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يادداشت روز
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توليد استان در انتظار 
برنامه رونق

1- در آخرين روزهــاى فروردين ماه 
نگاهى به آنچه در حوزه اقتصادى اســتان 
تا كنون انجام شــده نشانگر ضرورت نگاه 
جدى تر به توليــد و ارائه و اجراى برنامه 
رونق توليد در  اســتان اســت.در واقع در 
فروردين ماه حركــت جدى و فوق العاده 
اى در استان در ارتباط با رونق توليد ديده 
نشــد و به نوعى مى توان گفت؛ اين حوزه 
هم مانند ديگر حوزه ها در سايه سيل قرار 
گرفــت.2- طرح نبود حركــت جدى در 

زمينه رونق توليد به معنى انجام نشدن...

يادداشت

3

از ماست كه بر ماست 
 در برهه اى دشــوار از تاريخ ايران مان 
كه ملتى بزرگ و مانــدگار برابر نامردمان 
روزگار سينه ســپر كرده اند، هر دم از باغ 
طوفــان زده اقتصــاد كوچه و بــازار برى 
مى رســد، بروبارى كه بــه كام هيچ كس 
شيرين نيست و آورنده و پزنده و خورنده 
به يكسان از اين تلخى ها شرنگ مى نوشند. 
واقعيت اين اســت كه گفتنــد و گفتيم و 
شنيديم و البته كه قبول هم كرديم، تحريم 
اقتصادى غير انسانى و ناجوانمردانه دشمن 
بزرگ كار را بر داد و ستد و كسب و كار و 

اشتغال كشورمان به عنوان...

حمله مارها در همدان
2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

آگهى مناقصه 
خريد سنگ آهك

شركت قند هكمتان

بدينوســيله بــه اطــالع مــى رســاند شــركت قنــد هكمتــان 
در نظــر دارد مقــدار 20 هــزار تــن ســنگ آهــك در ابعــاد 
ــدگان  ــيم از دارن ــد كلس ــز  98/6 درص ــا آنالي 12*10*8 ب

معــادن اســتان خريــدارى نمايــد.
ــل  ــت و تكمي ــت درياف ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي  ل
بــرگ شــرايط شــركت در مناقصــه بــه آدرس ذيــل مراجعــه 

نماينــد.
آدرس: همــدان كيلومتــر 20 جــاده همــدان تهــران،  روبروى 

پليــس راه شــهيد خرمرودى
تلفن: 34553253

آگهى مناقصه 
اجراى پوشش سقف

شركت قند هكمتان

بدينوســيله بــه اطــالع مــى رســاند شــركت قنــد هكمتان 
ــار محصــول  ــه پوشــش ســقف انب در نظــر دارد نســبت ب
ــزه رنگــى و  ــا ورق گالواني ــر ب ــزار مت خــود در حــدود 5ه
همچنيــن بــاز كــردن پوشــش ســقف قبلــى اقــدام نمايــد. 
ــل  ــت و تكمي ــت درياف ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي ل
بــرگ شــرايط شــركت در مناقصــه بــه آدرس ذيــل 

ــد. ــه نماين مراجع
آدرس: همــدان كيلومتــر 20 جــاده همــدان تهــران،  

روبــروى پليــس راه شــهيد خرمــرودى
تلفن: 34553253

آرام سازى بلوار تا پايان سال ادامه دارد!

ابهام در سرانجام 
تنها تفرجگاه شهر

 اصــالح و ارتقــاى فرهنگ عمومى 
به عزم همگانى و احســاس نياز جامعه 

بستگى دارد.
فرهنگ  شــوراى  دبيرخانــه  مديــركل 
عمومى كشــور؛ با اشاره به وظايف اين 
شــورا، اظهار اميدوارى كرد فعاليت هاى 
علمى و فرهنگى در جهت ســامان يابى 
حوزه فرهنگ عمومى، بويژه از ســوى 
شوراهاى استانى مورد توجه بيشتر قرار 

گيرد. 
فاضل عبادى، فرهنگى عمومى را اكسيژن 
زندگى جمعى و نقطه اتصال همه اقشار 
جامعه دانست  و گفت: اگر قرار باشد در 
فرهنگ عمومى كشــور اصالح و ارتقاء 

انجام شود، از طريق مشاركت همگانى، 
رضايت جمعى و احســاس نياز جامعه 

خواهد بود.
وى با اشــاره به نامگذارى ســال 98 از 
ســوى مقام معظم رهبرى به نام "رونق 
توليد" گفت: دســت يابى به اهداف همه 
نامگذارى سال هاى گذشته از سوى مقام 
معظم رهبرى چه در زمينه اقتصاد و چه 
فرهنــگ و سياســت، از دريچه فرهنگ 
عمومى قابل وصول خواهد بود. اگر قرار 
است وجدان كارى، همت همگانى براى 
توليد، انضباط اجتماعــى، خريد كاالى 
ايرانــى و رونق توليد به ســرانجام الزم 
خــود و به مرحله عمل برســد؛ نيازمند 

خواســت همگانى و تحول در نوع نگاه 
فرهنگى جامعه است.

فرهنگ  شــوراى  دبيرخانــه  مديــركل 
عمومــى بــا اظهــار تأســف از رنج و 
مشكالت بخشــى از جامعه در حوادث 
ســيل هاى اخيــر نيز گفــت: در همين 
حادثه ســيل و خســارت هاى مادى و 
معنوى زيادى كه چندين استان كشور را 
درگير كرد؛ با همه مشكالت و كمبودها، 
همبســتگى عمومى و مشاركت در رفع 
آالم سيل زدگان، ناشــى از فرهنگ غنى 
عمومى آحــاد جامعه و نهادينه شــدن 
نوع دوســتى و كمك رســانى در رگ و 
پوست تك تك افراد ملت ايران است كه 

آبشــخور آن آموزه هاى دينى و تربيتى و 
ميراث ارزشمند نياكان است.

عبــادى، در پايان با يــادآورى وظايف 
خطيــر فرهنگــى شــوراهاى اســتانى 
فرهنگ عمومى كه بيــش از هر چيز بر 
پژوهش هاى علمى و مطالعات تخصصى 
و ســنجش و شناســايى توانمندى ها و 
يا كاســتى هاى اين حوزه استوار است؛ 
افزود: اميدواريم در ســال جديد شاهد 
هماهنگــى و همســويى بيشــترى بين 
دســتگاه هاى متولى فرهنــگ در زمينه 
ســاماندهى برنامه هــاى فرهنگى و نيز 
عالى  شــوراى  ابالغى  مصوبات  اجراى 

انقالب فرهنگى باشيم.

مديركل دبيرخانه شوراى فرهنگ عمومى:

ارتقاى فرهنگ عمومى به عزم ملى و همگانى نيازمند است

 فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى 
همدان با بيان اينكه سال گذشته 170 نفر 
در اســتان در رابطه با حفارى غيرمجاز و 
اشياء تاريخى دستگير شدند، گفت: استان 
همدان در دســتگيرى حفاران غيرمجاز و 
مجرمان حوزه ميراث فرهنگى در ســال 

گذشته رتبه برتر را كسب كرد.
به گزارش تسنيم، حاجى عزيزى در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: در سال 97 يگان 
همدان  اســتان  فرهنگى  حفاظت ميراث 
با دســتگيرى تعداد 170 نفر در رابطه با 

حفارى غيرمجاز و اشياء تاريخى رتبه برتر 
كشورى را به خود اختصاص داد. 

وى در مــورد عملكرد يــگان حفاظت 
افزود: عوامل يگان در سطح استان تعامل 
و همكارى نزديك بــا نيروى انتظامى و 
مراجع قضايى و همچنين ارتباط و تعامل 
اثربخش بــا انجمن هاى ميراث فرهنگى، 

شوراها و دهيارى ها دارند.
فرمانده يگان حفاظــت ميراث فرهنگى 
اســتان همدان گفت: در سال 97 عالوه 
بردستگيرى 170 نفر در رابطه با حفارى 

غيرمجاز و اشياء تاريخى، يگان حفاظت 
موفق به كشف يك هزار و 342 قلم اشياء 

اصل و بدل تاريخى شد. 
حاجى عزيزى با اشــاره به اينكه در سال 
گذشته 19 دســتگاه فلزياب بدون مجوز 
نيز كشــف و ضبط شــد، بيــان كرد: در 
رصد فضاى مجازى تعداد 70 ســايت و 
كانال متخلــف در حوزه تبليغ فلزياب و 
خريد و فروش اشــياء و آموزش حفارى 
شناســايى و جهت برخــورد قانونى به 

مراجع ذى صالح گزارش شده اند.

170حفار غيرمجاز در همدان دستگير شدند

آيت ا... سيد 
محمد خامنه اى:
 ابعاد علمى 
شخصيت 
بوعلى سينا 
همچنان 
ناشناخته است

■ آيت ا... محمدى  رئيس 
بنياد بوعلى با رئيس بنياد 
ايران شناسى ديدار كرد
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فرمانده تيپ 3 زرهى همدان در روز ارتش اعالم كرد

انسجام بين نيروهاى 
نظامى و مردم ايران 

مثال زدنى است



Y K

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

پنجشنبه  29 فروردين ماه 1398  شماره 3451

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

900 ميليون تومان براى اصالح  نقاط حادثه خيز همدان 
 براى اصالح 6 نقطه حادثه خيز در محورهاى ارتباطى شهرستان همدان از آغاز سال 98 تاكنون 900 ميليون تومان هزينه شده است.

رئيس راهدارى و حمل و نقل جاده اى شهرســتان همدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براى ايمن  سازى برخى نقاط حادثه خيز و 
پر تصادف راه هاى شهرستان همدان مانند گردنه ايالن داشى و چشين اصالح شيب شيروانى محور را اجرا كرديم.

به گزارش تســنيم ، رسول ابراهيم خانى افزود: براى كاهش حوادث جاده اى در اين محور ها 13 هزار و 800 متر مكعب خاكبردارى و 
اصالح شيب شيروانى و همچنين  در محور هاى آبشينه، شمس آباد، حيدره و تقاطع تفريجان هم 2 هزار و 400 مترمكعب ترانشه بردارى 

اجرا شده است.
رئيس راهدارى و حمل و نقل جاده اى شهرســتان همدان گفت: در محور هاى كوريجان، كارخانه قند همدان، دور برگردان پارك علم 
و فنــاورى و محور تهران به تقاطع حاتم آباد هم اصالح نقطه حادثه خيز محور را با روش فنى و مهندســى تعريض، اجراى لرزاننده، 

ترانشه بردارى و عمليات خاكبردارى ايمن كرديم.

افزايش خودسرانه نرخ تاكسى ها به واحد بازرسى گزارش شود
 معاون سازمان تاكسيرانى همدان از افزايش 30 درصدى نرخ تاكسى ها تا روزهاى آينده خبر داد و گفت: افزايش خودسرانه نرخ 

تاكسى ها تا اعالم نهايى، به واحد بازرسى گزارش شود.
ميالدكريمى در گفت و گو با ايسنا با اعالم تصويب افزايش نرخ تاكسى ها در سال 98 افزود: روز گذشته در صحن شورا مصوبه نرخ 

نامه جديد تاكسى ها اعالم شده و به تصويب شورا رسيده است.
وى در ادامه عنوان كرد: اين موضوع نيازمند تاييد ســتاد تنظيم بازار و ســازمان صنعت معدن و تجارت است كه تا صدور تاييديه از 

سوى آنها رانندگان اجازه افزايش نرخ را ندارند.
وى همچنين تصريح كرد: تا زمان نهايى شدن مصوبه و ابالغ آن به سازمان تاكسيرانى ، رانندگان موظف هستند برچسب جديد نرخ 
را در خودروى خود نصب كرده و كرايه ها را بر اساس نرخ تعيين شده دريافت كنند و در غير اين صورت افزايش قيمت ها تخلف 

بوده و شهروندان بايد افزايش را به واحد بازرسى گزارش نمايند.

توليد استان در انتظار برنامه رونق
 1- در آخريــن روزهاى فروردين ماه نگاهــى به آنچه در حوزه 
اقتصادى استان تا كنون انجام شده نشانگر ضرورت نگاه جدى تر به 

توليد و ارائه و اجراى برنامه رونق توليد در  استان است.
در واقع در فروردين ماه حركت جدى و فوق العاده اى در اســتان در 
ارتباط با رونق توليد ديده نشــد و به نوعى مى توان گفت؛ اين حوزه 

هم مانند ديگر حوزه ها در سايه سيل قرار گرفت.
2- طرح نبود حركت جدى در زمينه رونق توليد به معنى انجام نشدن 
كارهاى عادى در اين حوزه نيســت به طورى كه در فروردين ماه هم 
ديدارهاى نوروزى  استاندار با تشكل ها و فعاالن اقتصادى انجام شده 
و هم جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان با حضور مدير عامل 
بانك ملى در استان برگزار شده و هم سند توسعه استان بررسى و براى 

رونمايى آماده شده است.
اگر اقدامات انجام شــده را نوعى زيرساخت سازى براى برنامه رونق 
توليد در اســتان بدانيم، ارديبهشت بايد ماه آغاز اجراى اين برنامه ها 

و مشاهده حركات جدى تر استان براى رونق توليد در استان باشد.
3- مهمترين دســتاورد اســتان براى رونق توليد در فروردين ماه را 
مى توان حضور مدير عامل بانك ملى در ســتاد تسهيل و رفع موانع 
توليد استان دانســت كه با كج سليقگى روابط عمومى استاندارى در 
دعوت نكردن از خبرنگاران، نتايج آن چندان بازتاب نداشت و فعاالن 

اقتصادى از آن به خوبى مطلع نشدند.
حضور مدير عامل بانك ملى در اولين جلســه ســتاد تسهيل و رفع 
موانع توليد استان نويد بخش يك آغاز خوب براى اين ستاد در دوره 
معاونت اقتصادى جديد استاندارى است كه تداوم آن با مدير عامالن 

بانك هاى ديگر را به مطالبه اى معقول تبديل كرده است.
ــزرگ  ــده هــاى  6 طــرح ب ــن بررســى مشــكالت پرون ــار اي در كن
ــا  ــا ب ــع آنه ــراى رف ــم ب ــاذ تصمي ــك و اتخ ــن بان ــتان در اي اس
ــرف  ــراى مص ــل ب ــر عام ــتور مدي ــل و دس ــر عام ــارات مدي اختي
تمــام منابــع جــذب شــده در بانــك بــراى رونــق توليــد در اســتان 
از دســتاوردهاى ديگــر ايــن حضــور بــراى رونــق توليــد در اســتان 

اســت.
4- بــه نظــر مــى رســد ، اســتاندار در فرورديــن مــاه ســعى كــرده 
ــا فعــاالن اقتصــادى اســتان و تشــكل هــاى اقتصــادى  ــدار ب در دي
بــا طــرح ديــدگاه هــاى خــود در زمينــه رونــق توليــد بــه تفاهمــى 
مشــترك بــا آنهــا بــراى حركــت در راســتاى رونــق توليــد دســت 

يابــد.
ــاق بازرگانــى  ــه ات ــا در ايــن حركــت، بيشــتر توجــه اســتاندار ب ام
اســتان بــوده كــه بــا توجــه بــه حواشــى آن،  چنــدان نقــش موثــرى 
ــا داشــته  ــه ه ــراى اجــراى برنام ــارى اســتاندار ب ــد در ي نمــى توان

باشــد و ممكــن اســت اســتاندار را نيــز وارد حاشــيه كنــد.
در اصالح اين حركت، توجه مستقيم استاندار به توليدكنندگان استان و 
برگزارى همايشى بزرگ در مركز استان يا در هر شهرستان با حضور 
آنها و شنيدن سخن كارآفرينان و توليد كنندگان و دستيابى به تفاهمى 

مشترك در زمينه رونق توليد، پيشنهاد مى شود.
5- كار آفرينــان در رونــق توليــد مــى تواننــد نقــش ويــژه ايفــا كننــد 
و قطعــا ايــن كارآفرينــان هســتند كــه اگــر حمايــت شــوند، در رونق  

توليــد اســتان موثــر خواهنــد بود.
ــه هميــن دليــل حضــور اســتاندار در تشــكل هــاى كارآفرينــى ،  ب
ــاز  ــا آغ ــعه ي ــراى توس ــدان و كشــور ب ــان هم ــوت از كارآفرين دع
ــان در  ــوان كارآفرين ــتقاده از ت ــتان و اس ــادى در اس ــت اقتص فعالي
ــذاران ، در  ــرمايه گ ــه س ــتان ب ــاى اقتصــادى اس ــه ه ــى جاذب معرف
رونــق توليــد اســتان و همچنيــن تحقــق شــعارها و اولويــت هــاى 
كارى اســتاندار ماننــد بهبــود معيشــت مــردم و ايجــاد اشــتغال موثــر 

ــود. خواهــد ب
ــار صــادرات اســتان در ســال 97 را نزديــك يــك  6- اســتاندار آم
ــالم  ــال اســت اع ــداى س ــذارى ابت ــان هدفگ ــه هم ــارد دالر ك ميلي

كــرده اســت.
ــا برنامــه ريــزى و  واقعيــت آن اســت كــه ايــن ميــزان صــادرات ب
ــه كاهــش  ــده و نتيج ــد صــادرات محــور حاصــل نش ــاد تولي ايج
ــالم از  ــه اق ــادرات هم ــراى ص ــه دالر ب ــى و جاذب ــول مل ارزش پ
ســيب زمينــى تــا گوجــه فرنگــى و پيــاز بــوده اســت و بــه دليــل 
صــادرات ايــن اقــالم در داخــل كشــور، مــردم بــا مشــكل مواجــه 
ــى ،  ــد صادرات ــه تولي ــك برنام ــه در ي ــى ك ــد در صورت ــده ان ش
فشــارى بــه مــردم و كمبــودى در بــازار بــه واســطه صــادرات نبايــد 

احســاس شــود.
بــه هميــن دليــل توجــه بــه توليــد صــادرات محــور در برنامــه رونق 
توليــد اســتان يــك اصــل اساســى اســت وگرنــه بــاز هــم كمبودهــا 

و فشــارها تجربــه خواهــد شــد.
7- تهيــه ســند رونــق توليــد اســتان ، جــداى از ســند توســعه ، پيش 
از ايــن پيشــنهاد شــد و گفته شــد كــه بايد وضعيــت توليد اســتان در 
شــرايط فعلــى احصــا و ميــزان تغييــر آن در پايــان برنامــه و اقداماتى 
كــه انجــام خواهــد شــد و مســئوليت هــر بخــش بخصــوص بخــش 
ــا چشــم  ــا ب خصوصــى و تشــكل هــاى آن در ســند آورده شــود ت

انــدازى مشــخص اســتان بــه ســمت رونــق توليــد حركــت كنــد.
8- در شــرايطى كــه كشــور در يــك جنــگ اقتصــادى تمــام عيــار 
اســت وظيفــه همــه ايفــاى نقــش در شــرايط جنگــى اســت چــرا 
كــه ايفــاى نقــش عــادى جنــگ را بــه ســود دشــمن پيــش خواهــد 

بــرد.
رونــق توليــد كــه بــه عنــوان برنامــه اى بــراى پيــروزى كشــور در 
ايــن جنــگ و شكســت تحريــم هــا از ســوى همــه صاحــب نظــران 
ــبانه روزى  ــد كار ش ــرايط نيازمن ــن ش ــده اســت، در اي ــه ش پذيرفت
اســت و اســتان بيــش از ايــن بايــد بــراى آن برنامــه داشــته باشــد تــا 
نقــش خــود را در ايــن جنــگ نابرابــر بــه خوبــى ايقــا كنــد و قطعــا 
بــا برنامــه و تــالش شــبانه روزى همــگان مــى تــوان در ايــن جنــگ 

نيــز بــه يــارى خــدا پيــروز شــد.

1- استفاده برخى نمايندگان از گوشى آيفون آمريكايى و ارسال توييت 
در محكوميت آمريكا با واكنش فعاالن توييتر مواجه شده است. گويا 
آنها از نمايندگان خواســته اند محكوميت آمريكا را با كنار گذاشــتن 
گوشــى آيفون به صورت عملياتى نشــان دهند. گفتنى است تصوير 
توييت يكى از نمايندگان اســتان با اســتفاده از گوشى آيفون  نيز از 

موارد اعتراضى است.
2- احزاب اســتان بزودى يارانه ســال 97 را دريافت مى كنند. گويا 
يارانه احزاب در وزارت كشور نهايى شده و بزودى به حساب احزاب 
تاييد شده واريز خواهد شد. گفتنى است ميزان اين يارانه براى تمامى 

احزاب كشور 600ميليون تومان است كه مبلغ مناسبى نيست.
3- منبع روابط عمومى استاندارى براى پوشش اخبار سفر استاندار به 
لرستان يك كانال تلگرامى بوده است! گويا اين سفر نيز بدون حضور 
خبرنگاران استان انجام شده اســت. گفتنى است در سفر استاندار به 
كرمانشــاه نيز خبرنگارى از رسانه ها در گروه اعزامى نبوده و اين در 
حالى است كه در زمان صدارت استاندار سابق، همراهى خبرنگاران در 

سفرهاى خارجى استاندار نيز لحاظ و مطالبه مى شد.
4- براى بازى آخر پاس تدابير حمايتى خاصى در حال انجام اســت. 
گويــا حضور حداكثرى طرفداران و برگزارى برنامه هاى جشــن در 
ورزشــگاه و حضورمســئوالن براى حمايت از پاس پيش بينى شده 
است. گفتنى است پاس بازى آخر خود را امروز پنج شنبه در همدان 

انجام خواهد داد و شانس زيادى براى صعود دارد.
5- چند مدير از استان به استان البرز تغيير محل خدمت خواهند داد. 
گويا فرماندار اســدآباد آغازگر اين روند خواهد بود و پس از انتقال 
در البرز مدير كل سياســى و انتخابات خواهد شد. گفتنى است هنوز 

موضع استاندار همدان درباره اين انتقال ها روشن نيست.

حمله مارها به همدان
 بروز بارندگى هاى اخير موجب خروج مارها از النه هايشان شده 

كه اين وضعيت به هيچ وجه نگران كننده نيست.
معاون فنى اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان گفت: : مار 
حيوانى خونســرد بوده و با توجه به درجه حــرارات هوا و تغييرات 

اقليمى، شرايط زيستى را تنظيم مى كند.
مهدى صفى خانى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: با توجه به احتمال 
بارندگى هوا و خروج مارها از النه هايشــان محيط زيست با صدور 

اطالعيه اى در اين باره هشدارهاى الزم را داده بود.
وى اضافه كرد: بعد از بارندگى هاى شــديد برخى حيوانات از جمله 

مار دچار استرس شده و از النه خارج مى شوند.
صفى خانى بيان كرد: اما اين اســترس كوتاه مدت بوده و حيوان بعد 
از احساس امنيت و تخليه شدن آب موجود دوباره به النه خود بازمى 

گردد.
وى افزود: شرايط اقليمى همدان مستعد زيست گونه هاى مختلف مار 

است و در تمامى نقاط اين استان اين خزنده ديده مى شود.
معاون فنى اداره كل حفاظت محيط زيســت همدان ادامه داد: تاكنون 
گزارشــى مبنى بر كشــتار مارها توســط مردم ارائه نشــده است اما 
مشــاهدات گوياى اين اســت كه برخى اقدام به كشتن تعدادى مار 
كردند.صفــى خانى اضافه كرد: بســيارى از شــهروندان در صورت 
مواجهه با مار در نخســتين واكنش اقدام به كشــتن آن مى كنند يا در 
بهترين حالت آنرا گرفته و در داخل شيشه حاوى الكل قرار مى دهند.
معاون فنى اداره كل حفاظت محيط زيســت همدان تاكيد كرد: كشتار 
مارها دخالت در چرخه طبيعى محيط زيست است و اين اقدام موجب 

افزايش ديگر آفات مى شود.
وى اظهار داشت: پس از كشــتار اين گونه جانورى، مردم براى دفع 
آفات به سموم متوسل مى شوند در حاليكه استفاده از سموم موجب 

از بين رفتن ديگر گونه ها در طبيعت مى شود.
 به دنبال بارش هاى شديد باران در هفته هاى اخير، فيلم ها و عكس 
هايى مبنى بر مشاهده گله اى مارها در مناطق مختلف استان از جمله 

آبگيرها و سدها منتشر شده است.

 ادامه خدمات رسانى 
در مناطق سيل زده لرستان 

 معاون خدمات شهرى با بيان اين كه شهر همدان معين شهرستان 
چگني از اســتان لرستان است و رسيدگى به وضعيت مركز شهرستان 
يعني ســراب دوره به شــهرداري همدان واگذار شــده اســت، بيان 
نمود: پاكســازى و ترميم خسارت ها توسط شهرداري همدان در اين 

شهرستان ادامه دارد.
وحيد على ضمير گفت: 10 دســتگاه ماشــين آالت از سوى سازمان 
مديريت پســماند،50 نفر نيروى خدمات شــهرى، سازمان مديريت 
پســماند و آتش نشاني به همراه تجهيزات و مصالح عمراني در قالب 
تيم هاى مختلف جهت بازسازي مناطق سيل زده لرستان اعزام شده و 

در حال امدادرسانى هستند.
وى با توجــه به بازديد هــاى ميدانى از اين منطقه كــه در روز هاى 
گذشــته براى همراهى تيم اعزامى و كمك به عمليات امدادرســانى 
انجام گرفت، افزود: نيروهاى اعزامى شهردارى همدان تالش خود را 
براى پاكســازى و اليروبى آثار گل و الى مناطق سيل زده، شستشوى 
جداول و بهســازى معابر و اماكن آســيب ديده به كار خواهند برد تا 
وضعيت ســراب دوره بــه حالت عادى برگردد. علــى ضمير افزود: 
همچنين كارشناســان سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى نيز در 
اين شهرستان وضعيت پارك ها را جهت مرمت و احيا رسيدگى كردند 
و گل كارى داخل پارك ها و سطح شهر را با هدف ايجاد محيطى شاد 

و زيبا براى شهروندان ساكن در شهر انجام دادند.

 مثلث معنوى با جمهورى اسالمى، رهبرى 
نيروهاى مصلح و پادر ركاب بودن مردم بصير 
و هميشــه در صحنه شــكل گرفته است. كه 
همين تعامل در دنيا مثال زدنى است ودشمنان 

اسالم از همين انسجام هراس دارند.
اگرامروز رئيس جمهور و وزيران اين كشــور 
در جوامع بيــن المللى دكترين ايران را به رخ 
جهانيان مى كشــند به بركت وجود دانشگاه 

نظامى به رهبرى  مقام معظم رهبرى است.
فرمانده تيپ 3 پادگان شــهيد قهرمان همدان 
با بيان اين مطلب در نشســت خبرى كه روز 
گذشــته به مناســبت29 فروردين"روز ارتش 
جمهورى اســالمى" برگزار شد اظهار داشت: 
اگر قرار باشــد در منطقه بين المللى و خاور 
ميانه تصميمى گرفته شــود نقــش تأثير گذار 
ايران به عنوان بازيگر اصلى منطقه انكارناپذير 

است.
نور خدا شاه كرمى ارتش و سپاه پاسداران 
را حاميــان امنيت دانســت و گفت: ارتش 
جمهورى اســالمى در ســال 42 توســط 
(ره)  خمينى  امــام  انقالب  بــزرگ  معمار 
بنا نهاده شــد و پادگان ها از همان روزها 
توســط رهبر انقــالب مديريت وآموزش 

شدند. داده 
شــاه كرمى در اين نشست به خواسته بنيانگذار 
انقالب اسالمى از ارتش و ملت ايران اشاره كرد 
و افــزود: از جمله درخواســت هاى رهبر نظام 
جمهورى اسالمى اين بود كه ملت ايران ارتش 
را براى خود بدانند، ارتش نظم ، انضباط و سلسله 
مراتب را در دستور كار خود قرار دهد. همچنين 
ارتش در روز 29 با انجام رژه و ســان پيشرفت 

هاى خود را در معرض ديد عموم قرار دهد.
فرمانــده تيــپ 3 زرهى ارتبــاط ارتش با 
دانشــگاه را بســيار با اهميت دانســت و 
خاطر نشــان كرد: در اين 40 سال انقالب، 
ارتباطى كه ارتش جمهورى اســالمى ايران 
با دانشگاه برقرار كرده است باعث افزايش 
قواى علمى و تخصصى اين نيرو ها شــده 
اســت. كه از آن جمله مى توان به پيشرفت 
سنگين  نيمه  و  ســنگين  ســبك،  تجهيزات 
اشاره كرد بطوريكه سخن امام خمينى (ره )

مبنى بــر ارتش ذخيره ملت ايران نيز تدائى 
است. يافته 

 نفربرهــاى دو زيســت ارتش از 
همدان راهى مناطق سيل زده شدند

وى حضــور نيروهاى نظامــى و انتظامى در 
رخداد و بالياى طبيعى از جمله سيل اخير در 

كنار مردم با تمام تجهيزات را بسيار ارزشمند 
دانست و گفت: نيروهاى تيپ 3 زرهى ارتش 
همدان در اولين روز هاى وقوع ســيل امسال 

در اســتان هاى غربى و جنوبى كشور با اعزام 
نفربر هاى دو زيست ارتش به مناطق سيل زده 
در كنار هموطنان سيل زده بود و هم اكنون نيز 

كمك هاى زيادى جمع آورى شده و به منطقه 
ارسال خواهد شد.

شاه كرمى انســجام بين مردم، ارتش، سپاه و 
نيرو هاى مســلح رادر دنيا بى نظير دانســت 
افزود: توهين احمقانه ترامپ به سپاه پاسداران 
باعث شد دنيا به عظمت سپاه پى ببرد و عزت 

پاسداران اين مرزو بوم افزايش يابد.
فرمانــده تيپ 3 زرهــى از توانمند ســازى 
نيروهــاى وظيفه در ارتش خبــر داد و گفت: 
دوره هــاى آموزشــى فنى حرفــه اى مانند 
رايانه، برق و ســاختمان، آرايشــگرى، تعمير 
وسايل گازســوز، پرورش قارچ، پروار بندى 
دام و طيور، پرورش گياهان دارويى، آشــپزى 
،نانوايى، جوشــكارى، براى افراد نظام وظيفه 

برگزار مى شود.
وى تجديد بيعت با نماينده ولى فقيه در استان، 
تجديد ميثــاق با بنيانگذار انقالب اســالمى، 
مسابقات علمى و ورزشــى، ديدار با خانواده 
هاى شــهدا ، جانبازان، ايثارگران ،هم افزايى 
و حضور ســپاه اســتان و نيروهــاى انتظامى 
درحســينيه پادگان قهرمان را از جمله برنامه 
هايى عنوان كرد كه در هفته ارتش برگزار مى 

شود. 
در پايان اين نشست مراســم نماز وحدت با 
هدف تجديد پيمان و انسجام نيروهاى مسلح 
و سپاه با حضور فرمانذدهان ارشد و نيروهاى 
ارتش،سپاه و ناجا اســتان همدان در حسينيه 

پادگان قهرمان ارتش همدان برگزار شد. 

 نهاوند-معصومــه كمالوند-خبرنــگار 
نهاوند  ادارى  شوراى  نخستين  پيام:  همدان 
با حضــور مديران دســتگاههاى اجرايى 
شهرســتان در سالن جلســات فرماندارى 

نهاوند برگزار شد. 
نشســتى كه  با چند اولويــت، انتخابات، 
مديريت بحران و شــعار سال برگزار شد و  
اتمام حجــت فرماندار با مديران براى آغاز 
يك سال پر كار و البته با تشخيص اولويت 
ها و خــط قرمزها براى  مديــران اجرايى 

انتخابات 98 بود. 
گويا عقبه و ســابقه برخى مديران در زمان 
انتخابات و تبليغات  براى فرماندار روشــن 
شده است و همين سبب شد تا 10ماه پيش 
از انتخابات، خط قرمزهــا را براى مديران 

اجرايى اعالم و مشخص كند. 
ناصرى در اين نشست به مديران دستگاهها 
تاكيد كرد: امسال ســال پر كارى است و 
انتخابات هم پيش رو است مديران از همين 
حاال بايد خط و مشــى خود را نســبت به 
مجرى انتخابات بودن و تبليغات نكردن براى 

كانديداها روشن كنند. 
 مديــران اجرايى  خــط قرمزهاى 

انتخابات را رعايت كنند 
ناصرى با بيان اينكه هيچ مديرى بعنوان مجرى 

انتخابــات نمى تواند از شــخص يــا كانديد 
خاصى حمايت كند و تريبــون تبليغاتى اش 
شــود، تاكيد كرد: از همين حاال آب پاكى را 
روى دســت  مديرانى اجرايــى ام مى ريزم و 
اعالم مى كنم اگر نمى توانيد درست عمل كنيد 

نه ما را به زحت بياندازيد نه خودتان. 
اين بــراى من قابل هضم نيســت كه مديرى 
امشــب با يك كانديد باشــد و فردا صبح از 
كانديد ديگرى اعالم حمايت كند در حالى كه 
بعنوان مجــرى انتخابات وظيفه برگزارى يك 

انتخابات شايسته و حداكثرى را دارد. 
براى  جمعه  نمــاز  تريبون  تحريم   

كانديداهاى احتمالى 
امام جمعه هم حضور و  سخنرانى كانديداهاى 
احتمالــى و تبليغات را تا پايــان انتخابات از 

تريبون نماز جمعه منع كرد. 
 خــون ناكارآمــدى هــا را گردن 

تحريم ها نيندازيم 
فرمانــدار نهاوند در بخش ديگرى از صحبت 
هاى خود درباره شــعار ســال و تحقق رونق 
توليد ملى هم گفت: با نســخه 97 نمى شود 
بــراى 98 مديريــت كرد امســال بايد انرژى 
مضاعفى گذاشــت و انتنظار بيشــترى براى 

كيفيت خدمات مى رود. 
اجرايى  دســتگاههاى  مديــران  بــه  ناصرى 

شهرستان گفت: خون ناكار آمدى خودتان را 
گردن تحريم ها نيندازيد و به اين بهانه كارها 

را راكد نكنيم. 
روزمرگــى هــا را كنار بگذاريــم از اين پس 
ســاعات ادارى را در خدمت مردم هستيم و 
بعد ظهرها را در خدمت مديران و جلســات 
آنها در شهرســتان خواهم بود چرا كه معتقدم 
با 8ســاعت كار ادارى نمى شود رونقى براى 

توليد ملى و شرايط كنونى ايجاد كرد. 
 ماموريت اصلى رونق توليد برعهده 

بانك هاست 
فرماندار نهاوند با بيان اينكه شعار سال با حرف 
محقق نمى شود وقت عمل است و بايد پروژه 
هاى نيمه كاره و زمين مانده شهرســتان را به 
سرانجام رساند و توليد را رونق داد و ماموريت 
اصلى  در احياى صنعت و توليد در شهرستان 

بر عهده بانك ها مى باشد. 
را  نهاوند  نورابــاد  محور  ها  رانش   

13روز مسدود كرد 
فرماندار نهاونــد در باره مديريت بحران 
در ابتداى ســال هم گفت: ســتاد نوروز 
براى اســتقبال از مسافران نوروزى آماده 
شرايط  هواشناســى  هشــدارهاى  كه  بود 
رقــم زد و نهاوند با  را طــور ديگــرى 
ها  بار   بيشــترين  متربارندگى  167ميلــى 

داشت.  را 
ــتفاده از  ــا اس ــات ب ــود امكان ــم كمب عليرغ
بخــش خصوصــى مديريــت بحــرا ن را پيش 
برديــم در وضعيتــى كــه  گاز 11روســتا ، 
بــرق 55روســتا قطــع شــده بــود و از طرفــى 
ــه مســدود  ــى ك ــا و محورهاي هــم رانــش ه

ــود.  ــرده ب ــر ك مــى شــد كار را ســخت ت
محــور آورزمــان نهاونــد بــر اثــر رانــش هــا 
بســته شــده بــود و محــور نورآبادنهاونــد هــم 
ــير  ــار مشــكل و مس ــه دچ ــان 5 نقطع همزم
ــا  ــود كــه ايــن شــرايط ت را مســدود كــرده ب
ــا  13 روز ادامــه داشــته و در حــال حاضــر ب
ــردد  ــراى ت ــور ب ــن مح ــير اي ــفالت مس آس

بازگشــايى خواهــد شــد.
 خســارت 65ميليــاردى به بخش 

كشاورزى
مديــر جهاد كشــاورزى نهاوند هــم درباره 
خسارت هاى بجا مانده از بحران ابتداى سال 
گفت؛در مجموع دو مرحله سيالب 65 ميليارد 
745 ميليون و 600 هزار تومان به كشــاورزى  

نهاوند خسارت وارد شده است.
حســين خردمند افزود: به اراضى كشاورزى 
روستاهاى ليالن، رزينى، شريف آباد، ملوسان، 
تازناب ها و برجك بيشــترين خسارت وارد 

شده است.

فرمانده تيپ 3 زرهى همدان در روز ارتش اعالم كرد

انسجام بين نيروهاى نظامى 
و مردم ايران مثال زدنى است

خط قرمزهاى فرماندار نهاوند در نخستين شوراى ادارى شهرستان براى مديران انتخاباتى 

ماموريت اصلى رونق توليد بر عهده بانك هاست

نقش مهم ارتش در اقتدار و پايدارى نظام اسالمى  
 روز ارتش فرصت مهمى براى بازخوانى نقش و جايگاه نيروهاى نظامى به ويژه دالورمردان 
ارتش جهموى اسالمى و ارج نهادن به تالش هاى آنها در صيانت و پاسدارى از نظام و مرزى 

هاى ايران اسالمى است.
ارتش در جوامع مختلف همواره از جايگاه مهمى بر خوردار بوده و نقش كليدى  در  مقابله با 

تهديدات و دفاع از كشور و نظام داشته است.
در نظام جمهورى اسالمى ارتش و نيروهاى مسلح كشور نقش و رسالت مهمى در پاسدارى از 
انقالب اسالمى و تضمين امنيت ملى داشته و همواره بر شكوه و اقتدار ايران اسالمى افزوده اند. 
در طول 40 ســال اخير به ويژه دوران دفاع مقدس ارتش جمهورى اسالمى ايران نقش مهمى 

در دفاع از كيان نظام و  تماميت ارضى داشته است.
نكته ديگر اينكه محوريت ارزش هاى انقالب، اســاس نظام  و منافع و امنيت ملى در فعاليت 
هاى نيروهاى مســلح كه فصل مشــترك آنها آرمان هاى انقالب اسالمى است، باغث شده تا 
وحدت و يكپارچگى خاصى ميان آنها برقرار باشــد.امروز جمهورى اسالمى ايران با توجه به 
سياســت هاى كالن و تالش هاى فرزندان ملت در بخش هاى دفاعى، از جايگاه ممتازى به 
لحاظ قدرت بازدارندگى برخوردار اســت. از طرفى موقعيت ايران به لحاظ نظامى در ســطح 
جهان ارتقا يافته و ارتش ما در رده بندى هاى بين المللى جايگاه  و رتبه هاى خوبى  را به دست 
آورده اســت.ظرفيت هاى نيروهاى مسلح به ويژه ارتش در استان همدان  نيز  نمود داشته  كه 
مصداق بارز آن  وجود پايگاه نوژه است كه از جايگاه خاصى در سطح كشور برخوردار است.

اين ظرفيت ارزشــمند باعث گرديده تا همدان همواره مورد توجه قرار گيرد؛ چراكه نقش اين 
پايگاه در دفاع از انقالب و پاسدارى از نظام اسالمى بسيار پررنگ بوده است.

به هر حال آيين هايى كه امروز در راســتاى ارج نهادن به تالش ها و ايثارگرى هاى نيروهاى 
ارتشى كشورمان و گراميداشت ياد و خاطره شهداى ارتش در نقاط مختلف برگزار مى شود، 
فرصت مغتنمى براى بازخوانى جايگاه ارتش و نقش آن در حفظ و پايدارى نظام اسالمى است.
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خبر يادداشت

غربالگرى اوتيسم براى كودكان 2 تا 5 سال در همدان 
انجام مى شود

 كارشــناس ناظر مراكز روزانه توانبخشى اســتان همدان گفت: 180 كودك مبتال به 
اوتيســم در همدان شناسايى شده كه 120 مددجو در اين خصوص از بهزيستى خدمات 
دريافت مى كنند. معصومه سياوشــى در گفت و گو با تســنيم اظهار داشت: خصوصيات 

اصلى اختالل طيف اوتيسم با نشانه هايى در دو زمينه رفتارى مشخص شده است.
وى با اشــاره به دو زمينه رفتارى در اين طيف، بيان كــرد: نقص در ارتباط اجتماعى و 
رفتارها، عاليق يــا فعاليت هاى تكرارى و محدود از جمله ين رفتارهاســت؛ اصطالح 

«طيف» به اين موضوع اشــاره دارد كه عاليم اين اختالل، بســته به شــدت آن ها، سطح 
رشدى و سن تقويمى، بسيار متغير است.

كارشــناس ناظر مراكز روزانه توانبخشى اســتان همدان گفت: اين كودكان داراى طيف 
وســيعى از اختالالت روانشناختى و پزشكى هستند و تشخيص اين اختالالت در سنين 

اوليه زندگى اهميت دارد و مداخالت تاثير بيشترى دارد.
وى با تأكيد بر اينكه عالئم اختالل طيف اوتيســم از حدود 2 ســالگى مشــهود است، 
ابراز كرد: اما هميشــه مدت زمانى طول مى كشد تا خانواده و نيز فرد متخصص، اختالل 
را تشــخيص دهد؛ با اينكه اختالل طيف اوتيســم مادام العمر هســتند اما فرد مبتال با 

آموزش هاى مستمر مى تواند از زندگى طبيعى ترى برخوردار شود.

از ماست كه بر ماست 
مهدى ناصرنژاد  »

 در برهه اى دشوار از تاريخ ايران مان كه ملتى بزرگ و ماندگار 
برابر نامردمان روزگار سينه سپر كرده اند، هر دم از باغ طوفان زده 
اقتصاد كوچه و بازار برى مى رســد، بروبارى كه به كام هيچ كس 
شيرين نيست و آورنده و پزنده و خورنده به يكسان از اين تلخى ها 

شرنگ مى نوشند. 
واقعيت اين است كه گفتند و گفتيم و شنيديم و البته كه قبول هم 
كرديم، تحريم اقتصادى غير انســانى و ناجوانمردانه دشمن بزرگ 
كار را بر داد و ستد و كسب و كار و اشتغال كشورمان به عنوان خار 
چشم اين دشــمن بزرگ، دشوار ساخته است، اما ما ملتى هستيم 
و در كشــورى زندگى مى كنيم كه به لحاظ نعمت هاى رنگارنگ 
خدادادى به تنهايى براى خود دنيايى هستيم. ملتى كه در بسيارى 
داشته ها و توليد استراتژيك خودكفا باشد و بتواند به جاهاى ديگر 
صادرات هم داشــته باشد، هرگز محتاج ديگران نخواهد بود و به 
سادگى مى تواند گليم خود را از آب بيرون بكشد، نظير آنكه ايران 
هم اينك در توليد گندم كه كااليى به شــدت استراتژيك است و 

براى هر ملت قوت اليموت به شمار مى آيد، خودكفا است.
 ايران هم اينك توليدات كشــاورزى و باغى خود را به بســيارى 
كشــورهاى همجوار و دوردست تر صادر مى كند و آنجا هم كه بنا 
بر مصلحت مجوز صادرات نباشــد، به راحتى و مثل آب خوردن 
قاچاق مى شود! اگر فقط جلوى قاچاق نابخردانه و خائنانه از كشور 
گرفته مى شد، نيازى نبود تا مردم واقعاً مظلوم اين سرزمين پرگهر، 
اقالم خوراكى مورد نيــاز و مصرف روزانه را به چند برابر قيمت 

واقعى بخرند و يا اساساً نتوانند بخرند!
 چگونه قيمت گوشت قرمز در كشور ما در يك بازده زمانى بسيار 
كم تا چند برابر باد كرد و از دهان ســير و گرسنه افتاد؟! حتماً در 
كشــور و در دامدارى ها آنقدر گوسفند بود كه به كشورهاى ديگر 

قاچاق شود و كجاى اين معادله غلط ارتباطى با تحريم ها دارد؟!
 امــروزه ما كه خبرنگار هســتيم و قلم به دســت داريم و افتخار 
مى كنيم كه نماينده و چشــم و گوش مردم هستيم بايد بى پرده و 
بدون رودربايستى برخى مســائل و عينيت هاى جامعه خويش را 
بازتاب دهيم، هر چند نكاتى تلخ باشد و به مزاق برخى مردم عزيز 
هم خوش ننمايد! مى گوييم دولت كه امانتدار اصلى مردم اســت 
بايد مدبرانه و قاطعانه امور مملكت را ســر و سامان بدهند و اين 
مطالبه به حق و نوشــته و نانوشته مردم از مسئوالن و دولت مردان 
است! اما اين نكته بايد و شايد به معناى آن نيست كه مردم در هر 
شرايط و در هر شغل و كسب و كار و توليد و خدماتى كه هستند، 

وظيفه اخالقى و انسانى و تعهد دينى خود را فراموش كنند!
 كارگر و كشاورز و معلم و پزشك و رفتگر اين مملكت هم برابر 
همنوعان خود بايد جوابگو باشند و خداى را ناظر اعمال و كردار 
خود بدانند! قرار نيســت چون ما در كشور خود قانون و نظميه و 
دادگاه و زنــدان داريم، به خودمان اجازه دهيم خالف كنيم و اگر 
مجرى قانون با ما برخورد نكرد، آن وقت وظيفه و مســئوليت از 
گردنمان ساقط مى شود! قرار نيست تاجر و واردكننده و صادركننده 
و كســبه و پيشــه ور هر كس كه كارى دارد و بهاى آن را از مردم 
طلب مى كند، خودســرانه و به دلخواه خود ببــرد و بدوزد و اگر 
كنترل چى و نظارت چــى نبود و اعمال قانون نكرد، گناهش هم 

بگردن ديگران باشد! 
بــدون تعارف برخى از ما مردم مى خواهيم تا زور باالى ســرمان 
باشــد و از خود هيچ آموخته درست و ايمان و حس نوع دوستى 
و اشتراك مســاعى و اجتماعى نداريم و مى خواهيم هر كجا اگر 
ديگى مى جوشــد، فقط براى خودمان بجوشد و بقيه مردم هم اگر 
از دستشــان بر مى آيد و يا به آن مصداق كذايى و مسخره اگر ژن 
خوب دارند، انجام دهند! به همين دليل اســت كه متأســفانه يك 
رفتار خودخواهانه و غلط كم كم در جامعه ما به عادت كاسب كارانه 
تبديل مى شود و با يك باد شديد هر داشته اى را گران مى كنيم، سيل 
مى آيد ماســت كيســه مى كنيم تا گران تر بفروشيم، آب كناره هاى 
شــاليزار يك بنده خدايى را مى گيرد، مــا در انبارهاى خود قيمت 
موجودى برنج را باال مى كشــيم و خالصه زمين تكان مى خورد و 
هر كجا ســقفى شل مى شود، سرعت ميخ مان را به دو برابر قيمت 

روانه بازار مى سازيم.
 اخيراً هم تا چهار تا از خدا بى خبر و مســجد نديده  تا شنيده اند 
ماه مبارك رمضان نزديك اســت و بنــدگان خالص خدا بايد با 
چند دانه خرما روزه خود را افطار نمايند، دست ناپاك روى اين 
شيرينى افطارى گذاشتند و ظرف همين چند روز قيمت خرما در 
بازار سر به فلك كشيد و نمونه آن خرماى موسوم به (شيرازى) و 
معمولى از كيلويى 10 هزار تومان به 16 هزار تومان تغيير ماهيت 
داد مگر اين همان محصولى نيســت كه بــه قول معروف توليد 
خودمان اســت، محصول سال گذشته اســت و تمام انبار خرما 
فروشان بى انصاف هم تا سقف پر از انواع محصول نخلستان هاى 
پربركت حدود يك چهارم از خاك پرگهر كشورمان است بدون 
شك سود نارواى چنين افزايش قيمت هاى ناگهانى فقط به جيب 
عده اى فرصت طلب و ســودجو و از خدا بى خبر مى رود و اين 
اقشــار كم درآمد و حقوق بگير است كه زير فشار چنين گرانى ها 

كمر خم كرده و تحمل مى كنند.

خبر هديه ازدواج به دختران زير 20 و 
پسران زير 24 سال كذب است

ــه  ــب هدي ــر تصوي ــت خب ــه مل ــر در خان ــردم مالي ــده م  نماين
ازدواج در كنــار وام ازدواج بــه دختــران زيــر 20 و پســران زيــر 24 

ســال را تكذيــب كــرد.
احــد آزاديخــواه در گفــت و گــو بــا ايســنا، انتشــار خبــر تصويــب 
ــرد:  ــان ك ــد و بي ــگاران خوان ــيطنت خبرن ــا ش ــه ازدواج را تنه هدي
متاســفانه برخــى از خبرنــگاران بــراى بازديــد بيشــتر اخبــار خــود 
ــه ازدواج  ــد؛ هدي ــورد مى كنن ــى م ــاى ب ــه بزرگ نمايى ه ــدام ب اق
ــر 24 ســال تنهــا يــك پيشــنهاد در  ــر 20 و پســران زي ــران زي دخت
كميســيون فرهنگــى مجلــس بــوده و تــا تبديــل شــدن بــه قانــون راه 

بســيار زيــادى را درپيــش دارد.
ســخنگوى كميســيون فرهنگــى مجلــس در رابطــه بــا اينكــه يــك 
پيشــنهاد در كميســيون مربوطــه بــه چــه شــكلى تبديــل بــه قانــون 
ــان  ــس از بي ــس،  پ ــيون در مجل ــاى كميس ــت: اعض ــود، گف مى ش
پيشــنهادات خــود اقــدام بــه راى گيــرى هــاى پــى در پــى مى كننــد؛ 
پــس از آنكــه پيشــنهاد دركميســيون راى الزم را بدســت آورد وارد 
صحــن مجلــس شــده و توســط ســاير نماينــدگان مــورد بررســى 
ــس از آنكــه پيشــنهاد موجــود در  ــرد؛ پ ــرار مى گي ــرى ق و راى گي
ــب  ــراى تصوي ــگام  ب ــت آورد، آن هن ــى را بدس ــس راى كاف مجل
نهايــى و تبديــل شــدن آن بــه قانونــى كــه الزم االجــرا اســت بايــد 

ــان شــود. وارد شــوراى نگهب
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــارت مجل ــج و زي ــيون ح ــس فراكس رئي
ــر 24 ــران زي ــر 20 و پس ــران زي ــه دخت ــه ازدواج ب ــنهاد هدي پيش
ســال را عاملــى بــراى ترويــج و تشــويق كــودك همســرى نداســت 
و اظهــار كــرد : درصــورت تصويــب ايــن پيشــنهاد بايــد دانســت 
كــه هديــه ازدواج بــراى دختــران و پســران در ايــن ســن، براســاس 

ــر اســت. ــكان پذي ــل ســن ازدواج ام حداق
ــرى از  ــر و پس ــه دخت ــدان معناســت ك ــن ب ــرد: اي ــح ك وى تصري
هديــه ازدواج بهره منــد مى شــوند كــه بــاالى  حداقــل   ســن 

ازدواج باشــند.

آگهي مزايده

هتل جهانگردى عليصدر

بدين وسيله به اطالع مى رساند هتل جهانگردى عليصدر در نظر دارد پاركينگ خود 
را از طريق  مزايده به بهره بردار واجدشرايط واگذار بنمايد لذا از متقاضيان دعوت 
جهانگردى  هتل  به  ارديبهشت  پنجم  تا  فروردين   31 روز  از  بازديد  براى  ميشود 
عليصدر واقع در روستاى عليصدر مراجعه نمايند ياجهت كسب اطالعات بيشتر با 

تلفن 35444337 مديريت تماس حاصل فرمائيد.

 ابن ســينا حقيقتى است كه بايد شناخت و 
معرفى او ضمن كمك به هويت ملى، روحانى 

و فلسفى ما، دنيا را وادار به احترام مى كند.
آيــت ا... ســيدمحمد خامنــه اى، رئيس بنياد 
ايران شناسى در ديدار با رئيس بنياد بوعلى سينا 
و روابط عمومى و امور بين الملل اين بنياد، با 
اشــاره به اين مطلب افزود: ما در هزار ســال 
پيش ابن سينايى داريم كه نابغه است و در عين 
اشتغال به كارهاى نظامى و حكومتى، تدريس 
و تعليم حكمت و نوشتن كتاب هايى فاخر را 

در همدان دنبال كرده است.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل بنياد 
بوعلى سينا، عضو هيأت امناى بنياد بوعلى سينا 
در مــورد عظمت علمى شــيخ الرئيس گفت: 
ابن سينا در ابعاد مختلف ناشناخته مانده است. 
بايستى با محوريت بنياد بوعلى سينا، تصحيح 
انتقادى آثار شيخ الرئيس و شرح و تحليل اين 
آثار و نيز توجه به بعد تاريخى آن انجام شود. 
ابن بنياد بايستى فعاليتش را زياد كند و بيش از 

پيش پر و بال بگيرد.
رئيس بنياد ايران شناســى اضافه كرد: ابن سينا 
حكيم اســت. او هم اشراقى، هم مشائى و هم 
منطقى است و نبايد او را در يك بعد كوچك 
محدود كرد. شخصيت هايى مثل ابن سينا خيلى 
بزرگند و نقطه هاى ناشناخته بسيارى در مورد 
ايشــان وجود دارد. ما در بنياد صدرا جايگاه 
ابن ســينا را از مواضع خشك پزشكى و شفا 
درآورديم. خود بوعلى شــفا را قبول ندارد و 

مى گويد حكمت المشرقيين را نوشته ام.
رئيس بنياد حكمت اســالمى صدرا در مورد 
شــرح و تفســير آثار بوعلى گفت: همه آثار 
شيخ الرئيس بايد شرح و تفسير شوند. ابن سينا 
در برخى رساله هايى كه به نام اشخاص نوشته 
اســت، حرف هاى مهم و اساسى خود را بيان 
كرده است. رســالة الطير، عيناً آيين نامه داخلى 
چريك هاســت و دســتورالعمل چريك هاى 
شيعه اســت. بايد در مورد نسخه شناسى آثار 
ابن سينا تحقيق جامعى انجام شود و بگرديد كه 
آيا آثار و رساله هاى ديگرى از او پيدا مى شود 
يــا نه و يا مى تــوان نوشــته هاى او در مورد 
حكمت مشــرقى را پيدا كرد؟ هرچند كه من 
معتقدم كه دشمنانش اين اثر را از بين برده اند.

آيت ا... ســيدمحمد خامنه اى در پايان با تقدير 
از خدمــات علمى آيت ا... طه محمدى، گفت: 
جنابعالــى از علماى اعــالم و فضالى نامدار 
هستيد و جا دارد كه از جنابعالى نهايت استفاده 
شود و اين مشــاغل براى شما كم است؛ هر 
چند وظيفه اصلى روحانيت ارتباط با مردم و 

در كنار آنها بودن است.
رئيس بنياد بوعلى سينا نيز ضمن ارايه گزارشى 
از فعاليت هاى علمى و پژوهشى انجام گرفته 
در بنيــاد بوعلى، گفــت: خداوند به ما توفيق 
داده كه عاشق شيخ الرئيس باشيم و اميدواريم 

با حمايت و هدايت جنابعالى و ساير اعضاى 
هيأت امناء و بزرگان حكمت و دانشــمندان 
اين عرصه در احياى آثار و معرفى شخصيت 
جهانى شــيخ الرئيس كارهاى بيشــترى انجام 

شود.
همچنين  طه محمــدى  غياث الدين  آيــت ا... 
در مــورد همكارى بنياد بوعلــى با بنيادهاى 
ايران شناســى و حكمــت اســالمى صــدرا 
پيشــنهادهايى ارايــه كرد كه مــورد توجه و 

استقبال رئيس بنياد ايران شناسى قرار گرفت.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى در مورد ظلم 
و ســتم هايى كه در معرفى شيخ الرئيس انجام 
مى شود، گفت: برخى اتهام  كفر به شيخ الرئيس 
زده اند و پاسخ آن بزرگوار كه فرموده اند؛ "در 
دهر چو من يكى و آن هم كافر/ پس در همه 
دهر يك مســلمان نبود"، خود گوياى فضايى 
اســت كه حتى در زمانه شــيخ وجود داشته 

است.
همچنين بعضى بوعلى را به شرابخوارى متهم 
كرده اند؛ در حالى كه اين يك اتهام بزرگ است. 
بوعلى سينا رساله اى به نام عهد دارد كه در آن 
عهدهايى بين خــود و خدا دارد و در آنجا به 

عهدهايى كه با خدا مى بندد اشاره مى كند.
رئيس بنياد بوعلى ســينا با اشاره به برنامه هاى 
اجرايى انجام شــده در ايــن بنياد اضافه كرد: 
هر چند بودجه و امكانات كمى داشته ايم، اما 
از كارهاى پژوهشــِى ماندگار غافل نبوده ايم. 
رونوشت 800 نســخه خطى از آثار ابن سينا، 
از كتابخانه هــاى معتبر داخلى و خارجى گرد 
آورده ايم و پرونده اين طرح هنوز مفتوح است.
طرح تصحيح انتقــادى قانون بوعلى در حال 
انجام است كه كتاب اول آن سال 97 و كتاب 

دوم آن هم در امسال به چاپ خواهد رسيد.
آيــت ا... غياث الديــن طه محمــدى در پايان 

خواســتار مساعدت و يارى بنياد ايران شناسى 
بــراى تصحيــح و نشــر آثار و رســاله هاى 

شيخ الرئيس شد.
در پايــان، توكل دارائى، رئيس روابط عمومى 
و امور بين الملل بنياد بوعلى ســينا نيز، ضمن 

شــرح برخى فعاليت هاى علمى و پژوهشى 
انجام گرفته در بنيــاد، اظهار اميدوارى كرد با 
نظر مساعد مسئوالن و هيأت امناء و همكارى 
دانشــمندان حكمــت و طب ســينوى، آثار 
بيشترى از شيخ الرئيس تصحيح و چاپ شود.

آيت ا... سيد محمد خامنه اى:

 ابعاد علمى شخصيت بوعلى سينا 
همچنان ناشناخته است

■ آيت ا... محمدى  رئيس بنياد بوعلى با رئيس بنياد ايران شناسى ديدار كرد

 مشاور رئيس بنياد مســتضعفان انقالب 
اســالمى با بيان اينكه در حــال حاضر 14 
بنياد  زيرمجموعه  در  دانش بنيــان  شــركت 
تحقيق و توســعه «دانشــمند» فعال هستند 
گفت: سود سهام اين شــركت ها دوباره در 

عرصه علم و توسعه آن وقف مى شود.
ســيد حامد عســگرى در جمع خبرنگاران 
اظهــار كــرد: موسســه تحقيق و توســعه 
«دانشــمند» به عنوان بازوى بنياد مستضعفان 
انقالب اســالمى در نــوآورى و حمايت از 
فعاليت هــاى دانش بنيان با اســتفاده از مدل 
نــوآورى «بــاز» به ايجاد شــبكه 
تحقيق و توســعه در بنيــاد اقدام 

كرده است.
به گــزارش  فــارس، وى با بيان 
اينكــه در اين حــوزه ارتباط بين 
صنعت و دانشــگاه مد نظر است 
گفت: از طــرف ديگر با تمركز بر 
مدل نوآورى «فراگير» از هر گونه 
نــوآورى كه نفع آن بــه افراد پايه 

هرم توزيع ثروت در جامعه برســد، حمايت 
مى شود.

مشاور رئيس بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 
يكى از اهداف موسســه تحقيق و توســعه 
«دانشــمند» را محروميت زدايى و حمايت از 
جوانان نخبه فعال در شركت هاى دانش بنيان 
دانست و ادامه داد: در محروميت زدايى بايد 
ضمن تالش براى مقابله با فقر، بســترهاى 

ايجاد فقر و استضعاف را از بين برد.
وى ادامه داد: معتقدم مستضعف كسى است 
كه توانايى بالقوه بــراى خروج از ضعف را 
دارد ولى از آن جا كه اســتضعاف از محيط 
بيرونى بر او تحميل شده است، امكان بالفعل 
كردن آن را ندارد به همين دليل بايد در مسير 

كمك به اين فرد وارد عمل شد.
عســگرى استضعاف را ريشــه در نابرابرى 
اجتماعى دانســت و ادامه داد: بنياد تحقيق و 
توسعه «دانشمند» درصدد مبارزه با نابرابرى 
در اســتفاده از فرصت هــا بــا بهره گيرى از 

«نوآورى فراگير» است.

سود شركت هاى دانش بنيان بنياد 
«دانشمند» وقف علم مى شود
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آگهي فقدان سند مالكيت 
ــم  ــاى محمدقاس ــرم و آق ــى ك ــد عل ــى فرزن ــدان گل ــم گل خن خان
نظــرى فرزنــد محمدقاســم بــا وكالــت آقــاى ابوالقاســم نظــرى طبــق 
وكالــت 28845 مورخــه 97/12/5 دفتــر 47 ماليــر بــا تســليم دو بــرگ 
ــر گواهــى  ــر 47 مالي ــه امضــاى گواهــان در دفت استشــهاد محلــي ك
ــده مدعــى اســت كــه ســند مالكيــت ششــدانگ پــالك 3821  گردي
فرعــى از 2043 اصلــى واقــع در بخــش يــك ماليــر بــه شــماره ثبــت 
ــر 472 ســريال ســند ســرى  64881 و 64880 صفحــه 162 و 166 دفت
ــر  ــده در اث ــليم گردي ــادر و تس ــك ص ــام مال 155744 و 155743 بن
ــه  ــاده 120 آيين نام ــتناد م ــه اس ــذا ب ــده ل ــود گردي ــى مفق جابجاي
قانــون ثبــت مراتــب اعــالم تــا در صورتــى كــه كســى مدعــي انجــام 
ــخ  ــد از تاري ــود مى باش ــزد خ ــت ن ــند مالكي ــود س ــا وج ــه و ي معامل
انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك 
ــرر  ــت مق ــا مهل ــس از انقض ــورت پ ــن ص ــر اي ــالم و در غي ــر اع مالي
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــى اقــدام و ســند مالكيــت از 

ــردد. ــى مى گ ــل تلق ــاقط و باط ــار س ــه اعتب درج
(م الف 28)

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 
محمدرضا امينى 

آگهي فقدان سند مالكيت 
خانــم ســتاره لطيفــى فرزنــد محمــود بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد 
ــده  ــى گردي ــر گواه ــر 7 مالي ــان در دفت ــاى گواه ــه امض ــي ك محل
ــالك 18102  ــه ســند مالكيــت صــادره ششــدانگ پ مدعــي اســت ك
فرعــى از 2043 اصلــى واقــع در بخــش يــك ماليــر به شــماره ســريال 
ســند 769426 ســرى ب 95 بنــام مالــك صــادر و تســليم گريــدده. در 
اثــر جابجايــى مفقــود گرديــده لــذا بــه اســتناد مــاده 120 آيين نامــه 
قانــون ثبــت  مراتــب اعــالم تــا در صورتــى كــه كســى مدعــي انجــام 
ــخ  ــد از تاري ــود مى باش ــزد خ ــت ن ــند مالكي ــود س ــا وج ــه و ي معامل
ايــن آگهــي طــي مــدت ده روز  اعتــراض كتبــى خــود را بــه اداره ثبــت 
ــن صــورت پــس از انقضــا  ــر اي ــر اعــالم در غي اســناد و امــالك مالي
ــدام و  ــى اق ــت المثن ــند مالكي ــدرو س ــه ص ــبت ب ــرر نس ــت مق مهل
ــردد.  ــى مى گ ــل تلق ــاقط و باط ــار س ــه اعتب ــت از درج ــند مالكي س
ضمنــاً برابــر ســند رهنــى 11961 مورخــه 96/8/20 دفتــر 7 ماليــر در 

ــد. ــر مى باش ــك مســكن مالي ــن بان ره
(م الف 21)

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 
محمدرضا امينى 

آگهي حصر وراثت
آقاى نجاد خانى داراى شــماره شناســنامه  477 به شــرح دادخواســت كالسه 
98/17ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان عزت اله خانى به شــماره شناسنامه  158 در تاريخ 1377/8/5 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
است به: 1- نجاد خانى فرزند عزت اله به شــماره شناسنامه477 متولد 1352 فرزند 
متوفى 2- مهدى خانى فرزند عزت اله به شــماره شناسنامه 478 متولد 1354 فرزند 
متوفى 3- حجت اله خانى فرزند عزت اله به شماره شناسنامه476 متولد1351 فرزند 
متوفى 4- شهال خانى فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 6 متولد 1339 فرزند متوفى 
5- مقدس خانى فرزند عزت اله به شــماره شناسنامه 391 متولد 1347 فرزند متوفى 
6- سيف اله خانى فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 314 متولد 1344 فرزند متوفى 
7- حيب اله خانى فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 392 متولد 1348 فرزند متوفى 
8- خيراله خانى فرزند عزت اله به شــماره شناسنامه 313 متولد 1336 فرزند متوفى 
9-باال زيادى فرزند عزت اله به شــماره شناسنامه 175 متولد1315  فرزند متوفى 10- 
شهناز خانى فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 266 متولد 1333فرزند متوفى اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 18)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

 آگهى مزايده 
در پرونده كالسه 972144 اجرايى طى رأى صادره از شعبه 117 شوراى 
حل اختالف مالير آقاى احسان محمدى راد فرزند محمد محكومند به 
پراخت مبلغ 197/683/000 ريال بعنوان اصل خواســته در حق آقاى 
ميثم روســتايى فرزند على محمد و مبلغ 9/800/000 ريال به عنوان 
نيمعشــر دولتى لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به پرداخت 
 ذمه خويش اقدامى نكرده اند اين اجرا به درخواست محكوم له اقدام 
به توقيف اموالى به شرح ذيل نموده كه در تاريخ 1398/2/23 ساعت 
11 الى 12 اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه محكوم عليه مى نمايد. 
مع هذا كسانى كه تمايل به شركت در مزايده را دارند مى توانند در مدت 
5 روزقبل از روزى كه براى فروش معين شده است اموال مشروحه ذيل 
را مالحظه نمايد:بديهى اســت برنده مزايده كسى است كه بيشترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد و مى بايست ده درصدى را فى المجلس و مابقى 

را ظرف مدت يك ماه تأديه كند.
مورد مزايده يك دســتگاه خودروى ســوارى رنو تندر (لوگان ال90) 
نقره اى رنگ مدل 1387 به شــماره انتظامى 478ل57 ايران 28 به 

قيمت كارشناسى 290/000/000 ريال مى باشد.(م الف 27)
اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مالير 

آگهي حصر وراثت
آقاى رمضان ســليمانى داراى شماره شناسنامه  8 به شــرح دادخواست كالسه 
21/98-ش112ح از ايــن حوزه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان رجبعلى سليمانى به شماره شناسنامه  2399 در تاريخ 
98/1/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر است به: 1- كبرى احمدى فرزند قربان به شماره شناسنامه 5292 
متولد 1329/9/6 همســر متوفى 2- رمضان ســليمانى فرزند رجبعلى به شماره 
شناســنامه 8 متولد 1349/7/1 پســر متوفى 3- نادر ســليمانى فرزند رجبعلى 
به شــماره شناسنامه 8579 متولد 1356/3/15 پســر متوفى 4- حسن سليمانى 
فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 4040039629 متولد 1368/8/15 پسر متوفى 
5- زهرا ســليمانى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 8578 متولد 1355/3/15 
دختر متوفى 6-مهرى ســليمانى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه8976 متولد 
شناسنامه  شماره  به  رجبعلى  فرزند  ســليمانى  مريم  متوفى 7-  1355/3/3دختر 
80 متولد 1363/4/2 دختر متوفى 8- زهره ســليمانى فرزند رجبعلى به شــماره 
شناســنامه 4040039637 متولــد 1368/8/15 دختــر متوفى اينــك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 19)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين
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مقام معظم رهبرى:
دست برادرى ارتش و سپاه حركتى زيبا 

پس از حركت زشت آمريكايى ها بود
 رهبر معظم انقالب اســالمى يادآورشدند: دست برادرى ارتش و 

سپاه حركتى زيبا پس از حركت زشت آمريكايى ها بود.
به گزارش ايسنا، حضرت آيت ا... خامنه اى فرمانده معظم كل قوا در 
ديــدار فرماندهان ارتش و نيروى زمينــى، ارتِش امروز را متدين تر و 
كارآمدتر از هميشه خواندند و با تجليل از حضور مؤثر و حياتى ارتش 
و نيروهاى مســلح در امدادرسانى به سيل زدگان، و همچنين با تأكيد 
بر لزوم اتحاد روزافزون نيروهاى مسلح و زيبا خواندن دست برادرِى 
ارتش و ســپاه پس از اقدام زشت آمريكايى ها عليه سپاه، خاطرنشان 
كردند: هر كارى كه دشــمن را عصبانى كند، خوب و درست است و 
در مقابل همگان بايد از هر كارى كه دشــمن را جرى و روحيه آن را 

تقويت كند، اجتناب كنند.
حضــرت آيت ا... خامنــه اى در اين ديدار با تبريــك روز ارتش و 
نيروى زمينى به كاركنان خدوم و افتخار آفرين ارتش و خانواده هاى 
آنان، نيروهاى مســلح را از «مظاهر و عناصر قدرت ملى» خواندند و 
خاطرنشــان كردند: البته در بسيارى از كشــورها حتى در كشورهاى 
مدعى آزادى و حقوق بشر، نيروهاى مسلح عنصر اقتدار ديكتاتورها 
و برخورد با ملتها هستند، همچنان كه اين روزها نمونه ى آن در قضيه 

شنبه هاى پاريس قابل مشاهده است.
رهبر انقالب اســالمى، نيروهاى مسلح را در منطق اسالم و جمهورى 
اسالمى، «حصارهايى امن براى ملت» برشمردند و افزودند: نيروهاى 
مســلح در زمان جنگ، در مقابل تهاجم دشــمن بــا دانش، تجربه و 
فداكارى، سينه سپر و آن را منكوب و وادار به عقب نشينى مى كنند و 
در زمان صلح نيز با كارآمدى و آمادگى كامل، مايه اطمينان و آرامش 
خاطر ملت هســتند، و به همين دليل، دشــمنان به دنبال بر هم زدن 

آرامش مردم از طريق مضطرب نشان دادن نيروهاى مسلح هستند.
ايشان امدادرسانى ارتش و نيروهاى مسلح به مردم در حوادث طبيعى 
را يك حضور مؤثر و حياتى خواندند و گفتند: در سيل اخير، نيروهاى 
مسلح با همه وجود و امكانات در اختيارشان به كمك مردم شتافتند، به 
طورى كه در استان گلستان، ارتش حتى قبل از حضور ستاد مديريت 

بحران، در محل حادثه حاضر شد.
ايشــان، ارتِش امروز را متدين تر و كارآمدتر از هميشــه برشمردند و 
گفتند: امروز زمام ارتش در دســت نيروهاى متدين و انقالبى است، 
البته افرادى كه همواره عادت به تحقير ملت و تكريم خائنان را دارند، 
مدام از «ارتش مدرن رضاخان» دم مى زنند، در حالى كه آن ارتش به 
اصطالح مدرن، حتى يك روز نتوانست در مقابل هجوم بيگانگان دوام 
بياورد، اما ارتش مقتدر جمهورى اســالمى هشت سال در يك جنگ 
منظم مقاومت و ايســتادگى كرد و امروز نيــز دانش، تجربه، روحيه، 

توانايى، تدين و امانتدارى ارتش بيش از گذشته و مايه افتخار است.

احزابى كه خود را با قانون جديد احزاب 
تطبيق نداده اند، حق فعاليت ندارند

 احزابى كه شــرايط خود را با قانون جديد احزاب تطبيق نداده اند، 
حق فعاليت سياسى ندارند.

مديركل سياسى وزارت كشــور در نشست با بيان اينكه  105 حزب 
شــرايط خود را با قانون جديد احزاب تطبيق داده اند و 15 حزب هم 
در حال تطبيق شرايط خود هســتند، گفت: براساس قانون سال 61، 
255 حزب در كشــور وجود داشت، اما فقط105 حزب شرايط خود 
را با قانون جديد احزاب تطبيق داده اند. احزابى كه اين تطبيق را انجام 
نداده اند قانونا نمى توانند فعاليت سياسى داشته باشند و براى فعاليت 

بايد مجدد تقاصاى تاسيس دهند.
به گزارش ايلنا، حميد مالنورى بيان كرد: يارانه سال 96 احزاب را به 
حســاب خانه احزاب واريز كرده ايم و خانه احزاب هم اين يارانه را 
ميان احزابى كه شرايط خود را با قانون جديد احزاب تطبيق داده اند 
واريز كرده است. از ميان 255 حزب كشور فقط 105 حزب شرايط 
خود را تطبيق داده اند و 15 حزب هم در حال طى كردن اين مســير 
هســتند كه يارانه به اين احزاب تعلق مى گيرد. براى سال 97، 600

ميليون تومان يارانه تخصيص داده شــده اســت كه همين روزها به 
حساب خانه احزاب واريز مى شود. ما در حال پيگيرى يارانه احزاب 

در سال 98 هستيم و تقاضاى ما هم 15 ميليارد تومان است.
موالنورى با اشــاره به مصوبات جلســه اخير كميســيون ماده 10

احزاب گفت:  گزارش مجمع عمومى و اصالح اساســنامه حزب 
انجمن روزنامه نگاران مسلمان و حزب عدالت طلبان ايران اسالمى 
بررسى و تصويب شــد اما گزارش مجمع عمومى احزاب انجمن 
اســالمى معلمان ايران، كانون فارغ التحصيــالن آذربايجان غربى و 
مجمع زنان اصالح طلب اســتان تهران به دليل نواقص در مدارك 

ارائه شده به جلسه بعدى موكول شد.

حذف 4 صفر اثر تعيين كننده اى بر تقويت پول 
ملى ندارد

 يك عضو شوراى پول و اعتبار گفت كه حذف چهار صفر اثر تعيين كننده اى 
بر تقويت پول ملى نخواهد داشت.

ــاره طــرح اصــالح نظــام  ــا ايســنا، درب محمدرضــا تابــش در گفت وگــو ب
پولــى كشــور كــه در قالــب حــذف چهــار صفــر از واحــد پولــى كنونــى و 
تعريــف واحــد پولــى جديــد و بازنگــرى در اقطــاع اســكناس و مســكوك 
در دســتور كار دولــت قــرار گرفتــه اســت، اظهــار كــرد: حــذف صفــر از 
ــردم  ــد م ــدرت خري ــش ق ــت افزاي ــد در جه ــران نمى توان ــى اي ــول مل پ
و تقويــت پــول ملــى كارســاز باشــد. البتــه ايــن اقــدام مى توانــد از 
ــر  ــى اث ــد، ول ــهيل كن ــى را تس ــى و مال ــالت پول ــدرى تعام ــى ق ــر مال نظ

ــدارد. ــى ن ــول مل ــت پ ــر تقوي ــده اى ب تعيين كنن

ضربه به 20 تيم وابسته به گروهك هاى تكفيرى 
در سال 97

 مديركل اطالعات اســتان كردســتان اعالم كرد كه در طول سال گذشته با 
ضربه به 20 تيم وابســته به گروهك هاى تكفيرى به ويژه داعش، بالغ بر 100 
نفر از عوامل عملياتى، پيشتيبانى مورد رصد و اقدام اطالعاتى قرار گرفته و هر 

گونه عمليات تروريستى و ايذايى آنها در نطفه خفه شد.
به گزارش ايلنا، مديركل اطالعات اســتان كردستان اظهار كرد: الزم مى دانم به 
عنوان يكى از خدمت گذاران در دستگاه اطالعاتى از مشاركت و همراهى همه 

جانبه مردم استان كردستان در اين راستا قدردانى نمايم.
وى گفت: تالش در راســتاى عملياتى كردن شــعار سال جارى از سوى همه 
اقشار مختلف مردم به ويژه مسئوالن و مديران يكى از نيازهاى ضرورى است 

و بايد در اولويت قرار داده شود.

رئيس جمهور قانون دائمى شدن مديريت خدمات 
كشورى را ابالغ كرد

 حجت االســالم حسن روحانى قانون دائمى شدن قانون مديريت خدمات 
كشورى را براى اجرا ابالغ كرد.

بــه گزارش ايلنا، رئيس جمهور «قانونه دائمى شــدن قانون مديريت خدمات 
كشــورى» را پس تصويب مجلس شوراى اسالمى براى اجرا به سازمان ادارى 

و استخدامى كشور ابالغ كرد.
براساس اين ماده واحده، قانون مديريت خدمات كشورى مصوب 8 مهر سال 
1386 با اصالحات و الحاقات بعدى از تاريخ انتضاى مدت اعتبار آزمايشــى 

آن دائمى مى شود.
اين قانون در جلســه علنى روز يكشنبه مورخ 26 اسفند 1397 مجلس شوراى 

اسالمى به تصويب رسيد.

ايران و جهان در هفته اى كه گذشت
مهدى آقايانى »

 در ستون رويداد هفته ،تالش خواهيم كرد اخبار مهم حوزه سياسى 
و بين المللى را در هفته اى كه گذشت به صورت مختصر بررسى كنيم.

 جزئيات بركنارى عمرالبشير در سودان 
در اين هفته، عمرالبشــير  رئيس جمهور ســودان با توجه به چند ماه 
تظاهرات پى درپى مردم اين كشور ،توسط نيروهاى ارتش بركنار شد، 
شــبكه ســى ان ان گزارش داد  كه مقامات نظامى اين كشور به محل 
اقامت وى رفتند و از او خواســتند با توجه به شــرايط پيش آمده از 
ســمت خود كناره گيرى كند او نيز شرايط بركنارى خود را پذيرفت. 
اين شــرايط در حالى به وجود آمده كه قيمت نان به سه برابر افزايش 

پيدا كرده و معيشت مردم با بحران روبه رو شده بود.
 نتانياهو مأمور تشكيل دولت صهيونيستى

 نتانياهو كه پيش تر، حزبش توانســته بود بيشترين آراء را از آن خود 
كنند، مسئوليت تشكيل دولت را بر عهده گرفت به گزارش يديعوت 
آحارونوت، رئيس رژيم صهيونيستى از رهبر ليكود (نتانياهو) خواست 
تا دولت جديد را تشــكيل دهد، پيش تر حزب ليكود توانســته بود با 
كســب 37 كرسى بر ائتالف آبى و سفيد به رهبرى بنى گانتس پيروز 

شود.
 نماينده روسيه، به جز ايران و روسيه همه كشورها بايد 

از سوريه بروند
 نماينده روسيه در سازمان ملل در اين هفته گفت كه فقط كشورهاى 
ايران و روســيه از طرف دولت قانونى اين كشور دعوت  و به سوريه 
رفتند، ديگر كشــورها بايد سوريه را ترك كنند. وى گفت: كه روسيه 
براى مقابله با تهديدات تروريســتى به اين كشور رفته است همچنين 
ايران نيز در اين كشور حضورى قانونى دارد.و دست آخر و در زمان 
مناسب روسيه و ايران پس از مشورت با دولت سوريه بايد اين كشور 

را ترك كنند.
 سفير جديد فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد

در اين هفته فيليپ تيبو ســفير جديد فرانســه، از سوى وزارت امور 
خارجه ايران احضار شــد، علت اين احضار، اظهارنظر توئيترى سفير 
فرانســه در واشنگتن است كه مدعى شــده بود بعد از پايان برخى از 
مفــاد برجام، ايران مجاز به غنى ســازى نخواهد بود كه اين رخداد با 
واكنش عباس عراقچى معاون سياســى وزارت خارجه روبه رو شد و 
طرف ايرانى خواستار توضيح دولت فرانسه در مورد اين اظهارات شد 
همچنين در اين ديدار سفير فرانسه ضمن تأكيد بر اجراى برجام، بيان 

كرد مراتب اعتراض ايران را سريعا به پاريس گزارش خواهد كرد.
 تصويب طرح مقابله به مثل با آمريكا 

در اين هفته كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس يك 
طرح دو فوريتى را براى مقابله با آمريكا به تصويب رســانيد. كليات 
اين طرح نيز در مجلس به تصويب رسيد. پيشتر آمريكا در يك اقدام 
خصمانه سپاه پاسداران جمهورى اســالمى ايران را جز سازمان هاى 
تروريســتى اعالم كرده بود به همين خاطر از طرف مجلس،  قانونى 
تصويب شد كه دولت جمهورى اسالمى ايران موظف است با توجه 
به ساختارهاى قانونى شــوراى امنيت ملى ايران در برابر اقداماتى كه 
از طرف آمريكايى ها، منافع ايــران را به خطر مى اندازد، اقدام متقابل 

صورت دهد.
 ديدار ظريف با اسد

در ايــن هفته ظريف، وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايران به 
سوريه سفر كرد و مورد استقبال بشار اسد، رئيس جمهورى اين كشور 
قــرار گرفت. در اين ديدار در مورد ابعاد مختلف روابط دو كشــور، 
گفت وگو شد از اصلى ترين اين رايزنى ها، نگرانى ظريف از وضعيت 
ادلب بودو ضمن اشــاره به تعهدات ايران، روسيه و تركيه عنوان كرد: 
مهمترين نتيجه اين نشســت ها اين بود كه هــر چه زودتر گروه هاى 

تروريستى خلع سالح شده و از ادلب خارج شوند.
 قطع همكارى هاى مســكو با سازمان آتالتيك شمالى 

(ناتو)
با توجه به رخدادهاى اوكراين در چند سال قبل و پيوستن شبه جزيره 
كريمه به روسيه، ناتو همكارى هاى نظامى خود را با مسكو به حالت 
تعليق درآورد در اين ارتباط رويترز به نقل از نماينده مســكو در ناتو 

اعالم كرد: ناتو ديگر رويكرد مثبتى نسبت به روابط با روسيه ندارد.
ايــن رويكرد با توجه به اظهار نظر يكى از مقامات ارتش آمريكا بيان 
شــد، كه گفته بود،فقدان ارتباطات ميان مســكو و واشنگتن مى تواند 

منجر به جنگ هسته اى شود.
18 هزار آواره ،174 نفر كشــته و 756 نفر زخمى،به 

دليل درگيرى هاى اخير ليبى
بــا توجه به درگيرى ها بين ارتش ملى ليبى به رهبرى خليفه حفتر با 
نيروهاى وابسته به دولت توافق ملى ،بر سر شهر طرابلس،تعداد زيادى 
آواره و كشــته شده اند.به گزارش آسوشــيتدپرس به نقل از سازمان 
بين الملل، تا هم اكنون 18 هزار نفر آواره شده اند و تعداد كشته ها به 

174نفر رسيده است. 

 رئيــس جمهور با بيان اينكه ســيل اخير 
در كشور مشكالت گســترده اى براى مردم 
ايجاد كرد و خسارت هاى زيادى به زيربناها، 
اراضى كشــاورزى و منازل مســكونى وارد 
نمود، تاكيد كرد: مردم مناطق ســيل زده ، به 
هيچ وجه نبايد نســبت به جبران خســارات 
نگرانى داشــته باشند چرا كه دولت با افتخار 
در اين مسير تالش خواهد كرد و با كمك هم 
و دست به دست يكديگر، خرابى ها را بهتر از 

گذشته خواهيم ساخت.
بــه گــزارش ايلنا، حجت االســالم حســن 
روحانى در جلسه هيأت دولت گفت: بسيار 
دشوار اســت كه مردم با از بين رفتن منازل 
و وســايل زندگى خود بخواهند مدتى را در 

چادر و يا خانه هاى اقوام زندگى كنند.
روحانى افــزود: جبران خســارت و تحمل 
آســيب ديدن و از بين رفتــن لوازم منزل كه 
گاهى حاصل تالش يــك عمر يك خانواده 

بوده، بسيار سخت است.
رئيــس جمهور با بيان اينكــه مردم ايران در 
درجه اول و دولت پس از آن، در اين امتحان 
الهى موفق بودند، خاطر نشان كرد: ملت ايران 
باالتريــن توفيق را در كمك و يارى يكديگر 
داشــتند و دولت با همه تــوان خود در اين 
عرصه گام نهاد و همه اقشــار و بخش ها اعم 
از امداد، هالل احمر، اورژانس، كميته امداد، 

نيروهاى مسلح و بسيج به صحنه آمدند.
روحانى با اشــاره به اينكــه در اين حادثه 
و  اقدامات  برخــى  مشــكالت،  عليرغــم 
كارهــاى گذشــته دولت نيز نمايان شــد، 
افــزود: بخــش بزرگى از اين ســيالب ها 
از مسير كانال كشــى و زهكشى هايى كه به 
منظور توســعه كشاورزى در دشت گرگان 
در دولت يازدهم و دوازدهم انجام شــده 

بود،  به سمت دريا هدايت شد.
رئيس جمهور ادامه داد: اين نشــان مى دهد 
كــه اقدامات عمرانــى و زيربنايى نه در روز 
عادى، بلكه در روزهاى سخت هم به كشور 

كمك مى كند.
روحانى با اشاره به اينكه بارندگى هاى اخير 

هر چند كه مشــكالتى را براى زندگى مردم 
ايجاد كرده و دولت هم براى جبران خسارات 
مشكالت فراوانى خواهد داشت، اما حيات را 
به كشور بازگردانده است، اظهار داشت: مردم 
در اين حادثه بسيار كمك هاى فراوانى كردند 
اما تعدادى معدود هــم بودند كه در فضاى 
مجازى بــه جاى آنكه كمــك كنند، روحيه 
مــردم را تخريب كردند كه بايد اين موارد را 
دنبال كرده و كســانى كه در اين ايام به ملت 
خدمــت كرده و آنهايى كه به مردم به نحوى 

ظلم كردند را شناسايى و مشخص كنيم.
روحانى بــا تقدير از اقدامات دســتگاه هاى 
اجرايى در اين ايام افزود: برخى از اقداماتى 
كه توسط دستگاه هاى اجرايى صورت گرفته 
شــايد نظير آن در دنيا وجود نداشــته باشد 
به گونــه اى كه در مدت 3 هفتــه از 4 هزار 
روســتايى كه دچار قطع آب شده بودند، 3

هزار و 900 روستا به شرايط عادى بازگشته 
و امروز تنها براى 2.5 درصد از روستاها اين 
مشكل وجود دارد؛ همچنين از 2 هزار و 352

روســتايى كه با قطع برق مواجه شد، امروز 

برق 2 هزار 333 روستا وصل شده است.
رئيس جمهور افــزود: اگر اين اقدامات را با 
ديگر كشــورهايى كه دچار اينگونه حوادث 
مى شــوند، مقايسه كنيم، مى بينيم كه اقدامات 
بسيار ويژه اى در بخش هاى مختلف از جمله 
جاده سازى و ايجاد پل هاى موقت انجام شده 

است.
روحانى با بيان اينكه عدم شيوع بيمارى هاى 
واگيردار، عليرغم مشكالت بزرگ در مناطق 
ســيل زده يكى از افتخارات كشــور بشمار 
مى رود، گفت: اين نشان مى دهد كه تالش و 
اقدامات بســيار خوبى در اين راستا از سوى 
هالل احمر، اورژانس و مراكز بهداشــتى و 
درمانى صــورت گرفتــه و موجب حيرت 

برخى از مراكز بهداشتى جهان شده است.
رئيس جمهور بــا قدردانــى از رهبر معظم 
انقالب بخاطر پاســخ به نامــه دولت براى 
اســتفاده از اعتبارات صندوق توســعه ملى 
جهت جبران خســارت ها و نيازى كه در اين 
بخش وجود دارد، گفت: مقام معظم رهبرى 
در ديدارى كه حضوراً خدمت ايشــان بودم، 

فرمودنــد كــه معتقدم  بايــد از صندوق در 
راستاى جبران خسارات مردم كمك شود.

رئيس جمهــور تأكيــد كرد: بايــد جايگاه 
هواشناسى كشور از لحاظ ســازمانى ارتقاء 
پيدا كند و به ســطح باالترى از لحاظ بودجه 
و امكانــات برســد، چرا كه هواشناســى با 
پيش بينى هاى دقيق مى تواند در پيشگيرى از 
وقوع اينگونه حوادث بسيار تاثيرگذار باشد.

روحانــى با بيان اينكه بايــد صنعت بيمه را 
براى اينگونه حوادث در آينده توسعه دهيم، 
گفت: دولت اين موضوع را با جديت دنبال 
كرده و بيمه به گونه اى توسعه خواهد يافت 
كه در ســال هاى آينــده و در چنين حوادثى 
مشــكالت بســيار كمتر بوده و در ادامه بايد 
به نقطه اى برســيم كه زمانى كه اين حوادث 
بوجود آمد، مردم هيچ نگرانى نداشــته باشند 
و بــه راحتى براى جبران خســارات به بيمه 

مراجعه كنند.
رئيس جمهور تأكيد كرد: راه حل اساســى در 
اين گونه حوادث صنعت بيمه اســت و بايد 

تقويت شده و گسترش يابد.

 هيــچ وقت در امور داخلى كشــورها 
و روابــط بين المللــى كشــورها دخالت 
نمى كنيم امــا تمايل خود را اعالم خواهيم 
كرد. ما به عنوان جمهورى اســالمى ايران 
دوســت داريم تمام كشــورهاى همسايه 
روابط خوب و رو به جلويى با هم داشــته 

باشند.
وزيــر امــور خارجه در نشســت خبرى 
مشــترك با چاووش اوغلو وزير خارجه 
تركيه در پاسخ به سوالى درباره اينكه شما 
در سوريه بوديد و با رئيس جمهور سوريه 
صحبت كرديد  آيا پيام آشكارى  از سوريه 
به تركيه يا از اردوغان به سوريه داشتيد و 
اينكه نتيجه مذاكرات آستانه به كجا رسيده 
و چــه آمادگى هايى از ســوى تركيه براى 
شرق فرات وجود دارد؟، گفت: من با بشار 
اسد ديدار داشتم و گزارشى از گفت وگوى 
خود را به آقاى اردوغان ارائه خواهم داد. 

ما به عنوان جمهورى اسالمى ايران دوست 
روابط  همســايه  كشــورهاى  تمام  داريم 
خوب و رو به جلويى با هم داشته باشند.

به گــزارش ايلنا، محمدجواد ظريف تاكيد 
كرد: هيچ وقت در امور داخلى كشورها و 
روابط بين المللى كشورها دخالت نمى كنيم 

اما تمايل خود را اعالم خواهيم كرد.
وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: 
درمورد كميته قانون اساســى ما به عنوان 
جمهورى اسالمى ايران و سوريه و تركيه 
گفت وگوهاى خوبى داشــتيم همچنين با 
نماينده سازمان ملل رايزنى كرديم. سوريه 
هم به طور جداگانه با نماينده سازمان ملل 

متحد گفت وگوهايى داشته است.
وى افزود: اميدواريم دو موضوع كه براى 
آغاز كار كميته قانون اساســى مهم است 
هرچه ســريعتر حل و فصل شــود. يكى 
تركيب كلى كميســيون است و دوم اصول 

حاكم بر كار كميسيون. اما جزئيات را بايد 
خود مردم سوريه تصميم بگيرند.

ظريف خاطرنشان كرد: جلسه آينده روند 
آســتانه در طول روزهاى بعد در قزاقستان 
برگــزار خواهد شــد و مــا اميدواريم با 
همــكارى دوســتان خود و با مشــاركت 
ســوريه  بتوانيم اين را يــك مرحله و يك 

گام به جلو برويم.
وى اظهار داشــت: در پاسخ به سوال سوم 
مــا از نگرانى دوســتان تركيه اى نســبت 
بــه تهديدها اطــالع داريم. همــواره به 
دوســتانمان در منطقه اعالم كرديم بهترين 
راه براى امنيت، اســتقرار نيروهاى سوريه 
و تركيــه و دورى از حركات تروريســتى 
عليه مردم تركيه و ســوريه اســت. امنيت 
و آرامش مردم تركيه براى ما مهم اســت 
و همكارى هاى خوبــى هم در اين باره با 

هم داشتيم.

رئيس جمهورى در جلسه هيأت دولت:

مردم نگران نباشند، با كمك هم 
خرابى ها را بهتر از گذشته مى سازيم

ظريف:

هيچ وقت در امور داخلى كشورها دخالت نمى كنيم
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زمان برگزارى كنكور تغيير نمى كند
 معاون آموزشــى وزارت علوم با تاكيد بر اين كه برنامه اى براى تغيير زمان 
برگــزارى كنكور 98 نداريم گفــت: اين آزمون در زمان اعالم شــده برگزار 

شد. خواهد 
مجتبى شريعتى نياســر در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، ضمن اعالم اين مطلب اظهار 
كرد: برنامه اى براى تعويق زمان برگزارى آزمون سراسرى 98 در وزارت علوم وجود 

ندارد گفت: اين آزمون در موعد مقرر برگزار خواهد شد.
وى در ادامه تاكيد كرد: موضوع تعويق زمان برگزارى كنكور 98 در شــوراى سنجش 
و پذيرش مطرح نيســت و همان طور كه عنوان شــد زمان برگزارى اين آزمون تغيير 

نمى كند.

تكذيب شيوع وبا و شپش در مناطق سيل زده
 رئيس مركز مديريت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت ضمن تكذيب طغيان هر 
گونه بيمارى هاى اســهالى و پوستى در مناطق سيل زده، در عين حال بر لزوم رعايت 
بيش از پيش موارد بهداشتى از سوى مردم به دنبال گرم تر شدن هوا و وضعيت شكننده 

شرايط بهداشتى تاكيد كرد.
محمد مهدى گويا در گفت وگو با ايســنا و در پاسخ به ســوالى درباره بيمارى هايى 
نظير وبا و شــپش در مناطق سيل زده، ضمن رد شايعاتى مبنى بر شيوع اين بيمارى ها 
در مناطق ســيل زده،  افزود: بى ترديد اين دستاورد ثمره تالش صدها نفر از نيروهاى 
بهداشــتى و همكاران شركت آب و فاضالب شــهرى و روستايى و مقامات مسئول 

محلى است كه توانسته اند سالمت آب آشاميدنى مردم را تامين كنند.

تماس تلفنى براى صدور كارت هوشمند بيمه سالمت، 
كالهبردارى است

مديركل حراست سازمان بيمه سالمت گفت: بيمه سالمت هيچ گونه بازاريابى تلفنى 
نداشته و تماس هاى تلفنى با محتواى صدور كارت هوشمند يا بيمه تكميلى سالمت، 

كالهبردارى بوده و به هيچ عنوان مورد تاييد سازمان بيمه سالمت نيست.
محمد منتقمى راد در گفت وگو با ايرنا درباره تماس تلفنى برخى شركت ها با مردم و 
پيشــنهاد ارائه كارت بيمه افزود: خدمات سازمان بيمه سالمت در كل كشور از طريق 
دفاتر پيشــخوان ارائه مى شــود و هيچ گونه تماس تلفنى براى ارائه خدمت با بيمه 
شدگان يا ســاير افراد برقرار نمى شود. در نتيجه با شــركت هايى كه از عنوان بيمه 

سالمت سوءاستفاده كرده و با مردم تماس تلفنى برقرار مى كنند.

كودكان هراسيده از سيل را دريابيم
 به چشــمان نگرانى كودكانى فكر مى كنم كه آن همه آب را يكجا 
نديده اند و به اضطرابى كه حاال صداى بارانى ماليم هم به جانشــان 
مى اندازد. اگر خوش شــانس باشند و عزيزى را در اين سيل از دست 

نداده باشند، هراس سيل حاال حاالها با آنان است.
بال كه مى آيد هر كس به اندازه خودش مى ترســد و نگران مى شــود. 
اما كودك كه باشــى بال هولناك تر اســت. همه دنيايت، خانه  است و 
همه پناهت آغوش مادر و پدر. اگر معناى ســيل براى همه، خانه اى 
ويران شده باشد براى كودك دنيايى است به گل نشسته و پدر و مادرى 
كه اگر مانده باشند، حواسشان به بدبختى از دست رفتن خانه و زندگى 

پرت پرت است.
يادمان باشــد اگر وضعيــت در منطقه اى بحرانى گزارش مى شــود، 
وضعيت روح و روان ساكنانش بحرانى تر و وضع كودكان در اين ميان 
به مراتب بدتر است. كودكان پا به پاى بزرگساالن با بدنى آسيب پذيرتر 
و روانى حساس تر وقايعى را تجربه مى كنند كه آثارش مى تواند بر همه 

سال هاى بزرگساليشان چون ابرى تيره سايه بيافكند.
شــايد نتوان انتظار داشــت كه همانند كشورهاى پيشــرفته به همراه 
نخســتين محموله هاى امدادى، گروه هــاى روان درمان گر به مناطق 
ســيل و زلزله زده اعزام كنيم. اما مى توان در قالب گروه هاى كوچك 

سرگرمى، حواس هراسيده كودكان را از فاجعه رخ داده، پرت كرد.
در روزنامه فرانســوى مى خواندم كه نخســتين مطالبــه مردم پس از 
آتش سوزى در آپارتمانى كه پيش از حادثه و آسيب ديدن كسى تخليه 
شــده بود، اين بود كه گروه امداد روانى براى كودكان محل كه شاهد 

حادثه بوده و ترسيده اند مستقر شوند.
«لنور ســى تر» (Lenore C. Terr) روانشناســى كــه در زمينه 
آسيب هاى بعد از استرس كار كرده است در مقاله «آسيب هاى كودكى؛ 
مرورى اجمالى و بررســى كلى» در مــورد مواجهه كودك با بالياى 
طبيعى، از شــكافى سخن مى گويد كه به ناگاه در زندگى عادى پديد 
مى آيد و در جريان آن تحريك روانى از آستانه تحمل فيزيكى، روحى 
و روانى فرد بيشــتر مى شود. زمان و مكان چنان در تعليق «فرا زمانى» 

قرار مى گيرد كه ديگر حال، گذشته و آينده قابل تشخيص نيست.
«هلــن رومانو» (Hélène Romano) فرانســوى در مورد لزوم 
رســيدگى ســريع به كودكان و نوجوانان پس از وقايعى كه به طور 
گســترده آنان را دچار اضطراب مى كند، معتقد است: فشار روانى كه 
مى تواند به فروپاشــى منجر شود، انسان را به انديشيدن در مورد دليل 
واقعه رخ داده وامى دارد. در اين ميان هرچه ســن كمتر باشــد، منابع 

عاطفى و شناختى كمترى براى در تحليل و درك دليل وقايع دارد.
وقتــى اين واقعيت كه ظرفيت روحــى و روانى هر فرد در مواجهه با 
ســختى ها، درك و هضم آن متفاوت اســت را بگذاريم كنار كودكى 
كه نخســتين تجربه هاى زيســتن را مى گذراند، آنوقت هراس واقعه 
از ديــدگاه كودكان قابل لمس مى شــود. كودكانى كــه تجربه امروز، 
فردايشان را مى ســازد و ترس و وحشت امروز اگر چاره اى براى آن 

انديشيده نشود، منشا فوبياى بزرگسالى شان خواهد شد.
حاال كه آب كم كم در مناطق سيل زده فرو مى نشيند، بايد حواسمان به 
ترومايى باشد كه اندك اندك در روح كودكان آسيب ديده باال مىگيرد. 

برايشان فردايى بى هراس سيل و باد و باران بسازيم.
*فائزه طاهرى

دبير شوراى انقالب فرهنگى عنوان كرد
70 درصد شغل هاى موجود تا سال 2025

 از رده خارج مى شوند
 دبير شــوراى انقالب فرهنگى با تاكيد بر اين كه 40 ســال اســت 
كشــور در شــرايط تحريم قرار دارد گفت: خوشبختانه در اين شرايط 
قدرتمندترين و بيشترين رشد را در حوزه علم و فناورى داشتيم و الزم 
است دانشگاه ها با ايجاد تحول عميق در رشته هاى تحصيلى كشور را به 

سمت توسعه يافتگى و خروج از شرايط فعلى هدايت كنند.
به گزارش ايســنا، ســعيدرضا عاملى، با تاكيد بر اينكه كشور ما 40 
ســال اســت كه در شــرايط تحريم قرار دارد گفت: 40 سال است 
در ســخت ترين شــرايط قرار داريم اما خوشــبختانه بر اين شرايط 
قدرتمندترين رشد در حوزه علم و فناورى داشته ايم و مهمترين رشد 
كشــور نيز در اين حوزه بوده اســت و امروزه منابع انسانى كشور به 
قدرتمندترين منبع تبديل شده است و اگر عقب افتادگى هايى وجود 

دارد در بخش علم و آموزش نيست.
وى در ادامه ضعف اقتصادى را بزرگترين چالش كشور عنوان كرد و 
گفت: اگر اين موضوع اصالح شود بسيارى از امور ذيل آن به تناسب 

اصالح خواهند شد.
دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى با تاكيد بر اينكه ما در حوزه علم و 
فناورى با چالش عدم تناسب شغل با فارغ التحصيالن برخى رشته ها 
مواجه هستيم گفت: متأسفانه در برخى رشته ها اين عدم تناسب 7 تا 
70 درصد است و اين عدم تناسب حتى در رشته نظير معمارى به 17 

درصد مى رسد و بايد تناسبى بين رشته ها و شغل ايجاد شود.
 70 درصد شغل هاى موجود تا سال 2025 از رده خارج 

مى شوند
دكتر عاملى با تاكيد بر اينكه 70 درصد شغل هاى موجود تا سال 2025 
از رده خارج مى شــوند، گفت: اين اتفاق به دليل حضور فناورى هاى 
نوين صورت مى گيرد و اگر چه تأثيرات آن به حوزه دانشگاه و صنعت 
وارد شــده است بنابراين ما بايد بتوانيم فناورى ها جديد را راه اندازى 
نمايم. اين در حالى است كه متأسفانه در كشور ما دانشگاه ها با همان 
سنت چندين ســاله پيش مى روند و هنوز برخى رشته هاى مهم نظير 
علم عمومى فضاى فناورى جديد را نداريم به همين دليل بايد تحول 

گسترده و كيفى در حوزه علم و فناورى اتفاق افتاد.

شوت ورزشى: امتياز با شانس 
 مگه مى شه، مگه داريم

شهروند: خداحافظى با آيفون
Good bay

سياست روز: بحران غافلگيرى مديران در سيل 
 بحران نبود كه، يك چالش بود و تمام شد 

جام جم: نيازهاى نامرئى سيل زدگان كدامند 
 همان هايى، كه اآلن باهاش دارن دست و پنجه نرم مى كنند

همدان پيام: آخر تابستان افتتاح موزه ميدان شهر 
 مطمئنيد آخر تابستان يا اين هم وعده سر خرمن

اسكناس: بازار موبايل در كما 
 كما خوبه در حال اغماست! 

فرصت امروز: گذر 24 ماهه از ريال به تومان 
 آخرش كه چى؟

صنعت: جمع و تفريق در سيل 
 ضرب و تقسيم در بى خيالى مسئولين 

جام جم: يك جو درايت بهتر از يك خروار روايت
 اينو موافقم!

اعتماد: بنزين دو نرخى مى شود
 چرا دو نرخى، گران مى كردن ما كه عادت داريم

همدان پيام: كاهش ميزان خالص ازدواج 
 يعنى چى؟

ايران: جوانان برند هستند چرا مى گوييد سياهى لشگر 
 بله ديگه وقتى كســب و كارى نداشته باشن از ديد برخى هم 

ميشن سياهى لشگر!!!
اطالعات: دوچرخه ها روى پل هاى عابر پياده مى روند 

 بدون شرح!!
ثروت: تراژدى گرانى در ماه رمضان 

 تراژدى چرا، اين رواله مگه عادت نكردين! 
صداى زنجان: ثبت هزار و 400 كودك همسرى در زنجان 

 عيب نداره بچه بچه با هم بزرگ مى شن

پرداخت حقوق فروردين بازنشستگان 
كشورى با 400 هزار تومان افزايش

 مديرعامــل صندوق بازنشســتگى كشــورى از پرداخت حقوق 
فروردين ماه بازنشســتگان اين صندوق به همــراه با400 هزار تومان 

افزايش حقوق على الحساب خبر داد.
به گزارش ايســنا، سيد ميعاد صالحى با اعالم اين خبر گفت: با تالش 
همكاران صندوق بازنشستگى و تعامل سازمان برنامه و بودجه و خزانه 
كل كشــور، حقوق فروردين ماه 98 تمام بازنشســتگان اين صندوق 
برمبناى حقوق سال قبل به همراه 400 هزار تومان على الحساب عصر 

روز گذشته (سه شنبه) به حساب اين افراد واريز شده است.
صالحى با بيان اينكه پرداخت به موقع حقوق بازنشســتگان فرهيخته 
صندوق بازنشســتگى كشورى يك اولويت براى همه ما است، اظهار 
كرد: با توجه به اينكه دستورالعمل و ابالغ دولت براى مشخص شدن 
فرمول افزايش حقوق بازنشســتگان تحت پوشش و در نتيجه صدور 
احكام جديد هنوز مشــخص نشده اســت، با نظر مثبت دولت مبلغ 
400 هزار تومان براى تمامى بازنشســتگان و موظفين تحت پوشش 

پرداخت شد.
بــه گــزارش اداره كل روابط عمومــى و امور بيــن الملل صندوق 
بازنشستگى كشورى، وى تصريح كرد: پس از ابالغ دولت و مشخص 
شــدن فرمول نهايى افزايش حقوق كه اطالع رســانى كامل آن انجام 
خواهد شــد، احكام صادر و افزايش قطعى حقوق سال جارى از اول 

فرودين 1 / 1 / 98 اعمال خواهد شد.

تصويب اليحه حمايت از محيط بانان 
تا دو ماه آينده

 معاون توســعه مديريت، حقوقى و امور مجلس سازمان حفاظت 
محيط زيســت گفت: اليحه حمايت از محيط بانان از سوى سازمان 
حفاظت محيط زيســت به مجلس شوراى اسالمى ارسال شده است 
و ان شــاء ا... تا دو ماه آينده اليحه حمايت از محيط بانان در مجلس 
تصويب خواهد شد و اميدواريم كه بتوانيم كه با تصويب اين اليحه از 

محيط زيست خودمان بهتر محافظت كنيم.
به گزارش ايسنا اصغر دانشيان در مراسم اختتاميه هجدهمين نمايشگاه 
بين المللى محيط زيست گفت: نوآورى هايى كه در اين نمايشگاه نشان 
داده شد، باعث مى شود كه توجه به محيط زيست در جامعه زياد شود 
و سازمان حفاظت محيط زيست براى حفاظت از انفال الهى و محيط 

زيست 138 نفر شهيد را تقديم كرده است.
دانشــيان افــزود: در حادثه ســيل فروردين ماه امســال كه موجب 
خسارت هاى جانى و مالى به تعدادى از هموطنان ما در بعضى استان ها 
شد، دست درازى هاى ما به طبيعت و از بين بردن جنگل ها و تخريب 
مراتع باعث شــد تا شــدت اين حادثه ها بيشتر شوند كه همه اينها از 

عملكردهاى اشتباه و رفتار غلط ما با طبيعت است.
وى اضافه كرد: در كشــورهاى پيشرفته اگر تماشاگران فوتبال پس از 
پايان بازى ورزشگاه را تميز مى كنند به دليل اين است كه فرهنگ سازى 
براى حفاظت از محيط زيست از پايه در مدارس به آنان آموزش داده 

شده مى شود و براى مقوله محيط زيست ارزش بااليى قائل هستند.
دانشــيان در ادامه گفت: اگر در مورد پسماند، دولت كارى نكند، در 
آينده نه چندان دور، زندگى براى ساكنان شمال كشور غيرقابل تحمل 

خواهد شد.

 فصل بهار براى همه سنين، به ويژه براى 
ســالمندان و صاحبان مزاج ســرد و خشك، 
مناســب ترين فصل زندگى محســوب مى 
شود. در فصل زمستان دستگاه گوارش قوى 
تر مى شود و به دليل نياز بدن به انرژى بيشتر 
براى مقابله با سرما، انسان غذاى بيشترى مى 
خورد در نتيجه فضوالت و مواد زائد بيشترى 
در بدن توليد مى شــوند كه به دليل سرماى 
زمستان، كاهش فعاليت هاى بدنى و كاهش 

تعريق امكان تحليل و دفع پيدا نمى كنند.
يكى از كارشناســان طب سنتى استان، گفت: 
در فصــل بهار به علت گرمــاى معتدلى كه 
ايجاد مى شــود، مواد زائد رقيق شــده و در 
بدن پخش مى شــود و اگر بــدن نتواند آنها 
را به طور كامل دفع كند، باعث بيمارى هاى 

خطرناكى مى شود.
شادى اميدى در گفتگو با ايسنا، بيان كرد: مواد 
زائدى كه در زمستان، در بدن ايجاد مى شود، 
به سوى اندام هاى ضعيف مانند كشاله هاى 
ران و زير پوست، بطن هاى مغزى، غشاهاى 
مغزى، بينى، مفاصل و ... جارى مى شــوند 
و بدن را مســتعد ابتال به بيمارى هايى مانند 
دمل هــا و ورم هاى حلــق، زكام، گرفتگى 
صدا، سرفه، حساســيت هاى فصلى"رينيت 
آلرژيك"، درد و ورم هاى مفصلى، وسواس 

سوداوى و حتى صرع و سكته ها مى كنند .
وى با بيان اينكه ، كســانى كه در زمستان به 
ســبب پرخورى و كم حركتى دچار انباشت 
مواد زايد در بدن شــده اند، در بهار بيشــتر 
بيمار مى شــوند، ادامه داد: بهترين زمان آغاز 
پاكسازى بهاره، آغاز بهار طبى، يعنى روزهاى 
پايانى زمســتان و روزهاى نخست فروردين 

ماه است كه آب و هوا بهارى مى شود.
اميدى با اشــاره به اينكــه،  اندام هاى هدف 
در پاكســازى بهاره، كبد، كليه ها و روده ها 
هستند، اظهار كرد: براى پاكسازى مى توان از 
روش هاى سنتى و مرسوم ايجاد لينت مزاج، 
مانند خــوردن آش هاى ملين بهره برد يا در 
صورت توصيه پزشك متخصص طب ايرانى، 

از داروى مسهل استفاده كرد.
وى تأكيد كرد: افرادى كه به هيچ يك از شيوه 
هاى پاك سازى اخالط و سموم بدن عادت 
ندارند، بايد در فصل بهار مقدار غذايشان را 
نســبت به فصل هاى ديگر كمتر كنند تا مواد 

زائد و سموم كمترى در بدن انباشه شود.
وى با اشــاره به ايــن مطلب كــه پرهيز از 
نوشــيدنى هاى گرمى بخش و يا بسيار ترى 
بخش مانند شــربت هاى بسيار شيرين كه از 

انگور يا خرما تهيه شــده باشند شير و دوغ 
زياد و ... نيز موثر است، افزود:  پرهيز از زياد 
خوردن غذاهاى مولد خون مانند شيرينى ها، 
كيك و خامه زياد و كم كردن معقول مصرف 
انواع گوشت بايد دربرنامه غذايى افراد لحاظ 

شود.
وى با بيــان اينكه، در متون طــب ايرانى از 
غذاهايى مانند آش، بورانى اســفناج، بورانى 
شبدر و يونجه، كاهو سكنجبين، سمنو، آش 
شــبدر و قره قروت به عنوان بهترين و سبك 
ترين غذاهاى ايرانى براى فصل بهار نام برده 
شده است، تصريح كرد: مصرف اين خوراك 
ها موجب پاكسازى خون، تقويت اعصاب و 
قواى بدن شــده، همچنين مصرف حبوباتى 
ماننــد ماش، نخود فرنگى و جو نيز توســط 

حكماى طب ايرانى توصيه شده است.
اميدى اظهــار كرد: پرهيز از مصرف غذاهاى 
چرب و سرخ كردنى، پرهيز از پرخورى، بر 
هم خورى و با هــم خورى، كاهش مصرف 
خوراكــى هاى تلخ و تند و شــور و تيز كه 
همگى مزاج گرم دارند، پرهيز از ادويه هاى 
تند، پرهيز از خوردن ميوه هاى لطيف و ترى 
بخش مانند خيار و هندوانه، مصرف نوشيدنى 
هاى خنك مانند شربت ريواس  و عرق هاى 
گياهان بهاره چون شــاهتره، كاسنى و خرفه، 
بايــد در برنامه غذايى بهاره افراد مورد توجه 

قرار بگيرد.
وى بــا بيان اينكه، پرهيز از نوشــيدن آب با 
معده خالى و ناشــتا، پرهيــز از جنبش هاى 
بيــش از حد بدنى و انجــام ورزش معتدل، 

پرهيز از جنبش هاى زياد روانى، چون خشم 
و اضطراب و پوشــيدن لباس هاى لطيف و 
ســبك مانندلباس هاى كتانى وپنبه اى و كم 
كــردن روانداز نيز در فصل بهــار بايد مورد 
توجه قــرار گيرد، گفت: پرهيــز از حمام يا 
سوناى خيلى گرم، جلوگيرى از بروز يبوست 
و رعايت بهداشت غذايى و پرهيز از مصرف 
ميوه و سبزيجات نشسته به ويژه در طول سفر 

نيز بسيار حائز اهميت است.
اين كارشناس در خصوص بيمارى هاى شايع 
در اين فصل، ذكر كرد: حساسيت ها و آلرژى 
هاى فصلى، بيمارى هاى ويروسى كودكان ، 
عطسه بهاره ، خارش گلو و پوست از جمله 

آسيب هاى جسمانى در اين فصل است.
وى در خصوص راه هاى درمان آلرژى هاى 
اين فصل، توصيه كرد: به مدت ســه روز از 
ماءالشــعير طبى سنتى استفاده كنيد و در اين 
مدت غذاى ديگرى نخوريــد، در پايان اين 
رژيم غذايى سه روزه فرد بايد تا چند روز از 
سبزى هاى پخته، بدون ادويه و كم حجم به 

عنوان غذا استفاده كند .
اميدى با بيان اينكه براى درمان عطســه هاى 
زياد ناشــى از حساســيت فصلى مى توانيد 
روزى دو بــار با روغن بنفشــه درون حفره 
هــاى بينى و روى پيشــانى خــود را چرب 
كنيد، ذكر كرد: بــراى درمان خارش گلو نيز 
مى توانيد چند گرم گل بنفشه و شكرتيغال را 
در دو ليوان آب ريخته و روى حرارت ماليم 
بجوشانيد تا يك ليوان آن باقى بماند، سپس آن 
را صاف كرده و شب پيش از خواب ميل كنيد.

وى بــا بيان اينكــه، كودكان در مقايســه با 
بزرگســاالن سيســتم ايمنى و مزاج ضعيف 
تــرى دارند، توضيح داد: پاكســازى بهاره و 
رعايت تدابير طب ســنتى، كودكان را از ابتال 
به بيمارى هاى ويروســى چون آبله مرغان، 
اوريون، ســرخك و ســرخجه در امان نگه 

مى دارد.
وى بــه والديــن توصيه كــرد: دراين فصل 
كودكان را از غذاهاى پرادويه، ترشــيجات، 
غذاهاى محرك و خوراكى هايى كه طبيعت 
ســردى دارند دور نگه داشــته و از يبوست 
آنان با مصرف مواد غذايــى مانند آلو بخارا 

جلوگيرى كنند.
اميدى بــا بيان اينكه، زمينــه ژنتيكى ابتال به 
آلرژى بايد در فرد وجود داشــته باشد، اظهار 
كرد: عالئم ابتال به آلرژى از سنين پايين خود 
را نشــان داده و با افزايش سن متفاوت شده 

و تغيير مى كند.
اين كارشناس طب سنتى، با بيان اينكه به غير 
عفونت هاى  كهير،  پوستى،  حساسيت هاى  از 
باكتريايى و ويروســى از جمله بيمارى هاى 
اين فصل است، يادآور شد: استفاده از اماكن 
عمومــى و عدم رعايت نكته هاى بهداشــتى 
باعث شــيوع اين بيمــارى هــا و زگيل و 

زردزخم مى شود.
اميــدى در پايــان تأكيد كــرد: در اين فصل 
اســتفاده از كرم هاى ضد آفتاب و مرطوب 
كننــده و مصرف ويتامين هاى B  و C بايد 
در برنامه روزانه افراد قرار گرفته و در استفاده 

از آن ها تنبلى نكنند.

توصيه هاى سالمتى در فصل بهار

 معاون موسسه بنياد بيماران خاص استان 
همدان از تحت پوشش قراردادن  7 هزار و 

500 بيمار خاص و صعب العالج خبر داد.
مجيــد زرين فــر در گفت و گو با ايســنا، 
در تشــريح فعاليت اين بنياد، بيان كرد: در 
گذشــته بنياد حمايت از بيمــاران خاص، 
تمامى بيمارى ها را تحت پوشش و حمايت 
خود قرار مى داد اما امروزه به دليل تعدد در 
بيمارى ها و ايجاد انجمن هاى جداگانه براى 
حمايت از بيمــاران مربوطه،  اين بنياد تنها 
بيمارى هاى صعب العالجى مانند ســرطان، 
ديابت، هپاتيت و صرع را تحت حمايت و 

رسيدگى خود قرار داده است.
وى از وجود 3 هزار و 500 بيمار ســرطانى 
در اســتان همدان خبرداد و گفت: بيماران 
سرطانى بيشترين اعضاى تحت حمايت اين 
بنياد را شامل مى شوند؛ شيوع انواع سرطان 
در استان ها، متفاوت است از اين رو سرطان 
سينه، خون و روده به ترتيب از شايع ترين 

نوع اين بيمارى در بين هم استانى ها است.
زرين فر بــا بيان اينكه هزينه تنها يك دوره 
درمانى بيمــاران عضو اين بنيــاد 5 تا 50

ميليون تومان بسته به تعداد جلسات درمان 
متغير اســت، مطــرح كرد: متاســفانه بيمه 
ها حمايت مناســبى را از اين بيماران نمى 
كنند؛ اين به شكلى است كه در بيشتر مراكز 
درمانى از پذيــرش دفترچه بيمه آنها امتناع 
كــرده و هزينه هاى ســنگينى را بر بيماران 

متحمل مى شــوند؛ اين درحاليست كه 60
درصد بيماران عضو اين بنياد، روســتائيانى 

هستند كه توان مالى ضعيفى را دارند.
وى با بيان اينكه بيمه ســالمت هيچ كمكى 
به هزينه درمان بيمــاران اين بنياد نمى كند، 
عنــوان كرد: بيمارانى كه دفترچه بيمه تامين 
اجتماعى و يا نيروهاى مســلح را دارند به 
نسبت از شرايط درمانى بهترى برخورد دار 

هستند.
معاون موسســه بنياد بيمارن خاص اســتان 
همدان با اشــاره به وجــود مراكز درمانى 
رايگان براى بيماران عضو اين بنياد، افزود: 
هزينــه درمان بيماران خــاص در برخى از 
اســتان ها همانند زنجان رايگان است؛ اين 
درحاليست كه در اســتان همدان تنها يك 
مركز درمانى ( درمانگاه مهديه ) درصدى از 
هزينه راديوتراپى و پرتودرمانى را به بيماران 

عضو اين بنياد تخفيف مى دهد.

 مســئول بهداشت محيط حرفه اى مركز 
بهداشت شهرستان همدان از معدوم سازى 
3 هــزار و 15 كيلوگرم لبنيــات غيرقابل 
مصرف طى ايام نوروز در همدان خبر داد.

حســين خالقى مجــد در گفت وگــو با 
فــارس با بيــان اينكه طرح ســالمت 
نــوروزى مركز بهداشــت شهرســتان 
همدان تا 20 فروردين ماه ادامه داشــت 
اظهار كرد: در اجراى اين طرح 2 هزار 
و 495 مــورد از مراكز تهيــه، توزيع، 
عرضه و فروش مواد غذايى حســاس 

بودند. زيرپوشش 
وى با اشــاره بــه اينكه 2 هــزار و 156
مكان حســاس، 11 مكان بين راهى و 94

سامانه آبرسانى زير پوشش بهداشت بودند 
گفــت: 4 هزار و 756 مركز، مكان عمومى 
و ســامانه هاى آبرســانى و عرضــه قليان 

زيرپوشش قرار گرفته بودند.
مســئول بهداشــت محيط حرفه اى مركز 
بهداشت شهرستان همدان با بيان اينكه در 
طــول اجراى اين طــرح از 5 هزار و 314

مركز تهيه، توزيع، عرضــه و فروش مواد 
غذايى حســاس بازديد شد افزود: بازرسى 
از 919 مكان عمومى حساس در ايام نوروز 

انجام شد.
خالقى مجــد از 6 هزار و 362 مورد بازديد 
مراكز مختلف در طرح ســالمت نوروزى 
خبــر داد و افزود: در ايــن ايام 103 مورد 

اخطار نواقص بحرانى بــراى مراكز تهيه، 
توزيع، عرضه و فروش مواد غذايى صادر 

شده است.
وى بــه صدور  14 مــورد اخطار نواقص 
بحرانى بــراى اماكن عمومى اشــاره كرد 
و گفت: ســه اخطار نواقص بحرانى براى 
اماكن بين راهــى و در مجموع 120 اخطار 
بحرانى براى واحدهاى متخلف صادر شده 

است.
وى از معرفــى دو مكان بين راهى متخلف 
بــه مراجع قضايى خبــر داد و گفت: 129
واحــد نيز به دادگاه معرفــى و 120 مركز 
تهيه، عرضه و فروش مواد غذايى تعطيلى 

موقت شدند.
خالقى مجد با اشــاره تعطيلى موقت هفت 
مــكان عمومــى و دو مــكان بيــن راهى 
خاطرنشان كرد: در مجموع 129 مركز زير 

پوشش تعطيل موقت شدند.

بيماران سرطانى 
در سايه سرد بى توجهى

3هزاركيلو لبنيات فاسد درهمدان
معدوم  شد
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رفع تاريكى ايستگاه راه آهن همدان در انتظار
 انشعاب اصلى برق

 شــهروندان معتقــد بودنــد ايســتگاه راه آهــن بــه شــهر بســيار دور بوده و دسترســى 
بــه آن ســخت اســت عــالوه بــر ايــن شــرايط ســخت عبــور و مــرور، مســير ناامــن، 
ــگام شــب اســتفاده از زيرســاخت ريلــى را ســخت  جــاده باريــك و طوالنــى در هن

كــرده اســت.
ــرد: ايســتگاه راه آهــن  ــار ك ــل راه آهــن غــرب كشــور اظه ــن اســاس مديرعام ــر اي ب
ــردارى شــده  ــه كاره بهره ب ــه صــورت نيم ــل نشــده و ب ــل تكمي ــه طــور كام ــوز ب هن

اســت.
روح ا... تقــى زاده گفــت: تاريكــى ايســتگاه راه آهــن بــه ايــن دليــل اســت كــه هنــوز 
انشــعاب اصلــى بــرق ايســتگاه داده نشــده اســت و انشــعاب كنونــى جوابگــوى آن 

ــرق داده شــود، مشــكل روشــنايى حــل مى شــود. نيســت، اگــر انشــعاب اصلــى ب
وي بيــان كــرد: تاريكــى ايســتگاه بــه ايــن دليــل اســت كــه هنــوز انشــعاب اصلــى 
ــر  ــت، اگ ــوى آن نيس ــى جوابگ ــعاب كنون ــت و انش ــده اس ــتگاه داده نش ــرق ايس ب

ــود. ــل مى ش ــنايى ح ــكل روش ــود، مش ــرق داده ش ــى ب ــعاب اصل انش
ــه فــارس گفــت: ســاخت  ــز ب ــه ســطح شــهر ني وى در خصــوص دورى ايســتگاه ب
ايســتگاه در شــهر نيــز در انتظــار كميســيون مــاده 5 اســت، هرچنــد اكنــون ســاخت دو 

قطعــه آغــاز شــده و قطعــه ســوم نيــز منتظــر مناقصــه اســت.
ــز در  ــن ني ــاده راه آه ــض ج ــد: تعري ــادآور ش ــور ي ــرب كش ــن غ ــل راه آه مديرعام
دســتور كار اســت و منتظــر صورتجلســه كميســيون ايمنــى راه هــا هســتيم تــا پيمانــكار 

آن تعييــن شــود.
وى بــا بيــان اينكــه آســفالت جــاده مشــكلى نــدارد افــزود: تنهــا مشــكل جــاده عــرض 

آن اســت كــه در صــورت تاييديــه از ســوى پيمانــكار اقــدام خواهــد شــد.
تقــى زاده بــا بيــان اينكــه اتوبــوس و تاكســى نيــز چنــد ســاعت قبــل از رســيدن قطــار 
در ايســتگاه هماهنــگ مى شــود، بيــان كــرد: وســايل حمــل و نقــل عمومــى از ســطح 

شــهر نيــز بــراى انتقــال مســافران مهياســت.

آخرين نرخ خريد وام مسكن
 قميت اوراق تسهيالت مسكن در اين هفته نسبت به هفته هاى 
گذشته چندان فرقى نكرده است؛ به طورى كه هر ورق از اوراق 

تسهيالت مسكن حدود 50 هزار تومان معامله شد.
به گزارش ايســنا، ديروز نيز قيمت هر ورق از اوراق تسهيالت 
مســكن بانك مســكن در حدود 50 هزار تومان معامله شد كه 
تفاوت چندانى نســبت به روزهاى گذشته نداشت. قيمت امتياز 
تسهيالت مسكن ارديبهست 1396، كمى بيش از 50 هزار تومان 

و اوراق خرداد 96، 49 هزار تومان معامله شد.
همچنين قيمت هر برگ از اوراق تســهيالت مسكن آبان 1397 
ديروز حدود 50 هزار تومان دادوستد شد و اوراق اسفند پارسال، 
51 هزار تومان است. عالوه بر اين اوراق دى ماه سال گذشته نيز 

حدود 51 هزار تومان بود.
با توجه به اينكه قيمت هر ورق از اوراق تسهيالت مسكن عمدتًا 
در محدوده 54 هزار تومان مى چرخد، هزينه وام اقشــار مختلف 

جامعه را در اين گزارش با اين نرخ محاسبه مى كنيم.
زوج هــاى غيــر تهرانــى كــه در شــهرهايى بــا جمعيــت بيش تــر 
ــا  ــد ت ــد، مى توانن ــى مى كنن ــت زندگ ــر جمعي ــزار نف از 200 ه
ســقف 80 ميليــون تومــان وام بگيرنــد كــه بــراى گرفتــن ايــن 
ــن  ــا اي ــه ب ــد ك ــدارى كنن ــادار خري ــد 160 ورق به ــغ باي مبل
حســاب بايــد هشــت ميليــون تومــان بابــت خريــد ايــن اوراق 
ــد  ــراى خري ــان ب ــون توم ــاب دو ميلي ــا احتس ــه ب ــد ك بپردازن
اوراق وام جعالــه در مجمــوع بــراى دريافــت وام 100 ميليــون 

تومانــى بايــد 10 ميليــون تومــان پرداخــت كننــد.
عالوه بر اين، زوج هاى ســاكن در ساير شهرهاى با جمعيت زير 
200 هزار نفر مى توانند براى گرفتن 60 ميليون تومان وام مسكن 
120 برگ بهادار خريدارى كنند كه بايد شش ميليون تومان بابت 

خريد اوراق بپردازند.
همچنين براى دريافت 20 ميليــون تومان ديگر بابت وام جعاله 
نيــز بايد دو ميليون تومان پرداخت كنند كه در مجموع براى وام 
80 ميليون تومانى هشــت ميليون تومان از ســوى زوجين بايد 

پرداخت شود.
مجردهايــى كه در مراكز اســتان هاى بــاالى 200 هزار نفر 
جمعيــت دارند تا ســقف 50 ميليون تومان و در نهايت غير 
زوج هاى ساكن در ســاير مناطق تا سقف 40 ميليون تومان 
وام دريافــت كنند كه به ترتيب هــر كدام بايد  100 و 80
برگ بهادار اوراق تســهيالت مسكن را از فرا بورس ايران 

كنند. خريدارى 
با اين حســاب مجردهاى ساكن در مراكز استان باالى 200 هزار 
نفر جمعيت مبلغ پنج ميليون تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار 
ميليون تومان پرداخت كنند. البته در صورت تمايل براى دريافت 
وام 20 ميليــون تومانى جعاله بايد مبلــغ دو ميليون تومان ديگر 

هم بپردازند.
اوراق تسهيالت مسكن قابليت معامله در فرا بورس ايران را دارد 
و ارزش اسمى هر برگ 5 ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق 

تسه حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است.
ايــن اوراق با توجه به اين كه چقدر تا زمان اعتبارش باقى مانده، 
داراى قيمت متفاوتى است. در صورتى كه مدت اعتبار اين اوراق 
به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تسهيالت آن استفاده نكند، نماد 
معامالتى آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختى ديگر به دارنده 

اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

 مدير پيشين ســامانه هوشمند سوخت 
با اشــاره به وضعيت اقتصادى مردم، اظهار 
كرد: شايد در شرايط فعلى تغيير نرخ بنزين 
فشــار زيادى به مــردم وارد كند اما دولت 
مى توانــد بــا توجه به مصــرف بى رويه و 
تحريم هــا، با ارائه متممى اجــازه آن را از 

مجلس اخذ كند.
عبدالرضا امينى با اشاره به تصويب بودجه 
ســال جارى در مجلس اظهار كرد: به نظر 
من با توجه به اين كه بودجه ســال 1398، 
ابالغ و تصويب شــده و در آن از افزايش 
نرخ بنزيــن حرفى به ميان نيامده اســت، 
بعيد به نظر مى رســد تغييرى در نرخ بنزين 

صورت گيرد.
وى افــزود: از ســوى ديگر بــا توجه به 
فشارهايى كه در حال حاضر مردم متحمل 
مى شــوند، باز هم بعيــد مى دانم تصميمى 
درباره تغييــر نرخ بنزين اخذ شــود. البته 
بايد توجه داشــت مصرف بنزين در ايران 
به شدت افزايش يافته است و حتى اتفاقات 
اخير و وقوع سيالب در استان هاى مختلف، 
سفرهاى غيراضطرارى مردم را كاهش نداد 

و اين موضوع بايد بررسى شود.
مدير پيشين سامانه هوشمند سوخت با بيان 
اين كه دولت مى توانــد با ارايه اليحه متمم 
به مجلــس، تصميم جديــدى درباره نرخ 
بنزين يا دو نرخى شدن و سهميه بندى اين 
فرآورده نفتى بگيرد، به ايسنا گفت: با توجه 
به شــرايط فعلى و تــورم، احتمال آن كم 
اســت، اما از سوى ديگر بايد توجه داشت 
تحريم ها روز به روز وســيع تر مى شــود و 
اين موضوع شــايد بتواند موانعى را براى 
تأميــن فراورده هاى نفتى ايجاد كند و براى 

احتياط و جلوگيرى از مشــكالت احتمالى 
مى توان از سهميه بندى بنزين استفاده كرد.

امينى در پايان تاكيد كرد كه به عقيده وى از 
آنجا كه مصرف بنزين باالست، اين موضوع 
مى تواند بهانه اى باشــد كه دولت متممى به 

مجلس برده و مصوبه الزم را بگيرد.
CNG جزئيات افزايش قيمت 

مدير طرح CNG كشور با بيان اين كه نرخ 
CNG از ابتداى خردادماه افزايش خواهد 

يافت، جزئيات آن را اعالم كرد.
حميد قاســمى با بيــان اين كــه از ابتداى 
خردادماه ســال جارى به ميزان 39 تومان 
افزايش گازبها صورت خواهد گرفت اظهار 
كرد: اين افزايش قيمت كمتر از 10 درصد 

و حدود 9 درصد است.
وى درباره هــدف افزايش نرخ ســى ان جى 
توضيــح داد: هــدف از ايــن افزايش قيمت، 
ســرويس دهى به خودروهاى گاز سوز است. 
از جمله اينكه 50 درصد از هزينه ى خدمات و 
معاينات فنى اين خودروها از اين محل تأمين 
خواهد شد. هم چنين تا سقف 300 هزار تومان 
بــه صورت يارانه بــه خودروهايى كه نياز به 

تعويض مخزن دارند، پرداخت خواهد شد.
او درباره ميزان مصرف سى ان جى در ايران 
گفــت: طبــق آخرين آمار ميــزان مصرف 
سى ان جى در سراســر ايران 20.8 ميليون 

متر مكعب در روز است.
قاســمى پيش از اين هم بــا بيان اين كه در 
ايران حــدود يك ميليــارد مترمكعب گاز 
توليد مى شــود، درباره ميــزان كل مصرف 
CNG در كشور گفته بود كه 50 برابر اين 
مصرف در پارس جنوبى گاز توليد مى شود.

مديــر طرح CNG كشــور بهمن ســال 

گذشــته با تاكيد بر اين كه از ســال 1393 
تاكنون قيمت CNG افزايش نيافته اســت 
اظهار كرده بود در ســال آينــده (98) هم 
برنامه اى بــراى افزايش قيمت وجود ندارد 
و فقط قيمت كارمزد افزايش خواهد يافت. 

همچنين درباره مزيت هاى CNG توضيح 
داده بود كه قيمت CNG يك پنجم قيمت 
بنزين اســت و همان مسيرى را طى مى كند 
كــه بنزين مى تواند طى كنــد؛ همچنين در 

دسترس قرار دارد.

افزايش يا كاهش سود بانكى؟
 كاهش يا افزايش ســود بانكى؟ اين سئوالى است كه اين روزها از 
سوى دو طيف؛ يعنى موافقان و مخالفان مطرح مى شود اين در حالى 
است كه امروز اين بحث اصال موضوعيت خود را از دست داده است.

رقابــت زمانى ايجاد مى شــود كه قــدرت رقابت ميــان بازارها 
وجود داشــته باشد، برخى با اســتناد به اينكه بانك ها بايد دوباره 
وارد بــازار رقابت براى جمــع آورى نقدينگى و كنترل وضعيت 
اقتصادى شــوند، از افزايش نرخ سود بانكى دفاع مى كنند اين در 
حالى اســت كه در واقعيت چنين قدرتى وجود ندارد. سودآورى 
با بازارهاى ديگر نيز اين قدرت را از بانك ها ســلب كرده است. 
وقتى ســودآورى بازارهاى ديگر از صــد در صد فراتر مى رود و 
آمارهاى رسمى به طور متوسط ميزان سودآورى بازار ارز را 180 
درصد و بازار ســكه را در همين محدوده و بازار مسكن را كمى 
باالتــر از 120 درصد ارزيابى مى كنند، چطور مى توان بانك ها را 

وارد چرخه رقابت كرد؟
آيا بانك ها مى توانند نه صد در صد، 50 درصد به ســپرده ها ســود 
پرداخت كنند؟ طبيعى است كه پاسخ منفى است و در نتيجه نمى توان 

بانك را در اين گردونه به حساب آورد.
آنچه مســلم اســت اينكه در فضاى فعلى بهتر آن است كه بانك ها 
از گردونه رقابت خارج شــوند و كنــار بمانند و بانك مركزى نيز به 
جاى برررســى اين موضوع، سفت و ســخت اصالح نظام بانكى را 
در دســتور كار قرار دهد تا بتواند بحران زيان انباشته بانك ها را حل 
كند و به قول آقاى همتى، رئيس كل بانك مركزى مشــكل بانك هاى 

ناتراز را حل كند.
بى ترديد افزايش ســود بانكى به بحران بانك ها دامن مى زند و اتفاقا 
ســبب خواهد شد اقتصاد ايران با مشــكالت متعددى، ناشى از رشد 
نقدينگى از يك ســو و همچنين افزايش زيان بانك ها از سوى ديگر 

روبرو شود.
شايد بهتر باشــد آنها كه درباره تغيير سود بانكى سخن مى گويند، به 
موضوع راهكارهاى مهار تــورم بپردازند چرا كه معتقدم در اين فضا 
تغيير نرخ ســود بانكى، چه افزايش و چه كاهش هيچ كاركرد مثبتى 
براى اقتصاد ايران نخواهد داشــت و در اين وضعيت حساس مجالى 

براى كار بى ثمر نيست.
* مهدى تقوى- كارشناس اقتصادى

جزئيات قبض برق پرمصرف ها
 ســخنگوى صنعت برق با اشاره به افزايش 7 درصدى تعرفه برق 
براى تمامــى بخش هاى مصرفى، از اعمــال 16 درصد جريمه براى 
مشــتركان پرمصرف خبر داد كه به اين ترتيب پرمصرف ها 23 درصد 
افزايش تعرفه خواهند داشــت و قبوض بــرق آن ها نيز ماهانه صادر 

مى شود.
به گزارش ايسنا، نشست سخنگوى صنعت برق با رسانه هاى جمعى با 
هدف تبيين نظام جديد تعرفه اى برق، ارتقاى ظرفيت نيروگاه هاى برق 
آبى، مقاوم سازى شبكه ها در سيل اخير و آمادگى صنعت برق در پيك 

تابستان 98 در توانير امروز برگزار شد.
حقى فام، اقدام براى جريمه مشــتركان پرمصرف را در جهت ترغيب 
پرمصرف هــا به اصالح روند مصرف بى رويــه و افزايش ضريب بار 
شــبكه عنوان كرد كه به نفع اقتصاد ملى و رونق توليد به عنوان يك 

وظيفه ملى است.
او يكــى ديگر از اقدامات صنعت برق كه قــول اجراى آن به هيأت 
دولت داده شده را محاسبه ميانگين مصرف برق مشتركان طى خرداد 
تا شــهريور سال گذشته و اعالم آن به مشتركان عنوان كرد كه بر اين 
اساس باال بودن متوسط مصرف برق هر مشترك نسبت به الگوى 300
كيلووات ســاعت در ماه به معنى پرمصرف بودن آن مشترك خواهد 
بود. اين اطالع رســانى به پرمصرف ها كمك مى كند پيش آگاهى الزم 

از وضعيت مصرف خود حاصل و نسبت به اصالح آن اقدام كنند.

دچار كمبود مصالح ساختمانى نخواهيم شد
 وزير راه و شهرسازى با اعالم اينكه ظرفيت ها براى ساخت و ساز 

وسيع است، تاكيد كرد دچار كمبود مصالح نخواهيم شد.
به گزارش ايســنا، محمد اســالمى اظهار كرد: پروژه مسكونى مهر به 
همراه 400هزار واحد در طرح هاى مختلف تعريف شده و در بعضى 
شهرها آغاز شده ، برنامه ريزى هاى ما به اين سمت است كه در سال 

98 و 99 به بهره بردارى برسانيم.
وى ادامه داد:نكنه مهم اين اســت كــه بتوانيم زمين ها را پيش بينى و 
براى اين كار واگذار كنيم . از همه مهم تر اينكه اعتماد انبوه سازان و 
سازندگان را جلب كنيم تا بتوانيم آن ها را بياوريم تا مشاركت كنند. تا 

امروز اين اقدامات صورت گرفته است.
وزير راه و شهرســازى افزود:گام بعدى اين است كه تسهيالتى كه به 
ســازندگان مى دهيم را افزايش دهيم اعتقادى نداشتيم تا وام خريد را 
افزايــش دهيم زيرا باعث افزايش آثار تورمى مى شــود. چون معتقد 
هســتيم كه به جامعه هــدف ما كمكى نمى كند. اما ســازنده در اين 
صورت انگيزه پيدا مى كند تا تســهيالت و زمين كه تقريبا حدود 60

درصد افزايش پيــدا كرد يعنى از 60 ميليون تومــان به 100 ميليون 
افزايش پيدا كرده  را در دسترس داشته باشد. سهم دريافتى را سازنده 
به خريدار مى تواند واگذار كند. اســالمى در پايان گفت: ظرفيت ها 
وســيع است و دچار كمبود مصالح نخواهيم شد. حدود 179 هزار 
واحد آســيب ديده اســت. 79 هزار واحد  آن بايد ساخته شود و 
حدود 104 هزار واحد  آن نياز به بازســازى دارد. اين امر به توليد 
آب يعنى زندگىاشتغال مى انجامد و باعث مى شود خانه هاى مردم نو و بهتر شود.

 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى(نوبت دوم)

برونسپارى ارائه خدمات امداد،نگهداري،تعميرات وانجام خدمات پيشگيرانه 
تاسيسات توزيع آب سطح شهرستان همدان به  شماره ج/ 98/109

ارائه  برونسپارى   ، گزار  مناقصه  دستگاه  عنوان  با  دارد  نظر  در  خاص)  (سهامي  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت 
خدمات امداد،نگهداري،تعميرات وانجام خدمات پيشگيرانه تاسيسات توزيع آب سطح شهرستان همدان با برآورد اوليه 
19,941,665,240 ريال را به مدت يك سال به پيمانكاران داراى گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعى وگواهينامه صالحيت معتبر از سازمان برنامه و بودجه كشور (حداقل پايه 5 در رشته آب) يا گواهينامه صالحيت 

بهره بردارى از شبكه ، انشعابات و مخازن آب از وزارت نيرو واگذار نمايد.
ازكليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضي شركت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست كتبي و فيش 
واريزي به مبلغ 300/000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت 

اداري از 98/1/28  لغايت 98/2/4 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه  309,824,996 ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين 
معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه 
شركت تهيه ويا از مطالبات قطعى تائيد شده نزد شركت بلوكه نمايد و  حسب مورد ضمانتنامه يارسيد واريز وجه يا چك 

بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. 
شود  واصل  فراخوان  در  مقرر  مدت  انقضاء  از  بعد  كه  وپيشنهاداتي  مشروط  امضاء،  فاقد   ، سپرده  فاقد  پيشنهادهاي  به 
،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، ، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت 
اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1398/2/15 ومحل تحويل 
دبيرخانه شركت آب و فاضالب مى باشد. پاكات ساعت 10 مورخ 1398/2/16 در كميسيون مناقصه در محل شركت بازگشايى 

خواهد شد .
محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب 

استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت (www.hww.ir ) درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

 فرماندار همدان درباره كالنشهري همدان 
گفت: در گذشته شرط كالنشهر شدن، داشتن 
جمعيــت باالى 500 هزار نفــر بود كه در آن 
زمان جمعيت همدان بــاالى اين ميزان بود و 
به نوعى عنوان كالنشهر به همدان اطالق مى 
شــد اما بعدها كه جمعيت شــهرها در سطح 
كشور به باالى 500 هزار نفر رسيد، شاخص 
كالنشهرشدن به حدود يك ميليون نفر رسيد 
كــه براى رقابت براى كالنشــهر شــدن بايد 
جمعيت همــدان را افزايش دهيم كه مقدم بر 
ميزان جمعيت، طرح جامع شــهرى است كه 
اين طرح در همدان در مرحله مطالعاتى است.
حسين افشــارى با بيان اينكه در حال حاضر 
همدان، كالنشهر نيســت، ادامه داد: موضوع 
كالنشــهر شدن طرحى سياســى و اجتماعى 
نيســت بلكه موضوعى فنى است و بايد ديد 
كه زيرساخت هاى شــهر همدان توانايى اين 
ميزان جمعيــت را دارد ياخيــر؟ در مرحله 
بعد بايد ديد ســازوكار روستاها اين مسأله را 
تأكيــد خواهد كرد كه يك خط بين شــهر و 
روستا كشيده شود؟ و در بخشى ديگر برخى 
از روســتاييان تمايلى به الحاق شــهر ندارند 
چرا كــه پرداختى هاى آنان به شــهردارى ها 
و ساخت و ســازها محدودتر خواهد شد و 
اكنون تيم كارشناســى قوى در حال بررسى 

جوانب كار هستند.
 تراموا در دست مطالعه

وي افــزود: بــه تازگى در بودجه ســال 98 
رديفى تحت عنوان قطار ســبك شــهرى يا 
همان «تراموا» درنظر گرفته شــده كه فعال در 

مرحله مطالعاتى است.
 همدانى ها كاالى توليد داخل استان 

را بخرند 
افشارى با اشــاره به وجود كاالى قاچاق در 
بازار، بيان كــرد: برخى از واحدهاى توليدى 

بــه علت اينكه كاالى قاچــاق بازار را گرفته 
بود، بازار فروش نداشــتند و توليدكنندگان با 

مشكل فروش مواجه بودند.
افشــارى با بيــان اينكه رونــق توليد داراى 
3 بُعد اســت، بيــان كرد: رونــق توليد به 3 
بُعــد حاكميت، توليدكننــده و مصرف كننده 
برمى گردد، به طوريكــه حاكميت مى تواند با 
رفع موانع توليد، توليدكننده با توليد محصول 
بــا كيفيت و مردم با خريــد كاالى ايرانى به 

رونق توليد كمك كنند.
وى بــا تأكيد بر اينكه بايد همه كمك كنند تا 
توليد رونق داشته باشد، افزود: مردم با داشتن 
روحيه و عرق ملى كاالهاى توليدى استان را 

به ساير توليدات اولويت قرار دهند.
 چشــم انداز ايجاد 6000 شغل در 

همدان
وى با بيان اينكه براساس هدفگذارى صورت 
گرفته در ســند توسعه اســتان همدان امسال 
بايد 6000 شــغل در شهرستان همدان ايجاد 
شــود، افزود: در صورتى كــه مركز خدمات 
سفر به بهره بردارى برسد مى تواند هزار شغل 

ايجاد كند.

 روســتاييان تمايــل به توســعه 
دام هاى سنتى دارند

وى در پاســخ به اين ســؤال ايســنا كه چرا 
شهرســتان همــدان در اشــتغال روســتايى 
طرح هاى كمى را معرفى كرده است؟ گفت: 
تمايل روســتاييان شهرستان همدان بيشتر به 
سمت توسعه دام هاى سنتى بوده بنابراين در 
دستورالعمل اشتغال روســتايى به خريد دام 
سنتى تسهيالت داده نمى شود كه خوشبختانه 
در نيمه اســفند مجوز پرداخت تسهيالت به 

اين شاخه نيز داده شد.
فرماندار با بيان اينكه شهرســتان همدان بيش 
از 100 هزار سكنه روستايى دارد، يادآور شد: 
تعداد طرح هاى اشــتغال روستايى شهرستان 
همدان كم بوده اما ميزان تســهيالت اشتغال 

روستايى باال بوده است.
 افتتاح پتروشيمى ابن سينا تا پايان 

سال
افشــارى درباره پروژه هاى پتروشــيمى نيز 
گفت: دو پروژه هگمتانه و ابن سينا دو پروژه 
مهم اســتان همدان هســتند كه هر در دست 
دو بخش خصوصى بوده كه پروژه پتروشيمى 

ابن سينا تا پايان سال به بهره بردارى خواهد 
رسيد.

وى درباره مشكالت حمل و نقل همدان نيز 
عنــوان كرد: يكى از مشــكالت بخش حمل 
و نقل عمومــى به جز ناوگان اتوبوســرانى 
و تاكســى آن هم نه همه مســيرها، پوشش 
داده نشده و مشــاوران از زمان هاى گذشته 
مشاوره هايى دادند به طوريكه برخى پيشنهاد 
مونوريل را داده بودند كه مناسب شهر همدان 
نبود، پيشــنهاد ديگر مترو بود كه به علت كم 
عرض بــودن معابر، كمتر مــورد توجه قرار 
گرفت و به تازگى در بودجه سال 98 رديفى 
تحت عنوان قطار شــهرى يا همــان تراموا 
درنظر گرفته شده كه فعال در مرحله مطالعاتى 
است كه اگر به نتيجه برسد، در قانون بودجه 
پيش بينى تأمين اعتبار آن نيز شــده است كه 
متولى آن شهردارى و شوراى شهر هستند كه 
در 6 ماه اول ســال 98 مطالعات به سرانجام 

خواهد رسيد.
 حجــم بــاالى ســاخت و ســاز 

غيرقانونى در باغات همدان
افشارى درباره حفظ باغات نيز گفت: هم از 
طريق كنترل مصوبات شــهر و هم كميسيون 
ماده 100 روى تخريب باغات انسجام جدى 
را اجرا كرديم و مــواردى كه حكم تخريب 
مى گيرند را پيگير هســتيم اما حجم تصرف 
غيرقانونى در ســطح شهر همدان باال است و 
اينكه مراجع قضايــى چگونه مى توانند تك 
تك اين شكايات را رســيدگى كنند، زمانبر 
اســت و اما اكنون بايد دست به دست بدهيم 

و نگذاريم از اين بيشتر توسعه پيدا كند.
وى درباره رســيدگى به ورودى هاى شــهر 
همدان اظهار كرد: هرسه ورودى شهر همدان 
براى رفع ايرادات و اشكاالت در دستور كار 

است و بايد به تدريج وارد شد.

كالنشهرى همدان 
زيرساخت هاى الزم را دارد؟

■ فرماندار:كالنشهرى شدن طرحى سياسى و اجتماعى نيست، فني است 

احتمال سهميه بندى بنزين 
وجود دارد
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كوهنوردان براى صعود احتياط كنند

 بــا توجه به پيش بينى بارش و خطرات احتمالى، كوهنوردان براى 
صعودهاى پايان هفته به ارتفاعات كوهستانى اين استان احتياط كنند.

رئيس هيأت كوهنوردى همدان گفت: كوهنوردان با توجه به وضعيت 
خاص بارش ها و شــرايط ويژه حاكم بر كوهستان الوند در بهار سال 
جارى بايد به صورت جدى خطر ريزش بهمن را در نظر داشته باشند.

عليرضا گوهرى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: ارتفاعات الوند 
پوشــيده از برف است و كوهنوردان بايد ضمن پرهيز از تردد در مسير 

هاى برفگير و مستعد سقوط بهمن، با احتياط كامل و با در نظر گرفتن 
اصول و آموزش هاى مربوطه اقدام به صعود كنند.

گوهرى بيان كرد: با توجه به شــرايط گرم  شدن هوا در روزهاى آتى و 
پس از بارش هاى اخيــر، احتمال ريزش بهمن هاى بهاره در ارتفاعات 

كوهستانى بسيار زياد است.
وى خاطرنشــان كرد: بهترين راه براى پيشگيرى از حوادث در مناطق 
كوهســتانى صعود نكردن و عزيمت به مناطق كوهستانى در روزهاى 

بارشى است.
رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى همدان يادآور شد: با 

توجه به شرايط موجود به كوهنوردانى كه قصد صعود به ارتفاعات را 
دارند، توصيه مى شود از صعودهاى انفرادى خوددارى و مسيرهاى پر 

تردد را براى صعود انتخاب كنند.
وى افزود: همچنين همراه داشتن لباس گرم، تلفن همراه با شارژ كافى 
و لوازم مجهز از جمله مواردى اســت كه كوهنوردان در هنگام صعود 

بايد مد نظر قرار دهند.
گوهرى اظهار داشــت: كوهنوردانى كه قصد صعود دارند، آشنايان و 
كوهنوردان حاضر در منطقه را از مسير صعود خود آگاه كرده و طورى 

برنامه ريزى كنند كه تا پايان روشنايى روز از منطقه خارج شوند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

چهار فوتباليست همدانى براى اردوى
 تيم ملى انتخاب شدند

4 فوتباليست همدانى براى حضور در اردوى آماده سازى تيم ملى 
نوجوانان كشور انتخاب شدند.

دبير هيأت فوتبال همدان گفت: پارســا همتى، امير قباد زاده، عليرضا 
كرمى و خالد روحانى چهار ملى پوش همدانى دعوت شــده به اين 

اردو هستند.
مهدى بوجاريان در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: اين ملى پوشان 
امروز خــود را به كادر فنى تيم ملى معرفى مى كنند و از فردا لغايت 
پنجشــنبه 29 فروردين ماه جارى در مركز ملى فوتبال ايران حضور 

مى يابند.
بوجاريــان بيان كرد: براى نخســتين بار در ســال جارى اســت كه 

فوتباليست هاى همدانى به اردوى تيم ملى دعوت مى شوند.
وى همچنين با اشــاره به برگزارى دوره مربيگرى فوتسال بانوان در 
همدان گفت: متقاضيان دوره مربيگرى سطح يك فوتسال ايران جهت 

ثبت نام به كميته آموزش هيأت فوتبال استان مراجعه كنند.
دبير هيأت فوتبال همدان خاطرنشان كرد: داشتن حداقل سن 20 سال 
تمام، حداقل مدرك تحصيلى ديپلم به باال و داشتن آمادگى جسمانى 
جهت انجام امور عملى از شــرايط عمومى نام نويســى در اين دوره 

مربيگرى است.
وى اظهار داشت: مدت زمان برگزارى اين دوره پنج روز است و پس 

از ماه مبارك رمضان برگزار مى شود.

يارى رئيس هيأت كشتى همدان شد
 اعضاى مجمع انتخابات هيأت كشــتى استان همدان به حميدرضا 

يارى براى سپردن صندلى رياست اين هيأت راى دادند.
يارى با كسب 16 راى از 16 راى ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان 

رئيس هيأت كشتى استان همدان انتخاب شد.
در انتخابات هيأت كشتى استان همدان پنج تن نام نويسى كرده بودند 
كه چهار تن از آنها قبل از راى گيرى انصراف دادند و تمامى اعضاى 

حاضر در انتخابات نيز به يارى راى دادند.
ريئس جديد هيأت كشــتى همدان تا چند روز قبل رياســت هيأت 
تيرانــدازى با كمان همدان را عهده دار بــود اما با توجه به اينكه وى 
از جنس اهالى كشتى است، دعوت براى حضور در مجمع انتخابات 

را پذيرفت.
يارى در اين مجمع با تاكيد بر لزوم وحدت و همدلى بين اهالى كشتى 
اســتان گفت: براى پذيرش اين مسئوليت با هيچ فرد و گروهى عهد 
نبســته ام و هدفم استفاده از تمام ظرفيت اســتان در راستاى رشد و 

اعتالى كشتى همدان در عرصه ملى و بين المللى است.
به گزارش ايرنا، رئيس هيأت كشــتى همدان افزود: كشــتى به افراد 
دلسوز و متعصب نياز دارد تا بتوانيم با خرد جمعى اين رشته ورزشى 

را در سطوح مختلف موفق كنيم.
مديركل ورزش و جوانان همدان نيز در اين مجمع گفت: انتظار ما از 

هيأت كشتى استان رسيدن به صف نخست ارزيابى كشورى است.
محسن جهانشير با تاكيد بر اينكه از اين پس هيچ فردى حق اعتراض 
يا انتقاد در كشــتى ندارد، گفت: وقتــى تمامى اعضا به رئيس جديد 

هيأت راى مى دهيد نبايد بعد از اين انتقاد يا گاليه داشته باشيد.
وى با تاكيد بر استفاده از تمام ظرفيت هاى بالقوه كشتى در بازگرداندن 
اين رشــته به جايگاه اصلى گفت: كشــتى همدان در سال هاى اخير 

دچار افت شده و بايد اين وضعيت با كمك يكديگر جبران شود.
كشــتى همدان اميدوار است با روى كار آمدن حميدرضا يارى موفق 
ترين رئيس هيأت ورزشــى در سال هاى اخير اين استان، به جايگاه 

اصلى خود در سطح ملى و بين المللى بازگردد.

1
پيشخوان

فراخوان مزايده عمومى يك مرحله اى اجاره(نوبت دوم)  
مكان هاى ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

  اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

 اداره كل ورزش و جــوانان استان همدان در نظر دارد در اجراى 
ماده 5 و آئين نامه اجرايى (الحاق 2) تنظيم بخشى از مقررات مالى 
ورزشى  هاى  مكان  ماهه   36 تا   12 اجاره  عمومى  مزايده   ، دولت 
برگزار  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از  پيوست  به  را 
نمايد . كليه مراحل برگزارى مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه 

مزايده  برنده  اعالم  و  ها  پاكت  بازگشايى  و  گران  مزايده  پيشنهاد 
ايران)به  دولت(ستاد  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزايده 
سايت  در  نام  ثبت  مراحل   ، قبلى  عضويت  عدم  صورت  در  گران 
در  شركت  جهت  را  الكترونيكى  امضاى  گواهى  دريافت  و  مذكور 

مزايده محقق سازند . 
تاريخ انتشار مزايده در روزنامه: 98/1/26 لغايت 98/1/27 مى باشد . 
مهلت زمان دريافت اسناد مزايده از سايت : مورخ 98/1/26 لغايت 

98/1/29 مى باشد . 
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : مورخ 98/1/29 لغايت ساعت 14 مورخ 

98/2/8 مى باشد . 
زمان بازگشايى سايت : ساعت 10 صبح مورخ 98/2/9 مى باشد . 

اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر 
در خصوص اسناد مزايده 

■ داخلى 120 خانم مختارى – 08138260430 

(م الف 50)

قيمت پايه ماهيانه مكان مورد اجاره رديف
(ريال)

مبلغ ضمانت نامه شركت در 
مزايده (ريال)

شماره سامانه ستاد ايران 

سالن بدنسازى مجموعه 1
ورزشى انقالب همدان 

 7,000,000 20,000,0005098003398000010

سالن الغدير ششصد 2
دستگاه همدان

 11,000,000 20,000,0005198003398000011

استخر سرپوشيده كوثر 3
همدان

 25,000,000 45,000,0005098003398000004

خوابگاه صخره نوردى 4
فرهاد همدان

 9,000,000 20,000,0005098003398000005

50,000,0005098003398000003 27,000,000 پيست اسكى همدان 5
72,000,0005198003398000012 40,000,000 سالن ابن سينا همدان6
سالن الغدير جورقان 7

همدان
 7,000,000 20,000,0005198003398000013

20,000,0005198003398000014 4,000,000 سالن جودو همدان8
20,000,0005198003398000015 4,500,000 سالن تكواندو همدان9
سالن پينگ پنگ شهيد 10

مطهرى همدان
 4,000,000 20,000,0005198003398000016

20,000,0005198003398000017 6,000,000 سالن بوكس همدان11
20,000,0005198003398000018 8,000,000 سالن حصار همدان12
30,000,0005198003398000019 12,000,000 سالن خضر همدان13
سالن تيراندازى شهيد 14

ضرابيان همدان
 4,000,000 20,000,0005198003398000020

30,000,0005198003398000021 15,000,000 سالن تختى همدان15
20,000,0005198003398000022 5,000,000 سالن شهيد صانعى همدان 16
20,000,0005198003398000023 3,000,000 سالن كاراته همدان17
استخر سرپوشيده الوند 18

همدان
 52,000,000 93,600,0005098003398000002

20,000,0005198003398000025 15,000,000 سالن فردوسى همدان19
20,000,0005198003398000026 8,000,000 سالن ژيمناستيك همدان20
30,000,0005098003898000006 13,000,000 سالن حجاب همدان21
سالن صخره نوردى فرهاد 22

همدان
 5,000,000 20,000,0005198003398000027

20,000,0005198003398000028 5,000,000 سالن شطرنج همدان23
سالن رزم  آوران كوثر 24

همدان
 3,000,000 20,000,0005198003398000029

20,000,0005198003398000030 3,000,000 سالن اميد اكباتان همدان25
20,000,0005198003398000031 5,000,000 سالن كوثر همدان26
20,000,0005198003398000032 7,000,000 سالن كشتى همدان27
20,000,0005198003398000033 5,000,000 سالن مزداگينه همدان28
20,000,0005198003398000034 10,000,000 زمين هاكى و سالن همدان 29

قيمت پايه ماهيانه مكان مورد اجاره رديف
(ريال)

مبلغ ضمانت نامه شركت در 
مزايده (ريال)

شماره سامانه ستاد ايران 

20,000,0005198003398000035 3,000,000 سالن تختى ازندريان مالير 30
20,000,0005198003398000036 10,000,000 سالن الغدير مالير 31
سالن شهيد حسينى 32

(بانوان ) مالير 
 8,000,000 20,000,0005198003398000037

سالن شهيد بهشتى و وزنه بردارى 33
شهيد جوالئى مالير 

 7,000,000 20,000,0005198003398000038

20,000,0005198003398000039 5,000,000 سالن شهيد طالبى مالير 34
20,000,0005198003398000040 5,000,000 سالن شهيد حيدرى مالير 35
20,000,0005198003398000041 3,000,000 سالن شهيد يوسفى مالير 36
20,000,0005198003398000042 5,000,000 سالن شهيد عارفى جوكار مالير 37
20,000,0005198003398000043 8,000,000 سالن وليعصر مالير 38
20,000,0005198003398000044 12,000,000 سالن ورزشى چند منظوره مجموعه بانوان مالير 39
20,000,0005198003398000045 3,000,000 خانه شطرنج مالير 40
20,000,0005198003398000046 2,500,000 سالن امير كبير سامن مالير41
20,000,0005198003398000047 4,000,000 سالن ژيمناستيك شهيد شاملو مالير 42
20,000,0005198003398000048 4,000,000 سالن بدنسازى نام آوران قهاوند 43
150,000,0005098003398000008 80,000,000 استخر سرپوشيده شهداى فامنين 44
20,000,0005198003398000049 7,000,000 سالن حجاب نهاوند 45
20,000,0005198003398000050 3,000,000 سالن كشتى شهداى زرامين نهاوند 46
20,000,0005198003398000051        5,000,000 سالن شهداى برزول نهاوند 47
20,000,0005198003398000052 4,000,000 سالن شهداى گيان نهاوند 48
20,000,0005198003398000053        7,000,000 سالن شهيد عباداله خدارحمى نهاوند 49
20,000,0005198003398000054        3,000,000 سالن بانوان نهاوند 50
20,000,0005198003398000055       5,000,000 سالن سيدالشهداء نهاوند 51
20,000,0005198003398000056       3,000,000 سالن ميان آبه شهر گيان نهاوند 52
20,000,0005198003398000057       3,000,000 خانه پينگ پنگ ( جودو ) نهاوند 53
20,000,0005198003398000058        3,000,000 سالن ورزشى فيروزان نهاوند 54
20,000,0005198003398000059      8,000,000 سالن الغدير تويسركان 55
20,000,0005198003398000060     15,000,000 سالن قائم تويسركان 56
20,000,0005198003398000061      6,000,000 سالن بانوان تويسركان 57
150,000,0005098003398000009     80,000,000 استخر سرپوشيده شهداى تويسركان 58
20,000,0005198003398000062       3,000,000 سالن شهداى سرابى تويسركان 59
20,000,0005198003398000063       3,000,000 سالن شهيد مومنى تويسركان 60
20,000,0005198003398000064       3,000,000 سالن تختى سرابى تويسركان 61
20,000,0005198003398000065       3,000,000 خانه پينگ پنگ تويسركان 62
20,000,0005198003398000066        4,000,000 سالن شهيد بهرامى تويسركان 63
20,000,0005198003398000067        6,000,000 سالن سيد شهاب تويسركان 64
20,000,0005198003398000068        5,000,000 سالن ورزشى روستاى الميان تويسركان 65

قيمت پايه ماهيانه مكان مورد اجاره رديف
(ريال)

مبلغ ضمانت نامه شركت در 
مزايده (ريال)

شماره سامانه ستاد ايران 

20,000,0005198003398000069       7,000,000 سالن انقالب رزن 66
30,000,0005198003398000070     12,000,000 سالن شهيد مفتح رزن 67
20,000,0005198003398000071     12,000,000 سالن بانوان رزن 68
20,000,0005198003398000072       2,000,000 سالن رزمى تختى دمق رزن 69
20,000,0005198003398000073       4,000,000 سالن چند منظوره پورياى ولى رزن 70
سالن تختى 71

( سقف كوتاه شهيد بختيارى) دمق رزن
 3,000,000        20,000,0005198003398000074

20,000,0005198003398000099        3,000,000 سالن ژيمناستيك رزن 72
20,000,0005198003398000075       5,000,000 سالن بانوان اسدآباد 73
20,000,0005198003398000076       3,000,000 سالن كشتى شهيد بهشتى اسدآباد 74
20,000,0005198003398000077   14,000,000 سالن الغدير اسدآباد 75
20,000,0005198003398000078      3,000,000 سالن ورزشى شهيد نامجو اسدآباد 76
20,000,0005198003398000079        4,000,000 سالن 1500 نفره اسدآباد 77
20,000,0005198003398000080 3,000,000 سالن كشتى شهيد صفايى  اسدآباد 78
20,000,0005198003398000081 4,000,000 سالن الغدير كبودرآهنگ 79
20,000,0005198003398000082       3,000,000 سالن ورزشى شيخ بابائى كبودرآهنگ 80
20,000,0005198003398000083 2,000,000 خانه پينگ پنگ كبودرآهنگ 81
20,000,0005198003398000084       2,000,000 سالن بانوان كبودرآهنگ 82
20,000,0005198003398000085     2,000,000 سالن امام على (ع) شيرين سو كبودرآهنگ 83
20,000,0005198003398000086      6,000,000 سالن واليت كبودرآهنگ 84
20,000,0005198003398000087      2,000,000 سالن انقالب و بوياقچى كبودرآهنگ 85
20,000,0005198003398000088       4,000,000 سالن شهيدان نقدى كبودرآهنگ 86
20,000,0005198003398000089     4,000,000 سالن شهداء كبودرآهنگ 87
20,000,0005198003398000090     4,000,000 سالن على ابن ابيطالب كبودرآهنگ 88
20,000,0005198003398000091    3,000,000 خانه ووشو بهار 89
20,000,0005198003398000092    2,000,000   شهداى صالح آباد بهار  90
20,000,0005198003398000093      2,000,000 سالن شهيد جوادى صالح آباد بهار 91
20,000,0005198003398000094      5,000,000 سالن بانوان بهار 92
20,000,0005198003398000095     5,000,000 سالن شهيد چراغى بهار 93
20,000,0005198003398000096     5,000,000 سالن شهيد حاجيلويى بهار 94
20,000,0005198003398000097    4,000,000 سالن چند منظوره شهداى اللجين  - بهار 95
110,000,0005098003398000007    60,000,000 استخر شهيد رنجبر صولتى بهار 96
20,000,0005198003398000098    4,000,000 سالن شهيد مهرى بهار 97

 70 اســتعداد برتر 
اســتان  ايــن  ورزش 
اكنون  هم  و  شناسايى 
ســازى  آماده  مراحل 
حضور  بــراى  آنهــا 
عرصه  در  قدرتمنــد 
هــاى ملــى در حال 

انجام است.
مدير پايــگاه قهرمانى 
و  ورزش  كل  اداره 
در  همــدان  جوانــان 
گيرى  تســت  حاشيه 
برتر  اســتعدادهاى  از 
در  همــدان  ورزش 
جمع خبرنگاران اظهار 

داشت: اين استعدادها چكيده اى از شركت 
كنندگان در المپياد استعدادهاى برتر كشور 
در سال قبل هستند كه اكنون بر روند آماده 

سازى آنها نظارت مستمر داريم.
علــى ضميــرى كامل اضافه كرد: تســت 
هاى آمادگى جســمانى و قلبى عروقى از 
اين اســتعدادهاى برتر زير نظر كارشناسان 
پايگاه قهرمانى و پزشكان معتمد انجام شده 
و نتايج آن را به فدراســيون ها ارسال مى 

كنيم.
ضميرى كامل يادآور شد: 70 استعداد برتر 

انتخاب شــده در قالب 23 رشته ورزشى 
هســتند كــه البتــه دو وميدانى بــا يازده 

ورزشكار بيشترين سهميه را دارد.
وى افــزود: همه اين اســتعدادها داراى 
پرونــده الكترونيكى هســتند و وضعيت 
دائمى آنهــا به صورت منظــم ثبت مى 

شود.
مدير پايگاه قهرمانى اداره ورزش و جوانان 
همدان هــدف از اين اقدام را شــكوفايى 
استعدادها و ترسيم مســير موفقيت براى 
آنان دانســت و گفت: همه ساله اين طرح 

پس از برگزارى المپياد اســتعدادهاى برتر 
انجام مى شود.

وى يادآور شد: تست گيرى و غربال گرى 
استعدادهاى برتر تا اواسط ارديبهشت ماه 
ادامــه خواهد شــد و در نهايت نفراتى كه 
بتوانند تســت هاى آمادگى جســمانى و 
قلبى و عروقى را با موفقيت سپرى كنند به 
وزارت ورزش و جوانان معرفى مى شوند.

هــم اكنون بيش از 70 هزار ورزشــكار به 
صورت ســازمان يافته در ســطح اســتان 

همدان فعاليت دارند.

رئيس هيأت 
موتورسوارى و 

اتومبيلرانى استان همدان
ــگاه  ــب جاي ــال كس ــال 98، س  س
و  موتورســوارى  هيــأت  واقعــى 

اتومبيــل
و  موتورســوارى  هيــأت  رئيــس 
اتومبيلرانــى اســتان همــدان ضمــن 
ــان  ــى از زحمــات قاســم ربيعي قدردان
دبيــر پيشــين هيــأت، بــا معرفــى 
حميــد رحيمــى بــه عنــوان دبيــر 
خوشــنام  جوانــان  از  كــه  جديــد 
جامعــه ورزشــى اســتان اســت، ســال 
ــوارى و  ــعه موتورس ــال توس 98 را س
اتومبيلرانــى بــا تكيــه بــر جوانگرايــى 
و تعامــل ســازنده بــا ارگان هــا عنــوان 

ــرد. ك
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره 
كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان، 
اصغــر جهانيــان در جلســه هماهنگــى 
كميتــه هــاى اجرايــى و فنــى، بــا 
ــوده  ــوان و كارآزم ــرى ج ــى دبي معرف
ــتان  ــأت اس ــد هي ــر جدي ــوان دبي بعن
ــى  ــوص جوانگراي ــن گام درخص اولي
ورزشــى  هــاى  رشــته  توســعه  و 
بــا  اتومبيلرانــى  و  موتورســوارى 
ــه نســل جــوان را برداشــت  اعتمــاد ب
ــان  ــم جوان ــش مه ــه نق ــه ب و در ادام
ــاى  ــته ه ــعه رش ــت و توس در مديري

ــرد؛ ــاره ك ــد اش ــى جدي ورزش
در ايــن نشســت كــه بــا حضــور كليــه 
مســئوالن كميتــه هــاى اجرائــى و 
فنــى هيــأت اســتان و همچنيــن رؤســا 
ــر  ــاى متناظ ــأت ه ــتان هي و سرپرس
شهرســتان هــا روز ســه شــنبه 27

ــت  ــاعت 11 لغاي ــن 98 از س فروردي
مجموعــه  كنفرانــس  ســالن  در   14
ورزشــى شــهيد شمســى پــور همــدان 
برگــزار شــد، اصغــر جهانيــان از لــزوم 
ــا تمامــى ارگان هــا  تعامــل ســازنده ب
ــأت را  ــئولين هي ــت و مس ــخن گف س
ــه شناســايى فرصــت هــاى موجــود  ب
در فضــاى جامعــه جهــت معرفــى 
بــه  عالقمنــدان  جــذب  و  بهتــر 
ــش  ــت پوش ــى تح ــته هاى ورزش رش

ــرد. ــور ك مأم

70 استعداد برتر در ورزش 
همدان شناسايى شدند

تاريخ انتشار 1398/1/27



مريم مقدم  »
 بلــوار ارم همــدان روزگارى مأمــن 
تفريحــات آخر هفته مردم شــهر بود كمتر 
نمى شناسد  را  همدان  آســفالت  آخر  كسى 
بلوارى كه از دو طرف با باغات سرســبز و 
آســمانى پهناور احاطه شده است اين بلوار 
خاص  زيرساخت  آنكه  بدون  سال هاســت 
فرهنگى داشــته باشــد اول و آخر انتخاب 
همدانى ها براى گذراندن روزهاى تعطيل بود 
اما حاال چند صباحى است اين بلوار ميزبان 
ميهمان ناخوانده طرح هايى شده است كه هر 
عنوانى را به يدك مى كشد از (آرام سازى تا 
فرهنگ سازى) عناوينى كه تا امروز هيچ كدام 

معنا پيدا نكرده است.
 اگر روز جمعــه اوايل عصر گذرتان به اين 
بلوار بيفتد از رانندگى در آن دلزده و كالفه 
مى شــويد چرا كه بلوار بــا رد پاى ناتمام 
پروژه اى احاطه شــده اســت كه راه تردد 
خودروها را تنــگ و درگير با ترافيك كرده 

است .
نكته حائز اهميت اين است كه يك ايستگاه 
آتش نشــانى، يك بيمارســتان مهم بيشتر از 
پر  هتل  دو  كافى شــاپ،  و  رستوران  پانزده 
رفت و آمد و يك مركز تفريحى توريســتى 
راهشــان از همين بلــوار ارم مى گذرد اما 
اين روزها چــرخ فعاليت آنها به بود و نبود 
اگر  مى شود.   مرتبط  عصرگاهى  ترافيك هاى 
منطقه اى دچار آتش ســوزى شــود خودرو 
آتش نشانى در صورت اقدام به تردد در يك 
عصر جمعه بين زنجيره بى سر و ته خودروها 

اسير خواهد شد.

 از سوى ديگر اگر آمبوالنسى حامل يك بيمار 
بد حال براى بيمارســتان بهشتى شهر همدان 
باشــد و در صورتى كه زمان پايان هفته را 
نشــان دهد قطع يقين تردد اين آمبوالنس با 
چالش جدى بيــن خودروها روبه رو خواهد 

بود .
از سوى ديگر هر دو هتل كه صاحب تاالرهاى 
شبانه  ميهمانى هاى  از  ميزبانى  براى  پذيرايى 
ميهمانان  مراسم  برگزارى  صورت  در  هستند 

خود را درگير در اين ترافيك خواهند ديد. 

ــوس  ــد ه ــر بگيري ــه در نظ خالصــه آن ك
ــتى  ــايت توريس ــح در س ــدن تفري گذران
تفريحــى همــدان را داشــته باشــيم در 
ــار  ــود ب ــد ب ــور خواهي ــت مجب راه برگش
ــر در  ــاى درگي ــر خودروه ــان را ب ترافيكيت
ــاره  ــد از اش ــل كني ــوار تحمي ــك بل ترافي
و  بــازى  شــهر  مشــتريان  بــه  كــردن 
رســتوران هاى ســنتى و مــدرن ايــن منطقــه 
ــوال  ــه س ــا آنچ ــم ام ــى مى كني چشم پوش
ــرا در  ــه چ ــن اســت ك ــز اســت اي برانگي

ــئوالن  ــر و مس ــان ام ــه متولي روزگارى ك
ــاى  ــا قفل ه ــتند ت ــو هس ــهرى در تكاپ ش
ــريان  ــدان ش ــد در هم ــاز كنن ــته را ب بس
فعــال حمــل و نقــل خــودرو در بلــوار ارم 
ــته  ــك ناخواس ــنگين ترافي ــم س ــا حج را ب

درگيــر مى كنــد.
ــهر  ــوراى ش ــس ش ــزارش رئي ــن گ در اي
همــدان و رئيــس كميســيون فنــى عمرانــى 
ــروژه  ــه پ ــدان در زمين ــهر هم ــوراى ش ش

ــد ــح ميدهن ــوار ارم توضي بل
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سامسونگ توليد تراشه 5 نانومترى كم 
مصرف را آغاز كرد

 در شرايطى كه سامسونگ به تازگى توليد انبوه تراشه هاى 7 نانومترى 
را آغاز كرده، خبر مى رســد كه اين شركت دست به توليد نمونه هايى 
از تراشــه هاى 5 نانومترى زده است.به گزارش ياهونيوز، اين تراشه ها 
براى استفاده در گوشى هاى هوشمند و ديگر وسايل الكترونيكى سيار 
توليد مى شــوند و احتماالً در نيمه دوم ســال 2020 به توليد انبوه مى 
رسند.از جمله مهم ترين مزاياى استفاده از اين تراشه ها مى توان به كاهش 
20 درصدى مصرف برق و افزايش 10 درصدى ســرعت در مقايســه 
با تراشه هاى 7 نانومترى اشــاره كرد.ترانزيستورهاى مورد استفاده در 
تراشه هاى 5 نانومترى تا بدان حد ظريف هستند كه مى توان حدود 20 

هزار واحد از آنها را بر روى يك تار موى انسان جاى داد.

پهپاد سوئيسى گمشده ها را پيدا مى كند
 سازمان امداد و نجات هوايى سوئيس از توليد پهپادى خبر داده كه 
مى توانــد به طور خودكار محيط هاى مختلف را به منظور يافتن افراد 
گمشــده جســتجو كند.به گزارش نيواطلس، اين پهپاد به لطف بهره 
مندى از حسگرهاى قدرتمند، دوربين تصويربردارى در روز، دوربين 
حرارتى، دوربين مادون قرمز، ابزار شناسايى افراد با استفاده از گوشى 
و غيره مى تواند نواحى بزرگ و وســيعى را اسكن كند و در صورتى 

كه فرد يا افرادى در اين مناطق به دردسر افتاده باشند، آنها را بيابد.
الگوريتــم خاص مورد اســتفاده اين پهپاد داده هــا را از دوربين هاى 
مختلف جمع آورى و با بررسى آنها اشخاص گمشده را مى يابد. اين 
پهپاد در شرايط ديد كم كه هلكوپترهاى استاندارد امداد هوايى قادر به 

فعاليت نيستند نيز مى تواند به فعاليت هاى خود ادامه دهد.

در اين يخچال همه چيز ظرف يك دقيقه 
يخ مى زند

 يك شــركت تجارى يخچال كوچك قابل حملى توليد كرده كه 
مى تواند در عرض يك دقيقه هر چيزى كه در داخلش قرار بگيرد را 
به ســرعت سرد كرده و به نقطه انجماد برساند.به گزارش نيواطلس، 
اين يخچال كه توســط شــركت Blue Quench توليد شــده 
Qooler نــام دارد و به خصوص در روزهاى گرم ســال مى تواند 
نوشــيدنى ها و آب را در سفرها و در شــرايطى كه به يخچال هاى 

بزرگ دسترسى وجود ندارد، خنك كند.
Qooler داراى يك موتور چرخنده است كه قوطى ها و بطرى ها را 
با ســرعت 500 دور در دقيقه مى چرخاند و آنها را در معرض هواى 

بسيار سرد قرار مى دهد.

2 بيمار سرطانى تحت درمان با مهندسى 
ژنتيك قرار گرفتند

 محققان آمريكايى براى نخستين بار از ابزار مهندسى ژنتيك براى 
درمان 2 بيمار مبتال به ســرطان استفاده كرده اند. البته هنوز مشخص 
نيســت اين نوع درمان تا چه حد تاثيرگذار است.به گزارش انگجت، 
نخســتين آزمايش ابزار مهندســى ژنتيك CRISPR در آمريكا در 
حال انجام است. سخنگوى دانشگاه پنسيلوانيا در فيالدلفيا اعالم كرد 
2 بيمار مبتال به ســرطان (يك نفر مبتال بــه ميلوما و ديگرى مبتال به 
ســاركوم) تحت درمان با ابزارCRISPR قــرار گرفتند. اين دو 
بيمــار قبًال روش هاى درمانى معمول را آزمايش كرده اند و بدنشــان 
واكنش مثبتى به اين درمان ها نشان نداده بود.ميلوما تومورى متشكل از 

ياخته هايى است كه در مغز استخوان به وجود مى آيد.

ابزار تازه توئيتر براى شناسايى 
پيام هاى زننده

 توئيتــر اعالم كرده، ابزار تازه اى كه اين شــركت براى شناســايى 
پيام هاى نامناســب و زننده به كار گرفته تا به حال موفق شــده به طور 
خودكار 38 درصد از اين پيام ها را بيابد.به گزارش انگجت، اين شركت 
روز پنج شنبه از برنامه هاى تازه خود براى مقابله با مزاحمت هاى آنالين 
خبر داد و اعالم كرد كه در حال كار بر روى ابزار تازه اى به همين منظور 
اســت. توئيتر اظهار اميدوارى كرده كه با استفاده از ابزار مذكور قادر به 
مقابله حداكثرى با سواستفاده هايى باشد كه از اين پلتفرم به عمل مى آيد.

به گفته دونالد هيكس معاون شركت توئيتر، براى اولين بار توئيت هاى 
نامناسب و زننده به طور خودكار عالمت گذارى مى شوند و افرادى هم 

كه به طور مكرر به ارسال چنين پيام هايى ادامه دهند

مدير نشر كرگدن در گفت وگو با مهر:
شيوه برگزارى نمايشگاه كتاب 

در شأن كشور ما نيست
 حسين شــيخ رضايى، مدير نشر كرگدن شيوه 
برگزارى نمايشــگاه كتاب تهران را بســيار آشفته 

توصيف كرد كه در شأن كشور نيست.
حســين شــيخ رضايى، عضو هيــأت علمى مركز 
تحقيقات سياست علمى كشــور و همچنين مدير 
نشــر كرگدن در گفت وگو با مهر اظهار كرد: براى 
برپايى نمايشــگاه كتاب سال 98 ثبت نام از ناشران 
بســيار دير يعنى در اواخر اســفند ســال گذشته 
(1397) انجام شــد و امســال هم قرار است كه به 
دليل عدم همزمانى با ماه رمضان، نمايشگاه 10 روز 

زودتر يعنى در چهارم ارديبهشت افتتاح شود.
وى افزود: نشــر كرگدن براى حضور در نمايشگاه 
ثبــت نام كرده اســت، امــا تــا روز 26 فروردين 
مشــخص نكرده اند كه باالخره غرفه اى به ما تعلق 
مى گيــرد يا خير؟ تماس مكرر با اتحاديه ناشــران 
هم فايده اى دربر نداشــته چرا كه يا كسى پاسخگو 
نيســت يا اينكه مى گويند چند روز ديگر مشخص 
مى شــود. در اين فاصلــه اندك تــا روز افتتاحيه 
نمايشــگاه من به عنوان مدير يك انتشارات هنوز 
نمى دانم كه غرفه هاى ناشران تعيين شده يا خير تا 
بتوانم برنامه ريزى درستى براى حضور مناسب در 

نمايشگاه داشته باشم.
 بى نظمى هايى كه هرسال تكرار مى شوند

شــيخ رضايى ادامــه داد: نمى دانم چرا هر ســال 
اتحاديه ناشــران و كتابفروشان و نهاد برگزار كننده 
با اين آشفتگى نمايشگاه را برگزار مى كنند؟ اگر هم 
بر فرض تا چند روز آينده مساله غرفه هاى ناشران 
مشخص شــود، چطور مى توان مثًال براى حضور 
ميهمانان برنامه ريزى كــرد؟ همانطور كه مى دانيد 
وضعيت صنعت نشــر كشــور روزهاى خوبى را 
ســپرى نمى كند و اقتصاد كتاب در امسال بحرانى 
خواهد بود. به همين دليل شــركت در نمايشــگاه 
براى همه ناشــران اتفاقى مهم و حياتى است، چرا 
كه بخش مهمى از فروش ساليانه شان در نمايشگاه 
انجام مى شود. با توجه به اين شرايط، اين بى نظمى 
كه حتى كسى نيســت تا خبرى درباره موافقت با 
حضور يا عدم حضور ناشــران در نمايشگاه بدهد، 

عجيب و تأسف آور است.
نشــر كرگدن براى حضــور در نمايشــگاه كتاب 
امســال ثبت نام كرده است، اما تا امروز (يعنى 26 
فروردين) مشخص نكرده اند كه باالخره غرفه اى به 
ما تعلق مى گيرد يا خير؟ تمــاس مكرر با اتحاديه 
ناشــران هم فايده اى دربر نداشته و كسى پاسخگو 

نيست
مدير نشــر كرگــدن همچنين هويت نمايشــگاه 
كتــاب تهــران را نيــز نامعلوم خوانــد و گفت: 
نمايشــگاه كتاب تهران پديــده منحصر به فردى 
اســت و مانند بقيــه اتفاق ها ماهيــت و هويت 
مشــخصى ندارد اكنون چند سال است كه درباره 
مكان برگزارى آن بحث و جدل مى شــود. بعد از 
چند سال برگزارى در مصلى، براى يك دو دوره 
محل برگزارى را به شهرآفتاب انتقال داده و بعد 
دوباره آن را به مصلــى برگرداندند. جالب آنكه 
در هر دو مكان زيرســاخت ها مناســب نيست و 
نمى توانند راه چــاره اى براى جلوگيرى از ورود 
آب بــه غرفه ها در صورت بارانى بودن روزهاى 
برگزارى نمايشگاه، پيدا كنند. براى مساله بغرنج 
دسترسى به نمايشگاه هم هنوز كه هنوز است راه 

نكرده اند. پيدا  چاره اى 
اين عضو هيأت علمى مركز تحقيقات سياســت 
علمى كشــور، شــيوه حضور صنف هاى غير از 
نشر در نمايشــگاه كتاب را نيز نابسامان خواند 
و ادامــه داد: احتمــاالً مانند صدا و ســيما به 
نمايشــگاه كتاب هم دستور داده اند كه خودش 
بايد هزينه هاى خــودش را دربياورد. به همين 
دليــل هــم مخاطــب از درب ورودى مصلى 
تا شبســتان بايد تعــداد زيــادى از غرفه هاى 
صنف هــاى ديگــر مثل شــركت هاى خدمات 

ارتباطى و... را تحمل كند.

تجربه جهانى 
پيامد آتش براى توريسم پاريس

 دومين جاذبه مهم پاريس و ميراث 850ســاله اين شهر، دوشنبه 
شــب به دام حريق افتاد تا به عنوان يكــى از تلخ ترين حوادث در 
حــوزه ميراث فرهنگى و گردشــگرى، قلب مردم فرانســه و حتى 

مردم جهان را بفشارد. 
«كليســاى نوتردام» كه در قالب يك طرح 20ســاله درحال مرمت بود، 
تاكنون از پرطرفدارترين جاذبه هاى  گردشگرى در فرانسه بوده كه به نوبه 
خود گردشگران بيشترى را نسبت به هر كشور ديگرى در زمين جذب 
مى كند. تا پيش از اين اتفاق، اين كليسا سخاوتمندانه ترين ساعات بازديد 
را در ميان همه جاذبه هاى مهم پاريس داشته است؛ 8صبح تا 6:45دقيقه 

عصر در تمام روزهاى سال و نيم ساعت ديرتر در آخرهفته ها.
 پذيرش اين كليســا رايگان اســت؛ موضوعى قابل توجه براى افزايش 

تعداد بازديدكنندگان پايتخت فرانسه.
 در سال 2018، حدود 13ميليون نفر به عنوان گردشگر، نه عبادت كننده، 
از اين كليســا ديدن كردند. فارغ از چالش هاى سياســى و اجتماعى كه 
اين اتفاق رغم خواهد زد، اين فاجعه پيامد هاى قابل توجهى را نيز براى 

صنعت گردشگرى پاريس به همراه خواهد داشت.
 سرريز تقاضاى بازديد به ديگر جاذبه ها

«اينديپندنت» در گزارشى ضمن بررسى اين پيامدها، پيش بينى كرده كه 
اين آتش سوزى باعث مى شود الگوى بازديد در اين شهر توريست پذير 
به صورت قابل مالحظه اى شــكل طبيعى خود را از دست بدهد و تغيير 
كند. متوسط 36هزار بازديدكننده روزانه كه دو يا سه ساعت در كليساى 
نوتردام وقــت مى گذراندند، حاال در طول اقامت خود مايل به رفتن به 

مكان هاى ديگرى خواهند بود.
 به اين ترتيب، ســاير برندهاى بزرگ گردشــگرى اين شــهر از جمله 
«موزه لوور» و «برج ايفل»، احتماال تعداد بيشترى از بازديد ها را به خود 
اختصــاص خواهند داد؛ اگرچه اين موضوع به روز هاى هفته بســتگى 
خواهد داشــت. بيشتر جاذبه هاى پاريس در روزهاى دوشنبه يا سه شنبه 
تعطيل هســتند؛ درست روزهايى كه نوتردام بسيار محبوب و پرطرفدار 

بود.
از لحاظ گردشگرى مربوط به كليســا، كليساى َسكِره ُكر بر بلنداى تپه  
مون مارتــر احتماال مى تواند بازديدكنندگان بيشــترى را به خود جذب 
كند؛ همانطور كه كليساى قرن ســيزدهمى سنت شاپل در قلب پاريس 

توجه هاى بيشترى را به خود جلب خواهد كرد.
 جاذبه هاى رايگان نيز ممكن اســت گردشگران بيشترى به خود ببيند؛ 
جاذبه هايى شــامل خانه ويكتور هوگو كه گرچه همسايگى نزديك آن، 
موزه كارناوال كه به تاريخ پاريس اختصاص دارد، بيشتر اوقات به خاطر 
بازسازى تعطيل اســت. در عين حال، گردشگرى گورستان هم ممكن 
اســت با افزايش تقاضا همراه باشد؛ قبرســتان پرالشز در شرق پاريس 
بزرگ ترين قبرســتان در اين شــاخه از گردشگرى محسوب مى شود و 

محل دفن بزرگان بسيارى است.
 از ســوى ديگر، افرادى همچون ســيمون دوبوار و ژان پل ســارتر نيز 
در گورســتان مونپارنس دفن شــده اند؛ گورســتانى كه مى تواند منتظر 

گردشگران بيشترى باشد.
گرچه حادثه حريق در كليساى نوتردام سهمگين بوده اما به نظر مى رسد 
لغو ســفرها به مقصد پاريس كه از پيش رزرو شــده اند، بعيد باشد؛ اما 
بسته شــدن اجتناب ناپذير نوتردام براى دست كم چند ماه، شايد باعث 
تجديدنظر متقاضيان آتى نسبت به سفر به پاريس به نفع شهرهايى مانند 

رم، بارسلونا و آمستردام شود.
 به گزارش «دنياى اقتصاد» هنوز به صورت دقيق و كامل مشخص نيست 
كه وضعيت آثار تاريخى درون اين بناى ارزشمند چگونه است اما گفته 
مى شــود تاج متعلق به عيسى مسيح (ع) در زمان به صليب كشيده شدن 

وى، از حريق نجات داده شده است. 
به هرروى همچنان معلوم نيســت چه بر ســر مجســمه ها، نقاشى ها، 
پنجره هايى با شيشــه هاى رنگى و ديگر آثــار تاريخى و مذهبى اين بنا 
آمــده؛ آثارى كه هر كدام تاريخى غنى پشــت خــود دارد. حاال اگرچه 
امانوئل مكرون، رئيس جمهورى فرانســه، تعهــد داده كه بار ديگر اين 
كليســا را بســازد اما قطعا بخش مهمى از بناى تاريخى850ساله ديگر 

قابل بازسازى نيست.

■ حديث:
پيامبراكرم (ص):

 خداوند دوستدار جوانى است كه جوانى اش را به اطاعت خداوند مى گذراند. 
ميزان الحكمه، ح 9097

■ دوبيتي:
دال خوبان دل خونين پسندند                                          دال خون شو كه خوبان اين پسندند
متاع كفر و دين بى مشترى نيست                                         گروهى آن گروهى اين پسندند

عكس روز

طرح: فريبا عزيزى مديريت بحران در سيل

باباطاهر

 كار در بلوار دوشيفته شد 
رئيس شوراى شهر همدان هم با تأكيد بر اينكه اين 
طرح رويكرد اجتماعى را دنبال مى كند تا مســأله 
ترافيكى هم برطرف شــود، گفت:  در حال حاضر 
در دوشيفت كار عمرانى پروژه بلوار ارم همدان در 
حال انجام است و بر اساس برنامه ريزى هاى انجام 
شده پيش بينى ميشود تا پايان سال پروژه بلوار ارم 

همدان پايان  مى يابد 
كامران گردان گفت : در حال حاضر الين ســمت 
راســت بلوار در حال تكميل اســت و نقشه ارائه 
شده پروژه آرام سازى بلوار ارم، طرح جامعى است 

كه تغيير رويكرد به ســمت انسان محور در معبر را 
شاهد هستيم. گردان با بيان اينكه مى توان اين پروژه 
را برند برتر و نخست كشورى معرفى كنيم، افزود: 
براى تغيير نگاه مردم نسبت به اجراى مناسب اين 
پروژه، بايد كارى كنيم تا ايرادات و پيشــرفت رفع 

آن را درك كنند.
وى با توجه بــه اعتراض شــهروندان براى عدم 
ضرورت اجراى اين طرح و مشــكالتى از جمله 
كمتر شــدن دسترســى مردم به باغ ها، اظهار كرد: 
براى رفع شــبهات مردم، بايد حواشى كار و اثرات 
مثبت اين طرح از جملــه افزايش ارزش افزوده و 

امكانات جانبى اين منطقه، اطالع رســانى بيشترى 
صورت گيرد.

گردان بــا تأكيد بر ورود بخــش خصوصى براى 
تكميل پروژه آرام سازى بلوار تفريحى و گردشگرى 
ارم، ادامه داد: بخشــى از فــاز دوم پروژه از جمله 
ساخت ســينما و بالن بايد آغاز شود، زيرا مباحث 
جانبى آن از جمله مزايده و انتخاب سرمايه گذاران، 

زمان بر خواهد بود.
وى در ادامه با تأكيد بر اينكه اجرا و زيرسازى الين 
دوچرخه سوارى در پروژه بلوار ارم بايد با كيفيت 
تعريف شده، مدنظر قرار گيرد؛ گفت: بايد پيشرفت 

كار اين پروژه اثرگذار شــهرى، با سرعت بيشترى 
پيش برود و امكانات آن هــم با كيفيت باال به كار 
گرفته شود كه شوراى شهر هم براى اجراى مناسب 

طرح و رفع مشكالت، كمك مى كند.
رئيس شــوراى شــهر همدان عنوان كرد: با توجه 
بــه اينكه در اجراى اين طــرح بايد مردم را همراه 
مديريت شــهرى كنيم؛ مى توانيم در آينده شــاهد 
حضور و استقبال مســئوالن و مردم كشور از اين 

طرح برتر شهرى همدان باشيم.
 چرايى تعلل پروژه 

رئيس كميسيون فنى عمرانى شوراى شهر همدان 
در پاسخ به اين سوال كه تكليف مردم با اين پروژه 
سردرگم كننده چه خواهد بود عنوان كرد: شرايط 
متغير اقتصادى در ســال 97 موجب شــد توقف 
اجراى پروژه بلوار ارم طوالنى شود اين مشكالت 
حاصــل تغيير قيمــت مصالح و عقد قــرارداد با 
پيمانكاران بود كه البته امســال اين موارد در حال 

حل و فصل شدن است.
على رحيمى فر گفت: اين اطمينان خاطر را به مردم 
مى دهيم كه پس از تكميل پروژه مباحث اضطرارى 
در منطقه به سهولت نسبت به گذشته حل خواهد 
شد چرا كه مسيرهاى تردد خودروهاى اورژانسى 

در طرح بلوار ارم ديده شده است. 
اما در حــال حاضر اجراى ايــن پروژه ها ترافيك 
ناخواســته را بر شــهر تحميل كرده است كه فقط 
مى توانيــم از مــردم بخواهيم بــراى تحول وضع 

موجود صبور باشند.
رحيمى فر عنوان كرد: تغيير شــرايط موجود براى 
بلوار ارم همدان به گونه اى رقم خورده اســت كه 
عملكرد صرفاً ترافيكى بلوار ارم سال هاى پيش قرار 
اســت به عملكرد ترافيكى اجتماعى در سال هاى 
آتى تغيير پيدا كند و شــهردارى و شــوراى شهر 
در تكاپو هســتند تا با احيا و ايجاد زيرساخت هاى 
فرهنگى بلوار ارم همدان را به گونه اى كه مطلوب 

شهروندان باشد بازسازى كند.

آرام سازى بلوار تا پايان سال ادامه دارد!

ابهام در سرانجام تنها تفرجگاه شهر 


