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طرح استيضاح 
رئيس جمهور 
در ۱۴ محور 
کليد خورد

نيروگاه شهيد 
مفتح ۳ برابر 
آلوده تر از دیگر 
مراکز است

باند شمالی 
بلوار ارم اوایل 
سال آینده 
افتتاح می شود

سرپرست اداره کل 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان 
منصوب شد
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يادداشت روز

2

معاونت سیاسی استان و 
ضرورت هایی که باید 
مورد توجه قرار گیرد  

 مصطفی آزادبخت در شــرایطی سکان 
هدایت حوزه سیاسی و امنیتی استان را بر 
عهده گرفته اســت که چند موضوع حائز 

اهمیت را که به نوعی بخشی...

قلیان معضل یا شهرت 

2

3

6

2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

پ
دوم( )نوبت  منــاقصــه                                                                    آگهــی  

محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده ۱۳ آیين نامه مالي شهرداریها و باستناد بند یک از یكصد و شصت و نهمين جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط 
به خدمات شهري شهرداري نهاوند را به صورت حجمي و به مدت یكسال و از طریق مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد شرایط و صالحيت دار و مورد تایيد اداره تعاون کار و 

رفاه اجتماعي با شرایط ذیل واگذار نماید:
■ متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به شهرداري نهاوند ) امور قراردادها و معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند ( مراجعه نمایند و یا با شماره 

تلفن 7-۳۳2۳7۴۴5-08۱ تماس حاصل نمایند.
■ متقاضيان مي بایست چهار عدد پاکت نامه تهيه نموده و به شرح ذیل آنها را تكميل نموده و تا پایان وقت اداري مورخ 97/۱2/9 تحویل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد 

دریافت نمایند.

■ محتويات پاکت الف:
- متقاضيان مي بایست 5% درصد مبلغ قرارداد ) مبلغ کارشناسي پایه ( را طبق جدول فوق که مبلغ ۱/900/000/000 ریال مي باشد را بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه را یا 
بصورت وجه نقد واریز و فيش واریزي را در داخل پاکت ) الف ( نموده و درب پاکت را ممهور به مهر امضاء مجاز شرکت نمایند متقاضيان مي توانند به جاي  وجه نقد از ضمانتنامه 

بانكي و یا اسناد خزانه به نفع شهرداري نهاوند  که اعتبار آنها از تاریخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد  استفاده نمایند.
■  محتويات پاکت ب:

- متقاضيان مي بایست صالحيت شرکت را که توسط اداره کار و رفاه اجتماعي صادر گردیده و داراي اعتبار باشد و همچنين آخرین تغييرات شرکت در روزنامه رسمي و 
فتوکپي شناسنامه و کارت ملي مدیر عامل و هيأت مدیره اعضا شرکت که حق امضاء اسناد را دارند و کليه اسناد مناقصه را که ممهور به مهر و امضاء شرکت وکلمه مورد قبول 

است و  همچنين رزومه کاري،ليست تجهيزات فني و عملياتي و امكانات مالي و شرایط عمومي و خصوصي پيمان،شرح کار،تعهدنامه ایمني و اساسنامه شرکت.
- اعضاء داراي حق امضاء اسناد تعهد آور شرکتهاي متقاضي،مي بایست ضمن قبول شرایط پيمان کليه صفحات قرارداد اسناد مناقصه و آناليز را نيز داخل پاکت ب قرار دهند.

■ محتويات پاکت ج:
 متقاضيان مي بایست فرم پيشنهاد قيمت را به صورت عددي و حروف نوشته و آن را در داخل پاکت ) ج ( قرار نموده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت 

نمایندو همچنين آناليز تفكيكي هزینه هاي مرتبط با  قيمت پيشهادي که باید بهمراه ضميمه برگ پيشنهاد قيمت داده شده باشد.
■ محتويات پاکت د:

 متقاضيان مي بایست هر سه پاکت الف،ب،ج، را در داخل پاک )د(  قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت نمایند.
 متقاضایان مي بایست بر روي پاکت ها مشخصات کامل،آدرس دقيق،شماره همراه را قيد نمایند.

 مدت انجام کارهاي موضوع مناقصه از تاریخ شروع پيمان به مدت ۱2 ماه شمسي تعيين مي گردد.
 نظارت بر اجراي تعهدات بعد از انعقاد قرارداد با معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند مي باشد و پيمانكار موظف است کارها را طبق پيمان،اصول فني و دستورات کار 

فرما،طبق مشخصات اسناد و مدارک پيوست این پيمان اجرا نماید.
 اسناد و مدارک مناقصه به نماینده شرکت که معرفي نامه معتبر و مهر و امضاء،مجاز شرکت را همراه داشته باشد تحویل خواهد شد.

 به پيشنهادهاي مشروط،مخدوش و فاقد سپرده و یا ارسال پيشنهاد بعد از مدت مقرر در آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 تمام اسناد مناقصه جزء اوراق بهادار محسوب شده و تمام صفحات آن  وبرگه هاي آناليز قيمت و ضمائم آن باید ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده  

وهمچنين درج جمله قبول است برسد.
 هزینه انتشار آگهي بر عهده برنده مزایده مناقصه مي باشد.

 به این قرارداد به هيچ عنوان تعدیل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزایا که بر اساس بخشنامه 98 محاسبه و پرداخت مي گردد.
 پيمانكار حق واگذاري مووضع قرارداد را به هيچ عنوان چه جزئي و چه کلي به دیگري را ندارد.

 شرکت در مناقصه بصورت وکالتي قابل قبول نمي باشد.
 پيمانكار باید توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزایاي کارگران خدماتي خود را داشته باشد در این خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در اجراي مفاد 
قرارداد به عهده پيمانكار بوده و ایشان در برابر خدشه دار شدن وجهه ي شهر و شهرداري از جانب عوامل خود معنوي،حقوقي،اجتماعي،سياسي و ... در قبال عدم پرداخت 

حقوق و مزایاي کارگران خود حتي اگر در اخذ مطالبات خود از کارفرما تأخير داشته باشد.
 ضامن مي باشد و تحت هيچ عنوان و شرایطي حق منوط نمودن مطالبات کارگران و پرسنل خود را به دریافت صورت وضعيت را ندارد.

تهيه کليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودرو هاي مورد نياز و مواد مصرفي به عهده برنده مزایده ميباشد.
 پيمانكار مؤظف به بيمه نمودن ) بيمه مسئوليت مدني ،بيمه حوادث و ... ( موضوع پيمان مي باشد.

 منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي و شرکت در مزایده و مناقصه وهمچنين شرکتهاي شرکت کننده در مناقصه موظف به ارائه گواهي عدم منع انعقاد قرارداد 
و فعاليت از اداره کار و رفاه اجتماعي و سایر مراجع باشد.

 کليه کسورات قانوني و همچنين هزینه هاي احتمالي دیگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي،سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشي  وکسورات مربوطه را در نظر گرفته و بعد از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست اضافه 

بهاء را ندارد.
 از آنجایي که موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده، لذا مدارک کارفرما در قرارداد ميزان کيفيت مي باشد.

 در صورتيكه بخشنامه جدیدي مبني بر افزایش حق و حقوق کارگران از سوي مراجع ذیصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن ار تاریخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.
 متقاضيان تا پایان وقت اداري مورخ 97/۱2/9 مي بایست پيشنهادهاي خود را تحویل دبيرخانه شهرداري نمایند و رسيد دریافت نمایند.

 کميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 97/۱2/۱۱ ساعت ۱۱ روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي که حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح 
و نتيجه را اعالم نمایند./غ

چاپ آگهي نوبت اول: 97/۱۱/۱8 
چاپ آگهي نوبت دوم: 97/۱۱/29    

انقالب اسالمي،40 سال مردم ساالري ديني،استقالل و آزادي

مبلغ کارشناسیشرح ) موضوع مناقصه(ردیف
)قيمت پایه به ریال (

مبلغ سپرده شرکت مدت اجرای قرارداد
در مناقصه)ریال(

واگذاری امور مربوط به خدمات شهر شهرداری نهاوند شامل 1
نظافت رفت و روب پاکسازی روزانه و ... در محدوده قانونی شهر

1/900/000/000یکساله )12 ماه (37/006/242/300

آزاد راه همدان - تهران راه فقرا و اغنيا را جدا می کند

85 کیلومتر 
برای پولدارها

نيمي از مردم گوشت نمي خورند

گوشت کاالي لوکس شد
نماينده مردم همدان و 

فامنين در مجلس مطرح کرد

فرودگاه همدان 
در آستانه 

تعطیلی
■ تعطيلی فرودگاه مساوی 

با عزل مدیر و استيضاح 
وزیر است

فرماندار نهاوند:

نگاه های تنگ نظرانه کنار گذاشته شود
■ ایجاد اشتغال اولویت است
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همدان تا پایان هفته سرد است
 کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان از پایداری جو حاکم بر 

استان و بارش پراکنده تا ۲ روز آینده خبر داد . 
سیدمحسن موســوی با اعالم این خبر اظهار کرد: جو استان تحت تأثیر امواج 
ضعیف و کم دامنه است که در برخی از ساعات با افزایش سرعت باد و گاهی 

شدت آن همراه خواهیم بود . 
وی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه از امروز تا ۲ روز آینده در ســاعات 
بعدازظهر شاهد بارش پراکنده در برخی از نقاط استان خواهیم بود، گفت: جو 
حاکم در سطح استان تا پایان هفته ماندگار است و کاهش دما خواهیم داشت . 
موســوی با اشاره به نوسانات دما در ۲4 ساعت گذشته خاطرنشان کرد: دمای 
همدان در ۲4 ساعت گذشته با ۷ درجه گرم ترین و با منفی ۲ درجه سانتی گراد 

سردترین دما را به خود اختصاص داده است.

30 بهمن ماه کنگره شهدای دانشجوی استان 
همدان برگزار می شود 

 مسئول بسیج دانشجویی استان همدان از برگزاری کنگره شهدای دانشجوی 
اســتان همدان خبر داد و گفت: این مراســم 30 بهمن ماه با حضور ســرتیپ 
امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 

برگزار خواهد شد. 
طیب فریادرس در گفت وگو با فارس از برگزاری کنگره شــهدای دانشــجوی 
اســتان همدان خبر داد و اظهار کرد: ســخنران این مراســم سرتیپ امیرعلی 

حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
وی با بیان اینکه این مراســم در مسجد دانشگاه بوعلی سینا برگزار خواهد شد 
ادامه داد: کنگره شــهدای دانشــجو 30 بهمن ماه همزمان با نماز مغرب و عشا 

برگزار می شود.

24 اسفندماه آغاز اعزام کاروان  عتبات نوروزی
 مدیر حج و زیارت استان همدان از اعزام زائران عتبات عالیات نوروزی از 
۲4 اســفندماه 9۷ تا 8 اردیبهشت 98 خبر داد. محسن ساغرچی با بیان اینکه تا 
۲۲ بهمن پیش ثبت نام زائران کاروان های اعزامی عتبات عالیات نوروزی ادامه 
داشــت اظهار کرد: اعزام زائران از ۲4 اســفندماه 9۷ تا 8 اردیبهشت 98 انجام 
می شــود.وی با بیان اینکه متقاضیان تشرف به عتبات، الزم است قبل از ثبت نام 
نهایی در کاروان ها، در فرصت زمانی مشــخص شــده به سامانه پیش ثبت نام 
عتبات عالیات به آدرس www.atabat.haj.ir مراجعه کنند افزود: پس از 

نام نویسی و ثبت اطالعات مربوطه کد رهگیری دریافت کنند.
مدیر حج و زیارت اســتان همدان در گفت وگو با فارس بیان کرد: شروع پیش 
ثبت نام عتبات عالیات 6 تا 1۲ بهمن ماه بود اما به علت چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی و استقبال مردم تا ۲۲ بهمن ماه تمدید شد.

تدوين اليحه جامع محالت با هدف تقويت جايگاه شوراها
شهردار همدان: مشارکت شهروندان در 

ارتقاي سطح خدمات ضروری است
 منطقه جوالن یکي از مناطق تاریخي و فرهنگي مهم شهر همدان 

به شمار مي رود.
 شــهردار همدان با بیان این مطلب در  مراســم جشن چهلمین سال 
پیروزي انقالب اســالمي و فراخوان طرح شوراي اجتماعي محالت 
گفت: وجود چهره هاي فرهیخته و برجسته مذهبي، حضور معتمدان 
متدین و انقالبي و نیز قدمت تاریخي این منطقه موجب شــده، کوي 
جــوالن به عنوان یکي از مراکز مهم شــهر همدان مطرح باشــد که 
متأســفانه با برخي اقدامات غیرکارشناسي در سال هاي گذشته شاهد 
توسعه ناهمگون و تخریب بخش عظیمي از هویت تاریخي این منطقه 
بودیم که معتقدم بایســتي بافت قدیم این محله حفظ، مرمت و احیا 
شــود که تحقق این موضوع همراهي و مشارکت جدي شهروندان و 

ساکنان منطقه را مي طلبد.
عباس صوفي در ادامه بر لزوم مشارکت شهروندان در تصمیم گیري هاي 
مدیریت شــهري تأکید کرد و گفت: شهرداري امروزه از نهادي صرفًا 
خدماتي به نهادي خدماتي و اجتماعي تبدیل شــده است و وظایف 
مختلفي را عهده دار اســت که مي طلبد شــهروندان به منظور ارتقاي 
سطح کیفي و کمي خدمات در کنار مدیریت شهري مشارکت جدي 
داشته باشند تا شاهد توســعه و رشد متوازن شهر در مناطق مختلف 

باشیم.
نماینــده مــردم همدان در مجلس شــوراي اســالمي نیز در این 
مراسم اظهار داشت:  تدوین الیحه جامع محالت پس از سال ها و 
کارشناســي کمیسیون شوراهاي مجلس در دستور کار دولت قرار 
گرفت که خوشــبختانه این الیحه با هدف تقویت جایگاه شوراي 
شــهر به عنوان پارلمان ملي تهیه شــده و آمــاده ارائه به مجلس 
اســت که امیدواریم با اجرایي شــدن این طرح شاهد تسریع در 
خدمات رساني بهتر به شهروندان و اجراي پروژه هاي شهري در 

باشیم. سراسر کشور 
کامران گردان رئیس شــوراي اسالمي شهر همدان نیز گفت: حضور 
گرم مردم در این مراســم نشان دهنده توجه آنان به شوراي محالت 
اســت که این موضوع کار را براي ما به مراتب راحت تر مي کند و از 
ائمه جماعات، فرهیختگان، جوانان، معتمدان، بانوان، ورزشــکاران، 
کســبه و سایر اقشــار درخواست دارم نســبت به سرنوشت محله 
خود توجه داشته باشــند و با حضور خود در این شورا با شناسایي 
مشــکالت موجود و نیازسنجي و اولویت بندي این مشکالت بستر 
مشــارکت هاي مردمي در جهت توســعه و آباداني کوي جوالن را 

فراهم کنند.
رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و امور مالي شــوراي اسالمي شهر 
همدان نیز در این مراســم گفت:  تحقق عدالت اجتماعي و مبارزه با 
فساد و کم شــدن فاصله طبقاتي یکي از اهداف مهم انقالب اسالمي 
اســت که با اجراي طرح شوراي اجتماعي محالت مي توان به احقاق 

هر چه بیشتر مردم ساالري دیني در جامعه کمک کرد.
اکبر کاوسي امید با بیان اینکه شوراي دوره پنجم به دنبال اجرایي کردن 
مشارکت شهروندان در تصمیم گیري ها است، اضافه کرد: بنده معتقدم 
با اجراي درســت و دقیق اهداف و چشم اندازهاي این طرح مي توان 
همدان را به عنوان الگوي موفق و برتر در کشــور مطرح کرد، که در 

این میان نقش شهروندان بسیار پررنگ است .
با گســترش ارتباطات و همفکري مي توان بستر رشد و آباداني شهر 

را فراهم کرد
امین مجذوبي سرپرســت شهرداري منطقه سه همدان نیز گفت: با 
توجه به تعدد وظایف مدیریت شــهري انتظار مي رود شهروندان 
با هدف مشــارکت در تعیین سرنوشت محل زندگي خود، زمینه 
و بســتر توســعه شــهر را بیش از پیش فراهم کننــد که در این 
خصوص مجموعه شــهرداري و شــوراي شــهر با آمادگي کامل 
پذیراي نظرات معتمدان محالت، اقشــار مختلف مردم و همچنین 
ســازمان هاي مردم نهاد اســت که قطعًا با گســترش ارتباطات و 
همفکري و هم اندیشــي مي توان بســتر رشــد و آباداني شهر را 
فراهم کرد که اجراي طرح شــوراي محالت شــهر همدان گامي 

مثبت و ارزنده در این زمینه است.

معاونت سیاسی استان و 
ضرورت هایی که باید مورد توجه قرار گیرد  
 مصطفی آزادبخت در شــرایطی ســکان هدایت حوزه سیاسی و 
امنیتی اســتان را بر عهده گرفته اســت که چند موضوع حائز اهمیت 
را که به نوعی بخشــی از اولویت های این حوزه نیز به حســاب می 

آیند،  پیش رو دارد.
آغاز دهه پنجم انقالب اســالمی و  الزامات این دهه که در بیانیه مقام 
معظم رهبری به خوبی تبیین شده است، ایجاب می کند که در حوزه 
سیاسی استان نیز شاهد حرکت هایی باشیم که به تحقق اهداف مورد 

نظر در عرصه های مختلف از جمله  سیاسی کمک نماید. 
بحث انتخابات مجلس شورای اســالمی که یازدهمین دوره آن سال 
آینده برگزار خواهد شــد، از مهم ترین موضوعاتی است که در حوزه 

سیاسی استان  باید دنبال شود.
انتخابات در دوره های مختلف همواره  فضای سیاســی و اجتماعی 

کشور و به تبع آن استان را تحت الشعاع خود قرار داده است.
برگزاری موفق انتخابات همراه با مشــارکت حداکثری مردم از جمله 
رســالت های حوزه معاونت سیاسی و امنیتی استان است که قطعا در 

سال آتی نیز باید شاهد یکی ار بهترین انتخابات مجلس باشیم.
تقویــت جایگاه احزاب و تالش در جهــت فراهم نمودن زمینه ها و 
شــرایط الزم برای نقش آفرینی احزاب در اســتان از جمله ضرورت 
های پیش روی حوزه سیاسی است که انتظار می رود معاون سیاسی و 

امنیتی جدید استاندار توجه ویژه ای به آن داشته باشد.
همچنین بحث تشــکل های مردمی و ســمن ها از جمله مباحث و 
موضوعاتی است که  در سال های اخیر اقدامات خوبی برای تقویت 
آن صورت گرفته است، اما همچنان جای کار دارد و باید به گونه ای 
عمل شــود که بتوان حداکثر استفاده را از ظرفیت این تشکل ها برای 

توسعه استان نمود. 
همدان از جمله استان هایی است که به لحاظ قدرت رسانه ای حرف 

برای  گفتن دارد و از جایگاه مناسبی برخوردار است.
تقویت این جایگاه و ارتقای آن و تالش در جهت استفاده مناسب از 
ظرفیت رســانه ها باید در برنامه های معاونت سیاسی و امنیتی استان 
دیده شــود. به ویژه اینکه امروزه سند اطالع رسانی نیز به دستگاه ها 

ابالغ شده و مدیر ارشد استان نیز تاکید خاصی بر آن دارد.
تقویت کارگروه رســانه نیز که از بدو شــکل گیــری تاکنون فراز و 
فرودهای زیادی داشته است، از جمله ضرورت هایی است که انتظار 

می رود مورد توجه قرار گیرد.   
بر این اســاس پیگیری جدی موضوع رسانه ها و تالش برای تعامل 
بیش از پیش  با اصحاب رسانه در حوزه سیاسی باید کامال محسوس 

باشد.

1-کمیسیون تنظیم بازار استان باز هم بدون حضور خبرنگاران برگزار 
شده است. 

گویا یکی از دالیل ناکام ماندن سیاستهای این کمیسیون در تنظیم بازار، 
بی توجهی به رســانه ها است. گفتنی است روابط عمومی استانداری 
روز گذشــته چند خط خبر تبلیغی به نقل از اســتاندار از این جلسه 
هفتگی منتشــر کرده که ارزش خبری ندارد و نشــان دهنده نگاه به 
جایگاه این کمیسیون در فرآیند پیچیده اطالع رسانی در شرایط فعلی 

است.
۲- شهردار شب در همدان فعال می شود. گویا با جدی شدن زیست 
شــبانه و گردشگری شب در همدان این موضوع اجرایی خواهد شد. 
گفتنی است رونق گردشــگری و به کارگیری مشاغل غیر رسمی در 

شب از اهداف این طرح است.
3- آمارهای استان اصالح می شود. گویا با تغییر معاونت آمار سازمان 

مدیریت استان این انتظار ایجاد شده است.
 گفتنی اســت رئیس مرکز آمار اســتان ماه گذشته سفری به استان 
داشــت که تغییر معاون آمار سازمان مدیریت بعد از این سفر ، در 
برخی محافــل نارضایتی وی از آمارهای اعالمی اســتان ارزیابی 

می شود.

 فرمانــدار نهاوند بابیــان اینکه در کنار 
مردم به دنبال رفع کمبودها هســتیم، اظهار 
کرد: نگاه هــای تنگ نظرانه کنار گذاشــته 

شود.
مراد ناصری در جلســه کارگروه اشــتغال 
شهرســتان نهاوند با اشــاره به اینکه سهم 
در حوزه  نهاونــد  شهرســتان  تخصیصی 
اشتغال روستایی پرداخت شده است، گفت: 
مدیرانی که در کارگروه اشــتغال به عنوان 
عضو اصلی هســتند حتی اگر دستور کار 
مرتبط با ایشــان وجود نداشــته باشد باید 

حضور پیدا کنند.
وی با تأکید بر اینکه همه ما سربازان نظام 
و دولــت برای گره گشــایی امورات مردم 
هستیم، خاطرنشــان کرد: امروز در بحث 
پرداختی هــای تبصره 16 که ویــژه افراد 
بی بضاعت اســت نگاه خوبی به شهرستان 

وجود نــدارد چراکه آن چنان که شایســته 
است کار نشده است.

فرمانــدار نهاوند با تأکید بر اینکه از خیلی 
از مدیران بانک ها گله مند هستم، افزود: این 
مهم به صورت خصوصی به همه گفته شده 

چراکه به معنای نارضایتی مردم است.
وی ادامه داد: همه مدیران بانک ها و کمیته 
امداد و بهزیستی تا 9 اسفند موظف هستند 
پرونده هــای تشکیل شــده ای که روی میز 
بانک هــا بالتکلیف مانده انــد را پرداخت 

کنند.
بــه گزارش مهــر، ناصری بابیــان اینکه 
اجرایی  دســتگاه های  بانک ها،  مدیر  اگر 
و بخشــی پرونده ای بیشتر از ۲4 ساعت 
برای اخذ اســتعالم و موارد مرتبط روی 
میزشــان بماند نباید در شهرستان بمانند، 
گفت: ســال 9۷ را تا به امروز با ندیدن 

و نشــنیدن گذراندیم اما در ســال آینده 
باشــند چراکه  پای کار  داریم همه  انتظار 
ســازگاری  تنگ نظرانه  نگاه های  با  مردم 

ندارند و از ما قبول نمی کنند.
وی تصریح کرد: کارشناســانی که رگ و 

ریشه نهاوندی دارند چرا تسهیل گر نیستند 
و بــا ادبیات نمی شــود کار می کنند اما در 
شهرســتان های دیگر نمی شــود ها شدنی 

است.
فرماندار نهاوند بــا انتقاد از عملکرد برخی 
دستگاه ها، گفت: در دهه مبارک فجر انتظار 
داشتیم دستگاه هایی همچون صنعت و معدن 
و تجارت، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی 
که بزرگ ترین ظرفیت شهرستان محسوب 
می شــود در بحث جذب ســرمایه گذاران 
داخلــی و خارجــی ورود پیــدا کنند که 

متأسفانه موردی مشاهده نشد.
وی افــزود: انتظار داریم همه دســتگاه ها 
برای ســال آینده تغییر رویــه دهند و در 
هفته دولت شــاهد حضور سرمای گذاران 
و جذب آن ها برای ایجــاد صنایع تبدیلی 
در حوزه کشاورزی و سایر بخش ها باشیم.

بررسی مشکالت دو واحد تولیدی در 
ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان 

 ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همدان با حضور رئیس 
کل دادگســتری و اعضای این ستاد تشکیل جلســه داد و در این 
جلسه  مشکالت و مسائل دو واحد تولیدی صنایع تبدیلی الوند و 

تولید جوجه یکروزه و مرغ مادر طالیه داران همدان بررسی شد.
رئیس کل  دادگســتری استان همدان در این جلسه گفت: دشمنان 
این انقالب در تمامی عرصه ها علیه حکومت مردمی و اســالمی 
مــا فتنه های متفاوتــی را تدارک دیده اند و در شــرایط فعلی که 
مشکالت اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه های مردم و نظام است 
قوه  قضائیه حسب دستور رئیس قوه قضائیه با تشکیل ستاد اقتصاد 
مقاومتی در دادگســتری ها به بررسی  و حل و فصل مشکالتی از 
واحد های تولیدی و اشــتغال زا که غالباً ماهیت حقوقی و قضائی 

دارند می پردازد.
توکل حیدری ابراز امیدواری کــرد که با تعامل و همدلی ادارات، 
سازمان ها و بانک ها بخش قابل توجهی از مشکالت حوزۀ تولید 
و اشتغال مرتفع گردد.وی همچنین تاکید کرد: قوه قضائیه با افرادی 
که مترصد سوء استفاده از شرایط خاص اقتصادی هستند و به بهای 
تحمیل تنگنا بــر مردم به مال اندوزی مــی پردازند از بعد وظیفه 

نظارتی خود برخورد الزم را انجام خواهد داد.

ششمین دوره جشنواره  هنرهای شهری 
همدان برگزار می شود

 معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان گفت: جشــنواره 
هنرهای شــهری همدان همزمان با آغاز سال جدید برای ششمین 

سال متوالی برگزار می شود.
وحید علی ضمیر  با بیان اینکه امسال در کنار المان ها نوروزی توجه 
ویژه ای نیز به شهدا شده است اظهار کرد: تصویر ۲0 سردار شهید 

در یک قالب جدید در شهر رونمایی می شود.
 وی با بیان اینکه ششمین سالی است که جشنواره هنرهای شهری 
همدان برگزار می شــود افزود: نکتــه قالب توجه در این زمینه این 
است که وقتی فراخوان منتشر می شود از کل کشور برای دبیرخانه 

این جشنواره آثار خود را ارسال می کنند.
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان در گفت و گو با فارس با 
اشــاره به اینکه تصاویر شــهدا در دیوارهای شهری بازسازی شد 
تصریح کرد: تصویر شهید محمود شهبازی به صورت ویژه طراحی 
شده که با وجود زحمات بسیاری که متقبل شده کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه سرمایه خوبی از المان های نوروزی در همدان به 
دلیل برگزاری مستمر آن در سال های گذشته ایجاد شده است ادامه 
داد: با توجه به افزایش بی ســابقه قیمت ها و هزینه های باالی تهیه 

این المان ها امروز همدان از یک سرمایه عظیمی برخوردار است.

 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه فرودگاه همدان 
در آستانه تعطیلی اســت، گفت: این امر به 
معنــای عــزل مدیران تخصصی اســتان و 
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس 

است.
امیر خجســته با بیان اینکه فرودگاه و پرواز 
یکی از مهمترین عوامل توســعه اســتان و 
شهرستان همدان به حســاب می آید اظهار 
کرد: برای رونق صنعت گردشگری در استان 
همدان و البته صنعت نیاز به رونق فرودگاه و 

پروازهای آن داریم.
وی با اشاره به اینکه مســئوالن استان باید 
تمام قد برای رونق فــرودگاه همدان تالش 
کننــد افزود: بیش از 80 میلیــارد تومان در 
فرودگاه همدان هزینه شــده و برج مراقبت 
نیز تکمیل و آماده بهره برداری است و باید 
از این ظرفیت در راســتای توســعه استان 

بهره گیری شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با 
بیان اینکه فرودگاه همدان بین المللی است 
تصریح کرد: این فرودگاه با پیگیری مستمر 
مســئوالن و نمایندگان به نتیجه رســیده و 
امروز یکی از فرودگاه های خوب کشور به 

حساب می آید.
وی با اشاره به اینکه از مسئوالن تخصصی 
به ویژه مدیر فرودگاه می خواهیم از تعطیل 
شدن آن جلوگیری کنند ادامه داد: فرودگاه 
ما باید هر روز پویاتر از گذشــته شــود اما 
اخباری که به ما می رسد، نشان می دهد این 
ســرمایه گذاری بزرگ در حال تعطیل شدن 

است.
خجسته در گفت و گو با  فارس تصریح کرد: 
اخباری که به ما می رســد نشان می دهد در 

آستانه عید نوروز پروازهای مشهد و کیش 
در حال تعطیلی اســت که این مسأله قابل 

قبول نیست.
 عزل مدیر تخصصی، اســتیضاح 

وزیر
وی با تأکیــد بر اینکه مدیــران تخصصی 
از جــای خــود حرکت کننــد و در تهران 
پیگیری های الزم را به انجام برســانند ادامه 
داد: اگر فــرودگاه همدان تعطیل شــود با 
مسئوالن تخصصی برخورد کرده و وزیر راه 
و شهرسازی را در صحن مجلس استیضاح 

می کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با 
اشاره به اینکه اگر مدیران توان اداره فرودگاه 
را ندارند، مسؤولیت را رها کنند خاطرنشان 
کرد: مدیران تخصصی به سرعت مشکالت 
را با مسئوالن ارشد استان و نمایندگان مطرح 
کنند تا موانع با انجام هماهنگی الزم برطرف 

شود و رونق به فرودگاه بازگردد.
وی با بیان اینکه تاکنون مســئوالن مباحث 

را بــا نمایندگان در میان نگذاشــتند گفت: 
نخواهیم پذیرفت که فرودگاه تعطیل شود، 
ایــن اتفاق به معنای عــزل مدیر تخصصی 

است.
خجســته اظهار کــرد: پرواز بســیاری از 
اســتان ها روز به  روز در حال افزایش است 
اما در اســتان ما با سکوت برخی از مدیران 

تخصصی باید هر روز آسیب ببینیم.
وی با بیان اینکه ما در مجلس آمادگی داریم 
مشــکل را بررســی و پیگیری کنیم افزود: 
مدیران حرکت کنند امور را پیگیری کنند و 
به ما مشکل کار را  اطالع بدهند تا از وزیر 

مربوطه حل آن را مطالبه کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت 
تصریح کرد: مســئوالن ارشد استان به ویژه 
حــوزه معاونت عمرانی اســتانداری اجازه 
ندهند که مدیران ناالیق به اســتان آســیب 

بزنند و فرودگاه به تعطیلی برسد.
وی با اشــاره به اینکه اســتان بــرای رونق 
صنعت گردشگری به ویژه جذب توریست 

خارجی به فرودگاه پویا نیاز دارد ادامه داد: 
حاال که زیرســاخت الزم فراهم شده است 
نباید اجــازه بدهیم از این ظرفیت به خوبی 

استفاده نشود.
خجسته با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری 
نیــز رونق فرودگاه بســیار حائــز اهمیت 
است خاطرنشــان کرد: برای بســیاری از 
ســرمایه گذاران خارج از اســتان و کشور 
امکان حضور مداوم در استان نیست بنابراین 
پروازهای مختلف و منظم می تواند جذابیت 
سرمایه گذاری و سهولت در رفت و آمد آنها 

را فراهم کند.
وی همچنیــن به اهمیت فرودگاه در رفت 
و آمد اســاتید و دانشجویان اشاره کرد و 
گفت: بسیاری از اساتید برجسته کشوری 
در صــورت وجــود پروازهای مناســب 
می توانند در دانشــگاه های اســتان حاضر 
شوند و خدمات بســیاری به علم آموزی 
ارائه دهند.نماینــده مردم همدان و فامنین 
در مجلــس اظهار کرد: اســاتید همدانی 
می توانند ضمن حضور در دانشــگاه های 
داخل استان در سایر استان های کشور نیز 
نقش پررنگی ایفا کرده و ظرفیت های آنها 

به منصه ظهور برسد.
وی افزود: با توجه به وجود دانشــگاه های 
مطلــوب و صاحب نام در کشــور همدان 
می تواند در حوزه توریست علمی نیز موفق 
شــود که الزمه آن فرودگاه پررونق اســت 
ضمن اینکه دانشجویان می توانند در استان 

رفت و آمد کنند.
خجســته تصریــح کرد: بــه همین دالیل 
مســئوالن تخصصــی نباید از فــرودگاه 
غفلت کرده و با بی توجهی باعث تعطیلی 

آن شوند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس مطرح کرد

 فرودگاه همدان در آستانه تعطیلی
■ تعطيلی فرودگاه مساوی با عزل مدیر و استيضاح وزیر است

باند شمالی 
بلوار ارم اوایل 
سال آینده افتتاح 
می شود 
 باند شــمالی پروژه آرام سازی بلوار 
ارم تا اوایل ســال آینــده به بهره برداری 

می رسد.
 رئیس کمیســیون فنی عمرانی شورای 
اســالمی شــهر همدان با بیــان اینکه 
آرام ســازی باند شمالی بلوار ارم تقریبًا 
رو بــه اتمام اســت و »باند دوچرخه« 
با توجه  باقی مانده اســت اظهار کرد: 
به اینکه طرح آرام سازی بلوار ارم آغاز 
شده اســت باید آن را ادامه دارد و به 

رساند. اتمام 
علی  رحیمی فــر در گفت و گو با فارس 
با بیان اینکه قرار بــود کارکرد ترافیکی 
این محور به کارکرد اجتماعی و ترافیکی 
بدل شود افزود: باید ابعاد اجتماعی این 

پروژه نیز دیده شــود کــه از جمله قرار 
اســت پل هــای طبیعت در ایــن محور 
ایجاد شود.رئیس کمیسیون فنی عمرانی 
شــورای شهر همدان با اشــاره به اینکه 
و  بالن  اســکیت بازی،  نقاشــی،  سایت 
سالن سینمای روباز در این محور ایجاد 
شــود تصریح کرد: در کنــار این بلوار 
باید پارکینگ طبقاتی نیز ایجاد شــود تا 
به بلوار، هتل ها، ســالن های غذاخوری 
و مجموعــه تفریحی رنگین کمان کمک 
کند.وی با بیــان اینکه برای احداث این 
پارکینگ در راســتای تملک و ســاخت 
ســازه تدابیری اتخاذ شــده است ادامه 
داد: اگر اهتمام الزم صورت گیرد محور 
شــمالی بلوار ارم تا اوایل ســال 98 به 

بهره برداری می رسد.
البته باند  رحیمی فر خاطرنشــان کــرد: 
جنوبی به امور زیرســاختی نیاز دارد که 
همه آن وابسته به شهرداری نیست و باید 
سایر دســتگاه ها نیز ورود کنند بنابراین 
برنامه ریزی  به صورت دقیــق  نمی توان 

کرد.

گرانفروشی
 در داروخانه ها 
زیاد نیست

 مدیر نظارت بــر دارو، فرآو رده های 
بیولوژیک و مواد مخدر دانشــگاه علوم 
پزشــکي همدان از گرانفروشــی   تعداد 
معدودی از داروخانه های استان خبرداد. 

مرضیــه مســاعد با بیــان اینکــه  هیچ 
داروخانه ای در استان اقدام به احتکار دارو 
نکرده است، گفت: نظارت بر داروخانه ها 
مطابق برنامه های مســتمر و برنامه ریزی 
شــده با تکمیــل فرم های بازرســی در 
قالــب فرمت های وزارتــی، با محوریت 
فعالیت های ذاتی موسســات دارویی و با 
توجه به شــاخص های کمی سازمان غذا 
و دارو و نیز به طور نامحسوس با تمرکز 
برگزارش  های واصلــه و نیز برنامه های 

هدفمند تدوینی انجام می شود. 
وی در گفت وگــو با ایســنا، از اقدام و 

برخورد قانونی ســریع با گرانفروشــان 
دارو خبرداد و افــزود: درصورت احراز 
گرانفروشی موضوع به انضمام گزارش و 
شکوائیه مربوطه همراه  با  نظر کارشناسی 
به مراجع  قانونی ارجاع می شــود تا برابر 
مقررات و ضوابط حاکم رای صادر گردد 

و به خاطی اعالم شود. 
مساعد قیمت گذاری بر داروها را وظیفه 
موسسات دارویی ندانست و مطرح کرد: 
قیمت های جدیــد دارو پس از تصویب 
شــورای عالی قیمت گــذاری با ترکیب 
مقرر در قانون بــه کارخانه های تولیدی 
و شــرکت های توزیعی ابالغ می گردد که 
متعاقب صدور فاکتور قانونی از ســوی 
شــرکت های توزیعی برای داروخانه ها و 

موسسات دارویی قابل اجرا است. 
وی ادامه داد: درصورت وجود شــکوائیه 
توزیعی  ازشرکت های  این خصوص،  در 
اســتعالمات الزم اخذ و فاکتــور مورد 
نظر صادر شــده بــرای داروخانه اخذ و 
درصورت عدم گرانفروشی به شاکی ابالغ 

می شود. 

فرماندار نهاوند:

نگاه های تنگ نظرانه کنار گذاشته شود
■ ایجاد اشتغال اولویت است
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نیروگاه شهید مفتح 3 برابر آلوده تر از دیگر مراکز است

 مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان همدان با بیان اینکه آلودگی نیروگاه شهید 
مفتح بیش از حد است، حل این معضل را از طریق مشارکت کشوری ممکن دانست . 
ســید عادل عربی اظهار کرد: معموال نیروگاه ها با انرژی گاز فعالیت می کنند و بسیاری 

از آنها به صورت دوگانه سوز احداث می شوند . 
وی ادامــه داد: در فصل زمســتان و روزهای ســرد، انــرژی گاز در اولویت مصارف 
مســکونی و شــهری قرار می گیرد به همین علت نیروگاه ها هــم از مصرف گاز برای 

فعالیت خودداری می کنند . 

عربی در گفت وگو با ایســنا، تصریح کرد: انرژی جایگزین گاز در نیروگاه ها، سوخت 
فســیلی مازوت است که استفاده از این سوخت موجب ایجاد گاز SO2  می شود که 

دارای آالیندگی فراوانی است . 
وی با اشــاره به آلودگی بیش از حد این نوع از ســوخت فسیلی عنوان کرد: متاسفانه 
استفاده از این سوخت در نیروگاه موجب تشدید 3 برابری آلودگی هوا نسبت به دیگر 

انرژی ها می شود . 
عربی بیان کرد: در فصل زمستان به علت عدم بهره مندی از انرژی گاز ملزم به استفاده 
از این ســوخت فسیلی هستیم که با توجه به آلودگی بیش از حد این انرژی، پاکسازی 
انرژی نیروگاه شــهید مفتح در دستور کار کارگروه هوای پاک و مبارزه با آلودگی قرار 

گرفت . 
ــرو و  ــرکت گاز و وزارت نی ــارکت ش ــا مش ــروه ب ــن کارگ ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
ــام  ــروگاه انج ــه نی ــبت ب ــی را نس ــات قانون ــت اقدام ــط زیس ــازمان محی ــت، س نف
داده اســت امــا رفــع ایــن مشــکل همــت و همــکاری وزارت نیــرو، نفــت و شــرکت 

گاز را می طلبــد . 
عربی افزود: در این کارگروه رفع آلودگی نیروگاه های حاشــیه کالن شهرها در اولویت 

قرار گرفته است . 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان همدان در پایان گفت: برای رفع آلودگی این 

نیروگاه درصدد تامین انرژی گاز از سوی شرکت گاز و وزارت نیرو هستیم . 

خبـر

طرح مطالبات شهرداری های مالیر 
با رئیس سازمان شهرداری ها

 نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه با 
رئیس ســازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مطالبات و نیازهای 

شهرداری های تابعه مالیر مطرح شد.
حجت  االسالم احد آزادیخواه در گفت وگو با فارس با اشاره به دیدار 
خود با رئیس سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور اظهار کرد: 
این دیدار با هدف پیگیری مشکل شهرداری های مالیر صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در این نشست که شهرداران مالیر، جوکار، ازندریان 
و اسالمشــهر آقگل نیز حضور داشــتند گفت: مشکالت و نیازهای 
شهرداری مالیر مطرح  شد که بیشــترین نیازها در حوزه تجهیزات، 

ماشین آالت، قیر یارانه  ای و حوزه خدمات شهری بود.
عضو ارشد فراکســیون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد: بیشتر 
مشکالت شهرداری مالیر در حوزه مطالبات، بدهکاری ها و مشکالت 
حقوقی و قضایی بوده که مقرر شد جلسه دیگری برای حل مشکالت 

مالیر در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار شود.
وی گفت: مشــکالت عدیــده مالی در تامین حقــوق و مزایا و حق 
سنوات بازنشستگان با برآورد 800 میلیون تومان برای تسویه تعهدات 
مالی شــهرداری سامن، زیرسازی و آســفالت معابر شهر با توجه به 
قرار گرفتن در مســیر غرب به شرق و شــمال به جنوب و همچنین 
مسیر تردد زائرین کربال و عتبات عالیات از جمله مشکالت شهرداری 
ســامن بود که پس از طرح مســائل و مشکالت مقرر شد کمک های 

الزم انجام شود.
آزادیخواه اضافه کرد: تامین حقوق و مزایا و حق سنوات بازنشستگان 
بــا برآورد مالی 11 میلیارد ریال و تامین 100 میلیون تومان برای تهیه 

عکس هوایی شهر جوکار از مطالبات شهرداری جوکار بود.
وی تخصیص یک دســتگاه خودرو مکانیزه حمل زباله نیمه سنگین 
و اختصاص ســهمیه قیر را از نیازهای شهرداری ازندریان دانست و 
افزود: تامین ادوات راهسازی از جمله لودر، غلطک و گریدر و تامین 
اعتبار برای تکمیل پروژه زیرگذر شــهر زنگنه از نیازهای شهرداری 

زنگنه در این جلسه بود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به مشکالت 
شهرداری اسالمشهر آقگل نیز خاطرنشان کرد: تجهیز زیرساخت های 
مناسب سخت افزاری و تجهیزات شهرداری و اختصاص یک دستگاه 
لودر، استقرار پایگاه آتش نشانی، اختصاص سهمیه قیر از مشکالت این 
شــهرداری بود که با توجه به این مطالبات و درخواست ها دستورات 

الزم برای اخذ کمک به این شهرداری ها صادر شد.
وی اضافه کرد: در این نشســت از رئیس ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشــور برای ســفر به مالیر دعوت شد که در آینده این 

سفر محقق خواهد شد.

آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی کیفی
)نوبت دوم(

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عمليات احداث زورخانه بين المللی همدان به شماره 209700۳۳98000022 را از محل اعتبارات 
استانی ردیف ۱70200۴0۳7با شرایط ذیل و از طریق سامانه تدارکات الكترونيک دولت به پيمانكار دارای صالحيت واگذار نماید.

مناقصه گران ابتدا ارزیابی کيفی شده و پس از کسب امتياز الزم در فرآیند ارزیابی کيفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران، بازگشایی پاکت ها و اعالم برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الكترونيک دولت به آدرس www.setadiran .ir انجام خواهد شد )الزم به ذکر است مناقصه گران می بایست عالوه بر ارائه مدارک پاکت های الف، ب،ج و 
اسناد تكميل شده ارزیابی کيفی در سامانه مذکور، پاکت های الف و اسناد تكميل شده ارزیابی کيفی را به صورت دستی نيز به دبير خانه اداره کل ارائه نمایند( 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الكترونيک را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه دوشنبه۱۳97/۱۱/29 می باشد.
 موضوع مناقصه:اجرای کامل عمليات ابنيه )شامل احداث فونداسيون، سازه، اجرای سفت کاری و نازک کاری( – تأسيسات برقی و تأسيسات مكانيكی.

 مبلغ برآورد :56/7۴0/5۳9/۱۱8 ریال )مبلغ برآورد کار بر اساس بخشنامه 96/۱299۱88 مورخ ۱۳96/5/۴ : انعقاد پيمان به صورت سر جمع و با استفاده 
از فهارس بهاء ابنيه، تأسيسات برقی و مكانيكی سال ۱۳97 می باشد(.

 تضمين شرکت در مناقصه :2/6۳5/000/000ریال می باشد که باید به صورت 
۱- ضمانتنامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غير بانكی که دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.

2-اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت بازخرید قبل از سر رسيد.
تهيه و ارائه گردد . مدت اعتبار تضمين ها باید حداقل ۳ ماه پس از تاریخ صدور بوده و برای ۳ ماه دیگر نيز قابل تمدید باشد.

■  مالک ارائه قيمت توسط واجدین شرایط نقشه های اجرایی و دیتایل های آن و مشخصات فنی خصوصی پيوست برآورد سر جمع جدیدمی باشد.
■  برنده مناقصه با استفاده از آخرین بخشنامه قيمت مناسب تعيين می گردد.

■ مطابق بخشنامه شماره 96/۱2۳2579 تاریخ 96/۳/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه آناليز بها الزاميست.
■ پيمانكارانی که جهت مناقصه پروژه فوق شرکت می کنند بایستی دارای گواهينامه تعيين صالحيت و رتبه بندی )حد اقل رتبه۴ در رشته ابنيه(و )حداقل 

رتبه 5 در رشته تأسيسات(  باشند و بر اساس ظرفيت مجاز مورد تایيد سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام به پيشنهاد قيمت نمایند.
■ بازدید از مكان پروژه جهت تمامی پيمانكاران الزامی است.

■ مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ازساعت 8 تاریخ۱۳97/۱۱/29لغایت ساعت ۱۳ تاریخ۱۳97/۱2/2می باشد.
■ مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از طریق سامانه و همزمان به صورت فيزیكی تا ساعت ۱۳ تاریخ ۱۳97/۱2/۱6می باشد.

■ زمان بازگشایی پاکات حاوی پيشنهادات ازطریق سامانه راس ساعت ۳0 : 9 تاریخ۱۳97/۱2/۱8می باشد.
■ آدرس پروژه : همدان - خيابان ۳0 متری جعفر طيار - پشت مدرسه شهيده خوانساری- جنب پارک مریم.

■ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف، ب، ج و اسناد ارزیابی کيفی:همدان - 
چهار راه پاستور - خيابان ورزش - اداره کل ورزش و جوانان استان همدان- واحد فنی و مهندسی تلفن:۳825۳050

■ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
 مرکز تماس 27۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام 58۱9۳768 و 889697۳7

)م الف4046(

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

آگهـي مناقصـه
شــرکت کشــت و صنعــت و دامپــروري پــگاه 
همــدان ســهامی خــاص در نظــر دارد تاميــن 
ــی  ــی و عموم ــات فن ــام خدم ــاني انج ــروي انس ني
از  را   ۱۳98 ســال  در  کشــاورزی  و  دامپــروری 
ــی  ــخاص حقوق ــه اش ــه ب ــزاری مناقص ــق برگ طری
ــد اداره کار و  ــورد تائي ــرایط م ــد ش ــی واج و حقيق
ــی  ــان  م ــد. متقاضي ــذار نمای ــي واگ ــور اجتماع ام
ــه  ــرایط مناقص ــن و ش ــالع از مت ــت اط توانندجه
ــن  ــا تلف ــت اداری روز97/۱2/07 ب ــان وق ــا پای ت
ــایت ــه س ــه  ب ــا مراجع ــا ب  08۱۳2۴6۳690-92  وی

www.proteinhamedan.pegah.ir
ازنحوه انجام مناقصه مطلع گردند. 

روابط عمومی شهرداری دمق

آگهـی مزايـده امالک 
)نوبت اول(

مورخ   96/628 شماره  مجوز  استناد  به 
دمق  شهر  اسالمی  محترم  شورای   97/۱۱/2۴
طریق  از  را  زیر  مشروحه  امالک  دارد  نظر  در 
برساند. متقاضيان می  بفروش  مزایده عمومی 
توانند برای دریافت اسناد شرکت در مزایده و 
یا اطالع از شرایط آن از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت ۱0 روز به نشانی ساختمان شهرداری دمق 

مراجعه نمایند.
)تعداد 10 قطعه از زمين های شهرداری 

واقع در شهرک فرهنگيان دمق(

روز 29 بهمن روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی گرامی باد.

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

 درحالی تا یکمــاه آینده جاده های 
کشــور باید آماده ترافیک ســفرهای 
نوروزی شــوند کــه آزادراه کربال با 
به  را  راننــدگان  غیرمنطقی،  عوارضی 
استفاده از جاده حادثه خیز همدان-ساوه 

هدایت می کند.
یکی از نیازهای اصلی و مهم برای توسعه 
هر منطقه توجه ویژه به زیرساخت ها و 
کریدورهای ارتباطی و جاده ای اســت 
اقتصادی  به ویژه  چراکه هر نوع توسعه 
و گردشــگری رابطــه تنگاتنگــی با 

زیرساخت های ارتباطی دارد.
همدان استانی در غرب کشور با وسعتی 
نزدیک بــه 20 هــزار کیلومترمربع و 
جمعیتی افزون بر یک میلیون و 700 هزار 
نفر هفدهمین اســتان پرجمعیت کشور 
است که طبق آخرین آمار چیزی حدود 

۵ هزار و 4۸3  کیلومتر راه دارد.
از این میزان محور ارتباطی ۸۵ کیلومتر 
 31۸ بزرگراه،  کیلومتــر   ۵9۸ آزادراه، 
کیلومتر راه اصلــی، 7۵1 کیلومتر راه 
فرعــی، 2 هــزار و 6۵3 کیلومتر راه 
آسفالت روســتایی و الباقی راه خاکی 

شوسه روستایی است.
 سهم آزادراه  های استان همدان 

تنها 85 کیلومتر است
در میان آمار ارائه  شــده سهم آزادراه های 
استان همدان تنها 85 تا 90 کیلومتر است 
که محور همدان - ساوه را شامل می شود 
اما با همین سهم اندک آزادراه کربال را در 
برگرفته و ســاالنه میزبان شمار زیادی از 

مسافران است.
در توضیح بیشتر پیرامون آزادراه همدان 
- ســاوه ذکر این نکته الزم اســت که 
آزادراه همدان - ســاوه یا همان آزادراه 
کربال که بــه آزادراه همدان - تهران نیز 
شــهرت دارد، یکی از مســیرهای ایمن 
اســتان و کشور اســت که زمان سفر از 
همدان به مرکز کشــور را تا 3 ســاعت 
کاهش داده و در محدوده حوزه انتظامی 
اســتان همدان بــا ۲ پایــگاه و تعدادی 
تردد  مســیر  کنترل ســرعت  دوربیــن 

بسیاری از مسافران است.
آنچه مســلم اســت احداث آزادراه ها در 
کشــور به عنوان یکی از امــور زیربنایی 
باهــدف تســهیل در دسترســی مناطق 
مختلف کشــور به یکدیگر، ایجاد سفری 
ایمن، کاهش مدت زمان ســفر و سوخت 
و درنهایت توســعه گردشــگری و منافع 
اقتصادی انجام می شــود که در این میان 
آزادراه ساوه - همدان نیز که از آن به عنوان 
»راه کربال« هم نام می برند به همین منظور 

احداث شده است.
آزادراه همدان - ساوه محوری است که به 
اعتقاد مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، 
امنیت سفر بین دو شــهر ساوه و همدان 

را فراهم کــرده و کاهش زمان ســفر را 
رقم زده و کیفیت باالی ساخت، بهره گیری 
از آخرین استانداردهای مهندسی روز در 
طراحی و اجرای این محور، طول آزادراه 
و موقعیــت جغرافیایی محــدوده عبور 
این محور و دسترســی های مناسب آن با 
اســتان های هم جوار از مزایای اجرای این 

مسیر آزادراهی است.
تمام آنچه عنوان شد صحیح و قابل توجه 
است اما موضوعی که امسال و به خصوص 
در ایام پیک ســفر نظر مردم و مسافران را 
به خود جلب می کرد هزینه باالی تردد در 

این آزادراه 85 کیلومتری است.
اردیبهشــت ماه امســال به یک بــاره نرخ 
عوارض آزادراه ساوه به همدان و بالعکس 
بــرای هر خودروی ســواری بیش از ۲۲ 
درصد افزایش یافت به طوری که در تابلوی 
نصب شــده در محل عوارضی همدان و 
محدوده غرق آبــاد )دخان( برای عبور هر 
خودروی سواری نرخ 55 هزار ریال حق 
عوارض درج شــد درحالی که پیش ازاین 
برای ســواری ها نرخ عوارضی 45 هزار 

ریال بود.
در نرخ جدید همچنین وانت و مینی بوس 
باید 85 هزار ریــال، کامیونت 100 هزار 

ریال، اتوبوس و کامیون ۲ محور 1۷0 هزار 
ریال، کامیون ســه محور ۲00 هزار ریال 
و تریلــر هم ۲50 هزار ریال حق عوارض 

می پرداختند.
همــان ایام و درحالی که هنوز یکی دو ماه 
از سال جاری را سپری می کردیم، افزایش 
خارج از عرف نرخ عوارضی این آزادراه 
اعتــراض مردم و حتــی نمایندگان مردم 
در مجلس شــورای اســالمی را رقم زد 
اما باوجود پیگیری ها نه تنها کاهشــی در 
نــرخ عوارضی ها ایجاد نشــد، بلکه تردد 
خودروهای ســنگین کامیــون و تریلر از 
جاده قدیم ســاوه به همدان که مســیری 
خطرســاز و ۲ طرفه اســت برای فرار از 
پرداخت عوارض ایــن آزادراه؛ پررنگ و 
پررنگ تر شــد تا جایی که کم کم افزایش 
تصادفات این محور نظرها را به ســمت 

خود جلب کرده است.
راه دوری نمی رویــم و به حادثه ای که ۲۲ 
بهمن ماه امســال و در پــی برخورد یک 
دســتگاه خودروی پراید و یک دســتگاه 
کامیون 3 نفر از هم وطنانمان جان خود را 

از دست دادند، اشاره می کنیم.
یکی از شــهروندان همدانــی که اخیرا به 
تهران ســفرکرده اســت در گفتگو با مهر 
بابیان اینکه نرخ عــوارض آزادراه همدان 
- ســاوه باال است و همین موضوع سبب 
می شــود رانندگان از مســیر جاده قدیم 
تردد کنند، گفت: طی مســیر 3 مرتبه باید 
عوارضی پرداخت کرد که مبلغی افزون بر 

15 هزار تومان می شود.
وی بابیان اینکه این رقم برای خودروهای 
ســنگین به مراتب بیشتر است عنوان کرد: 
اینکه با تعیین رقم عوارضی سنگین برای 
آزادراه میــل راننــدگان به تــردد در این 
محور را کم کنیم و ناخواســته به افزایش 
تصادفات در محــور قدیم بیفزاییم جای 

تأمل دارد.
 رانندگان جــاده قدیم همدان - 

ساوه را انتخاب می کنند
وی بابیــان اینکه راننــدگان خودروهای 
سنگین باید برای یک عبور و مرور ساده 

از این مسیر به اجبار هزینه 80 هزارتومانی 
را بپردازنــد کــه به هیچ وجه بــرای 1۷0 
کیلومتــر، مقرون به صرفه نیســت، گفت: 
همین سبب می شود رانندگان جاده قدیم 
همدان - ساوه را انتخاب کنند که عالوه بر 
عرض کم، از خدمات رفاهی مناسبی هم 
برخوردار نیست و همین موضوع برشمار 

تصادفات می افزاید.
البته موضوع گران بــودن نرخ عوارضی 
آزادراه همــدان - ســاوه چندیــن مرتبه 
نیز رسانه ای شده اســت اما تاکنون اقدام 
توجهی در این خصوص صورت نگرفته 
و روزبه روز شاهد تردد بیشتر رانندگان از 

جاده قدیم هستیم.
این موضوع حتی به مجلس شورای اسالمی 
نیز رســید و صدای اعتراض نمایندگان را 
بلند کرد به طوری که نماینده مردم همدان در 

مجلس شورای اسالمی در نامه ای به وزرای 
مرتبط این موضوع را تذکر داد.

تهران-همــدان  عوارضــی   
سرگردنه شده است

به هرحال باوجــود پیگیری ها راه به جایی 
نرسیده و همچنان باال بودن نرخ عوارضی 
آزادراه همدان - ساوه مورد اعتراض مردم 

و مسئوالن قرار دارد.
رئیس پلیس راه اســتان همدان نیز بابیان 
اینکه نــرخ عــوارض آزادراه ســاوه به 
همدان امســال حدود ۲۲ درصد افزایش 
داشته اســت، اظهار داشــت: تعیین این 
میــزان افزایــش نرخ عوارضــی موجب 
کاهش شدید ترافیک در آزادراه و هدایت 
خودروها به ســمت جاده قدیم همدان - 

ساوه شده است.
رضا عزیزی بابیان اینکه برخی خودروها 
برای فرار از پرداخت عوارض ســنگین، 
تردد در جاده هــای ۲ طرفه و حادثه خیز 
را به عبــور از عوارضی ترجیح می دهند، 
گفت: جاده قدیم همدان- ساوه یکی از پر 
تلفات ترین جاده های برون شهری همدان 

به شمار می رود.
وی گفــت: گرانی عوارض 
و اســتقبال نکردن رانندگان 
از این موضوع موجب شده 
جاده قدیم همدان - ساوه به 
پرترافیک  جاده های  از  یکی 

تبدیل شود.
رئیس پلیس راه استان همدان 
بابیــان اینکــه جــاده قدیم 
همــدان - ســاوه مطابق با 
استانداردهای 50 سال پیش 
آن  شــمار خودروهــای  و 
احداث شده  و  طراحی  زمان 
و جوابگوی تردد این تعداد 
خــودرو نیســت، گفــت: 
به طور حتم گرانی عوارض باعث افزایش 

تصادفات در محور قدیم می شود.
وی در توضیح اعتراضات برخی رانندگان 
پیرامــون برخی شــرایط آزادراه همدان-

 ســاوه و اینکه محور در برخی قسمت ها 
در شب با تاریکی همراه است، حال آنکه 
عوارض دریافتی تردد باال است، گفت: در 
پی گرانی عوارض آزادراه همدان  ســاوه 

مکاتبه ای با استاندار همدان انجام شد.
آزادراه  عوارضــی  اینکه  بابیــان  عزیزی 
همدان  ساوه گران و استقبال مردم از تردد 
در این محور کم اســت، گفت: 95درصد 
کشــنده ها و کامیون ها از جاده قدیم تردد 
می کنند و تنها 5 درصد از آزادراه استفاده 
می کنند. وی بابیان اینکه تعداد قابل توجهی 
از سواری ها نیز به خصوص آن ها که به قم 
و ساوه و اصفهان ســفر می کنند از جاده 

قدیم استفاده می کنند، گفت: تعداد زیادی 
از رانندگانی نیز که قصد ســفر به تهران 
رادارند به دلیل فرار از پرداخت عوارضی 

از جاده قدیم تردد می کنند.
عزیــزی بابیان اینکه اســتاندار همدان با 
وزارت راه و شهرســازی هم مکاتبه کرد 
امــا در توضیح پیگیری ها عنــوان کردند 
که ســرمایه گذار آزادراه خصوصی است 
و باید سرمایه و ســود وی را موردتوجه 
قرارداد، گفت: علیرغم پیگیری ها به نتیجه 

نرسیدیم.
وی بابیــان اینکه پــس از بی نتیجه ماندن 
پیگیری هــا در خصوص کاهش عوارض 
آزادراه همدان - ساوه تصمیم گرفتیم جاده 
قدیم همدان - ساوه و میزان کیلومتری که 
در استان همدان واقع شده را بزرگراه کنیم، 
گفــت: این جاده دوطرفه اســت هرچند 
عنوان شــده با توجه به وضعیت فعلی این 
امــکان وجود ندارد اما اگر این روند ادامه 
پیــدا کند باید چاره ای بــرای جاده قدیم 

داشت.
مدیر بهره بــرداری آزادراه کربال نیز بابیان 
اینکه نرخ عوارض آزادراه همدان - ساوه 
باید ســال گذشــته هم اضافه می شد اما 
انجام نشد و به امسال موکول شد، گفت: 
این افزایش نرخ بر اســاس استانداردها و 
ابالغ های وزارت راه و شهرســازی است 
و بــه تمام آزادراه های خصوصی و دولتی 
سراسر کشــور ابالغ می شــود و ما تنها 

مجری این مسئله هستیم.
یاشار لطفی با اشاره به بخشی از هزینه های 
صــورت گرفته در این محور طی ســال 
جاری، گفت: احداث یک مجتمع خدمات 
رفاهی بین راهی، بهســازی باند شــمالی 
آزادراه به طول ۲0 کیلومتر، نوســازی و 
اصالح و تعمیر تابلوها و عالئم هشداری 
و گارد ریل ها، بهسازی 11 زیرگذر برای 
تسهیل تردد خودروهای امدادی و بهبود 
مسیر دسترسی روستاهای حاشیه جاده از 

اقدامات انجام شده است.
وی با اشــاره به اقدامات مستمر در طول 
ســال و فصول مختلف همچون زمستان، 
گفت: امســال با اقدام به موقــع اکیپ ها 
انســداد در زمان بارش بــرف در محور 

صورت نگرفت.
یکســری هزینه هــا برای 
الزم  آزادراه  نگهــداری 
است و با توجه به افزایش 
تورم میــزان افزایش نرخ 
جوابگو  همچنان  عوارض 

نیست
لطفی بابیان اینکه یکسری 
نگهداری  بــرای  هزینه ها 
آزادراه الزم اســت و بــا 

توجــه به افزایش تورم میزان افزایش نرخ 
عوارض همچنان جوابگو نیست، گفت: ما 
به عنوان سرمایه گذار باید شاهد مستهلک 
شدن سود سرمایه باشــیم و نباید حقوق 

سرمایه گذار را نادیده گرفت.
وی بابیــان اینکه جاده قدیــم هم ایمن 
اســت اما نه به انــدازه آزادراه و رانندگان 
در انتخاب مســیر مختار هســتند، گفت: 
از ابتدای امســال تاکنون حدود ۲ میلیارد 
تومان بــرای زیرگذرها،   4 میلیارد تومان 
برای ایمن ســازی تابلوهــا و عالئم و 5 
بهســازی آســفالت  برای  تومان  میلیارد 
آزادراه هزینــه شــده کمــا اینکــه برای 
خط کشــی و عملیات برف روبی زمستانی 
ماهی 500 میلیون تومان هزینه ماشین آالت 

و نیروی انسانی است.
وی بابیان اینکه آزادراه ســاوه - همدان 
۲ قطعه اســت و قطعه یک از ســاوه تا 
کیلومتــر 90 اســت و 85 کیلومتر دوم 
از محدوده دخان به ســمت همدان در 
حوزه ماست و نگهداری و بهره برداری 
به عهده همدان اســت، گفــت: از این 
مسیر 5 کیلومتر در حوزه استان مرکزی 
اســت و از روســتای چپق لو به بعد به 
حوزه استحفاظی همدان مربوط می شود 
و مســئولیت و نگهداری قطعه یک در 

حوزه مرکزی است.
لطفی بابیــان اینکه در آزادراه نســبت به 
سال های قبل در قطعه ۲ کاهش تصادفات 
اقدامات  و  ایمن سازی ها  داشته ایم چراکه 
پیشگیرانه انجام شده است، گفت: برای ایام 
نوروز خط کشی، زیباسازی و رنگ آمیزی 
و نظافت تابلوها مدنظر اســت کما اینکه 
اکیپ ها و گشــت های زمستانی همچنان 

آماده باش هستند.
آنچه مســلم است اینکه ایمن سازی راه 
ها برای تــردد خودروها امری ضروری 
اســت اما اینکه با تعیین عوارضی خارج 
در  را  راننــدگان  پرداخــت؛  تــوان  از 
دوراهــی انتخاب قرار دهیم تا جایی که 
مجبور شوند راهی سخت و پر خطر را 
برای رسیدن به مقصد انتخاب کنند قابل 
توجیه نیســت بنابرایــن انتظار می رود 
مســئوالن به این موضوع ورود کرده و 

چاره اندیشی کنند.

آزادراه همدان - تهران راه فقرا و اغنيا را جدا می کند

85 کیلومتر 
برای پولدارها
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نگاه

یکی دو کشــور هســتند 
که متأســفانه با ما روابط 
صمیمــی ندارنــد و حتی 
دشــمنی دارند که این به 
ضــرر آنهــا و کل منطقه 
انقالب  که  چرا  بود  خواهد 
ما انقالبی مردمی و اسالمی 
اســت و ما ۴۰ سال این 
واقعیت را نشان دادیم که 
به دنبــال معنویت، امنیت 
و پیشــرفت همه کشورها 

هستیم

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

بیانیه رهبرانقالب و
 بسترهای تکیه بر توان داخلی

 تکیــه بر تــوان داخلــی در عرصه هــای مختلــف اجرایی و 
سیاســتگذاری های کالن یکی از مهمترین موضوعــات مورد تاکید 
در کالم و دیدگاه رهبر معظم انقالب اســت کــه در تازه ترین بیانیه 

راهبردی ایشان هم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، گرچه این بخــش از بیانیه رهبر انقالب معطوف به 
سیاست های اقتصادی در کشور است اما توجه و بررسی بیانات ایشان 
به ویژه در یک دهه گذشــته نشــان می دهد تکیه بر توان و ظرفیت 
داخلی در دیدگاه رهبرمعظم انقالب اهمیت بســیاری دارد و اهمیت 
بهــره گیری روز افزون از توانایی های داخل کشــور در عرصه های 
گوناگون سیاســی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سوی مسئوالن 

امر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 گفتگوی ملی بستر بهره مندی از توان سیاسی کشور

احزاب از مهمترین حلقه های اتصال جامعه و سیاست است. احزاب 
با آموزش و تربیت نیروهای داخلی برای سیاســت ورزی در ســطح 
نخســت قدرت در ایران می توانند در فرآیند چرخش نخبگان نقش 

استراتژیکی ایفا کنند. 
  شفافیت گام نخست مسیر اقتصاد مقاومتی

همان گونه که اشاره شد رهبرانقالب در بیانیه راهبردی خود تکیه بر 
تــوان داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد را مورد تاکید قرار دادند. اینکه 
اما در مســیر توجه به چنین راهکاری چه اقداماتی باید انجام شــود، 
فهرســتی بلند باال از کوچک ســازی دولت ها تا فراهم سازی بستر 
ســرمایه گذاری خارجی گسترده اســت. اما در این زمینه هم انگیزه 
اصلی برای به میدان آوردن سرمایه های داخلی و بهره گیری از توان 

تولید کننده بومی، اصل شفافیت اقتصادی است. 
  فرهنگ و بازشناسی تمدن ایرانی اسالمی

دوران گــذار یا هر عنوان دیگری که بــرای فضای امروز فرهنگی و 
اجتماعی ایران نهاده شــود تفاوت چندانی در اصل موضوع که همان 
تداخل ســنت ها و ارزش های ایرانی اسالمی با ارزش های اعالمی 
مدرنیتــه نخواهد داشــت. این تداخل و حتی تزاحم بین دو ســبک 
مختلف زندگی و جهــان بینی اما مربوط و محدود به یک یا دو دهه 
نیست، قدمت آن را می توان به همان دوران ورود برق و دوش حمام 

و بلندگو بازمی گردد. 

طرح استیضاح رئیس جمهور 
در ۱4 محور کلید خورد

 طرح عدم کفایت و اســتیضاح رئیس جمهور توســط جمعی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تهیه و تدوین شده است.

بــه گزارش فارس، حجت االســالم مجتبی ذوالنــور درحال گرفتن 
امضای نمایندگان مجلس برای این طرح است.

طرح استیضاح رئیس جمهور دارای 14 محور ازجمله عدم برخورد با 
بیکاری، سوءمدیریت در کنترل بازار ارز، وارد آمدن خسارت به منافع 

ملی، سوءمدیریت در کنترل قیمت کاالها و... است.

ظريف :
 آمریکا بیماری بدخیم خود را 

درباره ایران مداوا کند
 آمریکا بســیار پیشتر از این می بایســت این بیماری بدخیم خود 
را مــداوا می کرد ، چرا که امروز تبدیل به یکی از بزرگترین خطرات 
حتی برای منافع خودش و البته صلح و امنیت بین المللی شده است.

وزیر امور خارجه ایران در ســومین روز از برگزاری کنفرانس امنیتی 
مونیخ تاکید کرد : در دو ســال گذشته آمریکا دشمنی خود با ایران را 
شدت بیشتری بخشیده که اوج آن زیر پا گذاشتن تعهدات آن کشور 

در توافق هسته ای بود که مورد تائید اجماعی شورای امنیت بود.
به گزارش ایرنا محمد جواد ظریف افزود: آمریکا اکنون تالش می کند 

که دیگران را به نقض قطعنامه مجبور سازد.
وی گفت: ایاالت متحده هرگز با این واقعیت که ایران از حق ابتدایی تعیین 
سرنوشت برای خود استفاده نمود، کنار نیامده است. به همین دلیل برای 
مدت طوالنی است که به طرز بیمار گونه ای بر روی ایران متمرکز شده و 
یک اشتغال ذهنی وسواس گونه نسبت به ایران پیدا کرده است که تاکنون 
نیز ادامه یافته است.وزیرخارجه ایران اظهار داشت: در نشست اخیر افراد 
بی عالقه وآشــکارا مجبور شده در ورشو ، معاون رئیس جمهور و وزیر 
خارجه آمریکا هر دو اروپا را حتی برای تالش درجهت عمل به تعهداتش 
ذیل برجام و قعطنامه ۲۲31 شــورای امنیت  بدون آنکه موفقیت عملی 

زیادی را بدست آورده باشد  مورد سرزنش قرار دادند.

ماجرای ارتباط گرانی گوشت 
FATF با برجام و

مهدی روزبهانی «

 لوایح FATF مخالفان مختلفی در مناصب مهم حکومتی دارد و 
آنان هم هرگاه فرصت و تریبونی بیابند علیه این لوایح شــعاری سر 
می دهند و اســتدالل خاص خود را بــرای اقناع افکار عمومی مطرح 
می کنند. اما گاهی این مخالفان برای بیان مخالفت، چشــمان خود را 

می بندند و آسمان و ریسمان می بافند.
آنان گاه در تشــریح مخالفت خود از آوردن هرگونه دلیلی فروگذار 
نمی کنند، حتی اگر آن اســتدالل کاماًل بی ربط باشد. بازار مخالفت و 
استدالل با لوایح موسوم به FATF داغ بود. امام جمعه موقت تهران 
نیز که داد سخن علیه این لوایح را سر میداد، استدالل خاصی را مطرح 
می کرد و آسمان برجام را به ریسمان گرانی گوشت پیوند می زد تا در 
نهایت این ارتباط برجام با گرانی گوشت بشود صغرا و کبرایی تا بتوان 

از آن نتیجه گرفت که FATF به ضرر مردم است.
حجت االســالم کاظم صدیقی این  گونه گفت که برجام نتیجه اش این 
شده که گوشت امروز حدود 100 هزار تومان است و شخصی به من 
می گفت خانواده اش چند ماه اســت گوشت نخورده اند؛ چه تضمینی 
داریــد اگر FATF را امضا کردیــد چوب های محکم تری نخورید؟ 

FATF وسیله ای می شود برای تحریم های بدتر و فشارهای بیشتر .
حاال بیایید مرور کنیم ببینیم برجام چه بوده و گوشــت کیلویی 100 
هزار تومان چه هست. برجام توافقی بین تهران با گروه موسوم به 5+1 
درباره فعالیت های هسته ای ایران بود که در تیرماه سال 94 حاصل شد. 
به موجب آن، ایران و کشورهای مذاکره کننده از جمله آمریکا تعهداتی 
داشتند که مهم ترین آن از سوی ایران کم کردن فعالیت هایی که منجر 
به ساخت بمب اتم می شد و از سوی دیگر کشورهای مذاکره کننده، 
متعهد بــه حذف تحریم های ظالمانه ایران شــدند. به اذعان مقامات 
ایران طرف مقابل، یعنی 6 کشــور مذاکــره کننده تا حد قابل توجهی 
به ســمت اجرای تعهدات خود حرکت کرد، البتــه به جز آمریکا که 
رفتارش همواره مورد اعتراض تهران بوده است. بعد از تغییر ریاست 
جمهوری آمریکا، این کشور کاماًل از این توافق بین المللی خارج شد 

و تحریم های سابق خود علیه ایران را دوباره احیا کرد.
حاال بعد از گذشت چند ماه از شروع دوباره تحریم های آمریکا علیه 
ایران،  نوســانات نرخ ارز در کشــور رخ داده و به تبع شــاهد تورمی 
فزاینده در کشــور هســتیم. از طرفی، همین نوسانات نرخ ارز باعث 
اختالف هزینه در ایران با کشــورهای همجوار شده است. بنا به گفته 
مسئوالن مربوطه از جمله معاون اول رئیس جمهوری طی ماه های اخیر 
تعداد قابل توجهی دام زنده به خارج از مرزهای کشور قاچاق شده و 
همین قاچاق دام زنده بر قیمت گوشــت قرمز تأثیر مستقیمی داشته 

است.
حاال بهتر است مخالف محترم FATF توضیح دهد که چگونه قاچاق 
دام زنده به کشورهای همسایه، نتیجه برجام است؟ شما در این گرانی 
قیمت گوشت می توانید نقدهای زیادی به مسئوالن اجرایی وارد کنید. 
از جمله اینکه چرا مســئوالن با وجود آنکه نظاره گر افزایش نرخ ارز 
بودند، تمهیداتی برای این وضع نیندیشــیدند و پیش بینی از وضعیت 
بازار کاالهای مصرفی مــردم نکردند و چرا خیلی زود برای مقابله با 
این رخداد قاچاق دام زنده وارد عمل نشــدند؟ اما بی شک اینکه کسی 
بیاید برجام را با گرانی گوشت پیوند بزند هدفی جز تالش برای اقناع 

مردم در جهت مخالفت با دستاورد دولت نخواهد بود.
از طرف دیگر، شما می گویید بعد از برجام تحریم ها بدتر شد،  باید در 
پاسخ گفت کیست که نداند با به دست آمدن برجام چه میزان از پول 
و مبــادالت تجاری به ایران راه  پیدا کرد و فروش کمتر از یک میلیون 
بشــکه نفت خام ایران قبل از برجام به بیش از ۲ و نیم میلیون بشکه 
نفت رسید و بی شک بر کسی هم پوشیده نیست که بازگشت تحریم ها 
نتیجه خروج آمریکا از برجام است و این یعنی نفی برجام مساوی با 
بازگشت تحریم بوده است نه حصول برجام. حاال اگر شما  می خواهید 
مردم را علیه لوایح FATF قانع کنید بحثی نیست، اما حداقل به جای 
تحریک احساساتشان در گرفتاری های مادی امروزی، سعی کنید ریشه 
هر مشــکل را دقیق تر تشــریح کنید، چرا که این نوع استدالل نه تنها 

سودی ندارد، بلکه ترویج آن، روزی دامن گیر همه خواهد شد.
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پا دولت پاکستان باید پاسخگوی حادثه تروریستی 
زاهدان باشد

 دولت پاکستان باید پاسخگوی این اقدام باشد که از سرزمین آنها گروهک 
تروریستی عملیات را طراحی و عمل کرده است،

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت امور خارجه و دستگاه های امنیتی 
باید رســیدگی جدی به این حادثه کنند و در این مقطع پاکســتان نمی تواند 

غیرمسئوالنه عمل کند.
بــه گزارش ایرنا، علی الریجانی خاطرنشــان کرد:  با همــه احترامی که برای 
دولت همســایه پاکستان قائلیم اینگونه رفتارها ســطح همکاری دو کشور را 
به شــدت مخدوش می کنــد.وی افزود: این همه ســروصدا و نتیجه آن چند 
سخنرانی تکراری و بی محتوا بود که نشان داد آمریکا ملعبه دست یک گروهک 

تروریستی قرار گرفته و با تخیالت در صحنه دیپلماسی ظاهر شده است .

اروپایی ها تا کنون قادر به اجرای تعهداتشان 
در برجام نبوده اند

 کشورهای اروپایی تا کنون قادر نبوده اند هیچ کدام از تعهداتشان ذیل برجام 
را اجرایی کنند.

وزیر خارجه ایران گفت: در واقع، اقتصاد ما به اقتصاد اروپا وابسته نیست.
به گزارش فارس محمد جواد ظریف افزود:متأسفانه اروپایی ها تا به اینجا قادر 

نبوده اند هیچ بخشی از تعهداتشان ذیل برجام را اجرایی کنند.
کشورهای اروپایی بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام وعده داده اند 
با تضمین منافع اقتصادی ایران، این توافق را حفظ کنند. این کشورها، علی رغم 
ایستادگی های لفظی و سیاسی در برابر اقدام آمریکا تا کنون موفقیتی در اقدامات 

عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکرده اند. 
وی گفت: ابزاری که آنها به تازگی ایجاد کرده اند هنوز عملیاتی نشده است.

کاهش سقف فروش نفت خودتحریمی است
 اگــر تحریم آمریکا را خودمان جدی تلقی کنیم و ســقف فروش نفت را 

کاهش دهیم، خود تحریمی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تحریم ظالمانه و نامعقول آمریکا را 
به نحو شایسته دور بزنیم همچنان که تاکنون این کار را انجام داده و از همه هنر 

خود نیز در این زمینه استفاده کرده ایم.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت افزود: ســال قبل ســقف دو میلیون و 400 
هزار بشکه نفت در روز تصویب شد اما روزهایی دو میلیون و 800 هزار بشکه 

نفت را هم داشتیم.
وی تصریح کرد: اکنون هم ســقف فروش نفت را 1.5 میلیون بشــکه نفت در 
روز برای احتیاط قرار داده ایم که ممکن اســت بیشــتر هم به بتوانیم فروش 

داشته باشیم.

کارت دانشجویي ساناز یوسفی فرزند حسن  به شماره 
ملي 0۳22772907 رشته باغبانی دانشگاه بوعلی سينا 
به شماره دانشجویي 95۱۴۴2200۳  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 نمی گذاریم مزدورانی که به پاسداران و 
مرزبانان ما حمله ور شدند، از دست انتقام 

الهی و مردم ایران فرار کنند.
رئیس جمهور با سفر به استان هرمزگان در 
جمع مردم بندر لنگه، گفت: این شــهیدان 
مردان اســتواری بودند که بــرای دفاع از 
ســرزمین، مرزها، امنیت کشور و آرامش 
مردم ما مرزبانی شــرق ایــران را به جان 
خریدند و بدســت تروریســت هایی که 
معیارهای انسانی مدنظرشان نیست شربت 

شهادت نوشیدند
بــه گزارش مهر، حجت االســالم حســن 
روحانی تاکید کرد: ما در این منطقه، روابط 
برادرانــه و صمیمــی با همه کشــورها را 
می خواهیم. هیچ گاه ما آغازگر تجاوزی در 
کل منطقه نبوده ایــم. زمانی که صدام به ما 
حمله کرد ما به همسایگان خود گفتیم که 
ایران می تواند از پس تجاوز به خاک خود 

برآید و پاسخ دشمنان را بدهد.
وی افزود: آنهایــی که تصور کردند صدام 
بــرای امنیت منطقــه مفید خواهــد بود، 
اشــتباه کردند و اشتباه بیشتری می کنند که 
می پندارند، صهیونیســت ها یا آمریکایی ها 
برای آنها امنیت آفرین هستند. امنیت منطقه 
دست ما مســلمانان است. ما باید متحد و 
کنار هم باشیم و روابط برادرانه و دوستانه 

با همه همسایگان خود داشته باشیم.
روحانی یادآور شــد: متأســفانه برخی از 
همسایگان ما راه اشتباهی را انتخاب کردند 
و به پناه آمریکا و صهیونیســت رفته اند و 
فکر می کنند ایران چشــم طمع به آنها دارد 
در حالی که ایران خواهان روابط صمیمی 

و نزدیک با همه کشورهای منطقه است.
رئیس جمهور تأکید کرد: یکی دو کشور هستند 
که متأسفانه با ما روابط صمیمی ندارند و حتی 
دشمنی دارند که این به ضرر آنها و کل منطقه 
خواهد بود چرا که انقالب ما انقالبی مردمی و 
اسالمی است و ما 40 سال این واقعیت را نشان 
دادیم که به دنبال معنویت، امنیت و پیشرفت 

همه کشورها هستیم.
روحانی ادامــه داد:یکی از تصمیمات مهم 
دولت هــای یازدهــم و دوازدهم افزایش 
وحدت میان اقوام و مذاهب کشــور بوده 
و امروز در سراســر منطقه در میان مقامات 
اســتان های مختلف هم شیعه و هم سنی، 
هــم زن و هم مرد و هــم از اقوام مختلف 

کشور حضور دارند.
وی اظهار داشت: هرکس که در این کشور، 

ایران، اســالم و قانون اساسی را قبول دارد 
بایــد بداند همه ما دارای حقوق مســاوی 
هستیم و اصل برای زندگی ما قانونگرایی 
اســت و همه باید بــه آن احترام بگذاریم. 
همه باید به فکر منافع کل کشــور باشــیم 
و آنچه که عشــق و ایمان ماســت، اسالم، 
قرآن و اهل بیت است و گوشه گوشه خاک 

ایران ما برای ما عزیز است.
 اراده ملی ما مبارزه با تروریســم 

است
رئیس جمهور افزود: شما مردم ایستادید و 
گفتید ما زیر بار اســتبداد نخواهیم رفت و 
زیر بار نوکــری اجانب نمی رویم. خداوند 
بزرگترین نعمتی که در این 40 ســال به ما 
داده اســت، استقالل، آزادی، جمهوریت و 
اســالمیت اســت و ما قدردان نعمت های 
الهی هستیم. از اینکه دشمن ما را در فشار 
قرار دهد، نمی هراســیم. دشــمن به دنبال 
توطئه اســت. آمریکا و رژیم صهیونیستی 
به دنبال ایجاد فشــار بر ملت ایران هستند. 
هدف آنها این اســت که ما را خسته کنند. 
هدفشان این است که بین دولت به معنای 
عام کلمــه و ملت ایران فاصله ایجاد کنند. 
هدف آنها ایجاد شکاف بین دولت و ملت 
است؛ می خواهند اعتماد مردم را نسبت به 

نظام سست کنند.
روحانی افــزود: هدف آنها اختالف، ایجاد 
دوگانگی و دودســتگی در میان ماســت. 
قــرآن به صراحت به مــا می گوید که بین 

شما دعوا، نزاع و ستیز نباشد. اگر اختالف 
آمد، سســتی به بار خواهد آورد و دشمن 
قوی می شــود. در نتیجه عظمت شما زیر 
ســؤال می رود. ما امروز با وحدت، اتحاد 
و ایســتادگی زیر یک پرچــم، با رهبری 
یــک نفر و با یک دولت مشــخص و یک 
قانون اساسی، با منافع ملی مشترکمان برای 
عظمت ایران عزیزمان، متحد ایستاده ایم و 
باید در این روزهای ســخت، کار را پیش 

ببریم.
وی اظهار داشــت: ما هیچ کاری را بدون 
هماهنگی با مردم انجام نمی دهیم. هر کجا 
ما موفق شــدیم، آنجایی که بود که ملت و 

دولت با هم بودند و در کنار یکدیگر تالش 
کردند. امروز هم برای توسعه کشور چه در 
این استان و چه در سایر استان ها، انشا ا...

با پشتوانه مردم و تالش مضاعف مسئولین، 
این کار نیز انجام خواهد شد و از مشکالت 

عبور خواهیم کرد.
رژیم صهیونیستی  و  آمریکا  باید   

را از منطقه بیرون کنیم
رئیس جمهــور در پایان خاطرنشــان کرد: 
بــه حــول و قوه الهــی، آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی را در منطقه دچار شکســت 
حتمی خواهیم کرد و همه ملت های منطقه 
را دعــوت به برادری و حســن همکاری 
می کنیم. ما باید آمریکا و رژیم صهیونیستی 
را از منطقه بیرون کنیم و با ملت های منطقه 
دســت به دســت هم دهیم زیــرا ما خود 
به خوبــی می توانیــم از منطقه حفاظت و 
حراســت کنیم و نیاز به آمریکا و نیروهای 

خارجی نداریم.
روحانی گفــت: هرچه زودتــر آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی از منطقه خارج شوند، 
ثبات و امنیت مردم منطقه بیشــتر خواهد 
شد، بنابراین ما در این مسیر تردید نداریم 
و راهی که انتخــاب کردیم، راهی صحیح 
اســت. خداوند بر ما ایــن نعمت را نازل 
کرده اســت. برکت وحدت، بــرادری و 
یگانگی، جزئی از آن است. انشا ا...این راه 
را تا پیروزی نهایی، بــه حول و قوه الهی 

ادامه خواهیم داد.

ایجاد تغییر 
در الیحه بودجه 
حق مجلس است
 اضافــه کردن 40 هــزار میلیارد تومان 
خالف قانون نیســت و مجلس حق دارد 
در جریان بررســی الیحه بودجه تغییراتی 

را ایجاد کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 

تاکید کرد: هرگونــه تغییر در ارقام بودجه 
تابع مقررات خاص خود اســت اما اکنون 
بالغ بر 40 هزار میلیــارد تومان به بودجه 
پیشنهادی دولت اضافه شــده و تغییرات 
جــدی را ایجاد کرده کــه صورت اصلی 

بودجه را تغییر داده است.
به گزارش ایلنا، بهــروز نعمتی در جریان 
بررســی جزئیات بخــش درآمدی الیحه 
بودجه سال 98، با اشاره به اصل 15۲ قانون 
اساسی گفت: در ماده 18۲ قانون آئین نامه 
داخلی مجلس آمده است کمیسیون تلفیق 

موظف اســت ظرف 15 روز پس از پایان 
مهلت، گزارش خود را تقدیم کند.

وی افزود: گزارشــی که کمیسیون تلفیق 
تهیه کرده دارای پیوســت هــا و جداول 
بودجه نیســت و عمال نمــی دانیم برچه 
اساسی تصمیم گیری کنیم. متاسفانه در این 
موضوع برخورد صنفی را شاهد هستیم اما 
این موضوع قابل تامل اســت، الزم است 
رئیس مجلس دســتور دهد تا جداول در 
اختیار نمایندگان قرار گیرد.رئیس مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به تذکرات بهروز 

نعمتی اظهار داشت: اضافه کردن 40 هزار 
میلیارد تومان خالف قانون نیست و مجلس 
حق دارد در جریان بررســی الیحه بودجه 
تغییراتــی را ایجاد کند.علی الریجانی بیان 
کرد: دولت دو سقف را برای بودجه در نظر 
گرفته بود که کمیسیون تلفیق یک سقف را 
تعیین کرد و نظر دولــت نیز تقریبا همان 

سقف 44۷ هزار میلیارد تومانی بود.
وی گفت: اصالح جداول نیز آمده است و 
هر جدولی را که کمیسیون تلفیق تغییر داده 

در اختیار نمایندگان قرار می گیرد

روحـانی:

ملت ايران انتقام شهدای پاسدار
 و مرزبان را می گیرد

 اجالس ورشــو شکســت رژیم صهیونیســتی و آمریکا را به دنبال داشت و 
همزمان با اجالس ورشــو نشست سوچی برگزار شــد که همگان اذعان دارند 
نشســت سوچی، نشست صلح و اجالس ورشو اجالسی برای جنگ بوده است.

رئیــس کمیته  امنیت داخلی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اســالمی اظهار کرد: بعد از برجام صهونیست ها و آمریکایی ها اقدامات 
شکســت خورده ای را در عرصه جهانی انجام داده انــد که افکار عمومی آنها را 
محکوم کرده اســت. آنها در ظاهر می خواهند یک نوع بازنگری در افکار جهانی 
انجــام دهند، اما دیگر اعتمادی به قول و عمل آمریکا و ســران صهیونیســت ها 
وجود ندارند. به همین دلیل هر اقدامی منجر به شکســت می شــود که نمونه آن 

را می توان در اجالس ورشو دید.
به گزارش ایســنا،ولی ا... نانواکناری خاطرنشان کرد: آمریکایی ها و صهیونیست ها نه 
تنها در روند برگزاری اجالس ورشو و سطح شرکت کنندگان در آن شکست خوردند 
که اجالس بیانیه پایانی نداشــت که این یعنی نبود دستاوردی برای چنین اجالسی. 
جالب تر این اســت که همزمان نشست سوچی برگزار شد که از آن به عنوان نشست 

صلح و از ورشو به عنوان نشست جنگ یاد می کنند.

 بزرگترین درد ما در حال حاضر این است که همه جریانات سیاسی به جای آن که 
به مســائل، موضوعات و به اصطالح همه پروژه های در دســت اجرا نگاه تخصصی 

داشته باشند، سعی می کنند با دید سیاسی به مسائل نگاه کنند.
یک نماینده مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: این نگاه گاهی اوقات تاجایی پیش 

می رود که گفت وگوی ما را به سمت تقابل می برد.
به گزارش ایلنا،عبدالکریم حسین زاده تصریح کرد: پارلرمو، FATF ،CFT و موارد 
متعدد دیگری در زمان آقای جلیلی مطرح بوده شــد و اتفاقا در مجلس های هشتم و 

نهم مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامــه داد:  در آن روزها این جو سیاســی و جناحی امــروز مبنی بر این که اگر 

هرکسی با این لوایح موافقت کند به کشور خیانت کرده است، به وجود نیامد.
حسین زاده افزود: معتقدم این کار هم مانند تمامی اتفاقاتی که در کشور پیش می رود، 
اثرات خودش را حتی در نوع تصمیم گیری ها و سیاســت زدگی ها خواهد داشــت و 

تصمیم درستی  در این زمینه گرفته نخواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه پیش بینی شما درخصوص تصویب پالرمو چیست، بیان کرد: به 

نظر من تصویب نمی شود.

 قانون و قانونمداری نماد یک حکمرانی مطلوب است و مهم ترین آسیب کشور 
در حال حاضر قانون گریزی است.

معاون سیاســی وزارت کشــور در همایش معاونان سیاســی، امنیتی و اجتماعی و 
مدیران کل سیاســی انتخابات و تقسیمات کشــوری استانداری های سراسر کشور 

گفت: برخی فکر می کنند با قانون گریزی کارها درست پیش می رود.
به گزارش ایرنا، جمال عرف اظهار داشت: پس از عمل به قانون، مسئولیت پذیری و 

پاسخگویی باید سرلوحه امور کارگزاران کشور قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: در شــرایط کنونی، کارهای کشور بدون وحدت و انسجام پیش نمی 
رود و وزارت کشــور و اســتانداری ها مهم ترین عنصر برای ایجاد این وحدت و 

همدلی است.
عرف خاطرنشان کرد: ترکیب فشار از بیرون و برخی سوءمدیریت ها در بخش هایی 
در داخل کشور همان خطری است که رهبر معظم انقالب به آن اشاره فرمودند؛ باید 
برای جلوگیری از ترکیب تهدیدات خارجی و آسیب های داخلی برنامه داشته باشیم 
تا از آن جلوگیری و راه حل های مقابله با آن را پیدا کرده و مسائل و مشکالت ناشی 

از آن را حل کنیم.

وزیر کشور به استانداران برای برخورد 
با ساخت و سازهای غیرمجاز دستور داد

 در راستای اجرای دقیق ماده 100 قانون شهرداری ها و همچنین آیین 
نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان که توجه 
ویژه ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد، برخورد قاطع و 
حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و 

نظارتی خود قصور داشته اند ضروری است.
سخنگوی وزارت کشور افزود: وزیر کشور از استانداران خواسته است 
با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود 

برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
به گزارش ایرنا ، ســید ســلمان ســامانی ادامه داد: از ابتدای تشــکیل 
کمیســیون ماده 100 در شــهرداری ها که مربوط به بررســی تخلفات 
ساخت و ســازهای غیر مجاز است، حدود 4.5 میلیون پرونده تشکیل 
شد که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت یا در حال 

رسیدگی است.

باید برای اجرای قانون بایستیمبه نظر می رسد پالرمو تصویب نشود افکار عمومی اجالس ورشو را نشست جنگ می داند
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قوه قضائیه نباید خود را پشت پرونده ها پنهان کند
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نباید خود 
را در دادگاه و پشت پرونده ها پنهان کند بلکه باید با حضور در جامعه به مسائلی مانند 

تعیین مجازات های جایگزین بیاندیشد.
به گزارش ایرنا، محمدباقر الفت اظهار داشــت: نگاه اجتماعی قوه قضائیه به مســائل 

همچنان تقویت شود و چنین چشمه هایی خشک و به فراموشی سپرده نشود.
وي برگزاری جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها را بزرگترین کمک به کنترل آسیب های 
اجتماعی دانســت و گفت: کار اجتماعی با سرمایه گذاری و از خودگذشتگی ممکن 
اســت. بنابراین نفع مادی تعجب آور است ولی می توان از نفع مادی به عنوان مشوق 

جوانان استفاده کرد و به دامنه فعالیت های نوآورانه اضافه کرد.

دولت، عزمی جدی در مقابله با آسیب های اجتماعی دارد
 معــاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشــاره به عزم جدی دولت و 
شــورای اجتماعی کشور در مقابله با آســیب های اجتماعی گفت: الیحه حمایت از 
خانواده با رویکرد مقابله با خشونت علیه زنان، در قوه قصائیه در مراحل پایانی بررسی 
اســت. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار افزود: آموزش مهارت های ارتباطی، آموزش 
های قبل و بعد از ازدواج و همچنین پرداخت وام ازدواج برخی از سیاست های مهم 
دولت در این زمینه است.وی اظهار داشت: بخشنامه بهره گیری از سازمان های مردم 

نهاد با نگاه توان افزایی و توجه به نظارت مردم بر دولت صادر شده است.
ابتکار تصریح کرد: خانواده فطری ترین نهاد بشــری اســت که با کارکرد حمایتی از 
تعالی انسان، امروز با پیشرفت فناوری و فضای مجازی مورد هدف قرار گرفته است.

آغاز طرح »لبخند مهربانی عیدانه« بهزیستی
  رئیس سازمان بهزیستی از آغاز طرح لبخند مهربانی عیدانه در سراسر کشور خبر 
داد و گفت: مبالغ جمع آوری شــده از سوی خیرین به شکل نقدی و غیرنقدی و در 

قالب بسته های غذایی بین نیازمندان سراسر کشور توزیع خواهد شد.
به گزارش ایســنا، وحید قبادی دانا با بیان اینکه در ابتدای مهرماه سال جاری، 
95 میلیارد ریال کمک برای شــروع ســال تحصیلی جمع آوری شــده اســت، 
گفت: از محل کمک های جمع آوری شــده برای 90 هزار دانش آموز نوشــت 

است. تهیه شده  افزار 
وی بیان کرد: در طرح لبخند مهربانی زمستانه نیز 64 میلیارد ریال به شکل کمک های 

نقدی، غیرنقدی، مردمی و ستادی جمع آوری شده است.

برپایی رفراندوم برای برگزاری »کنکور« !
 رئیس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی در واکنش به 
اظهارات حداد عادل مبنــی بر اینکه »معلمان حق التدریس نمی توانند 
استخدام شوند« گفت: گاهی جنبه اقتصادی بر توانمندی تخصصی غلبه 
می یابد. اینکه فردی در مقطعی در قالب معلم حق التدریســی آمده و 
کمک کرده و به کالس رفته که از سر ناچاری و کمبود نیروی آموزش 
و پرورش بوده ، آیا مجوزی می شــود که فرد بدون گذراندن دوره های 
آموزشی الزم در دانشگاه فرهنگیان به صورت دائمی ادامه فعالیت دهد؟ 

ما سال هاست دچار معضل در حوزه تربیت معلم هستیم.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم علی ذوعلم، در برنامه تلویزیونی 
پرسشــگر که با موضوع »کتب درسی« به روی آنتن رفت با بیان اینکه 
بنده 35 روز است که به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آمده ام، 
درباره چالش های اساسی حوزه کتب درسی گفت: ابتدا نگاهی کالن به 
نقشه راه باید داشته باشیم که همان سند تحول بنیادین و برنامه درسی 

ملی است. البته این اسناد هنوز نیاز به زمان دارند.
وی افزود: در فرایند تألیف کتب درسی کارهای بسیاری انجام می شود. 
هرکدام از حوزه های یادگیــری دارای متخصصان ذیربط و حتی خود 
معلمان است و کتاب درسی محصول یک تالش جمعی فرایندی است 

که تا حدود ۲5 نفر هم در تألیف آن مشارکت دارند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه هر کدام از 
صاحب نظران طرح واره ای برای کتب درســی دارند که آن را خواهیم 
پذیرفت و به بحث خواهیم گذاشــت گفت: شبکه ارتباطی فعالی در 
اســتان ها داریم و همکاران ما هــر هفته چندمرتبه در جمع معلمان در 
مدارس حضور می یابند و درباره کتب درسی تعامل دارند. ابتدای کتب 
درسی از همه والدین و صاحب نظران خواسته ایم نظرات خود را برای 

ما بفرستند و آدرس و نشانی هم درج شده است.
ذوعلم ادامه داد: آنطور نیســت که مؤلفان کتب درســی در سال های 
گذشته، ثابت بوده باشند، بلکه مشمول تغییراتی شده اند، اما نیاز است که 

گروه مؤلفان، جوان تر شوند.
وی با اشاره به اینکه آماده ایم روی تک تک کتب درسی با حضور مؤلف 
و منتقدین به بحث بنشینیم اظهار کرد: البته نظرات مختلفی درباره حجم 
و چگالی کتب درسی وجود دارد و نظرات یکسان نیست. یک مشکل 
موجود، تمرکز در تألیف است. زمانی که به توانمندی در استان ها برسیم 
و طرح چندتالیفی در برخی دروس و مباحث اجرایی انجام شود، کمک 

کننده است.
ذوعلم افزود: هرچند سیاســت چندتالیفی را باید در دروسی اجرا کرد 
که مســتقیماً در کنکور سوالی از آن مطرح نشود زیرا منابع کنکور باید 
برای همه یکســان باشد. البته در کل با کنکور مخالف هستیم و قانون 
مترقی که 11 سال قبل تصویب شده بود کامل به اجرا در نیامد. استرس 
و تمایل باال به مدرک گرایی از دانشــگاه های خاص به اعضای جامعه 

فشار وارد می کند.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی با بیان اینکه نیازمند 
جمعی ملی هســتیم که این موضوع را هدایت کنند اظهار کرد: مدافع 
عملکرد سنجش در آموزش و پرورش نیستم و آنجا هم ایراداتی وجود 
دارد، اما باید یک عزم ملی رخ دهد تا معضل کنکور که از آن غفلت شده 
حل شود. متأسفانه شاهد بودیم که کنکور و تست زنی به دوره دبستان 
رسیده بود. تبلیغات کنکوری هم وجود دارد و کنکور به سدی در برابر 

مباحث تعلیم و تربیتی در مدارس تبدیل شده است.
وی در پاســخ به اینکه چرا درسی مانند دین و زندگی باید با مباحث 
کنکوری در هم تنیده شود ادامه داد: متأسفانه درس های مهارتی، فنی و 
اخالقی اینگونه هســتند. برای کنکور باید حداقل در بین دانش آموزان 

رفراندوم برگزار شود. کنکور گلوی نظام تربیتی را فشار می دهد.
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: چرا نمایندگان 
ســوال نکردند که علت عدم اجرای قانون مصوب ســال 86 چه بود؟ 
چرا نظارت انجام نشد؟ ما می توانیم پذیرش دانشگاه ها را با حفظ گروه 
بندی های اســتعدادی و جغرافیایی سامان دهیم. از نمایندگان و رئیس 
مجلس می خواهم وارد شود. البته معتقدم اگر این موضوع کاًل به شورای 
عالی انقالب فرهنگی منتقل شود بهتر است تا بنشینیم و راه حلی پیدا 

کنیم.
وی درباره چرایی انتشــار زودتر از موعد کتب کمک درسی نسبت به 
کتب درسی گفت: کتب را پس از تألیف روی سایت بارگذاری می کنیم 
تا صاحب نظران اگر موردی بود به ما منعکس کنند و این به معنای نفوذ 
تولیدکنندگان کتب کمک درســی نیست. هرچند آنها باید توجه کنند 
که اصل موضوع و جهت گیری تعلیم و تربیت در قالب کتب درســی، 

خدشه دار نشود و سودآوری را ضلع دوم و سوم قرار دهند.
ذوعلم با بیان اینکه فضای الکترونیک به عنوان مکمل و متمم می تواند 
به پیشبرد آموزش کمک کند گفت: در حیطه نوآوری ها، توانمندی های 
خوبــی داریم و اتفاقــات خوبی رخ داده از جمله الکترونیکی شــدن 
آموزش هــای ضمن خدمت و معتقدیم باید بــا احتیاط جلو برویم و 

نمی توان شتاب زده و شعار زده در این زمینه حرکت کرد.

آفتاب: دولت جزیره اي عمل مي کند 
 می گی یعنی جاش رو انداخته جزیره کیش!!

ایرنا: سینماهاي همدان به اکران عادي بازگشت 
 یعنی تا قبل از این اکرانها تحت تاثیر مدیر سابقش بود!! 

ایسنا: جایگاه هاي سوخت همدان بنزین تولید داخل عرضه مي کنند
 اینا هم به صف حمایت از تولید  داخل پیوستن!! 

همدان پیام: نوزاد نهاوندي در آمبوالنس متولد شد
 محل تولد: آمبوالنس اورژانس!! 

ایسنا: قیمت بلیت هواپیما در نوروز افزایش نمي یابد
 مگه با این گرونی مسافری هم هست!! 

شرق: اصالح طلبان در قدرت بمانند؟
 فعال که اون یه ذره قدرت رو هم دارن ازشون می گیرن!!

عصر ایرانیان: مردم مشکالت را از چشم مسئوالن کشوري مي بینند
 پس انتظار داری از چشم کی ببینند؟

آفتاب: دولت جزیره اي عمل مي کند 
 می گی یعنی جاش رو انداخته جزیره کیش!!
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سارقان 68 دستگاه خودرو دستگیر شدند
 فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت: 68 دستگاه خودروی سواری 

سرقتی از اعضای چهار باند سرقت کشف شد.
بخشعلی کامرانی صالح در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: پس از بروز چند 
فقره سرقت خودرو در حوزه استحفاظی این استان رسیدگی به موضوع 

در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی اضافه کــرد: پس از تحقیقات گســترده کارآگاهان پلیس آگاهی 
اطالعاتی از فعالیت چند باند سرقت در استان های البرز، تهران، همدان 
و کرمانشاه به دست آوردند. فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: با 
تالش ماموران ۲۲ تن از اعضای این باندها شامل سارق، مالخر و سند 

نمره کار در این چهار استان شناسایی و دستگیر شدند.
کامرانی صالح بیان کرد: متهمان در بازجویی ها و تحقیقات فنی پلیس به 

68 فقره سرقت خودرو سواری از چهار استان اعتراف کردند.
وی با بیان اینکه تالش پلیس برای دســتگیری دیگر اعضای باند ادامه 
دارد گفت: خودروهای کشف شده در مراحل قانونی پس از شناسایی 

اصالت خودرو هویت مالکان به مالباخته ها تحویل داده می شود.
رئیس پلیس اســتان همدان توصیه کرد: مالکان خودرو برای پیشگیری 
از ســرقت تجهیزات ایمنی نظیر قفل فرمان و پدال، دزدگیر، سیســتم 

هوشمند الکترونیکی و مکان نما)جی پی اس( استفاده کنند.

مرد میانسال در یک نزاع به قتل رسید

 فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: نزاع خونین ۲ تن از بستگان 
در یکی از روستاهای این شهرستان، قتل مرد 50 ساله را رقم زد.

جمشــید باقری در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: ســاعت ۲ و 10 دقیقه 
بامداد امروز در تماســی با مرکز فوریت های پلیســی 110 یک مورد 
درگیری فیزیکی و چاقوکشــی در یکی از روستاهای این شهر اطالع 

رسانی شد.
وی اضافه کرد: تیمی از ماموران کالنتری 18 جورقان در محل حضور 
یافته و در بررسی های اولیه درمی یابند که مردی 49 ساله با فامیل 50 

ساله خود درگیر شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان توضیح داد: این ۲ مرد میانســال با 
یکدیگر، از قبل اختالف حســاب داشتند و شب گذشته مرد 49 ساله 
راهی منزل مقتول می شــود.باقری اضافــه کرد: جدال لفظی این ۲ تن 
موجب اســتفاده از سالح ســرد و وارد کردن 6 ضربه چاقو به ناحیه 
ران و شــکم مرد 50 ساله شد.وی اظهار داشت: قاتل بالفاصله از محل 
متواری و مقتول که جان در بدن داشت توسط فوریت های پزشکی به 
بیمارستان بعثت منتقل شد.فرمانده انتظامی شهرستان همدان بیان کرد: 
ماموران در جریان جستجو برای دستگیری فرد ضارب ابتدا به منزل او 
مراجعه می کنند و متوجه می شوند که وی به علت تشنج توسط خانواده 
به بیمارستان سینا منتقل شده است.باقری با بیان اینکه یکی از ماموران 
به بیمارستان سینا اعزام شــد، اظهار داشت: در این حین از بیمارستان 
بعثت خبر می رسد که فرد مضروب دقایقی پس از بستری در بیمارستان 
بعثت به علت شدت خونریزی و جراحات وارده جان باخت.وی ادامه 
داد: موضوع قتل به قاضی کشــیک دادگستری اطالع رسانی شده و با 
دستور قاضی تحقیقات تخصصی توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی آغاز شــد.این مقام انتظامی همدان گفت: هم اینک قاتل مرد 50 
ساله در بیمارستان سینا شهر همدان بستری است و تحقیقات پلیس در 

این زمینه ادامه دارد.

متناسب سازی رشته ها با ویژگی های جنسیتی 
دانشجویان

 رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به تخصیص رشته ها بر اساس تفکیک جنسیت 
در دانشگاه فنی و حرفه ای تاکید کرد.

به گزارش مهر، ابراهیم صالحی عمران گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از بزرگ ترین 
مراکز آموزش عالی کشور با 1۷3 دانشکده است که از بارزترین ویژگی های آن، کم رنگ  

بودن دغدغه اشتغال پس از فارغ التحصیلی است .
وی با اشاره به رویکرد تفکیک جنسیتی در دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: تاکید دانشگاه 

بر متناسب سازی رشته ها با ویژگی های جنسیتی دانشجویان است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با تاکید بر مسئله آموزش به عنوان اولویت اصلی برنامه 
ریزی های دانشــگاه در آینده افزود: هدف و رســالت اصلی دانشگاه ارتقای آموزش و 
پژوهش اســت و در این زمینه اقدامات مناســبی در زمینه تحلیل برنامه ریزی درسی و 

تغییر سرفصل ها صورت گرفته است.

فشار خون باال، بیماری هزار چهره
 بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمعیت 15 تا 64 
ساله کشور 19 درصد به فشارخون باال)پرفشاری خون( مبتال هستند. عارضه ای که مادر 

بسیاری از بیماری ها است و می توان آن را به بیماری هزار چهره تعبیر کرد.
به گزارش سالمت نیوز، فشار خون باال وقتی تشخیص داده می شود که میزان فشار خون 
فرد به طور مداوم 9.14 باشــد. از عوارض اصلی این بیماری بروز سکته های مغزی و 
قلبی اســت. سازمان جهانی بهداشت تخمین زده اســت که تا سال ۲050 در دنیا برای 
یک میلیارد و 56 میلیون نفر فشار خون باال تشخیص داده می شود و شیوع این بیماری 
در ســالمندان افزایش یابد.برخی از پزشکان بر این باورند که با افزایش سن خطر ابتال 
به فشارخون باال افزایش می یابد و نداشتن فعالیت فیزیکی، اضافه وزن یا چاقی مفرط، 
تغذیه ناســالم، مصرف بیش از حد الکل، نوشــیدن مقدار زیاد کافئین، مصرف سیگار، 
ســابقه خانوادگی، استفاده از داروهای اســترویید و بیماری های کلیوی از علل ابتال به 

فشار خون باال به شمار می رود.

تشخیص بیماری های سالمت روان در کودکان با 
بررسی دندان ها

 نتایج تحقیقات پزشکی از امکان تشخیص و پیش بینی بیماری های سالمت روان در 
کودکان با بررسی دندان های افتاده آن ها خبر داد.

به گزارش مهر، مطالعات نشــان می دهد، بررسی دندان های کودکان می تواند احتمال 
ابتالی آن ها در بزرگسالی به بیماری های سالمت روان را نشان دهد.

نتایج تحقیقات حاکی از آن اســت، بررســی دندان های افتاده کودکان می تواند از ابتال 
یا احتمال ابتالی کودکان در بزرگســالی به بیماری هایی از جمله افسردگی، اضطراب، 

اختالل دوقطبی و اسکیزوفرنی خبر دهد.
کودکانی که مینای دندان کم تری نسبت به باقی همساالن خود داشته اند، احتماال از یکی 

از بیماری های اختالل روان ازجمله کمبود توجه رنج می برند.
نتایج بررسی حاکی از آن است، کودکانی که دندان های سالم تری دارند، عالئم مربوط 

به ابتال به بیماری های سالمت روان در آن ها نیز کم تر وجود دارد.

پروین سليمي «

 نبــود فضا های تفریحی، باال بودن هزینه 
فضا های ورزشی، بی برنامگی جوانان به دلیل 
بیکاری و پرستیژ دانستن قلیان علت اصلی 

مصرف قلیان در بین جوانان است.
 مصــرف قلیان  افزایــش بیماری ها و بروز 
مشــکالتی را در بر دارد و پایین آمدن سن 
مصرف قلیان نگرانی برای خانواده ها ایجاد 

کرده است.
قلیان ســوغات بد گذشتگان به نسل جدید 
است و امروزه اکثر جوانان به عنوان پرستیژ 
قلیان استفاده مي کنند به خصوص دختران که 
عالوه براینکه مصرف قلیان را یک کار مدرن 
می دانند. آنان براي الغري و برنزه شــدن به 
این مواد اعتیادآور و بیماري زا رو آورده اند.  
مســئول برنامــه کنترل دخانیات دانشــگاه 
علوم پزشکي استان همدان قلیان را یکي از 
معضالت جامعه امروزي دانســت و گفت: 
دخانیات و قلیات بدترین نوع اختراع بشــر 
اســت که امروزه از آن به عنوان یک معضل 

اجتماعي یاد مي شود.
مهدي خدابخشي در گفت وگو با همدان پیام 
درباره مضــرات و راهکارهاي جلوگیري از 
مصرف دخانیات گفت: صاحب نظران بر این 
باورند که مواد دخاني قابل پیشــگیري ترین 
علت مرگ ومیر هســتند زیرا که به راحتي با 
کنترل و مصــرف نکردن این عامل، مرگ و 

میر به حداقل مي رسد.
وي گفــت: دخانیات از جنبه هاي اقتصادي، 
اجتماعي و ســالمتي مورد بحث اســت و 
بروز مشــکالت اجتماعي و اقتصادي را نیز 
در بر مي گیرد طوری که ســاالنه 65 میلیارد 
نخ سیگار در کشــور ایران مصرف مي شود 
که 3 برابر مبلغ آن را دولت براي درمان انواع 
بیماري ها ناشــي از مصرف دخانیات هزینه 

مي کند.
خدابخشــي کم بودن مالیــات برخرید را 
یکــي از مهمترین دلیل زیان هاي اقتصادي 
دانســت و افزود: در کشورهاي غربي هر 
فرد بــا خرید یک نخ ســیگار 80 درصد 
مالیات پرداخت مي کنــد تا دولت آنرا در 
آینده بــراي درمان بیماري هاي ناشــي از 
مصرف دخانیــات هزینه کند در حالي که 
مالیات خرید سیگار در کشور ما 10 درصد 
تعریــف شده اســت و مابقــي هزینه هاي 
درمان بیماري هــاي حاصل از دخانیات را 

باید دولت از بیت المال بپردازد.
کارشــناس دخانیات دانشگاه علوم پزشکي 
همدان درباره مضرات قلیات نیز گفت: قلیان 
ســوغات بد سنت ایرانیان است که مصرف 
هر بار آن معادل مصرف 80 نخ سیگار است 
زیرا کــه تنباکو بدتریــن و بی مصرف ترین 
قســمت توتون اســت و براي قابل استفاده 

بودنش به آن اســانس افزوده مي شود که به 
شدت سرطان زاست.

وی ادامه داد: یکي از اشــتباهات عامیانه این 
است که مردم به این باورند که مضرات دود 
قلیــان به دلیل عبــور از آب کاهش مي یابد 
درحالي که این دود به دلیل مرطوب شــدن 

به راحتي در بدن جذب مي شود.
خدابخشــي درباره مقابله با نهادینه شــدن 
مصرف قلیان در اســتان همدان گفت: طبق 
قانــون ممنوعیت مصرف قلیــان در اماکن 
عمومي که ســال 85 در مجلس شــوراي 
اســالمي تصویب شــده اســت، عرضه و 
مصرف قلیان و مواد دخاني در اماکن عمومي 
ممنوع است و در استان همدان دستگاه هاي 
اجرایي از جمله تعزیرات، اماکن، دادگستري، 
نیروي انتظامي و بهداشت با همکاري هم در 
یک حرکت جهادي با این معضل اجتماعي 

مقابله مي کنند.
وي تبعات اجتماعي مصرف قلیان را از جمله 
مضرات آن دانســت و اظهار داشت: ما در 
استانی هستیم که به مسائل عرفی اجتماعی 
بها داده می شــود و اجازه نمي دهیم افراد در 
اماکن عمومــي، تجمع هاي مصرف قلیان را 

تشکیل دهند.
خدابخشي دانشجویان را مشتریان داغ قلیان 
برشمرد که مهمترین دلیل این استقبال  باور 
پرســتیژ قلیان است که جوان ها را به سمت 
خود جذب مي کند همچنین نبود تفریحات 
ســالم و نیز گرایش دختران با هدف الغري 
و برونزه شدن توســط قلیان از جمله دلیل 

مصرف باالی آن در همدان است.
وي از بین رفتــن قبح مصرف قلیان در بین 
خانواده هــا را نیز از دیگــر دالیل افزایش 
مصرف آن عنــوان کرد و گفــت: اعضاي 

خانواده به راحتي در کنار هم سیگار مصرف 
نمي کنند این در حالي است که مصرف قلیان 

را به همدیگر پیشنهاد مي دهند.
مسئول برنامه کنترل دخانیات دانشگاه علوم 
پزشکي اســتان از دســت اندرکاران حوزه  
ورزش و جوانان استان خواست هزینه هاي 
استفاده از مراکز تفریحي ورزشي را کاهش 
دهنــد تا جوانــان بتوانند مبالغــي که براي 
استفاده از قلیان هزینه مي کنند را براي استفاده 

از فضاهاي ورزشي و تفریحي بپردازند.
وي همچنین از خانواده ها خواست با تدبیري 
خردمندانه قلیان را از منازل خود جمع آوري 
کنند چرا کــه این ضــد ارزش در حضور 
فرزندان ارزشــي ما هنجار تلقی می شود و 
باعث کاهش قبح مصرف مواد دخانی در بین 

فرزندان خواهد شد.  
در ادامه این گزارش در گفتگو با مردم انان در 
خواست داشتند مسئوالن مربوطه به موضوع 
مصرف قلیان در بین جوانان بی تفاوت نباشند 
چراکه خیلی از خودکشــی ها،تصادفات ها، 
طالق ها و گاهی درگیری ها از قلیان نشــات 

می گیرد.
 احســان کیهانی جوان دانشــجویی بود که 
از دســت اندر کاران امنیت اســتان همدان 
خواست برای اطالع رســانی و آگاه سازی 
مضرات مصرف قلیان به درستی هزینه کنند 
جواني همدانی که با مدرک لیسانس آي تي 
در مغازه ای کــه در آن دخانیات هم فروش 
می رفت، مشــغول به کار بــود از مضرات 
قلیان کاماًل آگاهي داشــت. وي سرطان هاي 
ناشي از قلیان را هم برشمرد و افزود : امسال 
متقاضیان قلیان افزایش یافته اســت و اکثر 
جوانان از ایــن موضوع اطالع دارند ولیکن 
دلیل رو آوردن به قلیان را مشکالت اقتصادی 

و اجتماعی می دانند که در سال های اخیر به 
خصوص در کشور به وجود آمده است.

 وی درباره کار خودش گفت: شــغل پدرم 
را ادامه داده ام و دلیل اصلي که در این مغازه 
هستم اوالً نبود کار و در مرحله بعد استقبال 
خوب مردم از مواد دخاني به خصوص قلیان 
اســت که اکثراً هم از مضرات آن بي اطالع 
هستند طوري که آســیب هاي دخانیات به 
خصوص قلیان را بر ایشان تشریح مي کنیم 
که بعضي ها قبول دارند ولي مصرف قلیان را 

تنها راه رسیدن به آرامش مي دانند.
شــهروندي هم که در یکی از  فست فودی 
های خیابان بوعلي از عالقه مندان قلیان بود 
گفت: روزي 3 بار قلیان مصرف مي کند چرا 
که با مصرف آن احساس شادابی وسبکي به 

فرد دست مي دهد.
توکلــي از دالیل عالقه اش بــه قلیان چنین 
گفــت: زمان هاي گذشــته بــزرگان، افراد 
سرشناس و متمکن جامعه مصرف قلیان را 
عرف مي دانســتند حتي خود نادرشاه روزي 
ســه بار قلیــان مصرف مي کــرد و من این 

موضوع را در کتاب نادر شاه خوانده ام.
علي حبیبي، مدیر فســت فود محوطه میدان 
امام خمینــي)ره( نیز دلیل رو آوردن جوانان 
به قلیان را نبود فضاهاي تفریحي سالم و باال 
بودن هزینه هاي فضاهاي ورزشــي دانست 
و تأکید کرد که مســئوالن بــه فکر کاهش 

هزینه هاي فضاهاي ورزشي باشند.
وي گله منــد بي اعتنایي مدیران اســتان به 
وضعیت کنونی اعتیاد و مشکالت نابساماني 
جوانان شــد و از دســت اندرکاران مربوطه 
خواســت به همان میزان که بــه فکر آینده 
فرزندان خود هســتند به فکر جوانان مردم 

هم باشند.

وقتي فضاهاي تفريح و فرصت ها از جوانان گرفته مي شود

قلیان معضل يا شهرت 

دارو گران 
می شود؟
 قیمت دارو؛ چالشی است که چند سالی 
است به محل مناقشه صنعت دارو و دولت 
بدل شده؛ به ویژه امسال که با وجود افزایش 
نرخ ارز، قیمت کاالهای پایه ای نظیر مواد 
بسته بندی، پتروشــیمی، عوارض گمرکی 
و...، ســعی شــد که قیمت دارو همچنان 

ثابت بماند.
بــه گزارش ایســنا، ثبــات قیمت دارو 
در ســال جاری از یک ســو و مشکل 
مزمن نقدینگی در بازار دارویی کشــور 

به دلیــل حجم باالی مطالبــات بیمه ای 
از ســوی دیگر، مطالباتی را از ســوی 
تولیدکنندگان ایــن کاالی حیاتی مطرح 
البته هرچند کــه با گران  کرده اســت؛ 
شــدن ارز، دولت به کاالهای اساســی 
چون دارو ارز چهارهزار و ۲00 تومانی 
ارائــه می دهد، اما این سوبســید دولتی 
بــاز هم هزینه هــای ناشــی از افزایش 
قیمــت کاالهای پایه، بــاال رفتن مالیات 
بر ارزش افــزوده و عوارض گمرکی را 
جبــران نمی کند و عنوان شــده که این 
موضوع بار سنگین هزینه ای را بر دوش 

می کند. تلنبار  داروسازان 
اخیــراً مشــکالت نقدینگی بــازار داروی 

داخلی به حــدی افزایش یافتــه که دکتر 
ســعید نمکی- وزیر بهداشت پیش از این 
در جمع انجمن های علمی گروه پزشــکی، 
در این زمینه اعالم کرد که "در عرصه دارو 
مشــکالت زیادی داریم، صنعــت داروی 
کشور در حال فروپاشــی است و لگدمال 
می شــود. به طوری کــه 9۷ درصد داروی 
تولید داخل 550 میلیون دالر ارزبری داشته، 
اما سه درصد داروی وارداتی مان یک میلیارد 

و 400 میلیون تومان ارز می برد. "
وی که از ابتدای ورودش به عرصه وزارت 
و تولیت سالمت، همواره بر لزوم حمایت 
از صنعــت داخلی دارو در کشــور تاکید 
کرده و حتــی در ابالغی که بــرای دکتر 

مهدی پیرصالحی - رئیس ســازمان غذا و 
دارو نوشــت، "بر ضرورت احیای صنعت 
دارویی داخــل به نحــوی مقتضی تاکید 
و مجــدداً اعالم کرد که بایــد درب ها را 
به روی صنعت دارو بــاز کنیم و در عین 
رعایت استانداردها، اینقدر به پای صنعت 

دارو نپیچیم. "
حــاال باید دیــد در بودجه ســال 1398 
دولتی ها چه نســخه ای بــرای قیمت دارو 
می پیچند؟ آیا می توان بدون تحمیل هزینه 
بیشــتر به مردم و با تقویت بودجه بیمه ها، 
تناســبی میان قیمت دارو با کاالهای پایه 
مورد نیاز برای تولید این کاالی اساســی، 

عوارض گمرکی آن و... برقرار کرد؟.
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پیش بینی جذب 70 درصدی کارورزان در واحدهای 
تولیدی

 معاون کارآفرینی و اشتغال استان همدان از جذب 40 کارورز  در واحدهای تولیدی 
اســتان خبرداد و گفت: پیش بینی می شود ۷0 درصد کارورزان جذب واحدهای تولیدی 

شوند.
مصطفــی قربانفر با بیان اینکه 8هــزار و 514 نفر در طــرح کارورزی ثبت نام کردند، 

اظهارکرد: ۲850 نفر از فارغ التحصیالن واجد شرایط کارورزی شناخته شدند.
وی با اشاره به اینکه 380 فارغ التحصیل توسط کارفرمایان پذیرش شدند، تصریح کرد: در 

استان همدان 380 کارورز توسط کارفرمایان پذیرش شده که دوره کارورزی  ۷0 نفر به 
اتمام رسیده است و 40 نفر در واحدهای تولیدی استان ماندگار شدند.

قربانفر به ایســنا گفت: 40نفر از کارورزان با واحدهای تولیدی قرارداد بسته و به عنوان 
نیروی کار دائمی در این واحدها ماندگار شــدندو مابقی هنوز دوره کارورزی را به پایان 
نرسانده اند.معاون کارآفرینی و اشتغال استان همدان با تأکید براینکه پیش بینی می شود ۷0 
درصد از کارورزان اســتان همدان در واحدهای تولیدی و خدماتی استان جذب شوند، 
خاطرنشــان کرد: احتماالً ۲00 نفر از 380 کارورز پذیرش شــده در واحدهای تولیدی 
جذب و ماندگار شــوند.وی با اشاره به اینکه دوزه کارورزی 4تا 6 ماه است،  ادامه داد: 
متأسفانه آموزش عالی بیشتر به صورت تئوری است و مهارت آموزی در دانشگاه صورت 

نمی گیرد و فارغ التحصیالن از قدرت ریسک پذیری کمتری  برخوردارند، بنابراین طرح 
کارورزی عالوه براینکه یک سابقه کار برای فارغ التحصیالن خواهد بود، می  تواند به تبادل 

دانش بین فارغ التحصیل و کارفرما نیز منجر شود.
قربانفر با انتقاد از عدم استقبال واحدهای تولیدی از طرح کارورزی، افزود: در استان همدان 
۲8۲ واحد تولیدی و خدماتی از طرح کارورزی استقبال می کنند درحالیکه تعداد این واحدها 
در استان باالست. معاون کارآفرینی و اشتغال استان همدان با اشاره به مزایای طرح کارورزی، 
یادآور شد: هر واحدی که حداقل یک نیروی کار داشته باشد می تواند 6ماه  به طور رایگان 
از کارورز اســتفاده کند ضمن اینکه می تواند از دانش یک فارغ التحصیل بهره مند شود و در 

صورتیکه این نیرو را جذب کند ۲ سال از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود.

خبـر

نمایشگاهی برای عرضه تزئینات
 سفره هفت سین

 یازدهمین نمایشگاه "شیرینی و شکالت، سوغات و تزئینات سفره 
هفت سین" در محل نمایشگاه های استان همدان امروز افتتاح مي شود. 
به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان، 
این عنوان نمایشــگاهی در فضایی افزون بر 5000 مترمربع و در سه 
سالن ابن سینا، الوند، هگمتانه و فضای باز شرکت نمایشگاه های استان 

از ۲9 بهمن تا 4 اسفند برپا خواهد شد.
تعداد 110 مشــارکت کننده از استان های تهران، اصفهان، قم، قزوین، 
کرمانشاه، البرز، کرمان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان و 

همدان کاالها و خدمات خود را ارایه می کنند.
محصوالتی که در این نمایشــگاه عرضه می شود شامل انواع سوغات 
استان ها، مواد غذایی ارگانیک، انواع شیرینی و شکالت، تنقالت، انواع 
شیرینی جات خانگی و عســل، وسایل سفره هفت سین و ... خواهد 
بود. نمایشــگاه ذکر شده هر روز از ساعت 15 تا ۲1 و در روز جمعه 

از ساعت 10 تا ۲1 پذیرای مخاطبان خواهد بود.

خواب مسکن تا اردیبهشت 98

 عضو هیئت مدیره اتحادیه مشــاورین امالک همدان با بیان اینکه 
بازار مسکن در رکود به سر می برد، گفت: در 3 ماهه آذر، دی و بهمن 

ماه شاهد کاهش ۲۷ درصدی حجم معامالت بوده ایم.
شــهرام رحیم بخش بیان کرد: از ابتدای ســال تا کنون 11هزار و300 
معامله مســکن در همدان انجام شــده که چهار هزار و150 مورد آن 
مربوط به اجاره بوده اســت.وی با بیان اینکه نگرانی ما این است که 
مسکن همانند ســال 90 و91 وارد رکود عمیق شــود، افزود: تعداد 
معامالت خرید و فروش مســکن  نســبت به مدت مشابه 1۷ درصد 
افزایش داشته است همچنین تعداد معامالت اجاره ۷  درصد افزایش 
دارد اما در ماه های آذر، دی و بهمن شاهد کاهش 35 درصدی حجم 

معامالت اجاره هستیم.
رحیم بخش بیان کرد: شاخص های تأثیرگذار در حوزه مسکن نشان دهنده 
این است که رکود تا اردیبهشت سال آینده همچنان ادامه دارد مگر اینکه 
دولت سیاستگذاری جدیدی در حوزه مسکن انجام دهد.  عضو هیئت 
مدیره اتحادیه مشاورین امالک همدان با بیان اینکه حجم ساخت و ساز 
کم است که نشــان دهنده رکود عمیق در این بخش است،  عنوان کرد: 
همیشه بعد از فوران ناگهانی قیمت، شاهد افزایش حجم معامالت بودیم 
اما این دوره آشفته بازاری در مسکن به وجود آمد که تاکنون تجربه نشده 
بود. وی با اشاره به افزایش خریدار و کاهش فروشنده در بخش مسکن 
عنوان کرد: همین موضوع به گرانــی ها دامن زده و از مردادماه قیمت 

مسکن با شیب نامحسوسی افزایش یافته است.

دالر 4200 تومانی غيرقابل دفاع است
 با تداوم روند کنونی، بازار رنگ ثبات و 

آرامش را نخواهد دید
 رئیس پیشــین اتاق بازرگانی کشــور گفت: اگــر ما بجای چند 
نرخ دولتی، نیمایی و ســنایی االن یک نرخ واقعی داشتیم تصمیمات 
صادرات، واردات براساس آن گرفته می شد و امروز قادر بودیم بجای 

ایجاد رانت در بازار از اقشار فرودست حمایت کنیم.
محســن جالل پــور در خصوص افزایــش نرخ ارز در اوایل ســال 
جاری گفت: بحث افزایش نرخ ارز مربوط به قبل از ســال 9۷ است، 
سیاست های ارزی کشور از سال 9۲ تا 96 سیاست های انقباضی بودند 
که باعث شــده بود نرخ ارز بصورت مصنوعی ثابت نگه داشته شود، 
در حالی که براساس برنامه های پنج ساله جمهوری اسالمی باید تفاوت 
نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز اعمال می کردیم اما این کار 
صورت نگرفت تا باالخره این حباب در اوایل ســال 9۷ ترکید و نرخ 

مصنوعی به سمت نرخ واقعی حرکت کند.
وی ادامه داد: اما به دلیل آنکه در ســال های گذشــته این سیاست 
اعمال نشــده بــود افزایش با جهــش همراه شــد در حالیکه اگر 
بصورت تدریجی در آن سال ها افزایش می یافت شاهد این جهش 
نمی شــدیم. بنابراین مقداری از افزایش بی رویه ارز در اوایل سال 
9۷ مربوط به سیاست های نادرست و اشتباهی بود که در پنج سال 

قبل از آن اعمال می شد.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران به ایلنا گفت: زمانی که دولت تدبیر 
و امید در ســال 9۲ ســر کار آمد نرخ ارز تقریبا سه هزارو۷00تومان 
بود و شــاهد تورم 5 درصدی در ســال اول، ۲0 درصد در سال دوم، 
15 درصد در سال ســوم و باالخره 10 درصد در سال چهارم دولت 
بودیم که مجموع آنها به صورت غیرتصاعدی ۷0 درصد و تصاعدی 
باالی 1۲0 درصد اســت. بنابراین اگر تصاعدی حساب کنیم نرخ ارز 
8 هزار تومان و غیرتصاعدی ۷ هزار تومان بود. البته اگر تدریجی نرخ 
را افزایــش می دادیم اتفاقات امســال روی نمی داد چون وقتی فنر را 
فشار می دهیم تا در کمترین ارتفاع باشد زمانی که رها شود بخواهیم 
یا نخواهیم با جهش همراه خواهد بود و بدیهی اســت این مسئله در 

اقتصاد نیز صادق است.
وی با انتقاد از نرخ چهارهزار و۲00تومانی گفت: اگر سیاست گذران 
ما در فروردین امســال که بازار از کنترل خارج شــد و شوک ناشی 
از خــروج آمریکا از برجام وارد شــد بجای اعمــال نرخ چهارهزار 
و۲00تومانی، نرخ واقعی بین ۷ تا 8 هزار تومانی را می پذیرفتند حتما 
وضعیت ما بهتر از اکنون بود. اما دوباره  سیاســت اشــتباه چهارهزار 
و۲00تومانی گرفته شد و این تصمیم شرایط امروز را نتیجه داده است. 
البته اگر همین چند نرخ شــامل دولتی، ســنایی و نیمایی را در نظر 
بگیریم متوسط قیمت آنها تقریبا همان نرخ 8 هزار تومان خواهد بود.

اميرحسين رحيمی
دهم ریاضی

رتبه اول)معدل ۱9/5(

محمدجواد باباپور
یازدهم ریاضی

رتبه اول)معدل ۱9/08(

علی خوش رخ
یازدهم تجربی

رتبه اول)معدل ۱9/۴۱(

اميرحسين نوری گوهر
دوازدهم تجربی

رتبه اول)معدل ۱9/70(

علی رضایيان مرصع
دهم تجربی

رتبه اول)معدل ۱9/68(

محسن کمالی
یازدهم تجربی

رتبه اول)معدل ۱9/۴۱(

اميرحسين اصالنی رخ
یازدهم انسانی

رتبه اول)معدل ۱9/2۴(

محمدمتين ستاری برهمند
دوازدهم تجربی

رتبه اول)معدل ۱9/77(

رضا تسليمی زاده
دهم ریاضی

رتبه دوم)معدل ۱8/8(

محمدمهدی رنجبران
یازدهم ریاضی

رتبه دوم)معدل ۱8/۳0(

سجاد اکبریان
یازدهم تجربی

رتبه دوم)معدل ۱9/۳6(

مهيار خورشيدی
دوازدهم تجربی

رتبه دوم)معدل ۱9/5۱(

صالح نجفی
دهم تجربی

رتبه دوم)معدل ۱9/26(

محمدرضا حامدپور
یازدهم تجربی

رتبه دوم)معدل ۱9/0۳(

متين یونسی
یازدهم انسانی

رتبه دوم)معدل ۱8/68(

محمد عارف ترک نيا
دوازدهم تجربی

رتبه اول)معدل ۱9/77(

آیدین نجفی
دهم انسانی

رتبه اول)معدل ۱8/8۴(

پوریا بيات
یازدهم تجربی

رتبه سوم)معدل ۱8/75(

محمدیاسين رجبی
دوازدهم ریاضی

رتبه اول)معدل ۱8/88(

اميررضا برخورداری
دوازدهم تجربی

رتبه سوم)معدل ۱9/28(

محمدمهدی ورمزیار
دهم ریاضی

رتبه سوم)معدل ۱8/86(

مهدی محمدی اقبال پور
یازدهم ریاضی

رتبه سوم)معدل ۱8/22(

محمدرضا نجفی
یازدهم تجربی

رتبه سوم)معدل ۱9/۱۴(

امير حسين شعبانلو
دوازدهم تجربی

رتبه سوم)معدل ۱9/0۳(

محمد بسام عيوضی وفا
دهم تجربی

رتبه سوم)معدل ۱8/97(

سينا طاهری
یازدهم تجربی

رتبه دوم)معدل ۱9/0۳(

حسين اکبری
یازدهم انسانی

رتبه سوم)معدل ۱8/58(

مهدی مرادی انتظام
دوازدهم تجربی

رتبه دوم)معدل ۱9/۴9(

اميرعلی عسگری
دهم انسانی

رتبه دوم)معدل ۱8/8۴(

عرفان مالمير
یازدهم تجربی

رتبه سوم)معدل ۱8/75(

مهرداد محمدی
دوازدهم ریاضی

رتبه دوم)معدل ۱8/20(

محمدرضا همایی
دوازدهم تجربی

رتبه سوم)معدل ۱9/28(

بهنام اسمعيل خانی
دوازدهم انسانی

رتبه دوم)معدل ۱8/9۳(

پویا بوجاری
دهم انسانی

رتبه سوم)معدل ۱8/۱7(

مهدی قربان پور
یازدهم تجربی

رتبه سوم)معدل ۱8/75(

اميرعباس لولویی
دوازدهم ریاضی

رتبه سوم)معدل ۱7/58(

علی بيات
دوازدهم انسانی

رتبه اول)معدل ۱9/55(

سيد جواد حسينی
دوازدهم انسانی

رتبه سوم)معدل ۱8/57(

دانش آموزان برتر درسی نوبت اول ) دی ماه( 1397 دبیرستان شريعتی

غزل اسالمي «

 3 سال است که قاچاقچیان 
و دالالن دست روي دام زنده 
همــدان گذشــته اند و در این 
تا حدود  را  قیمــت آن  مدت 
آن زمان  برده اند.  بــاال  برابر   4
گوسفندي  یک  درجه  گوشت 
اســتخوان 30  بدون چربي و 
مي شــد  عرضه  تومان  هــزار 
اکنــون همان گوشــت حدود 
110 تــا 1۲0هــزار تومان به 

دست مصرف کننده مي  رسد.
بحران گوشت 1۲0 هزار توماني 
تــا جایي پیش رفتــه که اکنون 
مردم بــراي گوشــت وارداتي 
در صف مي ایســتند و آن را با 
کد ملي مي خرند، بســیاري از 

مســئوالن هم به جاي اصالح در وضعیت 
و نظارت و بازرســي دقیــق و برخورد با 
قاچاقچیــان، از مردم خــرده مي گیرند که 
فرهنگ غلط انبار کردن در ایران وجود دارد.
آنطــور که از گفته هاي مســئوالن اســتان 
مشخص است همین گوشت هاي خارجي 
هم کــه با کارت ملي به اقشــار محدود از 
جمله کارمندان، کارگران شرکت ها و افراد 
تحت حمایت بهزیستي و کمیته امداد عرضه 
مي شود نیز به مقدار و دفعات بسیار محدود 

وجود دارد.
هفتــه پیــش دولــت مصوبــه اي مبني بر 
تخصیص ارز ســنایی که حــدوداً 8 هزار 
و 800 تومان اســت براي واردات گوشت 
خارجي داشــته است. این به آن معني است 
که احتماالً گوشــت مخلوط خارجي از این 
پــس با قیمت بیش از 80 هزار تومان به هر 
کارت ملي عرضه مي شــود؛ یعني گرانتر از 
گوشــت مخلوط گوســفندي که اکنون در 

قصابي ها فروخته مي شود.
طبــق اعالم برخي مســئوالن اســتاني تا 

قبــل از نوروز 98 اصالحاتــي در قیمت 
گوشــت قرمز صورت خواهد گرفت. این 
اصالحات قطعًا نه به ســود قشر ضعیف 
اســت و نه قشــر متوســط. امــروز اگر 
کارگران 3 ماه یــک بار مي توانند 3  کیلو 
گوشت تعاوني به قیمت حدود 1۲0 هزار 
تومان بخرند از این پس احتماالً این مقدار 

به 6 ماه کاهش بیابد.
انبار  بســیاري مي گویند که فرهنگ غلط 
کردن به گراني ها دامن مي زند. این تحلیل 
این آن چیزي  اما  اســت،  بسیار درســتي 
است که توســط برخي مسئوالن مربوطه 
فرهنگسازي شــده است. فرهنگسازي در 
تمــام دنیا از ســوي مدیران و مســئوالن 
کشور آغاز مي شود و اگر قرار است چنین 
فرهنگي در ایران اسالمي ساري و جاري 
نباشــد باید دیدگاه مدیران هم تغییر کند. 
بنابراین اکنون نیز با وجود چنین فرهنگي 
نمي توان از مردم انتظار داشــت چون هر 
کیلو گوشــت گوسفندي 1۲0 هزار تومان 
اســت گوشــت نخورند، بلکــه باید به 

وضعیت فساد، قاچاق، نظارت و بازرسي، 
قیمت ها و درآمدها سامان بدهند.

این فقط قیمت گوشــت قرمز نیست که هر 
کیلوي آن یک دهم حقــوق کارگر را دربر 
مي گیرد بلکه مرغ و ماهي و میگو هم همین 
است. یک کیلو ماهي شیر 150 هزار تومان 
شده اســت. میگوي 45 هزار توماني سال 
قبل اکنون 100 هزار تومان فرخته مي شود. 
قیمت مرغ در اســفند ســال 96 هر کیلو 6 
هــزار و ۷00 تومان بود و مردم به گراني آن 
اعتراض داشــتند اما اکنــون آن را 15 هزار 

تومان مي خرند. 
هر خانواده اي که تا پیش از این گوشت جزو 
سبد خریدش بوده اکنون نیز به خوردن آن 
نیاز دارد و به هر دري مي زند تا بتواند حتي 
شــده مقدار کمــي از آن را بخرد. با وجود 
فرهنــگ ذخیره و گرایش مردم به ســمت 
کاالهاي کمیاب و گــران نمي توان از مردم 
انتظار نخریدن را داشت. اما مردم مي توانند 
از مسئوالن انتظار ساماندهي معیشت مردم 

را داشته باشند.

اینکه ممکن اســت از این 
توان  دیگر  کارگــران  پس 
را  گوشتي  نوع  هیچ  خرید 
مسئله  یک  باشــند  نداشته 
جدي اســت. اکنون دولت 
گوشــت 38 هزار و 500 
تومانــي را با کــد ملي به 
آنهــا مي دهد اما اگر قیمت 
آن دو برابر شــود آیا آنها 
باز هــم مي توانند در صف 
بایســتند و گوشت تعاوني 
80 یــا 100 هــزار توماني 

بخرند؟
برخي  گفته هاي  براســاس 
پیش بینــي  و  مســئوالن 
ممکن  اقتصادي  کارشناسان 
اســت بــه زودي در قیمت 
کاالهاي اساســي تغییري به وجــود بیاید، 
هرچند که استاندار روز قبل در جلسه ستاد 
تنظیم بازار اعالم کرده که کاالهاي اساســي 

در بازار به اندازه کافي موجود است. 
اگر یک بار دیگر قیمت ها تغییر کند کارگران 
توان خرید همین مقدار کم را هم از دست 
مي دهنــد و کارمندان متوســط به پایین نیز 
در چشــم جامعه جزو قشر فقیر به حساب 

مي آیند.
اکنــون خط فقر 3 میلیــون و ۷50 هزار 
ایــن یعني  تومان تعیین شــده اســت. 
دولتي  دســتگاه هاي  معاونان  از  بسیاري 
هم که حقــوق باالي 3 میلیــون تومان 
دریافــت مي کردند و پیــش از این جزو 
قشر متوســط به باال محسوب مي شدند 
نیز به زیر خط فقر کشیده شده اند ویا در 

مرز فقر هستند. 
این اعداد و ارقام نشــان مي دهد که اکنون 
گوشــت جزو کاالهاي لوکس محســوب 
مي شود و با ادامه این روند از سبد معیشتي 

بسیاري از خانوارها حذف مي شود.

نيمي از مردم گوشت نمي خورند

گوشت کاالي لوکس شد
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برترین های پرورش اندام همدان معرفی شدند

 رئیس هیأت بدنســازی و پرورش اندام همدان گفت: برترین های مسابقات پرورش 
اندام قهرمانی این اســتان با برگزاری یک دوره مســابقه به میزبانی ســالن 6 هزار نفری 

انقالب همدان معرفی شدند.
مرتضــی خدابنده لو اظهار داشــت: این رقابت ها در پنج گروه جوانان، بزرگســاالن ، 
پیشکســوتان ، بادی کالسیک و فیزیک و با حضور 98 ورزشکار از باشگاهای همدان و 

شهرستانهای نهاوند، کبودراهنگ ، رزن، تویسرکان و مالیر برگزار شد.
وی بیــان کــرد: در پایان این رقابت ها و در بخش تیمی باشــگاه مردان طالئی و راش 
با امتیاز مشــابه 1۷1 به طور مشترک قهرمان شدند، باشــگاه ارم با 15۲ امتیازدوم و تیم 

شهرستان مالیر با 8۲ امتیاز سوم شد.
خدابنده لو در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: در این رقابت ها و در بخش پرورش اندام 
پرورش اندام سامان پشا آبادی در 55 کیلوگرم، عباس صفدری 60 کیلوگرم، بهنام نظری 
65 کیلو گرم، محمد مهدی ابراهیمی ۷0 کیلو گرم، حمید رضا غفاری عامل ۷5 کیلوگرم 

و میثم وینساری در 80 کیلوگرم قهرمان شدند.
وی بیــان کرد: همچنین فواد قربانی در وزن 85 کیلوگرم، بابک بابائی 90 کیلوگرم، علی 
غالمی 95 کیلوگرم، مســعود رجبی یکصد کیلوگرم و جمال یوســفی به اضافه یکصد 

کیلوگرم عنوان های برتر را کسب کردند.
خدابنده لو خاطرنشان کرد: در رشته بادی کالسیک محمد افتخاری بادی کالسیک دسته 
قدی اول، حمید عســگری بادی کالســیک دسته قدی دوم، ســیروان عباس زاده بادی 

کالسیک دسته قدی سوم، مهدی زنگنه بادی کالسیک دسته قدی چهارم و بهزاد ورمقانی 
بادی کالسیک دسته قدی پنجم عنوان های قهرمانی را به دست آوردند.

وی یادآور شد: در مسابقات رشته فیزیک نیز محمد حسین شمس الهی فیزیک دسته اول، 
محمد مهدی نظری فیزیک دسته دوم ، حامد بختیاری فیزیک دسته سوم، محمد مرادی 
حســین آبادی فیزیک دســته چهارم و محمد حمزه لو حسین آبادی فیزیک دسته پنجم 
بر ســکوی های قهرمانی ایستادند. رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام همدان افزود: 
محمد مهدی ابراهیمی در وزن منهای ۷5 و مهدی رمضانی در وزن به اضافه ۷5 کیلوگرم 

و همچنین مصطفی ابوالقاسمی پور در رشته مستر یک پیشکسوتان قهرمان شدند.
نفرات برتر این رقابت ها جوایز حضور در پیکارهای پرروش اندام قهرمانی کشــور را 

کسب کردند.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

بوکس همدان روی رینگ مدال آوری
 نوار موفقیت رشــته بوکس همدان در رده های ســنی پایه حاال 
به نوجوانان رسیده و عملکرد درخشــان بوکسورهای این استان در 
انتخابی تیم ملی واکنش تحســین برانگیز فدراســیون را نیز به دنبال 

داشته است. 
طرح استعدادسازی هیأت بوکس همدان که از چند سال قبل استارت 
خورد، حاال به ثمر نشسته و در اوج قرار گرفته است، درخشش قابل 
تحسین بوکســورهای نوجوان همدانی در مسابقات انتخابی تیم ملی 
که شــامگاه پنجشــنبه به میزبانی تهران به پایان رسید، حاصل همین 
استعدادســازی است.روزگاری بوکس همدان در قعر جدول دست و 
پنجه نرم می کرد اما مدیریت اصولی و هدفمند در سه چهار سال اخیر 
باعث شد تا این رشته رزمی از انزوا خارج شده و در قامت مدعی در 

سطح کشور مطرح شود.
توجه به رده های ســنی پایه، کســب میزبانی های مهم کشــوری و 
برگزاری دوره های تمرینی و آموزشی مستمر از ویژگی های مهم در 

موفقیت بوکس همدان به شمار می رود.
این روزها بوکســورهای همدانی در تمامی رده های ســنی مســیر 
موفقیت را در پیش گرفته اند و حاال در آســتانه مسابقات انتخابی تیم 

ملی درصدد کسب سهمیه هستند.
 نمره عالی برای بوکسورهای نوجوان

اوج درخشــش بوکسورهای همدانی در مســابقات انتخابی تیم ملی 
نوجوانان کشــور مشــاهده شــد، در این رقابت ها تیم ملی بوکس 
نوجوانان کشــور که از روز چهارشــنبه در سالن بوکس شهید همت 
ورزشگاه شهید شیرودی آغاز شــده بود، شامگاه پنجشنبه با معرفی 

نفرات برتر خاتمه یافت.
در این مســابقات 58 بوکســور نوجوان از ۲0 استان با هم به رقابت 
پرداختند وامیر حســین ضیا شــفیق از نوابغ بوکس همدان توانست 
در بــازی زیبا و قابل قبول حریف خود را شکســت دهد و به عنوان 

قهرمانی تیم ملی نوجوانان دست پیدا کند.
بــه گزارش ایرنا متین عابــدی در بازی نفس گیر بــه جایگاه نایب 
قهرمانی مســابقات قهرمانی تیم ملی نوجوانان بسنده کرد و بازی را 
به سهیل اهلل ورن حریف با تجربه البرزی خود که دارنده مدال طالی 

نوجوانان امسال بود ، واگذار کرد.
علی بیات دیگر بوکســور نخبه همدانی بود که با وجود برتری کامل 
به حریف خود در مرحله نیمه نهایی، به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه 

دست »واک  اوور« شد و هیأت ژوری او را بازنده اعالم کرد.
بــا این حال کادر فنــی تیم ملی نوجوانان ضمــن تقدیر از عملکرد 
درخشان این بوکسور همدانی، ســهمیه وی را برای اردوی تیم ملی 

محفوظ دانستند.
محمدرضا قاسمی دیگر بوکسور توانمند همدانی بود که به تازگی از 
رده نونهاالن به نوجوانان گام گذاشــت و با وجود عملکرد مطلوب 
خود، در نهایت با شکســت مقابل برتریــن بوکس وزن ۷5 کیلوگرم 

کشور از رسیدن به مدال بازماند.
علــی بیــات در وزن 46 کیلوگــرم، متین عابــدی در 60 کیلوگرم، 
محمدرضا قاســمی در ۷5 کیلوگرم و امیرحســین ضیا شفیق در 80 
کیلوگرم چهار بوکسور مســتعد همدانی حاضر در انتخابی تیم ملی 

نوجوانان بودند.
 درخشش بوکس همدان در پایه بی سابقه است

عضو شــورای فنی فدراســیون بوکس کشــور با تمجید از عملکرد 
بوکسورهای همدانی در رقابت های نوجوانان کشور گفت: درخشش 

بوکس همدان در رده های سنی پایه بی سابقه است.
سعید نوروزی افزود: همدان در گذشته روند روبه رشدی در رده های 
سنی پایه نداشت و فقط در رده بزرگساالن شاهد ظهور تک ستاره ها 
بودیم. این قهرمان ارزنده بوکس همدان که ســابقه مدال های آسیایی 
و بین المللی را دارد، اظهار داشــت: در واقع مدال آوری بوکسورهای 
همدانی در رده بزرگســاالن نیز محصول استعدادیابی نبود بلکه خود 

فرد برای کسب مدال و مقام تالش می کرد.
وی اضافه کرد: هم اکنون خوشــحالیم کــه بوکس همدان به وفاق و 
همدلی الزم رسیده و رئیس هیأت بوکس نیز از پیشکسوتان و بزرگان 
این رشته ورزشی برای پذیرش مسئولیت دعوت کرده است که همین 

رویکرد مسیر موفقیت بوکس را همواره می سازد.
نــوروزی افزود: حضور بزرگانی نظیر منوچهر هندی به عنوان رئیس 
هیأت بوکس شهرستان همدان قطع به یقین به اعتالی ورزش بوکس 
کمک می کند و این وحدت و همدلی آینده درخشانی را برای بوکس 

استان رقم می زند.

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی و 
پیاده روی تویسرکان برگزار شد

 همایــش بزرگ ورزش صبحگاهی و پیاده روی تویســرکان روز 
یکشنبه با حضور جمع کثیری از ورزشکاران این شهرستان برگزار شد.

در این همایش ۷00 ورزشــکار با هدف ایجاد شادی و نشاط در بین 
خانواده ها به میزبانی شهر فرسفج از توابع شهرستان تویسرکان حضور 

یافتند.
شرکت کنندگان در این همایش مسیر پارک شهدای گمنام این شهر به 

سمت کاروانسرای عباسی را پیمودند.
رئیــس اداره ورزش و جوانان تویســرکان در این همایش گفت: این 
شهرســتان آمادگی برگزاری همایش های بزرگ استانی و ملی را در 
حوزه ورزش دارد.به گزارش ایرنا علی حقیقی با اشاره به ظرفیت های 
بالقوه ورزش این شهرســتان اظهار داشــت: با حمایت های فرماندار 
و نماینده مردم تویســرکان در مجلس شورای اسالمی پیشرفت های 

خوبی در ورزش این شهرستان صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: افزایش امکانات و در دسترس بودن فضاهای ورزشی 
موجب ایجاد شــور و نشاط مردم به ویژه جوانان و نوجوان می شود 
و رویکرد دســتگاه ورزش شهرســتان تویســرکان نیز در این مسیر 
هدفگذاری شده است.حقیقی خاطرنشان کرد: براین اساس برگزاری 
همایش های عمومی و خانوادگی را در راستای رشد و اعتالی ورزش 
همگانی در دستور کار قرار داده ایم و تاکنون چندین برنامه مهم را در 

سطح شهرستان تویسرکان اجرایی کرده ایم.

اعزام تیم ملی فوتسال ناشنوایان به تایلند

 علی اکبر احمد وند در ترکیب تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان 
راهی تایلند شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ، اعضای 
تیم ملی فوتســال ناشنوایان کشــورمان جهت حضور پر قدرت در 
ســومین دوره مســابقات قهرمانی فوتسال آســیا / اقیانوسیه ۲019 
راهی تایلند شــدند در ترکیب تیم ملی فوتســال کشورمان علی اکبر 
احمد وند از اســتان همدان حضور دارد .الزم به ذکر اســت تیم ملی 
فوتســال ناشــنوایان ایران عنوان قهرمانی دوره قبلی این بازی ها را 
یدک کشــیده و بیســت و هفتم بهمن ماه برای دفاع از این جایگاه به 
مصاف رقیبان خود خواهد رفت . گفتنی است در اولین روز از سومین 
دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا / اقیانوسیه ۲019 تایلند تیم ملی 
فوتسال ناشنوایان ایران در اولین بازی خود به مصاف تیم چین رفتند 
که در پایان فوتسالیست های ناشنوا کشورمان با نتیجه پرگل 1۲ بر یک 

به پیروزی رسید .

 موقعیت جغرافیایــی منحصر به فرد و 
تنوع قومیتی در همدان باعث شده تا بازی 
های بومی محلی در روســتاها و عشــایر 
مورد اســتقبال قرار گیرد، توجه بیشــتر و 
هدفمند به این بازی ها می تواند به عنوان 
یــک دروازه طالیی زمینــه را برای رونق 
گردشگری روســتایی در سطح استان مهیا 

کند.
از دیرباز آوردگاه بازی های بومی و محلی 
بوده و همواره در فصول مختلف شــاهد 
برگزاری جشنواره ها و مسابقات متنوع و 
جذاب هســتیم که توجه گردشگران را نیز 

به دنبال داشته است.
جذابیت و تنوع بازی ها ســبب شــده تا 
روستاها نسبت به تداوم فعالیت آن به ویژه 
در مناســبت های خاص برنامه ریزی کنند 
و آنرا ابزاری مهم برای رونق گردشــگری 

می دانند.
البتــه در ایــن ۲ ســال اخیــر تجهیــز خانــه 
ــازی  ــق ب ــه رون ــز ب ــتایی نی ــای روس ه
هــای بومــی محلــی کمک شــایانی داشــته 
اســت و حداقــل امکانــات ورزشــی مــورد 
نیــاز بــرای فعــال ســازی ایــن بــازی هــا 

مهیــا شــده اســت.
مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری 
همــدان از بــازی هــای بومــی بــه عنــوان 
ــش  ــعه بخ ــرای توس ــی ب ــت طالی فرص
گردشــگری اســتان همــدان یــاد کــرد 
جذابیــت   ، تنــوع  داشــت:  اظهــار  و 
توجــه  هــا  بــازی  ایــن  اهمیــت  و 

گردشــگران را جلــب مــی کنــد.
مهــرداد نــادری فــر افــزود: ایــن بــازی هــا 
افــراد جامعــه بــه ویــژه گردشــگران را بــه 
ــاز مــی گردانــد و  دوران کودکــی خــود ب
خاطــرات ایــن دوره را تداعــی مــی کنــد.

وی اضافــه کــرد: بــرای نســل جــوان کــه 
ــه  ــازی هــای رایان ــر ب امــروزه تحــت تاثی
ــن  ــج ای ــز تروی ــی هســتند نی ای و واردات
ــی  ــد فرصــت مطلوب ــی توان ــا م ــازی ه ب
در راســتای پرداختــن بــه هویــت نیــاکان 

مــا باشــد.
ــادآور  ــر ی ــادری ف ــا ن ــزارش ایرن ــه گ ب
شــد: امــروزه بــا ســازماندهی ایــن بــازی 
ــطح  ــا در س ــم آنه ــزاری منظ ــا و برگ ه
روســتاها بــه ویــژه در فصــل بهــار و 
ــت  ــار جذابی ــوان در کن ــی ت ــتان، م تابس
هــای تاریخــی و طبیعــی اســتان همــدان، 
در  ویــژه  بــه  توســعه گردشــگری  در 
ــی  ــای بوم ــازی ه ــج ب ــا تروی روســتاها ب

ــرد. ــزی ک ــه ری برنام
 بازی های بومی محلی همدان، از 

روستا تا مسابقات جهانی
بازی هــای بومی محلی هرچنــد امروزه 
در بــزرگان طایفه های قومیتی روســتاها 
و عشــایر همدان تداعــی کننده خاطرات 

گذشته است اما نسل فعلی را فراتر از یک 
بازی، در آوردگاه مسابقات جهانی نیز قرار 

داده است.
فعالیت ورزشــکاران حاضر در بازی های 
بومی محلــی همدان هم اکنون از ســطح 
روســتاها فراتر رفته و به عنــوان آزمونه 
»پایلوت« پــرورش قهرمانان جهانی تبدیل 

شده است.
اهمیت بازی هــای بومی محلی و ورزش 
روســتایی سبب شده تا این بازی ها شکل 
رسمی در کشورهای مختلف جهان بگیرد 

و مسابقات متنوعی را به نمایش بگذارد.
بیشــتر کشورهای آسیای مرکزی با اهمیت 
شــمردن بازی های بومی محلی، نسبت به 
ســازماندهی آن و تبیین ضوابط و مقررات 

برگزاری مسابقات اقدام کنند.
در این بین اســتان همدان سهم بسزایی در 
کسب موفقیت های ارزنده برای کشورمان 

در این مسابقات داشته است.
امسال 19 ورزشکار ایرانی به رقابت های 
جهانی بازی های بومی محلی اعزام شــد 
که همدان با یازده بازیکن بیشــترین سهم 

را برخوردار بود.
نکتــه جالب اینکــه 13 مــدال رنگارنگ 
جهانی نیز نصیب ملی پوشان همدانی شد 
که نشــانگر تبدیل شدن این استان به یکی 
از قطب های اصلی بازی های بومی محلی 

در جهان است.
 52 بازی بومی محلی در اســتان 

همدان
رئیس هیأت روســتایی عشایری همدان با 
اشــاره به اینکه تنوع در بــازی های بومی 
محلی این اســتان فراوان است، گفت: هم 
اکنون 5۲ بازی بومی محلی در سطح استان 

فعال است.
نادری فر افزود: البتــه از این تعداد بازی، 

بــرای 6 بازی ضوابط و مقررات رســمی 
ایجاد شــده که در سطح استان به صورت 

مسابقه ای برگزار می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: نخســتین المپیاد 
ورزش روســتایی و جشــنواره بازی های 
بومی محلی را نیز امسال برگزار کردیم که 

استقبال بسیار خوبی صورت گرفت.
نادری فر بیان کرد: بازی های بومی بخشی 
از میراث فرهنگی ایرانیان در زمینه ورزش 

هســتند که عالوه بر جنبه های نشــاط و 
شادابی، پیوســتگی عمیقی با شیوه زندگی 
و معیشت مردم در دوره های گذشته داشته 
و از مهمتریــن اجزای فرهنگ هر شــهر 

محسوب می شوند.
وی اضافه کرد: ســوارکاری قیقاج، طناب 
کشــی، دال پالن، دســتمال قاپی، یک قل 
دوقل، پرش بــا گونی، کاله پران، خروس 
جنگی، لی لی ، هفت ســنگ، گردو بازی، 
چوب کشــی و وسطی از جمله بازی های 

مهــم و محبوب اهالی اقصی نقاط اســتان 
همدان است.

 فعالیت بیش از 6 هزار ورزشکار 
بومی محلی

ــتایی و  ــای روس ــأت ورزش ه ــس هی رئی
ــم  ــزود: ه ــدان اف ــی هم ــای بوم ــازی ه ب
اکنــون 6 هــزار و 800 ورزشــکار بــه 
ــه در ورزش هــای  صــورت ســازمان یافت
ــتان  ــن اس ــی ای ــی محل ــتایی و بوم روس

ــد. ــت دارن فعالی
احیــای  بــرای  همچنیــن  افــزود:  وی 
ورزش روســتایی بــه ویــژه تقویــت بــازی 
هــای بومــی محلــی، ســال قبــل 68 خانــه 
روســتایی را تجهیــز کردیــم و امســال نیــز 

ــز شــد. ــه دیگــر تجهی 14 خان
ــدد  ــرد: درص ــان ک ــر خاطرنش ــادری ف ن
ــه  ــه روســتایی دیگــر را ب هســتیم 10 خان

ــم. ــدازی کنی ــز و راه ان زودی تجهی
وی بیــان کــرد: بــا ســازماندهی بــازی هــا 
ــا  ــم آنه ــزاری منظ ــی و برگ ــی محل بوم
ــل  ــژه در فص ــه وی ــتاها ب ــطح روس در س
هــای بهــار و تابســتان، مــی تــوان در 
ــار جذابیــت هــای تاریخــی و طبیعــی  کن
ــگری  ــعه گردش ــدان، در توس ــتان هم اس
ــازی  ــج ب ــا تروی ــژه در روســتاها ب ــه وی ب

ــرد. ــزی ک ــه ری ــی برنام ــای بوم ه
نــادری فــر یــادآور شــد: ایــن بــازی 
ــعه  ــرای توس ــی را ب ــت طالی ــا فرص ه
ــژه توریســم ورزشــی  ــه وی گردشــگری ب
ایجــاد کــرده بــه ویــژه اینکــه بــرای نســل 

ــت دارد. ــی و جذابی ــوان تازگ ج
ــی  ــی محل ــای بوم ــازی ه ــزود: ب وی اف
ــت و  ــتگان اس ــا از گذش ــراث گرانبه می
ــا و گســترش آن در  ــه احی بایــد نســبت ب
بیــن نســل هــای مختلــف جامعــه تــالش 

ــم. کنی

ــرکت  ــازه ش ــكاد س ــرح چ ــاد ط ــرکت آم ــرات ش ــی تغيي آگه
ــی  ــه مل ــت ۱۳۳26 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئوليت مح ــا مس ب
ــورخ  ــره م ــت مدی ــه هيئ ــتناد صورتجلس ــه اس ۱۴00757758۴ ب

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی 22/۱0/۱۳97 تصميم
ــدود  ــدت نامح ــرای م ــره ب ــأت مدی ــی هي ــای اصل ــمت اعض ۱ - س
بــه شــرح ذیــل تعييــن گردیــد: آقــای مهــدی بهرامــی بــه شــماره 
ــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هيــأت مدیــره  ملــی ۳9۳270296۴ ب
خانــم ســميه مردانپــور بــه شــماره ملــی ۳860۱7۳57۱ بــه ســمت 
ــدگان حــق امضــاء : کليــه اســناد و  رئيــس هيــأت مدیــره 2 - دارن
ــی و اداری  ــور بانك ــن ام ــا و همچني ــادار قرارداده ــادی و به اوراق ع
ــا امضــاء آقــای مهــدی بهرامــی مدیرعامــل و عضــو هيــأت  تنهــا ب
مدیــره بــه همــراه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اداره کل ثبــت 
اســناد و امــالک اســتان همــدان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات 

غيرتجــاری همــدان 
)۳805۱5(

آگهی تغييرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی 
روستایی شهرســتان همدان موسسه غير تجاری به 
شماره ثبت ۱2 و شناسه ملی ۱082000۱027 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳0/08/۱۳97 
و برابر نامه شماره 7۱6/۳۴2/۱8 مورخ ۱2/09/۱۳97 
اداره تعاون روســتایی شهرستان همدان تصميمات 

ذیل اتخاذ شد: 
۱ - بازرســان شــرکت برای مدت یک سال مالی به 
قرار ذیل انتخــاب گردیدند: محمود بهادری وجدان 
باکدملی 6۴798۱069۴ به سمت بازرس اصلی آقای 
علی پوریا دیبا باکدملی ۳87۳950۳08 به ســمت 
بازرس علی البدل 2 - ترازنامه سود و زیان سال مالی 
96 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اســناد و 
امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری همدان 
)۳805۱7(

آگهی تغييرات شرکت اميد کشت شــرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
2۱26 و شناســه ملی ۱0۱0۱270287 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 2۱/08/۱۳97 تصميمات ذیل اتخاذ شــد : اعضاء هيئت مدیره 
به قرار ذیل برای مدت دوســال انتخاب گردیدند: آقای محمد توکلی مژده باکدملی 
۳99۱۱9۱۴۱5 آقای رضا توکلی مــژده باکدملی ۳99۱97۱۳۴8 آقای مصطفی توکلی 
مژده باکدملی۳99۱۱909۳۱ اداره کل ثبت اســناد و امالک استان همدان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاری همدان 
)۳805۱9(

آگهی تغييرات شرکت بهكار صنعت بهار الوند شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 2608 و شناســه ملی ۱۴006289056 به 
استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 25/۱0/۱۳97 تصميمات 

ذیل اتخاذ شد :
 ۱ - ســمت اعضا هيأت مدیره به قرار ذیل تعيين گردید : آقای 
محسن لشنی به کد ملی ۳9202797۳5 به سمت رئيس هيئت 
مدیره آقای مهدی لشنی به کد ملی ۳9۳28۴۳568 به سمت 
مدیرعامل و عضو اصلی هيئت مدیره آقای منوچهر جعفری به 

کدملی ۳9۳256۴0۳0 به سمت نایب رئيس هيئت مدیره 
2- کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقای مهدی 
لشنی به ســمت مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می 
باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاری مالیر )۳805۳6(

با  اميد کشت شرکت  تغييرات شــرکت  آگهی 
مسئوليت محدود به شماره ثبت 2۱26 و شناسه ملی 
۱0۱0۱270287 به اســتناد صورتجلسه هيئت مدیره 
مورخ 2۱/08/۱۳97 تصميمات ذیل اتخاذ شــد : -۱ 
ســمت اعضای هيأت مدیره بقرارذیل تعيين گردید: 
آقای محمــد توکلی مژده باکدملــی ۳99۱۱9۱۴۱5 
به ســمت مدیرعامل وعضوهيأت مدیره آقای رضا 
به ســمت  باکدملی ۳99۱97۱۳۴8  توکلی مــژده 
نایب رئيس هيأت مدیره آقای مصطفی توکلی مژده 
باکدملی۳99۱۱909۳۱ به ســمت رئيس هيأت مدیره 
-2 حق امضاء در کليه موارد به عهده مدیرعامل "به 
تنهایی" همراه با مهرشرکت معتبر ميباشد . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاری همدان 
)۳805۱8(

آگهی تغييرات شرکت بردیا طب هگمتانه شرکت تعاونی به شماره 
ثبت ۱۱۱50 و شناســه ملی ۱0820۱099۳0 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/08/۱۳96 و برابر مجوز شــماره 
۱0۱6۱/8 مورخ ۱6/05/۱۳97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 

همدان تصميمات ذیل اتخاذ شد: 
۱ - بازرسان شــرکت برای مدت یک ســال مالی به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند: 
خانم سارا صفار پور باکدملی ۱75۳758۳۱9 به سمت بازرس اصلی خانم 
سيده زهرا موسوی الغروی باکدملی 259۳60۳5۱8 به سمت بازرس علی 

البدل 
2 - ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال 95 مورد تصویب 

قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان همدان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری همدان
)۳805۴5( 

مادر دوســتان  مرغ  تغييرات شــرکت  آگهی 
شرکت تعاونی به شــماره ثبت ۱887 و شناسه ملی 
۱086۱۱۱۱6۱۱ به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 20/۱2/۱۳96 نشــانی مرکز اصلی 
عمليــات تعاونی از آدرس قبلی بــه آدرس جدید : 
استان همدان - شهرستان بهار - بخش صالح آباد - 
دهستان صالح آباد - روستا قشالق همه کسی-باغ 
آباد(- )صالح  ملكی-جاده  بهشت-خيابان شــهيد 

پالک 0- طبقه همكف با کدپســتی 65۳5۱۱5987 
منتقل گردید ودر تاریــخ ۱5/۱۱/۱۳97 در این اداره 
تحت شماره 87۳ و شناسه ملی ۱086۱۱۱۱6۱۱ به ثبت 
رسيد. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غيرتجاری بهار 

)۳805۳۴(

آگهی تغييرات شــرکت اســطوره عمران آریا 
شرکت با مســئوليت محدود به شماره ثبت ۱۳2۳ و 
شناســه ملی ۱0۳202۳۳۴9۱ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
۱8/۱0/۱۳97 تصميمات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - اعضای 
هيئت مدیــره برای مدت نامحدود بــه صورت زیر 

انتخاب شدند : 
داود سلگی به شــماره ملی ۳96۱88۴۳66 محمد 
فاطميه به شــماره ملــی ۳875822۱96 )خارج از 
شرکا( زینب شهرستانی به شماره ملی ۴7۱۱5888۱7 
)خارج از شــرکا( ایمان ســلكی به شــماره ملی 
۴060۱5772۴ )خارج از شرکا( اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری نهاوند 
)۳805۳5(

آگهي ابالغ اجرائیه 
بدینوســيله به وراث مدیون )راهن( مرحوم علي نجات حبيبوند، پرسيا 
حبيبوند و پرســتو حبيبوند و قدم خير سوري و زهرا حبيبوند و فاطمه 
حبيبوند و متعهد )وام گيرنده( شرکت خدمات مكانيزاسيون کشاورزي 
کوثر دشت نهاوند )سهامي خاص( و حسين چگني و صفا ده پهلوان )هر 
دو راهن( ابالغ مي گردد بانک کشاورزي نهاوند به موجب پرونده اجرایي 
کالسه 9700۳00 تشــكيلي در اجراي ثبت نهاوند موضوع اسناد رهني 
شــماره ۱9678 و ۱۳۴68 و ۱796 دفتر اسناد رسمي شماره 20 نهاوند 
جهت وصول مبلــغ 6۱960۱۳۱8 ریال بابت اصلي دیــن و روزانه مبلغ 
5۴۴086 ریال دیر کرد تا یوم الوصول عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه 
نموده است و چون برابر گزارش مأمور ابالغ )اداره پست( ابالغ واقعي در 
اقامتگاه مورث به شما ميسور نگردیده لذا برابر درخواست بستانكار طبق 
ماده ۱8 آیين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا مراتب یک نوبت در 
جراید کثيراالنتشار منتشر مي گردد چنانچه ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ 
انتشار آگهي نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات اجرایي 

عليه شما ادامه خواهد یافت.)م الف 257(
تاریخ انتشار97/۱۱/29

محمدعلي جلیلوند 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي ابالغ اجرائیه 
بدینوسيله به وراث مدیون )راهن( مرحوم علي نجات حبيبوند، پرسيا حبيبوند 
و پرستو حبيبوند و قدم خير سوري و زهرا حبيبوند و فاطمه حبيبوند و متعهد 
)وام گيرنده( شــرکت خدمات مكانيزاسيون کشــاورزي کوثر دشت نهاوند 
)سهامي خاص( و حسين چگني و صفا ده پهلوان )هر دو راهن( ابالغ مي گردد 
بانک کشاورزي نهاوند به موجب پرونده اجرایي کالسه 9700۳0۱ تشكيلي در 
اجراي ثبت نهاوند موضوع سند رهني شماره ۱9679 دفتر اسناد رسمي شماره 
20 نهاوند جهت وصول مبلغ 2۱۳۴۱82۳۱5 ریال بابت اصلي دین و روزانه مبلغ 
۱87۴07۴ ریال دیر کرد تا یوم الوصول عليه شــما مبادرت به صدور اجرائيه 
نموده اســت و چون برابر گزارش مأمور ابالغ )اداره پســت( ابالغ واقعي در 
اقامتگاه مورث به شما ميسور نگردیده لذا برابر درخواست بستانكار طبق ماده 
۱8 آیين نامه اجراي مفاد اســناد رسمي الزم االجرا مراتب یک نوبت در جراید 
کثيراالنتشار منتشر مي گردد چنانچه ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشار آگهي 
نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات اجرایي عليه شما ادامه 

خواهد یافت.)م الف 258(
تاریخ انتشار:97/۱۱/29

محمدعلي جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 
آگهی تغييرات شرکت اميد کشت شــرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 

2۱26 و شناسه ملی ۱0۱0۱270287 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 20/08/۱۳97 تصميمات ذیل اتخاذ شد : 

۱-آقــای محمدصادق توت زاری از ۳500000ریال ســرمایه خود طبق ســند صلح 
شماره 2۱09۴مورخ 29/9/۱۳97 صادره از دفترخانه اسنادرسمی شماره 28 همدان 
مبلغ 800000ریال به آقــای مصطفی توکلی مژده کدملی بشــماره ۳99۱۱909۳۱ 
و مبلغ 800000ریال بــه آقای رضا توکلی مژده کدملی بشــماره ۳99۱97۱۳۴8 و 
مبلــغ 800000ریال به آقای ســعيد توکلی مژده کدملی بشــماره ۳9۳۱۱9207۱ و 
مبلغ 800000ریال به اقای محمدتوکلی مژده کدملی بشــماره ۳99۱۱9۱۴۱5 و مبلغ 
۳00000ریال به آقای رســول توکلی مژده کدملی بشماره ۳99250۴۳60واگذار نمود 
و از شرکت خارج گردید ودیگرهيچگونه حق وسمتی درشرکت ندارد. - خانم فاطمه 
جعفری تمامی 500000ریال ســرمایه خود را طبق سند صلح فوق االشاره به رسول 
توکلی مژده به شــماره ملی۳99250۴۳60 واگذار نموده و از شــرکت خارج گردید 
ودیگرهيچگونه حق وسمتی درشــرکت ندارد. لذا اسامی شرکاء بعد از نقل و انتقال 

سهم الشرکه به شرح ذیل ميباشد : 
۱.آقای مصطفی توکلی مژده 800000ریال 2.آقای رضا توکلی مژده 800000ریال ۳.آقای 
سعيد توکلی مژده 800000ریال ۴.آقای محمد توکلی مژده 800000ریال 5.آقای رسول 
توکلی مژده 800000ریال -2 ماده ۱8 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: دارندگان 
حق امضاء مجاز را هيأت مدیره تعيين مينماید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری همدان 
)۳805۱6(

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره ۱۳9660۳260090007۱۴ مورخــه 96/۱۱/۱۱ هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي 
شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي حســن فرهادي فرزند اسماعيل به 
شماره شناسنامه 258۱ صادره از فامنين به شــماره ملي 5029595295 در اعياني شش 
دانگ بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ یک قطعه زمين مزروعي آبي به 
مساحت نود و دو هزار و هشتصد و سي و پنج مترمربع و سی و سه صدم مترمربع قسمتي از 
پالک 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان خریداري از مالكين رسمي آقایان 
سيدابوالقاســم عقيلي، یعقوب وکيلي، چراغعلي قنبري،محمد اسماعيل وکيلي، عزت اله 
مينایي، بيرامعلي قنبري، علي پاشــا حيدري، تقي رزاقي، حسن نظري، عبداله حسيني و 
علي حسيني محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار نخستين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.)م الف ۳۱۱(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳97/۱۱/۱۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۱۱/29
رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

بازی های بومی، دروازه طاليی 
در رونق گردشگری روستايی

با ســازماندهی بازی هاي 
برگزاری  و  محلــی  بومی 
منظــم آنهــا در ســطح 
فصل  در  ویژه  به  روستاها 
های بهار و تابســتان، می 
تــوان در کنــار جذابیت 
طبیعی  و  تاریخــی  های 
توسعه  در  همدان،  استان 
در  ویژه  به  گردشــگری 
روستاها با ترویج بازی های 

بومی برنامه ریزی کرد
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■ حدیث:
پيامبراکرم)ص(:

پيامبر خدا )ص( این آیه : »خود و خانواده تان را از آتش حفظ کنيد« را تالوت کرد. اصحاب 
گفتند: ای پيامبر خدا ! چگونه خانواده مان را از آتش حفظ کنيم؟ فرمود: 

»آنان را به آنچه خدا دوست می دارد، بخوانيد و از آنچه خدا ناخوش می دارد، نهی شان کنيد«. 
الدّر المنثور : ج 8 ص 225 نقاًل

■ دوبيتي:
خوشا آنانكه هر شامان ته وینند                                   سخن با ته گرند با ته نشينند
مو که پایم نبی کایم ته وینم                                           بشم آنان بوینم که ته وینند

معاون گردشگری خبر داد
تورهای خروجی 60 درصد کاهش پیدا کردند

 معاون گردشگری کشــور از کاهش 60 درصدی تورهای خروجی 
از کشــور خبــر داد. ولی تیموری با تاکید بر اینکه بــرآورد آژانس های 
گردشگری نشان می دهد آنها با 60 درصد کاهش خروج تورهای خارجی 
از ایران مواجه شده اند، گفت: »در چنین فضایی رونق توسعه گردشگری 
داخلی در اولویت است. دوازدهمین نمایشگاه گردشگری نیز می توانست 
فرصتی برای گردشگری داخلی باشد تا کسانی که می خواستند به جای 
سفرهای خارجی، مقصد دیگری را انتخاب کنند، از این نمایشگاه بهره 

الزم را ببرند.«
وي گفت: »تشویق سفرهای داخلی سیاست ماست. همچنین تشویق به 
سفرهای برنامه  ریزی شده در دستور کار ما قرار دارد. اگر به مردم بگوییم 
که ســفرهای برنامه  ریزی شده انجام دهند، قطعا ســفرهای آنها ارزان تر 
خواهد بود.به گزارش مهر،  ایرانی ها معموال این طور نیستند که 15 روز 
قبل از سفرشان برنامه ریزی کنند، ولی ما در این نمایشگاه این فرصت را 
برای آنها ایجاد کردیم که از مدت ها قبل برای ســفرهای نوروزی خود 
تصمیم بگیرند.« معاون گردشگری در زمینه تفاوت نرخ ویزاهای شینگن 
در میان آژانس های مســافرتی گفت: »آیین  نامه ای وجود دارد که در آن 
این موضوع هنوز اصالح نشده که باید جلوی آژانس های مسافرتی بند 
)ب( گرفته شود تا ویزای تک نفروشند. تا زمانی که این آیین  نامه اصالح 
نشود ما هم نمی توانیم جلوی آنها را بگیریم. با این وجود با اصل فروش 
ویزای تک توسط آژانس ها مخالف هستیم. با وزارت خارجه نیز صحبت 
کرده ایم که برخی از ســفارتخانه ها تنها با یک یا دو آژانس کار می کنند 
و تنهــا به آنها اجازه گرفتن ویزا را می دهند؛ اما آنها به ما گفته اند که این 

موضوع در اختیار سفارتخانه است و کاری نمی توان کرد.«

۱2 خانه بوم گردی در استان همدان فعال است

 معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
همــدان با بیان اینکه 30 خانه  بوم گردی در اســتان همدان وجود دارد، 

گفت: 1۲ مورد از این خانه ها فعال هستند.
علی خاکســار با بیان اینکه 30 خانه  بوم گردی در استان همدان وجود 
دارد که 1۲ مورد از این خانه ها فعال هستند، اظهارداشت: برای تقویت 
و توســعه بوم گردی در استان همدان تا سقف 4 میلیاردتومان به تناسب 
طرحی که توسط متقاضی یا سرمایه گذار برای ایجاد اقامتگاه بوم گردی 
ارائه دهد تســهیالت بانکی پرداخت می شــود. خاکسار عنوان کرد: هم 
اکنون اقامتگاه های بوم گردی استان همدان در روستای آق بالغ، مانیزان،  

وهنان، ورکانه، امزاجرد و ملحمدره دایر است.
معاون گردشــگری میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
همدان بابیان اینکه در پذیرش طرح ها برای ایجاد اقامتگاه های بوم گردی 
کیفیت طرح های ارائه شده اولویت است، گفت: تنها به دنبال کمیت گرایی 
در توسعه خانه های بوم گردی نبوده و نیستیم. وی گفت: متقاضی اجرای 
خانه بوم گردی باید ضوابطی مانند ایجاد آغل، آشــپزخانه سنتی، وسایل 
بهداشتی، موزه ابزار کشاورزی و صنایع دستی روستای هدف را در خانه 

بوم گردی یا مجاور آن مدنظر قرار دهد.
خاکســار با تاکید بر اینکه گردشــگران تنها برای اقامــت به خانه های 
بوم گردی مراجعه نمی کنند، عنوان کرد: آشنایی و حفظ و اشاعه فرهنگ 
اهالی روستا نیز از اهداف راه اندازی خانه های بوم گردی است که متولیان 

خانه های بوم گردی باید به آن توجه داشته باشند.
وی همچنین با بیان اینکه در راســتای ترویج ایرانگردی برنامه ای برای 
استان های غربی و شمال غربی در قالب کارگروه تورهای تلفیقی تعریف 
شــده به اجرا خواهــد درآمد، گفت: این برنامــه ضمن ترویج فرهنگ 
ســفرهای داخلی موجب تعریف مسیر مشخصی در مناطق غربی ایران 
است و بر این اساس به تدریج مسیر سفرهای گروهی در غالب تورهای 

مشارکتی در غرب کشور تعریف و اجرا خواهد شد.

اعالم برندگان جشنواره برلين 
 خرس طال به فرانسه رسید

 شصت و نهمین جشــنواره فیلم برلین با اعطای 
جایزه خرس طالیی بهترین فیلــم به »مترادف ها« از 
فرانســه و تقسیم ســایر جوایز به کار خود پایان داد. 
به گزارش ایسنا، هیأت داوران بخش رقابتی جشنواره 
برلین ۲019 به ریاست »ژولیت بینوش« بازیگر مطرح 
فرانسوی، فیلم فرانسوی زبان »مترادف ها« به کارگردانی 
»نــداو الپید« را به عنوان برنــده جایزه خرس طالی 
بهترین فیلم این رویداد سینمایی انتخاب کردند. این 
فیلم که داســتان فردی است که برای زندگی بهتر به 
پاریس پناه می بــرد جایزه بهترین فیلم بخش رقابتی 
جشــنواره از نــگاه هیأت داوران فیپرشــی )انجمن 

بین المللی منتقدان فیلم( را نیز از آن خود کرده بود.
 فیلم »مترادف هــا«، برنده خرس طالی 

جشنواره برلین 2۰۱۹
»فرانســو اوزون« دیگر ســینماگر فرانسوی نیز برای 
ساخت فیلم جدیدش با عنوان »به لطف خدا« برنده 
جایزه ویژه هیأت داوران )خرس نقره ای( شد. جایزه 
بهترین کارگردانی جشــنواره نیز به »آنجال شانلنک« 
برای ســاخت فیلم »من خانه بودم اما« رسید و جایزه 
خرس نقره ای )جایزه آلفرد بائر( نیز به فیلم »خرابکار 
سیستم« ساخته »نورا فینگ شیدت« اختصاص یافت. 
خرس نقره ای بهترین بازیگر مرد و زن برلیناله ۲019 
نیز به ترتیب به »وانگ جینگچون« و »یونگ می« هر 

دو برای بازی در فیلم »بدرود پسرم« اعطا شد. 

پله پله تا روستای 
چندهزار ساله غرب

 فرصت کمی تا آغــاز تعطیالت عید نوروز باقی  
مانده و برای یک سفر مفید و متفاوت در این ایام، چه 
بهتر که زودتر مقصد خود را انتخاب کنیم. در فرصت 
باقی مانده هر روز یک جاذبه را در پهنه وســیع ایران 
معرفی خواهیم کرد. مبنای معرفی این جاذبه ها که از 
میان جاذبه های ملموس و ناملموس هستند، بکر بودن، 
دور بودن نسبت به مرکز، اهمیت، متفاوت بودن و... 
است. برای آنکه بیشتر از این جاذبه ها بدانید، می توانید 

رد آنها را در اینترنت جست وجو کنید.
کردستان یکی از مقاصد بسیار دیدنی ایران است که 
شاید بســیاری از جاذبه های آن شناخته شده نباشد؛ 
بــرای همین همچنان مغفول مانده و بســیاری از آن 
بی خبرند. اما بد نیست از فرصت تعطیالت نوروزی 
استفاده کنید و سری به این استان غربی کشور بزنید و 
مکان های دیدنی آن را از نزدیک نظاره کنید.  از جمله 
مکان های دیدنی این استان، روستای پلکانی پالنگان 
است؛ روســتایی با معماری زیبا و قدمت چندهزار 
ســاله، در یک منطقه کوهســتانی و دره چشــم نواز 
تنگیور که در دل خود بیش از ۲0 چشــمه جوشــان 
را جای داده است. این روستا در 48 کیلومتری شمال 
غرب کامیاران، ابتدای اورامان قرار گرفته؛ روســتایی 
که تاریخ، تمدن، فرهنگ، طبیعــت و... را باهم دارد.  
همچنیــن رودخانه خروشــانی در این منطقه جاری 
است که صدای مداوم جریان آب به شما دائما یادآور 
می شود در دل طبیعت هستید؛ رودخانه ای که انتهایش 

به رودخانه سیروان می ریزد.
بقایای مســاجد، منازل قدیمی، گورستان تاریخی و 
قلعه پالنگان هم از جمله جاذبه های تاریخی این روستا 
به شــمار می آید. اگر در فصل بهار عازم این روســتا 
هستید خیلی خوش اقبال خواهید بود. چون می توانید 
به زندگی و فرهنگ عشایر ُکرد که به این منطقه کوچ 
کرده اند هم آشــنا شوید. عالوه بر این، کشک محلی، 
گیوه، گلیم، جاجیم، روغن و عســل طبیعی از جمله 
سوغاتی های پالنگان هستند که می توانید تهیه کرده و 
با خود بــه همراه آورید. آش دوینه، آش دوغ کردها، 
شلمین، آش پرپوله، ولوشه، غازینه و... خوردنی هایی 
است که برای شکم گردی در چند روز اقامت در این 
روستا پیشنهاد می شود و حسابی دلچسب خواهد بود.

جدیدترین تغییرات در بدن فضانورد ناسا 
اعالم شد

 سه سال بعد از بازگشت »اسکات کلی« فضانورد ناسا بعد از حدود 
یک ســال حضور در مدار زمین، پزشــکان در حال مقایسه وضعیت 
سالمت او با برادر دوقلویش هستند.به گزارش یاهونیوز، ناسا داده های 
فراوانی را در مورد وضعیت سالمت این فضانورد جمع آوری کرده و 
حاال این داده ها را با داده های مربوط به برادر دوقلوی وی که طی این 
مدت بر روی کره زمین حضور داشــته مقایسه کرده تا دریابد آیا سفر 
فضایی شــرایط جسمانی و فیزیکی اسکات کلی را بدتر کرده یا خیر.

مقایسه های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که حضور اسکات 
کلی در ایســتگاه فضایی بین المللی تاثیر مخربی بر روی سالمت وی 

نداشته است و در مجموع شرایط او امیدوارکننده است.

هوش مصنوعی که شاهکارهای ادبی 
می نویسد

 شــرکت اپن ای آی، سیستم هوش مصنوعی تازه ای ابداع کرده که 
قادر است جمالت انگلیسی را با دقت و کیفیت باالیی تولید کند، به گونه 
ای که انسان متوجه نمی شود این جمالت توسط ماشین نوشته شده اند.

به گزارش زددی نت، تا به امروز استفاده از سیستم های هوش مصنوعی 
برای نگارش متون ادبی به نتایج چندان درخشــانی منجر نشده بودند و 
این اولین باری است که محققان موفق به ابداع هوش مصنوعی در حوزه 
ادبیات با چنین دقت و ظرافتی شده اند.هوش مصنوعی یادشده با مطالعه و 
بهره گیری از حجم زیادی از متون ادبی ارزشمند نوشته شده توسط انسان 
ها که حجم آن بالغ بر 40 گیگابایت اســت، قادر به درک لحن سواالت 

طرح شده و ارائه پاسخ هایی متناسب با همان لحن است.

بزرگترین و درخشان ترین ابرماه 20۱9 در 
شرف وقوع

روز 19 فوریه بزرگترین و درخشــان ترین ابرماه سال جاری میالدی در 
آســمان قابل رویت خواهد بود. در این تاریخ فاصله ماه و زمین به کمترین 
میزان می رسد. به گزارش ان بی سی نیوز،در 19 فوریه )30 بهمن( بزرگترین 
و درخشان ترین ابرماه ۲019 میالدی در آسمان ظاهر می شود. در این تاریخ 
فاصله ماه و زمین به کمترین میزان یعنی حدود 365800 کیلومتر می رسد.

پدیده ابرماه در حقیقت ماه کاملی است که در نزدیک ترین فاصله با زمین 
قرار دارد. از آنجا که در این حالت فاصله ماه تا زمین کمتر اســت، بنابراین 
درخشان تر و بزرگتر دیده می شود. پاتریک هارتیگان می گوید: اگر با دقت 
به این رویداد نگاه کنید، متوجه می شوید تفاوت اندکی میان ابرماه و ماه کامل 

وجود دارد. گاهی اوقات ماه کامل در فوریه »ماه برفی« نیز نامیده می شود.

توسعه شبکه فیبرنوری از چهارمحال و 
بختیاری آغاز شد

 مجری طرح توســعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات گفت: 
عملیات طرح احداث 5هزار کیلومتر فیبرنوری در کشــور از اســتان 

چهارمحال و بختیاری آغاز شد. 
بــه گزارش مهر ، مهــرداد ترابیان گفت: در این طرح قرار اســت با 
همکاری شــرکت مخابرات ایران تا پایان شــهریور 98 نزدیک به 5 
هزار کیلومتر فیبرنوری در نقاط مختلف کشــور نصب و راه اندازی 
شود. البته ظرفیت بیشتری به استان های محروم اختصاص پیدا کرده 
اســت. مجری طرح توسعه ارتباطات روســتایی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات افزود: فیبرنوری زیرســاخت توســعه ارتباطات به 

حساب می آید.

 کاربرد های بیمارستانی و خانگی
 محققان کشور موفق به ساخت دستگاهی شدند که می تواند آب 
با منبع دریا، چاه و لوله کشی را به آب فوق خالص و بدون هیچگونه 
آلودگی تبدیل کند. به گزارش مهر، این روزها بسیاری از کشورهای 
دنیا درگیر مسائل مربوط به خشکسالی و کم آبی هستند و برای برون 
رفت از این مشکل، دست به دامن فناوریهای مختلف برای کمک به 
بارندگی بیشتر و دســتیابی به منابع آبی جدید شده اند. در این میان 
تکنولوژیهایی مانند شــیرین سازی و انواع تصفیه آب نیز مورد توجه 

قرار گرفته اند و در بسیاری از کشورها استفاده می شوند.
کشــور ما نیز در بســیاری از این فناوریها توانمندی و دستاوردهای 
خوبی کســب کرده است که می تواند برای جبران کم آبی و استفاده 

از آب سالم به کار رود.

سینـما

■ قد  س................................................... .قانون مورني 

■ قد  س2..............................................................  ترانه

■ فلسطين1............................. دزد و پري2 -تخت گاز

فلسطين 2...................................... مارموز- درساژ

■ سينما کانون.............. دزد و پري2 -پارادايس

■بهمن مالير.................................... ...........قانون 

مورفي- تخت گاز- دزد و پري2

■ آزادي تويسرکان.......   دزد و پري - قانون مورفي

■ فرهنگ کبودراهنگ...........................  قانون مورفي

 مریم مقدم «

 روز گذشته ســالن همایش هاي چشم انداز 
هتل باباطاهر همدان شــاهد گردهمایي بیش از 
هفتاد راهنماي گردشــگري داراي حق رأي بود 
همه آمده بودند تا بار دیگر با انتخابي کارشناسانه 

یک هیأت مدیره پایه کار را انتخاب کنند.
 از بدو ورود در ســالن محل رای گیری مي شد 
جو سنگین حاکم بر تصمیم گیري ها و رایزني ها 
بین اعضــا را درک کرد آنها که پیش از این پاي 
کار بودند گزارش عملکردهایشان را پیش روي 
قرار داده بودند تا جوابگوي سوال هاي احتمالي 

اعضا باشند.
آنها نیز که قرار بود براي نخستین بار وارد میدان 
شوند با برگه اي از یک رزومه و تعدادي اهداف 
مشابه به هم در مجمع حاضر شده بودند. داستان 
تشــکیل انجمن صنفي راهنمایان گردشــگري 
همــدان به ســال 1389 برمي گــردد زماني که 
تعداد این راهنمایان که داراي کارت شناســایي 
و تأییدیه از ســازمان میراث فرهنگي هســتند 
آنقدر کم بود که گاهي مجمع انتخاباتشــان هم 

به حدنصاب نمي رسید.
 امــا حــاال بــه غیــر از هفتــاد نفــر واجــد 
تعــداد  یــک  رأي دهــي  بــراي  صالحیــت 
ــا وارد  ــد ت ــا مي کنن ــز خــود را مهی بیشــتري نی
میــدان انتخــاب در ســال هاي آتــي شــوند. 
ــر  اهمیــت ایــن قشــر در حــوزه گردشــگري ب

ــر پوشــیده  ــال و تصمیم گی ــز فع ــچ برنامه ری هی
ــن  ــر ای ــه ب ــواره هم ــه هم ــرا ک ــت ، چ نیس
ــگري  ــت گردش ــاني صنع ــان پیش ــد این باورن
هســتند کــه اگــر داراي صالحیــت، فــن بیــان، 
دانــش گردشــگري و ارتباطــات موثــر بــا 
ــد ســکان  ــدد نباشــند نمي توانن ــاي متع ارگان ه
مدیریتــي در همایش هــا، ســمینارها و میزبانــي 
از میهمانــان رده عالــي را بــا مهــارت در اســتان 

ــد. ــه دســت بگیرن ب
شــواهد و مســتندات خبری و تاییــد مدیران 
ارگانهــای متعــدد دولتی بیانگر آن اســت که 
هیأت مدیره پیشــین داراي عملکرد قابل قبول 
و تأثیرگــذاري در حــوزه گردشــگري ملــي، 
بین المللي و حتي اســتاني اســت چــرا که در 
کارنامه کاري خود ســوابق درخشاني از حضور 
برنامه هــاي حائــز اهمیتي چون  و مدیریــت 
جهانگردي،  راهنمایــان  کنوانســیون  برگزاري 
کنفرانــس بین المللــي همــدان ۲018 همزمان 
با حضــور اعضــاي ACD و مدیریت بخش 
تأثیرگذار از برگزاري اجالس جهاني گردشگري 

UNWTO را در کارنامه خود داشتند.
در انتخابــات روز گذشــته امــا رد پایــي از 
اعضــاي پیشــین هیــأت مدیــره بــراي کاندیــدا 
ــد  ــد بودن ــي معتق ــد برخ ــده نمي ش ــدن دی ش
ــتگي  ــد دس ــي و چن ــت حواش ــا از مدیری آنه
کــه اخیــراً دامــن فعالیــت ایــن انجمــن را 

ــي  ــد برخ ــده بودن ــته ش ــت خس ــه اس گرفت
ــاي  ــه برنامه ه ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــز ب نی
ــش  ــخص تري را پی ــداف مش ــا اه ــر ب بزرگت
ــدا  ــرادي کاندی ــب اف ــه هــر ترتی ــد ب روي دارن
شــدند کــه گــر چــه داراي چهره هــاي جــوان، 
امــا در  تحصیل کــرده و خوش نــام هســتند 
ــا  ــادي از آنه ــت زی ــي فعالی ــاي اجرای پروژه ه
تــا بــه امــروز انعــکاس نیافتــه اســت،  افــرادي 
کــه رأي را بــراي حضــور در ایــن انجمــن روز 

گذشــته کســب کردند راه ســختي را پیش روي 
ــه مســیر طــي شــده  ــد داشــت چــرا ک خواهن
پیــش از آنهــا ماالمــال از موفقیــت و خروجــي 
کارهــا مــورد تأییــد ارگان هــاي متعــدد اســت.

حاال باید منتظر مانــد و دید آیا حضور اعضاي 
هیأت مدیــره منتخب در صحنــه و برنامه هاي 
گردشگري همچون گذشته آنقدر پررنگ هست 
که گاهي حتي برخي برنامه ها و جلسات به دلیل 
عدم حضور اعضاي پیشــین به تعویق مي افتاد و 
آیا آنقدر مراوداتشــان گســترده خواهد شد که 
بتواننــد در تبیین اهداف و سیاســت هاي پیش 

روي حوزه گردشگري تأثیرگذار باشد .
به هر ترتیب در انتخابات ۲8 بهمن ماه ســجاد 
عزتــي، هادي نظري، مریم خندان و محمد رضا 
احقر توانستند بیشترین آرا را براي عضویت در 

هیأت مدیره و بازرس کسب کنند.
پس از اعالم نتایج بهنام افتخاریان رئیس هیأت 
مدیره پیشین انجمن صنفي راهنمایان گردشگري 
با بیــان جمالتي مبني بر آنکه تا به امروز تالش 
کرده اســت هیچ حقي ناحق نشــود و جایگاه 
حقوقــي راهنمایان در برنامه هاي متعدد اســتان 
حفظ شود و برنامه هاي منسجمي در عرصه ملي 
و بین المللي به اجرا درآورد مســئولیت خود را 
بــه منتخبین جوان و تازه وارد ســپرد و از اعضا 
خواست تا در حمایت از افراد تازه وارد کوتاهي 

نکند. 

ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  بــا حکــم   
عنــوان  بــه  مرادی نــور  علــی  اســالمی، 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  سرپرســت 
اســالمی اســتان همــدان منصــوب شــد . بــه 
گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان همــدان، ســید عبــاس 
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  صالحــی، وزی
در حکمــی علــی مــرادی نــور، معــاون اداری 
و مالــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان همــدان را بــه عنــوان سرپرســت 

ــرد.  ــی ک ــن اداره کل معرف ای
در ایــن حکــم آمــده اســت: » نظــر بــه ســوابق 
اداری و اجرایــی شــما، بــه موجــب ایــن 
حکــم بــه عنــوان سرپرســت اداره کل فرهنــگ 
ــوب  ــدان منص ــتان هم ــالمی اس ــاد اس و ارش
ــف  ــد اســت در انجــام وظای ــی شــوید. امی م

ــد باشــید.«  ــق و مؤی ــه موف محول
مبنــی  اخیــر زمزمــه هایــی  طــی هفتــه 
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــتعفای مدی ــر اس ب
اســالمی اســتان همــدان در فضــای مجــازی 
ــدی  ــره چن ــه باالخ ــا اینک ــت ت ــود داش وج
پیــش علیرضــا درویش نــژاد کــه ســکان 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همــدان 
برخــی  از  نقــل  بــه  داشــت  برعهــده  را 
ــتعفا  ــل شــخصی اس ــه دالی ــا ب مســئوالن  بن
داد ، البتــه برخــی دیگــر دلیــل ایــن اســتعفا 
را برگــزاری کنســرتهای متعــدد چندمــاه 
ولــی   کردنــد  اعــالم  همــدان  در  اخیــر 
ــتعفای  ــد اس ــس از تایی ــدان پ ــتاندار هم اس
ــن  ــه ای ــخ ب ــر در پاس ــای اخی وی در روزه
ــرکل  ــتعفای مدی ــود ؛  اس ــه ب ــات گفت ابهام
برگــزاری  بــه  همــدان  اســتان  ارشــاد 

ــت. ــی نداش ــا ربط ــرت ه کنس
آییــن تودیع و  سیدســعید شــاهرخی که در 
همدان سخن  اســتاندار  سیاسی  معاون  معارفه 
می گفت با اشاره به موضوع استعفای مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی استان همدان با بیان 
اینکه سیاســت های حاکم در اســتان همدان 
قائل به شــخص نیســت، گفت: تمــام برنامه 
هایی که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
سراســر کشــور تعریف و تبیین می کند باید 

باشد. یکسان 
مدیــرکل  اســتعفای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــدان  ــتان هم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــرتها، اداره  ــزاری کنس ــه برگ ــی ب ــچ ربط هی
ــوان  ــت، عن ــیقی نداش ــروه موس ــاد و گ ارش
کــرد: وی بــه دلیــل مشــکالت شــخصی ادامــه 
خدمتــش در اســتان همــدان تحــت هیــچ 

ــود. ــن نب ــرایطی ممک ش
گفتنــی اســت؛ علیرضــا درویــش نــژاد تیرمــاه 
امســال بــه عنــوان مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
ــه کار  ــغول ب ــدان مش ــتان هم ــالمی در اس اس
ــال 93 در  ــز از س ــل از آن نی ــود و قب ــده ب ش
جایــگاه مدیرکلــی ارشــاد هرمــزگان مشــغول 

فعالیــت بــوده اســت.
ــری  ــز کــه دارای دکت ــور نی ــرادی ن  علــی م
علــوم سیاســی از دانشــگاه علــوم تحقیقــات 
ــل  ــوابقی از قبی ــن س ــش از ای ــت ٫  پی اس
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  رئیــس 
و  فرهنــگ  اداره  ؛ رئیــس  رزن  شهرســتان 
ارشــاد اســالمی شهرســتان همــدان ؛ معــاون 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  مالــی  اداری 
اســالمی اســتان همــدان را در کارنامــه کاری 

ــود دارد. خ

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان منصوب شد

انجمن صنفی راهنمايان گردشگری همدان رو به کدام راه است

يک انتخابات 
 چند نکته و چند حاشیه 

راهنمایــان  اهمیــت 
حــوزه  در  گردشــگري 
گردشــگري بــر هیــچ 
و  فعــال  برنامه ریــز 
تصمیم گیر پوشیده نیست 
، چرا کــه همواره همه بر 
پیشاني  اینان  باورند  این 
صنعت گردشگري هستند


