
آوریـــل  2019   25 شـــعبان 1440   مـــاه 1398  19  اردیبهشـــت   5 پنجشـــنبه  
تومـــان   2000 روزنامـــه   صفحــــــــــــه   8   3456 شـــماره  شـــانزدهم   ســـال 

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

C M Y K

خبر

4

ران
اي

ران
اي

4

ان
ست

ماد

3

ش
رز

و

7

همدان امروز 
میزبان وزیر 
ورزش است

جبران غفلت 
۴ دهه گذشته 
نسبت به محیط 
زیست

طبس آغاز 
اقدامات خصمانه 
آمریکا علیه 
ایران

توطئه آمریکا 
در قضیه نفت 
بی پاسخ 
نخواهد ماند

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

يادداشت روز

2

انتخابات مجلس یازدهم 
شاخص ها یا اشخاص 

 انتخابــات به عنــوان بزرگترین نماد 
حکومتی های مردم ســاالر در تمام دنیا از 
اســت.و  برخوردار  ویژه ای  جذابیت های 
معموالً توجه رسانه ها و سیاسیون و حتی 

مردم عادی را به خود جلب می کند.

عملیات اجرایی تکمیل طرح پتروشیمی هگمتانه آغاز شد
2

2

2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

همراه با همدان پیام
طرح ویژه اشرتاک98

همراه با همدان پیام
رزرو اشتراک روزنامه 08138253510

 همه اســتان های کشور نخستین ماه 
ســال نو را با بارش بــاران گذراندند. 
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناســی با اشاره به 
اینکــه بارش هــای فروردیــن ۹۸، ۳۶ 
درصد بارش یک ســال زراعی را تامین 
کرد، گفت: بارش های هفت ماه گذشته 

کم بارشی دو سال قبل را جبران کرد.
صادق ضیائیان با اشاره به اینکه متوسط 
بــارش کشــور در فروردیــن ۹۸، ۸۴ 
میلیمتر بود، در گفت وگو با ایسنا، اعالم 
کرد: با توجه به اینکــه در ایران بارش 
فروردین سال قبل ۲۱.۶ میلیمتر و بارش 
بلندمدت همین ماه، ۳۱ میلیمتر اســت، 
فروردین امسال نسبت به سال قبل ۲۸۸ 
درصد و نسبت به بلندمدت ۱۶۹ درصد 

افزایش بارش داشت.
 فروردین ۳۶ درصد بارش یک 

سال را تامین کرد
وی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال، 
۳۶ درصــد مجموع بارش یک ســال 
زراعی تامین شده اســت، گفت: حتی 
برخی استان ها مثل همدان و مرکزی ۶۰ 
درصد بارش یک ســال زراعی خود را 
در فروردین دریافت کردند که عدد قابل 
توجهی است، این درحالیست که به طور 
نرمال فروردین ماه، ۱۵ درصد بارش یک 

سال زراعی را تامین می کند.

در  را  استان ها  رکورد  لرستان   
پربارشی زد

رئیس مرکز ملی خشکسالی استان های 
پربارش کشور را طی ماه گذشته برشمرد 
و اظهارکرد: در فروردین ماه ۹۸، استان 
لرستان به طور متوسط با ۳۰۱.۳ میلی متر 
بارش، به عنوان پرباران ترین استان ثبت 
شد. همچنین اســتان های چهارمحال و 
بختیاری و همــدان به ترتیب با ۲۴۳ و 
۲۱۲ میلیمتر بارش، در رتبه های دوم و 

سوم به لحاظ پربارشی قرار گرفتند.
 وضــع بــارش اســتان های 

سیل زده
ضیائیــان در ادامه با اشــاره بــه میزان 
بارش در استان های ســیل زده گلستان 
و خوزســتان گفــت: در فروردین ۹۸، 
بارش  میلیمتــر  اســتان گلســتان ۷۳ 
دریافــت کــرد که نســبت بــه بارش 
ســال قبل )۴۶ میلیمتــر(، ۶۰ درصد و 
نســبت به بلندمدت )۴۸ میلیمتر(، ۵۴ 
درصد افزایش داشــت. همچنین استان 
خوزستان در ماه گذشته، به طور میانگین، 
۸۶ میلیمتر بارندگی داشت که نسبت به 
سال گذشته )۳۲.۵ میلیمتر( ۱۶۶ درصد 
و نسبت به بلندمدت )۳۶ میلیمتر( ۱۴۲ 

درصد افزایش بارش ثبت شده است.
این کارشــناس ســازمان هواشناســی 
همچنیــن با اشــاره بــه کم بارش ترین 

استان ها طی ماه گذشته،اظهارکرد: استان 
سیستان و بلوچســتان با ۳۵ میلیمتر و 
اســتان کرمان بــا ۴۳ میلیمتر بارندگی، 
به عنوان کم بارش ترین اســتان ها نسبت 
به سایر اســتان ها در فروردین ۹۸ ثبت 
شدند البته بارش ســال قبل سیستان و 
بلوچستان سه میلیمتر و بارش بلندمدت 
آن ۱۰ میلیمتر بوده اســت بنابراین ۲۴۰ 
درصد نســبت به بلند مــدت افزایش 
بارش داشت. بارش کرمان هم در سال 
گذشــته ۱۸ میلیمتر و در بلندمدت ۱۷ 
میلیمتر بود بنابراین در کرمان هم نسبت 
به ســال قبل ۲۳۶ درصد و نســبت به 
بلندمــدت ۱۵۳ درصــد افزایش بارش 

ثبت شده است.
وی همچنیــن بــه تشــریح وضعیت 
بارش های استان تهران پرداخت و گفت: 
در فروردین امســال، تهران ۹۸ میلیمتر 
بارش دریافت کرده است و با توجه به 
اینکه بارش این استان در فروردین سال 
گذشــته ۳۴ میلیمتر و در بازه بلندمدت 
۳۹ میلیمتر ثبت شده است، ۱۸۶ درصد 
نسبت به سال قبل و ۱۴۸ درصد نسبت 
به بلندمدت بارش بیشتری دریافت کرد.

 بارش های هفت ماه گذشــته 
جبران  را  قبل  سال  دو  کم بارشی 

کرد
رئیس مرکز ملی خشکســالی در بخش 

دیگر گفت وگو مجموع بارش های ایران 
را از ابتدای ســال آبی تا پایان فروردین 
بررسی و اظهارکرد: از اول سال زراعی 
جــاری )اول مهر ۹۷( تا پایان فروردین 
ماه ۹۸، بارش متوســط کل کشور ۲۸۹ 
میلیمتــر بود و با توجــه به بارش ۱۱۳ 
میلیمتری ایران در مدت مشــابه ســال 
گذشته و بارش ۱۹۷ میلیمتری در دوره 
بلندمدت، نســبت به ســال گذشته ۴۶ 
درصد و نسبت به بلندمدت ۱۵۶ درصد 

افزایش داشته است.
ضیائیــان با بیان اینکه بارش متوســط 
ایران در یک سال زراعی ۲۳۲ میلیمتر 
است، گفت: از ابتدای مهر ۹۷ تا پایان 
فروردین ۹۸، بــارش ایران ۲۴ درصد 
بیشــتر از حد نرمال یک ســال کامل 
زراعی بوده است و اگر مجموع بارش 
هفــت ماه اخیر و بارش ســال زراعی 
گذشته را لحاظ کنیم، متوجه می شویم 
که تاکنون بارش ها شــش درصد بیشتر 
از حــد نرمال بوده اســت بنابراین کم 
بارشی دو سال قبل ایران با بارش های 
اخیر تامین شــده اســت البته ترسالی 
متمادی  نمی تواند خشکسالی  امســال 
یک دهه گذشــته را جبران کند و الزم 
اســت کــه برنامه ریزی هــای دقیق به 
منظور مدیریت درست منابع آب انجام 

و اعمال شود.

جبران کم بارشی دوسال گذشته با بارندگی  ۷ ماه اخیر

معــدن  صنعــت،  اداره  رئیــس   
و تجــارت اســدآباد گفــت: ایجــاد 
صنایــع تبدیلــی کوچــک متناســب 
عــالوه  روســتا  هــر  پتانســیل  بــا 
فروشــی  خــام  از  جلوگیــری  بــر 
ــی  ــاورزی م ــش کش ــوالت بخ محص
توانــد باعــث رونــق تولیــد و اشــتغال 
پایــدار در روســتاها شــود کــه در 
ــد  ــق تولی ــن راســتا در ســال رون همی
ــعار  ــا ش ــود را ب ــع خ ــت قاط حمای
ــان  هرروســتا یــک کارگاه از کار آفرین

ــم. ــد داری تولی
ــا  ــو ب ــت و گ ــی در گف ــم قربان رحی
ــه  ــالی ک ــرد: در س ــار ک ــنا ، اظه ایس
بــه نــام رونــق تولیــد نامگــذاری 
ــت  ــه اداره صم ــالش مجموع ــده ت ش
ــرخ  ــا چ ــت ت ــن اس ــر ای ــدآباد ب اس

ــان  ــش از هرزم ــتان بی ــد شهرس تولی
ــد. ــردش درآی ــه گ ــری ب دیگ

ســال  در  خوشــبختانه  افــزود:  وی 
گذشــته واحدهــای تولیــدی متعــددی 
در شهرســتان ایجــاد شــده کــه انتظــار 

مــی رود در ســال جــاری بــا حمایــت 
ــاهد  ــئولین ش ــه مس ــه جانب ــای هم ه
در  تولیــدی  واحدهــای  افزایــش 

ــیم. ــتان باش شهرس
قربانــی بــا بیــان اینکــه اشــتغال پایــدار 

ــای  ــاد کارگاه ه ــا ایج ــتاها ب در روس
ــح  ــت تصری ــر اس ــکان پذی ــد ام تولی
کــرد: اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــوان عضــو کوچکــی  ــه عن ــدآباد ب اس
از تولیــد،از تمامــی طــرح هــا و ایــده 
ــتغال  ــد و اش ــر تولی ــه ام ــه ب ــا ک ه
در روســتاها توجــه نمایند،حمایــت 
نمــوده و زمینــه اجرایــی شــدن آن هــا 

ــد. ــی کن را فراهــم م
ایجــاد  بــراي  کــرد:  تصریــح  وی 
اشــتغال در روســتاها تنهــا نبایــد صرفًا 
ــر  ــه ه ــرد، بلک ــه ک ــت توج ــه صنع ب
ویژگی هــای  و  ظرفیت هــا  منطقــه 
خــاص خــود را دارد و بایــد توانایــی 
ــون  ــای گوناگ ــتا درزمینه ه ــر روس ه
دامــداری  و  کشــاورزی  جملــه  از 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م

حمایت از کار آفرینان با شعار "هر روستا یک کارگاه"

معاون سیاسیـ  امنیتی استاندار همدان:

مانعی برای استعفای 
مدیران داوطلب نمایندگی 

مجلس وجود ندارد
آغاز شمارش 
معکوس برای 

گشایش دانشگاه 
بین المللی دی 8

■ نخستین دانشگاه 
بین المللی استان سطح 
دکتری از سراسر جهان 

دانشجو می پذیرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان:

اقتصاد همدان باید تعاون محور شود

انتقال نافرجام
■ بازار روز جدید نهاوند با هزینه یک میلیاردی سرمایه گذار بخش خصوصی 

پس از ۴ماه با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعال است.
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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:  ۱۸:۴۵

 ساعت خروج: ۰۰:۰۰

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت 

يادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

سوء مدیریت ها باعث مشکالتی برای اهالی مساکن مهر شد
 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر گفت: برخی سوء مدیریت ها باعث شد تا مشکالتی برای اهالی مساکن مهر به وجود 

آید که امر با جابجایی این افراد و ورود افراد پا به کار و جهادی مرتفع شد.
به گزارش ایســنا، باب ا... فتحی در جلســه بررسی مشکالت مساکن مهر درحال ساخت مالیر، تصریح کرد: باید تالش شود تا هرچه 
ســریع تر مشــکالت این واحدها مرتفع و به متقاضیان واگذار شود.وی یادآورشد: بســیاری از افراد پس از ساخت خانه مسکن مهر 
صاحب خانه شدند و مشکالتشان در این زمینه مرتفع شد، اما در برخی از شهرستان ها، مشکالتی را برای اهالی آن منطقه و متقاضیان به 
وجود آورد.فتحی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی که در کشور وجود دارد و دولت درگیر آن است، اما همچنان دولت با 
تمام توان برای حل مشکالت مساکن مهر تالش می  کند.فرماندار مالیر با بیان اینکه  مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان نیز پای کار 
هستند و تالش می  کنند تا هرچه سریع تر مشکالتی که وجود دارد مرتفع شوند، اظهارکرد: بخشی از مشکالتی که وجود دارد  مربوط 

به دستگاه های اجرایی می شود که باید کمک شود تا هرچه سریع تر برطرف شود.

تقویت هویت دینی و ملی را باید از مهدهای کودک آغاز کرد
 معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: تقویت هویت دینی و ملی را باید از دوران کودکی و از مهدهای کودک آغاز کرد.

به گزارش تسنیم، آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره بازی های بومی و محلی استان همدان در دوره پیش دبستانی ظهر امروز با حضور 
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان و جمعی از مسئوالن استانی و مربیان پیش دبستانی 
در خانه معلم همدان برگزار و از برگزیدگان این جشنواره تجلیل شد.رضوان حکیم زاده در این مراسم اظهار داشت: خداوند در قرآن 
کریم برای ارسال پیام های تربیتی از قصه استفاده کرده است که نشان از اهمیت قصه دارد. بازی برای کودکان نباید صرفا جنبه سرگرمی 
داشته باشد و شرایط بازی باید برای تربیت ماندگار و پایدار فراهم شود.ر این مراسم با بیان این که باید کودکان پاس داشته شوند اظهار 
داشــت: دوران کودکی را باید به رسمیت بشناســیم و کودکان را باور . پژوهش ها حاکی از آن است که بازی اثرات تربیتی، درمانی و 
یادگیری پایدار دارد.وی با مهم توصیف کردن دوران پیش دبستانی در شکل گیری شخصیت افراد تصریح کرد:  بر اساس یک پژوهش 

صورت گرفته در کشور افرادی که دوران پیش دبستانی را پشت سر گذاشتند در آزمون کنکور موفق تر بودند.

خبر

انتخابات مجلس یازدهم 
شاخص ها یا اشخاص 

فیض ا... مظفرپور «

 انتخابات به عنوان بزرگترین نماد حکومتی های مردم ساالر در تمام 
دنیا از جذابیت های ویژه ای برخوردار است.

و معموالً توجه رســانه ها و سیاســیون و حتی مردم عادی را به خود 
جلب می کند. برای نمونه می تــوان انتخابات اخیر که این را مثال زد 
که یک هنر پیشه ای اکراینی توانســت به دور دوم انتخابات راه یافته 
و در دور دوم نیز با کســب ۷۰ درصد آراء رئیس جمهور مستقر این 

کشور را شکست دهد.
مردم ساالری دینی تعبیر زیبا و به جایی که از طرف مقام معظم رهبری 
نخســتین بار بکار برده شد تفاوت های مردم ساالری را دینی با سایر 

نظام های )دموکراتیک( با مردم ساالر را نشان می دهد. 
امام راحل عظیم الشــأن )ره( پس از ســرنگونی رژیم طاغوت که از 
نوع اســتبداد مطلقه و پادشــاهی بود. در نخستین فرصت اقدامات و 
دســتورات خود را برای اســتقرار نظامی مبتنی بر قواعد دموکراتیک 
صادر و اجرا کردند. دســتور برای تدوین قاون اساسی که با نخستین 
دوره مجلس خبرگان قانون اساســی تدوین و سپس با برگزاری همه 
پرسی برای تصویب قانون مصوب خبرگان اول از طریق آرای عمومی 
به رأی گذاشته شد. و سپس به شکل و محتوای نظام پرداخت که آیا 
باید جمهوری اسالمی باشــد یا نه به رأی عموم گذاشتند و موافقت 
۹۸ درصدی مردم برای استقرار نظام جمهوری اسالمی که در حقیقت 
شکل و محتوای این نظام را مشخص می کرد. پایه نظام مردم ساالری 
دینی در کشور را مستحکم کردند. و سپس مجلس شورای اسالمی که 
به فرموده امام در رأس امور است. شکل گرفت و انتخابات نخستین 
دوره ریاســت جمهوری نیز با حضور گســترده احزاب و گروه های 
سیاســی برگزار شــد و روز به روز با حضور گسترده این در ۴ دهه 
گذشــته انتخابات مختلف برگزار شده اســت. به طوری که ۱۰ دوره 
مجلس و پنجم دوره خبرگان و همچنین ۱۲ دوره ریاست جمهوری 
و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا همگی نشان از تحقق 
جمهوریت نظام اســالمی است و مردم در ین نظام اصلند و اراده آنان 

است که در پای صندوق های رأی تجلی پیدا می کند.
دو انتخابات مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری از مهمترین 
انتخابات در کشــور می باشــند. به علت جایگاه ویژه قانونگذاری و 
نظارت و همچنین اختیارات وســیع ریاســت جمهــوری این دو 
انتخابات معموالً تمام شئون جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهند. 
و از آنجایی که مجلس به تعبیر امام در رأس امور اســت و ناظر بر 
عملکرد قــوای دیگر به ویژه قوه اجرایی اســت نمایندگان جایگاه 
ویــژه ای دارند و یــک نماینده نه تنها نماینده حــوزه انتخابیه خود 
بلکه نماینده کل کشــور نیز می باشد و در همه موضوعات داخلی و 
خارجی می تواند اظهارنظر کنــد و نمی توان نمایندگان را به صرف 
ابراز نظر که به وظایف نمایندگی آنان مربوط می شــود مواخذه کرد 
مگر اینکه محتوای سخنرانی توهین آمیز باشد که در این موارد قانون 
روش های خاصی را پیش بینی کرده اســت. و هیأت نظارت بر رفتار 

نمایندگان این موارد ا بررسی می کند.
انتخابــات مجلس معموالً انتخابات ریاســت جمهوری بعدی را نیز 
تحت تأثیر خــود قرار می دهد.  و به طور مثال زمانی که اصولگرایان 
در مجلس حاکم می شــوند رئیس جمهــوری در دور بعد نیز از آن 
طیف انتخاب شده است و در خصوص اصالح طلبان نیز همین طور 

بوده است.
حال در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی قرار 
داریم مجلس دهم نیز در آخرین ســال کاری خود در صدد تصویب 
طرح اســتانی شدن این انتخابات اســت و همچین ایجاد محدودیت 
برای نمایندگانی که ســه دوره متوالی نماینده شــده اند. اگر چه هنوز 
هیچکدام از این موارد از فیلتر شورای نگهبان رد نشده اند. ولی مجلس 
امیدوار است با رایزنی گسترده با اعضای شورای نگهبان و تأمین نظر 
آنهــا این طرح را به تأیید برســاند. اگر این طرح به تصویب نهایی و 
تأیید شورای نگهبان برســد قطعاً تفاوت هایی را با انتخابات گذشته 

مجلس شاهد خواهیم بود.
ولی آنچه که مهم اســت این اســت که در هر انتخاباتی ترجیح 
باید با مالک ها و معیارها و شــاخص ها باشــد نه خود اشخاص 
و قطعًا انتخابات اســتانی با توجه بــه نقش مهمی که به احزاب 
در ارائه لیســت های انتخاباتی داده است. شــاخص ها را بیشتر 
از اشــخاص مدنظر قرار خواهــد داد و برنامه محوری به جای 
شــخص محوری مورد توجه بیشــتری واقع خواهد شد و این 
موضوع بــه کارآمدی مجلس که در حال حاضر انتقادات زیادی 

به آن وارد می شود کمک خواهد کرد.

۱- نحوه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشســتگان در دستگاه های 
مختلف بررسی می شود. 

گویــا طرحی به این منظور از ســوی فراکســیون جوانان به مجلس 
ارائه و بزودی بررســی خواهد شد. گفتنی است قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان توسط بسیاری از دستگاه ها دور زده شد و بازنشستگان 

در این دستگاه ها باز بکار گرفته شدند.
۲- با هجوم ملخ ها به بخش هایی از کشور، توصیه به خوردن آنها در 

برخی از رسانه ها شدت گرفته است. 
گویا این رسانه ها خوردن ملخ را به دلیل فراوانی، خوشمزگی و حالل 
بودن، از دیدگاه متخصصان محیط زیست و سازمان خواروبار جهانی  

به همه توصیه می کنند.
 گفتنی اســت چندی پیش برخی رسانه ها با گران شدن گوشت نیز 
، گزارشی از تاثیر منفی گوشــت بر سالمتی مصرف کنندگان منتشر 

کرده بودند!
۳- اســتان همدان در سرانه مصرف دیتا جز آخرین های کشور است. 
گفته می شود در حالیکه دستگاههای دولتی از دولت الکترونیک سخن 
می گویند نســبت به توسعه زیر ساخت های الزم و پهنای باند برای 

این منظور کم توجه بودند.
گویا بسیاری از امتیاز های استان در زمینه تجهیزات و اعتبارات مربوط 
به این حوزه به دلیل پایین بودن سرانه استان از دست می رود. گفتنی 
است پیشتر از این بسیاری از دستگاه ها از پیش گامی از ارائه خدمات 

الکترونیکی و دولت الکترونیک سخن گفتند.

مانعی برای استعفای مدیران داوطلب 
نمایندگی مجلس وجود ندارد

 نــگاه اســتان همــدان بــه افــرادی کــه بــرای حضــور در انتخابات 
احســاس تکلیــف کردنــد و از پســت های مدیریتــی خــود اســتعفا 

داده انــد مثبــت اســت و مانعــی وجــود نــدارد.
ــون  ــا کن ــت: ت ــدان گف ــتاندار هم ــی اس ــی ـ امنیت ــاون سیاس مع
تعــدادی از مدیــران بــرای شــرکت در انتخابــات مجلــس شــورای 
اســالمی اســتعفای خــود را اعــالم کردنــد امــا مســؤوالن باالدســتی 

ــد. ــه نداده ان ــود را ارائ ــر خ نظ
ــه  ــرد: ب ــار ک ــارس اظه ــا ف ــو ب ــت در گفت و گ ــی آزادبخ مصطف
محــض مشــخص شــدن تعــداد کلــی اســتعفا ها و پذیرفتــه شــدن 

ــز آن هــا اعــالم خواهــد شــد. ــا نشــدن آن، ری ی
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدان ب ــتاندار هم ــی اس ــاون سیاســی ـ امنیت مع
بــرای انتخــاب مدیــران دولتــی شایسته ســاالری در اولویــت اســت 
تصریــح کــرد: مدیــران بایــد بــه سیاســت های دولــت اعتقــاد داشــته 
باشــند و در دوران حســاس امــور مربــوط بــه مــردم تســهیل شــود.

وی ادامــه داد: بایــد پاســخ اســتعفاها  مشــخص شــود تــا آنهــا نیــز 
ــد. ــن کنن ــای خــود را تدوی ــد برنامه ه بتوانن

ــرای  ــه ب ــرادی ک ــه اف ــتان ب ــگاه اس ــرد: ن آزادبخــت خاطرنشــان ک
ــت های  ــد و از پس ــف کردن ــاس تکلی ــات احس ــور در انتخاب حض
ــود  ــی وج ــت و مانع ــت اس ــد مثب ــتعفا داده ان ــود اس ــی خ مدیریت
ــتعفاها  ــت اس ــا اکثری ــاد ب ــال زی ــه احتم ــه ب ــا ک ــا آن ج ــدارد ت ن

موافقــت می شــود.

عملیات اجرایی تکمیل طرح پتروشیمی 
هگمتانه آغاز شد

ــده  ــان و نماین ــه مرحــوم عالقبندی ــا حضــور ورث  در نشســتی ب
ــرح و  ــده ط ــهامداران عم ــوان س ــران بعن ــیمی ای ــرکت پتروش ش
محمــد ناصــر نیکبخــت اســتاندار ســابق همــدان، ظاهــر پورمجاهــد 
معــاون اموراقتصــادی و توســعه منابــع استانداری،حســین افشــاری 
ــالب  ــور آب،آب و فاض ــع، ام ــران صنای ــدان و مدی ــدار هم فرمان
ــای  ــتان هماهنگــی ه ــط اس ــی ذیرب ــای اجرای ــتگاه ه ــر دس و دیگ
الزم بــه منظــور آغــاز عملیــات اجرایــی تکمیــل طــرح پتروشــیمی 

ــه بعمــل آمــد . هگمتان
ــن نشســت گفــت : علــت حضــور  محمــد ناصــر نیکبخــت در ای
ــدار  ــر م ــه همــدان را ب ــن اســت ک ــن جلســه ای ــروز در ای ــن ام م
توســعه مــی بینــم و علیرغــم اینکــه مســئولیتی در اســتان نــدارم بــا 
هماهنگــی و همــکاری اســتاندار محتــرم همــدان بدنبــال پیگیریهای 
ــرای  ــان ب ــوم عالقبندی ــه مرح ــور ورث ــال حض ــی بدنب ــتمر قبل مس
تکمیــل ایــن طــرح و بــه بهــره بــرداری رســیدن هــر چــه ســریعتر 

ــم. آن بودی
وی افــزود : ورثــه مرحــوم عالقبندیــان بعنــوان ســهامدار 
ــز  ــود نی ــهم خ ــش ازس ــون بی ــه تاکن ــرح ک ــن ط ــده ای عم
درایــن پــروژه آورده داشــته تصمیــم بــه تکمیــل طــرح و بهــره 
ــا  ــن راســتا ب ــان ســالجاری دارد و در ای ــا پای ــرداری از آن ت ب
انتخــاب پیمانــکار و ناظــر جدیــد کار اجرایــی عمــال از هفتــه 

ــی شــود. ــاز م ــده آغ آین

مهدی ناصرنژاد «

 سیل ویرانگر از ابتدای سال جاری به وسعت 
یک اقیانوس تقریباً تمام پهنه کشور بزرگمان را 
در بر گرفته اســت و شمال، شمال شرق، نقاط 
مرکزی، غرب، جنوب و جنوب شــرق هر کجا  
می خروشــد و پیش می رود آسیب و خرابی و 

زیان بر جای می گذارد.
ســیل عالوه بر اینکه مردم نقاط ســیل زده را از 
زندگی عادی ســاقط کرده و به خود مشــغول 
ساخته است، بخش بزرگی از عظیم ترین ارتش 
خاورمیانه و قوای دفاعی کشــورمان را نیز برای 
کمک به مردم و جلوگیری از خرابی های بیشتر، 
وادار ورود بــه عرصه های مقابله و دفاع کرده و 
کلیه سازمان های امدادرسان و ادارات مذکور را 
نیز با تجهیزات کامل در تمام حوزه های اجتماعی 
از جمله اسکان موقت، تأمین غذا، دارو، بهداشت 
و درمان، حمل و نقل و ســازندگی به طور ۲۴ 

ساعته به عرصه عمل کشانده است.
معموالً حوادث قهری کــه پیش می آید، عالوه 
بر ســازمان های موظف، قشــرهای مردم نیز به 

فراخور توانایــی خود به کمک همنوعان حادثه 
دیده می شــتابند و چنانچه عمق فاجعه بیشــتر 
باشد، احساسات و حس کمک رسانی دولت ها 
و ملت های گوناگون را نیز تحریک می کند، کما 
اینکه به رغم جلوگیری و مخالفت ســردمداران 
ضد بشــر آمریکایی در حادثه ســیل گسترده و 
ادامه دار کشــورمان، چندین کشــور آسیایی و 
اروپایی نشــان هایی از همنوع دوستی خود را در 
عرصه های بین الملل به نمایش گذاشتند و کمک 

کردند. 
حادثه سیل بی ســابقه ایران آنچنان دارای ابعاد 
گســترده و تأمل برانگیز است که هر شخصیت 
و عالم و مرجع تقلید مســلمین و نهاد دولتی و 
غیردولتی را به واکنش و چاره سازی برانگیخت 
و هر کس به تناسب اختیارات و امکانات تحت 
مدیریت خویش راهگشای کمک و حمایت از 
هموطنان سیل زده دستور و فرمانی به نهادها و 

سازمان های مسئول ابالغ کرد.
در واقع و به طبع ابعاد حادثه هر کس بر وظیفه 
قانونی و حاکمیتی و شــرعی و انسانی خویش 

قیام کرد و فراخوان عمومی داد آنگونه که دولت 
برای جبران خســارت آســیب دیدگان بودجه 
اختصاصــی تأمین کرد، مراجع تقلید بخشــی 
از وجوهات مردمی را که به آنها ســپرده شــده 
اســت به حادثه دیدگان زلزله اختصاص دادند، 
جمعیت هالل احمر، سازمان بهزیستی و کمیته 
امداد امام)ره( موجــودی انبارها و ذخایر خود 
برای مواقع بحران را رو کــرده و توزیع کردند 
و قشــرهای مــردم نیز که جای خــود دارند و 
مهربانانه پشت کار را گرفتند و البته که رسانه های 
سراســری و ملی و محلی کشورمان نیز دست 
به قلم و دوربین آوردند و با عزمی راســخ برای 
اطالع رسانی و آگاه سازی هموطنان دور و نزدیک 
از عمق فاجعه و درد و رنجی که دیگر هموطنان 
آسیب دیده تحمل می کنند، وارد عرصه عمل و 
صحنه های اصلی شدند ولیکن یک نکته از قلم و 
دوربین همکاران رسانه ای ما افتاده و مغفول مانده 
است، آنکه چرا باید به هموطنان در چنین مواقع 
کمک کنیم و دریغ نورزیم. یعنی اینکه گذشته از 
وظایف قانونی و شــرعی و انسانی، یک وظیفه 

ژورنالیســتی نیز بر گردن ما اهل رسانه  است تا 
موضوع را از بعد اقتصادی آن نیز بشــکافیم و 
بدانیم که حادثه سیل و هر حادثه ویرانگر با ابعاد 
ملــی یک وظیفه اقتصادی نیز برای همه ما قائل 
است، چرا که شریان های اقتصادی جامعه مانند 
عناصر و دانه های یک زنجیره دومینو با هم مرتبط 
و از هم متأثر است و چنانچه نخستین عنصر این 
دومینوی پیچیده و در هم تنیده آســیب ببیند و 
بیفتد تا آخرین عنصر دومینو سقوط خواهد کرد 

و بیشترین آسیب را خواهد دید. 
اینجا در این واقعه مردمان ســیل زده نخســتین 
عنصر این دومینوی طوالنی را تشکیل می دهند 
و شاید نخســتین آســیب و کوچکترین آن را 
تحمل کنند، ولیکن آخرین و بزرگترین آســیب 
از آن مهره آخر اســت که شاید فکر کند در امان 
اســت و مصون از این ویرانی و تخریب است 
و به همین نســبت است که اگر خود را ملزم به 
کمک هموطنان سیل زده بدانیم و همان مهره اول 
را دوباره استوار سازیم، جریان ایستادگی و امنیت 
اجتماعی و اقتصادی تــا آخرین مهره مرتب و 
تقویت خواهد شد حتی اگر کمک های ما بسیار 

کوچک و به ظاهر ناچیز باشد. 

 اقتصاد استان باید به سمت تعاونی ها سوق 
یابــد، بخش عمده ای از منابع دولت، از طریق 
اخذ مالیات تأمین می شود و از آنجا که مالیات 
یکی از مهمتریــن منابع تامین کننــده درآمد 
دولت ها محسوب می شــود می تواند تکیه گاه 
مطمئنی برای دســتیابی به اهــداف اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
اســتاندار همدان در نشســت با اعضای اتاق 
تعاون و مدیران شــرکت های تعاونی استان با 
اشــاره به اینکه تعاون یعنی حذف واسطه ها و 
تاکید بر تشــکل های مردمی گفت: تعاونی ها 
نگاه مردم محــور دارند و می تــوان با احیای 
شــرکت های تعاونی مشــکل سیستم توزیع 

اقالم مصرفی مردم را حل کرد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی، ظاهر پورمجاهد اظهار 
کرد: کارکرد نامناسب و ســاختار غیرمنطقی 
نظام توزیع موجب گران تر شــدن قیمت کاال 
و خدمــات، ایجاد نارضایتی و شــکل گیری 
انتظــارات غیرعقالنــی در تولیدکننــدگان و 
مصرف کنندگان و نوســان های شدید قیمت،  
عدم شــفافیت، کاهش قــدرت خرید مردم، 
آشــفتگی در بازار و شــکل گیری شبکه های 

غیررسمی توزیع در جامعه می شود.
وی افزود: فاصله بیــن تولیدکننده و مصرف 
کننده در شــبکه توزیع، راه سوء استفاده را باز 
کرده و واســطه ها تا می توانند از آب گل آلود 

در بــازار ماهی می گیرند لذا در این شــرایط 
هم دولت و هم مردم به دنبال راهی هســتند 
کــه بتوانند کاال را به قیمــت واقعی عرضه و 

خریداری کنند.
پورمجاهد ادامه داد: شــرکت های پویا و فعال 
با همکاری و پرداخــت به موقع مالیات خود 
ضمــن تامین بودجــه مورد نیــاز دولت این 
فرصت را فراهــم می آورند تا با دادن فرصت 
مناسب به واحدهای مشــکل دار، مشکل این 

واحدها نیز حل شود.
مدیرکل تعــاون، کار ورفاه اجتماعی اســتان 
همدان نیز با اشــاره به در اولویت قرار داشتن 
شــرکت های تعاونی در پرداخت تســهیالت 
اشتغالزا گفت: از ۹۸ میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت شده در دوره تسهیالت اشتغال فراگیر 
در اســتان ۳۵ میلیارد تومان آن به شرکت های 

تعاونی پرداخت شده است.
احمد توصیفیان ادامه داد: شرکت های تعاونی 

حــدود ۳۶ درصــد از کل مبلغ تســهیالت 
پرداختی فراگیر اســتان را به خود اختصاص 
داده که استان همدان دارای رتبه دوم کشوری 

در زمینه جذب این تسهیالت است.
وی افزود: از ابتدای طرح پرداخت تسهیالت 
روستایی تاکنون ۲۳۵ میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال روستایی پرداخت شده که ۱۸ میلیارد 
ریال از محل این تسهیالت نیز به شرکت های 

تعاونی اختصاص یافته است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان:

اقتصاد همدان باید 
تعاون محور شود

 مســئول راه انــدازی و مدیــر اجرایی 
دانشگاه دی هشــت )D8( از انجام مراحل 
نهایی فرایند راه اندازی این دانشــگاه خبر 
داد و گفت: با تصویب نهایی اساسنامه، این 

دانشگاه به زودی گشایش می یابد.
ســتار عزیزی در گفت و گو  با ایرنا اظهار 
داشت: در اجالس ۲ روزه ای که با حضور 
اعضای هیأت امنای دانشــگاه دی هشت و 

مراجع تماس ملــی ) Focal point( در 
۲۹ و ۳۰ آوریــل مصــادف بــا نهم و دهم 
اردیبهشــت ســالجاری در وزارت علــوم، 
تحقیقات و فناوری کشــورمان برگزار می 
شود، اساســنامه این دانشــگاه به تصویب 

نهایی می رسد.
وی خاطرنشــان کرد: آذر پارســال پیش 
نویس اساسنامه دانشــگاه دی هشت تهیه 

و به تصویب رســیده بود و پس از نهایی 
شدن اساسنامه دانشگاه و آیین نامه هیأت 
امنــا، این مرکز آموزش عالــی بین المللی 
مجاز به پذیرش دانشــجو می شود.عزیزی 
افزود: دانشــگاه بین المللی دی هشت از 
مهر امسال در ۱۲۰ رشته کارشناسی ارشد 
و دکتری از سراســر جهان دانشــجو می 
پذیرد.مدیر اجرایی دانشــگاه دی هشــت 

بین  دانشــگاه  امنای  هیأت  کرد:  یادآوری 
المللی دی هشــت مرکب از وزرای علوم 
دولت های عضو سازمان دی هشت است 
و مراجــع تماس ملی نیز نمایندگان دائمی 
از دولت های عضو ســازمان دی هشــت 
بــرای پیگیری امور دانشــگاه هســتند که 
بیشترشــان از بین معاونــان وزرای علوم 

اند. انتخاب شده 

بازسازی 
واحدهای مسکونی 
آسیب دیده از 
سیل آغاز شد

 با اولویت بندی و برنامه ریزی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی بازسازی واحدهای مسکونی 
به طور کامل تخریب شــده ناشی از سیالب 

فروردین امسال آغاز شد.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری همدان 
گفت: با توجــه به گزارش های ارســالی به 
وزارت کشور و درخواست تسهیالت بانکی، 
با ابالغ بانک مرکزی به بانک های استان مقرر 
شــد ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت 
در اختیار آســیب دیدگان ناشی از سیل قرار 

گیرد.
علیمــردان طالبی در گفت و گــو با ایرنا بیان 
کرد: این تســهیالت در مناطق شهری با سود 
پنج درصد و در مناطق روستایی با سود چهار 
درصد در اختیار آسیب دیدگان قرار می گیرد.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری همدان 

اضافــه کــرد: برنامه ریــزی و اولویت بندی 
برای اختصاص این میزان تســهیالت توسط 
بنیــاد مســکن انقالب اســالمی صورت می 
گیرد و اولویت نخســت اختصاص تسهیالت 
به واحدهای مســکونی به طور کامل تخریب 
شده است.طالبی بیان کرد: در مرحله نخست، 
نظارت فنی، آواربرداری و نقشــه فنی توسط 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی صورت گرفته 
و مالک خانه تخریب شــده وجهی بابت این 

خدمات ارایه نمی دهد.
وی ادامــه داد: بــا توجه بــه مصوبات کمیته 
سازندگی، بازســازی و نوسازی مناطق سیل 

زده کشــور و کارگروه متناظر آن در اســتان 
ها مقرر شــد صدور پروانه ساختمان در شهر 
و روســتا برای واحدهایی کــه از طریق بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی خدمات دریافت می 

کنند رایگان شود.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری همدان 
اظهار داشــت: این پروانه ساختمان بر اساس 
زیربنای ملک قبل از بروز سیل صادر می شود.
طالبی ادامه داد: دولت متعهد به پرداخت هزینه 
صدور پروانه ســاختمانی به شــهرداری ها و 
دهیاریها برای نوســازی واحدهای مسکونی 

آسیب دیده شده است.

آغاز شمارش معکوس برای گشایش دانشگاه بین المللی دی 8
■ نخستین دانشگاه بین المللی استان سطح دکتری از سراسر جهان دانشجو می پذیرد

چرا باید به هموطنان سیل زده کمک کنیم؟!

ادامه بارش های رگباری تا هفته آینده
 کارشــناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی استان همدان از 
پایداری جو حاکم در استان و بارش های رگباری تا اواسط هفته آینده 

خبر داد.
شــهرام حکیمی در گفت وگو با ایسنا، با اعالم این خبر اظهار کرد: با 
توجه به آخرین اطالعات و نقشه های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده 
بارش و ورود سامانه بارشی جدید دیگر پیش بینی نمی شود و این جو 

پایدار خواهد ماند.
حکیمی با اشــاره به پایداری دمای هوا در برخی از نقاط عنوان کرد: 
انتظار می رود که این کاهش دما در برخی از نقاط استان پایدار بماند و 
به جزء بارش های موقت و رگباری، پدیده مهم دیگری تا اواسط هفته 

آینده پیش بینی نمی شود.
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خبر خبر

جبران غفلت ۴ دهه گذشته نسبت به محیط زیست

 مســئول حقوقی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه غفلت 
۴دهه گذشــته نسبت به محیط زیست را باید با کار مداوم و برنامه ریزی درست جبران 

کرد، گفت: پیگیر احیای تاالب »آق گل« هستیم.
به گزارش مهر، محمد کاظمی در نشســتی با مدیرکل محیط زیست استان همدان که در 
اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان همدان برگزار شد، گفت: برای احقاق حق آب 

تاالب آق گل و احیای این تاالب ارزشمند تالش می کنیم.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه زندگی سالم ما در گرو داشتن 

محیط زیست سالم است، گفت: مسئوالن و مردم همه در این مسئله مسئولیم زیرا سالمت 
مردم در سال های گذشته به خاطر حفظ نکردن محیط زیست دچار آسیب شده است.

کاظمی ادامه داد: آموزش عمومی و تالش در راستای حفظ محیط زیست از طریق همه 
آحاد جامعه و گفتمان سازی در این حوزه الزامی اجتناب ناپذیر است.

وی بیان کرد: جلوگیری از قطع درختان به بهانه جاده سازی و توسعه، اختصاص پشت 
بام ها و فضاهای شــهری به فضای سبز، فرهنگ سازی توسط تریبون داران و رسانه های 
جمعی و اقدام مؤثر ســازمان حفاظت محیط زیســت برای آموزش مردم و حفظ شاکله 

محیط زیست استان از جمله مسائلی است که توجه عمومی را می طلبد.
مسئول حقوقی فراکسیون محیط زیســت مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه توجه به 

مســئله محیط زیســت و آب از اولویت های دولت دوازدهم است، افزود: در فراکسیون 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی مسائل محیط زیست را پیگیری می کنیم و جلسات 
متعددی در این باره داشته ایم تا بتوانیم جنگل ها و تاالب ها و فضای سالم زیست مردم و 

موجودات را حفظ و نگهداری کنیم.
وی تاکید کرد: غفلت چهار دهه گذشــته نســبت به محیط زیست را باید با کار مداوم و 

مستمر و برنامه ریزی درست جبران کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان همدان نیز در این نشست به معرفی مناطق تحت 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان و گونه های جانوری و گیاهی شاخص 

استان پرداخت و مسائل مبتال به محیط زیست را تشریح کرد.

مدیرکل راهداری:
 باران 770 میلیارد ریال 

به جاده های همدان خسارت زد
 بر اثر بارش های سیل آسای نوروز امسال تاکنون ۷۷۰ میلیارد ریال 
به راه های جاده ای اســتان خسارت وارد شده و این آمار همچنان در 

حال افزایش است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان با اشــاره به اینکه در 
این بارش ها ۸۵۰ کیلومتر از راه های اســتان آســیب دید، افزود: در 
بارش های اخیر به راه های جاده ای همدان آســیب زیادی وارد شد، 

اما این صدمه، پیکره راه های استان را تحت تاثیر قرار نداد.
مصطفی پناهنده با اشــاره به اینکه بارش های اخیر برخی از راه ها را 
از بین برد، ادامه داد: با کار شــبانه روزی ۵۱۶ تن از کارکنان راهداری 

استان این راه ها بازگشایی شدند.
پناهنده با بیان اینکه بارش های نوروز امســال به ۵۲۸ دهنه پل آسیب 
وارد کرد، گفت: به دلیل جابجایی خاک، رانش زمین در نقاط مختلف 
اســتان به مرور در حال اتفاق است و از این رو برخی از خسارات به 
تازگی رخ می دهد.وی اضافه کرد: گردنه اسدآباد، گرین و بسیاری از 

راه های روستایی استان درگیر رانش زمین هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه بهسازی راه ها 
زمان و فصل خود را می طلبد، ادامه داد: ۲۸۵ دستگاه از ماشین آالت 
سبک و سنگین راهداری همدان در حال لکه گیری و بهسازی راه های 

استان هستند.
وی عنوان کرد: حجم بارش ها به گونه ای بود که بیش از ۱۲ هزار تن 
شن و نمک برای بازگشایی راه ها استفاده شده است و این نمک پس 

از نفوذ، موجب فرسایش آسفالت می شود.
پناهنــده با بیان اینکــه گرفتگی کانال و آبگرفتگی جاده، مســیر راه 
روستای سوالن را مسدود کرد، افزود: برای بازگشایی مسیر آب، جاده 

تخریب شد و پس از اصالح دوباره این راه ساخته می شود.
وی با اشاره به تخریب راه منطقه گردشگری مریانج بر اثر رانش زمین، 
تاکید کرد: راه این منطقه را شــهرداری ساخته است و نگهداری آن به 
عهده راهداری نیســت.پناهنده با اشاره به اینکه میانگین عمر ناوگان 
اتوبوس های جاده ای اســتان کمتر از ۹ ســال است، گفت: در ۹ ماه 
گذشــته نزدیک به ۳۱ هزار حلقه الســتیک بین ناوگان حمل و نقل 

عمومی که رانندگان آن ها کارت هوشمند دارند توزیع شده است.
وی تاکیــد کرد: با توجه به اهمیت گردنه اســدآباد به عنوان یکی از 
پرترددترین محورهای اســتان، تصمیم داریم امسال باندهای رفت و 
برگشت این جاده را جداسازی کنیم.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان همدان اضافه کرد: ۱۰۶ نقطه حادثه خیز استان در سال 

گذشته شناسایی شد که تا کنون خطر ۳۶ نقطه برطرف شده است.
وی ادامه داد: ۷۰ نقطه حادثه خیز دیگر نیازمند اصالح هندسی است 

که در صورت تامین اعتبار، خطرات این نقاط نیز بر طرف می شود.

در پایان سال 97 محقق شد
صرفه جویی 1۴0 میلیون لیتری 

مصرف بنزین در منطقه همدان
 در پایــان ســال ۹۷ آمارها حاکی 
از صرفه جویــی افزون بر ۱۴۰میلیون 
لیتری مصرف فرآورده بنزین از طریق 
تنوع بخشي به سبد سوختي خانوارها 
و جایگزین کــردن آن با CNG  در 

منطقه همدان است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
پخــش فــرآورده های نفتــی منطقه 

همــدان، ، مدیر منطقه همدان  با اعــالم این خبر گفت: در ۳۶۵ روز 
ســال گذشــته، ۱۴۰ میلیون و ۵۷۰ هزار متر مکعب سوخت پاک در 

جایگاه های استان همدان عرضه و به مصرف رسید.
امین روســتایی ادامه داد: هم اکنون از ۲۵۰ نازل عرضه سوخت گاز 
طبیعی فشرده در منطقه ۲۱۱ نازل فعال بوده و به طور میانگین در سال 
گذشته از هر نازل ۷۳۲ هزار متر مکعب سوخت به کپسول خودروها 

تزریق شده است.
مدیر منطقه همدان یادآور شــد: بیشترین میزان سوخت سی ان جی 
تحویلی در ســال ۹۷ بــه ناحیه مرکزی )همــدان، فامنین و قهاوند( 
اختصــاص یافته که با رقمی بالغ بر ۶۴ میلیون متر مکعب حدود ۴۰ 

درصد از رقم کلی را شامل می شود.
روســتایی افزود: در حال حاضر در ۴۷ جایگاه منطقه همدان سوخت 
گاز طبیعی فشــرده عرضه می شــود که از این تعداد ۲۴ جایگاه تک 
منظوره )ســی ان جی( و ۲۳ جایگاه دیگر دومنظوره )فرآورده مایع و 
سی ان جی( است.وی  تاکید کرد: با توجه به وجود ذخایر عظیم گاز 
طبیعي در کشــور عزیزمان از سویي و مزیت هاي فراوان اقتصادي و 
زیســت محیطي مصرف گاز طبیعي فشرده براي مصرف کنندگان از 
سوي دیگر، گرایش عمومي به سمت مصرف این فرآورده با ارزش را 

روز بروز بیشتر مي سازد. 

مرحله دوم طرح ملی وارنیش فلوراید 
در مدارس نهاوند اجرا شد

 مدیر شــبکه بهداشت و درمان نهاوند از اجرای مرحله دوم طرح 
ملی فلورایدتراپــی برای ۱۷ هزار دانش آموز در مدارس شهرســتان 

نهاوند خبر داد.
مومنعلی دارابی در گفت وگو با قارس از مرحله دوم طرح ملی وارنیش 
فلوراید در مدارس نهاوند خبر داد و اظهار کرد: مرحله دوم طرح ملی 
فلورایدتراپی برای ۱۷ هزار دانش آموز در مدارس شهرســتان نهاوند 
اجرا شــد. وی با بیان اینکه دانش آموزان مقطع ابتدایی زیر پوشــش 
طرح وارنیش فلوراید قرار دارند و از خدمات طرح ارتقای ســالمت 
دهان و دندان بهره  مند می شوند گفت: این طرح به منظور پیشگیری از 
پوسیدگی دندان به صورت رایگان در بین ۱۷ دانش آموز دختر و پسر 

از مقطع پیش دبستانی و دبستان اجرا شده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند با اشاره به اینکه در طول اجرای 
این طرح آموزش های الزم توســط کارشناســان بهداشت مدارس و 
مراقبان ســالمت به دانش آموز ارائه می شود افزود:  پس از این مرحله 
به کمک تیم اعزامی کارشناسان مراقب سالمت وارنیش فلوراید اجرا 

می شود.

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان در نظر 
دارد تعدادی گوساله نر قطع شیر را از طریق مزایده 
عمومی بفروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت 
به مدت یک  آگهی  تاریخ چاپ  از  مزایده  در  شرکت 
هفته به محل مزایده واقع در مالیر روستای آورزمان 
همدان  پگاه  دامپروری  و  صنعت  و  کشت  شرکت 

مراجعه نمایند.
 اطالعات بیشتر  آدرس اینترنتی:

      www.proteinhamedan.pegah.ir

مدرک تحصیلی وحید بیاتی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 
10۴ صادره از تویسرکان در مقطع کارشناسی رشته حسابداری 

صادره از واحد دانشگاهی تویسرکان با شماره 2876 مفقود 
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی هستی زنگنه فرزند مجید به شماره ملی 
3920797۴01 رشته ریاضیات و کاربردها دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 971211702۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی مریم عباسی زاده فرزند ولی ا.. به شماره ملی 
1660302153 کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 97131۴2007 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی محمدرضا احمدی فرزند حسن به شماره ملی 
3920517301 رشته مکانیک دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 92322165002 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد.

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(
مناقصه شماره 2-98 یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان 

 C.G.S موضوع مناقصه: طرح راه دسترسی و ترمیم و بهسازی ایستگاه
ماهنیان رزن 

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از 
طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر کار:
نوزده  و  میلیارد  )شش   6/019/908/986 پروژه  اولیه  برآورد  مبلغ   -1

میلیون و نهصد و هشت هزار و نهصد و هشتاد و شش( ریال می باشد.
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300/996/000 )سیصد میلیون و نهصد 
و نود و شش هزار( ریال می باشد که به صورت یکی از تضامین قابل قبول 

معتبر در آیین نامه معامالت دولتی می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 200 روز می باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 12 روز مهلت 
دارند ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به 

دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
یکشنبه  روز   11 ساعت  تا  حداکثر  کیفی  ارزیابی  پاکات  تحویل  تاریخ 

1398/2/22 می باشد.
محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان 
همدان طبقه اول اتاق 207 امور قراردادها می باشد. تاریخ بازگشایی پاکات 

مالی متعاقباً در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن: ۴-38260571، 8-38261075 دورنویس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

شماره مجوز: ۴۴1.1398

آگهی تجدید مناقصه عمومی )مرحله دوم( نوبت اول 

روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستائی  استان همدان 

شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال 1398 از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل 

همکاری دارند واگذار نماید .
 نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

 انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
 ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90 روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.

 تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123۴02/ت 50659/ه مورخ 139۴/09/22 هیأت وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
 کلیه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 98/2/5 تا مورخ 98/2/9 دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک 
الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 1398/2/21 نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت 

در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1398/2/21 به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
 بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز یکشنبه مورخ 1398/2/22 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامالت این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.

  متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .
 الزامیست پیمانکار بر اساس صالحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصالح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط 

مي گردد .
 به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل 

شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.

 ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
 برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .

 آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
www.iets.mporg.ir :  پایگاه اطالع رساني مناقصات کشور 

www.Abfarhamedan.ir  :  شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان 

شماره مناقصه : 97۳079
روز پنجشنبه مورخ :1۳98/2/5

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه
)ماه( 

مبلغ ضمانتنامه شاخص تعدیلمبلغ اولیه    )ریال(
)ریال(

تهیه مصالححداقل رتبه

اجرای خط انتقال، فنس 
کشی و تجهیز چاه شماره 2

کلیجه و 
جامیشلو

پیمانکارآب123.950.000دارد۴2.۴78.3۴5.569رزن

اجرای خط پمپاژ با لوله 
GRP و تجهیز و فنس 

کشی چاه شماره 2

پیمانکارآب283.800.000دارد۴5.675.556.123رزنکرفس

اجرای خط انتقال،فنس 
کشی و تجهیز چاه جدید

پیمانکارآب16۴.150.000دارد63.282.712.57۴مالیرکهکدان

اجرای خط برق و نصب 
ترانس چاه های جدید

زرقان/فیض 
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بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

 نهاوند- معصومه کمالوند- خبرنگار همدان 
پیــام: بازار روز جدید نهاونــد در ابتدای بلوار 
شهید بهشــتی محوطه تعاون روستایی نهاوند 
در اوایل بهمن ۹۷ افتتاح و قرار شــد ۸۰ غرفه 
موجــود در این بازار به عرضه میوه و کاالهای 
اساســی مردم با قیمتی نازل تــر و تنظیم بازار 

اقدام شود. 
شورای شــهر هم وعده ساماندهی و تجهیز و 
توسعه امکاناتی از قبیل پارکینگ ، سرویس های 
خدماتی، سردخانه، اینترنت رایگان... را مطرح 
کرد تا سایر کسبه های سعدی هم به این جرگه 
اضافه شــود و تکلیف بازار روز نهاوند روشن 

شود. 
 این وعده ها اجرا نشد، کسبه های سعدی هم 
نیامدند و در حال حاضرهم تنها حدود۲۰غرفه 

این بازار فعال فعال است.
کســبه های بازار ســعدی که بیش از ۱۰سال 
در مرکز شــهر بــه عنوان مرکز فــروش میوه 
فعالیت داشتند هم در۳ بازه زمانی برای مهلت 
تخلیه،اقدام و واکنشی از سوی کسبه انجام نشد 
و در نهایــت از طریق قوه قهریه و با دســتور 
دادستان بازار سعدی اوایل اسفند ۹۷ پلمب شد.

 کســبه های خیابان سعدی هم دستفروشی را 
به انتقال بســاط شان به بازار روز ترجیح دادند 
و این بار وسعتی از خیابان سعدی که در مرکز 
شــهر قرار گرفته و از جمله مناطق شلوغ و پر 
تردد شهر محسوب می شــود را هم به بساط 

خود اختصاص دادند.
تیــر خالصــی که می شــد دستفروشــان را 
ســاماندهی کند خیلی راحت با مســالمت و 
مماشــات به فرصت مجددی برای کســبه و 
دستفروشان، ســد معبرها آن هم به بهانه سال 
جدید و شلوغی بازار تبدیل شد و نتیجه آن هم 
چیزی جز کمک به اجرا نشــدن و به سرانجام 

نرسیدن بازار روز جدید نشد.
بازار روز جدید هم با کمتر از نیمی از ظرفیت 
فعلی ادامه کار می دهد این در حالی اســت که 
هزینه بخش خصوصی در این بازار حدود یک 
میلیارد تومان بوده اما آنچنان که 
انتظار می رفت حمایت نشــد و 
کاسبان سعدی هم نیامدند برخی 
بیکاری را ترجیح دادند و برخی 
هم به بساط گسترانی در سعدی 

ادامه فعالیت دادند. 
یک طــرف ناکامی ایــن انتقال، 
دستفروشــانی هستند که حاضر 

به انتقال نشــدند و ســرانجام نافرجام ترمینال 
جدید را تکرار کردند و باز هم بی برنامه گی در 
اجرای یک اقدام و مصوبه سرمایه گذاری بخش 

خصوصی را ناکام کرد.
طرف دیگر هم ســیمای شهری و سد معبر و 
وضعیت غیرقابل قبول برای سیمای شهری و 
حقوق شهروندی و ... است که شرایط موجود 
تردد را در مرکز شــهر برای تاکســی های این 
مسیر و هم شهروندان و مراجعه کنندگان دشوار 

کرده است. 
مصوبــه تغییر و انتقــال بازار روز ســعدی 
بزرگترین محل عرضه میــوه و تره بار درون 

شــهری نهاوند، به بازار روز جدید نهاوند با 
یک میلیارد هزینه نه تنها نتوانست به افزایش 
کیفیت خدمات شهری کمکی کند بلکه با بی 
توجهی ، بی برنامگی متولیان و کارشناســی 
نبودن مراحل اجرای ایــن مصوبه و طوالنی 
شــدن این پروسه ، به مشــکل عمده ای در 

مدیریت شهری تبدیل شد. 
این شرایط کار را برای اجرای پیاده راه سعدی 

توسط شهرداری هم دشوار تر خواهد کرد. 
نظیر ایــن اقدام که بارها نســبت به تکرار آن 
توســط کارشناســان و صاحبان تجربه در این 
حوزه تذکر داده شــد ترمینــال قدیم و جدید 

نهاوند بود که ۱۱میلیارد هزینه بخش خصوصی 
با گذشت ۴سال از افتتاح آن هنوز ظرفیت قابل 
توجهی از این موقعیت بال استفاده مانده است 
و ترمینال فرســوده فجر بدون هیچ امکانات و 

شرایطی فعال است. 
زهر کارهای غیر کارشناســی ســبب شده تا 
ســرمایه گذار بخش خصوصــی ازهراس بی 
پشــتوانه گی و حمایت متولیان در شهرستان 
نتواند برای توســعه امکانــات و خدمات در 
شهرستان فعالیت کند و همچنان فراش فرش 
قرمز برای ســرمایه گذار بخش خصوصی در 

نهاوند در حد شعار بماند.

انتقال نافرجام
■ بازار روز جدید نهاوند با هزینه یک میلیاردی سرمایه گذار بخش خصوصی 

پس از ۴ماه با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعال است.
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خبر

تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــأت ورزشــی قایقرانــی شهرســتان کبودراهنــگ درتاریــخ 1398/01/25 بــه شــماره ثبــت 87 بــه شناســه ملــی 1۴008269350 ثبــت و امضــا ذیــل 
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 

1 - موضــوع :برنامــه ریــزی در جهــت رشــد و توســعه کمــی و کیفــی رشــته ورزشــی قایقرانــی )از ســنین پایــه تــا حرفــه ای(و تــالش در راه ایجــاد ســاختار مــدرن نظیــر آکادمــی قایقرانــی 
و موسســات آموزشــی رشــته ورزشــی قایقرانــی، رعایــت مفــاد اساســنامه جهانــی، کنفدراســیون آســیا و فدراســیون قایقرانــی ج.ا.ا، تــالش در جهــت تعمیــم، گســترش و توســعه پایــدار 
ــا بکارگیــری مربیــان و کشــف، جــذب و پــرورش اســتعدادها و نظــارت و کنتــرل برنامــه و جلوگیــری از فعالیــت غیــر مجــاز اشــخاص حقیقــی و  رشــته ورزشــی قایقرانــی شهرســتان ب
ــا هــدف  ــام آوران شهرســتان ب حقوقــی در امــور رشــته ورزشــی قایقرانــی، برنامــه ریــزی در جهــت جلــب نظــر و مشــارکت مقامــات ومســئولین شهرســتان وتکریــم پیشکســوتان و ن
الگوســازی بــرای جوانــان، نظــارت بــر امــر توســعه باشــگاه داری درســطح شهرســتان و تشــویق بخــش خصوصــی در جهــت ســرمایه گــذاری در رشــته ورزشــی قایقرانــی و ایجــاد زمینــه 
ــان، داوران  ــش مربی ــی هیــأت شهرســتان، تــالش در جهــت ارتقــا ســطح دان ــوان مال ــه، ایجــاد زمینــه و بسترســازی مناســب جهــت افزایــش ت مشــارکت مردمــی و کمکهــای داوطلبان
و دســت انــدرکاران رشــته ورزشــی قایقرانــی درســطح شهرســتان براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی وملــی ازطریــق تدویــن برنامــه جامــع آموزشــی وباهماهنگــی کمیتــه آمــوزش 
فدراسیون،کوشــش دربهــره بــرداری ازخدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پیشــبرد دررشــته ورزشــی قایقرانــی وترغیــب وحمایــت آنــان درحــدود قوانیــن و مقــررات. ثبــت موضــوع فعالیــت 

موسســه مذکــور، بــه منزلــه اخذوصــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
 2 - مدت فعالیت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

3 - مرکزاصلــی موسســه: اســتان همــدان، شهرســتان کبودرآهنــگ، بخــش مرکــزی، شــهر کبودرآهنــگ، میــدان جانبــازان، بلــوار امــام خامنــه ای، بــن بســت دبیــران، پــالک 0، طبقــه 
ــتی 65518۴5137  اول کدپس

۴ - نخســتین مدیــران : آقایــان امیــر طاقتــی احســن باکدملــی ۴032006679 بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیــأت مدیــره، ســیدعبداهلل جعفــری باکدملــی ۴0201500۴۴ بــه ســمت نایــب 
رئیــس هیــأت مدیــره، محســن عالمــی نیکــو باکدملــی ۴032331189 بــه ســمت دبیــر هیــأت و خانــم معصومــه ایمانــی باکدملــی ۴032331359 بــه ســمت خزانــه دار هیــأت همگــی اعضای 

اصلــی بــرای مــدت ۴ ســال انتخــاب گردیدنــد. 
5 - دارنــدگان حــق امضــاء : اســناد بانکــی و اوراق بهــادار و تعهــدآور هیــأت بــا امضــای ثابــت خزانــه دار و امضــای رئیــس هیــأت و در غیــاب رئیــس هیــأت، نایــب رئیــس و در غیــاب نایــب 

رئیــس، دبیــر هیــأت، قابــل اقــدام اســت ضمنــًا کلیــه مکاتبــات عــادی اداری)غیرتعهــدآور( بــا امضــای رئیــس هیــأت و در غیــاب وی، نایــب رئیــس یــا دبیــر هیــأت انجــام مــی پذیــرد.
 6 - روزنامه همدان پیام جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 

7 - اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه به استناد مجوز شماره 226/2/239 مورخ 1398/01/18 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان آگهی گردیده است. 
)۴۴3۴02(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

ان
رلم

خبرخبرپا

رهبر معظم انقالب :
توطئه آمریکا در قضیه نفت 

بی پاسخ نخواهد ماند

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از کارگران اعالم 
کردند که دشمنی و توطئه آمریکا در قضیه نفت بی پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش ایسنا، حضرت آیت ا... خامنه ای در آغاز هفته کار و کارگر 
در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف، کار جهادی و بی وقفه 
را از شــرایط مهم رونق تولید و تحقق راهبــرد عزت آفرین اقتصاد 
مقاومتی خواندند و با تأکید بر لزوم رســیدگی به مســائلی همچون 
امنیت شغلی و مزد و احترام به کارگران افزودند: دشمن برای به زانو 
در آوردن ملت ایران بر فشار اقتصادی متمرکز شده است اما بداند این 
ملت هیچگاه به زانو در نمی آید و ضمن اســتفاده از فرصت تحریم 

برای رشد و شکوفایی، دشمنی های امریکا را بی پاسخ نمی گذارد.
رهبر انقالب اسالمی دیدار امسال با کارگران را با توجه به سال »رونق 
تولید«، دارای اهمیت بیشــتری دانستند و با تشبیه کار به بهار به عنوان 
زمینه ای برای بروز ظرفیتها و اســتعدادها گفتند: کار یک ارزش واال 
است و این موضوع باید به یک فهم عمومی در جامعه تبدیل شود تا 

جایگاه ارزشمند کارگر نیز شناخته شود.
حضــرت آیت ا... خامنه ای یکــی از عوامل تحقق رونق تولید را کار 
جهادی و فوق العاده دانســتند و افزودنــد: رونق تولید یکی از ارکان 
اصلــی اقتصاد مقاومتی اســت و اگر اقتصاد مقاومتی محقق شــود، 
تصمیم های سردمداران امریکایی و صهیونیستی درباره نفت و مسائل 

اقتصادِی دیگر، تأثیرگذار نخواهد بود.
ایشان خاطرنشــان کردند: »رونق تولید«، »حمایت از کاالی ایرانی«، 
»تحرک کاری« و »اقتصاد مقاومتی« در واقع زمینه ســاز عزت ملی و 

نفوذناپذیری در برابر تصمیم های بیگانگان خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه عزت ملی یکی از اولویت ها و 
مسائل اصلی هر ملتی است، گفتند: ملتها هیچگاه راضی نخواهند شد 

تا تحت تأثیر و نفوذ تصمیمات دشمنان خود قرار گیرند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به ادعاهای مقامات امریکایی و 
صهیونیستی افزودند: آنها می گویند دشــمن نظام جمهوری اسالمی 
هستیم و با ملت ایران دشمنی نداریم اما دشمنی با جمهوری اسالمی، 
دشمنی با ملت ایران است زیرا جمهوری اسالمی به کمک و مدد مردم 

برپاست و اگر کمک مردم نبود، جمهوری اسالمی نبود.
ایشان با اشاره به توطئه های گوناگون دشمنان ملت ایران در چهل سال 
گذشته از جمله تمرکز بر موضوع کار و کارگر و شکست این تالشها، 
تأکید کردنــد: ملت ایران به ویژه کارگران در همه این موارد، بر دهان 

دشمن زدند و او را مأیوس کردند.

هم مرد دفاع و هم مرد مذاکره ایم

 رئیــس جمهور با تأکیــد بر اینکه امروز راهی جز ایســتادگی و 
مقاومت در برابر متجاوز وجود نــدارد، تصریح کرد: آمریکایی ها در 
طول ۴۰ ســال گذشته هر روز توطئه جدیدی علیه ملت بزرگ ایران 
طراحی و اجرا کردند و همواره شکســت خورده و باز هم شکست 

خواهند خورد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جلسه 
هیأت دولت با بیان اینکه آمریکایی ها از روز دوشنبه تبلیغات جدیدی 
را برای فشــار بر ملت ایــران آغاز کردند، گفــت: البته آمریکایی ها 
اقدامات جدی خود را از اردیبهشــت پارسال و مقدمات آن را از دی 
ماه ۹۶ شــروع کرده بودند و هــر روز هم یک اقدام خالف قانون در 
عرصه های بین المللی، سیاسی، تبلیغاتی و بویژه اقتصادی برای فشار 
علیــه ملت ایران انجام می دهند.روحانی با تأکید بر اینکه آمریکا تا به 
امروز در صحنه بین المللی، منطقه ای، سیاســی و تبلیغاتی در اقدامات 
خود ناموفق بوده،  اظهار داشــت: آمریکایی ها در صحنه اقتصادی نیز 
به اهداف مورد نظر موردشــان نرسیده و نخواهند رسید، البته طبیعی 
است که با فشارهای خود مشکالتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد 
کنند، اما ملت ایران به خوبی می دانند که در مقابل اقدامات غیرقانونی 

متجاوزین، راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما همواره مرد مذاکره و دیپلماســی بوده 
همانطوری که مرد جنگ و دفاع هستیم مذاکره در صورتی میسر است 
که همه فشارها برداشته شده، از اقدامات غیرقانونی خود عذرخواهی 
کنند و احترام متقابل وجود داشــته باشد. بدون تردید قبول خواسته 
فرد چاقوکشــی که به زور و به دروغ به دنبال مذاکره است، مطمئناً به 
جایی نخواهد رسید و ما با فرد چاقوکش و فرمول چاقوکشی مذاکره 

نمی کنیم و قبول چنین مذاکره ای به معنای ذلت و تسلیم است.

ایران با اروپا درباره تنگه هرمز وارد مذاکره جدی شود
 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که ایران باید 
در مورد تنگه هرمز با دبیر کل سازمان ملل و اتحادیه اروپا وارد مذاکره جدی 
شــود.به گزارش ایسنا، حشــمت ا... فالحت پیشه در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشت:»ایران باید در مورد تنگه هرمز با دبیر کل سازمان ملل و بازیگرانی 

همچون اتحادیه اروپا وارد مذاکره جدی شود.«
وی همچنین در توئیتی دیگر نوشــت: »کشورها فریب وعده پمپئو را نخورند 
آینده ثابت خواهد کرد امارات و عربستان ناپایدارترین منابع نفت دنیا خواهند 
بود.«چند روز گذشــته کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم کرد که آمریکا معافیت ۸ 
کشور برای خرید نفت ایران را تمدید نخواهد کرد موضوعی که با واکنش وزیر 
نفت در مجلس رو به رو شــد و او تاکید کرد که خواب آمریکا برای به صفر 

رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نخواهد شد.

آمریکایی ها بیشتر به دنبال جنگ روانی هستند
 رئیــس دفتــر رئیس جمهــور گفــت: معلوم اســت اعالم کاخ ســفید، 
محدودیت هایی برای ایران بوجود می آورد، اما آنها بیشتر دنبال جنگ روانی و 

دنبال تبلیغات گسترده هستند.
به گزارش ایســنا، محمود واعظی در پاســخ به پرسشی درباره تصمیم آمریکا 
در عدم تمدید معافیت های نفتی ایران، گفت: در جلسه امروز مهم ترین بحث 
درباره تصمیم اخیر آمریکا بود. اعالم کردیم این تصمیم قطعا مانع فروش نفت 
ایران نخواهد شد و بعد از تصمیم روز دوشنبه آمریکا باید در جلسه دولت به 

این مسائل می پرداختیم، چرا که این موضوع از دو بعد مهم است.
وی افزود: اول اینکه از نظر سیاست خارجی مهم است که همه باید در دولت 
دید یکســان به این مساله داشته باشیم و از سوی دیگر باید گزینه های مختلف 

که در گذشته تدوین کرده بودیم را بررسی کنیم.

سپاه و انقالب در برهه خطیری قرار دارند
 فرمانده نیروی قدس ســپاه با اشاره به اینکه ســپاه نعمت بزرگی است و 
مرکز رویش ارزش ها است گفت: سردار سالمی به پاکی و سعه صدر در سپاه 
شــهرت دارد. پاکی را به خوبی در او می بینیم و من او را در پاکی به شــهید 

باکری تشبیه می کنم.
به گزارش ایسنا، قاسم سلیمانی اظهار داشت: مالک فرماندهی در سپاه پیوسته 
دعای معروف امام سجاد )ع( است که این امر هم در فرماندهان قدیمی و هم 
در فرمانده عزیز که عزیز هم نام داشت و هم در فرمانده عزیز جدید ما وجود 

داشته و جاری و ساری است.
وی افزود: ســپاه افتخــار می کند که از نعمت والیت بعنــوان فرمانده کل قوا 
برخوردار است. البته این نعمت مختص نیروهای مسلح است و افتخار بزرگی 

در شغل با عظمت پاسداری است.

ایران و جهان در هفته ای که گذشت
مهدی آقایانی «

 در ستون رویداد هفته ،تالش خواهیم کرد اخبار مهم حوزه سیاسی 
و بین المللی را در هفته ای که گذشت به صورت مختصر مرور کنیم.

 سفر رئیس جمهوری به اهواز، لرستان و ایالم 
در این هفته حجت االسالم حسن روحانی به منظور بازدید از مناطق 
سیل زده وارد استان خوزستان ،ایالم و لرستان شدند. وی در این سفر 
از مناطق آســیب دیده بازدید کردند همچنین عنوان کردند که هر چه 
زودتر، لوازم زندگی آســیب دیدگان از ســیل باید تأمین شود، رئیس 
جمهور در برخی از  مناطق سیل زده حضور یافت و اظهار کرد دولت 

تا اتمام، بازسازی خرابی ها در کنار مردم خواهد ایستاد.
 ایتالیا و فرانسه بر پایان درگیری ها در لیبی تأکید کردند 
وزیران امور خارجه ایتالیا و فرانســه در یک نشســت خبری عنوان 
کردند که شرایط نظامی به وجود آمده در لیبی، هر چه بیشتر مسائل را 
پیچیده کرده و توقف فوری درگیری های مسلحانه را خواهان هستند 
و عنوان کردند که باید هر چه زودتر گفتگوهای سیاســی آغاز شود. 
در این ارتباط ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کرد که تا به حال در 

درگیری های لیبی ۲۲۰ تن کشته و هزار تن نیز زخمی شده اند.
 حسین سالمی فرمانده کل سپاه شد 

در این هفته با حکم حضرت آیت ا... خامنه ای، حسین سالمی با اعطای 
درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کردند.

همچنین از خدمات سردار و جعفری قدردانی و ایشان را به مسئولیت 
قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه ا...  االعظم منصوب کردند.

 حادثه تروریستی سریالنکا 
در این هفته در مراسم عید پاک مسیحیان در کشور سریالنکا، چندین 
انفجار تروریستی رخ داد که منجر به کشته شدن ۳۰۰ نفر از مردم این 
کشور شد. این انفجار هولناک در سه کلیسا و سه هتل صورت گرفت 
این انفجارها در چند دهه گذشته در این کشور بی سابقه بوده است و 
به همین خاطر، نیروهای امنیتی برای روز بعدی این انفجار، حکومت 

نظامی اعالم کردند.
 سفر عمران خان به ایران 

در این هفته نخســت وزیر پاکســتان، به ایران ســفر کرد و در ابتدا 
هواپیمای ایشان در مشــهد به زمین نشست و مورد استقبال استاندار 
خراســان رضوی قرار گرفت، وی سپس به تهران سفر کرده و حسن 
روحانی به طور رسمی از ایشان استقبال کردند. همچنین عمران خان 
با حضرت آیت ا... خامنه ای دیدار کردند و بر روابط هر چه بیشــتر با 
ایران تأکید کردند. از اصلی ترین گفتگوها ما بین دو کشــور، تأکید بر 
مقابله با تروریســت بود. همچنین در زمینه مختلف از جمله، مسائل 

بهداشتی و اقتصادی سند همکاری امضا کردند.
 لغو معافیت های نفتی

در هفته ای که گذشــت  مایک پمپئو وزیــر خارجه آمریکا در یک 
نشســت خبری در مورد به صفر رســاندن فروش نفت ایران سخن 
گفــت و در ادعاهای خود عنوان کرد: دیگر معافیت ها برای کشــور 
های خریدار نفت ایران ،تمدید نخواهد شــد.او در ادامه گفت که با 
عربســتان و امارات رایزنی کرده و آنها تضمین داده اند که بازار نفت 
را جبران کنند.در همین ارتباط زنگنه وزیر نفت ،که برای پاسخ دادن 
به ســواالت نمایندگان به مجلس رفته بود این اقدام آمریکا را بی اثر 
دانســت و عنوان کرد که خواب ترامــپ برای صفر کردن نفت ایران 

تعبیر نخواهد شد.
 سفر ظریف به نیویورک

همچنیــن در ایــن هفته محمد جــواد ظریف ،وزیر امــور خارجه 
ایران،عازم نیویورک شــد.هدف از این سفر،شــرکت در نشست روز 
بین المللی،چند جانبه گرایی و دیپلماســی برای صلح در مقر سازمان 
ملل متحد است.از دیگر برنامه های وی سخنرانی در مجمع عمومی و 
دیدار با دبیر کل و همچنین دیدار با اصحاب رسانه آمریکایی میباشد.
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 پنجم اردیبهشــت ماه 
در تقویم رسمی کشور به 
سالروز شکست   " عنوان 
حمله نظامــی آمریکا در 
نام گزاری شــده  طبس" 
اســت. در واقــع پس از 
تســخیر النه جاسوســی 
آمریکا، توسط دانشجویان 
ایرانــی و به اســارت در 
ایــن  کارکنــان  آوردن 
ســفارت، آمریکایی ها که 
بر شخصیت ابر قدرتیشان 
خدشــه  وارد شــده بود 
بــه طراحی یک  تصمیم 
برای  نظامــی  عملیــات 
گروگان های  آزادســازی 
خــود در ایــران زدند به 

همین خاطر ،در شامگاه چهارم اردیبهشت سال 
۱۳۵۹، هفت فروند هواپیمای غول پیکر و هشت 
فروند بالگرد نظامــی در یکی از فرودگاه های 
دور افتــاده و متروکه، واقع در صحرای طبس، 
مستقر می شوند تا با توجه به برنامه ریزی های 
قبلی که داشــتند عملیات خود را آغاز کنند.اما 
با توجه به طوفان شــنی که در آن منطقه ایجاد 
می شود پروانه یکی از بالگردها حین بلند شدن 
به هواپیما برخورد کرده و منجر به آتش گرفتن 
هر دو می شود و در پایان عملیات نظامی آمریکا 
در صحرای طبس با شکســت مواجه می شود. 
در واقع بعد از پیروزی انقالب اســالمی ایران، 
آمریکا در طول زمان بسیار تالش کرد تا ایران 
را از متکــی بودن به خود خــارج کرده و در 
برابر خود تســلیم کند. آمریکا در این ۴۰ سال 
اقدامــات خصمانه متعددی  را علیه جمهوری 
اســالمی ایران انجام داده است که به صورت 

مختصر به آن می پردازیم.
 18تیر ماه 1۳59،کودتا نوژه

اقدام بعــدی آمریکا بعد از حملــه نظامی به 
طبــس، طراحی کودتای ناکام نــوژه با هدف 
به شکست کشــاندن، انقالب نوپای ایران در 
سال ۱۳۵۹ اســت. در واقع  این کودتا پس از 
گذشــت ۷۵ روز از تهاجــم آمریکا به طبس، 
صورت پذیرفت، این کودتا توســط یک ستاد 
از پاریس به رهبری شاپور بختیار هدایت شد و 
طراح اصلی آن آمریکا بود که با توجه به عنایت 
خداوند این عملیات لو رفت و این توطئه خنثی 

گردید.
 ۳1شهریور 1۳59تحریک

عراق برای جنگ با ایران
اقدام بعدی آمریکا پشــتیبانی از رژیم بعث در 
جنگ تحمیلی علیه جمهوری اســالمی ایران 
بود پس از شکســت آمریکایی ها در کودتای 
نوژه، تحرکات شدیدی برای ترغیب صدام به 
جنگ با ایران آغاز شد.برژنیسکی نماینده آمریکا 
به اردن ســفر کرد و با صدام در مرزهای این 
کشــور مالقات و به او اطمینان داد که آمریکا 
از عراق حمایت خواهد کرد. و حمله صدام به 
ایران باعث شد تا خسارت های سنگین جانی 
و مالی بر نظام نوپای جمهوری اســالمی ایران 

وارد شود.
۱۲ تیر۱۳۶۷،حمله به هواپیمای مسافربری ایران
اقدام بعدی و ناجوانمردانه، حمله موشــکی به 
هواپیمای مسافربری توســط ناو آمریکایی و 
به شهادت رســاندن ۲۹۰ نفر از مسافران این 

هواپیما بود. در واقع یکی از اقدامات وحشیانه 
آمریکا که در پایان جنگ ایران و عراق صورت 
گرفت حمله موشــکی نــاو آمریکایی به یک 
هواپیمای مســافربری ایرانی بود که در جریان 
آن همه  مســافران هواپیما به شهادت رسیدند 
و نیروهای آمریکایی نه تنها بابت این حرکت 
عذرخواهی نکردند بلکه بــه خاطر این اقدام 

مدال افتخار گرفتند.
 توطئه های نظامی و جنگ مســتقیم 

علیه ایران ، در 40سال اخیر 
پس از حمله طبس و کمک به عراق برای حمله 
به ایران از دیگر توطئه های که آمریکا علیه ایران 
انجام داده اســت می توان به تحریم تسلیحاتی 
ایــران  در دوران جنگ تحمیلی اشــاره کرد . 
درسال های جنگ،آمریکا  از فروش تسلیحات 
بــه ایران جلوگیری کــرد و در مقابل به رژیم 
بعث عراق تسلیحات شیمیایی فروخته شد که 
با استفاده این تسلیحات شیمیایی، هزاران نفر 

شهید و مجروح شدند.
 جنگ نفت کش ها

و  پشــتیبانی  در   ۱۳۶۷ ســال  در  آمریــکا 
حمایــت همه جانبه از صدام ناو ســهند یکی 
از ناومحافظ های کالس ســام نیروی دریایی 
جمهوری اسالمی را مورد هجمه ناجوانمردانه 
قرار داد که به شهادت ۵۷ نفر از دریادالن غیور 

جمهوری اسالمی منجر شد.
 تجاوز مکرر پرنده های جاسوسی

آمریــکا و رژیم صهیونیســتی در نوبت های 
مختلف اقدام به تجاوز به خاک ایران به وسیله 
بالــون ها و هواپیماهای جاسوســی از جمله، 
بالون آمریکایي، هواپیماها و پهپادهای آمریکایی 
و صهیونیستی نظیر اسکن ایگل، آر کیو ۱۷۰ و 
هرمس، فانتوم دیده بــان و اژدها، کرده اند؛ که 
بسیاری از آنها توســط ایران به غنیمت گرفته 

شده است.
  ایجاد طالبان در افغانستان 

آمریکا و متحدان منطقه ای این کشور به ویژه 
عربستان، پس از خروج شوروی از افغانستان، 
پشتیبانی خود از گروه طالبان در این کشور را 
به گونه ای تقویت کردند که توانست قدرت را 
در دست بگیرد و به عنوان یک تهدید جدی در 

مرزهای شرقی ایران خود نمایی کند.
تقویت تروریسم تکفیری در منطقه

جبهه اســتکبار به سرکردگی آمریکا با ایجاد و 
تقویت گروه های تروریسم تکفیری در سوریه 
و عراق و ایجاد بی ثباتی در منطقه، منافع حیاتی 

جمهوری اسالمی ایران را با تهدید جدی مواجه 
کرد.

 حملــه رژیــم صهیونیســتی به 
مستشاران ایرانی در سوریه 

رژیم صهیونیستی در بهار سال ۱۳۹۶ با حمایت 
آمریکا و غرب مجموعه ای از حمالت موشکی 
را علیه مستشاران ایرانی مستقر در پایگاه های 
نظامی سوریه در شــرق این کشور انجام داد؛ 
عملیاتی که بــا هدف تضعیف محور مقاومت 

صورت گرفت.
 تحریم های اقتصادی علیه جمهوری 

اسالمی ایران طی 40 سال اخیر
از آغاز پیروزی انقالب اســالمی ایران،دولت 
آمریــکا تالش کــرده که بــا ایجــاد قوانین 
جعلی،ایران را تحریم کند و به دنبال آن شرایط 
را برای مردم سخت کند.که از جمله این تحریم 

ها می توان به:
■ قرارداد فروش صدها میلیون دالر تجهیزات 
نظامی که در زمان شــاه به امضا رســیده بود، 

توسط کنگره آمریکا لغو شد.
■ کارتر در ۴ نوامبر سال ۱۹۷۹ بالفاصله پس از 
تسخیر النه جاسوسی آمریکا در تهران، واردات 

نفت از ایران را ممنوع اعالم کرد.
■ ریگان در ۲۸ فوریه ســال ۱۹۸۷ ایران را در 
لیســت ترافیک مواد مخدر قــرار داد و از این 
طریق بانک ها و موسســات از سرمایه گذاری 

خارجی به ایران ممنوع شد.
■ در طول چهل سال گذشته، بیش از ۱۲ میلیارد 
دالر از دارایی های ایران توســط آمریکا بلوکه 
شــده که با احتساب ســود، رقم قابل توجهی 

است.
■ بانــک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در 
نوامبــر ۲۰۰۸ و اکتبــر ۲۰۱۲ در دو مقطع در 

داخل امریکا و اتحادیه اروپا تحریم شد.
■ با تحمیل جنگ توسط دولت عراق و تحریک 
آمریــکا معادل ۶۲۷ میلیارد دالر خســارت به 
اقتصاد کشــور وارد شــد. آمریکا و دشمنان 
ایــران با هدف ایجاد اختالل در نظام اقتصادی 
و تعامالت اقتصــادی افراد حقیقی و حقوقی، 
بســیاری از افراد و مجموعه های کارآمد نظام 

جمهوری اسالمی را تحریم نموده است.
■ آمریکا با فشار بر دیگر کشورها از معامله آنها 
بــا ایران ممانعت می کند مانند خط لوله گاز به 

پاکستان و اروپا
 ■  ایجاد جنگ روانی و رســانه ای علیه بازار 

سرمایه و مالی ایران تحت عنوان جنگ ارزی

■ اخالل در روند تجارت دریایی 
جمهوری اسالمی ایران از طریق 
تحریم شــرکت های وابسته به 

کشتیرانی
■ ایجــاد محدودیــت بــرای 
مؤسسات بانکی، مالی و اعتباری 
بیمه ها و مانع ســازی برای رفع 

کامل تحریم های سوئیفت
■ جنــگ ارزی گســترده علیه 
جمهوری اسالمی ایران با هدف 

کاهش ارزش پول ملی
■ خــروج از برجــام و عــدم 

پایبندی به تعهدات قانونی؛
در دوران ریاســت جمهــوری 
بــاراک اوباما قــراردادی به نام 
اقدام جامع مشترک بین ایران و 
۱+۵ منعقد شد که به موجب آن 
ایران غنی سازی خود را کاهش می داد وآمریکا 
نیز تمامی تحریم های هســته ای ایران را لغو 
می کند.اما بــا روی کار آمدن دونالد ترامپ به 
عنوان ریاست جمهوری آمریکا،به یک باره و به 
صورت یک جانبه از برجام خارج می شود  که 
این موضوع نشان از بدعهدی آمریکا در جوامع 

بین الملل می باشد
■ از دیگــر اقدامات خصمانه علیه ایران بعد از 

خروج برجام میتوان به :
■ تهدید کشورها و شــرکت های بین المللی 

برای ممانعت از سرمایه گزاری در ایران
■ تشکیل همایش ها و نشست های بین المللی 
برای مهار ایران مانند اجالس ورشــو در ۱۳ 

و ۱۴ فوریه
■ ایجاد محدودیت هــای مهاجرتی برای اتباع 

جمهوری اسالمی ایران
■ جنگ ارزی گسترده علیه جمهوری اسالمی 

ایران با هدف کاهش ارزش پول ملی؛
■ قرار دادن ســپاه پاسداران جمهوری اسالمی 
ایران در لیست تروریستی با توجه به جانفشانی 

نیروی سپاه در مقابل تروریسم به ویژه داعش
و دســت آخر تهدید به صفر کردن صادرات 

نفت ایران و تحریم کشورهای خریدار.
در مجمــوع آمریکا به خوبی واقف اســت که 
عدم تعلل و ایجاد موانع برای بهره گیری کامل 
جمهوری اســالمی ایران از مزایــای برجام، 
موجب ارتقای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی 
جمهوری اسالمی ایران خواهد شد. از این رو با 
خروج از برجام، اِعمال تحریم های چندجانبه و 
تالش برای همراه سازی سایر کشورهای جهان 
در صدد اجماع سازی و انجام فشار حداکثری به 

ملت ایران است.
آمــدن رئیس جمهــور  از زمــان روی کار   
قانون شکن این کشــور، کاخ سفید با تشدید 
جنگ روانی علیه جمهوری اســالمی ایران و 
همچنین صدور فرامیــن اجرایی تحریمی در 
حوزه های مختلف و نقض مکرر و متعدد روح 
و متن برجــام در صدد بوده تا با ارائه اتهامات 
واهــی در حوزه های حقوق بشــری، تصویر 
ذهنــی جامعه جهانی را نســبت به جمهوری 
اســالمی منفی کرده و مانع انتفاع کامل ایران 
از دســتاوردهای برجام شود در حالی که بنا بر 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی یا حتی 
اذعان گزارش فوریــه ۲۰۱۹ جامعه اطالعاتی 
آمریکا، جمهوری اسالمی ایران به طور کامل به 

برجام پایبند بوده است.

طبس آغاز 
اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران

شورای نگهبان طرح حمایت از سپاه 
را تأیید کرد

 سخنگوی شــورای نگهبان از تأیید مصوبه مجلس شورای اسالمی 
درباره حمایت از ســپاه پاسداران انقالب اســالمی از سوی این شورا 

خبر داد.
به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی با اشاره به جزئیاتی از جلسه صبح 
امروز)چهارشنبه، ۴ اردیبهشت( این شورا، گفت: در این جلسه، مصوبه 
مجلس درباره حمایت از ســپاه پاســداران در برابر اقدامات خصمانه 
آمریکا مورد بررســی قرار گرفت. وی افزود: در جلسه شورای نگهبان، 
اعضا با اتفاق آراء، طرح دوفوریتی حمایت از سپاه پاسداران را مغایر با 

موازین شرع و قانون اساسی ندانستند و آن را تأیید کردند.
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پشت پرده الزام پزشکان به کارتخوان
 نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی در باره الزام پزشکان به نصب کارتخوان 
در مطب هایشان گفت: نگرانی من از این بابت است که نکند مافیایی با عنوان مافیای 
ورود دســتگاه کارتخوان پشت پرده باشد و برخی افراد هم به صورت ناخواسته وارد 
این بازی شده باشــند.به گزارش فرارو، عزت اله گل علیزاده با بیان این مطلب افزود: 
حتما کسانی هستند که کارتخوان وارد کشور کردند. اگر اینطور نیست چه اشکال دارد 
که شرکت هایی که کارتخوان وارد کشور کرده اند، معرفی و مشخص شود که منتسب 
به چه کســانی هستند تا حداقل این شبهه برطرف شود.نایب رئیس اول شورای عالی 
نظام پزشــکی، گفت: جامعه پزشــکی اجــازه نخواهد داد که با ادبیات ســخیف و 
مصاحبه های عجیب و غریب بخواهند زحمات این قشر را مورد تخریب قرار دهند.

افزایش حقوق بازنشستگان
 از اردیبهشت ماه اعمال می شود

 تالش می شــود افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه سال جاری اعمال 
شــود با این میزان افزایش ماهانه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ساالنه ۱۷ هزار میلیارد 

تومان به هزینه های تامین اجتماعی اضافه می شود.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: مابه التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان هم 
در اردیبهشت ماه پرداخت می شود اما اگر هزینه های مورد نیاز تامین نشد، ماه های 

بعد این مابه التفاوت پرداخت خواهد شد. 
به گزارش ایلنا، محمد حسن زدا گفت: بر این اساس میزان افزایش حقوق بازنشستگان 

۱۳ درصد به اضافه ۲۶۰ هزار تومان است.

سالمندی زنانه شد
 رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: سالمندی در کشور زنانه شده 

است و در ازای هر ۹۷ مرد سالمند، یکصد زن سالمند وجود دارد.
ــه شــدن ســالمندی  ــزود: زنان ــا اف ــا ایرن ــو ب ــژاد در گفــت و گ محســن ســلمان ن
بــه توجــه بیشــتری نیــاز دارد چــون تنهایــی زنــان ســالمند همــراه بــا مشــکالت 
ــرای  ــه مــردان اســت و برخــی مســائل ب اجتماعــی و ســالمتی بیشــتری نســبت ب
مــردان راحــت تــر اســت بــه طورمثــال مــردان ســالمند تنهــا مــی تواننــد دوبــاره 

ــد. ازدواج کنن
وی اضافه کرد: گرفتاری پزشــکی زنان در آینده بیشتر است، زنان سالمند اغلب دهه 

های طوالنی با بیماری طی می کنند.

عبور از هفت خوان رستم برای ازدواج
تبعات طوالنی شدن دوران عقد

 یک استاد دانشــگاه در خصوص تمایل نداشتن جوانان به ازدواج 
گفت: پیامبر اکرم)ص( فرمودند: ازدواج و تشــکیل خانواده سنت من 
است، هر کس از آن سر بازند از من نیست، مساله ازدواج در دین مبین 
اسالم بسیار تاکید شده است، زن و مرد تا در کانون خانواده در زیر یک 
سقف قرار نگیرند، کامل نمی شــوند، نشان کمال زن و مرد در کانون 

خانواده، تربیت فرزند و بقاء نسل بشر است.
کاظم نیک نام« در گفتگو با شبســتان بیان  کرد: یکی از دالیل مهم آمار 
باالی عدم ازدواج جوانان، مشــکالت موجود در امر تشکیل خانواده 
است،افزود: امروزه ازدواج نیازمند، امکانات اولیه و شرایط  مالی مناسب 
اســت، هزینه های سرسام آور خرید عروســی، تهیه جهیزیه و تاالر 
عروسی دست و پای جوانان را برای ازدواج بسته است، هر چند بخشی 
از این مسایل مربوط به خود خانواده ها بوده و با چشم و هم چشمی در 
تهیه جهیزیه و سایر تشریفات عروسی ازدواج جوانان را سخت کردند. 
در گذشــته بزرگان فامیل با کمترین هزینه، زمینه ازدواج جوانان را در 
فامیل فراهم می کردند و تا ۶۰ سال در نهایت پاکی و سعادت در کنار 
هم زندگی می کردند ولی اکنون مشاهده می شود که دختران و پسران 
ســر عقد، پشیمان شده و می گویند دل هم را می زنند. ولی امروز باید 
تشــریفات آن چنانی باشد تا یک ازدواج سر بگیرد ضمن اینکه تداوم 

زندگی ها نیز بسیار کاهش یافته است.
این اســتاد حوزه در ادامه افزود: لذا امروز جوانان برای تشکیل خانواده 
باید با تهیه، هزینه های سرسام آور عروسی، هفت خوان رستم را عبور 
کنند، چون نمی داند وقتی گام اول را برای ازدواج بر می دارد، بعد از آن 
دست همسرش را بگیرد به کجا برود آیا نباید یک سر پناهی داشته باشد 
تا زیر یک سقف قرار بگیرند لذا تهیه مسکن نیز یکی از مشکالت مهم 

سر راه ازدواج جوانان است.
 وی اشتغال را از دیگر مشکالت امروز جوانان برای ازدواج عنوان کرد 
و افزود: میان بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی جوانان فاصله زیادی افتاده 
و احســاس نیاز به کنار هم بودن هم امر قابل انکاری نیست، تحصیل 
جوانان سپس شاغل شدن آنها که یک پروسه زمانی زیادی را می طلبد، 
موجب مشکالت زیادی در جامعه امروز در حوزه جوانان شده است، 
لذا این مساله باعث گرایش آنها به آلودگی و سایر مشکالت اخالقی و 

رفتاری شده است.
 نیــک نام بر لزوم برگزاری کالس آموزشــی تاکید کرد و افزود: طبق 
گزارش های ارایه شده  از هر پنج ازدواج سه مورد به طالق منجر می 
شــود که دلیل عمده آن عدم آموزش زوج ها است و بیشتر جوانان هم 
فقط از روی هوس انتخاب می کنند و جوانان تشــکیل خانواده را یک 
کانون مقدس تلقی نمی کنند، در گذشــته طالق یک امر قبیح بود ولی 

امروزه قبح آن ریخته و گفته می شود مهرم حالل جونم آزاد.
وی با بیان اینکه مسایل آموزشی، فرهنگی، خانوادگی و رفتاری از عوامل 
مهم طالق در جامعه محسوب می شوند تصریح کرد: طبق بررسی ها، 
طوالنی بودن دوره عقد به دلیل عدم توانایی در تهیه منزل و سایر مسایل 

و هزینه های ازدواج ار دالیل مهم طالق در کشور است.
وی با بیان اینکه مسئوالن وظیفه ایجاد اشتغال برای جوانان در جامعه را 
دارند، بیان کرد: ســوال اینجاست یک جوان فارغ التحصیل از دانشگاه، 
چند سال باید کار کند تا بتواند هزینه سنگین ازدواج خود را تامین کند 
این مســاله ای است که هم به خانواده ها و هم به مسئوالن مربوط می 

شود و نیازمند بررسی و مطالعه می باشد.
وی با بیان اینکه خانــواده ها باید فرهنگ ازدواج صحیح را در جامعه 
نهادینه کنند اظهار کرد: البته این امر نیازمند آموزش از طریق رسانه ملی 
و اصحاب رسانه است، مسئوالن فرهنگی و آموزشی باید ازدواج اسان  

را با اقدامات فرهنگی ترویج دهند.

صدای زنجان: باک خودروها با چی پر می شود
 با هوای رایگان!! 

اطالعات: تا ۲۰۵۰ زیر پالستیک دفن خواهیم شد
 قبرامون رو خودمون با دست خودمون داریم میکنیم!! 

ــه نفــع شــهرمان کمــک  همدان پیــام: چطــور از نمایشــگاه کتــاب ب
بگیریــم؟

 هر طور که راحتی!!
سپهر غرب: جایگاه مربیان بهداشت در مدارس کم رنگ است

 کمبود نیرو داریم میفهمی!! 
ایران: یک نسخه برای یک نسل 

 از اون نسخه های پزشکی هستش!!
ایسنا: افزایش سالمتکده های طب سنتی

 طب شیمیایی که نتونست حالمون رو خوب کنه!! 
جام جم: نگاهی به رانندگی زنان ایرانی از قاجار تا امروز 

 نگاه کردن نداره!!!
صدای زنجان: اقتصاد ورزشی در خواب 

 از همه اقتصادها گذر کردیم تا به این برسیم!!
اعتماد: مصونیت احمدی نژادی

 دست خودم نبود، یه لحظه یاد شیرین کاریهاش افتادم!!
اطالعات: از مکتب خانه تا دانشکده چگونه برویم

 بدون شرح!! 
آوای کرمانشاه: جگر فروشی ها سیار کرمانشاه جمع می شوند

 به این می گن اشتغال زدایی!! 
ایرنا: مجلسی ها پای واگذاری خبر ساز را به قوه قضائیه باز کرد

 اونوقت می گن همیشه پای یک زن در میان است!! 
جام جم: زنان در پیست های سرعت چه می کنند؟!

 حتما باید آقایون می بودن!!
ایران: گداهای آنالین با تلگرام 

 چه شغل با کالسی هر روز داره به روزتر می شه!!
سالم زاگرس: خواب پس از سیل دورود

 اینجاست که میگن دنیا رو آب ربد مسئوال رو خواب برد!! 

مهلت انتخاب رشته کنکور دکتری
 تمدید شد

 مهلــت انتخــاب رشــته کنکــور دکتــری تمدیــد شــد و ظرفیــت 
ــز اعــالم می شــود. ــد نی جدی

مشــاور عالــی ســازمان ســنجش گفــت: مهلــت انتخــاب رشــته 
متمرکــز  نیمــه   )Ph.D( دکتــری  دوره  ورودی  آزمــون  در 
اردیبهشــت   ۵ پنجشــنبه  امــروز   ۲۴ تــا ســاعت   ۹۸ ســال 

ــد. ــد ش تمدی
حســین توکلــی در گفتگــو بــا مهــر افــزود: از تعــداد ۱۶۳ هــزار و 
۳۲۱ داوطلــب حاضــر در جلســه ۱۵۰ هــزار و ۵۳۵ نفــر مجــاز بــه 
ــر  ــن تعــداد ۶۵ هــزار و ۵۵۰ نف ــه از ای انتخــاب رشــته شــده اند ک

زن و ۸۴ هــزار و ۹۸۵ نفــر مــرد هســتند.
ــته  ــه انتخــاب رش ــه مجــاز ب ــی ک ــار داشــت: داوطلبان وی اظه
ــگاه های  ــته های دانش ــاب رش ــه انتخ ــد ب ــه من ــتند و عالق هس
ــگاه آزاد  ــایت دانش ــه س ــت ب ــتند، الزم اس ــالمی هس آزاد اس
ــوط کــه در ســایت آن  ــر اســاس اطالعیه هــای مرب مراجعــه و ب

ــد. ــدام کنن ــد، اق ــد ش ــانی خواه ــگاه اطالع رس دانش
دارای  معرفی شــدگان  اســامی  کــرد:  خاطرنشــان  توکلــی 
ــه،  ــه دوم )مصاحب ــرکت در مرحل ــور ش ــه منظ ــاب ب حدنص
ــه  ــا برنام بررســی ســوابق علمــی و پژوهشــی و ...( همــراه ب
زمانــی مراجعــه بــه دانشــگاه های مجــری در دهــه آخــر 
اردیبهشــت مــاه ۹۸ از طریــق پایــگاه اطالع رســانی ایــن 

ــد. ــد ش ــر خواه ــازمان منتش س

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326009000557 مورخه 97/12/11 هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای عباس دولتی فرزند علیرضا به شــماره شناســنامه 115 صادره از 
* به شــماره ملي 50298۴89۴0 صادره از فامنین در شــش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
صد و چهل و هفت مترمربع و هشــتاد صدم مترمربع قسمتي از پالک 10۴ اصلي واقع در بخش پنج 
همدان  خریداری از مالک رســمی آقای حاج کریم حاجئی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 8(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/5

رضا بیات، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی تغییرات شرکت شروین سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۴673 و شناســه ملی 108200671۴6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/01/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - محل شرکت 
در واحد ثبتی همدان به آدرس اســتان همدان ، شهرستان همدان ، بخش 
مرکزی ، شهر همدان، پاســتور ، کوچه شهید محمود نیکو منظری ، کوچه 
شهید حســن صوفی ، پالک 0 ، طبقه سوم کدپستی 65166۴5588 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
)۴۴2118(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری همدان 

آگهي حصر وراثت
آقای نورعلی شکری دارای شماره شناسنامه  556 به شرح دادخواست کالسه 59/98 از این 
حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر شکری به 
شماره شناســنامه  ۴0۴0186117 در تاریخ 96/10/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت بــه: 1- متقاضی گواهی حصروراثت 
با مشــخصات فوق  الذکر پدر متوفی 2- حاجیه نیک پوش فرزند شــعبان علی به شــماره 
شناســنامه 735 صادره از بهــار متولد 1352 مادر متوفی والغیر اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. ) م الف 3۴(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهی دعوت به افراز 
چون جمعیت هالل احمر اســتان همدان به نمایندگی آقای محمدتقی شهبازی برابر یک فقره سند ۴2582 مورخ 87/۴/5 
دفتر اســناد رسمی شماره 15 نهاوند مالک چهل و پنج صدم سهم مشاع )۴500 مترمربع( از 5/5 سهم مشاع از 112/۴ سهم 
159/۴ ســهم مشاع از اراضی مزروعی دیم ششدانگ قریه بره فراخ پالک 18 اصلی واقع در بخش چهار نهاوند خریداری از 
وراث مرحوم غالمعلی ترکاشــوند را مالک می باشد و برابر تقاضانامه شماره 97/21/۴008/119 مورخ 97/11/16 تقاضای افراز 
مقدار مذکور را از این اداره نموده و مدعی می باشــد که به بقیه مالکین مشاعی دسترسی ندارد، لذا به استناد ماده 3 آئین 
نامه افراز و برابر ماده 18 آیین نامه اجرایی اســناد رسمی  به کلیه مالکین مشاعی افراد حقیقی و حقوقی ابالغ می گردد که 
در تاریخ شنبه مورخ 98/2/7ســاعت10 صبح در محل وقوع  ملک واقع در بره فراخ حضور یابند. بدیهی است عدم حضور 

مالکین مانع از انجام عملیات افراز نمی گردد و چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد.)م الف25(
تاریخ انتشار: 98/2/5

جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــون و مــاده 13 آیین نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1397/12/15 هی ــماره 1397/2001  م ــر رأي ش براب
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــي   ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت واح
آقــای ســعید ایمانــی  فرزنــد مجیــد بــه شــماره شناســنامه 697 صــادره از اســدآباد در 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 39 مترمربــع در قســمتی از پــالک 66 اصلــي 
واقــع در  اســدآباد بلــوار جانبــازان خریــداري باواســطه از مالــک رســمي آقــای احمــد 

زیــوری محــرز گردیــده اســت.
 لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــت در  ــي اس ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
)م الف 19(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/5

کامران متقی - رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

ــه  ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــازه ش ــروین س ــرکت ش ــرات ش ــی تغیی آگه
شــماره ثبــت ۴673 و شناســه ملــی 108200671۴6 بــه اســتناد صورتجلســه 
ــاذ  ــل اتخ ــات ذی ــورخ 98/01/15 تصمیم ــالیانه م ــادی س ــی ع ــع عموم مجم

شــد : 
ــاب  ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــاء هی 1 - اعض

ــد: گردیدن
 آقای محســن ترک ارزانفودی به شماره ملی 386033885۴ 

خانم لیال مهین فالح به شماره ملی 387۴827550
 آقای مهدی موحدنیا به شماره ملی 3875۴51015 

آقای حســین توحیدی بهپور به شماره ملی 3860۴20۴37 2 
 آقــای ســجاد ســعیدی بــه شــماره ملــی 3860260308 بــه عنــوان بــازرس 

اصلــی
 آقــای عقیــل کرمــی بــه شــماره ملــی 3800783738 بــه عنــوان بــازرس 

علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد. 
)۴۴2116( 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

ــه  ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــازه ش ــروین س ــرکت ش ــرات ش ــی تغیی آگه
شــماره ثبــت ۴673 و شناســه ملــی 108200671۴6 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1398/01/15 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 

شــد : 
ــاب  ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــاء هی 1 - اعض

ــد: گردیدن
 آقای محســن ترک ارزانفودی به شماره ملی 386033885۴ 

خانم لیال مهین فالح به شماره ملی 387۴827550 
آقای مهدی موحدنیا به شماره ملی 3875۴51015 

آقای حســین توحیدی بهپور به شماره ملی 3860۴20۴37 2 
 آقای سجاد سعیدی به شماره ملی 3860260308 

به عنوان بازرس اصلی 
 آقــای عقیــل کرمــی بــه شــماره ملــی 3800783738 بــه عنــوان بــازرس 

علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
)۴۴2117( 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی مزایده 
نظــر به اینکــه به موجب تصمیمــات مجمع عمومی شــرکت و آگهــی تغییراتی ثبتی شــماره 
139330۴26778000313 صادره از اداره ثبت اسناد همدان حکم انحالل شرکت در حال تصفیه تعاونی 
مسکن اصناف همدان )ثبت 75۴1( اعالم گردید. لذا در اجرای مواد 223 الی 225 قانون تجارت در امور 
انحالل و همچنین مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرای ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 )مواد 

122 و 126 و 129( وسیله نقلیه شرکت در حال تصفیه شامل 
1( ششــدانگ یک دســتگاه اتومبیل وانت سیســتم پیکان تیپ 1600 نوع ســوخت بنزینی )تک 
ســوز( مــدل 1388 ظرفیت 750 کیلوگرم به شــماره موتور 11۴87086363 و شــماره شاســی 
naaa36aa39g850861 و دارای بیمه نامه و مبلــغ 7/260/000 ریال خالفی و خودرو فاقد پالکت 
مشخصات و شاسی می باشد که کارشناس رسمی دادگستری بهای آن را مبلغ 1۴0/000/000 ریال ارزیابی 

نموده است.
شرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی کارشــناس )پایه( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شــود متقاضیان شرکت در مزایده باید 30 درصد مبلغ پایه را به حساب 0109896325009 
نزد بانک ملی دادگســتری واریز و اصل فیش را در جلسه مزایده ارائه نمایند فروش کال نقدی بوده و 
تمامی هزینه ها )هزینه آگهی، کارشناسی و مالیات و نقل و انتقال و هزینه عوارض شهرداری و خالفی و 
سایر ادارات در خصوص نقل و انتقال( بر عهده برنده مزایده خواهد بود. بدیهی است برنده مزایده کسی 
تلقی می گردد که بیشــترین قیمت را پیشنهاد و ظرف یک ماه مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت 
مبلغ 30% واریزی به نفع شــرکت در حال تصفیه ضبط خواهد شد و 30% واریزی سایر متقاضیان در 

مورخ 98/2/23 مسترد می گردد.
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده 

حاضر و در جلسه شرکت نمایند.
زمان و مکان اجرای مزایده: مزایده فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ 98/2/22 رأس ساعت 11 صبح در 
محل دفتر تصفیه شرکت واقع در همدان، خیابان بوعلی روبروی اداره دارائی طبقه دوم آزمایشگاه نور 

دفتر تصفیه برگزار می گردد.
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر با شماره تلفن 38265729-

081 تماس حاصل نمایند و با هماهنگی مدیر تصفیه از تاریخ نشــر آگهی از خودرو مورد مزایده بازدید 
به عمل آورند.)م الف 111( 

مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه تعاونی مسکن اصناف همدان )کریمی(

 مردم آموزش و رفتار صحیحی در مقابل 
حــوادث و بالیــا ندارند به همیــن دلیل در 
حوادث نوروز شاهد بیشترین تلفات بودیم و 
با وجود اینکه در همدان سیل رخ نداد سومین 
استان کشور از نظر تعداد مرگ و میر ناشی از 

بارندگی شدیم.
در هفته سالمت که امسال با شعار مراقبت های 
اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی 
ســالمت نام نهاده شده است در پنجمین روز 
"سالمت در حوادث و بالیا" مطرح است که 
بر این اســاس باید مسئوالن امر در یک سال 
پیش رو با توجه به حوادثی که بر اثر بالیا رخ 
داد به امر آموزش و آگاه ســازی مردم توجه 

بیشتری داشته باشند.
با این حال در همین هفته رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات درمانی استان همدان به 
همراه معاونان خود نشستی با اصحاب رسانه 
استان برگزار کرد تا به توضیح مباحث مربوط 

به بهداشت و درمان بپردازد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی همدان در این 
نشســت اظهار کرد: ۳۰ دانشجوی پاکستانی 
در رشــته پزشکی عمومی از شنبه هفته آینده 
در این دانشگاه مشغول به تحصیل می شوند.    
حبیب اله موســوی بهار بیان کــرد: با وجود 
تالش های مســئوالن دانشــگاه ابن ســینای 
همــدان در پذیرش دانشــجویان خارجی به 

خاطر تالطم سیاسی موفق نبودیم. 
وی اضافــه کــرد: در آخریــن رایزنی های 
صورت گرفتــه زمینه پذیرش دانشــجویان 
پاکســتانی فراهم شد در حالیکه که دهه های 
گذشــته پزشکان پاکســتانی اقدام به ویزیت 

بیماران ایرانی می کردند. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا استان 
همدان از پذیرش دانشجویان اقلیم کردستان 
در این دانشــگاه خبرداد و بیان کرد: پذیرش 
دانشــجویان هندی نیز در صورت رسیدن به 
حد نصاب یعنی ۳۰ دانشــجو، از پاییز امسال 

صورت می گیرد. 
موســوی بهار تاکید کرد: هدف دانشگاه ابن 
ســینای همدان بین المللی شدن این دانشگاه 
است تا بتوان از این رهگذر برای استان درآمد 

کسب کرد. 
وی بهتریــن راه درآمدزایی برای کشــور را 
فروش علم دانســت و افزود: جذب دانشجو 

را می توان در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی 
و رونق تولید برشمرد. 

موســوی بهار اضافــه کرد: ۱۲۰ رشــته در 
دانشــگاه ابن سینای همدان تدریس می شود 
و تالش مســئوالن جذب دانشجوی خارجی 

در بیشتر رشته ها است. 
وی ادامه داد: بیشتر کشورهای پیرامونی ایران به 
علوم و رشته های در حال تدریس دانشگاه های 

علوم پزشکی کشورمان نیاز دارند. 
موســوی بهار در ادامه از پــروزه های هفته 
سالمت ســخن گفت و اظهار کرد: کلینیک 
ویژه »امیــد«، ۲ طرح مرکز جامع ســالمت 
تویســرکان، سه دستگاه ســی تی اسکن ۱۶ 
اســالیس مراکز آموزشی و درمانی فرشچیان 
سینا، بعثت و شهید بهشتی، طرح توسعه اتاق 
عمل سرپایی و پوســت به همراه ساختمان 
متمم اورژانس بیمارستان فرشچیان سینا بهره 

برداری می شود. 
وی ادامه داد: خانه بهداشــت روستای رسول 
آباد سفلی)تاج آباد( بهار، مرکز خدمات جامع 
ســالمت روستای شــهرک نهاوند، بازسازی 
و مرمــت ســاختمان آزمایشــگاه مرکزی و 
اورژانس و بلــوک زایمانی نهاوند آماده بهره 

برداری است. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا استان 
همدان گفت: عملیات اجرایی مرکز خدمات 
جامع ســالمت شهری و روســتایی گلشن 
نهاوند در زمینی به مســاحت ۸۰۰ متر مربع 

با پیش بینی ۱۰ میلیارد ریال آغاز می شود. 
در این جلســه معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشــکی همدان نیز گفت: سال گذشته 

با توجه به مشــکالت کشوری، استان درگیر 
تامین دارو شد اما خوشبختانه امسال با تدابیر 
وزارت این مشــکالت حل شــده است و به 

نوعی کمبود دارو نداریم.
ایــرج خدادادی بــا بیان اینکــه قیمت دارو 
مشکلی است که هر ساله با آن مواجه هستیم 
افــزود: هنوز راه حلی که بتــوان از طریق آن 
این مشکل باشــد به دست نیامده و همچنان 
شاهد آن هســتیم که قیمتها بر خالف قیمت 

بسته داروها به دست بیماران می رسد.
وی اعالم کرد: نیاز کشــور به دارو بر اساس 
نرم خاص آن توسط شــرکتهای داروسازی 
تهیه می شــود و با مدیریت وزارت بهداشت 

در استانها توزیع می گردد.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
افزود: اســتان همدان ســال گذشته در حوزه 
مساعدت دارویی به بیماران نیازمند ۲ میلیارد 

تومان، کمک کرد.
وی در خصوص ســاماندهی عطاری ها نیز 
بیان داشــت:دخالت عطاری هــا در درمان و 
نیز مشــاوره به بیماران ممنوع است چرا که 
این کار در تخصص آنان نبوده و باید در این 
زمینه دانش مردم نسبت به داروها و سالمت 

افزایش یابد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن 
ســینا همدان تاکید کرد: با این وجود سامانه 
کشــوری ۱۹۰ برای شــکایت های مردمی، 
دریافت اطالعات دارویی، محل عرضه داروی 
مورد نیاز، کسب اطالعات از قیمت دارو دایر 

شده است. 
وی اظهار داشــت: برنامه کاهش قند، نمک و 

اسید چرب ترانس در مواد غذایی و آشامیدنی 
تولیــدی کارخانــه ها در دســتور کار علوم 
پزشکی بوده تا ســاالنه ۱۰ درصد این مولفه 

ها کاهش یابد. 
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن سینا همدان یکی از اقدامات برای کاهش 
بیماری را ارتقای سطح دانش و سواد سالمت 
مردم دانســت و افزود: بــر روی محصوالت 
تولیدی نشــانگرهای رنگی ثبت شده تا مردم 

آگاهانه انتخاب کنند. 
در این جلســه معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی همدان نیز گفت: یکــی از اتفاقات 
خوبی که در حوزه بهداشت داشتیم بکارگیری 
۳۸۰ نیــرو در قالــب مراقب ســالمت،ماما، 
پرستار، روانشناس بالینی، کارشناس تغذیه و 

دستیار دندانپزشکی بود.
حیدری مقدم با بیان اینکه برای حفظ سالمت 
مردم نظــارت بر مراکز عرضــه مواد غذایی 
شــدت گرفته است، گفت: ۱۳۲ مرکز عرضه 
مواد غذایی متخلف در ایام نوروز شناســایی 
شــد و ۳۲ تن مواد غذایی خارج از مســیر 

مصرف از چرخه مصرف خارج شدند.
وی از رضایــت ۹۶ درصــدی مردم اســتان 
از خدمات ســامانه ســیب به عنوان یکی از 
مهمترین خدمات بهداشتی خبر داد و افزود: 
در آینده این سامانه مبنای خدمات بهداشتی و 

درمانی و حتی بیمه ای به مردم خواهد بود. 
حیدری کمبود ویتامین d  را یکی از مهمترین 
مشکل ســالمتی مردم دانســت و گفت: بر 
اساس مطالعه ای که صورت گرفته ۶۰ درصد 

مردم کمبود این نوع ویتامین را دارند.
در ادامه رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان 
همدان نیز با اشــاره به خدمات انجام شده در 
حوادث نوروزی به دلیل بــارش های باران 
و نیز خســارت های وارده گفت: متاسفانه با 
وجود اینکه در همدان شاهد سیل نبودیم اما 
اســتان همدان با ۱۰ نفر فوتی سومین استان 
کشور در حوادث فوتی ناشی از این موضوع 
شناخته شــد که نشــان می دهد مردم رفتار 

صحیحی در مقابل با حوادث طبیعی ندارند.
حبیب معصومی افزود: مجهز شــدن همدان 
به یکســری تجهیزات امداد و نجات، باعث 
خواهد شــد که حین حــوادث بتوانیم امداد 

رسانی خوب و به موقعی داشته باشیم .

همدان رتبه سوم کشور 
در بحران نوروزی 

■ دانشگاه علوم پزشکی همدان به دنبال جذب دانشجوی خارجی

یک چهارم زنان 
کشور کم خونی 
دارند

 حــدود یک چهــارم زنان ســنین 
باروری )۱۵ تا ۴۹ ســال( و بیشــتر از 

یک ســوم کودکان زیر ۲ ســال کشور 
به کمبود آهن و کم خونی ناشــی از آن 

مبتال هستند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
چنانچه برای ســاختن گلبول های قرمز 
خون، آهن به مقدار کافی در دســترس 
نباشد، ابتدا فرد از ذخائر آهن بدن خود 

اســتفاده می کند و زمانی که کمبود آهن 
ادامه یابد، ذخائر بدن تخلیه می شــود و 

کم خونی فقر آهن بروز می کند.
زهرا عبداللهی در گفت و گو با سالمت 
نیــوز ادامه داد: کم خونــی فقر آهن با 
عوارضــی مانند کاهــش مقاومت بدن 
در برابــر عفونت، بهره هوشــی کم در 
کودکان، پایین بودن قدرت یادگیری در 

کودکان و کاهش ظرفیت و توان کاری 
همراه اســت و کم خونــی مادرباردار 
به دلیل کمبود آهن ســبب تاخیر رشد 
جنین، تولد نوزاد بــاوزن کم )کمتر از 
۲۵۰۰گــرم( و افزایش مرگ و میر حین 
زایمان می شــود چرا که از دست دادن 
خون به هنــگام زایمان ممکن اســت 

موجب مرگ مادر شود.
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     تاريخ ،  تمدن 

                    و فرهنگ مادستان

انیسا سفید بری

پگاه بختیاری

رزن شهرستان  شوندی  شهید  موزشگاه  آ برتر  موز  آ نش  دا

رها جعفری

دالرام طیبی فاطمه نجف لو ریحانه رستمیزهرا کوکبی یعقوبی نازنین زهرا رستمی رزیتا بیرامی نازنین زهرا کرمی نجفی

نگین سلطانی طالع فرید

ستایش شیر خانیثنا غالمی سلیقه

زهرا طریقی مهربانآیناز  رحمانی

آناهیتا عقیقی روان غزل مهر جومحیا قربانی

هلنا ناکینی

رها سیاحت قنبری

ترنم افشاری یگانه نوازی سوگند توسلی کیانا احمد زادهرقیه سادات موالزاده نازنین زهرا مسعودیغزل مقصودی

مینا صادقي هلیا محمدی آرام

ریحانه شیرزادی

نگین رمضانی مبینا دهقانی زهرا میرزایی فاطمه صادقی فاطمه نصیرلو مبینا عباسلوثمین ستایش ولی پور ریحانه حسینیسوگل مرادیان ضحا سیاحت قنبری

آریانا وثاقتی

مرضیه مهدی پور

سحر درویشیانسیه سیفیایسان طیبی ایسان توکلیسوگند ادواینازنین زهرا مهریان مهسا عنایتی

صائمه رضایی

مهرسا صادقیپونه بختیاری

نازنین فاطمه حسینیسودا خانوردیلو حدیثه حیدرینازنین زهرا اکبریمحدثه خانوردیلوفائزه بخشیعسل لطفی کیازهرا سعیدی

مبینا محمودیمهدیس زینتی هانیه حجتی رادریحانه طهماسبیآیدا مدبریآال قهرمانیانمهر آسا حسنی

ریحانه امیدی هورآیسانا رضاییآیناز وثیقی شریفمهشید احمدیفرحناز عالی

عسل جلیلی

بهار بهمنی ملیکا سحاب مکمل باران صالحی دیانا معصومی غزل گودرزی فاطمه گوهری فاطمه میرزایی نسا غالمی زهرا خلیلی غزل رستمی

زینب نصرتیانزهرا زرگری هستی نوازی ایسان چراغیحنانه ولی راد

هستی اسماعیلی

یگانه صفری
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 مدیر روابط عمومــی اداره کل ورزش 
و جوانان همدان گفت: مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان امروز به همدان سفر 

می کند.
حمدا... چاروســایی در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشت: ســلطانی فر در این سفر قرار 
اســت با هیأت اندیشه ورزان جوان، دبیران 
ســازمان های مردم نهاد جوان، هیأت های 

ورزشی و جامعه ورزش استان همدان دیدار 
کند.

وی اضافه کرد: این نشست امروز از ساعت 
۹ صبح در ســالن همایش های شــهدای 

استانداری همدان برگزار می شود.
چاروســایی خاطرنشــان کــرد: ســفر به 
تویســرکان و بهره برداری از استخر بانوان 
این شهرســتان نیز از دیگر برنامه های وزیر 

ورزش و جوانان است.
وی یادآور شد: ســلطانی فر همچنین قرار 
است در شورای اداری شهرستان تویسرکان 

حضور یابد.
ســلطانی فــر قــرار بــود اســفند مــاه ســال 
ــه  ــا ب ــه بن ــد ک ــه همــدان ســفر کن ــل ب قب
ــاه  ــت م ــه اردیبهش ــفر ب ــن س ــی ای دالیل

ــد. ــول ش ــاری موک ج

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: ۱۴:۱۵

 ساعت خروج: ۱۴:۳۵

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

پیشکسوتان 
گنجینه طالیی کشتی همدان هستند

 پیشکسوتان گنجینه های طالیی کشتی این استان هستند و باید از 
تجربه آنان در عرصه های مدیریتی بهره برد.   

رئیس هیأت کشــتی همدان در جمع پیشکسوتان کشتی همدان اظهار 
داشت: پیشکسوتان پایه گذار موفقیت کشتی استان در سال های گذشته 
بودند اما باید توجه داشــت که تداوم مسیر افتخارآفرینی نیاز به بهره 

مندی از تجربه آنها دارد.
حمیدرضا یاری اضافه کرد: تجربه پیشکسوتان در عرصه های مختلف 

مدیریتی و فنی می تواند راهگشــای خیلی از مسایل باشد و اولویت 
هیأت کشــتی همدان ایجاد فضای تعاملی و همدلی بین تمامی اقشار 

جامعه کشتی استان است.
یاری با تاکید بر اینکه نباید از جایگاه پیشکســوتان کشتی غافل شد، 
گفت: از پیشکســوتان می خواهیم در مسایل فنی و مدیریتی مشاوره 

الزم را بدهند.
وی از اعضای این نشســت به عنوان هیأت رئیسه کشتی استان همدان 
یاد کرد و گفت: پیشــنهادهای سازنده و تخصصی که بتواند در توسعه 
و اعتالی کشــتی استان نقش آفرینی کند، به طور قطع به اجرا گذاشته 

می شود.

رئیس هیأت کشــتی همدان با تاکید بر لزوم همدلی و تعامل خانواده 
کشتی این استان خاطرنشان کرد: ایجاد این همدلی، کشتی همدان را در 
مسیر موفقیت قرار می دهد و باعث رسیدن به قله های افتخار می شود.

وی افزود: هدف ما رســیدن به رده نخســت کشتی کشور و تصاحب 
مدال های خوش رنگ بین المللی اســت اما باید توجه داشت که این 
مهم بدون تالش همه جانبه، اتحاد خانواده کشــتی و پرهیز از مسایل 

حاشیه ای امکان پذیر نیست.
در این نشست پیشکسوتان کشــتی همدان به طرح پیشنهادهای خود 
پیرامون نحوه برگزاری مسابقات رده های سنی مختلف، انتخاب کمیته 

فنی و مربیان پرداختند.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

سالن وزنه برداری نهاوند مرمت شد

 رئیــس اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: کفپوش ســالن وزنه 
برداری این شهرستان پس از گذشت ۳۰ سال تعویض و مرمت شد.

مهرداد ســعدی نژاد در جمــع خبرنگاران افزود: پــس از تعویض 
کفپوش سالن ورزشــی حجاب تعویض کفپوش سالن وزنه  برداری 
این شهرستان نیز انجام شد تا عملیات نوسازی فضاهای داخلی سالن 
ها ادامه یابد.وی اضافه کرد: نوسازی تجهیزات و امکانات سالن های 
ورزشی در دستور کار قرار دارد و دستگاه ورزش استان نیز مساعدت 

الزم مالی را دارد.
سعدی نژاد خاطرنشان کرد: سالن وزنه برداری نهاوند دارای وسعت 
۱۳۰ مترمربعی اســت و با اعتبار ۱۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات 

استانی اداره کل ورزش و جوانان همدان کفپوش شد.
وی بیــان کرد: همچنین آبگرفتگی اخیر به دلیل بارش های شــدید و 
وجود چشمه های طبیعی در اطراف این سالن موجب آسیب دیدگی 
تشــک های سالن کشتی شده است و تشک های سابق قابلیت استفاده 
را نداشتند لذا با پیگیری های انجام  شده و مساعدت مدیرکل ورزش 
و جوانان استان همدان ۲ تخته تشک کشتی برای این سالن اختصاص 

داده شد.
ســعدی نژاد افزود: با پیگیری های نماینده مــردم نهاوند در مجلس 
شورای اســالمی و با توجه به نیاز شهرســتان مقرر شده که ۲ تخته 
تشک کشــتی از طریق وزارت ورزش و جوانان به شهرستان نهاوند 

اختصاص یابد.

دوره راهنمای گردشگری ورزشی کشور 
در همدان دایر شد

 رئیس هیأت ورزش هــای همگانی همدان گفت: دوره راهنمای 
گردشگری ورزشی سطح سه کشور به میزبانی شهر همدان دایر شد.

هادی ســبزواری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: این دوره در دو 
بخش بانوان و آقایان و با حضور ۳۷ شــرکت کننده در حال برگزاری 

است.
وی اضافه کرد: دومین دوره سطح سه راهنمایی گردشگری ورزشی به 
همت هیأت ورزش های همگانی اســتان همدان و به مدت یک هفته 
در سالن اجتماعات هیأت پزشکی ورزشی این شهر در جریان است.

سبزواری بیان کرد: رضا خوش سرور و شروین جباریان از فدراسیون 
ورزش های همگانی مدرسی این دوره را برعهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان از استان های خراسان رضوی، 
اصفهان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، کردستان، البرز و همدان در این 

دوره حضور دارند.
رئیــس هیأت ورزش های همگانی همدان یادآور شــد: این دوره به 

صورت تئوری و عملی در حال برگزاری است.
وی افــزود: انجمن گردشــگری ورزشــی انجمنی اســت صنفی و 
تخصصی که بر حسب نیاز در تاریخ نهم مرداد ماه ۱۳۸۴ طبق مصوبه 
و تایید ســازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی 
امر در حوزه گردشگری ورزشی تاسیس و مقرر شد تا بر طبق ضوابط، 
مقررات و آیین نامه های اداری، مالی و فنی زیر نظارت فدراســیون 

ورزش های همگانی کشور فعالیت کند.
ســبزواری اظهار داشــت: اهداف این انجمن ترغیب اقشار مختلف 
جامعه به حفظ تندرســتی و سالمتی با شعار گردش، ورزش، نشاط، 

برنامه ریزی و آموزش است.
وی مدیریــت و بهره جویی از مدیران، راهنمایان و مربیان متخصص 
و دوره دیده در برگزاری اردوهای گردشــگری ورزشــی به صورت 
تخصصی، ایجاد اشــتغال و باروری اقتصاد ورزشی از طریق بسط و 
گسترش صنعت گردشگری ورزشــی را از دیگر اهداف این انجمن 

برشمرد.

1

2

پیشخوان

همدان امروز میزبان وزیر ورزش است

افتتاح استخر بانوان 
در تویسرکان

قهرمانان مسابقات بهکاپ 
همدان معرفی شدند

 دبیر هیــأت گلف همــدان گفت: 
قهرمانان مسابقات بهکاپ این استان روز 
سه شنبه با برگزاری یک دوره مسابقه و 
به میزبانی زمین چمن مصنوعی شــهید 
محمدی دانشگاه علوم پزشکی این شهر 

معرفی شدند.
محمدعلی قاسمی در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشــت: در این رقابت ها که ۳۰ 
ورزشکار حضور داشت، آرمان بختیاری 

عنوان قهرمانی را کسب کرد.
وی اضافه کرد: در ایــن پیکارها که به 
صورت انفــرادی و تک حذفی برگزار 
شــد پوریا تیموری و حســن عبدلی 
توانســتند به ترتیب عنوان های دوم و 

سوم را کسب کنند.
همدان آبان ماه ســال گذشته به عنوان 
قطــب آموزش بهکاپ در جهان ثبت و 
در چهلمین اجالس ســران گردشگری 

دنیا UNWTO رونمایی شد.

کشتی آزاد ایران قهرمان 
آسیا شد

 تیم ایران با کســب ۳ طال و ۲ برنز 
در روز نخست مسابقات کشتی قهرمانی 
آســیا و حضور ۴ کشتی گیر در فینال و 
یک نماینده در رده بندی مسابقات روز 
دوم، قهرمان زودهنگام این مســابقات 

شد.
به گزارش ایرنا، مسابقات پنج وزن دوم 
رقابت های کشــتی آزاد قهرمانی آسیا 
از صبح امروز )چهارشــنبه( در شــهر 
شی آن کشــور چین در حال برگزاری 
است. در پایان دیدارهای مقدماتی بهنام 
احسان پور در وزن ۶۱ کیلوگرم، کامران 
قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم، علیرضا 
کریمــی در وزن ۹۲ کیلوگــرم و یداهلل 
محبــی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به دیدار 
فینــال راه یافتند و محمــد نخودی نیز 

راهی دیدار رده بندی شد.
آزادکاران ایــران ایــن قهرمانــی را به 

هموطنان سیل زده خود تقدیم کردند.

نازنین شعبانی

زینب هیربد امیری

ستایش نصیری نسترن هاشمی

مینا ایالنلو

نازنین دادگری سحر کمندانی فاطمه نوروزی نازنین مهدی

حانیه عادلی

ریحانه غالملومهدیس کریمی

ندا میرزاییآیناز خلوصی زمان

پریا حجتی ماهک پیمانیفاطمه عبادی توفیق

حانیه مهر جو

گلناز زمردی

زهرا گوهری مبینا کاظمینرگس فخیمیعسل عیدی معصومه محمدی

زهرا صفر خانی

آتنا یعقوبی

درسا آذریان

پریسا عزتی

ستایش  محمدی سیده مهسا موسویسمانه شریفیمائده رضاییزهرا قاسمیخاطره نیک منش

فاطمه رضایی نسترن حجتیفاطمه سلطانی ساغر محمدیمهدیه پاشاییمائده سالک ذوقینرگس عادلی
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رونمایی از تلویزیون ۹8 اینچی سونی با 
قیمت 70 هزار دالر

 سونی سرانجام به طور رسمی از عرضه تلویزیون های جدید غول 
پیکر خود با دقت بســیار باال و قیمت های بی سابقه خبر داد. مدل ۹۸ 
اینچی این تلویزیون ها ۷۰ هزار دالر قیمت دارد.به گزارش انگجت، مدل 
۸۵ اینچی این تلویزیون ها از سری Z۹G برابر با ۱۳ هزار دالر قیمت 
گذاری شده است. سامسونگ هم چندی قبل یک تلویزیون بزرگ ۹۸ 
اینچی عرضه کرده بود که Q۹۰۰ نام داشــته و ۱۰۰ هزار دالر قیمت 
داشت.دقت همه این تلویزیون ها 8K یا ۷۶۸۰ در ۴۳۲۰ پیکسل است. 
البته باید توجه داشت تعداد فیلم ها و سریال هایی که با چنین کیفیتی در 
دسترس عموم هستند، بسیار اندک است و همین امر انگیزه برای خرید 

چنین تلویزیون هایی را حتی در میان اقشار مرفه کاهش می دهد.

کریستال های پالستیکی جایگزین 
گاز یخچال می شود

 پژوهشگران انگلیسی و اســپانیایی از یافتن روشی برای جایگزین 
کردن گاز یخچال خبر داده اند که در قالب آن از کریستال های پالستیکی 
ســازگار با محیط زیست برای ایجاد ســرما استفاده می شود.به گزارش 
نیواطلس، در این روش کریســتال های پالستیکی نپنتیل گلیکول تحت 
فشار برای تولید سرما مورد استفاده قرار می گیرند.از جمله دیگر مزایای 
کاربرد این روش سیستم های خنک کننده و تولید سرما اشاره کرد.استفاده 
از انواع یخچال های صنعتــی و خانگی هم انتقال و هم نگهداری انواع 
مواد غذایی را تسهیل کرده، اما هیدروفلوئوروکربن ها و هیدروکربن ها 
که گازهای اصلی سرماســاز در یخچال ها محسوب می شوند هم سمی 

و هم قابل اشتعال بوده و هم به محیط زیست آسیب جدی می زنند.

تولید راداری که در جیب جا می شود
 دستگاه های رادار معموالً بسیار بزرگ و جاگیر هستند، اما محققان 
فنالندی موفق به تولید راداری شده اند که به اندازه یک جعبه کبریت 

جا می گیرد و امکان نصب آن بر روی پهپاد وجود دارد.
به گزارش نیواطلس، این سیستم راداری کوچک همچنین قابل نصب 
بر روی سیستم های ناوبری و هدایت کننده ای است که افراد کم بینا و 
نابینا از آن اســتفاده می کنند. هزینه اندک نصب و قابل حمل بودن دو 

مزیت اصلی این سیستم است.
ایــن رادار ۱۵۰ گرم وزن دارد و تأمین انرژی آن با یک باتری ۵ ولتی 
صورت می گیرد. رادار مذکور می تواند فردی را که در فاصله ۱۲ متری 
آن حرکــت می کند با دقت باال و فــردی را که در فاصله حداکثر ۲۰ 

متری آن حرکت می کند، با دقت کمتری شناسایی کند.

التیام سریع زخم با فناوری جوشکاری 
سلول های بنیادی

 با دســتیابی بشر به فناوری جوشــکاری سلول های بنیادی روش 
جدید و مؤثری برای التیام زخم های وسیع و مزمن برای نخستین بار 

در جهان ابداع شده است.
به گــزارش نیواطلس، در ایــن روش با ایجاد تغییراتی در غشــای 
بیرونی سلول های بنیادی، پیوند خوردن آنها به یکدیگر ممکن شده و 

زخم های خطرناک با سرعت باالیی بهبود می یابند.
 hMSCs محققان دانشگاه بریســتول انگلیس این فناوری را که به
شهرت یافته، ابداع کرده اند. برای دستکاری غشای بیرونی سلول های 
بنیادی از آنزیمی به نام ترومبین اســتفاده می شود که یکی از اجزای 

کلیدی مورد نیاز در فرایند التیام زخم های بدن است.

تولید اندام زنده بدن توسط بازوی رباتیک
 محققان دانشگاه برکلی از یک بازوی رباتیک و چاپگر سه بعدی 
برای تولید بافت های زنده بدن اســتفاده کــرده و می گویند در آینده 
می توان از این روش برای تولید اعضای مختلف بدن نیز بهره گرفت.

بــه گزارش نیواطلس، در این روش ســلول های مختلف بدن بر 
روی یک ســطح دو بعدی چاپ شــده و ســپس به سرعت در 
دمای پایین منجمد می شــوند تا شــکل نهایی خود را به دست 
آورند. در نهایت با کنار هم قراردادن این ســلول ها بافت مورد 

به دست می آید. نظر 
این روش می تواند انقالبــی در زمینه تأمین اندام مصنوعی مورد نیاز 
افراد معلول یا اشخاصی که به علت تصادف، سوختگی و غیره بخشی 

از بافت های زنده بدنشان را از دست داده اند، به وجود آورد.

اهدای بن خرید کتاب به 
تسهیل گران و مربیان 

در نمایشگاه کتاب
 مدیرکل دفتــر مطالعــات و برنامه ریزی های 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از اهدای 
بــن خرید کتاب بــه مربیان و تســهیل گران جام 
باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان مناطق کم 
 برخوردار در ســی و دومین نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران خبر داد.
به گزارش ســتاد خبری ســی ودومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهــران، ابراهیم حیدری گفت: با 
پیشنهاد دفتر مطالعات و برنامه ریزی های فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به معاونت امور 
فرهنگی و در راســتای سیاســت های تشویقی و 
حمایتی معاونت امور فرهنگی به منظور گسترش 
کتــاب و کتابخوانی در مناطق کم  برخوردار بویژه 
روســتاها، در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران 
بــن خرید کتاب بــه تســهیل گران و مربیان اهدا 

می شود.
وی ادامــه داد: بــه هــر تســهیل گر و مربی جام 
باشــگاه های کتابخوانــی کــودک و نوجوان مبلغ 
 ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال تعلق خواهد گرفت. این بن های 
خرید کتاب صرفا در ایام نمایشــگاه قابل استفاده 

خواهند بود.
تسهیل گران و مربیان فرهنگی مناطق کم برخوردار 
می توانند همراه با کارت شناسیایی معتبر با حضور 
در غرفه سرای اهل قلم و مروجان کتابخوانی واقع 
در انتهای نیم طبقه شبســتان نسبت به دریافت بن 
خرید کتاب اقدام کنند.جام باشگاه های کتابخوانی 
کودک و نوجوان با ۱۷۴۶ شــهر و روســتا با ۱۵ 
هزار باشــگاه و ۲۲۰ هزار عضو در حال برگزاری 
است.ســی و دومین نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران با شعار »خواندن توانستن است« از ۴ تا ۱۴ 
اردیبهشــت ماه در مصلی امام خمینی)ره( برگزار 

خواهد شد.

فراخوان برگزاری نخستین 
سمینار »مطالعات اجرا«

 نخستین سمینار پژوهشــی »مطالعات اجرا« که 
به همت کانون تئاتر دانشــگاهی اداره کل هنرهای 
نمایشی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه هنر 
)دانشکده ســینما و تئاتر( برگزار می شود، پذیرای 

مقاالت عالقه مندان خواهد شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، 
کانون تئاتر دانشگاهی بنا دارد مرداد امسال سمیناری 
با مســاله چیســتی اجرا )Performance( و با 

عنوان »مطالعات اجرا« برگزار کند.  
تقویت فعالیت هــای فکری، پژوهشــی با در نظر 
گرفتن نیاز جامعه دانشگاهی تئاتر به تبادل ایده های 
مرتبط با نظریه تئاتر، در نظر گرفتن مفهوم یا مقوله 
اجرا و ظهور آن به عنوان یک گرایش در تولیدهای 
تئاتری روز ایران و به بحث گذاشــتن معانی نظری 
و تاریخــی آن از جمله اهداف برگزاری نخســتین 
سمینار »مطالعات اجرا« است که به همت کانون تئاتر 
دانشــگاهی اداره کل هنرهای نمایشی و با همکاری 
معاونت پژوهشی دانشــگاه هنر )دانشکده سینما و 

تئاتر( برگزار خواهد شد.
محوریت این سمینار متوجه آن بخش از هنر نمایش 
اســت که انشــقاقی از تئاتر دراماتیک، بازنمایانه و 
متعارف محسوب می شود و خود را با اعتباربخشی 
بــه مفهوم اجرا و با تالش برای دســتیابی به معنای 

محض آن معرفی کرده است.
متقاضیان می بایســت تا ۲۷ اردیبهشت چکیده خود 
را به همراه مشخصات فردی، نشانی ایمیل و شماره 
تلفن در دو فرمت pdf و Word به نشــانی ایمیل  
ارســال   universitycenter@theater.ir
کنند. اعالم نتایج چکیده های پذیرفته شــده نیز اول 

خرداد صورت می گیرد.
زمــان و مکان برگزاری ســمینار ۵، ۶ و ۷ مرداد در 

سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر  خواهد بود.

چرمسازی همدان رنگ و بوی چرم ندارد
 چرم، یکی از جذاب ترین و پر ســود ترین صنایع و تجارت جهان 
به شــمار می رود و اســتان همدان نیز یکی از پایلوت های تولید چرم 

در ایران به شمار میرود اما چه سود از عدم توجه به این گنج بزرگ.
به گزارش ایســنا امروزه کاالی چرم یکی از خاص ترین  و مدرن ترین 
کاالهایی اســت که برخی چرم شناســان حاضرند بهــای زیادی برای 

استفاده از بپردازند.
به گزارش ایســنا، تشخیص اصل و فرعی بودن مصنوعات چرمی مانند 
برخی کاالهای لوکس توســط هرشــخص مبتدی امکان پذیر نبوده و 
امــروزه متخصصان در این حوزه فقط توان تشــخیص جنس و حدود 
قیمت آن رادارند   این درحالی اســت که درصد طبیعی بودن آن قیمت 
محصول را نیز باال برده و اگرمحصولی با چرم اصل تولید شــود به تبع 
بســیار گران تر و با کیفیت تر از چرم های مصنوعی است و این کاالی 
با ارزش اگر شناسنامه دار باشد، قطعا مورد توجه بیشتری قرار میگیرد.

تولید چرم با ۲ فرآیند سنتی و صنعتی همراه خواهد بود که استان همدان 
در تولید چرم ســنتی و مرغوب ترین آن یعنی چرم گاوی دارای سبقه 

تاریخی باالیی است.
 هزار واحد تولیدی چرم در همدان فعالیت می کنند

رئیس اتحادیه کیف و کفش چرم با اشــاره به فعالیت هزار واحد کیف 
و کفش چرم در همدان خاطرنشــان کرد: در استان همدان یک شهرک 
صنفی مشخص و خوشه ای برای تولید چرم نداریم و تولید کنندگان به 

صورت گسترده در شهر فعالیت می کنند.
گازرانــی تصریح کرد: محله های دیزج، حصار، بازار اکباتان و ســرای 
گلشن تعدادی کارگاه و تولیدی مشغول به فعالیت هستند که مرکز چرم 

همدان به موتابخانه شهرت یافته و هنوز هم به قوت خود پابرجاست.
وی از تعطیلی چندین واحد تولیدی کوچک در همدان خبر داد و گفت: 
در سال "رونق تولید" چشم امید تولیدکنندگان چرم در استان به حمایت 

مسئوالن و استقبال مردم در بازار است.
 40درصد چرم همدان از دیگر استان ها وارد می شود

رئیس اتحادیه کیف و کفش چرم در همدان بهترین و مرغوب ترین چرم 
جهان را چرم همدان خواند و افزود: در کارگاه های تولیدی چرم همدان 
بیشتر از پوست گوسفند بخش مهربان استان همدان استفاده شده و این 

پوست از نظر مرغوبیت در دنیا بی نظیر است.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: همدان به عنــوان منبع تغذیه برندهای 
مشهور و نام آورد در کشور توانسته قسمتی از چرم گوسفندی خود را 
به استان های دیگر صادر کرده و در بخش های دیگر به میزان ۴۰ درصد 
چرم آمــاده را وارد نماید. گازرانی دولت آباد تهران، ورامین و تبریز را 
اســتان های صادر کننده چرم به همدان خواند و گفت: مراودات چرم 
بین همدان و این اســتان ها باعث شــده تا محبوبیت چرم همدان رفته 

رفته جای خود را به برندهایی دهد که توان حضور در بازار را دارند.
 سرمایه گذاران در حوزه چرم را دریابیم

مدیرعامل کارخانه چرم شــهباز همدان نیــز از فعالیت ۵ دهه خود در 
این حوزه خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ ســال اســت که پوست همدان 
در کارخانه های استان فراوری شده و برای تولید محصوالت چرمی به 
ســایر استان ها صادر می شــود و خود همدانی ها چیزی از آن را نمی 
بینند. وی افزود: در حال حاضر ۲۵ نیرو به صورت مستقیم در کارخانه 
چرم شهباز فعالیت می کنند تا چرم تکمیل شده را در اختیار سایر استان 

ها قراردهند.
ساسان شهباز با اشاره به عالقه خود و پیگیری های مستمر در این حوزه 
تصریح کرد: بســیار طالب آن هستیم که بتوانیم با جذب سرمایه گذار، 
چرم تولید شــده را به محصوالت همچون البسه نظامی، کفش و غیره 
مبــدل کرده و همدان را صاحب نام محصوالت چرمی کنیم اما چرم را 
برای تولید لباس نیروی انتظامی و خلبان ها در اختیار شــهرهای دیگر 

قرار می دهیم.

■ حدیث:
امام هادی )ع(:

شکرگزار را، به جهت شکرگزاری، سعادتی است بزرگ تر از نعمتی که شکرگزاری 
را بر او واجب کرده است؛ زیرا نعمت، کاالیی است و شکر، نعمتی همراه با آخرت .  
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■ دوبیتي:
غمی همچون غم هجران مو نه دلی همچون دل ناالن مو نه  

حریف دیده ی گریان مو نه اگر دریا اگر ابر بهاران  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س................................ . تگزاس- چهارانگشت

■ قد  س2............  غالمرضا تختی-پيشونی سفيد

■ فلسطين1...................................  زندانيها- ژن خوک

فلسطين 2.................................. متری شيش و نيم

■ سينما کانون.................... .......... چهارانگشت 

- متری شيش و نيم

■بهمن مالير...... ...........زندانيها-پيشونی سفيد

■ آزادي تويسرکان.....   پيشونی سفيد - پارادايس

 امــروزه دیگر بناها حال و هوای گذشــته را 
ندارد، بســیاری از معمــاران در پروژه هایی کار 
می کنند که از روح آرامش و آسایش تهی است و 
تنها یک سقف و چاردیواری است اما از احساس 
آرامش ناشی از یک معماری اصیل در آن خبری 

نیست. 
ارزش فرهنگی و تاریخی معماری ایرانی نه تنها 
در آســایش و آرامش یک سقف هویداست بلکه 
بعد از سال ها نیز هنوز می توان به آن دلخوش کرد 

و در بناهای مختلف به آن فخر فروخت.
امروزه دیگر بناها حال و هوای گذشته را ندارد، 
بســیاری از معماران پروژه هایی کار می کنند که 
از روح آرامش و آســایش تهی است و تنها یک 
ســقف و یک چاردیواری اســت برای زندگی 
کردن؛ امــا از احســاس آرامش ناشــی از یک 
معماری اصیل در آن خبری نیســت که بخشی از 
آن به مشــکالت اقتصادی و شرایط اجتماعی و 

بخشی به نوع معماری برمی گردد.
اما با به فراموشــی رفتن معمــاری اصیل ایرانی، 
کپی برداری از غرب نیز در معماری ما نفوذ کرد و 
این مسئله اکنون معماری اصیل ایرانی نفی می کند 
چراکه همچنان به وفور در ساخت و سازها دیده 

می شود و روح آرامش را از بناها می گیرد.
اینکه دیگر فضا برای ســاخت بناهایی به سبک 
معماری گذشته وجود دارد، درست؛ اما می توان 
در آپارتمان ســازی امروز با ترکیب رنگ پنجره 
و شیشــه و معماری داخلی به ســبک گذشته تا 
حدودی به اصالت گذشته برگشت اما این مسئله 

نیز به فراموشی سپرده شده است.
 انقطاع و گسست تاریخی معماری امروز 

و دیروز
به گزارش فــارس، بر این اســاس عضو هیأت 
علمی دانشگاه آزاد اســالمی همدان اظهار کرد: 
معماری ایرانی ـ اســالمی دارای یکسری اصول 
و قواعد مشخص است که در قالب پژوهش های 
صورت گرفته نیز مشــخص شــده یک معماری 
ایرانی اســالمی واجــد ارزش بایــد دارای چه 

ویژگی هایی باشد.
مهــدی شــعبانیان افزود: آنچــه جامعه معماری 
اتفاق نظــر دارد، معماری حــال  و حاضر ما از 
این اصول و ارزش ها به نوعی فاصله گرفته و در 
ساختمان های موجود به ندرت مشاهده می شود.

وی بــا تأکید بر اینکــه اکنون با مشــاهده یک 
ســاختمان از بیرون معماری ایرانی و اسالمی از 

نما قابل مشاهده نیســت اضافه کرد: این مسئله 
معضلی است که اتفاق نظر روی آن وجود دارد.

عضو هیأت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی همدان به 
چرایی رخ دادن چنین مســئله ای اشاره کرد و گفت: 
دالیل متعدد می توان اشاره کرد که یکی از آنها انقطاع 
و گسست تاریخی است که در معماری به وجود آمد.

وی یــادآور شــد: در تاریخ معمــاری ایرانی ـ 
اســالمی که بررســی می شــود یک روند به هم 
پیوســته  را می توان مشاهده کرد که تا یک مقطع 
تاریخی این روند دنبال می شــد اما از یک مقطع 
تاریخی بــه بعد مثــال از دوره معاصر این روند 

تاریخی دچار گسست شد.
شــعبانیان اضافه کرد: بخشــی از این گسست، 
ارتبــاط با کشــورهای دیگر بود که باعث شــد 
معماری های التقاطــی را الگوبرداری کنیم و در 

معماری کشور خود لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: بخشی را می توان برگرفته از آموزش 
معماری ببینم که نســل اول معماران دانشگاهی ما 
آموزش دیده از خارج از کشور بودند و این مسئله 

در دیدگاه آنها تاثیرگذار بود.
 مسائل اقتصادی عاملی برای دور بودن 

از معماری ایرانی اسالمی
 عضو هیأت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی همدان 

سرعت شهرنشینی در کشور را نیز یکی دیگر از 
دالیل فراموش شــدن معماری ایرانی ـ اسالمی 
دانست و افزود: این مســئله با توجه به افزایش 
حجم نفرات، نیاز به مســکن و ســاختمان ها در 
شهرها را منجر شد و سرعت تأمین مسکن ممکن 
اســت بر کیفیت آن غلبه کند و باعث شــود آن 
ســاختمان فاقد آن کیفیت و ارزش های معماری 

شود.
ــاری  ــن معم ــن رفت ــل از بی ــر دالی ــه دیگ وی ب
اصیــل ایرانــی ـ اســالمی اشــاره کــرد و گفــت: 
برخــی قوانیــن و ضوابــط شهرســازی نیــز 
ــروز خالقیــت  وجــود دارد کــه بعضــا اجــازه ب
بــه معمــار را نمی دهــد و محدودیــت و موانعــی 
ــا را در  ــد آن ارزش ه ــه نتوان ــد ک ــاد می کن ایج

ــد. ــی کن ــاری خــود بازآفرین معم
شــعبانیان مســائل اقتصادی را نیز یکی دیگر از 
دالیل برشــمرد و افزود: افزایــش قیمت زمین، 
مصالح ســاختمانی و نوع نگاه به ســاختمان به 
عنــوان کاالی ســرمایه گذاری باعث شــده در 
معماری معاصر یک نگاه اقتصادی نیز به موضوع 
داشته باشــیم که در فاصله گرفتن از آن ارزش ها 
و الگوهای معماری ایرانی ـ اســالمی تاثیرگذار 

است.

 ضوابط دست و پا گیر عاملی برای دور 
بودن از معماری گذشته

وی خاطرنشــان کــرد: در طراحــی معمــاری 
تفصیلــی  و  جامــع  طرح هــای  اســاس  بــر 
ــورای  ــب ش ــه تصوی ــهری ب ــر ش ــرای ه ــه ب ک
عالــی معمــاری و شهرســازی کشــور می رســد، 
ضوابطــی ارائــه می شــود کــه طراحــی معمــاری 
ــس  ــا از جن ــا اینه ــد ام ــش می ده ــز پوش را نی
ابعــاد اســت در صورتــی  ارقــام و  اعــداد، 
ــت  ــه خالقی ــر ب ــد ناظ ــتر بای ــط بیش ــه ضواب ک
ــار را در  ــای معم ــد و دســت و پ ــاران باش معم

ــد. ــدود نکن ــت مح ــروز خالقی ب
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــأت علم ــو هی  عض
همــدان بــا تأکیــد بــر اینکــه برخــی از ضوابــط 
دســت و پــا گیــر اســت افــزود: ارائــه یکســری 
باعــث  ابعــاد  و  ســرانه ها  ارقــام،  اعــداد، 
ــه  ــت خــود را ب ــد خالقی ــار نتوان می شــود معم
نحــو مطلوبــی در خلــق اثــر خــود نشــان دهــد 
ــاری  ــود از معم ــث می ش ــوع باع ــن موض و ای

ــیم. ــه دور باش ــالمی ب ــی ـ اس ــل ایران اصی
 نیاز معماری امروز، بروز بودن همراه با 

حفظ ارزش ها
وی گفت: نوع نگاه مــا به غیر از معماری اصیل 
ایرانی می تواند دو دیدگاه را به دنبال داشته باشد؛ 
یکی نگاه منفعالنه که معماری غربی را نفی کنیم 
و دیدگاه دیگر اینکه معماری غربی را قبول کنیم.

شــعبانیان با تأکید بر اینکه معماری هر سرزمینی 
دارای نقــاط قوت و ضعف خاص خود اســت 
افزود: معمــاری غرب نیز از وضعیت مســتثنی 

نیست.
وی ادامــه داد: در ارتباطاتــی کــه اکنــون در ســطح 
بین المللــی شــکل گرفتــه و دنیــا بــه مثابــه 
یــک دهکــده جهانــی اســت، خــواه ناخــواه هــر 
ــه  ــادالت در هم ــه تب ــار ب ــی ناچ ــه و تمدن جامع
ــا ســایر ملت هاســت  ــی معمــاری ب ــا حت حوزه ه
ــادالت را  ــن تب ــق ای ــدون تحقی ــوان ب ــه نمی ت ک

ــوب دانســت. ــا نامطل ــوب ی مطل
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــأت علم ــو هی  عض
همــدان اضافــه کــرد: بــه اعتقــاد بنــده می شــود 
ــئله  ــن مس ــه در ای ــی ک ــاس پژوهش های ــر اس ب
در  مثبــت  جنبه هــای  اســت،  انجــام  قابــل 
فناوری هــای  و  تکنولــوژی  عرصه هــای 
موجــود را مدنظــر قــرار داد و متناســب بــا 
فرهنــگ، شــرایط اقلیمــی و وضعیــت اقتصــادی 
ــرد و در  ــازی ک ــرداران بومی س ــاکنان و بهره ب س
ــروز و  ــاری ب ــا معم ــی از آنه ــا تلفیق ــت ب نهای

ــم. ــه دهی ــا را ارائ ــا ارزش ه ــق ب مطاب

یاد معماری ایرانی- اسالمی فراموش

طرح روز

طرح: فریبا عزیزی بدون شرح!


