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يادداشت روز
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ناراضي سازي در رأس امور!
 دهه فجر امسال و حضور حماسی مردم 
در  جشن 40 ســالگی انقالب متفاوت تر 
و به یادماندنی تر از گذشته برای ایرانی ها 
ثبت شــد وبرای همدانی هــا متفاوت تر 
از گذشــته . برنامه های متنوع به مناسبت 

چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی...

تکاپوی همدان در مهمترین رویداد بین المللی گردشگری

6

8

3

2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

امروز سالروز تولد پرفسور بالتازار است 

تولد بالتازارنقطه 
جهاني شدن »اکنلو«

آگهي فراخوان عمومی برای شناسایی  پیمانکار معـادن
شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد به منظور استخراج حدود1.500.000تن سنگ آهک و حدود یک میلیون تن خاک و شیست از معادن مجاور کارخانه 
به مدت یکسال ، نسبت به شناسایی پیمانکاران توانمند ذی صالح و ارزیابی آنها اقدام نماید. شایان ذکر است بخشی از عملیات استخراج معادن همراه 

با تامین مواد ناریه و انجام آتشباری خواهد بود. 
سایت وب  به   97/12/06 تا  تاریخ 97/11/23  از  هگمتان،  سیمان  معتبر  کنندگان  تامین  لیست  در  خود  اطالعات  ثبت  توانند جهت  مي  محترم   پیمانکاران 
 www. HegmatanCement.Com و یا یکی از آدرسهای ذیلمراجعه و فرم ثبت اطالعات را تکمیل نموده و سپس با الصاق مدارک درخواستی در پاکت 

سربسته حداکثر تا تاریخ 97/12/6 به دبیرخانه دفتر تهران یا کارخانه تحویل نمایند.
تلفن:  ،  6 پالک  تهران،  سیمان  جنب  انوشیرواني،  خیابان  انتهاي  تقوي(  الدین  سروش  )خیابان  کوشک  خیابان  فردوسي،  خیابان  تهران:   دفتر 

66716585 - 66727816 
روابط عمومي شركت سيمان هگمتانکارخانه: شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، روستاي شاهنجرین،   تلفن: 7316-20 0813633

ر آگهي فراخوان عمومی برای شناسایی معادن سنگ آهن هماتیت
شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد به منظور خرید 35.000تن سنگ آهن هماتیت مورد نیاز کارخانه با حداقل خلوص 55درصد و حداکثر 
ابعاد 50 سانتی متر نسبت به شناسایی معادن سنگ آهن هماتیت، بازدید و ارزیابی آنها اقدام نماید. بهره برداران محترممعادن سنگ آهن 

 هماتیتمي توانند جهت ثبت اطالعات معدن خود در لیست تامین کنندگان معتبر سیمان هگمتان، از تاریخ 97/11/23 تا 97/12/06 به وب سایت
الصاق مدارک  با  نموده و سپس  را تکمیل  اطالعات  ثبت  فرم  و  از آدرسهای ذیلمراجعه  یا یکی  و   www. HegmatanCement.Com  

درخواستی در پاکت سربسته حداکثر تا تاریخ 97/12/6 به دبیرخانه دفتر تهران یا کارخانه تحویل نمایند.
دفتر تهران: خیابان فردوسي، خیابان کوشک )خیابان سروش الدین تقوي( انتهاي خیابان انوشیرواني، جنب سیمان تهران، پالک 6 ، تلفن: 

66716585 - 66727816
کارخانه: شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، روستاي شاهنجرین،   تلفن: 7316-20 0813633

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

ر آگهي فراخوان عمومی بـرای شناسایـی معـادن سنگ گچ
شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد به منظور خرید 35.000تن سنگ گچ مورد نیاز کارخانه با حداقل خلوص 42درصد So3 و حداکثر 
ابعاد 80 سانتی متر نسبت به شناسایی معادن سنگ گچ ، بازدید و ارزیابی آنها اقدام نماید. بهره برداران محترممعادن سنگ گچ 

 مي توانند جهت ثبت اطالعات معدن خود در لیست تامین کنندگان معتبر سیمان هگمتان، از تاریخ 97/11/23 تا 97/12/06 به وب سایت
الصاق مدارک  با  از آدرسهای ذیلمراجعه و فرم ثبت اطالعات را تکمیل نموده و سپس  یا یکی  www. HegmatanCement.Com و   

درخواستی در پاکت سربسته حداکثر تا تاریخ 97/12/6 به دبیرخانه دفتر تهران یا کارخانه تحویل نمایند.
دفتر تهران: خیابان فردوسي، خیابان کوشک )خیابان سروش الدین تقوي( انتهاي خیابان انوشیرواني، جنب سیمان تهران، پالک 6 ، تلفن: 

66716585 - 66727816
کارخانه: شهرستان رزن، بخش قروه درجزین، روستاي شاهنجرین،   تلفن: 7316-20 0813633

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

آگهی مجمع عمومی عـادی سالیـانه
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و فرآورده های بتنی استان همدان

  انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و فرآورده های بتنی استان همدان

 به استحضار کلیه اعضا محترم انجمن بتن میرساند، مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخ 97/12/15 از  
ساعت 16 الی 19، در محل دفتر انجمن واقع در میدان پیشاهنگی - بلوار والیت -  نرسیده به میدان رسالت - ساختمان شال- طبقه 3 واحد 

1 منعقد می باشد ، لذا از کلیه اعضا محترم دعوت بعمل می آید در مجمع فوق حضور به هم رسانند .
دستـورجلسـه:

■ ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال 97
■ ارائه گزارش مالی سال 97و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98

■ برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان
■ سایر موارد

کلیه اعضا محترمی که براساس ضوابط و شرایط اساسنامه، عالقه مند به کاندیداتوری برای انتخابات هیأت مدیره و  بازرسان انجمن هستند؛ 
می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/12/09 تقاضای کتبی خود را به همراه تسویه حساب مالی به دبیرخانه انجمن 

ایفاد فرمایند.
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قابل توجه دستگاههای دولتی و
 خصوصی استان

■ عملکرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره برداری
■ کلنگ زنی
■ توانمنديها

■ مقايسه از آنچه بوديم وآنچه هستيم
■ بررسی40 سال خدمت رسانی به مردم

می سال نقالب ا پیروزی ا لگرد  چهلمین سا وژیه انهم 
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درشهرستان هااختصاصي روزنامه  سرپرســتان  با  تباط  ر ا

فرارسيدن چهلمين سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارک باد

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

  روزنامه اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي
www.HamedanPayam.com

وعده مدير سازمان تعاون روستايی استان:

مرغ شب عید ارزان مي شود

درويش نژاد با فشارهاي پشت پرده استعفا کرد

بازگشت ركود به فرهنگ و ارشاد
■ اهالي فرهنگ و هنرکمپین نه به استعفا تشکیل داده اند

حکم معاون استاندار امضا شد

جایگاه راهبردی 
معاونت سیاسی 
و آزادبخت 
راه بلد

ان
هم

 مي
ت

داش
22 بهمن سرمشق زندگي ياد

 22 بهمن در طول زندگي و براي نسل هاي 
آینده باید سرمشــق باشد. ســخنان نقض و 
آشــکار بنیان گــذار نظام مقــدس جمهوري 
اسالمي ایران حضرت امام خمیني)ره( که در 
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

چهارشنبه  24 بهمن ماه 1397  شماره 3411 
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

يادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

همدان سردتر می شود
 کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان از کاهش 

دمای هوای استان در روز آینده خبر داد. 
محمدحســن باقری شکیب در گفت وگو با ایســنا، با اعالم این 
خبر اظهار کرد: آســمان استان تا روز جمعه صاف تا قسمی ابری 
همراه با وزش مالیم باد خواهد بود باقری شــکیب با اشــاره به 
ورود سامانه بارشی عنوان کرد: با توجه به آخرین آمار نقشه های 
ماهواره ای هواشناسی سامانه بارشــی از اواخر وقت روز جمعه 

وارد استان خواهد شد. 

28 پروانه و مجوز استاندارد در مالیر 
صادر شد

 رئیس اداره اســتاندارد مالیر گفــت: 28 فقره پروانه و مجوز 
کاربرد عالمت استاندارد طی سال جاری در این شهرستان صادر 

شد.
داریوش خالقی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: این مجوز و 

پروانه ها بیشتر برای صنایع غذایی و شیمیایی صادر شده است.
وی افزود: در 10 ماهه امســال 90 مــورد بازدید فنی و نظارتی 
و 694 مورد نمونه برداری از محصوالت این شهرســتان توسط 
مجموعه استاندارد انجام شــد. رئیس اداره استاندارد مالیر تعداد 
صدور گواهی نامه انطباقی کاالهای صادراتی را در این مدت 491 
مورد عنوان و بیان کرد: این تعداد گواهی نامه برای 16 هزارو 306 

تن محموله کاالهای صادراتی صادر شده است.

خبرخبرخبر

بیمارستان آتیه همدان 
جزو هلدینگ گردشگری سالمت 

 مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان گفت: بیمارستان آتیه همدان جزو 
17 بیمارستان سازمان تامین اجتماعی در هلدینگ گردشگری سالمت قرار دارد. 
علیرضــا صفــری در گفت وگو با فــارس با بیــان اینکه پیگیــر اخذ مجوز 
توریســت درمانی برای بیمارستان آتیه هستیم اظهار کرد: مسافرت برای کسب 
سالمتی یا گردشگری ســالمت از اهدافی است که می تواند در گردشگر عزم 
ســفر ایجاد کند.وی با بیان اینکه یک توریست ســالمت با مسافرت از محل 
زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد برای کسب سالمتی جسمی و 
روحی استفاده کند گفت: خوشبختانه طی سال های اخیر توریست های زیادی 
از کشورهای منطقه برای بهره مندی از خدمات پزشکی و درمانی ایران به کشور 

ایران سفر کرده اند.

آزادی 30 زندانی 
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

 مدیرعامل ســتاد دیه اســتان همدان از آزادی 30 زندانی جرائم غیرعمد تا 
کنون خبر داد. یداا... روحانی منش در توضیح این خبر اظهار کرد: به مناســبت 
چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی تا کنون 30 زندانی جرائم غیر عمد در 
استان همدان به آغوش خانواده خود بازگشتند. وی در گفت وگو با ایسنا، ادامه 
داد: با همت ســتاد دیه استان همدان و یاری دیگر دستگاه ها و خیرین درصدد 
آزادی 40 زندانی جرائم غیر عمد به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی برآمدیم 
که این طرح از یکم بهمن شروع و تا آخرین روز این ماه ادامه خواهد داشت. 
روحانی منش بیان کرد: 8 روز گذشته از این تعداد فقط 18 نفر آزاد شده بودند 
که خوشبختانه با یاری خیرین توانستیم این تعداد را افزایش دهیم و امید داریم 

که تا پایان ماه این تعداد را به 40 نفر برسانیم. 

کودکان؛ قربانیان مسمومیت دارویی هستند
 ســهل انگاری خانواده ها و آســان بودن دسترسی کودکان به دارو موجب 

افزایش مسمومیت دارویی در کودکان شده است.
کارشناس تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفت 
و گو با ایرنا با بیان اینکه مســمومیت دارویی در کودکان زیر 6 سال زیاد است 
افزود: خانواده ها دارای کودک خردســال باید داروها را در مکان هایی دور از 
دســترس و دارای قفل نگهداری کنند.مجید حنیفه توصیه کرد: چنانچه کودک 
دچار بیماری شد نباید بیش از حد تجویز به وی دارو داد بلکه باید طبق نظر و 
توصیه پزشک عمل کرد.کارشناس تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم 
پزشکی همدان بیان کرد: برخی خانواده ها فراموش می کنند که آیا فرزندشان 
دارو را مصرف کرده یا نکرده است در این مواقع باید از دادن دارو صرفنظر کرد 

چرا که تجمیع دارو در بدن، آسیب زا است.

ایران در رفراندوم 22 بهمن بر آمریکا 
پیروز شد

مهدي ناصرنژاد  «

 امسال راهپیمایي 22 بهمن در سراسر میهن اسالمي متفاوت تر از 
همه ســال هاي گذشته برگزار شد و قشرهاي مردم سربلند کشورمان 
در این راهپیمایي با شکوه نشان دادند، چگونه جایگاه انقالب خویش 
و معادالت سیاسي جهان را مي شناسند و مي دانند در شرایط متفاوت 

چه واکنشي باید داشته باشند. 
راهپیمایي 22 بهمن امســال متفاوت تر از سال هاي گذشته بود چون 
مردم از همه طبقات اجتماعي آمده  بودند بر ســر سردمداران آمریکا 
فریــاد بزنند که هر چقدر مردم ایران را اذیت کنید خشــم این مردم 

نسبت به شما بیشتر خواهد شد.
راهپیمایي امســال با 39 سال گذشته فرق داشت به این دلیل که مردم 
ایــران به جهانیان اعالم کردند دقیقاً پیام یک ماه پیش رهبر انقالب را 
که فرموده بودند، راهپیمایي 40 ســالگي انقالب با شــکوه تر از همه 
ســال هاي قبل برگزار مي شود را شــنیده و به گوش جان سپرده اند. 
مردم انقالبي ایران امســال شعار مرگ بر آمریکا را بلندتر از سال هاي 
گذشته فریاد زدند چرا که اگر رئیس جمهور آمریکا با دستور مستقیم 
براي اعمال تحریم اقتصادي شمشیر دشــمني با مردم ایران را از رو 
بســته  اســت و قصد آزار این مردم را دارد، ولیکــن رهبر انقالب با 
سخنان چند روز پیش خود فرمودند، شعار مرگ بر آمریکا فقط علیه 
سردمداران آمریکایي نظیر ترامپ و پمپیدو و معدودي دیگر است و 
مردم ایران با مــردم آمریکا هیچ خصومتي ندارد. و اما راهپیمایي 22 
بهمن سال 1397 باشــکوه تر از سال هاي قبل بود چرا که جهانیان از 
طریق وسائل ارتباط جمعي خود دیدند که این راهپیمایي باشکوه در 
شرایط بد جوي و بارش شدید باران و برف در اغلب شهرهاي ایران، 
بدون لحاظ هیچ آمار و ارقامي، فراگیرتر و گســترده تر و باشکوه تر و 

تمام نشدني تر از تمام سال هاي گذشته مي باشد.
اغلب کشورهاي بي طرف و ملت هاي دوستدار تاریخ و فرهنگ ایراني 
روز گذشــته با مشــاهده گزارش هاي مربوط به راهپیمایي 22 بهمن 
در ایران، عظمت و ایســتادگي و شــعور سیاسي ملت بزرگ ایران را 

تحسین کردند.
در همین حال گزارش هاي متعدد و تصویري از شبکه هاي تلویزیوني 
جمهوري اســالمي، بیانگــر پیام ها و درخواســت هاي راهپیمایان از 
مســئوالن خودمان بود که عالوه بر اعالم بیعــت مجدد با انقالب و 
آرمان هاي بزرگ بنیان گذار جمهوري اســالمي، خواســتار برطرف 
ساختن مشــکالت جامعه ایراني به خصوص در حوزه هاي اقتصادي 

بودند.
مردم به عینه این پیام را به مسئوالن دادند که ما پشتیبان انقالب هستیم 
و پا به پاي تمام مشکالت نظام ایستاده ایم، اما دست برخي جریان ها و 
رانت خوارهاي زالوصفت از سفره انقالب باید کوتاه شود و عناصري 
را که با فرصت طلبي ها و دســت یازیدن به منابع و سرمایه هاي ملي 
جیب هاي خــود را پر مي کنند و قشــرهاي کم جمعیت جامعه را به 

زحمت و مشقت مي اندازند شناسایي کرده و به مردم معرفي  کنند.
پیام واقعي مردم خطاب به مسئوالن این است که حضور سراسري 
و ده ها میلیوني مردم در تمام صحنه هاي انقالب براي بقاي انقالب 
و ادامــه آرمان هاي به حق شــهداي این انقالب اســت، بنابراین 
انقــالب هنوز جریان دارد و زنده اســت و برنامه ها و راهکارهاي 
مسئوالن نیز که این انقالب را به دست گرفته اند باید انقالبي باشد 
و مدارا کردند با دشــمنان دوست نما و ظاهرنماي انقالب و مردم 

هیچ معنایي ندارد.
پیــام بزرگ مردم ایران در راهپیمایي 22 بهمن این اســت که درک و 
همراهي و همدلي مسئوالن و دست اندرکاران جامعه انقالب ایران با 
مردم باید به مراتب بیشتر و تأثیرگذارتر از تصمیمات و بخشنامه ها و 
قوانین راکد باشد چرا که حفظ و بقاي انقالب، قاطعیت و مجاهدت 

بیشتر قانون گذاران و مجریان و عدالت گستران را مي طلبد.
در واقع مردم در راهپیمایي روز گذشته )22 بهمن سال 1397( برادري 
و مسئولیت و پایمردي و تعهد خود نسبت به انقالب اسالمي و نظام 
اسالمي را به ثبوت رسانده و یک بار دیگر اعالم بیعت کردند و اینک 
فرصت و نوبت مردان عمل و امانتداران این انقالب و این مردم بزرگ 

و قابل اعتماد است تا به وعده هاي خود عمل کنند.

ناراضي سازي در رأس امور!
 دهه فجر امســال و حضور حماســی مردم در  جشن 40 سالگی 
انقالب متفاوت تر و به یادماندنی تر از گذشته برای ایرانی ها ثبت شد 

وبرای همدانی ها متفاوت تر از گذشته .
 برنامه های متنوع به مناســبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزرای کابینه دولت تدبیر 
و امید دراســتان همراه بود  و در این میان وحدت، امیدبخشی و بیان 
دستاوردها بدون توجه به دعواهای سیاسی به تاکید مقام معظم رهبری 
مورد توجه بود که در  نتیجه آن حضور حماســی و پرشــورمردم در 

روز22 بهمن رقم خورد .
در این ایام که دستگاه های مختلف دولتی وخصوصی با تمام عوامل 
خود مشــغول برنامه های دهه فجر بودند، درگیرشدن برخی مدیران 
به مباحث حاشیه باعث شد تا اینگونه مدیران نتوانند به راحتی پیگیر 
برنامه های خود باشــند و در این میان می توان به طورشــاخص به 
حواشی شکل گرفته در حوزه فرهنگ و ارشاد و برکناری واستعفای 2 

مدیر در این دستگاه فرهنگی هنری اشاره کرد.
آنگونه که کانال خاص ! خبری -که پیش از این هم سابقه انتشار اخبار 
برکناری، دستگیری، استعفا و سایر موضوعات  حاشیه ای را دراستان 
به دلیل برخی مناســبات دارد اعالم کرده است- علیرضا درویش نژاد 
مدیرفرهنگی اســتان از پست خود اســتعفا داده است و در این زمینه 
کمافی الســابق هیچ نهاد، مدیر ومسئولی حاضر به پاسخگوئی نیست 
تا وی قربانی حواشــی ایجادشده ازسوی تندروهای مخالف به بهانه 

برگزاری کنسرت های مختلف در استان باشد.
کنسرت هایی که براساس دســتورالعمل وزارتی وقانونی مجوزگرفته 
اند تا استان همیشه محزون، جایگاه پایین خود در ایجاد فضای نشاط 

وشادی نسبت به دیگر استان ها را کمی جابه جا نماید.
فضاســازی برای برکناری یا استعفای اجباری مدیران در استان سابقه 
ای دیرینــه دارد ومدیــران مختلفی را می توان نام بــرد که به دالیل 
مختلف ســهم خواهی، سیاسی والبی های پشت پرده عطای خدمت 

رابه لقای رفتن سپرده اند.
درهمدان درحالی روزها پشت میزها ودرجلسات تصمیم های مختلفی 
گرفته می شود که تصمیم گیران در بیرون از این فضاها به دنبال بهره 
برداری از این فرصتها حتی شده با چند بلیط درنیمه های شب به نام 
فامیل وآشنایان هستند که این رفتار نه تنها شائبه رفتاردوگانه را تقویت 
می کند که خطرســاز است برای استانی که ریل گذاری توسعه ای آن 

مدتهاست آغازشده است.
اگر ســخن از توسعه می شــود الزمه آن ایجاد زیرساخت هاست و 
فرهنگ اصلی ترین زیربنای توســعه هرجامعه ای اســت که در این 
زمینه گویا قرار اســت بدون توجه به این حوزه توسعه شکل بگیرد!! 
ودرکنارفرهنگ سازی داشــتن مدیران جسور و توانمند اصلی ترین 

شاخص پیشرف اموراست.
با این توصیف اگرقرار است توسعه استان شتاب بیشتری بگیرد نباید 
به آســانی میدان را برای برخی منفعت طلب هــا خالی کرد و مدیر 
ارشد اســتان که همراهی مدیران دستگاهها را برای پیشبرد امور الزم 
دارد درایــن زمینه باید به صراحت وشــفافیت به موضوع ورود کند 
چرا که موضع ســکوت ویا رفتار انفعالــی منجر به تضعیف جایگاه 
وی وتکرار چنین اقداماتی دراســتان می شــود که شاید دیگر روزی 
دامن خودش راهم بگیرد! همواره توصیه های مقام معظم رهبری در 
حراست از انقالب حضورپرشور در صحنه ها بدون توجه به مرزبندی 
های سیاسی و دعواهای جناحی بوده است ودر این راه برتمامی اجزا 
نظام تاکید داشته اند که رضایت مندی وخدمت رسانی به مردم مورد 
توجه باشــد موضوعی که با حماســه مردمی در راهپیمایی 22 بهمن 
درحالی به درستی پاسخ داده شــد که خبراستعفای اجباری مدیرکل 
ارشــاد موجی از نارضایتی را در بین اهالی فرهنگ وهنر ودوستداران 
فعالیتهای فرهنگی ایجادکرد تــا فاصله حرف و عمل پیروی از خط 

والیت برخی ها در استان عیان شود.
حال باید منتظر بود تا ببینیم که شیوه تغییرمدیران استان برمدار فشار 
و اجبار خواهد بود یا با رد استعفا و حمایت استاندار از مدیران خود 

همدان نیز بر مدار منطقی تصمیم گیری بگردد.

1- کمپین »نه به اســتعفا« دراستان شکل گرفته است. گفته می شود 
بســیاری از چهره های فرهنگی وبه نام استان دراین کمپین عضوشده 
اند. گویا این کمپین دراعتراض به اسنعفای اجباری مدیرکل فرهنگ 
وارشاداستان تشکیل شده است. گفتنی است بسیاری از اهالی فرهنگ 

وهنر خواستار ابقای مدیرکل مستعفی می باشند.
2- دســتورالعمل اجرای قانون اگهی هاازســوی دستگاههای دولتی 
و عمومی ابالغ شــده است. گفته می شــود این دستورالعمل تمامی 
دســتگاههایی  عمومی، بانکی ،شهرداریها ،نهادهای انقالبی وشرکت 
های شــبه دولتی راملزم به سفارش آگهی از سریق ارشادکرده است. 
بنابراین دستورالعمل ارشادملزم است نسبت به تعیین ارزش اگهی ها 
ونظارت براجرای قانون اقدام کند. گویا برای دستگاهها ورسانه هایی 

که به قانون تمکین نکنند برخی برخوردها پیش بینی شده است.
3- انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه قطعی شده است. گفته می شود 
ابراهیم رئیسی اســفندماه با حکم رهبری به این سمت منصوب می 

شود.
گفتنی است با نزدیک شــدن به پایان دوره 5 ساله ریاست الریجانی 
وانتصاب وی به ریاست تشخیص مصلحت نظام تغییررئیس دستگاه 

قضایی دردستورکارقرارگرفته است.

 روز گذشــته خبر غیر رســمی 
به  آزادبخــت  انتصــاب مصطفــی 
استانداری  امنیتی  معاونت سیاسی و 
همدان شکل رسمی به خود گرفت 
تا تکلیف معاونت سیاســی و امنیتی 
استانداری که با انتصاب شاهرخی به 
استانداری، با سرپرست اداره می شد 

پس از قریب 3ماه روشن شود.
الماسی به  ابوالقاســم  در این مدت 
خوبــی این حــوزه را مدیریت می 
کرد اما گویــا اســتانداری مایل به 
معاونت وی نبود و خیلی زود بحث 
بازنشستگی الماسی در جامعه مطرح 
شد تا این گزینه قوی بومی با بحث 

بازنشستگی به حاشیه برود.
معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی 

اســتانداری، مهمتریــن معاونــت در بین 
معاونین استاندار اســت که به نوعی نقش 
قائــم مقامی اســتاندار را ایفــا و نفر دوم 
اســتانداری پس از استاندار، محسوب می 

شود.
اســتانداری همدان اکنــون 3 معاون دارد 
هر چند زمزمــه هایی مبنی بر افزایش یک 
معاونت و تشــکیل معاونت منابع انسانی 
نیز شنیده می شــود اما در آن صورت نیز 
جایگاه معاونت سیاسی همچنان در جایگاه 

مهمترین معاونت استانداری خواهد بود.
این اهمیــت به آن دلیل اســت که معاون 
سیاسی به نوعی چشــم و گوش استاندار 
اســت و باید در تعیین راهبرد سیاســی و 
امنیتی اســتانداری بر اساس سیاست های 
دولت و شــرایط اســتان و اجــرای آن به 

استاندار، کمک کند.
همچنین مســئولیت مهمترین اقدام سیاسی 
دولتها که همان برگزاری انتخابات است با 

معاونت سیاسی است.
در کنــار ایــن، توجه دولت بــه موضوع 
آســیب های اجتماعی و مســائل فرهنگی 
باعث شــده تا این معاونت که مســئولیت 
امــور فرهنگی و اجتماعــی را نیز برعهده 
دارد، در ایــن زمینه نیز دارای اهمیت فوق 

العاده شود.
از گذشته اســتانداران مورد وثوق ترین و 
مقتدرترین نیروی نزدیک به خود را در این 
معاونت منصوب می کردند و انتظار یاری 
و تســهیل شرایط سیاســی و امنیتی استان 
برای اجرای فعالیت ها و سیاستهای دولت 

را از این معاونت مطالبه می کرده اند.
البته گستردگی وظایف در کنار ارتباطات 
این معاونت در مواقعی استانداران  بسیار 
را نســبت به معــاون سیاســی بدبین و 
حتی شــرایط حذف این افراد نیز فراهم 
شــده اســت که آخرین نمونه آن حذف 
الهی تبار اســت اما در ایــن زمینه اتحاد 
شــاهرخی با نیکبخت هم اســتثنایی در 
روابط اســتانداران با معاونان سیاسی در 
همدان بوده اســت که حمایت و رایزنی 
اســتاندار شدن شاهرخی  برای  نیکبخت 

نقطه اوج این تمایز است.
در بررســی معاونین سیاسی از اکبر عابدی 
در دولــت نهم تا مصطفــی آزادبخت در 

دولت دوازدهم نمی توان نمونه مشــابهی 
ارائه داد هر چند در مواردی تشابهاتی دیده 
می شود اما مشی و شیوه ها بسیار متفاوت 
اســت و مهمترین تفاوت فعالیت به عنوان 
مدیر سیاســی از دولت دهــم تا دوازدهم 
توســط آزادبخت است، این ویژگی را تنها 
یکــی از معاونین قبلی سیاســی و امنیتی 
داشــته است که بعد از برکناری از معاونت 
سیاسی ، در استانی دیگر با رایزنی استاندار 
وقت همدان، فرماندار شده است که با این 

نیز  اوصاف، شرایط وی 
بــا آزادبخــت متفاوت 

است
، حمید  عابــدی  اکبــر 
اکبر  علــی  عســگری، 
فامیل کریمــی، علیرضا 
قاســمی فــرزاد، محمد 
الهی تبار و سید  ابراهیم 
یک  هر  شاهرخی  سعید 
که  داشتند  هایی  ویژگی 
مورد توجه اســتانداران 
برای اســتفاده در سمت 
مهــم معاونت سیاســی 

قرار گرفتند.
امــا در این بین عملکرد 
اکبــر عابــدی و محمد 
ابراهیــم الهــی تبار در 

دو دولــت احمدی نژاد و روحانی بیشــتر 
به دل مردم نشســته اســت و هر وقت می 
خواهنــد از اقتــدار ، مردمی بــودن، باج 
ندادن، وفاداری به آرمان ها و شــعارهای 
دولت، توسعه فرهنگی ، اجتماعی و توسعه 
سیاســی استان ســخن بگویند، نام این دو 

معاون را ذکر می کنند.
اکبــر عابــدی این اقتــدار را داشــت که 
چیدمــان فرمانداران با نظر خود وی بود و 
انتصــاب  علی اکبر فامیل کریمی به عنوان 
فرماندار مرکز استان  که بعدها تا سرپرستی 
استانداری همدان هم ارتقا یافت، نشانی بر 

صحت این ادعا است.
عابــدی و فامیــل کریمی هــر دو  مانند 
آزادبخت از نیروهای نهادی ارزشی  بودند 
و ســرانجام هــر دو نیــز در آن دولت به 
برکناری کشیده شد که در هر دو برکناری 
تاثیر اطرافیان انحرافــی احمدی نژاد دیده 

می شــد، درباره فامیل کریمــی این تاثیر 
بــه حدی بود که از کار تشــریفاتی نصب 
تصویر وی به عنوان سرپرست استاندار در 
اتاق جلسات استاندار هم خودداری شد و 
ایــن کم لطفی در حق وی هنوز هم جبران 

نشده است.
محمد ابراهیم الهی تبــار اما قصه دیگری 
داشت او یار گرمابه و گلستان نیکبخت بود 
و نیکبخت بارها گفته بــود که وقتی قرار 
بوده استاندار هرمزگان شود، موافقت الهی 
تبار را هم برای همراهی 
گرفته است و وقتی قرار 
شده به همدان بیاید، راه 
را از الهی تبار پرســیده 
اســت اما این دوســتی 
بــا توافقی  قدیمی گویا 
برای به دست آوردن دل 
خاتمه  ظاهرا  نمایندگان 
یافت تــا الهی تبار که از 
انسانی  مهم  سرمایه های 
و  برکنار  اســت،  استان 
مجبور به ترک اســتان و 
ادامه خدمت در اســتان 

همجوار شود.
تبــار  الهــی  از  پــس 
شــاهرخی کار ســختی 
نداشت و با اجرای قانون 
منع بکارگیری بازنشستگان همای سعادت 
بر شانه او نشســت تا نخستین استانداری 
خود را که پیش از این در لرستان و قزوین 
جستجو کرده بود اما بخت با وی یار نبود،  

با یاری بخت ،در همدان تجربه کند.
اکنون قرار است مصطفی آزادبخت که در 
همدان او را اصولگرا و در لرســتان زادگاه 
وی ، اصالح طلب می خوانندش، در مسند 
معاونت سیاسی و امنیتی قرار گرفته و این 

جایگاه مهم را مدیریت کند.
آزاد بخت در همدان مدیری سیاســی و در 
زادگاهش کوهدشت،  لرســتان بخصوص 
فعال سیاســی است و تا کنون در انتخابات  
مختلف حضوری فعال داشــته  اســت و 
توانســته به افزایش مشارکت مردم با تبلیغ 
و تهییــج کاندیداهای مورد حمایت، کمک 

کند.
شــاید همین محافظه کاری در نقش مدیر 

سیاســی او را در همــدان اصولگرا 
معرفی کرده اســت امــا باید توجه 
داشــت که وی در اظهاراتی در سال 
94 و پس از انتخابات گفته اســت: 
من یکی از مدافعــان دکتر روحانی 
در شهرستان مالیر بودم و به عنوان 
یــک اصل از حقوق فرد دفاع کردم. 
من در انتخابات دور یازدهم ریاست 
جمهوری استقالل خود را نشان دادم 
و از حق همــه از جمله دولت دکتر 
روحانی نیز دفاع کردم و بدون اینکه 
دیدگاه سیاسی داشــته باشم، با دید 
فراجناحی ماندم و از حقوق دولت 

یازدهم دفاع کردم.
وی در آن زمــان از دولــت دفــاع 
ــت  ــه اســت: دول ــرده و گفت هــم ک
محاصــره  وجــود  بــا  امیــد  و  تدبیــر 
ــع و مشــکالت، تدبیــرش  اقتصــادی، موان
بــرای اســتفاده از بودجــه بســیار بــاال 
اســت، نمونــه عینــی آن هــم پــروژه هایــی 
ــر  ــتان مالی ــطح شهرس ــه در س ــت ک اس
ــا در حــال اجــرا اســت. اجــرا شــده و ی

امــا مهمترین بخــش ســخنان آزادبخت 
که امروز هم نشــان دهنده مشــی وی در 
معاونت سیاســی خواهد بود، آنجاست که 
گفته است:در دولت دکتر روحانی این ادعا 
را دارم که با عقالنیت، سعه صدر و اعتدال 
کارها را پیش بردیم و در ســطح شهرستان 
ســعی کردیم وحدت و هماهنگی در تمام 

سطوح برقرار باشد.
بنابر این می توان راهبرد آزادبخت به عنوان 
معاونت سیاسی و امنیتی برای توسعه استان 
و کمک به اســتاندار را، عقالنیت، ســعه 
صدر، اعتدال، وحدت و هماهنگی در تمام 

سطوح دانست.
نکته دیگر درباره آزادبخت سوابق سیاسی 
وی است که فرمانداری اسدآباد در دولت 
دهم و فرمانداری مالیــر در اواخر دولت 
دهم و ابتدای دولت یازدهم را شــامل می 

شود.
بهروز مرادی اســتاندار مقتدر اسبق همدان 
در بیســتم  مهــر ماه ســال 88 در معارفه 
آزادبخــت به عنــوان فرماندار اســد آباد، 
می گوید: مصطفي  آزادبخت با 25 ســال 
سابقه مدیریت، آگاه به مسائل اجتماعي و 
فرهنگي است که این آگاهي براي رسیدن 
بــه اهداف دولت و عمل بــه آن ضروري 

است. 
 ،  88 ســال  در  کــه  آزادبخــت  حــاال 
ــی  ــابقه مدیریت ــال س ــج س ــت و پن بیس
ســابقه  34ســال  بــا  اکنــون  داشــته 
ــی  ــاون سیاس ــوان مع ــه عن ــی ب مدیریت
تــا  اســت  شــده  معرفــی  امنیتــی  و 
بــا کولــه بــاری از تجربــه اســتان را 
ــد  ــال 98 کن ــم س ــات مه ــای انتخاب مهی
، انتخاباتــی کــه قطعــا چیدمــان درســت 
فرمانــداران، کار وی و اســتاندار را در 
راحــت  بســیار  انتخابــات  برگــزاری 
ــرای  ــد وی ، ب ــر چن ــرد. ه ــد ک خواه
ــت،  ــردم از دول ــدی م ــش رضایتمن افزای

ــدازد.. ــو دران ــی ن ــد طرح بای

حکم معاون استاندار امضا شد

جایگاه راهبردی معاونت سياسی و 
آزادبخت راه بلد

وضعیت ایمنی 
ساختمان های 
قدیمی همدان 
نگران کننده است 
 نگران ایمن نبودن برخی ساختمان های 
قدیمی شهر هستیم و بارها به هیئت مدیره 

ساختمان ها هشدار داده ایم. 
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی همدان گفت: امسال و تاکنون 433 
پایش سطح ایمنی ساختمان در مکان های 
اداری، تجاری و غیره در شهر همدان اجرا 

شده است.
محمدرضــا بیاناتی، اظهار داشــت: پایش 
ســطح ایمنی ســاختمان در 37 موضوع 

توسط سازمان آتش نشانی و خدماتی ایمنی 
شــهرداری همدان بررســی و موارد قابل 
اصالح به مالکان و ساکنان بنا های یاد شده 
به شــکل کتبی گزارش شده است. عالوه 
بر این گزارش، رونوشتی از این موارد هم 
برای نهاد های ناظر و مسئول در این حوزه 

ارسال کردیم.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی همدان ابراز کرد: در پایش ســطح 
ایمنی ســاختمان مــواردی مانند رعایت 
نصب  ورودی،  درب  اســتاندارد  ارتفاع 
رایزر خشــک، نصب در هــای ایمن در 
مقابل آتش سوزی، نصب شیر هیدرانت، 
آمــوزش نیرو های فعــال در واحد های 
تجــاری و اداری بــرای نحــوه صحیح 
آتش ســوزی،  از  پیشــگیری  و  برخورد 
پیش بینی راه خروج اضطراری و عمومی 
مناســب در مکان های عمومــی و غیره، 

اجــرای »او. کا. ب« یا نرده اســتاندارد 
زیر پنجره، نصب دریچه روی چاه جذبی 

و غیره مورد توجه قرار گرفته است.
بیاناتــی در گفت وگــو با تســنیم  با بیان 
اینکه با بررســی سطح ایمنی هر ساختمان 
گزارشــی تهیه شده است، گفت: افزون بر 
مالک، برای مدیر کل بحران اســتانداری، 
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری، مدیر 
کل امور شــهری اســتانداری، مدیر اداره 
اطالعات شهرستان همدان، معاون قضایی 
و پیگشــیری از وقوع جرم دادگســتری، 
معاون فرمانداری همدان، خدمات شهری 
شــهردار همدان و به تناسب بررسی یک 
نهــاد اداری یا خصوصــی و تجاری برای 
مدیر و مسئول مربوطه و ارسال شده است.

وی افزود: بعد از هــر پایش موادر نقص 
ایمنی به مالک یا مســئول آن ســاختمان 
گزارش می شود سپس آن فرد مسئول باید 

در یک بــازه زمانی نقص هــای مرتبط را 
برطرف کند. ساختمان های جدید ساخت 
در صورتــی موفق به دریافــت پایان کار 
ســاختمان خواهند شد که که پروانه پایان 
کار ایمنی ســاختمانی را از آتش نشــانی 

دریافت کنند.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی همدان با تاکید بر اینکه اکنون با توجه 
به نظارت و اجرای قانون توسط شهرداری 
و آتش نشــانی در حــوزه پایــش ایمنی 
ساخت  جدید  ســاختمان های  ساختمان، 
همدان به لحاظ ایمنی مشکل ندارند افزود: 
درباره ایمن نبودن ساختمان های قدیمی در 
برخی موارد نگران هستیم و این نگرانی را 
به هم صورت کتبی بــه هیأت مدیره این 
ساختمان ها اعالم کردیم و از آنان خواستیم 
تا بــرای رفع موارد نقص ایمنی اقدام الزم 

را انجام دهند.

نوعی  به  معاون سیاسی 
استاندار  گوش  و  چشم 
اســت و باید در تعیین 
امنیتی  و  راهبرد سیاسی 
اساس  بر  اســتانداری 
سیاســت های دولت و 
اجرای  و  استان  شرایط 
اســتاندار، کمک  به  آن 

کند
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»دستفروشان« بازار اسدآباد  را به تعطیلي کشانده اند 
 رئیس اتاق اصناف اسدآباد گفت: هفته بازارها و بساط دستفروشان موجب ایجاد رکود در بازار اسدآباد شده است. 

موسی رضا غفاریان با بیان اینکه در شهرستان های کوچک انبوهی از دست فروشان، وانت بارها و بازارچه های کذایی وجود دارد که هر 
روز اقدام به فروش کاال می کنند، اظهار داشــت: در شهرستان اسدآباد تعداد وانت بارها و دستفروشان بیش از تعداد واحدهای صنفی 

شهر شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در اســدآباد بیش از یک هزار و200 عضو وانت بار فعالیت می کنند که این مســاله باعث مختل شدن 
کســب و کار واحدهای صنفی و اعتراض آن ها شده است.غفاریان گفت:صنوف شهرستان از هفته بازارها ،دستفروشان و وانت بارها 
گالیمندند چرا که بازار شهر را با رکود مواجه کرده اند.وی یکی از نارضایتی های واحدهای صنفی شهرستان را صدور مجوز افتتاح برای 
فروشگاه های مختلف در سطح شهر عنوان کرد و گفت: با توجه به وضعیت نابسامان بازار این فروشگاه ها در اقتصاد اصناف شهرستان 

تاثیر مطلوبی نداشته و موجب کسادی وضعیت واحدهای صنفی شده است.

بوستان میرفتاح توسعه می یابد
 خرید و تملک بیش از 1500 مترمربع از امالک کنار یخدان تاریخی میرفتاح، به منظور جذب گردشــگر فضای ســبز اطراف آن 

توسعه می یابد.
شــهردار مالیر گفت: با توجه به ساخت بوســتان جنب یخدان میرفتاح با همکاری اداره مسکن و شهرسازی به وسعت 
500 مترمربع و در راســتای توســعه فضای سبز شــهری هزار و575 مترمربع زمین به ارزش 142 میلیون تومان توسط 
شــهرداری خریداری شده و قرار است به منظور گسترش بوســتان اختصاص یابد.به گزارش ایسنا،حسین بابایی افزود: 
از وســعت جنگل از منابع طبیعی شــهرداری 10 هکتار به وســعت آن اضافه کرده است و ســاالنه 750 میلیون تومان 

هزینه نگهداری جنگل می شــود.
وی ادامه داد: این پروژه در سال 88 شروع و تاکنون برای آن بیش از 12 میلیارد تومان هزینه شده و در این پروژه مجموعه رستوران ها، 

آبشار و آبنماهای متعدد و رودخانه های مصنوعی وجود دارد.

خبـر

توزیع داروهای مکمل برای گروه هدف 
جمعیت روستایی و شهری اسدآباد

 داروهای مکمل برای گروه هدف جمعیت روستایی شهرستان به 
مبلغ 2 میلیارد و 420 میلیون ریال تهیه و توزیع شده است.

سرپرســت دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
درمانــی اســدآباد گفــت: اقــالم داروهــای مکمــل در پایگاه هــای 
ــورت  ــه ص ــتاها ب ــت روس ــای بهداش ــهری و خانه ه ــالمت ش س
ــفی  ــد یوس ــارس، فری ــزارش ف ــود.به گ ــع می ش ــگان توزی رای
اظهــار کــرد: قطــره ویتامیــن AD، قطــره مولتــی ویتامیــن، قطــره 
فــروس ســولفات)قطره آهــن( بــرای کــودکان و هــم چنیــن پــرل 
ویتامیــن D3 بــرای دانش آمــوزان، میانســاالن، ســالمندان و زنــان 
بــاردار توزیــع مــی شــود.وی افــزود: دســتگاه کواگولومتــر فــول 
اتومــات بــرای ارائــه خدمــات بــه بیمــاران قلبــی بــا 280 میلیــون 
ــه  ــگاه اضاف ــن آزمایش ــه ای ــکده ب ــتقالل دانش ــس از اس ــال پ ری

شــده  اســت.

نوزاد قهاوندی در آمبوالنس متولد شد

   مــادر 28 ســاله در مســیر قهاوند، همدان پیش از رســیدن به 
بیمارستان فاطمیه در داخل آمبوالنس نوزاد دختر خود را به دنیا آورد.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
همدان گفت: با توجه به فرا رســیدن زمان تولد نوزاد، این زن باردار 

توسط آمبوالنس به بیمارستان فاطمیه شهر همدان منتقل شد.
به گزارش ایرنا،عباس اولیا ســمیع اضافه کرد:تمامی آمبوالنس های 
فعال در ناوگان اورژانس 115 این اســتان مجهز به ست کامل زایمان 

هستند تا در صورت نیاز از آن استفاده کنند.
وی افزود: همچنین تکنســین های فوریت های پزشــکی همدان در 
دوره های آموزشــی شــرکت کردند تا آمادگی الزم را برای نجات 
مادران باردار داشته باشند.اولیا سمیع خاطر نشان کرد:عوامل فوریت 
های پزشــکی قهاوند نوزاد و مادر را تحویل بیمارستان فاطمیه شهر 
همدان دادند و وضع جسمی مادر و فرزند خوب گزارش شده است.

آگهـي مزایده محلـي )شبکه بهداشت و درمان مالیر( 

روابط عمومي شبکه بهداشت و درمان مالیر 

بــا توجــه بــه مجوزهــاي صــادره دانشــگاه علــوم پزشــکي همــدان شــبکه بهداشــت و درمــان مالیــر در نظــر دارد امــور درمانــي مرکــز شــبانه روزي فخریــه 
را بــا شــرایط ذیــل واگــذار نمایــد.

1-ویزیت پزشک عمومي 24 ساعته روزهاي عادي و ایام تعطیالت
2- تزریقات و پانسمان خواهران و برادران 24 ساعته و ایام تعطیالت

3-کلیه تعرفه ها بر اساس تعرفه هاي بخش دولتي محاسبه و از مراجعین مربوطه اخذ گردد.
4- شرکت برنده مزایده موظف است نسبت به اخذ قرارداد با تمامي سازمان هاي بیمه گر و تحت پوشش قراردادن کل بیمه ها اقدامات الزمه را بعمل آورد.

5- هزینه انتشار این آگهي و کارشناسي محل بر عهده فرد برنده مزایده مي باشد.
6- شرکت هاي واجد شرایط و داراي مجوزهاي بهداشتي و درماني و مورد تأیید معاونت درمان مي توانند با مراجعه به شبکه بهداشت و درمان و اطالع از تأیید مدارک 
درماني قیمت پیشنهادي خود را به همراه واریز مبلغ 10 درصد تضمین قیمت کل پیشنهادي ساالنه به حساب شماره 151658663 بانک رفاه واریز و فیش مذکور را 

در پاکت بسته تحویل دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان نمایند.
7- الزم به ذکر است شبکه بهداشت و درمان مالیر در رد یا قبول هر پیشنهادي مختار است و هیچگونه اعتراضي وارد نیست.

الف، ب، ج به شرح  10 صبح مي باشد. ضمنًا مدارک مذکور در سه پاکت جداگانه  تا تاریخ 97/11/28 ساعت  8-موعد تحویل مدارک جهت شرکت حداکثر 
ذیل قرار دهند

پاکت الف: قیمت پیشنهادي 
پاکت ب: تضمین 10 درصد قیمت پیشنهادي به صورت فیش واریزي به شماره حساب 151658663 

پاکت ج: اساسنامه شرکت و مجوزهاي درماني الزم 

پ

فراخـوان اعالم آمادگي مناقصـه گـران
جمهوري اسالمي ایران-وزارت نیرو- شرکت آب منطقه اي همدان

شرکت آب منطقه ای استان همدان   

 تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله اي پروژه انسداد چاه های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع آوری 
موتورپمپ های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده)در حوزه جغرافیایی استان همدان(

شرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعایت بند "ج" ماده )12( قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و آیین نامه اجرایي بند یاد شده. پروژه اي 
با اطالعات مشروح ذیل را به شرکت هاي ذیصالح که داراي ظرفیت آزاد ارجاع کار مي باشند، واگذار نماید.

1. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خیابان جهاد- نرسیده به میدان بیمه-           
2.   تلفن :9-38220737)81 98+(  و فاکس: 38247993)81 98+(  

3. شرح عملیــات: پر و مسلوب المنفعه نمودن 700 حلقه چاه غیر مجاز با عمق کمتر از 25 متر تا عمق بیش از 100 متر
بارگیری و حمل 150 دستگاه و ادوات حفاری غیر مجاز و انتقال به پارکینگ

4. برآورد اولیه کار: 9.236.347.536 ریال  بر اساس فهرست بهاي خاص  سال 1397
5. مدت اجراي کار: 12 ماه

6. محل اجرا: در سطح استان همدان
7. پایه و رشته مورد نظر: پیمانکاران باید داراي ظرفیت خالي در پایه 5 رشته آب  باشند .

8. نوع و مبلغ تضمین : 462.000.000  ریال است که باید به یکي از صورت هاي مشروحه زیر و با رعایت مفاد آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ 
مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسلیم و همچنین درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شود.

 الف: واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ب: ضمانتنامه بانکي بنفع کارفرما مطابق با فرمت مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی )تصویب نامۀ شمارۀ 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیأت محترم وزیران(

الزم به ذکر است که چک شخصي ، چک مسافرتي ویا چک پول قابل قبول نمیباشد.
مدت اعتبار تضمین هاي فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد وعالوه برآن ضمانتنامه هاي بانکي باید طبق فرم 

هاي مورد قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتی، تنظیم شود .
9. قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واجدین شرایط مي توانند ضمن واریز مبلغ هفتصد هزار )000.700( ریال از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت به حساب جاري سیبا به شماره 

2175205611005 بانک ملي  بنام شرکت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند 
10. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 97/11/25 لغایت پایان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 97/12/1

11.  محل دریافت اسناد: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به ادرس www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق این سامانه انجام می گیرد  لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 
12.  تاریخ اعالم عدم تمایل به شرکت در مناقصه: آخرین مهلت براي مناقصه گراني که اسناد را دریافت کرده و تمایلي به شرکت درمناقصه  ندارند حداکثر تا تاریخ  97/12/08 

می باشد
13. گواهینامه صالحیت پیمانکاری در پاکتی جدا ارائه گردد این پاکتها قبل از بازگشایی پیشنهادات بررسی می شوند و تنها پیشنهادات پیمانکارانی گشوده خواهد شد که دارای 

گواهینامه معتبر پیمانکاری در رشته مورد نظر باشند 
14.تاریخ و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 97/12/13 اسناد مربوط را تکمیل و به شرح ذیل تحویل 
می نمایند  محل تحویل نسخه فیزیکی  پاکات الف،ب،ج :   دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان  ضمنا پیشنهاددهندگان موظف به ارائه  پاکات  الف ،ب،ج بصورت 

الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  نیز می باشند 
15.تاریخ بازگشایي پاکات : پیشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/14 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد (در کمیسیون مناقصه)سالن 

شهید یوسف صنعتی شرکت آب منطقه ای ( بازگشایي و خوانده مي شود و حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاد دهندگان بالمانع است.    
16.ضمنا هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد 

 )م الف 4024(                

شماره  97/17– الف )نوبت اول(

اکرم چهاردولی «

 درست هنگامی که همه نگاه ها متوجه 
تغییرات گسترده در سطح مدیران ادارات 
و ســازمانهای دولتی بود و هرکس برای 
خود گمانی ویژه داشــت، باخبر شــدیم 
که علیرضا درویش نژاد مدیر تازه از راه 
رسیده فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان از 
سمت خود اســتعفا داده و سکوت کرده 

است.
تا آنکه به یکباره فضای مجازی انباشته از 
پیام ها و بیانیه و کمپین هایی شد که بعدا 
معلوم گشت عجوالنه و یا از سر ارادت 

بوده است.
درویــش نژاد کــه از اســتان هرمزگان 
به همدان آمده اســت، در همان شــهر 
مخالفانی دوآتشه داشــت که از رفتنش 
خوشــحال بودند و لــذا در همدان نیز 
برخی افراد به همان دالیل از حضور وی 

ناخرسند.
گرچه نمایندگان اســتان چنــدان با این 
انتصاب میانه ای نداشــتند اما باالخره با 
وی کنار آمدند و مدیر شیک پوش ارشاد 
موفق شــد طی چند مــاه اول ورودش 

فضای هنری همدان را متحول کند و در 
اکثر جلسات از نشست خبری  نمایندگان 
گرفته تا شام خانه مطبوعات و ... شرکت 
کند و بــه اصحاب فرهنــگ امیدواری 

بدهد.
اما طبق معمول ســنوات گذشــته برخی 
از مخالفان هم با کنســرت های متعدد و 
هم با ســخنرانی و اظهار نظرات وی سر 

ناسازگاری گذاشتند.
پس از استعفای وی کمپین های حمایت 
با امضای واقعی هنرمندان تشکیل شد و 
حزب اعتماد ملی نیز بیانیه شدیداللحنی 

صادر کرد.
عده ای نیز دســت بکار شده و خواهان 
برگزاری تحصن مقابل اداره ارشاد شدند 
تا جایی که تلفن ها به صدا درآمد و نظر 
آقای مدیرکل را جویا شدند که در نهایت 
وی کلمه ای از فشار و اعمال نظر بر زبان 
نیاورده و همچون استعفایش در هرمزگان 
از بیماری همسر خود مایه گذاشتند تا دل 

کسی نشکند.
همدان پیام برای شنیدن نظر مستقیما با ایشان 

تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.

امنیتی  البته سرپرست معاونت سیاسی و 
اســتانداری در گفتگو با ایرنا در این باره 
اظهار داشت: هیچگونه ارتباطی با مباحث 
و موضوعــات مطــرح شــده در فضای 

مجازی و شبکه های اجتماعی ندارد.
ابوالقاســم الماســی تاکید کــرد: حوزه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی همانند گذشته بر 
اســاس سیاست های دولت تدبیر و امید 

در بخش فرهنگ و هنر پیش می رود.
وی تاکید کرد: سیاســت های دولت در 
بخش فرهنگ و هنر مشــخص و شفاف 
بوده و مــورد حمایت مدیریت اســتان 

است.
الماسی درباره گزینه های مطرح شده در 
فضای مجازی برای تصدی این مسئولیت 
عنوان کرد: ابتدا سرپرستی برای اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی تعیین و پس از 
بررســی گزینه های مطــرح و طی روال 
قانونی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

انتخاب و معرفی می شود.
در ایــن میان گرچــه درویش نــژاد به 
برگزاری پیاپی کنسرت، اجرای نمایش و 
برگزاری جشنواره های فرهنگی ادبی و 

هنری مشــهور بود اما استعفای او ممکن 
اســت به عنوان عقب نشینی یا ترس این 
مدیر از تبعات پافشــاری و اســتقامتش 

تلقی شود. هرچند که تاکنون اخباري از 
قبولي استعفاي وي  منتشر نشده است.

از ســوی دیگر استعفای  محمد سلطانی 
فر معــاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد و 
همزمانی اســتعفای وی با شــایعه کناره 
گیری ســید عبــاس صالحي بــه عنوان 
ســومین وزیر ارشاد دولت تدبیر و امید، 
و نیم نگاهــی به برکناري مدیر ارشــاد 
تویســرکان و ... همه و همــه حاکی از 
این اســت که منشــا و علت این استعفا 
نیست  خانوادگی  و  موضوعات شخصی 
بلکه در پشت پرده خبرهایی در کار است 
که طبق یک توافق پنهان قرار نیســت به 

بیرون درز کند.
بهتر آن بود که یکی از مدیران عالی رتبه 
در نشستی خبری با شفافیت و صراحت 
این موضوع را رســانه ای کرده و مانع از 

این همه حرف و حدیث می شدند.

چــرا که این حق مردم اســت که بدانند 
چرا و چطور وقتی کــه بارها و بارها از 
عملکرد یک مدیر ضعیف انتقاد می کنند، 
هیــچ اتفاقی نمی افتد و از پســتش کنار 
گذاشته نمی شود؛ اما یک مدیر جوان که 
محبوب هنرمندان هم هست بدون دلیل 
روشــن کنار گزارده شده است تا صداي 
اعتراض و نارضایتي در استان بلند شود.

بحث بر ســر درســتی یا نادرستی این 
تصمیــم نبــوده و نیســت بلکــه فقط 
چنین  انتشــار  در  موجود  راهکارهــای 
خبرهایی در جهان قابل تامل و گاه تقلید 

است 
حتی در باالترین ســطوح نیز هنگامی که 
یک مدیر خســته یا پشــیمان و یا تحت 
فشــار اســت، شــخصا با یک  رســانه 
گفتگو کرده و با برشــمردن دالیل خود 

خداحافظی می کند.

درويش نژاد با فشارهاي پشت پرده استعفا کرد

بازگشت ركود 
به فرهنگ و ارشاد
■ اهالي فرهنگ و هنرکمپین نه به استعفا تشکیل داده اند

منشا و علت این استعفا 
و  شــخصی  موضوعات 
بلکه  نیســت  خانوادگی 
خبرهایی  پرده  پشت  در 
در کار است که طبق یک 
توافق پنهان قرار نیست 

به بیرون درز کند
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يادداشت ميهمان

22 بهمن سرمشق زندگي 
محمدجواد بیات  «

 22 بهمن در طول زندگي و براي نســل هاي آینده باید سرمشق 
باشد. 

ــوري  ــدس جمه ــام مق ــذار نظ ــکار بنیان گ ــض و آش ــخنان نق س
اســالمي ایــران حضــرت امــام خمینــي)ره( کــه در 4 دهــه پیــش 
ــه  ــي ک ــه ملت ــي یکپارچ ــد ملت ــت ش ــن ثاب ــد: در 22 بهم فرمودن
ــادي  ــد م ــک مقص ــه ی ــت ن ــي اس ــد اله ــک مقص ــان ی مقصدش
صــرف و همــه بــا هــم یــک صــدا و داراي یــک مقصــد هســتند 
نمي تواننــد بــر ایــن ملــت غلبــه کننــد و دیدنــد کــه ملــت غلبــه 

کــرد برهمــه آنهــا .
گویــا کالمــي اســت کــه بــراي روزگار جشــن 40 ســالگي انقــالب 
شــکوهمند اســالمي مطــرح گردیــده اســت آیــه روشــن و نشــان 

واضــح از چهل ســالگي انقــالب اســالمي.
ــالمي در  ــران اس ــاور ای ــا پهن ــردم در جغرافی ــي م ــور حماس حض
بزرگداشــت جشــن ملــي ایرانیــان پــس از 4 دهــه از هــر قــوم و 
مذهــب و ســلیقه سیاســي نشــان داد کــه ملــت هوشــیار بصیــر و 
لحظه شــناس ایــران اســالمي در 4 گوشــه کشــور در خــط مقــدم 
ــان  ــاي ج ــا پ ــود ت ــي خ ــي و دین ــای مل ــاع از ارزش  ه و دردف

ایســتاده اند.
ــوغ  ــادي و نب ــوغ اعتق ــارم، بل ــل چه ــا نس ــل اولي ها ب ــد نس پیون
ــال  ــه دنب ــه ب ــاند، ک ــان کش ــه رخ جهانی ــي را ب ــي مردمان سیاس

ــتند. ــم هس ــاي عال ــالمي در پهن ــازي اس ــدن س تم
شــعور انقالبــي مــردم و هوشــمندي آنهــا در تظاهــرات گســترده 
و شــگفت انگیز یــوم ا... 22 بهمــن در بیــان شــعارهاي اصلــي 
انقــالب اســالمي اســتقالل، آزادي، جمهــوري اســالمي، نــه شــرقي 
ــه اي  ــاد، خامن ــده ب ــام پاین ــاد ام ــي جمهــوري اســالمي ،ی ــه غرب ن
ــش  ــت والیت ــر اس ــي دیگ ــه اي خمین ــاد، خامن ــده ب ــا زن ــر م رهب
والیــت حیــدر اســت، حکایــت از اصــرار مردمــان ایــن ســامان در 
پهنــه گیتــي در حفــظ اصــول و ارزش هــاي انقالبــي آن هــا مبتنــي 
بــر احــکام الهــي و شــریعت اســالمي تحــت عنــوان اســالم نــاب 

محمــدي اســت.
 درود بر 22 بهمن یوم ا... و برآفریندگان آن 

در چهل ســالگي انقالب و آغاز دهه پنجم انقالب اســالمي ،ایران 
اســالمي یکپارچه نشان داد که در کشور سني و شیعه مطرح نیست، 
کــرد و فارس مطرح نیســت ،نژاد و زبان و قومیت مطرح نیســت 
شهرهاي شیعه نشــین و اهل تسنن صف در صف در برابر دشمنان 
نابه کار صف آرایي نمودند و با وحدت و انســجام ملي در صفوف 
طوالني به هم پیوسته راهپیمایي 22 بهمن اعالم کردند در پیروي از 
فرامین امام خمینــي)ره( و خلف صالحش آیت ا... خامنه اي از امور 
ســهمي که بر همه ما واجب است دفاع از اسالم، دفاع از جمهوري 
اســالمي ایران است و آن بســتگي به وحدت دارد و آنگاه با نشان 
دادن عدد 40 در کف خیابان ها آمدند و آن را در تاریخ ثبت کردند و 
حضور میلیوني مردم در جشن چهل سالگي انقالب اسالمي جرأت و 
ادعاي امام را به گوش جهانیان رساند که من با جرأت مطمئن هستم 
که ملت ایران در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عصر رسول و 

کوفه و عراق در عصر امیرالمومنین مي باشد.
ــار،  ــال افتخ ــس از 40 س ــن 57 پ ــد 22 بهم ــن 97 همانن 22 بهم
ــر  ــع ولي ام ــان مطی ــردم همچن ــان داد م ــدار نش ــي و اقت بالندگ
ــه  ــي بــدون هــر گون ــا نزاکــت و متانــت انقالب مســلمین جهــان ب
شــعار انحرافــي انقالبــي و دادن گــزک بــه دســت دشــمن مســائل 
ــت را  ــد و فرص ــل مي کنن ــواده ح ــود را درون خان ــي خ خانوادگ
از دســت فرصت طلبــان و فتنه گــران داخلــي کــه از حمایــت 
بیگانــگان برخوردارنــد مي گیرنــد ســلطنت طلبــان، منافقیــن 
ــه  ــي ب ــگ روان ــن جن ــه راه انداخت ــي و ب ــاران تبلیغات ــه در بمب ک
ــي 22  ــه راهپیمای ــردم در صحن ــور م ــدم حض ــاي ع ــال الق دنب
بهمــن بودنــد و آنهــا کــه از ســوداي برگــزاری جشــن کریســمس 
ــم و  ــت فهی ــد مل ــاي بلن ــا فریاده ــتند ب ــران داش 2019 را در ته
بصیــر ایــران اســالمي دریافــت نمودنــد کــه ایرانیــان مایــه 
ــه   ــي فقی ــتیباني ول ــرا در پش ــد زی ــادر نمي خواهن ــوزتر از م دلس
ــته و  ــخ داش ــاد راس ــي اعتق ــون اساس ــل قان ــن اص ــه مترقي تری ب
بــر حفــظ والیــت فقیــه کــه همانــا مخالفــت بــا دیکتاتــوري بــوده 
ــم  ــتضعفان عال ــت از مس ــي و حمای ــت اجتماع ــاد عدال و در ایج
ــا  ــرافي گري و دنی ــینان اش ــر کاخ نش ــینان ب ــوي کوخ نش ــک م ی
ــد  ــح مي دهن ــدن را ترجی ــي مان ــودن و انقالب ــي ب ــتي، انقالب پرس

تأکیــد نموده انــد.
مــردم بــا علــم و آگاهــي از تمامــي نابســاماني ها و گرفتاري هــاي 
ــات  ــورم و مطالب ــي، ت ــا، گران ــو ء مدیریت ه ــم، س ناشــي از تحری
ــعب  ــان و ش ــدان رمض ــد فرزن ــالم نمودن ــتي اع ــق معیش ــه ح ب
ــوق  ــترش حق ــرآن و گس ــه ق ــل ب ــتند و در عم ــب هس ابي طال
سیاســي شــهروندان بــه واقــع عامــل بــه معــروف و نهــي از منکــر 
ــوزه  ــتند و در ح ــي هس ــي وفرهنگ ــي، اجتماع ــه سیاس در عرص
ــه  ــن چنانچ ــاع از دی ــنگر دف ــر و در س ــه مطالبه گ ــد منصفان نق
ــل  ــن آنهــا بایســتند در مقاب ــل دی ــد در مقاب جهان خــواران بخواهن

ــتاده اند. ــا ایس ــا آنه ــام دنی تم
به راســتي بنا به فرمایشــات امام خامنه اي راهپیمایي 22 بهمن 
یکي از شگفتي ســازي هاي انقالب اسالمي اســت یقینًا حضور 
پرشــور مردم در حماســه تاریخي 22 بهمن در برگزاري جشن 
40 ســالگي انقالب اسالمي ایران در آن ســوي مرزها دوستان 
انقالب ایران اسالمي را امیدوار و دشــمنان اسالمي را منکوب 
و رســالت خطیر قواي 3 گانه را در ارائــه خدمات بدون منت 
به ملت شــریف ایران و با فســخ الخطاب نمودن عوامل نایب 
برومندش ولي امر مســلمین جهان در بهبود و توسعه ایران عزیز 
بــا خوداتکایــي و ارتقــاي ایرانیان داراي فرهنــگ و تمدن بر 

مي سازد. صدچندان  بین المللي  سکوهاي 
* معاون فرهنگي و تحقیقات ستاد آموزش امر به معروف استان

ظرفیت های زیادی برای سرمایه گذاری 
ژاپن در ایران وجود دارد

 زمینه های مناسبی برای سرمایه گذاری ژاپن در ایران در زمینه های 
مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت داروسازی وجود دارد.

رئیس مجلس شــورای اســالمی با ابراز خرســندی از دیدار 
رئیس مجلس مشــاوران ژاپــن تاکید کرد: روابط ایران و ژاپن 
دیرینــه و مداوم بــوده و در حال حاضر نیز که نودمین ســال 
برقراری روابط سیاســی دو کشور ســپری می شود روابط دو 
کشــور دوستانه اســت اما ضروری اســت میان ایران و ژاپن 

شود. برداشته  بلندتری  گام های 
به گزارش ایرنا علی الریجانی افزود: برخی از کشورها ممکن است 

به دنبال ایجاد اختالل در روابط باشند که نباید اجازه داد.
وی گفــت: در بخش های مختلف صنعتی، فنی و تجاری عالقه مند 

به همکاری با شما هستیم.
الریجانی از تالش های ســازنده ژاپن برای تداوم توافق هســته ای 
قدردانی کرد و گفت: تمام کشــورهای دنیا از جمله چین و روسیه 
نیز چنین نظری دارند البته باید در این زمینه اقدامات عملی داشــت 

و به چارچوبی دست یافت.
رئیس مجلس مشاوران ژاپن نیز گفت: ایران با ژاپن روابط دیرینه ای 
داشــته و در دیدار اخیر شینزو آبه نخســت وزیر ژاپن با روحانی؛ 
رئیس جمهوری اسالمی ایران، این روابط بیش از پیش فعال تر شده 

است.
چوایچی داته افزود: ژاپن از توافق هسته ای حمایت کرده است.

ــی رود  ــار م ــه داد: انتظ ــن ادام ــاوران ژاپ ــس مش ــس مجل رئی
تعامــل دو کشــور از نظــر سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی 

ــد. ــش یاب افزای
داته گفت: امیدواریم این ســفر فرصتی برای افزایش تعامالت میان 

دو کشور را فراهم کند و سفر دو روزه پربار باشد.
وی یادآور شــد: تعامالت دو کشــور می توانــد از طریق مبادالت 
فرهنگی و ورزشــی بیش از پیش افزایش یابد و درک متقابل مبنای 

توسعه دو کشور را شکل دهد.
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نشست ورشو تاثیری در قدرت ایران ندارد
 در نشست ورشو علیه ایران حرفی زده شود و حرفی زده نشود، تاثیری در 

اقدامات و قدرت جمهوری اسالمی ایران نخواهد داشت.
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران اظهارداشت: لهستان 

قول داده است که در نشست ورشو هیچ حرفی علیه ایران زده نمی شود.
به گزارش ایرنا،محمد باقری افزود: باید منتظر بود تا این نشست برگزار شود و 

ببینیم که لهستانی ها چقدر به قول خود وفادار هستند.
کشــورهای بزرگ اروپایی به عالوه بســیاری از کشــورهای منطقه از جمله 
کشــورهای مهم عربی و ترکیه از مشارکت در این نشست به رغم دعوتی که 

واشنگتن از آنها کرده، خودداری کرده اند.
واشــنگتن می کوشــد با ادعای اینکه این نشســت صرفا علیه ایران نیست ، 

کشورهای موثر دنیا را به شرکت در این نشست ترغیب کند.

بررسی بودجه 98 در صحن مجلس 
از 28 بهمن آغاز می شود

 بررسی الیحه بودجه سال 1398 کل کشور از یکشنبه هفته آینده 28 بهمن ماه 
در 2 شــیفت کاری صبح و عصر در صحن علنی مجلس شورای اسالمی آغاز 

می شود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی افزود: بررسی بودجه در صحن 

علنی مجلس معموالً حدود 3 هفته به طول می انجامد.
به گزارش فارس، بهروز نعمتی ادامه داد: بودجه 98 از روز یکشنبه هفته آینده 
هر روز در 2 شــیفت کاری صبح و عصر بررســی می شود، البته احتمال اینکه 
جلسات علنی مجلس برای بررســی بودجه 3 شیفته شود نیز وجود دارد چرا 
که ما باید بررســی بودجه را تا پیش از پایان ســال به اتمام برســانیم و تقدیم 

دولت کنیم.

استانداران جلسات راهبری وضعیت تصادفات 
تشکیل دهند

 اســتانداران مکلف شدند با تشکیل جلســه راهبری، عملکرد بخش های 
مســئول در تصادفات در سطح استان را بررسی و نتیجه آن را به شورای عالی 
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور منعکس کنند.سخنگوی وزارت کشور گفت: 
به منظور راهبری مناسب برنامه کاهش آمار تصادفات که قبال تهیه شده است، 
استانداران مکلف شدند با تشکیل جلسه راهبری، عملکرد بخش های مسئول 
در تصادفات در ســطح اســتان را بررسی و شناســایی کرده و نتیجه آن را به 
شــورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور منعکس کنند.به گزارش ایرنا 
، ســید سلمان سامانی اظهارداشت: در راستای اجرای این موضوع وزیر کشور 
در روزهای اخیر در مکاتبه ای از استانداران خواسته است که جلسات راهبری 

وضعیت تصادفات استان در اسرع وقت به ریاست آن ها تشکیل شود.

 چهلمین جشن پیروزی انقالب اسالمی 
صحنه حضور طیف هایی بود که شــاید 
بر سر بسیاری از سالیق و عملکرد منتقد 
یکدیگر هستند اما نظام جمهوری اسالمی 
ایران همان مفهومی است که این سالیق 
و عالیق را گردهم آورد تا بر حول خود 

متحد کند.
به گــزارش ایرنا، مردم ایــران چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب خود را باوجود 
آگاهی از تمام مشــکالت موجود و در 
حالی جشــن گرفتند که دســتگاه های 
تبلیغاتی و تریبون های بیگانه از ماه های 
این  بر  منفی  تاثیرگذاری  گذشته درصدد 
حضور بودند. چهره راهپیمایی بیســت و 
دوم در چهلمین سال تکرار آن، جوان تر 
از همیشه در کانون لنز دوربین های فیلم 
برداری و عکاسی بود، تا بار دیگر شگفتی 
مردم ایــران را در قالب فیلم و عکس به 
جهان مخابره کنند. مردمی که هر بار پروژه 
این بار دیگر نمی آیند را ناکام گذاشــته 
و با آگاهــی از تمام چالش ها در صحنه 

حضور دارند.
گرچه هزاران چهره حاضر در راهپیمایی 
ســالگرد انقالب، جوان تر از آن بودند 
که 22 بهمن 57 را دیــده و درک کرده 
باشــند اما در چهلمین جشــن پیروزی، 
متولدین دهه هشــتاد در کنار بزرگاِن و 
سابقون همه ســالیق و عقاید سیاسی، از 
منتقدترین تا مومــن ترین آنها، بار دیگر 
آرمان های انقالب و نظام را مرور کردند. 
نوجوانان متولد دهه هشتاد ایران شاهدان 
تازه تجدید عهد با انقالب در آستانه بلوغ 
بودند که چشم امید ایران از این پس برای 
به این نوجوانان  انقالب  تدوام شعارهای 

خواهد بود.
 حضور همزمان منتقدان و موافقان 

در جشن چهل سالگی
چهلمین جشــن پیروزی انقالب ایران همه 
ســالیق و عقاید سیاسی را از اصولگراترین 
آنهــا تــا اصالح طلــب تریــن در میادین 
شهرهای ایران جمع کرده بود تا هم قدردان 
وفاداری مردم باشند و نگهبان دستاوردهای 
چهل ساله خود. صحنه بیست و دوم بهمن 
در عرصــه کنونی سیاســت ایــران را می 
توان جزو معدود عرصه هایی دانســت که 
تمام ســالیق سیاسی در آن حضور و نقش 
دارند. از منتقدین جدی شــرایط موجود تا 
مدافعان ســینه چاک شرایط. شاید به همین 
دلیل است که در چهلمین جشن انقالب هم 
محمدرضا خاتمی مشارکتی حضور داشت 
و هــم غالمعلی حداد عــادل جمنایی، هم 
علی شکوری راد اتحاد ملتی آمده بود و هم 

اسدا...بادامچیان موتلفه ای.
حضور وزرای دولت تدبیر و امید همانقدر 
پررنگ بود که حضــور وزرای دولت های 
ســازندگی و اصالحات و مهرورز، مقامات 
لشکری و کشوری همان قدر در راهپیمایی 
حضور داشــتند که هنرمنــدان و روزنامه 
نگاران. جشــنی برای تجمیع ســالیقی که 
شاید بر سر بسیاری از اعتقادات و عملکرد 
یکدیگر همیشه در نزاع سیاسی باشند و از 
هم هیچ انتقــادی را دریغ نکنند اما انقالب 
اســالمی مفهومی نسیت که بتوانند آن را در 

حاشیه نزاع های خود از یاد برند.
ســالیق مختلف سیاســی در جشن چهل 

سالگی انقالب هم بر کاستی ها تاکید کردند 
و هم در پی راهکار برای آن بودند. مشکالت 
معیشتی به درستی از سوی شخصیت های 
حزبی و سیاســی مورد توجه قرار گرفت و 
هریک برای رفع این مشکالت پیشنهاداتی 
داشتند، از گسترش آزادی های مدنی و عبور 
از شعار تا حفظ اتحاد و انسجام ملی در آغاز 

دهه پنجم انقالب.
تکــرار وحــدت حــول اصــول انقالب؛ 
همانگونــه که در راهپیمایی بیســت و دوم 
بهمن وجود دارد، در همه ماه ها و روزهای 
سال می تواند از تنش های سیاسی موجود 
میان جریان های سیاســی بکاهد و آرامش 
حاصــل از تجربه چهل ســالگی را هم به 

سیاست و هم جامعه تزریق کند.
 ثمره های حضور مردم

بــرای نیامدن تک تک آمــده های امروز به 
راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه، دالرهای 
نفتی بسیاری خرج شد. بسیاری منتظر شدند 
تا تحریم مردم را از آینده ترسان و از انقالب 
ناامید کنند. رسانه های صهیونیستی و عربی 
ماه هاست در تالش هستند تا با سناریوهای 
مختلف ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده و از 
داشته ها و دستاوردهای انقالب ناامید کنند. 
جنگ اقتصادی و رســانه ای که از تحریم 
های ترامپی تا هشتگ های توییتری گسترده 
بود، بی امان با عین و ذهن مردم ایران پنجه 

افکندند تا شاید در خانه ها بمانند.
حضور مردم امــا در کنار ناکام گذاشــتن 
خواســته های این گروه ها، بار سنگینی هم 
بر دوش مسئوالن نهاد. چهل سال وفاداری 
در شــرایطی که این وفاداری روزی با ترور 
و جنگ تهدید می شد و روزی با تحریم و 
تنبیه، کار دشواری بود که مردم ایران از پس 

آن برآمدند.
گرچه همزمان با چهل سالگی انقالب ایران، 
دشــمنی برخی قدرت های خارجی هم با 
ایرانیان چهل ســاله شــد و در آینده هم با 
شــدت و ضعف ادامه خواهــد یافت اما با 
حضور آگاهانه مردم در صحنه راهپیمایی ، 
کاخ سفید و هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه 
ای او بار دیگــر در خواهند یافت که ایران 
گزینــه خوبی برای آزمــودن، آزموده های 
پیشین نیست و هر مشــکلی هر اندازه هم 
بزرگ، باید درون مرزهای ایران و با راهکار 

ایرانیان حل و رفع شود.

 بازتاب های جهانی جشن چهلم
بســیاری از رســانه های جهان به سیاق 
سال های گذشته راهپیمایی چهلمین سال 
انقالب را هم پوشش خبری دادند. رسانه 
هایــی مانند یورونیوز، رویتــرز، روزنامه 
دیلی استار و فاکس نیوز حضور مردم در 
جشن چهل سالگی انقالب را مورد توجه 
قرار دادنــد. فاکس نیوز از رســانه های 

نزدیک به کاخ ســفید در پوشــش خبری 
خود به جمعیت گســترده مردم در میدان 

آزادی اذعان کرد.
مردم ایران اسالمی در کنار مقامات، مسئوالن 
و چهره های شــاخص سیاسی با وحدت، 
همدلی و انسجام داخلی به استقبال آغاز دهه 
پنجم انقالب اسالمی رفتند و خط بطالنی بر 

نقشه های تفرقه افکنان کشیدند.

چهلمين جشن انقالب 
عرصه حضور همه سالیق

مشکالت اقتصادی 
کشور با بگیر و ببند 
حل نمی شود
 مشــکالت اقتصادی کشــور راهکار 
اقتصــادی متمرکز منظم از بــاال هدایت 
شده نیاز دارد و با ابزار بگیر و ببند جواب 

نمی دهد.
یک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اســالمی گفت: در همه کشورها 
قوه چهارمی به نــام قوه مطبوعات وجود 
دارد اما جای این قوه در کشــور ما خالی 
اســت بنابراین نیازمند تقویت رســانه و 

خبرنگاران است.
به گزارش ایسنا، صفرعلی اسماعیلی افزود: 

انســان و محیط زیســت از ارکان توسعه 
پایدار است و در این میان مطبوعات نقش 

مهمی در امر آموزش انسان دارند.
وی گفت: تا زمان اجــرای برجام اقتصاد 
کشور در حال توســعه و پیشرفت بود و 
رشــد اقتصادی خوبی داشتیم اما از زمانی 
که آمریکا از برجام خارج شــد برخالف 
نظر بســیاری که فکر می کردند مشــکلی 
زیرســاخت های  آمــد،  نخواهد  پیــش 

اقتصادی کشور دچار مشکل شدند.
اسماعیلی ادامه داد: در صورتی که مقاومت 
کنیم و از منابع داخلی به درســتی استفاده 
شود و در سیاســت خارجی نیز هرکسی 
دخالــت نکنــد می توان آمریکا و ســایر 
دشمنان را در بحث تحریم ها و مشکالت 

اقتصادی شکست داد.
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فرآورده های آرایشی قاچاق و تقلبی با استفاده از 
رنگ های سرطان زا تولید می شوند

 محصوالت آرایشــی و بهداشتی قاچاق با استفاده از رنگ های صنعتی خطرناک و 
نگهدارنده های غیرمجازتولید می شود که سرطانزایی آن ها اثبات شده است.

به گزارش شبســتان، مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با 
اشاره به اینکه کاالهای آرایشی و بهداشتی قاچاق، تهدیدی برای اشتغال، کارآفرینی و 
ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شود، گفت: خطر بزرگتر قاچاق این 
است که سالمت مصرف کنندگان بی اطالع و فریب خورده را مورد تهدید قرار می دهد 
و این موضوع دقیقا حوزه ماموریت ســازمان غذا و دارو به نیابت از وزارت بهداشت 

و درمان و آموزش پزشکی است. 

متاسفانه از پنجره جمعیتی برای شکوفایی اقتصادی 
استفاده نمی شود

 یک جمعیت شناس با بیان اینکه سال ها است پنجره جمعیتی در کشور ایجاد شده 
و می توان از آن برای شــکوفایی اقتصادی استفاده کرد، گفت: اما متاسفانه از فرصت 

بهره وری سهم فعال استفاده کافی نمی شود.
شــهال کاظمی پور، در گفتگو با مهر، گفت: کشورهایی که روند گذار جمعیتی را 
طی می کنند اغلب با این پدیده مواجه می شــوند در برخی کشورها شاخص های 
جمعیتی برابر با هم کاهش یا افزایش می باید اما در کشــورهایی که شاخص های 
جمعیتــی با فاصله از یکدیگر کاهش و افزایش داشــته باشــند، پنجره جمعیتی 

می شود. ایجاد 

اجرای بیمه تکمیلی روستاییان و عشایر برای 
نخستین بار از سال آینده

 مدیرعامل صندوق بیمه های اجتماعی روســتایی و عشــایر با بیــان اینکه برای 
برخورداری روستاییان و عشایر از بیمه های تکمیلی مذاکراتی انجام شده است، گفت: 

از سال آینده این افراد بیمه تکمیلی خواهند شد.
محمدمهدی واعظ مهدوی در گفت وگو با مهر درباره بیمه تکمیلی افراد تحت پوشش 
این صندوق اظهار کرد: تاکنون روستاییان و عشایر مراجعات متعددی برای درخواست 
بیمه تکمیلی داشته اند و عالقمند بودند که از سطح باالتری از حمایت های اجتماعی 
نسبت به سطحی که بیمه تأمین می کند، برخوردار باشند به همین دلیل برای گسترش 

بیمه های تکمیلی عشایر و روستاییان، اقداماتی را انجام داده ایم.

خانواده معتادان چطور به فرد معتاد 
وابسته می شوند؟

 یــک درمانگر اعتیاد بر توجه به »هم وابســتگی« در درمان اعتیاد 
تاکید کرد و گفت: اطرافیان فرد معتاد بدانند تا زمانی که درمانگران به 
»هم وابستگی« نپردازند، پرداختن به مسئله درمان اعتیاد به مواد مخدر 

بی فایده خواهد بود.
به گزارش ایسنا، حسام الدین معصومیان شرقی با تشریح »هم وابستگی« 
به مواد مخدر گفت: مفهوم هم وابستگی در حوزه بهبودی از وابستگی 

به مواد مخدر و شیمیایی شکل گرفته است.
ــه  ــان، متوج ــن درم ــاد در حی ــران اعتی ــرد: درمانگ ــح ک وی تصری
حالت هــا و رفتارهــای غیرمعمولــی و غیرطبیعــی اعضــای خانــواده 
ــه همــان  ــد ب ــواد مخــدر شــدند و مشــاهده کردن ــه م وابســتگان ب
انــدازه کــه فــرد معتــاد بــه الــکل و دیگــر مــواد شــیمیایی وابســته 
اســت؛ همســران، فرزنــدان و یــا حتــی آشــنایان آن هــا هــم، وابســته 
بــه کنتــرل و مراقبــت کــردن از آن هــا هســتند. بــه عبارتــی بســتگان 

ــاد پیــدا می کننــد. ــه ایــن فــرد، اعتی ــاد، ب فــرد معت
این درمانگر اعتیاد ادامه داد: همان طور که فرد معتاد با استفاده از مواد 
مخدر می خواهد خود را ســرپا نگه دارد، اطرافیــان فرد معتاد نیز با 
تالش ها و واکنش هایی که در قبال رفتارهای فرد معتاد از خود نشان 
می دهند و مشــغولیت های فکری که با فرد معتاد پیدا می کنند، به او 

»هم وابستگی« پیدا می کنند.
معصومیــان بیــان کرد: نزدیــکان و اعضای خانواده فرد وابســته به 
مواد مخدر بدون توجه به ســالمتی و نیازهای اساســی خود به طور 
مسئوالنه ای که نوعی فداکاری به نظر می آید، به شدت مشغول مراقبت 
از فرد بیمار می شوند، در حالی که چنین رفتارهایی برخی درمانگران 

را با مشکل مواجه می سازد.
وی اضافــه کرد: آن ها برای او ترحم و دلســوزی می کنند، برای 
دفاع از او دروغ می گویند و مشــکل اعتیــاد او را انکار می کنند. 
درست مثل فرد معتاد یا الکلی که در حمایت از مصرف مواد خود 
و ادامه رفتار اعتیاد گونه اش؛ پنهان کاری می کند، دروغ می گوید و 

به طور کل مشکل خود را انکار می کند.
این درمانگر اعتیاد افزود: نکته مهمی که در اینجا مطرح می شــود 
این اســت که اطرافیان فرد معتاد بایــد اول روی رفتار خود کار 
کنند و بدانند تا زمانی که ما به »هم وابســتگی« نپردازیم، پرداختن 

به مسئله درمان اعتیاد به مواد مخدر بی فایده خواهد بود.
معصومیان بیان داشــت: امروزه بسیاری از کسانی که معتاد نامیده 
می شوند نسبت به دانش پزشکی و روان پزشکی مشکلشان ناامید 
شده اند و خودشان مســئولیت بهبودی خود را پذیرفته اند؛ یکی 
از برنامه هایــی که این افــراد برای رهایی از اعتیــاد در آن قدم 

می گذارند روش های 12 گانه است.
وی افــزود: درمان اعتیاد درمانی روحی، روانی و معنوی اســت 
و در بیشــتر مــوارد از عهده دارودرمانی و تکنولوژی پزشــکی 
بیرون اســت؛ همان طور که ما دیدیدم در درمان اعتیاد با استفاده 
از روش های سم زدایی خیلی سریع پاسخ مثبت نگرفتیم بنابراین 
الزمه درمان این افراد این اســت که باید عشــق را در وجود این 

افراد بیدار کنیم.
این درمانگر اعتیاد با اشــاره به رویکرد خوب دو انجمن »هم 
وابســتگان گمنام« و انجمــن »خانواده ها و آشــنایان معتادان 
گمنام« گفــت: این دو انجمــن در کنار درمانگــران اعتیاد و 
روانشناســان برنامه های خــود را آغاز کرده انــد، نکته مهمی 
کــه اینجا وجود دارد این اســت که افراد ایــن انجمن ها اکثراً 
ســابقه اعتیاد داشته اند و متخصص نیستند اما چون خود فردی 
دردمنــد بوده اند نیازهــای فرد معتاد را بهتــر درک می کنند و 
می توانند بــا روش های 12 گانه تغییر ماهوی و درونی در این 
افراد ایجاد کنند و همچنین با دادن اطالعات و آگاهی بخشــی 
به خانواده ها و وابستگان افراد معتاد رفتار مناسب در مواجه با 

این بیماران را به آن ها یاد می دهند.
به گزارش روابط عمومی ســتاد مبارزه با مواد مخدر، وی افزود: 
نتایج نشان داده که این گونه روش های درمانی تأثیرگذاری بسیار 

خوبی بر معتادان و عدم بازگشت آنان به مواد مخدر دارد.

تجارت: حل مشکل آب با هوشمندی 
 مثل هوشمند سازی یارانه ها!!

صنعت: شاهکار دولت در تنظیم بازار 
 شاهکارش رو برای افزایش قیمتها گذاشت!!

حمایت: رشد 29 درصدي درآمدهاي نفتي 
 می شه شی؟!!

دنیاي اقتصاد: شکست مانور تعطیالت زمستاني 
 تعطیلی بی تعطیلی!!

شرق: اعتراض به دولت در قم
 باالخره باید یکی به این وضعیت شاکی باشه یا نه؟!!

اصالحات: نسل آینده حتماً از ما بهتر خواهد بود 
 نسل از ما بهترون!!

تجارت: شناسایي بازارهاي هدف معدني در دستور کار دولت
 البته میره تو قفسه و جز لیستی که خاک می خوره!!  

آفتاب: افتخار به گذشته امید به آینده 
 شعار دولت بعد روحانی!!

ابرار اقتصادي: برنامه هاي بانک مرکزي براي مهار تورم 
 بانک ها جیب ما رو نزنن مهار تورم پیشکش!!
صنعت: غوغاي خروج میوه و صیفي جات از کشور 

 بدون شرح!!
استقالل: 40 میلیون استقاللی خواهان برچیده شدن مقررات سلیقه اي

 اعتصایب آبی پوشا!!  
همدان پیام: پیکان 80 میلیون و ژیان 60 میلیون 

 چه شود؟!!
همدان پیام: ایران در رتبه 16 تولید علم دنیا 

 تولید علم داریم اما بهره وری نه!!
همدان پیام: همدان جشن پایان صدور سند روستایي مي گیرد 

 اینم می شه برای خودش یه پروژه!!
همدان پیام: سونامي سالمندي در راه ایران 

 پیرمون کردن!!
ابرار: مردم به تکلیف خود عمل کردند نوبت مسئوالن است

 هنوز تو نوبت وایسادن!!

همسر شهید زنداني آزاد کرد
 مدیرعامل ســتاد دیه همدان گفت: با کمک مالی همســر یکی از 
شــهدای گرانقدر دفاع مقدس زمینه آزادی یک زندانی نیازمند فراهم 

شد.
یدا... روحانی  منش در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: همسر شهید 
پس از اجابت نذرش در ستاد دیه حضور یافت و با تامین بدهی مورد 

نیاز یک زندانی زمینه آزادی او را فراهم کرد.
مدیرعامل ســتاد دیه همدان بیــان کرد: خانواده شــهدا، جانبازان و 
ایثارگران از حامیان اصلی ســتاد دیه هستند حتی برخی از آنها ماهانه 

مبالغی را برای آزادی زندانیان به حساب ستاد دیه واریز می کنند.
روحانی منش یادآوری کرد: چندی پیش با کمک مادر شهید »فرامرز 

فخری« سه زندانی جرائم غیرعمد این استان آزاد شدند.
وی خاطرنشان کرد: سال های گذشته نیز چند تن از زندانیان نیازمند 
با کمک مالی خانواده شــهیدان سردار سعید شالی، اصغر سماوات و 

مادر شهیدان تیموری آزاد شدند.

کشف ۶۴ دستگاه گوشی قاچاق در همدان

 فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشف 64 دستگاه گوشی تلفن 
همراه قاچاق و 184 دستگاه کارتن خالی موبایل با متعلقات به ارزش 

4 میلیارد ریال در این استان خبر داد.
بخشــعلی کامرانی صالح در گفتگو با مهر اظهارداشت: در پی کسب 
خبر مبنی بر این که قاچاقچیان قصد دارند مقادیری موبایل را توسط 
یک دســتگاه اتوبوس از طریق محورهای مواصالتی استان همدان به 
اصفهان منتقل کنند بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان همدان قرار گرفت.
وی افزود: با تشــدید اقدامات کنترلــی در محورهای اصلی و فرعی 
استان همدان این اتوبوس شناسایی و توقیف و در بررسی ها مشخص 

شد دارای جاسازی بسیار حرفه ای حمل کاالی قاچاق است.
کامرانی صالح ادامه داد: طی بازرسی های دقیق تر، از جاساز قسمت 
عقب و کف این اتوبوس، 64 دســتگاه انواع گوشی موبایل به همراه 

184 کارتن لوازم جانبی موبایل کشف شد.

2 نفر توسط آتش نشانان همدانی
 نجات یافتند

 رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: 2 نفر توسط آتش نشانان 
همدانی نجات یافتند.

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق اعالم مرکز پیام 
و کنتــرل فرماندهی عملیات؛ 2 عملیات امداد و نجات حاصل تالش 

آتش نشانان همدان بوده است.
وی گفت: شهروندان همدانی دیروز 390 مرتبه با سامانه 125 تماس 
گرفته اند که از این تعداد 2 مورد منجر به عملیات شده است.بیاناتی 
بابیان اینکه 10 تماس برای مشــاوره و راهنمایی برقرار شــده و 35 
تماس اشتباه بوده اســت، گفت: متاسفانه 343 مورد از تماس ها نیز 
ایجاد مزاحمت بوده است.وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت 
2 مورد عملیات امداد و نجات شــامل نجات افراد محبوس شده در 
آسانسور در جاده فقیره و تست گاز منوکسید کربن در بلوار آزادگان 

بوده که توسط آتش نشانان به انجام رسید.

ثبت نام کنکور 98 فردا آغاز می شود
 ثبت نام کنکور سراســری سال 98 برای پذیرش در رشته های با آزمون دانشگاه های 
سراســر کشــور از جمله دانشگاه آزاد اسالمی از روز چهارشــنبه 24 بهمن 97 شروع 

می شود.
حســین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفت وگو با مهر اظهار داشت: ثبت نام 
کنکور سراســری سال 98 جهت پذیرش در رشــته های با آزمون برای ورود به دوره 
های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس های خودگردان دانشگاه ها، دانشگاه 
پیام نور، دانشــگاه های غیر دولتی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد 

دانشگاه ها، رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی صورت می گیرد.
وی گفت: ثبت نام کنکور سراســری 98 از فردا چهارشــنبه 24 بهمن از طریق سایت 

سازمان سنجش آغاز و در روز پنجشنبه 2 اسفند 97 پایان می پذیرد.
توکلی گفت: پذیرش در هر یک از رشــته ها بر اســاس نمره کنکور و سوابق تحصیلی 

همانند کنکور سال گذشته انجام می گیرد.

شایع ترین عوارض کشیدن دندان عقل
  یک متخصص جراحی فک و صورت، گفت: صدمات عصبی، باز شــدن سینوس، 
باقی ماندن ریشه، خونریزی و عفونت از جمله شایع ترین عوارض کشیدن دندان  عقل 
است. به گزارش مهر، روزبه پهلوان، با اشاره به برگزاری هفدهمین کنگره جراحان دهان، 
فک و صورت ایران، اظهارداشت: بیش از 40 کارگاه در حاشیه این کنگره برگزار می شود 
که 10 مورد آن در قالب جراحی زنده انجام خواهد شــد.وی با اشــاره به اینکه ظرفیت 
کارگاه ها حدود 40 تا 250 نفر اســت، گفت: 7 کارگاه تخصصی در زمینه  جراحی های 
فــک و صورت خواهیم داشــت و از این بین کارگاهی نیز در ارتبــاط با احیای قلبی-

ریوی و حمایت پایه حیاتی برای دندانپزشکان عمومی با همکاری و هماهنگی گروه طب 
اورژانس بیمارستان امام)ره( برگزار می شود.این متخصص جراحی دهان، فک و صورت، 
ادامــه داد: کارگاهی نیز در ارتباط با عوارض جراحی دندان های نهفته و دو کارگاه نیز به 
صورت وبینار با حضور اساتید برجسته بین المللی به صورت آنالین در ارتباط با درمان های 

غیرجراحی و جراحی مشکالت و بیماری های مفاصل فکی برگزار می شود.

قرص های ترک اعتیاد ایرانی اثر دارد؟
 معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: سم زدایی 

بدون روش روان درمانی بعد از ترک کمتر از 3 درصد موفقیت دارد.
کاوه حجت در گفت و گو با ایسنا افزود: اصول درمان اعتیاد شامل دو بخش کلی است 
که بخش اول درمان ســم زدایی است که در این روش دارویی، ماده مخدر از بدن سم 
زدایی شــده و این روش حدود هفت تا 21 روز طول می کشد تا فرد از لحاظ جسمی 
از مواد مخدر پاک شــود.وی ادامه داد: در بخش دوم پس از ســم زدایی و پاک شدن از 
لحاظ جســمی تمرکز بر ماندگاری فرد در پاکی و عدم مصرف مجدد ماده مخدر است 
در این دوره مهارت های کنترل وسوسه، مهارت های ارتباطی و مهارت های کنترل خشم 
به بیمار آموزش داده می شود و همچنین خانواده درمانی و زوج درمانی نیز برای کمک 
به بیمار انجام خواهد شد.وی تاکید کرد: موفقیت درمان این افراد بستگی به حمایت های 
خانواده، اراده فرد، مهارت های درمانگر، شــرایط شغلی فرد، محیط زندگی فرد، میزان 

مصرف و نوع ماده مخدر اولیه دارد.

 با افزایش شدید قیمت سکه در سال 
جاری، بار دیگر مشکالتی در پرونده های 
طالق بروز کرد که مســئوالن را به فکر 
ایجاد تغییراتی در مهریه انداخت؛ فکری 
کــه ماحصل آن تا اینجای کار، به جریان 

افتادن طرحی جدید در مجلس است.
به گــزارش تابناک؛ هنــوز زمان زیادی 
از تصویب و اجــرای قانون حمایت از 
خانواده و محدود شــدن حمایت قانونی 
از مطالبــه مهریــه تا میزان 110 ســکه 
نمی گذرد کــه همه چیز نیازمند تغییرات 
اساسی شده، چون نرخ سکه در یک سال 
اخیر، چندین برابــر و به همین دلیل، بر 
شــمار زندانیان مهریه به شدت افزوده و 
تراکم در دادگاه های خانواده افزون شده 

است.
مشکالتی که هر بار بروز می کند، عده ای 
از خود می پرسند، چرا مهریه به سکه گره 
خورده که این همه قیمت آن نوسان دارد 
و چگونه می توان این ارتباط را قطع کرد 
یا اثر آن در زندگی زناشویی در ایران را 
از بین برد؟ پرسشی که پاسخ نمایندگان 
مجلس به آن در ســال های اخیر، تعیین 

سقف برای مهریه بوده و بس.
ســقفی که حاال قرار اســت به شــدت 
پایین تــر هم بیایــد، چون شــماری از 
نمایندگان خانه ملت طرحی برای تعیین 
سقف 14 سکه برای مهریه تدارک دیده 
و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرده اند 
که در روال رســیدگی بــه آن، اکنون در 
کمیســیون قضایی مجلس در حال بحث 
و بررســی است. پروســه ای که هرچند 
می دانیم به این زودی ها قرار نیســت به 
نتیجه برسد، مرور برخی انتقادات مطرح 
در خصوص آن و یادآوری بعضی نکات 
تکراری پیرامون آن، ممکن اســت مفید 

فایده باشد.
برای شــروع بهتر اســت از مرور نکات 
تکــراری پیرامون این دســت اقدامات 
شــروع کنیــم که بــا دیگــر قوانین و 

مقررات متفاوت هســتند و بیشتر شکل 
چارچوب هایی را دارند که قرار اســت 
بــه کمــک آن مــردم محدود شــوند؛ 
چارچوب هایــی کــه "محــدود کننده" 
بودنشــان در عنوانشــان نیــز می آید تا 
مشخص شــود عملی واکنشی هستند نه 

کنشی.
اشــکالی بزرگ که به همه قوانینی از این 
دست وارد است؛ قوانینی که قصد دارند 
زندگی روزمره مــردم را تعیین تکلیف 
کــرده و به همه بگویند، چه بکنند و چه 
نکنند و از این روی، غالبا به شکســت 
منجر می شوند، چون نمی شود با دستور 
و قانــون مردم را مجاب بــه کاری کرد 
و خیلی زود راه هــای دور زدن قانون و 
سرپیچی از دستورهای آن کشف می شود 

و عمومیت پیدا می کند.
به عبــارت بهتر، اگــر در افکار عمومی 
جا افتاده و پذیرفته شــده که مهریه باید 
ورای یــک جلــد کالم اهلل مجید و چند 
شاخه نبات باشد و حتی تعداد سکه های 

آن کمتر از چند ســکه نشود، نمی شود با 
وضع قانونی که می گوید سکه بد است و 
نباید مهریه باشد و مسائلی از این دست، 
ایــن رویه عمومی را تغییــر داد و تغییر 
زمانی رقــم خواهد خورد که جایگزینی 
بهتر برای ســکه های فراوان عندالمطالبه 
در مهریه هــا ارائه شــود و مقبولیت پیدا 

کند.
نماینــدگان  ظاهــرا  کــه  مســاله ای 
مجلــس بــه آن واقــف نیســتند کــه اگــر 
ــازی  ــدود س ــرح مح ــال ط ــد، امث بودن
ــرار  ــتور کار ق ــه را در دس ــقف مهری س
نمی دادنــد. طرحــی کــه ورای ایــراد 
یــاد شــده، چنــد اشــکال بــزرگ دیگــر 
هــم دارد، از جملــه اینکــه ظاهــرا بــرای 
رفــع مشــکالت ایــن روز هــای بســیاری 
از زوجیــن طراحــی شــده، امــا بــه هیــچ 
ــر  ــه اگ ــازده نیســت چراک ــوان زودب عن
تصویــب شــده و بــه اجــرا هــم در آیــد، 
ــده در  ــن ش ــای تعیی ــد مهریه ه نمی توان

گذشــته را محــدود ســازد.

ایراداتی کلی که دربــاره همه طرح های 
مطرح درباره تغییر مهریه صادق هستند، 
اما طرح جدید بــه دو دلیل، متفاوت از 
آن ها و پر ایرادتر به نظر می رسد؛ نخست 
اینکه فلســفه مهریه و دلیل باالرفتن آن 
را ندید گرفته و هیچ مــا به ازایی برای 
زنــان، که مهریه به نوعــی تنها تکیه گاه 
امن شان در مواقع بروز مشکل است، در 
نظر نگرفته و بعد آنکه فلســفه اش برای 
تعیین سقف 14 سکه ای مشخص نیست.
14 سکه ای که احتماال هدف طراحان از 
در نظــر گرفتن آن، »به نیت 14 معصوم« 
رایج باشــد؛ ایده ای که سوای زیر سؤال 
بردن کار کارشناسی برای این طرح، این 
پرسش را به وجود می آورد که چرا اعداد 
رایج دیگر در جامعه مانند 5 یا 12 یا 40 
یــا 313 یا انبوه اعداد دیگر نه و 14؟ آیا 
اساســا کار درستی است که اعتقادات را 
به قانونی که نمی دانیم چه تبعات مثبت و 
منفی به دنبال خواهد داشت، گره بزنیم؟ 

براستی فایده این کار چیست؟!

اشکال بزرگ تعيين سقف 
۱4 سکه برای مهریه

 معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پــرورش بــا بیان اینکه بــه آموزش و 
پرورش بودجه ویژه ای برای رفع عوامل 
بازماندگــی از تحصیل بــه علت فقر و 
آسیب های اجتماعی داده نمی شود،گفت: 
تمــام تالش مــا جذب این کــودکان با 
همکاری نهادهای مرتبط اســت. در این 
جهت ســال گذشــته 142 هزار کودک 
بازمانده از تحصیل شناسایی شدند و 30 

هزار نفرشان به مدرسه برگشتند.
رضوان حکیم زاده در گفت وگو با ایســنا 
با اشــاره به برنامه انسداد مبادی بیسوادی 
که در ســال 92 از سوی وزرای آموزش 
و پرورش و کشور به استان ها ابالغ شد، 
اظهار کرد: در همین راستا دستورالعملی به 
ادارات آموزش و پرورش ارسال کردیم تا 
امر جذب و شناسایی کودکان بازمانده از 
تحصیل توسط راهبران آموزشی بویژه در 

مناطق محروم دنبال شود.
وی افزود: آموزش و پرورش وظیفه دارد 

فضای آموزشــی و معلم را برای کودکان 
مراجعه کننده به منظور ثبت نام مهیا کند 
اما برای کودکان بازمانده از تحصیل باید 

اقدام به رفع موانع کرد.
معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش بــا بیان اینکه بــه آموزش و 
پرورش بودجه ویژه ای برای رفع عوامل 
بازماندگــی از تحصیل بــه علت فقر و 
نمی شــود،  داده  اجتماعی  آســیب های 
هرچنــد تمــام تــالش ما جــذب این 
نهادهــای مرتبط  بــا همکاری  کودکان 
است، گفت: به منظور پیشبرد این برنامه 
ســتادی تشــکیل داده ایم و دستگاه ها و 
سازمان های ذیربط از جمله وزارت رفاه، 
سازمان بهزیســتی و کمیته امداد در آن 

حضور دارند.
از  افــزود: وظایــف هرکدام  حکیم زاده 
دستگاه ها در جلسه اخیر وزرای آموزش 
و پرورش و رفاه مشــخص شده و امید 
است شاهد هم افزایی در این زمینه باشیم.

بازنشســتگی  صندوق  مدیرعامــل   
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
با اشــاره به وجود بیــش از دو میلیون 
خانوار روســتایی و عشایر فاقد بیمه، از 
اجرایی شــدن طرح نذر بیمــه در آینده 

نزدیک در چنداستان کشور خبر داد.
در  مهــدوی  واعــظ  محمدرضــا 
ــاره  ــا اش ــن، ب ــا خبرآنالی ــو ب گفت وگ
ــد  ــدف فاق ــت ه ــایی جمعی ــه شناس ب
بیمــه صنــدوق بازنشســتگی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشــایر اظهــار کــرد: طبــق 
ــه  ــد ک ــه مشــخص ش ــای اولی برآورده
حــدود دو میلیــون و 20 هــزار خانــوار 

ــتند. ــه هس ــوع بیم ــر ن ــد ه فاق
ــه دارای  ــد بیم ــوار فاق ــزود: خان وی اف
سرپرســت 18 تــا 50 ســاله هســتند کــه 
ــوند. ــی می ش ــا تلق ــدف م ــت ه جمعی

بازنشســتگی  صنــدوق  مدیرعامــل 
اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و 
عشــایر با بیــان اینکه آمارهــای افراد 
تحت پوشــش مراکز را به طور مستمر 

پایــش می کنیم، گفت: آمارها به تفکیک 
استان ها و شهرســتان ها رصد می شود؛ 
در بسیاری استان ها پوشش ما در مراکز 
استان بهتر است و به دنبال تحرک بیشتر 
کارگزاری ها و بهبود پوشــش در مناطق 

محروم هستیم.
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــدوی ب ــظ مه واع
2میلیــون خانــوار فاقــد بیمــه اظهــار 
ــذر بیمــه"  ــم طــرح "ن ــرد: قصــد داری ک
یــا خیریــن بیمه گــر را در آینــده نزدیــک 
ــتان  ــد اس ــوت در چن ــورت پایل ــه ص ب
کلیــد بزنیــم. بیمــه شــدگان تحــت 
پوشــش صنــدوق بیمــه اجتماعــی، یــک 
ــد  ــود را می پردازن ــه خ ــق بیم ــوم ح س
را صنــدوق  بیمــه  و دو ســوم حــق 
ــی  ــال برخ ــن ح ــا ای ــد. ب ــل می کن تقب
ــی  ــروم توانای ــق مح ــتاییان در مناط روس
ــد. در  ــز ندارن ــم را نی ــن رق ــت ای پرداخ
طــرح نــذر بیمــه، افــراد خیــر می تواننــد 
یــک ســوم حــق بیمــه ســهم بیمــه شــده 

ــد. ــال بپردازن ــک س ــرای ی را ب

آموزش و پرورش بودجه 
رفع عوامل بازماندگی از تحصیل ندارد

اجرای طرح »نذر بیمه« در آینده نزدیک
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انجام شده است
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قیمت بلیت هواپیما در نوروز افزایش نمی یابد

 دبیرانجمن شــرکت های هواپیمایی اعالم کرد که قیمت بلیت هواپیما در ایام نوروز 
افزایش نخواهد یافت و در حال حاضر نیز برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت ها در سال 

1398 وجود ندارد.
مقصود اسعدی سامانی اعالم کرد: در حال حاضر امکان خرید بلیت برای ایام تعطیالت 
نوروز فراهم است و متقاضیان می توانند از طریق مبادی مربوطه نسبت به تهیه بلیت در 

مسیر پروازی مورد نظر خود اقدام کنند.
وی ادامــه داد: متقاضیــان پرواز می توانند از طریق ســایت شــرکت های هواپیمایی و 

آژانس های مســافرتی نســبت به خرید بلیت ســفر خود از هم اکنون اقدام و اگر قصد 
دارند بلیت خود را از طریق ســایت های اینترنتی خرید کنند باید حتماً با راستی آزمایی 
نســبت از معتبر بودن سایت مربوطه اطمینان حاصل نمایند و بلیتی را با قیمتی باالتر از 
نرخ تعیین شده در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی و نیز سایت سازمان هواپیمایی 

کشوری خرید نکنند.
دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایی در ادامه با اشــاره به اینکه متأســفانه در ایام 
تعطیالت 22 بهمن شــاهد تخلف برخی سایت های اینترنتی در فروش بلیت هواپیما 
بودیم، به ایســنا گفت: یک ســایت اینترنتی اقدام به فــروش 300 فقره بلیت جعلی 
کرده بود و این پرونده در حال حاضر توسط سازمان هواپیمایی کشوری و نیز پلیس 

در حال پیگیری است.
گفتنی است پیش از این رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 
تالش دولت برای برگشــت هزینه بلیت هواپیما به وضعیت قبل خبر داد و اعالم کرده 
بود که با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه داشــتیم و وزیر راه نیز از گرانی بلیت هواپیما 
نگران اســت، زیرا دولت موافق گرانی بلیت هواپیما نیســت. دوستان تالش می کنند تا 
هزینه بلیت هواپیما به حالت قبل برگردد. مسئله ای که با واکنش دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی در همان زمان مواجه شــد و اعالم کرد که وعده ارزان سازی بلیت هواپیما از 
جیب بخش خصوصی که 70 درصد ســهم حمل و نقل هوایی کشــور را برعهده دارد 

قانونی و شرعی نیست.

خبـر

توزیع مرغ ۱3 هزار تومانی 
در مناطق حاشیه ای شهر همدان

 رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان گفت: از امروز توزیع مرغ 13 
هزار تومانی در مناطق حاشیه ای شهر همدان توزیع می شود.

جواد عاشــوری بیان کرد: از روز سه شنبه )صبح دیروز( 20 تن مرغ 
گرم با نرخ مصوب 13 هزار تومان در برخی فروشگاه های حاشیه شهر 

همدان  مانند خیابان های خضریان، رسالت و غیره توزیع می شود.
وی با بیان اینکه این مرغ 13 هزار تومانی با همکاری جهاد کشاورزی 
و ســازمان صمت تهیه شــده اســت، ابراز کرد: این طرح توزیع در 

روزهای آینده هم ادامه دارد.
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی قیمت دیروز هر کیلوگرم مرغ را در سطح 
بازار 14 هزار و 500 تومان اعالم کرد و افزود: به نظرم این قیمت برای 

شرایط کنونی، قیمت مناسبی است.
عاشــوری با بیان اینکه کمبود جوجه ریزی و هزینه های حمل ونقل و 
سربار مهم ترین علت گرانی گوشت مرغ بوده است، به تسنیم گفت: 
در روزهای آینده و به ویژه در روزهای پایان سال، قیمت مرغ کاهش 
پیدا می کند. وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هرکیلو گرم مرغ 
زنده نیز به 10 هزار و 500 تومان رسیده که مرغداران از این وضعیت 
راضی هستند.رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان گفت: قیمت هرشانه 
تخــم مرغ نیز از 14 تا 17 هزار تومان متفاوت اســت. تخم مرغ های 

درشت تر و سنگین وزن تر از قیمت باالتری برخوردار است.

جایگاه های سوخت همدان بنزین تولید داخل 
عرضه می کنند

 مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان گفت: 89 باب 
جایگاه عرضه سوخت بنزین در این استان وجود دارد که 100 درصد 

بنزین عرضه شده در آن ها، در داخل کشور تولید می شود.
امین روســتایی افزود: روزانه یک میلیــون و 300 هزار لیتر بنزین از 
جایگاه ها و مجاری عرضه ســوخت این منطقه توزیع می شود که به 
برکت خون شهدای انقالب اسالمی ایران و مجاهدت های تالشگران 

عرصه کار و تولید، همگی این محصول تولید داخل است.
وی اظهار داشــت: در 6 ماه نخست امسال تولید و مصرف بنزین به 
تعادل رسید و از ابتدای مهر بنزین تولید داخل در سطح جایگاه های 
استان عرضه می شود.روستایی با اشاره به تاثیر حمل و نقل جاده ای 
بر اقتصاد ملی و اهمیت قرارگیری محورهای ارتباطی استان در شاهراه 
ارتباطی اســتان های شمالی و مرکزی با جنوب و غرب کشور گفت: 
روزانه یک میلیون و 300 هزار لیتر نفتگاز )گازوئیل( معمولی مضاف 
بر 400 هزار لیتر نفتگاز با استاندارد EURO4 در بخش حمل و نقل 

در 9 جایگاه معین استان عرضه و مصرف می شود.
وی عنوان کرد: مصارف ســوخت بخش های نیروگاهی، کشاورزی، 
صنایع و غیره در اســتان، مابقی ســهم 47 درصــدی تامین و عرضه 

فرآورده های نفتی را به خود اختصاص داده اند.
مدیرعامل شــرکت پخش فــرآورده های نفتی همــدان گفت: لزوم 
بازنگری عموم شهروندان در مدیریت بهینه مصرف فرآورده های نفتی 
اهمیت ویژه ای دارد و مستلزم عزم و همدلی تمام اقشار جامعه است.

از ابتدای سال تاکنون، با مصرف 130 میلیون مترمکعب سوخت سی 
ان جی در اســتان همدان، معادل 118 میلیون لیتر بنزین صرفه  جویی 

شده است.

عیدی امسال کارگران اعالم شد

 مبلغ عیدی کارگران امســال حداقل 2 میلیون و 222 هزار و 538 
تومان و حداکثر 3 میلیون و 333 هزار و 807 تومان است.

بــه گزارش فارس، بر اســاس قانون کار کلیه کارگاه های مشــمول 
قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نســبت یک سال کار 
معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ 
پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز 

حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
این قانون دو تبصره دارد:

تبصــره 1- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکســال در کارگاه 
کار کرده اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال 
محاســبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابــت برای هر ماه نباید از یک 

دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
تبصره 2- در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ 

فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
همچنین بر اساس بند 10 ماده 92 قانون مالیات مستقیم عیدی ساالنه 
یا پاداش آخر ســال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی 

موضوع ماده 84 قانون مالیات مستقیم است.
بر اســاس این گزارش در بخشنامه مزد ســال جاری ، از اوایل سال 
1397 حداقل مزد روزانه با نرخ یکســان برای کلیه کارگران مشمول 
قانون کار )اعم از قــرارداد دائم یا موقت( مبلغ 370.423 ریال )370 

هزار و 423 ریال( تعیین شده بود.
بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل 2 میلیون و 222 هزار 

و 538 تومان و حداکثر 3میلیون و 333 هزار و 807  تومان است.

درخواست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
مردم کم فروشی  پمپ بنزین ها را 

گزارش دهند
 کم فروشــی در برخی از جایگاه های سوخت موضوعی است 
که سال هاســت آفت این حوزه شــده و صدای اعتراض بسیاری 
از مردم را بلند کرده اســت؛ در این راستا، مدیرعامل شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی ایران از مــردم تقاضا کرده که تخلفات 

جایگاه ها را به این شرکت گزارش کنند.
به گزارش ایســنا، هرچند وقت یک بار فیلمی در فضای مجازی 
منتشر می شود که از کم فروشــی در یکی از جایگاه های سوخت 
حاکی اســت. جایگاه هایی کــه به گفته مدیرعامل شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران بعد از بررســی، شناســایی شده و 
جریمه می شــوند. اما هم چنان این دغدغه بین مردم وجود دارد و 

به یک تجربه مشترک تبدیل شده است.
در این راستا ، ســیدمحمدرضا موسوی خواه از مردم تقاضا کرده 
اســت اگــر تخلفی از جایگاه هــا دیدند، به شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی گزارش کنند و در این باره به ایســنا توضیح 
داد: اگر مــردم در هر جایگاهی، تخلفی دیدند، به شــرکت ملی 
پخش اطالع دهند و منتظر بمانند. این شــرکت تیم نظارتی خود 
را بــا تجهیزات کنترل کمــی به جایگاه مذکور اعــزام می کند و 
چنانچه تخلف جایگاه اثبات شــود، به شــدیدترین شکل ممکن 

جریمه خواهد شد.
ــار  ــه ای در انتظ ــه جریم ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــن ب وی همچنی
ــه  ــی تلمب ــدار اضاف ــخ داد: مق ــت، پاس ــف اس ــای متخل جایگاه ه
تــا زمانــی کــه کنتــرل، تنظیــم و فروختــه شــد، محاســبه شــده و 
شــماره توتالیــزه آن نوشــته و ایــن شــماره تــا شــماره روز جــاری 
ــن 10  ــر. در ای ــزار لیت ــود 10 ه ــاًل می ش ــود. مث ــته می ش برداش
ــی  ــد س ــر چن ــر 20 لیت ــه در ه ــود ک ــر مشــخص می ش ــزار لیت ه
ســی کم تــر فروختــه شــده اســت. ایــن نــرخ محاســبه و جایــگاه 
ــگاه داران  ــود. جای ــه می ش ــارس جریم ــج ف ــوب خلی ــرخ ف ــه ن ب
ــن  ــد. ممک ــت می کنن ــًا خدم ــتند و واقع ــش هس ــر زحمت ک قش
ــوان کتمــان کــرد. ــرد کــه نمی ت اســت تخلــف هــم صــورت بگی

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در ادامه درباره 
نظارت بــر جایگاه های ســوخت توضیــح داد: هــر هفته همه 
جایگاه های کشور کنترل کیفی می شوند. درواقع فرآورده نزدیک 
به 4000 جایگاه کنترل کیفی می شــود و ماهی یک بار، 50 هزار 

تلمبه هم توســط شرکت ملی پخش کنترل می شود.
موســوی خواه در پایان تاکید کرد: مردم کم فروشــی را با شماره 
09627 اطالع دهند که در حضور خودشان تخلف پیگیری شود. 
در همه جایگاه ها، تابلوهای اضطراری نصب شــده است که یک 

شماره مربوط به همین موضوع است.

پروانه مسئول فني آقاي حامد زیوري 
نادر کارشناس بینایي سنجي به شماره 

16/33/621/پ/د  و کد ملي 4011698881 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيد
لطفاً  به كانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایيد

جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

آگهـي مزایـده اجـاره یک باب مغـازه
 متعلق به جمعیت هالل احمر استان همدان )نوبت دوم(

واقع در شهرستان مالیر 

جمعیت هالل احمر استان همدان

به اطالع مي رساند جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر دارد نسبت به برگزاري مزایده اجاره یک باب مغازه 
به متراژ 77/21 مترمربع، شماره پالک ثبتي 2222 اصلي واقع در شهرستان مالیر، خیابان شهدا، روبروي بانک 
ملت که داراي تجهیزات کف موزاییک، دیوارهاي داخلي سفید کاري، بالکن داخلي با مساحت 10 مترمربع و امتیاز 
برق، متعلق به خود شماره مزایده 6097005109000001 اقدام نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت بازدید از محل 
به جمعیت هالل  احمر شهرستان مالیر و جهت درج قیمت پیشنهادي خود از ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 
97/11/24 لغایت ساعت 19 روز شنبه مورخ 97/12/4 به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
شرایط عمومي اجاره:

1- به پیشنهادهاي مشروط و مهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- جمعیت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.

3- قیمت پایه کارشناسي ماهیانه به مبلغ 12/000/000 ریال مي باشد.
4- مستأجر حق واگذاري مورد اجاره خود را تحت هیچ شرایط و عنواني به غیر ندارد.

5- مستأجر مکلف است کلیه قوانین و مقررات موضوعه در زمینه مسائل شغلي، عوارض شغلي، کسب، مالیات، 
بیمه و حقوق دولتي را رعایت نماید.

6- عوامل مستأجر هیگونه رابطه استخدامي با جمعیت نداشته و پرداخت حقوق و مزایاي و واریز حق بیمه و 
مالیات به عهده مستأجر مي باشد.

7- تهیه پروانه کسب و سایر مجوزهاي قانوني بر عهده مستأجر مي باشد و جمعیت هیچگونه تعهد و وظیفه اي 
در این خصوص ندارد.

8- متقاضیان موظفند مجوز فعالیت صنفي در شغل مدنظر را در سامانه بارگزاري نمایند.
)م الف 4004(

سید علی اکبرموسوی 
یـازدهم تجـربـی 

معـدل 19/34
از همکاری و زحمات کلیه کارکنان و 

اولیای محترم تشکر و قدردانی می گردد.

دبيرستان ابن سينا جوكار

غزل اسالمي «

تازه خوري،  بــازار  وضعیت  پیش بیني   
قیمت مــرغ، خرید توافقــی بیش از 110 
هزارتن انواع محصوالت کشاورزی، تنظیم 
بازار شــب عید، تغییر در قیمت گوشــت 
قرمــز، تأمین و توزیع 57 هــزار تن انواع 
نهاده ، تشــکیل و راه اندازی زنجیره تولید 
نهال گردوی پیوندی برای نخستین بار در 
کشور و ایجاد زنجیره گوشت قرمز و مرغ 
از جمله عناویني هســتند که مدیر سازمان 
تعاون روستایی اســتان همدان در نشست 
خبري روز گذشــته در پاســخ به سواالت 

خبرنگاران مطرح کرد.
ــخ  ــه در پاس ــن جلس ــي در ای ــا عباس رض
بــه ســوال خبرنــگار همدان پیــام مبنــي 
ــته بســیاري  ــاه گذش ــک م ــه در ی ــر اینک ب
ــر  ــه دو براب ــاً ب ــوري تقریب ــالم تازه خ از اق
قیمــت رســیده پیش بینــي شــما بــراي 
ــش  ــت: افزای ــت؟ گف ــده چیس ــاه آین 4 م
ــو  ــل ج ــبزیجات حاص ــوه و س ــت می قیم
ــل  ــي محاف ــرا در برخ ــت،  زی ــي اس روان
ــان  ــا پای ــرخ ارز ت ــرل ن ــد کنت ــه مي ش گفت
دهــه فجــر خواهــد بــود و بعــد از آن 
ــت.  ــت نیس ــرل قیم ــه کنت ــادر ب ــت ق دول
ــا  ــه م ــت و ب ــور نیس ــه اینط در صورتي ک
اطمینــان داده انــد کــه ارز بــراي تأمیــن 
نهاده هــا موجــود اســت و آنچــه کــه 
صــادرات  از  حاصــل  ارز  برگشــت  از 
انجــام  مي شــد خوشــبختانه  پیش بینــي 
شــده و حتــي کشــورهایي کــه بعــد از 
تحریم هــا قــرار بــود از ایــران نفــت و 
ــد  ــر مي خرن ــال حاض ــد، در ح گاز نخرن
ــم  ــل ه ــتر از قب ــواردي بیش ــي در م و حت
ــه ارز  ــد ک ــان مي ده ــن نش ــد. ای مي خرن
ــود  ــور وج ــاز کش ــن نی ــراي تأمی ــي ب کاف
ــي در  ــي حت دارد. ضمــن اینکــه کاالي کاف
ــزار  ــت و 200 ه ــود اس ــردخانه ها موج س
تــن ظرفیــت انبارهــاي اســتان پر هســتند و 
قولــي کــه در رابطــه بــا قیمت هــا و تأمیــن 
ــت. ــان پابرجاس ــردم داده همچن ــه م ارز ب
عباســي در پاســخ بــه ســوال خبرنگار 
همدان پیــام مبني بر اینکه آیا قرار اســت 
فروش گوشــت وارداتي گرم گوســفندي 
همچنان با کارت ملي و در صف ها باشد؟ 
گفــت: احتماالً مشــکل گوشــت قرمز با 
مصوبه اخیر دولت حل شــود. قرار شــده 
گوشت هاي خارجي به جاي ارز 4 هزار و 
200 توماني با ارز مبنا یعني حدود 8 هزار 
تومان وارد کشــور شوند و قیمت گوشت 
احتماالً تا پیش از عید نوروز با اصالحاتي 

مواجه شود.
وي در ادامه پاســخش، عنوان کرد: مردم 
هــم تا حدي در ایجــاد صف ها و فروش 
ســهمیه اي مقصر هســتند چرا کــه دیده 
مي شد برخي افراد آنقدر از این گوشت ها 
مي خریدنــد که در نهایت بــا وانت آن را 
حمل مي کردند. همین دالیل موجب شد تا 
فروش با کارت ملي صورت بگیرد. اما این 
نحوه توزیع هم موفق نبود تا اینکه سهمیه 
گوشــت و برنج به مراکز و شــرکت هاي 
کارگري و تحت حمایت ارســال شــد تا 
سهمیه به دست افراد و خانواده ها برسد که 

ظاهراً روش موفقیت آمیزتري است.
وي در پاسخ به ســوالي درباره میوه شب 
عید هم گفت: ســیب و پرتقــال به اندازه 
کافي خریداري و وارد بازار شــده که در 
روزهاي پایاني سال بازار را بررسي مي کنیم 
و اگر التهاب در بــازار به وجود آمده بود 
میــوه را زودتر از موعد توزیع مي کنیم. اما 
امیدواریم که با تنش در بازار مواجه نباشیم 
که مجبور شــویم میــوه را زودتر از موعد 
مقــرر وارد بازار کنیم.. عباســي ادامه داد: 

امســال دو نوع پرتقال باکیفیت خریداري 
کرده ایم و هدفمان تنظیم بازار شــب عید 

است نه تأمین میوه.
وي افزود: امسال درختان سیب را سرما زد 
و عالوه بر آن صــادرات آن همچنان آزاد 
است، بنابراین پیش بیني مي کردیم که میزان 
تولید این میوه کاهش بیابد اما خوشبختانه 
براي خریــد این میوه براي شــب عید با 

مشکل مواجه نبودیم.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان 
در ادامــه درباره قیمت مــرغ هم گفت: با 
جوجه ریزی هــای انجام شــده در دی ماه، 
قاعدتًا قیمــت مرغ در اســفندماه کاهش 

خواهــد داشــت. اما با 
توجــه به اینکــه قیمت 
افزایش  قرمز  گوشــت 
به  مردم  گرایــش  یافته 
ســمت گوشــت سفید 
تغییــر کرده اســت که 
با  تا  همین موجب شده 
وجــود افزایش توزیع و 
عرضه مــرغ منجمد باز 
هم قیمت مرغ باال باشد.

وی افــزود: بــه دلیــل 
افزایــش جوجه ریــزی 
روزه  یک  جوجه  قیمت 
نیــز یک دفعــه افزایش 
پیش بینی  که  است  یافته 
مرغ  عرضه  با  می شــود 
در  مرغ  قیمــت  منجمد 

بازار تعدیل شــده و بازار از التهاب خارج 
شود.

وی گفت: عرضه گوشــت گرم وارداتی و 
مرغ منجمد باعث شده بار روانی حاکم بر 
بازار کاهش یابد اما متأســفانه در جامعه ما 

فرهنگ ذخیره سازی وجود دارد.
عباســی با تأکید بــر پشــتیبانی و توزیع 
نهاده هــای دامــی توســط تعاونی هــا و 
تشکل های بخش کشــاورزی، عنوان کرد: 
در حــال حاضــر تأمین نهاده هــا یکی از 
دغدغه های تولیدکنندگان دام و طیور است 
که در این راســتا بیش از 57 هزار تن انواع 

نهاده تأمین و توزیع شده است.
 خرید توافقی بیش از 110 هزار 

تن محصوالت کشاورزی
مدیرسازمان تعاون روستایی استان همدان 
با اشاره به اینکه 19 میلیون کیلوگرم آرد در 
روستاهای استان همدان توزیع شده است، 
بیان کرد: در 10 ماهه امســال بیش از 120 
میلیون لیتر انواع سوخت در نقاط مختلف 

استان توزیع شده است.
وی از خریــد توافقی بیــش از 110هزار 
تن انواع محصوالت کشــاورزی در استان 
همــدان خبــرداد و گفت: خریــد توافقی 
چندســالی اســت که توســط تشکل های 
به طوریکه  انجام می گیرد  بخش کشاورزی 

محصوالتی از قبیل جو، ذرت، سیب زمینی 
و گوجه فرنگی خرید توافقی شده است.

عباســی افــزود: خریــد توافقــی از نظر 
روانی تأثیر خوبی در بازار خواهد داشــت 
به   طوریکه دست دالالن را به ویژه درمواقع 

وفور محصوالت کشاورزیکوتاه می کند. 
وی با تأکید براینکه خرید توافقی به معنای 
خرید دولتی نیســت بلکــه قیمت واقعی 
اســت، ادامــه داد: امســال در بخش هاي 
کشــمش مالیر، گوجه فرنگی اســدآباد و 
تویســرکان و ســیب درختی نهاوند خرید 

توافقی انجام شده است.
وی با بیان اینکه امســال برای نخستین بار 
خرید  و  تولیــد  رکورد 
گندم در اســتان همدان 
شکســته و بیش از 700 
هــزار تن گنــدم تولید 
شــد، گفت: امسال بیش 
از 600 هــزار تن گندم 
خریداری  کشاورزان  از 

شد.
 زنجیــره نهــال 
الگــوی  گــردو 
ســایر  برای  موفق 
محصوالت کشاورزی

عباســی با اشاره به ورود 
تشکل ها در زنجیره تولید، 
بیــان کرد: اوایل امســال 
زنجیره تولید نهال گردوی 
نخســتین  برای  پیوندی 
بار در کشــور در ســطح 12 هزار هکتار در 

تویسرکان تشکیل و راه اندازی شد.
وی با بیــان اینکه برای تشــکیل زنجیره 
نهال گردو بیش از 19 میلیارد تومان هزینه 
شــده اســت، افزود: این زنجیــره الگوی 
بســیار موفقی برای ایجاد زنجیره در سایر 

محصوالت کشاورزی است. 
عباســی با اشــاره به ورود تشــکل ها در 

اوایل  کرد:  بیان  تولید،  زنجیره 
ســالجاري زنجیره تولید نهال 
پیوندی برای نخستین  گردوی 
بار در کشور در سطح 12 هزار 
هکتار در تویسرکان تشکیل و 
کرد:  بیان  راه اندازی شــد.وی 
در زنجیــره تولید چرخه کامل 
تولیــد یک محصــول مد نظر 
قرار مي گیرد، کــه در زنجیره 
باغ  بخش هــای  گــردو  نهال 
مادری، باغ پایه و گلخانه ایجاد 

شده است.
عباســی افزود: در ســال بیش 
از 200 هــزار قلمــه پیوندک 
نخســتین  در  که  داریــم  نیاز 
زنجیره 100  این  تولید  ســال 
از باغ مادری تولید  هزار قلمه 

می شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان 
گفت: برنامه ایجاد زنجیره گوشت قرمز و 
مرغ نیز در استان توسط اتحادیه ها تدوین 
شــده اســت.وی با بیان اینکه برداشت و 
بازاررســانی یکــی از حلقه هــای مفقوده 
بخش کشــاورزی اســت، گفت: با ایجاد 
زنجیره تولید چرخه کامل تولید و موضوع 
بازار رســانی و فروش محصوالت نیز دیده 
خواهد شد.عباســی با اشاره به اینکه 290 
تشکل بخش کشــاورزی استان همدان در 
راستای اقتصادی کردن کشاورزی قدم هایی 
برداشــته اند، عنوان کرد: در ســال گذشته 
10هزار هکتار در راستای افزایش بهره وری 
و 5 هــزار هکتــار کار در ســالجاری در 
راســتای ارتقای بهره وری بدون هیچگونه 
وابســتگی به دولت توسط تشکل ها انجام 

شده است.
وی با تأکیــد براینکه بخــش عمده ای از 
کشاورزی ما معیشتی است، افزود: یکی از 
راه های برون رفت از این نوع کشــاورزی 
افزایش بهره وری است که سال گذشته در 
محصوالت گندم، کلزا و جو و امســال در 
کشت های بهاره مثل سیب زمینی و کشمش 

ارتقای بهره وری انجام شده است.
مدیرتعاون روســتایی استان همدان با بیان 
اینکــه امســال بیش از 45 هــزار تن کود 
شیمیایی توسط شرکت ها و تعاونی ها تأمین 
و تدارک دیده شده است، خاطرنشان کرد: 
در استان همدان 12هزار هکتار کشاورزی 
حفاظتی توســط تشــکل های کشاورزری 

انجام گرفته است.
عباســی ادامه داد: در ســالجاری بیش از 
5 هــزار و 700 تن انواع بــذور اصالح و 
گواهی شده توسط 3 سایت بذری استان و 
10هزار و500 توســط سایر بخش ها تأمین 
شده است که در مجموع 16 هزار تن انواع 
بذور اصالح شده و گواهی شده در استان 

توزیع شده است.

وعده مدير سازمان تعاون روستايی استان:

مرغ شب عيد ارزان مي شود
■ زنجیره تولید گردوي تویسرکان الگوي موفق براي سایر محصوالت کشاورزي است
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آگهي حصر وراثت
آقاي رستمعلي اله مرادي دارای شماره شناسنامه        به شرح دادخواست کالسه 
114/970991ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قدم خیر غالمي به شماره شناسنامه  1294 در تاریخ 93/9/11 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه 
منحصر است به: 1-حاجیمراد اله مرادي فرزند اله مراد به شماره شناسنامه2237 
همســر متوفي 2-خدیجه اله مرادي فرزند حاجیمراد به شماره شناسنامه2833 
اله مرادي فرزند حاجیمراد به شماره شناسنامه2476  دختر متوفي 3-رستمعلي 
پســر متوفي 4-نظامعلي اله مرادي فرزند حاجیمراد به شماره شناسنامه2477 
پســر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 713(
رئيس حوزه شماره ۱۱4 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاي حسـین روشني دارای شـماره شناسنامه  702 به شرح دادخواست کالسـه 114/970996ح 
از ایـن حوزه درخواسـت گواهـی حصروراثت نموده و چنیـن توضیح داده که شـادروان نقدعلي 
روشـني به شـماره شناسـنامه  6233 در تاریـخ 97/11/2 در اقامتگاه دائمی خـود بدرود زندگی 
گفتـه ورثـه حین الفـوت آن متوفی/متوفیـه منحصر اسـت بـه: 1-قـدم کاویاني صبـاح فرزند 
محمدابراهیم به شـماره شناسـنامه 554 همسـر متوفي 2-رضوان روشـني فرزنـد نقدعلي به 
شـماره شناسـنامه 701 دختر متوفي 3-نسـرین روشـني فرزند نقدعلي به شـماره شناسـنامه 
16 دختـر متوفي 4-حسـین روشـني فرزنـد نقدعلي به شـماره شناسـنامه 702 پسـر متوفي 
5-مجتبي روشـني فرزند نقدعلي به شـماره شناسـنامه 113 پسـر متوفي 6-مصطفي روشـني 
فرزنـد نقدعلـي بـه شـماره شناسـنامه 4000107755 پسـر متوفي اینـک با انجام تشـریفات 
مقدماتـي درخواسـت مزبـور را در یـک نوبت آگهـي مي نماید تا هر کسـي اعتراضـي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین آگهـي ظرف یک ماه تقدیـم دارد واال 

گواهـي صـادر خواهد شـد. )م الف 712(
رئيس حوزه شماره ۱۱4 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاي علي میرزا رحیمی دارای شماره شناســنامه  74 به شرح دادخواست کالسه 114/970980ح از 
این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علي اکبر رحیمی به 
شماره شناسنامه  32 در تاریخ 97/11/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-علي میرزا رحیمی فرزند علي اکبر به شــماره شناسنامه 74 
پسر متوفي 2-علي اوســط رحیمی فرزند علي اکبر به شماره شناســنامه 48 پسر متوفي 3-قزبس 
رحیمی فرزند علي اکبر به شــماره شناســنامه 92 دختر متوفي 4-زهره رحیمی فرزند علي اکبر به 
شماره شناســنامه 2554 دختر متوفي 5-معصومه رحیمی فرزند علي اکبر به شماره شناسنامه 74 
دختر متوفي 6-ژاله رحیمی فرزند علي اکبر به شــماره شناسنامه 10 دختر متوفي 7-فریمه رحیمی 
فرزند علي اکبر به شــماره شناسنامه 54 دختر متوفي 8-نیمتاج شــفیعي فرزند عباس  به شماره 
شناســنامه 226 همسر متوفي اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 704(
رئيس حوزه شماره ۱۱4 شوراي حل اختالف اسدآباد

شطرنج ایران جایگاه ویژه ای 
در رقابت های جهانی دارد

 نایب رئیس ســابق فدراسیون جهانی شــطرنج )فیده( در تمجید از 
پیشرفت شطرنج ایران گفت: پس از فتوای تاریخی امام خمینی »ره« و 2 
دهه برنامه ریزی مدون فدراســیون، شطرنج ایران به جایگاه ویژه ای در 

سطح جهان رسیده است.
»محمد جعفر کامبوزیا« در گفت وگو با  ایرنا با بیان اینکه موفقیت های 
شطرنج ایران در سال 1397 بی سابقه بوده و این موفقیت ها نمی تواند 

یک شــبه به وجود آمده باشد، اظهار داشــت: بدون شک این توفقیات 
حاصل برنامه ریزی و چشــم انداز بلند مدتی است که توسعه و فراگیر 
کردن شــطرنج در ایران، اولویت آن به شمار می رود. برای این موفقیت 
در کنار فدراســیون شطرنج نباید از نقش مربیان و خانواده ها نیز چشم 

پوشی کرد. 
رئیس پیشین فدراسیون شطرنج بیان اینکه این رشته در تاریخ هفتاد ساله 
خود در ایران 2 دوره متفاوت را سپری کرده است، تاکید کرد: دوره اول 
کــه همزمان با رژیم پهلوی بود و مرحله دوم پس از فتوای تاریخی امام 
»ره« است که از سال 1367 شروع می شود؛ در این دوران شطرنج ایران 

پس از 2 دهه برنامه ریزی اکنون جایگاه ویژه ای در سطح جهان دارد و 
این حاصل 25 سال برنامه ریزی است.

نایب رئیس سابق فدراسیون جهانی شطرنج »فیده« در پاسخ به پرسشی 
در زمینه بازتاب جهانی موفقیت های شطرنج ایران، گفت: نمی خواهم 
اغــراق کنم اما آنچه واقعیت دارد این اســت که وقتی نمایندگان دیگر 
کشورها با شــطرنج ایران روبرو می شــوند از قدرت شطرنج ایرانیان 
هراس دارند. اگر رویه کنونی و برنامه ریزی های مدون ادامه داشته باشد 
بدون شک در آینده می توانیم شاهد موفقیت های چشمگیرتری در سطح 

جهانی در این رشته باشیم.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

برگزاري نخستین دوره مسابقات فوتسال 
چهار جانبه در اسدآباد 

 نخستین دوره مسابقات چهار جانبه فوتسال جام فجر در اسدآباد 
برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان و به نقل 
از شهرستان اسدآباد,نخستین دوره مسابقات فوتسال چهارجانبه جام 
فجر در شهرستان اســدآباد با حضور تیم های فاتح اسدآباد،مقاومت 
کنگاور،شاهین مالیر و شهید خاکزاد سنقرروز گذشته به میزبانی سالن 
1500 نفری آزادی اسدآباد برگزار گردید.در پایان تیم مقاومت کنگاور 
بعنوان تیم اول،شهید خاکزاد سنقر نایب قهرمان و فاتح اسدآباد به مقام 
ســومی رسید.مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور ریاست 
و دبیر هیأت فوتبال شهرستان و مسئولین ورزش برگزار و از تیم اول 
تقدیر به عمل آمد.الزم به ذکر اســت هماهنگی این دوره از مسابقات 

از طرف باشگاه فاتح اسدآباد انجام شده بود.

علیرضا حیدری آماده حضور در انتخابات 
فدراسیون کشتی

 چهره شــاخص و پرافتخار کشــتی ایران قصد دارد در انتخابات 
ریاست فدراسیون کشتی شرکت کند و حتی برنامه خود را برای ارائه 

به اعضای مجمع آماده کرده است.
به گزارش ایسنا، علیرضا حیدری دارنده مدال برنز المپیک، یک طال، 
3 نقره و یک برنز بزرگساالن جهان ،3 طالی بازی های آسیایی، 4 طال 
و یک برنز آســیا و برنز جوانان جهان و رئیس فدراسیون بین المللی 
کشتی پهلوانی که نایب رئیسی فدراسیون کشتی در زمان رسول خادم 
را نیز در کارنامه مدیریتی خود دارد، قصد دارد در انتخابات ریاســت 
فدراســیون کشتی شرکت کند.حیدری در گفتگو با ایسنا، در این باره 
اظهار کرد: برنامه هایم را برای ارائه به اعضای مجمع فدراسیون کشتی 
نوشــته ام اما با هیچکس در این باره رایزنی نکــرده ام. برنامه هایم را 
ببینند اگر خواســتند به من رأی بدهند اگر نه رأی ندهند. برنامه افراد 
گویای همه چیز اســت و اعضای مجمع نیز بر اساس کارنامه افراد و 
برنامه هایشان باید به بهترین فرد رأی بدهند بنابراین من اهل مذاکره و 

مسافرت برای رایزنی و مذاکره نیستم.

20 هزار ورزشکار همدانی در برنامه های 
دهه فجر مشارکت کردند

 رئیــس هیــأت ورزش های همگانی همدان گفــت: برنامه های 
فرهنگی ورزشــی اجرا شــده در دهه مبارک فجر با رویکرد خانواده 
محور برگزار شــد و 20 هزار ورزشــکار این استان در این برنامه ها 

شرکت کردند.
هادی ســبزواری در گفت و گــو با ایرنا اظهار داشــت: در این ایام 
همایش ورزش صبحگاهی، همایش پیاده روی، جشــنواره آدم برفی، 
کایت و بادبــادک، برگزاری دوره های مختلف آموزشــی، همایش 
فرهنگی ورزشی، مسابقات یوگا رده های سنی مختلف، رقابت های 
آمادگی جســمانی بانوان، جشنواره ورزش در آب ، پیکارهای کراس 
فیت بانوان، حضور در گلزار شهدا و عطرافشانی مزار شهیدان انقالب 
اســالمی و جنگ تحمیلی به صورت همزمان در همه شهرســتان ها 

برگزار شد.
وی بیان کرد: بیش از 80 برنامه فرهنگی ورزشــی در ایام دهه مبارک 

فجر همدان تدوین شد که به صورت منظم و به خوبی انجام شد.
ســبزواری با اشــاره به حضور حداکثری ورزشــکاران همگانی در 
راهپیمایی 22 بهمن گفت: حضور پرشــور در راهپیمایی 22 بهمن و 
مشارکت با سایر دستگاه های اجرایی در برگزاری برنامه های ورزش 

همگانی نیز از دیگر فعالیت های اجرایی در این ایام بود.

دوندگان همدانی مدال ها را درو کردند

 در مســابقات پیــاده روی 20 کیلومتر قهرمانی کشــور دوندگان 
همدانــی خوش درخشــیدند و رده های اول تا چهــارم را به خود 

اختصاص دادند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مسابقات 
پیاده روی 20 کیلومتر قهرمانی کشــور با حضور ورزشکاران سراسر 
کشور در تهران برگزار شد و دوندگان همدانی در این رقابتها خوش 

درخشیدند و تمامی مدال ها را به خود اختصاص دادند.
در ایــن رقابتها حمیدرضا زورآوند به مقام قهرمانی رســید و آرمین 
شــاه ملکی و علیرضا بختیاری دیگر دوندگان استان به ترتیب دوم و 
ســوم شدند و امیر حسین احمدی منش دونده نوجوانان استان نیز به 
مقام چهارم این رقابتها رســید تا چهــار نفر اول این رقابتها دوندگان 

همدانی باشند.
ضمن اینکه آرمین شــاه ملکی دونده جوان همدانی توانست رکورد 

جوانان ایران را به خود ثبت کند.
در رده بانوان نیز زینب احمدی دونده خوب اســتان در جایگاه دوم 

این رقابتها قرار گرفت.

رکورد جديد برای ستاره
گلزنی »مسی« در 9 
بازی اخیر بارسلونا

 لیونل مســی کــه در دیدار تیمش 
مقابل والنســیا موفق شد از روی نقطه 
پنالتی دروازه حریف را باز کند، برای 
نهمین بار پشــت ســر هم موفق شد 

برای بارسا گل بزند.
لئو مسی در دیدار تیم فوتبال بارسلونا 
مقابل والنسیا دوباره گلزنی کرد و حاال 
به این رکورد دست پیدا کرده که در 9 

بازی اخیر 11 گل زده است.
به گزارش مهر، کاپیتان بارسا از روی 
نقطه پنالتی گل زد تا نتیجه بازی را 2 
بر یک کند. اما نوار گلزنی او در تاریخ 
16 دســامبر آغاز شــد، زمانی که در 
بازی مقابل لوانته در اللیگا هت تریک 
کرد. از آن زمان به بعد در هر دیداری 
که به میدان رفت گل زد. سلتا، ختافه، 
ایبار، لوانته )حذفی(، لگانس، خیرونا، 
تیم هایی  ســویا )حذفی( و والنســیا 
هستند که در بازی های پشت سر هم 
از مســی گل خوردند. همچنین مسی 
در حــال حاضر با 20 گل زده بهترین 

گلزن اللیگا هم هست.
گلی که مســی در بازی مقابل والنسیا 
زد گل شماره 580 برای بارسلونا بود 
و همچنین گل شماره 67 این بازیکن 
برای تیمــش از روی نقطه پنالتی بود. 
این گل ششــمین پنالتی بود که او در 
بازی مقابل والنســیا به ثمر رســانده 
اســت. تنها مقابل رئال مادرید است 
که مســی پنالتی های بیشتری را وارد 

دروازه کرده است.

دروازه بان انگلیسی 
قهرمان جهان درگذشت

نامدار  بنکس، دروازه بان   گوردون 
تیم ملی انگلیس در جام جهانی 1966 

درگذشت.
گوردون بنکس، دروازه بان انگلیســی 
که در جــام جهانی 1966 توانســته 
بود با ایــن تیم به قهرمانــی در جام 
جهانی دست یابد، در سن 81 سالگی 

درگذشت.
نامدارتریــن  جملــه  از  بنکــس 
دروازه بان هــای تاریخ فوتبال انگلیس 

است.
به گزارش ایسنا ، گوردون بنکس 73 
بــار برای تیم ملی انگلیــس به میدان 
رفت و هم چنین در جام جهانی 1970 
نیــز دروازه بان انگلیــس بود. واکنش 
زیبــای او به ضربه پلــه برزیلی یکی 
از زیباتریــن واکنش های دروازه بان ها 

محسوب می شود.
او در تیم هایی از جمله لسترســیتی و 

استوک سیتی دروازه بانی کرده بود.

     
آث میالن ایتالیا به 
دنبال آقای گل جام 

ملت های آسیا
 یک روزنامه ایتالیایی مدعی شــد 
باشــگاه آث میالن المعز علی مهاجم 
تیم ملی قطر و آقای گل جام ملت های 

آسیا را زیر نظر گرفته است.
ــه گــزارش مهــر، روزنامــه »کالچــو  ب
میرکاتــو« ایتالیــا اعــالم کــرد باشــگاه 
آث میــالن، المعــز علــی ســتاره تیــم 
ملــی قطــر را بــرای جــذب در پنجــره 
ــر  ــر نظ ــاالت زی ــل و انتق ــدی نق بع

گرفتــه اســت.
این روزنامه نوشــت: »جام ملت های 
آســیا با قهرمانــی قطر میزبــان جام 
جهانی 2022 کــه تعجب خیلی ها را 
در پی داشــت به اتمام رسید. باشگاه 
آث میــالن ایتالیا المعــز علی را زیر 
نظر گرفته است؛ بازیکنی که در حال 
حاضر در تیــم الدحیل قطر بازی می 
کند و مهدی بن عطیه مدافع یوونتوس 

به این تیم منتقل شده است.

دوباره چالش انتخاب سرمربی تیم ملی

 با پایان رقابت های جام ملت های آســیا فوتبال ایران دوباره وارد 
فاز انتخاب سرمربی بعدی تیم ملی شده است.

پایان رقابت های جام ملت های آســیا برای فوتبال ایران با دو پایان 
متفاوت همراه بود. پایان اول اینکه حســرت قهرمان نشدن در آسیا 
ادامه دار شــد و دوم اینکه دوباره همه در هیاهوی انتخاب سرمربی 
بعدی قرار گرفتنــد. رفتن کارلوس کــی روش و ثبت قرارداد این 
ســرمربی پرتغالی با تیم ملی کلمبیا بــه معنای این بود که ما دوباره 
باید منتظر فرآیند گزینش نفر بعدی باشیم. کسی که از نظر خیلی ها 
حداقل باید ادامه دهنده روندی باشد که تیم ملی طی سال های اخیر 
پیش گرفته. فوتبال ایران، اما هیچوقت با چنین فرآیندی غریبه نبوده 

و شاید به خاطر همین است که هر بار همه چیز عادی تر می شود.
طوالنی بودن زمان انتخاب ســرمربی از ســوی فدراســیون فوتبال 
همیشه وجود داشــته. حتی زمان انتخاب کارلوس کی روش که بعد 
از حدود یک ســال گمانه زنی در رســانه ها فدراسیون باالخره او را 
انتخاب کرد. این بار هم مخصوصًا طبق گفته رئیس فدراسیون مبنی 
بر عجله نداشتن برای انتخاب نفر بعدی نباید انتظار سریع طی شدن 
این پروســه را داشته باشــیم. از دل صحبت های تاج می توان این را 
برداشــت کرد که شاید فدراسیون دنبال انتخاب یک سرمربی موقت 
اســت چراکه فعاًل مسابقاتی در مسیر تیم ملی ایران نیست. از طرف 
دیگر این روز ها دو قطبی شــدیدی بر سر انتخاب مربی خارجی یا 

ایرانی شکل گرفته.
خبرآنالین نوشــت: حتی برخی بازیکنان هم در مصاحبه هایی اعالم 
کردند بهتر اســت مربی بعدی ایرانی باشــد. منظور بیشتر آن هایی 
که موافق مربی ایرانی هســتند این اســت که اگر قرار باشــد سایر 
خارجی های اســم و رســم دار هم مثل کی روش بــدون در اختیار 
داشــتن امکانات کشور های دیگر نظیر قطر - قهرمان جام ملت های 
آســیا - کار کنند، همان بهتر که پای شــان به ایران باز نشود. این در 
حالی اســت که اکثریت مردم به گزینه ای هم سطح و یا بزرگ تر از 
کی روش راضی نمی شوند. برخی معتقدند اگر قرار باشد مدت زمان 
پروسه انتخاب سرمربی بعدی را حدس بزنیم باید دست کم تا پایان 
ایــن فصل رقابت هــای لیگ برتر صبر کنیم. آن دســته از هواداران 
فوتبال که اعتقاد دارند با وجود عدم دریافت پیشــنهاد فدراســیون 
از ســوی برانکو باز هم ممکن اســت او در صورت قهرمان کردن 

پرسپولیس به نیمکت تیم ملی هم منتقل شود.
البته که فعاًل چنین انتخابی کاماًل در حد یک شــایعه همیشــگی و 
دور از واقعیت اســت. یکی دیگر از نــکات قابل توجهی که انگار 
در انتخاب ســرمربی بعدی قرار است رعایت شود حضور دستیاران 
ایرانی اســت. به طوریکه فدراسیون اگر قصد داشــته باشد از بین 
یکــی مثل مارکار آقاجانیان و جــواد نکونام مربی موقت را انتخاب 
کند، همان مربی باید دســتیار ســرمربی بعدی هم باشد. با توجه به 
ایــن موضوع که اصلی ترین هدف فدراســیون در امضای قرارداد با 
سرمربی بعدی این است که نفر بعدی اگر همراه با خودش دو یا سه 

دستیار خارجی دارد، سایر اعضای کادر باید ایرانی باشند.

 دبیر هیأت قایقرانی همدان گفت: مریم 
امیدپارسا، مریم کرمی، کیمیا زارعی و فاطمه 
صفری بانوان قایقران ملی پوش این استان 
برای رسیدن به سهمیه المپیک 2020 توکیو 

استارت زدند.
مهدی صمدی در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشــت: این قایقرانان دارنــده مدال های 
رنگارنــگ ملی و بین المللی هســتند و از 
امروز برای رســیدن به سهمیه المپیک دور 

جدید تمرین آماده ســازی خود را شروع 
کردند.

وی اضافه کــرد: این قایقرانان با حضور در 
نخســتین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی 
روئینگ بانوان ، به طور رســمی دور جدید 

تمرین آماده سازی خود را آغاز کردند.
صمدی خاطرنشــان کرد: نخستین اردوی 
تدارکاتی تیم ملی روئینگ بانوان بزرگساالن 
به منظور حضور موفق در مسابقات کسب 

سهمیه المپیک توکیو از امروز سه شنبه 23 
بهمن ماه با حضور 18 ورزشــکار به مدت 
13روز در دریاچه آزادی برگزار می شــود 
و ایــن مرحله از اردو تا 6 اســفند ماه ادامه 

خواهد داشت.
وی یادآور شــد: بهناز مراد خانی سرمربی 
تیم، آنا بلوریان مربی و هما خاتمی دستیار 
مربی و رحیم برادری سرپرســت اردو کادر 

فنی این تیم را تشکیل می دهند.

 امیر حســام جاللوند قهرمان جدول رده 
سنی مسابقات شطرنج بین المللی جام فجر 

شد. 
به گزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان ،بیســت و هفتمین دوره 
مسابقات شطرنج بین المللی جام فجر که از 
روز سه شنبه شــانزدهم بهمن ماه در تهران 

آغاز شده بود، روز گذشته به پایان رسید. در 
جدول C مســابقات که ویژه بازیکنان رده 
سنی زیر 14 سال بود، 271 نفر حضور داشتند 
که امیر حســام جاللوند با کسب 8 پیروزی، 
2 تســاوی و یک شکســت، ضمن افزایش 
82 واحدی ریتینگ بین المللی خود، به مقام 

قهرمانی جدول C مسابقات دست یافت.

ــد  ــال 20 بازیکــن پردرآم ــس فوتب  فران
ــرده  ــی ک ــه را معرف ــال فرانس ــگ فوتب لی
کــه جالب تریــن نکتــه ایــن فهرســت 
ســلطه پاری ســن ژرمــن نســبت بــه دیگــر 

تیم هاســت.
ــس  ــر، فران ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
فوتبــال در مطلبــی اقــدام به انتشــار لیســت 
ــاغل در  ــت های ش ــن فوتبالیس پردرآمدتری
لیــگ فرانســه کــرده اســت کــه در زیــر بــه 

ــود: ــاره می ش ــت اش ــن لیس ای
20- تیلو کرر )پاری ســن ژرمن( 460 هزار 

یورو
19- لوئیز گوســتاوو )مارســی( 500 هزار 

یورو
18- دیمیتری پایه )مارسی( 500 هزار یورو

17- کوین اســتروتمن )مارسی( 500 هزار 
یورو

16- ماریو بالوتلی )مارسی( 500 هزار یورو
15- سســک فابرگاس )موناکو( 600 هزار 

یورو
14- مارکو وراتی )پاری ســن ژرمن( 600 

هزار یورو

13- یولیان دراکسلر )پاری سن ژرمن( 600 
هزار یورو

12- لئوناردو پاردس )پاری سن ژرمن( 610 
هزار یورو

11- پرسنل کیمپمبه )پاری سن ژرمن( 670 
هزار یورو

10- مارکینیــوش )پاری ســن ژرمن( 700 
هزار یورو

9- دنی آلوس )پاری سن ژرمن( 700 هزار 
یورو

8- آلفونس آرئوال )پاری ســن ژرمن( 700 
هزار یورو

7- رادامل فالکائو )موناکو( 750 هزار یورو
)پاری ســن ژرمن(  بوفون  6- جانلوئیچی 

750 هزار یورو
5- آنخل دی ماریا )پاری ســن ژرمن( 1.1 

میلیون یورو
4- تیاگو ســیلوا )پاری ســن ژرمن( 1.16 

میلیون یورو
3- ادینســون کاوانی )پاری سن ژرمن( 1.5 

میلیون یورو
2- کیلیــان امباپه )پاری ســن ژرمن( 1.73 

میلیون یورو
1- نیمار )پاری سن ژرمن( 3.6 میلیون یورو

علم ورزش

تاثیر مکمل آب هیدروژنه در رشته های 
کشتی، نیمه استقامت و تیمی

 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهرکرد معتقد است: مکمل 
دارویــی آب هیدروژنه تنها بر روی رشــته های بی هوازی همچون 
دوی نیمه اســتقامت و رشــته های تیمی تاثیرگذار است و در سایر 

رشته ها هنوز اثربخشی آن به تایید نرسیده است.
محمد فرامرزی در گفت وگو با ایسنا، درباره ی تأثیر مکمل دارویی 
آب هیدروژنه بر عملکرد ورزشکاران اظهار کرد: در مورد تأثیر آب 
هیدروژنه بر عملکرد ورزشکاران و اثربخشی آن بر روی سیستم های 
فیزیولوژیکی بدن، بررســی های صورت گرفته این نتایج را نشــان 
می دهد که این مکمل می تواند با آثار اســیدی شدن ناشی از تولید 
اسید الکتیک مقابله کند. در حقیقت مکملی است که به لحاظ نظری 

می تواند به عنوان یک آنتی اکسیدان یا خنثی کننده عمل کند.
وی گفت: اثربخشی این مکمل به طور کامل متقاعد کننده نیست، اما 
تحقیقات نشــان می دهد که تأثیر این مکمل در رشته های بی هوازی 
همانند دوی نیمه اســتقامت 400 و 800 متر و در کشتی که مستلزم 
تحمل اســید الکتیک هستند، بیشتر از ســایر رشته هاست. این که 
بگویم مصرف این مکمل در تمام رشــته ها اثربخشی یکسانی دارد، 

درست نیست.
این اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان کرد: طی تحقیقاتی که بر روی 
اثربخشــی این مکمل دارویی صورت گرفته حاکی از آن است که 
نمی توان از این مکمل برای ارتقای عملکرد ورزشــکاران در تمام 
رشته های ورزشــی اســتفاده کرد و تأثیر این مکمل در رشته های 
بی هوازی و تیمی که منجر به تولید اســید الکتیک می شــود، بیشتر 

از سایر رشته هاست.
فرامرزی در پایان در خصوص برخی از مزایای مکمل آب هیدوژنه 
افزود: آب هیدروژنه ســبب کاهش تنش و استرس شده و سیستم 
ایمنی بــدن را تقویت می کند. همچنین این مکمل با آب رســانی 

مناسب به جریان متابولیسم و سم زدایی بدن کمک می کند.

بانوان قایقران برای 
سهميه المپيک استارت زدند

امیر حسام جاللوند قهرمان مسابقات 
شطرنج بین المللی جام فجر 

پردرآمدترين های فوتباليست های ليگ فرانسه معرفی شدند

نیمــار نفــر اول
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■ حدیث:
امام علي)ع(:

مردم ]در قیامت[ دنباله روی آن پیشوای حق یا پیشوای باطلی هستند که ]در دنیا[ 
پیرو او بوده اند....، هر کس راسْت دینان را به پیشوایی بگیرد، با آنان محشور؛ و هر کس 

منافقان را به پیشوایی برگزیند، با آنان محشور می گردد. 
بحار األنوار ج 69 ص 81 ح 29

■ دوبیتي:
خوشا آنان که با ته همنشینند                                       همیشه با دل خرم نشینند

همین بی رسم عشق و عشقبازی                                که گستاخانه آیند و ته بینند

تفاهم نامه همکاری های گردشگری ايران و ترکيه امضا شد
ترکیه: ایران هتل کم دارد 

 ایران: ۱۴00 واحد هتل داریم
 ایران و ترکیه با تأیید نامتعادل و ناپایدار بودن روابط گردشــگری 

دو کشور، تفاهم نامه ای را با هدف بهبود این وضعیت، امضا کردند.
 ۶0 درصد سفرهای خارجی ایرانی ها به عراق و ترکیه است
حرمــت ا... رفیعی، رئیس هیأت مدیره انجمــن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرتی و هوایی ایران ، با اشــاره به تعامالت نامتوازن دو کشور در 
بخش گردشــگری، گفت: در سال نزدیک به 8 میلیون نفر به خارج از 
کشور سفر می کنند، 60 درصد این جمعیت به کشورهای دوست، برادر 
و مســلمان عراق و ترکیه می روند. ســاالنه حدود 8 میلیون نفر نیز از 
ترکیه خارج می شوند که کمتر از 4 درصد آنها به ایران می آیند. انتظار 
ما این است به تفاهمی دست یابیم که این جاده نیمه یکطرفه، حتماً دو 
طرفه شــود.یکی از پیشنهادهای او برای متوازن کردن بازار گردشگری 
دو کشــور، برگزاری تورهای مشــترک بین ایران، ترکیه و کشور سوم 

همچون افغانستان )بلخ( و یا ازبکستان )بخارا( بود.
 کفه ترازوی ایران و ترکیه برابر می شود؟

فیروز باغلی کایا، رئیس تورســاب که یکــی اثرگذارترین و مهم ترین 
سندیکاهای گردشگری در ترکیه به شمار می آید، با اشاره به اینکه هیأت 
همراهش متشکل از اعضای تورساب و نمایندگانی از 5 استان ساحلی 
و تاریخی و وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه است، یادآور شد که این 
سفر به انگیزه گسترش روابط و مرتفع کردن مشکالت دو کشور انجام 
شــده است.او با اشاره به روابط نامتعادل و نامتوازن گردشگری ایران و 
ترکیه، گفت که می خواهیم توازن و تعادل را در سفر مردم ترکیه و ایران 

به دو کشور ایجاد کنیم.
  سفیر ترکیه در ایران و رئیس تورساب 

در ادامه رئیس تورســاب گفت: سال گذشــته 40 میلیون گردشگر به 
ترکیه سفر کردند، خوشحالیم که میزبان 2 میلیون ایرانی هم بودیم. شک 
نداریم با گســترش گردشگری پل دوســتی بین دو کشور مستحکم تر 
می شود. ایران کشوری با تمدن و فرهنگی غنی است که تورساب سعی 

می کند آن را در ترکیه معرفی کند.
وی بیان کرد: باور داریم تفاهم نامه ای که بین سندیکاهای گردشگری 
دو کشــور امضا شد باعث افزایش تردد گردشــگران ایران و ترکیه و 

گسترش همکاری ها خواهد شد.
 زیرساخت ندارید

دریا اورس که یکی از ایران شناسان برجسته ترکیه است و حدود پنج 
ماه می شــود به عنوان سفیر این کشــور به ایران معرفی شده است به 
مشــکالتی که در تعامالت گردشگری دو کشور وجود دارد اشاره کرد 
و گفت: این مشــکالت را می دانم و بــرای آنها راه کار دارم. امیدوارم 
در اســرع وقت آنها را با همراهی دوستانی که در سیستم ایران و ترکیه 
هســتند، حل کنیم.اورس ادامه داد: درست است که ترکیه میزبان تعداد 
زیادی از ایرانی ها اســت و به نسبت تعداد کمتری از شهروندان ترکیه 
به ایران ســفر می کنند، اما اگر مشکالت زیرساخت در ایران حل شود، 
می توان تعداد گردشگران را بیشــتر کرد. ایران باید برای ساخت هتل 
در شــهرهای اصفهان، شیراز و تهران بیشتر فعالیت کند. با زیرساخت 
موجود وقتی 10 هزار گردشــگر همزمان به این شهرها سفر می کنند با 

کمبود جا مواجه می شوید.
 ایده آل نیستیم اما مشکل هم نداریم

علی اصغر مونســان، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری با بیان اینکه گردشگری از 
بخش هــای تحریم ناپذیر اســت، گفت: 40 ســال پیش 450 هزار 
گردشــگر داشــتیم، این تعداد اکنون به 6 میلیون نفر رســیده است 
که امیدواریم تا پایان ســال هفت میلیون نفــر را رد کنیم. این عدد 
با وجود همه مشــکالتی که آمریکایی ها با تبلیغات منفی علیه ایران 

ایجاد کردند، به دست آمده است.

پیرهن صورتی دل مارو بردی
کشتی تو ما رو غمموتو بردی

امین مرتضائي «

■ چند ســخن بــا رئیــس محتــرم فرهنگ و 
ارشاداسالمی استان همدان 

جناب درویش نژاد با ســالم خدمت شــما و عرض 
خسته نباشید بابت زحمات بی دریغ جنابعالی جهت 
شــاد کردن و برگزاری کنسرت ها و برنامه های شاد 

در همدان؛
لذا بعنوان یک شــهروند و چرک نویس حرفهایی با 

حضرتعالی دارم:  
ما خودمان آنقدر شادی دادیم که به آوردن شادی های 

لهو و لعب و  برنامه های شما نیازی نداریم؛
صداوسیمای استانی مان آنقدر شاد هست که نیازی به 

برگزاری کنسرت در این شهر نیست؛
ما همین کــه از کنار  پل نیمــه کاره  چراغ قرمز رد 
می شویم و میبینیم روزی یک  ستون تکمیل می شود 

به وجد می آییم و شاد می شویم؛
مــا همین که می بینیم شــهرداری هنــگام بارندگی 
پاکســازی معابر عمومی را انجام میدهد خوشحال و 

شاد می شویم؛
ما همین که در صف گوشت های یخی  می ایستیم و 
بعد از ساعت ها معطلی 5کیلو گوشت ارزان قیمت یخ 

زده گیرمان می آید خوشحال و شاد می شویم؛
ما همین که خیابان های بوعلی و اکباتان شــهرمان به 
پیاده راه تبدیل شــده خوشــحال و شاد هستیم و در 

پوست خود نمیگنجیم؛ 
جناب درویش نژاد عزیز مردم در نان شب خود مانده 
اند و شــما به فکر برگزاری کنسرت و شاد کردن دل 

مردم هستید!؟؟ 
آیا می خواهید همــدان پایتخت تاریخ و تمدن را به 

زیر سئوال ببرید!؟ 
آیا تمدن ما را می خواهید از ما بگیرید!؟ 

اینجا را با هرمزگان و بندر عباس گویا اشتباه گرفته اید!!
اینجا بندر عباس نیست که لب دریا نی انبان بزنید و 

مردم را شاد کنید؛
اینجا همدان ؛ شهر و دیار عارفان و بزرگان است ؛ 

لطفا اگر قرار شد بمانید پیراهن  صورتی تان را پشت 
میز ریاست نپوشید؛ 

لبخنــد هــای دلبرانــه نزنیــد؛ بــا اربــاب رجــوع گــرم 
نگیریــد؛ لطفــا کمــی پرســتیژ مدیــر بــودن را حفــظ 
کنیــد و کمــی بــه فکــر آبــروی اســتان و فرهنــگ و 

تمــدن مــا باشــید.

ساخت دستگاه اندازه گیری 
فلوراید آب آشامیدنی

 کارشناســان به تازگی نوعی دســتگاه قابل حمل ســاخته اند که 
می تواند میزان فلوراید در آب آشامیدنی را اندازه گیری کند.

 105-SION به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این دستگاه با نام
می توانــد در محل انجام نمونه برداری به وســیله افراد متخصص یا 
حتی افرادی که آشــنایی چندانی با علم شــیمی ندارند مورد استفاده 

قرار گیرد.
به طور معمول در سراســر دنیا برای جلوگیــری از تخریب دندان ها 
میزانی مشخصفلوراید به منابع آب شهری افزوده می شود، اما افزایش 
بیش از اندازه فلوراید به عوارضی مختلف در افراد به ویژه در کودکان 

منجر شود.

اجرای بیش از ۴00 پروژه تحقیقاتی در 
صندوق حمایت از پژوهشگران

  بر اساس اعالم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران محققان 
کشــور در 9 ماه نخست سال جاری 464 پروژه تحقیقاتی را اجرایی 

کردند.
به گزارش مهر ، محققان کشور در 9 ماه نخست سال جاری تعداد 3 
هزار و 550 پروژه تحقیقاتی را به صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران معاونت علمی ارسال کردند که از این تعداد یک هزار و 179 

پروژه برای حمایت مصوب شد.
پس از تصویب این طرح ها و آغاز حمایت های صندوق فعالیت ها 
برای اجرایی سازی پروژه های تحقیقاتی آغاز شد و تا کنون 464 از 

این پروژه ها به اتمام رسیده است. 

حفظ ذخایر آبزیان از طریق طرح محققان 
دانشگاه امیرکبیر

 سیســتم های پرورش آبزیان با استفاده از قفس مستقر در دریاها، 
رودخانه ها، آ ب های روان کانال ها و پشــت ســدها از سوی محققان 

دانشگاه امیرکبیر ارائه شد.
 به گزارش فارس، تور قفس های پرورش ماهی در دریا، پشت سدها 
و دریاچه ها از سوی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه شده است 
که مشــخصاتی مطابق با استاندارد NS9415 نروژ در این محصول 

لحاظ شده است.
این محصول قابل استفاده در سیســتم های پرورش آبزیان با استفاده 
از قفس مستقر در دریاها، رودخانه ها، آ ب های روان کانال ها و پشت 

سدها است.

خبر جدید الون ماسک درباره موتور موشک 
جدید اسپیس ایکس

  الون ماسک در توئیتر خود اعالم کرد موتور موشک جدید آن به 
سطح قدرت مورد نیاز موتورهای نسل آتی این شرکت رسیده است.

به گزارش مهر ، الون ماســک در توئیتر اعــالم کرد، آزمایش موتور 
جدید موشک اســپیس ایکس نشان داد، Rapore به سطح قدرت 

مورد نظر درطراحی موتورهای نسل آتی این شرکت رسیده است.
ماســک در یک پیام توئیتری نوشــت:Raptor به قدرت مورد نیاز 

برای پرتاب Starship & Super Heavy  رسیده است. 
موتور Raptor طوری طراحی شده تا موشک »استارشیپ« را به آسمان 
ببرد. نخستین آزمایش موتور Raptor در سپتامبر 2016 میالدی انجام 

شد. سوخت این موتور ترکیبی از متان و اکسیژن مایع است.

بلندگوهای هوشمند 
مراقب سالمت افراد می شوند

  طبق گزارشــی جدید در آینده دســتگاه هایی مانند بلندگوهای 
هوشمند به ابزارهای سالمتی تبدیل می شوند. آنها عالوه بر دقیق تر 
شدن تشخیص پزشکی با رصد رفتار فرد از بستری شدن او جلوگیری 

می کنند.
به گزارش مهر ، طبق یک گزارش جدید از بلندگوهای هوشــمند در 
آینده به عنوان مربیان مجازی سالمتی و رصد  بیماران در خانه هایشان 

استفاده می شود.
طبق گزارش سازمان بهداشت ملی انگلیس،  دستگاه هایی مانند الکسا، 
دســتیار صوتی هوشمند آمازون یا کورتانا)متعلق به مایکروسافت( و 

سیری)متعلق به اپل( به ابزارهای سالمتی مهمی تبدیل می شوند.

سينـما

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

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

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

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

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

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

مورفي- تخت گاز- دزد و پري2

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

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

مریم مقدم  «

 مارســل بالتــازار صدویازده 
سال پیش چنین روزي  13 فوریه 
در فرانســه به دنیا آمد این تاریخ 
مقــارن با 24 بهمن مــاه میتواند 
به عنــوان روز اکنلــو در تاریخ 
گردشگری اســتان به ثبت برسد 
روزی که به واسطه نامگذاری آن 
مراودات بیــن المللی در آینده را 

رقم خواهد زد . 
   مارســل بالتــازار از 63 ســال 
زندگی خود ؛  تقریباً 17 سالرا  در 
ایران زندگی کرد و اول ســپتامبر 
1971 چشــم از جهان فرو بست 
.  وی یک محقق علوم پزشکی و 
پزشکی فرانسوی بود که  به خاطر 
بیماری  زمینه  در  فعالیت هایــش 
طاعون و هاری شــهرت جهانی 
دارد . بالتــازار در بین ســال های 

1946 الی 1961 ریاســت انســتیتو پاســتور ایران 
در تهران را بعهده داشــت و برای انجام تحقیقات 
پزشکی به مأموریتی در روســتای اکنلو شهرستان 
کبودراهنگ ایران فرســتاده شد و پس از آن رئیس 
بخش همه گیرشناسی در انستیتو پاستور پاریس شد.

 این پروفســور فرانسوی هم زمان با سومین موج 
شیوع طاعون در ســال 1332 از فرانسه به ایران 
آمد و با همکاری پزشکان ایرانی پایگاه تحقیقاتی 
انستیتو پاســتور ایران را با حمایت مالی یک فرد 
خیر به نام جمشــید قراگزلو در روســتای اکنلو 
بخش شیرین ســو تأســیس کرد و به آزمایش های 
مختلفی در این منطقه مشــغول شــد و توانست 
با تحقیقاتی که انجام داده بود، بیماری طاعون را 
ریشه کن کند. ســازماندهی واکسیناسیون جمعی 
علیه بیماری آبله و ســل هم از دیگر اقدامات او 
بود. آزمایشــگاه و دفتر کار پروفسور بالتازار در 
شهرســتان کبودرآهنگ در اســتان  همدان امروز 
یک جاذبه شــاخص در حوزه گردشگری علمی 

می تواند باشــد و حتی پس از این میتوان انتظار 
داشــت که با تفاهم نامه های خواهر خواندگی با 
زادگاه پروفســور در فرانسه مراودات فرهنگی و 

گردشگری در این زمینه توسعه یابد. 
رد پای پرفســور بالتــازار همچنان در روســتای 
اکنلو در 73 کیلومتری کبودراهنگ پابرجاســت و 
با اســتقرار پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و 
بازپدید علم از این روســتا به جهان صادر می شود. 
پروفسور مارسل بالتازار، پزشک و اپیدمیولوژیست 
فرانسوی بود که ســال ها در زمینه بیماری طاعون 
و ســایر بیماری های عفونی مهم نظیر هاری، تب 
راجعه، سل، آبله و... در ایران به تحقیق و پژوهش 

پرداخت.
بالتازار در بین سال های 1325 تا 1340 ریاست انستیتو 
پاستور ایران را به عهده داشت و پس از آن نیز به مدت 
13 سال مشاور عالی علمی انستیتو پاستور ایران بود و 
در پایان عمر خود نیز بخش اپیدمیولوژی انستیتو پاستور 

پاریس را پایه گذاری کرد.

این پروفسور فرانســوی همزمان با طغیان بیماری 
طاعون در سال 1326 در استان کردستان، تحقیقات 
دامنه داری را برای کنترل طاعون و روشــن شــدن 

ابعاد مختلف این بیماری آغاز کرد.
بالتازار با همکاری پزشــکان و محققان ایرانی، در 
سال 1331 پایگاه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران را 
با کمک خیری به نام جمشــید قراگزلو در روستای 
اکنلو شهرســتان کبودراهنگ از توابع استان همدان 
تأســیس کرد تا انجام مطالعات طاعون با سهولت 
بیشتری در غرب کشور دنبال شود.  بالتازار توانست 
با تحقیقاتی که با همــکاری همکاران ایرانی خود 
نظیر دکتر بهمنیار، دکتر شمسا، دکتر سیدیان، دکتر 
کریمی و کارشناســانی نظیر آقایان حنیفی، خیراهلل 
زاده و .... انجــام داد، بیمــاری طاعون را در منطقه 

کنترل و مهار کند.
در زمــان بالندگــی علمی این پایگاه، دانشــمندان 
بین المللی زیادی برای انجام تحقیقات مرتبط به ایران 
آمدند که از آن جمله می توان به جانورشناسانی نظیر 

دکتر گزاویه میزون، دکتر دوگالس 
لی و دکتر ایو جین گولون، حشــره 
شناسانی نظیر دکتر ژان ماری کلن و 
انگل شناسانی نظیر دکتر آلین چابو 
اشاره کرد که مطالعات وسیعی روی 
وجوه مختلف بیماری طاعون انجام 

دادند.
در عین حال دو نشست بین المللی 
سازمان بهداشت جهانی در دهه 40 
و 50 شمســی در این پایگاه برگزار 
شــده و متخصصان مربوطه از نقاط 
مختلف جهان به این سمینار دعوت 
شــدند. از ســال 1391 و در دور 
مرمت  پایــگاه،  فعالیت های  جدید 
280 متر مربع ساختمان های قدیمی 
انجام شد و ساخت آزمایشگاه ها و 
ساختمان های جدید با متراژ حدود 

340 متر مربع به پایان رسید.
جونده شناســی،  آزمایشــگاه های 
ســرولوژی، مولکولی و کشت، ســالن جلسات و 
میهمان ســرا )بــا ظرفیت پذیرش 40 نفر(، بســتر 
مناســبی را برای تحقیق و آموزش در این منطقه از 

کشور فراهم کرده است.
این پایگاه تحقیقاتی در ســال 1393 موفق به کسب 
مرجعیت بــرای تشــخیص بیماری هــای طاعون، 
توالرمی و تب کیو شــد و در عین حال مطالعاتی را 
در زمینه پایش ســایر بیماری های نوپدید و بازپدید 
انجام می دهد.  روســتای اکنلو یک روستای  هدف 
گردشگری است و باغات انگور آن نیز قابلیت زیادی 
در جذب گردشــگر دارد. در ایــن مرکز، تحقیقات 
مختلــف دانشــگاهی از قبیل طرح های پژوهشــی 
جونده شناسی، حشره شناســی و مطالعه بیماری های 
نوپدید و بازپدید مشــترک بین انسان و حیوان مورد 
مطالعه قرار می گیرد اما نام پرفسور بالتازار آزمایشگاه 
این مرکز را آوازه جهانیان کرده اســت. امید آنکه در 
آینده شــاهد معرفی و بهره برداری هرچه بیشتر این 

توانمندی شهرستان کبودرآهنگ باشیم . 

امروز سالروز تولد پرفسور بالتازار است 

تولد بالتازارنقطه جهاني شدن »اكنلو«

المللــی  بیــن  نمایشــگاه  دوازدهمیــن   
گردشــگری تهران از  23 تــا 26 بهمن، محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران میزبان 
660 شــرکت ایرانی و 57 شرکت خارجی در 
حوزه گردشــگری از 31 اســتان و 12 کشور 
خواهد بود؛ نمایشگاهی که معاون گردشگری 
کشــور از آن با هدف پیشــبرد دو رویکرد یاد 
می کند؛ رویکــرد اول معرفــی توانمندی ها و 
ظرفیت های کشــور در زمینه جذب گردشگر 
است و رویکرد دوم ایجاد فرصتی برای تعامل 

دست اندرکاران صنعت گردشگری تا در نهایت 
به هدفی بزرگ تر که معرفی ظرفیت ها در سطح 

بین المللی است دست پیدا کنند.
علــی مالمیر مدیر کل میــراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری استان همدان ، که در آیین 
گشــایش،این رویداد حضور دارد عنوان کرد : 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و 
صنایع وابسته که امسال نیز همچو سال گذشته 
با رویکرد و تمرکز بر ظرفیت های گردشــگری 
استان  ها فعالیت خود را از 23 تا 26 بهمن ادامه 

داده میدهد  .
وی گفت : غرفه ای در سالن A/38 نمایشگاه  
بین المللی تهران در اختیار اســتان همدان قرار 
دارد  تا در این سه روز با اجرای ده ها برنامه  به 
معرفی تجارب همدان در ســال 2018 و برنامه 

های پیش روی در سال 2019 بپردازد .
مالمیر گفت : این رویداد عرصه ای تاثیر گذار 
براب معرفی فعاالن گردشــگری استان خواهد 

بود .
مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دســتی 
و  گردشــگری همــدان  گفت:  »نمایشــگاه 
دوازدهم با رویکرد گردشــگری داخلی، توزیع 
ســفر و ساماندهی گردشــگری داخلی برگزار 
شده اســت، این نمایشگاه با رویکرد مشارکت 
حداکثری استان ها، اقوام و گروه های مختلف 

کشور برپا شده است.«
ــگاه  ــرد نمایش ــن رویک ــرد: »ای ــح ک او تصری
ــا  ــرد ب ــن رویک ــرده، ای ــز ک ــال را متمای امس
توجــه بــه اهــداف ســازمان در زمینــه توزیــع 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــفر م ــی س ــی و زمان مکان
گرفتــه اســت، اســتان مــا دارای ظرفیــت 
ــم  ــی توانی ــت و م ــادی اس ــیار زی ــای بس ه
بــه واســطه برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی 
تمــام ایــن توانمنــدی هــا را در ویترینــی 

ــم  « ــش بگذاری ــه نمای ــکیل ب ش
مالمیر ادامه داد: »همچنین رویکرد گردشگری 
و تحــول دیجیتال که شــعار ســازمان جهانی 
گردشــگری بود در این نمایشگاه مورد توجه 
قرار گرفته اســت و به این ترتیــب از فعاالن 

عرصه دیجیتال در گردشــگری همدان دعوت 
میکنیم از دســتاوردها و  تازه هــای دیجیتال 

بازدید کنند .
چرا که در این رویداد  در این زمینه هم ظرفیت 
های خود را به نمایش بگذارند، ویژگی بعدی 
این نمایشــگاه این است که از بازدید و معرفی 
به سمت تخصصی شدن نمایشگاه حرکت شده 
است و  بستری برای تعامل فعاالن گردشگری 
در این رویداد بزرگ گردشــگری کشور فراهم 

شود.«
ــی  ــدگان همدان ــر از شــرکت کنن ــا تقدی وی ب
در ایــن رویــداد ، ادامــه داد: »حــدود 100 
ــن نمایشــگاه از ســوی  ــداد در حاشــیه ای روی
اســتانها برگــزار خواهــد شــد کــه همــدان هــم 
ســهم تاثیرگــذاری دارد ، ایــن برنامــه هــا 
ــرای تخصصــی شــدن نمایشــگاه و  فضایــی ب
برقــراری تعامــل و ارتبــاط بیــن فعــاالن ایــن 

ــی آورد.« ــم م ــوزه را فره ح
گفتنی است ، 660 شرکت داخلی و 57 شرکت 
خارجی از 12 کشــور در این نمایشگاه حضور 
دارند و شرکت ســیاحتی علیصدر ، مجموعه 
تفریحی توریســتی گنجنامه ، جامعه هتلداران 
استان ، فرمانداری مالیر ، انجمن بومگردیهای 
استان  ، شهرداری های همدان ، مالیر ، سامن 
و اللجین ، انجمن ســفره خانه های ســنتی و 
مجتمــع خدماتی بین راهــی ،اداره کل فنی و 
حرفه ای دفتر خدمات مسافرتی سفر با ما  نیز 
پای کار آمده اند که قطع یقین بازخورد حضور 

خود را به دست  خواهند آورد .

سینماهای همدان 
به اکران عادی بازگشت

 مدیــر امور ســینمایی حوزه هنــری همدان 
گفــت: با پایــان یافتن اکران فیلم های ســی و 
هفتمین جشــنواره فجر از روز گذشته وضعیت 
ســینماهای همدان به اکران عادی و فروش فیلم 

ها به روال قبل بازگشت.
سعید شــرفی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
مردم همدان پا به پای جشــنواره فیلم فجر با شور 
و نشاط به ســینما آمدند و امیدواریم بازهم شاهد 

استقبال گسترده از سینما باشیم.
وی گفــت: از دیــروز فیلــم »دزد و پــری 2«، 
ــرده  ــه گاز« روی پ ــوز« و »تخت ــاژ«، »مارم »درس
ــی  ــدان م ــه من ــی رود و عالق ــینما فلســطین م س
ــن  ــت ای ــم بلی ــی ه ــورت اینترنت ــه ص ــد ب توانن

ــد. ــداری کنن ــا را خری ــم ه فیل
مدیــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری همــدان بــه 
ــرد و گفــت:  ــدس اشــاره ک ــه ســینماهای ق برنام
»ترانــه« در  »پاســتاریونی« و  مرفــی«،  »قانــون 

ــود. ــی ش ــران م ــدس اک ــینما ق س
شــرفی اضافــه کــرد: در ســینما بهمــن مالیــر نیــز 
ــه  ــی« ب ــون مورف ــه گاز« و »قان ــای »تخت ــم ه فیل

نمایــش در مــی آیــد. 
14 فیلم از ســی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از 
12 تا 18 بهمن در ســینماهای همدان اکران شــد 
که مورد استقبال گسترده عالقه مندان قرار گرفت.

تکاپـوی همــدان 
در مهمترین رویداد بین المللی گردشگری 


