حال 
برگزارى اســت. گويا اين اجتماعات هرشب با حضور حداقل   300

نفر در برخى شهرستان ها برگزار مى شــود. گفتنى است انتخابات در 
برخى شهرستان ها پررونق تر از مركز استان در حال پيگيرى است.

3- شــام هاى انتخاباتى در مناطقى از اســتان برقرار است. گويا اين 
شام ها توسط طرفداران داوطلبان برنامه ريزى و با ميهمانى و سخنرانى 
داوطلب دنبال مى شود. گفتنى است در اين روش هزينه شام و پذيرايى 
از داوطلب دريافت مى شود اما ظاهر برنامه، ميزبانى طرفدار يا بزرگ 

منطقه و روستا است.
4- نگرانى از ويروس كرونا بر جشــنواره زمســتانى همدان نيز سايه 
انداخته اســت. گويا تالش پيش از شــيوع اين ويروس براى جذب 
و حضور گردشــگران چينى در اين جشنواره دليل اين نگرانى است. 
گفتنى اســت هدف اصلى جشنواره ايران باشكوه هم زمان با سال نوى 
چينى در ايران، جذب گردشــگران چينى اســت كه با شيوع كرونا، 

تحت تأثير قرار گرفته است.
5- ترانه كودكانه شاعر همدانى جنجال به پا كرده است.گويا ترانه اى از 
مصطفى رحماندوســت براى خواندن در زمان بازى و نوازش كودك 
پسر از سوى پدر و مادر وى منتشر شده كه با واكنش هايى مواجه شده 
است. گفتنى اســت محتواى اين ترانه به شدت زن ستيز و جنسيت زده 

عنوان شده و با انتقاد مواجه شده است.

 طرح تكميلى تزريق واكســن تزريقى فلج 
اطفال از 5 بهمن ماه، همزمان با سراسر كشور 

در استان همدان آغاز شد. 
كارشناس مســئول واحد پيشگيرى و مبارزه 
با بيمارى هاى مركز بهداشــت شهرستان بهار 
با اشــاره به آغاز طرح تكميلى تزريق واكسن 
تزريقــى فلج اطفال اظهار كــرد: با آغاز اين 
طــرح گام نهايى ريشــه كنى فلــج اطفال در 
شهرستان بهار هماهنگ با كل كشور برداشته 

مى شود. 
عليرضا مرادى بيان كــرد: بهورزان و مراقبين 
سالمت اين شهرستان موظف هستند از تاريخ 
مذكور، تمام كودكان متولد اول ارديبهشــت 
1395 تــا متولدين اول ارديبهشــت 1397 را 
كه واكســن تزريقى فلج اطفال آنها به تأخير 
افتاده را به روال روتين واكسيناسيون كشورى 

بازگردانند. 
وى افــزود: والديــن اين كــودكان مى توانند 
همراه فرزند خود و كارت واكسيناســيون او 
به نزديكترين خانه بهداشت و پايگاه سالمت 
محل زندگى خود مراجعه كرده و اين واكسن 

را دريافت كنند. 
كارشناس مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت 
شهرستان بهار نيز به ايسنا گفت: واكسن فلج 
اطفال به 2 صورت خوراكى (قطره) و تزريقى 
توليــد و تجويز مى شــود و هــر 2 نوع اين 

واكسن، كاربردى و مؤثر هستند. 
مجيد رحيمى افزود: در ســال 1394 سازمان 
جهانى بهداشــت به همه كشورهاى دنيا كه از 
واكسن خوراكى استفاده مى كنند، توصيه كرد 
به منظور آمادگى براى مراحل نهايى ريشه كنى 

فلــج اطفال، يك نوبت واكســن تزريقى فلج 
اطفال را به برنامه واكسيناسيون كودكان اضافه 
كننــد، پس بنابر اين توصيــه و مصوبه كميته 
كشــورى ايمن سازى از شــهريور 1394 يك 
نوبت واكســن تزريقى فلج اطفال در ســن 4
ماهگى به برنامه معمول واكسيناسيون كودكان 

افزوده شد. 
 وى دليل تأخير در تزريق واكسن اين كودكان 
را كمبــود آن بيان و اظهار كــرد: با توجه به 
مصوبــه فوق، مقــدار نياز در دنيا به شــدت 
افزايــش يافت و شــركت هاى توليدكننده كه 
متعهد به تأمين آن بودند، نتوانستند به تعهدات 

خود و تأمين همه واكسن مورد نياز عمل كنند، 
بنابراين در اوايل سال 1398 تأمين اين واكسن 
براى حدود 42 كشور در دنيا با مشكل مواجه 

شد و يكى از اين كشورها، ايران بود. 
رحيمى تصريــح كرد: با وجــود اينكه پول 
واكسن به يونيســف واريز شده بود، در بهار 
1395 محموله واكســن IPV به ايران وارد 
نشــد و با وجود اين كمبودها دســته بندى 
استان ها براى پوشش پرخطرترين استان ها با 
موجودى واكسن خريدارى شده مستقيم، غير 
از مسير يونيســف انجام شد و تزريق روتين 
در اســتان هاى پرخطر و پرتــردد ادامه يافت 

اما براى ساير اســتان ها امكان تأمين واكسن 
ممكن نبود. 

وى بــا بيان اينكــه اين طرح در اســتان هاى 
كم خطر از جمله همدان از امروز اجرا مى شود 
تا برنامه واكسيناســون بــه روال عادى خود 
برگردد، يادآور شــد: آخرين مــورد بيمارى 
فلج اطفال كشــور در ســال 1379 رخ داد كه 
ويروس آن از كشور پاكستان وارد شده بود و 
پس از آن هيچ موردى از اين بيمارى در كشور 
رخ نــداده و پاك بودن كشــورمان از بيمارى 
فلج اطفال هر ســال به تأييد ســازمان جهانى 

بهداشت رسيده است. 

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همــدان از اليروبى بيــش از 74 هــزار متر 

رودخانه در اين استان خبر داد. 
 منصور ســتوده با بيان اينكه از ابتداى امسال 
تاكنون 74 هزار و 250 متــر از رودخانه هاى 
اســتان اليروبى شــده اســت، اظهار كرد: در 
شهرستان همدان 9 هزار متر، بهار 2 هزار200

متــر، كبودراهنگ 7 هزار متر، فامنين 12 هزار 
و 750 متــر و رزن 2 هــزار200 متر رودخانه 

اليروبى و پاكسازى شده است. 
وى تصريح كرد: همچنين در سالجارى بيش از 
21 هزار متر از رودخانه هاى اسدآباد، 5 هزار و 
600 متر از رودخانه هاى مالير، 14 هزار متر از 
رودخانه هاى نهاوند و 500 متر از رودخانه هاى 

شهرستان تويسركان اليروبى شده است. 
وى بــا بيان اينكه با وقوع ســيالب فروردين 
امسال نقاط آســيب پذير رودخانه هاى استان 
شناسايى شده اســت، افزود: 3 ميليارد تومان 
اعتبار براى بحث اليروبى رودخانه هاى استان 
داده شده كه از اين ميزان 50 درصد تخصيص 

يافته است. 
تمامى  در  رودخانه هــا  اليروبــى   

شهرستان ها
ستوده با تأكيد بر اينكه اليروبى رودخانه ها در 
تمامى شهرستان ها آغاز شده است، خاطرنشان 
كــرد: درحال حاضــر آزادســازى و اليروبى 

رودخانه هــاى ده پيــاز، امزاجــرد، گراچاقه، 
عباس آباد، فرهنگيان، بهرام آباد، آبشينه و چشين 
در شهرستان همدان انجام شده همچنين يك 
بند غيرقانونى كه كشاورزان روستاى محمديه 

همدان ساخته  بودند، آزادسازى شده است. 
وى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اليروبى 
رودخانه هاى شهرستان كبودراهنگ، ادامه داد: 
اليروبى رودخانه تاســران، شــور و رودخانه 
روســتاى باباخنجر در شهرستان كبودراهنگ 
صــورت گرفته و دايك حفاظتــى در اطراف 
برخى روســتاها ايجاد شــده تا ســيالب را 
عبور دهند. در شهرســتان بهــار نيز اليروبى 
و آزادســازى رودخانه صالح آباد، روســتاى 
دستجرد، پاكسازى و آزادسازى رودخانه قورى 

چاى از ضايعات سفال انجام گرفته است. 
وى با اشــاره به اليروبى رودخانــه حرم آباد 
شهرستان مالير، يادآور شد: اليروبى و ساخت 
دايك در رودخانه شوشــاب مالير، اليروبى و 
آزادســازى 600 متر از رودخانه در اسالمشهر 
آق گل، اليروبى و آزادســازى رودخانه مجاور 
شــهر جوكار و نيــز اليروبى و آزادســازى 
رودخانه زيرآبيه از ديگر اقدامات شركت آب 

منطقه اى بوده است. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
بيان كرد: در شهرســتان نهاوند نيز آزادسازى 
و اليروبــى 2 كيلومتر از رودخانه فارســبان، 

آزادســازى و ســاماندهى تصرف بخشى از 
رودخانه گاماسياب، آزادسازى رودخانه دِه بوره 
و آزادســازى رودخانه روســتاى جهان آباد و 
آورزمان به طــول 600 متر، اليروبى مســير 
رودخانه شهرك شهيد حيدرى نهاوند، اليروبى 
رودخانه روستاى چولك به طول 1/5 كيلومتر، 
اليروبى رودخانه روســتاى ده فول، اليروبى 
رودخانه روستاى وهمان به طول 1/7 كيلومتر، 
اليروبى رودخانه روستاى عسگرآباد و ليالن به 
طول 3 كيلومتر و همچنين اليروبى رودخانه 2

روستاى فيازمان و بابارستم به طول 3 كيلومتر 
انجام شده است. 

ســتوده اظهار كــرد: در شهرســتان رزن نيز 
آزادســازى 500 متر از رودخانه كلكبود رزن 
و اليروبى و پاكســازى رودخانه هاى حاشيه 

قروه درگزين صورت گرفته است. 
وى با بيان اينكه در شهرستان اسدآباد رودخانه 
است،  شــده  آزادسازى  اليروبى  پيرســلمان 
خاطرنشــان كرد: ســاخت دايك حفاظتى در 
شمال قادرآباد، اليروبى پل دولت آباد، اليروبى 
رودخانــه دهبــوران، اليروبى و آزادســازى 
رودخانه شهاب و آجين در اطراف دولت آباد 

انجام شده است. 
ستوده ادامه داد: اليروبى و ساماندهى مسيل هاى 
عبورى روستاى جهان آباد، آزادسازى رودخانه 
روســتاى قشــالق به طول 400 متر، اليروبى 

قره چاى و ايجــاد كانال در امامزاده پيرنهان به 
طول 1/8 كيلومتر انجام شد است. 

 مشخص شــدن حد بستر و حريم 
90 درصد از رودخانه هاى اصلى

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
با اشــاره به انجام مطالعات تعيين حد بستر و 
حريــم رودخانه هاى اســتان، تأكيد كرد: كل 
رودخانه هاى اصلى استان هزار و 100 كيلومتر 
اســت كه 90 درصد مطالعات حد و بستر آنها 

انجام شده است. 
وى افزود: در شهرســتان همــدان مطالعات 
سراسرى تعيين حد بستر و حريم 355 كيلومتر 
از رودخانه هاى حــوزه آبريز همدان از جمله 
عباس آباد، ديوين، چشــين، حيــدره، امامزاده 
كــوه، يلفان، قره آقاج، قره چــاى و قروه انجام 
شده، همچنين قرارداد ديگرى براى مطالعات 
160 كيلومتر از رودخانه هاى يلفان، سياه كمر، 
حاج آباد، بهادربيگ و دره گرگ بســته شــده 

است. 
 وجود 174 پرونــده تصرف حريم 

رودخانه در دادگاه همدان
وى از وجــود 174 پرونــده تصــرف حريم 
رودخانه هاى استان در دادگاه خبر داد و گفت: 
221 پرونــده رفع تصرفات در اســتان وجود 
داشــت كه رأى صادر شده است و 84 هزار و 

800 متر از رودخانه هاى استان آزاد شد. 

جلوگيرى از برداشت شن و ماسه از رودخانه هاى همدان

يادداشت 

هيأت مديره جامعه حرفه اى هتل داران 
استان همدان مشخص شد

 مجمع عمومى جامعه حرفه اى هتل داران استان همدان روز گذشته 
با حضور بيشتر اعضا برگزار و هيأت مديره جديد اين جامعه انتخاب 
شــدند. براساس انتخابات صورت گرفته شــهرام شيروانى، مدير هتل 
بين المللى باباطاهر، حســين شمس الدينى، مدير هتل بوعلى و منصور 
شــعبانى، مدير هتل آپارتمان خاتم با كســب بيشــترين آرا به عنوان 
هيأت مديره و محمدرضا شــفيعى، مدير هتل پارسيان به عنوان بازرس 
اين جامعه انتخاب شدند. پس از برگزارى مجمع عمومى نخستين جلسه 
هيأت مديره نيز تشكيل و شهرام شيروانى به عنوان رئيس هيأت مديره، 
منصور شــعبانى به عنوان نايب رئيس و حسين شمس الدينى به عنوان 

خزانه دار جامعه هتلداران استان همدان انتخاب شدند.
همچنين در حاشــيه اين مجمع عمومى با حضور على خاكسار، معاون 
گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى استان همدان، كارشناسان گردشگرى 
اين اداره كل و مديران هتل هاى استان، دفتر جامعه هتل داران استان همدان در 

مجموعه اداراى و تجارى هتل باباطاهر همدان افتتاح شد.
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ايميل

خبر

نجات زن باردار اسير در برف
 مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند از نجات زن باردار 
گرفتار در برف در روســتاى دارســيبه نهاوند به همت فوريت هاى 
پزشــكى، نيروهاى امدادى جمعيت هالل احمر و راهدارى شهرستان 

خبر داد.
مؤمنعلى دارابى در گفت  وگو با ايســنا، با اعالم اين خبر توضيح داد: 
صبــح روز جمعــه 4 بهمن ماه، جان يك مادر بــاردار كه بر اثر برف 
ســنگين و مسدودشدن راه ها در روستاى دارســيبه حبس شده بود، 

نجات يافته و به بيمارستان آيت ا... عليمراديان نهاوند منتقل شد.
وى يادآور شــد: اين مادر باردار با بازشدن جاده توسط يك دستگاه 
لودر راهدارى و آمبوالنس اورژانس و هالل احمر اين شهرســتان از 
روســتاى دارســيبه بخش خزل نجات يافته و به بيمارستان آيت ا... 

عليمراديان نهاوند منتقل شد.

اعضاى شوراى آموزش وپرورش 
از ظرفيت ها استفاده كنند

 نقش آموزش وپرورش در رســيدن كشــور به موفقيت و توسعه 
پايدار تأثير سازنده اى دارد و هدف ما بر اين است با برگزارى جلسات 
منظم، مؤثر و باكيفيــت از فرصت ها و ظرفيت هاى موجود در منطقه 

براى حل مشكالت بهره بگيريم. 
بخشدار جوكار در جلسه بزرگداشت هفته شوراى آموزش وپرورش 
گفت: نقش آموزش و پرورش در توانمندســازى و رســيدن كشور به 

موفقيت و توسعه پايدار بسيار مهم است. 
فرهاد جهانيان با اشاره به نشانه هاى قدرتمند بودن هر كشورى گفت: 
امروزه بايد گام هايمان را مســتحكم تر و هدفمند تر از گذشته برداريم 
و نسبت به گذشــته موفق تر عمل كنيم و با توجه به ارزيابى شوراى 

آموزش و پرورش كشورعملكردى در سطح كالن داشته باشيم. 
جهانيان هدف از برگزارى جلســات شوراى آموزش و پرورش را رفع 
موانع پيش روى آموزش وپرورش دانست و گفت: بايد مصوبات مؤثر 
و اســتفاده از ظرفيت ها از ويژگى شــوراى آموزش و پرورش منطقه 

جوكار باشد و اعضا بايد به كيفيت كار بيشتر بها دهند. 
وى نقش آموزش و پرورش در مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى را بى بديل برشمرد و افزود: آموزش  و پرورش، 
نقش موثرى در حضور حداكثرى و باشكوه مردم در انتخابات دارد. 

پلمب شركت فاقد مجوز قانونى با پوشش 
بازاريابى در مالير

  شركت بدون مجوز قانونى با پوشش بازاريابى شبكه اى در مالير 
پلمب شد.

فرمانده انتظامى شهرستان مالير گفت: در پى دريافت اخبارى مبنى بر 
اينكه يك شــركت بازاريابى در اين شهرستان با تعدادى عضو بدون 
مجوز قانونى در حال فعاليت مشــكوكى اســت و تعدادى افراد نيز 
به عنوان عضو از نحوه فعاليــت آن ابراز نارضايتى دارند، موضوع در 

دستوركار مأموران پليس اماكن شهرستان قرار گرفت.
مالير محمدباقر ســلگى با اعالم اين خبر گفــت: با هماهنگى مقام 
قضايى و بررســى دقيق و احصاء اقدامات غيرقانونى اين شــركت، 
نسبت به شناسايى مكان مذكور و پلمب آن توسط مأموران اداره اماكن 
اقدام شد و امروز در پوشش بازاريابى شبكه اى مى تواند موجب ضرر 
و زيان مالى اعضا شــركت كننده در اين گونه شركت هاى هرمى شود، 
اين موضوع است كه تعدادى از اعضا به صورت بدون قاعده، قانون و 
اسلوب خاص از افراد زيرمجموعه خود مبالغى را تحت عنوان فروش 

كاال دريافت و هيچ گونه كااليى به اين افراد تحويل نمى دهند.
وى بيان كرد: وجوه دريافت شــده به هيچ وجه مسترد نمى شود و اين 
اقدام در عمل به منزله كالهبردارى و يك جرم محرز محسوب مى شود 
و ضرورت دارد تا شهروندان پيش از هرگونه مشاركت در اقدامات و 
موضوعات مالى نسبت به مشورت با مراجع ذى صالح، امين و مسئول 
اقدام و مانع هرگونه سوءاســتفاده احتمالى توسط افراد فرصت طلب 

شوند.
 كشف نزديك به 5 كيلو موادمخدر شيشه در مالير

فرمانده انتظامى شهرســتان مالير در ادامه از متالشى شدن باند تهيه 
و توزيع مواد مخدر و كشــف 4 كيلو و 980 گرم شيشه توسط پليس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان مالير خبر داد و گفت:  براى شناسايى 
و دســتگيرى عوامل توزيع كننده موادمخدر صنعتى به صورت باندى، 
بــا انجام يك هفته كار اطالعاتى دقيق و شــبانه روزى، مأموران پليس 
مبارزه با موادمخدر شهرستان از ورود يك محموله موادمخدر صنعتى 
شيشه به شهرستان مالير مطلع مى شوند كه با هماهنگى الزم با دستگاه 
قضايى، در محورهاى مواصالتى منتهى به شهرســتان مالير، يكى از 
اعضاى باند فوق را در يك خودروى عبورى شناسايى و بالفاصله اين 
خودرو توسط مأموران پليس مبارزه با موادمخدر متوقف و فرد حامل 

موادمخدر نيز دستگير مى شود.
وى افزود: در بازرســى به عمل آمده از اين خودرو يك ســاك كه 
حاوى 5 بســته موادمخدر از نوع شيشه به وزن 4 كيلو و 980 گرم 
بود، كشف و در ادامه مأموريت با هوشيارى و اقدام به موقع مأموران، 
فرد قاچاقچى دوم و عضو اين باند كه قرار بود محموله را در شــهر 
ماليــر تحويل بگيرد، در مخفيگاهش شناســايى و در يك عمليات 
ضربتى دســتگير شد و هردو ســوداگر مرگ تحويل مراجع قضايى 

شدند.
ســلگى با تقديــر از حمايت قاطعانه دســتگاه قضايــى در برخورد 
بــا توزيع كنندگان موادمخــدر صنعتى بيان كرد: مبــارزه با باندهاى 
ســازمان يافته كه به تهيه و توزيع موادمخــدر صنعتى اقدام مى كنند، 
به صورت جدى در در دستوركار پليس مبارزه با موادمخدر مالير است 
و در اين مأموريت خطير، با توكل به پروردگار، اشــراف اطالعاتى و 
اقتدار عملياتى روزافزون، عرصه انجام اين اقدام مجرمانه و مرگ آفرين 

بر سوداگران مرگ تنگ تر شده است.

تقدير و تشــكر از پاكدستى يكى از پاكبانان همدانى براى بازگرداندن 
مدارك بانكى يك شهروند.

صبح روز دوشــنبه 30 دى ماه يكى از پاكبانان شــهردارى منطقه يك 
همدان با مراجعه به واحد حراست اين اداره كيف پول و مدارك بانكى 

كه در يكى از خيابان ها پيدا كرده بود را تحويل داد.
حسن فرجى پاكبان پاكدســت همدانى با بيان اينكه اين چندمين بار 
است كه پول و مدارك گمشده را به دست صاحبان آن مى رساند خود 
را عاشــق كارش دانست و گفت هميشه براى او در زندگى درآوردن 
نان حالل اولويت داشــته و به عقيده او امانت دارى و پاكدستى انسان 

را به كمال مى رساند. 
 واحد حراست اداره شهردارى منطقه يك همدان  

بــراى راه اندازى دائمى فرودگاه همدان نيــاز به تصميمات زيربنايى 
داريم. 

دست اندركاران مربوط بايد با شناسايى ظرفيت هاى مربوط به سفرهاى 
پروازى اســتان همدان برنامه هاى كارشناسى شــده داشته باشند و در 
صورت بازده به بازگشايى فرودگاه اقدام كنند، زيرا راه اندازى مقطعى 
فرودگاه بجز هزينه هاى كالن بر دوش دســتگاه ها و مردم نتيجه اى در 

بر نخواهد داشت.
شهروندى در تماس تلفنى

كارگاه توليد كفپوش بتنى شــهردارى شهر شيرين سو با ظرفيت توليد 
هزار و 500 متر مربع و ايجاد اشــتغال براى بيش از 10 نفر چند سال 
گذشته توسط عليرضا فعله گرى شهردار سابق افتتاح شده بود و امسال 
نيز براى دومين بار در روزهاى پايانى دى  ماه 98 توسط شهردار جديد 
به مرحله بهره بردارى رســيد و آيا اين افتتاح شــروع فعاليت كارگاه 

منجر بشود يا نه.
از مسئوالن بخش تقاضامنديم به مردم قولى ندهند كه توان عملى كردن 

آن را ندارند. 
شهروندى با مراجعه به دفتر روزنامه

امتياز برداشت آب به گلخانه هاى اسدآباد 
واگذار شده است

 در سال هاى گذشته 200 هزار مترمكعب ظرفيت برداشت به دشت اسدآباد اختصاص 
يافته است كه همه اين ميزان به گلخانه هاى شهرستان واگذار شده است. 

مدير دفتر حفاظت و بهره بردارى شــركت آب منطقه اى استان همدان گفت: براى اينكه 
كشــت هاى فضاى باز را به گلخانه تبديل كنيم شــركت آب منطقه اى استان از ساخت 

گلخانه ها به هر ميزان كه باشد استقبال خواهد كرد. 
مرتضى احمدى رحمت با اشــاره به اينكه از ســال 80 دشت اسدآباد ممنوعه اعالم شد، 
خاطرنشــان كرد: درحال حاضر دشت اسدآباد از جمله دشت هايى هست كه در آن بحث 

فرونشست مطرح است و برداشــت بى رويه در آن مشكالتى چون ترك خوردگى سطح 
زميــن وى با تأكيد بر اينكه مجوز جديد براى حفر چاه جديد داده نمى شــود، گفت: در 
رابطه با آلودگى رودخانه ها برنامه ريزى طرح جامع كلى براى استان داريم كه مشاور طرح 

نيز انتخاب شده و قرار است مشكل اينگونه رودخانه ها با مطالعه حل شود. 
فرماندار اســدآباد نيز در اين نشست گفت: شهرستان اســدآباد داراى 47 واحد كارواش 
اســت كــه از اين تعداد 23 واحد غيرمجاز اســت و 16 واحد نيــز از آب خانگى براى 
شستشوى خودروهاى مشتريان استفاده مى       كنند. مجيد درويشى با بيان اينكه انشعاب آب 
4 مورد از واحدهاى كارواش نيز پشــت كنتورى بوده كه انشعابشان قطع و به دادگسترى 
معرفى شده اند، خاطرنشان كرد: هر كارواش براى شستشوى يك خودرو در شهرستان به 
صورت ميانگين به 20 ليتر آب نياز دارد و كارواش هاى اسدآباد روزانه 600 ليتر و ماهيانه 

8 هزار ليتر مصرف آب دارند. 
درويشى تصريح كرد: براى كارواش هاى جديد نبايد مجوزى صادر شود و كارواش هاى 
در حال فعاليت نيز بايد براى مصارف خود به سيســتم كم مصرف مجهز شوند و از آب 
غير شــرب اســتفاده كنند.  وى در ادامه با اشــاره به اهميت پاكسازى رودخانه روستاى 
گردشــگرى ملحمدره و آلودگى و ريختن زباله در رودخانه اين روســتا گفت: آلودگى 
رودخانه هاى اسدآباد ناشى از زباله ها در دستور كار است و روستاى گردشگرى ملحمدره 

با توجه به هدف گردشگرى بودن نياز است به صورت ويژه مورد بررسى قرار گيرد. 
درويشى در ادامه خاطرنشان كرد: شهرستان اسدآباد داراى 300 حلقه چاه غيرمجاز است 
كه از اين تعداد چاه غيرمجاز 243 حلقه مســدود شده و مابقى نيز صاحبان آنها در حال 

گرفتن پروانه هستند. 

همــدان  كمالوند-خبرنــگار  معصومــه   
پيــام: دســتگاه ام.آر.آى تنها به شــهرهايى 
اختصاص داده مى شــود كه جمعيتى بيش از 
400 هزار نفر داشته باشد اما اين شرايط براى 
نهاوند با جمعيت صد و80 هزار نفر با پيگيرى 
و تالش هاى بسيار اختصاص داده شده است، 
اما زمان بر شدن راه اندازى و ايجاد اين شرايط 
براى استفاده مردم شهرستان از اين امكانات، 

بيش از حد تصور حاشيه ساز و طوالنى شد.
كمتر مسئول يا مدير ارشــدى در استان بوده 
اســت كه نهاوند را قربانى سياســى كارى و 
عقده گشايى هاى سهم خواهان ندانسته باشد و 
سنگ اندازى و مانع تراشى هاى سياسى خواص 
را مانع پيشــرفت اين شهرستان معرفى نكرده 

باشد.
از امــام جمعــه نهاوند كه بارهــا در تريبون 
نمازجمعه كه اين رفتار هــا را نكوهش كرده 
است تا نيكبخت، اســتاندار سابق همدان كه 
نهاوند را قربانى سياسى بازى معرفى كرد و در 
نهايت شاهرخى، استاندار همدان كه در آئين 
معارفه فرماندار جديد، خود را محكى دانست 
كه گاه برخى از سياســيون در اين شهرستان 

پيش تر از اين محك حركت مى كنند. 
جمعــه هفته گذشــته در بازديد و بررســى 
مســئولين بهداشــت و درمان از روند نصب 
و راه اندازى دســتگاه ام.آر.آى در بيمارستان 
قدوســى نهاوند برخى گاليه ها مطرح شــد 
كه پاســخى به ســؤاالت مردم شهرستان در 
طوالنى شدن راه اندازى اين سيستم در نهاوند 

محسوب مى شود.
دســتگاه ام.آر.آى كه براى نصب آن بيش از 
5 ماه زمان صرف شــده است در حالى افتتاح 
مى شــود كه به راحتى در زمان بســيار كمى 
نســبت به اين 4 ماه مى توانستيم آن را نصب 
و راه اندازى كنيم تا مردم اين شهرســتان براى 
اســتفاده از خدمات اين امكانات به شهرهاى 
هم جــوار مراجعــه نكننــد و ســختى راه و 
مشــكالت سفر را نداشته باشند و به فرمايش 
مقــام معظم رهبرى خانــواده بيمار، جز رنج 
بيمارى، مشــكل ديگرى را نداشته باشند، اما 
برخى  مانع تراشــى هاى  و  سياســى  حواشى 
مسئولين با كوته فكرى ها و فرصت سوزى اين 

اجازه را در زمان مدنظر نداد.
مديرعامل شــركت پيمانكارى كوشا تصوير 

طب، كه مسئوليت نصب و راه اندازى دستگاه، 
ام.آر.آى بيمارستان قدوسى را عهده دار است 
مى گويد: 14 ســال اســت تجربه اين كار و 
اجــراى آن را در شــهرها و مناطق مختلف 
كشور داشته اســت، پس از 40 سال قرار بود 
اين سيســتم را در بخش بهداشــت و درمان 
شهرســتان راه اندازى كنيم اما مانع تراشــى و 
ســنگ اندازى ها نگذاشت كار را در زمانى كه 

انتظار مى رفت به اتمام برسد.
هادى نادرى تصريــح كرد: با تجربه اى كه در 
نصب اين سيستم در شهرها و بيمارستان هاى 
ديگر داشــته ايم انتظار مى رفت بــا توجه به 
اينكه در نهاوند اين سيســتم براى نخستين بار 
راه انــدازى مى شــود و مطالبه جــدى مردم 
شهرستان بوده و آن طور كه در جريان هستيم 
مردم سال هاســت براى اســتفاده از خدمات 
ام.آر.آى به اجبار رنج سفر به شهرهاى همجوار 
را تحمــل مى كنند، بنابراين انتظار مى رفت در 
راه اندازى اين سيستم همكارى قابل توجهى با 
اين شركت مى شد اما با شرايط پيش آمده، ما 

عكس اين ماجرا را ديديم.
نادرى گفت: توقع داشــتيم با پيگيرى هايى كه 
نماينده يك تنه براى راه اندازى اين سيستم در 
شهرستان انجام داده بود ساير مسئولين مرتبط 
هم پاى كار باشــند و تعصبى روى شهر باشد 

كه نگذارد كارها زمين بماند اما سياسى كارى ها 
نمى گذارد.

نادرى با بيان اينكه برخى شهرهاى همجوار 
به حداقل 4 دستگاه ام.آر.آى مجهز است، اما 
نهاوند با اينكه نخستين سيستم بود ما شرايط 
جالبى را تجربه كرديــم، گفت: چندى پيش 
قرار بود وزير بهداشت به نهاوند سفر كند كه 

با مســاعد نبودن شرايط آب وهوايى لغو شد 
اما با توجــه به اينكه ما 10 روز منتظر بوديم 
وســايل كار را به داخل بيمارســتان هدايت 
كنيم كســى كمكى نكرد اما همان روز سفر 
وزير همه بسيج شــدند و وسايل را براى ما 
جابه جا كردند چــرا اين كمك ها پيش از آن 

نمى شد؟

گرفتارى ام. آر.آى نهاوند 
در تونل سياسى كارى

 كبودارهنگ- خبرنــگار همدان پيام: امنيت، 
امكانــات و زيرســاخت ها و عوامل اجرايى از 
مهمترين مســائلى اســت كه مديران بايد براى 

مسافران نوروزى در نظر بگيرند.
فرماندار شهرستان كبودراهنگ در سومين جلسه 
ستاد اجرايى و خدمات ســفر تأكيد كرد: بايد 
امنيت، امكانات و زيرساخت ها و عوامل اجرايى 
در خدمات سفر مدنظر مديران باشد تا مسافران 
نــوروزى در كمال آرامش روحــى و روانى و 
جسمى ســفر خوب و خوشى را به شهرستان 

داشته باشند.
حجت ا... مهدوى افزود: بيش از 50 سال است 
كه شاهد ورود مسافران زيادى در غار عليصدر 
هستيم ولى راه هاى شهرســتان ايمن نيستند و 
تاكنون هيچ فكرى اساسى درباره دوبانده شدن 
اين جاده نشده است و مصوبات درباره تعريض 
و افزايــش ايمنى آن بوده كــه جوابگو نبوده و 

نيست.
وى در ادامــه خاطرنشــان كــرد: ايمنى جاده 
كبودراهنــگ به غــار عليصــدر گل تپه يكى 
از مطالبات اصلى مردم شهرســتان اســت كه 
اميدواريــم با ايمن ســازى اين جــاده از بروز 
بسيارى از حوادث تلخ و ناگوار جلوگيرى شود.

مســئول ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دستى كبودراهنگ نيز در اين نشست از بازديد 
حدود 893 جاذبه هاى شهرســتان در سالجارى 
خبر داد و افزود: از اين تعداد بازديدكننده 233

هــزار و 830 نفر از تاالب شيرين ســو بازديد 
كردند.

مهدى غالمى افزود: 234 جاذبه تاريخى، مذهبى 
و طبيعى شهرستان كبودراهنگ وجود دارد كه از 
اين ميان غار عليصدر، تاالب شيرين ســو، باغ 
وحش عليصدر، روســتاى هدف گردشــگرى 
اكنلو و پل تاريخى كوريجان بيشترين بازديدها 

را داشتند.
وى در ادامه بيان داشــت: 457 سوئيت و اتاق 
و كالس در اين شهرســتان براى اسكان حدود 
2 هــزار و 234 نفــر از مســافران به صورت 
شــبانه روزى وجود دارد همچنيــن مى توان از 
ظرفيت مدارس بخش ها نيز در براى اســكان 

مسافران بهره برد.
شهردار كبودراهنگ نيز از آماده بودن 2 هزار تن 
آسفالت براى لكه گيرى و پخش در خيابان ها و 

معابر شهرى خبر داد.
محمد رهگشــا افزود: در صورت مساعد بودن 

هوا لكه گيرى ها انجام خواهد شد.

فرماندار كبودراهنگ تأكيد كرد
امنيت، امكانات و زيرساخت 

براى مسافران نوروزى

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد
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خروج از NPT مى تواند كشورهاى هسته اى 
را به زانو درآورد

ــورت  ــروج از NPT در ص ــه خ ــم ب ــدم تصمي ــخصا معتق  ش
بازگشــت تحريم هــاى بين المللــى از ســوى شــوراى امنيــت 
تصميــم خوبــى اســت و حتــى در مــوارد ديگــرى هــم كــه كشــور 
بــا خطراتــى مواجــه شــده اســت، ايــن تصميــم مى توانســت اجــرا 

شــود. 
نماينده پيشــين ايران در آژانس بين المللى انــرژى اتمى با بيان اين 
مطلب و  درباره نامه  رئيس جمهورى كشــورمان به كشورهاى 4+1

مبنــى بر اينكه اگر تحريم هاى شــوراى امنيت درباره ايران بازگردد 
ايران گزينه خروج از NPT را در دســتور كار قرار مى دهد؟ گفت: 
خارج شــدن از NPT در متن معاهده پيش بينى شــده است و اگر 
شــرايط خروج از اين معاهده تحقق پيدا كند خروج از آن به معناى 
تخلف از NPT يا در هم شكســتن اين معاهده نيست. البته بعضى 
از معاهدات و قراردادهاى بين المللى شــرايط خاصى براى خروج 
ندارند و هر كس نخواســت هر چند كه تخلف هم باشد مى تواند از 

آن خارج شود اما اين مسأله در NPT پيش بينى شده است. 
ــه يــك عضــو  ــى ك ــن معاهــده در صورت ــاده 10 اي ــر اســاس م ب
ــورش در  ــه كش ــع عالي ــد مناف ــخيص ده ــده NPT تش امضاكنن
ــا اعــالم  معــرض خطــر قــرار گرفتــه مى توانــد از ايــن معاهــده ب

ــه ســازمان ملــل متحــد خــارج شــود.  ب
محمــد صــادق آيت اللهــى در گفت وگــو بــا ايســنا بــا بيــان 
ــوده  ــادى ب ــوارد زي ــا االن م ــالمى ت ــالب اس ــس از انق ــه پ اينك
اســت كــه منافــع عاليــه كشــور بــه خطــر افتــاده اســت امــا ملــت 
ايــران صبــورى كرده انــد و در برابــر مشــكالت بــه وجــود آمــده 
مقاومــت كرده انــد، افــزود: فشــارها بــه ايــران در ســال هاى 
ــر  ــه اگ ــوده اســت ك ــل ب ــل تحم ــاد و غيرقاب ــدر زي ــته آنق گذش
ــاد  ــاق مى افت ــى اتف ــورهاى اروپاي ــراى كش ــا ب ــى از آنه ــط كم فق
قالــب تهــى مى كردنــد امــا ايــران دوام آورده اســت بــا ايــن حــال 
ــرار  ــد برق ــن رون ــا هميشــه اي ــه ت ــاى آن نيســت ك ــه معن ــن ب اي

اســت. 

گام هاى محكمى براى انتخابات پرشور 
برداشته شود 

 امســال مردم ايران در شرايطى به اســتقبال آئين هاى ويژه سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى مى روند كه يك رويداد مهم سياسى را پيش رو 

دارند.
برگزارى انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اســالمى در دوم 
اسفندماه موجب شده تا دهه فجر امسال حال و هواى ديگرى به خود 

بگيرد.
بر اين اساس مردم با ياد و نام شهيد سليمانى برنامه هاى ويژه دهه فجر را 
شروع خواهند كرد و پس از حماسه حضور خود در راهپيمايى 22 بهمن 
به استقبال انتخابات مجلس شوراى اسالمى  خواهند رفت. انتخاباتى كه 
اين روزها براى بررسى صالحيت ها در هيأت هاى نظارت و رسيدگى به 

اعتراض ها در مراحل حساسى قرار دارد.
به طور طبيعى در چنين مراحلى بايد تنور انتخابات داغ داغ باشــد، اما 
درحال حاضر براى نگرانى هايى كه درباره بررسى صالحيت ها در جامعه 

شكل گرفته است، شور و نشاط انتخاباتى كامل نشده است.
اين وضعيت در ســطح استان نيز كم و بيش وجود دارد و موجب شده 
تا شاهد صدور بيانيه هايى هرچند شتاب زده از سوى برخى جريان هاى 

سياسى باشيم.
انتخابات در جامعه ما از 2 جهت داراى اهميت خاصى اســت؛ يكى به 
جهت مشاركت حداكثرى و حماسه حضور مردم كه به نوعى در تقويت 
اقتدار ملى و ارتقا جايگاه نظام اســالمى اســت و ديگرى شكل گيرى 
رقابتى ســالم و قانونمند با حضور طيف ها و ساليق گوناگون كه هم 
زمينه را براى انتخاب آزاد و واقعى مردم فراهم مى كند و هم نتيجه چنين 

رقابتى شكل گيرى مجلسى توانمند و كارآمد خواهد بود.
تجربه نشان داده كه رقابت هاى يك طرفه كه با حضور حداكثرى يك 
طيف سياســى و حضور حداقلى و محدود طيف ديگر شكل بگيرد، 
حاصل چندانى ندارد و حتى در كاهش مشاركت مردمى نيز تأثيرگذار 
اســت. بر اين اســاس اگر مى خواهيم انتخاباتى پرشور و حماسى با 
مشاركت حداكثرى مردم داشته باشيم، بايد زمينه هاى حضور كانديداهاى 
تمام جريان هايى كه در چارچوب نظام و به شكل قانونمند فعاليت دارند، 
به شكل حداكثرى در صحنه رقابت ها فراهم گردد تا هم مشاركت باال 

در انتخابات محقق شود و هم رقابت ها معناى واقعى به خود بگيرند.
در چنين شرايطى اســت كه آغازين روزهاى بهار چهل و دومين سال 

انقالب اسالمى روزهاى به يادماندنى براى مردم خواهد شد. 
با اين اوصاف انتظار مى رود و اميدواريم در روزهاى آتى اتفاقات خوبى 
را در بحث بررسى صالحيت ها و رسيدگى به اعتراض ها شاهد باشيم 

و زمينه براى انتخاباتى پرشور و حماسى بيش از پيش فراهم گردد.

80 تن از نمايندگان ردصالحيت شده 
با اعضاى شوراى نگهبان ديدار كردند

 ســخنگوى شــوراى نگهبــان از ديــدار 80 تــن از نماينــدگان ردصالحيــت 
شــده بــا اعضــاى ايــن شــورا خبــر داد. 

شــوراى  ســخنگوى  كدخدايــى  عباســعلى  تســنيم،  گــزارش  بــه 
فضــاى  در  شــخصى اش  صفحــه  در  مطلبــى  انتشــار  بــا  نگهبــان 
مجــازى آورده اســت: در ادامــه ديــدار نماينــدگان و داوطلبــان 
ــر  ــده اى ديگ ــان، ع ــوراى نگهب ــاى ش ــا اعض ــده ب ــت ش رد صالحي
ــا  ــات آنه ــه و توضيح ــده ارائ ــدارك پرون ــتندات و م ــوت و مس دع

ــد.  ــتماع ش ــز اس ني
ــد  ــت. رون ــده اس ــام ش ــدگان انج ــر از نماين ــا 80 نف ــات ب ــون مالق تاكن

رســيدگى در شــوراى نگهبــان ادامــه دارد. 

شوراى نگهبان فقط مسئول 
بررسى صالحيت كانديداها است

 رئيــس دفتــر عقيدتــى سياســى فرمانــده معظــم كل قــوا بــا بيــان اينكــه 
ــت،  ــا اس ــت كانديداه ــى صالحي ــئول بررس ــط مس ــان فق ــوراى نگهب ش
ــه  ــه روحي ــرت، درك شــرايط، توجــه ب ــا بصي ــردم مى بايســت ب گفــت: م
انقالبــى و جهــادى و شايســتگى، كانديداهــا را بــه درســتى ارزيابــى كننــد 

ــد.  ــدا كنن ــه مجلــس راه پي ــراد ب ــن اف ــا اصلح تري ت
بــه گــزارش وزارت دفــاع، محمــد ســعيدى، گفــت: نيروهــاى مســلح نيــز 
مى بايســت بــا رعايــت چارچــوب قانــون دربــاره انتخابــات، نقــش خــود 
ــن  ــادى و تبيي ــى و جه ــاخصه هاى انقالب ــن ش ــنگرى، تبيي ــراى روش را ب
ــا  ــى ايف ــه خوب ــالب ب ــراز انق ــده در ت ــك نماين ــتگى ي ــاى شايس مؤلفه ه

كننــد. 

افراد براى تقسيم پست هاى مجلس عجله نكنند
 مردم نمى خواهند مجلس را به يك طيف خاص واگذار كنند.

يــك عضــو هيــأت رئيســه مجلــس شــوراى اســالمى بــا بيــان ايــن مطلــب 
گفــت: جريانــات سياســى بــراى تقســيم پســت هاى مجلــس به ويــژه 

ــد.  ــه نكنن رياســت آن عجل
ــا  ــى از اضــالع رقابت ه ــا ايســنا در پيش بين ــو ب ــى در گفت وگ ــروز نعمت به
در فضــاى انتخابــات 98 اظهــار كــرد:  در فضايــى كــه االن وجــود دارد ممكن 
ــا مســئوالن اجرايــى  اســت مــردم يكســرى گله مندى هايــى از نماينــدگان ي
بــه دليــل برخــى كاســتى ها داشــته باشــند كــه شــايد در برخــى از آن هــا مــا 
ــرى  ــع ديگ ــه مراج ــر متوج ــن تقصي ــر اي ــيم و در برخــى ديگ مقصــر باش
باشــد، بــر هميــن اســاس هنــوز فضــاى ســردى از نظــر انتخاباتــى وجــود 

دارد. 

كارت پرسنلى سميه شوشترى فرزند ابوالقاسم به شمار ملى 
4072367613 مربوط به سازمان آموزش و پرورش كبودراهنگ به 
شماره پرسنلى 11709765 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى مناقصه 

شركت تعاونى دهياران صالح آباد

در  سهامداران  از  نمايندگى  به  صالح آباد  دهياران  تعاونى  شركت 
از  را  بخش  روستاهاى  پروژه هاى  و  عمليات ها  تمامى  كه  دارد  نظر 
قبيل جمع آورى زباله روستايى، برف روبى، آسفالت ريزى، زيرسازى، 
آواربردارى،  و  تخريب  جدول گذارى،  چينى،  سنگ  خاكبردارى، 
حمل و نقل مصالح، اتالف سگ هاى ولگرد، اجراى فاضالب، نصب 
تابلوهاى تبليغاتى، نصب تابلوهاى معابر، دوربين هاى مدار بسته و... 
را در سال 1399بدون در نظر گرفتن قيمت پايه از طريق مناقصه در 

اختيار پيمانكاران واجد شرايط قرار دهد.
 لذا پيمانكاران محترم ظرف مدت يك هفته پس از انتشار آگهى 
مهلت دارند كه پاكت هاى پيشنهادى خود را به آدرس شهرستان 
دهياران  تعاونى  شركت  بخشدارى  ساختمان  صالح آباد،  شهر  بهار 

صالح آباد تحويل نمايند. 
شماره تماس 081-34622244

شرايط مناقصه:
1- تعيين صالحيت پيمانكاران توسط هيأت مديره شركت تعاونى 

دهياران صالح آباد انجام مى پذيرد.
2- پيمانكاران محترم مبلغ 2/000/000 ريال نزد بانك ملى به شماره 
صالح آباد  دهياران  تعاونى  شركت  نام  به   0110691761001 حساب 
جهت شركت در مناقصه واريز و فيش آن به همراه پاكت پيشنهادى 

تحويل نمايند.
3- برنده مناقصه حق واگذارى پيمان را به غير ندارد.

آگهى مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده 

تعاونى مصرف فرهنگيان سردرود 
نوبت اول 

هيأت مديره تعاونى مصرف فرهنگيان سردرود

تاريــخ  پنج شــنبه  روز  صبــح   10 ســاعت  رأس  مجمــع 
ــق  ــهر دم ــه اى ش ــت ا... خامن ــالن آي ــل س 1398/11/17 در مح

مى گــردد. برگــزار 
دستور جلسه مجمع: 

1- گزارش هيأت مديره و بازرس از عملكرد سال 1397
بودجــه  و   1397 ســال  مالــى  صورت هــاى  تصويــب   -2

پيشــنهادى1398
3- انتخاب هيأت مديره اصلى و على البدل 

4- انتخاب بازرس اصلى و على البدل 

محمد ترابى»
 در چنديــن دوره انتخابــات مجلــس، 
نماينده ها، هزينه هاى اوليه انتخاباتى را شفاف 
توضيح ندادند و البته توضيح هم نخواهند داد.

دبير حزب كار و كارگر همدان در گفت و  گو 
با همدان پيام  اظهار كرد: هزينه هاى ميليونى در 
انتخابات ارزش طرفين انتخابات (رأى دهنده 

و رأى گيرنده) را حفظ نمى كند. 
چنگيــز اصالنى بــا انتقاد از شــفاف نبودن 
هزينه هــاى الزم كانديداها بــراى انتخابات 
توســط قانونگــذار، توضيــح داد معتقد به 
شفاف ســازى هستم زيرا شفاف بودن اموال و 
هزينه هاى كانديداها موجب ايجاد اعتماد مردم 

مى شود. 
وى بــا بيان اينكــه ارزش هــاى انقالبى در 
انتخابات كمرنگ شــده اســت، تأكيد كرد: 
نمايندگانى كه با پول به مجلس راه پيدا كنند 
نه از مردم حمايت مى كنند و نه از ارزش هاى 
انقــالب و تنها در پــى جبــران هزينه هاى 

انتخاباتى خود خواهند بود.
دبيــر حــزب كار و كارگر ادامــه داد:  اين 
توانايى را داريم كه قانونى براى تعيين ميزان 

هزينه هاى انتخاباتى كانديداها تصويب كرده 
و اجرا كنيــم زيرا معتقديــم نمايندگان بايد 
براســاس قانون در اين عرصه حضور داشته 
باشــند و نبايد با پول بازى كنند. چون  با اين 
روند خود را بدهكار مى كنند و نمى توانند در 

برابر طوفان هاى مجلس دوام بياورند.
اصالنى با اشــاره به اينكه بيشتر كانديداهاى 
جوان به دليل نبود توان مالى مناســب قدرت 
رقابت با نمايندگان مسن و متمول را ندارند، 
تأكيد كرد: اشــخاص حقيقى و حقوقى كه از 

نمايندگان حمايت مالــى مى كنند بايد امضا 
كنند كه توقع و انتظــارى از نماينده خود در 

مجلس نداشته باشند.
وى با تأكيد بر نبود احزاب مستقل و توانمند، 
گفت: اصل شفاف ســازى بايد از نقطه صفر 
باشد. احزاب پايه كار و استخوان بندى مجلس 
هستند، در بيشتر كشور ها احزاب اصلى ترين 
حامى نمايندگان هستند. يك حزب مشخص 
بايد هزينه تبليغاتــى نمايندگان را تأمين كند 
زيــرا پول احزاب را مردم پرداخت مى كنند و 

در اين بين بايد حق عضويت افراد در احزاب 
مشخص شود. 

دبير حــزب كار و كارگر با بيــان اينكه بايد 
احزاب را قوى تر كنيم و الزمه آن كار فرهنگى 
است، پيشــنهاد داد: با تهيه برنامه هاى مرتبط 
با احزاب در شــبكه هاى تلويزيونى مى توانيم 

احزاب را قوى تر كنيم.
اصالنى با تأكيــد بر اينكه در مجلس بايد تمام 
ساليق وجود داشته باشد، بيان كرد: در مجلسى 
كه بيشتر آنها از يك جناح باشند كارى از پيش 
نخواهد رفت، اگر همه نمايندگان مجلس يازدهم 
اصولگرا باشــند از ارزش مجلس مى كاهد، نه 
راست و نه چپ از تمامى احزاب نمايندگان بايد 

حضور داشته باشند.
وى در پايان بــا بيان اينكه درحال حاضر نوع 
تفكرات با گذشــته متفاوت شــده و خيابان 
اسالم بن بســت نيست و انتهاى آن باز است، 
اظهار كرد: بزرگترين قاضى پس از خدا ملت 
بوده و شوراى نگهبان خط قرمز خود را براى 
تعيين صالحيت ها مشخص كند، براى تعيين 
صالحيت كانديداها ســابقه شــغلى و تأييد 

مسجد محل زندگى افراد كافى  است.

 شهيد سليمانى بسيار مؤثرتر از سردار قاسم 
سليمانى است.

 وزير امورخارجه كشورمان با بيان اين مطلب 
گفت: ترور سردار سليمانى آغازى است براى 

پايان حضور آمريكا در عراق و منطقه. 
به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف در بخشى 
از اين گفت وگــو درباره ســانحه هواپيماى 
اوكراينى در ايران، به ماجراى هدف قرار گرفتن 
هواپيماى مسافربرى ايران توسط آمريكايى ها 
در 32 سال پيش اشاره كرد و گفت: واشنگتن 
تاكنون هرگز به طور رســمى براى اين اتفاق 
عذرخواهى نكرده است. حتى افسر آمريكايى 
مسئول اين حمله مدال گرفت اما فردى كه در 
ايران به اشتباه هواپيماى اوكراينى را هدف قرار 

داد، اكنون در زندان است. 
وى در اين مصاحبه تصريح كرد كه ايران حتى 
پس از ترور سردار سليمانى مذاكره با آمريكا را 
غيرمحتمل نمى داند، به شرط آنكه آمريكا تغيير 

رويه دهد و تحريم ها را بردارد. 
وزير امور خارجه ايران در پاســخ به ســوالى 
درباره وجود تنش ميان تهران و واشــنگتن در 
طول 40 سال گذشته و اينكه آيا هيچ شرايطى 
در اين ســال ها به انــدازه وضعيت هفته هاى 

گذشته خطرناك بوده است؟ اظهار كرد: ما در 
40 سال گذشــته بارها در آستانه وقوع جنگ 
قرار گرفتيم. اما اين بار بسيار خطرناك بود زيرا 
دولت آمريكا دســت به يك اقدام تروريستى 
عليه يك مقام دولتى ايــران زد. چنين چيزى 

پيش از اين، هرگز اتفاق نيفتاده بود. 
اقدام آمريكا در به شــهادت رســاندن سردار 
سليمانى بر مبناى اطالعات غلط انجام گرفت

محمدجواد ظريف در پاســخ به اين سوال 
كه احتمال تشديد بيشــتر اين تنش ها ميان 
تهــران و واشــنگتن وجــود دارد؟ گفت: 
اقدام آمريكا در به شــهادت رساندن سردار 
ســليمانى بر مبناى اطالعــات غلط انجام 
گرفت. آمريكايى ها بر ايــن باور بودند كه 
تــرور او مى تواند موقعيت آنها را در منطقه 
بهتر كند اما آنچه كه اتفاق افتاده، خالف آن 
بوده است. پمپئو وزير امور خارجه آمريكا 
توييت كرد كه عراقى هــا پس از اين اتفاق 
در خيابان رقــص و پايكوبى كرده اند اما ما 
شــاهد برگزارى مراســم هاى بزرگ تشييع 
بوديم. اين شرايط لحظه بسيار سختى براى 
منطقه ايجاد كرد و به طور قطع آمريكا از آن 

سود نخواهد برد. 

دبير اجرايى خانه كارگر استان همدان:

شفافيت مالى كانديداها اعتماد مى آورد

ترور قهرمانان ما
 پايان حضور آمريكا 
در منطقه را آغاز كرد

 معاون وزيــر امور خارجه كشــورمان، 

سياســت فشــار حداكثرى آمريــكا را يك 
شكســت تلقى كرد و تروريسم اين كشور 
را عامــل پايان دهنده حضور اين كشــور در 
منطقه دانست.  به گزارش ايسنا، سيد عباس 
عراقچــى، در پيامى توييتــرى در واكنش به 
تهديد گذشــته برايان هــوك، نماينده ويژه 

آمريكا در امــور ايران عليه ســردار قاآنى، 
فرمانــده نيروهاى قدس ســپاه پاســداران 
نوشــت: «فشــارحداكثرى» به وضوح يك 
شكست بزرگ است اما افراطيون كاخ سفيد 
كه هيچ چيزى را درباره ايران درك نمى كنند، 
هنوز هم پافشــارى مى كننــد.  عراقچى در 

ادامه گفت: ترور قهرمان هاى ما در تروريسم 
آمريكا، پايان حضور آمريكا در منطقه را آغاز 
كرد.  حاال، تازه كاران در وزارت امور خارجه 
آمريكا كه بســيار كورتر از آن هســتند كه 
تظاهرات گسترده را ببينند، يك سردار ديگر 

را تهديد مى كنند. 

فردى كه به هواپيماى اوكراينى شليك كرد
 در زندان است

دولت 20 هزار ميلياردتومان براى خسارات 
سيل پرداخت كرده است

 دولت براى رســيدگى و جبران خسارات ناشى از سيل فروردين 
ماه 98 در استان هاى كشور، تاكنون 20 هزار ميليارد تومان به صورت 
بالعوض و تســهيالت و همچنين بازســازى زيرساخت ها پرداخت 
كرده اســت. به گــزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت جمهورى، 
چهل و پنجمين جلســه شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى به رياست 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى رئيس جمهورى و با حضور 

روساى قواى مقننه و قضاييه و ديگر اعضاى شورا تشكيل شد.
در اين جلسه مهمترين مسائل و تحوالت اقتصادى كشور و مناسبات 
اقتصــادى بين المللى و تحليل مقايســه اى شــاخص هاى اقتصادى 

كشورهاى منطقه، مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
در اين جلســه  شوراى عالى هماهنگى اقتصادى، رئيس سازمان برنامه 
و بودجه گزارشى از اقدامات دولت در رسيدگى به خسارات ناشى از 

سيل در سال جارى در استان هاى كشور ارائه كرد. 
در اين جلسه همچنين رئيس كل بانك مركزى نيز گزارشى از اقدامات 
انجام شده در زمينه درآمدهاى ارزى كشور و تأمين كاالهاى مورد نياز 
را ارائه نمود و راهكارهاى گســترش مناسبات ارزى و تجارى مورد 

بررسى قرار گرفت.
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يادمان

اخطاريه دفترخانه 
نام و نام خانوادگى مخاطب: اصغر طيبى

شغل: بنا 
اقامتگاه و آدرس: مجهول المكان 

ــاند  ــى رس ــالع م ــه اط ــى ب ــد غالمعل ــى فرزن ــر طيب ــاى اصغ ــاب آق جن
ــاس  ــر اس ــرداد ب ــد مه ــده فرزن ــى برازن ــحر حبيب ــم س ــما خان ــر ش همس
ــه  ــده كالس ــورخ 98/9/14 و پرون ــماره 9809978129302101 م ــه ش دادنام
9809988129300836 صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــى بخــش ســردرود 
(رزن) دادخواســت طــالق داده و بــه دفترخانــه طــالق 57 كبودراهنــگ واقــع 
ــراى  ــت ب ــوده اس ــه نم ــين(ع) مراجع ــام حس ــدان ام ــگ، مي در كبودراهن
ــالق  ــه ط ــراى صيغ ــت اج ــالغ جه ــس از اب ــالق مقتضــى اســت پ ــت ط ثب
بــه دفترخانــه طــالق 57 كبودراهنــگ مراجعــه فرماييــد ضمنــاً ظــرف مــدت 
يــك مــاه پــس از رويــت اخطاريــه وقــت داريــد بــه دفترخانــه طــالق مذكــور 
مراجعــه نماييــد در غيــر ايــن صــورت طبــق دادنامــه قطعــى شــده صيغــه 

ــد. طــالق اجــرا و ثبــت خواهــد گردي
(م الف 107)

دفترخانه طالق 57 كبودراهنگ 

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 139860326007001057 مورخــه 1398/9/25 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهــار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى 
نبى اله بهادربيگى فرزند اسكندر به شماره شناسنامه 27 صادره از بهار در اعيانى 
شش دانگ يك باب ساختمان در حال احداث به مساحت 339/74 مترمربع پالك 
10985 فرعى قسمتى از پالك 959 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار 
همدان خريدارى با قولنامه عادى از محمد قربانى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 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 اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 397)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/6

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شماره 139860326007001056 مورخه 1398/9/25 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى  خانم انسيه 
ولى اقبال فرزند حسن به شماره شناسنامه 701 صادره از بهار در شش دانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 225/71 مترمربع پالك 10986 فرعى از 139 اصلى  واقع 
در بهار بخش چهار همدان مع الواسطه از مالك رسمى اقاى هاشم جهانشاه 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 
داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 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 407)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/6

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
آقا سيدناصر موسوى داراى شماره شناسنامه  8 به شرح دادخواست كالسه 716/98ش112ح از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيدجواد موسوى به 
شماره شناســنامه  4040190149 در تاريخ 98/6/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-مهســا عبدى فرزند خليل به شماره شناسنامه 
4040333217 متولد 1377 همســر متوفى 2-ســيده فاطمه موســوى فرزند سيدجواد به شماره 
شناسنامه 4040735579 متولد 1396 فرزند سيدجواد 3-سيد اسداله موسوى به شماره شناسنامه 
8 متولد  1323 پدر متوفى فرزند سيد ابوالقاسم اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 448)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 
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نيش و نوش

خبر

آمادگى براى اسكان فرهنگيان در نوروز 99 
تا سقف 13 ميليون نفر روز

 در نوروز امسال 11 ميليون نفر از فرهنگيان در مراكز اسكان پذيرش شدند و سال 
99 اين اداره كل آمادگى دارد تا 13 ميليون نفر روز را اسكان دهد. 

مديركل تعاون و پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش گفت: ما امسال براى نوروز 99 
قريب به 495 پايگاه پذيرش در سراسر كشور را آماده و عملياتى كرديم، همچنين 25 
هزار مدرســه در قالب 100 هزار كالس درس هم آماده شده است. همچنين 28 هزار 
نفر از عوامل اجرايى پاى كار را در قالب ادارات تعاون و رفاه سراســر كشــور اسكان 
نوروزى را با شــعار كيفيت مطلوب، امنيت پايدار و مســافرت ارزان براى فرهنگيان 

عملياتى كرده ايم. 

حذف سهميه سوخت تاكسى هاى فاقد پروانه 
از اول اسفند

 مدير عامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور از حذف سهميه سوخت تاكسى هاى 
فاقد پروانه از اول اســفند خبر داد.  مرتضى ضامنــى در اين باره اظهاركرد: هيأت وزيران 
در مصوبه اى به مجموعه وزارت كشــور تكليف كرده تا تاكســى هاى غيرفعال به ويژه در 
كالن شهرها را شناسايى كند و پيرو اين مصوبه اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور، سامانه 
جامع ناوگان تاكســيرانى را راه اندازى كرد تا فرايند صدور پروانه  در شهرهاى مختلف به 
صورت برخط در اين ســامانه گزارش شــود. وى در گفت وگو با ايسنا گفت: با توجه به 
اجراى طرح سهميه بندى سوخت و اهداف تعريف شده در اين طرح حذف سهميه سوخت 
ناوگان فاقد پروانه به كار گروه مربوطه داده شد و اين پيشنهاد به تصويب كارگروه رسيد. 

تخلفات علمى 2 هزار دانشجو
 براى وزارت علوم محرز شد

 تخلف علمى 2 هزار دانشجو در زمينه مقاله و پايان نامه نويسى با استعالم از سازمان سنجش 
آموزش كشور و مؤسسه پژوهش و برنامه ريزى براى وزارت علوم محرز شده است. مديركل 
حقوقى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت: اين استعالم از طريق كد ملى دانشجويان انجام 
شد و اسامى آنها در اختيار دانشگاه هاى محل تحصيل شان قرار گرفت. بيشتر دانشجويان نوشتن 
پايان نامه ها و مقاالت علمى خود را به مراكز غيرقانونى كه در اين زمينه فعال هستند، واگذار 
مى كنند. حسين آقابابايى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: اسامى تعدادى از دانشجويان متخلف 
در دانشــگاه هاى دولتى، به مراكز آموزش عالى ارسال شد كه اين دانشگاه ها خواهان دريافت 

مدارك بيشترى از جمله استنادات مربوط به تقلب ها و تخلف هاى علمى شدند. 

به ياد معلم دل ها
ربنا وسعت كل شى رحمه و علما 

(آيه 7 سوره مباركه غافر)

خدايا كه هر چه در اين عالم است
                                    تو را علم و رحمت بر او محكم است

 اوراق زرين تاريخ تربيت ســيماى درخشان مربيان نام آورى 
چون ابراهيم ، موســى ، عيسى و محمد (ص) ، على (ع) و فاطمه 
(س) را بر خود نقش ابدى زده اســت. آنــان كه با پيكار مقدس 
خويش حماسه هاى شكوهمند و جاويد در سازندگى انسان متعهد 
بــه وجــود آوردند و با تزكيــه و تعلم، كاخ بلنــد پايه ى علم و 
فضيلــت را بنا نهــاده و پرچم توحيد را برافراشــتند و امروز نيز 
دارالمومنين همدان بر خــود مى بالد كه معلمانى پاك نهاد و نيكو 
سرشت به پشــتوانه دانايى و توانايى توشه گرفته از محتواى ناب 
اســالم محمدى و فرهنگ اصيل ايرانى در مســير تامين سالمت 

فكرى انسان ها مجدانه تالش مى ورزند .
 معلم ماندگار مرحوم حاج ســيد صادق حجازى از جمله افرادى 
بــود كه به حق بايد گفت با نهاد پاك و خصال سرشــت خود و 
با تاســى از بزرگ معلمان بشــريت خود را وقف تربيت فرزندان 
اين مرز و بوم كــرده بود. اين معلم عزير به همان اندازه كه دقت 
و تــالش را در زمينه تعليم پيشــه خود ســاخته بود، در موضوع 
تربيت هم حساسيت ، همت و ظرافت بسيارى داشت تا جايى كه 
رهبر معظم انقالب اسالمى درسال 1387 در نكوداشت اين معلم 
خســتگى ناپذير پيامى صادر نمودند كه در بخشى از آن پيام آمده 
بود: «اينجانب ايشــان را از ده ها سال پيش همواره به وي  ژگى هاى 
ممتاز شــناخته و قدردان وجود با بركت ايشان بوده ام و مى باشم. 
خداونــد اين مرد مومن بــا اخالص را محفــوظ دارد و جوانان 
آموزش و پرورش را توفيق ثبات قدم و اخالص عنايت فرمايد.»

مرحوم ســيد صادق حجازى معتقد به جريــان تربيت همه جانبه 
بــود و تمامى دغدغه ها و دل نگرانى هــاى او در فرايند تعليم و 
تربيت به معناى واقعى كلمه تربيت انســان بود. به گواه بســيارى 
از افرادى كه در طول ســالهاى متمادى شاهد فعاليت هاى ايشان 
بودنــد مى توان گفت اين معلم عزيز عامل واقعى و عينيت بخش 
به اصول تولى و تبرى بود و اين اصول در سراســر زندگى ايشان 

جارى و سارى بود.
امروز 6 بهمن ماه مصادف با دومين ســالروز درگذشت اين معلم 
نستوه و خســتگى ناپذير اســت، معلمى كه از پيشگامان جريان 
مبــارزان انقالبى همدان عليه رژيم پهلوى بود كه با ورود شــهيد 
محراب آيت ا... سيد اســدا... مدنى(ره) به همدان در سال 1341، 
همــواره و در همه جا و تمام صحنه هاى مبارزه در كنار وى بود و  
عالوه بر ايفاى نقش ميزبانى از آيت ا... مدنى در تمامى عرصه هاى 
پرخطر مبارزه حاضر بود و شكنجه ها و تبعيد ها او را از اين مسير 

باز نداشت. 
ســيد صــادق حجــازى در طــول زندگــى پــر بركت خــود با 
خويــش و بــا ديگــران صادق بــود و ايــن صداقــت در اعمال 
و گفتــار ايشــان بــروز واقعى داشــت و بايــد گفت شــايد به 
دليــل همين صادق بودن اســت كه حضــرت آيــت ا... خامنه اى 
(مــد ظله العالى)براى دومين بار و اين بــار  بخاطر عروج اين معلم 
پايدار پيامى صادر كردند. در پيام رهبر انقالب آمده است: درگذشت 
مرحوم آقاى ســيدصادق حجازى رحمت ا... عليه را كه از صلحاى 
اخيــار و انقالبيون قديمى و داراى بيش از نيم قرن خدمت فرهنگى 
بودند، تســليت عرض مى كنم و علو درجات ايشــان را از خداوند 

مسألت مى نمايم».
آرى ايشــان در كالم معظم له صالح اخيار هســتند و اين ناشى از 
اين است كه مرحوم حاج سيد صادق حجازى عمرى را خالصانه 
وصادقانــه در تربيت فرزندان اين مــرزو بوم با همت واالى خود 
جهــاد كردند و ماحصل اين جهــاد صالحانه قطعا اثرات فردى و 
اجتماعــى با بركتى براى ديارالمومنين همدان به يادگار گذاشــته 

است. 
يادش گرامى و راهش پر رهرو باد.

جوان: ردپاى طبرى و منافقين در پرونده ديواندرى 
 نگران نباش ردپا رو ميشه از روى كاغذ پاك كرد!!

جمهورى اسالمى: ترامپ فردى خطرناك براى تمام جهان است 
 پس همه خطر ترقه هاى دنيا زير سر ترامپه

خراسان: بن علوى دوباره در تهران 
 احتماالً ذائقه اش ايرانى شده!! 

مهر: دختران بيش از پســران به دنبال دوست يابى در فضاى مجازى 
هستند!

 حواســت باشــه به دخترا توهين مى كنى قهركردنشون هزينه 
دارهها 

جوان: جريمه 2 درصدى براى پزشــكانى كه زير بار نصب كارتخوان 
نمى روند!

 استاد اين 2 درصد پول كه خاك كف پاشونم نيست!!  
شروع: معيشت مردم گرفتار بى ثباتى قيمت ها 

 مردم ديگه توى بىثباتى گرانى حل شدن!!
ايرنا: 1791 پرونده قصور پزشكى به حكم رسيد

 مگه حاال پزشك ديگهاى مونده بيمارا رو ويزيت كنه؟؟!
تجارت: پيش پرده تخريب برندهاى لبنياتى 

 نگران نباش اون پشت دارن خامه مى گيرن 
صبح اقتصاد: ترامپ، 16 هزار دروغ در 3 سال 

 رئيس جمهورى كه ركورد جرأت را شكست!! 
همشهرى: ميدانگاه شهر به جاى هايپرماركت 

 دكان ها الكچرى شدن 
شروع: بازار از پوشاك توليد داخل اشباع مى شود

 بدون چين يا با چين؟؟!
ايسنا: بازار خودرو قفل شد

 نگران نباش برا همه قفلهاى كشور كليد ساختن!!
جام جم: آمار قاچاق چگونه آب رفت؟

 آب معدنى ريختن روش 
خراسان: خطر ويروس مرموز چينى در كشور

  جالبه بيمارىهامون هم به خارجى ها ربط داره

توضيحات تأمين اجتماعى درباره نحوه 
پرداخت بدهى داروخانه هاى بيمارستانى

 كل بدهى باقى مانده به دانشــگاه ها، 380 ميليارد تومان و به بخش 
خصوصى 990 ميليارد تومان است، اما داروخانه ها هيچ بدهى معوقى 

از سال گذشته ندارند. 
مديركل درمان غيرمســتقيم سازمان تأمين اجتماعى با اشاره به بدهى 
باقى مانده هــزار و 400 ميلياردى ســازمان تأمين اجتماعى به مراكز 
درمانى گفت: امســال بيش از 16 هزار ميليــارد تومان پول پرداخت 
كرديم كه 8 هزار ميليارد تومان آن براى دانشگاه ها واريز شد. بخشى 
هم مربوط به مطالبات معوق قبلى و مطالبات امسال بخش خصوصى 

بوده است. 
به گزارش ايســنا، شــهرام غفارى درباره وضعيت پرداخت مطالبات 
مراكــز درمانى طرف قرارداد تأمين اجتماعــى توضيحاتى ارائه داد و 
اظهار كرد: كل بدهى باقى مانده ما به دانشــگاه ها، 380 ميليارد تومان 
و به بخش خصوصى 990 ميليارد تومان اســت، اما داروخانه ها هيچ 

بدهى معوقى از سال گذشته ندارند. 
وى دربــاره بدهى معوق به داروخانه ها گفــت: اگر داروخانه طرف 
قرارداد ما باشــد ما پول را بــراى داروخانه ها واريز مى كنيم اما گاهى 
بيمارســتان يا دانشگاه طرف قرارداد ماســت كه كل خدمات آن اعم 
از داروخانه، آزمايشــگاه و پاراكلينيك در ذيــل اين قرارداد تعريف 
مى شــود و خود دانشگاه يا بيمارستان بر اســاس اولويت ها مبالغ را 
به حوزه هاى مختلف درمانى پرداخت مى كنند. ما اجازه ورود به اين 

حوزه را نداريم. 
بيان  با  تأمين اجتماعى  ســازمان  غيرمســتقيم  درمــان  مديركل 
اينكه البته ما از دانشــگاه ها و بيمارســتان ها تقاضا كرديم كه 
دارو و تجهيزات پزشــكى را با توجه به سرمايه اى بودن آنها 
در اولويت قــرار دهند، گفت: اميدواريم اين مهــم، عملياتى 

شود. 
غفارى درباره بى نظمى در پرداختى بــه داروخانه ها عنوان كرد: نظم 
پرداخت داروخانه ها تقريبا مناســب اســت اما بايد توجه داشت كه 
ســازمان تأمين اجتماعى يك بنگاه اقتصادى- اجتماعى و متأثر از كل 
كشــور اســت. ضمن اينكه ما درحال حاضر بيش از 15 هزار ميليارد 
تومان مطالبه قطعــى داريم و باالى 200 هزار ميليــارد تومان نيز به 

صورت سنواتى از دولت طلبكاريم. 
غفارى در واكنــش به كاهش ارزش دفترچه هاى بيمه تأمين اجتماعى 
در برخــى مراكز درمانــى گفت: درحال حاضر بيــش از يك ميليون 
تأمين اجتماعِى بيمه شــده در مراكز مِلكى مــا، خدمات صد درصد 
رايــگان دريافت مى كنند و بيش از صد ميليون هم مراجعه ســرپايى 

داشتيم. 

26 ســال از انجام نخستين عمل كاشت 
حلزون شــنوايى در ايران مى گذرد و در اين 
سال ها 10 هزار و 669 كودك ناشنوا، قدرت 
شــنيدن پيدا كرده اند؛ اما اكنون چالش هايى 
مقابل درمان ناشــنوايى كودكان قرار گرفته؛ 
چالش هايــى نظيــر كم پولــى، صف هــاى 

طوالنى، تحريم و ... 
مديــركل طــرح و برنامــه  هيــأت  امناى 
صرفه جويــى ارزى در معالجــه بيمــاران 
وزارت بهداشــت در گفت وگو با ايســنا، با 
اشــاره به بودجه اى كه براى كاشت حلزون 
شنوايى به هيأت  امناى صرفه جويى ارزى در 
اختصاص  بهداشت  وزارت  بيماران  معالجه 
يافته اســت، گفت: يكى از سرفصل هاى ما 
در قانون بودجه ســنواتى كشور، مربوط به 
كاشت حلزون شنوايى اســت كه ميزان آن 
در سال 97 حدود 55/2 ميليارد تومان بوده 
است كه از اين ميزان حدود 7 ميليارد تومان 
محقق شده است. در عين حال متأسفانه در 
اين رديف در سال 1394 و 1395 هيچگونه 
تخصيصى از محل بودجه كاشت حلزون به 
ما نرسيده اســت. در سال 96 از 40 ميليارد 
تومانى كه در اين حوزه تعيين شده بود، 20
ميلياردش تخصيص يافت. بنابراين مجموعا 
در 4 ســال گذشــته از مجموع 174 ميليارد 
تومانــى كه بايــد به عنوان بودجه كاشــت 
حلزون دريافــت مى كرديم، تنها 27 ميليارد 

تومان تخصيص پيدا كرده است. 
هومــن نريمانى افزود: در ســال 1398 نيز 
بودجــه اى كه براى رديف كاشــت حلزون 
تعيين شده بود، 52 ميليارد تومان بوده كه با 
گذشــت 10 ماه از آغاز سال، تنها 8 ميليارد 

تومان از آن محقق شده است. 
ســال  پيشــنهادى  بودجه  درباره  نريمانى 
1399 گفت: خوشــبختانه بــا رايزنى هايى 
كه با ســازمان برنامه و بودجه و كميسيون 
بهداشــت و درمان مجلس داشــتيم ميزان 
بودجــه تخصيص يافته به كاشــت حلزون 
بيمــاران ناشــنوا در اليحه بودجه ســال 
1399 افزايــش يافته كــه اميدواريم براى 
ناشنواى  بيماران  انتظار  صف  كوتاه شــدن 
در  بودجه  ايــن  حلزون،  كاشــت  كانديد 
كميســيون تلفيق و صحــن مجلس نيز به 

برسد.  نهايى  تصويب 
كاشت  مى توان  ســالگى  چند  تا   

حلزون انجام داد؟
نريمانى بــا بيان اينكه انجام عمل كاشــت 
حلزون تا 4 ســالگى نتايج خوبى را در پى 
دارد، اظهار كرد: البته ترجيح بر اين است كه 
براى بچه ها، زير 2 سال عمل كاشت حلزون 
انجام شــود. اما به دليل مشكالت بودجه اى 
گاهى زمان ديرتر مى شــود، اما تا 4 سالگى 
هم مى توان اين عمل را انجام داد. متأســفانه 
از برخــى منبع هاى غيرمســتند و غيرعلمى 
به برخــى خانواده ها گفته شــده كه اگر تا 
دوسالگى كاشــت حلزون براى بچه انجام 
نشود، كودك دچار ناشنوايى مطلق مى شود، 
امــا اينطور نيســت؛ بلكه تا 4 ســالگى هم 
امكان كاشت حلزون وجود دارد. اما ترجيح 
ما اين است كه پروتزها به موقع تأمين شوند 
تــا بتوانيم به موقع و در اســرع وقت عمل 
كاشت حلزون را انجام دهيم. البته از آنجايى 
كه بودجه محقق نمى شــود، گاهى با تأخير 
پروتزهــا را تأمين و عمل كاشــت را انجام 

مى دهيم. 

ناشنوا  كودك  هزار  ساالنه 4  تولد   
در كشور

وى دربــاره فرآيند كاشــت حلزون، گفت: 
خانواده ها ابتدا براى كاشت حلزون به مركز 
كاشــت حلزون مراجعه مى كننــد. در آنجا 
پرونده شان ثبت مى شود. حال برخى تصور 
مى كنند كه ثبت پرونده به معناى شروع زمان 
انتظار براى كاشت حلزون است، اما اينطور 
نيست. بايد توجه كرد كه ساالنه 3 تا 4 هزار 
كودك ناشنوا در كشور متولد مى شوند كه از 
اين تعداد ساالنه حدود هزار و 300  تا هزار 
و 500 كودك شرايط كاشت حلزون دارند. 
زيرا در برخى كودكان اصال گوش تشــكيل 
نشــده يا راه هاى عصبى دچار مشكل است 
يا كودك دچار عقب ماندگى شــديد ذهنى 
بوده و امكان كاشت حلزون براى اين افراد 

وجود ندارد. 
 هزينه كاشت حلزون 

شنوايى 
چقدر است؟

نريمانى ادامــه داد: زمانى كه 
مشــخص مى شــود كودكى 
امكان كاشــت حلزون دارد، 
خانــواده بايد به كميســيون 
علمى مركز كاشــت مراجعه 
كنــد تا پرونده اش بررســى 
شود. حال اگر محرز شد كه 
كاشت  نوبت  در  بايد  كودك 
ســاير  گيرد،  قــرار  حلزون 
بايد  مى شود.  انجام  فرآيندها 
توجه كرد كه هزينه كاشــت 
حلــزون 50 ميليــون تومان 
اســت كه از ايــن ميزان 44

ميليون تومان هزينه خريد پروتز اســت كه 
از سوى هيأت امنا تقبل مى شود. 3 سرفصل 
هزينه اى ديگر شــامل هزينه هتلينگ، هزينه 
حق العمــل تيــم جراحــى و 100 جلســه 
گفتاردرمانى پس از عمل هم هســت كه 6

ميليون تومان مى شود كه اين 6 ميليون تومان 
از سوى خانواده پرداخت مى شود. 

350 كودك در انتظار شنوايى
نريمانى ادامه داد: با اين تعريف درحال حاضر 
حــدود 350 نفر كودك در نوبت كاشــت 
حلزون در 11 مركز فعال كشــورى هستند. 
در عين حال پرونده هاى تعدادى از كودكان 
نيز در مراكز كاشت حلزون در حال بررسى 

اســت. بنابراين پيش بينــى مى كنيم 600 تا 
700 نفــر هم در حال گذراندن بررســى ها 
در مراكز كاشــت حلزون هستند و هنوز به 
مرحله نهايى براى كاشت حلزون نرسيده اند. 
درحال حاضر با توجه به اينكه صف كاشت 
حلــزون طوالنى شــده، وزارت بهداشــت 
پيش بينى كرده كه در ســال 99 بايد حدود 
هزار و 800  تا 2 هزار كاشت حلزون انجام 
دهيم تا صف انتظــار را از بين ببريم. با اين 
ديدگاه بايد بودجه ها به طور كامل و در زمان 

مناسب به ما اختصاص يابد. 
 تحريم در مقابل شنوايى

نريمانى با اشــاره به مشكالتى كه تحريم ها 
در تأمين حلزون شــنوايى ايجــاد كرده اند، 
اظهار كــرد: درحال حاضر تأميــن پروتزها 
با توجه به تحريم ها زمان بر شــده اســت. 
درحال حاضر در حــوزه تراكنش هاى بانكى 
دچار مشــكل شده ايم. 
وقتــى تخصيص را از 
بانك مركزى مى گيريم، 
به دليل مشــكالتى كه 
در تأميــن ارز وجــود 
دارد، تأميــن ارز گاهى 
پس  مى شــود.  زمان بر 
از تخصيــص، موضوع 
به بانك هاى عامل براى 
تأميــن ارز ارجاع داده 
مرحله  اين  كه  مى شود 
اين  اســت.  زمانبر  هم 
پيش  كه  درحاليســت 
از اين در نهايت بحث 
بانك  از  ارز  تخصيص 
از  ارز  تأمين  و  مركزى 
بانك عامل را در يــك هفته انجام مى داديم 
كــه اكنــون اين پروســه طوالنى تر شــده 
اســت. همچنين از آنجايى كه تراكنش هاى 
بانكى مان به صورت مستقيم انجام نمى شود، 
در برخــى موارد پولى كه از طريق هيأت امنا 
كارسازى شده، دريافتش در خارج از كشور 
دچار مشكل مى شود. همان اتفاقى كه براى 

سرمربى استقالل هم پيش آمد. 
 تأمين هزار و 225 پروتز شنوايى

وى بــا بيان اينكــه خوشــبختانه در حوزه 
ملزومــات مصرفــى  حياتى و اســتراتژيك 
ذخيره كافى داريــم و برنامه ريزى كرده ايم 
كه در 6 ماهه نخســت ســال 99 هم كاالى 

كافى داشته باشــيم، گفت: امسال 4 مناقصه 
براى تأمين پروتزهاى شنوايى برگزار كرديم 
كه در آن ها هزار و 225 پروتز تأمين شــد و 
باالى 50 ميليارد تومان پروتز در ســالجارى 

وارد شده است. 
 گذشت 26 سال

 از آغاز كاشت حلزون در كشور
نريمانى با بيان اينكه كاشت حلزون از سال 
1372 در كشــور ما آغاز شده است، گفت: 
در 26 سالى كه از زمان آغاز كاشت حلزون 
در كشور مى گذرد، در سال 97 از نظر تعداد 
كاشــت حلزون ركورد داشتيم؛ به طورى كه 
هزار و 224 كاشــت حلزون در سال گذشته 
در كشــور انجام شده است. در عين حال از 
سال 1372 تا ابتداى سال 1398 نيز 10 هزار 
و 669 مورد كاشت حلزون در كشور انجام 

شده است. 
 ناشنوايى به قيمت 1 ميليارد!

وى ادامــه داد: در عيــن حــال مــا يــك آمــار 
كشــورى داريــم كــه بــر اســاس آن كودكــى 
كــه ناشــنوا اســت،  اگــر ناشــنوا باقــى بمانــد 
ــى  ــراى بودجــه عموم ــال ب ــا ســن 65 س ت
كشــور حــدود 800 ميليــون تــا يــك ميليارد 
تومــان هزينــه خواهــد داشــت؛ درحالى كــه 
ــا يك بيســتم  ــا 50 ميليــون تومــان يعنــى ب ب
ــد  ــد مانن ــودك مى توان ــن ك ــه، اي آن هزين
ــن  ــد. در عي ــى كن ــادى زندگ ــرد ع ــك ف ي
حــال بــار روانــى خانواده هــا و تنشــى 
كــه ناشــى از ناشــنوايى كــودك در خانــواده 

ــت.  ــد رف ــن خواه ــود، از بي ــاد مى ش ايج
 خيرين سالمت به ميدان آيند

نريمانــى با بيان اينكه خيريه ها و ســمن ها 
بــا يكديگر همكارى مى كننــد، گفت: البته 
بــاز هم جاى كار بيشــترى وجــود دارد و 
خيرين بايد بيايند و حضور پيدا كنند. حتى 
پيشــنهاد مى كنم كه خيرين در جشــن هايى 
كه به مناســبت كاشــت حلزون براى اين 
بچه ها برگزار مى شــود، حضــور يابند كه 
واقعا شــوق انگيز اســت. به عنوان مثال در 
مراســمى يك كودك آمــد و قرآن خواند و 
ســپس مادرش گفت كه ما در 6 ســالگى و 
زمانى كه همه مى گفتند ديگر كاشــت پروتز 
براى بچه امــكان ندارد، اين عمل را برايش 
انجام داديــم. من نذر كردم كه اگر بچه ام به 
كالم آمــد،  قرآن به او يــاد دهم و حاال اين 

اتفاق افتاده است. 

صف طوالنى براى كاشت حلزون شنوايى

تحريم سد درمان ناشنوايى شد

منبع هــاى  برخــى  از 
غيرمســتند و غيرعلمى 
به برخى خانواده ها گفته 
شده كه اگر تا دوسالگى 
كاشت حلزون براى بچه 
انجام نشود، كودك دچار 
ناشنوايى مطلق مى شود، 
اما اينطور نيســت؛ بلكه 
تا 4 ســالگى هم امكان 
كاشت حلزون وجود دارد
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بورس همدان در ماهي كه گذشت
 متوسط ارزش دادوستد، روزانه در دى ماه سالجارى نسبت به آذر 

ماه، 116 درصد افزايش داشته است.
مدير بــورس منطقه اى همدان گفت: در دى مــاه 1398، تعداد 439
ميليــون و 898 هزار و 301ســهم متعلق به 525 شــركت به ارزش

2،776ميليارد و 105 ميليون و 787 هزار و 659 ريال در تاالر بورس 
منطق هاى اســتان همدان داد و ستد شــد كه 42 درصد آن مربوط به 

خريد سهام و 58 درصد مربوط به فروش سهام بوده است. 
به گزارش تابناك، على اســكندرى افزود: بر اين اساس و با توجه به 
22 روز كارى فعاليت تاالر بورس منطق هاى استان همدان در اين ماه، 
متوسط ارزش دادوستد، روزانه 126 ميليارد و 186 ميليون و 626 هزار 
و 713 ريال بوده كه نسبت به آذر ماه، 116 درصد افزايش داشته است. 
وى خاطرنشان كرد: در اين ماه شركت هاى گروه سرمايه گذارى ميراث 
فرهنگى، ســيمان فارس و خوزستان و مس شــهيد باهنر به ترتيب 

بيشترين ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. 
اسكندرى يادآور شد: همچنين بورس منطق هاى همدان براى آشنايى 
عموم شــهروندان با نحوه سرمايه گذارى در بورس، اقدام به برگزارى 
دوره هاى آموزشى، كارگاه هاى آموزشى و فراهم كردن امكان بازديد از 
تاالر نموده است كه در آذر ماه 258 نفر در دوره هاى آموزشى بورس 

همدان شركت نمودند. 

تا 10 روز ديگر صرفه جويى كنيد
 پيك مصرف گاز يك هفته تا 10 روز ديگر ادامه خواهد داشــت 
بنابرايــن از مردم تقاضــا داريم كه در اين مــدت در ميزان مصرف 

صرفه جويى داشته باشند تا روند سوخت رسانى دچار مشكل نشود. 
ســخنگوى شــركت ملى گاز با بيان اين مطلب افزود: ميزان مصرف 
گاز نسب به چند روز پيش كاهش پيدا كرده و اكنون 574 ميليون متر 
مكعب در روز گاز مصرف مى شود كه مى توان اين عدد را تا حد قابل 

توجهى كاهش داد. 
محمد عسكرى درباره وضعيت تأمين گاز صنايع و نيروگاه ها به ايسنا 
گفت: وزارت نفت موظف است سوخت اين 2 بخش را تأمين كند و 
براى اين مســأله نيز اقدامات الزم را انجام داده است اما در اين مدت 
ممكن اســت سوخت گاز نيروگاه ها كمتر شده باشد كه آن هم مدت 
زيادى طول نمى كشــد.  وى اظهار كرد: با صرفه جويى هايى كه مردم 
در مصرف گاز در اين مدت انجام داده اند، توانســتيم موانع زيادى را 
پشت سر بگذاريم اما تقاضا داريم كه در روزهاى باقى مانده هم نسبت 
به ميزان مصرف حســاس باشند.  هفته گذشته ميزان مصرف گاز در 
كشــور ركورد زد و به حدود 600 ميليون متر مكعب رسيد و اين در 
حالى بود كه نهايتا اين عدد در سال گذشته به 520 ميليون مترمكعب 
در روز رسيده بود. همين موضوع نيز روند گازرسانى به نيروگاه ها را 
دچار مشــكل كرده بود و نيروگاه ها براى تأمين گاز و انجام عمليات 

تعمير و نگهدارى با مشكالت دست وپنجه نرم مى كردند. 

جزئيات بيشتر از وام اجاره مسكن
نرخ سود، شايد 18 درصد

 در حال حاضر بانك عامل حوزه مســكن در حال كار روى طرح 
وام اجاره مســكن است و به احتمال زياد سود 18 درصدى را اعمال 

خواهد كرد. 
معاون وزير اقتصاد با اشــاره به اين مطلــب در مورد طرح وام اجاره 
مســكن، اظهار كرد: بانك مركزى با طــرح وزارت امور اقتصادى و 
دارايى بــراى وام اجاره موافقت نكــرده و درحال حاضر بانك عامل 
حوزه مسكن، در حال كار روى اين طرح است و به احتمال زياد هم، 

نرخ سود 18 درصدى را اعمال خواهد كرد. 
محمدعلى دهقان دهنوى در پاســخ به اين سوال كه سود 18 درصدى 
براى مستأجران زياد نيست، به مهر گفت: به هر حال «كاچى به از هيچى 
است» و مى دانيم كه به مستأجران فشار وارد مى شود، اما در شرايط فعلى 
طرح خوبى است. وى ادامه داد: درحال حاضر نرخ تبديل رهن به اجاره، 
بين 30 تا 36 درصد است؛ به اين معنا كه هر يك ميليون تومان، 30 هزار 
تومان بوده و در مجموع يك ســال، براى مستأجران 360 هزار تومان 
تمام مى شود؛ پس اگر مستاجر وام 18 درصد به صورت ساالنه بگيرد، 
بهتر از پرداخت اجاره با نرخ 36 درصد اســت.  معاون اقتصادى وزير 
امور اقتصادى و دارايى تأكيد كرد: اگر اين وام قرض الحسنه بود و منابع 
ارزان قيمت پيدا مى كرديم، طرح بسيار خوبى مى شد؛ اما با توجه به اينكه 
منابع نداشتيم و مى خواستيم از بازار اين منابع را تأمين كنيم؛ راهى جز 

اين نبود كه نرخ 18 و يا حتى بيشتر بر آن اعمال شود. 

معاون بهره بردارى شركت آبفا استان همدان:
كلر آب شرب همدان استاندارد است

 ميزان كلر موجود در آب شرب همدان دقيقًا برابر با استاندارد است.
معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان همدان با بيان اين مطلب گفت: 90 
درصد از مشــكالت طعم و بوى آب مشتركين مربوط به اشكال در لوله و اتصاالت 

داخل منازل است. 
حميدرضا نيكداد در رابطه با وجود كلر بيش از حد در آب شرب برخى مناطق شهر 
همدان توضيح داد: آب شهر همدان همه روزه كنترل شده و در صورت وجود مشكل 

توسط مركز بهداشت به ما اعالم مى شود. 
وى به ايســنا گفت: اگر روزى ميزان كلر از حد مجاز باالتر رود، به طور قطع مركز 
بهداشــت همدان اين موضوع را اعالم مى كند اما خوشبختانه هيچ هشدارى در اين 
زمينه نرســيده است، ضمن اينكه وضعيت آب شهر همدان توسط آزمايشگاه مركزى 

آبفا همه روز بررسى مى شود. 
نيكداد با بيان اينكه ممكن است مشكل طعم و بوى آب مربوط به فرسودگى اتصاالت 
داخل ساختمان باشد، خاطرنشان كرد: در صورتى كه شهروندى در زمينه طعم و بوى 
آب منزل خود مشــكلى دارد، مى تواند به شــركت آبفا اعالم كند تا اكيپ هايى را به 

محل اعزام كنيم و موضوع بررسى شود. 

ــه اينكــه محــدوده كلرزنــى آب شــهر همــدان محــدوده بزرگــى  ــا اشــاره ب وى ب
ــارك انجــام مى شــود،  ــزود: كلرزنــى آب شــرب شــهر همــدان در لوناپ اســت، اف
بنابرايــن اگــر در مناطــق زمانــى، جواديــه و محمديــه كلــر زيــاد باشــد، بايــد در 

ســاير نقــاط هــم احســاس شــود. 
معاون بهره بردارى شــركت آب و فاضالب اســتان همدان با تأكيد بر اينكه چطور 
مى شود در كوى محمديه كه آخرين ايستگاه در منطقه است، بوى كلر احساس شود 
اما در استادان و متخصصين كه در ابتداى مسير هستند، احساس نشود؟ گفت: ميزان 
اســتاندارد كلر در آب شرب زير ppm١ اســت كه در استان همدان نيز دقيقًا برابر 

با استاندارد است. 

غزل اسالمي »
 ايســتگاه راه آهن همدان در 12 
كيلومتري مركز شهر، موجب شده 
تا انتقادات بســياري به اين سمت 
وجود داشــته باشد. به خاطر دوري 
مسير و نامناسب بودن جاده از شهر 
تا ايستگاه، مردم با چالش هايي براي 
سوارشدن به قطار مواجه هستند. اما 
اين تنها دليلى نيست كه مردم سوار 
قطــار همدان- تهــران و برعكس 
نمي شوند. بسياري از مردم كه اهل 
ســفر با قطار هستند براي همدان-

مشهد و برعكس بليت مي خرند و 
همين جاده 12 كيلومتري را هم طي 
مي كنند. اما حتي يك نفر از مسافران 

حاضر نيست كه اين جاده را طي كند و تا تهران 
سوار قطار شود. بنابراين دليل آن صرفا دوري 
ايستگاه از داخل شهر نيست. بلكه مي بينند سفر 
با اتوبوس و تاكســي هاي بين شهري عالوه بر 
كاهش زمان سفر، ارزان تر از قطار در اين مسير 

تمام مي شود. 
با ايــن حــال بســياري از مســئوالن دليل 
استقبال نكردن مردم از قطار همدان- تهران و 
برعكس را دوري ايستگاه راه آهن از مركز شهر 
عنوان مي كنند. به تازگى هم رئيس كميسيون 
اقتصاد، ســرمايه گذاري و گردشگري شوراي 
اسالمي شــهر همدان به روند اتمام عملياتي 
اجرايي ايستگاه تشكيالتي راه آهن انتقاد كرده 
و خطــاب به برخي مديران گفته كه «برخي ها 
به هر بهانــه اي براي اتمــام عمليات اجرايي 
راه آهن همدان وزير وقت راه و شهرسازي را 
تهديد مي كردند اما چرا پس از افتتاح سياسي 
اين مســير ريلي به منظور اختصاص بودجه 
خاص براي اتمام ســاختمان ايستگاه اقدامي 
نداشته اند؟ چرا افتتاح رسمي خط آهن مذكور 
بايد تحت اشعاع مســائل سياسي قرار بگيرد؟ 
با گذشت 2 ســال از افتتاح رسمي خط آهن 
مذكور چرا وضعيت نهايي ايستگاه تشكيالتي 
راه آهن همدان به عنوان چهارراه ريلي منطقه 

غرب كشور بايد بالتكليف باشد؟»
اينكه بايد اين ايســتگاه ســاخته شود تا ريل 

در همدان براي مســافران قابليت اســتفاده، 
به صورت گســترده، پيدا كند امــري بديهي 
است و اكنون كه فصل بودجه بندي است بايد 
براي آن هم برنامه ريزي شــود، اما تنها مشكل 
نيست. بلكه با همين امكانات هم مي توانيم اين 
قطار را راه بيندازيم به شرط اينكه برنامه ريزي 
درســتي صورت بگيرد.  مــردم انتظار دارند 
مســئوالن و نمايندگان مجلس همانند سالي 
كه نزديك به انتخابات رياست جمهوري بود 
و تــالش مي كردند تا راه آهن همدان راه بيفتد 
اكنون براي بهره برداري واقعي از اين ريل هم 
همان قدر تالش كنند. ممكن است كه به خاطر 
تأمين بودجه، در زماني كوتاه ايســتگاه داخل 
شــهر را ساخته نشــود اما تا آن زمان بايد از 

امكانات موجود استفاده كرد.
براي ســاخت اين راه آهن هزار و 200 ميليارد 
تومان صرف شــد اما اكنون براي بهره برداري 
از آن نيــازي به چنين بودجه سرســام آوري 
نيســت بلكه فقط نياز به همدلي مسئوالن و 
دست اندركاران دارد تا مردم بتواند سوار قطار 

همدان-تهران شوند. 
برخي ها مي گويند تا ايستگاهِ داخل شهر ساخته 
نشود، ريل همدان- تهران قابل استفاده نخواهد 
بود! مگر در حال حاضر كه فرودگاه در نزديكي 
شهر است و امكانات پرواز به شهرهاي مختلف 
دارد، برنامه ريزي مدوني براي آن انجام شــده 

كه پرواز همدان تهران مورد استقبال مردم قرار 
بگيرد؟ اين برخوردها با منابع اســتان و كشور 
صرفــا دارايي هاي كشــور و بيت المال را هدر 
مي دهد.  ايســتگاه قطار اگر هم به داخل شهر 
بيايد اما براي حركت قطارها برنامه درســت و 
كارشناسي نوشته نشــود راه آهن همدان هم به 
متروكه اي تبديل مي شود كه شايد در هفته 2 يا 

3 سفر بيشتر به مشهد نداشته باشد. 
مــردم از امكاناتي اســتفاده مي كنند كه بدانند 
در قبال وقــت و هزينه اي كه بابت آن صرف 
مي كنند خدمات مناسبي دريافت مي كنند. سفر 
به تهران با مبلغ حــدودي 300 هزار تومان با 
هواپيما و مبلغ حــدودي 110 هزار تومان با 
قطار نمي تواند مســافر جذب كند. حاال اين 

ايستگاه در دل شــهر باشد يا بيرون 
شهر، فرقي ندارد. 

اكنون كه صحبــت از «ريل باس» در 
مسير ريلي همدان-تهران و برعكس 
است به جاي اينكه مسئوالن به ايستگاه 
دور از شهر اشاره كنند و اين مشكل 
را تازه نشان بدهند فعال به بهره برداري 
از ريل اين مســير و كمك بدون نگاه 
سياسي به راه اندازي قطار ارزان قيمت 
بكننــد. قطار با بليت ارزان قيمت تنها 
راهي است كه مي تواند اين خط ريلي 
را فعال كند. هزينه ســفر به تهران و 
برعكس با ريل باسي كه مديركل راه 
آهن غرب كشور پيش از اين درباره 
آن صحبــت كرده جمعــا حدود 44 
هزار تومان مي شود اما با قطار معمولي حدود 
112 هزار تومان تمام مي شــود. هزينه سفر با 
ريل بــاس حتي از اتوبوس هــم ارزان تر تمام 
مي شــود. قيمت بليت اتوبوس براي رفت و 
برگشت حدود 96 هزار تومان است. هواپيما 
نيز در همدان تعطيل است و اگر در سال يكي 
دو ماه به صورت موقتي پابرجا شود قيمت آن 
براي مسافرين معمولي صرفه اقتصادي ندارد و 
بسياري از مردم توان پرداخت هزينه پرواز را 
ندارند. از اين رو ريل باس يا قطار ارزان قيمتي 
كه همانند مسير قم-تهران و برعكس مشمول 
دريافت يارانه شده باشــد، بهترين راهكار، با 
شرايط فعلي راه آهن همدان، براي بهره برداري 

خط همدان-تهران است. 

 شــركت فروشــگاه هاى زنجيره اى 
افق كوروش براى ســومين سال متوالى 
موفــق بــه كســب رتبه نخســت در 
شــاخص فروش و بهره ورى در گروه 
فروشــگاه هاى زنجيره اى شــد و براى 
دومين ســال متوالى به عنوان شــركت 

پيشرو معرفى شد.
 بــه گــزارش روابط عمومى شــركت 
فروشگاه هاى زنجيره اى افق كوروش، 
سازمان مديريت صنعتى رتبه بندى سال 

1398 شركت هاى برتر ايران ( براساس 
اطالعات مالى ســال مالى 97 ) را براى 
بيست و دومين سال متوالى اعالم كرد.

شــركت فروشــگاه هاى زنجيره اى افق 
كوروش موفق شــد در رتبه بندى سال 
98 ســازمان مديريت صنعتى بر مبناى 
عملكرد ســال مالى منتهى به 97 با 52 
هزار و 982 ميليارد ريال فروش رتبه ى 
چهل و دومين شــركت برتر ايران را به 
خود اختصاص دهد و براى دومين سال 

متوالى در فهرســت شركت هاى پيشرو 
قرار گيرد.

معيار اصلــى در انتخاب شــركت هاى 
پيشــرو تغيير رتبه فروش شركت هاى 
فهرست صد شركت برتر ايران در 4 سال 
گذشته است و وجود اطالعات شركت 
در رتبه بنــدى IMI-100 براى حداقل 
3 سال گذشــته، منفى نبودن تغيير رتبه 
فروش شركت در سال گذشته و زيان ده 
نبودن شــركت از جمله معيارهاى ديگر 

در كسب اين عنوان به شمار مى رود.
افق كوروش همچنين براى سومين سال 
متوالى موفق شــد در گروه فروشگاه ها 
رتبه نخست را در شاخص ميزان فروش 
از آن خــود كنــد و از منظر شــاخص 
بهــره ورى كل عوامــل (TFP)  رتبه 

نخست را به خود اختصاص دهد.
شــايان توجه اســت؛ اين شــركت در 
همايش شــركت هاى برتر ايران موفق 
به دريافت تنديس شــركت پيشــرو و 
تقديرنامه اى از ســوى سازمان مديريت 

صنعتى شد.
در تقديرنامه اى كه به امضاى ابوالفضل 
كيانــى بختيــارى مديرعامل ســازمان 

مديريــت صنعتى ايران رســيده؛ آمده 
است:

 مديــران و كاركنــان محترم شــركت 
فروشــگاه هاى زنجيره اى افق كوروش 
در ســالى كه با عنــوان "رونق توليد" 
نام گذارى شده اســت، بى ترديد، رونق 
توليد ملى و توســعه اقتصادى كشــور 
بــا خودبــاورى و اتكا بــه كارآفرينان 
و فعــاالن اقتصادى و صنعتى كشــور 
و تــالش مديران با تدبيــر حرفه اى و 
صالــح امكان پذير اســت. در اين ميان 
بنگاه هاى اقتصادى بزرگ و برتر كشور، 
نقشــى مهم در بقا و رشد ديگر فعاالن 
اقتصادى و در نتيجه افزايش توليد ملى 

و پيشرفت كشور دارد.
از شــما مديران و كاركنان كه با اراده، 
بلندهمتى و تكيه بر شايستگى هاى خود 
موفق شــده ايد براى آن مجموعه عنوان 
"شركت پيشــرو" را در رتبه بندى سال 
-IMI) 1398 شــركت هاى برتر ايران

100) بدســت آوريد تقدير مى نماييم. 
اميد اســت كســب اين عنوان موجب 
ارتقــا نام تجارى و افزايش توان رقابتى 

آن شركت شود.

قيمت بليت قطار و ايستگاه دور از شهر موانع استفاده از قطار همدان- تهران

« قطار» را سياسي نكنيم

افق كوروش كماكان در صدر جدول پرفروش ترين 
و بهره ورترين فروشگاه زنجيره اى ايران 

گزارش ويژه
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هندبال دختران مالير 
قهرمان منطقه 3 و 4 كشور

 دختران ماليرى بر بام هندبال بانوان نوجوان مناطق 3 و 4 غرب 
كشور قرار گرفتند. 

مســابقات قهرمانى هندبال بانوان نوجوان مناطق 3 و 4 كشور در 
آســتانه گراميداشــت دهه مبارك فجر به ميزبانى شهرستان مالير 
برگزار شد و با قهرمانى تيم هندبال دختران اين شهرستان به پايان 

رسيد. 
در آخرين روزهاى هفته نخســت بهمن ماه ســالجارى شهرستان 
مالير در آســتانه گراميداشــت دهه مبارك فجر ميزبان مسابقات 

قهرمانى هندبال بانوان نوجوان مناطق 3 و 4 كشور بود. 
4 تيم مالير، كرمانشــاه، قزوين و زنجان در اين دوره از مسابقات 
شركت داشتند كه در ســالن 3 هزار نفرى غدير مجموعه ورزشى 

آزادى مالير به مصاف هم رفتند. 
5 ديدار ســخت و نفس گير در اين رقابت ها برگزار شد. در ديدار 
نخســت تيم مالير با نتيجه 35 بر 5 تيم زنجان را شكست داد، تيم 
قزوين با نتيجه 13 بر 8 تيم كرمانشــاه را شكست داد، تيم دختران 
مالير مقابل تيم كرمانشــاه با نتيجه 31 بر 15 به برترى رسيد و به 
فينال راه يافت، تيم قزوين نيز 16 بر 9 از سد تيم زنجان گذشت و 

در فينال حريف تيم مالير شد. 
در فينال اين مســابقات تيم هندبال شهرســتان مالير در يك بازى 
جذاب و ديدنى تيم سرسخت قزوين را با نتيجه 27 بر 9 شكست 

داد و با اقتدار بر بام هندبال مناطق 3 و 4 غرب كشور ايستاد. 
بديــن ترتيب تيم هندبال مالير در 2 مقطــع نونهاالن و نوجوانان 
قهرمــان و در مقطع جوانان نايب قهرمان مســابقات مناطق 3 و 4
كشــور شــد و هر 3 تيم ماليرى به مســابقات نهايى كشورى راه 

يافتند. 
همچنين سرپرســت كل مســابقات مژگان ملكي و سرپرست فني 

الهام روشن از شهرستان مالير دعوت بودند. 

شناگران استان خوش درخشيدند

 مســابقات شناى استان همدان در رده سنى 11و12 سال پسران 
و انتخابى تيم استان براى شركت در مسابقات كشورى، روز جمعه 
4 بهمن ماه در اســتخر مســافت كوتاه (25 مترى) شــهيد دهقانى 

مجموعه ورزشى شهيد بابايى در مريانج برگزار شد. 
در اين مســابقات 61 شــناگر در قالب 14 تيم و از 5شهرستان و 

بخش شركت داشتند. 
مسابقات در 5 رشــته انفرادى 50 متر آزاد، 50 متر پشت، 50 متر 
قورباغه، 50 متر پروانه و 200 متر آزاد و 2 رشــته تيمى شــامل 4

در50 متر آزاد و 4 در50 متر مختلط برگزار شــد كه در 4 رشــته 
انفرادى 50 متر به صورت مقدماتى و فينال و در رشته هاى تيمى و 

200 متر انفرادى به صورت تايم فينال (نهايى) انجام شد. 
در اين مســابقات و براى توزيع متعادل تر مدال ها و عناوين در 
بين شناگران، هر شناگر اجازه داشت تنها در 3 رشته انفرادى از 
5 رشته تعيين شده شــركت نمايد و همچنين شركت در 2 رشته 

بود.  مجاز  تيمى 
بــا اين وجود و در كمــال ناباورى تيم مدرســه نجات غريق و 
غواصى همــدان موفق شــد 12 مدال از 15 مدال رشــته هاى 
انفــرادى (5 طال، 4 نقره، 3 برنز) و از عناوين رشــته هاى تيمى 
2 عنوان نخســت و يــك عنوان دومى و يك عنوان ســومى را 

نمايد.  كسب 
ــه مهــم و درخــور توجــه ايــن عناويــن و مدال هــا، تفــاوت  نكت
ــاد ركوردهــاى شــناگران تيــم مدرســه  قابــل توجــه و بســيار زي
بــود،  تيم هــا  ســاير  بــا  (الــف)  غواصــى  و  نجات غريــق 
ــابقات  ــم را در مس ــن تي ــد اي ــا مى توان ــه بعض ــى ك ركوردهاي

ــد.  ــوان نماي ــام و عن ــب مق ــز صاح ــورى ني كش
خوشــبختانه پس از مدت ها شــاهد خبرهاى خوبى از شنا همدان 
بوديــم، تا جايى كه شــناگران توانســتند ركوردهــاى كم نظير و 

بى نظيرى از خود ثبت كنند. 
اميدواريم با حمايت هاى مديران ورزش تحول بزرگى را در شناى 

همدان شاهد باشيم. 

آرزو حكيمى راهى اردوى جنوب شد
 اردوى تيم ملى آب هاى آرام زنان ايران از فردا 7 بهمن در بندر 

امام حسن(ع) در شهرستان ديلم برگزار مى شود.
تيم ملى آب هاى آرام زنان ايران در مسير آماده سازى براى مسابقات 
قهرمانى آسيا و كسب سهميه المپيك 2020 از فردا به آب مى زنند 
و تمريناتشــان را در جنوب كشور ادامه خواهند داد. اين اردو از 7

بهمن ماه به ميزبانى بندر امام حســن(ع) بوشهر آغاز مى شود و تا 
پايان بهمن ماه ادامه پيدا خواهد كرد.

در اين اردو آرزو حكيمى قايقران ملى پوش اســتان به همراه هديه 
كاظمى و مينا عبدالهى از هرمزگان، ســمن ســلطانى از تهران، و 
مهســا آذرى از گيالن در بخش كاياك و زيبا سماك حرفه و پريسا 
محمدزاده از گيالن و مهســا كهنســال از خوزستان در بخش كانو 
قايقرانان دعوت شــده به اردو هســتند كه تمرينات خود را تحت 
نظر مهسا مجللى مربى و سيده راضيه حسينى سرپرست اردو دنبال 

خواهند كرد.

اردن ميزبان رقابت هاى بوكس گزينشى 
المپيك شد

 اردن به عنوان ميزبان رقابت هاى بوكس گزينشى المپيك 2020 در 
قاره آسيا معرفى شد. 

رقابت هاى گزينشى المپيك در سطح قاره آسيا كه قرار بود از 14 بهمن 
در شــهر ووهان چين برگزار شود، به دليل شــيوع ويروس كرونا به 

تعويق افتاد و محل برگزارى مسابقات هم تغيير كرد. 
طبق برنامه جديد ioc اين مســابقات از 12 اسفند به مدت 8 روز در 

شهر امان پايتخت اردن برگزار خواهد شد. 
تيم ملى بوكس ايران با 8 ورزشكار و هدايت «عليرضا استكى» در اين 

رويداد مهم شركت خواهد كرد. 
بوكــس ايران در دوره گذشــته بازى هاى المپيك كه ســال 2016 در 

ريودوژانيرو برگزار شد، تنها يك سهميه داشت. 

پيش بينى يك سايت خارجى: 
جايگاه سى ام ايران در المپيك توكيو 

با 3 طال
 يك سايت خارجى براى ايران كسب 3 مدال طال و جايگاه سى ام 

را در المپيك توكيو پيش بينى كرد. 
 Gracenote Sports به گزارش ايســنا و به نقــل از كمپانــى
پيش بينى جديدى از تعداد مدال هايى كه كشــورها در المپيك 2020 
كســب مى كنند، ارائه كرده است. در اين پيش بينى آمريكا با 47 كسب 
طال باالتر از چين و در مقام نخست قرار دارد. چين با 43 طال و روسيه 

با 25 طال هم در رده هاى دوم و سوم هستند. 
براى ژاپن ميزبان هم پيش بينى شــده 30 مدال طال در بازى هاى توكيو 

خواهد گرفت. 
 CAS البته حضور روســيه در المپيك توكيو بســتگى به رأى دادگاه
دارد، با اين حال براى اين كشــور هم 25 طال و در مجموع 66 مدال 

پيش بينى شده است. 
اما براى ايران هم 3 مدال طال، 2 نقره و 4 برنز پيش بينى شده است و 

جايگاه ايران در المپيك 2020 رده سى ام برآورده شده است. 

مجمع كميته ملى المپيك قانونى برگزار شد
 انتخابات مجمع كميته ملى المپيك قانونى اســت و تعداد اعضاى 

المپيكى به بقيه اعضا برترى دارد. 
دبيركل كميته ملى المپيك در گفت و گو با ايســنا درباره ى اينكه تعداد 
فدراســيون هاى المپيكى بايد نسبت به بقيه اعضا در مجمع كميته ملى 
المپيك برترى داشته باشد، بيان كرد: مجمع عمومى كميته ملى المپيك 
قانونى برگزار شد. مجمع براساس اساسنامه جديد كميته ملى المپيك 
كه به تأييد IOC و تصويب مجمع و هيأت وزيران رسيد، برگزار شد 
و مطابق اساســنامه هم تعداد اعضــاى المپيكى به بقيه اعضاى مجمع 

برترى داشت. 
كيكاوس ســعيدى افزود: در اين مجمع 29 فدراســيون المپيكى و 6 
ورزشــكار المپيكى حضور داشتند كه جمعا 35 عضو المپيكى داشت. 
تعداد اعضاى مجمع هم 66 نفر بود كه دبير كل به همراه 3 عضو هيأت 
اجرايى كه مسئوليتى در فدراسيون ندارند، حق رأى نداشتند و از تعداد 
اعضاى مجمع كم مى شود. بنابراين در مجمع تعداد 35 عضو المپيكى 
حضور داشــت كه به 27 عضو ديگر برترى دارد. حتى 2 فدراســيون 
جديد هم اضافه شــود اين نسبت مى شود 35 به 29 كه باز هم تناسب 

حفظ شده و مشكلى وجود ندارد. 
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پيشخوان
 پيشرفت گلف همدان بايد الگو قرار بگيرد

 پيشــرفتهاى ورزش گلف استان همدان به عنوان رشتهاى نوپا و 
موفق بايد الگو قرار بگيرد. 

مديركل ورزش و جوانان استان با اعالم اين مطلب در نشست با مربيان 
اســتعدادياب گلف كشور اظهار كرد: گلف همدان در چند ماه گذشته 
روند بســيار خوبى را در پيش گرفته و در استعداديابى شاهد اقدام هاى 

خوبى از سوى اين هيأت بوده ايم. 
محسن جهانشــير افزود: گلف اگرچه رشته اى نوپا در همدان است اما 
در بخش هاى مختلف اعم از شناسايى و پرورش استعدادها، مشاركت 
با دســتگاه هاى اجرايى نظير آموزش و پرورش و دانشگاه ها، ميزبانى 

اردوها و رقابت هاى كشورى و تيم هاى ملى به موفقيت هاى ارزنده اى 
دست يافته است. 

وى با تأكيد بر اينكه اســتعداديابى مهمترين ركن رشــد و پيشــرفت 
رشته هاى ورزشى است، گفت: ورزش هايى مى توانند به موفقيت دست 

يابند كه در شناسايى و شكوفايى استعدادها موفق عمل كنند. 
جهانشير ثمره طرح استعداديابى هيأت گلف استان همدان را درخشش 
در المپياد استعدادهاى برتر كشور دانست و افزود: اين روند رو به رشد 

آينده درخشانى را براى گلف همدان رقم خواهد زد. 
رئيس هيأت گلف همدان نيز با قدردانى از حمايت هاى صورت گرفته 
دستگاه ورزش استان از اين رشــته گفت: استعداديابى اولويت اصلى 

برنامه هاى هيأت گلف است. 
على اصغر سالوند افزود: براســاس تقويم اجرايى هيأت گلف تمامى 
برنامه ها را اجرايى كرده ايم و با كمك اعضاى پرتالش هيأت توانسته ايم 

به دستاوردهاى مهمى برسيم. 
وى با اشاره به ميزبانى همدان در نخستين كارگاه تخصصى استعداديابى 
مربيان گلف كشــور ويژه بانوان بيان كرد: كارگاه استعداديابى گلف با 
حضور 45 مربى از استان هاى مختلف كشور در حال برگزارى است. 

سالوند خاطرنشان كرد: اين دوره در 2 بخش تئورى و عملى به ميزبانى 
مجموعه ورزشــى شــهيد حاجى بابايى مريانج و نيز ورزشگاه شهيد 

شمسى پور پيگيرى مى شود. 

محسن وفايى از 
شهردارى همدان جدا شد

 مهاجم گلزن تيم فوتبال شهردارى 
همــدان از اين تيم جدا شــد و براى 
نيم فصل دوم راهى بندر عباس گرديد. 
محسن وفايى كه در نيم فصل نخست 
در تيم شــهردارى همــدان بازى هاى 
خوبى را به نمايش گذاشــت، پس از 
توافق با باشگاه، قرار داد خود را فسخ 

و از اين تيم جدا شد. 
شنيده هاى ما حاكى از آن است كه اين 
بازيكــن در نيم فصل راهى بندرعباس 
شــد تا با تيم شــهردارى اين شهر به 
ميدان برود. شــنيده مى شود كه جليل 
الماسى سرپرست سابق پاس در انتقال 
وفايى به شــهردارى بندرعباس نقش 
پررنگى داشته اســت و گفته مى شود 
كه وفايى براى نيم فصل دوم قراردادى 

حدود 60 ميليون تومان بسته است.

جشنواره آدم برفى فجر 
تا نوروز در بهار 

 جشــنواره آدم برفى فجر تا نوروز 
با هدف ايجاد شــور و نشاط در بين 
خانواده هــاى بهــارى در مجموعــه 

ورزشى شهرستان بهار برگزار شد. 
در اين جشــنواره بيش از 30 خانواده 
بهارى حضور داشــتند كــه در نتيجه 
رضا طهماســبى به مقام نخست رسيد 
و وحيد حجارى و نازنين شــكيباپور 
نيز بــه ترتيب مقام هاى دوم و ســوم 
را بــه خــود اختصاص دادنــد و در 
پايان هدايايى از ســوى هيأت ورزش 
بومى محلى و اداره ورزش و جوانان 

شهرستان بهار به برترين ها اهدا شد. 

مسابقات مچ اندازى 
قهرمانى استان

 مسابقات مچ اندازى قهرمانى استان 
يادواره شهيد ســليمانى در تويسركان 

برگزار شد. 
استان  قهرمانى  مچ اندازى  مســابقات 
يادواره شــهيد سليمانى در سالن قائم 
تويســركان با حضور 108 ورزشكار 
در قالــب 8 تيم برگزار شــد. در اين 
قهاوند،  تويسركان،  تيم هاى  مسابقات 
مالير، اللجين، نهاوند، همدان و دنياى 
قدرت تويسركان شــركت كردند. در 
اين رقابت ها تيم تويســركان با كسب 
21 مقام نخســت، 13 مقــام دوم و 6 
مقام ســوم و با هزار و 258 اختالف 
امتياز، موفق به كســب مقام نخســت 
شــد. تيم قهاوند با كســب 16 مقام 
نخســت، 6 مقام دوم و 6 مقام ســوم 
رتبه دوم را كســب كرد و تيم دنياى 
قدرت تويسركان نيز با 4 مقام نخست، 
4 مقام دوم و 2 مقام سوم، جايگاه سوم 
اين مسابقات را به خود اختصاص داد.

صعود تيم اسپانيايى 
با درخشش احمدوند

 تيم دپورتيو هوئلوا با درخشــش 
على اكبر احمدوند در مســابقات ليگ 
ناشــنوايان اروپا به جمع 4 تيم پايانى 

صعود كرد. 
در بــازى مرحله يك چهــارم نهايى 
تيم دپورتيو هوئلوا اســپانيا در وقت 
قانونى برابر نماينده ســوئيس با نتيجه 
4-4 به تساوى رســيد و در ضربات 
پنالتــى بــا نتيجه 3 بر 2 پيروز شــد، 
على اكبر احمدونــد بازيكن ايرانى و 
نهاوندى تيــم دپورتيو هوئلوا زننده 2 
گل تيمش بــود. اين تيم درحالى كه تا 
دقايق پايانى عقب بود، با درخشــش 
على اكبر احمدوند به تساوى رسيد و 
در ضربات پنالتى پيروز و به نيمه نهايى 

صعود كرد. 

سليمان رحيمى»
 به دنبال ســقوط هواپيما بوئينگ شركت 
هوايــى اوكراين توســط نيروى موشــكى 
كشورمان، دشــمنان از آن سو ءاستفاده كردند 
و تالش كردند تا كشورمان را كشورى ناامن 
معرفى كنند و بيشتر كشورها پروازهاى هوايى 
خود را به خاك كشــورمان لغــو يا محدود 

كردند. 
كنفدراسيون فوتبال آسيا AFC نيز كه تحت 
سلطه اعراب قرار دارد از اين فرصت استفاده 
كرد و ميزبانى باشــگاه هاى كشورمان را لغو 

كرد. 
با آنكه شعار فدراســيون جهانى فوتبال فيفا 
همواره جدايى فوتبال از سياســت است اما 
كنفدراسيون فوتبال آســيا اين منشور را زير 
پا گذاشته و تحت تأثير اعراب به سركردگى 
عربســتان ســعودى حكم بر لغــو ميزبانى 
نماينــدگان كشــورمان در رقابت هاى ليگ 

قهرمانان باشگاه هاى آسيا داد. 
هفته گذشــته قرار بود كه 2 تيم اســتقالل و 
شــهرخودرو كشــورمان در تهران و مشهد 
ميزبــان تيم هاى الكويت و الرفاع باشــند كه 
با دســتورالعمل AFC اين ديدارها لغو و به 
زمان ديگر موكول شد و تيم هاى ايرانى را به 

بازى در زمين هاى بى طرف فرا خواند. 
دســتورالعمل AFC با مخالفــت مديران 4
باشــگاه ايرانى حاضر در ليــگ قهرمانان و 
فدراســيون فوتبال و دســتگاه ورزش قرار 
گرفت و در جلســات اوليه تصميم بر تحريم 
AFC مســابقات و زيربار نرفتن حرف زور

شدند. 
اما با گذشــت زمان رايزنى براى حل مشكل 
شروع شد، كنفدراســيون فوتبال آسيا حكم 
به بازى تيم هاى اســتقالل و شهرخودرو در 
امارات مقابل حريفان داد و در مرحله گروهى 
نيز خواهــان بازى نمايندگان كشــورمان در 
كشــورهاى بى طرف شــد، اعتراض ايران به 
اين تصميم با عقب نشينى نسبى كنفدراسيون 

فوتبال همراه شــد و مدعى شدند كه در دور 
گروهــى ابتدا تيم هاى ايرانى ميهمان باشــند 
و در ديدارهــاى برگشــت در صورت تأييد 
AFC مبنى بر امنيت در ايران تصميم گرفته 

خواهد شد. 
سرانجام مخالفت دســتگاه ورزش و مديران 
باشگاه ها مبنى بر شركت نكردن در مسابقات 

موجب شد تا AFC عقب نشينى كند. 
در اين مدت وزير ورزش و جوانان چند نامه 
به شــيخ ســلمان رئيس كنفدراسيون فوتبال 
آســيا به وجود امنيت در كشور تأكيد كرد و 
خواهان اجراى منشــور فيفا مبنى بر جدايى 
AFC فوتبال از سياســت شد و ســرانجام
پذيراى مديران باشگاه ها و فدراسيون فوتبال 

كشورمان در مالزى شد. 
در اين نشســت كــه ايران از آن بــه عنوان 
پيروزى و دســت آورد بزرگ ياد كرد، مدعى 
شــد كه AFC به ميزبانى تيم هاى كشورمان 

در دور برگشت تن داده است. 
اما در نهايت نمايندگان كشورمان راه به جايى 
نبردند و مجبور شــدند كه روز گذشــته در 
امارات به مصاف حريفان خود بروند و عمًال 

از ميزبانى ديدارهاى نخست محروم شدند. 
2 تيم اســتقالل و شــهرخودرو در صورت 
پيروزى در اين ديدارها بايد راهى قطر شوند 

تا با نمايندگان اين كشور ديدار كنند. 
متأسفانه 2 تيم استقالل و شهرخودرو با عجله 

و بدون تمرين  راهى امارات شدند. 
ديپلماسى فوتبال كشورمان متأسفانه ضعيف 
اســت و در مجامــع بين المللــى نمى توانيم 
از حقــوق خود دفاع كنيم، نداشــتن نفر در 
كنفدراسيون آسيا و تحت سيطره قرار گرفتن 
AFC زيــر نظر اعراب به ويژه عربســتان از 

مشكالت مهم كشور ما است. 
به رغم گفته مقامات ايرانى دال بر قبول ميزبانى 
AFC دور برگشت تيم هاى ايرانى اما هنوز

موضع رسمى خود را به صراحت بيان نكرده 
و همچنان بر بازى نمايندگان كشــورمان در 

خارج از كشور تأكيد دارد و انجام ديدارهاى 
برگشــت را منوط به تأييد امنيت در كشــور 

دانسته است. 
اگرچــه ورزش ايران و جهــان، فقط فوتبال 
نيست، اما نمى توان نقش برجسته فوتبال در 
ورزش جهــان و ايران را انــكار كرد. فوتبال 
باشــگاهى و ملى ايران در دقيقــه 90 خود 
موفق به عبور از يــك بحرانى بزرگ گرديد 
كه نزديك بود نه تنها فوتبال باشگاهى و ملى، 

بلكه ورزش ايران را به قهقرا ببرد. 
اگر «عقل و تدبير» بر «احساسات و شتابزدگى» 
ترجيح نمى يافت و 4 باشگاه ايرانى انصراف 
قطعى خود از حضور در مســابقات پلى آف 
و مرحلــه گروهى ليــگ قهرمانان آســيا را 
اعالم مى كردند، گرفتــار آثار و تبعات منفى 
جبران ناپذيرى مى شديم كه دست كم تا سال 
2024 ميالدى هيچ چشم اندازى براى حضور 
فوتبال ايران در رقابت هاى باشــگاهى، ملى، 
قــاره اى و جهانى وجود نمى داشــت! بدون 
شك، محكوميت چند ميليون دالرى 4 باشگاه 
ايران و فدراسيون فوتبال به پرداخت خسارت 
و غرامت كناره گيرى از رقابت ها، محروميت 
4 باشگاه از حضور در رقابت هاى آسيايى تا 
ســال 2023، ســلب ميزبانى تيم ملى فوتبال 
در رقابت هاى مقدماتى جــام جهانى قطر و 
باألخره گسترش پديده سلب ميزبانى ايران در 
ساير رشته هاى ورزشى در انتظار ورزش ايران 

نيز بوده است. 
مديريت ورزش كشور در دقيقه 90 اين بحران 
«عقل و تدبير» را بر «احســاس و شتابزدگى» 
ترجيح داده و فوتبال و ورزش ايران را از يك 

خطر حتمى و بزرگ نجات داده است. 
2 تيم كشــورمان اســتقالل و شــهرخودرو 
شــب گذشــته در امارات به مصاف حريفان 
خود رفتنــد و در صورت پيروزى به مصاف 
نماينــدگان قطر خواهند رفــت تا در نهايت 
تيم هاى پيروز راهى مســابقات گروهى ليگ 

قهرمانان شوند.

مديركل ورزش و جوانان همدان: 
حمايت از تيم پاس پايدار است

حمايت از تيم فوتبال پاس در ليگ 2 پايدار اســت و هيچ نگرانى 
از اين بابت وجود ندارد.

مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين خبــر گفت: تاكنون با 
حمايت هايى كه مسئوالن از تيم پاس داشته اند بسيارى از مشكالت اين 

تيم را توانسته ايم برطرف كنيم.
محسن جهانشــير اظهار كرد: مراحل پرداختى مالى به اعضاى تيم نيز 
تاكنون با وجــود محدوديت ها، به خوبى انجام شــده و به طور قطع 

همچنان پايدار و براساس ضوابط اجرايى انجام مى شود.
وى افزود: امســال با حمايت مسئوالن ارشد اجرايى استان توانسته ايم 
بخش مهمى از بدهى هاى تيم را تسويه كنيم، هر چند همچنان پاس از 

سال هاى گذشته بدهى دارد.
جهانشير خاطرنشان كرد: رويكرد مسئوالن اجرايى استان حمايت از تيم 
پاس اســت و امسال و سال گذشته از هيچ تالشى براى تأمين نيازهاى 

تيم كوتاهى نكرديم.
وى بيان كرد: دغدغه هاى مالى به هر حال در تمامى تيم ها وجود دارد 

و سعى مجموعه استان، تأمين منابع است.
مديركل ورزش و جوانان اســتان افزود: پاس تا به اينجا نتايج مطلوبى 
در ليگ دسته دوم فوتبال كشور كسب كرده و انتظار ما تداوم اين روند 
اســت. وى يادآور شد: اعضاى تيم پاس هيچ نگرانى بابت مطالبه هاى 
مالى خود نداشــته باشند و مســئوالن بدون ترديد در رفع موانع اقدام 

خواهند كرد.

ميزبانى به تيم هاى ايرانى بازگشت

 AFC تصميم
خالف منشور فيفا است

 سرمربى تيم پاس از نامطلوبى اوضاع اين 
باشگاه خبر داد و گفت: شــرايط براى ادامه 
روند نتيجه گيرى تيم ســخت است و با اين 

وضعيت به انتهاى خط رسيده ايم. 
علــى قربانى اظهار كرد: وضعيت مالى تيم به 
چالش بزرگ تبديل شده و هيچگونه امكانات 

و پشتيبانى انجام نمى شود. 
وى افزود: احمد جمشيديان سرمربى پيشين 
تيــم پاس نيــز به هميــن دليــل تصميم به 
كناره گيرى كرد و ما هــم با اين وضعيت به 

انتهاى خط رسيده ايم. 
قربانى بيان كرد: تيمى كه اكنون با قرارگرفتن 
در رده دوم جــدول مدعى صعود اســت، با 
بحران مالى روبه رو شده و نمى توانيم بيش از 

اين بازيكنان را راضى نگه داريم. 
ســرمربى تيم پاس خاطرنشــان كرد: حتى 
بودجه اى كه به حساب اداره ورزش و جوانان 
واريز شــده و بايد به پاسى ها پرداخت شود، 
همچنان عملى نشده و مديرعامل باشگاه نيز 

همه روزه دنبال تأمين منابع مالى است. 

وى اظهــار كرد: ما به ايــن بودجه نياز مبرم 
داريم تا بتوانيم حداقل تا 24 ساعت آينده به 
بازيكنان پرداخت كنيم، تا پيش از بازى مهم 

اين هفته شارژ روحى و مالى شوند. 
قربانى بيان كرد: به مــا اطالع داده اند كه اين 
پول 3 هفته ديگر به حســاب باشــگاه واريز 
مى شود و اين تأخير به طور قطع به ضرر تيم 
اســت زيرا براى صعود بايد هر تصميمى در 

زمان مناسب خود اجرايى شود. 
وى افزود: هــواداران صاحبان اصلى اين تيم 
هستند و به آنها اعالم مى كنيم كه به خط پايان 
رسيده ايم و نمى توانيم بيش از اين پاسخگوى 

مطالبه به حق بازيكنان باشيم. 
ســرمربى تيم پاس يادآور شد: به دليل همين 
شرايط نامطلوب مالى نمى توانيم از بازيكنان 
انتظار بيشترى داشته باشيم و اين شرايط براى 
تيمى كه در كورس صعود قرار دارد، به هيچ 

عنوان خوب نيست. 
وى با اشــاره به اينكه ســاير تيم ها با جذب 
بازيكنان مورد نياز به توان فنى بســيار خوبى 

رسيده اند، گفت: اگر مسئوالن همدان برنامه اى 
براى صعود ندارد، تكليف ما را روشن كنند. 

سرمربى پاس حضور دالالن اطراف بازيكنان 
تيمش را نگران كننده دانست و گفت: با نتايج 
درخشان كسب شده، طبيعى است كه تيم ها از 
طريق دالل ها دنبال جذب بازيكنان ما باشند و 
در مقابل نيز نتوانسته ايم به تعهدات مالى خود 

در قبال آنها عمل كنيم. 
وى بــا قدردانى از عملكــرد بازيكنان پاس 
بيان كــرد: انتظار آنها از مديريت باشــگاه و 
مسئوالن به حق است و اميدوارم تا دير نشده، 

چاره انديشى شود. 
قربانى با تمجيــد از حمايت هاى همه جانبه 
هواداران تيم پاس گفت: تخريب هاى گذشته 
نســبت به تيم و هــواداران با هدف صورت 
مى گيرد و عده اى سعى دارند با سنگ اندازى 
به تيم آســيب بزنند.  وى افــزود: هواداران 
پاس بدون هيچ چشــم داشتى بر حمايت از 
تيم پرداخته اند و حاشــيه ها هيچ خدشه اى به 

عملكرد آنها وارد نمى كند. 

سرمربى پاس:

با اين وضعيت به انتهاى خط رسيده ايم 
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باباطاهر

ربات شكارچى جوندگان 
ساخته شد

 محققان در يك شــركت دانش بنيان موفق به طراحى و ســاخت 
ربات «رت گير» هوشمندى شدند كه مى توان با استفاده از آن و بدون 

سموم شيميايى انواع جونده ها و موش ها را نابود كرد. 
يكى از اعضا هيأت علمى دانشكده بهداشت و محيط زيست دانشگاه 
علوم پزشكى شهيد بهشــتى گفت: ما در يك شركت دانش بنيان در 
زمينه توليد تجهيزات رباتيكى مرتبط با پزشــكى و محيط زيســت 
فعاليت مى كنيم. به گزارش مهر، عليرضا مســعودى نژاد خاطرنشان 
كرد: دستگاه تله داراى بخش توليد فرمان جلب كننده است كه توسط 
يك دســتگاه مولد گرما تبخير و از فاز مايع به بخار تبديل شده و از 

طريق لوله خارجى به بيرون از محفظه منتقل مى شود. 

صداى موميايى 3 هزار ساله شبيه سازى شد
 محققان با كمك پرينتــر 3 بعدى مجراى صوتى يك موميايى 3 

هزار ساله را ساختند تا صداى او را شبيه سازى كنند. 
صداى يك كاهن مصر باســتان براى نخســتين بار پس از مرگ و 
موميايى شدنش قابل شنيدن است. به گفته پژوهشگران اين كاهن 3 

هزار سال پيش فوت كرده است. 
موميايى Nesyamun اكنون در موزه شهر ليدز قرار دارد و تحت 
بررســى اســت. موميايى مذكور در ســال 1824 ميالدى باز شد و 
تحقيقات نشان داد او هنگام مرگ 50 سال يا بيشتر سن داشته است. 
او در اثــر خفگى فوت كرده بــود و پس از آن محققان به اين نتيجه 
رســيدند كه خفگى در نتيجه واكنش آلرژيك به وجود آمده است. 

احتماال زنبورى زبان او را گزيده بوده است. 

رنگ مقاوم در برابر امواج 
ساخته شد

 يك شــركت ايرانى موفق به توليد رنگ هــاى نانويى مقاوم در 
برابر امواج الكترومغناطيس شــد. يكى از شركت هاى فعال در حوزه 
فناورى نانو، رنگ حاوى نانوذرات توليد كرده كه خاصيت محافظت 
در برابــر امــواج الكترومغناطيس دارد. اين رنگ براى اســتفاده در 
اماكن حساس نظير فضاى بيمارســتانى يا نيروگاه ها مناسب بوده و 
مى تواند افراد يا تجهيزات موجــود در اين فضاها را در برابر امواج 
الكترومغناطيس محافظت كنــد. اين موفق به توليد رنگ محافظ در 
برابر امواج الكترومغناطيس شــده است. اين رنگ ها قابليت اجرا بر 
ديوار، ســقف و كف ساختمان هاى مســكونى يا محيط هاى داراى 

ادوات حساس الكتريكى، الكترونيكى و مخابراتى را دارد. 

قديمى ترين محل برخورد شهاب سنگ 
با زمين كشف شد

 تحليل مواد معدنى دهانه اى در اســتراليا نشان داد 2/229 ميليارد 
ســال پيش شهاب ســنگى با اين نقطه از زمين برخورد كرده است. 
اين قديمى ترين شهاب سنگى است كه با زمين برخورد كرده است. 
به گــزارش ايســنا، كهن ترين محل برخورد شهاب ســنگ با زمين 
در «يارابوبــا» (Yarrabubba) در غرب اســتراليا قرار دارد. اين 
شهاب سنگ حدود 2/229 ميليارد سال پيش با سياره خاكى برخورد 

كرده است. 
گروهى از محققان دانشــگاه كورتين در پرت با اســتفاده از تحليل 
ايزوتوپيك موادمعدنى در محاســبه دقيق قدمت يك دهانه با عرض 

43 مايل به اين نتيجه رسيدند. 

كشف كوسه هايى كه در آب راه مى روند
 محققان در يك پژوهش 12 ساله، گونه هاى جديدى از كوسه ها 
را در آب هاى بين اندونزى و استراليا كشف كرده اند كه با باله هايشان 
كف دريا راه مى روند. دانشمندان 4 گونه جديد كوسه كشف كرده اند 
كه به شــيوه عجيبى در آب حركت مى كنند. محققان متوجه شده اند 
اين آبزيان با استفاده از باله هايشان كف دريا راه مى روند. كوسه ها به 

ندرت در آب چنين حركتى از خود نشان مى دهند. 
اين 4 گونه كوســه جديد، در آب هاى بين اندونزى و استراليا كشف 
شــده اند. دانشمندان در يك پژوهش 12 ســاله، اين آبزيان عجيب 
را شناســايى كردند. به گزارش مهر، كريستين دادجئون، پژوهشگر 
دانشگاه كوئينزلند استراليا در اين باره مى گويد: طول بدن اين كوسه ها 
كمتر از يك متر است و البته خطرى براى انسان ها به شمار نمى روند. 

70 هزار سالن سينما 
در چين تعطيل شد

 مقامات چينــى تصميم گرفتند بــراى مقابله با 
گســترش يك ويروس كشــنده، 70 هزار ســالن 

سينمايى نمايش فيلم را تعطيل كنند. 
بزرگترين مجموعه ســينماهاى زنجيره اى كشــور 
چين شــامل واندا، CGV، بونا، لومير پاويونز و ... 
بــه صورت عمومى اعالم كردند كــه در واكنش به 
همه گير شدن ويروس جديد و كشنده كرونا در اين 
كشــور تا اطالع ثانوى همه ســالن هاى سينمايى را 

تعطيل كرده اند. 
همچنين كمپانى هاى فيلم سازى بزرگ چينى همزمان 
با آغاز تعطيالت ســال نوى چينى در روز پنجشنبه 
از اكران مهمترين محصوالت ســال خود خوددارى 

كردند. 
سال نوى چين هم اكنون پرفروش ترين دوره زمانى 
در سينماى جهان اســت و پيش بينى مى شود ميزان 
درآمد حاصل از فروش ســينماها در اين بازه زمانى 
به بيش از يك ميليارد دالر برسد. با افزايش ويروسى 
مرموز كه تاكنون صدها چينى به آن مبتال شــده اند، 
پزشكان هشدار دادند تا مردم تا حد ممكن از حضور 

در مكان هاى شلوغ اجتناب كنند. 
به گزارش ايســنا، قرار است در صورتى كه شرايط 
بهداشــتى در اين كشــور بهبود يابد، برنامه نمايش 
فيلم ها در ســال نوى چينى در يك بازه زمانى ديگر 
برنامه ريزى شــود اما با توجه با شــمار مبتاليان به 
اين ويروس، اين موضوع بســيار غيرمحتمل به نظر 

مى رسد. 
تــا روز جمعه بيش از 800 نفر به نســخه جديد از 
ويروس كرونا در سطح جهان مبتال شده اند و 20 نفر 

نيز در چين جان باخته اند. 
از جمله مهمترين فيلم هايى كه براى اكران در ســال 
نوى چينى برنامه ريزى شــده بود مى توان به كمدى 
«كاراگاه محلــه چينى هــا 3»، كمدى «گمشــده در 
روسيه»، فيلم ورزشى و اكشن «جهش»، فيلم «ونگارد» 
ساخته «جكى چان»، فيلم اكشن «نجات» و انيميشن 
خانوادگى «خرس هاى بونى: حيات وحش» اشــاره 
كرد. همچنين براى اقدامات پيشگيرانه براى جلوگيرى 
از شــيوع اين ويروس مرموز و شبيه به «سارس» در 
چين، پارك سرگرمى ديزنى در شانگ هاى نيز درهاى 

خود را بر روى عموم مردم بست. 

معرفى داوران بخش مسابقه تبليغات 
سينماى ايران در فجر 38

داوران بخش مسابقه تبليغات 
سينماى ايران

 «محمــد روح االميــن»، «اميرشــيبان خاقانى» و 
«حبيب مجيــدى» به عنوان داوران بخش مســابقه 
تبليغات سينماى ايران سى و هشتمين جشنواره فيلم 

فجر حكم گرفتند. 
به گــزارش روابط عمومى جشــنواره فيلم فجر، با 
حكم «ابراهيم داروغه زاده» دبير ســى و هشــتمين 
جشــنواره فيلم فجر، «محمــد روح االمين» (طراح 
پوستر و لوگوى فيلم)، «اميرشيبان خاقانى» (سازنده 
تيزر، آنونس، تدوينگر و طراح پوستر فيلم) و «حبيب 
مجيدى» (عــكاس فيلم) به عنــوان داوران بخش 
مسابقه تبليغات ســينماى ايران، آثار رسيده به اين 

بخش جشنواره را ارزيابى خواهند كرد 
بر اساس اين خبر، مسابقه تبليغات سينماى ايران سى 
و هشتمين جشنواره فيلم فجر در بخش هاى عكس، 
پوســتر، آنونس و تيزر و براى ارتقاى ســطح كيفى 
تبليغات و اطالع رسانى و همچنين ترغيب و تشويق 
هنرمندان اين عرصه، برگزار مى شــود و داورى اين 
بخــش از بين مواد تبليغى فيلم هاى بلند ســينمايى 
داســتانى، پويانمايى و مستند (كه پس از 10 دى ماه 
سال 1397 تا 10 دى ماه سال 1398 در داخل كشور 
به نمايش عمومى درآمده اند و به دبيرخانه جشنواره 

ارائه شده اند)، انجام مى شود. 
در اين بخش در مراســم اختتاميه جشنواره فجر38، 
3 سيمرغ بلورين به بهترين عكس، بهترين پوستر و 

بهترين آنونس و تيزر اهدا مى شود. 

دولت جان ما را ببخش كه زنده ايم
ابوعطا »

 با عرض ســالم مجدد و احترامات وارده و خارجه به عموم مخاطبان 
عزيزى كه همچنان با پوســت كلفتى تمام از حوادثى مانند ســيل، زلزله، 
ريزش معدن، واژگونى اتوبوس، ســقوط هواپيما، آفالتوكســين لبنيات، 
حذف يارانه معيشت، رشد قيمت ها و ... جان سالم به در برده و ُسر و ُمر 

و گنده نشسته اند و اين ستون را مى خوانند. 
يعنى واقعاً من و شــما هنوز زنده ايم؟ باور كنم يا نه ُهرم نفسهاتو؟ حاال 
من هيچى انشاا... كه هزار سال سايه ام بر سر همه باشد، ولى شماها ديگه 
كى هســتين؟ خداوكيلى چى مى خورين؟ چطورى هنوز زنده ايد؟ يعنى 
همچنان يكاره و بيكاره نشسته ايد طنز مى خوانيد؟ شما شرم نمى كنيد؟ شما 
حساب وكتاب سرتان نمى شود؟ چقدر اين دولت بدبخت بايد براى شما 
يارانه، بودجه بهداشت و درمان، اعتبار مقابله با حوادث غيرمترقبه و هزينه 
روكش آســفالت بپردازد؟ آخه چرا اين قدر ناسپاسيد؟ چرا اصرار داريد 
اين هزينه هاى گزاف را به دولت محترم تحميل كنيد؟ چرا ظاهرســازى 
مى كنيد؟ اين همه نشانه فرستاده شد كه شما به سرنوشت محتوم عن قريب 

خود بينديشيد و كمى استغفاركنيد، پس چرا پند نمى گيريد؟
يك لحظه بايســتيد و در كار و بار خود تأمــل كنيد، اين جلف بازى ها و 
زنده مانــدن و زندگى كردن و شــادبودن را تمام كنيــد، حداقل به خاطر 
فريب دادن كائنات هم كه شــده وانمود كنيد اندكى افسرده هستيد، چون 
حتماً شــنيده ايد كه كائنات اينجا برعكس همه جا كار مى كند و اگر صبح 
بيدار شويد و لبخند مليحى تحويل دهيد و با جمله «من بهترينم» و «من 
عالــى ام» روز خــود را آغاز كنيد، كائنات تمام قــواى درونى، بيرونى و 
زيرخاكى خود را بسيج مى كند كه غروب نشده باليى بر سرتان نازل كند 
كه به صدبار مرگ مفاجا راضى شــويد، حاال هى لبخند بزنيد، حاال هى 

روحيه خود را حفظ كنيد. 
اصًال عزيز من، فكر خودت و دولت محترم نيســتى فكر اين خبرنگارها و 
رسانه اى هاى بنده خدا باش كه به عنصر «بزرگى» و «شگفتى» براى خبر خود 
نياز دارند، هر چه شما راحت تر تسليم سرنوشت محتوم خود شوى «خبر» 
آنها از نظر بزرگى و تعداد جذاب تر مى شود، اما اگر تصميم بگيرى سرتق 
بازى دربياورى و مثًال پس از 90 سال به سبب سقوط آجر لق شده از سقف، 
ريق رحمت را ســر بكشى كل معادالت را به هم مى ريزى؛ يعنى 90 سال 
مى خواهى همه هزينه هايت را دولت بپردازد؟ اين انصاف اســت؟ خودت 
قضاوت كن، دوســتان خبرنگار چطور اين خبر را منتشــر كنند؟ بنويسند 
يارو به سبب سقوط آجر لق شده از سقف، جان به جان آفرين تسليم كرد؟ 
انصافاً زشــت نيست؟ از قديم هم گفته اند همه چيز دورهمى خوب است، 
اگر بنا باشد هر كس سر خود بگيرد و راه خود را برود و در آخر هم با آجر 
لق، ريق رحمت را سر بكشد كه سنگ روى سنگ بند نمى شود، پيشينه و 
حاشيه «خبر» خبرنگاران چه مى شود؟ جناب آجر را تحت الحفظ بازداشت 
كنيم؟ به چه جرمى؟ آيا آجر به اختيار خود آلت قتاله شده و آيا در مقام آلت 
بر فعل خود اختيار داشته و مبسوط  اليد بوده يا اين كه به صورت غيرعمد از 
جاى خود خارج شــده اما وسط راه احساس كرده اگر بر مالج يك انسان 
فرود بيايد لذت بيشــترى دارد و فيلمنامه دراماتيك تر مى شود؟ آيا آجر به 
سبب اختصاص نداشتن بودجه مقاوم سازى تصميم به اين فعل شنيع گرفته 
يا به سبب حذف بازديدهاى ادوارى ايمنى از ساختمان، ناخواسته بر مالج 
يك انســان فرود آمده؟ در اين ميان آيا مهندسان ناظر، نظارت تامه خود را 
اعمال كرده اند؟ آيا ترافيك هم در ديررســيدن تيم اورژانس نقش داشته و 
بايد معاونت حمل ونقل را هم به عنوان مطلع به دادگاه فرابخوانيم؟ آيا اگر 
بحث اهمال و قصور در مراكز درمانى را مطرح كنيم نظام پزشــكى با لودر 
از روى ما رد نمى شــود؟ اصًال آيا اداره استاندارد نظارت كرده كه اين آجر 
با چه مصالحى ساخته شده كه تا بدين حد از دوام و قوام بى بهره بوده و به 
طرفه العينى خود را بر سر يك آدم بى گناه ول كرده؟ مى بينيد اين همه دردسر 
به سبب همراهى نكردن با جمع و تك روى است درحالى كه اگر هر فردى 
مثل آدميزاد با جمع همراهى مى كرد و در نخستين سيل، زلزله، ريزش تونل، 
ســقوط اتوبوس و ... كمى شل مى كرد و اجازه مى داد كارها به روال پيش 

برود، اين همه دردسر هم براى متوليان امر درست نمى شد. 

 

■ دوبيتى باباطاهر 
من آن رندم كه گيرم از شهان باج                             بپوشم جوشن و بر سر نهم تاج
اگر دارم كشند مانند حالج فرو نايد سر مردان به نامرد  

■ حديث:
امام على(ع):

سّنت ، دو گونه است : سّنت واجب كه عمل به آن موجب هدايت است و ترك آن گمراهى 
است  و سّنت غير واجب كه عمل به آن ، فضيلت است و ترك آن ، گناه نيست . 
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■ قد  س1......... ............... اژدر- مطرب- بنيامين
■ قد  س2......... ................. اژدر-مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1 ......  جهان با من برقص- چشم و 

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

 23 متر- منطقه پرواز ممنوع
■ سينما كانون.........................  زيرنظر - مطرب 
■بهمن مالير: مطرب - هزارتو - منطقه پرواز 

ممنوع
■ آزادي تويسركان: كلوپ همسران - تپلى و من 

مريم مقدم »
■ با آسفالت كردن هگمتانه خطى روى گردشگرى 

كشيديم.
■  با پياده راه كردن اكباتان پيش از تغيير كاربرى 
مشــاغل و مهياكردن شرايط پروژه را به شكست 

كشانديم. 
■ زيرســاخت را تأمين نمى كنيم شرايط را مهيا 

نمى كنيم سپس تصميم به تغيير مى گيريم. 
■ از توسعه گردشــگرى سخن مى گوييم اما آن 

را باور نداريم.
پيــش از اجراى طرح هــا مطالعه نمى كنيم و  ■
پتانســيل ها را ناديده مى گيريم در آخر پروژه با 

شكست روبه رو مى شود.
■ گردشــگر امروز مى داند كجا و براى چه سفر 
مى كند نمى توان گردشگر را با هر بهانه اى به هر 

مقصدى هدايت كرد. 

 اينها گزيده اى از مطالبى است كه رئيس كميسيون 
فرهنگى شــوراى اســالمى شــهر در گفت وگو با 

همدان پيام به آنها اشاره كرد. 
رضوان سلماســى در حالى كه بــه پايان نامطلوب 
برخى پروژه ها در حوزه گردشــگرى همدان اشاره 
كرد گفت: گردشــگرى پس از ايجاد زيرساخت ها 
رقم مى خورد اگر مى خواهيم در مســير دستيابى به 
توسعه گردشگرى قرار بگيريم، بايد راه  هاى رسيدن 

به اين مسير را بشناسيم. 
درحال حاضر شاهديم با اينكه توسعه گردشگرى را 
در اولويت برنامه هايمان مطرح مى كنيم اما در حال 
انجام دادن كارهايى هســتيم كه در دســت مقياس 

دستيابى به اين توسعه است. 
وى همچنين عنوان كرد: هر كجا مى رويم از وجود 
هــزار و 800 جاذبه تاريخى فرهنگى مان در همدان 
حرف مى زنيم اما به واقع تعدد اثر تاريخى به تنهايى 
كجا به كار گردشگرى مى آيد! مگر غير اين است كه 
اين اثر زمانى كه به يك الگوى گردشــگرى تبديل 
شده باشد مى تواند تســهيل كننده مسير دستيابى به 

توسعه باشد. 
رئيس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر همدان 
افزود: گردشــگر خارجى براى سفر به هر منطقه اى 
شــروع به شــمارش تعداد آثار تاريخى آن منطقه 
نمى كند، براى ســفركردن به يك مقصد نمى نشيند 

تعداد جاذبه هاى تاريخى همدان را بشمارند آنوقت 
تصميم بگيرند به اينجا سفر كنند. اگر براى تپه هاى 
تاريخى همچون هگمتانه و كاركاســى و خانه هاى 
تاريخى كــه واجد ارزش تاريخى اســت اقدام به 
برنامه ريزى كرديم، آنوقت مى توانيم ادعاى حفظ و 

معرفى آنها را به گردشگران كنيم . 
وى همچنيــن تأكيد كرد: متوليان گردشــگرى در 
حرف ها و گفته ها به تپه تاريخى هگمتانه اشــارات 
متعددى مى كنند اما وقتى آســفالت روى هگمتانه 
مى ريزند و آنها هيچ حرفى نمى زنند مى توان گفت: 
آن آسفالت وســط هگمتانه يعنى خط كشيدن روى 
گردشــگرى.  بخش اعظمى از گردشگران ورودى 
به همدان عالقه مند به ظرفيت تاريخى استان هستند 
و بــه خاطر همين به همدان ســفر مى كنند. آنها در 
صورتى كه بدانند حريم آثار تاريخى ما از بين برود 
و ارزش آن كم شــود تصميم به ســفر به همدان را 
نخواهند گرفت گردشــگر امروز آگاه و فهيم است 

مى داند كجا و براى چه مى خواهد سفر كند؟
تفاوت بين عالقه مندى  ما به گردشگرى و راه هاى 
رسيدن به گردشگرى موجب شده پس از گذشت 

سال ها ما در همدان نتيجه اى در اين زمينه نگيريم 
به واســطه همين داســتان وقتى كلنــگ پياده راه 
اكباتان به زمين خورد حضور پيدا نكردم با توجه 
به اينكه خودم به انســان محور بــودن بافت هاى 
مركزى باور دارم و اصًال با پروژه مخالف نيســتم 
امــا با توجه به اتفاقاتى كه پس از پياده راه شــدن 
بوعلى رقم خورده بود احساس مى كردم اول نياز 
به مطالعه كامل اســت و اگر بــدون مطالعه وارد 
اجراى پروژه ها مى شــويم با يك طرح شكســت 

خورده روبه رو خواهيم شد. 
و همانطور كه امــروز شــاهديم در اكباتان پروژه 
بازگشت به عقب داشت و مجبور شدند دوباره پاى 

خودرو را به اين منطقه باز كنند. 
وى گفت: دســتورالعملى به اسم ارزيابى اجتماعى 
پروژه ها هســت كه از وزارت كشــور به دست ما 
رسيده است كه ما در شهردارى مجبور شديم چند 
بار مصوبه بدهيم به متوليان و مجريان طرح كه آنها 
پيش از اجراى هر طرحى اول بروند فكر كنند ببينند 
اين پروژه در زندگى مردم شــهر چه تأثيرى خواهد 

داشت، سپس اقدام به عمل كنند. 

سلماســى همچنين عنوان كــرد: روزى كه تصميم 
گرفتيم پياده راه اكباتان را ايجاد كنيم حتماً بايد پيش 
از آن به پيوست فرهنگى و زيباسازى شهرى آن فكر 
مى كرديم، بايد براى مغازه دارها كسب و كار همگام 
با ساليق گردشگرى تعريف مى كرديم و بايد زمينه 
لذت بردن از گردشــگرى از سيماى بصرى پياده راه 

را ايجاد مى كرديم. 
وقتى شــرايط براى حضور گردشگر را در پياده راه 
فراهــم كنيم قطعــا اقتصاد اين منطقه از شــهر هم 
رونــق مى گيرد اما وقتى شــرايط كســب و كار و 
وضعيت حاكم همان شرايط گذشته باشد و ما فقط 
دسترسى كسانى كه پيش از اين به اين مكان ممكن 
بود را محدود كرده ايم، مشــخص است اين پروژه 
شكســت مى خورد، درحالى كه از ميــدان مركزى 
شهر تا هگمتانه يك مسير خاص گردشگرى است 
كه مســيرى در برگيرنده بــازار تاريخى، خانه هاى 
تاريخى، كاروانســراهاى تاريخــى و ظرفيت هاى 
ارزشمند اســت كه نتوانستيم با برنامه ريزى درست 
از آن بهره مند شــويم و شــرايط اين شد كه امروز 

شاهد آن هستيم. 

با آسفالت كردن هگمتانه خطى روى گردشگرى كشيديم

شكست پياده راه اكباتان 
به جاى اجراى پيوست فرهنگى

سكوى پرتاب بازار 
گردشگرى
 آمارها نشان مى دهد كه ورود گردشگر سالمت 
در نيمه نخســت امســال نسبت به ســال گذشته 
افزايــش قابل توجهى داشــته به طورى كه در 6 ماه 
ابتداى امســال معادل كل 2/ 1 برابر گذشته جذب 

گردشگر در حوزه سالمت داشته ايم. 
ارزآور بــودن حــوزه گردشــگرى بــراى هيچ 
كشــورى قابل كتمان نيست؛ از همين رو شناسايى 
پتانسيل هاى مربوط به هر سبك از گردشگرى در 
مناطق مختلف كشــورها مى تواند شرايط را براى 
فعاليت در بخش هاى مختلف گردشــگرى فراهم 
كند. ايران نيز در حوزه هاى متفاوت گردشــگرى 
پتانســيل هاى قابل توجهــى دارد كــه يكى از اين 
بخش ها حوزه سالمت است كه با توجه به قدمت 
پزشكى كه در ايران وجود دارد تاكنون توانسته در 
حوزه گردشگرى سالمت به نتايج مطلوبى دست 
پيدا كند. سال گذشته حدود 70 هزار نفر گردشگر 
ســالمت وارد ايران شــدند. طبق آمارها بيش از 

كل گردشگران سالمت ســال 97 در 6 ماه ابتداى 
امسال وارد كشــور شده اند. در همين راستا رئيس 
اداره گردشگر سالمت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى به «دنياى اقتصاد» عنوان كرد: طبق 
آمار در 8 ماه ابتداى امســال حــدود 83 هزار نفر 
گردشگر سالمت به بيمارستان هاى كشور مراجعه 
كرده اند و اگر حوادث گذشته در كشور رخ نمى داد 
مى توانستيم تا پايان سال شاهد به ثبت رسيدن آمار 
قابل توجهى در اين حوزه باشــيم، زيرا ايران براى 
گردشگران سالمت جذابيت هايى همچون كيفيت 
باال، خوش نامى پزشــكان ايرانــى، مراكز درمانى 
مجهز و ارزانى ارائه خدمات پزشــكى كه دليل آن 

افزايش نرخ ارز در كشور است را دارد. 
ســعيد هاشــم زاده افزود: طبق آمار ها بيشــترين 
گردشــگران ســالمت به ترتيب از كشــورهاى 
افغانســتان، عــراق، آذربايجان، عمان، پاكســتان، 
كويت، بحرين، قطر، هند و تركمنستان هستند كه 
به ايــران مراجعه مى كنند و براى دريافت خدمات 
پزشــكى مختلف به يكى از 190 بيمارستان داراى 
مجوز IPD كه در شهرهاى مختلف كشور هستند، 
مراجعه مى كنند. از همين رو شهرهايى كه تاكنون 

بيشترين گردشگران سالمت به آنها سفر كرده اند به 
ترتيب تهران، مشهد، قم، شــيراز، اهواز، اروميه و 
تبريز هستند. وى گفت: اغلب گردشگران سالمت 
براى درمان بيمارى هاى زنان و زايمان، نابارورى، 
جراحى هاى ارتوپد، قلب، چشم و جراحى زيبايى 
به ايران ســفر مى كنند كه به طور ميانگين هزينه اى 
كه هر گردشــگر ســالمت در ايران براى دريافت 
خدمات پزشــكى صرف مى كند تقريبــا 2 هزار 
و 500 تــا 3 هزار دالر اســت. بنابراين با توجه به 
ارزآورى كه اين بخش از گردشــگران براى كشور 
دارند بايد در بازاريابى پزشــكى و جذب بيمار در 
كشور تغييراتى ايجاد كنيم كه در اين باره اقداماتى 
نيز انجام داده ايم كه بخشــى از نتيجه اين اقدامات 
در آمار جذب گردشگر سالمت به كشور مشخص 
است. هاشم زاده درباره روند افزايشى كه گردشگرى 
سالمت كشور در پيش گرفته است، گفت: يكى از 
داليل افزايش جذب گردشگر سالمت در 8 ماهه 
ابتداى ســال مربوط به سياســت هايى مى شود كه 
دولت درباره رواديدها در نظر گرفته كه در همين 
راستا اقدام به لغو رواديد براى گردشگران ورودى 
عمان و عراق كرده اســت. تأثير وقايع گذشته كه 

در كشــور اتفاق افتاده بر جذب گردشگر سالمت 
چندان زياد نيست؛ زيرا گردشگرى سالمت چندان 
تابع عوامل تأثيرگذار بر گردشگرى نيست و اغلب 
افرادى كه به اين قصد ســفر مى كننــد به منظور 
درمان و نجات جان عزيزانشــان اين كار را انجام 
مى دهند و در ســفر آنها درمان بيمارى بر تفريح يا 
ديدن اماكن تاريخــى اولويت دارد، بنابراين چنين 
مســافرانى همچنان وارد ايران خواهند شد. اما با 
اين حال به دليل حوادث گذشته تعداد گردشگران 
سالمت كه از اروپا براى جراحى هاى زيبايى وارد 

كشور مى شدند با كاهش مواجه شده  است. 
درحال حاضر ايــران از نظر فنى و علمى در حوزه 
پزشكى نسبت به كشورهايى همچون هند و تركيه 
برترى دارد، اما براى گردشگران سالمت خدماتى 
كه در كنار درمان به آنها عرضه مى شود مانند اتاق 
بيمــار، چيدمان اتاق، تجهيزات رفاهى و... اهميت 
ويژه اى دارد، به همين منظور هم برخى گردشگران 
سالمت ورود به كشــورهايى همچون تركيه را به 
ايران ترجيح مى دهند بنابراين بايد متوليان اين امر 
در كشور به ايجاد شرايط مطلوب و مطابق با ذائقه 

اين نوع گردشگران در كشور اقدام كنند. 


