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به بهانه پنجمین سالگرد در گذشت استاد شعر و ادب 

گذري بر احوال 
روح القدس اسد آبادي

  ســالهاي سال از آن روزگار مي گذرد. خوب یادم است 
اولین باري که دیدمش به مهرباني دست دوستي ام را فشرد. 
خیلي زود ســاکن بر دلها شــد و نامش ورد زبانها. هجرت 
کرده عاشــق ما ســالها به تدریس و تعلیم اشتغال داشت و 
در زادگاهــش شــاگردان فراواني را به جامعــه تحویل داد.
هزاردســتان تاب قفس نداشت و از آنجایي که ماهي در دریا 

نهنگ میشود و دل شیدا و دلداده قرار ندارد

یادداشت سر دبیر*

مديرکل راهداري استان همدان خبر داد:

ارسال پل فلزي 1۰ متري به 
مناطق سیل زده لرستان

سيل 50 ميليارد تومان به محورهاي 
مواصالتي همدان خسارت وارد کرد

آيت اهلل سید محمد خامنه اي:

 ابعاد علمي شخصیت بوعلي 
سینا همچنان ناشناخته است

باید زحمت بکشيم  !
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بیماران سرطاني در 
سايه سرد بي توجهي

آغاز شانزدهمین نمايشگاه گل و گیاه،گیاهان 
دارويي و ماهي هاي زينتي،هم زمان با نمايشگاه 

صنايع دستي و سوغات از دوم ارديبهشت 

همدان رويشگاه 
هزاران گونه گیاهي
نباید گياهان دارویي را مانند نفت خام 

فروشي کنيم

و  گل  نمایشــگاه  شــانزدهمین 
ماهــی های  دارویــی و  گیاه،گیاهــان 
زینتی،هــم زمان بــا نمایشــگاه صنایع 
دســتی و ســوغات از تاریــخ 2 تــا 7 
اردیبهشــت ماه ســال جاری در محل 
نمایشــگاه هــای بیــن المللی اســتان 
برگزار خواهد شد.تعداد 110 مشارکت 
کننده از اســتان های همدان، آذربایجان 
ن  ســا ا خر ، ین و قز ، ن صفها ا ، قی شر
و  رضوی،تهران،کردستان،قم،کرمانشــاه 
مرکزی در این نمایشگاه حضور دارند و 
در زمینه های گل و گیاه آپارتمانی،انواع 
نشــاء و صیفی جات،خاک و کود،انواع 
چراغ بــاغ و گلدان،تکثیــر و پرورش 
ماهیــان زینتی به ارائه ی کاال و خدمات 

می پردازند.

استاندار همدان در مراسم رژه  روز ارتش :

 ارتش همواره در کنار مردم بوده است

مديرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمي همدان

 4.۵ درصد از اماکن
 روستايي همدان بر اثر

سیل آسیب ديد

مديرکل ورزش و جوانان همدان

 سرانه فضاي ورزشي
همدان افزايش

مي يابد 

:فرمانده تیپ 316 زرهي شهید قهرمان همدان

 ۲9 فروردين روز
 نمايش تدبیر و

هوشمندي ارتش است

تولید بیش از 16۰ عنوان نمايش 
در سال 97

معاون سیاسي وامنیتي استاندار همدان 
در جشن روز جوان در همدان وتجلیل 
از جوانان برتر

 بیشترين موفقیت 
چهل سال اخیر انقالب 
مربوط به جوانان بوده 
است

در آغاز سال جاری که به نام رونق اقتصادی نیز 
نام گذاری شده است . شاهد چشمه های جوشان 
و خروشــان مردم دربرابر خروش سیل در برخی 
مناطق کشور بودیم . مردمی که ثابت نمودند. اهل 
همت و عمل درگره گشایی ازهر بحران ها هستند.

هفته نامه

 سردبیر نشريه آوای الوند
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مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان 
با بیان اینکه ۹۹ درصدی ســد شنجور رزن پر شده 

است گفت: این سد نیز به زودی سرریز می شود.
منصور ســتوده با اشاره به اینکه حجم آب تمام 
سدهای اســتان به بیش از ۸0 درصد ظرفیت خود 
رســیده اند اظهار کرد: میزان بارندگی سال آبی 2۸۵ 
میلی متر اســت که در مدت مشابه سال گذشته 21۶ 

میلی متر و در بلند مدت 2۸7 میلی متر است.
وی با بیــان اینکه میزان بارندگی ها نســبت به 
ســال قبل 170 درصد افزایش داشــت گفت: این 
میزان بارندگی نســبت به بلندمدت 104 افزایش را 

نشان می دهد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
همدان یادآور شــد: حجم آب سد اکباتان اکنون 34 
میلیــون و ۶00 هزار متر مکعب اســت که در حال 
سرریز است، ضمن اینکه سال گذشته در مقایسه با 
مدت مشابه امسال حجم سد 13 میلیون و 7۶0 هزار 
مترمکعب بود.وی با بیــان اینکه اکنون صد درصد 
ســد اکباتان پر اســت در حالی که سال گذشته 41 
درصد آن پر بود ادامــه داد: 21 متر مکعب در ثانیه 
ورودی آب به سد است که بیش از یک متر مکعب 
آن برای تأمین شرب شهر همدان برداشت می شود.
ستوده با اشــاره به اینکه 14 متر مکعب از آب سد 

اکباتان از طریق دریچه خارج می شود افزود: بیش از 
۵.2 مترمکعب حجم آب نیز از طریق سرریز خارج 
می شود.وی با بیان اینکه سرریز سد اکباتان به سمت 
سد آبشینه هدایت می شود بیان کرد: پس از پر شدن 
سد آبشــینه مابقی آب ســرریز از طریق رودخانه 
منطقه ای  جاری می شــود.مدیرعامل شــرکت آب 
اســتان همدان با بیان اینکه ۸۸ درصد ســد آبشینه 
پر اســت گفت: 4 میلیــون و 420 هزار متر مکعب 
حجم ذخیره آب ســد آبشــینه است.وی حجم آب 
سد شیرین ســو را 3 میلیون و ۵10 هزار مترمکعب 
دانست و تصریح کرد: ۸0 درصد این سد پر است.

ستوده به سرریز شدن سد کالن مالیر اشاره کرد 
و گفــت: 4۵ میلیون و 7۵0 هزار مکعب حجم آب 
این ســد اســت که ورودی آن 1۶.۵ مترمکعب در 
ثانیه بوده و تمام آن نیز خارج می شــود.وی با اشاره 
به اینکه سد سرابی نیز در حال سرریز است افزود: ۹ 
میلیون و 30 هزار مترمکعب حجم این سد است که 

۵.1 مترمکعب آن از سرریز خارج می شود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان 
با بیان اینکه ۹۹ درصدی ســد شنجور رزن پر است 

بیان کرد: این سد نیز به زودی سرریز می شود
 که اکنــون ۵ میلیون و 170 هــزار متر مکعب 

در آغاز سال جاری که به نام رونق اقتصادی نیز نام گذاری 
شده است . شــاهد چشمه های جوشــان و خروشان مردم 
دربرابر خروش ســیل در برخی مناطق کشور بودیم . مردمی 
که ثابت نمودند. اهل همت و عمل درگره گشایی ازهر بحران 

ها هستند.
حرکتی که در اتفاقات طبیعت ادوار گذشــته نیز شاهد آن 
بودیــم .  اما آنچه در این بین مهم اســت و باید از آن درس 
گرفــت  ،بهره مندی از هر زمان و در هر جایگاه اجتماعی و 
کارکردی که قرار داریم ، بــرای رفاه حال یکدیگر همدل و 

همیارشدن است  . 
باید تالش کرد و زحمت کشید تا از هر بحرانی عبور کرد 
. حال بحران ساخته طبیعت باشد یابحران همچون اقتصادی 

که ساخته برخی کم کاری ها و بی تدبیری ها باشد .
آنچه مهم است باید از این نوع مشکالت گذر عبور کرد تا 

به توسعه پایدار برسیم .
بنابراین رونق اقتصادی صرفا در سایه همت و اندیشه بلند 
همه آحاد مختلف جامعه به ســرانجام مطلوب می رسد . و 
برای افتادن در جاده رونق و پیشرفت زحمت کشید، چرا که 
معضل  اقتصادی هم چون بالهای طبیعی بی رحم اســت و 
همــه ابعاد مختلف جامعه را به مخاطره می اندازد . بنابر این 
اصل باید بــا تمام ظرفیتها با در نظر گرفتن ارزش گذاری به 
زمان جهش های اقتصادی را رقم بزنیم .و باور داشــت هیچ 

چیز آسان بدست نمی آید .
باید چرخ های اقتصادی را با انرژه و موتور محرکه جوانان 
شتاب ببخشیم .وبه دانش آموختگان واقعی میدان داد . صف 
های بیکاران را ساماندهی و افراد اهل تالش و خدمت واقعی 
را در اولویت اشتغال قرار داد . مدیران کار بلد را باور داشت 
و از مدیــران بخش خصوصی هم مطالبه گری نمود . چراکه 
ســرمایه های اصلی اقتصادی در دست این گروه است و به 

مدیران دلسوز و فعال این بخش احترام گذاشت .
و اینکه فرهنگ خدمــت صادقانعه را در باور ایرانی خود 
بگنجانیم و برای آبادانی گوشــه ،گوشه میهن همت مضاعف 
نمود و از تمام ظرفیت های علمی ، تجربی ، و عشــق خود 

استفاده کنیم .
و خالصه اینکه باید زحمت بکشــیم و بی زحمت رونق 

اقتصادی رقم نمی خورد.  

چهارمین سد همدان در آستانه سرريز

به مناسبت 2۹ فروردین و روز ارتش، مراسم رژه نیروهای 
مسلح در همدان برگزار شد.

در این مراســم که در میدان باباطاهر شــهر همدان برگزار 
شد نیروهای مســلح ضمن اجرای رژه موتوری و خودرویی 

توانمندی نظامی خود را به نمایش گذاشتند.
مراسم رژه روز ارتش نماینده ولی فقیه در استان همدان و 
امام جمعه همدان، استاندار همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین 
)ع( و جمعی از مدیران حضور داشتند.استاندار همدان در این 
مراسم با بیان اینکه امروز روزی بزرگ و روز پیوند عمیق مردم 
و ارتش اســت، گفت: در این روز امــام خمینی )ره( بر ادامه 

فعالیت قدرتمندانه ارتش تاکید کردند.
ســید سعید شــاهرخی با بیان اینکه ارتش همواره در کنار 
مردم بــوده و در جریان تظاهرات و پیــروزی انقالب ارتش 

مقابل گارد شاهنشاهی ایســتاد و به صف مردم پیوست و در 
دوران ۸ ســال دفاع مقدس نیز در کنار مردم بود، گفت: ارتش 
در دوران دفــاع مقدس نقش تأثیر گذار و ارزنده ای داشــت . 
وی بــا بیان اینکه عالوه بر امنیــت و مرزبانی، ارتش در دیگر 
حوزه ها نیز پیش قدم بود که یک نمونه آن زمین لرزه کرمانشاه 
و ســیل اخیر اســتان های غربی و جنوبی بود که ارتش بسیار 
ورود خوبی داشت، گفت: ارتش و سپاه روز به روز مقتدر تر 

از گذشته در کنار مردم به دفاع از میهن اسالمی می پردازند.
اســتاندار همدان با بیان اینکه ارتش عالوه بر وظیفه ذاتی 
تعریف شــده در قانون اساسی، در صورت ضرورت همراه و 
همگام با ســایر نیروهای مسلح حرکت کرده است، ادامه داد: 
ارتش در ســیالب اخیر از خودگذشتگی ها و صحنه های بی 

بدیلی خلق کرد.

شــاهرخی با تاکید بــر اینکه امروز بصیــرت و توانمندی 
نیروهای نظامی ایران شــرایطی خلق کرده که دشمنان نه تنها 
توان تعرض به کشــور بلکه توان اعمال اقدام های استکباری 
خــود در منطقه را نیز ندارند، افزود: دشــمنان انقالب به این 
نتیجه رســیده اند که امکان رویاروی نظامی با نیروهای مسلح 

توانمند و با ایمان کشورمان را ندارند.
اســتاندار همدان با اشاره به اینکه مســتکبران جهان و در 
رأس آنها آمریــکای جنایتکار به زر، زور و تزویر روی آورده 
تــا ملت ایران را بــه زانو درآورد و دشــمن همچنین با بهره 
گیری از حربه تفرقه، به ناامید کردن مردم از نظام و مســئوالن 
روی آورده اســت غافل از اینکه رمز پیروزی و تداوم انقالب 
وحدت و همدلی بین ارکان نظام و مردم است، گفت: بهترین 

جلوه های همدلی در رویدادها و حوادث اخیر نمایان شد.

مراسم رژه نیروهای مسلح در همدان برگزار شد

استاندار همدان: ارتش همواره در کنار مردم بوده است

نقش ارتش در عملیات مختلف جنگی 
کشور برجسته و بی بديل است

فرمانده پایگاه شکاری شهید نوژه گفت: ارتش جمهوری اسالمی در طول انقالب، 
۸ ســال دفاع مقدس و در برهه کنونی که کشــور در برابر بمبــاران حمالت روانی 
دشمن قرا گرفته است به خوبی نقش خود را ایفا نموده است.نقش ارتش در عملیات 
مختلف جنگی کشور برجسته و بی بدیل استبه گزارش ایکنا از همدان، امیر سرتیپ، 
محمد زال بیگی، فرمانده پایگاه شــکاری شهید نوژه، پنج شنبه، 2۹ فروردین سالروز 
ارتش اســالمی اظهار کرد: امام علی)ع( می فرمایند »ایــن پرچم مبارزه را جزء افراد 
بصیر، بااســتقامت و عالم به جایگاه حق به دوش نمی کشــند«.وی اشاره ای به چند 
مولفه شاخص ارتش جمهوری اسالمی داشت و گفت: ایمان و بصیرت، ایستادگی و 
اســتقامت، گام برداشتن در راه انقالب یعنی پایبندی بر سیاست نه شرقی و نه غربی 
جمهوری اســالمی و داشــتن بنیه قوی اعتقادی از جمله مولفه های ارتش جمهوری 
اسالمی اســت.زال بیگی ادامه داد: خودسازی آراســته به دین و تقوا، اخالق نیکو، 
پایبندی بــه دین و ایمان، کارآمد نمودن نظام، خارج کردن دشــمن از میدان هنگام 
پیکار و نبرد از دیگر مولفه های ارتش جمهوری اسالمی و نیرو های مسلح است.وی 
ابراز کرد: در خدمت مردم بودن و احساس فداکاری برای اهداف و آرمان های ملت،  
در  قلــب مردم بودن، مورد احترام و تکریم مردم قــرار گرفتن، جلب اعتماد مردم،  
آمیختگی و در کنار مردم بودن، پیوند و پیوســتگی عمیق با مردم نمونه ای دیگر از 

خصوصیات ارتش و نیرو های مسلح است.
فرمانده پایگاه شــکاری شــهید نوژه گفت: ارتش جمهوری اســالمی در طول 
انقالب، بازســازی، ۸ سال دفاع مقدس و در برهه کنونی که کشور در برابر بمباران 

حمالت روانی دشمن قرا گرفته است به خوبی نقش خود را ایفا نموده است.

رئیس دانشگاه ابن سینا: 
بیمه ها ۲هزار و 4۰۰میلیارد ريال به اين 

نهاد بدهکارند
 رییس دانشگاه ابن سینا همدان گفت: بیمه سالمت ایرانیان و تامین اجتماعی 
2 هزار و 400 میلیارد ریال به این دانشــگاه بدهکار هستند که بخش زیادی از 
آن مربوط به تامین اجتماعی اســت.رئیس دانشــگاه ابن سینا: بیمه ها 2هزار و 
400میلیارد ریال به این نهاد بدهکارندسید حبیب اله موسوی بهار روز پنجشنبه 
در آیین معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان رزن بیان کرد: تعدادی از شهرستان 
ها شامل رزن، کبودراهنگ، بهار و فامنین در مواردی مورد بی مهری قرار گرفته 
بودند به گونه ای که حتی یک دســتگاه سی تی اسکن نداشتند.وی اضافه کرد: 
با تالش های صورت گرفته برای رفع نیاز ســی تی اسکن به زودی دو دستگاه 
برای شهرستان های رزن و کبودراهنگ تامین می شود.رییس دانشگاه ابن سینا با 
قدردانی از خیران سالمت بخاطر تالش برای تکمیل ساختمان سی تی اسکن و 
دیالیز رزن اظهار داشــت: با توجه به قرار گرفتن رزن در مسیر پرترافیک وجود 
این دســتگاه ها در شهرستان الزم بود.موسوی بهار اضافه کرد: با توجه به اقدام 
های صورت گرفته بیماران دیالیزی به فضای مناســب منتقل می شــوند تا با در 
اختیاز قرار گرفتن دستگاهای جدید از خدمات بهتری بهره مند  شوند.وی با بیان 
اینکه در رزن بعد از پیروزی انقالب اســالمی بیمارستان شایسته ای ایجاد نشده 
بود گفت: با حمایت مسئوالن عملیات اجرایی بیمارستان جدید 1۵0 تختخوابی 
این شهرســتان آغاز شده است.رییس دانشگاه ابن ســینا همدان افزود: در سال 
های اخیر کارهای پزشــکی و عملیات های اصالح هتلینگ، اقدامات در حوزه 
بهداشــت و تعمیرات پروژه های پزشکی به خوبی و همزمان با ارائه خدمت به 

بیماران انجام شده است.

مديرکل دفتر امور شهری: 

شهرداران به دنبال منابع پايدار شهری باشند
مدیرکل دفتر امور شــهری و شوراهای اســتانداری همدان گفت: شهرداری  ها 
بایــد به دنبال ایجاد منابع پایدار شــهری بوده و متکی به اعتبارات دولتی نباشــند. 
سیدحســین جعفری در آیین تکریم و معارفه شهردار سامن اظهار داشت: هدف ما 
خدمت صادقانه به مردم است و در این زمینه باید تمام توان خود را به کار گیریم.

وی ادامه داد: تمام تالش مدیریت ارشد استان بر این است که حقوق شهروندی 
به  درســتی رعایت شــود و در این راستا مدیران نیز وظیفه  دارند این اولویت را در 
برنامه  های خود قرار دهند.جعفری با اشــاره به تاکیدات رییس جمهوری مبنی بر 
رعایت حقوق شــهروندی، افزود: مدیران در تکریم ارباب رجوع و حل مشکالت 
شــهروندان تالش کنند تا تحقق منشور حقوق شهروندی برای آنها ملموس باشد و 
به آن باور داشته باشند.مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استاندار همدان تالش 

مدیران را بستری برای ارایه بهترین خدمات به مردم عنوان کرد.
وی ادامــه داد: باید از ظرفیت و توانایی 2 نماینده فعال و پیگیر این شهرســتان 
بیشتر استفاده شود تا بتوان به اهداف تعیین شده در مسیر پیشرفت دست پیدا کرد.

جعفری با تاکید بر اینکه دولت نیز همواره برای حل مشــکالت شــهرداری ها 
در کنار آنان اســت گفت: پایان سال گذشته دولت اعتبارات خوبی را به شهرداری  
ها اختصاص داد که در این زمینه تالش  های اســتاندار همــدان در پیگیری برای 
تخصیص به  موقع این اعتبارات قابل  تقدیر اســت. وی یادآور شــد: رویکرد ما در 
انتخاب شــهردار جانب داری نکردن از افراد اســت و ما این اختیارات را به  طور 
کامل به شوراها تفویض کرده ایم. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
همدان با تقدیر از زحمات »حسین بهاری« سرپرست شهرداری سامن گفت: وی در 

مدت کوتاه خدمت خود در شهرداری سامن زحمات زیادی کشید

4.۵ درصد از اماکن روستايی همدان بر اثر 
سیل آسیب ديد

 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی همدان گفت: 4,۵ درصد از اماکن روستایی 
این اســتان معادل هشــت هزار و ۵0 واحد در بارش های اخیر آسیب جدی دیده و 
نیازمند بازســازی و نوسازی است.حســن ظفری در جمع خبرنگاران افزود: پس از 
بارش های اخیر ۹3۸ نقطه جمعیتی در استان همدان توسط بنیاد مسکن مورد ارزیابی 
قرار گرفتند که شــامل 22 نقطه شــهری و ۹1۶ نقطه روستایی است.وی اضافه کرد: 
در این ارزیابی ها 1۹ هزار و 341 واحد ارزیابی شــد که نتیجه آن وجود 1۵ هزار و 
713 واحد مسکونی خسارت دیده از سیل است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
همدان خاطرنشــان کرد: از این تعداد هفت هزار و 713 واحد نیاز به تعمیر و هشت 

هزار و ۵0 واحد نیازمند احداث است.
وی اظهار داشت: پنج هزار و 1۵0 میلیارد ریال تسهیالت و کمک بالعوض برای 
ســاخت و تعمیرات منازل آسیب دیده و تخریب شــده در سیل و بارش های باران 

اخیر در نظر گرفته شده است.ظفری خاطرنشان کرد: از تعداد واحدهای آسیب دیده 
در اســتان همدان 4۹3 واحد شهری نیاز به احداث و 4۶3 واحد نیز نیازمند تعمیرات 

است.
وی با بیان اینکه بنیاد مســکن همدان عالوه بر نوســازی و بازســازی واحدهای 
آسیب دیده همدان، معین شهرستانهای دورود و ازنا در استان لرستان نیز است گفت: 
کارشناســان، نیروها و تجهیزات بنیاد مســکن همــدان از 12فروردین ماه در این 2 

شهرستان مستقر شدند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان همدان گفت: در شهرستان دورود ، 
2 هزار و ۵37 واحد و در شهرســتان ازنا نیز یک هزار و هشــت واحد مورد ارزیابی 

قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه در شهرستان دورود 2۵0 واحد احداثی و یک هزار و 220 واحد 
تعمیری اســت اضافه کرد: همچنین در شهرســتان ازنا نیز 3۹2 واحد احداثی و 43۵ 

واحد تعمیری وجود دارد.

معاون مشارکت های مردمی سازمان نوســازی مدارس همدان گفت: تعهد خیرین مدرسه ساز استان 
30 میلیارد و ۶00 میلیون تومان بوده که از این میزان 20 میلیارد و ۵00 میلیون تومان معادل ۶۸ درصد 
آن محقق شده است. مریم بهمرام در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز رزن با بیان اینکه این 
جشنواره از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و تا 30 خردادماه امسال ادامه دارد اظهار کرد: این جشنواره 
با رویکرد افزایش ایمنی مدارس با همت خیرین مدرسه ســاز برگزار می شود.مریم بهمرام افزود: تاکنون 
جشــنواره خیرین مدرسه ســاز از 1۹ منطقه اســتان در هفت منطقه برگزار شــده و بقیه مناطق هم این 
جشــنواره را تا 30 خردادماه برگزار خواهند کرد.معاون مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس 
همدان افزود: خیرین مدرسه ساز استان از زمان شکل گیری تاکنون 2۹1 پروژه در قالب یک هزار و 7۶0 
کالس درس به آموزش و پرورش اســتان هدیه کرده اند.وی اظهار کرد: تعهد خیرین مدرسه ساز استان 
30 میلیارد و ۶00 میلیون تومان بوده که از این میزان 20 میلیارد و ۵00 میلیون تومان معادل ۶۸ درصد 
آن محقق شده است.فرماندار رزن نیز هزینه در آموزش و پرورش را سرمایه گذاری دانست و اظهار کرد: 

ارتقای سطح علمی جامعه با مشارکت های مردمی می تواند بسیار سریعتر به نتیجه برسد.

تحقق 68 درصدی تعهد خیرين مدرسه ساز 
همدان

 مدیرکل اســتاندارد استان همدان گفت: 3۹3 نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی استان همدان به عنوان مدیرکنترل 
کیفیت در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مشغول فعالیت هستند.

محمد مددی اظهار داشت: مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی وظیفه حضور تمام وقت و انجام 
بازرســی و کنترل مواد اولیه، محصول حین ســاخت، محصول نهایی و شرایط نگهداری در تمام مراحل تولید را به 
عهده دارد.مددی با اشاره به نقش کلیدی مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی، افزود: مدیران کنترل 
کیفیت نمایندگان اداره کل اســتاندارد هستند و با ایفای نقش خود به بهترین وجه، می توانند با مباهات به تولید ملی 
ادامه داده و چرخه اقتصادی کشــور را به حرکت درآورند.وی با بیان اینکــه یکی از الزامات دریافت پروانه کاربرد 
عالمت استاندارد توسط واحد تولیدی یا خدماتی، به کارگیری مدیر کنترل کیفیت است، تاکید کرد: هر واحد تولیدی 

برای هر شیفت کاری خود ملزم به به کارگیری یک نفر مدیر کنترل کیفیت است.
وی با بیان اینکه انطباق ویژگی های محصوالت یک واحد تولیدی با اســتاندارد مربوطه رابطه مستقیم با عملکرد 
صحیــح و دقیق مدیر کنترل کیفیت واحد دارد، ادامه داد: در صــورت عدم انطباق محصوالت یک واحد تولیدی با 
استاندارد مربوطه، عملکرد مدیر کنترل کیفیت مورد بررسی قرار می گیرد و عواقب حقوقی برای آنان مترتب خواهد 

مدیرکل استاندارد استان همدان عنوان کرد:

فعالیت 393 نفر مدير کنترل کیفیت در همدان

معاون خدمات شهری شهرداری همدان اعالم کرد: 

تداوم خدمات رسانی نیروهای 
شهرداری همدان در مناطق سیل زده

 خدمات رســانی نیروهای خدمات شهری شــهرداری همدان در 
مناطق سیل زده لرستان ادامه دارد.

معاون خدمات شــهری با بیان این که شهر همدان معین شهرستان 
چگنی از استان لرستان اســت و رسیدگی به وضعیت مرکز شهرستان 
یعنی سراب دوره به شــهرداری همدان واگذار شده است، بیان نمود: 
پاکسازی و ترمیم خسارت ها توسط شهرداری همدان در این شهرستان 
ادامه دارد.وحید علی ضمیر گفت: 10 دســتگاه ماشــین آالت از سوی 
ســازمان مدیریت پســماند،۵0 نفر نیروی خدمات شــهری، سازمان 
مدیریت پسماند و آتش نشانی به همراه تجهیزات و مصالح عمرانی در 
قالب تیم های مختلف جهت بازســازی مناطق سیل زده لرستان اعزام 
شده و در حال امدادرســانی هستند.وی با توجه به بازدید های میدانی 
از این منطقه که در روز های گذشته برای همراهی تیم اعزامی و کمک 
به عملیات امدادرسانی انجام گرفت، افزود: نیروهای اعزامی شهرداری 
همدان تالش خود را برای پاکســازی و الیروبی آثار گل و الی مناطق 
سیل زده، شستشــوی جداول و بهسازی معابر و اماکن آسیب دیده به 
کار خواهند برد تا وضعیت ســراب دوره به حالت عادی برگردد.علی 
ضمیر افزود: همچنین کارشناســان سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شــهری نیز در این شهرســتان وضعیت پاک ها را جهت مرمت و احیا 
رســیدگی کردند و گل کاری داخل پارک ها و سطح شهر را با هدف 

ایجاد محیطی شاد و زیبا برای شهروندان ساکن در شهر انجام دادند.
علــی ضمیر در پایان خاطرنشــان کرد: شــهرداری همدان 
نیــز از هیچ اقدامی برای خدمت رســانی به مــردم این مناطق 
کوتاهی نخواهد کرد و در صورت نیاز مدت زمان فعالیت برای 

خدمت رسانی بیشتر ادامه دارد

فرمانده تیپ 31۶ زرهی شهید قهرمان همدان:

۲9 فروردين روز نمايش تدبیر و 
هوشمندی ارتش است

فرمانده تیپ 31۶ زرهی شــهید قهرمان همدان، گفت: روز 2۹ 
فروردین ســند ماندگاری از امام خمینی )ره( و روز نمایش تدبیر 

و هوشمندی، تاسیس و حیات دوباره ارتش محسوب می شود.
»نورخدا شاکرمی« فرمانده تیپ 31۶ زرهی شهید قهرمان همدان 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و یگان های زیــر مجموعه به ویژه تیپ شــهید قهرمان مصمم به 
ایجاد فرصت های شــغلی برای سربازان اســت و در این راستا از 
ایده هــای نو و خالقانه نیز حمایت می کند.وی افزود: در راســتای 
ایجاد فرصت های شغلی و بهره وری مناسب از زمان، ارتش اقدام به 
احیا و راه اندازی مجموعه  فنی و حرفه ای در پادگان ها کرده است.

فرمانــده تیپ 31۶ زرهی شــهید قهرمان همدان بیان داشــت: 
دوره های آموزشــی مختلف از جمله رایانه و جوشکاری با هدف 
مهارت آموزی به ســربازان آموزش داده می شود تا جوانان پس از 
اتمام دوره ســربازی بتوانند در یک حرفه مشغول به فعالیت شوند.
وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این کالس ها پس از پایان دوره 
آموزشی و دریافت مدرک، می توانند از تسهیالت بانکی ۵0 تا 300 
میلیون ریالی که توسط بانک حکمت ارائه می شود نیز استفاده کنند.
شــاکرمی با بیان اینکه سربازان و کادر فعال در تیپ شهید قهرمان 
همدان از بــار علمی، تخصص و توان باالیی برخوردار هســتند، 
یادآور شد: سامانه شــبیه ساز میدان مین، شبیه ساز موتور تانک و 
توپ توسط عوامل فعال در تیپ زرهی شهید قهرمان طراحی شده 
است.وی با اشاره به اینکه مقاالت متعددی برای ساخت پهباد ارائه 
شــده خاطرنشان کرد: طرح تیراندازی به اهداف ثابت و متحرک و 
نصب تیربار بر روی تانک نیز از دیگر طراحی های صورت گرفته 
در این پادگان به شــمار می رود.این مســؤول همچنین با تاکید بر 
هر چه با شکوه تر برگزار شــدن مراسم روز ارتش گفت: روز 2۹ 
فروردین ســند ماندگاری از امام خمینی )ره( و روز نمایش تدبیر 

و هوشمندی، تاسیس و حیات دوباره ارتش محسوب می شود.
شــاکرمی در پایان با عنوان اینکه 2۹ فروردین روز اعتماد امام 
خمینی )ره( به ارتش جمهوری اســالمی ایران اســت، متذکر شد: 
بنیانگذار کییر انقالب اســالمی پیشــینه و ظرفیت های این نیرو را 
خوب می شــناختند و دانســتند که ارتش ضامن امنیت کشور 

است.

۲

اخبار

یادداشت سر دبیر*

باید زحمت بکشيم  !

ارسال بیش از ۲میلیارد تومان کمک نقدی 
و غیرنقدی همدان به مناطق سیل زده

مدیرکل کمیته امداد استان همدان با بیان اینکه تا امروز 2میلیارد 
و 172میلیون تومان کمک های نقدی و غیرنقدی اســتان همدان به 
مناطق سیل زده کشور ارســال شده است، گفت: این کمک ها تا 11 
فروردین ماه به مناطق سیل زده گلستان و از آن به بعد به لرستان ارسال 
شــد.پیمان ترکمانه در مورد جمع آوری و ارسال کمک های مردمی 
اســتان همدان به مناطق سیل زده اظهار داشــت: تا 24 فروردین ماه 
3۹7 میلیون تومان کمک نقدی در اســتان همدان جمع آوری شــده 
اســت.وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک میلیارد و 774میلیون 
تومان نیز کمک غیرنقدی در اســتان جمع آوری و به مناطق سیل زده 
ارسال شده اســت، افزود: در مجموع 2میلیارد و 172میلیون تومان 
کمک هــای نقدی و غیرنقدی برای کمک به هموطنان ســیل زده در 
اســتان همدان جمع آوری و به مناطق ارســال شــده است.مدیرکل 
کمیته امداد استان همدان گفت: کمک های غیرنقدی جمع آوری شده 
در قالــب اقالم ضروری اولیه نظیر کنســرو، پتو، لباس و مواد اولیه 

خوراکی نظیر قند، شکر، روغن و غیره بوده است.
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-چهاردهم شعبان 
20- آوریل 

به مناسبت سال نو جمعی از اصحاب رسانه به همراه 
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان با 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه همدان دیدار 
کردندحجت االسالم حبیب ا... شــعبانی در این دیدار با 
بیان اینکه رســانه محرکی قــوی در عرصه های مختلف 
اجتماعی اســت و نقش مربیگری دارد؛ اظهار کرد:  مردم 
روزنامه را صرفًا برای دریافت اطالعات خام نمی خوانند 
بلکه به نقش قوی رسانه در عرصه های مختلف به ویژه 

فرهنگ سازی واقف هستند.
وی بــا تأکید بــر اینکه رســانه بــرای فعالیت نیاز 
بــه صداقت دارد؛ نقــش این مجموعــه را در تقابل با 
رســانه های معاند بســیار حائز اهمیت دانست و گفت: 
دشــمن از طریق رسانه ، شبیخون فرهنگی به راه انداخته 
که باید هوشیار بود.نماینده ولی فقیه در استان همدان با 
تأکید بر اینکه گرایش افراطی به رسانه آسیب می رساند 
و باید مواظب بود افزود: رســانه ها پل ارتباطی مردم و 
مسؤوالن هستند و مدیریت این ارتباط باید مد نظر باشد.

وی بر لزوم تالش برای رونق تولید در استان گفت: در 
این راستا عالوه بر بکارگیری مشاوران، تشکیل کارگروه 

تخصصی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تاکید به اینکه رســانه ها نیز روحیه مطالبه گری 
داشــته باشند و باید مطالبه گری از سوی  این قشر فریاد 
زده شــود گفت: اگر مطالبه گــری رخ ندهد رونق تولید 

را شــاهد نخواهیم بود.سرپرســت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اســتان همدان هم در این دیدار با بیان 
اینکه خبرنگاران همدان نجیب هســتند و این نجابت را 
در بحران و غم و شادی دیده ایم، عنوان کرد: رسانه های 

اســتان همدان کنار مردم بودن و کمک به مســئوالن را 
اولویت می دانند.

علی مرادی نــور با بیان اینکــه نجابت حاصل عقل 
است و سبب می شود نفس از جهل در امان بماند، گفت: 
کســی که حکمت داشته باشد نفس خود را از فساد دور 
نگه می دارد.وی با بیان اینکه تقوا باعث می شــود انسان 
نفس خود را از هوس دور کند، گفت: خبرنگاران استان 
همــدان افراد با تقوایی هســتند و معتقــدم این نجابت 

حاصل سه ویژگی عقالنیت، حکمت و تقواست.
مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان هم در این 
دیدار از مشکالت رســانه ها در سال ۹7 سخن گفت و 
اظهار کرد: ســالی که گذشت سال سختی بر رسانه ها و 
مطبوعات اســتان بود که امیدوارم با تدابیر الزم امســال 
سال خوبی را پیش رو داشته باشیم.مهرداد حمزه با بیان 
اینکه سال گذشته مشکالت اقتصادی گریبانگیر مردم شد 
و بــه تبع آن گریبان مطبوعات را هم گرفت افزود: مردم 
استان به رسانه ها مراجعه می کردند تا مشکالت و مسائل 
آنها را انعکاس دهیم که البته این کار هم از روی وظیفه 
انجام می دادیم.وی با اشاره به اینکه امیدوارم امسال سال 
گشــایش اقتصادی در تمام حوزه ها و مطبوعات باشد، 
خطاب به نماینده ولی فقیه در استان گفت: خوشبختانه 
شما به نقش رســانه ها توجه خاصی دارید که امیدوارم 
این منش رفتاری منشأ خیری برای اصحاب رسانه باشد.
مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان با تقدیر از 
زحمات آیت ا... طه محمدی ایشان را پدری مهربان برای 
مردم و اصحاب رسانه عنوان کرد و افزود: مطمئن هستیم 
آیت ا... شعبانی نیز همراه خوبی برای مردم و خبرنگاران 

هستند.

نماينده ولي فقیه در استان همدان در جمع اهالی رسانه :

خبرنگاران مطالبه گري را فرياد بزنند

  سال های سال از آن روزگار می گذرد. 
خوب یادم اســت اولین باری که دیدمش 
به مهربانی دســت دوســتی ام را فشــرد. 
خیلی زود ســاکن بر دل ها شــد و نامش 
ورد زبان ها. هجرت کرده عاشق ما سال ها 
به تدریس و تعلیم اشــتغال داشــت و در 

زادگاهش شــاگردان فراوانی را به جامعه 
تحویل داد.هزاردستان تاب قفس نداشت و 
از آنجایی که ماهی در دریا نهنگ می شود و 
دل شیدا و دلداده قرار ندارد، لذا از اسدآباد 
به همــدان آمده بود. آن روزها نشــاط و 
شادابی در چهره اش موج می زد و امید تمام 
وجودش را فرا گرفته بود. خیلی زود ساکن 

دل ها شد و جزیی از ما.
محبوبیت او در بین اهل قلم و اهل دل 
و اهــل ادب و هنر و شــعر دالیل فراوانی 
دارد که به چند مورد آن اشاره می کنم؛ اول 
طبعی به روانی چشمه ساران همیشه جاری 
الوند کوه دارد و به راســتی او شاعر است. 
در تمام زمینه ها و قالب های ادبی اســتادانه 
سراییده اســت، دوم از دودمانی است که 
شــعر در خون و پوســت و جانشان روان 
است. پدرش هم شــاعر بزرگی بود، سوم 

از نســل ســادات و وابستگان ســیدمبارز 
و نام آشــنای ایران زمین یعنی سیدجمال 
اسدآبادی است گرچه چشم سر را بسته اما 
چشمه دلش جوشان و چشم دلش بر روی 

زیبایی ها و جذبه های، باطنی باز است.
دریغ که حادثه خبر نمی کند و سانحه ای 

چشمان درشت آهویی اش را از او گرفت، 
گرچه دشــوار اســت برای معلمی که یک 
عمر چشم در چشم دانش آموزانش دوخته 

و اندوخته های ســال های دانشسرایی خود 
را به نقد جوانــی تقدیم آنان نموده یکباره 
محروم از دیدن روی آنان شــود ولی مرد 
اســتوار و آهنین اراده شعر و ادب شکیبا و 
صبور عارفانه رضا به رضای حق شد و سر 
تســلیم فرود آورد. مردی که در جوانی با 

نشریه فکاهی توفیق چندین سال همکاری 
مســتمر و تنگاتنگ داشت و گل لبخند را 
بر روی لب های مردم ایران می نشاند خود 
کوهی از غم ها و مشــکالت فراوان بوده و 
هست. ســال 13۶0 سال تلخی بود که ای 
کاش ... ولی بگذریم چون ما نمی توانیم در 
برابر خواست خدا اما و اگر بیاوریم. در هر 
صورت آمدنــش به همدان موجب برکات 
فراوانی شد؛ اوالً با تمام وجود دلبسته شعر 
و ادب بود و از این رو آثار تمامی شعرای 
همدان را با پشــتکار در نشریه محراب و 
آوای الوند که به مســؤولیت خودش بود 
چاپ کرد، از این رو حق بزرگی به گردن 

همه دارد.
بــا تمام وجــود همت گماشــت و با 
همدلــی حســین داور، حاج آقــا خلیلی، 
حسین ســاری اصالنی و خیلی از شعرای 

همدانی بعد از چندین سال عاقبت انجمن 
ادبی بوعلی ســینای همدان را تأسیس کرد، 
آرزویی که ســال ها به دل اهل ادب مانده 
بود. شاید بتوان گفت اکنون پس از آزاد و 

مفتون و باید او را معرفی کرد:
متولد  روح القدس  سیدابوالحسن  نامش 
اسدآباد معلم، شاعر و ادیب، وی از ابتدای 
ورودش بــه همدان با تمام شــعرا و ادبا و 
بزرگان همدان باب دوســتی گشود و کم 
کم در هیأت های حســینی هم با توجه به 
تســلط فراوان به شعر عاشــورایی دارای 
جایگاه رفیعی شد. استاد روح القدس شاد و 
پرتحرک و سختکوش تازه می خواست غم 
دیــدگان را فراموش کند که فلک کج مدار 
اولین ضربه مهلک را بــه پیکر دردمندش 
فرود آورد، هنوز داغ پســر فراموش نشده 
بود که گل مریمش پرپر شد.گاهی با خودم 
می گویم انســان که از پوســت و گوشت 
و اســتخوان اســت می تواند از فوالد هم 
سخت باشد، آری روح القدس ثابت کرد که 
می شود چنان صبورانه و شکیبا زیر بار این 
همه مصائب تکیه بر ستون توکل و بندگی 
و رضایتمنــدی زد که امــروز باید الگویی 
باشــد برای آنان که می گویند نمی شــود 

تحمل کرد.
استاد سیدابوالحسن روح القدس با تمام 
این مشــکالت مقاوم و پویا به فعالیت های 
ادبی، هنری و اجتماعی ادامه داد و عالوه بر 

ریاست انجمن ادبی بوعلی سینا در صدا و 
سیما، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی هم فعالیت 
کرد. حاصل فعالیت ادبی او ســه اثر نفیس 
است؛ گلبانگ عارفان، فیض روح القدس و 

نوش از تو و نیش از من.
کتاب فیض روح القــدس به زیور خط 
اســتاد بزرگ خوشنویس اســتاد سجادی 
آراســته شــد و اثر آخر فکاهی و طنز وی 
بسیار اســتادانه و زیباســت. روح القدس 
رابطــه ای تنگاتنــگ بــا انجمــن ادبــی 
همدانی هــای مقیم مرکز دارد و در چندین 
جشــنواره ادبی سراسری موفق به دریافت 
لوح و دیپلم افتخار شده است.ســخن آخر 
اســتاد روح القدس سنگ صبوری است که 
دردش را پنهان می کند و محرم راز دیگران 
اســت. نمی توانم بیــش از این بگویم چرا 
کــه بضاعت من اندک اســت و فضایل او 
فراوان. خواستم حق دوستی چندین و چند 
ســاله به جا آورده باشــم و فراموش نکنم 
او یار شــب تار است و رفیق روز سختی.

القدس، شاعر  ابوالحســن روح  ســید 
پیشکســوت و روشــندل همدان، 21 
فرودین ماه 13۹2 بر اثر ایست قلبی در 

منزل مسکونی خود درگذشت.
به قلم : روانشاد محمودی وثاق

به بهانه پنجمین سالگرد در گذشت استاد شعر و ادب 

گذری بر احوال استاد روح القدس اسد آبادی 

 

در اختتامیه ششــمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس؛ رتبه برتر پژوهش به نویسنده 
همدانی رسیدنویســنده و هنرمند پیشکســوت همدانی در ششمین جشــنواره سراسری تئاتر 
خیابانی ارس رتبه برتر را کســب کردبه گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همدان، هیأت داوران ششــمین جشــنواره سراســری تئاتر خیابانی ارس، متشکل از  گلبرگ 
ابوترابیان، ســعید اســدی و فرهاد قائمیان در بخش پژوهش در آیین ها، دیپلم افتخار، تندیس 
جشنواره و جایزه نقدی برای پژوهش نمایش »مهره ریزان« را به احمد بیگلریان اهداء کردند.

ششمین جشنواره سراســری تئاتر خیابانی ارس به دبیری ابراهیم نصیری و دبیری اجرایی 
رامین راســتی از هفت فروردین، همزمان با روز جهانی تئاتر شروع به کار کرد و در روز دهم 

فروردین ماه، با معرفی نفرات برتر در بخش های مختلف به کار خود پایان داد.
مریم واال مقام، ســعید باغبانی نیر، رضا افشــار، منیره قاضی زاده، مهدی رسولی بازیگران، 
نوشین بیگلریان طراح صحنه و لباس، پژمان رضوی آهنگساز، حسین احمدی نوازنده و صابر 

دارپوی مدیر صحنه، عوامل نمایش »مهره ریزان« هستند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان:

پويش » بهار مهربانی » نیاز روحی سیل زدگان را 
تآمین می کند

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان از راه اندازی پویش » بهار مهربانی« 
در همدان خبر داد و گفت: تآمین نیاز روحی کودکان ســیل زده یکی از اقداماتی 
است، که در این ایام مغفول مانده است.عاطفه زارعی با بیان اینکه کودکان آسیب 
هــای جدی در جریان مخاطرات طبیعی می بینند، اظهار کرد: زمانی که همه توجه 
ها به خســارت های مادی و فیزیکی مخاطرات طبیعی معطوف اســت، کودکان 
نیازمند حمایت های عاطفی در راســتای کمک های فرهنگی هستند. وی با اشاره 
ه اینکه امدادرسانی به سیل زدگان توسط نهادها و ارگان های دولتی و مردمی در 
این مناطق در حال انجام اســت، افزود: در این راســتا نهاد کتابخانه های عمومی 
کشــور با راه اندازی پویش »بهار مهربانی« در نظر دارد هدایای فرهنگی از جمله 
کتاب، لوازم التحریر و اســباب بازی را جمع آوری کرده و به مناطق ســیل زده 

ارسال کند.

در اختتامیه ششمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی 
ارس؛ رتبه برتر پژوهش به نويسنده همدانی رسید

بهاريه

تا مجال جلوه از دور زمان دارد بهار
مژده ی مرگ زمستان بر زبان دارد بهار

بنديان خاک را تا همزمان سازد رها
قاصدی همچون پرستو نغمه خوان دارد بهار

چادر سبزی به پهنا و بلندای زمين
خيمه ای بر آن چو آبی آسمان دارد بهار

الله های آتشين پر کرده در دامان کوه
گويی اندر سينه صد آتشفشان دارد بهار

در تمام باغ و گلشن ها گل همرنگ نيست
از هر آن رنگی که می جويی نشان دارد بهار
جاری از هر جويباری جز گالب ناب نيست
بس که گل اندر کنار جو عيان دارد بهار

هيچ بزمی در گلستان بی نوا و نغمه نيست
تا هزاری هر طرف چه چه زنان دارد بهار

بيد مجنون در کنار سرو خوش آورده است
از کتاب عاشقی اين داستان دارد بهار
بهر می نوشان پيامی شاد و اميد آفرين

نقش بر سر پنجه ی برگ رزان دارد بهار
جلوه ی حسن چمن را تا دو صد چندان کند

طاق رنگارنگی از رنگين کمان دارد بهار
در زمين هر گنج گل يا سبزه پنهان بوده است
سير چشمی بين که يکجا ارمغان دارد بهار

عشق و آزادی،رهايی،ذوق هستی،آرزو
يک به يک در آستين يا آستان دارد بهار

رهزنی مانند گلچين در پی غارتگری
رهبری خونين جگر چون باغبان دارد بهار

سفره ها گسترده از گل در کنار جويبار
چون ز مرغان بهاری ميهمان دارد بهار

توبه ی روح القدس را ترسم آخر بشکند
بس که الفت با گروه می کشان دارد بهار

آیت اهلل طه محمدی از علمای اعالم و نامدار است و 
بایستی از ایشان نهایت استفاده شود

ابن سینا حقیقتی است که باید شناخت و معرفی او 
ضمن کمک به هویت ملی، روحانی و فلســفی ما، دنیا 

را وادار به احترام می کند.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل بنیاد 
بوعلی سینا، آیت اهلل ســیدمحمد خامنه ای، رئیس بنیاد 
ایران شناسی در دیدار با رئیس بنیاد بوعلی سینا و روابط 
عمومــی و امــور بین الملل این بنیاد، با اشــاره به این 
مطلب افزود: ما در هزار ســال پیش ابن سینایی داریم 
که نابغه است و در عین اشــتغال به کارهای نظامی و 
حکومتی، تدریس و تعلیم حکمت و نوشتن کتاب هایی 

فاخر را در همدان دنبال کرده است.
عضــو هیئت امنــای بنیــاد بوعلی ســینا در مورد 
عظمت علمی شــیخ الرئیس گفت: ابن ســینا در ابعاد 
مختلف ناشناخته مانده است. بایستی با محوریت بنیاد 
بوعلی ســینا، تصحیح انتقادی آثار شیخ الرئیس و شرح 
و تحلیــل این آثار و نیز توجه به بعد تاریخی آن انجام 
شــود. ابن بنیاد بایســتی فعالیتش را زیاد کند و بیش 
از پیش پر و بال بگیرد.رئیس بنیاد ایران شناســی اضافه 
کرد: ابن سینا حکیم اســت. او هم اشراقی، هم مشائی 
و هم منطقی اســت و نبایــد او را در یک بعد کوچک 
محدود کرد. شخصیت هایی مثل ابن سینا خیلی بزرگند 
و نقطه های ناشــناخته بســیاری در مورد ایشان وجود 
دارد. مــا در بنیاد صدرا جایگاه ابن ســینا را از مواضع 
خشک پزشکی و شــفا درآوردیم. خود بوعلی شفا را 
قبول ندارد و می گوید حکمت المشــرقیین را نوشته ام.
رئیس بنیاد حکمت اســالمی صدرا در مورد شــرح و 

تفســیر آثار بوعلی گفت: همه آثار شــیخ الرئیس باید 
شــرح و تفسیر شوند. ابن سینا در برخی رساله هایی که 
به نام اشخاص نوشته است، حرف های مهم و اساسی 
خود را بیان کرده اســت. رســالة الطیر، عینًا آیین نامه 
داخلی چریک هاست و دستورالعمل چریک های شیعه 
اســت. باید در مورد نسخه شناسی آثار ابن سینا تحقیق 
جامعی انجام شــود و بگردید که آیا آثار و رساله های 
دیگری از او پیدا می شود یا نه و یا می توان نوشته های 
او در مورد حکمت مشرقی را پیدا کرد؟ هرچند که من 

معتقدم که دشمنانش این اثر را از بین برده اند.
آیت اهلل ســیدمحمد خامنه ای در پایــان با تقدیر از 
خدمات علمی آیت اهلل طه محمــدی، گفت: جنابعالی 
از علمــای اعالم و فضالی نامدار هســتید و جا دارد 
که از جنابعالی نهایت اســتفاده شــود و این مشــاغل 
برای شما کم اســت؛ هر چند وظیفه اصلی روحانیت 
ارتباط با مردم و در کنار آنها بودن اســت.رئیس بنیاد 
بوعلی ســینا نیز ضمن ارایه گزارشــی از فعالیت های 
علمی و پژوهشــی انجام گرفته در بنیاد بوعلی، گفت: 
خداوند به ما توفیق داده که عاشــق شیخ الرئیس باشیم 
و امیدواریم بــا حمایت و هدایت جنابعالی و ســایر 
اعضــای هیئت امناء و بزرگان حکمت و دانشــمندان 
این عرصه در احیای آثار و معرفی شــخصیت جهانی 
شــیخ الرئیس کارهای بیشــتری انجام شــود.آیت اهلل 
غیاث الدیــن طه محمدی همچنیــن در مورد همکاری 
بنیاد بوعلی با بنیادهای ایران شناسی و حکمت اسالمی 
صدرا پیشنهادهایی ارایه کرد که مورد توجه و استقبال 
رئیس بنیاد ایران شناسی قرار گرفت.آیت اهلل غیاث الدین 
طه محمــدی در مورد ظلم و ســتم هایی که در معرفی 

شیخ الرئیس انجام می شــود، گفت: برخی اتهام  کفر به 
شــیخ الرئیس زده اند و پاسخ آن بزرگوار که فرموده اند؛ 
»در دهــر چو مــن یکی و آن هم کافــر/ پس در همه 
دهر یک مســلمان نبود«، خود گویای فضایی است که 
حتی در زمانه شیخ وجود داشته است.همچنین بعضی 
بوعلی را به شرابخواری متهم کرده اند؛ در حالی که این 
یک اتهام بزرگ است. بوعلی سینا رساله ای به نام عهد 
دارد کــه در آن عهدهایی بین خــود و خدا دارد و در 
آنجا به عهدهایی که با خدا می بندد اشاره می کند.رئیس 
بنیاد بوعلی ســینا با اشــاره به برنامه های اجرایی انجام 
شده در این بنیاد اضافه کرد: هر چند بودجه و امکانات 
کمی داشــته ایم، اما از کارهای پژوهشِی ماندگار غافل 
نبوده ایم. رونوشت ۸00 نسخه خطی از آثار ابن سینا، از 
کتابخانه هــای معتبر داخلی و خارجی گرد آورده ایم و 

پرونده این طرح هنوز مفتوح است.
طرح تصحیح انتقــادی قانون بوعلی در حال انجام 
است که کتاب اول آن سال ۹7 و کتاب دوم آن هم در 

امسال به چاپ خواهد رسید.
آیت اهلل غیاث الدین طه محمدی در پایان خواســتار 
مســاعدت و یاری بنیاد ایران شناسی برای تصحیح و 
نشــر آثار و رساله های شیخ الرئیس شد.در پایان، توکل 
دارائــی، رئیس روابط عمومی و امــور بین الملل بنیاد 
بوعلی ســینا نیز، ضمن شرح برخی فعالیت های علمی 
و پژوهشــی انجام گرفتــه در بنیاد، اظهــار امیدواری 
کرد با نظر مســاعد مسئوالن و هیئت امناء و همکاری 
دانشــمندان حکمت و طب ســینوی، آثار بیشتری از 

شیخ الرئیس تصحیح و چاپ شود.

اجرای کنسرت »ِسودای خیال« در همدان با 
هدف کمک به سیل زدگان

معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همدان از حضور 1۵ ناشر همدانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
خبر دادبه گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان 
مجیــد فروتن اظهار کرد: همدان به صورت جمعی و انفرادی 20 غرفه 
در نمایشگاه برپا خواهد کرد.وی خاطرنشان کرد: در غرفه های جمعی 
انتشاراتی چاپ کتاب آنها به حد نصاب نرسیده است، حضور می یابند.
معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همدان خاطرنشان کرد: در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 2۵0 عنوان 
کتاب از همدان عرضه خواهد شــد.وی اضافه کرد: ســال گذشته 3۸0 
عنوان مجوز کتاب صادر شــده که از این تعداد 327 کتاب چاپ شده 

است و امسال هم در همدان مجوزهای الزم صادر خواهد شد.

حضور 1۵ ناشر همدانی در نمايشگاه 
بین المللی کتاب

معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان همدان از تولید بیش از 1۶0 عنوان نمایش در 
اســتان خبر دادهادی فیض منش اظهار کرد: سال گذشته 1۶۸ 
عنوان نمایش توسط گروه های هنری و با نظارت اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی تولید شد و در مجموع بیش از 1۵00 نوبت 
اجرای تئاتر در استان داشتیم.وی خاطرنشان کرد: در سال ۹7 
حدود 327 هزار نفر در استان به تماشای تئاتر نشستند که این 
آمار نشان دهنده اســتقبال قابل توجه مردم همدان از هنر و به 
ویژه هنرهای نمایشی است.معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از اجرای ویژه برنامه های تئاتر به 
مناسبت آغاز سال جدید هم خبر داد و گفت: همزمان با نوروز 
۹۸ و به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی، برنامه های متنوعی 

در سطح استان اجرا شد.

تولید بیش از 16۰ عنوان نمايش در 
سال 97

با هدف کمک به ســیل زدگان، کنسرت »ِسودای خیال« توسط گروه موسیقی سنتی 
»آوای فاخته« به سرپرستی و آهنگســازی »رضا عباسی« در همدان برگزار می شوداین 
اجرا که اولین کنســرت سال ۹۸ در همدان است با هدف کمک و همدلی با هموطنان 
سیل زده و در دو بخش متفاوت ساعت 20:30 روز جمعه سی ام فروردین ماه در سالن 
اصلی مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی ســینا برگزار می شود.در این اجرا عالوه بر رضا 
عباسی به عنوان نوازنده نِی و پیانو هنرمندان دیگری چون کاظم مرادی مسعود و اشکان 
شــریفی نژاد )آواز(، حامد مردانیان )نوازنده َدف(، محمد رســولیان آزاد )نوازنده تار(، 
حامد ربانی )نوازنده کمانچه(، امین چوبریزیان )نوازنده ســنتور(، افشــین چوبریزیان 
و ســیده شیدا منتظری )نوازنده تمبک(، فرشــاد فراهانی دلجو )نوازنده تارباس(، علی 
اسمیان )نوازنده ُعود(، ســیاوش مسلم، همایون قادری مهر، اعظم عباسی، مریم متینی، 
طاهره الســادات ذولحواریه، پرســتو قلی پور، مهدی شــاملو )نوازندگان ویُولن(، امین 
شــهرایی و محســن پیری )نوازندگان نِی(، میترا ســلگی،کیانا قراگوزلو و غزل یگانه 

)همخوان(، حسین معنوی )نوازنده فلوت( هم حضور دارند. 

آیت اهلل سید محمد خامنه ای:

 ابعاد علمی شخصیت بوعلی سینا همچنان ناشناخته است

سنايی؛ معمار شعر عرفانی در ادبیات 
فارسی

گروه فرهنگی ــ بســیاری از مفاهیم و مضامین بلند اخالقی و 
عرفانی برای نخستین بار با بیانی ساده، دلنشین، روان و برخواسته 

از جان حکیم سنایی وارد ادبیات کهن فارسی شد.
ســنایی؛ معمار شعر عرفانی در ادبیات فارسیبه گزارش ایکنا از 
همدان، ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی، موصوف به حکیم 
از بزرگترین شــعرای زبان فارسی و به قطع و یقین تأثیرگذارترین 
آنها است که در سال 4۵۹ در شهر غزنین پا به عرصه  هستی نهاد.

در آغاز جوانی،  شــاعری  درباری  و مداح  مســعود بن  ابراهیم  
غزنوی  و بهرام  شاه  بن مســعود بود، اما پس از ســفر به  خراسان  و 
اقامت  چند ســاله  در این  شــهر  و نشســت و برخاست با مشایخ  
تصوف،  در منش، دیدگاه و ســمت گیری اجتماعی وی دگرگونی 
ژرفــی پدید آمد به گونه ای که از دربار بریده و به دادخواهی مردم 
برخاست، بر شریعت مداران و زاهدان ریایی شوریده و به عرفان 

عاشقانه روی آورد.
ســنائی  در دوره  ی اول  فعالیت  های  ادبی  خویش  شاعری  مداح  
بود، روش  شــاعران  غزنوی، به ویژه  عنصــری  و فرخی را تقلید 
می کرد،در دوره   دوم ، که  دوره   دگرگونی وی بود به نقد اجتماعی و 
طرح اندیشه های عرفان عاشقانه پرداخت، درباره  دگرگونی درونی 
و رویکرد او به عالم عرفان، اهل خانقاه افســانه  های گوناگونی را 

ساخته و روایت کرده اند.
در واقع ســنایی اولین  شاعر ایرانی  پس  از اسالم  بشمار می رود 
که  حقایــق  عرفانی  و معانی  تصوف  را در قالب  شــعر ارائه کرده 
اســت، او درســرودن مثنوی، غزل و قصیده توانایی فوق العاده ای 
داشت. بد نیست بدانید که ســنایی دیوان مسعود سعد سلمان را، 
هنگامی که مسعود در اسارت بود، برای او تدوین کرد و با اهتمام 
ســنایی، دیوان مسعود ســعد همان زمان ثبت و منتشر شد که این 

خود حکایت از منش انسانی او دارد. 
سنایی در عصر خودش یک شاعر نوگرا بود، بیشتر پژوهنده گان 
او را پایه گذار شعر عرفانی می دانند، کاری که او آغاز کرد، با عطار 
نیشــابوری تداوم یافت و در شعر جالل الدین محمد بلخی به اوج 
خود رســید، درون مایه  عرفانی و غزل ســرایی عارفانه ـ عاشقانه، 
تنها نوآوری این شاعر بزرگ در ادب پارسی نیست، او در بیش تر 
قالب های شــعر پیش از خود بازنگری می کنــد و حال و هوایی 

تازه ای در کالبد آنان می دمد.
سنايی معمار شعر عرفانی در ادبيات فارسی

سنایی با وارد کردن درون مایه های عرفانی، اخالقی و اجتماعی، 
جــان و روح تازه ای به کالبد بی جان قصیده دمید، ســنایی به جز 
درون مایه های عرفانی و اندرزهــای اخالقی؛ نوعی نقد اجتماعی 
را نیــز وارد قصیده کــرد که پس از او مورد توجه شــاعری مثل 

کمال الدین عبدالرزاق قرار گرفت.
ســنایی در حوزه ی قصیده  عرفانی نیز نوآوری هایی داشــته که 
خاقانی در این زمینه از او تأثیر گرفته اســت، غزل های عارفانه و 
عاشــقانه  وی نیز راه گشای، غزل عرفان عاشقانه بود، بدین اعتبار 
می تــوان گفت موالنا در غزل عارفانه، ســعدی در ســرودن غزل 
عاشقانه، حافظ در ســرودن غزل عارفانه و رندانه همه بهره مند از 

خوان سنایی هستند.
به عبارتی بســیاری از مفاهیم و مضامین بلند اخالقی و عرفانی 
برای نخستین بار با بیانی ساده، دلنشین، روان و بر خواسته از جان 
حکیم سنایی وارد ادبیات کهن فارسی شد، بذرافشانی های عرفانی 
ســنایی در ادبیات فارسی باعث شد، بزرگانی چون »عطار، موالنا، 
ســعدی و حافظ« در طول بیش از 3 قرن آنها را در اوج پختگی، 

صالبت و روانی قرار دهد.
آثار فراوانی از ســنایی به جا مانده است که می توان به حدیقُة 
ریقه، زاُدالسالِکین، ســیُرالعباد الی المعاد و  الحقیقه و شــریعُة الطَّ

کارنامه  بلخ اشاره کرد.
مذهب سنايی

از نکات شــگفت درباره ســنایی مذهب اوست، او بر خالف 
عمــوم اهل ســنت، معاویه را حرمت نمی نهــد و در لعن و طعن 
معاویه و یزید کاماًل به شــیوه شــیعیان عمل می کند، آن هم بدون 
تقیه و حفظ جانب احتیاط، در مدح امیرالمؤمنین)ع( او را جانشین 
راستین پیامبر)ص( در غدیر خم می داند، در رثای سیدالشهدا )ع( 
شعری بلند می ســراید، خالصه شــکی باقی نمی گذارد که شیعه 
اســت، چنان که صاحب کتاب النقض هم کــه با او فاصله زمانی 
زیــادی ندارد، او را شــیعه می داند، اما با تمــام این اوصاف او را 
ستایشــگر خلفای سه گانه هم می یابیم، مثاًل در آغاز حدیقه پس از 

مدح رسول خدا)ص(، هر چهار خلیفه را ستوده است.
نقش سنايی در وحدت ميان مسلما ن  ها

ســنایی شاعری شــیعه مذهب بود، اما اندیشه معنوی او حلقه 
وصلی برای تمامی اقوام و مذاهب افغانســتان به وی ژه مردم شهر 
غزنین بود. با گذشــت سال ها هنوز هم مردم غزنی از نقاط دور و 
نزدیک این شــهر به زیارت مرقد وی می آیند و خود را در فضای 
معنوی و روحانی حاکم بر آرامگاه این شاعر پرآوازه غرق می  کنند.
روزهای جمعه آرامگاه ســنایی محل تجمع صدها زائری است 
که به دور از هیاهوی شــهر و زندگی پرماجرای روزمره خود در 
این پناهگاه معنوی در جســت وجوی آرامــش و ارتباط با معبود 

خود هستند.
با وجود 3 دهه  جنگ در افغانســتان مرکز شهر غزنی که میزبان 
آرامگاه سنایی است به دور از هرگونه تعصب و با توسل و تمسک 
به شــیوه بزرگانی چون سنایی در آرامش و همگرایی کامل به سر 
می بــرد و به همین جهت نقطه عطفــی در جغرافیای دینی و ملی 

افغانستان به شمار می  رود.
فراز و فرود زندگی سنايی و بازسازی آرامگاه وی

ســنایی چند ســالی از دوران جوانی خود را در شهرهای بلخ، 
سرخس، هرات و نیشابور گذراند و گفته می شود در دورانی که در 
بلخ می زیست به کعبه رفت، در سال ۵1۸ هجری قمری به غزنین 
بازگشــت و تا پایان عمر در این شهر ماند، قصایدی که سنایی در 
ســفرهای خود سروده است، یادگار پر ارزش وی از آن روزها به 
شــمار می رود.آرامگاه ســنایی همچون روزهای حیاتش با فراز و 
نشــیب های فراوانی روبرو بود و در زمان جهاد مردم افغانســتان 
و جنگ با روس هــا بنای این آرامگاه صدمات زیادی دید، پس از 
پیروزی مجاهدین در افغانستان بار دیگر آرامگاه سنایی مورد توجه 
قرار گرفت و قسمتی از آن بازسازی و ترمیم شد، بعد از آن این اثر 

تاریخی- عرفانی دست نخورده باقی مانده است.

شعر بهاريه از 
سيد ابوالحسن روح القدس1 
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آغاز شانزدهمين نمايشگاه گل و گياه،گياهان دارويی و ماهی های زينتی،هم زمان با نمايشگاه صنايع دستی و سوغات از دوم ارديبهشت 

همدان رويشگاه هزاران گونه گياهی
توصیه هايی برای خريدنبايد گیاهان دارويی را مانند نفت خام فروشی کنیم

 گل و گیاه
قبل از خريد گياه مورد نظرتان حتما شــرايط نگهداری آن را 

جويا شويد
يکی از مهمترين نکات برای خريــد گل و گياه خانگی اين 
است که از بين انواع و اقسام گياهان موجود بتوانيم مناسب ترين 
نوع آن را برای نگهداری با توجه به شــرايط موجود از نظر نور 
و دمای محل مورد نظر انتخاب و آن را تهيه کنيم. به همين دليل 
بايد پيش از خريد گلدان و منتقل کردن آن به منزل، بدانيد چه نوع 
گياهی با چه مشخصاتی می خواهيد و بعد آگاه باشيد که شرايط 
عمومی خانه شما از نظر نور، رطوبت و دما با کدام نوع از گياهان 

سازگاری بيشتری دارد.
گیاهان مقاوم را به عنوان دکور خانه بخرید!

اگر شــما از گیاهان آپارتمانی تنها به منظور زیباســازی 
محیــط خانــه و به عنوان بخشــی از دکوراســیون منزل تان 
نگهداری می کنید، بایــد گیاه مورد نظرتان را از بین آن هایی 
که نگهداری شان زحمت زیادی ندارد، انتخاب کنید؛ زیرا این 
گروه در برابر نگهداری ناشیانه و مراقبت های نه چندان دقیق 
پایدار هســتند و به گرمای زیاد منزل در زمســتان احتیاجی 

ندارند.
افرادی که از باغبانی چیزی نمی دانند چطور خرید کنند؟

درجه مهارت خــود را در پرورش گیاهان زینتی مختلف 
ارزیابی کنید. شــرایط نور و درجه حرارت و رطوبت محل 
زندگــی خود را به خاطر بســپارید. فضای آپارتمان خود را 
مد نظر داشــته باشــید. با مطالعه این مطالب و خرید گلدان 
مناســب، شادابی و خرمی آن زینت بخش محیط زندگی شما 
خواهد بود. در صورتی که مبتدی هستید، بهتر است گیاهان 
زینتی کم توقع، ارزان، سریع الرشــد و قابل تکثیر را انتخاب 

کنید.
گیاه پرریشه بخرید

از فروشنده گیاه پرریشه تقاضا کنید. این بدان معنی است 
که مدت زمان زیادی است که گیاه به این گلدان منتقل شده 
و ریشــه توسعه مطلوب خود را انجام داده و تعویض گلدان 
اشــکالی به وجود نمی آورد؛ در غیر این صورت باید چند ماه 

پس از خرید اقدام به تعویض گلدان شود.
دقت کنید گیاه تان مریض نباشد

برگ ها، ســاقه، گل ها و خاک گیاه را به دقت بازدید کنید 
تا به وجود آثار و بقابای آفات، امراض و علف هرز پی برده 
و از خریــد این گونه گیاهان آپارتمانی خودداری کنید. فصل 

زمستان دقت زیادتری را طلب می کند.
یک نکته برای حمل گلدان به خانه

اگر گیاهان زینتی گلدار مانند آزالیا مورد نظر شماســت، 
گیاهانی را انتخاب کنید که پرغنچه باشد، غنچه های آن هنوز 
باز نشــده یا تعداد کمی از آن ها شــکفته شده باشد و برای 
حمل ونقــل آن حتی االمکان گلدان را در اتاق رو باز و بدون 

کابین خودرو قرار ندهید

همدان رويشگاه هزاران گونه گیاهی
 وجود بیش از یک هزار ۵40 گونه گیاهی 
در کوه ها، دشــت ها، دامنه هــا، ارتفاعات و 
سراب های همدان، این استان را به رویشگاهی 
برای گیاهان دارویــی و خوراکی تبدیل کرده 

است.
همدان رویشگاه هزاران گونه گیاهی

بــه گزارش ایرنــا، بســیاری از گونه های 
گیاهی از دیربــاز برای اهالی اســتان همدان 
شناخته شده اند و با رشد و نمو آنها در دشت 
های سرســبز و دامنه های خوش آب و هوای 
این اســتان، الوند نشینان ســفره های خود را 
در دشت و دمن گســترانده و به برداشت این 
گونــه ها که مصارف خوراکی و دارویی دارند 

مبادرت می ورزند.
همدان منطقه ای کوهســتانی اســت و کوه 
الوند با ســه هزار ۵74 متر ارتفــاع به عنوان 
مهمترین ارتفاعات ایــن منطقه یکی از کانون 
های مهم گونه های مختلف گیاهی به شــمار 

می رود.
خوشبختانه روند استفاده از داروهای گیاهی 
بویژه در سال های اخیر رو به افزایش رفته که 
از مهم ترین علل آن می تــوان به اثبات اثرات 
جانبی و مخرب داروهای شیمیایی اشاره کرد.

گیاهان دارویی از گذشته های دور به عنوان 
مواد شــفابخش و درآمدزا بــرای مردم مطرح 

بودنــد تا آنکه بــا ورود داروهای شــیمیایی 
اســتفاده از این مواد طبیعی کاهش یافت، اما 
در ســال های اخیر، داروهای گیاهی با خواص 

طبیعی جایگاه خود را بازیافته اند.
یکی از کمبودهایی کــه در بخش تولید و 
فرآوری گیاهان دارویی در این استان محسوس 
اســت ســرمایه گذاری نکردن و نبود صنایع 

بســته بندی و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه 
صادرات و اســتفاده از روش های نوین کاشت 
است. این درحالی است که یکی از محورهای 
اصلی اقتصاد مقاومتی، ارتقای کیفیت تولیدات 
داخلی در بخش کشاورزی است که این مهم با 
توجه به دانش روز و استفاده از نتایج تحقیقات 

علمی محقق می شود.
به گفته دســت اندرکاران این بخش، نبود 
تکنولــوژی روز و برداشــت ســنتی از دیگر 
چالش های این بخش اســت کــه اغلب منجر 
به افت کیفیت محصول نیز می شود. از طرفی، 
خام  فروشــی این محصوالت نیز باعث وارد 
شدن آسیب به صنعت گیاهان دارویی واقتصاد 
استان می شود، چراکه بخش اعظم این تولیدات 
بدون فرآوری به خارج از کشور صادر می شود 
در حالی کــه با ایجاد کارخانجــات فرآوری 
گیاهــان دارویی می توان به ایجاد اشــتغال در 

منطقه نیز کمک کرد.

جادويی نهفته در دامان الوند؛

کشت گیاهان دارويی؛بسترساز توسعه و اشتغال
همدان به عنوان شهر طب سنتی کشور شناخته شده است

کشت گیاهان دارویی؛بسترساز توســعه و اشتغال/اقتصادهمدان 
متحول می شود

 در حال حاضر زمینه رویش و توسعه کشت انواع گیاهان دارویی 
در همدان فراهم اســت به طوری که با توسعه کشت این گونه گیاهان، 

می توان برای اشتغال، تولید و صادرات بیش ازپیش بسترسازی کرد.
 این روزها کوچه پس کوچه های خیابان های اصلی شهر همدان را 
کــه قدم می زنی وجود یک مرکز فروش گیاهان دارویی دور از ذهن 
نیســت و مغازه های کوچکی در فواصلی کمتر از 100 تا 200 متر به 
چشــم می خورد.همدان قطب تولید گیاهان دارویی استطی سال های 
بســیار همدان به عنوان قطب تولید گیاهــان دارویی مطرح بوده و به 
نســبت سایر استان های کشــور در این زمینه شناخته شده تر است تا 

جایی که همین ویژگی سبب شده عده ای به این شغل رو آورند.
گذشــته از فروش گیاهان دارویی توسط برخی افراد که سال ها در این حرفه مشغول به کار هستند به تازگی فروشگاه های عرضه 
عرقی جات سنتی نیز با فراوانی بیشتری فعال شده و به جرات می توان گفت در اکثر خیابان های اصلی شهر همدان وجود این مراکز 
به تعداد بســیار بیشتر به چشم می خورد.ورق زدن تاریخ نشان می دهد که همدان از گذشته های دور از قطب های تولید انواع گیاهان 
دارویی در کشور بوده و طب سنتی در آن رواج داشته و با فرهنگ مردم عجین بوده تا جایی که از سایر شهرهای کشور برای درمان 

سنتی بیماری به همدان مراجعه می کرده اند.
زنان خانه دار به شــغل خانگی تولید و فروش عرقی جات گیاهان دارویی رو آورده اند از ســوی دیگر از همان دوران تاکنون نیز 
تهیه عرقیات گل های معطر و گیاهان دارویی در همدان مرسوم بوده که البته این روزها رونق بیشتری گرفته و حتی زنان خانه دار نیز 

به شغل خانگی تولید و فروش عرقی جات گیاهان دارویی رو آورده اند.
طبق بررســی زمینه های موجود ازجمله رویش انواع گیاهان دارویی و تولید انبوه آن در اســتان، اســتقبال عمومی در استفاده از 
گیاهان دارویی، سابقه تاریخی استفاده از طب سنتی و وجود طبیب های مانند حکیم ابوعلی سینا درگذشته و سید احمدعلی خسروی 
همدانی و دیگران در حال حاضر وضعیت فعلی همدان در تهیه و عرضه گیاهان دارویی و فراورده های آن دور از انتظار نیست چراکه 

به هرحال ظرفیتی وجود دارد و باید از آن بهره برد.
در همین خصوص کارشــناس کشاورزی اســتان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه همدان به عنوان شهر طب سنتی 

کشور شناخته شده است، گفت: کارشناسان بیش از 31۵ گیاه دارویی در استان همدان شناسایی کرده اند.
نســرین دانشمند بابیان اینکه گیاهان دارویی خاصی در استان همدان وجود دارد این ظرفیت را یکی از نعمت های الهی برشمرد 
و گفت: گیاهان دارویی ظرفیتی است که با شناسایی و استفاده به جا از آن ها تحت نظر پزشک مخصوص می توان سالمتی را تضمین 
کــرد.وی با تأکید بر اینکه برخی گیاهــان این بخش به صورت خودرو در دامنه الوند می رویند، گفت: طبق اطالعات مرکز تحقیقات 

کشاورزی همدان، این استان بیش از یک هزار گونه گیاهی دارد که 31۵ نوع آن گیاه دارویی است.
همدان ازنظر تولید گیاهان دارویی در جایگاه سوم کشور قرار دارد

کارشــناس کشاورزی همدان بابیان اینکه به عنوان نمونه رازیانه، سیاه دانه و گشــنیز، خاکشیر، آویشن و گزنه از اصلی ترین این 
گیاهان هستند، گفت: همدان ازنظر تولید گیاهان دارویی در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

وی بابیــان اینکــه همدان از قدیم االیام  از قطب های گیاهان دارویی در کشــور بوده و همچنان این امتیاز را حفظ کرده اســت، 
اظهار کرد: اقدامات و تحقیقات خوبی در اســتان همدان درزمینهٔ شناسایی، جمع آوری، بررسی مواد مؤثری و کشت و اهلی کردن 
گیاهان دارویی انجام شــده است.باغ گیاهان دارویی همدان در کشور نمونه ای ندارد و در خاورمیانه نیز بی نظیر است دانشمند بابیان 
اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان یک باغ گیاهان دارویی دارد که با بنیاد بوعلی و دانشکده طب سنتی همکاری 
می کند، افزود: باغ گیاهان دارویی همدان در کشــور نمونه ای ندارد و در خاورمیانه نیز بی نظیر اســت به طوری که بیش از 200 گونه 

گیاه دارویی در این باغ پرورش داده می شوند.
وی بابیان اینکه باغ گیاهان دارویی بوعلی ســینا در ســال 137۵ در همدان احداث شده و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان 
رویشــگاه های طبیعی و مکان های پراکنش گیاهان دارویی را شناسایی کرده است، گفت: کاربردهای تحقیقاتی، نمایشگاهی، توسعه 

طب سنتی و فراهم کردن امکان بازدیدهای علمی از اهداف احداث باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا در همدان است.
کارشناس کشاورزی استان همدان ارتفاعات الوند، کوه های بوطاقی، گرین، آلمابالغ، خان گرمز، لشگردر، کوه سرده و کوه گرمه 
را از عمده ترین مناطق رویش گیاهان دارویی در استان عنوان کرد و گفت: جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان همدان، کشت 

و اهلی کردن گیاهان و ساخت داروی گیاهی از طرح های اجراشده در باغ گیاهان دارویی همدان است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

نبايد گیاهان دارويی را مانند نفت خام 
فروشی کنیم

رئیس اتحادیه فروشندگان گل اعالم کرد که تولید و بازار گل آنقدر 
تنوع و تعدد دارد که جایی برای عرضه ســنبل آبی وجود ندارد و تنها 
دردسری که انتشــار اخبار سنبل آبی برای فروشــندگان و فعاالن این 
صنف داشته، این است که مردم هیچ کدام از انواع سنبل را هم که هیچ 

ارتباطی با سنبل آبی ندارد، نمی خرند.
ســنبل آبی یک گیاه آبزی بومی در حوضه آمازون بوده و اغلب از 
گونه های مهاجم بسیار مشکل ساز در خارج از محدوده بومی خود است 
که البته اخیراً در تاالب های شــمالی کشور نیز رشد چشمگیری داشته 
اســت؛ در همین رابطه اخیراً مریم مغانلو - رئیس گروه گیاهی سازمان 
حفاظت محیط زیست - ایرانیان را از خرید سنبل آبی برحذر داشت و 
تاکید کرد که ســنبل آبی سرطان زاست چون ریشه های این گیاه جاذب 
آالینده ها، فلزات سنگین و مواد سمی است. البته این سنبل با سنبل های 
زینتی، به لحاظ ظاهری و خصوصیات گیاه شناسی تفاوت دارد و نباید 
ســنبل آبی را با سایر سنبل ها اشتباه بگیریم.وی توضیح داد که تولید و 
بازار گل آنقدر تنوع و تعدد دارد که جایی برای عرضه سنبل آبی وجود 
ندارد و تنها دردســری که انتشار اخبار ســنبل آبی برای فروشندگان و 
فعاالن این صنف داشــته این است که مردم هیچ کدام از انواع سنبل را 
هم که هیچ ارتباطی با سنبل آبی ندارد، نمی خرند.وی افزود: سنبل آبی 
و گل و گیاه هایــی مانند آن زمانی می توانند در بازار جای پایی داشــته 
باشــند که بازار خالی از گونه های دیگر گل باشــد اما در حال حاضر 
وضعیت تولید و عرضه انواع گل و گیاه مناســب بوده و تنوع بسیاری 

در بازار وجود دارد.

آنقدر گل داريم که به سنبل 
آبی نمی رسد

شــما میتوانید ماهی های زینتی کریوراس، گورامی، 
پالتــی،  ماهی گلدفیش، ماهی گوپی، ماهی فایتر و… 
را پــرورش دهیــد.- این کار ظرافــت خاصی دارد و 
هرگونه تغییر شرایط محیط پرورش ماهی از جمله نور، 
دما، اکسیژن سبب خســارت می شود.شما میتوانید به 
ماهی فروشی ها بروید و بپرسید که، کدام ماهیان بیشتر 

خریدار دارند و پرورش چه ماهی به صرفه است.
نیازمندی های پرورش ماهیان زینتی

ســرمایه مهمترین اصل بــرای ورور به یک حرفه 
کاری است اما بدون شک عالقمندی، دانش و نوآوری 
در این حرفه ضامن تولید با کیفیت و کمیت و موفقیت 

در بازار فروش است.
مســاحت مورد نیاز:مساحت مورد نیاز جهت تولید 
اقتصادی ماهیان زینتی در بخش کارگاهی 100 مترمربع 

و در بخش مشاغل خانگی 30 مترمربع است.
اشــتغالزایی:برای مدیریت 100 مترمکعب اســتخر 
پرورش ماهی یک نفر کفایت می کند و حتی در مراحل 
بعد و با کســب تجربه بیشــتر همین یک نفر می تواند 

200 مترمکعب را به تنهایی مدیریت کند.
جهــاد کشــاورزی اســتان، بخش شــیالت، برای 
راهنمایــی و مشــاوره در زمینه خریــد تجهیزات، راه 

اندازی، پرورش و فروش

 سورنا ستاری با بیان اینکه متأسفانه در اقتصاد نفتی همه چیز منوط به پول 
است، افزود: اگر پول باشــد آموزش و پژوهش، علم، صنعت وجود دارد و 
اگر نباشــد وجود ندارد و این بزرگ ترین نگاه غلط فرهنگی در اقتصاد نفتی 
اســت.وی با بیان اینکه در حوزه آمــوزش و پژوهش هیچ گاه به اندازه امروز 
هزینه نکرده ایم ولی چرا اشخاصی نظیر فارابی، زکریای رازی و ابوعلی سینا 
نداریم، افزود: آنچه در معاونت علمی به عنوان توســعه می شناســیم، توسعه 

درون زاست بنابراین در لرستان باید به دنبال ایجاد توسعه درون زا باشید.
وی بابیــان اینکه باید خودمــان بتوانیم خط تولیــد را طراحی و اضافه 
کنیم، گفت: اکوسیســتم بسیار مناسبی در راســتای گیاهان دارویی در استان 
وجود دارد و نباید گیاهان دارویی را مانند نفت خام فروشــی کنیم.ســتاری 
با بیان اینکه در اصفهان هر هنری داشــته ایم پیاده کرده ایم اما ســومین استان 
از نظر درصد بیکاری اســت، اظهار کرد: نباید جوانان را دســت کم بگیریم، 
بخش ســنتی جامعه در دو الی سه سال اخیر متوجه شده که وقتی استارتاپی 
ظهور می کند حتمًا باخته اســت؛ بخش ســنتی تنها راهش این است که در 
این اســتارتاپ ها و روی جوانان سرمایه گذاری کند.ستاد توسعه علوم و فناوری 
گیاهان دارویی و طب ســنتی معاونت علمی تا کنون از تولید و تجاری ســازی بیش از 
170 محصــول فناورانــه و دانش بنیان در بیش از 1۵0 شــرکت مختلف حمایت کرده 
اســت. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همزمان با گسترش تولید داروها و 
فرآورده های گیاهی طبیعی در دنیا کشــورمان نیز در سال های ابتدایی انقالب اسالمی با 
شــکل گیری رویکرد مثبت به این حوزه به ویژه با توجه به سابقه درخشانی که در طب 
کهن ایرانی بر جای مانده بود، تعدادی از شــرکت های بزرگ در این حوزه شکل گرفت 
که اقدام به تولید و تجاری سازی داروها و فرآورده های حاصله از گیاهان دارویی کردند.

شانزدهمین نمایشــگاه گل و گیاه،گیاهان دارویی و 
ماهی های زینتی،هم زمان با نمایشــگاه صنایع دســتی 
و ســوغات از تاریخ 2 تا 7 اردیبهشــت ماه سال جاری 
در محــل نمایشــگاه های بیــن المللی اســتان برگزار 
خواهد شــد.تعداد 110 مشــارکت کننده از استان های 
شرقی،اصفهان،قزوین،خراســان  آذربایجــان  همــدان، 
رضوی،تهران،کردستان،قم،کرمانشــاه و مرکزی در این 
نمایشــگاه حضور دارنــد و در زمینه هــای گل و گیاه 
آپارتمانی،انواع نشــاء و صیفی جات،خاک و کود،انواع 
چراغ باغ و گلدان،تکثیر و پرورش ماهیان زینتی به ارائه 

ی کاال و خدمات می پردازند.
همچنین،واحدهای صنایع دســتی متنوعی از سراسر 
کشور در این نمایشــگاه حضور دارند.محصوالت این 
واحدهــا شــامل:ترمه،مس و چاقــوی زنجان،تزیینات 
خاتم،معرق،ســفال،زیور  و  برنزی،قلمزنی  منزل،صنایع 

آالت و ... می شود.
تنوع شــرکت کنندگان در این دوره از محاســن این 
نمایشگاه است که می تواند پاسخگوی تمامی سالیق در 

زمینه های فوق باشد.
در ایــام برپایی این نمایشــگاه و به مناســبت اعیاد 
شــعبانیه و والدت حضرت مهدی)عج(،مراسم جشنی 
به همت ســازمان پسماند شهرداری همدان و با حضور 
گروه های هنری در محوطه ی باز شــرکت نمایشگاه ها 
برگزار خواهد شــد که می تواند جذابیت های فراوانی 

برای بازدیدکنندگان محترم داشته باشد.
نمایشــگاه ذکر شده هر روز از ســاعت 1۶ تا 21 و در روز جمعه از 

ساعت 10 تا 21 پذیرای مخاطبان خواهد بود.

پرورش ماهیان زينتی، گامی در تحول اقتصاد کشاورزی همدان
روزگاری نگهداری ماهی فقط در ســفره هفت سین به 
عنوان نماد تحــرک و زندگی محدود بود اما امروزه همگام 
با صنعتی شدن زندگی، استفاده از آکواریوم و ماهیان زینتی 
بــه عنوان جزئــی از فضای داخلی منــازل، مراکز عمومی، 
رستورانها، نمایشــگاهها و محیط های درمانی ضروری به 

نظر می رسد.
آنچه مسلم اســت اینکه امروزه با افزایش استقبال مردم 
به داشــتن آکواریــوم و ماهی زینتی، زمینه فعالیت بیشــتر 

عالقمندان به پرورش ماهیان تزئینی فراهم شده است.
پــرورش ماهی زینتی در شــهرها احتیاج به ســرمایه و 
زمیــن اندک دارد و زمینه اشــتغال فراوانی ایجاد می کند به 

نحوی که در هر کارگاه کوچک پرورش ماهی زینتی دست 
کــم دو نفر به طور مســتقیم و دو نفر به طور غیرمســتقیم 
مشــغول به کار خواهند شد.پرواضح اســت که با توجه به 
اینکــه امروزه نوآوری و روی آوردن به صنایع نوین از اهم 
عوامل پیشرفت اقتصاد محسوب می شود، لزوم دمیده شدن 
روحی نو در کالبد کشاورزی و به خصوص صنعت پرورش 
آبزیان به شدت احساس می شــود.از همین رو شماری از 
جوانــان همدانی با ورود به عرصه پــرورش ماهیان زینتی 
تالش برای مطرح کردن همدان در این بخش را هدف قرار 
داده اند که در گفتگو با کارشناسان و فعاالن این بخش آنچه 
بیشتر مورد توجه بود اینکه حمایت دولت در به ثمر رساندن 

تالش ها اهمیتی دوچندان دارد.مدیر شیالت استان همدان 
در ایــن خصوص می گوید : منابع ما محدود اســت و باید 
حداکثر استفاده درست از آن را انجام دهیم. سال ها از منابع 
آبی در کشاورزی به طور یکبار مصرف استفاده شده است. 
در حوزه شیالت اســتفاده چندباره از آب نیز دنبال و اجرا 
می شود. ماهی از آب استفاده می کند تا بتواند زندگی کند و 
آن را مصرف نمی کند. بنابراین آب در جریان قرار می گیرد. 
کودی که توســط ماهی تولید می شود برای کشاورزی قابل 
اســتفاده اســت.ما باید فرصت های جدید را برای تولید و 
اشــتغال باید فراهم کرد، استخرهای دومنظوره ضمن کمک 
به کشــاورزی باعث شــد که مردم نیز به ماهی های ســالم 

و تازه دسترســی پیدا کنند. امنیت تولیــد با پرورش ماهی 
افزایــش می یابد به طوری کــه در کنار محصوالت دیگر به 
آن پرداخــت. در بخش تولیدی ماهی هــای زینتی پرورش 
داده می شود. فروشگاه های ماهی های زینتی در استان وجود 
داشــت اما تولیدکننده نداشتیم و حدود ۹ سال است که در 
این حوزه همدان به تولید پرداخته است. در حال حاضر ما 
۵2 واحد داریم که در حال تولید هستند و 4 میلیون و 200 
قطعه از ابتدا تاکنون در ســال ۹7 تولید ماهی زینتی داشتیم. 
در ایــن حوزه تولیدکنندگان ماهی زینتــی افراد باتجربه ای 
وجود دارند، یکی از فرصت ها برای دانشــجویان و خانم ها 

برای درآمد شدند.

انواع ماهیان زينتی 
برای پرورش
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توصیه های سالمتی در فصل بهار
فصــل بهار برای همه ســنین، بــه ویژه برای 
ســالمندان و صاحبان مزاج سرد و خشک، مناسب 
ترین فصل زندگی محســوب می شــود. در فصل 
زمستان دستگاه گوارش قوی تر می شود و به دلیل 
نیاز بدن به انرژی بیشتر برای مقابله با سرما، انسان 
غذای بیشتری می خورد در نتیجه فضوالت و مواد 
زائد بیشــتری در بدن تولید می شــوند که به دلیل 
سرمای زمستان، کاهش فعالیت های بدنی و کاهش 

تعریق امکان تحلیل و دفع پیدا نمی کنند.
یکی از کارشناسان طب سنتی استان، گفت: در 
فصــل بهار به علت گرمــای معتدلی که ایجاد می 
شــود، مواد زائد رقیق شــده و در بدن پخش می 
شــود و اگر بدن نتواند آنها را بــه طور کامل دفع 
کند، باعث بیماری های خطرناکی می شود.شــادی 
امیدی در گفتگو با ایســنا، منطقه همدان، بیان کرد: 
مواد زائدی که در زمستان، در بدن ایجاد می شود، 
به ســوی اندام های ضعیف مانند کشاله های ران 
و زیر پوســت، بطن های مغزی، غشاهای مغزی، 
بینی، مفاصل و ... جاری می شوند و بدن را مستعد 
ابتال بــه بیماری هایی مانند دمــل ها و ورم های 

حلق، زکام، گرفتگی صدا، ســرفه، حساسیت های 
فصلی »رینیت آلرژیک«، درد و ورم های مفصلی، 
وســواس ســوداوی و حتی صرع و سکته ها می 

کنند . 
وی با بیان اینکه ، کســانی که در زمســتان به 
ســبب پرخوری و کم حرکتی دچار انباشت مواد 
زایــد در بدن شــده اند، در بهار بیشــتر بیمار می 
شــوند، ادامه داد: بهترین زمان شــروع پاکسازی 
بهاره، آغاز بهار طبی، یعنی روزهای پایانی زمستان 
و روزهای نخست فروردین ماه است که آب و هوا 

بهاری می شود.
 وی با اشــاره به اینکه،  انــدام های هدف در 
پاکســازی بهاره، کبد، کلیه ها و روده ها هســتند، 
اظهار کرد: برای پاکســازی می توان از روش های 
سنتی و مرسوم ایجاد لینت مزاج، مانند خوردن آش 
های ملین بهره برد یا در صورت توصیه پزشــک 
متخصص طب ایرانی، از داروی مســهل اســتفاده 

کرد.
وی تأکید کرد: افرادی که به هیچ یک از شــیوه 
های پاک سازی اخالط و سموم بدن عادت ندارند، 

باید در فصل بهار مقدار غذایشان را نسبت به فصل 
های دیگر کمتر کنند تا مواد زائد و سموم کمتری 
در بدن انباشــه شود. وی با اشاره به این مطلب که 
پرهیز از نوشــیدنی های گرمی بخش و یا بســیار 
تری بخش مانند شــربت های بسیار شیرین که از 
انگور یا خرما تهیه شــده باشند شیر و دوغ زیاد و 
... نیز موثر اســت، افزود:  پرهیــز از زیاد خوردن 

غذاهای مولد خون مانند شیرینی ها، کیک و خامه 
زیاد و کم کردن معقول مصرف انواع گوشت باید 
دربرنامه غذایی افراد لحاظ شود.وی با بیان اینکه، 
در متون طب ایرانی از غذاهایی مانند آش، بورانی 
اسفناج، بورانی شــبدر و یونجه، کاهو سکنجبین، 
سمنو، آش شــبدر و قره قروت به عنوان بهترین 
و ســبک ترین غذاهای ایرانی برای فصل بهار نام 
برده شده است، تصریح کرد: مصرف این خوراک 
ها موجب پاکسازی خون، تقویت اعصاب و قوای 
بدن شــده، همچنین مصرف حبوباتی مانند ماش، 
نخود فرنگی و جو نیز توسط حکمای طب ایرانی 

توصیه شده است.
وی اظهار کرد: پرهیز از مصرف غذاهای چرب 
و ســرخ کردنی، پرهیز از پرخوری، بر هم خوری 
و با هم خوری، کاهش مصرف خوراکی های تلخ 
و تند و شــور و تیز که همگی مــزاج گرم دارند، 
پرهیز از ادویه های تند، پرهیز از خوردن میوه های 
لطیف و تری بخش مانند خیار و هندوانه، مصرف 
نوشیدنی های خنک مانند شربت ریواس  و عرق 
های گیاهان بهاره چون شــاهتره، کاسنی و خرفه، 

باید در برنامه غذایــی بهاره افراد مورد توجه قرار 
بگیــرد.وی با بیان اینکه، پرهیز از نوشــیدن آب با 
معده خالی و ناشــتا، پرهیز از جنبش های بیش از 
حــد بدنی و انجام ورزش معتدل، پرهیز از جنبش 
های زیاد روانی، چون خشم و اضطراب و پوشیدن 
لباس های لطیف و ســبک مانندلباس های کتانی 
وپنبــه ای و کم کردن روانداز نیــز در فصل بهار 
باید مورد توجه قــرار گیرد، گفت: پرهیز از حمام 
یا ســونای خیلی گرم، جلوگیری از بروز یبوست 
و رعایــت بهداشــت غذایی و پرهیــز از مصرف 
میوه و ســبزیجات نشســته به ویژه در طول سفر 
نیز بســیار حائز اهمیت اســت.این کارشناس در 
خصــوص بیماری های شــایع در این فصل، ذکر 
کرد: حساســیت ها و آلرژی های فصلی، بیماری 
های ویروسی کودکان ، عطسه بهاره ، خارش گلو 
و پوســت از جمله آســیب های جسمانی در این 
فصل است.وی در خصوص راه های درمان آلرژی 
هــای این فصل، توصیه کرد: به مدت ســه روز از 
ماءالشــعیر طبی سنتی استفاده کنید و در این مدت 

غذای دیگری نخورید.

معاون موسسه بنیاد بیماران خاص استان 
همدان از تحت پوشش قراردادن  7 هزار و 

۵00 بیمار خاص و صعب العالج خبر داد.
مجید زرین فر  در تشــریح فعالیت این 
بنیاد، بیان کرد: در گذشــته بنیاد حمایت از 
بیماران خاص، تمامــی بیماری ها را تحت 
پوشــش و حمایــت خود قرار مــی داد اما 
امروزه به دلیل تعــدد در بیماری ها و ایجاد 
از  انجمن هــای جداگانــه بــرای حمایت 
بیمــاران مربوطه،  این بنیاد تنها بیماری های 
صعب العالجی مانند سرطان، دیابت، هپاتیت 
و صرع را تحت حمایت و رســیدگی خود 

قرار داده است.
وی از وجــود 3 هــزار و ۵00 بیمــار 
سرطانی در اســتان همدان خبرداد و گفت: 
بیماران ســرطانی بیشــترین اعضای تحت 
حمایت این بنیاد را شــامل می شوند؛ شیوع 
انواع ســرطان در استان ها، متفاوت است از 
این رو سرطان سینه، خون و روده به ترتیب 
از شــایع ترین نوع این بیماری در بین هم 

استانی ها است.
زرین فــر با بیان اینکــه هزینه تنها یک 
دوره درمانــی بیماران عضو ایــن بنیاد ۵ تا 
۵0 میلیون تومان بســته به تعداد جلســات 

درمان متغیر است، مطرح کرد: متاسفانه بیمه 
ها حمایت مناســبی را از این بیماران نمی 
کنند؛ این به شکلی است که در بیشتر مراکز 
درمانی از پذیرش دفترچــه بیمه آنها امتناع 
کــرده و هزینه های ســنگینی را بر بیماران 
متحمل می شــوند؛ این درحالیســت که ۶0 
درصد بیماران عضو این بنیاد، روســتائیانی 

هستند که توان مالی ضعیفی را دارند.
وی با بیان اینکه بیمه سالمت هیچ کمکی 
به هزینه درمان بیمــاران این بنیاد نمی کند، 
عنوان کــرد: بیمارانی که دفترچه بیمه تامین 
اجتماعــی و یا نیروهای مســلح را دارند به 
نسبت از شرایط درمانی بهتری برخورد دار 

هستند.
معاون موسسه بنیاد بیمارن خاص استان 
همــدان با اشــاره به وجود مراکــز درمانی 
رایــگان برای بیماران عضو این بنیاد، افزود: 
هزینــه درمان بیماران خــاص در برخی از 
اســتان ها همانند زنجان رایگان اســت؛ این 
درحالیســت که در اســتان همدان تنها یک 
مرکز درمانی ) درمانگاه مهدیه ( درصدی از 
هزینه رادیوتراپی و پرتودرمانی را به بیماران 

عضو این بنیاد تخفیف می دهد.
زرین فــر در رابطه با تامیــن داروهای 

مــورد نیاز بیماران خــاص و صعب العالج 
نیز، اظهار کرد: درحال حاضر تامین و کمک 
به خرید داروهای موردنیاز بیماران توســط 
سازمان غذا و دارو صورت می گیرد؛ بیماران 
می توانند با مراجعه به داروخانه بهزیســتی 
اســتان همدان و یا 13 آبــان تهران پس از 
خریــد داروی موردنیاز و دریافت رســید، 
آن را به منظور بازپس گیری درصدی از پول 
پرداخت شده به سازمان غذا و دارو تحویل 
دهند.زریــن فر با بیان اینکــه انجام تمامی 

آزمایش های بیماران ایــن بنیاد به صورت 
رایگان صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: به 
زودی در طی قراردادی انجام ســونوگرافی 
برای این دســته از بیمــارن نیز به صورت 

رایگان امکان پذیر می شود.
وی حمایــت دولــت از بنیــاد بیماران 
خاص را بسته به شرایط اقتصادی، مقطعی 
دانست و گفت: دوســال گذشته با بودجه  
ارائه شده و حمایت مناسب  ازسوی دولت، 
خرید تمامی داروهای مورد نیاز بیماران در 
اســتان به صورت رایگان انجام می شــد؛ 
اما در حال حاضر بــا توجه به تحریم های 
موجود و شــرایط اقتصادی ، داروی مورد 
نیــاز بیماران این بنیاد یا موجود نیســت و 
یا بیماران باید به ناچار  از بازار ســیاه آن ها 
را خریداری کنند.زرین فر با اشاره به نقش 
بسیار مثبت خیرین در رفع مشکالت درمانی 
بیمــاران این بنیاد، تصریح کــرد: 30 تا 40 
درصد هزینه بیماران به صورت نقدی توسط 
خیرین تامین می شــود؛ برخی از خیرین نیز 
با کمک های غیرنقدی مانند ویزیت رایگان 
و یا تخفیف دهی برخی از امکانات درمانی 
باعث تسهیل درمان این دسته از هم استانی 
های خود می شــوند.معاون موسســه بنیاد 

بیماران خاص اســتان همدان هزینه درمان 
کودکان سرطانی را در سراسر ایران رایگان 
خواند و اظهار کرد: کودکان ســرطانی ایران 
همواره زیر نظر موسسه محک به درمان خود 
مشغول هستند؛ این موسسه در سطح جهانی 
نیز شناخته شده و از سراسر دنیا کمک های 
نقدی قابل توجهی به حســاب این موسسه 
واریز می شــود از این رو تمامی هزینه های 

درمانی کودکان بیمار رایگان است.
زرین فر بــا بیان اینکه بیماری پرهزینه 
ســرطان هنوز ازسوی دولت جزء بیماری 
های خاص قــرار نگرفته اســت، مطرح 
کرد: متاســفانه ســرطان به عنــوان یک 
بیماری صعب العالج شــناخته می شــود؛ 
این درحالیست که بیماری های خاص از 
حمایت مالی و درمانی بیشتری برخوردار 
هستند؛ بیماران خاص می توانند داروهای 
مورد نیــاز خود را رایــگان تهیه کنند اما 
بیمــاران ســرطانی باوجــود هزینه های 
سنگین تهیه دارو و مراکز درمانی همچنان 
جزء این دســته از بیماری ها قرار نگرفته 

اند.

بیماران سرطانی در سايه سرد بی توجهی

آگهي فقدان سند مالکیت 
آقای حبيب اله حبيبی با تســليم دو برگ استشهاد محلي مصدق به مهر 
دفتر خانه 2 همدان برابر وارده ۳60۹۳-۹۷ و-۹۷/۱2/2۱ مدعي اســت که 
يک جلد سند مالکيت چهار دانگ مشــاع از ششدانگ  پالک ۱0/۳۳6۷۳ 
واقع در حومه يک که نامش ذيل ثبت ۷۴6۳8 صفحه ۳6۹ دفتر ۴8۳ سابقه 
ثبت دارد و نزد کسي در بيع شــرط نيست و به علت سهل انگاري مفقود 
گرديده . لذا به اســتناد تبصره الحاقي به مــاده ۱20 آيين نامه قانون ثبت 
بدين وسيله آگهي مي شود تا هر کسي مدعي انجام معامله و يا وجود سند 
مالکيت نزد خود مي باشــد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ۱0 روز به 
اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکيت و يا سند 
معامله ، اعتراض خود را کتبا تسليم نمايد درصورت انقضاء مدت واخواهي 
و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکيت ارائه 

نگردد سند مالکيت المثني به نام متقاضي صادرو تسليم خواهد شد . 
علي زيوري حبيبي --رئيس اداره اســناد و امالک منطقه يک شهرستان 

همدان    

آگهي فقدان سند مالکیت 
خانم بهجت خراساني باغيني با تسليم دو برگ استشهاد محلي مصدق به 
مهر دفتر خانه 2 همدان برابر وارده ۳60۹۳-۹۷ و-۹۷/۱2/2۱ مدعي است 
که يک جلد ســند مالکيت دو دانگ مشاع از ششدانگ  پالک ۱0/۳۳6۷۳ 
واقع در حومه يک که نامش ذيل ثبت ۵۵2۱0 صفحه 2۳6 دفتر ۳۵0 سابقه 
ثبت دارد و نزد کسي در بيع شــرط نيست و به علت سهل انگاري مفقود 
گرديده . لذا به اســتناد تبصره الحاقي به مــاده ۱20 آيين نامه قانون ثبت 
بدين وسيله آگهي مي شود تا هر کسي مدعي انجام معامله و يا وجود سند  
مالکيت نزد خود مي باشــد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ۱0 روز به 
اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکيت و يا سند 
معامله ، اعتراض خود را کتبا تسليم نمايد درصورت انقضاء مدت واخواهي 
و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکيت ارائه 

نگردد سند مالکيت المثني به نام متقاضي صادرو تسليم خواهد شد . 
علي زيوري حبيبي -رئيس اداره اســناد و امالک منطقه يک شهرستان 

همدان    

آگهی تغییرات شرکت جهش الکترونیک الوند توان

 شــرکت با مســئوليت محدود به شــماره ثبت ۱0600 و شناسه ملی 
۱0820۱0۴026 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۱۹/۱2/۱۳۹۷ تصميمات ذيل اتخاذ شــد : ۱ - ســرمايه شرکت از طريق 
خروج شــريک از شرکت کاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گرديد: آقای ســعيد صادقی با دريافت ۳۳0000 ريال سهم الشرکه خود از 
صندوق شرکت، از شرکت خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتی در شرکت 
ندارد. آقای ســجاد صادقی با دريافت ۳۳0000 ريال سهم الشرکه خود از 
صندوق شرکت، از شرکت خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتی در شرکت 
ندارد، در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ ۱۹۹0000 ريال به ۱۳۳0000 ريال 
کاهش يافت و شــرکا به شرح ذيل می باشــند: آقای ميثم صادقی دارنده 
۳۴0000 ريال سهم الشرکه آقای حميد زارعی دارنده ۳۳0000 ريال سهم 
الشرکه آقای يوسف نوروزی دارنده ۳۳0000 ريال سهم الشرکه خانم سيده 
نســيبه زمانپور دارنده ۳۳0000 ريال سهم الشرکه 2 - تعداد اعضای هيات 
مديره از ۳ نفر به ۴ نفر افزايش يافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گرديد. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری همدان )۴۳0۹۱۵(

آگهی تغییرات شرکت جهش الکترونیک 
الوند توان 

شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۱0600 و شناسه ملی 
۱0820۱0۴026 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱8/۱2/۱۳۹۷ تصميمات ذيل اتخاذ شد: ۱ - سرمايه شرکت 
از طريق ورود شريک جديد افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گرديد: خانم سيده نسيبه زمانپور باکدملی ۳۷82۵2۷۳0۵ با 
پرداخت ۳۳0000 ريال به صندوق شــرکت در زمره ديگر شرکاء 
درآمد. آقای يوســف نوروزی باکدملی ۴0200۵0۴۳0 با پرداخت 
۳۳0000 ريال به صندوق شــرکت در زمره ديگر شــرکاء درآمد. 
آقای حميد زارعی باکدملــی ۴0۵۱۳6۹۳۴۱ با پرداخت ۳۳0000 
ريال به صندوق شــرکت در زمره ديگر شــرکاء درآمد، در نتيجه 
سرمايه شرکت از مبلغ ۱000000 ريال به ۱۹۹0000 ريال افزايش 
يافت. 2 - محل شــرکت از آدرس قبلی به آدرس جديد: اســتان 
همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، شهرک الوند، 
خيابان 20 متری برادران شــهيد ثمری شاد، کوچه مهران ۱ ، پالک 
2۵ ، طبقه همکف و کدپســتی 6۵۱8۹۱۵۷86 تغيير يافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اســتان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری همدان 

)۴۳0۹۱۴(

آگهی تغییرات شرکت جهش الکترونیک الوند توان
 شــرکت با مسئوليت محدود به شــماره ثبت ۱0600 و 
شناســه ملی ۱0820۱0۴026 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مــورخ ۱۹/۱2/۱۳۹۷ 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : ۱ - اعضــاء هيئت مديره برای 
مدت ۳ ســال به قرار ذيــل انتخاب گرديدنــد: آقای ميثم 
صادقی به شــماره ملی ۳80۱۷2۱8۵۱ آقای حميد زارعی به 
شــماره ملی ۴0۵۱۳6۹۳۴۱ آقای يوسف نوروزی به شماره 
ملی ۴0200۵0۴۳0 خانم ســيده نسيبه زمانپور به شماره ملی 
۳۷82۵2۷۳0۵ اداره کل ثبت اســناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری همدان )۴۳0۹۱۳(

آگهی تغییرات شرکت جهش الکترونیک الوند توان
 شــرکت با مســئوليت محدود به شــماره ثبت ۱0600 و شناسه ملی 
۱0820۱0۴026 به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ ۱۹/۱2/۱۳۹۷ 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : ۱ - سمت اعضای اصلی هيات مديره به شرح 
ذيل تعيين گرديد: آقای حميد زارعی به شماره ملی۴0۵۱۳6۹۳۴۱ به سمت 
رئيس هيات مديره آقای يوســف نوروزی به شماره ملی ۴0200۵0۴۳0 به 
ســمت عضو اصلی هيات مديره خانم سيده نســيبه زمانپور به شماره ملی 
۳۷82۵2۷۳0۵ به ســمت عضو اصلی هيات مديــره آقای ميثم صادقی به 
شــماره ملی ۳80۱۷2۱8۵۱ به سمت عضو اصلی هيات مديره و مديرعامل 
شــرکت 2 - حق امضاء مجاز در کليه موارد اعم از چک، ســفته، برات و 
اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و ديگر عقود برعهده مديرعامل و عضو هيات 
مديره آقای ميثم صادقی )به تنهايی( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری همدان )۴۳0۹۱2(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل درون شهری ارم 
جام جم همدان 

شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴206 و شناسه 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی  ملی ۱08200۵۱۹06 
عادی مورخ 26/0۴/۱۳۹6 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاء 
هيئت مديره برای مدت نامحدود به قرار ذيل انتخاب گرديدند: 
آقای ســعيد اســدی باکدملــی ۳8۷۳۵2۹882 آقای عباس 
مســيبی باکدملی ۳8۷۴۴6۷۷۹۱ آقای وحيد اسدی باکدملی 
باکدملی ۴0۵۱۹6۵۳۱۷  ۳860۱6۳620 خانم سهيال بختياری 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاری همدان )۴۳0۹۱۱(

 آگهی مفقودی 
بدينوسله اعالم می گردد کارت ماشين اينجانب محمود رضائی فرزند 
احمد به شــماره پالک ۱8-۴۳2 ص۴۷ مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . 

سرانه فضای ورزشی همدان 
افزایش می یابد

 مدیــرکل ورزش و جوانــان همدان گفت: امســال با بهره 
برداری از چند طرح عمرانی، ســرانه فضای ورزشی این استان 

افزایش چشمگیری خواهد یافت.
محســن جهانشــیر در بازدید از چند طرح عمرانی ورزشی 
همدان بیان کرد: امســال شــاهد پیشــرفت قابل توجه سرانه 
ورزشــی استان به نسبت گذشــته خواهیم بود و پیگیری های 
الزم برای شــتاب گیری روند تکمیل طرح های مهم در دست 
اقدام اســت.وی با اشاره به روند ســاخت ورزشگاه پنج هزار 
نفری مالیر به عنوان یکی از طرح های مهم استان همدان گفت: 

این ورزشگاه تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
جهانشــیر خاطرنشان کرد: این ورزشگاه جزو مصوبات ملی 

بوده و به زودی فاز نخست آن به بهره برداری می رسد.
وی یادآور شــد: فاز نخســت این ورزشــگاه دارای چمن 
مصنوعی نوع ای )A(، ســکوی تماشــاچیان، پیست تارتان و 
آســفالت دور پیست اســت.مدیرکل ورزش و جوانان همدان 
افزود: تکمیل و تجهیز اماکن و زیرساخت های ورزشی اولویت 
نخست دستگاه ورزش اســتان همدان است.وی اظهار داشت: 
هم اینک 312 فضای ورزشــی زیر پوشــش اداره کل ورزش 
و جوانان همدان فعال اســت و با تکمیل طرح های نیمه تمام 
می توانیم ســرانه فضای ورزشی به نسبت جمعیت استان را به 
حد مطلوبی بهبود بخشیم.جهانشیر اضافه کرد: تالش مجموعه 
دســتگاه ورزش استان در رویکرد جدید مدیریتی تکمیل طرح 
های نیمه تمام تا پایان دولت دوازدهم اســت.هم اکنون استان 
همدان دارای 300 مجموعه ورزشی روباز و سرپوشیده است.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان

سال پر مدالی را برای سال 98 نويد داد 

رئیس هیئت موتورســواری و اتومبیلرانی اســتان همدان در گفتگو با 
خبرنگار ورزشــی نوید سالی درخشان و سرشــار از مدالهای رنگارنگ در 

رشته های مختلف تحت پوشش این هیئت را داد؛ 
اصغر جهانیان با اعالم اینکه در سال جدید قراراست با اعتماد به جوانان 
لباســی نو برتن هیئت نماید،  ابراز امیدواری کرد واگذاری بخشی از امور 
مدیریتــی به جوانان با توجه به عالقه وافر این قشــر به موتورســواری و 
اتومبیلرانی و همچنین به روز بودن دانش ایشــان،  تأثیر شــگرفی در روند 
ارتقای جایگاه هیئت دربین سایر هیئت های ورزشی گذاشته و هدف اصلی 
تشــکیل این هیئت که هدایت و کنترل هیجانات در راســتای بهره برداری 
علمی از وســایل نقلیه و همچنین پیشگیری از حوادث ناشی از رفتارهای 
غیر ورزشی و کنترل نشــده در حوزه موتور و اتومبیل می باشد را پررنگ 
تر نماید؛ همچنین اصغر جهانیان در ادامه تأکید کرد عالوه بر جوانگرایی به 
عنــوان یک اصل کلی در ادامه فعالیت های این هیئت،  پررنگ کردن نقش 
بانوان در جایگاه های مختلف مدیریتی و اجرایی هیئت از سیاســت هایی 
است که می تواند موجب جذب بیشتر بانوان مستعد و عالقمند به حرکت 
در مســیر علمی و هدفمند رشــته های ورزشی مذکور شده و بهترین بهره 
وری از استعداد سرشــار بانوان همدانی در موتورسواری و اتومبیلرانی در 
راستای نیل به اهداف هیئت را رقم بزند؛ جهانیان ضمن اشاره به تأثیر شدید 
نوســانات ارزی و التهابات بازار بر هزینه های سربار ورزشکاران این رشته 
در کنار افزایش شدید نرخ پایه تهیه موتورسیکلت و اتومبیل های حرفه ای 
جهت فعالیت در رشــته های ورزشی،  از ارگان ها،  صنایع و شرکت های 

فعال جهت همکاری با این هیئت به عنوان اسپانسر دعوت نموده  است .

ص
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زمین معتــدل احتیــاج بــه  از دیــد طــب ســنتی، بهــار فصلــی اســت کــه انســان در ســر
پوشــش زیــاد نداشــته باشــد. ایــن فصــل بهتریــن و معتبرتریــن فصــل ســال اســت. 
بــرای  را  حالــت  بهتریــن  و  می شــود  کشــیده  اعتــدال  بــه  خــون  کــه  ی  طــور بــه 
البتــه  می شــود.  ســامتی  و  سرخوشــی  باعــث  و  مــی آورد  ارمغــان  بــه  انســان 
ی می شــوند کــه  ژ لــر ی هــای مزمــن در ایــن فصــل تشــدید شــده و برخــی دچــار آ بیمار
ی کنیــم.  بــا تدابیــر الزم می توانیــم بهــار را بــرای خودمــان بهــار در ایــن صــورت 

 اعتدال به وقت  بهار

 نوشیدنی های فرونشاننده گرما 
مصرف کنید

 از تنش های روانی 
مثل خشم و پرخاشگری خودداری کنید

 غذاهای مولد خون 
مثل گوشت را به حداقل برسانید

 مصرف میوه های لطیف مثل 
خیار یا هندوانه را کاهش دهید

 از بروز یبوست 
پیشگیری کنید

 از حرکات بیش از حد
 بدنی بپرهیزید

 از مصرف زیاد نوشیدنی های 
گرما بخش و رطوبت آور بپرهیزید

 شربت عناب، شربت آلو بخارا یا 
شربت تمبرهندی بنوشید

ک کنید آنچه با بدنتان سازگار است، بخوریدبدن را از اخالط فاسد پا

 از پرخوری و
 درهم خوری بپرهیزید

سایر نکات

 :

مصرف سبزیجات مخصوص این فصل را از یاد نبرید

نوشیدنی هایی مثل عرق 
کاسنی، شربت زرشک، 

غوره، شربت نارنج، لیمو 
و به لیمو استفاده کنید و 

مصرف مواد گرم، تلخ، تند، 
شور و ادویه جات تند مثل 
فلفل، زنجبیل و دارچین را 

به حداقل برسانید

در بهار مقدار غذای خود را نسبت به فصول دیگر کاهش دهید 
تا مواد زائد و سموم کمتری در بدن انباشته شود. پرخوری و 
درهم خوری باعث ضعیف شدن توان و ایمنی بدن شده و به 

این ترتیب زمینه ابتال به بیماری فراهم می شود
انجام نرمش و ورزش 

ساده و سبک مثل 
پیاده روی هر بامداد یا 
قبل از ظهر بسیار مفید 
است، اما ورزش های 

سنگین در این فصل به 
 هیچ وجه توصیه

 نمی شود

در 
فصل سرد به طور معمول 

غذای بیشتری مصرف می شود 
و از طرف دیگر میزان تعریق در هر فرد 

نسبت به فصول دیگر کمتر است و همین 
موارد باعث می شود مواد زائد در بدن 
بماند و باعث بیماری شود. بنابراین با 

پا کسازی بدن می توان کمک زیادی 
به سالمت کرد 

استفاده 
از سوپ ها  و آش های 

ساده همراه با سبزیجات بیشتر 
برای پیشگیری از یبوست الزم 

است. از سیب یا کاهو و سکنجبین 
 هم به عنوان میان وعده

 استفاده کنید

 برای 
افراد دارای مزاج گرم 

 به ویژه افرادی که 
غلظت خون دارند، شربت 

 عناب، شربت آلو بخارا
  یا شربت تمبرهندی
 بسیار مفید است 

 در 
صورتی که با خوردن 

میوه ای، احساس سنگینی، 
خشکی دهان و پوست یا باد گلو 

داشتید، از خوردن آن صرف نظر کنید و 
از خوردن میوه هایی که به شما انرژی 

داده و موجب شادی می شود، 
استفاده کنید 

 تنش های روانی مثل 
خشم و پرخاشگری 

باعث افزایش طبع گرم 
شده و برای هر فرد به 

خصوص افراد دمدمی 
 مزاج عوارض
 ایجاد می کند

 مصرف سبزیجات و گیاهان دارویی که در این فصل 
کسازی خون و پیشگیری از  می ر وید، تاثیر زیادی در پا

انواع بیماری  ها دارد

خلط دم در فصل بهار 
تشدید شده و زمینه ساز 
برخی بیماری ها در افراد 

می شود 
 از این رو باید خوردن 

نوشیدنی های گرم و تر را به 
حداقل رساند   

 در این فصل غذاهای گرم و 
تر و مولد خون مثل گوشت 
را کاهش دهید و غذاهای 

مناسب فصل مثل سوپ جو، 
چلوگشنیز با جوجه خروس، 

آش های ساده، بورانی اسفناج 
و... بخورید

برای پیشگیری از خارش پوست ناشی از آلرژی خرفه بخورید، برای کاهش 
عطسه های ناشی از آلرژی، استفاده از روغن بنفشه در پایه بادام شیرین 

توصیه می شود، لباس های لطیف و سبک به ویژه از جنس کتان بپوشید.از 
حمام گرم و استفاده طوالنی از آب های معدنی گرم خودداری کنید

 استفاده از 
آب میوه هایی مثل آب 
هندوانه یا آب خیار با 

کمی شکر قهوه ای برای 
کاهش حرارت مانعی 

ندارد، )البته برای افراد 
دارای طبع تر(

ص
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زمین معتــدل احتیــاج بــه  از دیــد طــب ســنتی، بهــار فصلــی اســت کــه انســان در ســر
پوشــش زیــاد نداشــته باشــد. ایــن فصــل بهتریــن و معتبرتریــن فصــل ســال اســت. 
بــرای  را  حالــت  بهتریــن  و  می شــود  کشــیده  اعتــدال  بــه  خــون  کــه  ی  طــور بــه 
البتــه  می شــود.  ســامتی  و  سرخوشــی  باعــث  و  مــی آورد  ارمغــان  بــه  انســان 
ی می شــوند کــه  ژ لــر ی هــای مزمــن در ایــن فصــل تشــدید شــده و برخــی دچــار آ بیمار
ی کنیــم.  بــا تدابیــر الزم می توانیــم بهــار را بــرای خودمــان بهــار در ایــن صــورت 

 اعتدال به وقت  بهار

 نوشیدنی های فرونشاننده گرما 
مصرف کنید

 از تنش های روانی 
مثل خشم و پرخاشگری خودداری کنید

 غذاهای مولد خون 
مثل گوشت را به حداقل برسانید

 مصرف میوه های لطیف مثل 
خیار یا هندوانه را کاهش دهید

 از بروز یبوست 
پیشگیری کنید

 از حرکات بیش از حد
 بدنی بپرهیزید

 از مصرف زیاد نوشیدنی های 
گرما بخش و رطوبت آور بپرهیزید

 شربت عناب، شربت آلو بخارا یا 
شربت تمبرهندی بنوشید

ک کنید آنچه با بدنتان سازگار است، بخوریدبدن را از اخالط فاسد پا

 از پرخوری و
 درهم خوری بپرهیزید

سایر نکات

 :

مصرف سبزیجات مخصوص این فصل را از یاد نبرید

نوشیدنی هایی مثل عرق 
کاسنی، شربت زرشک، 

غوره، شربت نارنج، لیمو 
و به لیمو استفاده کنید و 

مصرف مواد گرم، تلخ، تند، 
شور و ادویه جات تند مثل 
فلفل، زنجبیل و دارچین را 

به حداقل برسانید

در بهار مقدار غذای خود را نسبت به فصول دیگر کاهش دهید 
تا مواد زائد و سموم کمتری در بدن انباشته شود. پرخوری و 

درهم خوری باعث ضعیف شدن توان و ایمنی بدن شده و به 
این ترتیب زمینه ابتال به بیماری فراهم می شود

انجام نرمش و ورزش 
ساده و سبک مثل 

پیاده روی هر بامداد یا 
قبل از ظهر بسیار مفید 
است، اما ورزش های 

سنگین در این فصل به 
 هیچ وجه توصیه

 نمی شود

در 
فصل سرد به طور معمول 

غذای بیشتری مصرف می شود 
و از طرف دیگر میزان تعریق در هر فرد 

نسبت به فصول دیگر کمتر است و همین 
موارد باعث می شود مواد زائد در بدن 
بماند و باعث بیماری شود. بنابراین با 

پا کسازی بدن می توان کمک زیادی 
به سالمت کرد 

استفاده 
از سوپ ها  و آش های 

ساده همراه با سبزیجات بیشتر 
برای پیشگیری از یبوست الزم 

است. از سیب یا کاهو و سکنجبین 
 هم به عنوان میان وعده

 استفاده کنید

 برای 
افراد دارای مزاج گرم 

 به ویژه افرادی که 
غلظت خون دارند، شربت 

 عناب، شربت آلو بخارا
  یا شربت تمبرهندی
 بسیار مفید است 

 در 
صورتی که با خوردن 

میوه ای، احساس سنگینی، 
خشکی دهان و پوست یا باد گلو 

داشتید، از خوردن آن صرف نظر کنید و 
از خوردن میوه هایی که به شما انرژی 

داده و موجب شادی می شود، 
استفاده کنید 

 تنش های روانی مثل 
خشم و پرخاشگری 

باعث افزایش طبع گرم 
شده و برای هر فرد به 

خصوص افراد دمدمی 
 مزاج عوارض
 ایجاد می کند

 مصرف سبزیجات و گیاهان دارویی که در این فصل 
کسازی خون و پیشگیری از  می ر وید، تاثیر زیادی در پا

انواع بیماری  ها دارد

خلط دم در فصل بهار 
تشدید شده و زمینه ساز 
برخی بیماری ها در افراد 

می شود 
 از این رو باید خوردن 

نوشیدنی های گرم و تر را به 
حداقل رساند   

 در این فصل غذاهای گرم و 
تر و مولد خون مثل گوشت 
را کاهش دهید و غذاهای 

مناسب فصل مثل سوپ جو، 
چلوگشنیز با جوجه خروس، 

آش های ساده، بورانی اسفناج 
و... بخورید

برای پیشگیری از خارش پوست ناشی از آلرژی خرفه بخورید، برای کاهش 
عطسه های ناشی از آلرژی، استفاده از روغن بنفشه در پایه بادام شیرین 

توصیه می شود، لباس های لطیف و سبک به ویژه از جنس کتان بپوشید.از 
حمام گرم و استفاده طوالنی از آب های معدنی گرم خودداری کنید

 استفاده از 
آب میوه هایی مثل آب 
هندوانه یا آب خیار با 

کمی شکر قهوه ای برای 
کاهش حرارت مانعی 

ندارد، )البته برای افراد 
دارای طبع تر(
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-چهاردهم شعبان 
20- آوریل 

Avai  .Alvand

مســووالن می گويند دغدغه برای آب شــرب در 
مکان هايی که از آب های ســطحی استفاده می کنند، 
حداقل يک ســال و در برخی مناطق دو تا سه سال 
برطرف شــده و پيش بينی می شود که مشکلی از اين 
بابت وجود نخواهند داشــت، اما اين مساله به معنای 

جبران منابع آب زيرزمينی نيست.
به گزارش ايســنا، ايران از جمله کشورهايی است 
که ســطح مناسبی از دسترســی ۹۹ درصد جمعيت 
شهری و ۷۵ درصد روســتاييان به آب آشاميدنی را 
فراهم کرده است. در کنار اين دستاورد مهم، جوامع 
انســانی متأثر از تنش های آبی در سال های اخير در 
ايران به شدت افزايش يافته به طوری که در تابستان 

۱۳۹۷، بيش از ۴0 درصد جمعيت کشور تحت تنش 
آبی بودند.

پس از باران های سيل آســا که همزمــان با آغاز 
ســال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، اين سوال ايجاد شد که آيا 
باران های اخيــر می تواند فاصله ايــران را با بحران 
آب زياد کند؟ اما کارشناســان بــر اين عقيده اند که 
اين انتظار که افت های ســال های قبل کمبود آب در 
ايران هم جبران شــود، خيلی منطقی نيست، چرا که 
باران های يک ساله نمی تواند مشکالت چندين ساله را 
برطرف کند.در اين باره، محمد حاج رسولی ها - مدير 
عامل شرکت مديريت منابع آب ايران - در گفت وگو 
با ايســنا، در پاسخ به اين سوال تاکيد کرد که با اتکا 

به يک ســال بارندگی نمی توان در مورد اين مساله 
قضاوت کرد، اما بســياری از بخش هايی که به خط 
قرمز نزديک شده بود، شرايط بهتری را تجربه می کند.

او با تاکيد بر اين مساله که ايران همچنان با کسری 
مخزن زيادی در منابع آب های زيرزمينی روبه روست، 
تصريح کرد: با بارش های ساالنه يک ساله اين ميزان 
جبــران نمی شــود، اما می توان گفــت که افت آب 

زيرزمينی را در سال جاری شاهد نباشيم.
حاج رســولی ها با تاکيد بر اين مســاله که ذخاير 
ســدهای ايران در تمام مناطق يکسان نيست، اظهار 
کرد: حــدود 20 ميليارد مترمکعــب از ۵0 ميليارد 
مترمکعب ذخيره فعلی سدها، صرف ذخيره سال قبل 

شــده و ۳2 ميليارد مترمکعب ديگر نيز در تاالب های 
کشور رهاسازی شده است.

اما اتفاقات اخير موجب شــد تا اکثر تاالب های 
ايران بتوانند آبگيری کنند که اين مســاله تأثير بسيار 
خوبی در روند ذخيره منابــع آبی دارد؛ در اين باره، 
مدير عامل شرکت مديريت منابع آب ايران با تاکيد بر 
اين مساله که اين شرايط وضعيت ويژه ای را به وجود 
آورد، تصريح کرد: هرچند متأســفانه ســيالب هايی 
را شــاهد بوديم اما جای شــکر دارد، چرا که ميزان 
خســارت جانی در پی اين سيالب ها زياد نبود، ولی 
خســارات متعددی به تأسيسات زيربنايی يک کشور 

وارد شد.

ايران تا سه سال از بحران آب فاصله گرفت

حضرت ابوالفضل)ع(؛علمدار 
سپاه عشق

حضرت ابوالفضل)ع( حماســه ساز دشت کربال و 
منادی شــجاعت اســت که با ایثار و وفاداری خویش 
بــرای حفظ و تحکیم مبانی حقیقی اســالم تا آخرین 
نفس ایستادگی کرد و اینگونه علمدار سپاه اخالص و 

شهادت نام گرفت. 
 حضرت عباس)ع( در چهارم ماه شعبان سال بیست 
و ششــم هجری در مدینه به دنیا آمد، او فرزند بزرگ 
ام البنین)س( و پسر چهارم امیرالمومنین علی)ع( است 
ومــادر گرامیش فاطمه، دخت حزام بن خالد بن ربیعه 

بن عامر کلبی و کنیه اش)ام البنین( بود.
چند ســال پس از شــهادت حضرت فاطمه علیها 
الســالم بود، که امیرالمومنین از برادرش عقیل، که به 
اصل و نسب قبایل آگاه بود، درخواست کرد زنی را از 
دودمانی شجاع برای او خواستگاری کند و عقیل، فاطمه 
کالبیه )ام البنین( را برای آن حضرت خواستگاری کرد 
و ازدواج صورت گرفت وامیرالمومنین علیه الســالم 
از ایــن بانوی گرامی، صاحب چهار پســر به نام های 

عباس، عثمان، جعفر و عبداهلل شد.
دوران کودکی حضرت ابوالفضل

وقتــی حضرت عبــاس)ع( به دنیــا آمد، حضرت 
علــی)ع( در گوش او اذان و اقامــه خواند، نام خدا و 
رســول را به گوش او خواند و نــام او را عباس نهاد. 
امام گاه گاهی قنداق عبــاس را در آغوش می گرفت، 
بازوانش را می بوســید و گریه می کرد .روزی اّم البنین 
عّلت این گریه را پرســید. امــام در جواب فرمود: این 
دســت ها در راه کمک به امام حسین)ع( قطع خواهند 
شد.پرورش در آغوش امامت و دامان عصمت، شالوده 
ای پاک و مبارک بــرای ایام نوجوانی و جوانی عباس 
فراهم کرد تــا در آینده نخل بلند قامت اســتقامت و 

سنگربان حماسه و مردانگی باشد.
امیرالمومنین از مقام و عظمت دلبندش نزد خداوند 
چنین خبر می داد: پروردگار متعال دو بال به او خواهد 
داد تا به ســان عمویش جعفر بن ابی طالب در بهشت 
پرواز کند. محبت پدری گاه علی علیه السالم را بر آن 
می داشت تا پاره پیکرش را ببوسد، ببوید و با آداب و 
اخالق اســالمی آشنا سازد. از این رو لحظه ای عباس 
را از خود دور نمی ســاخت وفرزند پاکدل علی علیه 
السالم در مدت 14 سال و چهل و هفت روز، که با پدر 
زیست، همیشه در حرب و محراب و غربت و وطن در 

کنار او حضور داشت.
عباس )ع(در ایام دشــوار خالفت، لحظه ای از پدر 
گرامیش جدا نشد و آنگاه که در سال 37 هجری قمری 
جنــگ صفین پیش آمد، با آن که حدود دوازده ســال 

داشت، حماسه ای جاوید آفرید.
القاب حضرت عباس)ع(

حضرت عبــاس)ع( القاب گوناگونــی دارد که به 
مهمترین آنان اشاره می کنیم:

قمر بنی هاشــم: بهره مندی بسیار عباس از جمال و 
جالل و سیمای ســپید و زیبا و سیرت سبز و نورانی، 

زمینه ساز این لقب است.
باب الحوائج:بــر اثر بروز کرامات و برآورده شــدن 

حاجات متوسلین به این لقب مشهور شد.
طیار: پــرواز کننده در فضای قــدس و درجات و 

مقامات عالی بهشت.
 اطلس:بخاطر شــجاعت و دالوری به او اطلس می 

گفتند.
المستجار: منجی و نجات دهنده

سقا: دالوری عباس در صحنه های حیرت آور آب 
رسانی به تشنگان، سبب این لقب شد.

)صاحــب مشــک(، عمیــد )یــاور دیــن خدا(، 
سفیر)نماینده حجت خدا(، صابر)شکیبا(، محتسب)به 
حســاب خدا گذارنده تالش ها(، مواســی)جانباز و 
مدافع حق(، مستعجل)تالش گری مهربان در برآوردن 
حاجــات دیگران( و. .. از دیگر لقــب های ابوالفضل 

است.
همسر و فرزندان حضرت ابوالفضل العباس

حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم، با لُبابَة دختر 
عبیداهلّل بن عباس پســر عموی پیامبــر اکرم صلی اهلل 
علیــه و آله، ازدواج نمود. لبابــه، از بانوان بزرگ زمان 
خویش بود. او در فضایی آکنده از نور قرآن و ماالمال 
از عطــر روح نواز محبت به خانــدان وحی، دیده به 
جهان گشــوده و در سایه ســار قرآن و عترت تربیت 
یافته بود. تاریِخ ازدواج وی چندان مشــخص نیست؛ 
ثمــره این پیوند فرزندانی به نــام های عبیداهلّل، فضل، 
حســن، قاسم و یک دختر بود اما بین تاریخ نگاران در 

تعداد آنها اختالف نظر وجود دارد.
مقام علمی حضرت عباس

حضرت عباس علیه الســالم در خانه ای زاده شــد 
که جایگاه دانــش و حکمت بود. آن جناب از محضر 
امیرمومنان علیه الســالم و امام حسن و امام حسین)ع( 
کســب فیض کردند و از مقام واالی علمی برخوردار 

شدند.
شیخ عبداهلل مامقانی، در کتاب نفیس تنقیح المقال، 
در مورد مقام علمی و معنوی ایشــان گفته اســت: آن 
جناب از فرزندان فقیه و دانشمندان ائمه علیهم السالم 

و شخصیتی عادل، مورد اعتماد، با تقوا و پاک بود.
ایثار و جانبازی، راز و رمز تعالی حضرت عباس)ع(
با توجه به روایاتی که در شــأن حضرت عباس )ع( 
از ائمه علیهم السالم رسیده و در آن به ایثار و فداکاری 
در راه امام خویش تصریح شــده اســت، به روشنی، 
فضیلت و مقام آن بزرگوار آشــکار می شود. حضرت 

خروج از چالش بیکاری با حمايت از تولید داخلی

ایران  تعاون  اتاق  رئیس 
بیــکاری و رکود را از جمله 
کشــور  اقتصاد  چالش های 
برون  راه  دانســت و گفت: 
رفت از این تنگنا توجه ویژه 
به حمایــت از تولید داخلی 
در  عبدالهــی  اســت.بهمن 

گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: برای تحقق برنامه های استراتژیک 
باید سیاســت ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و 
کار در زمینه حمایت از تولید داخلی تعیین شــود و اثربخشی 
اقتصاد تعاونی بــه عنوان یکــی از ارکان اصلی اقتصاد بخش 
تعاون مــورد پذیرش قرار گیرد و بخش تعــاون به عنوان یار 

و یاور دولت در پیشبرد اهداف کالن اقتصادی شناخته شود.
وی گفــت: تولیدکننــدگان با تولید کاالهــای با کیفیت و 
رقابتــی انگیزه الزم برای حمایت از کاالی ایرانی را به دســت 

آورده و موجب گرایش مردم به خرید تولید داخلی می شوند.

تنوع  ایران  تعــاون  اتاق  رئیس 
بخشــی و خدمات پــس از فروش 
را از جملــه عوامل مؤثــر بر خرید 
کاالی ایرانی دانســت و افزود: اگر 
گرایش مــردم به خریــد تولیدات 
ملی گســترش یابد با بهبود فضای 
کســب و کار کاالهایی با کیفیت تر 
و رقابت پذیــر در بازارهای داخلی عرضه می شــود.به اعتقاد 
عبدالهی مصرف کاالهای داخلی به اشتغالزایی جوانان و بهبود 
معیشت نیروهای کار و بهره وری کارخانه ها کمک می کند.وی 
در عین حال با اشاره به قانون سیاست های اصل 44 اظهار کرد: 
بر اســاس قانون ســهم بخش تعاون از اقتصاد ملی 2۵ درصد 
پیش بینی شده است، اما عواملی نظیر عدم اجرای قوانین مرتبط 
با بخش تعاون، اقتصاد دولتی و مشکل تأمین مالی موجب شده 
بخش تعاون از دستیابی به سهم و جایگاه واقعی خود باز بماند 

و کمتر از ۵ درصد اقتصاد ملی را در اختیار داشته باشد.

کارخانه مدرک چاپ کنی با نظام های آموزشی موازی
بــه گفتــه معــاون فرهنگــی و 
دانشــجویی دانشــگاه جامــع علمی 
کاربردی کشــور، بیــش از 100 هزار 
دانش آموخته PHD در کشور بیکار 
هســتند، با وجود این، ساالنه ظرفیت 
پذیرش و تحصیل ســه هــزار نفر در 
ایــن مقطع وجــود دارد. ایران پس از 
روســیه و آمریکا از نظر حجم باالی 

دانش آموختگان و مدارک دانشــگاهی رتبه سوم را دارد.ساالنه 
حدود20هزار نفر با مدرکPHDفارغ التحصیل می شــوند و 
تاســال1400می توان ورزشــگاه آزادی را از این افراد پرکرد. 

بیکارانی که تعدادشان در حال افزایش است و به 
همین دلیل به تدریج از میزان ثبت کنندگان برای 
کنکور کاســته می شود.ماشــین تولید »دکتر« در 
کشورمان با شتابی عجیب در حال تولید است، تا 
جایی که می شود با حسابی سرانگشتی دریافت، 
در چند سال آینده با تعداد زیاد دانش آموختگان 
بیــکار دکتری مواجه خواهیم بــود. در حالی که 
بودجــه زیادی بــرای تربیت دانــش آموختگان 
تحصیــالت تکمیلــی هزینه می شــود، ولــی ظرفیتی برای 
به کارگیری و اشتغال آنها وجود ندارد و بخشی از این افراد در 
جایگاه شــغلی غیرمرتبط کار می کنند و مابقی یا بیکار هستند 

ايرانی ها در اينستاگرام به دنبال چه هستند؟
ترین  مهم  دوستان،  با  ارتباط 

دلیل استفاده از اینستاگرام
اخـــیـــــر  پژوهــش 
و  هنــر  فرهنــگ،  پـــژوهشگاه 
ارتباطات نشــان می دهــد تلگرام 
و اینســتاگرام کمــاکان در صدر 
اســتفاده مردم ایران از شبکه های 
مجازی قــرار دارند. بــه گزارش 
مهــر، بر اســاس نتایــج آخرین 
افـکـارسـنـجـی  گروه  نظرسنجی 

این پژوهشــگاه که بهمن 13۹7 در کل کشور در خصوص 
عضویت در شــبکه های اجتماعی و به صورت تلفنی انجام 
شده، نشــان می دهد تلگرام با ۶0,3 درصد در صدر و پس 
از آن اینستاگرام با 3۹,3 درصد و واتس اپ با 27,۸ درصد، 
بیشــترین میزان عضویت در میان پاســخگویان را به خود 

اختصاص داده اند. در بین پیام رســان های 
داخلی نیز عضویت در پیام رسان سروش 
7,7 درصــد بــوده است.براســاس این 
نظرســنجی، بیش از نیمی از پاسخگویان 
)۵4,1 درصد( ارتباط با دوستان و آشنایان 
را از موارد اســتفاده از اینستاگرام عنوان 
کرده اند. بعد از آن، تماشای کلیپ ها )40,۹ 
درصد( وپیگیری اخبار )31,2 درصد(، از 
دیگر موارد استفاده اینستاگرام مطرح شده 
است.همچنین 43,2 درصد از پاسخگویان 
گفته اند صفحــه هنرمندان )بازیگــران و خواننده ها( را در 
اینستاگرام دنبال می کنند. دنبال کردن صفحه ورزشکاران با 
حدود 23 درصد و شخصیت های علمی با 11,3 درصد، در 

رده های بعدی پیگیری پاسخگویان قرار دارد.

»قلب سگی« بولگاکوف چاپ نهمی شد
این رمان، انقالب روسیه را نقد می کندنهمین 

ســگی«،  »قلب  رمان  چاپ 
نوشــته میخائیل آفاناسیویچ 
بولگاکوف بــا ترجمه آبتین 
گلکار از ســوی نشر ماهی 
نهمین  ماهی  شد.نشر  منتشر 
ســگی«،  »قلب  رمان  چاپ 
نوشــته بولگاکوف و ترجمه 
آبتین گلکار را با شــمارگان 
هــزار و ۵00 نســخه، 1۹2 

صفحــه و بهای 1۵ هــزار تومان منتشــر کرد. 
هشــتمین چاپ این کتاب در تابستان ۹7 منتشر 
شــده بود.بولگاکوف رمان »قلب ســگی« را در 
ســال 1۹2۵ نوشــت، اما این کتاب حدود 3۵ 
سال پس از درگذشــت او یعنی در سال 1۹۸7 
فرصت انتشــار پیدا کــرد. دربــاره دالیل این 
ممنوعیت انتشــار باید گفت این رمان در زمان 
حیــات بولگاکوف بــه هیچ وجه قابل انتشــار 
نبــود و هر کــه آن را می خوانــد از صراحت 
ضدکمونیستی اش به هراس می افتاد.»قلب سگی« 

همچنین مشهورترین اثر طنز انتقادی بولگاکوف 
به شمار می رود و از زبان یک سگ 
روایت می شود؛ سگی که به دست 
پروفسوری به نام پری آبراژینسکی 
جراحی و شــده و بــه قامت یک 
انسان در آمده اســت. بولگاکوف 
انقالب  دربــاره  خود  دیدگاه های 
شــوروی را از زبــان پروفســور 
آنچه  ابراز کرده است.  آبراژنسکی 
بیش از همه مایه آزردگی پروفسور 
می شــود، غفلت مردم از کار و وظیفه اصلی شان 
است و پرداختن به کارهایی که در آنها تخصص 

ندارند.
بولگاکف این کتاب را چند ماه پس از مرگ 
لنین نوشت و در آن با زبان تمثیل به نقد انقالب 
روسیه پرداخت. سگ در این داستان، نماد مردم 
روسیه اســت که قرن ها تحت ستم بوده و با او 

همچون حیوانات رفتار کرده اند. 

 معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، خســارت ناشــی از سیالب اخیر 
در کشــور را 300 هزار میلیارد ریال اعالم کرد.، سعید شــیرکوند در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده سوادکوه با 
اشــاره به خسارت 30 هزار میلیارد تومانی سیل اخیر در کشور گفت: تصمیم نهاد ریاست جمهوری برای بازدید 
میدانی از خسارات ناشی از سیل است.معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور 
گفت: دســتگاه های اجرایی گزارش هایی از برآورد خسارت های سیل ارسال کردند که در ستاد ریاست جمهوری 
تصمیم گرفته شــد عالوه بر این گزارش ها به صورت میدانی نیز خسارت ها بررسی شود.شیرکوند افزود: پس از 
برآوردهای نهایی از میزان خســارت ها، برای جبران خسارت های سیل تا آنجایی که ممکن است بخشی از مبالغ 

از بودجه حوادث غیر مترقبه امسال و بخشی نیز از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور گفت: برآورد اولیه خســارت ســیل در کشــور به جز استان 
خوزســتان و استان های شــرقی که گزارش نهایی در این استان ها هنوز به طور دقیق اعالم نشده حدود 30 هزار میلیارد تومان است.سعید 
شــیرکوند گفت: ســازمان برنامه و بودجه برای پرداخت کمک های بالعوض و تسهیالت به خسارت دیدگان و بازسازی زیرساخت های 
تخریب شده بخشی از مبلغ را از بودجه امسال و بودجه حوادث غیر مترقبه تأمین می کند و با نظر مساعدی که مقام معظم رهبری داشتند 

تا آنجایی که امکانش هست از صندوق توسعه ملی هم استفاده خواهد شد.

می توان در اوج روزنامه نگاری بحران و اســتفاده از واژه های آشــنای آن، در اوج این بحران ها امید خلق کرد و اینگونه 
بحران طبیعی به وجود آمده را از درون دچار واسازی و استیصال معنایی کرد.طبیعتا هر سیل و حادثه طبیعی، می تواند حاوی 
ده ها و صدها مصادیق گرانبار برای جامعه باشــد، گویی ســوانح طبیعی و از جمله همین سیل اخیر، اتفاق می افتند تا حامل 
پیام خاص اندوه و خســارت بار خود برای ما باشند.اما نکته اینجاســت که برساخت زبانی و تصویری ما از برخی وقایع و 
رخدادهای درون این ســانحه می تواند هم زمان امیدآفرین و حامل پیامی نو برای جامعه نیز باشــد و اینجاســت که روزنامه 
نگاری بحران ما باید به آن توجه کند تا اینگونه رســالت پوشش خبری خود را به صورت کامل و درست انجام دهد.یکی از 
این اتفاقات امیدبخش در روزهای ســخت، راه افتادن اقشــار مختلفی از جوانان خرم آبادی در کوهستان های صعب العبور 
برای رساندن مایحتاج مردم پلدختر بود، اتفاق دیگر گشاده رویی و مهمان نوازی مردم شیراز و قرار دادن  هـــتـــل هـــا و 
خانه هایشان  به صورت رایگان در اختیار سیل زدگان نوروزی بود، همچنین به تصویرکشیدن کاروان کمک های مردم زلزله 
زده سرپل ذهاب به گلستان و لرستان)در حالی که خود هنوز در چادر به سر می برند( و تصویر زوج جوانرودی برای بخشیدن 
هدایای عروسی خود به زلزله زدگان پلدختر از جمله این اتفاقات امیدبخش، در اوج بحران و ناامیدی بود.بدون تردید پوشش 
چنین اخباری از البه الی ده ها خبر اندوهناک این حوادث، از جنس همان اتفاقات امیدبخشــی اســت که هاناآرنت در کتاب 
درخشــان خود )انســان در عصر ظلمانی( از آن سخن می گوید.این فیلسوف بزرگ آلمانی در این کتاب با به تصویرکشیدن 
فضای اندوهناک و سرشــار از ویرانی و کشتار جنگ جهانی دوم، اشاره می کند که در این دوره اسفبار و ناامیدکننده چگونه 
جمع آوری عکس های ســالم و نیمه ســوخته در البه الی خرابی ناشی از جنگ و کنار هم گذاشتن آنها و خلق روایتی نو از 
آنها، روح امید به زندگی را در او زنده نگه می داشــته و این دقیقا همان چیزی اســت که می تواند برای روزنامه نگار بحران 

نقطه اتصال به امید آفرینی در جامعه باشد. 

خسارت 3۰۰ هزار میلیارد ريالی سیل در کشور

روزنامه نگاری بحران کورسوهای امید را زنده نگه می دارد؟

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نبود مدیریت یکپارچه در حوزه آســیب های اجتماعی گفت: نمره عملکرد  دولت در حوزه 
آســیب ها زیر 10 اســت. رسول خضری در گفت وگو با خانه ملت، از افزایش آســیب های اجتماعی در کشور انتقاد کرد و افزود: آمارهای 
ارائه شده از سوی دولت مبنی بر کاهش آسیب های اجتماعی به هیچ وجه مورد تایید نیست و شاهد گسترش و افزایش آسیب های اجتماعی 
هستیم. وی با یادآوری افزایش تعداد کارتن خواب ها و معتادان متجاهر ادامه داد: 10 هزار  معتاد متجاهر در تهران وجود دارد که 10 درصد 
از آنها را بانوان تشکیل می دهند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از کاهش سن مصرف اعتیاد، تصریح کرد: متاسفانه رتبه اول مصرف 

مواد مخدر در دنیا را داریم و تنها 20 درصد آمار واقعی اعتیاد ارائه می شود و آمارهای واقعی ارائه نمی شود.
نماینده مردم سردشــت و پیرانشــهر در مجلس دهم خاطرنشان کرد:  تعداد زنان سرپرســت خانوار، بدسرپرست و بی سرپرست در حال 
افزایش بوده از سویی با افزایش تعداد کودکان کار و خیابانی مواجه هستیم. خضری با بیان اینکه ۵0 درصد کودکان کار از اتباع خارجی هستند،  
یادآور شد:  اغلب کودکان کار وارداتی بوده و توسط مافیا از کشورهای همسایه مانند هندوستان و پاکستان وارد کشور می شوند، به گونه ای 
که کودکان کار اتباع بیگانه حتی در روســتاهای دوردست نیز در حال فعالیت هستند.وی با انتقاد از اینکه اعتبارات پیش بینی شده برای مقابله 
با آسیب های اجتماعی بسیار اندک است، بیان کرد: هرچند اعـتـبـارات در بـرخـی حوزه هــا مـانند توانبخشی 40 درصد و حمایتی نزدیک 
به ۶0 درصد افزایش یافته، اما با توجه به ســیر صعودی آســیب های اجتماعی، این اعتبارات به هیچ وجه جوابگو نیست. وی با انتقاد از نبود 
مدیریت یکپارچه در حوزه  آسیب های اجتماعی گفت: وجود دستگاه های متعدد باعث شده تالش ها در جهت مقابله با آسیب های اجتماعی 
موفقیت آمیز نباشد و توفیق چندانی در این رابطه به دست نیاوریم.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با یادآوری سیر صعودی 
معضل طالق تاکید کرد: آمار دقیقی از میزان طالق ها در کشور وجود ندارد، به گونه ای که به دلیل اینکه عمده ازدواج ها در استان های مرزی 

به صورت سنتی انجام می شود  بنابراین طالق ها نیز ثبت نمی شودو آمار  دقیقی  از میزان طالق ها در دست نیست.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به رأی موافق کمیسیون اجتماعی مجلس به طرح احیای سازمان جوانان 
گفت: امیدواریم نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز با همین جدیت به این طرح رای دهند. 

 محمد مهدی تندگویان در مراســم رونمایی از طرح های اشــتغال زایی حوزه جوانان اظهار کرد:  رســالت معاونت جوانان 
اشــتغال زایی مستقیم برای جوانان نیست، اما از سال گذشته نســبت به ایجاد اشتغال مستقیم اقدام کردیم. وی با بیان اینکه در دو 
ســال اخیر اعتبارات حوزه جوانان افزایش سه برابری داشت، تصریح کرد: با این وجود از نمایندگان می خواهیم نسبت به افزایش 

اعتبارات این حوزه توجه داشته باشند.
تندگویان با بیان اینکه در مدل اشــتغال زایی اخیر به تشــکل ها فراخوان دادیم تا طرح هایشــان را به ادارات ورزش و جوانان 

استان ها تحویل دهند،  خاطرنشان کرد: این طرح ها پایش شده و در صورت پایداری و درآمدزایی به صندوق کارآفرینی امید و بانک رسالت معرفی شدند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: از ســال گذشــته تا ابتدای امسال، 130 میلیارد تومان از طریق این صندوق به طرح های جوانان وام 
پرداخت شــده اســت.به گفته تندگویان، مدل پرداخت صندوق کارآفرینی امید با بازپرداخت 4 درصد و بانک رســالت با بازپرداخت 2درصد بوده اســت. این 
وام ها تا سقف 100 میلیون تومان و در برخی از طرح ها تا سقف 300 میلیون تومان هستند.تندگویان در ادامه از افتتاح طرح های کارآفرینی استان های اصفهان، 

فارس، سیستان بلوچستان، کرمان، کرمانشاه خبر داد و گفت: مجموع افراد شاغل شده با این طرح ها 2000 نفر به شکل مستقیم در سراسر کشور بوده است. 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان  از برگزاری ۹000 برنامه به مناسبت هفته جوان در شهرها و روستاهای مختلف در کشور خبر داد. وی به حادثه 
سیل و اقدامات جوانان در کمک و امدادرسانی به سیل زدگان اشاره و اظهار کرد: با دستور وزیر ورزش و جوانان، رویکرد برنامه های امسال هفته جوان،  کمک 
به  سیل زدگان کشور است. کمک های زیادی از سوی جوانان جمع آوری شده و همچنین از نیروهای متخصص حوزه جوانان نیز ثبت نام شده تا به مناطق اعزام 
شوند.معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه از روز دوم فروردین تشکل های جوانان در مناطق سیل زده حضور داشتند، تأکید کرد: تا دو هفته 

آینده نیز دفاتر مشاوره وزارت ورزش و جوانان در مناطق فعال می شوند تا نسبت به ارائه خدمات به سیل زدگان اقدام کنند.

چراغ سبز بهارستان به احیای سازمان جوانان

آموزش ۴۵ هزار نفر در خصوص پیشگیری از اعتیاد در استان همدان

آمارهای دولتی در آسیب های اجتماعی مورد تايید نیست

جامعه

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان عنوان کرد:
آموزش 4۵ هزار نفر در خصوص پیشگیری از اعتیاد در استان 

همدان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از آموزش بیش 
از 4۵ هزار دانش آموز و دانشجو در خصوص پیشگیری از آسیب 

اجتماعی اعتیاد در سال گذشته خبر داد.
 ســرهنگ هادی قزوینه در جمع خبرنگاران اظهارداشــت: با 
توجــه به تأثیرگذاری آموزش از طریق برگزاری کارگاه، مســابقه 
نقاشــی، تئاتر خیابانی و نمایشگاه با موضوع آسیب ها و پیامدهای 
اعتیاد در مراکز آموزشــی ســطح اســتان همدان، اقدامات خوبی 

توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در سال ۹7 انجام شد.
وی افزود: پلیس در کنار اقدامات مبارزه با قاچاقچیان به ویژه 
برخورد با خرده فروشان و باندها و شبکه های مواد مخدر و جمع 
آوری معتادان متجاهر، یک سازمان پیشرو در امر پیشگیری از مواد 

مخدر است.وی گفت: در ســال ۹7 بیش از 20۸ برنامه در قالب 
کارگاه های آموزشــی، نمایشگاه، جلســات چهره به چهره، تئاتر 
خیابانی و مسابقه نقاشــی برای 4۵ هزار و 32۸ نفر در مدارس و 

دانشگاه ها در سطح استان همدان اجرا شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت: استمرار 
ایــن اقدامات در دانشــگاه ها و دبیرســتان ها می تواند به پایداری 
جوانــان و نوجوانان در برابر تهدیدات و آســیب های مواد مخدر 
منتهی شود.سرهنگ هادی قزوینه از کشف 3۵ کیلو هروئین و یک 
کیلو مواد مخدر شیشــه در همدان خبر داد و گفت: با تالش شبانه 
روزی و انجام اقدامات اطالعاتی و پلیســی مأموران پلیس مبارزه 

با مواد مخدر اســتان و شهرستان اسدآباد در 4۸ ساعت گذشته دو 
محموله مواد مخدر هروئین و شیشــه از یک باند در استان کشف 
شد.وی افزود: در یک عملیات مأموران مبارزه با مواد مخدر استان 
موفق شــدند یک دستگاه خودروی ســواری را در ورودی شهر 
همدان شناســایی کنند که در بازرســی از آن مقدار 1۵ کیلو 300 
گرم ماده مخدر هروئین کشــف و یک دســتگاه خودرو توقیف 
و یک نفر متهم نیز در این رابطه دســتگیر شــد.وی بیان داشت: 
همچنین در پی انجام کارهای اطالعاتی چند ماهه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر بر روی یک باند قاچاق مواد مخدر، مشــخص شد که 
اعضای این باند قصد دارند محموله مواد مخدر را از اســتان های 
مرکزی کشــور تحویل و پس از انتقال به استان همدان نسبت به 

توزیع آن اقدام کنند.
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جوان برتر کشور: 
پردغدغه ام، در »محیط 

زيست« بیشتر
 به فکر خالق بها دهید

»پیمان مرادی« که از جمله جوانان موفق شهرســتان مالیر 
اســت و به عنوان جوان برتر کشــور انتخاب شده است، از 

اختراعات، دغدغه ها، انتظاراتش می گوید.
 »پیمان مــرادی« جوان نخبه مالیری متولد ۶۶ اســت و 
تاکنون هشــت اختراع از او ثبت شده است، این نخبه جوان 
در ســال ۹۶ به عنــوان »جوان برتر« از بیــن 1۶ جوان برتر 
کشور انتخاب شد ضمن اینکه کسب عناوین مختلف در بین 

نخبگان و جوانان برتر کشور از افتخارات اوست.
هفته جوان فرصتی شد تا به سراغ این جوان موفق و متین 

رفته و گفت وگویی اورا با فارسمیخوانیم :
 صحبت هایــش را ایــن طور آغــاز کــرد، »دو مدرک 
کارشناسی در رشته مهندسی و مکانیک از دانشگاه امیرکبیر و 
دانشــگاه مالیر دارم، در حال حاضر هم در مقطع ارشد ادامه 

تحصیل می دهم«
او کــه در حــال حاضــر مدیرعامل شــرکت تخصصی 
دانش بنیان پزشکی)یادمان( اســت در خصوص این شرکت 
گفــت: این مجموعه جــزو یکی از شــرکت های تخصصی 
دانش بنیان در کشور است، در واقع این شرکت چندتخصصی 
بوده و در زمینه  مکانیک، عمران، مهندســی، ادوات  پزشکی 
و پیراپزشــکی و... فعالیت دارد.این نخبه مالیری با بیان اینکه 
بیشتر طرح های اختراعی اش تاکنون بر حسب عالقه و نیاز در 
زمینه پزشــکی بوده است ادامه داد: پژوهش های من در زمینه 
پزشکی ارتوزها و پروتوزها بوده و بیشترین اختراعاتی که به 

ثبت رسیده نیز در این حوزه بوده است.
وی ادامــه داد: به لطف خــدا اختراعاتم در زمینه ارتوزها 
مورد تایید کاالهای رنکینگ )رده های عالی(  جزو 10 اختراع 
علوم پزشــکی و مورد تایید اختراعات علوم پزشــکی تهران 

قرار گرفته است.
مــرادی با اشــاره به کســب موفقیت هــا و عناوینش در 
دوره های مختلف افزود: طی چنــد دوره به عنوان کارآفرین 
برتر شــناخته شدم که شــامل انتخاب کارآفرین برتر همدان 
در ســال ۹4 و ۹۵، منتخب کارآفرینی در کشور در سال ۹۶، 
برترین منتخب پارک علم و فناوری استان همدان در سال ۹2 

و پژوهشگر منتخب پزشکی در سال ۹3 بوده است.
وی اضافه کرد: در سال ۹۶ نیز به عنوان جوان برتر استان 
همدان و در بین 1۶ جوان برتر کشــور رتبه نخست را از آن 

خود کردم.
 این جوان موفق مالیری با بیان اینکه کســب عنوان جوان 
برتر شهرستان مالیر در سال ۹7 نیز از دیگر موفقیت هایم بود 
گفت: در اســتان های مختلف در حوزه کارآفرینی فعال بودم 
کــه در زمینه درمان افراد ناتوان، درمان بیماری های حرکتی و 

سایر بیماری ها بوده است.
ارتوزهایی که اختراع کرده ام در فرانسه، انگلستان، عراق، 

هند و مالزی استفاده می شود
وی با بیان اینکه ارتوزهایی که اختراع کرده ام به کشورهای 
فرانسه، انگلســتان، عراق، هند و مالزی ارسال شده و توسط 
پزشــکان مقیم مورد تایید قرار گرفته و اســتفاده شده است 
افزود: دومین کارآفرینی بنده در زمینه درمانی با ورزش برای 
بیماران حرکتی بود که جزو اولین مراکز ورزشی دارای مجوز 

در ورزش های نوین است.
مرادی با بیان اینکه اختراع ســومم در زمینه سیســتم های 
شــیمی و پتروشیمی اســت گفت: هدف بنده به عنوان یک 
مخترع رفع نیاز جامعه و حل مشکل مردم است.وی مهمترین 
کار برای صنعت اختراعات و یک مخترع را پشــتکار دانست 
و تصریــح کرد: امروز ما نیازهایی داریم که شــاید تاکنون به 
آنها فکر نشده و باید به فکرهای فعال و پویا مجال داده شود.
 این نخبه مالیری با بیان اینکه فکر پویا مانند نهالی است 
که اگر به آن رسیدگی شود رشد می کند افزود: ما جزو اولین 
شرکت های دانش بنیان در کشور بودیم که کاالهای خود را به 

تولید انبوه رساندیم.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر تنهــا حامی نخبگان و 
مخترعــان پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان اســت گفت: 
البته در این دولت وضعیت توجه به نخبگان کمی بهتر شده و 
بیشــتر به آن پرداخته می شود.مرادی با بیان اینکه سال ۹4 در 
اتاق بازرگانی مالیر ســمت افتخاری رئیس کمیته صادرات و 
واردات این اتاق را گرفتم افزود: سال ۹7 نیز به عنوان مشاور 
در توسعه کارآفرینی در مرکز پژوهش های استراتژیک مجلس 

انتخاب شدم.

نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با 
بیان اینکه راه پیشــرفت کشور اعتماد به 
جوانان است، گفت: امام راحل در ابتدای 
انقــالب به جوانان اعتماد و ثمره آن را با 

تمام وجود لمس کردند.
آیت اهلل شــعبانی در دیدار با جمعی 
از مدیران ســازمان های مردم نهاد حوزه 
جوانان و جمعی از جامعه ورزش استان 
در سالن کنفرانس استادیوم شهدای قدس 
با تبریک اعیاد شــعبانیه اظهار داشت: با 
ظهور امــام زمان )عج( یــک حکومت 
جهانی شکل می گیرد. برای فراهم کردن 
حکومت جهانی باید مقدمات آن تشکیل 
شــود و جوانان مهم تریــن نقش را برای 

یاری ولی عصر ) عج( برعهده دارند.
وی افزود: در سیره رسول اکرم) ص( 
جوانان نقش و اهمیت بســیاری داشتند 
و  ایشــان حضرت علــی )ع( را که یک 
جوان 33 ســاله بودند به عنوان جانشین 
خود معرفــی کردند.امام جمعه همدان با 
تاکید بر نقش جوانان در پیروزی انقالب 
و  هشــت ســال جنگ تحمیلی عنوان 
کرد: جوانان ایران اســالمی نقش خود را 
در بزنگاه های حســاس انقالب و جنگ 
تحمیلــی به خوبی ایفــا کردند که نمونه 
بارز آن تقدیم هزاران شــهید و جانباز و 
آزاده جوان است. شعبانی با اشاره به این 
که جوانــان در گام دوم انقالب نیز نقش 

مهمی برعهــده دارند گفــت: بیانیه امام 
خامنه ای در  ارتبــاط با گام دوم انقالب 
راهگشای جوانان در مسیر آینده انقالب 

و ایران اسالمی است.
وی بــا بیان این کــه جوانگرایی باید 

از شــعار خارج شــود و آن را در عمل 
ببینیم، تاکید کرد:  در ســال های آتی باید 
مســئولیت های مهم در استان به جوانان 

واگذار شود.
 شــعبانی افزود: اســتان همــدان از 

نخبه  جوانان 
کارآمدی  و 
ر  برخــوردا
و  اســت 
ایــن جوانان 
ر  ا یتمــد ال و
بصیرت  بــا 
شــناخت  و 
حق  مســیر 
و  دنبــال  را 
تهدیدها را به 
فرصت تبدیل می کنند.وی با اشاره به این 
که راه پیشــرفت کشور اعتماد به جوانان 
اســت تصریح کرد: امام راحل در ابتدای 
انقــالب به جوانان اعتماد و ثمره آن را با 

تمام وجود لمس کردند.
نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: 
ایران در تولید علم در جهان شانزدهم و 
در منطقه رتبه اول اســت که این نشــان 
می دهد هر وقت به جوانان اعتماد کردیم 

نتیجه خوب و مهمی در بر داشته است.
شــعبانی نقــش ورزش در ســالمت 
جامعه را نیز مهــم ارزیابی کرد و گفت: 

ورزش می توانــد به عنوان یک ابزار مهم 
مانع از بروز آسیب  های اجتماعی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان نیز 
گفت: اظهار داشــت: امروزه نخبه های 
همدان در توســعه همه جانبه و اهداف 
تعالی استان کمک شایانی داشته اند و این 
استان از ظرفیت های بالقوه ای در حوزه 

جوانان برخوردار است.
محســن جهانشیر نقش ســمن ها به 
عنوان ســازمان های مــردم نهاد که منبع 
عظیم از جوانان نخبه و مســتعد است را 
در توسعه و پیشــرفت همه جانبه کشور 
و اســتان همدان را مهــم ارزیابی کرد و 
گفت: اســتفاده از ظرفیت ســمن های 
موجود در هر شهرستان برای خدمت به 
جوانان فرصت مناسبی است و ما به دنبال 
واگذاری امور به جوانان و ســازمان های 

مردم نهاد جوانان هستیم.
جهانشــیر با تاکید بر مســئولیت مهم 
مســئوالن اجرایی برای رسیدگی به امور 
جوانان گفت: اکنون زمان عمل اســت و 
مســئوالن برای رفع آنهــا باید همکاری 

الزم را داشته باشند.

جوان گرایی 
از شعار به 
عمل تبدیل 

شود

درديدار سازمانهای مردم نهادجوان با امام جمعه همدان:

 راه پيشرفت کشور اعتماد به 
جوانان است

ومي  «  مشــاوره قبــل ازدواج بایــد الزام 
و قانونمنــد شــود/افزایش 30 برابري ســمن 

ها+تصاویردرگالري
وزیر ورزش و جوانان گفت: مشاوره قبل از 
ازدواج باید الزام و قانونمند شــود و از مجلس 
شــوراي اســالمي و مراجع قانونگذار خواستار 

تحقق این مهم هستیم.

به گزارش ایرنا مســعود ســلطاني فر عصر 
پنجشــنبه در جمع هیات هاي ورزشي و سمن 
هاي امــور جوانان ورزش همــدان اظهار کرد: 
آمارهاي طالق نشــان مي دهد اگر اســتفاده از 
مراکز مشاوره الزام شــود، اصالح رویکردها و 
رفتارها در زندگي را به دنبال خواهد داشــت و 

خیلي از مشکالت ایجاد نخواهد شد.

ومي  «  مشــاوره قبــل ازدواج بایــد الزام 
و قانونمنــد شــود/افزایش 30 برابري ســمن 
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شــوراي اســالمي و مراجع قانونگذار خواستار 

تحقق این مهم هستیم.

به گزارش ایرنا مســعود ســلطاني فر عصر 
پنجشــنبه در جمع هیات هاي ورزشي و سمن 
هاي امــور جوانان ورزش همــدان اظهار کرد: 
آمارهاي طالق نشــان مي دهد اگر اســتفاده از 
مراکز مشاوره الزام شــود، اصالح رویکردها و 
رفتارها در زندگي را به دنبال خواهد داشــت و 

خیلي از مشکالت ایجاد نخواهد شد.

ومي  «  مشــاوره قبــل ازدواج بایــد الزام 
و قانونمنــد شــود/افزایش 30 برابري ســمن 

ها+تصاویردرگالري
وزیر ورزش و جوانان گفت: مشاوره قبل از 
ازدواج باید الزام و قانونمند شــود و از مجلس 
شــوراي اســالمي و مراجع قانونگذار خواستار 

تحقق این مهم هستیم.

به گزارش ایرنا مســعود ســلطاني فر عصر 
پنجشــنبه در جمع هیات هاي ورزشي و سمن 
هاي امــور جوانان ورزش همــدان اظهار کرد: 
آمارهاي طالق نشــان مي دهد اگر اســتفاده از 
مراکز مشاوره الزام شــود، اصالح رویکردها و 
رفتارها در زندگي را به دنبال خواهد داشــت و 

خیلي از مشکالت ایجاد نخواهد شد.

گزارش تصويری از مراسم جشن روز جوان همدان        عکس : مجید اصالنی 

به مناسبت سالروز والدت حضرت علی 
اکبر)ع( و روز جوان به جهت تاکيد بر نقش 
جوانان در عرصه های مهم کشور و گسترش 
نشاط اجتماعی جشن روز جوان برگزار شد.

آزادبخت گفت: بيشــترين موفقيت چهل 
ســال اخير انقالب مربوط به جوانان بوده 
است و جوانان در پيروزي انقالب و هشت 
دفاع مقــدس و ديگر عرصه ها نقش مهمي 
داشــته اند. معاون سياسي وامنيتي استاندار 
همدان در جشن روز جوان گفت: بيشترين 
موفقيت چهل ســال اخير انقالب مربوط به 
جوانان بوده اســت و جوانــان در پيروزي 
انقالب و هشت دفاع مقدس و ديگر عرصه 

ها نقش مهمي داشته اند. 
وي با بيــان اينکه جوانان در همه صحنه 
ها نقش آفريــن بودند و بايد ازاين فرصت 
کم نظير استفاده کردافزود: در دفاع مقدس 
جوانان حماسه ساز شدند و افتخارآفريدند 

و بايد اين الگو ها راقدربدانيم .
آزادبخت با اشــاره به بيانيه رهبر انقالب 
در خصوص گام دوم انقالب افزود: در بيانيه 
گام دوم انقالب تاکيد زيادي بر نقش جوانان 
شده است و جوانان محور اصلي بيانيه »گام 

دوم انقالب« هســتند و رهبر معظم انقالب 
بــراي گام دوم ماموريت هايي را به جوانان 
داده انــد.وي تصريح کــرد: جوانان محور 
اصلي اين بيانيه هستند و رهبر انقالب براي 
گام دوم ماموريت هايي از جمله تالش براي 
توسعه و گسترش علم و پژوهش، معنويّت 
و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، 
اســتقالل و آزادي، عّزت مّلــي و روابط 
خارجي و مرزبندي با دشمن و سبک زندگي 

به آن ها دادند.
معاون سياســي وامنيتي استاندار همدان 
ادامه داد: رهبر انقالب به نسل جوان اعتماد 
و اعتقــاد ويژه اي دارند و معتقدند که آينده 
انقالب و ايران با تالش و کوشش اين قشر 
رقم مي خورد و محور تحقق نظام پيشرفته ي 

اسالمي جوانان هستند.
آزادبخت با اشــاره به اينکــه توجه به 
ازبرنامه هاي  و  استاندار  جوانان موردتاکيد 
دولت تدبير واميداست گفت: جوان اسالمي 
داري شور وشعور است و اين دوران بستري 
براي رسيدن به کمال وعقالنيت است.معاون 
فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و 
جوانان همدان درحاشيه اين مراسم گفت:به 

مناســبت ســالروز والدت حضرت علی 
اکبــر)ع( و به جهت تاکيد بر نقش جوانان 
در عرصه های مهم کشور و گسترش نشاط 
اجتماعی جشن روز جوان به همت مجمع 
ادامه  برگزار شد.وی  استان همدان  جوانان 
داد: در راستای گســترش فضای نشاط و 
شادی بين جوانان و خانواده ها و در سطح 
جامعه با دعوت از هنرمند استندآپ کمدين 
ابوطالب حســينی و پيش بينی برنامه های 
افزود:  گرفت.وی  مفرح صورت  و  جذاب 
همچنين در جهت گراميداشت نقش جوانان 
در عرصه های مهم کشور و تجليل از نقش 
آفرينی ايشــان ۵ جوان برتر در حوزه های 
کارآفرينی و اشــتغال، علمــی و فناوری، 
روستايی و عشــايری، ورزشی با استعالم 
از دســتگاه های مربوطه مورد تجليل قرار 

گرفت.
وی استقبال ازاين مراسم را بسيار خوب 
توصيف نمود و ابراز اميدواری نمود که در 
سال جاری بستر فضايی نشاط برای جوانان 

بيش از پيش برنامه ريزی و اجرايی شود .

 معاون سياسي وامنيتي استاندار همدان در جشن روز جوان در همدان وتجليل از جوانان برتر

 بیشترين موفقیت چهل سال اخیر انقالب مربوط به جوانان بوده است

ديدار مديرکل ورزش و جوانان با خانواده 
شهید بداغی به مناسبت روز جوان 

به مناســبت والدت حضرت علی اکبــر)ع( و روز جوان 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان با خانواده شــهید بداغی 
دیدار کرد. به مناســبت والدت حضرت علی اکبر)ع( و روز 
جــوان مدیرکل ورزش و جوانان اســتان با حضور در منزل 
شــهید حجت اهلل بداغی با خانواده این شهید دیدار کرد.در 
ایــن روزبه معاون فرهنگی و امور جوانان، کشــکولی مدیر 
حراست، پیردهقان مســئول ورزش بانوان، رشیدی مسئول 
ایثارگــران و جمعی از کارکنــان اداره کل ورزش و جوانان 
و بابایی مسئول بسیج ورزشــکاران استان محسن جهانشیر 
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان را در این دیدار همراهی 
می کردند.شــهید حجت اله بداغی در ســال ۶۵ در سن 1۹ 
سالگی در اروند رود و عملیات کربالی چهار به درجه رفیع 
شــهادت نائل آمد و پیکر این شــهید بزرگوار که از شهدای 
غواص دفاع مقدس بود پس از ده سال پیکرش به زادگاهش 

بازگشت.

حل مشکل جوانان دغدغه مهم دولت تدبیر 
و امید است

 فرماندار فامنین گفت: رفع مشــکالت و به حداقل رساندن 
آنها از مهمترین دغدغه های دولت تدبیر و امید است.

سید مجید شماعی در نخستین نشست ستاد ساماندهی امور 
جوانان شهرستان فامنین بیان کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم 
اقدامات بســیار خوبی در رفع موانع و مشکالت جوانان انجام 
شده و اکنون نیز رسیدگی به مطالبه و امور قشر جوان جامعه با 
جدیت انجام می گیرد.وی با تاکید بر لزوم توجه به بیانیه رهبر 
معظم انقالب پیرامون گام دوم انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: 
رهبر انقالب، جوانان را محور همه موضوع ها و حل مســائل 
کشــور قــرار داده اند و تقویت خودبــاوری و اهمیت دادن به 
شخصیت آنها مورد تاکید است.شماعی خواستار توجه ویژه به 
امور جوانان شهرســتان فامنین شد و افزود: عملکرد اداره های 

شهرستان در حوزه جوانان ارزیابی می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: دســتگاه های اجرایی عضو ســتاد 
ســاماندهی امور جوانان شهرستان فامنین باید منسجم تر باشند 

ايجاد شادابی و تکريم جوانان
محوربرنامه های هفته جوان در همدان

معــاون فرهنگی اداره ورزش و جوانان اســتان همدان بیان 
کرد: امسال برنامه های هفته جوان با محوریت معرفی شخصیت 
حضرت علی اکبر)ع(، توجه جامعه، مردم و مسئوالن به جوانان، 
ایجاد شادابی و نشــاط در جوانان و تکریم جوانان برتر استان 

برگزار  گردید .
محرم روزبه، معاون فرهنگی اداره ورزش و جوانان اســتان 
همدان گفت: امسال برنامه های هفته جوان با شعار »جوان باوری 
و جوان یــاوری« و محوریــت معرفــی شــخصیت حضرت 
علی اکبر)ع(، توجه جامعه، مردم و مســئوالن به جوانان، ایجاد 
شــادابی و نشاط در جوانان و تکریم جوانان برتر استان برگزار 

شد.
وی با بیان اینکه هفته جوان امسال از 2۶ فروردین ماه آغاز و 
تا 1 اردیبهشت ماه ادامه داشت، افزود: دوشنبه، 2۶ فروردین ماه 
به نــام »جوان ایرانی، روحیه انقالبی و احســاس مســئولیت، 
سه شــنبه، 27 فروردین ماه »جــوان ایرانی، خانــواده پایدار و 
سبک زندگی صحیح« و چهارشــنبه 2۸ فروردین ماه به عنوان 
»جوان ایرانــی، امیدوار به آینده و معتق بــه اصل ما می توانیم 

نامگذاری شده بود.روزبه اضافه کرد: پنج شنبه، 2۹ فروردین ماه 
به نام »جوان ایرانی، عزت ملی، ســربلندی ایران و ایرانی«، 30 
فروردین ماه نیز به نام »جوان ایرانی، پرانگیزه، پرنشاط و سالم« 

نامگذاری شده بود.
معــاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان همدان ابراز کرد: 
شــنبه، 31 فروردین ماه به نام »جوان ایرانــی، پایداری ایرانی، 
ابتکار ایرانی« و یکشــنبه، اول اردیبهشت ماه همزمان با آخرین 
روز از هفته جوان نیز به »جوان ایرانی، شعور معنوی، مهدویت 

و انتظار« مزین شده است.
وی بــا بیــان اینکه ایــن مجموعه به مناســبت هفته جوان 
برنامه های متعدی در دســتور کار خود داشت گفت: غبارروبی 
قبور شهدا، اعزام سمن های جهادی به مناطق سیل زده و برپایی 
ایســتگاه های جمع آوری کمک های مردمی در محل خانه های 
جوان تمام شهرســتان ها از برنامه های پیش بینی شده برای این 

ایام بود.
روزبه از دیدار دبیران ســمن های فعال با امام جمعه، افتتاح 
کارگاه البســه ورزشی-کارآفرینی توسط ســازمان مردم نهاد و 

اســتفاده از تسهیالت صندوق و دیدار با اســتاندار، نمایندگان 
مجلس و خانواده شهدا مدافع حرم در این ایام خبر داد. 

معاون فرهنگی اداره ورزش و جوانان استان گفت: برگزاری 
جشن روز جوان با هدف تقدیر از جوانان فعال همراه با مراسم 
گلریزان، برگزاری کارگاه های توانمد ســازی ویژه ســمن ها با 
موضوع تحکیم خانواده و اجرای تئاتر خیابانی توســط ســمن 

آوای امید و آرزو از دیگر برنامه های این ایام بود.
وی برگــزاری کارگاه آموزشــی کارآفرینی، دیــدار دبیران 
ســمن ها با فرماندهان ارتش و پادگان شــهید نــوژه همدان، 
نمایش فیلم سینمایی تنگه ابوقریب، همایش پیاده روی جوانان، 
حضــور دبیران به همراه مجمع اســتانی در نماز جمعه و ارائه 
مشــاوره رایگان به زوجین منتخب را از دیگر برنامه های هفته 
جــوان اعالم نمود .روزبه ادامه داد: برگزاری کرســی های آزاد 
اندیشی در دانشگاه علوم پزشکی همدان، برگزاری جشن نیمه 
شعبان توسط ســمن ها با همکاری معاونت جوانان و برگزاری 
مجالس مولودی در باشگاه های ورزشی توسط سمن ها از دیگر 

برنامه های پیش بینی شده برای هفته جوان است.

جوانان
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مديرکل راهداري استان همدان خبر داد:

ارسال پل فلزي 10 متري به مناطق سيل زده لرستان
اعزام ۲۰ دستگاه ناوگان باری استان همدان به مناطق سیل زده لرستان

سیل ۵۰ میلیارد  تومان به محورهای 
مواصالتی همدان خسارت وارد کرد

حمید پرورشی به صورت تلفنی از الیگودرز در نشست خبری راهداری 
پاســخگوی ســوال های خبرنگاران بود و اظهار داشــت: در حوادث اخیر 
جاده های اســتان همدان 2 رانش زمین در محور ارتباطی گردنه اســد آباد 
و محور ارتباطی آور زمان به نهاوند)گردنه آبدر( داشــت که هنوز برآورد 
خســارت برای این محدوده ها مشخص نیســت و باید بررسی کامل انجام 

دهیم.
وی درباره این انتقاد که گفته شده؛ رانش زمین در این محور ها نداشتیم 
و ایراد نقص زیر ســاخت راه بوده اســت، افزود: زیر ساخت راه ارتباطی 
گردنه اسد آباد که بیشتر مورد نظر است راه ارتباطی ساخته شده در روز های 
قبل یا سال های اخیر نیست. راهیست که سال ها استفاده می شود و ارتباطی 

به زیر ساخت راه ندارد.
پرورشی تاکید کرد: در زمانی که تراکم خاک نقطه ای از زمین به هر دلیل 
اشــباع شــود و خاک توانایی تحمل بار اضافی انرژی ایجاد شده را نداشته 
باشــد رانش در آن محل رخ می دهد که تاکنون در 2 نقطه از راه های استان 

همدان این اتفاق افتاده است.
وی گفت: راه ارتباطی محور همدان  به راســتگویان و قلعه جوق فامنین 
هم بر اثر آبگرفتگی ناشــی از شکستگی یک بند خاکی در استان مرکزی به 

صورت محدود در روز های قبل مسدود بود که باز شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، 
درباره کمک رســانی اداره راهداری اســتان همدان در شهرستان الیگودرز 
استان لرستان، اظهار داشت: تجهیزات عمران راهداری به تعداد 14دستگاه 
لودر، گریدر، کامیون و یک دســتگاه خودروی پشتیبانی به منطقه فرستادیم 
و در منطقه برای بــاز کردن راه و یا ایجاد پل ارتباطی در الیگودرز حضور 

داریم و تا زمان نیاز هم در منطقه می مانیم.
پرورشــی افزود: اکنون در منطقه سفید دشــت و شــور آباد شهرستان 
الیگودرز استان لرستان حضور داریم و خدمات راهداری را برای هموطنان 
در این نقطه از کشــور ارایه می دهیم.وی افزود: استان همدان 12 هزار دهنه 
پل دارد که از این تعداد 200 دهنه پل راه های ارتباطی اســتان آسیب جزئی 

و 37 دهنه هم آسیب کلی دیدند و تخریب شدند.

 مدیــرکل راهــداري و حمل و نقل جادهاي اســتان 
همدان از ارســال پل فلزي 10 متري به مناطق سیل زده 

لرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل و 
نقل جادهاي اســتان همدان مصطفي پناهنده با بیان اینکه 
این اقدام در شــرایط بحراني و اضطراري به منظور قطع 
شــدن راههاي ارتباطي برخي محورهاي مناطق سیل زده 
لرستان انجام شده اســت، اظهار داشت: این پل به شکل 
موقت بوده تا مردم و به ویژه امدادگران بتوانند به راحتي 

تردد کنند.
وي افــزود: پل فلــزي به طول 10 متر از ســوي این 
اداره کل از قبل تهیه شــده که بــراي عبور و مرور مردم 
روستاهاي اطراف شهرســتان الیگودرز از طریق جرثقیل 

هاي سنگین امروز در محل تعبیه میشود.
پناهنــده ادامه داد: مســیرهاي عبور و مــرور برخي 
از روســتاهاي الیگــودرز در اثر وقوع ســیل دچار آب 
شکستگي شده و نشست کرده که با وجود استقرار ماشین 
آالت ســنگین و نیروهاي امدادي این اداره کل بازگشایي 

شده و برخي نیز در حال اقدام است.
رئیس اداره ماشــین آالت اداره کل راهداري و حمل 
و نقل جادهاي اســتان همدان نیز یادآور شد: پیش از این 
نیــز این اداره کل پلهاي بتوني و نیوجرســي را از طریق 
دســتگاههاي کمرشکن و سایر ماشــین آالت به مناطق 
سیل زده گلستان و لرستان ارسال کرده است.آرش آزادي 
تأکید کرد: در مرحله نخســت 2 دستگاه مایلر، 2 دستگاه 
تریلي، یک دســتگاه لودر و یک دســتگاه گریدر به این 
استان ارســال شد.وي اضافه کرد: در مرحله دوم نیز یک 
دســتگاه پیکاپ، یک دستگاه گریدر، یک دستگاه لودر و 

یک دستگاه تریلي عازم مناطق سیل زده لرستان شدند.

اعزام 20 دستگاه ناوگان باري استان همدان به مناطق 
سيل زده لرستان

 معــاون حمل و نقل اداره کل راهــداري و حمل و نقل 
جادهاي استان همدان گفت: 20 دستگاه ناوگان باري استان 

همدان به مناطق سیل زده لرستان اعزام شد.
 صفر صادقي راد اظهار داشــت: به دنبال ســیالب اخیر 
در مناطق مختلف لرســتان 20 دستگاه ماشینهاي اتاق دار در 
مناطق سیل زده اســتان لرستان بکار گرفته شد.وي افزود: با 
توجه به فعالیتهاي اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي 
استان در راستاي ایمن سازي راههاي مواصالتي، تالش شده 
ایمنــي راهها براي عبور و مرور در مناطق ســیل زده حفظ 
شود.صادقي راد اظهارداشــت: این اداره کل براي تجهیزات 
راهســازي و امدادي اقدامات الزم را انجــام داده و در این 
خصوص با ارگانهاي مرتبط نیز هماهنگیهاي الزم انجام شده 
تا در صورت نیاز به جابجایي وسایل و ماشین آالت، این امر 
توسط ناوگان حمل و نقل جادهاي استان همدان انجام شود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداري و حمل و نقل جادهاي 
استان همدان تأکید کرد: در شرایط فعلي باید به کمک سیل 
زدگان شــتافت و ناوگان حمل و نقل استان همدان آمادگي 
الزم را براي امدادرســاني هر چه بیشــتر به مناطق سیل زده 
دارد.رئیــس اداره کاال اداره کل راهــداري و حمــل و نقل 
جادهاي اســتان همدان نیز اظهار داشت: پیش از این نیز با 
استفاده از توان شرکتهاي حمل و نقل کاال استان همدان 20 
دستگاه ناوگان براي حمل اقالم خوراکي و امدادي به مناطق 

سیل زده گلستان اعزام شده بود.
جمشــید عظیمي افزود: عالوه بر در اختیــار قرار دادن 
ناوگان براي جابجایي مردم سیل زده، شرکتهاي حمل و نقل 
اســتان همدان آمادگي الزم را نسبت به امدادرساني و کمک 

به مناطق سیل زده دارد.

    گستره توزیع : استانهای همدان، کرمانشاه ، لرستان
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| سر دبیر: محمد رضا غالمی  |
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مردم جهت کمک به ســیل زدگان به پایگاه های 
جمعیت هالل احمر در شعب استان همدان مراجعه 
کنندمعاون امــور داوطلبان جمعیــت هالل احمر 
اســتان همدان از ادامــه جمع آوری های کمک های 
مردمی جهت کمک به سیل زدگان خبر داد و گفت: 
جمعیت هالل احمر هدایای مردمی را جهت کمک 
به ســیل زدگان جمــع آوری می کند.صلح میرزایی 
تصریــح کرد: علی رغم کمک هــای جمعیت هالل 
احمر و سایر دســتگاه های اجرایی دیگر متاسفانه 
به دلیل وسعت حادثه نیازمند مساعدت و کمک های 
مردمی مضاعف هســتیم و در این راستا داوطلبان 
عزیز، خیران گرانقدر و مردم نوع دوست می توانند 
کمک های نقدی خود را به حســاب جمعیت هالل 
احمــر بــه شــماره کارت ۶31۸-۵02۵-۹730-

۵۸۹4 بانک رفاه و یا شــماره حساب ۹۹۹۹۹ نزد 
تمامی بانک های سراســر کشور و یا با شماره گیری 
#112*7۸0* جهــت کمــک بــه ســیل زدگان 
کشــور واریز نمایند.وی با بیــان اینکه باید مراقب 
کالهبردارانی که با نــام کمک های مردمی اقدام به 
ســودجویی در این شــرایط می کنند باشیم، تاکید 
کرد: با توجه به اینکه همیشــه و در هر زمانی مردم 
به محض بروز حادثه ای برای هموطنانشــان وارد 
عمل می شوند، افراد سودجو با ایجادکانال، گروه و 
پیج های مختلف در برخی پیام رسان ها کالهبرداری 
می کنند باید مراقب باشــیم که این کمک ها به جایی 
سپرده شــود تا به دست نیازمند حقیقی برسد و بر 
همین  اساس الزم است شهروندان گرامی کمک های 
نقدی و غیرنقدی خود را صرفًا از طریق  پایگاه های 
مجاز همچون هالل احمر اهدا کنند تا این کمک ها 

به مقصد واقعی خود واصل شود.

مردم جهت کمک به سيل زدگان به 
پايگاههاي جمعيت هالل احمر در 
شعب استان همدان مراجعه کنند

سيلوانا صلح ميرزايی
معاون امور داوطلبان جمعيت هالل احمر استان همدان:
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درمراسم تجلیل ازجانبازان شاغل وبازنشسته مخابرات منطقه همدان مطرح شد :

بايد بهره گيری از خدمات الکترونيکی در جامعه نهادينه گردد

ازکارکنان شاغل وبازنشسته مخابرات در 
اســتان همدان که به افتخارجانبازی دســت 

یافته اندبه شایستگی تجلیل گردید.
ایــن مراســم کــه درســالن اجتماعات 
مخابــرات وبــا حضوردکترحــاج بابایــی 
نماینــده محتــرم مــردم همــدان وفامنین 
درمجلــس شــورای اســالمی،غفارتبریزی 
مدیرکل  ،ساکی  زیرساخت  مدیرکل شرکت 
ارتباطــات وفناوری اطالعات، خوانســاری 
معاونت منابع انسانی اداره کل صنعت معدن 
تجارت، ،مدیران ســتادی ،روســای ادارات 
تابعه  شهرستانهای  مخابرات  ،ائمه جماعات 
وکارکنان جانباز شاغل وبازنشسته برگزارشد
مهنــدس محمدعلی گرزین سرپرســت 
مخابرات منطقه همدان در این مراسم  ضمن 
،جانبازان  واعیادشــعبانیه  ماه شعبان  تبریک 
ســرافراز را اســوه ایثار و ازخودگذشتگی 
خوانده وبااشــاره بــه بیانــات رهبر معظم 
العالی(اظهارداشــت:  )مدظلــه  انقــالب 
هرروزاززندگی جانبــازان عزیزتوام با ثواب 
وحســنات است. ایشــان درادامه بااشاره به 
اینکه جامعه ما روزبه روزبه ســوی پیشرفت 
گام برمی دارد گفت : داشــتن زیرساختهای 
درمسیرتوسعه  برداشتن  گام  الزمه  مخابراتی 
اســت اما امروز شــاخص ارزیابی پیشرفت 
درامرمخابرات تجهیزات نیســت بلکه میزان 
اســتفاده هر جامعه ازاینترنــت وپهنای باند 

مصرفی بیشتردراین زمینه است.
مهندس گرزین ضمن تشکرازتالشــهای 
شــبانه روزی تمام همــکاران برای خدمت 
رسانی به مردم، براستفاده ازاینترنت با پهنای 

باندبیشترتاکیدکرد .
ادارات  اضافه کردازمدیــران محترم  وی 
درخواست میکنم پهنای باندبیشتری را طلب 
واســتفاده کنند وبا بکار گیری بستر اینترنت 
بــرای یشــبردفعالیتهای ســازمان خود هم 
درکاهش هزینه ها وهم در تسهیل و تسریع 

امورات مردم سهیم باشیم .
سرپرســت مخابرات منطقه همدان اظهار 
داشت: پهنای باندمصرفی در استان متاسفانه 
پایین اســت واین نشــان از ضعــف ما در 
بکارگیری اینترنت در امورات بوده وهمچنان 

سنتی عمل می کنیم.
ویــاز مردم و مســوولین خواســت تا با 
همدلی و همکاری بیشتر کمک کنیم فرهنگ 
اســتفاده ازفناوری جدید بربســتر اینترنت 
نهادینه شــده و مردم عزیز استان به فناوری 
اطالعات »IT« بیشــتر اعتماد کنندوکارهای 

خودرا به آن بسپارند
بطــور مثال هنوز بســیاری از مردم عزیز 
قبض هــای تلفــن ثابت ،آب،بــرق و گاز 
را بجــای اینکه با ســامانه 2000ویا ســایر 
کنند.  پرداخت  دیگر  الکترونیکی  درگاههای 
بصورت حضوری به بانکها مراجعه می کنند 
واین عالوه بر متحمل شــدن هزینه ایاب و 
ذهاب ،ترافیک ،انرژی و.... باعث تلف شدن 
وقت مردم وکنــدی امورات ونارضایتی آنها 
خواهد شــد .ایشان تاکیدداشــتندکه جامعه 
ودولــت الکترونیک زمانــی تحقق پیدا می 
کندکــه میزان اســتفاده ازاینترنــت وپهنای 

باندمصرفی به رشد حداکثری خود برسد.
درادامــه این مراســم دکترحــاج بابایی 

نماینــده محتــرم مــردم همــدان وفامنین 
درمجلس شورای اسالمی نیزبا تبریک اعیاد 
شعبانیه وروزجانباز به تکریم وتبیین جایگاه 
واالی جانبازان کشــورمان پرداخت وازآنان 

تجلیل کرد.
ایشــان ضمن تشــکراززحمات کارکنان 
مخابرات درسرتاسراســتان اظهارداشتند: که 
استان همدان درطول عمرچهل ساله انقالب 
رشــدوحرکت قابــل توجه وچشــمگیری 
درزمینه مخابرات وفناوری اطالعات داشــته 
وباتوجــه به اینکه اســتان همدان ظرفیت و 
نقــش آفرینی درکشــوروحتی منطقه رادارد 
واظهارامیدواری کرد که با تالشهای صورت 
گرفته این مســاله واقعیت یابد.ایشان ضمن 
تاکیددوباره برزحماتی که پرســنل مخابرات 
متحمل شــده اند همچنین مخابرات منطقه 
همــدان محــور فعالیتهــای مخابراتی وآی 
تــی درمنطقه باشــد.در پایان این مراســم 
جانبازان  از  نمایندگــی  به  دونفرازهمکاران 
وآزادگان بــه بیان خاطراتــی ازدوران دفاع 
مقدس ومجاهدت رزمندگان اسالم پرداختند
جانبــازو  ازهمــکاران  وســپس 
ایثارگرمخابــرات منطقــه همــدان باتقدیم 

هدایایی تجلیل وقدردانی بعمل آمد.
شایان ذکر است در ابتدای مراسم  کلیپی 
از ســخنان مقام معظم رهبری در خصوص 
شــان و منزلت جانبازان پخش شد ومراسم 
با مداحــی ومولودی خوانی یکی از کارکنان 

مخابراتصورت گرفت .
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