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همدانى ها
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معاون سياسى و امنيتى 
استان برنامه ارائه دهد

 بــا معرفى آزادبخت بــه عنوان معاون 
سياســى و امنيتى اســتاندار، تكليف اين 
معاونت بسيار مهم و حساس مشخص شد 
تا حوزه سياسى اســتان در دوره مديريت 

جديد فصل تازه اى را تجربه كند.

محورهايى از بيانيه مهم رهبرى به مناسبت محورهايى از بيانيه مهم رهبرى به مناسبت 4040 سالگى انقالب سالگى انقالب
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان

■ عملكرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره بردارى
■ كلنگ زنى
■ توانمنديها

■ مقايسه از آنچه بوديم وآنچه هستيم
■ بررسى40 سال خدمت رسانى به مردم

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مصطفى آزادبخت 
 معاون محترم سياسى امنيتى استاندار همدان

انتصاب شايسته حضرتعالى كه بيانگر تعهد، كارآمدى 
و شايستگى هاى برجسته شما در صحنه هاى خدمت 
به نظام و ميهن اســالمى اســت را صميمانه تبريك 
و تهنيــت عرض نمــوده و از درگاه ايزد منان مزيد 
توفيقات براى خدمتى سرشار از رشد و شكوفايى و 

تحقق اهداف بزرگ برايتان مسالت داريم.
شكوفايى و  ىتى سرشار از رشد وو توفيقات براى خدم

برايتان مسالت دارريم.م. تحقق اهداف بزرگگگ

شركت معادن سرمك

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

مديران ناراضي از 
راه  وشهرسازي

چالش هاي 
بازآفريني شهري 
صداي مديران را 

درآورد
■ شهردار مالير: تبعيض قايل 

مي شويد
■ مديركل تبليغات: ديگر به 

جلسات نمي آيم

شت
ددا

كمي هم به فكر عاقبت يا
خودمان باشيم

 يكي از اين آشــنايان كه اصًال ول كن ماه 
هم نيست، اخيراً تماس گرفته و بدون مقدمه 
از من خواست بنويسم! من هم مثل خودش 

بي مقدمه پرسيدم چي بنويسم..
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شانزدهمين نمايشگاه محصوالت آرايشى، بهداشتى و 
شوينده همدان تا فردا ادامه دارد

استقبال مردم
 از آرايشي بهداشتي هاي گياهي

بلوار باغ بهشت
 مرگبارترين نقطه همدان

 نشست هم انديشــى 20 عضو ايران 
كه وابسته به سازمان جهانى جهانگردى 
هستند،  در غرفه همدان در دوازدهمين 
نمايشگاه بين المللى گردشگرى  برگزار 

شد.
اين نمايشــگاه از 23 تــا 26 بهمن ماه 

پذيراى عالقمندان است.
غرفــه همدان در نمايشــگاه برپاســت 
و شــركت عليصدر، دهكــده گنجنامه، 
ماليــر،  فرمانــدارى  و  شــهردارى 
شهردارى همدان، شهر جهانى الله جين، 
بوم گردى ها، هتلداران و فنى و حرفه اى 
استان در اين غرفه توانمندى هاى همدان 

را به نمايش گذاشته است .
 توانمنــدى مراكز اقامتــى و پذيرايى، 
مراكز تفريحى، صنايع دستى و سوغات، 

شــهرهاى ملى و جهانى و اقامتگاه هاى 
بومگردى در اين نمايشگاه ارائه شد.

همدان ســه عضو در ســازمان جهانى 
گردشگرى دارد  و ورك شاپ سفال نيز 

در اين غرفه پيش بينى شده است.
 امســال همدان برنامه آئينى براى اجرا 
در نمايشگاه ندارد ، نشست هم انديشى 
20 عضــو وابســته به ســازمان جهانى 
جهانگردى كشــورمان امــروز در غرفه 

همدان برگزار شد.
در ايــن نشســت مديــر تبليغــات و 
ــى  ــراث فرهنگ ــازمان مي ــى  س بازارياب
صنايــع دســتى و گردشــگرى از برنامــه 
ريــزى بــراى راه انــدازى دبيرخانــه 
هــدف  روســتاهاى  جهانــى  شــبكه 

گردشــگرى در همــدان خبــر داد.

ــيه  ــى در حاش ــم الريجان ــد ابراهي محم
ــد از دوازدهميــن نمايشــگاه بيــن  بازدي
ــان  ــا بي ــران ب ــگرى ته ــى گردش الملل
اينكــه يكــى از مصوبــات ACD ايجــاد 
هــدف  روســتاهاى  جهانــى  شــبكه 
ــى  ــرد: يك ــوان ك ــود، عن ــگرى ب گردش
از پنــج توافــق مــا بــا ســازمان جهانــى 
UNWTO گردشــگرى در اجــالس
ــود  ــوع ب ــن موض ــس ازACD  همي پ
ــال  ــوان س ــه عن ــال 2020 ب ــه س چراك
ــده  ــرح ش ــم مط ــتاها و اكوتوريس روس

اســت.
وى بابيــان اينكــه يكــى از پــروژه هــاى 
ــبكه  ــد ايجــاد ش ــى توان ــال 2020 م س
جهانــى روســتاهاى هــدف گردشــگرى 
روســتاهاى  تمــام  گفــت:  باشــد، 

گردشــگرى جهــان در ايــن شــبكه 
ــد. ــد ش ــو خواهن عض

الريجانــى بــا بيان اينكه مدنظر اســت 
دبيرخانه شبكه جهانى روستاهاى هدف 
گردشــگرى را در همــدان پايه گذارى 
ACDكنيم چراكه مصوبــه اول آن در
UNWTO اجــالس  در  و  نهايــى 
پيگيرى شده است، گفت: ظرفيت ايجاد 
دبيرخانه شبكه جهانى روستاهاى هدف 

گردشگرى در همدان فراهم است.
گفتنى اســت ؛ دوازدهمين نمايشــگاه 
بين المللى گردشــگرى تهران از  23 تا 
26 بهمــن، محل دائمى نمايشــگاه هاى 
بين المللــى تهران ميزبان 660 شــركت 
ايرانى و 57 شــركت خارجى در حوزه 
گردشــگرى از 31 اســتان و 12 كشور 
خواهــد بود؛ نمايشــگاهى كــه معاون 
گردشــگرى كشــور از آن بــا هــدف 
پيشــبرد دو رويكرد ياد مى كند؛ رويكرد 
اول معرفــى توانمندى ها و ظرفيت هاى 
كشور در زمينه جذب گردشگر است و 
رويكــرد دوم ايجاد فرصتى براى تعامل 
تا  گردشگرى  صنعت  دســت اندركاران 
در نهايت بــه هدفى بزرگ تر كه معرفى 
ظرفيت ها در ســطح بين المللى اســت 

دست پيدا كنند.
غرفــه اى در ســالن A/38 نمايشــگاه  
بين المللى تهران در اختيار استان همدان 
قرار دارد  تا در اين ســه روز با اجراى 

ده ها برنامه  به معرف همدان باشد .

مدير تبليغات و بازاريابى  سازمان ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى خبر داد

ايجاد دبيرخانه شبكه جهانى روستاهاى هدف گردشگرى در همدان

استاندار درآيين معارفه معاون خود:

وحدت بين جريان هاي سياسي ايجاد شود
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 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها
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خبرخبر

گزارشى از فلج اطفال در همدان نداريم
 رئيس مركز بهداشت همدان با بيان اينكه در همدان گزارشى از فلج اطفال نداريم و مردم نبايد نگران نباشند گفت: در حال 
حاضر جز برنامه عادى واكسيناسيون در استان طرح ديگرى اجرايى نمى شود و اگر اعالم شود به مردم فراخوان خواهيم داد. 
محمد خيرانديش با اشــاره به آغاز طرح ملى تكميل واكسيناســيون فلج اطفال (IPV) اظهار كرد: اين طرح فعًال در اســتان 

همدان اجرا نمى شود.
وى با اشــاره به اينكه خوشبختانه موردى از بيمارى فلج اطفال در استان همدان گزارش نشده است گفت: طرح ملى تكميل 

واكسيناسيون فلج اطفال، طرح پوششى بوده كه فعًال در هشت استان اجرايى مى شود.
رئيس مركز بهداشت همدان در گفت وگو با فارس با تاكيد به اينكه وزارت بهداشت هشت استان را در اولويت اين طرح قرار 

داده است خاطرنشان كرد: همدان جزو هشت استان نيست اما ممكن است ابالغ شود كه به آنها بپيونديم.
وى با بيان اينكه وزارت بهداشت واكسن فلج اطفال را در اختيار استان ها قرار مى دهد و ما نيز پيگير هستيم گفت: اين موضوع 
به صورت استانى در حال پيگيرى است.خيرانديش با بيان اينكه مردم همدان نبايد نگران بيمارى فلج اطفال باشند افزود: در 
برخى از استان هاى شرقى نگرانى نسبت به بيمارى فلج اطفال وجود داشت به همين دليل طرح واكسيناسيون آغاز شده است.

بلوار باغ بهشت، مرگبارترين نقطه همدان
 رئيس پليس راه استان همدان با بيان اينكه بلوار باغ بهشت همدان بيشترين تصادفات فوتى را شامل مى شود، آمار تصادفات 
جرحى را در بلوار امام خمينى بيشتر از ديگر بلوارها دانست. على فكرى در نشست شوراى هماهنگى ترافيك استان همدان، 
در توضيح اين خبر بيان كرد: بســيارى از تصادفات در بلوارهاى اصلى رخ مى دهند كه كه آمار تصادفات در بلوارهاى اصلى 

بيش از معابر درون شهرى ديگر هستند. 
وى ادامه داد: عمده علت اين تصادفات سرعت باالى خودروها بوده كه در سال جارى 54 نفر در معابر شهرى بر اثر تصادف 
فوت شــدند كه خوشبختانه نسبت به سال گذشته 19 درصد كاهش داشــته ايم و 2هزار 283 نفر نيز بر اثر تصادف مجروح 

شده اند كه 98 نفر نسبت به سال گذشته كاهش داشته است. 
به گزارش ايســنا، فكرى با اشاره به افزايش تصادفات منجر به خســارت نسبت به سال گذشته عنوان كرد: به علت افزايش 
قيمت قطعات خودرو و تورم، اعالم  تصادفات منجر به خسارت به پليس راهور نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. 

وى تصريح كرد: بيشترين تصادفات منجر به فوت در شهرستان هاى بهار با 30 فوتى، مالير با 6 نفر و اسدآباد با 5 فوتى بوده 
و كمترين آن در نهاوند، كبودرآهنگ و  همدان بوده است.

اشتغال 367 معلول در سال جارى
 معاون مشاركت هاى مردمى ســازمان بهزيستى استان همدان از 

اشتغال 367 معلول در سال جارى خبرداد . 
حميدا... فارسى با اشاره به 5 ميليارد و 200 ميليون تومان تسهيالت 
ارئه شــده براى ايجاد اشتغال معلولين در سال جارى، گفت: سازمان 
بهزيستى از سه روش اشتغال زايى، بيمه خويش فرما و كارفرما اقدام 
به اشــتغال زايى 200 معلول روســتايى و 167 معلول شهرى كرده 

است . 
وى در گفت وگو با ايســنا در تشــريح نحوه عملكرد بيمه كارفرما 
براى اشــتغال معلولين، مطرح كرد: در صورتى كه كارفرمايى اقدام 
به استخدام فرد معلول تحت پوشش كرده باشد، سازمان بهزيستى به 
ازاى هر مددجو 23 درصد ( 60 ماه) از بيمه فرد اســتخدام شده را 
مى پردازد؛ همچنين به ازاى هر مددجو اســتخدام شده مبلغى بالغ بر 

1 ميليون تومان به كارفرما اعطا مى شود . 
فارســى در رابطه با شغل هاى تحت حمايت سازمان بهزيستى براى 
معلوالن، افزود: شغل هاى خدماتى مانند كامپيوترى، سوپرماركت و 
روغن گيرى از جمله شغل هاى شهرى قابل حمايت بهزيستى براى 

معلوالن هستند . 
وى ادامه داد: دامدارى، خياطى و كشــاورزى نيز از ديگر شغل هاى 

روستايى تحت حمايت سازمان بهزيستى هستند . 
معاون مشاركت هاى مردمى ســازمان بهزيستى استان همدان با بيان 
اينكه شهرستان همدان و قهاوند بيشترين بخش شهرى را در اشتغال 
افراد داراى معلوليت شــامل شــده اند، اظهار كرد: روستاهاى توابع 
شهرستان هاى رزن، كبودرآهنگ، فامنين و اسدآباد نيز بيشترين زمينه 

كارآفرينى را براى معلوالن داشته اند . 
وى بــا اشــاره بــه 1487 معلــول بيــكار در رده ســنى بيــن 18 تــا 
55 ســال، عنــوان كــرد: براســاس مكاتبــات صــورت گرفتــه، قــرار 
اســت در آزمون هــاى فراگيــر ادارات دولتــى هماننــد كميته امــداد 
ــى  ــا تمام ــران و ي ــهيد و امورايثارگ ــاد ش ــى (ره) و بني امام خمين
ــت هســتند، 3 ــتاندارى مشــغول فعالي ــر اس ــر نظ ــه زي ــى ك ادارات
ــوالن تحــت  ــه معل ــان را ب ــتخدامى خودش ــهميه اس درصــد از س

ــد.  پوشــش بهزيســتى اختصــاص دهن

20 هزار و 117 سند مالكيت روستايى 
در مالير صادر شد

 مدير بنياد مسكن انقالب اســالمى مالير گفت: از ابتداى طرح 
صدور سند مالكيت روســتايى تاكنون، براى 26 هزارو 817 واحد 
مســكن روستايى اين شهرستان نقشــه ثبتى تهيه و تعداد 20 هزارو 

117 فقره سند صادر و تحويل متقاضيان شده است.
داود سورى اظهار داشت: از اين تعداد سند تحويل شده، 17 هزارو 
114 فقره مربوط به اماكن روســتايى و سه هزارو سه فقره مربوط به 

واحدهاى مسكونى شهرهاى زير 25 هزار تن است.
مدير بنياد مســكن انقالب اســالمى مالير اضافه كرد: اين طرح از 
ســال 80 آغاز شده و اســتان همدان در اين زمينه داراى رتبه برتر 

كشورى است. 
ــت در  ــام دول ــه اهتم ــا  اشــاره ب ــا ب ــا ايرن وى در گفــت و گــو ب
نوســازى و مقــاوم ســازى مســكن روســتايى، كل رقــم تســهيالت 
مصــوب ايــن شهرســتان در مقــاوم ســازى مســكن روســتايى را 2

ــال شــامل 21 هــزارو 500 فقــره ســهميه  ــارد ري هــزارو 510 ميلي
عنــوان كــرد.

ســورى ادامه داد: تاكنون از اين تعداد 17 هــزارو 500 فقره ابالغ 
و 16 هزارو 28 فقره مســكن روســتايى براى نوسازى عقد قرارداد 

شده است. 
وى تعداد كل واحدهاى مســكن روستايى مالير را 26 هزارو 692
واحد عنوان كرد و افزود: تاكنون مقاوم ســازى 15 هزارو 519 فقره 
مســكن روستايى در اين شهرستان معادل 53 درصد به اتمام رسيده 

است.
مدير بنياد مسكن مالير گفت: تســهيالت ابالغى نوسازى و مقاوم 
سازى مسكن روستايى در ســال جارى يكهزارو 800 فقره به مبلغ 

450 ميليارد ريال است.

معاون سياسى و امنيتى استان 
برنامه ارائه دهد

ــى  ــى و امنيت ــاون سياس ــوان مع ــه عن ــت ب ــى آزادبخ ــا معرف  ب
اســتاندار، تكليــف ايــن معاونــت بســيار مهــم و حســاس مشــخص 
ــد فصــل  ــت جدي ــتان در دوره مديري ــا حــوزه سياســى اس شــد ت

ــد. ــه كن ــازه اى را تجرب ت
بــه طور معمول هر مديــر جديدى كه عهده دار مســئوليتى در يك 
مجموعه مى شــود، برنامه ها و طرح هايى را  ارائه و بعدها عملياتى 

مى كند.
در جلسه معارفه ديروز آنچه معاون سياسى و امنيتى جديد بر آن تاكيد 

داشت، اين بود كه مسير را ادامه خواهد داد.
اين نكته از جهتى كه بر تداوم برنامه هاى كالن استان كه قطعا منطبق 
با سياست هاى دولت تاكيد دارد، كامال واضح و روشن است. اما اين 
رويكرد اگر به معناى حفظ وضع موجود باشــد، براى افكار عمومى  

چندان قابل هضم نخواهد بود.
انتظار بر آن است كه در عين توجه  به سياست هاى ابالغى و تالش 
براى اجراى برنامه هاى كالن، متناسب با شرايط، نيازها و اولويت هاى 
اســتان، شــاهد ابتكار و خالقيت نيز  باشــيم تا حوزه سياسى استان 

متحول گردد.
بر اين اساس شايسته اســت معاون سياسى و امنيتى جديد استان در 

راستاى ايجاد تحوالت مثبت در حوزه سياسى، برنامه ارائه دهد.
با توجه به  جايگاه مهم و حســاس حوزه سياســى و امنيتى استان و 
انتظاراتى كه افكار عمومى از اين حوزه دارند، داشتن برنامه اى منسجم 

كه همه جوانب در آن لحاظ شود، ضرورتى اجتناب ناپذير است. 
شرايط و مقتضيات فضاى سياسى استان نيز ايجاب مى كند كه تحركى 

در اين حوزه صورت بگيرد تا رنگ و بوى پيشرفت به خود بگيرد.
 به هر حال دوره مديريت جديد در حوزه سياسى استان مى تواند نقطه 
آغاز تحوالت مثبتى در اين حوزه باشد، مشروط بر آنكه حركت هاى 
رو به جلو و اميدبخشــى بر اســاس برنامه اى منسجم و قوى در اين 

حوزه صورت گيرد.

1- شــهردار كبودراهنگ انتخاب نشده اســت گفته مى شود پس از 
استعفاى شهردار قبلى هنوز شوراى شهر براى انتخاب شهردار تصميم 
نگرفته اســت. گويا يكى از اعضاى شورا قرار است با موافقت شورا 

جايگزين شهردار قبلى شود.
2-  يك مدير غير بومى ديگر براى اســتان در راه اســت. گفته مى 
شــود با اســتعفاى عليرضا درويش نژاد برخى از گزينه هاى مدير 
كلى در اســتان خود را آماده رايزنى براى ايــن اداره كل كرده اند. 
گويا علــى رغم تالش اين افراد مدير كل خارج از اســتان خواهد 
آمد گفتنى اســت ورود مديران غير بومى به استان مدتى است قابل 

توجه شده است.
ــود  ــى ش ــالغ م ــه زودى اب ــز ب ــر ني ــم دو سرپرســت ديگ 3- حك
گفتــه مــى شــود حكــم فرمانــدار همــدان و ديگــر معــاون اســتاندار 
ــور  ــا احــكام سرپرســتان مذك ــالغ خواهــد شــد. گوي ــه زودى اب ب

بــراى امضــا رفتــه اســت.
4- اســپانيايى ها در اســتان ســرمايه گذارى مى كنند گفته مى شود 
شركت اسپانيايى ها  قرار است در بخش نيروگاهى در همدان سرمايه 
گذارى كند. گويا موافقت اوليه اين ســرمايه گذارى براى شهرستان 

بهار گرفته شده است.

سيد سعيد شاهرخى :
وحدت بين جريان هاى 
سياسى ايجاد شود

■ هنر معاونت سياسى، امنيتى و اجتماعى 
ايجاد وفــاق و همدلى بيــن جريان هاى 

مختلف سياسى است.
■ تمامــى جريانهاى سياســى بايد براى 
توسعه استان تالش كنند نه اينكه احزاب 

به مانع و ترمز تبديل  شوند.
■ معتقد هستم احزاب بايد تقويت شوند. 
فضاى باز سياسى در استان وجود دارد و 
هيچ كس نمى تواند ادعا بكند از برگزارى 
جلســات احزاب جلوگيرى مى شود. در 
حوزه فرهنــگ نيز فضا باز اســت و در 
چهارچــوب قانون و موازين شــرعى از 

رشته هاى هنرى حمايت مى كنيم.
نــگاه  بــا  انتصابــات  حــوزه  در   ■
مسئولى  اگر  كرديم  ورود  شايسته ساالرى 
نزديك ترين فرد به دولت باشد اما كاردان 
نباشــند توفيقى نخواهد داشــت بنابراين 
شرط اول را توانمندى و شايستگى افراد 

قرار داديم.
البته در مرحله بعد بايد افراد به سياست ها 
و برنامه هاى دولت اعتقاد داشته باشند اگر 
اعتقادى نداشته باشــد به خوبى از عهده 
اجراى اين برنامه ها بر نمى آيد، مســؤالن 
را از داخل مجموعه انتخاب خواهيم كرد 

مگر شرايط آن فراهم نشود.
■ توجــه به ســرمايه اجتماعــى يكى از 
اولويت هاى دولت است، كنترل آسيبهاى 
اجتماعى يكى از تكاليف بوده و در تقسيم 
كار ملــى در 18 حــوزه ســازوكارهايى 

مشخص شده است.
■ رئيس جمهورى بــر واگذارى امور به 
مردم تاكيد دارند، دستگاهها مى توانند كار 
را به سازمان هاى مردم نهاد واگذار كنند 
چراكه اين روند دروازه اى اســت براى 

براى حضور مردم و پيوندشان با دولت.
■ در يك سال گذشته هيأت انديشه ورزان 
را راه اندازى كرديم از معاون سياســى و 
امنيتى مى خواهيم اين موضوع را پيگيرى 
كنند.براى نخستين بار هيأت انديشه ورز 
در همدان تشكيل شد، معاون اول رئيس 
جمهــورى اين اقدام را پســنديدند و به 

عنوان الگو در كشور معرفى كردند.
■ يكــى از اقدامــات جــدى و مــورد 
اولويــت ما توجــه به حــوزه زنان در 
اســتان اســت كه حتما با فكر و انديشه 
و تدبير به كار بگيريم نبايد بســنده كنيم 
به اتتخــاب چند معاون بلكه بايد تالش 
كنيم زنان در حوزه هاى مختلف حضور 

باشند داشته  بيشترى 
■ از ابوالقاســم الماســى سرپرست سابق 
معاونت سياســى و امنيتى استاندار تشكر 
مى كنم. در اين دوره به بهترين شكل با ما 
همكارى كردند در اين خال دو ســه ماهه 
با علم ماندن در جايگاه قبلى كار را ادامه 

دادند.
■ بــدون مبالغه مى گويم كمتر كســى را 
داريم كه مانند مصطفى آزادبخت مردم و 
گروهاى سياســى را بشناسد  و به مسايل 

امنيتى اشراف كامل داشته باشد.
■ اســتعفاى عليرضــا درويــش نــژاد 
اســالمى  ارشــاد  و  فرهنگ  مديــركل 
همدان به دليل صــدور مجوز برگزارى 
كنســرت هاى موســيقى نيســت بلكه 
مشكالت شخصى براى وى بوجود آمد 
كه امكان ادامه خدمتش در استان ممكن 
نبود. تمام برنامه هايى كه وزارت ارشاد 
تعيين، تبيين، تشريح و اجرا مى كند، به 
هيچ عنوان ارتباطى به اشخاص ندارد و 
در كل كشــور سراسرى است. هر كس 
كه جايگزين ايشــان شود سياست هاى 
وزارت را همچون گذشــته در اســتان 

اجرا مى كند.
رعايــت  بــا  كنســرت  برگــزارى   ■
ــت  ــى از سياس ــرعى و قانون ــن ش موازي
هــاى وزارت ارشــاد محســوب مــى 
هفتــه  هــر  نيــز  گذشــته  در  شــود، 
ــم  ــاال ه ــتيم، ح ــيقى داش كنســرت موس
داريــم و در آينــده نيــز خواهيــم داشــت.

پــس اجــازه نمــى دهيــم در هيــچ برنامــه 
ــه  ــد و هم ــزى كن ــون گري اى كســى قان

ــد. ــن بدهن ــون ت ــه قان ــد ب باي
■ با توجه به تاكيد دولت بر منشور حقوق 
شــهروندى اين تاكيد نشــان دهنده عزم 
دولت بر تكريم مردم هســت پس مردم 
شايســتگى خدمت دارنــد چراكه ثابت 

كردند مردمان روز سخت هستند

مصطفى آزادبخت:
سياست هاى استاندار را 
پيش مى برم

■ در دوران مســئوليتم ديــن خــود را 
ــاز  ــى آغ ــم. همزمان ــام ادا مى كن ــه نظ ب
مســئوليتم در معاونــت سياســى، امنيتــى 
و اجتماعــى اســتاندارى همــدان بــا دهه 
پنجــم انقــالب را بــه فــال نيــك گرفتــه 
ــه نحــو  ــدوارم ايــن ســربازى را ب و امي

مطلــوب انجــام دهــم.
■ سياست هاى استاندار همدان كه نشات 
گرفته از سياست هاى دولت تدبير و اميد 
اســت را با قوت پيگيرى و اجرايى مى 

كنم.
■ تعامل با مجموعه فرمانداران، تعامل و 
ارتباط موثر با مردم و اصحاب رســانه و 
پذيرفتن ديدگاه هــاى انتقادى آنها را از 
جمله اولويت هاى كارى بنده خواد بود.

■ در حوزه هاى كارى ســعى مى كنم با 
همه عزيزان كه مســئوليت دارند نهايت 

همكارى را داشته باشم 
■ دست همكارى به سوى همه دارز مى 

كنم آقاى الماســى از نيروهاى با سابقه 
هستند و استاندار تاكيد كردند از تجارب 

ايشان استفاده كنم.
■ به هركســى كــه «يا علــى» بگوييم 
بــا تمام توان بــه پيــش مى رويم، قول 
مى دهم سياســت هاى استاندار كه همان 
سياست هاى دولت تدبير واميد است را 

پيش ببرم.
*فرماندارانــى بى نظيــر و توانمنــد در 
اســتان همدان داريم آقاى الماســى نيز 
از نيروهاى خوشــفكر و توانمند هستند 
كه اســتاندار نيز تأكيد كــرد كه از اين 

توانمندى ها استفاده كنيم.
*ارتبــاط تنگاتنگ با احزاب و اصحاب 

رسانه  خواهيم داشت.
ســرباز  *براى خدمت مردم به عنوان 
پاى كار هســتم تــالش خواهم كرد با 
هم مجموعه ها  ارتباطى كارى داشــته 

باشم.
*تأخير در اول جلســه به دليل بى نظمى 
نبود مى خواستم زودتر حاضر شوم ولى 
به گمان اينكه عجله دارم اعالم كردند كه 

در دفتر باشم تا اطالع دهند.

الماسى :
مدت مسئوليت مهم نيست، 
كيفيت كار اهميت دارد

■ همــه حوزه هــاى معاونت سياســى 
مهم و حائز اهميت اســت بايد در همه 
عرصه هاى يك مديريت ماندگار از خود 

به يادگار گذاشت.
■ اگــر نــگاه عملگرايــى و خدمــت بــه 
مــردم باشــد بهتريــن ســود را خواهيــم 
بــرد حتــى اگــر دوران مســئوليت كوتــاه 
ــذار  ــه دوران مســئوليت گ باشــد. چراك
ــراد  ــگاه اف ــوع ن ــذر اســت و ن و زودگ

ــم اســت. ــن مســئوليت ها مه ــه اي ب
بــراى  متعهدانــه  نــگاه  معتقــدم   ■
حــوزه  در  مســئوليت  بهينــه  انجــام 
ــواره  ــى الزم اســت هم ــت سياس معاون
ــه  ــى و ارزشــى ب ــگاه اخالق ــك ن ــا ي ب
ــه  ــردم و متعهدان ــگاه ك ــئوليت ها ن مس

ــردم. ــل ك ــود عم ــف خ ــه وظاي ب
در  اصالحــات  دولــت  زمــان  در   ■

ــى  ــور اجتماع ــر ام حــوزه اداره كل دفت
آقــاى  دولــت  زمــان  كــردم  كار 
قــرار  بى مهــرى  احمدى نــژاد مــورد 
گرفتــم و چنــد مــاه در راهروهــاى 
در  امــا  مــى زدم  پرســه  اســتاندارى 
ــتم  ــه نداش ــه عالق ــت در پســتى ك نهاي
مشــغول شــدم امــا بــا توجــه بــه نــگاه 
ــه  ــه گفت ــردم و ب ــالش ك ــه ت متعهدان
طرفــداران دولــت نهــم و دهــم بهتريــن 

ــتم. ــا گذاش ــه ج ــرد را ب عملك
ــز  ــى ني ــاى روحان ــت آق ■ در دول
در كنــار همــه مســئوالن حضــور 
ــم  ــن مه ــراى م ــگاه ب ــتم ، جاي داش
اهميــت  حائــز  آنچــه  و  نيســت 
نــگاه  و  تعهــد  هميــن  اســت 

اســت. عملگرانــه 
ــد و  ــرى توانمن ــت را مدي ■ آزادبخ
ــم،  ــى دان ــور مختلــف م ــه ام ــنا ب آش
انتصــاب وى را جــاى خوشــحالى 

دارد.

استاندار درآيين معارفه معاون خود:

وحدت بين جريان هاي سياسي 
ايجاد شود

معاون  معارفــه  و  تكريم  مراســم   
سياسى امنيتى استاندار در حالى برگزار 
شد كه استان همدان در آستانه تغييرات 
مديريتى و برخى حاشيه هاى پيرامون آن 
است. اين مراسم با ساير معارفه هاى از 
نوع خود يك تفاوت عمده داشت و آن 
به  امروز  كه  شاهرخى  سعيد  سيد  اينكه 
عنوان استاندار مهم ترين معاون خود را 
معرفى مى كرد، پيــش از اين خود در 
همين سمت مشغول به كار بود و اشراف 
وى بر حوزه سياسى امنيتى، كار را براى 

مدير جديد سخت تر كرده است. 
اســتاندار همدان در اين مراســم طى 
سخنانى با تشريح شرايط كشور و اوضاع 
سياسى و اقتصادى استان به تاكيد دولت 
بر آسيب هاى اجتماعى و مسائل فرهنگى 
اشاره كرد و شاخص هايى چون طالق، 
حاشيه نشــينى، اعتياد و نيز موضوعات 
دانست  مباحثى  مهم ترين  از  را  فرهنگى 
كه بايد مورد توجه معاونت جديد قرار 

گيرد. 
نگاه شــاهرخى بر ارتبــاط  تنگاتنك 
آزادبخت با اصحاب رســانه بدان دليل 
كه از نگاه وى رســانه ها  سهم بزرگ 
و  تاثير گذارى در اعتالى جامعه دارند، 

نكته قابل تاملى بود. 
اما در بررســى معاونين سياسى از اكبر 
عابدى در دولت نهم گرفته تا مصطفى 
آزادبخت در دولت دوازدهم نمى توان 
نمونه مشــابهى ارائــه داد هر چند در 
مواردى تشــابهاتى ديده مى شــود اما 

مشى و شيوه ها بسيار متفاوت است.
اكبر عابدى ، حميد عسگرى، على اكبر 
فاميل كريمى، عليرضا قاســمى فرزاد، 

محمد ابراهيم الهى تبار و ســيد سعيد 
شــاهرخى هر يك ويژگى هايى داشتند 
كه مورد توجه استانداران براى استفاده 
در حســاس ترين معاونت قرار گرفته 

بود.
استاندار در سخنان خود همچنين گريزى 
هم به اســتعفاى مديــر كل فرهنگ و 
ارشاد استان زد  مبنى بر اينكه استعفاى 
«عليرضا درويش نژاد» مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى همدان به دليل صدور 
مجوز برگزارى كنســرت هاى موسيقى 
نبوده  بلكه مشكالت شخصى براى وى 
بوجود آمد كه امكان ادامه خدمتش در 

استان ممكن نبود.
پس از وى نوبت به ابوالقاســم الماسى 

رســيد كه مدتى به عنوان سرپرست در 
اين معاونت مسير را ادامه داد.

وى در اين مراسم در سخنانى گفت كه  
28 سال گذشته با تعهد اخالقى و ادارى 
بر اساس يك نگاه عملگرايانه كار خود 
را انجام داده و مسئوليت و جايگاه براى 

من مهم نبوده است.
جايگزين وى مصطفى آزاد بخت كه با 
پيشنهاد سيد ســعيد شاهرخى استاندار 
همدان و حكم وزير كشــور به عنوان 
اجتماعى  و  امنيتــى  سياســى،  معاون 
اســتاندارى همدان منصوب شــد، در 
سوابق اجرايى خود فرماندارى اسدآباد، 
معاون استاندار و فرماندار ويژه مالير و 
مديركل حراســت استاندارى همدان را 

ثبت كرده است..
آزادبخــت اكنون با 34ســال ســابقه 
مديريتــى به عنوان معاون سياســى و 
امنيتى معرفى شــد تا با كوله بارى از 
مهم  انتخابات  مهياى  را  اســتان  تجربه 
ســال 98 كنــد ، انتخاباتــى كه قطعا 
چيدمان درســت فرمانداران، كار وى و 
استاندار را در برگزارى انتخابات بسيار 
راحت خواهد كرد. هر چند وى ، براى 
افزايش رضايتمندى مردم از دولت، بايد 
طرحى نو در نظر داشته باشد گرچه وى 
روزگذشته در مراسم معارفه خود گفت 

كه ادامه دهنده راه استاندار  است.
در ادامــه ماحصــل اين مراســم را 

مى خوانيد.

هر 12 ساعت يك  بيمار موفق به دريافت 
عضو حياتى مى شود 

 مســئول تيم فراهــم آورى اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان گفت: در هر 12 ســاعت يك  بيمار موفق به 

دريافت عضو حياتى شده و به زندگى باز مى گردد. 
مجيد حميدى در جشــن اهداى عضو در مركز همايش هاى 
دانشگاه علوم پزشــكى همدان در خصوص راه هاى افزايش 
فرهنگ اهداى عضو و نهادينه شدن آن در جامعه اظهار كرد: 
امروز جامعه ما متاســفانه با مشــكل آمار باالى موارد مرگ 
مغزى مواجه اســت به طورى كه از نظــر تعداد مرگ مغزى 
كشــور ما حرف اول را مى زند و موضــوع ناراحت كننده تر 

فوت هر دو ساعت يك نفر نيازمند اهداى عضو است.
وى ادامه داد: از سال 1381 به دانشگاه ها ابالغ شد كه از بيماران 
مرگ مغــزى براى بيماران نيازمند پيوند اســتفاده كنند كه اكثر 

مراجع تقليد نيز اين موضوع را جايز شمردند.
به گزارش فارس ، مســئول تيم فراهم آورى اعضاى پيوندى 
دانشــگاه علوم پزشكى همدان با اشاره به آيه 32 سوره مائده 
مبنى بر اينكه نجات جان يك نفر مانند نجات خلق آدم است 
گفت: عدم رضايت خانواده اى كه عزيزش دچار مرگ مغزى 
شده از داليلى است كه مانع استفاده از عضو فرد دچار مرگ 
مغزى اســت زيرا طبق قانون اين كار بايد با رضايت خانواده 

فرد انجام شود.
وى داليــل موارد مخالف خانواده هاى افراد دچار مرگ مغزى را 
برشــمرد و گفت: سخاوتمندى اين است كه عضوى پيش از به 

خاك رفتن در بدن فرد ديگرى به حيات ادامه دهد.
حميدى با اشاره به كوتاهى كردن قشر پزشكان، تحصيل كرده ها 
و رسانه ها براى اطالع رسانى ضعيف در مورد مرگ مغزى براى 
كاهش مشــكالت ناشــى از رضايت گيرى از خانواده فردى كه 
دچار مرگ مغزى شده، توضيحاتى در مورد فرآيند مرگ مغزى 

و اختالل در خون رسانى شريان هاى كاروتيد داخلى بيان كرد.
وى با بيان اينكه مغز انسان تمام كنش هاى بيرونى و درونى بدن 
انسان را كنترل مى كند گفت: حالت طبيعى مغز انسان ژله مانند 

است اما مغز آسيب ديده بدون قوام و روان است.
مســئول تيم فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان با بيان اينكه برداشــته شــدن مراقبت مغز از بدن باعث 
كاهش فشــار خون مى شود، افزود: هر فرد مرگ  مغزى مى تواند 

جان هشت نفر را نجات دهد.
وى بــا تأكيد بر اينكه در هر دو ســاعت يك  بيمار نيازمند به 
پيوند، جان خود را از دســت مى دهد بيــان كرد: در هر 10
دقيقه يك نفر به فهرســت انتظار اضافه مى شود و در هر 12
ســاعت يك  بيمار موفق به دريافت عضو حياتى شــده و به 

زندگى باز مى گردد.

دي
حم

ي ا
هد

س: م
عك

/



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  25 بهمن ماه 1397  شماره 3412 

3

خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

بهره برداري از طرح هاي عمراني در يازدهمين روز دهه 
فجر در كبودراهنگ 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: كلنگ ساخت خانه عالم در دو روستاي زين آباد و 
گزل ابدال همزمان با ايام ا... دهه فجر بر زمين خورد.

همزمان با چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب اســالمي و ايام ا... دهه فجر چندين پروژه 
عمراني با حضور معاون سياســي امنيتي استاندار در كبودراهنگ  افتتاح و به بهره برداري 

رسيد و كلنگ ساخت چندين پروژه عمراني نيز بر زمين خورد.
افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي علمي، آموزشي، اقتصادي، فرهنگي دانش آموزان آموزشگاه 
ريحانه النبي با حضور معاون سياسي امنيتي استاندار يكي از طرح ها و پروژه هاي ايام دهه 

فجر در كبودراهنگ بود كه اين نمايشــگاه در راستاي طرح سند تحول بنيادين آموزش 
در شهرستان بوده است.

بهره برداري از مرغداري 20 هزار قطعه روســتاي طاهرلــو از ديگر پروژه هاي عمراني 
شهرستان بود اين مرغداري با هزينه اي بالغ بر 13 هزار ميليون ريال راه اندازي شده است 

كه اشتغال بيش از 4 نفر را به دنبال داشته است. 
بهره برداري از پروژه  ارتقا ســرعت اينترنت از ۳G به ۴G در ســطح شهر كبودراهنگ 
با اعتباري بالغ بر 12 ميليارد ريال همزمان با 24 پروژه ديگر در ســطح شهرستان در سه 
بخش مركزي، شيرين ســو و گل تپه با اعتباري بالــغ بر 5 ميليارد و 177 ميليون ريال در 
راستاي افزايش پهناي باند اينترنت رومينگ با اعتبارات داخلي شركت مخابرات از ديگر 
پروژه هاى افتتاح شــده ايام فجر كبودراهنگ با حضور معاون سياسى امنيتي استاندار و 

مسئوالن شهرستانى بوده است.
همچنين بهره برداري از آزمايشــگاه تشــخيص پزشــكي با اعتبار 15 ميليــارد ريال و 
اشتغال زايي 6 نفر شــهر كبودراهنگ، بهره برداري از سالن ورزشي چند منظوره شهداي 
روســتاي كوهين در مساحت 926مترمربع و اعتباري بالغ بر 7 ميليارد 678 ميليون ريال، 
بهسازي روستاي ويان شامل زيرســازي 1/5 كيلومتر، جدول گذاري 2 هزار و 600 متر 
جابجايي شبكه برق 0/8 كيلومتر و آسفالت ريزي 10 هزار و 500 مترمربع با اعتباري بالغ 
بر 600 ميليون تومان توســط بنياد مسكن و مشــاركت دهياري ويان از ديگر پروژه هاي 

يازدهمين روز فجر در كبودراهنگ بوده است.
همچنين كلنگ ســاخت 2 خانه ى عالم در روســتاهاي زين آباد و گزل ابدال با دستان 

الماسى معاون سياسي امنيتي استاندار همدان بر زمين خورد.

خبـر

آبفا كبودراهنگ رتبه ى مدير شايسته ملي 
سال 97 را به خود اختصاص داد 

 كبودراهنگ - خبرنگار همدان پيام: امين شــيخي زاده رئيس آب و 
فاضالب شهرستان كبودراهنگ موفق به كسب اعتبار نامه شايسته ملي 

سال 97 شده است.
مراسم انتخاب مدير شايسته ملي سال 97 در تاالر وزارت كشور برگزار 
شد و مديريت آبفا كبودراهنگ تنديس و لوح تقدير مدير شايسته ملي 
را از آن خــود كرد.هدف از برگزاري از اين مراســم تجليل از نخبگان 
مديريــت ايران با در نظر گرفتن شــاخص هايي مانند مديريت اقتصاد 
مقاومتي و ســابقه عملكرد موفق بود و پيرو بررســي رزومه مديران 
مياني كشوري دستگاه هاي دولتي ،نيمه دولتي و خصوصي توسط مركز 
پژوهش و آموزش مديريت كشــور به منظور انتخاب مديران شاخص 
در سطوح مختلف كشوري امين شيخي زاده موفق به كسب رتبه برتر 
دستيابي به دســتاوردهاي اقتصاد مقاومتي در مديريت دولتي، دريافت 
تقديرنامه از معاونين استاندار همدان در زمينه مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل و رزومه مناسب نسبت به شرايط سني وي وشركت موثر در 
همايش هاي شــغلي و غير شغلى موفق به كســب اعتبار نامه ى مدير 

شايسته عاملي سال 97 گرديد.

بازگشايى موقت آب انبار اسدآباد 
در ايام نوروز

 در صورت تخصيص اعتبار بناى تاريخى آب انبار نيمه نخست سال 
آينده افتتاح مى شود.

رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اسدآباد گفت: مرمت 
آب انبار اسدآباد 80 درصد پيشرفت فيزيكى دارد اما در نوروز بخشى از 

اين مكان تاريخى براى بازديدكنندگان بازگشايى مى شود.
بــه گزارش فارس،كامران شــايگان اظهار كرد: : برگزارى نمايشــگاه 
صنايع دســتى در ايام نوروز در اين مكان پيش بينى شــده تا عالوه بر 

نمايشگاه، قسمت هاى مرمت شده نيز مورد بازديد قرار گيرد.
وى بيان كرد: فرماندار اســدآباد قول داده اند كه از اعتبارات سال 98 به 
اين مكان تاريخى كمك كنند و مديركل ميراث فرهنگى نيز اين مكان 
را جزو آثار شــاخص مى دانند، كه در صورت تخصيص اعتبار در نيمه 
نخست سال آينده افتتاح مى شود.شايگان افزود: محوطه سازى اين مكان 
با اعتبار 60 ميليون تومان تا حدودى پيش رفت اما هنوز به راه ورودى 
نرسيديم اما روبروى كتيبه انجام شده است.وى گفت: در ايام دهه فجر 
دو خانه بوم گردى افتتاح شــد و قرار اســت تا ارديبهشت ماه دو خانه 
بومگردى ديگر به بهره بردارى برسد كه ظرفيت اقامت 100 نفر را دارند.

اميد به زندگى زنان 79 سال، مردان 75 سال
 معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: در سال 57 اميد 
به زندگى براى خانم ها و آقايان 54 سال بوده و اين رقم امسال در آقايان 

به 75 سال و در خانم ها به 79 سال رسيده است.
رشــيد حيدرى مقدم تالش براى مديريت بيمارى هاى غيرواگير را از 
اولويت هاى كارى دانست و اظهار كرد: همگانى كردن سالمت و ورزش 

و تحرك جسمانى همواره از اولويت هاى كارى است.
وى افزود: برگزارش همايش هاى منظم در شــبكه هاى استان به منظور 
افزايش تحرك جســمانى مورد توجه است همچنين منابع الزم براى 
فعاليت فيزيكى فراهم شــده و در اين راستا از همه ظرفيت هاى حوزه 

سالمت استفاده مى شود.
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان در گفت وگو با فارس 
با اشاره به اينكه كاركنان با هماهنگى مديران مى توانند در فعاليت هاى 
فيزيكى منظم شركت كنند، گفت: بخشنامه اى در خصوص ورزشكاران 
در سطح ملى و بين المللى مربى و دارو و پزشكان تيم مى توانند از يك 

ماه مرخصى مازاد در سال استفاده كنند.
وى يكى از شــاخص هاى بهداشــت و ســالمت مورد تاكيد سازمان 
بهداشت جهانى را اميد به زندگى در جامعه دانست و گفت: در سال 57
اميد به زندگى براى خانم ها و آقايان 54 سال بوده و اين رقم امسال در 

آقايان به 75 سال و در خانم ها به 79 سال رسيده است.
حيدرى مقدم افزايش اميد به زندگى را نتيجه استقرار سيستم شبكه در 
تمام سطوح عنوان كرد و افزود: اگر سيستم بهداشت و سطح بندى در 

كشور اجرا نمى شد بسيارى از دستاوردهاى فعلى محقق نمى شد.

ويزيت و درمان رايگان مددجويان
 انجمن حمايت زندانيان مالير

 اين انجمن 350 خانواده مددجو شــامل 700 نفر را تحت پوشش 
خود دارد نسبت به توزيع سبد كاال بين خانواه ها در مجموع به مبلغ 21

ميليون تومان اقدام كرد.
ميرعامــل انجمن حمايت زندانيان مالير گفت: همچنين به منظور رفاه 
حال مددجويان با هماهنگى دكتر ميرزايى رئيس بيمارستان مهر خدمات 

رايگان درمان  به مددجويان ارائه شد.
به گزارش ايسنا، حسين عباس آبادى افزود: اين خدمات شامل ويزيت 
رايگان مددجويان تحت پوشــش توسط پزشــك زنان، چشم، اطفال، 
داخلى پزشك عمومى و آزمايشگاه بود، همچنين مركز مشاوره هادى به 
صورت مجزا خدمات رايگان  مشــاوره اى به مددجويان واجد شرايط  
ارائه كرد.وى ادامه داد: با بررسى وضعيت خانوادگى مددجويان، همراه 
با تعدادى از مسئولين استانى و شهرستانى، سازمان زندان ها و انجمن 
حمايت زندانيان مالير نســبت به سركشى از چند خانواده مددجو كه 
دچار مشــكالت حاد و تنگنا بودند، اقدام كرديم و با اهداى سبد كاال  
شــامل اقالم خوراكى و حبوبات و اهداى كارت هديه، مشكالت آنها 
بررســى و رفع گرديد.عباس آبادى گفت: امســال در راستاى اجراى 
منويات مقــام معظم رهبرى در خصوص اهتمام جدى دســتگاه هاى 
اجرايى براى كاهش آسيب هاى اجتماعى، اقدام به برگزارى كارگاه هاى 

آموزشى ويژه خانواده هاى زندانيان كرده ايم.

 فرهنگ سراي حكمت با اعتباري بالغ 
بر يك ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار 
و زمين اهدايي مــردم كوي محمديه به 
مرحله بهره برداري رسيد و در اين مراسم 
كوي محمديه به عنوان پايلوت تشــكيل 
شــوراي اجتماعي محــالت همدان نيز  

انتخاب شد.
معاون مالى و اقتصادى شهرداري همدان 
در مراسم افتتاح فرهنگسراي حكمت با 
قدرداني از مردم منطقــه كوي محمديه 
بــراي مشــاركت خوبي كــه در اجراي 
طرح هاي عمراني و عمومي منطقه دارند 
گفــت: به دليل هميــن تعامل خوب كه 
مردم اين منطقه با شهردارى  دارند اولين 
شوراي اجتماعي استان در منطقه محمديه 

تشكيل مي شود.
مجيد درويشي در اين باره افزود: شهردار 
همدان اسرار  بر اداره مناطق شهر همدان 
با شــورا يارى محالت داشته و با افتتاح 

اين فرهنگسرا  اين ايده عملياتى شد.
شــهردار منطقــه 2 همدان نيــز در اين 
افتتاحيه كه همراه با جشــن انقالب بود 
با تبريك چهلمين ســال پيروزي انقالب 

و تشــريح فداكارى هايى كــه در طول 
40 سال صورت گرفته گفت:مردم كوي 
محمديــه بــراي همــكاري صميمانه با 
شهرداري در اجراي برنامه هاي فرهنگي و 
عمراني از هيچ تالشى فرو گزار نكردن  و 
همين همكارى پايه گذار اقدامات اساسى 

در اين منطقه است.
رضا ابرار خرم گفــت : مردم اين منطقه 
بدون هيچ گونه چشم داشتي كمك بزرگي 
در زيباسازي و عقب نشيني ها داشته و در 
ســاخت فرهنگســرا نيزعالوه بر اهداء 
زمين همكاري هاي فرهنگي و اجتماعي 

مطلوبي ارائه دادند.
در ادامــه رئيــس كميســيون فرهنــگ 
اجتماعي شــوراي شهر همدان نيز اظهار 
زيادي  شهرنشــيني با مشكالت  داشت: 
همراه اســت و دســتگاه ها نمي توانند به 
تنهايي بــراي مردم و مديريت شــهري 
تصميم بگيرند  بر همين اســاس حضور 
خود مــردم همچنين ابراز نظــر آنها در 

مديريت ها اهميت بسزايي دارد.
رضوان سلماســي شروع تشكيل شوراي 
اجتماعــي محالت از كــوي محمديه را 

فرصت خوبي دانســت كه بــراي اولين 
بار اين شــورا در همدان تشكيل مي شود 
و هدف از شــوراي اجتماعي محالت بر 
اين است كه از شهرنشين شدن به سمت 
شــهروندي بودن حركــت كنيم و با اين 
اتفاق مشــاركت و هويت مردم  افزايش 

مي يابد.
سلماسي افزود: طرح شوراي اجتماعي 
محالت پــس از كوي محمديه در همه 
نقاط شهر تشــكيل خواهد شد تا مردم 
بازوي قدرتمندي براي انجام مسئوليت 
و مديريت ها باشــندو از مــردم منطقه 
خواست براي اجراي هر چه بهتر طرح 
را  شهرداري  محالت  اجتماعي  شوراي 

ياري كنند.
وى بــا بيــان اينكه اين فرهنگســرا با 4
كالس و ظرفيت 80 نفر افتتاح ميشــود 
تسريح كرد  اين  مكان قابليت برگزارى 
كالس هاى هنرى و قرآنى ،نهج البالغه و 

مهدويت را دارد .
سلماســى در ادامه با تاكيد براينكه امكان 
برگزارى مراسمات ملى و مذهبى در اين 
مكان هست خاطر نشان كرد: فرهنگسراى 

حكمت ظرفيت گردهمايى جمعيتى بالغ 
بر 100 نفر را دارد.

معتمد منطقه محمديــه از پايداري مردم 
ايران در طول سال هاي پس از انقالب به 
خوبي ياد كــرد و گفت: اين ملت بزرگ 

با همه مشكالت پاي آرمان هاي انقالب 
ايســتاده اند و اين حركــت عظيم نيز با 

همراهي مردم ادامه خواهد يافت.
فتحي از مســئولين كشــوري خواست 
قدردان مردم باشــند و براي آسايش آنها 

از همه تــوان خود كمك بگيرند زيرا كه 
بــدون حضور مردم كاري در كشــور به 

نتيجه مطلوب نمي رسد.
وي همكاري كوي محمديــه با مديران 
شــهري را مثال زدني دانســت و گفت: 
مردم منطقه عالوه بــر اهداء زمين براي 
ســاخت پروژه هاي عمراني كمك حال 
دســت اندركاران شهري هستند بر همين 
محمديه  كوي  داديم  پيشــنهاد  اســاس 
پايلوت تشكيل شوراي اجتماعي محالت 
باشــد كه اين شــورا با 20 نفر عضو به 
صورت افتخاري تشــكيل مي شود و در 
مديريت شهري بازوي قوي براي شهردار 

خواهند بود.
در پايان مراسم از كساني كه در ساخت 
پروژه هاي  ديگر  اجراي  و  فرهنگســرا 
عمراني كوي محمديه مشاركت داشتند 
قدرداني و هداياي نفيســي به آنها داده 

شد.

معاون مالى و اقتصادى شهرداري همدان:

كوي محمديه پايلوت تشكيل
 شوراي اجتماعي محالت همدان است

پروين سليمي»
 شــانزدهمين نمايشــگاه محصــوالت 
آرايشى بهداشتى،شوينده ،سالمت و زيبايى 
و پنجمين نمايشــگاه تخصصى پوشاك با 
تنوع محصــوالت و حضور توليد كنندگان 
محصوالت دست ساز بومى از21 بهمن ماه 
در محل دائمى نمايشــگاه هاى بين المللى 

همدان كارخود را آغاز كرده است.
نزديــك به 150 شــركت كننده از اســتان 
همدان در اين نمايشگاه حضور دارند تنوع 
محصوالت و شركت  توليد كنندگان توانمند  

از ويژگى هاى اين نمايشگاه است. 
 در اين نمايشــگاه عالوه بــر محصوالت  
آرايشــى بهداشــتى صنعتى، البسه و زيور 
آالت دســت ساز سنگ و نقره، روغن هاى 
اكثير حياط بخش، انواع صابون هاى دست 
ســاز كامال طبيعى و داروهــاى گياهى ،با 
قيمت مناســب در معرض ديد عموم قرار 

گرفته است.
الزم به ذكر اســت مردم استقبال خوبى از 
محصوالت دســت ســاز و گياهى عرضه 
شده در اين نمايشــگاه دارند به طورى كه 

سفارشات كلى نيز داده مى شود.
هــدف از برگزارى اين نمايشــگاه آشــنا 
شــدن بازديدكنندگان با شركت هاى جديد 
و محصوالت و تجهيزات به روز آرايشــى 
بهداشــتى و سالمت و زيبايى است و غرفه 
داران در اين نمايشگاه با اعمال  بيش از 30

درصد تخفيــف از 21 تا 26 بهمن ماه همه 
روزه از ســاعت 15 الــى 21 و روز جمعه 
آخرين روز از ســاعت 10 صبح تا 10 شب 

درخدمت هم استانى ها هستند 
توليــد و عرضه كننــدگان لوازم آرايشــي 
مضرات  كاهــش  هــدف  بــا  بهداشــتي 
محصوالت شيميايي و افزايش كيفيت لوازم 
آرايشــي بهداشــتي محصوالت دست ساز 
و ارگانيك توليــد و عرضه مي كنند كه اين 
توليدات مطابق با علم طب سنتي و برگرفته 
از كتب پزشكي دانشمندان و پزشكان ايراني 
از جمله بوعلي سينا است و در شانزدهمين 
نمايشــگاه لوازم آرايشي و بهداشتي نيز اين 

موضوع در غرفه ها نمايان است.
در ايــن بين توليــد كننده اى از شــركت 
اكثير حياتبخش تهــران كه محصوالت اين 
شركت را به نمايشــگاه آورده است درباره 
محصوالت خود گفت: انــواع صابون هاي 
دست ساز و گياهي مانند صابون زردچوبه، 
زغال اكتيو، انار و صابون حنا كامًال ارگانيك 

را تهيــه و در اختيار مــردم قرار مي دهيم و 
هدف سوق دادن مرد به سمت محصوالت 
آرايشــي بهداشتي گياهي است زيرا كه اين 
توليدات بهداشتي داخلي عالوه بر كيفيت و 
قيمت پايين با آب و هوا و پوســت و موي 

هموطنان نيز سازگارى دارد.
محمد مهدي ســلطاني افزود: مشتري هاي 
ما دائمي هستند و در سال هاي اخير مرد به 
كيفيت طب ســنتي پي برده اند و بر همين 
اســاس نيز توليد داروهاي گياهي افزايش 

يافته است.
مركز مشاوره نيوشــا نيز با عرضه پك هاي 
درماني در شانزدهمين نمايشگاه محصوالت 
آرايشــي بهداشــتي در خدمت همشهريان 
همداني هست و توليدكنندگان اين پك هاي 
درماني در غرفه نيوشــا هــدف از حضور 
در نمايشــگاه را فرهنگ ســازي استفاده از 

محصوالت ايراني دانستند.
اين پك هاي درماني براي حل مشــكالت 
كبــد چرب، ديابت، روماتيســم، چاقي و 
الغري مناسب است. عالوه بر محصوالت 
ذكر شــده انــواع چايي هــاي ارگانيك و 
خالــص و دمنوش هاي گرمــازا از جمله 
محصوالتي است كه توسط توليدكنندگان 
و مشــاورين شركت نيوشــا در نمايشگاه 
عرضه شده است. در ضمن مشاورين اين 
شــركت پس از فروش هفته اي يك بار با 
تأثيرات  و  گرفته  تماس  خود  مشتري هاي 
دارو و همچنين روش مصرف را مديريت 

مي كنند.
ديگر غرفه داران نيز كه با محصوالت آرايشي 

بهداشتي صنعتي در نمايشگاه حضور داشتند 
تأكيدشــان اين بود كه مردم حتي االمكان از 
محصوالت آرايشي بهداشتي ايراني استفاده 
كنند چرا كه اين محصوالت با آب و هواي 
كشــورمان سازگاري بيشتري دارد و درصد 
زيــادي از آســيب هاي پوســت را كاهش 

مي دهد.
البســه، كتــاب ، همچنين زيــورآالت نيز 
از محصوالتــي اســت كه در نمايشــگاه 
عرضه شده اســت. به خصوص زيورآالت 
ســنگ و نقره ميالد حســينيان يكي از اين 
توليدكنندگان است كه به مدت 8 سال كار 
توليد را در همدان شــروع كرده و مي گويد 
زيبايي و ظرافت زيورآالت ســنگ و نقره 
ساخت داخل بهتر از اجناس خارجي است 
و مردم در ســال هاي اخير اســتقبال خوبي 
از زيــوراالت دارند.توليدكنندگه ماهي هاي 
زينتي با تكثيــر و پرورش ماهي هاي زينتي 
فايتــر از خروج عرضي كشــور جلوگيري 
كرده اســت ولي با عرضــه آكواريوم هاي 
كوچك و روميزي ماهي فايتر جلوه  خاصي 

به فضاي بيروني نمايشگاه داده است.
حميد ســمايي 15 سال اســت كار توليد 
و تكثيــر و پــرورش ماهي هــاي زينتي را 
آغاز كرده اســت و در كارگاه خود ماهيان 

آكواريومي فايترتكثير و پرورش مي دهد.
وي درباره ماهــي فايتر مي گويد: اين ماهي 
گونه وارداتي است و ما با تكثير و پرورش 
اين ماهــي مانع خروج عرض از كشــور 
شديم و اين ماهي  بيشتر به جاي ماهي قرمز 
شب عيد خريداري مي شــود در نمايشگاه 

نيز آكواريوم هــاي كوچك روميزي عرضه 
كرده ايم.

ســمايي در كنار تكثير ماهي پرورش بنفشه 
آفريقايي هم دارد كه درطول 4 ســال  140
واريته مختلف از اين نوع بنفشه را پرورش 
داده اســت و در نمايشگاه اين بنفشه ها در 
كنار آگواريوم هــاى كچك ماهى جذابيت 
خاصى به فضاى بيرونى نمايشگاه داده است 
و ساخت آدم برفى در كنار بنفشه ها باعث 
شــده بازديد كنندگان از نمايشگاه بيشتر به 
فضاى بيرونى جذب شــوند.اين قسمت از 
نمايشــگاه به فضاى براى عكس يادگارى 

تبديل شده است.
درضمن فروشندگان لوازم آرايشى بهداشتى 
دربازار همدان ازكاهــش توان خريد مردم 
از اين محصــوالت خبردادند و از صحبت 
هايشــان پيدا بود مردم امروزه از نظر داروو 
لوازم آرايشى بهداشــتى به توليدات دست 
ســاز و اوگانيك رو آورده اند واســتقبال 
از لوازم آرايشــى برند كاهش يافته اســت. 
فروشــنده اى نيز افزايــش واردات لولزم  
آرايشى بهداشتى غير استاندارد و غيرمجازرا 

از مشكالت عرضه كنندگان دانست.  
در اينجــا بايــد گفــت دســت اندركاران 
نمايشــگاه با ارائه خدمــات رايگان مانند 
واي فاي، ميز صندلي، پاركينگ، ســرويس 
بهداشــتي درخدمت هم استانى ها هستند. 
در ضمــن در همــه نمايشــگاه ها طبــق 
مناســب ها و نياز اختصاصى هر نمايشگاه 
جنگ هاي شــادي ومســابقات با حضور 

هنرمندان برگزار مي شود.

شانزدهمين نمايشگاه محصوالت آرايشى، بهداشتى و شوينده همدان تا فردا ادامه دارد

استقبال مردم
 از آرايشي بهداشتي هاي گياهي

كشف 848 قطعه سكه تقلبى در مالير
شهرســتان  انتظامى  فرمانــده 
مالير از شناســايى و كشــف 
848 قطعــه ســكه تقلبــى و 
موادمخدر و دستگيرى يك نفر 

در همين رابطه خبر داد.
داود على بخشــى اظهار كرد: 
در راستاى شناسايى و برخورد 
بــا مجرمان در ســطح حوزه 
مالير،  شهرســتان  استحفاظى 
ازندريان  كالنتــرى  مأمــوان 
درحين گشــت زنى در ســطح اين شــهر متوجه تردد يك دستگاه 

خودروى سوارى به رانندگى يك نفر شدند.
وى ادامه داد: با بازرســى به آمده از اين خودرو مقاديرى موادمخدر 
ترياك، شــيره ترياك و وافور به همراه 848 قطعه سكه تقلبى كشف 

و ضبط شد.
بخشى در گفت و گو با ايسنا، بيان كرد: همچنين در راستاى شناسايى 
و دستگيرى مجرمان و ســارقان با هماهنگى دستگاه قضايى و انجام 
كار اطالعاتى دقيق و حضور در صحنه، طى اجراى 7 طرح ضربتى و 
غافلگيرانه در نقاط مختلف و از پيش تعيين شده 7 سارق شناسايئ و 

دستگير و 13 فقره سرقت كشف شد.
وى به كشــف 100 كيلوگرم شيره انگور مسروقه  و دستگيرى سك 
نفر سارق توســط مأموران پاسگاه سامن و دستگيرى يك نفر سارق 
دستگاه خودروى سوراى پرايد با استفاده از قانون به كارگيرى سالح 
توسط مأموران كالنترى 11 اشاره و اظهاركرد: اقدامات قانونى الزم در 

اين راستا صورت پذيرفته است.

بيش از 10 كيلومتر از راه هاى روستايى 
بخش مركزى اسدآباد آسفالت نيست

 از مجمــوع 71 روســتاى بخش مركزى تنها راه هاى روســتايى 
قمشــانه، قاسم آباد، خنداب، قراكند و راه بين دو روستاى سياه گله و 

سوتپه در مجموع به طول 10,5 كيلومتر آسفالت نيست.
بخشــدار مركزى اسدآباد گفت: آسفالت راه هاى روستايى مذكور در 
دســتور كار ادارات مرتبط قرار دارد و مقرر شده راه اين تعداد روستا 

در سال آينده آسفالت شود.
سليمان نظرى دوســت در گفت و گو با ايسنا، افزود: 100 درصد 
روستاهاى بخش مركزى اســدآباد از نعمت برق برخوردار هستند 
و امســال در بحث روشنايى معابر و اصالح شبكه برق و جابجايى 
تير برق هاى فرســوده افزون بر 100 ميليون تومان در 30 روســتا 
هزينه صرف شــده كه نســبت به سال گذشــته اين امر رشد 70 

درصدى دارد.
وى يادآور شــد: بحث آموزش به جوانان روســتاهاى بخش مركزى 
توســط اداره فنى و حرفه اى شهرستان در خواست شد كه در همين 
راستا كارگاه هاى آموزشــى چون جوشكارى، منبت كارى، خياطى، 

كامپيوتر و... در روستاهاى بخش تشكيل شده است.
نظرى دوســت عنوان كرد: چندين جلســه با رياســت منابع طبيعى 
شهرســتان با حضور دهياران در اين رابطه در بخش مركزى جلســه 
برگزار شده و طرح هاى آبخيزدارى و ايجاد كمربند حفاظتى و پارك 
هاى روســتايى در اين جلسات تأكيد شــد كه طرح هاى مذكور در 
منطقه چهاردولى در حال انجام بوده و در مقايســه با ســال گذشته 
اعتبارات ويژه اى به اين منظور اختصاص يافته و اين اعترات افزايش 

قابل مالحظه اى را نشان مى دهد.

گزارش ويژه
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 رهبرمعظــم انقــالب در بيانيه اى مهم و 
راهبردى با قدرانى از حضور ســرافرازانه و 
دشمن شكن مردم در راهپيمايى 22 بهمن، به 
تبيين ويژگى هاى مسير پر افتخار پيموده شده 
در چهل سال گذشــته و بركات خيره كننده 
انقالب اســالمى در رســاندن ايران عزيز به 

جايگاه شايسته ملت پرداختند.
به گزارش ايرنا، به مناسبت چهلمين سالروز 
پيروزى انقالب اســالمى و ورود جمهورى 
اسالمى به فصل جديدى از زندگى، حضرت 
آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اميد واقع بينانه به 
آينده و نقش بى بديل جوانان در برداشتن گام 
بزرگ دوم به سمت آرمانها، خطاب به جوانان 
و آينده سازان ايران مقتدر، الزامات اين جهاد 

بزرگ را در 7 سرفصل اساسى بيان كردند.
 محورهايى از بيانيه مهم رهبر معظم 

انقالب اسالمى
 انقالب اسالمى همچون پديده اى زنده و با 
اراده، همواره داراى انعطاف و آماده ى تصحيح 
خطاهاى خويش است، اّما تجديدنظرپذير و 

اهل انفعال نيست.
 انقالب اسالمى پس از نظام سازى، به ركود 
و خموشى دچار نشــده و نمى شود و ميان 
جوشــش انقالبى و نظم سياسى و اجتماعى 
تضاد و ناسازگارى نمى بيند، بلكه از نظريّه ى 

نظام انقالبى تا ابد دفاع ميكند.
 فاصله ى ميان بايدها و واقعيّت ها، همواره 
وجدان هاى آرمانخــواه را عذاب داده و مى 
دهد، اّما اين، فاصله اى طى شــدنى است و 
در چهل ســال گذشته در مواردى بارها طى 

شده است.
 جمهورى اسالمى در هيچ معركه اى حتّى 
بــا آمريكا و صّدام، گلوله ى اّول را شــليك 
نكــرده و در همه ى مــوارد، پس  از حمله ى 

دشمن از خود دفاع كرده است.
 اين چهل سال، شاهد جهادهاى بزرگ و 
افتخارات درخشان و پيشرفتهاى شگفت آور 

در ايران اسالمى است.
 پــس  از انقالب، مــردم در مســابقه  ى 
خدمت رسانى در حوادث طبيعى و كمبودهاى 

اجتماعى مشتاقانه شركت مى كنند.
 نارضايتى از كاركرد عدالت در كشــور به 
دليل آنكه اين ارزش واال بايد گوهر بى همتا 
بر تارك نظام جمهورى اسالمى باشد و هنوز 
نيست، نبايد به اين معنى گرفته شود كه براى 

استقرار عدالت كار انجام نگرفته است.
 در تمام اين چهل ســال، تسليم ناپذيرى 
و صيانت و پاســدارى از انقالب و عظمت 
و هيبت الهى آن و گردن برافراشــته ى آن در 
مقابل دولتهاى متكبّر و مستكبر، خصوصيّت 
شناخته شده ى ايران و ايرانى بويژه جوانان اين 

مرز و بوم به شمار مى رفته است.
 محصول تالش چهل ســاله، اكنون برابر 
چشم ما است: كشــور و مّلتى مستقل، آزاد، 
مقتــدر، با عّزت، متديّن، پيشــرفته در علم، 
انباشــته از تجربه هايى گرانبهــا، مطمئن و 

اميدوار، داراى تأثير اساسى در منطقه و داراى 
منطق قوى در مســائل جهانــى، ركورددار 
در شــتاب پيشــرفتهاى علمى، ر كورددار 
در رســيدن بــه رتبه هاى باال در دانشــها و 
فنّاورى هاى مهم از قبيل هسته اى و سّلول هاى 
بنيادى و نانو و هوافضا و امثال آن، ســرآمد 
در گســترش خدمات اجتماعى، سرآمد در 
انگيزه هاى جهادى ميان جوانان، ســرآمد در 
جمعيّت جوان كارآمد، و بســى ويژگى هاى 

افتخارآميز ديگر
 كشور از نظر ظرفيّتهاى طبيعى و انسانى، 
كم نظير اســت و بســيارى از اين ظرفيّتها با 
غفلت دســت اندركاران تاكنون بى استفاده يا 

كم استفاده مانده است.
 مهم ترين ظرفيّت اميدبخش كشور، نيروى 
انســانى مستعد و كارآمد با زيربناى عميق و 

اصيل ايمانى و دينى است.
 بسيارى از ظرفيّتها دســت نخورده مانده 
اســت. گفته شــده  اســت كه ايران از نظر 
ظرفيّتهاى استفاده نشده ى طبيعى و انسانى در 
رتبه ى اّول جهان است. بى شك شما جوانان 
مؤمن و پُرتالش خواهيد توانست اين عيب 

بزرگ را برطرف كنيد.
 نخستين توصيه ى من اميد و نگاه خوشبينانه 
به آينده است. بدون اين كليد اساسِى همه ى قفل 

ها، هيچ گامى نميتوان برداشت.
ـ و اكنون مانند   در طول اين چهل ســالـ 
هميشه ــ سياست تبليغى و رسانه اى دشمن 
و فّعال تريــن برنامه هاى آن، مأيوس ســازى 
مردم و حتّى مســئوالن و مديران ما از آينده 
است. شما جوانان بايد پيش گام در شكستن 
اين محاصره ى تبليغاتى باشــيد. در خود و 

ديگران نهال اميد به آينده را پرورش دهيد.
 مؤّكداً به نياز كشور به جوشاندن چشمه ى 
دانش در ميان خود اصرار مى ورزيم. راه طى 
شــده، با همه ى اهميّتش فقط يك آغاز بوده 
است و نه بيشــتر. ما هنوز از قّله هاى دانش 
جهان بسيار عقبيم؛ بايد به قّله ها دست يابيم. 
بايد از مرزهاى كنونــى دانش در مهم ترين 

رشته ها عبور كنيم.

 ســنگ بناى يك انقالب علمى در كشور 
گذاشته شده و اين انقالب، شهيدانى از قبيل 
شهداى هسته اى نيز داده است. به پاخيزيد و 
دشمن بدخواه و كينه توز را كه از جهاد علمى 

شما بشّدت بيمناك است ناكام سازيد.
 ابزارهاى رســانه اى پيشــرفته و فراگير، 
امكان بســيار خطرناكى در اختيار كانونهاى 
ضــّد معنويّت و ضّد اخالق نهاده اســت و 
هم اكنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهاى 
پاك جوانــان و نوجوانان و حتّى نونهاالن با 
بهره گيــرى از اين ابزارها را به چشــم خود 

مى بينيم.
 اقتصاد قوى، نقطــه ى قّوت و عامل مهّم 
سلطه ناپذيرى و نفوذناپذيرى كشور است و 
اقتصاد ضعيف، نقطه ى ضعف و زمينه  ســاز 

نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.
 مهم ترين عيوب، وابستگى اقتصاد به نفت، 
دولتى بودن بخشهايى از اقتصاد كه در حيطه ى 
وظايف دولت نيست، نگاه به خارج و نه به توان 
و ظرفيّت داخلى، اســتفاده ى اندك از ظرفيّت 
نيروى انسانى كشــور، بودجه بندى معيوب و 
نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سياستهاى اجرائى 
اقتصاد و عدم رعايت اولويّتها و وجود هزينه هاى 
زائد و حتّى مسرفانه در بخشهايى از دستگاه هاى 

حكومتى است.
 راه حّل اين مشكالت، سياست هاى اقتصاد 
مقاومتى است كه بايد برنامه هاى اجرائى براى 
همه ى بخشهاى آن تهيّه و با قدرت و نشاط 
كارى و احساس مسئوليّت، در دولتها پيگيرى 

و اقدام شود.
 درون زايى اقتصاد كشــور، مولّد شدن و 
دانش بنيان شــدن آن، مردمــى كردن اقتصاد 
و تصّديگرى نكردن دولــت، برون گرايى با 
استفاده از ظرفيّتهايى كه قبًال به آن اشاره شد، 

بخشهاى مهّم اين راه حل ها است.
 جوانان عزيز در سراســر كشور بدانند كه 
همه ى راه حل ها در داخل كشور است. اينكه 
كســى گمان كند كه «مشــكالت اقتصادى 
صرفاً ناشــى از تحريم است و عّلت تحريم 
هم مقاومت ضّد اســتكبارى و تسليم نشدن 

در برابر دشمن است؛ پس راه حل، زانو زدن 
در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه ى گرگ 

است» خطايى نابخشودنى است.
 عدالت و مبارزه با فســاد: اين دو الزم و 

ملزوم يكديگرند.
 دســتگاهى كارآمد با نگاهــى تيزبين و 
رفتارى قاطع در قواى ســه گانه حضور دائم 
داشته باشد و به معناى واقعى با فساد مبارزه 

كند، بويژه در درون دستگاه هاى حكومتى.
 همه بايد بدانند كه طهارت اقتصادى شرط 
مشروعيّت همه ى مقامات حكومت جمهورى 
اسالمى است. دستگاه هاى نظارتى و دولتى بايد 
با قاطعيّت و حساسيّت، از تشكيل نطفه ى فساد 

پيشگيرى و با رشد آن مبارزه كنند.
 در جمهورى اسالمى كسب ثروت نه تنها 
جرم نيســت كه مورد تشويق نيز هست، اّما 
تبعيض در توزيع منابع عمومى و ميدان دادن 
به ويژه خوارى و مدارا با فريبگران اقتصادى 
كه همه به بى عدالتى مى انجامد، بشّدت ممنوع 

است.
 اســتقالل مّلــى به معنــى آزادى مّلت و 
حكومت از تحميــل و زورگويى قدرتهاى 
سلطه گر جهان اســت. و آزادى اجتماعى به 
معنــاى حّق تصميم گيــرى و عمل كردن و 
انديشيدن براى همه ى افراد جامعه است؛ و 

اين هر دو از جمله ى ارزشهاى اسالمى اند
 «اســتقالل» نبايد به معنــى زندانى كردن 
سياست و اقتصاد كشــور در ميان مرزهاى 
خــود، و «آزادى» نبايــد در تقابل با اخالق 
و قانون و ارزشــهاى الهى و حقوق عمومى 

تعريف شود.
 امــروز مّلت ايــران عالوه  بــر آمريكاى 
جنايت كار، تعــدادى از دولتهاى اروپايى را 
نيز خدعه گر و غيرقابل اعتماد ميداند. دولت 
جمهورى اســالمى بايد مرزبندى خود را با 
آنها با دقّت حفظ كند؛ از ارزشــهاى انقالبى 
و مّلى خود، يك گام هم عقب نشينى نكند؛ 
از تهديدهاى پوچ آنان نهراســد؛ و در همه 
حال، عّزت كشــور و مّلــت خود را در نظر 

داشته باشد.

خبـر

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

بين الملل

اصالح قانون جرم سياسى
 فضا را باز مى كند

 اصــالح قانون جرم سياســى عالوه بر ايجــاد فضاى باز براى 
فعاليت هاى سياسى؛ با تفكيك و تشخيص مصاديق جرايم سياسى 
از امنيتى، رسيدگى به پرونده مجرمان اين جرايم در دستگاه قضايى 

را تسريع مى كند.
عضو فراكسيون اميد مجلس شــوراى اسالمى گفت: جرم سياسى 
در كشــور به صورت كلى تعريف شده و مصداق هاى آن مشخص 
نيست؛ با توجه به مشخص نبودن مصاديق عمال به آن جنبه امنيتى 
داده اند؛ ورود مجلس شوراى اسالمى به اين موضوع، مصداق هاى 
جرم سياسى را تعريف و احصا مى كند؛ فضاى باز سياسى به وجود 

مى آيد.
به گزارش ايرنا،حســن لطفى افزود: اصالح قانون جرم سياسى، نه 
فقط تعريف درســت از اين موضوع ارائه مى دهد بلكه به سيستم 
قضايى نيز در تشــخيص جرايم امنيتى و سياسى كمك و رسيدگى 
و به پرونده هاى سياسى و تعيين تكليف متهمان و مجرمان به اين 
جرايم را تسريع مى كند، زيرا جرم سياسى مطابق با مصاديق تعريف 
شده مشخص خواهد بود و مساله تشبه و خلط آن با جرايم امنيتى 
حل مى شــود.وى گفت: با توجه به عدم احصــا مصاديق جرايم 
سياسى، نه فقط تشخيص جرايم براى دستگاه هاى ذى ربط دشوار 
مى نمود بلكه براى متهمان جرايم سياسى نيز اين شبهه و سوء ظن 
وجود داشــت كه مراجع ذى صالح، سوگيرانه جرايم آنها را امنيتى 
خوانده اند؛ با اصالح و تصويب اين قانون، مشــكالت موجود در 

موضوع جرم سياسى در كشور تا حدود زيادى برطرف مى شود.

مردم ثابت كردند با وجود تمام مشكالت به 
حمايت از انقالب ادامه مى دهند

 مــردم ما با حضور در راهپيمايــى 22 بهمن ثابت كردند كه با 
وجود تمام مشــكالت اقتصادى و معيشــتى و گرفتارى هايى كه 
تحريم ايجاد كرده اســت دست از حمايت از انقالب و اطاعت از 

دستورات رهبر معظم انقالب برنمى دارند.
يك عضو فراكســيون اميد مجلس شوراى اســالمى تاكيد كرد: 
مردم به منظــور حمايت از انقــالب در راهپيمايى حضور پيدا 
كردند. به نظرم قدرشناســى از اين مردم اين اســت كه ما تمام 
تالشمان را در جهت رفع مشــكالت اقتصادى و معيشتى مردم 
متمركــز كنيم. هم دولت و هم كســانى كه مى خواهند با دولت 
همراهى و همكارى داشته باشند بايد برنامه ريزى بهترى در اين 

خصوص داشته باشند.
بــه گزارش ايســنا،محمد كاظمــى بيان كرد: يكــى از راه هاى 
قدرشناســى از مردم اين اســت كه به نظرات مردم و به نظرات 
اكثريت در انتخاباتى كه برگزار مى كنيم توجه شــود، احترام به 
مردم در گروى اين است كه نظر مردم را مالك عمل قرار دهيم، 
مردم با شــركت در انتخابات ها خط مشــى ها و سليقه ايى كه 
بايد كشــور را اداره كند انتخاب مى كنند، احترام به مردم احترام 
به راى مردم اســت، اميدوارم اين قدرشناســى را از اين زاويه 

داشته باشيم.
وى تاكيد كرد: خواســته مردم از مســئولين رفع مشــكالت و 
تنگناهاست، اگرچه بخش اعظم اين مشكالت نتيجه تحريم هاى 
ظالمانه آمريكاســت ولى ما هم بايد تالش كنيم كه راهكارهاى 
بيــن المللــى و داخلى را براى برون رفت از اين مشــكالت به 

دست بياوريم.

حمله انتحارى تروريستى به اتوبوس 
مدافعان ميهن اسالمى

  قــرارگاه قدس نيروى زمينى ســپاه در اطالعيه اى از حمله 
انتحارى تروريســت هاى تكفيرى به اتوبوس حامل رزمندگان 
اسالم وشهادت ومجروح شدن جمعى ازحافظين مرزهاى ميهن 

در جاده خاش -زاهدان خبر داد.
دراين اطالعيه آمده اســت: در پى شكســت ســخت استكبار 
جهانى از مردم شــريف و قهرمان ايران در جشــن چهل سالگى 
انقالب اسالمى و راهپيمايى باشــكوه و دشمن شكن 22 بهمن 
ماه، تروريســت هاى تكفيرى و مزدوران سرويس هاى اطالعاتى 
وابســته به نظام سلطه و استكبار براى تلخ كردن كام ملت ايران، 
شــامگاه امروز(چهارشــنبه 24 بهمن ماه) يك دستگاه اتوبوس 
حامل رزمندگان غيور اســالم كه پس از اتمام ماموريت مرزبانى 
از منطقــه، عازم موطن خود بودنــد را در جاده خاش- زاهدان 

هدف حمله انتحارى قرار دادند.
در اين حمله انتحارى كه با استفاده از يك دستگاه خودرو مملو 
از مــواد منفجره در مجاورت اتوبــوس حامل يكى از يگان هاى 
قرارگاه قدس نيروى زمينى ســپاه صــورت پذيرفت، جمعى از 
حافظين مرزهاى ميهن اســالمى شــهيد و تعــدادى نيز زخمى 

شدند.

تهران- توكيو فصل جديد روابط
 يكى از مهمترين اهداف سفر رئيس مجلس شوراى اسالمى به 
ژاپن گســترش همكارى هاى پارلمانى ميان دو كشور و همچنين 
رايزنى در مورد مســائل مورد عالقه تهــران و توكيو به ويژه در 
موضوعاتى مانند مبارزه با تروريســم و ايجــاد امنيت در فضاى 

همكارى هاى دو جانبه و اقتصادى است.
به گــزارش ايرنا ،على الريجانى در توكيــو گفت: ايران بر روى 
همكارى هاى دانشگاهى فرهنگى و مذاكره با ايرانيان مقيم تمركز 

مى كند..

نگاهى به نشست ورشو
مهدى آقايانى »

 نشست ورشو از روز گذشته آغاز شده و امروز هم ادامه دارد در 
اين كنفرانس برخي كشــورها در سطح هاي مختلف گردهم مي آيند 
و برخي ديگر مانند تركيه، روســيه، لبنان و... شركت نخواهند كرد، 
اين نشســت كه به ميزباني آمريكا و لهســتان در شهر ورشو برگزار 
مي شــود در 22 دي ماه در جريان سفر خاورميانه اي مايك پمپئو در 
شبكه فاكســي نيوز اعالم شــد  در وهله اول هدف از تشكيل اين 
نشســت را تمركز بر فعاليت هاي ايران، عنوان نموده است. اما اين 
نشســت با واكنش هاي بين المللي مواجه شــد به ويژه اروپا به جز 
انگلستان نسبت به اين نشســت كم توجهي كرد و مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا، خانم موگيريني اعالم كرد كه در اين نشست 

شركت نخواهد كرد.
با توجه به اين موضوعات وزارت خارجه ايران نيز كاردار لهســتان 
را فراخوانــده و مراتب اعتراض را به كاردار لهســتان اعالم كرد و 
خواهان لغو همكاري لهســتان با اين نشست شــد و در پاسخ اين 
اعتراض، چاپاتوويچ، وزير خارجه لهســتان از نشســت ضد ايراني  
دفاع كرده و عنوان نموده كه نمي شــود وانمود كرد كه برجام بدون 
حضــور اياالت متحده آمريــكا ادامه پيدا خواهــد كرد و همچنين 
اميدوار است كه بن بســت پيش آمده ميان اروپا و آمريكا كه مربوط 
به ايران است را پايان دهد، وزير خارجه لهستان ايران را يك تهديد 
جدي براي فضاي بين الملل تلقي كرده اســت و هدف از ايجاد اين 
نشست را موضعاتي مانند مبارزه با تروريسم و... عنوان كرده است.
اما با تمام اين مســائل آمريكا كه اين نشست را رو به ضعف مي ديد 
مجبور شــد  اعالم كند كه نشســت ورشو ديگر دســتور كار ضد 
ايراني ندارد و به موضوعات گســترده در منطقه خاورميانه خواهد 
پرداخت اما كامًال مشــخص اســت كه اين موضع گيري آمريكا به 
خاطر اين اســت كه ديگر كشــور راحت تر بتواند در اين نشســت 
شــركت كنند چرا كه همان طور كه در اول گفته شــد اين نشست 
براي مقابله با جمهوري اســالمي ايران است نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيســتي نيز گفته است كه در اين كنفرانس شركت كرده 
و عليه ايران ســخنراني خواهد كرد دراين ارتباط روزنامه صعودي 
شرق االوسط در يادداشتي مدعي شده است" كه كنفرانس ورشو به 
تشــكيل شش كميته كاري منجر مي شــود كه اين شش كارگروه در 
مورد موشــك هاي بالتستيك، مبارزه با تهديد امنيت سايبري، مبارزه 
با تروريســم، فراهم كردن امنيت و انرژي، امنيت راه هاي دريايي و 
حقوق بشــر خواهد بود كه اين حوزه ها از نظر اين روزنامه به شكل 

مستقيم به رفتار ايران در خاورميانه مربوط مي شود"
 در كل از  اين برنامه ها و نشســت ها اين گونه استنباط مي شود كه 
آمريكا همان طور كه بيشــتر توسط رئيس جمهور و وزيرخارجه اش 
گفته شده بود به دنبال تغيير حكومت در ايران است و تالش مي كند 
كه با ايجاد اين نوع نشســت ها پروژه فروپاشي در ايران كه همراه با 

اعمال تحريم هاي سخت است را دنبال كند.
اين نوع كنفرانس ها مانند نشســت ورشــو كه با سكان داري اياالت 
متحــده آمريكا پيگيري مي شــود به دنبال اين اســت تــا ايران را 
تهديدى عليه امنيت جهاني نشان دهد و با اين وسيله تالش مي كند 
تــا همكاري و رابطه  ايــران با جامعه بين الملل را مســدود كرده و 
كشــورهاي جهــان را در تحريم  هايي كه بر عليه ايران وضع شــده 
همراه كند.كه اين رخداد ها نشــانگر اين است كه سياست خارجى 
ايــاالت متحده آمريكا بر پايه ى مقابله ى سرســختانه با جمهورى 

اسالمى ايران است.

خت
سو

مان
لتپارل
دو قيمت فعلى بنزين حفظ مى شود

 پيشــنهادات مرتبط با ســهميه بندى و افزايش قيمت بنزين در كميسيون 
تلفيق رأى نياورده اســت وافزايش قيمت حامل هاى انرژى در شــرايط امروز 

نارضايتى ها را تشديد مى كند .
عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى گفت: در ارتباط با افزايش قيمت 
بنزين و گازوئيل يا ســهميه بندى آنها تا زمانى كه بين سه فراكسيون مجلس و 
نمايندگان دولت اجماعى صورت نگيرد، تغييرى اتفاق نخواهد افتاد. در شرايط 
موجــود نه مجلس و نه دولت به تنهايى نمى توانند مســئوليت افزايش قيمت 
حامل هاى انرژى را بپذيرد .به گزارش ايسنا،جالل ميرزايى بيان كرد: كميسيون 
تلفيق در طى دو روز در خصوص پيشــنهاداتى كه در خصوص افزايش قيمت 
بنزين و ســهميه بندى مطرح بود بحث و بررســى انجــام داد و هيچكدام از 

پيشنهادات در كميسيون رأى نياورد.

گيت ها مانعى ميان مسئوالن و مردم
ــردم و  ــان م ــه جهنمــى مي ــده دور مســئوالن باعــث فاصل  حصــار پيچي
ــه واســطه مــردم تأميــن  آنهــا شــده در حالــى كــه ســرمايه سياســى آنهــا ب

شــده اســت.
نايــب رئيــس كميســيون قضايــى و حقوقــى مجلــس گفــت: واقعيــت ايــن 
اســت كــه طــى صــد ســال اخيــر در دنيــا شــاهد ده هــا انقــالب و نهضــت 
ــوده ايــم امــا در تمامــى ايــن انقــالب هــا تنهــا  در قالــب هــاى مختلــف ب
انقالبــى كــه توانســت جهانــى شــده و بــه تثبيــت برســد انقــالب اســالمى 

ايــران بــود.
بــه گزارش خانه ملت،يحيى كمالى پور افزود: تا به امروز نيز چيزى كه باعث 
پايدارى انقالب شده اين است كه مردم همواره در صحنه بوده و حاضر نشده 

اند يك وجب از خاك كشور به دست اجانب بيفتد.

هيچ استعفايى از صالحى دريافت نكرده ايم
 هيچ استعفايى از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى دريافت نكرده ايم و ايشان 

كارشان را انجام مى دهند.
رئيــس دفتر رئيس جمهورى گفت: من تعجب مى كنم كه چگونه به اين بحث 
دامن زده شده است . ممكن است هر فردى جايى حرفى زده باشد ولى استعفا 
زمانى قطعى مى شود كه تقديم رئيس جمهور شود و چنين استعفايى تحت هيچ 

شرايطى براى ما نيامده است.
به گزارش ايرنا ، محمود واعظى بيان كرد: در جلســه ديروز هيئت دولت 
تقريبــًا همه وقتمان را گذاشــتيم بــراى آنچه كه مــردم در راهپيمايى در 
سراسر كشــور حضور حماسى داشــتند و اگر تهديد دشمن مطرح باشد 
همه جداى از اين كه به نوعى ممكن اســت اختالف ســليقه هم باشد در 

ايستاد. خواهند  آن  مقابل 

 اگر كسى در يك موضوع خاصى 
با ما حرف و گفت وگو داشــت، در 
صورتى كه حرمت كشور و قانون و 
مقررات بين المللى را محترم بشمارد، 
ما هميشــه اهل گفت و گو، كالم، 
منطق و جدال احســن به تعبير قرآن 
مجيد هســتيم اما حاضر به پذيرش 

تحميل، زور و فشــار و زيرپا گذاشــتن 
حقوق ملى خود نيستيم.

رئيس جمهورى در جلســه هيأت دولت 
گفت: اين بزرگتريــن حقيقت بود كه در 
انقالب مردم تصميم گرفتند كشورشان را 
خودشان اداره كنند، پاى صندوق آرا بيايند 
و رأى بدهند. مردم همچنين درباره هويتشان 
تصميم گرفتند. هويت ملى ما هميشــه با 
فرهنگ اســالمى گره خورده است. هويت 
ملى مردم ايران در طول 1400 ســال پيش 
تاكنون با هويت  دينــى و ايمانى اش، گره 
خورده و در انقالب و دفاع مقدس همه جا 
اين غيرت دينى و عشق به وطن، در كنار هم 

قرار گرفت و باعث پيروزى شد.
به گــزارش ايرنــا ، حجت االســالم 
پيام  افزود:  روحانى  حســن  والمسلمين 
مردم در راهپيمايى 22 بهمن اين بود كه 
توطئه هاى قدرت هاى بزرگ بويژه آمريكا، 
نمى تواند در اراده مردم ما تأثيرگذار باشد.

وى گفت: دشــمنان طى يكسال گذشته 
به طــور مداوم تالش كردنــد كه مردم 
را نگران، پريشــان و مأيوس كنند. البته 
فشــارهايى را به مردم ما وارد كردند و 
اين طبيعى است وقتى جنگى بر مردم ما 

تحميل مى شــود، آن جنگ خود به خود 
مجروح دارد و مشكالتى ايجاد مى كند. 

 امروز دشمن يك جنگ اقتصادى، 
تبليغاتــى و روانى بر ملت ما تحميل 

كرده است
رئيــس جمهورى با تاكيد بــر اينكه امروز 
نيز دشــمن يك جنگ اقتصادى، تبليغاتى و 
روانى بر ملت ما تحميل  كرده است افزود 
: اين ملت بار ديگر براى عزت، استقالل  و 
حيثيت  خود مى ايســتد و حاضر نيست در 
برابر دشــمن، تسليم شود چرا كه تسليم در 
برابر دشمن پايان ندارد. اگر ملت ما در برابر 
آمريكا تسليم شد، ديگر تا آخر بايد تسليم 
شويم يعنى بايد كشــور، عزت، استقالل  و 

هويت مان را واگذار كنيم.
روحانى تصريح كرد: اگر مى خواهيم بايستيم 
بايد از اول بايســتيم و بى ترديد مردم ما در 
برابر تعــدى، تجاوز و تحميل دشــمنان، 

ايستادگى مى كنند.
وى بيــان كــرد: البته اگر كســى در يك 
موضوع خاصــى با ما حرف و گفت وگو 
داشــت، در صورتى كه حرمت كشــور و 
محترم  را  بين المللــى  مقــررات  و  قانون 
بشمارد، ما هميشه اهل گفت و گو، كالم، 

منطق و جدال احسن به تعبير قرآن مجيد 
هســتيم اما حاضر به پذيرش تحميل، زور 
و فشار و زيرپا گذاشتن حقوق ملى خود 

نيستيم.
رئيس جمهورى افــزود: هر روزى كه اين 
كشــور و اين انقالب به حضور و فداكارى 
نياز داشــته باشد، مردم ما در صحنه حضور 
دارند اما در عين حال ما هم در برابر مردم، 
وظيفه خاصى داريم و بايد شــكرگزار اين 

نعمت بوده و پاسخگو باشيم.
روحانى تصريح كرد: پاسخگويى در برابر اين 
حضور و فداكارى مردم به اين اســت كه ما 
خدمات  خود را نسبت به مردم و تالش هايمان 

را براى حل مشكالت آنان ، افزايش دهيم.
وى اظهار داشت: در 22 بهمن، ملت قدرت 
خود را در برابر فشار قدرت هاى كينه توز كه 
امروز كينه توزى آنان بيشتر نيز شده است، به 
خوبى نشان دادند و از همه وزرا، مسئولين 
اجرايى، اســتاندارها، مديران كل بخش هاى 
دولتى، عمومى غيردولتى و  همه آنهايى كه 
در دستگاه هايى اجرايى و ساير دستگاه ها 
مسئوليتى را به عهده دارند خواهش مى كنم 
كه توجه داشته باشــند بايد پاسخ مثبت به 
مــردم خودمان بدهيم و بايد تالش كنيم كه 

معضالت و مشــكالت جامعه را 
حل كرده و يا كاهش دهيم.

روحانى افزود: البته براى مســايل 
كل منطقــه و جهان هم هميشــه 
مســئوليت هايى داشــتيم كــه به 

مسئوليت هايمان ادامه مى دهيم.
كرد:  خاطرنشان  جمهورى  رئيس 
در اين هفته شاهد يك اجالس 3 جانبه بين 
ايران،  تركيه و روســيه براى مسايل منطقه 
و بويژه براى مســأله سوريه هستيم كه اين 
نشان مى دهد ملت، دولت و مسئولين ما در 
كنار مراقبت هايى كه از حقوق ملى خودشان 
انجام مى دهند، بــراى ثبات و امنيت منطقه 

تالش مى كنند.
روحانى ابراز اميــدوارى كرد از امروز به بعد 
شاهد وحدت و اتحاد بيشتر نسبت به يكديگر، 
جناح ها و گروه هاى مختلف باشيم؛ همه بايد 
احســاس كنيم كه ما در يك شــرايط جنگ 
هستيم. در شرايط جنگ اگر گروهى بخواهد 
بيرون ميدان بايســتد و به آنهايى كه در صف 
مقدم هستند، طعنه بزند، اين برخالف مروت و 

وظيفه ملى و شرعى است.
وى افزود: دولت اين احساس وظيفه را دارد 
و مى داند امروز در خط مقدم مبارزه اســت 
و بدون كمك و حمايت مردم، حتماً ناموفق 
است و يقين دارد با حمايت و اتحاد مردم، 
صد در صد در برابر دشمن موفق مى شويم 
و از مشكالت عبور مى كنيم و ان شاا... ماه ها 
و ســال هاى آينده روزهاى بهتــرى براى 
ملت مان در سايه تالش و وحدت پيش بينى 

مى كنيم.

روحانى:اهل گفت وگو هستيم
 اما فشار و تحميل نمى پذيريم

نشست سوچى اتحاد ايران، روسيه و تركيه 
براى بازگشت آرامش به سوريه است

 نشســت ســوچى ا اتحاد قدرتمند ايران، روســيه و تركيه براى 
بازگشت آرامش به سوريه است و اين نشست مى تواند در حل مشكل 

آوارگان سورى و خروج آمريكا از اين كشور تاثير گذار باشد.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: با توجه 
به جلســات گذشته اى كه سران سه كشــور ايران، تركيه و روسيه در 
موضوع ســوريه داشته اند، اين نشست مى تواند دستاورد خوبى براى 

آرامش منطقه بويژه سوريه و مبارزه با تروريسم داشته باشد.
به گزارش ايرنا،ولى ا... نانواكنارى افزود: نشســت ســوچى در ادامه 
جلسات گذشــته سه كشور اســت كه به منظور حل مشكل آوارگان 

سورى و خروج آمريكا از سوريه تشكيل مى شود.
وى افزود: يكى ديگر از موضوعاتى كه در اين نشســت مورد بررسى 
قــرار مى گيرد موضوع كردهاى ســوريه و همچنين حضور تركيه در 

برخى مناطق اين كشور است.

اروپا هيچ گاه آمريكا را قربانى همكارى با ايران نمى كند
ايران اگر بتواند در نظام بين الملل هژمونى روانى آمريكا را بشكند يك 
موفقيت براى ماست اما بايد دانست كه اروپا در نهايت در كنار آمريكا 

خواهد ماند.
يك كارشناس مسائل بين الملل گفت: هر كشورى در نظام بين الملل به 
دنبال تامين حداكثر منافع ملى خودش است و دليل اينكه بگوييم اروپا 
رويكرد خصمانه نســبت به ايران گرفته اين است كه صرفا از ديدگاه 
ما و با تفسير ايران نسبت به عملكرد و رفتار بازيگرى چون اروپا و يا 

برخى ديگر از كشورها جهان است.
به گزارش مهر،محســن جليلوند الزم اســت اين مطلب را هم اضافه 
كنم كه در اين خصوص اينكه از ســوى برخى گفته شود وزارت امور 
خارجه غرب گرا اســت چندان موافق نيستم چرا كه سياست خارجى 
نظــام جاى ديگرى تعيين مى شــود و وزارت خارجــه صرفاً مجرى 

سياست كالن نظام در حوزه سياست خارجى است.
وى افــزود: در واقع به لحاظ تئوريك در مســائل بين الملل بحثى به 
عنوان سياست خصمانه نداريم بلكه اين تضاد منافع بازيگران مختلف 

است كه منجر به اختالفاتى ميان آنها مى شود.

محورهايى از بيانيه مهم رهبرى به مناسبت 40 سالگى انقالب

به جوانان عزيز،دنباله اين مسير با شماست
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در درمان اعتياد بايد به «هم وابستگى» توجه شود
 اطرافيان فرد معتاد بدانند تا زمانى كه درمانگران به «هم وابستگى» نپردازند، پرداختن 

به مسئله درمان اعتياد به مواد مخدر بى فايده خواهد بود.
به گزارش شبستان، يك درمانگر اعتياد گفت: اطرافيان فرد معتاد بايد اول روى رفتار 
خود كار كنند و بدانند تا زمانى كه ما به «هم وابســتگى» نپردازيم، پرداختن به مسئله 
درمان اعتياد به مواد مخدر بى فايده خواهد بود.حســام الدين معصوميان شرقى افزود: 
درمانگران اعتياد در حين درمان، متوجه حالت ها و رفتارهاى غيرمعمولى و غيرطبيعى 
اعضاى خانواده وابستگان به مواد مخدر شدند و مشاهده كردند به همان اندازه كه فرد 
معتاد به الكل و ديگر مواد شيميايى وابسته است؛ همسران، فرزندان و يا حتى آشنايان 

آن ها هم، وابسته به كنترل و مراقبت كردن از آن ها هستند. 

بودجه ناكافى، مقابله با فقر خوراكى زنان باردار را 
ناقص گذاشت

 معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: 40 هزار نفر براى قرار گرفتن زير 
پوشــش طرح مقابله با فقر خوراكى زنان باردار و شــيرده از سوى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى معرفى شده اند اما به دليل منابع مالى ناكافى فقط پنج هزار 

نفر از اين بانوان مشمول طرح شدند.
به گزارش ايلنــا، احمد ميدرى، اعالم كرد: براى حمايت از زنان باردار و شــيرده و 
مقابله با فقر خوراكى آنان ماهانه به هر فرد 200 هزار تا 500 هزار تومان يارانه نقدى 
پرداخت مى شود.وى افزود: براى حمايت و توانمندسازى زنان سرپرست خانوار بايد 

اطالعات بانوان زندانى و مطلقه نيز در اختيار وزارتخانه قرار بگيرد.

نگران وضعيت 3 ميليون زن سرپرست خانوار هستيم
 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: نگران وضعيت 3 ميليون زن سرپرســت 

خانوار هستيم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محمد شريعتمداريبا بيان اينكه در معاونت امور 
زنان به علت نبود يك ســازمان مســتقل براى زنان و خانواده دچار ضعف هســتيم، 

تصريح كرد: اين ضعف با برگزارى جلسات هماهنگى حل نمى شود.
وى افزود: ما احتياج به تهيه يك اطلس جامع از وضعيت زنان سرپرســت خانوار در 

بخش هاى گوناگون داريم.
شريعتمدارى گفت: مشاغل خانگى زنان مورد توجه نيست، اما در مشاغلى كه كد بيمه 

دارند، در بعضى از فاصله هاى سنى اين حقوق بيشتر از مردان بوده است.

2 هزار و 400 قلم دارو 
تحت پوشش بيمه است

 مديرعامل ســازمان بيمه ســالمت گفت: در حال حاضر، بيش از 
2 هزار و 400 قلم دارو تحت پوشــش بيمه اســت. برخى مى گويند 
دارويى از پوشــش بيمه خارج شــده، در  حالى  كه طى مدت اخير به 
جز داروهاى بدون نســخه يا  OTC  هيچ داروى ديگرى از پوشش 

بيمه اى خارج نشده است.
به گزارش شبستان طاهر موهبتى افزود: رويكرد دولت و  بيمه ها حتى 
درباره داروهاى بدون نســخه، ذخيره منابع نبوده، بلكه به دنبال تغيير 
رفتار مردم در مصرف دارو هستيم. برخى افراد در  برابر اصالح رفتار 

موضع گيرى مى كنند. 
مدير عامل سازمان بيمه سالمت ادامه داد: وزن هزينه هاى دارويى در 
ســبد هزينه هاى سازمان بيمه سالمت در سرپايى و بسترى حدود 25

درصد است. 
موهبتى درباره خدمات تحت پوشــش بيمه سالمت بيان كرد: حدود 
4 هزار و 900 خدمت تحت پوشش سازمان بيمه سالمت است كه 5

هزار و 600 مورد در كتاب ارزش هاى نسبى  وجود دارد و 750 مورد 
ستاره دار هستند و به فراخور موقعيت تحت پوشش قرار مى گيرند و 

نيازمند تامين منابع مالى و وجود  راهنماهاى بالينى هستند. 
رئيس هيأت مديره سازمان بيمه سالمت افزود: همچنين 47 هزار مورد 
از لوازم مصرفى پزشــكى نيز تحت پوشش بيمه قرار دارند. همچنين 
100 قلم دارو نزديك به 70 درصد هزينه هاى داروى ســرپايى را به 

خود تخصيص مى دهند.
موهبتى درباره پرداختى از جيب مردم در حوزه ســالمت اظهار كرد: 
هزينه ســالمت از جيب مردم در سال 92 رقمى بين 59 تا 65 درصد 
بود و براساس قانون برنامه پنجم توسعه تكليف شد كه اين  ميزان بايد 
به 30 درصد كاهش پيدا كند و در حال حاضر، اين هزينه به حدود 37

درصد رســيده است.  وقتى سبد هزينه اى كشور در حوزه سالمت باال 
مــى رود، يا بايد مردم يا بيمه يا دولت اين هزينه را پرداخت كند. اگر 
يكى از اين ســه  طرف كمتر پرداختى داشته باشند، بايد اضالع ديگر 

بيشتر پرداخت كنند.  
وى ادامه داد: حوزه سالمت را نبايد با خط كش هاى سياسى اندازه گيرى 
كرد.  در شرايط سخت اقتصادى حتما بايد به حوزه سالمت توجه ويژه 
داشت. دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس همواره به حوزه  سالمت 

كمك كردند و اميدواريم اين كمك ها تداوم داشته باشد. 
موهبتى درباره افزايش افراد تحت پوشــش بيمه سالمت نيز، گفت: 
در ابتداى انقالب اسالمى، فقط كاركنان دولت مشمول بيمه خدمات 
درمانى بودند و ســاير گروه ها مثل روستاييان و ساكنان  شهرهاى زير 
20 هزار نفر از اين بيمه برخوردار نبودند. سازمان بيمه خدمات درمانى 
كه امروزه به سازمان بيمه سالمت تغيير نام  داده است، در سال 1374

و با هدف پوشــش بيمه اى افرادى ايجاد شد كه هيچ بيمه اى نداشتند. 
در ابتداى تاسيس اين سازمان حدود 80  هزار نفر از روستاييان تحت 
پوشــش خدمات ســازمان بيمه خدمات درمانى بودند و امروزه اين 
جمعيت نزديك به 21 ميليون نفر رســيده  است. همچنين نزديك به 
يك ميليون و 300 هزار نفر از ساير اقشار و بهزيستى نيز تحت پوشش 

بيمه سالمت هستند.
مديرعامل ســازمان بيمه ســالمت ادامه داد: در دولت تدبير  و اميد، 
صندوق بيمه همگانى ســالمت نيز، راه اندازى شــد و نزديك به 10

ميليون و 800 هزار نفر تحت پوشش بيمه رايگان سالمت  قرار گرفتند. 
در حال حاضر، هيچ مانعى براى بيمه شــدن افراد در كشــور وجود 
ندارد و اگر كسى پوشش بيمه اى ندارد، به اين دليل است  كه خودش 
مراجعه نكرده و بيمه نشده است. از لحاظ قانونى در حال حاضر، افراد 

حتى در بيمارستان نيز بيمه مى شوند. 
موهبتى درباره حفاظت مالى از مردم در حوزه سالمت در پايان اظهار كرد: 
در سال هاى گذشته در بخش بسترى مردم حدود 37 درصد از هزينه ها را 
پرداخت مى كردند  اين در حالى است كه در حال حاضر، اگر بيماران از 
طريق نظام ارجاع مراجعه كنند، 5 درصد و غير از نظام ارجاع 10 درصد 
هزينه را پرداخت  مى كنند. براى بخش سرپايى نيز، بيمه براساس تعرفه 
دولتى، 70 درصد هزينه را پرداخت مى كند.  بيمه ها در بخش خصوصى، 
تعرفه دولتى را پوشش مى دهند و اگر افراد مى خواهند به بخش خصوصى 

مراجعه كنند بايد بيمه تكميلى  داشته باشند. 

همدان پيام: بازگشت ركود به فرهنگ و ارشاد
 يعنى ديگه كنسرت و مراسم شادى و ... نداريم؟

ايسنا: مشكالت كشور با بگير و ببند حل نمى شود
 البته اگه اين بگير و ببندها مربوط به متخلفان گردن كلفت باشه 

حل مى شه!!
همدان پيام: مرغ شب عيد ارزان مى شود

 حاال چه اشكالى داره قبل شب عيد ارزان كنيد؟!! 
تابناك: اشكال بزرگ تعيين سقف 14 سكه براى مهريه

 به همين 14 سكه هم اگه كسى باشه كه بده راضى هستيم!!
خبرآنالين: عضو شــوراى عالى نظام پزشكى: فكر مى كرديم رئيس 

جمهور از مشكالت جامعه پزشكى با خبر است
 مريض نشده كه بره دكتر وگرنه باخبر مى شد!!

سالمت نيوز: وضعيت اسفبار ســالمت دهان و دندان ايرانى ها/300 
ميليون دندان خراب

 چه شود؟!!
نقد حال: خودكشي در چه مواردي جرم است 

 گزينه "همه موارد " درست است!!
صداي زنجان: بازار گوشت قرمز آرام مي شود 

 براى اينكه مردم ديگه از گوشت خريدن نااميد شدن!
ايران: نااميدي خريداران مسكن از وام 

 بدون شرح!!
ايران: گوشت دولتي در يك قدمي مردم

  همش استخون و چربى!!
فرارو: توزيع بسته هاى حمايتى ادامه دار خواهد بود

 جامانده ها به گوش باشن!!
مهر: 10 درصد بيمارستان ها فاقد مديريت پسماند هستند

 كافــى دزدان زباله اينو بدونن همچيــن مديريت مى كنن كه 
زباله اى رو زمين نمونه!!

تبيان: مراقب لوازم آرايشى ساخت آمريكا باشيد
 كال بايد مراقب خود آمريكا هم بود!!
سالمت نيوز: داليل ايجاد خشكى چشم 

 گريه كنى همه چى حله!!

آسيب شناس و متخصص علوم رفتارى 
مطرح كرد:

ابهرى گفت: اگر كودكى در خانواده متشنج و داراى بگومگو رشد كند 
به فردى كينه توز، انتقام جو و ضعيف تبديل مى شود.

به گزارش شبستان، دعوا، جر و بحث و ترك خانه توسط زوج ها اساس 
و بنيان خانواده ها را سست مى كند. اگر زوج داراى فرزند يا فرزندانى 
باشد،آگاهانه يا ناآگاهانه بيشترين آسيب ها را تحميل آنها خواهند كرد. 
در همين ارتباط با «مجيد ابهرى»  آســيب شــناس و متخصص علوم 

رفتارى به گفتگو پرداخته ايم كه در زير مى خوانيد:
 درباره  نقش والدين در تربيت كودكان بفرماييد؟

والدين يكى از اصلترين الگوهاى رفتارى و تربيتى فرزندان خود هستند.
محيــط خانواده اولين كالس درس زندگــى و مهارت هاى اجتماعى 
به كودكان اســت. بنابراين خانواده ها تاثير به ســزايى در شكل گيرى 

شخصيت كودكان و همچنين روحيه او دارند.
 فضــاى خانه و خانواده چه تاثيراتى مى تواند در روحيه و 

شخصيت فرزندان داشته باشد؟
اگر كودك در خانواده شــاد ومملو از اعتماد رشد كند، فردى اسطوار و 
با اعتماد به نفس وارد جامعه مى شود.متاســفانه در مقابل اين خانواده 
ها، زوج هايى كه دايم در حال بحث، دعوا و قهر هســتند، شاهد رشد 
كودكان با اعتماد به نفس پايين و ضعيف هستيم.برخى از والدين به اين 
موضوع مهم توجه ندارند  و در مقابل فرزندان به تقابل رفتارى، جر و 

بحث، خشونت فيزيكى دست مى زند.
 بيشتر كودكان از چه سنى مى توانند رفتارهاى خانواده را 

درك كنند؟
تفاوتى ندارد كودك چند ساله باشد از دو سالگى به بعد كودك خاطرات 
و وقايع اطراف خود را به ذهن مى سپارد و در آينده اى نه چندان دور 
از آنها به عنوان تجربه اســتفاده مى كند.اگر كودكى در خانواده متشنج 
و داراى به بگومگو رشــد كند به فردى كينه توز، انتقام جو و ضعيف 
تبديل مى شــود.چراكه برخى از والدين كودكان را شاهد مى گيرند كه 
مى گويند تو شاهد باشد پدر با من چه مى كند يا مادرت چه مى گويد 

تو بزرگ مثل او نباشد.
 برخى از خانواده ها در بحث و دعواها از كودك به عنوان 
ابزار استفاده مى كنند اين موضوع چه تاثير خواهد گذاشت؟

برخى از زوج ها از كودك به عنوان پيغام بر اســتفاده مى كنند. سوال و 
جواب به وسيله او صورت مى گيرد.اين حركت نيز بسيار ناپسند است 
و كودك  ســرگردان بين پدر و مــادر مى ماند.گاهى والدين با كلمات 
زشت به ديگرى از كودك مى خواهند به مادر يا پدر بگويد كه اين غم 
بارترين شكل اختالفات خانوادگى است.ممكن است فرزندانى كه در 
ميان بحث هاى پدر و مادر خود مانده اند در آينده آثار خشونت در آن 
ها ديده شــود.در سال 1396 توسط بنياد علوم رفتارى بين نوجوانان و 
جوانان بزهكار تحقيق انجام  شد. 65 درصد از افراد بزهكار در ميان اين 

قشرها از خانواده هاى آشفته و مشتنج بودند كه وارد جامعه شده اند. 
 توصيه شما به خانواده ها چيست؟

والدين بايد به درو از چشــم فرزنــدان جر و بحث كنند و هرگز خانه 
را به صحنه جنگ تبديل نكنند. خانواده ها از فرزندان به عنوان قاضى 

استفاده نكنند.
برخى از پــدر و مادر ها فرزندان را به قضــاوت مى طلبد كه در اين 
صورت فرزند فردى با حفره هاى روانى رشد كرده و نسبت به يكى از 

والدين با نظر منفى رشد مى كند.

تغيير در نحوه امتيازدهى به اساتيدى كه 
در صنعت فعاليت مى كنند

 وزير علوم گفت: براى ايجاد انگيزه در امتياز دهى به اســاتيدى كه در حوزه صنعت 
حضور دارند، تغييراتى را قائل شده ايم كه منجر شده اين جريان به سمت خوبى حركت 

كند.
منصورغالمى در گفتگو با مهر درباره آمار و موضوع تفاهم نامه هايى كه با دانشگاه هاى 
خارج از كشور و دستگاه هاى اجرايى منعقد شده است، گفت: يكى از دستگاه هايى كه 
وزارت علــوم با آن تفاهم نامه دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت  اســت، موضوع 
اين تفاهمنامه، كارآموزى دانشــجويان در صنعت و گذرانــدن فرصت هاى مطالعاتى 
دانشــجويان دكترى و اســاتيد  دانشگاه ها در صنعت اســت. وى ادامه داد: كارآموزى 
دانشجويان در صنعت از سال گذشته و حضور اساتيد نيز در صنعت اخيرا شروع شده، 
براى ايجاد انگيزه در امتياز دهى به اســاتيدى كــه در حوزه صنعت حضور دارند، يك 

تغييراتى را قائل شده ايم كه منجر شده اين جريان به سمت خوبى حركت كند.

كم تحركى شيوع فشارخون را 2 برابر كرده است
 پيروى از ســبك زندگى نادرســت و كم تحركى شيوع ابتال به فشارخون باال را در 

جمعيت ايرانى دو برابر افزايش داده است.
يك متخصص نفرولوژى گفت: كم تحركى و تغذيه نامناســب امروزه در خانواده هاى 
ايرانى بسيار ترويج يافته است و سالمت آنها را براى ابتال به پرفشارى خون تشديد مى 
كند.ناصر مهدوى پور در گفت و گو با سالمت نيوز افزود: فشارخون باال اگر به درستى 
و به موقع كنترل نشــود به سرخرگ ها آسيب رسانده و زمينه را براى بروز سكته هاى 
قلبى و مغزى مهيا مى كند.وى گفت: سردرد، خواب آلودگى و كما از عوارض فشارخون 
باالست. فشــارخون باال، همچنين باعث تنگ شدن عروق، حمله قلبى، كاهش توانايى 

پمپاژخون توسط قلب، نارسايى كليه مى شود و به چشم نيز آسيب مى زند.
مهدوى پور بيان كرد: كلسترول خون عامل مهم در تعيين خطرناك بودن فشار خون باال 
است زيرا حساسيت عروق را به اين بيمارى افزايش مى دهد و باعث مى شود كه افراد 

بيشتر مستعد آسيب ديدن باشند.

شيوع رو به افزايش سرطان در ايران
 متوليان و دســت اندركاران حوزه سالمت، با تاكيد بر اينكه ايران گرفتار «سونامى» 
ســرطان نشده است، در عين حال نسبت به شــيوع رو به افزايش برخى سرطان ها در 

كشور هشدار مى دهند.
به گزارش مهر، بررســى ها نشــان مى دهد كه تغيير سبك زندگى و گرايش به سمت 
مصرف غذاهاى آماده و فست فودها، منجر به افزايش موارد ابتال به سرطان هاى دستگاه 
گوارش شده است. در اين بين، افزايش مصرف كنندگان قليان و سيگار نيز، منجر به باال 
رفتن آمار سرطان ريه شده است. اين در حالى است كه سرطان پستان در اين سال ها نيز 

رشد نگران كننده داشته است و سرطان پوست نيز در حال افزايش است.
شــايد شــيوع رو به افزايش همين چند نوع سرطان در كشــور، كافى باشد كه متوجه 
عواقب و عوارض ســرطان در تمامى جنبه هاى آن باشيم. از هزينه هاى سنگين درمان 
گرفته تا آســيب هاى روحى و روانى خانواده هايى كه يكى از اعضاى خانواده مبتال به 

سرطان شده است. 

 سايت هاى رايگان آگهى جوالنگاهى 
براى بازار مكاره فالگيرها شده است.بدون 
هيچ نظارتى هرروز تبليغات زيادى در اين 

باره انجام مى شود.
در آمــد زايى آنان از طريــق گرفتن فال 
است. مدعى هســتند كه مى توانند حال 
و آينده افراد را پيــش بينى كنند. آنها در 
همه مســايل زندگى اظهار نظر مى كنند. 
از مســايل عاطفى گرفته تا مسايل خريد 

و فروش.
نــرخ هاى مختلــف دريافت مــى كنند، 
بستگى به فالى دارد كه مى گيرند يا لوازمى 
كه مى فروشــند مانند سنگ هاى مختلف 
يا مهره مار. حضورى و غيرحضورى هم 
فال مى گيرند. حتــى به صورت مجازى 
هم مــى توانند فال بگيرند و حال و آينده 
شما را پيش بينى كنند! قبل هر پيش بينى 
حتما بايد پول بدهيد. اگر حضورى باشد، 
حضــورى پول را تقديم مــى كنيد و اگر 
به صورت تلفنى يا مجازى باشــد تا فيش 
پرداخت را نشان ندهيد از فال گرفتن هم 

خبرى نمى شود.
 به گزارش شبســتان، اين شغل درآمدزا 
اســت. چون كم مشــترى ندارند.مشترى 
هايى كــه اگر حتى يك كلمــه از حرف 
هاى فالگير درست از آب در آيد مشترى 
هميشــگى مى شوند تا حرف هاى فالگير 
سرنوشــت زندگــى آنــان را تعيين كند. 
مشــترى هايى كه براى حل مشكالت راه 
نادرســتى را انتخاب مى كنند و ازتوانايى 
هاى خود براى حل مشــكل استفاده نمى 

كنند.
همين تقاضا موجب شــده تا فالگيرى هم 
رواج پيــدا كند. تبليغات فــال گرفتن و 
آموزش آن هم در شــبكه هاى اجتماعى 
و سايت هاى آگهى كم نيست. به يكى از 
سايت هاى آگهى سر مى زنم. فقط كافى 
اســت كلمه «فال» را در جايگاه جستجو 
بنويســم، كلى آگهى فال را مشــاهده مى 

كنم.

«فال قهوه»، «فال انرژى»، «فال هاله بينى»، 
«فال تاروت»، «فال شــمع»، «فال تاروت 
ايتاليايــى»، «فال چايى» خيلى از فال هاى 
عجيب و قريب را بايك جستجو مى توان 

يافت.
به سراغ شماره تلفن برخى از آنها مى روم 

تا از قيمت هايشان مطلع شوم.
فال شــمع توجه ام را جلــب مى كند، او 
با اين عنوان آگهى داده اســت« بســم اهللا 
دوستانى  خدمت  ســالم  الرحيم  الرحمن 
كه عالقه به فال و پيشــبينى آينده دارند تا 
به حال با خودتون فك كردين چرا وقتى 
كسى فوت ميكنه شــمع روشن ميكنن يا 
روى كيك تولد هنگام آرزو كردن شــمع 
فوت ميكنن ارتباط روح انســان با شمع 

،(دوره ديــده توســط اســاتيد هندى و 
تايلندى با 8 سال سابقه كار)فقط كافيست 
يكبار امتحان كنيد تا به معجزه شمع ايمان 

بياوريد ».
با فــرد آگهى دهنده تمــاس مى گيرم و 
قيمت آموزش را با 30 درصدتخفيف 400
هزار تومان مى گويد و فال با شــمع را به 
صورت تلفنى هم براى مشترى به مبلغ 40

هزار تومان مى گيرد.
يكى ديگــر از آگهى ها آموزش فال قهوه 
تاروت ورق شــمع ارمنى است با آگهى 
دهنده تماس مى گيــرم و قيمت آموزش 
فــال قهوه و تاروت را حــدود 800 هزار 
تومان مى گويد و تاكيد دارد كه به صورت 
تضمينى آموزش داده مى شود و مى توان 

به عنــوان يك منبع درآمد زايى اســتفاده 
شــود. اين فالگير فال قهوه را پر طرفدار 
مــى داند.  گرفتن فال به صورت تلفنى را 

هم مبلغ 50 هزارتومان بيان مى كند.
يكى ديگر هم كه فال قهوه مى گيرد فقط 
به صورت پيامكى و در قالب فايل صوتى 

در تلگرام پيش بينى هايش را مى گويد.
ــوه  ــال قه ــه ف ــم ك ــده اى ه ــى دهن آگه
مــى گيــرد اينگونــه فــال گرفتــن را تبليــغ 
كــرده اســت « تمــام دل نگرانــى هــا و دو 
دلــى هايتــان را بمــا بســپاريد تــا از الهــه 
عشــق و كائنــات برايتــان قاصــدى خوش 
خبــر قــدم پيــش گذارد.كافيســت يكبــار 
ــت  ــرژى مثب ــى ان ــا كل ــد ت ــان كني امتح
بــه زندگيتــون وارد شــه .بــا قيمتــى بــاور 
ــرى.  ــاى ديگ ــر از هرج ــى وكمت نكردن
بامعرفــى هــر ســه نفــر يــك فــال 

ــا .» ــه از م ــگان هدي راي
يكــى ديگــر فــال تــك نيــت مــى گيــرد، 
بــراى  اســت«  داده  آگهــى  اينگونــه 
ســواالت مهــم خــود بــا فــال تــك نيــت 
ــه شــما  ــا دقيــق وكامــل ب از مابپرســيد ت
بگوييــم. هــر ســوال فقــط 4000 تومــان.
 ايــن دســته از آگهــى هــا در شــبكه 
ــاى آگهــى  ــاى اجتماعــى و ســايت ه ه
دهنــده فــراوان اســت. مــردم عالقــه بــه 
دنيــاى ماورايــى دارنــد و دوســت دارنــد 
از آينــده اطالعاتــى داشــته باشــند. هميــن 
ــت  ــكاره اى درس ــازار م ــم ب ــئله ه مس
كــرده اســت. عــده اى دكان بــاز كــرده و 
از جيــب ســاده دل هــا و زودباورهــا در 

ــد. آمدزايــى مــى كنن
سايت هاى رايگان آگهى هم جوالنگاهى 
براى اين بازار مكاره شــده اســت. بدون 
تبليغات زيادى در  نظارتى هــرروز  هيچ 

باره اين موضوع انجام مى شود.
بســيارى اوقات ســخنان فالگيرها را فرد 
تلقين مى كند كــه حقيقت دارد و همين 
سخنان مسير نادرســتى را در مقابل افراد 
قرار مى دهد كه گاهى جبران پذير نيست.

درخواست پليس 
براى مسدود شدن 
سايت «ديوار»

 به دليل افزايــش كالهبردارى هاى رخ 
داده در ســايت ديوار، پليس فتا خواستار 

مسدود شدن اين سايت شد.
 بــا توجه بــه تخلفات متعــددى كه در 
ســايت ديوار رخ داده اســت، پرونده اى 
در خصوص مسدود شــدن اين سايت و 
جلوگيرى از فعاليت آن تشكيل شد و مقرر 
شده تا اين سايت با حكم قضايى مسدود 

شود.
حجت االسالم و المسلمين محمد مهدى 
منتظرى دادستان كل كشور درباره مسدود 
شــدن ســايت ديوار، اظهار كرد: پرونده 
اين موضوع ارجاع شــده و دادسرا به آن 

رسيدگى مى كند.
فضاى  كالهبردارى هاى  شــدن  كشــانده 

مجازى به فضاى حقيقى توسط ديوار
عليرضا لطفى رئيس پليس آگاهى پايتخت  
كالهبردارى هايى  و  ديوار  ســايت  درباره 
كــه در آن رخ مى دهد، اظهار كرد: فضاى 
مجازى عالوه بر تبادل اطالعات، بســتر و 

زمينه وقوع جرايم و سوءاستفاده برخى از 
افراد سودجو را فراهم كرده است.

وى با اشاره به افزايش سرقت و كالهبردارى 
از شــهروندان در حوزه فضــاى مجازى 
افزود: برخى از شهروندان كه آموزش هاى 
الزم و مناسب را در زمينه استفاده از فضاى 
مجازى و چگونگى فعاليت در سايت هاى 
تبليغاتى را آمــوزش نديده اند، طعمه افراد 

سودجو قرار مى گيرند.
لطفى با اشــاره به اينكه سايت هاى ديوار، 
شــيپور و غيــره محلــى بــراى تبليغات 
آگهى هاى بازرگانى كاال ها هستند، تصريح 
كرد: در پى انتشــار آگهى هــاى تبليغاتى، 
برخى افراد سودجو با استفاده از شيوه هاى 
مختلفى به كالهبردارى از شهروندان اقدام 
مى كننــد و حتى اين موضــوع از فضاى 
مجازى به فضاى حقيقى نيز كشــيده شده 
است و در برخى از پرونده ها نيز ما شاهد 

زورگيرى و خفت گيرى هستيم.
وى با بيان اينكه انشار آگهى هاى دروغين با 
شرايط ايده آل و استثنايى يكى از شيوه هاى 
رايج كالهبردارى در اين ســايت ها است، 
افزود: در اين شيوه افراد با انتشار آگهى هاى 
تبليغاتى مانند فروش خودرو با قيمتى كمتر 
از قيمت بازار و به قصد اغواى مشــترى، 
خودرو،  فــورى  تحويل  نظير  گزينه هايى 

تحويل در مقابل درب منزل، پيش فروش 
اقساطى و غيره را در نظر مى گيرند.

رئيــس پليس آگاهى پايتخــت گفت: در 
شــيوه ديگر كالهبردارى در ســايت هاى 
تبليغاتى، افراد سودجو درخواست دريافت 
مبلغ پيش فروش را از مشتريان مى كنند، به 
عنوان مثال فرد سودجو در ابتدا از خريدار 
واريز مبلغ 100 هزار تومان را درخواست 
مى كند و پس از مدت كوتاهى و بدون آن 
كه جنسى به خريدار تحويل دهد، اين مبلغ 
را افزايش مى دهد.  حــال تصور كنيد كه 
فرد سودجو از چندين نفر چنين مبالغى را 
طلب مى كند و با اين شيوه ميليون ها تومان 

از شهروندان كالهبردارى مى شود.
كالهبردارى ها متعلق  98 درصد 

به سايت ديوار است
وى افزود: در شيوه ديگر، فرد سودجو پس 
از به اشتراك گذاشتن آگهى فروش اجناس 
خود در ســايت هاى تبليغاتى، از خريدار 
درخواست ارسال تراكنش مالى مى كند و به 
بهانه اينكه مطمئن شود خريدار واقعا قصد 
خريد اجناســش را دارد، پس از دريافت 
تراكنش مالى از وى، خريدار را به مالقات 
حضورى دعوت مى كند و از او مى خواهد 
كه بخشــى از مبلغ كاال را برايش كارت به 
كارت كند و خريــدار را به اين دليل پاى 

دستگاه عابربانك مى كشاند و در موقعيتى 
مناسب كارت بانكى و وسايل شخصى از 
قبيل ساعت مچى و تلفن همراه خريدار را 

با ترفند زورگيرى به سرقت مى برد.
لطفــى گفت: همچنيــن برخــى از افراد 
سودجو با انتخاب تصادفى آگهى هاى سالم 
در ســايت ديوار، با فروشنده براى خريد 
كاالى آگهى شده قرار مالقات مى گذارند 
و پس از حاضر شدن در محل مالقات به 
بهانه امتحان و ارزيابى كاالى آگهى شــده 
به عنوان مثال يك دســتگاه خــودرو، از 
فروشنده درخواســت مى كنند كه به آن ها 
اجازه دهد كه پشت فرمان خودرو بنشينند 
تا در اطراف محل مالقات يك دورى بزنند 
و كيفيت خودرو فروشى را بررسى كنند و 
در اين حين با اســتفاده از غفلت فروشنده 
در يك چشم برهم زدن خودرو مالباخته را 

به سرقت مى برند.
وى بــا بيــان اينكه بدل انــدازى از ديگر 
شيوه هاى بروز اين تخلفات است، افزود: 
با توجه به بســتر هاى وقــوع جرم در اين 
حوزه، مديران سايت ديوار نسبت به كنترل 
ايــن فضا ناتوان ظاهر شــدند و از طرفى 
اين موضوع كه كدام آگهى ســالم و كدام 
ناسالم است، براى كاربر به صورت واضح 

مشخص و قابل رويت نيست.

جوالن فالگيرها درسايت هاى آگهى
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قيمت گوشت در همدان از 90 هزار تومان هم 
گذشت

 رئيس اتحاديه قصابان همدان گفت: امروز قيمت هر كيلوگرم گوشــت 
گوسفندى در همدان به 93 هزار تومان رسيده است.

اكبر ســپهرى وفا بيان كرد: در بازار همدان قيمت هركيلوگرم گوشــت نرمه 
گوسفندى 93 هزار تومان و گوشت مخلوط نيز 73 هزار تومان است.

وى با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم گوشت گوساله نيز 77 هزار تومان است، 
افزود: تفاوت قيمت گوشــت گوساله و گوسفندى بسيار كم شده و در يك 
رده قرار گرفته اند.رئيس اتحاديه قصابان همدان با بيان اينكه ديگر گوشــت 

منجمد در فروشگاه هاى شهر يافت نمى شود، ابراز كرد: در صورت عرضه نيز 
با قيمت بسيار بااليى در اختيار مشتريان قرار مى گيرد.

سپهرى وفا در بخش ديگرى از گفت وگو از توقف توزيع گوشت گرم دولتى 
كه از آسياى ميانه وارد مى شد اشاره كرد و گفت: از 40 روز گذشته تا كنون 

اين نوع گوشت وارد استان نشده و وضعيتى نامعلوم دارد.
وى با تاكيد بر اينكه متولى تامين گوشــت جهاد كشاورزى است، ابراز كرد: 

متاسفانه اين سازمان در انجام وظايف خود موفق عمل نكرده است.
رئيــس اتحاديه قصابان همدان از كاهش قدرت خريد مردم ياد كرد و افزود: 
با توجه به گرانى هاى اخير، ميزان خريد مردم كاهش يافته و با افت كشــتار 

مواجه شده ايم.

افزايش 40 درصدى هزينه داروى بيماران تامين اجتماعى
 مدير درمان تامين اجتماعى همدان گفت: امسال 10 ميليارد ريال براى داروى بيماران تامين اجتماعى در 

پلى كلينيك شهيد شهبازى هزينه شده كه 40 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
عليرضا صفرى بيان كرد: سال گذشته 620 ميليون تومان براى بيمه شدگان هزينه دارو پرداخت شد كه امسال به 
يك ميليارد تومان رسيد.وي با اشاره به اينكه امسال 153 ميليون تومان براى خريد تجهيزات پزشكى مصرفى 
در اين پلى كلينيك هزينه شده  است، به فارس گفت: اين ميزان نسبت به سال گذشته صد درصد افزايش داشته 
اســت. وى بيان كرد: در 9 ماهه ســال گذشــته 71 ميليون تومان براى اين منظور هزينه شد كه امسال به 153
ميليون تومان رسيد.صفرى با اشاره به افزايش تعداد جراحان كلينيك تخصصى پلى كلينيك شهيد شهبازى تامين 

اجتماعى همدان گفت:  پيگير هستيم در ابتداى سال 98 چشم پزشك به اين كلينيك اضافه كنيم.

خبـر

كمي هم به فكر عاقبت خودمان باشيم
مهدي  ناصرنژاد »

 يكي از اين آشنايان كه اصًال ول كن ماه هم نيست، اخيراً تماس 
گرفته و بدون مقدمه از من خواســت بنويسم! من هم مثل خودش 
بي مقدمه پرســيدم چي بنويسم، گفت: امروز رفتم بازار سر گذر كه 
مثًال ارزانتر از همه جاســت، كاهو خريديــم كيلويي 8 هزار تومان 
و مغزم سوت كشــيده است. باز هم پرســيدم، ديگه چي بنويسم، 
گفت پارســال همين موقع ها و بلكه كمتر، چرخ دستي ام را با خودم 
مي كشــيدم و مي بردم سر گذر و با بيســت هزار تومان و نهايت و 
نهايت 30 هزار تومان كيپ تا كيپ چرخ دســتي را پر مي كردم و با 
انواع ميوه و سبزيجات و سيب زميني و پياز و چند كيلويي هم كاهو 
به خانه برمي گشتم، اما همين ديروز (دروغ نباشد روز يكشنبه) صد 
هزار تومان خرج كردم و چرخ دســتي را خالــي و جيرجير كنان با 

خودم برگرداندم.
پرســيدم حتمًا آن صد هزار تومان را داده اي و يك كيلوگرم گوشت 
قرمز خريده اي، صدايش را كمي باالتر برد و پاسخ داد، كجاي كاري 
قربانت برم ما (آن آقاي آشــنا) خيلي وقت است كه گوشت خريدن 
را تحريم كرديم و به همين ســبزي خوري و تره بار خوري خودمان 
را ســير مي كنيم كه آن هم از شانس بد ما روز به روز گران مي شود 

و كمتر به دهانمان مي رسد.
گفتم نگران نباش جاي دوري نمي رود، همه كشت و كار خودمان را 
نبايد كه خودمان بخوريم، كمي تا قســمتي هم سهم صادرات است 
كه آن هم اگر ارز كافي و يا به قول دوســت ورزشكارمان (عرض) 
به كشور باز گشــت و ذخاير ارزيمان تكميل شــد، دوباره جلوي 
صادرات بي در و پيكر (شما بخوانيد قاچاق) را مي گيرند و همه چيز 

سهم خودمان مي شود و قيمت ها هم پايين مي آيد!
خوشبختانه و يا متأســفانه در اين روزها و ماه ها اولويت ارزآوري 
به خصوص در حوزه محصوالت كشــاورزي و باغي بســياري از 

قيمت هاي داخلي را بهم ريخته و موجب نگراني مردم است.
بــه گفتــه بســياري از كارشــناس اقتصــادي و صاحب نظــر در 
امــور صــادرات و واردات، كاش ارز حاصــل از صــادرات نــه 
تمامــًا، بلكــه حتــي 50، 50 بــه كشــور و چرخــه اقتصــاد داخلــي 
بازمي گشــت و تنهــا جماعتــي رانت خــوار و فرصت طلــب و 
بي وجــدان و مردم فــروش و وطن فــروش ســرمايه هاي ملــي 
ــد!  ــود نمي زدن ــخصي خ ــب ش ــه جي ــردم را ب ــور و م ــن كش اي
ــئوالن  ــود مس ــان خ ــر اذع ــا ب ــه بن ــت ك ــن اس ــر همي ــه خاط ب
مربوطــه، وضعيــت نابســامان و گرانــي كمرشــكن قيمــت گوشــت 
قرمــز در كشــور پيامــد قاچــاق گوســفند بــه كشــورهاي پيرامونــي 
ــاق  ــه قاچ ــبت ب ــدر نس ــون آنق ــر تاكن ــن ام ــان اي ــت و متولي اس
گوســفند اهمــال كاري و بي توجهــي نشــان دادنــد كــه قشــرهاي 
ــك  ــه ي ــد ماهان ــك از خري ــردم هم اين ــت م ــد و اكثري ــم درآم ك

ــد. ــز مانده ان ــي عاج ــد داخل ــرم تولي ــت گ ــرم گوش كيلوگ
در همين حال هيچ معلوم نيســت حجم سنگين گوشت هاي وارداتي 
به كشــور نيز نصيب چه آدم هايي مي شود و قطع مسلم برخي از اين 
فروشــگاه هاي زنجيره اي كه عرضه محصــوالت پروتئيني آنها نظير 
گوشت قرمز و گوشت مرغ به صورت بشقابي و ظاهراً آماده و بدون 
ضايعات مي باشد، سود خوبي از سهميه گوشت وارداتي بردند و حتي 
آن بخش هاي بي كيفيت گوشت هاي وارداتي هم به صورت چرخ كرده 

و بسته بندي شده با دو برابر قيمت به مردم فروخته شد!
جاي تأســف و تأمل اســت گراني نامتعارف قيمت گوشت قرمز 
قصابي هاي همدان را هم كه از قديم گوشــت را به صورت پســا 
شــده و بدون اســتخوان در اختيار مشتري مي گذاشــتند، وادار 
ســاخته اســت هم اينك همان اســتخوان هاي دنده كه قبًال دور 
مي ريختند و يا براي مصرف ســگ و گربه بــدون دريافت پول 
در اختيار ديگران مي گذاشــتند، تا كيلويــي 8 هزار تومان و 10
هزار تومان به فروش رســانند چرا كه خيلي از مصرف كنندگان با 
توجه به گراني گوشــت به فكر افتاده اند اســتخوان هاي عاري از 
گوشت را براي تهيه سوپ و به قول آن مشتري محجوب و باحيا 
تهيه آبگوشــت يخني بخرند و به خانه ببرند آيا وظيفه مســئوالن 
مربوطه در حوزه تهيه و عرضه گوشــت نيز كه اجازه ندهد بيشتر 
از ايــن عزت و كرامت مــردم قرباني گراني هاي خودســاخته و 

شود!؟ آدم نما  مشتي  طلبي  منفعت 
در صورتي كه خيلي راحت مي شود در شرايط فعلي گوشت وارداتي 
كه معلوم نيســت كي مي آيد و كي و كجا توزيع مي شود به صورت 
بســته بندي هاي آماده شــده و سهميه بندي شــده به طور نظارتي به 
خصوص در آســتانه ســال نو و افزايش مصرف عمومي در اختيار 

خانواده ها گذاشته شود.

آخرين خبر از روند
 تصويب بودجه 98

 بعــد از اتمــام بررســى اليحــه بودجه ســال 1398 در كميســيون 
تلفيــق اكنــون احــكام و جــداول نهايــى شــده و احتمــاال روز شــنبه 
در جلســه عصــر مجلــس بررســى اليحــه در صحــن علنــى آغــاز 

ــد. خواهد ش
بــه گــزارش ايســنا، چهــارم دى مــاه ســال جــارى دولــت اليحــه 
بودجــه را بــه مجلــس آورد و بعــد از آن بررســى ها در كميســيون 
ــى در  ــال تغييرات ــا اعم ــت ب ــه در نهاي ــه البت ــاز شــد ك ــق آغ تلفي

اليحــه بــه تصويــب رســيد.
اكنــون آخريــن اخبــار از ســازمان برنامــه و بودجــه از ايــن 
حكايــت دارد كــه بعــد از نهايــى شــدن احــكام، جــداول و 
ــام  ــات انج ــه، اصالح ــرار گرفت ــى ق ــورد بررس ــز م ــا ني رديف ه
ــرار  ــاس ق ــن اس ــر اي ــد. ب ــد ش ــاپ خواه ــه زودى چ ــده و ب ش
اســت در روز شــنبه هفتــه آينــده بعــد از جلســه غيرعلنــى نوبــت 
صبــح، در جلســه عصــر نماينــدگان بررســى اليحــه را در صحــن 

ــد. ــرار دهن ــتور كار ق در دس
اين در حالى اســت كه ابتدا كليات مطرح و بعد از رأى آوردن احكام 
درآمدى و سقف درآمدها در بودجه عمومى مورد بررسى و تصويب 
قرار مى گيرد و بعد از آن احكام هزينه اى در دســتور كار قرار خواهد 
گرفت تا اعضا در صورت پيشنهاد افزايش هزينه، سقف آن را مدنظر 
قرار داشــته باشد. پيش بينى بر اين است در صورتى كه بررسى اليحه 
بدون وقفه در مجلس انجام شود، احتماالً تا 10 روز اليحه در حضور 

نمايندگان بررسى و تصويب خواهد شد.
از مهم تريــن تغييراتــى كــه در كميســيون تلفيــق در اليحــه بودجــه 
ــان كــه  ــه افزايــش ســقف معافيــت كاركن ــوان ب اعمــال شــد مى ت
ــزار  ــون و 700 ه ــه دو ميلي ــود و ب ــان ب ــزار توم ــدود 400 ه ح
ــت  ــنهاد دول ــذف پيش ــن ح ــرد. همچني ــاره ك ــيد اش ــان رس توم
ــه  ــد ب ــران پردرآم ــذف يارانه بگي ــئوليت ح ــذارى مس ــراى واگ ب
اســتانداران و تغييراتــى در بخــش نفــت از جملــه تغييــرات مهــم 

ــه شــمار مــى رود. اليحــه ب
اليحــه بودجــه ســال آينــده بــا ســقف بودجــه عمومــى 478 هــزار 
ميليــارد تومــان بســته شــده اســت كــه در آن ســهم نفــت حــدود 
142 هــزار ميليــارد تومــان، درآمدهــاى مالياتــى 150 هــزار ميليــارد 
ــان  ــارد توم ــزار ميلي ــى 51 ه ــاى مال ــذارى دارايى ه ــان، واگ توم
ــز  ــار آن درآمدهــاى اختصاصــى دســتگاه ها ني ــوده اســت. در كن ب
وجــود دارد كــه حــدود 70 هــزار ميليــارد تومــان پيش بينــى شــده 
ــب  ــان تصوي ــد در زم ــت مى توان ــقف ها در نهاي ــن س ــت. اي اس

نهايــى بــوده دســتخوش تغييــر باشــد.

پروانه اشتغال نظام مهندسى معدن به 
شماره 270038 به نام آقاى سيد محمد باقر 

ميرابوالفتحى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

فراخـوان اعالم آمادگي مناقصـه گران
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

شماره97/17– الف 
(نوبت دوم)

پ

شركت آب منطقه اى استان همدان   

 تجديد مناقصه عمومى  يك مرحله اي پروژه انسداد چاه هاى غيرمجاز، كاهش منصوبات چاه هاى مجاز داراى اضافه برداشت و جمع آورى 
موتورپمپ هاى غيرمجاز و بارگيرى و حمل ادوات و دستگاه هاى حفارى غير مجاز توقيف شده(در حوزه جغرافيايى استان همدان)

شركت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعايت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و آيين نامه 
اجرايي بند ياد شده, پروژه اي با اطالعات مشروح ذيل را به شركت هاي ذيصالح كه داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار مي باشند، واگذار نمايد.

1. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان بيمه-           
2.   تلفن :9-38220737(81 98+)  و فاكس: 38247993(81 98+)  

3. شرح عمليــات: پر و مسلوب المنفعه نمودن 700 حلقه چاه غير مجاز با عمق كمتر از 25 متر تا عمق بيش از 100 متر
بارگيرى و حمل 150 دستگاه و ادوات حفارى غير مجاز و انتقال به پاركينگ

4. برآورد اوليه كار: 9,236,347,536 ريال  بر اساس فهرست بهاي خاص  سال 1397
5. مدت اجراي كار: 12 ماه

6. محل اجرا: در سطح استان همدان
7. پايه و رشته مورد نظر: پيمانكاران بايد داراي ظرفيت خالي در پايه 5 رشته آب  باشند .

8. نوع و مبلغ تضمين : 462,000,000  ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى 
به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين درسامانه 

تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى شود.
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

ب: ضمانتنامه بانكي بنفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 
1394/09/22 هيأت محترم وزيران)

الزم به ذكر است كه چك شخصي ، چك مسافرتي ويا چك پول قابل قبول نميباشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد وعالوه برآن 

ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود .
9. قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واجدين شرايط مي توانند ضمن واريز مبلغ هفتصد هزار (000,700) ريال از طريق سامانه ستاد الكترونيكى 

دولت به حساب جاري سيبا به شماره 2175205611005 بانك ملي  بنام شركت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند 
10. مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 97/11/25 لغايت پايان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 97/12/1

11.  محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد  لذا الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضويت قبلى ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند 
12.  تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت درمناقصه  ندارند 

حداكثر تا تاريخ  97/12/08 مى باشد
پيشنهادات  تنها  و  شوند  مى  بررسى  پيشنهادات  بازگشايى  از  قبل  پاكتها  اين  گردد  ارائه  جدا  پاكتى  در  پيمانكارى  صالحيت  گواهينامه   .13

پيمانكارانى گشوده خواهد شد كه داراى گواهينامه معتبر پيمانكارى در رشته مورد نظر باشند 
14.تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز دو شنبه مورخ 97/12/13 اسناد مربوط 
را تكميل و به شرح ذيل تحويل مى نمايند  محل تحويل نسخه فيزيكى  پاكات الف،ب،ج :   دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان  ضمنا 

پيشنهاددهندگان موظف به ارائه  پاكات  الف ،ب،ج بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت  نيز مى باشند 
15.تاريخ بازگشايي پاكات : پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/14 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد 
)در كميسيون مناقصه(سالن شهيد يوسف صنعتى شركت آب منطقه اى ) بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد 

دهندگان بالمانع است.    
16.ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد 

 (م الف 4024)                

آگهـي منـاقصه عمومي شماره 7/30-97 (نوبت دوم)

صندوق كـارآفـرينى اميـد

صندوق كارآفريني اميد استان همدان در نظر دارد انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات خود در شهرستان هاي تابعه 
را از طريق آگهي مناقصه عمومي به شركت هاي داراي صالحيت و مجوز واگذار نمايد.

 لذا از شركت هاي داراي صالحيت و مجوز كه سوابق عملي و مرتبط با موضوع دارند دعوت مي شود ظرف مدت 5 روز از 
تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات (سازمان برنامه و بودجه كشور) با كد 
فراخوان 3191058 به آدرس سايت صندوق كارآفريني اميد به نشاني www.karafariniomid.ir  و يا به آدرس صندوق 

استان همدان مراجعه كنند. 
همچنين جهت تحويل پاكت پيشنهادات به آدرس صندوق استان همدان واقع در ابتداي بلوار خواجه رشيد روبروي شركت 

سياحتي عليصدر صندوق كارآفريني اميد استان همدان مراجعه نمايند.
تعداد نيروي حق الزحمه اي مورد نياز: 30 نفر 

سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 167/753/822 ريال 
نوع سپرده: واريزي نقدي يا ضمانت نامه بانكي 
برآورد ريالي مناقصه: 3/355/076/432 ريال 

زمان  بازگشايي پاكت پيشنهادات: سه شنبه مورخه 97/12/7
در صورت نياز به اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519600-081 تماس گرفته شود.

(م الف 3985)

 روز گذشــته در ســتاد بازآفريني 
شــهري پايدار اســتان همدان، برخي 
به  كل  مديران  و  فرمانداران  شهرداران، 
شهري  بازآفريني  پيش روي  چالش هاي 
و تخصيــص اعتبارات واكنش نشــان 

دادند.
در اين جلسه مدير كل تبليغات اسالمي 
به تعيين پيمانكاران غيربومي و بي اطالع 
بودن آنهــا از شــرايط محله خضر و 
نتيجه نگرفتــن از برخي كارگروه هاي 
ســتاد بازآفريني شهري اعتراض كرد و 
شــهردار و فرماندار مالير به دوندگي 
بــراي گرفتن قير و بودجه بازآفريني از 
بي نتيجه  و  مسكن وشهرسازي  كل  اداره 
بودند. معترض  تالش هايشــان  ماندن 

شهردار فامنين نيز تالش كرد تا بررسي 
بيشــتري صورت بگيرد تا تبعيضي رخ 

ندهد.
اســتاندار  عمرانــى  امــور  معــاون 
انتقــاد  بــه  واكنــش  در  همــدان 
دشــتكي  علــي  حجت االســالم 
ــتان  ــالمى اس ــات اس ــركل تبليغ مدي
ــه عملكــرد راه وشهرســازي  همــدان ب
ــوت  ــر پايل ــت «خض ــه گف ــتان ك اس
فرهنگــي اســت و افــراد غيــر همداني 
بخــش  در  مي تواننــد  چگونــه 
ــيه  ــه حاش ــم در محل ــگ آن ه فرهن
آن  از  شــناختي  هيــچ  كــه  شــهر 
ندارنــد كار درســت انجــام بدهنــد؟»، 
گفــت: حــق بــا شــما اســت و 
ــناختي  ــون ش ــي چ ــكار غيربوم پيمان
از محله هــا نــدارد، نمي توانــد كار 
فرهنگــي و بازآفرينــي داشــته باشــد؛ 
فرآينــد آغــاز بازآفرينــى اشــتباه بــوده 

ــم. ــالح كني ــد آن را اص ــه باي ك
محمودرضــا عراقــي ادامــه داد: اكنــون 
ــا خــرد جمعــى و هم انديشــى  ــد ب باي
كارهــا را در ايــن زمينــه ارتقــاء و 

ــم. ــورت بدهي ــي ص اصالحات
ــه  ــش، ب ــه اعتراضات ــتكي در ادام دش
ــاي  ــه كارگروه ه ــوط ب ــات مرب جلس
ــه  ــت ك ــرد و گف ــاره ك ــي اش فرهنگ
جلســات بازآفرينــي كــه زيرمجموعــه 
اجتماعــي  و  فرهنگــي  جلســات 
ــون نتيجــه اي نداشــته و  هســتند، تاكن
اگــر اينطــوري پيــش بــرود ديگــر بــه 

نمي آيــم. جلســات 
  همدان اول در مطالعه بازآفريني 

شهري
تأكيد كرد:  ســخنانش  در ادامــه  عراقي 
اجرايــى  دســتگاه هاى  و  شهرســتان ها 
زمين هايى كه مى توانند به مناطق محروم 
كمك كنند را هر چه ســريع تر به ســتاد 
بازآفرينــى معرفــي كننــد، در غير اين 
دســتگاه هاى  پاســخگوى  بايد  صورت 

نظارتى باشند.
معــاون امور عمرانى اســتاندار همدان با 

اشــاره به اينكه در حاشيه شهر مشكالت 
عديــده اى وجود دارد، گفــت: دولت با 
محالت  بازآفرينى  دســتورالعمل  صدور 
شــروع به كاهش فاصله هــا و برقرارى 

عدالت اجتماعى كرده است.
عراقى با بيان اينكه همدان تنها اســتانى 
اســت كه مطالعات شهرستان هاى خود 
را تمــام كــرده اســت، افزود: اســتان 
همــدان بازآفرينــى محــالت را خيلى 
زودتر از دســتورالعمل كشــورى آغاز 
اين  آنكــه  از  پيــش  به طوري كه  كــرد 
دســتورالعمل به اســتان ها ارســال شد 
همدان تنها اســتاني بود كــه مطالعات 
بازآفريني شــهري را انجــام داده بود. 
شهرستان   9 بازآفريني  مطالعات  آن زمان 

در اين استان انجام شده بود.
وى بــا تأكيد بر اينكه بايد كار جدى ترى 
در مناطــق بازآفرينــى و كم برخــوردار 

صورت گيرد، بيان كرد: دولت ســازمان 
برنامــه و بودجــه را موظف كــرده 30
درصد از اعتبارات اســتانى را در محالت 
بازآفرينى هزينه كند كه اين نشــان دهنده 

توجه دولت به اين مناطق است.
عراقى سپس گفت: 

 هنوز به نتيجه نرسيده ايم
شــهردار ماليــر نيــز پــس از اعتــراض 
شــهر،  ايــن  نماينــده  و  فرمانــدار 
بودجــه  تخصيــص  عملكــرد  بــه 
بازآفرينــي  بخــش  در  ماليــر  بــه 
ــه  ــت ك ــد و گف ــرض ش ــهري معت ش
بــه تبعيضــي كــه ايــن اداره قايــل 
مي شــود معترضــم، بــا اينكــه  مــا 
از ســال گذشــته 4 ميليــارد تومــان 
ضمانتنامــه ملكــي بــراي دريافــت 
ــم  ــاز ه ــا ب ــم، ام ــه كرده اي ــر اراي قي

ضمانتنامــه  مي گوينــد 
كــه  اينطــوري  بياوريــد، 

. د نمي شــو
 كل اعتبــارات بازآفريني 

همــدان را مي خواهــم
شــهردار همــدان نيــز پــس 
برخــي  پافشــاري  اينكــه  از 
شــهرداران  و  فرمانــداران 
را  اســتان  شهرســتان هاي 
بــراي دريافــت بودجــه بيشــتر 
را ديــد، گفــت كــه 56 درصــد 
از اعتبــارات بازآفريني شــهري 
ــدان  ــهر هم ــى ش ــق قانون ح
اســت و مــا مي خواهيــم همــه 
ــق  ــدان تعل ــهر هم ــه ش آن ب

ــرد. بگي
ــه  ــاب ب ــي خط ــاس صوف عب
معــاون عمرانــي اســتانداري 

ــه  ــت ك ــازي گف ــر كل راه وشهرس و مدي
ــي  ــان بودجــه بازآفرين ــاد توم از 41 ميلي
16 ميليــارد در ســالجاري تخصيــص 
ــم آن را  ــالم مي كن ــن اع ــه م ــت ك ياف
نمي خواهــم امــا كل 56 درصــد را در 
ــد.  ــهر اختصــاص بدهي ــه ش ــال 98 ب س
 صوفــي افــزود: شــهردارى همــدان 
ــه  ــى ب ــوزه بازآفرين ــن در ح ــش از اي پي

ــود. ــده ب ــژه اى وارد ش ــورت وي ص
از  هكتــار   2500 گفــت:  ســپس  وي 
اراضــى شــهر همــدان در قالــب مناطــق 
ــهر و  ــيه ش ــه، حاش ــعه يافت ــر توس كمت
بافــت تاريخــى در ايــن طــرح قــرار 

نــد. مى گير
ــدان  ــهردارى هم ــه ش ــان اينك ــا بي وى ب
چنــد ســالى اســت كــه در ايــن مناطــق 
ــه  ــد، ادام ــادر مى كن ــگان ص ــه راي پروان
داد: اعتقــاد داريــم بــراى بهبــود كيفيــت 
زندگــى در محــالت بايــد ايــن اقدامــات 

صــورت بگيــرد.
صوفى پيشنهاد داد براى باال بردن كيفيت و 
كميت كار و تسريع در پروژه ها اعتبارات در 
اختيار شهردارى ها قرار گيرد البته اين كار با 

نظارت ستاد شهرستانى انجام شود.
كــه  گذشــته  ســال  گفــت:  صوفــي 
بودجــه 41 ميليــاردي بــراي همــدان 
ــا  ــه اي تبريزي ه ــد در جلس ــوب ش مص
ــارد  ــا 40 ميلي ــتان آنه ــراي اس ــد ب گفتن
تومــان مصــوب شــده اســت، درصورتــي 
كــه تبريــز هــم بســيار بزرگتــر اســت و 
هــم در بخــش محله هــاي بازآفرينــي 
قابــل مقايســه بــا همــدان كــه كوچكتــر 

ــت.  ــت، نيس اس
در ادامه رباني ارشد،مديركل راه وشهرسازي 
اعــالم كرد: براي گرفتن بودجه 41 ميليارد 
توماني بازآفريني شهري افرادي چون مدير 
كل ســابق اداره راه و شهرسازي، استاندار 
ســابق و معاون عمراني استانداري تالش 

كرده اند.

مديران ناراضي از راه  وشهرسازي

چالش هاي بازآفريني شهري 
صداي مديران را درآورد

■ شهردار مالير: تبعيض قايل مي شويد
■ مديركل تبليغات: ديگر به جلسات نمي آيم

چون  غيربومي  پيمانكار 
شناختي از محله ها ندارد، 
و  فرهنگي  كار  نمي تواند 
بازآفريني داشــته باشد؛ 
بازآفرينى  آغــاز  فرآيند 
اشتباه بوده كه بايد آن را 

اصالح كنيم
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نابغه تنيس همدان عازم كشور چك شد

 شــيما صفايى نابغه تنيس روى ميز همدان بامداد ديروز عازم كشور 
چك شد.

نائب رئيس هيأت تنيس روى ميز همدان گفت: در بخش دختران صفايى 
همراه با پريناز حاجيلو و مريم فرعى به اتفاق  آزاده ســرافراز مربى تيم 
 ملى جوانان عازم چك شــدند تا در مســابقات بين المللى اين كشور 

شركت كنند.
زهره ابوطالبيان اظهار داشت: مسابقات اُپن چك به مدت چهار روز و با 

حضور برترين هاى دنيا برگزار مى شود.
ابوطالبيــان در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: صفايى در ماه هاى اخير يكى 
از بهترين هاى تنيس روى ميز دختران كشور بود و با تصميم كادر فنى 

به مسابقات اُپن جهانى چك اعزام شد.
صفايى نابغه تنيس روى ميز اين اســتان دى ماه امســال قهرمان جوانان 

كشور شد.
اين بانوى همدانى پاييز امسال نيز در مسابقات بزرگساالن با عنوان تور 
ايرانيان بر ســكوى قهرمانى ايســتاد و حاال در رده سنى جوانان نيز اين 

عنوان را تكرار كرد.

موفقيت چشــمگير اين بازيكن در ماه هاى اخير سبب شد تا فدراسيون 
حمايت جدى از وى داشــته باشــد و عنوان نابغه تنيس روى ميز را به 

او لقب دهد.
نائب رئيس هيأت تنيس روى ميز همدان همچنين با اشاره به دعوت از 
استعداددرخشان اين استان به اردوى تيم ملى گفت: ستايش ايلوخانى از 

استعدادهاى برتر تنيس روى ميز همدان به اين اردو دعوت شد.
وى اضافه كرد: اردوى هوپس دختران اوايل اســفند ماه سال جارى به 
ميزبانى فدراســيون و در محل مركز بين المللى استعداديابى و آموزش 

شهيد عضدى برگزار مى شود.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

نقش بانوان در مسئوليت هاى ورزش 
همدان بايد پر رنگ تر شود

 نقش بانوان در مسئوليت پذيرى حوزه هاى مختلف ورزش استان 
به ويژه هيأت هاى ورزشى بايد پر رنگ تر شود.

مديركل ورزش و جوانان همدان در نشست با مسئوالن ورزش بانوان 
شهرســتان ها و نواب رئيس هيأت هاى ورزشى استان همدان اظهار 
داشــت: انتظار داريم بانوان بيش از گذشــته بتوانند در حوزه ورزش 
مسئوليت بگيرند چرا كه بخشــى از ورزش استان را زنان و دختران 

تشكيل مى دهند.
محسن جهانشــير بيان كرد: هم اينك روساى 2 هيأت ورزشى استان 
همدان را بانوان تشــكيل مى دهند در حاليكه بايد بيش از اين شاهد 

حضور بانوان در پست هاى مديريتى باشيم.
جهانشــير افزود: 48 هيأت ورزشى در ســطح استان فعال است كه 
بايد بستر فعاليت گسترده بانوان در آن فراهم شود و بتوانند با برنامه 

ريزى و تالش مضاعف به توسعه ورزش كمك كنند.
مديــركل ورزش و جوانان همدان خاطرنشــان كــرد: از تيم ها و 
نخبه هاى ورزشــى بانوان براى كسب مدال هاى رنگارنگ حمايت 
همه جانبه داريم و حوزه بانوان هيأت هاى ورزشــى را مورد توجه 

جدى قرار مى دهيم.
وى اظهار داشــت: در كنار توسعه ورزش قهرمانى بايد توجه جدى 
به رشد و گسترش ورزش همگانى داشت كه قطع به يقين بنيان آن 

خانواده است.
جهانشــير افزود: بانوان اصل و ركن هر خانواده محسوب مى شوند 
و بايد با همگانى كردن ورزش بانوان خانواده را به ســمت ورزش 

ترغيب كنيم.
وى ارتقا سطح تندرستى و نشــاط اجتماعى را از مهمترين اهداف 
دستگاه ورزش برشمرد و افزود: توسعه ورزش همگانى به سالمت 

اجتماعى منجر مى شود.
مســئول ورزش بانــوان اداره كل ورزش و جوانــان همــدان نيــز در 
ايــن نشســت گفــت: حضــور موفــق در المپيــاد اســتعدادهاى برتــر 
ســال آينــده يكــى از اهــداف اصلــى ورزش بانــوان همــدان اســت.
ــه برگــزارى  معصومــه پيردهقــان افــزود: برايــن اســاس نســبت ب
اردوهــا و دوره هــاى تمرينــى مســتمر برنامــه ريــزى كــرده ايــم 
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كســب كنيــم.
وى بــا تاكيــد بــر لــزوم توجــه بــه هيــأت هــاى شهرســتانى اضافــه 
ــوان هيــأت هــاى ورزشــى اســتان بايــد  كــرد: نائــب روســاى بان
ــته  ــرده و خواس ــدام ك ــا اق ــتان ه ــه سركشــى از شهرس نســبت ب
ــى  ــورد بررس ــق را م ــن مناط ــاى ورزش در اي ــه ه ــا و دغدغ ه

قــرار دهنــد.
ــنجش  ــرح س ــارك گام، ط ــى پ ــرح مل ــزارى ط ــان برگ پيردهق
ــى، طــرح ملــى نشــاط و تندرســتى، فعاليــت هــاى  ســاختار قامت
تطبيقــى، جشــنواره فرهنگــى ورزشــى دا و جشــنواره بيــن جامعــه 
آمــارى چهــار زن روســتايى را از دســتاوردهاى مهــم ورزش 

ــمرد. ــى برش ــعه بخــش همگان ــدان در توس ــتان هم ــوان اس بان

ورزشكار پرورش 
اندام همدان مدال طالى 

مسابقات تونس را 
كسب كرد

 مديــر روابــط عمومــى هيــأت 
همدان  انــدام  پرورش  و  بدنســازى 
گفــت: ميالد مســكوك ورزشــكار 
اين اســتان مــدال طالى مســابقات 
مسترالمپياى آماتورى تونس را كسب 

كرد.
محمد رضا گوهريان اظهار داشــت: 
ايــن ورزشــكار پرورش انــدام در 
هــاى  رقابــت  كيلوگــرم   80 وزن 
صاحب  تونس  آماتورى  مسترالمپياى 

نشان طال شد.
وى در گفت و گو با ايرنا خاطرنشــان 
كرد: اين ورزشكار در سه مسابقه اخير 
خــود در رقابتهاى اِن.پى.ســى و جام 
الماس ايران مدال برنز كسب كرده بود.
وى يــادآور شــد: رقابتهــاى پــرورش 
انــدام ، فيزيــك و فيزيــك كالســيك 
كشــور تونــس بــه مــدت ســه روز بــا 
حضــور بيــش از 40 ورزشــكار از 

ايــران برگــزار شــد.
مدير روابط عمومى هيأت بدنسازى و 
پرورش انــدام همدان افزود: همچنين 
مدال برنز رقابت هاى قويترين مردان 
ارتش كشــور به ورزشــكار ماليرى 

تعلق گرفت.
وى بيان كرد: در اين رقابت ها محسن 
ربيعى توانست سكوى سوم مسابقات 

را تصاحب كند.
هــزار  از 10  بيــش  داراى  همــدان 
ورزشــكار در رشــته هــاى مختلف 

بدنسازى است.

كنگاور فاتح مسابقات 
چهارجانبه فوتسال 
غرب كشور شد

 دبيــر هيــأت فوتبــال همــدان 
گفــت: تيــم مقاومــت كنــگاور فاتــح 
فوتســال  چهارجانبــه  مســابقات 
غــرب كشــور گراميداشــت دهــه 

ــد. ــر ش ــارك فج مب
مهــدى بوجاريــان در گفــت وگــو بــا 
ايرنــا اظهــار داشــت: در ايــن رقابــت 
ــالن 1500  ــى س ــه ميزبان ــه ب ــا ك ه
ــزار شــد،  ــرى آزادى اســدآباد برگ نف
تيــم هــاى فاتــح اســدآباد، مقاومــت 
كنــگاور، شــاهين ماليــر و شــهيد 

ــتند. ــنقر حضــور داش ــزاد س خاك
وى اضافــه كــرد: در ايــن دوره از 
مســابقات كــه بــراى نخســتين بــار در 
اســدآباد برگــزار شــد، تيــم مقاومــت 
ــى را كســب  ــوان قهرمان ــگاور عن كن

كــرد.
كــرد:  خاطرنشــان  بوجاريــان 
همچنيــن تيــم شــهيد خاكــزاد ســنقر 
در جايــگاه دوم قــرار گرفــت و فاتــح 
ــه  ــومى را ب ــوان س ــز عن ــدآباد ني اس

دســت آورد.
ــن دوره  ــى اي ــدآباد ميزبان ــح اس فات
از مســابقات را برعهــده داشــت و 
ــم  ــا از تي ــت ه ــن رقاب ــان اي در پاي
مســابقات  از  دوره  ايــن  قهرمــان 

ــد. ــر ش تقدي

سرمربى پاس:
سازمان ليگ به عملكرد داورى و ميزبانى ها 

نظارت كند

 ســرمربى تيم پاس معتقد اســت كه با توجه به هفته هاى پايانى 
ليگ دسته 2 فوتبال كشور، سازمان ليگ بر عملكرد داورى و ميزبانان 

مسابقات نظارت دقيق و بهترى داشته باشد.
احمد جمشيديان اظهار داشت: به نظرم ساعت و تاريخ بازى ها بايد 
همزمان باشد تا شائبه اى براى تيم ها ايجاد نشود ضمن اينكه نظارت 

بر فضاى مسابقات نيز بيشتر صورت گيرد.
وى اضافه كرد: در برخى از شهرها پشت نيمكت زمين قسمتى از فنس 
ها را باز نگه مى دارند تا هر مواقع كه الزم شــد عده اى تماشاگرنما 

وارد زمين شوند و اتفاق هاى ناخوشايند را رقم بزنند.
جمشــيديان در گفت و گوى با ايرنا افزود: برخى از ورزشگاه ها نيز 
به پنالتى خيز بودن شهرت يافته و به همين دليل مجبوريم به بازيكنان 

تاكيد كنيم تا وارد محوطه جريمه تيم خود نشوند.
وى اظهار داشت: اين اصرار به اين خاطر است كه برخى تيم ها نسبت 
به اســتخدام بهترين شيرجه روها اقدام مى كنند و در طول 90 دقيقه 
بارها شاهد شــيرجه زدن بازيكنان اين تيم ها هستيم تا اينكه داور را 

تحت تاثير قرار داده و پنالتى به سود خود رقم بزنند.
سرمربى پاس يادآور شــد: جاى تاسف است كه هنوز برخى شهرها 
حتى بدون خوابگاه هســتند و براى تامين محل اسكان تيم بايد وقت 

و هزينه دوچندان كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: مسابقات امسال نيز مى توانست قبل از سال به 
پايان برسد و نيازى به تعطيلى نبود چرا كه افزودن يك ماه به برگزارى 

رقابت ها بار هزينه ها را براى تيم ها افزايش داد.
جمشيديان سطح فنى ليگ 2 امسال را به نسبت سال هاى قبل بسيار 
مطلوب تر دانســت و گفت: امسال مربى مجرب و با دانش در هر 2 
گروه حضور داشــتند و بازيكنان نيز در سطح فنى بسيار مطلوب كار 

كردند.
وى مشكالت داورى در ليگ 2 را همچنان پابرجا مى داند و مى گويد: 
هر چند اين اتفاق ها را در ليگ برتر نيز شاهد هستيم اما در مجموع به 
سالمت داوران ايمان دارم چرا كه هنوز هم هستند داورانى كه شرافت 

خود را زير سوال نمى برند و با حداقل دستمزد كار مى كنند.
ســرمربى پاس تاكيد كــرد: در هفته هاى پايانى مســابقات نيز نقش 
داورى ها و ميزبانى ها مى تواند تاثيرگذار باشــد و با اين حال انتظار 

نظارت بيشتر را داريم.
جمشيديان پخش نشدن مستقيم و تصويربردارى از رقابت هاى ليگ 
2 را معضل دانســت و گفت: شــايد پخش زنده رقابت هاى ليگ 2 
امكان پذير نباشد اما سازمان ليگ مى تواند تيم هاى ميزبان را اجبار به 
فيلمبردارى از بازى ها كرده و نسخه اى از آن را در اختيار تيم ميزبان، 

ناظر داورى و نماينده فدراسيون قرار دهند.
وى ليگ 2 را نيمه حرفه اى دانســت و گفت: بهتر اســت مسابقات 
فشرده برگزار شود تا تيم ها متحمل هزينه كردن براى 10 ماه نشوند و 
اميدواريم حتى در 2 سال آينده ليگ 2 همچون ليگ يك و ليگ برتر 
در يك گروه برگزار شود چرا كه با برگزارى 2 گروه ، در حق برخى 

تيم ها عدالت برقرار نمى شود.
ســرمربى پاس با مطلوب ارزيابى كردن شرايط تيم خود گفت: پس 
از عبور از هفته ششــم دور برگشت مسابقات، استراحت خوبى براى 
بازيكنان رقم خورد چرا كه ما اين مدت مدام بازى هاى خارج از خانه 

داشتيم و خستگى در تيم مشهود بود.
وى افزود: از اين هفته بازى هاى سرنوشت ساز پاس شروع مى شود 
و فرصت طاليى براى جهش گرفتن به صدر جدول در اختيار داريم.

وى خواستار حمايت همه جانبه مســئوالن از تيم پاس شد و افزود: 
تمركز تيم ما براســاس امكانات و موجودى بازيكنان به سمت نتيجه 
گرفتن و جنگيدن تا آخرين بازى اســت و اميدواريم مسئوالن نيز با 

درك شرايط نسبت به حمايت هاى الزم اقدام كنند.
تيم پاس هم اكنون با يك بازى كمتر در رتبه ســوم جدول گروه ب 

ليگ دسته دوم فوتبال كشور قرار دارد.
پاسى ها سه شنبه هفته آينده در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج 

همدان ميزبان آرمان گهر سيرجان هستند.

آگهي فقدان سند مالكيت 
ــورخ  ــماره 8704 م ــه ش ــر وكالتنام ــر براب ــي مدب ــدي صاحب ــاي مه آق
97/11/10 دفتــر 62 بهــار از طــرف آقــاي قربانعلــي رحيمــي بــا تســليم 
دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق بــه مهــر دفترخانــه 62 بهــار مدعي 
ــالك493  ــه پ ــدانگ ب ــت شش ــند مالكي ــد س ــك جل ــه ي ــت ك اس
فرعــي از يــك اصلــي واقــع در بخــش چهــار كــه ذيــل ثبــت 27283  
صفحــه205 دفتــر 166 ســابقه ثبــت دارد و نــزد كســي در بيــع شــرط 
ــتناد  ــه اس ــذا ب ــده ل ــود گردي ــهل انگاري مفق ــت س ــه عل ــت ب نيس
ــون ثبــت بديــن وســيله  ــه مــاده 120 آيين نامــه قان تبصــره الحاقــي ب
ــه و  ــه كســي مدعــي انجــام معامل ــي ك ــا در صورت آگهــي مي شــود ت
يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود مــى باشــد، از تاريــخ نشــر آگهــى 
تــا مــدت10 روز پــس از انتشــار آگهــى بــه اداره ثابــت محــل مراجعــه و 
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه 
تســليم نمايــد لــذا چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و يــا 
در صــورت اعتــراض  اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه ارائــه اداره 
ثبــت اســناد و امــالك المثنــي ســند مالكيــت را طبق مقــررات صــادر و 

بــه متقاضــي فــوق تســليم خواهــد نمــود. (م الــف 781) 
هادي يونسي عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
آقاي عليرضا خاني داراى شــماره شناســنامه  675 به شرح دادخواست 
كالسه 114/970891ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان گل جان زرافشاني راد به شماره شناسنامه  
4011296570 در تاريــخ 70/8/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-بابامحمد 
خاني فرزند خانمحمد به شماره شناسنامه 4 پسر متوفي 2-شيرين اميدي 
شــكوه فرزند خان محمد به شماره شناسنامه 4011624586 دختر متوفي 
3-محمد جان محمدى ســروش فرزند خان محمد به شــماره شناسنامه 
4011624489 پسر متوفي 4-سبز محمد خانى فرزند خان محمد به شماره 
شناسنامه 4011614246 پسر متوفي 5-شيرمحمد لري فرزند خان محمد به 
شماره شناســنامه 4011298425 پسر متوفي 6-گلزار رضايي نديم فرزند 
خان محمد به شماره شناسنامه 463 دختر متوفي اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 717)

رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاي علي كامراني، با ارائه دو برگ استشــهاد محلي مصدق 
دفتر اســناد رسمي دو اسدآباد مدعي اســت كه يك جلد سند مالكيت 
شش دانگ يكباب ســاختمان به مساحت دويست و نود مترمربع و چهل 
و نه صدم پالك 154 فرعي مجزي شــده از پالك يك فرعي از يك اصلي 
واقع در شهرستان اسدآباد روستاي خسروآباد(پل شكسته) بخش شش 
همدان كه در ذيل ثبت34282  صفحه273 دفتر 232 به شــماره چاپي 
702842/ب91 بنام آقاي علي كامرانى صادر و تسليم و هنگام جابجايي 
مفقود گرديده لذا به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت بدين وسيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود 
ســند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت و يا ســند معامله اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد در 
صورت انقضا مدت واخواهي و نرســيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض 
چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام متقاضي صادر و 

تسليم خواهد شد. (م الف 715)
كامران متقي 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقاي سيدكمال عســگري برابر وكالتنامه شماره 1397/08/27-32397 
دفترخانه اسناد رسمي شماره 1505 تهران با ارائه 2 برگ استشهاديه محلي 
مصدق به مهر دفترخانه 3 اســدآباد همدان مدعي است كه يك جلد سند 
مالكيت عرصه و اعيان ششــدانگ يك باب خانه به شماره پالك ثبتى 4 
فرعي از 1998 اصلي  واقع در شهرســتان اسدآباد  بخش شش همدان كه 
به مالك ذيل ثبت 5562  دفتر 28 صفحه 374 به شــماره چاپي 002057 
سابقه  ثبت دارد به دليل مفقود شــدن اصل سند مالكيت اوليه در حين 
جابجايي تقاضاي المثني نموده  لذا به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت بدين وســيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي انجام 
معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي 
مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراض كتبي خود را تسليم نمايد 
در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض 
چنانچه اصل ســند مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام متقاضي صادر و 

تسليم خواهد شد.(م الف 716) 
كامران متقي 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
شــماره  داراى  مهر  خاكســاري  محمدابراهيم  آقاي 
كالســه  دادخواســت  شــرح  به  شناســنامه  29 
گواهى  درخواســت  شــعبه  اين  از  111/686/97ش 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
سلطنه گلستاني مرادي به شــماره شناسنامه  79 در 
زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  در  تاريخ 85/1/31 
گفته ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
مشخصات  با  حصروراثت  گواهي  متقاضي  به: 1-  است 
فوق الذكر پســر متوفي 2-حســنعلي فاطمه نيك 
فرزند غالمعلي به شــماره شناسنامه 6 صادره از بهار 
متولد 1324 پسر متوفي 3- نجمه فاطمه نيك فرزند 
غالمعلي به شــماره شناسنامه 16 صادره از بهار متولد 
1334 دختر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 779)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف 
صالح آباد

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

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

برابر رأي شــماره 1397603260050007660 مورخ 1397/11/10هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي نهاوند 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي اســمعيل ســورى فرزند انشــاهللا  به شماره شناسنامه 
2058 شــماره ملى 3961093033 صادره ازنهاوند در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
240مترمربع قســمتى از پالك 19فرعي از 3779 اصلي بخــش يك ثبت نهاوند واقع در ميدان 
عارف اول كوچه شهيد خدا رحمى سمت چپ حياط اول حقوق ارتفاعى ندارد خريداري از مالك 
رسمي حاجى محمد ســيف تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 246)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/11

محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي فقدان سند مالكيت 
ــورخ  ــماره 8704 م ــه ش ــر وكالتنام ــر براب ــي مدب ــدي صاحب ــاي مه آق
97/11/10 دفتــر 62 بهــار از طــرف آقــاي رجبعلــى صاحبــى روشــن بــا 
تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق بــه مهــر دفترخانــه 62 بهار 
مدعــي اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت ششــدانگ به پــالك446 
ــل ثبــت25290   ــه ذي ــع در بخــش چهــار ك فرعــي از يــك اصلــي واق
صفحــه 175 دفتــر 151 ســابقه ثبــت دارد و نــزد كســي در بيــع شــرط 
ــتناد  ــه اس ــذا ب ــده ل ــود گردي ــهل انگاري مفق ــت س ــه عل ــت ب نيس
ــون ثبــت بديــن وســيله  ــه مــاده 120 آيين نامــه قان تبصــره الحاقــي ب
ــه و  ــه كســي مدعــي انجــام معامل ــي ك ــا در صورت آگهــي مي شــود ت
يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود مــى باشــد، از تاريــخ نشــر آگهــى 
تــا مــدت10 روز پــس از انتشــار آگهــى بــه اداره ثابــت محــل مراجعــه و 
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه 
تســليم نمايــد لــذا چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و يــا 
در صــورت اعتــراض  اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه ارائــه اداره 
ثبــت اســناد و امــالك المثنــي ســند مالكيــت را طبق مقــررات صــادر و 

بــه متقاضــي فــوق تســليم خواهــد نمــود. (م الــف 781) 
هادي يونسي عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شماره 97/1200 مورخ 97/9/11 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاي 
رضا كرمى قدس فرزند ناصر به شماره شناسنامه 2007 صادره از اسد آباد 
در شــش دانگ يك قطعه زمين زراعى به مساحت 84906/27 درقسمتي 
از پالك 101 اصلي چنار عليا واقع در اســد آباد اراضى روستاى چنار عليا 
خريدارى با واســطه از مالكان رسمى آقايان كرمعلى هجرانى-على حيدر 
كرمى- گوهرتاج صولتى-حســينعلى عبادى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به  اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 686)
تاريخ انتشار نوبت اول: 10/ 11/ 1397
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/25

كامران متقى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه اداره محترم راه و شهرســازي شهرستان اسدآباد با ارائه 
دو برگ استشــهاديه محلي مصدق دفتر اســناد رسمي سه اسدآباد 
مدعي اســت كه يك جلد سند مالكيت شــش دانگ يكباب ساختمان 
به مســاحت دو هزار و يكصد و ده متر مربــع پالك 47 فرعي مجزي 
شــده از پالك 41 فرعي از 2230 اصلي واقع در شهرســتان اسدآباد 
(كمربندي شهداء ساختمان بســيج حوزه شهري) بخش شش همدان 
كه در ذيل ثبت 29106  صفحه 37 دفتر 192 به شماره چاپي 050458/
الف 85-88 بنام دولت جمهوري اســالمي ايران با نمايندگي سازمان 
مسكن و شهرســازي استان همدان صادر و تســليم هنگام جابجايي 
مفقود گرديده لذا به اســتناد تبصره الحاقي به مــاده 120 آيين نامه 
قانون ثبت بدين وســيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي انجام معامله 
و يا وجود ســند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي 
مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و 
ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي كتبي خود را 
تســليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا 
در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالكيت ارائه نشود سند المثني 

به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد. (م الف 718)
كامران متقي 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

 كمتــر از 2 ســاعت زمان نيــاز بود تا 
دوندگان همدانى مدال هاى رنگارنگ پياده 

روى قهرمانى كشور را تصاحب كند.
پيكارهاى 20 كيلومتر پياده روى قهرمانى 
كشــور گراميداشــت چهلمين ســالگرد 
اســالمى  انقالب  شــكوهمند  پيــروزى 
در بخــش بانــوان و آقايــان بــا حضور 
در  كشور  هاى  اســتان  از  ورزشــكارانى 
حالى امروز در حاشــيه درياچه ورزشگاه 
دوندگان  كــه  شــد  برگزار  تهران  آزادى 

همدانى تاريخ ساز شدند.
براى نخســتين بار در تاريخ ورزش همدان 
چهار دونده همدانى توانســتند در اين ماده 

سكوهاى اول تا چهارم را كسب كنند.
در گذشته همدانى ها سابقه كسب مدال هاى 
رنگارنگ پياده روى را داشتند اما اين دوره 
از مســابقات اولين بارى بــود كه موفق به 

تصاحب سكوهاى اول تا چهارم شدند.
در اين رقابت ها دونده هاى تهرانى، مركزى، 
البرزى و خراســانى نتوانســتند شكافى در 
بين چهار دونده همدانــى ايجاد كنند و در 

رده هاى بعدى قرار گرفتند.
خوش  طاليــى  هــاى  ســاق   

درخشيدند 
دبير هيــأت دو وميدانى همدان در اين باره 
گفت: در اين دوره از مسابقات و در بخش 
آقايان حميدرضا زورآوند از همدان با زمان 
يك ســاعت و 29 دقيقه و 16 ثانيه عنوان 

قهرمانى را كسب كرد.
مســعود بنوان افزود: همچنين آرمين شــاه 
ملكى ديگــر دونده همدانى بــا زمان يك 
ســاعت و 30 دقيقه و 12 ثانيه دوم شــد و 

عليرضا بختيارى ديگر دونده همدانى نيز با 
يك ساعت و 36 دقيقه و 54 ثانيه در جايگاه 

سوم قرار گرفت.
وى يادآور شــد: اميرحسين احدى منش از 
همدان نيز با يك ســاعت و 42 دقيقه و 75
صدم ثانيه مكان چهارم را به خود اختصاص 

داد.
بنوان خاطرنشــان كرد: در بخش بانوان نيز 
زينب احدى از همدان با زمان 2 ســاعت و 

چهار دقيقه و 11 ثانيه به مدال نقره رسيد.
 ركورد جوانان جابجا شد

دبير هيأت دو وميدانى همدان درخشــش 
دونــده هاى همدانــى را فراتر از كســب 
ســكوهاى قهرمانى دانســت و گفت: در 
اين رقابت ها ركورد رده ســنى جوانان نيز 

شكست.
بنوان افزود: آرمين شاه ملكى عالوه بر اينكه 
توانســت در اين دوره از مسابقات پس از 
زورآوند در جايگاه دوم قرار بگيرد، ركورد 
كشــور در رده ســنى جوانان را پنج دقيقه 

افزايش داد.
وى اضافه كرد: شــاه ملكى با وجود اينكه 
در رده ســنى جوانان فعاليــت دارد اما در 
اين دوره از مســابقات عملكرد درخشانى 
را به ثبت رســاند و در بين رده هاى ســنى 

بزرگساالن نيز مدال نقره را به دست آورد.
2 شانس آسيايى 

حــاال با درخشــش دوندگان پيــاده روى 
همدان، شــانس اين استان براى حضور در 

مسابقات قهرمانى آسيا بيشتر شد.
بنوان در اين باره گفت: حميدرضا زورآوند 
با كسب قهرمانى اين رقابت ها به طور قطع 

نفر اول تيم ملى براى حضور در مســابقات 
قهرمانى آسيا خواهد بود.

وى اضافه كرد: امــا تالش مجموعه هيأت 
افزايش سهميه در اين بخش است و تالش 
مــى كنيم تا آرمين شــاه ملكــى نيز عازم 

مسابقات قهرمانى آسيا در ژاپن شود.
بنوان خاطرنشــان كرد: شاه ملكى به نسبت 
دوره قبل مســابقات عملكرد درخشانى را 
به ثبت رساند و اميدواريم بتوانيم با متقاعد 
كــردن نظر رئيس فدراســيون دو وميدانى، 
امكان حضور اين دونده مستعد در مسابقات 

قهرمانى آسيا را فراهم كنيم.
 همدان، استان برتر در رشته هاى 

استقامتى 
رئس هيــأت دو وميدانى همدان نيز گفت: 
همدان در رشته ورزشى دو استقامت و نيمه 
استقامت نمونه كشــورى است و از استان 
هــاى موفق در مدال آورى محســوب مى 
شود.مرتضى خورشيدى افزود: هم اينك در 
رشته هايى نظير پياده روى، دو صحرانوردى 
و پرتاب ديســك جزو برترين هاى كشور 
به شمار مى رويم و قهرمانان ارزنده اى در 

اختيار داريم.
وى اضافه كرد: اين اســتان به وجود مربيان 
بــا دانش و باتجربه افتخار مى كند كه زمينه 
ساز پرورش استعدادهاى نخبه و مدال آوران 

قهرمان هستند.
خورشيدى با اشاره به زيرساخت هاى ايجاد 
شــده در همدان گفت: قهرمانان پياده روى 
همــدان ماه ها زير نظر مربيان باتجربه خود 
در پيست دو وميدانى شــهداى قدس اين 

شهر تمرين كردند.

مدال هاى پياده روى ايران 
در انحصار همدانى ها
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■ دوبيتي:
خوشا آنانكه هر شامان ته وينند                                   سخن با ته گرند با ته نشينند
مو كه پايم نبى كايم ته وينم                                           بشم آنان بوينم كه ته وينند

سومين خانه بوم گردى اسدآباد 
بهره بردارى شد

 ســومين خانه بوم گردى اسدآباد با هدف جذب مسافران بيشتر در 
روستاهاى هدف گردشگرى با حضور مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى همدان و جمعى از مسئوالن محلى اين شهرستان 

بهره بردارى شد.
به گزارش ايرنا، مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
در آيين بهره بردارى از ســومين خانه بومگردى در روستاى ملحمدره 
اظهار داشــت: خانه هاى قديمى با ارائه تسهيالت بانكى و حمايت و 
نظارت ميراث فرهنگى مرمت و بازسازى شده و براى خدمات دهى به 

گردشگران آماده مى شود. 
على مالمير با تاكيد بر لزوم توجه جدى به حوزه گردشــگرى در تمام 
شهرهاى استان گفت: اختصاص بودجه مناسب به بوم گردى مى تواند 
جهش بلندى در صنعت گردشــگرى و در نتيجه معرفى فرهنگ اصيل 

ايرانى و تبادل فرهنگ ها داشته باشد.
وى به رشد چمشــگير خانه هاى بوم  گردى اشاره كرد و افزود: با اين 
وجود هنوز در ابتداى راه هســتيم و اميدواريم شاهد افزايش خانه ها و 

اقامتگاه هاى بوم  گردى در استان همدان باشيم.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان با بيان اينكه 
گردشگرى فرصت بسيارى را براى كسب و كارهاى كوچك خانوادگى 
ايجاد مى كند، خاطرنشان كرد: ايجاد و توسعه اقامتگاه هاى بوم گردى 

از اهداف دولت است كه در اين راستا تسهيالت نيز اعطا مى شود.

آلبومهاى «صداى خيس باران» 
و «گوزل داغالر»آماده رونمايى

 مســئول واحد موســيقى حوزه هنرى همدان 
گفت: آلبوم هاى موسيقى «گوزل داغالر» و «گوزل 
داغالر» در پانزدهمين برنامه «شــب آواز هگمتانه» 

رونمايى مى شود.
داشــت:  اظهــار  ســروش  الديــن  جــالل 
ــا  ــاران» ب ــس ب ــداى خي ــيقى «ص ــوم موس آلب
ــط  ــى، توس ــن مدن ــال الدي ــازى ميركم آهنگس
ــده  ــرا ش ــوان اج ــودك و نوج ــر ك ــروه ُك گ

ــت. اس
وى در گفــت و گــو بــا  ايرنــا اضافــه كــرد: آلبــوم 
ــا صــداى حــق  ــز ب موســيقى «گــوزل داغــالر» ني
ــا  رضــا فطــرى و آهنگســازى مرتضــى فطــرى ب
حمايــت واحــد موســيقى حــوزه هنــرى همــدان 

تهيــه شــد.
ــدان  ــرى هم ــيقى حــوزه هن مســئول واحــد موس
ــه نكوداشــت پيشكســوتان عرصــه  ــان اينك ــا بي ب
موســيقى يكــى از بخــش هــاى «شــب آواز 
هگمتانــه» اســت، خاطرنشــان كــرد: در ايــن 
ــى  ــاز همدان ــرى آهنگس ــى فط ــه از مرتض برنام

ــود. ــى ش ــر م تقدي
ــادآورى كــرد: پانزدهميــن «شــب آواز  ســروش ي
ــرا  ــن اج ــه 26 بهم ــر روز جمع ــه» عص هگمتان
مــى شــود و گــروه موســيقى همــراز از شهرســتان 
ماليــر بــه سرپرســتى رضــا قدســى در ايــن برنامــه 

هنرنمايــى مــى كننــد.
ــه  ــا كنســرتى اســت ك ــه» تنه «شــب آواز هگمتان
ــيقى  ــتاقان موس ــراى مش ــگان ب ــورت راي ــه ص ب
اصيــل ايرانــى مــى نــوازد و پــر شــورترين 
ــى  ــاگران همدان ــويق ها را از دســت هاى تماش تش

ــتاند. ــى س م

نهمين «عصر شعر زمستانه» 
همدان برگزار مى شود 

 بــه مناســبت چهلميــن ســالگرد پيــروزى 
شــكوهمند انقــالب اســالمى نهميــن «عصــر شــعر 
زمســتانه» انجمــن ادبــى شــهيد آوينــى در همــدان 

ــود  ــزار مى ش برگ
ــه  ــدان از جمل ــى هم ــهيد آوين ــى ش ــن ادب انجم
انجمن هــاى پويــا و فعــال ادبــى ايــن شــهر 
ــوده كــه طــى بيــش از 12 ســال فعاليــت خــود  ب
بــا برگــزارى جلســات هفتگــى، نشســت هاى 
تخصصــى و جشــنواره هــاى متعــدد هميشــه 
ــوع آورى در انجمــن هــاى  پرچمــدار ابتــكار و ن

ــت. ــوده اس ــتان ب ــى اس ــى و ادب فرهنگ
بــه گــزارش فــارس ؛ ايــن انجمــن طــى ســال هاى 
اخيــر و معمــوَال در ماه هــاى بهمــن و اســفند 
و همزمــان بــا ســالگرد پيــروزى شــكوهمند 
انقــالب اســالمى اقــدام بــه برگــزارى عصــر 
ــا عنــوان «جيرجيــر بــرف  شــعر زمســتانه خــود ب
ــز  ــال ني ــه امس ــد ك ــد» مى كن ــر مى ده ــو را خب ت
همزمــان بــا چهلميــن ســالگرد انقــالب اســالمى، 
ــعر را در  ــر ش ــن عص ــن دوره اي ــزارى نهمي برگ

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتور كار خ دس
روز   14:45 ســاعت  از  كــه  برنامــه  ايــن  در   
پنجشــنبه 25 بهمــن مــاه و در تــاالر فجــر برگــزار 
بــه  اســتان  هنرمنــدان  و  شــاعران  مى شــود، 
همــراه دبيــركل انجمــن هــاى ادبــى اســتان هــاى 
ــاعران  ــد از ش ــى چن ــاه و تن ــتان و كرمانش كردس

ــت. ــد داش ــور خواهن ــورى حض كش
الزم بــه ذكــر اســت شــركت در ايــن برنامــه بــراى 
عمــوم مــردم فرهنگ دوســت همــدان آزاد اســت.

برآورد دقيق عمر سلول هاى سرطانى با 
فناورى دانشگاه آكسفورد

  محققان دانشگاه آكسفورد روش جديدى را براى برآورد عمر و 
تاريخچه زندگى ســلول هاى سرطانى مختلف با سرعت و دقت باال 

ابداع كرده اند.
به گزارش مهر ،سرطان بيمارى پيچيده اى است و تومورهاى سرطانى 
متشكل از هزاران نوع ســلول مختلف هستند. فناورى هاى امروزى 
براى مشــخص كردن ويژگى ها و شرايط دقيق اين سلول ها مناسب 
نيستند ولى گروهى از پژوهشگران دانشگاه آكسفورد براى اولين بار 
راهى براى بررســى تاريخچه زندگى ژنتيكى هزاران سلول سرطانى 
مختلف با ســرعت باال يافته اند كه به مداواى سريع تر و موثرتر اين 

بيمارى مرگبار كمك مى كند.

تغيير مدار مدارگرد كمكى مريخى براى كمك 
به مريخ نورد 2020

 كارشناســان براى دريافت ســريع اطالعات از مريخ نوردى كه 
درآينده به ســياره سرخ ارسال مى شــود، از يك مدارگرد كه به دور 

مريخ مى چرخد استفاده خواهند كرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مدارگرد MAVEN ناسا كه 
اكنون در مدارى به دور ســياره مريــخ مى چرخد در حال حركت به 
سوى مدارى جديد است.كارشناسان علت تغيير مدار اين مدارگرد را 
پشتيبانى از مريخ نورد 2020 ناسا كه سال آينده ميالدى به سوى مريخ 

پرتاب مى شود اعالم كرده اند.
اين مدارگرد بدون سرنشــين قرار است بين 45000 تا 6200 كيلومتر 

كاهش ارتفاع و مدار خود را تغيير دهد.

ورود استارت آپ هاى ايرانى به ساخت 
نسل سوم سلول خورشيدى

 يك استارت آپ ايرانى موفق به جذب سرمايه گذار براى ساخت 
نســل سوم سلول هاى خورشيدى شده است تا آن را به مرحله توليد 

برساند.
به گزارش مهر ،در راستاى اهميت موضوع انرژى خورشيدى، استارت 
آپى نوپا قدم در مسيرى پرچالش اما جذاب و اميد بخش گذاشت تا 
با ايده آنها افزايش اســتفاده از انرژى هاى تجديدپذير و كارآمدترين 

راهكار براى كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى تحقق يابد.
اين استارت آپ اقدام به توليد سلول خورشيدى نسل سوم كرده است 
تا عالوه بر تبديل انرژى نورانى به الكتريكى و توليد برق، محصولى را 

طراحى كند كه وزن سبك و شفافيت بااليى داشته باشد. 

براى اولين بار در فرودگاه فرانكفورت؛ 
تاكسى هوايى به داد مسافرن مى رسد

 تاكســى هوايى بدون سرنشــين ولوكوپتر در آينــده نزديك در 
فرودگاه فرانكفورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به جابه جايى 
مسافران مى پردازد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، كارشناسان 
استارت آپ تاكسى هوايى مشهور به Volocopter اعالم كرده اند 
با فرودگاه فرانكفورت آلمان قرارداد بســته اند و مسافران براى انجام 
مســافرت هاى هوايى كوتاه مدت با استفاده از تاكسى هوايى هاى اين 

شركت مى توانند به فرودگاه فرانكفورت مراجعه كنند.
 استفاده از تاكسى هوايى در سال هاى اخير در دنيا بسيار مورد عالقه 
افرادى كه نمى خواهند در مســير هاى پرترافيك زمينى معطل شوند 

مورد استقبال قرار گرفته است.

استفاده از تاكسى هاى پرنده 
در فرودگاه فرانكفورت

 يك شــركت آلمانى قصــد دارد با همكارى مســئوالن فرودگاه 
فرانكفورت ايده اســتفاده از تاكسى هاى پرنده را در فرودگاه اين شهر 
به مرحله اجرا درآورد.به گزارش فارس ، يك شركت آلمانى قصد دارد 
با همكارى مســئوالن فرودگاه فرانكفورت ايده استفاده از تاكسى هاى 
پرنده را در فرودگاه اين شهر به مرحله اجرا درآورد.در حالى كه تا چند 
ســال قبل استفاده از تاكســى هاى پرنده براى حمل و نقل مسافر تنها 
يك خيال پردازى تلقى مى شد، اما حاال ايده مذكور جدى گرفته شده 
و براى عملياتى كردن آن برنامه ريزى مى شــود. شركت نوپاى آلمانى 
وولوكوپتر قصد دارد اين ايده را در فرودگاه فرانكفورت عملياتى كند و 

در حال ايجاد زيرساخت هاى مورد نياز بدين منظور است.

  همدان از جمله شــهرهايى است كه ساخت 
و استفاده از كاروانســرا در آن رواج داشته است 
و مــردم در طول راه ها، بنايى را براى اســكان و 
استراحت مى ساختند و در سفرهاى طوالنى خود 
در اين مكان ها تجديد قوا كرده و مســير خود را 

ادامه مى دادند.
از جمله كاروانسراهاى استان همدان، كاروانسراى 
تاج آباد اســت كــه در بخش مركزى شهرســتان 
بهار و در روســتاى تاج آباد (رسول آباد سفلى)، 
نزديك به جاده همدان به كرمانشــاه و بر سر راه 
زائران اباعبداهللا الحســين (ع) قــرار گرفته و از 
كاروانسراهاى مهم استان و مربوط به عهد قاجار 

است.
معاون ميراث فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى اســتان همدان، بيان 
كرد: كاروانسراى تاج آباد در واقع يك رباط بوده 
و بر خالف اكثر كاروانســراهاى ايران كه داراى 
پالنى مستطيل شكل هستند، اين كاروانسرا داراى 

پالن مدور است.
احمد ترابى در گفت وگو با ايســنا، گفت: پالن به 
كار رفته در تاج آباد، در ميان كاروانسراهاى ايران 
بســيار كمياب اســت و در منطقه غرب يكى از 

مهم ترين موارد اين سبك بنا به شمار مى آيد.
وى توضيح داد: درب ورودى بنا از شــرق داراى 
دو طاق نما تزئينى و نمايى مدرن است كه دو لنگه 
درب چوبــى بر روى آن قرار دارد، اين قســمت 
محل ورود به اصطبل ها و حجره هاى پايين است.

وى افزود: در جلو كاروانســرا 26 حجره وجود 
دارد، كف حياط كاروانســرا سنگ فرش و 2 چاه 

آب داخل بنا موجود است.
وى ادامــه داد: مصالــح اصلــى كه در ســاخت 
كاروانسراى تاج آباد از آن استفاده شده، آجر قرمز 

و ساروج است.
معاون ميراث فرهنگى اداره  كل ميراث فرهنگى، با 
اشاره به اينكه اين كاروانسرا، جدا از بخش رباط 
كه مخصوص نگه دارى احشام بوده، كاروانسرايى 

زيارتى محسوب مى شده است، اظهار كرد: زائران 
كربال در مســير خود از اين كاروانســرا استفاده 

مى كردند.
ترابى، اظهار كرد: اين كاروانســرا توســط زبيده 
خانــم دختر اديب و صوفى فتحعلى شــاه قاجار 
ســاخته شده و توسط ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى بهسازى گرديده است.
وى اضافه كرد: كاروانســراى تــاج آباد در تاريخ 
21/ 02/ 76  و به شماره 1872 در فهرست آثار ملى 

ايران به ثبت رسيده است.
وى پيشــنها د داد: كوهنوردانى كه قصد فتح قله 
"آلموقوالخ" از مســير اين روستا را دارند، از اين 

بناى زيبا نيز ديدن كنند.
ترابى با بيان اينكه كاروانسراى تاج آباد يك مكان 
گردشــگرى در استان است، تصريح كرد: تنها سه 

نوع از اين مدل كاروانسرا در ايران وجود دارد.
معاون ميراث فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگى 

يادآور شــد: زمان تقريبى ساخت بنا تخمين زده 
شده، ولى هيچ گاه زمان دقيقى از ساخت بنا ارائه 
نشــده و دليل آن هم نبودن كتيبــه و آجركارى يا 

كاشى كارى در بنا است.
وى افــزود: درون يكى از ســاختمان هاى مجاور 
آن نيــز كوره پخت آجر وجود دارد كه به احتمال 
زياد براى پخت آجر مورد استفاده در مرمت اين 

كاروانسرا مورد استفاده قرار مى گرفته است.
معــاون گردشــگرى اداره  كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى استان همدان، نيز در 
خصوص اين بنا گفــت: اداره ى ميراث فرهنگى، 
متولى گردشــگرى اســت اما به صورت مستقيم 

نمى تواند براى تغيير كاربرى بناها ورود كند.
على خاكســار در خصوص اســتفاده از اين بنا، 
بيان كرد: بخش خصوصى بايد براى اســتفاده از 
آن ورود پيدا كنــد و اداره ى ميراث فرهنگى هم 

حمايت خواهد كرد.

وى بــا بيان اينكه تاج آباد از بناهاى مازاد اســتان 
است، ادامه داد: اين كاروانسرا به صندوق حفاظت 
و بهره بردارى از بناهاى تاريخى در تهران معرفى 
شــده اســت زيرا براى انجام هرگونه فعاليت بر 
روى ابنــاى مازاد، بايد به اين نهاد معرفى شــده 

باشند.
وى افزود: به زودى اين صندوق مزايده واگذارى 
اين بنا به بخش خصوصى به صورت اســتيجارى 

را برگزار خواهد كرد.
وى افزود: خانه ى اقتدارى، كاروانسرهاى تاج آباد 
و فرســوج به اين صنــدوق معرفى شــده اند و 

اقدامات كارشناسى آنها در حال انجام است.
قديــم،  دوران  در  كــرد:  تصريــح  خاكســار 
كاروانسراها، به دو بخش خدمات و اقامت تقسيم 
مى شــدند و در حال حاضر تمايل داريم تا اين بنا 
همانند گذشته به فعاليت خود ادامه دهد و تبديل 

به اقامتگاه شود.

كاروانسراي تاج آباد

شاهكار معمارى غرب كشور

 بنــا بــه اعــالم دبيرخانــه بيســت و يكمين 
ــن  ــدان، اي ــتان هم ــيقى فجــر اس جشــنواره موس
ــيقى  ــب هاى موس ــب "ش ــرى در قال ــداد هن روي
هگمتانــه" در چهــار بخــش گروه نوازى موســيقى 
ــيك،گروه  ــوازى كالس ــروه ن ــى، گ ــل ايران اصي
نــوازى موســيقى مقامــى و تلفيقــى و گــروه 
ــا 30 بهمــن مــاه  ــوازى موســيقى پــاپ از 24 ت ن
در مجتمــع فرهنگــى هنــرى بوعلــى ســينا برگزار 

مــى شــود .
از جملــه گروه هــاى حاضــر در ايــن دوره از 
ــاد  ــتى فره ــه سرپرس ــاد ب ــروه م ــنواره، گ جش
سرپرســتى  بــه  آهنــگ  دل  گــروه  كريمــى، 
مهــدى ملكــى، گــروه آئيــن بــه سرپرســتى 
ــاووش  ــروه چ ــق، گ ــيدى مطل ــى رش مصطف

ــروه راز دل  ــا، گ ــاك ني ــدى پ ــتى مه ــه سرپرس ب
بــه سرپرســتى بهــروز اســالمى، گــروه آواى 
فاختــه بــه سرپرســتى رضــا عباســى، گــروه تمنــا 
ــه سرپرســتى مجتبــى حيــدرى، گــروه آمــاداى  ب
بــه سرپرســتى عليرضــا شــادمانى روشــن، گــروه 
ــروه  ــارى، گ ــى بختي ــتى عل ــه سرپرس ــارد ب ريت
ســرنا بــه سرپرســتى اميــد همايــى، گــروه تاويــان 
ــه  ــه سرپرســتى مهرشــاد دوامى،گــروه عطــار ب ب
ــتر مجلســى  ــادرى و اركس ــتى صــادق ق سرپرس
همــدان بــه سرپرســتى مازيــار محمــدى از 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــى ت ــدان را م ــتان هم شهرس
بــه گــزارش ايســنا، در جشــنواره شــب هاى 
موســيقى هگمتانــه گــروه افق به سرپرســتى ســيد 
جمــال ســجادى از شهرســتان اســدآباد و گــروه 

همــراز بــه سرپرســتى رضــا قدســى از شهرســتان 
ــد و در بخــش اجــراى  ــز حضــور دارن ــر ني مالي
ميهمــان، بخشــى محمــد نعيمــى از گلســتان 
و عاشــيق هاى همــدان بــا عنــوان عاشــيقالر 
موســيقيلر( ديــدار شــرق و غــرب موســيقى 

ــرد .  ــد ك ــى خواهن ــر نماي ــران) هن ــى اي ترك
ــا  برگــزارى كارگاه هــاى آموزشــى و پژوهشــى ب
حضــور اســاتيد موســيقى و در غالــب كارگاه 
ترانــه بــا موضــوع آسيب شناســى 50 ســال 
ترانــه در ايــران، كارگاه تلفيــق شــعر و موســيقى 
و كارگاه پژوهشــى ريتــم از ديگــر برنامــه هايــى 
اســت كــه در جشــنواره بيســت و يكــم برگــزار 

ــد شــد .  خواه
هــم چنيــن نقــد و بررســى آثــار هنرمنــدان 

ــت  ــازى، نشس ــاز س ــوزه س ــاح م ــتان، افتت اس
مديــران فرهنگــى و هنــرى همــدان بــا هنرمنــدان 
ــا مديــران  موســيقى، نشســت ســازندگان ســاز ب
ــا  ــودكان ب ــنايى ك ــه آش ــتان و برنام ــرى اس هن
موســيقى در حاشــيه ايــن رويــداد هنــرى برگــزار 

ــى شــود. م
برگــزارى جلســات معرفــى آثــار اســاتيد و 
هنرمنــدان موســيقى اســتان در ايــن دوره از 
ــادق  ــون ص ــى چ ــار هنرمندان ــه آث ــنواره، ب جش
چراغــى، فرهــاد كريمــى، محمــد نصرتــى و 
شــهرام خــوش صفــت اختصــاص يافتــه اســت .
ــرى  ــه امي ــرج خواج ــتاد اي ــراى كنســرت اس اج
ــروز بخــت در نخســتين  ــر في ــه سرپرســتى امي ب
روز جشــنواره، كنســرت گــروه همايــون بــه 
ــا و اجــراى كنســرت  سرپرســتى مهــران مهــر ني
ســون از ديگــر برنامــه هــاى ايــن دوره از 

ــت . ــنواره اس جش
گفتنــى اســت؛ افتتاحيــه بيســت و يكميــن 
جشــنواره موســيقى فجــر اســتان همــدان روز 
ــى مجتمــع فرهنگــى  گذشــته0 در ســالن اصل
هنــرى بوعلــى ســينا و بــا اجــراى گــروه 
پــور  ربيــع  وحيــد  سرپرســتى  بــه  ايقــاع 
ــز در روز  ــه  ني ــن اختتامي ــد و آيي ــام ش انج
30 بهمــن مــاه از ســاعت 16 الــى 18 برگــزار 

ــى شــود.   م
الزم بــه ذكــر اســت، جشــنواره موســيقى در 
روزهــاى برگــزارى، از ســاعت 15 الــى 22 
ميزبــان عالقمنــدان بــه فرهنــگ و هنــر خواهــد 

ــود . ب

پرورش گياه آلوئه ورا
آلوئــه ورا يك گياه 
آپارتمانــى  رايــج 
سنتى  بطور  و  است 
بــراى  منــازل  در 
عالى  خواصدارويى 
مى  داده  پرورش  آن 

شود.
آلوئــه ورا يك گياه 
چندســاله اســت و 

به خانواده سوســن (lily family ) تعلق دارد.آلوئه ورا بومى افريقا و 
مناطق مديترانه اى است.250 گونه مختلف از آلوئه ورا وجود دارد.گياه 
آلوئه ورا بواسطه برگهاى كلفت آبدار و كوزه مانند خود ،مشخص مى 
شود. اندازه گياه ممكن است از چند سانتيمترتا چند دسيمتر كه بستگى 
به گونه آن دارد، متغير اســت.مراقبت از گياه آلوئه شبيه مراقبتهاى گياه 

كاكتوس است.
مراقبت از گياه آلوئه ورا:

 شرايط خاك:
گياه آلوئه ورا در هر نوع خاكى قابل رشــد است. شرايط ايده آل خاك 
براى پرورش آلوئه ورا،خاكى شل،با حاصلخيزى متوسط و زهكشى باال 
مورد نياز است.شما مى توانيد هر مخلوط با كيفيت تجارى را با اضافه 
كردن ماســه دانه درشت،پرليت، يا سنگريزه هاى گرانيت را در گلدان 
قرار دهيد.از گلدان خيلى بزرگ براى كاشــت آلوئه ورا استفاده نكنيد.

يك گلدان 15 سانتيمترى كافى است.
  دماى مورد نياز:

گيــاه آلوئه ورا  نور زياد خورشــيد را ترجيح مــى دهد.اگر در جايى 
زندگى مى كنيد كه باران زيادى نمى بارد،مى توانيد گلدان را ،در شرايط 
آب و هوايى گرم، در خارج از خانه،بطورى كه نور كامل خورشــيد بر 
روى سايبان پالستيكى بتابد، قرار دهيد.هنگام نگهدارى در داخل خانه 
،گلدانها بايد در بخش شرقى و يا غربى كنار پنجره اى قرار داده شود.

  آب دادن به آلوئه ورا:
مشــابه كاكتوس و ديگر گياهان آبدار، گياه آلوئــه ورا نيازمند آبيارى 
زيادى نيســت.به گياه بايد بگونه اى آب داده شــود كه آب شروع به 
بيرون آمدن از سوراخهاى زهكش گلدان نمايد. يك زيرگلدانى در زير 
گلــدان قرار دهيد تا آب خروجى را جمع كند.معموال،يك فاصله ده تا 
چهارده روزه بايد در بين دو آبيارى وجود داشــته باشد.فاصله بين دو 

آبيارى بر اساس شرايط خاك،متنوع است.
آبيارى را زمانى شروع كنيد كه خاك تماما خشك شده باشد.در ماههاى 
فصل زمســتان،گياه در شرايط  خواب اســت و نياز آبى آن خيلى كم 
است.لذا مى توان در فصل زمستان،فاصله آبيارى را به سه تا چهار هفته 
افزايش داد.بسيارى از باغداران،آبيارى آلوئه ورا را در فصل زمستان قطع 
مى كنند.البته اين مورد براى سالمت گياه خوب نيست و بايد از انجام 

اينكار خوددارى كرد.

شب هاى هگمتانه 
همراه با موسيقى


