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درود بر سروقامتان 
امنیت کشور

 اهمیــت امنیت برهیچکس پوشــیده 
نیســت ودر اينکــه امنیت نعمتــي بدون 
جايگزين است،کســي شــک ندارد و از 
دغدغــه هاي اصلي هر جامعه اي امنیت و 

آرامش است. 

 توقف پاس در دقیقه90
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

 در ســال گذشــته ۱۰۰ پرونــده 
مربــوط بــه قصورپزشــکی در اين 

سازمان تشکیل شده است.ر
ئیس ســازمان نظام پزشــکی همدان 
گفت: در ســال گذشــته در مجموع 
2۰۰ پرونده شکايت در نظام پزشکی 
تشکیل شد که 5۰ درصد از آن مربوط 

به قصورات پزشکی بوده است.
با  در گفت وگو  مدرکیــان  علیرضــا 
تســنیم با بیــان اينکه شــايع ترين 

شــکايات مردم از پزشکان مربوط به 
ويزيت گروهی، شــکايات تعرف  ای 
و برخورد نامناســب با بیماران است، 
گفت: تعداد گزارش و شکايات تعرفه 
ای در همدان بســیار اندک اســت و 
بیشــتر گاليه ها مربوط به نحوه رفتار 
و برخورد منشــی و پزشکان با بیمار 

است.
رئیس ســازمان نظام پزشکی همدان 
افزود: چندين جلســه آموزشی برای 

منشــی های مطب ها برگزار کرديم و 
در آن بــه نحوه برخورد  مناســب با 

بیمار و همراهان بیمار پرداختیم.
بیشــترين  اينکه  بیــان  با  مدرکیــان 
آمــار شــکايت از پزشــکان مربوط 
بــه رشــته های زنــان و زايمــان و 
دندانپزشکی اســت، اظهار داشت: از 
آنجا که آمار مراجعه کنندگان اين دو 
رشــته باال است بنابراين طبیعی است 
که میزان شــکايات در اين رشته هم 

بیشتر از ساير رشته ها باشد.
وی در بخش ديگری از گفت وگو به 
بحث بازرســی و نظارت بر مطب ها 
پرداخت و گفت: همه مطب ها سالیانه 
دو مرتبــه مــورد نظارت و بررســی 

بازرسان نظام پزشکی قرار می گیرد.
مدرکیــان افزود: اين بازديدها به طور 
مشــترک با بخــش معاونــت درمان 
دانشــگاه علوم پزشکی و دادگستری 

انجام می شود.

 ثبت الکترونیکی نســخه، 2۰ تا 3۰ 
تکراری  مراجعه غیرضروری،  از  درصد 
و حتی تداخل هــای دارويی جلوگیری 

می کند.
مديرکل بیمه سالمت همدان گفت: سال 
97 را می توان با توجه به مديريت هزينه 
و پرداخت بدهی های معوق ســال های 
گذشته، سالی موفقیت آمیز برای سازمان 
بیمه سالمت دانست از آن جهت که در 
اين ســال گام های مهمی در راســتای 
کاهــش هزينه ها و اســتقرار ســازمان 

الکترونیک اتفاق افتاد.
سعید فرجی در گفت و گو با ايرنا درباره 
آغاز طرح نســخه نويسی الکترونیک در 
شــهر همدان همزمان با سراســر کشور 
اظهار داشت: اجرای طرح نسخه نويسی 
الکترونیک، دستاوردهای مهمی به دنبال 

داشته است.
مديرکل بیمه ســالمت همدان افزود: با 
استقرار سیستم نسخه نويسی الکترونیکی 
در اســتان همدان از چــاپ حدود 5۰۰ 
هزار جلد دفترچه در ســال جلوگیری 

می شود.
فرجی اضافه کرد: بــا اجرای اين طرح 
ديگر نیازی به ارايه دفترچه بیمه سالمت 
نیست و بیمه شــدگان در زمان مراجعه 
به مراکز طــرف قرارداد با ارايه کد ملی، 
استحقاق ســنجی شــده و ويزيت می 

شوند.
وی از امکانــات ديگــر ايــن طرح را 
و  دارو  تجويــز  ســنجی،  اســتحقاق 
خدمات تشــخیصی درمانی و دريافت 
دارو و خدمــت در داروخانه ها و مراکز 

پاراکلینیکی بدون نیاز به دفترچه عنوان 
کرد.

مديرکل بیمه ســالمت همدان ادامه داد: 
همچنین اجرای اين طرح امکان رسیدگی 
الکترونیکی به اسناد پزشکی را فراهم می 

کند.
فرجی افزود: در نظر داريم تســهیالتی 
برای گروه پزشکی که مشارکت در طرح 
نســخه نويســی الکترونیک دارند ارايه 
دهیم از جمله پرداخت سريعتر مطالبات 

اين گروه از پزشکان مد نظر است.

نظارت 
بر لبنیات 
فروشی های 
سنتی شدت 
می گیرد

 مدير ســالمت محیــط کار و معاونت 
ــن ســینا همــدان  بهداشــتی دانشــگاه اب
ــای  ــه لبنیاتی ه ــه همیش ــان اينک ــا بی ب
ســنتی مــورد توجــه و نظــارت مامــوران 
بهداشــتی بــوده انــد، گفــت: بــا شــروع 
ــدت  ــا ش ــن نظارت ه ــا اي ــل گرم فص

می گیــرد.
تســنیم  با  رفعتــی در گفت وگو  لیدا 
اظهار داشــت: با توجه به اينکه مردم 
به مصرف لبنیات ســنتی تمايل دارند 

در عرضه  بهداشــت  رعايت  بنابراين 
پرمصرف  مواد  اين  نگهداری  نحوه  و 

است. اهمیت  حائز 
لبنیــات  همــه  کــرد:  تصريــح  وی 
پروانــه  دارای  همــدان  فروشــی های 
ــه  ــکل ماهیان ــه ش ــوده و ب ــتی ب بهداش
مــورد نظــارت و بازرســی مامــوران 

می گیرنــد. قــرار  بهداشــتی 

ــر ســالمت محیــط کار و معاونــت  مدي
ــن ســینا همــدان  بهداشــتی دانشــگاه اب
ــه  ــای عرض ــن واحده ــرد: اي ــراز ک اب
رعايــت  نظــر  از  ســنتی  لبنیــات 
ــردی و  ــت ف ــط، بهداش ــت محی بهداش
ــی ســالم، بازرســی  ــواد غذاي عرضــه م

می شــوند.
رفعتــی افزود: همــکاران ما در بازرســی 

ــری از  ــه نمونه گی ــدام ب ــا اق از لبنیاتی ه
ــد،  ــی می کنن ــه محل ــره و خام ــیر، ک ش
آزمايشــگاه  بــه  نمونه هــا  ايــن 
ــود. ــال می ش ــتان ارس ــکی اس دامپزش

شــیرهای  در  اينکــه  بیــان  بــا  وی 
ســنتی احتمــال بــروز تــب مالــت 
و آفالتوکســین وجــود دارد، گفــت: 
ــه  ــارچ اســت ک آفالتوکســین نوعــی ق
تنهــا راه از بیــن بــردن آن جوشــاندن در 

ــت. ــاد اس ــیار زي ــای بس دم
ــر ســالمت محیــط کار و معاونــت  مدي
ــن ســینا همــدان  بهداشــتی دانشــگاه اب
اينکــه خوشــبختانه  بــر  تاکیــد  بــا 
لبنیاتی هــای  محصــوالت  وضعیــت 
مــورد  و  اســت  خــوب  همــدان 
حــادی مشــاهده نشــده اســت، افــزود: 
شــايع ترين مشــکل ايــن واحدهــای 
ــدم  ــنتی ع ــات س ــده لبنی ــه کنن عرض
ــی  ــردی و محیط ــت ف ــت بهداش رعاي

ــت. ــده اس ــزارش ش گ
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۱۰۰ پرونده قصور پزشکی در همدان تشکیل شد
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  افزايش بی رويه تولید خودرو و ايجاد نیاز 
کاذب برای آن بدون توجه به زيرساخت هايی 
چون وجــود راه ها و خیابان های مناســب و 

همچنین پارکینگ به اندازه کافی...
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هفته پربارش در انتظار همدانی ها
 کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناســی استان همدان از ورود سامانه بارشی جديد از فردا و کاهش محسوس دمای هوا با احتمال 

سرمازدگی محصوالت کشاورزی استان خبر داد.
محمدحسن  باقری شکیب در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر اظهار کرد: امروز و روز آينده وزش باد و عدم بارندگی در تمام نقاط 

استان پیش بینی می شود اما از فردا با ورود سامانه بارشی جديد هفته پر بارشی را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: با ورود سامانه بارشی جديد از فردا در بسیاری از نقاط بارش باران و در ارتفاعات شاهد بارش برف خواهیم بود.

باقری شــکیب با اشــاره به کاهش محسوس دمای هوا عنوان کرد: از روز دوشنبه شــاهد کاهش محسوس ۱ تا 2 درجه ای دمای هوا 
خواهیم بود اگر چه وزش باد از احساس سرمای هوا جلوگیری خواهد کرد.

وی تصريح کرد: با توجه به کاهش دما و رســیدن آن به زير صفر درجه از روز سه شــنبه احتمال آسیب و سرمازدگی به محصوالت 
کشاورزی وجود دارد.

همدانی ها برای میالد امام زمان)عج( کیک 400 کیلویی پختند
 همزمان با میالد حضرت مهدی )عج( يکی از قنادان خوش ذوق همدانی کیک 4۰۰ کیلويی پخته و کام دوستداران و عاشقان اهل 

بیت )ع( را شیرين کرد.
به گزارش ايرنا، تهیه اين کیک حجیم را يکی از قنادان ماهر و خوش ذوق همدانی در محله حصار علی آباد به عهده داشت و اهالی 

منطقه او را ياری کردند.
عالوه بر اين در چند نقطه ديگر شــهر همدان کیک هايی زيبا و آراســته با نام مبارک حضرت مهدی)عج( پخته شد و کام دوستداران 
اهل بیت )ع( را شیرين کرد.توزيع شیرينی و شربت در کوچه و خیابان های اين شهر برپاشد و هرکسی ارادت و عالقه خود به منجی 

عالم بشريت را آن گونه که در توان داشت ابراز کرد.
آيین چشن و سرور در بقاع متبرکه همدان مانند امامزاده عبداهلل، امامزاده يحیی و آستان مقدس شاهزاده حسین)ع( برپا شد و مردم در 

اين محافل حضور وصف ناشندنی داشتند.

درود بر سروقامتان امنیت کشور
 اهمیت امنیت برهیچکس پوشیده نیست ودر اينکه امنیت نعمتي 
بدون جايگزين است،کســي شــک ندارد و از دغدغه هاي اصلي هر 
جامعه اي امنیت و آرامش اســت. امنیت مانند اکســیژن براي جامعه 
ضــروري اســت.حتی اگر شــخصی در منطقه ای کــه زندگی می 
کند، امنیت نداشــته باشد،تالش می کند شــرايط امنی را برای خود 
فراهــم کند.در بحث امنیت در جامعه می بینیــم که بحمدا... ،امنیت 
مناسبیحکمفرماســت ودر ســطح بین المللی وحتی در مقايســه با 
کشــورهای همسايه، امنیت مثال زدنی را در کشــور داريم. البته اين 
امنیت مرهون جانفشــانی و از خودگذشتگی شــهدا و ايثار سربازان 
گمنامی است که با خلوص نیت برای حاکمیت امنیت در کشور تالش 
می کنند.فداکارانی که لقب مقدس ســربازان گمنام امام زمان)عج( به 
همــراه دارند، که تبعیت محض از واليت فقیــه از ويژگی های بارز 
آنان اســت. ســربازان امنیت، که در خط مقدم امنیت کشــور سرو 
قامت ايســتاده اند وجان خود را برطبق اخالص گذاشته اند؛ هدفی 
جزايجــاد آرامش و امنیت در جامعه ندارنــد و برای برقراری امنیت 
در کشور،ازجانشان هم گذشته وبه خیل شهدای وطن می پیوندد؛ اما 

اجازه تعرض به کشور وناامنی را نمی دهند.
از طرفــی ديگر نقش وزارت اطالعات در حفاظت از دســتاوردهای 
ارزشمند نظام برهیچکس پوشیده نیست واين عزيزان در زمینه حفاظت 
و صیانت از دستاوردهای ارزشمند نظام به ويژه در زمینه فعالیت های 
علمی کشــورهم نقش مهمی را ايفا می کننــد. وزارت اطالعات در 
جريان اجرای وظايف و ماموريت های محوله، خود را مقید به شــرع 
مقدس و قانون می داند و ســربازان گمنام امام زمان )عج( با اعتماد و 
اعتقاد راسخ به نظام مقدس جمهوری اسالمی، واليت و مردم، مقابله 
با دشمنان انقالب و نظام را مقابله با دشمنان اسالم می دانند.مهم ترين 
شــاخصه و ويژگی اين وزارتخانه، واليتمداری و مردم داری است و 
همین امر موجب تمايز اين مجموعه از تمامی سرويس های اطالعاتی 
دنیا شده اســت.اين مجموعه با نگاهی فراجناحی همواره خود را در 
برابر نظام و مردم مسئول می دانند و ضمن تالش برای برقراری ارتباط 
و تعامــل منطقی با نخبگان در حوزه هــای مختلف، همواره موجب 

عزت، اقتدار، امنیت و افتخار اين نظام الهی شده است.
حضــور مقتدرانــه و افتخارآفرين اين نظام مقــدس در عرصه های 
مختلف منطقــه ای و جهانی به رغم تمامــی ترفندها و توطئه های 
اســتکبار جهانی، نمونه ای از اقتدار اطالعاتی و امنیتی نظام جمهوری 
اسالمی است.امروزه اقتدار و توانمندی باالی ايران اسالمی در حوزه 
فعالیت ها و عملیات های اطالعاتی و امنیتی به دنیا ثابت شــده که از 
آن جمله می توان به دســتگیری تروريســت "ريگی" اشاره کرد که 
ســرويس های اطالعاتــی دنیا هنوز هم از اقدام بــه موقع و پیچیده 
وزارت اطالعات مات و مبهوت هســتند.وزارت اطالعات به عنوان 
يک ســرويس اطالعاتی بی مانند در جهان، نقش ممتاز و برجسته ای 
در راستای صیانت از ارزش ها و آرمان های واالی انقالب در عرصه 

بین المللی داشته است.
پاســداری از حقوق مردم، صیانت از آرمان ها و ارزش های انقالب 
و نظــام و دفاع از مرزهای عقیدتی و جغرافیايی کشــور و همچنین 
حراســت از اسالمیت و جمهوريت نظام از جمله اهداف مشخص و 
بارز سربازان گمنام امام زمان )عج( در عرصه مجاهدت های خاموش 

خود برای اقتدار بیشتر و عزت بخشی به اين کشور و نظام است.
اقدامات موثر اين وزارتخانه در حقیقت موجب مختل شــدن سازمان 
ترور دانشــمندان و متخصصان علمی و هسته ای کشور شد، چراکه 
دشمنان اين کشور و ملت قصد داشتند برنامه ترور دانشمندان هسته 
ايکشور را با هدف ضربه زدن به نظام ادامه دهند؛اما حضور به موقع، 
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی گسترده و پیچیده سربازان گمنام موجب 
شد ضمن شناسايی و دستگیری عوامل سازمان يافته اين ترورها، روند 
آن را نیز متوقف کند.درواقع اين سربازان بازيگران اصلی صحنه امنیت 
و آرامش کشــور هستند و مجموعه وزارت اطالعات براساس اعتقاد 
راسخی که به نظام مردم ســاالر دينی جمهوری اسالمی ايران دارند، 
همواره خود را پاســخگوی مردم می داند.عملکرد موفق و موثر آنان 
در ســطح کشــور به گونه ای بوده که امروز نقش برجسته و مهمی 
را در حوزه های سیاســی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در 
راستای رشــد و اعتالی ايران اسالمی و رفاه و آسايش بیش از پیش 

مردم برعهده دارند.
دشمنی های گسترده استکبار جهانی با نظام مقدس جمهوری اسالمی 
همــواره  وجود داشــته و از طرفییکی از عوامــل بروز جنگ نظامی 
در جهان، شکســت در عرصه اطالعاتی و امنیتی اســت و به همین 
دلیل پیروزی های چشمگیر وزارت اطالعات در عرصه رقابت های 
اطالعاتی با دشمنان انقالب از جمله دستگیری عبدالمالک ريگی که 
موجب شکست سنگین دشمنان در عرصه مقابله با ايران اسالمی شد، 
اقتدار و عظمــت نظام را در عرصه های اطالعاتــی و امنیتی به رخ 

جهانیان کشید.
مجاهدت های خاموش ،بهترين و زيباترين مصداق در فرهنگ انتظار 
است که همواره و بدون کمترين چشمداشت و توقعی برای عزت و 
عظمت نظام و تامین آرامش و امنیت مردم تالش و مجاهدت می کنند.

موفقیــت های بزرگ اين دســتگاه در زمینه هــای مختلف از جمله 
مبارزه با مواد مخدر،مفاسد اقتصادی و... را هم بايستی مدنظر داشت 
و برهمین اســاس در زمینه برخورد با مفاســد اقتصــادی اصل را بر 

پیشگیری، صیانت و برخورد قاطع و قانونی می دانند.
آنان در راســتای فراهم کردن بستر رشد و توسعه اقتصادی جامعه و 
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ، شناسايی و رفع موانع پنهان 
موجود در مسیر توسعه اقتصادی را به عنوان محورها و اولويت های 
ديگــر خود قرار داده اند، زيرا معتقدند که با شناســايی و رفع موانع 
موجود در اين مســیر، بستر مناسب برای حمايت از نیروهای کارآمد 
و متخصص و ســرمايه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت فعال 
در عرصه های اقتصادی با هدف خدمت رســانی بهینه به مردم فراهم 

می شود.
پس بايد گفت درود برســروقامتان امنیت کشــور کــه در گمنامی ، 
امنیت را برای کشــور را در بخش های مختلف به ارمغان آورده اند. 
ســربازانی که نام نیک بر آنها گذاشته شده است:"سربازان گمنام امام 
زمان)عج(" که اين افتخار بزرگی است که لقب سربازی آقا ومواليمان 
را داشــته باشند که در حال حاضر در تبعیت محض ولی امرمسلمین 
مقام معظم رهبری حضرت آيت ا... العظمی خامنه ای )مدظله العالی( 
قرار دارند و پاســدار انقالب اسالمی وآرمان های شهدا هستند.درود 

براين سربازان گمنام وطن.

۱- ورود معاون سیاســی سابق اســتانداری به عرصه انتخابات مورد 
توجه واقع شده است. گفته می شــود ابراهیم الهی تبار معاون فعلی 
استاندارکرمانشــاه استعفای انتخاباتی داده است. گويا وی برای حوزه 
انتخابیه همــدان وفامنین خود را مهیا می کند.گفتنی اســت اصالح 
طلبان پیشــتر حمايت خود را از وی اعالم کــرده اند و با ورود اين 
مديــر همدانی به عرصه انتخابات معادالت نماينده های فعلی وديگر 

کانديداها برهم خواهد خورد.
2- کســی پاسخگوی بسته شدن راه ارتباطی 4 روستای همدان نبوده 
است. گفته می شود با فرونشست جاده روستاهای اطراف همدان راه 

ارتباطی اين روستاها درايام تعطیل بسته بوده است.
گويا مسئوالن مربوطه درايام تعطیل دردسترس نبوده اند و مسئولیت 

پیگیری برای حل اين مشکل را کسی برعهده نگرفته است.
گفتنی اســت پیشــتر نیز در حادثه پل حرم آباد مالير، ادارات متولی 
حوزه راه ، شهرسازی وشهری مسئولیت مسیر مربوطه را قبول نکرده 

بودند.
3- ايجاد کارگروه تحقق شعارسال پیشنهاد شده است. گفته می شود با 
گذشت بیش از يکماه از آغاز سال 98 و نامگذاری سال از سوی مقام 
معظم رهبری هنوز هیچکدام از دســتگاههای استان برنامه مشخص 

وراهبردی برای رونق تولید وشعارسال ارائه نداده اند.
گويا ســیل جنوب کشوربیشترمورد توجه مسئوالن استان بوده است. 
گفتنی اســت پیش از اين مسئوالن از تنظیم اسناد توسعه ای مختلف 

برای استان در جلسات خود خبرداده اند!

ترافیک سنگین در جاده سد اکباتان 
فیض ا... مظفرپور «

  افزايــش بی رويه تولید خودرو و ايجاد نیاز کاذب برای آن بدون 
توجه به زيرســاخت هايی چون وجود راه ها و خیابان های مناسب و 
همچنین پارکینگ به اندازه کافی برای چهار چرخ هايی که هر روز بر 
تعداد آنها در شهرها به ويژه شهرهای بزرگ افزوده می شود. مشکلی به 
نام ترافیک که البته غلطی مصطلح در بین عامه است. واال لفظ ترافیک 
به معنای رفت و آمد خودروها می  باشد. در صورتی که در اين اشتباه 
مصطلح ترافیک به جای حجم سنگین خودروها و يا تراکم شديد آنها 

بکار برده می شود.
در هر حال اين درد کهنه و بی درمان جوامع شهرهای همچنان هر روز 
بزرگتر شــده و به اژدهای هفت سری تبديل شده که از بین بردن آن 

روز به روز سخت  تر می شود.
شهر همدان با توجه به بافت قديمی و ويژه ای که ايجاد تمرکز در شهر 
را به دنبال اين طراحی همراه داشته است سال های طوالنی است که از 

معضل ترافیک سنگین رنج می برد.
و مسئولین شــهری تاکنون نتوانسته اند راهکارهای اساسی برای حل 
آن بینديشــند و شايد تنها راه حل اين بوده که ترافیک از مرکز شهر و 

رينگ اول به رينگ های بعدی آن نیز سرايت کرده است.
و همانند يک سرطان کل پیکره شهر همدان را درگیر خود کرده است. 
اگر روزگاری در رينگ اول شــهر و خیابان های منتهی به میدان امام 

معضل ترافیک مشهود بود. 
با ممنوعیت ورود خودروهای شخصی و ايجاد محدوده طرح ترافیک 
و نیز ايجاد پیاده راه های بوعلی و اکباتان و احتماالً ســاير خیابان ها در 

آينده تا حدودی از حجم خودروها در مرکز شهر کاسته شده است.
ولی سرريز اين ترافیک به میادينی چون آرامگاه بوعلی سینا و امامزاده 

عبدا... و... و خیابان های منتهی به آنها را افزايش داده است.
و وضعیت چنان اســت که در بلوارهايی همچوتژن آيت ا... کاشانی و 
عین القضات و خواجه رشید جايی برای سوزن انداختن نیست تا چه 
رسد به توقف )پارک( خودروها يا خیابان های بوعلی باال و مهديه و 
غیره که ديگر بدتر و حساب کنید تا گنجنامه و بلوار ارم که پیاده راه 

شده و توقف خودرو در آنجا ممکن نیست.
حال با اين همه مشــکالت آيا متناســب با حجم زياد خودروها در 
همدان توقفگاه )پارکینگ( برای چهارچرخ ها ســاخته شــده است؟ 

مسلماً جواب اين سوال منفی است.
عصر روز جمعه برای بازديد از ســد اکباتان با خودروی شخصی به 
سمت جاده ســد حرکت کردم که پس از سه راهی سنگستان متوجه 
حرکت کند خودروها به علت حجم باالی آنها در جاده ســد روبرو 
شدم. و خودرو را به کناری کشیده و برای در امان ماندن از مشکالت 

ترافیک پیاده راهی سد اکباتان شدم.
خدا را شــکر در اين موقع از ســال ســد به طور کامل لبريز است. 
دريچه هــای آن باز تــا ورودی و خروجی متعادل گــردد. ولی نکته 
اينجاست که از سه راهی سنگستان تا يلفان و بلکه تا ورکانه ترافیک 
ســنگین همدانی ها را کالفه کرد و شايد از رفتن به آن مسیر احساس 

پشیمانی کردند.
حال اگر خودروهای گردشــگران نیز به اين مسیر روانه می شدند چه 

وضعیتی پیش می آمد؟
چرا چنین اســت و اين وضعیت تا کی و تا کجا پیش خواهد رفت. 
آيا ســفر و تفريحی که برای آرامش صــورت می گیرد. بايد به علت 
مشکالت ترافیک اعصاب و روان مسافران را آزرده کند چیزی نمانده 
است. معضل ترافیک ســنگین در همدان به شهرهايی چون تهران و 

کرج و جاده سد اکباتان به جاده چالوس و هزار تنه بزند.
بايد فکری اساســی کرد و برای آسايش ســاکنان پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران زمین متناســب با شــأن و شخصیت شان امکانات الزم 
را فراهم ســاخت و حــل معضل ترافیک و حل مشــکل خیابان ها 
و جاده های گردشــگری اطراف آن همانند جاده های ســداکباتان و 
حیدره يکی از آن انتظارات اســت. به امید همدانی با ترافیک روان 

در آينده می نشینیم.

 با پايــان يافتن مهلت اســتعفای مديران 
وزارت کشــوری برای داوطلبی در انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی آنچه در استان با 
رصد فضای مجازی و رســانه ها مشــخص 
شــد، اســتقبال کم مديران وزارت کشوری 
اســتان از اين فرصت برای آغاز تالشــی در 
تغییر محــل خدمت از نهادی اجرايی به نهاد 

قانونگذاری است.
در حقیقــت اين اســتقبال کــم، حکايت از 
شــیرينی فعالیت در بخش اجــرا برای اين 
مديــران را دارد که حداقل 3 ســال يعنی تا 
پايان دولــت دوازدهم از مديــر بودن خود 

مطمئن هستند.
اما جدای از اين، داليــل ديگری هم در اين 
استقبال کم موثر بوده اند که از جمله آنها می 
توان بررســی اوضاع رقبا و رسیدن به شانس 

کم برای پیروزی در انتخابات را عنوان کرد.
مديران اجرايی اگر قانون را کامل اجرا کنند، 
ممکن اســت با افرادی که اجــرای قانون به 
زيان آنهاســت به دلیل تضاد منافع با چالش 
مواجه شوند و اين چالش به زيان کسی است 

که قصد شرکت در انتخابات را دارد.
مديرانی در اين حــوزه موفق بوده اند که از 
ابتــدا با علم به اين موضــوع، از ايجاد تضاد 
منافع پیشگیری کرده و با نشان دادن چهره ای 
مردمی، خود را حالل مشــکالت مردم نشان 
دهند و در اين راه از بی توجهی به قانون نیز 

ابايی نداشته اند.
حال در شــرايطی که مديران وزارت کشور 
بايد نماينده دولــت در حوزه مديريتی خود 
بــوده و پاســدار اجرا و حراســت از قانون 
باشند اين تعارضات به طور قطع در سطحی 
بــاال همواره ايجاد خواهد شــد و طبیعی آن 
اســت که اين مديران شانســی برای حرکت 
پوپولیستی و دستیابی به پیروزی های اينگونه 

در انتخابات نداشته باشند.
 احتمــاال وزارت کشــور بزودی لیســتی از 
تعداد مديران اين وزارتخانه که برای شرکت 
در انتخابات اســتعفا داده اند، منتشــر کند تا 
ارزيابی بهتری بتوان درباره اين مديران ارائه 
داد اما آنچه روشن اســت مديران، کمتر در 
زمان مديريت به داوطلبی در انتخابات عالقه 
نشــان داده اند و معموال در زمان فراغت از 
مديريت به حضور در انتخابات انديشــیده و 

در اين مسیر گام برداشته اند.

بر اين اســاس مديران سابق و اسبق وزارت 
کشــور بخشــی از فعاالن انتخابات به عنوان 
داوطلب خواهند بود و در اســتان نیز از هم 
اکنــون تعــدادی از اين افــراد در هر حوزه 

انتخابیه فعال شده اند.
امــا جــدای از ايــن بايــد منتظــر حضور 

کارشناسان و مديران میانی وزارت کشور که 
نیازی به استعفا هم ندارند اما با حضور خود 
در انتخابــات می توانند نتیجه را عوض کرده 

و موثر واقع شوند، نیز بود.
در آخريــن نمونه پیروزی حســن لطفی در 
انتخابات دوره گذشته از رزن، تايیدی بر اين 

مطلب است.
با آنکه مهلت استعفای مديران وزارت کشور 
با پايان يافتن نخســتین ماه بهار خاتمه يافت 
، همزمان وزارت کشــور در اطالعیه ای دوم 
خرداد ماه امسال را به عنوان آخرين فرصت 
برای اســتعفای مديران داوطلب حضور در 

مجلس اعالم کرد.
در اين اطالعیه تصريح شــده اســت؛ طبق 
يازدهمین دوره  برگــزاری  جدول زمانبندی 
انتخابات مجلس از ســوی وزارت کشــور، 
روند برگــزاری اين دور از انتخابات، از روز 
پنجشــنبه) 2 خرداد 98( آغاز می شود و در 
نخستین مرحله از جدول زمانبندی يازدهمین 
دوره انتخابــات مجلس شــورای اســالمی، 
مقامات می بايست، در صورت کانديداتوری 
در اين دوره از انتخابات، از ِسَمت های خود 

استعفا دهند.
پس بايد منتظــر اين تاريخ مانــد و ديد که 
استقبال مديران اجرايی ديگر وزارتخانه ها و 
نهادها در اســتان از دواطلبی برای انتخابات 

چگونه خواهد بود.
البته بايد توجه داشت که کمیت همواره مهم 
نیست و در شــرايطی ورود يک داوطلب با 
کیفیت بر کل انتخابات اســتان تاثیر خواهد 
داشــت و از ايــن منظر اســتعفای کم تعداد 
مديران وزارت کشــوری اســتان قابل تامل 

است.

 شــهرداری  ها بايد به دنبال ايجاد منابع 
پايدار شــهری بوده و متکی بــه اعتبارات 

دولتی نباشند.
مديــرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری همدان در آيین تکريم و معارفه 
شهردار سامن اظهار داشت: هدف ما خدمت 
صادقانه به مردم اســت و در اين زمینه بايد 

تمام توان خود را به کار گیريم.
به گزارش ايرنا، سیدحســین جعفری ادامه 
داد: تمام تالش مديريت ارشــد اســتان بر 
اين است که حقوق شــهروندی به  درستی 
رعايت شــود و در اين راســتا مديران نیز 
وظیفه  دارند ايــن اولويت را در برنامه  های 

خود قرار دهند.
جعفری با اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری 
مبنی بر رعايت حقوق شــهروندی، افزود: 
مديــران در تکريــم ارباب رجــوع و حل 
مشکالت شــهروندان تالش کنند تا تحقق 

منشور حقوق شهروندی برای آنها ملموس 
باشد و به آن باور داشته باشند.

مديــرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای 
اســتاندار همدان تالش مديران را بســتری 
برای ارايه بهترين خدمــات به مردم عنوان 

کرد.
وی ادامه داد: بايــد از ظرفیت و توانايی 2 
نماينده فعال و پیگیر اين شهرســتان بیشتر 
استفاده شــود تا بتوان به اهداف تعیین شده 

در مسیر پیشرفت دست پیدا کرد.
جعفــری با تاکید بر اينکه دولت نیز همواره 
برای حل مشکالت شــهرداری ها در کنار 
آنان اســت گفت: پايان سال گذشته دولت 
اعتبارات خوبی را به شهرداری  ها اختصاص 
داد کــه در اين زمینه تالش  های اســتاندار 
همــدان در پیگیری برای تخصیص به  موقع 

اين اعتبارات قابل  تقدير است.
وی يــادآور شــد: رويکرد مــا در انتخاب 

شهردار جانب داری نکردن از افراد است و 
ما اين اختیارات را به  طور کامل به شــوراها 

تفويض کرده ايم.
مديــرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری همــدان با تقديــر از زحمات 
سامن  شهرداری  سرپرست  بهاری«  »حسین 
گفــت: وی در مدت کوتاه خدمت خود در 
شــهرداری ســامن زحمات زيادی کشید و 
مديريت مناســبی را در ســیالب  های اخیر 

داشت.
جعفری افزود: »عظیم باويســی« شهردار 
جديــد ســامن نیز بــه عنــوان يکی از 
نیروهای شهرداری و دارای سابقه خوبی 
در حوزه مديريت شــهری، بايد همواره 
از قانون را ســرلوحه کار خود  تبعیــت 
قــرار دهد و همراهی خوبــی با اعضای 
سامن  شهروندان  و  شهر  اسالمی  شورای 

باشد. داشته 

معاون سیاســی و اجتماعی فرمانداری ويژه 
مالير نیز در اين آيین گفت: شــهر و بخش 
ســامن از ظرفیــت  های فــراوان و بناهای 
تاريخی برخوردار اســت که نشان از قدمت 
باالی سامن دارد و اين  يک امتیاز ويژه برای 

اين منطقه است.
ســعید کتابی ادامه داد: وجود اين ظرفیت ها 
به طور قطع کار شهردار را سخت  تر می  کند 
و در اين راســتا بايد تالش ها برای خدمت  

رسانی به مردم دوچندان شود.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اينکه »سید 
سعید شــاهرخی« اســتاندار همدان بر کار 
جهادی مديــران تاکیــد دارد، مديران اين 
شهرســتان نیز بايد وظايف خــود را با کار 

جهادی به سرانجام برسانند.
به گــزارش ايرنا، در ايــن آيین از زحمات 
»حسین بهاری« تقدير و »عظیم باويسی« به 

عنوان شهردار جديد سامن معرفی شد.

آئین تجلیل از قضات 
شایسته دادگستری 
کل استان همدان 
برگزار شد

 در مراســمی بــا حضــور رئیــس کل  
دادگســتری اســتان همــدان ، معاونیــن و 
قضــات حــوزۀ قضائــی همــدان ضمــن 
ابــالغ نتايــج کارنامــه هــای قضائــی از 

ــوب  ــی خ ــای خیل ــه ه ــز رتب ــات حائ قض
و خــوب دادگســتری همــدان تقديــر بعمــل 

ــد. آم
در ايــن مراســم قــادر مــرادی رئیــس 
قضائــی  ارزشــیابی  و  نظــارت  واحــد 
بــا  ســخنانی  در  همــدان  دادگســتری 
ــم  ــی و نحــوۀ تنظی ــتند قانون ــح مس توضی
ــای  ــه ه ــی و مؤلف ــای قضائ ــه ه کارنام
موثــر در افزايــش يــا کاهــش امتیــاز 
و  گفتــار  و  رفتــار  ســالمت  جملــه  از 
ــم  ــت و تکري ســعه صــدر و نظــم و تربی

ــوان  ــی عن ــش قضائ ــاب رجــوع و دان ارب
ــرد. ک

محتــرم  کل  رئیــس  حیــدری  تــوکل 
دادگســتری اســتان نیــز در ايــن آئیــن 
قضــات  مخلصانــه  هــای  تــالش  از   ،
ــراری  ــدان در برق ــتان هم ــتری اس دادگس
عدالــت و قانــون بــه بیــان تبشــیر و انــذار 
هايــی کــه در فرمايشــات مقــام معظــم 
رهبــری در خصــوص قضــاوت وجود دارد 
و برگرفتــه از شــرع مقــدس اســالم اســت 
پرداختــه و تأکیــد کــرد: منصــب قضــاوت 

ــت و  ــد نیس ــن و قاس ــراد خائ ــگاه اف جاي
ــز  ــک قاضــی نی ــه ي ــه مخیل ــی ب ــد حت نباي
خطــور کنــد کــه مرتکــب تعــدی شــود و 
هــم خــوف از خداونــد بــزرگ و بصیــر و 
هــم حســب دســتور عقــل مواظــب رفتــار 

ــد. ــود باش ــردار خ و ک
ــه و  ــوه قضائی ــتاد ق ــازی س ــک س وی  چاب
ــپردن آن  ــا و س ــت ه ــی معاون ــام برخ ادغ
ــته و  ــران اداری شايس ــدان و مدي ــه کارمن ب
توانــا را از جملــه  ديگــر اقدامــات مؤثــر در 

ــتند. ــی دانس تحــول قضائ

استقبال کم مدیران وزارت کشوری از ترک پست

خرداد آخرین مهلت استعفای انتخاباتی

مدیرکل دفتر امور شهری: 

شهردارانبهدنبالمنابعپایدارشهریباشند

 براساس توافق وزارت کشور و شورای 
نگهبان، يازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شورای اســالمی و نخســتین میان دوره ای 
پنجمین دوره مجلس خبــرگان رهبری در 

تاريخ 2 اسفند امسال برگزار خواهد شد.
بنا به دستور وزير کشور، تمامی مديران اين 
وزارتخانــه که قصد ثبت نــام در انتخابات 
آتی مجلس شــورای اسالمی را دارند، بايد 
تا پايان فروردين ماه 98 ازسمت خود استعفا 

می دادند.
اين بخشنامه شامل مديران شاغل، استانداران، 

فرمانداران و همچنین بخشداران می باشد.
معــاون امــور هماهنگی و توســعه منابع  
اســتاندار همدان درباره تعداد مديرانی که 
در اســتان همدان با هدف کانديدا شدن در 
يازدهمین دوره انتخابات  مجلس  اســتعفا 
دادند می گويد: تعداد مديرانی که در استان  

استعفا دادند زياد نیست.
ظاهر پــور مجاهــد در اين بــاره توضیح 

داد:  طبق مصوبه شــورای معاونین وزارت 
کشــور مديران کل،  فرمانداران، بخشداران 
و معاونینــی  کــه قصــد کانديداتوری در 
يازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی را دارند بايد تا 3۱ فروردين استعفا 
می دادند  تا آنجا که در جريان هستم  کريم 
حمیدوند فرماندار اسدآباد استعفای خود را 
کتبا به اســتانداری اعالم کرده است.  يکی 
ديگر از مديران استانداری هم مطرح بود اما 

استعفای وی مکتوب ارائه نشده است. 
گفته می شود يزدان آزرمی معاون فرماندار 
اسد آباد و میرزايی  معاون مدير کل بازرسی 
استانداری از ديگر مديرانی هستند که بحث 

استعفايشان مطرح شده است. 
همچنین ابراهیم الهی تبار معاون سیاســی 
و امنیتی اســتاندار کرمانشاه نیز مطرح است 
که از سمت خود استعفا داده است البته اين 
استعفا را با هدف شرکت در انتخابات تحلیل 

می کنند.
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خبر دکه

97 هزار روستایی همدان بیمه هستند

 مدير صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستايیان و عشاير همدان گفت: در حال 
حاضر 97 هزار روستايی اين استان زير پوشش خدمات اين صندوق هستند.

مهدی ســماواتی در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: پارسال 9 هزار و 7۰۰ نفر عضو 
صندوق بیمه اجتماعی روســتايیان، عشاير و کشاورزی اســتان شدند و شمار افراد زير 

پوشش به 97 هزار تن رسید.
وی با بیان اينکه ۱3 هزار تن از بیمه شدگان بانوان هستند، افزود: با فرهنگسازی و آگاهی 
بخشی سن بیمه شدگان کاهش يافته به طوريکه بیشتر اعضای صندوق در رده سنی 2۰ 

تا 3۰ سال قرار دارند.

سماواتی اضافه کرد: افزايش چشم گیر اعضای صندوق، همدان را در رده سوم کشوری 
قرار داد و همچنین ســال گذشته صندوق بیمه اين استان به عنوان نمونه کشوری تقدير 

شد.
وی با اشــاره به ارتقا دانش و آگاهی روســتايیان و عشــاير استان در حوزه بیمه 
گفت: با توجه به شــرايط نامناسب اقتصادی، مردم بیمه را از اولويت های زندگی 

خود قرار داده اند.
مدير صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستايیان و عشاير همدان نرخ وفاداری بیمه 
شــدگان اين استان را 72 درصد اعالم کرد و افزود: اين رقم نشان می دهد بیمه شدگان 

هر سال حق بیمه خود را به موقع واريز می کنند.
سماواتی با اشاره به بازنشستگی پیش از مورد و از کار افتادگی و فوت 8۰۰ نفر از بیمه 

شدگان در سال قبل، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر پنج هزار خانوار از اين صندوق، 
حقوق دريافت می کنند.

وی میزان حقوق دريافتی مستمری بگیران اين صندوق را 2 تا 6 میلیون ريال در ماه بیان 
و اضافه کرد: اين مبلغ بر اساس حق بیمه پرداختی بیمه شدگان تعیین می شود.

سماواتی اظهار داشت: افراد متقاضی بیمه شدن در اين صندوق می توانند يکی از هشت 
سطح درآمدی اعالم شده در سال 98 را برگزيده و از 2 میلیون و 7۰۰ هزار تا 6 میلیون 
6۰۰ هزار ريال حق بیمه را به طور ساالنه واريز کرده و از خدمات اين صندوق برخوردار 

شوند.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستايیان و عشاير با 47 کارگزار در مناطق شهری و 

روستايی استان همدان فعالیت دارد.

مصاحبه با کانالهای تلگرامی ممنوع
 در پی مصاحبه مسئوالن اسدآباد با کانال های تلگرامی مديرکل روابط 
عمومی و امور بین الملل استانداری همدان گفت: مکاتباتی با فرمانداران 
در شهرستان ها داشته ايم که مصاحبه های خبری را با رسانه های دارای 

مجوز انجام دهند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در نشست خبری فرماندار اسدآباد با اصحاب 
رســانه به مناسبت دهه فجرانقالب اسالمی در سال گذشته، تعدادی از 
مديران کانال های تلگرامی نیز در اين نشست خبری دعوت شده بودند 
و متأسفانه جايگاه آنان با خبرنگاران شناسنامه دار يکی فرض شده بود.

در پــی اين اقدام روابط عمومی فرمانداری و گاليه مندی خبرنگاران از 
اين موضوع نشست خبری در حال لغو شدن بود که با اصرار فرماندار و 

عذرخواهی وی از خبرنگاران اين نشست خبری برگزار شد.
حال به دنبال اين اتفاق اين روزها شــاهد مصاحبه های کوتاه فرماندار 
و يا برخی از مسئوالن شهرســتان با کانال های تلگرامی هستیم که بار 
ديگر گاليه و صدای خبرنگاران را درآورده اســت.اينکه مسئوالن يک 
شهرستان برای پاسخگويی به سؤاالت خبرنگاران که معموال از مطالبات 
مردم شــکل می گیرد، واهمه دارند و بعضا پاسخگو نیستند اما چطور 
می شود که در مقابل کانال های تلگرامی که نه دارای مجوز هستند و نه 
صاحبان آنها پاسخگوی انتشار هر گونه خبری، کوتاه می آيند و پاسخ 

آنان می دهند.
يکی از مشکالت خبرنگاران که بعضا مسئوالن به آن بی توجه هستند، 
اين اســت که بعضا مديران دســتگاههای اجرايی برای پاسخگويی به 
سؤاالت خبرنگاران از آنان درخواست حضور در اداره را می کنند و اين 
درحالی است که پاسخ مديران کانالهای تلگرامی به راحتی داده می شود.

مديران ادارات ما متأسفانه هنوز شناختی از رسالت خبرنگاران و جايگاه 
آنان ندارند و اين پذيرفته نیســت که مديران ما گاها رسالت و جايگاه 
خبرنگاران را زيرسؤال می برند، آنوقت اينگونه با کانالهای تلگرامی که در 
فضای مسمومی فعالیت دارند و بعضا موجب مشکالتی نیز می شوند، 

به مصاحبه می نشینند.
انتظار می رود که مســئوالن ما با شناخت از رسانه ها و جايگاه آنان 
برای رساندن خبر و اطالع رســانی موضوعات مختلف از رسانه ها 
اســتفاده کنند و با مصاحبه های خود نه وجهه و جايگاه رســانه زير 
ســؤال ببرند و نه به کانالهای بدون مجوز که همانند قارچ رشد کرده 

اند، بها بدهند.
مديــرکل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری همدان در اين 
زمینه در گفت وگو با خبرنگار نافع؛ با بیان اينکه مديران دستگاههای 
اجرايی بايد رسانه های دارای مجوز را در اولويت مصاحبه خبری خود 
قرار دهند، اظهار کرد: در اين زمینه مکاتباتی را با فرمانداران در سطح 
شهرستان ها داشــتیم که اولويت مصاحبه های خبری را با رسانه های 

دارای مجوز داشته باشند.
 اســدا... ربانی مهر گفت کانال های شبکه های اجتماعی که رسمی و 
زيرمجموعه رســانه های داری مجوز هستند، از نظر ما دارای اعتبار 
هســتند و مديران بايد با آنان در ارتباط باشند.وی با اشاره به اينکه 
مجوز کانال ها در شــبکه های اجتماعــی از جمله تلگرام را وزارت 
ارشــاد صادر می کند، افزود: البته ما در ســطح استان کانال تلگرامی 
دارای مجوز نداريم مگر آنکه زير مجموعه رســانه ای باشد و قابل 

اعتبار است.

مبل سازان مالیر به ارمنستان می روند
 با توجه به تفاوت قیمتی که در کشــور ارمنستان نسبت به کشور 
ما وجود دارد اين کشور می تواند سکوی پرتاب فعاالن مبل و منبت 
برای ورود به بازارهای جهانی باشــد و در صــورت فعالیت در اين 

کشور می توانیم ارزآوری خوبی را هم برای کشور به ارمغان آوريم.
رئیس هیأت مديره بازار مبل مالير با بیان اين مطلب در نخســتین 
نشســت هیأت مديره بازار مبل مالير گفت: سال گذشته با حضور 
جمعی از فعالین صنعت مبل و منبت مالير در کشــور ارمنســتان 
بازديدی از ظرفیت ها و پتانســیل های اين کشــور  انجام شــد که 

می تواند دستاوردهای خوبی را برای ما به ارمغان آورد.
يدا...کريمی به کیفیت تولیدات مبل مالير اشــاره کرد و اظهار داشت: 
ارمنســتان کشور کوچکی هست اما با تعداد زيادی از کشورهای دنیا 
مبادالت تجاری و مالی دارد و می تواند دروازه ورود مالير به بازارهای 
جهانی و کشورهای اوراسیا باشد لذا فعالین بايد ريسک پذير باشند و 
افق ديد خود را به حضور در بازارهای جهانی افزايش دهند و با وجود 
بستر مناسب از لحاظ ثبات سیاسی، اقتصادی و نزديک بودن فرهنگ 
و آداب و رسوم آنان با کشور ما می تواند آينده خوبی را در بازارهای 

بین المللی برای ما رقم زند.
وی در پاســخ به اين سوال که  با وجود تحريم های بانکی چگونه 
تولیدکنندگان مبلغ فروش خــود را دريافت میکنند گفت: يکی از 
بانک های ايرانی که در کشــور ارمنســتان وجود دارد، متعهد می 
شــود که به طور کامل مبلغ پرداخت شده توســط مشتريان را به 
فروشــندگان پرداخت کنند حتی کســانی که به صورت اقساطی 
خريد خــود را انجام می دهند بانک به طــور کامل پول آنان را به 

فروشنده پرداخت می کند.
کريمی همچنین گفت: فعالیــن مبل و منبت به اين نکته هم توجه 
کنند که نوع کار و کیفیت برای آنان بســیار مهم اســت و بايد در 
ارائه کاالی با کیفیت نهايت دقت را داشته باشیم و با ارائه کارهای 
خــوب و باکیفیت زمینــه را برای حضــور در بازارهای جهانی و 
اروپايی و حتی روســیه بزرگترين خريدار مبل های اســتیل فراهم 

کنیم و کشــور ارمنستان می تواند آغاز خوبی برای اين کار باشد.
ســخنگوی بــازار مبل هم در اين نشســت گفت: ارمنســتان تنها 
کشــوری اســت که با اتحاديــه اروپا قرارداد تجــاری دارد و در 
صورتی که امســال يک اســتراتژيکی خوب نداشــته باشیم همه 
فعالین اين صنعت با مشــکل روبرو می شــوند و تنها راه نجات ما 
از اين شرايط سخت اقتصادی صادرات است. عباس آبادی گفت: 
با رايزنی های انجام شــده با ســازمان حمل و نقل شهرستان مالير 
مجوز بغل نويســی با نام و آرم مالير پايتخــت مبل و منبت گرفته 
شــده که به زودی حدود 6۰ خاور حمل مبل ساماندهی و معرفی 
می شــوند و از همه فعالین مبل و منبت درخواست می شود وسايل 
نقلیه دارای بغل نويسی که دارای سابقه خوب و افراد مورد اعتماد 

هستند را برای جابجايی استفاده کنند.

آگهی مناقصه

 محمد حسین پور- شهردار نهاوند

آگهي فراخوان عمومي)نوبت دوم(

  محمد حسین پور- شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آیین نامه مالي شهرداریها و با عنایت به بند 2 از جلسه 165 شوراي اسالمي 
شهر در نظر دارد حمل و بارگیري و تخلیه نخاله هاي ساختماني و خاکهاي مازاد در سطح شهر را از طریق آگهي فراخوان 

عمومي و به مدت یكسال و با شرایط ذیل به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد صالحیت واگذار نماید:
 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره فني و عمراني شهرداري و معاونت خدمات شهري و جهت گرفتن اسناد 

فراخوان به شهرداری )امور قراردادها( مراجعه نمایند.

 متقاضیان مي بایست مبلغ 100/000/000 ریال سپرده شرکت در فراخوان را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 نزد بانک ملي 
شعبه زاگرس شهرداري واریز و فیش واریزي را به داخل پاکت ))الف(( قرار داده و درب پاکت را ممهور و امضاء نمایند. متقاضیان به جاي وجه نقد مي 

توانند از ضمانتنامه بانكي و یا اسناد خزانه اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.
 متقاضیان مي بایست اسناد فراخوان،رزومه کاري در داخل پاکت ))ب(( قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.

 اخذ مجوزهاي الزم جهت تردد در سطح شهر با آرم مخصوص مورد تایید شهرداري بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
 متقاضیان مي بایست فرم پیشنهاد قیمت را در داخل پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.

 پرداخت هزینه محل بارگیري و تخلیه نخاله هاي ساختماني و خاک هاي مازاد توسط مالک و یا متقاضي صورت مي گیرد شهرداري هیچگونه 
مسئولیتي در قبال پرداخت هزینه ندارد.

 شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار مي باشد
 به پیشنهادهاي مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 متقاضیان مي بایست اسناد فراخوان پیشنهادهاي خود را تا آخر وقت اداري مورخ 98/2/12 تحویل شهرداري نمایند.
 مسئولیت اطالع رساني ، کنترل ، نظارت و اجراي طرح از ابتدا تا انتها )تخلیه در محل دپو نخاله و پخش آن ( بر عهده برنده فراخوان مي باشد.

هزینه انتشار آگهي فراخوان و هزینه کارشناسي و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
 متقاضیان مي بایست فعالیت حمل،بارگیري و تخلیه نخاله هاي ساختماني در سطح شهر را زیر نظر اداره شهرسازي و معماري و معاونت خدمات 

شهري انجام داده و مورد تایید آنها قرار گیرد.
متقاضیان مي بایست کلیه اصول ایمین را رعایت نموده و در صورت هرگونه حادثه جاني،مالي بر عهده متقاضي بوده و شهرداري هیچگونه مسئولیتي 

ندارد.
 پرداخت کلیه کسورات قانوني ) بیمه،مالیات و ... ( بر عهده برنده فراخوان مي باشد.

 کمیسیون عالي معامالت ساعت 11 مورخ 98/2/14 روز شنبه  در محل شهرداري تشكیل و پیشنهادهاي رسیده در صورتیكه حداقل سه پیشنهاد 
باشد مفتوح و نتیجه را اعالم مي نماید. 

چاپ آگهي نوبت اول98/1/24 
چاپ آگهي نوبت دوم98/2/2 

)م الف 16(

مبلغ سپرده شرکت مبلغ پایه) کارشناسی ( ریالشرحردیف
در مناقصه)ریال(

مدت اجاره 

1

2

3

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و خاک 
مازاد سطح شهر بوسیله نیسان

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و خاک 
مازاد سطح شهر بوسیله خاور

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و خاک 
مازاد سطح شهر بوسیله کامیون

برای هر سرویس مبلغ 300/000 

برای هر سرویس مبلغ 350/000

برای هر سرویس مبلغ 450/000

یکسال 100/000/000000
12ماه

پایه مورد قبولمبلغ سپرده شرکت در مناقصهمبلغ کارشناسی)پایه(شرح پروژهردیف

1
پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر و بلوار 
کربالء و اجرای جدول نهری،کتابی،کانیو،که 

شامل: پی کنی تخریب جدول قدیمی و 
اجرای جدول مطابق برآورد صورت گرفته

حداقل 5 ابنیه150/000/000 ریال3/000/000/000 ریال

پروژه  مالي  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  و  مالي شهرداریها  نامه  آیین  ماده 13  اجراي  در  دارد  نظر  در  نهاوند  شهرداري 
جدولگذاري معابر سطح شهر و بلوار کربالء را که شامل اجراي جدول نهري،کتابي و کانیو مي باشد را طبق جدول ذیل و با 

شرایط ذکر شده به پیمانكاران واجد صالحیت و مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزي و گریدار واگذار نماید:
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد مناقصه به امور قراردادها و اداره فني و عمراني شهرداري مراجعه و 

یا با تلفن 7-33237445-081 داخلي 105 و 208 تماس حاصل نمائید. 

 شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
  محل اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي مي باشد.

  کلیه کسورات قانوني بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
  هزینه انتشار آگهي مناقصه و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

  متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مي بایست سه پاکت الف،ب،ج را تهیه نموده و به شرح ذیل آنها را تكمیل نمایند.
پاکت الف:

متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي شعبه شهرداري 
بنام حساب سپرده واریز نمایندو فیش واریزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند. متقاضیان به 
جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و یا اسناد خزانه که اعتبار آنها از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.

پاکت ب:
متقاضیان مي بایست رزومه کاري،آخرین تغیرات شرکت در روزنامه رسمي و صالحیت شرکت،اسناد مناقصه را داخل پاکت ب قرار داده 

و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
پاکت ج: 

  متقاضیان مي بایست فرم پیشنهاد قیمت را در داخل پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
  متقاضیان مي بایست بر روي پاکت ها نام،نام خانوادگي،کد ملي،شماره همراه،آدرس دقیق را بر روي پاکت ها نوشته و امضاء نمایند. 
  متقاضیان مي بایست هر سه پاکت را در داخل پاکت )) د (( قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند و تحویل دبیرخانه 

شهرداري داده و رسید دریافت نمایند.
  به پیشنهادهاي مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخوهاد شد.

  کمیسیون عالي معامالت مورخ 98/2/22 در محل شهرداري تشكیل و پیشنهادهاي رسیده را در صورتي که حداقل سه پیشنهاد 
باشد مفتوح و برنده را اعالم خواهند نمود.

  قیمت پیشنهادي پروژه بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 98 بدون تعدیل مي باشد.
  متقاضیان مي بایست پیشنهادهاي خود را تا پایان وقت اداري مورخ 98/2/21 تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند.

آگهي چاپ نوبت اول: 98/2/2 
آگهي چاپ نوبت دوم: 98/2/10 

)م الف 17(

 نهاونــد - معصومه کمالونــد- خبرنگار 
همــدان پیام: پروژه ســدگرين نهاوند ســال 
هاســت معمای حل نشده  توسعه شهرستانی 
شده اســت که بار وعده های مدعیان توسعه 
اش بیش از مصوبه و پروژه های اجرا شــده 
ای است که قرار بود مشکل عمده شهر ستان 
را حل کند و اشتغال زمین مانده  تحصیلکرده 
های شهرســتان را راهی خوان کســب و کار 

کند.
ســد گرين که زمان معاون اول اسبق دولت  
دهــم کلنگ آن را زمین زد و با وعده تحويل 
۱ونیم ســاله  تا سال 95 طول کشید و نهايت 
آن هم پیشــرفت 7درصدی شد که وزارت 

نیرو از  حذف آن در سال 97خبرداد.
 پروژه کــه آرزوی 5۰ ســاله نهاوندی ها 
لقب گرفتــه بود حاال بايد بــرای احیايش 
تالش می شــد تا بلکه از لیســت 3۰ سد 
حذفی کشــور خالصــی میگرفت و خارج 

می شد.
در نهايــت با پیگیــری ها اين پــروژه به 
چرخــه فعالیت بازگشــت، پیمانکار آن به 
داليلی خلع يد شــد و مناقصه ســد مجدد 

برگزار شد.
شــرايط اقتصادی کشــور  و اعتباری پروژه 
واگذاری پروژه را دشوار می کرد. در نهايت 
ايــن پروژه آذر ماه 97 بــا حضور وزير نیرو 

مجدد کلنگ زنی شد.
در نشســتی که با حضور پیمانکار و مشاوران 
اين پروژه با بهــرام نیا نماينده نهاوند و مدير 
کل آب منطقه ای استان در محل اين پروژه در 
گاماسیاب برگزار شد، و درباره وضعیت فعلی 

سد گفتگو شد
مشاور فنی سد گربن می گويد: سد جرين که 
از سال 87آغاز بکار شد را کال کنار گذاشته ايم 
و اين پروژه و پیشرفت و ويژگی و شرايط آن 

را بايد فراموش کرد.

احمدی می گويد: ما پروژه ســد گرين را از 
آذر 97 بــا طرح و تعريــف و ظرفیت جديد 
آغاز کرده ايــم و معتقدم تیم قبلی اين پروژه 
کارشــان کارشناسی نبوده اســت وموقعیت 
و ظرفیت گاماســیاب پاســخگوی آن حجم 
و ظرفیت اســمی اين پروژه هم نبود و اصال 

کارشناسی نبود.
اين تیم که پروژه خرمــرود را هم اجرا کرده 

است.
احمدی می گويد: تیم قبلی پروژه  کارشناسی 
نبوده و هزينه و وقت هم هدر رفته است سد 
گريــن قبلی را فراموش کنید گاماســیاب آن 
ظرفیت را نمیپذيرفت ولی االن شرايط متعادل 

تری بر سد حاکم است.
اين سد قرار نبود ساخته شوداما طراحی مجدد 
آن سبب شد تا کاستی های رفع و مهندسی تر 

اجرا شود.

به گفته مشاور فنی سد اين پروژه که از آذر 97 
مجدد کار اجرای مجدد آن از صفر آغاز شده 
اســت در حال حاضر 2 درصد پیشرفت دارد 
و تا 48 ماه آينده اتمام و در صورت مساعدو 
تامین شرايط اعتباری اتمام و تحويل داده می 

شود.
احمــدی دربــاره اعتبار و هزينــه پروژه هم 
می گويد: اين پروژه بصورت سه عاملی اجرا 
می شــود که حدود254میلیــارد تومان اعتبار 
کلــی آن خواهد بود که با 7۰نیــرو در حال 
اجرا است. اين ســد برای بخش صنعت هم 
ظرفیت3میلیون مترمکعب  درنظر گرفته است. 
حجم تنظیم سالیانه اين سد22و۱۰میلیون متر 

مکعب طراحی شده است.
به گفتــه وی مطالعات ســامانه انتقال آب و 
تصفیه خانه آن در مراحل بعدی انجام خواهد 

شد که اعتبار جداگانه دارد.

2درصد پیشرفت پس از 10سال
■ مشاور فنی پروژه گرین می گوید: تیم اجرایی و فنی سد گرینی که از  87آغاز شد کارشناسی نبود با کلنگ زنی مجدد 

در آذر97 ، کار را از صفر آغاز کرده ایم و 2درصد پیشرفت دارد.

۵۰ آرزوی کــه پروژه 
ســالهنهاوندیهالقب
گرفتهبودحاالبایدبرای
شد می تالش احیایش
تابلکهازلیست۳۰سد
خالصی کشــور حذفی
میگرفتوخارجمیشد
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رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران استان خوزستان:

اثاثیه از بین رفته مردم، با حضور فعال 
بخش تولید باید تامین شود

 رئیس جمهور، اسکان مردمی که منازلشان از سیل آسیب ديده را 
در اولويت برنامه ها دانست و تاکید کرد: روند بازسازی مناطق آسیب 
ديده از ســیل اخیر بايد در حرکتی جهادی و با وحدت ملی و ايثار و 
فداکاری شتاب گیرد تا مردم اين مناطق به سرعت از معضلی که با آن 

روبرو هستند ، نجات يابند.
بــه گزارش ايلنا، رئیس جمهور تالش، وحدت و همدلی مســئولین 
دستگاه ها و نهادهای مختلف و مردم را در حادثه سیل اخیر کم نظیر و 
افتخارآفريــن توصیف کرد و گفت: ترديد ندارم که ملت ايران از اين 
آزمايــش بزرگ کاماًل موفق و پیروز بیرون خواهد آمد و دولت نیز پا 
به پای مردم و با همه امکانات در مســیر رفع مشکالت مردم حرکت 

خواهد کرد.
روحانی اظهار داشت: طی سالیان طوالنی غرب در تحريم ها و تبلیغات 
خود عنوان می کرد که خشکسالی ايران را از بین خواهد برد و صراحتًا 
چنین تبلیغ می کردند که درياچه ارومیه خشک خواهد شد و قابل احیا 
نیست لذا شمال غرب ايران کاماًل غیرقابل سکونت خواهد بود و بقیه 
نقاط کشــور را نیز گرد و غبار و ريزگردها از بین خواهد برد و با اين 

نوع تبلیغات بذر يأس و ناامیدی را در ذهن مردم پراکنده می کردند.
روحانی افزود: خداوند متعال در بهار امســال ضربه اساسی را بر اين 
تفکر استکبار جهانی و صهیونیسم وارد کرد البته خسارت سیل خیلی 
زياد اســت اما خداوند متعال هم رحمت نازل کرده و هم در کنار آن 
زحمت نیز فراهم شــده است که با کمک و اتحاد و همدلی می توانیم 

از شرايط کنونی عبور کنیم.
رئیس جمهور حادثه ســیل در آق قال و پلدختر را بسیار اندوهناک و 
تأثرانگیز توصیف کرد و گفت: زمانی که اين حوادث اتفاق افتاد شب 
بســیار سختی را داشتم و مدام با مســئولین در تماس بودم تا هر چه 

زودتر بتوانیم از شرايط خطر عبور کنیم.
روحانی با تجلیل از روحیه مقاومت، صبوری و فداکاری مردم ايران، 
گفت: مردم اســتان لرســتان و پلدختر برغم مشکالت و سختی های 
فراوانی که با آن مواجه هســتند از روحیه بسیار بااليی برخوردارند و 
امروز در جريان سفر به پلدختر از نزديک شاهد روحیه بسیار خوب 

مردم اين ديار بودم.
رئیس جمهور با بیان اينکه امروز مســئولیت سنگینی بر دوش دولت، 
همه نهادها و نیروهای مســلح گذاشــته شده اســت، اظهار داشت: 
در حادثه اخیر همه مســئولین دســتگاه های اجرايی مشغول تالش 
شــبانه روزی بودند و به وجود مســئولین و مديــران وزارتخانه ها و 

دستگاه های مختلف و سپاه و ارتش افتخار می کنم.
روحانی با تأکید بر اينکه مسئولین بايد قدر فرصت خدمت را بدانند، 
اظهار داشت: دوران دولت ها تمام می شود و دوره مسئولیت ها زودگذر 
اســت، اما افتخارات ملی برای همیشه در تاريخ ماندگار است و ملت 
ايران در کنار مســئولین خود در حادثه اخیــر افتخار بزرگی را خلق 

کردند.

بازار سرمایه را فعال تر می کنیم

 معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ابــزار مالی INSTEX را 
که اروپايی ها معرفی کرده اند در حال پیشــروی است و گام هايی هم 

برداشته شده است.
محمد نهاونديان در گفت وگو با ايلنا در پاســخ به اين ســوال که آيا 
جبران خســارات سیل با اســتفاده از منابع بانک مرکزی، در شرايط 
کنونی می تواند تورم زا باشد، گفت: برای مسائل پیش بینی نشده مانند 
خســارات سیل و زلزله می توانیم از منابع جديدی استفاده کنیم، برای 
اين کار هم منابع بانک مرکزی و هم صندوق توســعه ملی پیش بینی 

شده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: يکی از فلســفه های وجودی 
صندوق توســعه ملی اين است که در شــرايط نیاز، ظرفیت آن مورد 

استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در دولت اين نکته در حال بحث و بررسی است 
کــه به صورت همزمان و به موازات اين تدابیر )اســتفاده از صندوق 
توســعه ملی و منابع بانک مرکزی( بازار ســرمايه را فعال تر کنیم؛ تا 
مردم اين احساس را داشته باشند که با گزينه های بدون ريسک مواجه 

هستند.
نهاونديان يادآور شــد: اگر مردم اين اطمینان خاطر را داشــته باشند، 
می توانند سرمايه های ُخرد و سپرده هايشان را در مواردی صرف کنند 
که برايشان فايده و بازدهی دارد و برای اقتصاد ملی بسیار مفید است.

وی  تاکیــد کــرد: ما درصدد فعال تر کردن بازار ســرمايه و کمک به 
بنگاه های تولید و پروژه ها از طريق اســتفاده از سرمايه و منابع مردم 

هستیم.
معــاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: اگــر اين اقدامات 
صــورت گرفت، بانک ها هم در اين راســتا می تواننــد چنین کاری 
انجام دهند و بیش از گذشــته به نیازهای بنگاه های کوچک و متوسط 

بپردازند. 

ظریف به نیویورک می رود
 وزير امور خارجه کشــورمان برای شــرکت در نشست مجمع عمومی با 
عنوان گرامیداشت روز بین المللی چندجانبه گرايی و ديپلماسی برای صلح به 

نیويورک سفر می کند.
به گزارش ايسنا، اين نشست اصلی ترين برنامه محمدجوادظريف در اين سفر 

است.
مجید تخت روانچی ســفیر جديد و نماينده دائم جمهوری اســالمی ايران در 
ســازمان ملل متحد نیز همزمان با سفر وزير امور خارجه عازم محل ماموريت 

خود می شود.
پیش بینی می شــود وزير خارجه در مدت زمان حضور خود در نیويورک چند 
مصاحبه مطبوعاتی و سخنرانی در انديشکده های مستقل در برنامه خود داشته 

باشد.

بودجه سال 9۸ به عنوان سند مالی 
 توسط دولت اجرا می شود

 معــاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد که دولت حتما از مصوبات مجلس 
که تبديل به قانون می شــود تبعیت کرده و آن را اجرا می کند.حسینعلی امیری در 
گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: مصوبات مجلس برای دولت الزم االجرا است. دولت 
حتما از مصوبات مجلس که تبديل به قانون می شود تبعیت کرده و آن را اجرا می 
کند.وی ادامه داد: يکی از اين مصوبات بودجه سال 98 بود . تغییراتی در مجلس در 
ارتباط با اين بودجه صورت گرفته است، اما وقتی به قانون تبديل شده دولت تمام 
ســعی خود را می کند تا به نحو احسن آن را اجرا کند.امیری تاکید کرد: در دستور 
کار دولت ضوابط اجرايی بودجه سال 98 را داشته و داريم . ضمن اينکه از زمانی 
که آقای رئیس جمهور بودجه سال جاری را برای وزارت خانه ها ابالغ کرده آن ها 

تکالیف خود را نسبت به ابالغیه ها و دستور العمل ها اجرا می کنند. 

کشور را نباید در انزوا قرار داد
 نايب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اين که 
»موضوع بررسی لوايح مرتبط با FATF با اقدام آمريکا در گنجاندن نام سپاه در 
لیست گروه های تروريستی دو مقوله جدا از هم است«، گفت: در شرايط فعلی 
بايد با اســتفاده از فرصت ها و ورود به سازوکارهای شناخته شده بین المللی از 
انزوای کشور دوری کرد و از فرصت ها جهت خنثی کردن سیاست های تخريبی 
آمريکا استفاده کرد.کمال دهقانی در گفت وگو با ايسنا، در مجمع تشخیص به 
دلیل اقدام آمريکا درباره  سپاه، گفت: CFT و پالرمو دو کنوانسیون بین المللی 
اســت که کشــورها براســاس توافقات درونی خود عضو اين کنوانسیون ها 
می شوند. قطعا اين کنوانســیون ها دارای نقاط منفی و مثبتی است نبايد تصور 
شــود که اين کنوانســیون ها بدون نقص بوده و چشم بسته به آن ملحق شد يا 

اين که تصور شود علیه منافع ملی ما است.

تکاپوی وزارت کشور و مجلس
 خواب آلودگی احزاب

 يازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی روز دوم اسفند 
ســال جاری برگزار می شــود اما هنوز جريان های سیاسی به صورت 
جدی وارد موضع انتخابات نشده اند. از سويی وزارت کشور به عنوان 
مجری انتخابات، فعالیت خود را از فروردين آغاز کرده اســت. مجلس 
شورای اسالمی نیز با بررسی طرح اصالح قانون انتخابات، نقشی مؤثر 

در انتخابات ايفا کرده است.
به گزارش ايســنا، وزارت کشور برگزاری انتخابات را مهم ترين مساله 
حوزه سیاســت داخلی می دانــد و برنامه ريزی خود بــرای برگزاری 
انتخابات را آغاز کرده است. وزارت کشور اعالم کرده است که آمادگی 

برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارد.
تهیهبرنامهزمانیانتخاباتدروزارتکشور

وزارت کشور از فروردين روزشــمار انتخابات را آغاز کرده و جدول 
برگزاری انتخابات نیز در اين وزارتخانه تهیه و به شوری نگهبان ارسال 
شده اســت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشــور با بیان اينکه برای 
وزارت کشور روزشمار انتخابات مجلس شورای اسالمی از فروردين 
آغاز شده است، تاکید کرده است که مهم ترين مساله ما در حوزه سیاست 

داخلی در سال 98، برگزاری اين انتخابات است.
همچنین سیدســلمان سامانی سخنگوی وزارت کشــور با بیان اينکه 
کلیــات و برنامه زمان بندی برگزاری يازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و نخستین میان دوره ای پنجمین دوره انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری به شورای نگهبان ارسال شد، گفت: »آموزش های دست 
اندرکاران و مجريان برگزاری انتخابات در چند سطح انجام خواهد شد.«

سیداسماعیل موسوی مديرکل انتخابات وزارت کشور نیز بیان کرده است 
که »از ارديبهشت ماه اجرای مراحل انتخابات بر اساس تقسیم بندی زمانی 
وزارت کشور آغاز می شود. اجرای اين تقسیم بندی زمانی که در وزارت 
کشور تهیه شده اســت، با دستور وزير کشور آغاز می شود. همزمان با 
دستور وزير کشور برای آغاز اجرای انتخابات، جدول تقسیم بندی زمانی 
اجرای مراحل انتخابات مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای مجلس 
خبرگان رهبری به مجريان انتخابات در سراسر کشور ابالغ می شود. در 
اين تقسیم بندی زمانی تمام مراحل انتخابات از مرحله ثبت نام داوطلبان 

تا رأی گیری در روز 2 اسفند، مشخص شده است.«
موسوی همچنین تاکید کرد که »وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 

الکترونیک در سراسر کشور آمادگی الزم را دارد.«
اصالحقانونانتخاباتدرمجلس

مجلس شورای اسالمی از اسفندماه سال گذشته اصالح قانون انتخابات 
را در دستور کار خود دارد. اين در حالیست که اليحه جامع انتخابات نیز 
تقديم هیأت رئیسه شده است ولی مجلس طرح اصالح قانون انتخابات 

را دنبال می کند.
ممنوعیت کانديداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماينده مجلس بوده 
اند، شــرايط اعالم فهرست های انتخاباتی در انتخابات مجلس، ترکیب 
کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی در انتخابات، ممنوعیت درج آگهی 
يا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس در رســانه ها، شرايط معرفی 
نمايندگان نامزدهای انتخابات مجلس در شعب اخذ رأی، لزوم بی طرفی 
مســئوالن در زمان برگزاری انتخابات، زمان فعالیت تبلیغات انتخاباتی 
کانديداها، شــرايط معتمدان هیأت های اجرايی و ناظران در انتخابات، 
ترکیب هیــأت اجرايی مرکــزی انتخابات مجلس و تعیین شــرايط 
کانديداهای انتخابات از مهم ترين موارد اصالحی قانون انتخابات توسط 

نمايندگان مجلس است.
شايد يکی از مهم ترين موارد اصالحی قانون انتخابات اين باشد که ديگر 
سابقه نمايندگی شامل يک مقطع تحصیلی نمی شود و نمايندگان مجلس 
بند مربوط به سابقه نمايندگی به عنوان معادل يک مقطع تحصیلی برای 

شرکت در انتخابات را حذف کردند.
با توجه به زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس شــورای اسالمی در روز 
دوم اســفند، به نظر می رسد انتخابات براساس طرح اصالحی مجلس 

برگزار شود.
خوابآلودگیاحزاب

هرچه وزارت کشــور و مجلس شــورای اسالمی بیشــتر به موضوع 
انتخابات می پردازند، احزاب و جريان های سیاســی کشور با انتخابات 
فاصله دارند. هیچ کدام از جريان های سیاســی کشور به صورت جدی 
وارد بحث انتخابات نشــده اند و در اين بین شايد فقط موتلفه يک گام 
جلوتر از ساير احزاب است. بسیاری از احزاب هنوز هیچ گونه تحرک 

انتخاباتی نداشته اند.
حمیدرضا ترقی عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی درباره 
فعالیت حزب موتلفه برای انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفند 
98 اظهار کرد: »ســتاد انتخابات حزب موتلفه در سال گذشته تشکیل 
شده و جلسات اين ستاد به صورت مرتب برگزار می شود، ولی نیازی 
نديديم که اين فعالیت ها را رسانه ای کنیم. گفت وگوها درباره انتخابات 

در استان ها آغاز شده و در مرکز نیز دنبال می شود.«
حســین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران ســازندگی با بیان اينکه 
اين حزب در چارچوب جبهه اصالحات در انتخابات مجلس فعالیت 
می کند، اظهــار کرد که »با توجه به مدت زمــان باقیمانده تا برگزاری 
انتخابات در روز دوم اســفند ماه ســال جاری، هنوز حزب به صورت 
مصداقی وارد بحث انتخابات نشــده است. مشخص نیست چه زمانی 
وارد بحث انتخابات شويم، اما رويکرد کلی حزب در انتخابات مجلس 

يازدهم، فعالیت در چارچوب جبهه اصالحات است.«
مجید فراهانی رئیس شــورای مرکزی حزب نــدای ايرانیان در پايان 
گفت: بايد ندای ايرانیان در دو سطح تشکیالتی و محتوايی برای ورود 
به انتخابات مجلس بايد برنامه ريــزی کند. ندا در عرصه های مختلف 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی حرف برای گفتن دارد و برای عبور از 
وضعیت موجود برنامه دارد و اين گونه می انديشــد از طريق مجلس و 
دولت می تواند برنامه های مد نظر خود را برای بهبود شــرايط سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی اجرا کند. ندای ايرانیان بايد بتواند آن قدر در مجلس 

اثرگذار باشد تا در مجلس آينده فراکسیونی به نام ندا را به وجود آورد
قربانعلی قائمی عضو هیأت مؤسس حزب در حال تأسیس جمهوريت 
با اشاره به اينکه حزب جمهوريت در انتخابات پیش رو در مسیر برنامه ها 
و سیاست های اکثريت اصالح طلبان حرکت می کند، گفت: »اين حزب با 
شوراهای باالدستی همکاری دارد، ولی نبايد برخی افراد خود را صاحب 

خرد باالتر و برتر بدانند و از جانب ديگران تصمیم گیری کنند.«
محمود میرلوحی فعال سیاســی اصالح طلب در پاسخ به اين پرسش 
که آيا شــورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان نیز راهبرد مشارکت 
مشــروط در انتخابات مجلس آينده را درســت می داند يا خیر، گفت: 
»هنــوز درباره انتخابات تصمیمی در شــورای عالی سیاســت گذاری 

اصالح طلبان گرفته نشده است.«

پروین سلیمی «

 همزمــان با ســالروز میــالد حضرت 
مهدی)عج( همايش پیاده روی »نسل ظهور« 
ويژه بانوان در همدان با شــرکت 5۰ هزار 

نفر برگزار شد.
به مناسبت سالروز  تاســیس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و همزمان با نیمه شــعبان 
همايش بــزرگ پیاده روی بانــوان با عنوان 
»نسل ظهور«  از ساعت 9/3۰ دقیقه صبح روز 
يکشنبه اول ارديبهشت ماه  با تجمع  بانوان در 
آستان مقدس شاهزاده حسین)ع( مرقد مطهر 

عموی بزرگوار امام عصر )ع( آغاز شد.
که در نیمه های مســیر جمعیت به 2۰ هزار 
نفر رسید الزم به ذکر است اصحاب رسانه 
و بانوان ورزشکار  نیز جمعیت را همراهی 
مــی کردند و اين حضور شــوق خاصی به 
خیابان های شــهر داده بود اکثــر بانوان با 
پوشــش چادر و ديگر پوشش های اسالمی 
در همايش حضور داشــتند   و اين حضور 
بیانگرايــن نکته بود با داشــتن حجاب  هم  
می توان  برنامه های شاد و مفرحی برگزار 

کرد .
 همه ورزشکاران  روز میالد حضرت مهدی  
)ع(را بــه  يکديگر تبريک می گفتند عالوه 
بر اين در صحبت هايشــان شنیده می شد 
که تمايل داشــتند چنیــن همايش هايی هر 
ماه يک بار در شــهر برگزار شــود. چرا که  
با وجود اســترس های روزمره بخصوص 
وضعیت نا بسامان معیشــتی روحیه شورو 
نشات در خانواده ها کاهش  می يابد و الزم 
است دست اندر کاران شهری به فکر نشاط 

همشهريان باشند. 
در ادامــه مســیر جمعیت رو بــه افزايش 
بود. از گوشــه و کنار شــهر و مسیر های 
منتهی به خیابان های شــريعتی، ايســتگاه 
و   مهديــه همچنیــن میــدان پژوهش و 
بانوان ورزشــکار به جمعیت حاضر  قائم 
در همايــش پیاده می پیوســتند. در طول 
مســیر آهنگ هايــی نیز پخش می شــد 
تا ورزشــکاران با نشــاط بیشــتری پیاده 
روی را ادامــه دهند  الزم به ذکر اســت 
نیــرو های هالل احمر با برپايی ايســتگاه   

معاينات رايگان و گرفتن فشار خون ، قند 
خــون وديگر خدمــات در خدمت بانوان 
نظامی  نیروهای  بودند.  همدانی  ورزشکار 
و انتظامــی نیز مانند همیشــه تامین امنیت  
در خیابــان ها رابــه عهده داشــتند . در 
اتوبوسرانی را  ناوگان  نبايد زحمات  اينجا 
ناديده گرفت چرا که قشر عظیم رانندگان 
اتوبوس ها جمعیت بانوان ورزشکار را از 
حاشیه شهر به میدان امام انتقال می دادند.
در طول مســیر میدان پژوهش و میدان قائم 
نیز  غرفه هايی از محصوالت صنايع دستی، 
صنايع  غذايی، دست آوردهای فرهنگی در  
مقابل دانشگاه بوعلی سینای همدان برپا بود. 
البته برخی از هیأت های مساجد و نهاد های 
مردمی با برپايی ايســتگاه های صلواتی  و 
دادن  انواع شــربت، شیرينی و چای بانوان 

ورزشکار را مشايعت می کردند.
در ادامه  در باغ مــوزه دفاع مقدس همدان 
تجمع  عظیمی رقم خورد که مديران شــهر 
از جمله امام جمعه همدان ، فرماندار ، شهر 
دار و شــورای شــهر مدير کل صداسیما ، 
اصحاب رســانه ، خبرنگاران و عکاســان 
رسانه ها در استقبال از بانوان ورزشکار در 

محل باغ موزه دفاع مقدس مستقر بودند. 
در پايان با حضور مســئوالن دســتگاه های 
اجرايی قرعه کشــی انجام شد که عالوه بر 
3۱3 جايزه که توســط فرمانده سپاه استان 
همــدان در نظر گرفته شــده بــود مديران 
دستگاه ها ی که در همايش حضور داشتند 
نیز هر کدام به نســبت توان خود جوايزی 
اهدا کردند کــه جايزه نفــر اول 5 میلیون 
تومان پول نقــد، نفر دوم 3 میلیون تومان و 
مابقی ســفرهای زيارتی ، دوچرخه ، کارت 

هديه، پول نقد ولباس ورزشی بود.
نماينده ولی فقیه در اســتان همدان در اين 
مراســم  با تقدير از حضور بانوان انقالبی و 
واليی همدان در اين همايش گفت: در زمان 
ظهور حضرت مهدی موعود)عج( 3۱3 نفر 
به عنوان فرمانده ايشان را همراهی می کنند 

که 5۰ نفر از آنها از بانوان هستند.
حجت االســالم حبیب ا... شــعبانی با بیان 
اينکــه به جــز اين 3۱3 نفــر میلیون ها نفر 
نیز در رکاب حضرت حاضر خواهند شــد 
افزود: در روايات آمده است يک میلیون نفر 
از ايــران در همــان روز اول اعــالم ظهور 

حضرت خود را به ايشان می رسانند.

وی در ادامه با تأکید بر اينکه بايد در مســیر 
تربیت مهدوی فرزندان قدم برداشت، نقش 
بانــوان را در ايــن زمینه بســیار تأثیرگذار 
دانســت و ادامه داد: زنان همواره در طول 
تاريخ ثابــت کرده اند که نجات دهنده مردان 
بوده انــد که نمونــه آن را می تــوان در ام 
وهب ها و يا همسران ظهیرها مشاهده کرد.

فرمانده ســپاه ناحیه همدان نیز با تقدير از 
حضور ارزشــمند و غیرتمند بانوان همدان 
در اين همايش گفت: فردا چهلمین سالروز 
تاسیس ســپاه، مولود انقالب اسالمی است، 
مجموعه ای که همیشــه ثابت کرده در کنار 

مردم و برای مردم است.
علی بقايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
منتظران ظهور را خار چشم دشمنان دانست 
و در ادامــه از همراهی و همــکاری ديگر 
ســازمان ها با ســپاه ناحیه همدان به منظور 

برگزاری اين همايش پیاده روی تقدير کرد.
وی در بخش ديگری از ســخنانش با اشاره 
به اينکه وحدت موجود در همدان می تواند 
الگويی برای ديگر شهرها باشد، در ادامه از 
مردم دعوت کرد نسبت به موضوع ورزش 

توجه ويژه ای داشته باشند.

در آستانه سالروز تاسیس سپاه برگزار شد

همایش پیاده روی بانوان 
در روز عید

پیوند ارتش و انقالب 
ناگسستنی است

 فرمانده تیپ زرهی 3۱6 شهید قهرمان با اشاره 
به بیعت تاريخی ارتش بــا بنیانگذار کبیر انقالب 
اســالمی گفت: محافظت از جان و مال مردم در 
باليای طبیعی نشــان از پیوند ناگسستنی ارتش با 

انقالب دارد.
به گزارش ايرنا نورخدا شــاه کرمی پیش از خطبه 
های نماز عبادی سیاســی جمعه همــدان اظهار 
داشــت: ارتش عالوه بر صحنه جنــگ و دفاع از 
میهــن در باليای طبیعی همچون زلزله غرب و در 
سیل خوزستان، لرستان و شمال کشور حتی قبل از 

ستاد بحران در کنار مردم حضور يافت.
وی اضافــه کرد: رضايت رهبــر معظم انقالب از 
عملکرد ارتش حاکی از کارآمدی و اثربخشی اين 

نیروی رسمی کشور دارد.
فرمانده تیپ زرهی 3۱6 شــهید قهرمان يادآوری 
کرد: ارتش از ارکان نظام و ضامن امنیت کشــور 
و به فرموده رهبر معظم انقالب از بدنه ای قوی و 

توانمند برخوردار است.
ستاد شاه کرمی 29 فروردين و روز ارتش را گرامی 
داشت و افزود: نقش اين نیروی انقالبی در دوران 
هشت سال دفاع مقدس برجسته و مثال زدنی بود 
و اين جانفشــانی برای حفــظ آب و خاک ايران 
ادامه دارد.فرمانده تیپ زرهی 3۱6 شــهید قهرمان 
به فعالیت های گسترده شهید صیاد شیرازی که از 
او به عنوان نابغه جنگ ياد می کنند برای پیوستن 
نیروهای ارتش به موج انقالب اشاره کرد و گفت: 
بیعت تاريخی ارتشیان با امام راحل نقطه عطفی در 

پديد آمدن انقالب بود.
وی انقــالب اســالمی را پديده قرن دانســت و 
خاطرنشــان کرد: 29 فرورديــن روز تولد دوباره 
ارتش و حاصل دور انديشــی امــام راحل بود که 
ارتش را به خوبی درک کرد تا در تقويم رســمی 

کشور يک روز به نام ارتش ثبت شود.
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نکته

حجم کتب درسی، سنگین نیست
 رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشــی کشور گفت: واقعا حجم کتب 

درسی ما سنگین نیست و انتقاداتی که مطرح می شود غالباً کلی گويی است.
حجت االســالم علی ذوعلم در گفت وگو با ايسنا، بیان کرد: از معلم ها، خانواده ها و 
دانش آموزان می خواهیم برای ما نامه بنويســند و عنوان کنند که به عنوان مثال حجم 

يک درس در فالن کتاب زياد است و می تواند کمتر هم بشود يا برعکس.
وی درباره حجم فیزيکی و محتوايی ســنگین کتب درسی دانش آموزان که انتقادهای 
بســیاری پیرامون آن مطرح است اظهار کرد: واقعا حجم کتاب های درسی ما سنگین 
نیست و اين مطالبی که گفته می شود غالباً کلی گويی است؛ بايد توضیح بدهند که کدام 

کتاب در کدام پايه و در کدام بخش حجم زيادی دارد و  علت آن چیست.

استقرار کامل سامانه خدمات غیرحضوری 
تامین اجتماعی در نیمه اول سال

 مديرکل دفتر راهبری سیســتم های ســازمان تامین اجتماعی گفت: پروژه خدمات 
غیرحضوری تامین اجتماعی را استان به استان تعمیم می دهیم.علی معیری در گفت وگو 
بــا ايلنا، درباره روند ارائه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی تامین اجتماعی و علت 
بروز برخی مشکالت و خطاها برای بیمه شدگان در حین ثبت نام و ورود اطالعات به 
 eservices.tamin.ir اين سامانه اظهار کرد: بیش از 3۰ سرويس بیمه ای در پرتال
فعال اســت و سرويس های جديد بتدريج به آن افزوده می شود. فهرست تمام سرويس 
های ما اعم از غرامت ايام بارداری، بیماری، اروتز و پروتز، نام نويسی غیر حضوری و 
غیره در اين سامانه وجود دارد و تالش می کنیم به زودی آن را به کل کشور تعمیم دهیم.

150هزار میلیارد ریال وام ازدواج 
در کشور پرداخت شد

 پارســال ۱5۰ هزار میلیارد ريال وام ازدواج در کشــور پرداخت شــد و امسال با 
افزايش دو برابری اين میزان به 3۰۰ هزار میلیارد ريال افزايش می يابد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: اين پرداختی ها به روز 
بوده و در اين زمینه پای تعهد خود ايستاده و کوتاهی نکرده ايم.

به گزارش ايرنا، محمد مهدی تندگويان افزود: با افزايش بیشتر تسهیالت ازدواج موافق 
نیستیم چون با افزايش سقف کنونی مشخص نیست دولت بايد تا کجا پیش برود.

تندگويان گفت: اگر بحث اشتغال و تامین مسکن ارزان برای جوانان حل شود بدون 
شک ديگر نیازی به پرداخت وام ازدواج نخواهد بود.

بهداشتنکتهدانشگاه
امکان ثبت نام کنکور فنی و حرفه ای 

با دیپلم دبیرستان فراهم می شود
 مدير کل پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: عالوه بر هنرستانی ها امکان ثبت 
نام در کنکور دانشگاه های فنی و حرفه ای برای ديپلمه های دبیرستان نیز فراهم خواهد 
شد.به گزارش خبرآنالين، معراج رجايی گفت: بر اساس مصوبه جديد وزارت علوم 
از امسال امکان ثبت نام فارغ التحصیالن دبیرستانی نیز در دانشکده های فنی و حرفه ای 
فراهم خواهد شــد.وی افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای بیش از ۱2۰۰ کارگاه آموزشی 
دارد و بنا دارد تا فارغ التحصیالن را به گونه ای آموزش دهد تا بتوانند بالفاصله پس از 
دانشگاه، جذب بازار کار شوند.وی افزود: رشد چند برابری خريد تجهیزات نسبت به 
سال های قبل جهت به روز رسانی آزمايشگاه ها و کارگاه های دانشگاه فنی و حرفه ای 
در سال گذشته و بازنگری در برنامه های درسی و ايجاد رشته های جديد با توجه به نیاز 
بازار و آموزش های کسب و کارهای نوين با ايجاد کانون های شکوفايی و خالقیت در 

مراکز آموزشی در استان ها از برنامه های سال 98 خواهد بود.

فایده مصرف پروتئین بیشتر برای سالمت استخوان ها
 محققان در بررســی های جديد خود دريافتند رژيم غذايی سرشــار از پروتئین 
که همراه با مصرف کافی کلســیم باشد برای سالمت افراد بزرگسال مفید و سودمند 

است.
به گزارش مهر، مصرف کافی پروتئین رژيمی همراه با کلســیم برای رشد مطلوب 
اســتخوان ها در کودکان و حفظ سالمت اســتخوان ها در تمامی سنین مهم است. از 
اينــرو بايد به اين افســانه پايان داد که مصرف زياد پروتئین موجب افزايش اســید 
شــده و به سالمت استخوان ها آسیب می رســاند.«ما با بررسی افراد مسن دريافتیم 
که مشــکل آنها وجود بیش از اندازه پروتئین نیست، بلکه وجود بیش از اندازه کم 

پروتئین است.«
به گفته محققان اين بررسی ها اثبات می کند که رژيم غذايی متعادل همراه با مصرف 
کافی پروتئین، بدون توجه به منبع حیوانی يا گیاهی آن، برای ســالمت استخوان ها 

مفید است.

داروخانه ها در عرضه داروهای داخلی
 کم لطفی می کنند

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر حمايت از تولید محصوالت 
داخلی گفت: داروخانه های کشــور در عرضه داروهای ساخت داخل کم لطفی می 

کنند.
به گزارش ســالمت نیوز، سعید نمکی اظهار داشت: برخی کارشناسان داروخانه ها 

با تبلیغ برای داروهای خارجی به صنعت داروسازی کشور آسیب وارد می کنند.
وی بــا بیان اينکه 97 درصد داروهای مورد نیاز کشــور در داخل تولید می شــود، 
گفت: اگر صنعت داروسازی کشــور آسیب ببیند ، داروخانه ها هم دچار خسارت 

خواهند شد.
وزير بهداشــت و درمان افزود: اگر صنعت داخلی فروپاشــید با واردات نمی توان 
داروخانه ها را پر کرد و از سوی ديگر منابع دولتی نمی تواند تامین کننده داروهای 

کشور باشد.

چند نکته آموزنده برای پشت کنکوری ها 
 يکی از رمز های موفقیت در کنکور، داشــتن برنامه ريزی دقیق و 
منســجم برای مطالعه درس های پايه و پیش دانشــگاهی برای کنکور 

است.
فرصت زيادی تا برگزاری کنکور بزرگترين ماراتن علمی کشــور 
باقی نمانده اســت و داوطلبان به سرعت در حال مطالعه و مرور 
مطالب درســی هســتند؛ در واقع کنکور را می توان ثمره و نتیجه 
۱2 ســال تحصیل در کالس درس دانســت که بخشی از زندگی 
و آينده فرد را رقم می زنــد و در اين بین نکته مهم و قابل توجه 
چگونگی اســتفاده از ايــن فرصت و تبديل آن بــه نقطه عطف 

رسیدن به موفقیت است.
کنکورغولینیستکهشمادرذهنساختهاید

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، برای اينکه بدانید کنکور غولی 
نیســت که شــما در ذهن ســاخته ايد و می توان بــا آرامش کامل و 
برنامه ريزی مناسب شــبیه يک آزمون معمولی با آن رفتار کرد؛ قصد 
داريــم از اين پس با بســته ويژه کنکوری ها شــما را با نکات مهم و 
مطالب کلیدی در زمینه کنکور آشــنا کنیم تا ضمن رسیدن به آرامش 
و دوری از اســترس، روش های رسیدن به موفقیت را کسب کرده و 

نتیجه ای مطلوب و قابل قبول در کنکور به دست آوريد.
برای بررسی راه های رسیدن به پیروزی و کامیابی در کنکور با سهیل 
ســراج مشــاور تحصیلی گفت وگو کرديم که در ادامه مشروح آن را 

می خوانید.
سهیل سراج مشاور تحصیلی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره اينکه پشت کنکوری ها بهتر است در منزل درس بخوانند يا در 
کتابخانه، اظهار کرد: اين بحث در افراد مختلف متفاوت خواهد بود و 
هر گروهی ممکن است در شرايط متفاوتی باشد و افراد می توانند در 
مکان های متفاوتی تمرکز کنند و درس بخوانند، اين افراد تنها بايد در 
مکانی باشــند که موجب حواس پرتی آنها نشود و در اين زمان نبايد 

سرگرم کار جديدی شوند.
وی ادامــه داد: اين يک ماه باقیمانده به کنکور فرصت مناســبی برای 
اصالح رفتار نیســت و بايد تنها ذهن خود را به کنکور معطوف کنند؛ 
برخی از دانش آموزان در کتابخانه به دلیل حس رقابتی که نســبت به 
دوســتان خود پیدا می کنند نمی توانند حواس خــود را تنها به درس 
خوانــدن اختصاص دهند و حس رقابت پیدا می کنند اما برخی ديگر 
به دلیل اين حس رقابت بیشــتر درس می خوانند و اين کار برای آنها 

خوب است.
درقدماولپشتکنکوریهادرمنزلدرسبخوانند

اين مشاور تحصیلی افزود: برخی از دانش آموزان چه در محیط خانه 
و چه در کتابخانه اگر نخواهنــد درس نمی خوانند و مکان برای آنها 
بی معناست، از اين رو توصیه می کنیم در قدم اول پشت کنکوری ها در 
منزل درس بخوانند، به دلیل اينکه والدين در کنار آنها هستند و تغذيه 
آنها محیاســت اما اگر نمی توانند در خانه درس بخوانند کتابخانه ای 
را انتخاب کنند که شــلوغ نباشد، حتما ناظر حضور داشته باشد چرا 
کــه اگر برخی از دانش آموزان کاری انجام دهند و حواس ديگر افراد 

پرت می شود.
پشتکنکوریهاازکتابخانههایعمومیاستفادهنکنند

سراج با اشاره به اينکه پشت کنکوری ها نبايد از کتابخانه های عمومی 
اســتفاده کنند، گفت: در کتابخانه های عمومی بــه دلیل حجم باالی 
جمعیت حواس افراد پرت می شود و بايد از کتابخانه های مخصوص 

کنکور استفاده کنند تا بیشتر به آنها کمک کند.
وی تشــريح کرد: پشــت کنکوری ها برای دروس رياضی و فیزيک 
مجبور هســتند در يک دوره مسائل حفظی و مسائل نوشتاری را خط 
بزنند و خالصه بــرداری و آنها را مرور کننــد؛ جمع بندی رياضی و 
فیزيک صرفاً بايد با تست صورت گیرد و به هیچ عنوان نبايد به سراغ 

کتاب و جزوه بروند.
ذهنخودرابهچالشبکشانید

اين مشاور تحصیلی اظهار کرد: در اين يک ماه باقیمانده نبايد ذهن را 
به چالش کشاند و به هیچ عنوان نبايد مطالب جديد ياد گرفت؛ بايد با 
خود صحبت کنید و به خود اعتماد به نفس دهید، به خود بگويید من 
قرار اســت اين سوال را حل کنم نه کس ديگری پس هر چقد بیشتر 

بدانم به نفع خودم است.
سراج ادامه داد: زمان فکر کردن روی سوال اين 2 ماه باقیمانده 
اســت و روز کنکور تحت هیچ شــرايطی نبايد روی سوال فکر 
کنید؛ به جای اينکه صد در صد مباحث را 5۰ درصد بلد باشــید 
و در روز کنکور آن را 4۰ بزنید، بهتر اســت 7۰ درصد مباحث 
را صد در صد بلد باشــید و تســت بزنید و اصاًل از حذف يک 

نترسید. دروس  سری 
وی يادآوری کرد: پشت کنکوری ها اگر نیاز دارند کاری را انجام دهند 
بايد حتماً با مشورت مشاور باشد؛ نبايد اصرار بیش از حدی در برخی 

از دروس داشت.

ايسنا: پهپاد سوئیس گمشده ها را پیدا می کند 
 بنگاه اجناس گمشده تاسیس کرده؟

ابــرار ورزشــی: کــی روش، تــاج خــود را در پشــت تحريم هــا پنهــان 
ــد  می کن

 تاج که یه افتخاره پنهان کردن نداره!!
آرمان: اخم زنان به رأی مردان بهارستان 
 خدا به داد مردای بهارستان برسه!!

صنعت: بودجه به سیل نمی رسد 
 سیل از بودجه جلوتره!!

مهر: عروس الکچری
 خدایا اینم مد شد!!

ايرنا: يخچالی که ظرف يک دقیقه يخ می کند
 می شه شی؟!! 

آغاز: رسوب 85 هزار کانتینر کاال در بنادر 
 بدون شرح!!

خبر ورزشی: از آشپزخانه تا رينگ قهرمانی بانوی ورزشکار
 از کجا تا کجا؟!!

ايسنا: چرا جوانان ازدواج نمی کنند 
 با این گرونی ازدواج برای چیه؟!!

همشهری ورزشی: چوب خط جواد خیابانی چرا پر نمی شود 
 اینم مشمول تحریم شده!!

آفتاب: گوسفند هايی با دم دراز 
 اینا هم مدل جدید گوسفند هستن!!

قدس: کاخ سفید به جنايت اعتیاد پیدا کرده است 
 خب بفرستیدشون کمپ!!

آرمان: بنزين درآتش شايعات می سوزد 
 هر سال اول بهار از گرونی بنزین حرف زیاد میزنن!!

دنیای اقتصاد: تندروها برای ترامپ دام گذاشتند
  چه شود!!

ايسنا: ظريف در سوريه به دنبال چیه
 از این تجسس ها نکنین قلبش نازکه استعفا می ده!!

آخرین جزئیات از تغییر طرح اصالح
 قانون وکالت

 عضو کمیســیون شــورا ها و امور داخلی کشــور در مجلس 
شورای اسالمی درخصوص مبنای جذب وکیل در طرح اصالح 

قانون وکالت توضیحاتی داد.
طرح اصالح قانون وکالت به دنبال حذف آزمون نیســت. هدف، 
پذيرش وکیل بر اســاس صالحیت علمی استابوالفضل ابوترابی 
عضو کمیســیون شورا ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای 
اســالمی و طراح طــرح »جامع آموزش و پذيــرش وکالت« در 
گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به انحصار موجود 
در بازار وکالت و تبعــات آن، اظهار کرد:  طرحی ۱8 ماده ای را 
برای اصالح نظام آموزش و پذيرش وکالت به مجلس شــورای 
اســالمی ارائه کردم تا فضای انحصــاری بازار وکالت به فضايی 

رقابتی تبديل شود.
وی فضاســازی ها و شــايعات مبنی بر حذف آزمون وکالت در 
پــی اجرای طرح »جامع آموزش و پذيــرش وکالت« را تکذيب 
کرد و افزود: ســازوکار پذيرش در آزمــون وکالت در اين طرح 

اصالح شده است.
عضو کمیســیون شورا ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای 
اســالمی در خصوص مبنای جذب وکیل در طرح اصالح قانون 
وکالــت گفت: در اين طرح میانگین نمره يک درصد اول آزمون 
وکالــت، به عنوان معیار در نظر گرفته شــده و هر فردی که 6۰ 
درصد اين نمره را کسب کند، صالحیت علمی دارد و در آزمون 
پذيرفته خواهد شــد. اين معیار، مبنــای منطقی و علمی دارد و 
نقايص شــیوه فعلی در آن وجود نــدارد. در بحث جذب وکیل 
به جای اينکه از قبل ظرفیت تعیین و انحصار ايجاد شود، بايد در 
بازار وکالت رقابت شــکل گیرد و هر فردی که صالحیت علمی 
الزم را داشته باشد فارغ از تعداد شرکت کننده ها بتواند در آزمون 

وکالت پذيرفته شود.
ابوترابــی در خصــوص شــکايت جمعــی از وکال از آيین نامه 
اجرايی ماده ۱87 برنامه ســوم توسعه گفت: در ماده ۱87 برنامه 
سوم توســعه، بحث ايثارگران مطرح شده اســت که بسیاری از 
حقوقدانــان حمل بر موضوع کرده اند که ماده ۱87 برنامه ســوم 
توسعه در برنامه ششم توسعه نیز دوباره احیا شده است، زيرا در 
قانون برنامه ششم توســعه ايثارگران در اولويت قرار دارند و بر 

آن تأکید شده است.
وی با اشــاره به اعتراضات کانون وکال به آيین نامه ابالغی رئیس قوه 
قضائیــه در خصوص احیای مرکز امور وکالی قوه قضائیه گفت: نظر 
قانون گذار اين بوده که ماده ۱87 خودبه خود موجود و در برنامه سوم 
توســعه بايد حیات داشته باشــد تا ايثارگران بتوانند در برنامه ششم 
توســعه در اولويت باشــند و تفســیر حقوقی معاونت قوه قضائیه و 

بسیاری از حقوقدانان نیز بر اين نظر است.
طــراح طرح »جامع آموزش و پذيــرش وکالت« در پايان درباره 
شکايت جمعی از وکال از آيین نامه اجرايی ماده ۱87 برنامه سوم 
توسعه گفت: اگر اعتراض آن ها به کمیسیون اصل 9۰ به صورت 
گزارش اظهارات کانون وکال باشــد، از آنجايی که در بحث های 
حقوقی اختالف نظر همیشــه وجود دارد مشــکلی نیست، اما اگر 

کانون وکال شکايت کرده باشد، به نظر بنده کار درستی نکرده است.

 اتفاقات بی شــماری که به بهانه پیشرفت 
در عصــر جديد در عرصه زمیــن، اين تنها 
محل سکونت بشر رخ داده است اين روزها 

نمود خود را بیش از گذشته نشان می دهد.
قطعا اين مساله روزی برای ساکنان اين کره 
خاکی بسیار شــرم آور خواهد بود که محل 
زندگــی خود را اينچنین آلوده ســاخته و به 

نوعی زمین را مورد بی مهری قرار داده اند.
از امــروز هفته زمین پاک در فصلی که زمین 
از خواب زمســتانی خود بیدار شــده است  
آغاز می شــود تا دوباره مــردم از الطاف آن 

بهره مند شوند.
اما با وجود مهربانی زمین به ســاکنان خود، 
مــردم با تاثیر بر روی خــاک و آب و... چه 
بسا باعث مشــکالت زيست محیطی فراوانی 
شده و اين ســرمايه های تکرار نشدنی را در 
راه ســودآوری، روز به روز دچار آسیب و 

بهره کشی های سودجويانه  قرار داده اند.
انســان، خواسته و ناخواســته، روند طبیعی 
محیط پیرامون خود را دگرگون کرده اســت. 
هر روز درختان بســیاری با قســاوت، قلع 
و قمع می شــوند و آب ها بــه هدر رفته و 
آلوده می شــوند. جنگل های طبیعی ازمیان 
می روند، بســیاری از گونه های زيستی در 
حال انقراض هســتند و صدها گونه به علت 
از دســت دادن زيســتگاه های خود، نابود 
شــده اند. متأســفانه، آدمی بر خالف ديگر 
موجودات، همواره تأثیــر عمیقی در جهت 
نابــودی و تهديــد زمین از خــود بر جای 
گذاشــته است، چنان که اکنون، از مهم ترين 

عوامل تخريب زمین شناخته می شود.
خطر اين گونه آسیب ها در حوزه های مختلفی 
ازجمله حیات گیاهــان و حیوانات گرفته تا 
آلودگی آب ها و درياها، تا محیط های شهری 
و روستايی و بسیاری از پديده های زندگی. 

اين نوع آســیب های جبران ناشدنی، نه تنها از 
نرم و اســتانداردهای زيست محیطی به دور 
است، بلکه از جهت اقتصادی و فرهنگی هم 
باعث فروپاشی توســعه پايدار، در اين جا و 

آن جا می شود. 
بی گمــان توجه به آسیب شناســی زمین يک 
امر بزرگ حیاتی اســت که دامنه سالم سازی 
محیط را پیوســته تنگ تر می بیند و درنهايت 
باعث بیگانگی انســان با مقوله ســالمت و 
بهداشــت روانی و فرصت های معنابخشــی 
به محیط زيســت انسانی اســت. اين روزها 
متاســفانه، در جامعه ما شــاهد آســیب های 

جدی و دامن زدن به بســیاری از بحران های 
طبیعی و غیرطبیعی هســتیم. ازجمله باليای 
طبیعی، کم آبی و خشکسالی، نابودی فضاهای 
ســبز و آتش ســوزی و تخريــب جنگل ها، 
کاربری ســودجويانه زمین های کشــاورزی 
به ساختمان ســازی به خصوص در روستاها، 
زوال تاالب ها، درياچه ها، تخريب پناهگاه های 
پرنــدگان و حیوانات، بهره گیــری از معادن، 
انباشــت بی رويه زباله ها، آلودگی های هوايی 
و صوتی، بروز بیماری های خطرناک و ورود 
فاضالب های صنعتی بــه رودخانه ها، ازدياد 
بی رويه جمعیــت و مهاجرت های ناموزون، 
همه و همه فضای جامعه را به شــدت دچار 

بحران کرده و می کند.
در اين میان، امر مديريت و مهار اين آسیب ها 
از ســوی کارگزاران دولتی از يک سو و باال 
بردن ســطح فرهنگ جامعه به شدت مصرفی 
از ســوی ديگر، خود ايجاد مســئولیت های 
فراوانی برای پاسداشــت طبیعت و زمین را 

در بردارد. 
بی شک وقت آن رسیده است که سازمان های 
ذيربط به گونه ای ريشــه دار وارد صحنه شوند 
و از ســوی ديگر مردم هــم در هر فرصتی 
برای سالمت خود و محیط زندگانی خويش 
از هر کوششــی دريغ نورزنــد. درواقع آنچه 
به آن اشــاره شد؛ نیازمند ســازماندهی است 
و برنامه ريزی درســت مديريتی را می طلبد. 
بهتر اســت هرکســی در جايگاه خودش به 

اين نکته ها توجه کنــد. ازجمله اين که اهالی 
فرهنگ و هنر وظیفــه دارند در اين عرصه ها 

به روشنگری بپردازند.
زمین همچون گاهواره دارای حرکت است و 
جايگاه انسان برای رشد و تعالی به شمار می 
آيد. چنین محلی بايد آرام، مطمئن، محفوظ، 
گرم و نرم باشــد و تمام اين شرايط در کره 

زمین فراهم است.
شايد چندســالی اســت که با توجه هر چه 
بیشتر فعاالن محیط زيســت به اين موضوع 
بیانیه های مختلفی برای زمین برای ساير نسلها 
صادر می شــود و به مردم دنیا ضرورت حفظ 
و نگهداری از زمیِن درحاِل نابودی يادآوری 

می گردد.
زمین از دست من و تو می نالد چرا که سايه 
پیشرفتهای شگفت انگیز فن آوری و علمی بر 

روی سیاره زمین افکنده شده است.
تخريب جنگل هــا، گرمايــش زمین، خطر 
خشکســالی، آلودگی های هســته ای، ذوب 
شدن يخ های قطبی، باال آمدن سطح درياها، 
مــرگ مرجان ها و گونه های زيســتی، بروز 
اتفاقات  و  گردبادهــا  طوفان هــا،  فاجعه بار 
بی شــماری که ناشی از به هم خوردن توازن 
زيســت بوم زمین است، انســان را نگران و 

وحشت زده می کند.
همیــن اواخر حادثه ســیلی را که در اغلب 
نقاط کشــور رخ داد را کســی از ياد نبرده 
اســت حادثه ای که باعث خسارت جانی و 

مالی بسیاری از هم وطنان شد تا شايد درس 
عبرتی برای استفاده بهتر از زمین باشد.

قطعا تخريب محیط زيست معلول نابرابريهای 
اجتماعی و استفاده غلط از طبیعت و يکی از 
عوامل تضییع حقوق انســانها است. متاسفانه 
در جهان امــروز اقلیتی مرفــه و ثروتمند از 
همه امکانات و مواهب طبیعی و ســالم بهره 
برداری می کنند ولی اکثريت ملتها محکوم به 
زندگی در شرائط محیطی آلوده و غیربهداشتی 
و تن دادن به عوارض سوء و انواع بیماريها و 

پذيرفتن بال و مصیبت و مرگ و میراند.
کشــورهای صنعتی بیشــترين آســیب را به 
طبیعت و محیط زيســت وارد ســاخته و به 
حقوق ساير کشورها تجاوز نموده اند و در اثر 
سیاست های خود، بیماری و فقر و ويرانی را 

بر بسیاری از انسانها تحمیل کرده اند.
شــیوه های ناصحیح و غیرعادالنه در تعامل 
با طبیعت و آلوده ساختن زمین در کشورمان 
نشان دهنده فقدان آگاهیهای زيست محیطی 
و ضعف ساز و کارهای قانونی در صیانت از 
محیط زيســت و جلوگیری از آلوده ساختن 
آن است. برای از بین بردن اين نقیصه بزرگ 
و اساســی بايد آگاهی افراد نسبت به مسائل 
زيست محیطی افزايش يابد و مديريت های 
کالن در ايجــاد ســاختار مناســب همراه با 
الزامات قانونی برای رعايت حقوق عمومی 
تــالش کنند و انگیزه ها و حساســیت ها را 

برای مقابله با آالينده ها باال ببرند.

به مناسبت روز زمین پاک

زمین از دست من و تو می نالد

 معاون کل وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر 
يک ســوم از هزينــه هــای درمانی در 
کشــورمان از جیب مــردم پرداخت می 
شود که اين میزان همچنان خیلی باالست.
ايرج حريرچی افــزود: هم اکنون حدود 
35 درصــد از هزينــه هــای درمانی در 
کشورمان از جیب مردم پرداخت می شود 
که اين رقم پیــش از اجرای طرح تحول 
نظام ســالمت در ايران 56 درصد بود و 
اين در حالی اســت که متوسط پرداختی 
هزينه درمانــی از جیب مردم در دنیا ۱8 

درصد است.
وی با اشــاره بــه اين که فقر ناشــی از 
بیماری بدترين نوع فقر است اضافه کرد: 
قبل از اجرای طرح تحول سالمت، ساالنه 

حدود 67۰ هزار نفر از جمعیت کشورمان 
به علت هزينه هــای درمانی به زير خط 
فقر می رفتند که ايــن رقم هم اکنون به 

42۰ هزار نفر کاهش يافته است.
معــاون کل وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی گفت: پرداختی از جیب 
مــردم بدترين نوع تامیــن منابع در نظام 
پولی سالمت است اما در دنیا هیچ دولتی 
هم نمی تواند همه هزينه های بهداشــتی 
و درمانی را بــه تنهايی پرداخت کند لذا 

کمک خیرين در اين زمینه نقش به سزايی 
دارد.

حريرچــی افزود: در برخی از ايالت های 
آمريکا 7۰ درصد از بیمارســتانها خیريه 
است ولی در کشورمان با وجود اقدامات 
انجام شده اين رقم هم اکنون سه درصد 

است.
وی بــا قدردانی از تــالش و فعالیتهای 
خیــران حوزه بهداشــت و درمان اضافه 
کرد: چالشــی که وجود دارد اين اســت 
کــه تعرفه هزينه های درمانی در بیشــتر 
بیمارســتانهای خیريه کشورمان سه برابر 
تعرفه دولتی اســت و در نتیجه فقرا نمی 
توانند از خدمات اين مراکز استفاده کنند 
که در اين خصوص بايد چاره انديشــی 

شود.

هزینههایدرمانیدرکشورهمچنانباالست
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خبر

زور دالالن از دالر هم بیشتر است

 پس از آغاز التهابات ارزی از ســال گذشته، ديگر شنیدن اخباری در رابطه با جهش 
قیمتی غیرعادی اقالم مصرفی به امری عادی تبديل شده است. برخی از اين اقالم عمدتًا 

اقالم غیر صنعتی تولید داخل هستند که عوامل تولید آنها ارتباط چندانی با ارز ندارد.
به گزارش ايسنا، صیفی جات يکی از اين اقالم هستند که در طرف تولید کمترين ارتباط را 
با ارز دارند اما در طرف عرضه بیشترين جذابیت را برای کسب پول های خارجی دارند. 
محصوالتی که موهبت خداوند هســتند و تنها دســتان پرزحمت کشاورزان با همکاری 

باران و خاک برای تولید آنها کفايت می کند.
حاال که پول ملی در قیاس با ديگر پول های خارجی ارزشــش کمتر شده است صادرات 

اين محصوالت توسط برخی فعاالن اقتصادی به حرفه ای سودآور تبديل شده است. سود 
هنگفتی که تنها با کمترين زحمت و تنها با ترانزيت اين اقالم به جیب دالالن می رود و 

البته کمترين سهمی از آن نصیب کشاورزان می شود.
از ســوی ديگر در شرايط فعلی اقتصاد که تورم نرخش ماه به ماه بیشتر می شود و جیب 
مردم روز به روز کوچک تر می شود، صیفی جاتی همچون سیب زمینی، گوجه فرنگی، کدو، 
بادمجان يا پیاز وزن بیشــتری در سفره مردم پیدا می کنند، حداقل کاری که دستگاه های 

اقتصادی بايد در اين شرايط انجام دهند کنترل صادرات اين محصوالت است.
بر اســاس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ايران از ۱۰ قلم کاالی عمده صادراتی در 
سال گذشته تقريباً همه اين اقالم فراورده های گازی و نفتی )پتروشیمی( هستند که چندان 
فاصلــه ای از تعاريف مربوط به صادرات مواد خام اولیه مانند نفت ندارند. آن چیزی که 

وزير امور اقتصادی و دارايی نیز در جلسه اخیر خود در شورای عالی گفتگو اظهار کرده 
است هم اين موضوع را تصديق می کند.

فرهاد دژپســند در اين جلسه می گويد که »بر اساس آخرين ارزيابی های صورت گرفته 
در طول اين ماه ها )۱۱ ماهه ســال ۱397( حدود هشت میلیارد دالر از اين ارز صادراتی 
به کشور بازگشــته که از اين رقم 6.5 میلیارد دالر مربوط به پتروشیمی ها و عرصه های 

فوالدی می شود.
ايــن يعنی از مجموع صادرات ديگر اقالم صادراتی که اقالم مصرفی و محصوالت خام 
کشاورزی هم تنها جزوی از آنها هستند تنها ۱.5 میلیارد دالر عايد کشور می شود که در 
قیاس با مجمــوع ديگر اقالم وارداتی غیر ضروری مانند موز )3۰۰ میلیون دالر واردات 

۱۰ ماهه( رقم زيادی نیست.

تغییرات جدید در راه است
نرخ سود بانکی، دامنه ای می شود

  بانــک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی ســود برای 
بانک ها، دامنه ای از نرخ ســود را تعیین کند که بانک ها موظف اند در 

آن چارچوب عمل کنند.
به گزارش ايســنا، بانک مرکزی در دوره جــاری در دوره های زمانی 
متفاوت برنامه های مشخصی را پیگیری کرده و تالش می کند تا آن ها 
را عملی کند که در اين راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزی بر يکی از 
برنامه هاست، هرچند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ساير برنامه ها 

نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.
در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصالح ناترازی آن ها را در دســتور 
کار خود قرار داده و اين موضوعی اســت که همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی سال گذشــته نیز از آن به عنوان يکی از مهم ترين بخش های 
اصالح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی ســر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور 

اصالح نخواهد شد.
البته به گفته وی اصالح ناترازی بانک ها از نخســتین مراحل اصالح 
نظام بانکی اســت، اما با توجه به اينکه بیشتر وقت بانک مرکزی در 
ســال گذشته صرف رســیدگی و کنترل بازار ارز شد، اين برنامه ها با 

سرعت کمتری پیش رفت.
البته چندين قانون نیز در راســتای شــفافیت مالی در سال گذشته از 
سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصويب شد که 
به نظر می رســد اين اقدامات نیز در راستای طرح اصالح نظام بانکی 

بوده است.
با اين حال، بانک مرکزی اين روزها به دنبال اين است تا با ساماندهی 
روش های جذب سپرده از سوی بانک ها، اضافه برداشت آن ها از بانک 

مرکزی را مديريت کرده و به نوعی از بدهی بانک ها بکاهد.
طی روزهای گذشــته دســتورالعمل اجــرای عملیات بــازار باز از 
سوی شــورای پول و اعتبار به تصويب رســید که دو نکته مهم اين 
دستورالعمل اين اســت که اين بازار عالوه بر اينکه، امکان معامالت 
اوراق بهادار دولت را بین بانک ها و بین بانک مرکزی و بانک ها فراهم 
می آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به دارايی هايی بدون ريســک 
تبديل می کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزيل در بازار در قالب 

دامنه نرخ سود تعريف خواهد شد.
بــه اين ترتیب آن طور که رئیس کل بانک مرکزی درباره اين عملیات 
گفته، اجرای اين طرح شــکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است 
که همزمان نــه تنها معامالت اوراق و نحــوه تعامل بانک مرکزی با 
بانک ها را ســامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک 
مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار 
يافته ای به نرخ ســود خواهد داد تا نرخ ها از حول و حوش يک بازه، 

زياد و کم نشوند.
اين صحبت ها نشــان می دهد که بانک مرکزی بــه جای اينکه مانند 
گذشــته به دنبال ايجاد نرخ سود مشخص و ابالغ آن به بانک ها باشد 
که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانک ها و پرداخت و دريافت 
سودهای باالتر است، قصد دارد تا بازه ای از نرخ سود را برای بانک ها 
تعريف کند تا بانک ها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند، چراکه بدون 
اين دامنه، ممکن است آشفتگی زيادی در نرخ های بین بانکی به وجود 

آيد.
البته هنوز جزئیاتی از اين دامنه نرخ سود اعالم نشده، اما ممکن است 
نرخ سود برای بانک های مختلف با توجه به شرايط آن ها متفاوت باشد 
يا اينکه يک بازه برای همه بانک ها تعريف شود که اين بانک ها موظف 

باشند نرخ سود را در آن بازه تعیین کنند.

بازار مسکن
خریدار، فروشنده، بنگاه 

و کالف سردرگم قیمت
 اهمیت مسکن به عنوان يک نیاز اساسی و بالطبع قیمت آن بر 

کسی پوشیده نیست.
در واقع مســکن به عنوان ســر پناه جزء ابتدايــی ترين نیاز های 
بشــر اســت که او را قادر می سازد تا در آن ســکونت نموده و 
آرامش و امنیت الزم برای تامین ســاير نیازهای خود را به دست 
آورد. درطرف ديگر مسکن ، الزمه ی تشکیل يک زندگی مستقل 
و طبیعتًا جزء مهمترين دغدغه های انســانها می باشــد و  لذاست 
کــه قیمت آن نقش تعیین کننده در ســبد هزينه های خانواده بازی 

می کند.
 در واقع خريد مســکن عمومًا دارای بیشترين سهم در هزينه های 
خانــوار دارد و بدين جهت نحوه تعیین آن می تواند دارای اهمیت 

بسیار بااليی در اقتصاد خانواده باشد. 
ممکن اســت حتی بخش کوچکی از قیمت يک واحد مســکونی 
تا ســال ها میزان قابــل توجهی از درآمد يک خانــوار را به خود 
اختصاص دهد و بدين جهت اســت که بايد طراحان ســاز وکار 
مربوط، قدری جدی تر و دقیق تر نســبت به موضوع ورود نموده 

و سعی در يافتن راهکار بهینه ای برای حل چنین مهمی نمايند.
 پرواضح اســت عوامل مختلفی می تواننــد در تعیین قیمت خانه 
اثر گذار باشــند و در نهايــت می تواند قیمت نهايــی يک واحد 
مســکونی را تعیین نمايد. موقعیت ملک ،عمر بنا ، امکانات ، ســال 
ساخت ، تعداد واحد )برای آپارتمان ( ، نقشه و میزان نور گیری و... 
همگی عواملی هســتند که می توانند برروی ارزش يک ساختمان 

اثر گذاشته و قیمت آن را تعیین نمايند.
 اما سوال اين است که  چه کسی می تواند با توجه به ويژگی های 
يک ساختمان قیمت حقیقی آن را تعیین نمايد ؟ و آيا اساسًا تعیین 
قیمت دقیق آن امری امکانپذير اســت يا خیــر ؟ به ديگر بیان آيا 
امکان تعییــن قیمت منصفانه يک ملک عماًل امکانپذير اســت يا 
خیر ؟ که در پاســخ بايد گفت کــه در ارتباط با وضعیت فعلی در 
بازار مسکن کشــور به خصوص با توجه به التهابات اخیر در اين 
بازار متاســفانه به نظر می آيد "تعییِن قیمت" کالف ســردردگمی 
اســت که گاهي توانسته اســت تا حد قابل توجهی موجب زيان 
گشــته و يا ســودهای غیر واقعی را نصیب طرف های يک معامله 
نمايد و در نتیجه آرامش روانی جامعه را کاهش داده و در نهايت 
مانع از اخذ يک تصمیم محکم توســط طرفین و همچنین تدوين 

يک برنامه مالی مناسب برای خانواده ها گردد. 
راستی چگونه است که امروز برای کوچکترين خوراکی ها و مواد 
مصرفی خود قیمت ثابتی را مشــخص می کنیم به طوريکه دريافت 
قیمتی بیشــتر از آن تخلف به حســاب می آيد اما برای مسکن با 
اهمیت و جايگاهی که بیان شد چنین کاری را صورت نمی دهیم ؟!

 آيا مراجعه به کارشناســان امرکه امروز در قالب بنگاه های مسکن 
فعالیت می نمايند، می تواند خط کشــی مناســب برای ارزش يک 
ملک باشد يا خیر و اينکه طرفین يک معامله خود می توانند قیمت 

مورد معامله را به درستی تعیین نمايند؟
 درپاســخ بايد اعتراف کرد که برآيند بازار مد نظر اين اســت که 
متاسفانه هیچ کدام از اضالع اين مثلث )خريدار، فروشنده و بنگاه( 
نتوانســته اند مرجع دقیقی باشــند. بدين صورت که کارشناســان 
مربوطه نیــز دارای اختالفات نظر فاحشــی در تعیین قیمت يک 

ملک هستند که اين خود جای تامل دارد. 
درواقع به نظر می رســد از آنجايی  که فقدان يک سیســتم تعیین 
قیمت واحد در بازار مســکن محرز اســت، افــراد خود اقدام به 
تعیین قیمت امالکشان می نمايند و اين يعنی يک بی نظمی در اين 
بازار وجود دارد که می تواند منتج به انجام معامالت با قیمت های 
نا صحیح گــردد و در نهايت منجر به تلقی سیســتم برد - باخت 
در ايــن بازار گردد. به بیان ديگر عــدم وجود نظام قیمت گذاری 
واحد کارشناسی در بازار مســکن می تواند اين تصور را در ذهن 
خريداران و فروشــندگان اين بازار رقم بزند که خود بايد مواظب 
قیمت هايشان باشــند و بنگاه صرفًا نقش نگارنده قرارداد را دارد 

و الغیر .
اماراهکارکداماست؟

در پايان باتوجه به مطالبی کــه بر آنها قلم رفت بايد اعتراف کرد 
زمانی می توان قیمت حقیقی مسکن را معلوم کرد که صرفًا قیمت ها 
از طرف يک مرجع خاص و با شــاخص های معلوم  تعیین گردد. 
به بیان ديگر گسســتگی مراجع تعیین قیمــت مانع بزرگ تعیین 
قیمت واقعی در بازار مسکن است. چیزی که متأسفانه امروز بازار 
مسکن کشور درگیر آن اســت. همچنین بايد به گسترش فناوری 
اطالعات در کمک به حل موضوع اشاره نمود و گفت توسعه روز 
به روز فناوری اطالعات می تواند کمک شايانی در اين زمینه نمايد 
همچنان که امروز نیز توانســته است تا حدی ياريگر خريداران و 

فروشندگان اين بازار باشد . 
درحال حاضر دسترســی ســريع و قابل تفکیک به موارد مد نظر 
می تواند نويده دهنده استفاده بهتر از اين نوع تکنولوژی جهت حل 

مسايل مربوط باشد.
* مهدی خان بابائی نوا 
کارشناس ارشد بازاریابی 

کارت دانشجویی زهرا تقی خانی فرزند اصغر به شماره ملی 
0019080026 رشته حسابداری دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی 9412281004 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
آب یعنی زندگیساقط می باشد.

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

 فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای )نوبت اول(

 خرید لوله های پلی اتیلن کاروگیت فاضالبی کوپلر دار 
به قطر 3۱5، 6۰۰،4۰۰ و 8۰۰ میلیمتر به همراه واشر به شماره  ج/98/۱۱2

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خرید 
لوله های پلی اتیلن کاروگیت فاضالبی کوپلر دار به قطر 315، 600،400 و 800 میلیمتر به همراه واشر از تولیدکنندگان مطابق 

مشخصات ارائه شده دراسناد مناقصه  اقدام نماید.
متقاضیان مي توانند با ارائه درخواست کتبي و فیش واریزي به مبلغ  300/000 ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره 
0101396197001 بابت خرید اسناد مناقصه در ساعت اداري از مورخ 1398/02/02 لغایت 1398/02/07به دفتر قراردادهاي 
این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  266.500.000 ریال است که پیشنهاد 
دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره 
0101396197001  واریز و یا چک بانكي تضمیني در وجه شرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه 
نماید و  حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانكي و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد 

به شرکت تسلیم نماید.
 به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. مهلت ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری مورخ 1398/02/17  بوده و پیشنهادات واصله در مورخ 

1398/02/18  ساعت 10:30 صبح در کمیسیون مناقصه بازگشایي خواهد شد. 
به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش وپیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب 

استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

سایت شرکت www.hww.ir   مي باشد.
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات درج شده است.

شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پیمانكار نخواهد داشت. @bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد 5 را به شماره ۰9۰35۱5735۱ ارسال  نمایید.

اقتصــادي در   فعــاالن 
بخش خصوصــي از کیوان 
گــردان مدير عامل ســابق 
صنعتي  شهرک هاي  شرکت 
اســتان همدان طي مراسمي 

تقدير کردند.
اقتصادي  فعاالن  از  تعدادي 
و خدمات  عملکــرد  نحوه 
گــردان در طــول 6 ســال 
خدمتش در ايــن بخش را 
بازگو کرده و قدرداني خود 
را به اين طريق به او نشــان 

دادند.
برق  مدير کل  اکنون  گردان 
و انرژي در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است و در 
بادامي  حال حاضر حمیــد 

سرپرستي شرکت شهرک هاي استان را برعهده 
دارد.

آنطــور که خــود گــردان در صحبت هايش 
عنوان کرد تا روزي که در شــرکت شهرک ها 
مديرعامل بود با 3 اســتاندار و 5 معاون وزير 
کار کرده و پس از آن طي حکمي به وزارتخانه 

منتقل شده است.
کلیپي که در اين مراســم منتشــر شد نشان 
مــي داد کــه اقدامــات بســیاري در دوران 
مديريت گردان صورت گرفته است. از جمله 
آنها مي توان به ســاخت چهارمین شــهرک 
فناوري کشــور و طراحي و ساخت نخستین 
شــهرک صنفي کشور اشــاره کرد. قطعیت 

يافتن ســاخت بندر خشــک، راه اندازي 24 
خوشــه صنعتي، اصالحاتي در شــهرک هاي 
صنعتــي بوعلي، مالير يــک و دو، الله جین، 
سهند و شــهرک صنعتي صنايع غذايي بهار، 
برگزاري 4 نمايشــگاه متوالي صنايع کوچک 
در نمايشــگاه هاي بین المللــي همدان، رونق 
خوشــه هاي صنعتي و افتتاح خوشــه مبل  و 
مبت، آغــاز عملیات منطقه ويــژه اقتصادي 
برخي  بــا  تفاهم نامــه  انعقــاد  جهان آبــاد، 
اتحاديه هاي صنفي براي جذب سرمايه گذار، 
افزايــش مقدار تأمین بــرق از ۱۰۰ مگابات 
بــه ۱83 مگابات، بســتن قــرارداد براي 2 
هزارو۱۰۰ قطعه زمین، واگذاري 35۰ هکتار 

زمین در 6 ســال که در 28 ســال قبل از آن 
4۱7 هکتار زمین واگذار شــده بود، افزايش 
ايستگاه هاي آتش نشاني از يک ايستگاه و يک 
خــودرو به 8 ايســتگاه و 6 خودرو، افزايش 
تصفیه خانه هــا از 5 مورد به ۱۰ مورد، تبديل 
شــهرک صنعتي جوکار به قطــب فروآلیاژ 
اختصاصي در  پاويون هــاي  برگزاري  ايران، 
مسکو و بغداد براي معرفي تولیدات استان و 
بهبود بخشیدن به روابط تجاري اين کشورها 
بــا همدان بخشــي از فعالیت هاي شــرکت 
شهرک هاي صنعتي همدان در دوره مديريت 

6 ساله گردان بوده است.
پس از اينکه تعــدادي از فعاالن اقتصادي، 

صاحبان  و  تولیدکننــدگان 
درباره  تريبون  پشت  صنايع 
گــردان صحبت  خدمــات 
انتظــارات حال  کردنــد و 
حاضر خود را از وي که در 
وزارتخانــه مدير کل مرتبط 
با امور استان ها است مطرح 
کردند، گردان پشت تريبون 
آمــد گفت کــه در ابتدا که 
مأمور  شهرک ها  شرکت  در 
شــدم قرار بــود دو ماه در 
آنجا بمانم و برگردم اما در 
مدت دوماه تمام تالشــم را 
ماندگار  خدماتــي  تا  کردم 
ارايه بدهــم که فکر مي کنم 
تا  شــد  موجب  تالش هايم 
ماندن من تمديد شود و در 

نهايت تا 6 سال طول بکشد. 
وي در ادامه صحبت هاي کوتاهش گفت: اگر 
توفیقي در اين ســمت داشتم به خاطر لطف و 
همکاري تولیدکننــدگان و فعاالن اقتصادي و 
همکاران سازمان بود که به تنهايي نمي توانستم 

کاري از پیش ببرم.
پايان ايــن برنامه اهدای لوح تقدير و هدايا از 
سوی فعاالن بخش خصوصی بود تا توديع و 
معارفه رسمی دولتی ها در آينده برگزار گردد.

الزم به ذکر اســت مرکز چاپ و بســته بندی 
همــدان و روزنامه همدان پیام نیز با اهدا لوح 
از فعالیتهای رسانه ای اين مدير تقدير به عمل 

آورد.

 مديــر صنايع کشــاورزی ســازمان جهاد 
کشاورزی همدان درباره صنعت سبز گفت: اين 
صنعــت از قرن 2۰ در جهان مطرح و از ســال 

۱96۰ میالدی توجه بیشتری به آن شد.
غالمحسین تقوی افزود: اما دولتها برای آنکه اين 
مسیر را به جلو ببرند، اتخاذ معافیت های مالی به 
صنايع را در پیش گرفتند و وام های بالعوض به 

کارخانه ها و واحدهای آالينده پرداختند.
وی با بیان اينکه در ايران نیز گام های اولیه صنعت 
ســبز آغاز شده اظهار داشت: اما صنعت سبز در 
ايران، مثل کشورهای پیشرفته جهان، رونق نداشته 
اســت و بعد از انقالب اســالمی توجه ويژه ای 
به حفاظت محیط زيســت شــده است.تقوی 
خاطرنشان کرد: پروانه بهره برداری برای صنايع 
زير نظر سازمان جهاد کشاورزی در بخش تولید 
و فرآوری با نظارت محیط زيست صادر می شود 
و برای هیچکدام از صنايع بدون موافقت محیط 

زيست پروانه صادر نمی شود.
مدير صنايع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 
همدان با تاکید بر اينکه در اين اســتان هیچ نوع 
صنايعی بدون مجوز محیط زيست فعالیت ندارند 
به ايرنا گفت: همه صنايع و پروانه های صادر شده 
و جواز تاســیس با مجوز محیط زيســت انجام 
می شــود. تقوی با بیان اينکه بیشــتر واحدهای 
مستقر در شــهرک های صنعتی همدان مجهز به 
تصفیه خانه فاضالب هستند عنوان کرد: اين نشان 
دهنده آن است که پساب واحدها تصفیه می شود. 
وی ادامه داد: در بخش صنايع تبديلی نیز در استان 
همدان 4۰۰ واحد فعال است که 276 واحد آنها 
مربوط به سازمان جهاد کشاورزی است. به گفته 
مدير صنايع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 
همدان حدود هشت هزار و 5۰۰ نفر اشتغال در 

سطح صنايع غذايی اين استان ايجاد شده است.
کارشــناس محیط زيســت و ســالمت غذايی 
سازمان جهاد کشاورزی همدان نیز در اين باره به 
خبرنگار ايرنا گفت: رسالت اصلی سازمان جهاد 

کشاورزی حفظ و پايداری امنیت غذايی است. 
آذر محمدی افزود: جشنواره ملی صنعت سبز هر 
ساله با هدف اينکه صنعت هیچ آثار مخربی روی 
محیط زيست نداشته باشد برگزار می شود. وی 
ادامه داد: در جشنواره صنعت سبز، چهار محور 
و معیار بررسی و رتبه بندی می شود و صنايعی 
که کمترين آاليندگی را دارد صنايع برتر هستند و 

انتخاب می شود.
کارشناس محیط زيست و سالمت غذايی سازمان 
جهاد کشــاورزی همدان گفت: اين چهار محور 
شامل صرفه جويی در منابع مصرف است و اينکه 
صنايع پســاب ها چگونه براساس استاندارهای 
جهانی مديريت می شود و پسماندهايی که تولید 

می شود به چه صورت مديريت می شود.
محمدی ادامه داد: تالش بر اين اســت که در 
حین اينکه امنیــت غذايی را داريم به پايداری 
زيســت محیط نیز فکر کنیم و برای توســعه 
پايداری زيســت محیطی نیز حرکت کنیم که 
از اهداف ســازمان جهاد کشــاورزی اســت.

مدير حفظ نباتات جهاد کشاورزی همدان نیز 
با بیان اينکه همدان با داشــتن ۱.7 میلیون نفر 
جمعیت، 2.3 درصد جمعیت کشور را در خود 
دارا اســت ادامه داد: اين استان با وسعت ۱9 
میلیون و 4۰۰ هزار هکتار ۱.2 وســعت کشور 
را دارد و بــا تولید ســاالنه 4.5 تا پنج میلیون 
انواع محصوالت کشاورزی و دامی حدود 4.3 
درصد تولید کشور را به خود خود اختصاص 
داده است.شهرام پیشــه ور گفت: همدان می 
توانــد عالوه بر اينکه نیــاز غذايی عمده خود 
را تامین کند برای کل کشور انواع محصوالت 
کشاورزی را صادر کند. وی اظهار داشت: اين 
استان در تولید برخی از محصوالت کشاورزی 
رتبه های برتر شامل اول تا سوم را دارد که در 
تولید سیب زمینی، سیر، گردو و انگور جايگاه 

ويژه ای دارد.
مديــر حفظ نباتــات جهاد کشــاورزی همدان 

خاطرنشان کرد: حدود ۱۰3 هزار نفر بهره بردار 
کشاورزی در اين استان فعال است.

پیشــه ور افزود: برای تامین غذای کافی در دنیا، 
افزايش سطح زير کشــت و يا افزايش تولید در 
سطح امکان پذير است که افزايش سطح با توجه 
به محدوديت منابع آب و محدوديت منابع خاک 
امکان پذير نیست و حتی شاهد کاهش سطح زير 

کشت نیز هستیم.
وی با بیان اينکه ســطح زير کشت محصوالت 
در کشــور ۱8.5 میلیون هکتار بوده که به ۱6.5 
میلیون هکتار کاهش يافته است تاکید کرد: برای 

افزايش تولید در ســطح ، بسته های تغذيه ای و 
کودهای گیاهی در نظر گرفته می شود تا کمبود 

مواد غذايی را جبران کند.
وی اضافه کرد: افزايش بی رويه مصرف کودهای 
شیمیايی را در بسیاری از نقاط دنیا شاهد بوده ايم که 
نرم مصرف سرانه کودهای شیمیايی در کشور ايران 
89 کیلو به ازای هر هکتار است که اين رقم در دنیا 
۱۰۱ کیلوگرم است. وی با رد شايعه هايی مبنی بر 
اينکه محصوالت تولیدی استان و کشور سالم نیستند 
گفت: اين در حالی است که در کشور ايران کمتر از 

نرم جهانی کود و سم استفاده می شود.

بادامی سرپرست شهرک های صنعتی شد

تقدیر بخش خصوصی
 از مدیریت 6 ساله »گردان«

ضرورتتوجهبهاقتصادسبزدرتوسعهکشاورزی
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 قهرمانان بدمینتون بانوان همدان معرفی 
شدند

 قهرمانان رقابت های بدمینتون انتخابی اســتان همدان روز  شنبه با 
برگزاری يک دوره مسابقه و با حضور5۰ بانوی همدانی در بخش دوبل 

و به صورت تک حذفی معرفی شدند.
نائب رئیس هیأت بدمینتون همدان در اين باره روز شــنبه به خبرنگار 
ايرنــا گفت: در اين رقابت ها و در بخش انفرادی رده ســنی جوانان ، 
پريســیما مومنی و انیس خسروی هر 2 از نهاوند به ترتیب اول و دوم 

شــدند، پريناز قربانی و متینا ظفری ديگر ورزشکاران نهاوندی به طور 
مشترک جايگاه سوم را کسب کردند.

پروانه ســلیمانیان اظهار داشت: در دوبل جوانان نیز پريسیما مومنی و 
ســتايش صديقی هر 2 از نهاوند اول شــدند، انیس خسروی و پريناز 
قربانی ديگر ورزشکاران نهاوندی دوم شدند و جايگاه سوم مشترک به 
آوا شــهبازی و زهرا مالمیر از نهاوند و نیز الینا جباری و زهرا سوار از 
بهار رسید.نائب رئیس هیأت بدمینتون همدان خاطرنشان کرد: در بخش 
انفرادی رده ســنی بزرگساالن نیز زهرا کشاورز از همدان قهرمان شد، 
پريسیما مومنی ازنهاوند دوم شد، کیانا آقامیری از مالير و فاطمه جهان 

شاه از بهار در جايگاه سوم قرار گرفتند.
ســلیمانیان افزود: در بخش دوبل اين رده ســنی نیز پريسیما مومنی و 
پريناز قربانی از نهاوند قهرمان شدند، عطیه رضايی و انیس خسروی از 

نهاوند عنوان دوم را به دست آوردند.
وی بیان کرد: همچنین مرضیه رنجبران و غزاله نوعی شاد از همدان به 
همراه فاطمه جهان شاد و ثريا عارفی فرد از بهار به طور مشترک عنوان 
ســوم را به خود اختصاص دادند.نفرات برتر اين رقابت ها ارديبهشت 
ماه امسال به مسابقات قهرمانی کشور که به ترتیب در استان های قزوين 

و مرکزی برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

پاس از صعود به لیگ یک بازماند
 مس شهربابک سقوط کرد

 تیم فوتبال پاس همدان با کسب نتیجه مساوی در برابر تیم مس 
شهربابک از صعود به لیگ دسته يک فوتبال کشور بازماند.

به گزارش ايرنا شــاگردان احمد جمشیديان عصر پنجشنبه با توقف 
مقابل مس شــهربابک که در حضور چهار هزار تماشاگر حاضر در 
ورزشــگاه شــهید حاجی بابايی مريانج برگزار شد، موفق به صعود 

نشدند.
در اين ديدار 2 تیم به تســاوی 2 بر 2 دست يافتند تا مس شهربابک 

نیز به لیگ دسته سه سقوط کند.
پاس با اين تســاوی 4۱ امتیازی شــد و در رتبه سوم گروه ب لیگ 
دسته دوم فوتبال کشور قرار گرفت و مس شهربابک با 24 امتیاز در 

قعر جدول ايستاد.
محمدصادق نادر پور، مهدی نصیری، علی عزيزی، بهزاد ســلطانی، 
محمد رضا بازاج، مجید خمیســی، رسول رضايی، حسین جودکی، 
ابوالفضــل زمردی، امیر علیدادی و آرمیــن طاليی منش در ترکیب 

پاس به میدان رفتند.
مجتبــی فرهادی، رامین آقالــو، مهران مراد علــی، محمد صالحی، 
علی خلیلی، نعمت اهلل بخشــی پور، محمــد جواد پور عوض، امیر 
خدامرادی، اکبر کرباليی، علیرضا ولی زاده و احســان مومنی برای 

تیم مس شهربابک وارد زمین شدند.
تیم پاس فصل آينده نیز بايد در لیگ دســته دوم فوتبال کشور بازی 

کند.

برگزاری همایش اتومبیل های کالسیک و 
مدرن کشور در مالیر

 به مناسبت گرامیداشت عید بزرگ نیمه شعبان و والدت حضرت 
مهدی )عج( همايش  اتومبیل های کالســیک و مدرن کشور در بام 

مالير برگزار شد.
اين همايش به همت هیأت موتور سواری و اتومبیل رانی و همکاری 
اداره ورزش وجوانان شهرستان مالير و شرکت دنا رويد و خدمات 

پنو ماتیک کشور در پارک زيبای بام مالير برگزار شد.
ــتانها و  ــدرن  از اس ــیک و م ــواع کالس ــودرو از ان ــداد۱5۰ خ تع
شهرســتانهای کشــور عزيزمــان ايــران چــون تهــران .اراک .ماليــر. 
ــیار  ــش بس ــن هماي ــتان در اي ــاه.نهاوند و خوزس بروجرد.کرمانش
زيبــا شــرکت کردنــد و بــا رژه نمايشــی خــود در پــارک  ماليــر و 
نــور افشــانی و پخــش شــیرينی و شــکالت فــرا رســیدن  والدت 
ــج( و  ــدی )ع ــان حضــرت مه ــام زم ــر و رحمــت ام سراســر خی

ــزرگ نیمــه شــعبان  را گرامــی داشــتند. ــد ب عی
همچنین رئیس اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالير نیز به همراه 
هیأت همراه خود در اين همايش شــرکت کردند و از نزديک شاهد 
شــادی جوانانی بودند که با همت و تالش خود از اقصا نقاط کشور 
دراين همايش زيبا شرکت کردند و عید بزرگ نیمه شعبان را گرامی 
داشــتند و با حضور خود موجبات شادی و دلگرمی عوامل اجرايی 

اين همايش را فراهم نمودند.

تاریخ سازی رونالدو با یک رکورد جدید

 ستاره پرتغالی يوونتوس با قهرمانی که در سری A به دست آورد 
يک رکورد جديد را به نام خود به ثبت رساند.

به گزارش ايســنا، کريستیانو رونالدو که فصل نخست حضورش در 
 A يوونتوس را تجربه می کند، توانست با اين تیم قهرمانی در سری

را به دست آورد.
يوونتوس در ديدار برابر فیورنتینا توانســت بــا نتیجه دو بر يک به 
پیروزی برســد تا 5 هفته قبل از پايان لیگ هشــتمین قهرمانی پیاپی 

خود را قطعی کند.
ــت  ــده اس ــل ش ــخ تبدي ــی در تاري ــتین بازيکن ــه نخس ــدو ب رونال
کــه توانســت قهرمانــی در ســه لیــگ معتبــر اروپايــی يعنــی لیــگ 
برتــر انگلیــس، رقابــت هــای ســری A و رقابــت هــای اللیــگا را 

تجربــه کنــد.
رونالدو با منچســتر يونايتد قهرمانــی در لیگ برتر انگلیس، با رئال 
مادريد قهرمانی در اللیگا و با يوونتوس هم قهرمانی در ســری A را 

به دست آورده است.
ــووه  ــا ي ــه ب ــادی داشــت ک ــد زي ــی امی ــتاره پرتغال ــوق س ــن ف اي
قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا را هــم بــه دســت آورد امــا بــا 
وجــود بــازی هــای خوبــی کــه بــه نمايــش گذاشــت نتوانســت بــه 

نیمــه نهايــی راه پیــدا کنــد.

پیشرفت کشتی همدان با وفاق و همدلی 
محقق می شود

 رئیــس هیأت کشــتی همدان 
اين رشته ورزشی  گفت: پیشرفت 
و بازگشت به روزهای اوج با وفاق 
و همدلی میان خانواده کشتی امکان 

پذير است و محقق می شود.
حمیدرضا ياری شامگاه جمعه در 
جمع روســای هیأت های کشتی 
شهرســتان هــای همــدان اظهار 
داشــت: امروزه کشتی استان برای 
بازگشت به دوران طاليی خود نیاز 

به وحدت و همدلی دارد و اگر اين فضای يکدل فراهم نشــود، درجا 
خواهیم زد.

وی اضافه کرد: ورزش کشــتی امروزه دغدغه مالی ندارد بلکه بايد با 
همفکری و بهره مندی از حداکثر توان و انگیزه بتوانیم در کنار يکديگر 

مسیر موفقیت را طی کنیم.
ياری خاطرنشــان کرد: حضورم در رای هیأت کشــتی بنا به دعوت 
مسئوالن و دست اندرکاران اين رشته ورزشی بود و اکنون که با تمامی 

آرا انتخاب شدم، انتظار حمايت و مشارکت در برنامه ها را دارم.
رئیس هیأت کشــتی همدان با تاکید بر اينکه در مسیر پیشرفت کشتی 
تعارف ها و اختالف ها بايد کنار گذاشته شود، گفت: از ظرفیت کشتی 

استان در سپردن مسئولیت ها استفاده خواهیم کرد.
وی از روســای کشــتی شهرستان ها خواست تا نســبت به افزايش 
ورزشکاران سازمان يافته، پیگیری در حل مشکالت زيرساختی و نیز 

تدوين برنامه منسجم در راستای اعتالی کشتی استان اقدام کنند.
يــاری بازديد میدانی از شهرســتان ها، برگزاری نشســت ماهانه با 
پیشکسوتان، تشکیل شورای فنی کشتی، تقويت حوزه اطالع رسانی و 
انتخاب مربیان ارزنده در راس تیم های منتخب اســتان را از مهمترين 
برنامه های خود در آغاز بکار رســمی هیأت کشــتی اســتان همدان 

برشمرد.
در اين نشســت محمد ايرانی به عنوان رئیس کمیته انضباطی، مجتبی 
خســروی رئیس کمیته آموزش و عبدالرضا رضايیان به عنوان رئیس 

هیأت کشتی شهرستان همدان منصوب شدند.

سایت 70 متر تیراندازی با کمان استان 
به بهره برداری رسید

 سايت 7۰ متر تیراندازی با کمان استان همدان با حضور رئیس 
فدراسیون و مديرکل ورزش و جوانان استان در مجموعه ورزشی 

سردار شهید علیرضا شمسی پور افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، سايت 
7۰ متــر تیراندازی با کمان اســتان همدان ظهــر جمعه با حضور 
غالمرضا شــعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشور 
و محســن جهانشــیر مديرکل ورزش و جوانان استان همدان و 

معاونین وی افتتاح شد.
بــرای ارتقاء اين ســايت 7۰ متــری، بــا ۱۰۰ میلیون تومان 
اعتبــار حدود 2۰ متــر ديگر به طول اين ســايت تیراندازی 
افزوده شد، تا اين ســايت دومین سايت تخصصی تیراندازی 

شود. کشور  کمان  با 
شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در مراسم افتتاح 
اين ســايت با اشــاره به اينکه ايجاد زيرساخت ها يکی از راه های 
توســعه اين رشته است و با ايجاد اين سايت در همدان، اين شهر 
می تواند کانون آموزش و قهرمان پروری اين رشته در غرب کشور 
باشــد، درباره ايجاد اين زيرساخت ها در ديگر مناطق کشور گفت 
: هم اکنون 6 اســتان کشور دارای سايت اختصاصی اين رشته و 3 
استان ديگر هم در آستانه افتتاح هستند و برنامه اين هست که هر 
سال ۱۰ استان کشور ســايت اختصاصی تیراندازی با کمان را به 

بهره برداری برسانند.
مديرکل ورزش و جوانان استان همدان در اين مراسم گفت: هیأت 
تیراندازی با کمان استان به علت عملکرد مناسب می تواند جايگاه 

شايسته ای در کشور داشته باشد.
وی افزود: اعتقادم اين اســت که استان همدان با اين سابقه ديرينه 

بايد در تمامی رشته های ورزشی در قله موفقیت قرار بگیرد.
محســن جهانشــیر افزود: با نیروی توانمند و مديرانی از اســتان 
همدان که در مديريت های مختلف کشــور حضور دارند اين کار 
شــدنی خواهد بود و بايد ورزشکاران ما در همه رشته ها در رتبه 

اول بايستند.
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آگهــی تغییــرات شــرکت پویــا بایــگان آریانــا شــرکت بــا مســئولیت محــدود 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10820110065 ب ــه مل ــت 11161 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
ــل اتخــاذ شــد :  ــوق العــاده مــورخ 1397/12/01 تصمیمــات ذی مجمــع عمومــی ف
1 - آقــای مســلم جمــور از مبلــغ 400000 ریــال ســهم الشــرکه میــزان 390000 ریــال 
را بــه آقــای هانــی الحســن جمــور و مبلــغ 10000 ریــال را بــه خانــم ســكینه جمــور 
برابــر ســند صلــح بــه شــماره 31556 مــورخ 1397/12/28 تنظیمــی دفتــر اســناد 
رســمی 24 همــدان واگــذار نمــوده و از شــرکت خــارج گردیــد، در نتیجــه لیســت 

شــرکاء پــس از نقــل و انتقــال بــه شــرح ذیــل مــی باشــد: 
آقــای هانــی الحســن جمــور بــا کــد ملــی 3978894270 دارای 990000 ریــال خانم 

ســكینه جمــور بــا کــد ملــی 3979740951 دارای 10000 ریال 
ــنامه  ــه در اساس ــاده مربوط ــت و م ــر یاف ــر تغیی ــرح زی ــرکت بش ــوع ش 2 - موض
اصــالح گردیــد: تولیــد کننــده ملزومــات اداری و دفتــری و سیســتم هــای مــدرن 
بایگانی)ریلــی و دوار( عقــد قــرارداد بــا ادارات ســازمانها و بانــک هــا، بیمارســتانها 
و ســایر اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و انجــام امــور بازرگانــی و تجــارت، صــادرات 
ــورت  ــر، در ص ــای معتب ــرکت ه ــی از ش ــذ نمایندگ ــاز و اخ ــای مج و واردات کااله
ضــرورت قانونــی پــس از اخــذ مجوزهــای الزم، ثبــت موضــوع فعالیــت بــه منزلــه 

اخــذ و صــدور پروانــه مجــوز فعالیــت نمــی باشــد. 
)438109(

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

آگهــی تغییــرات شــرکت اکباتــان پــودر شــرکت ســهامی 
ــه شــماره ثبــت 1870 و شناســه ملــی 10861111474  خــاص ب
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 

1397/12/21تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1- تعــداد اعضــای هیــأت مدیــره از 2 نفــر بــه 3 نفــر افزایــش 

یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد .
ــرکت ،  ــره ش ــأت مدی ــای هی ــه اعض ــد ک ــرر گردی 2- مق
دارنــدگان حــق امضــا را در صورتجلســه هیــأت مدیــره تعییــن 

ــد . ــالح گردی ــنامه اص ــاده 31 اساس ــذا م ــد ل کنن
3- نشــانی شــرکت از آدرس قبلــی درهمــدان بــه آدرس 
: اســتان همــدان ، شهرســتان بهــار ، بخــش اللجیــن ، 
ــه قنــد، ورودی روســتا ،  دهســتان مهاجــران ، روســتا کارخان
جــاده )همــدان بــه قزویــن( ، جــاده )کارخانــه قنــد( ، پــالک 
ــت و  ــال یاف ــتی 6539116666 انتق ــف و کدپس ــه همك 0 ، طبق

ــد.  ــالح گردی ــنامه اص ــه در اساس ــاده مربوط م
)438110(

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

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد خرقــان ماهنیــان شــرکت 
تعاونــی بــه شــماره ثبــت 447 و شناســه ملــی 10860008270 
ــور  ــادی بط ــی ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــماره  ــه ش ــتناد نام ــورخ 1396/12/10 و باس ــاده م ــوق الع ف
ــاه اجتماعــی  17/110/15مــورخ 1397/2/1 اداره تعــاون کار و رف

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــتان رزن تصمیم شهرس
 1 - عملیــات ترازنامــه ، گــزارش حسابرســی وحســاب ســود 

ــد .  ــی 1395 تصویــب گردی ــان ســال مال وزی
ــه  ــی ب ــال مال ــک س ــدت ی ــرای م ــرکت ب ــین ش 2 - بازرس

ــدند :  ــاب ش ــل انتخ ــرح ذی ش
مجیــد نصیرلــو بــا شــماره ملــی 0060098708 بعنــوان بــازرس 
ــی 3991850664  ــماره مل ــا ش ــی ب ــین بیكدل ــی حس اصل

ــدل. ــی الب ــازرس عل ــوان ب بعن
)438107( 

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

ــت 968 و  ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــرکان ش ــن تویس ــزان رنگی ــرکت پایی ــرات ش ــی تغیی آگه
شناســه ملــی 14007728970 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/10/12 تصمیمــات ذیــل 

اتخــاذ شــد : 
ــال ســهم الشــرکه بموجــب ســند صلــح  ــه شــماره ملــی 3979243559 دارای 700000 ری 1 - آقــای مرتضــی عزیــزی ب
ــه  ــرکان کلی ــماره 16 تویس ــمی ش ــناد رس ــی دفتراس ــورخ 1397/10/11 تنظیم ــماره 65496 م ــه ش ــرکه ب ــهم الش س
ــارج  ــرکت خ ــود و از ش ــذار نم ــی 3970225485 واگ ــماره مل ــه ش ــزی ب ــرا عزی ــم زه ــه خان ــود را ب ــرکه خ ــهم الش س

ــد.)438106( ش
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان 

آگهــی تغییــرات شــرکت پایــا بســپار آریــا شــرکت تعاونــی 
بــه شــماره ثبــت 7716 و شناســه ملــی 10820074820 بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ 1397/11/13 و برابــر 
نامــه شــماره 8/30287 مــورخ 1397/12/23 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 

شــد : 
شــعبه شــرکت از آدرس قبلــی بــه آدرس جدیــد : تهــران خیابــان شــهید بهشــتی - بعــد از تقاطــع ســهروردی - خیابــان 
ــی، کدپســتی 1577837431 انتقــال یافــت.  ــا وطنــی - پــالک 5 - طبقــه پنجــم - واحــد غرب ــر - کوچــه آری کاووســی ف

)438108(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

 آشــتی هــواداران بــا ورزشــگاه و بدهکار 
نبــودن تیــم، مهمتريــن دســتاوردهای پــاس 

در ســال جــاری بــود.
ــر  ــت: ه ــدان گف ــاس هم ــم پ ــرمربی تی س
چنــد نتوانســتیم صعــود کنیــم امــا بررســی 
شــرايط فصــل جــاری نشــان مــی دهــد کــه 

ــم. ــق بودي امســال موف
احمــد جمشــیديان در گفــت وگــو بــا ايرنــا 
ــد روز  ــا چن ــاس تنه ــم پ ــار داشــت: تی اظه
ــگ 2  ــابقات لی ــمی مس ــاز رس ــل از آغ قب
شــکل گرفــت و در حالــی کــه هفتــه هــای 
ــم  ــدول بودي ــینان ج ــزو قعرنش ــن ج آغازي
امــا بازهــم توانســتیم تــا رتبــه ســوم برســیم.

ــی،  ــه کادر اجراي ــرد: ب ــان ک ــیديان بی جمش
ــم  ــی کن ــار م ــم افتخ ــان تی ــی و بازيکن فن
ــتند فصــل  ــف توانس ــالش مضاع ــا ت ــه ب ک
خوبــی را رقــم بزننــد و در ايــن بیــن آشــتی 
ــای  ــويق ه ــگاه و تش ــا ورزش ــواداران ب ه
ــن موفقیــت ســهیم  ــز در اي مســتمر آنهــا نی

ــود. ب
ســرمربی تیــم پــاس افــزود: روزی کــه 
ــدان  ــهر هم ــز ش ــاس در مرک ــابقات پ مس
آغــاز شــد تنهــا يکصــد هــواداران بــه 
ــر  ــود تغیی ــا وج ــا ب ــد ام ــگاه آمدن ورزش

ــر  ــه ۱5 کیلومت ــه فاصل ــا ب ــازی ه ــکان ب م
از مرکــز همــدان، نتايــج خــوب تیــم باعــث 
شــد تــا ايــن تعــداد بــه ســه هــزار تماشــاگر 
ــه  ــی ب ــتاورد مهم ــه دس ــد ک ــش ياب افزاي

ــی رود. ــمار م ش
ــاز  ــر در آغ ــل تاخی ــه دلی ــا ب ــزود: م وی اف
تمرينــات هفــت بــازی اول را از دســت 
ــل بدهــی هــا و  ــه دلی ــم فصــل ب ــم، نی دادي
ــری  ــه يارگی ــق ب ــم موف ــی تی مشــکالت مال
ــزو  ــز ج ــای داوری نی ــتباه ه ــديم و اش نش

ــود. ــاری ب ــل ج ــايل فص مس
صعــود  خصــوص  در  پــاس  ســرمربی 
نکــردن پــاس بــه لیــگ يــک گفــت: صعــود 
در قلــب برخــی بازيکنــان و هــواداران پــاس 
ــگ در  ــن دوره لی ــاس تري ــود و در حس نب
2 بــازی پايانــی بــا 3۰ درصــد تــوان ظاهــر 

شــديم.
ــی  ــه پايان ــر در 2 هفت ــد: اگ ــادآور ش وی ي
ــتیم  ــی توانس ــتیم م ــود داش ــه صع ــاد ب اعتق
صعــود کنیــم امــا بــا زيــر 5۰ درصــد تــوان 

ــم. ــود نکردي ــم و صع حضــور يافتی
جمشــیديان اظهــار داشــت: شايســته صعــود 
بوديــم امــا متاســفانه ايــن اتفــاق رخ نــداد و 

ايــن بخشــی از فوتبــال اســت.

ــاع،  ــط دف ــوان خ ــن عن ــب بهتري وی، کس
ــارج از  ــم خ ــن تی ــت، بهتري ــن باخ کمتري
خانــه، شــکوفايی چنــد بازيکــن جــوان 
و ســربلندی مقابــل تیــم هــای متمــول 
و مــورد حمايــت فدراســیون فوتبــال را 
از دســتاوردهای ارزنــده پــاس در فصــل 

ــرد. ــوان ک ــاری عن ج
ــای  ــم ه ــه تی ــک ب ــا تبري ــاس ب ســرمربی پ
ــی  ــروی زمین ــیرجان و نی ــر س ــان گه آرم
ــد  گفــت: هــر 2 تیــم شايســته صعــود بودن
و امســال جــزو تیــم هــای مدعــی بــه شــمار 

ــد. رفتن
اســتاندار،  از  قدردانــی  بــا  جمشــیديان 
ــال  ــأت فوتب ــس هی ــرکل ورزش و رئی مدي
اســتان همــدان در حمايــت از پــاس در 
فصــل جــاری افــزود: بــرای حضــور موفــق 
ــه  ــد هرچ ــابقات باي ــده مس ــل آين در فص
ســريعتر آغــاز کنیــم و انتظــار داريــم از 
ــتان  ــی اس ــئوالن اجراي ــروز مس ــن ام همی

ــد. ــام دهن ــای الزم را انج ــدام ه اق
تیــم پــاس همــدان بــا قــرار گرفتــن در رتبــه 
ــال  ــته دوم فوتب ــگ دس ــروه ب لی ــوم گ س
ــک  ــگ ي ــه لی ــود ب ــه صع ــق ب ــور موف کش

نشــد.

رکورد فوق العاده 
برای آژاکس

 تیم فوتبال آژاکس توانســت رکورد 
۱۰7 گل در يک فصل را به ثبت برساند.
به گزارش ايســنا ، کالس يان هونتالر با 
آژاکس  پیروزی  برابر خرونینگن  گلزنی 
را به ارمغان آورد. تیم شهر آمستردام که 
هفته پیش با حــذف يوونتوس به نیمه 
نهايی لیگ قهرمانــان اروپا صعود کرده 
بود، توانســت با اين برد صدرنشینی اش 
را در لیــگ يک هلند حفظ کند. آژاکس 
توانست در اين هفته رکورد شکنی کند و 
بهترين آمار گلزنی را  در تاريخ هلند به 
ثبت برســاند. اين تیم در اين فصل ۱56 
بــار گلزنی کــرد. ۱۰7 گل در لیگ يک 
هلنــد، ۱7 گل در جام حذفی و 32 گل 

در لیگ قهرمانان به  ثمر رساند.
زمانی که تیم تحــت هدايت اريک تن 
هاگ ورزشــگاه خود را ترک کرد يک 
هفته فوق العاده را پشت سر گذاشته بود. 

مهاجم الدحیل جایگزین 
طارمی می شود

 باشــگاه الغرافه قطر می خواهد که 
مهاجــم الدحیــل را جايگزيــن مهدی 

طارمی در اين تیم کند.
به گزارش ايسنا، روزنامه الوطن از تغییر 
بزرگ بــرای فصل بعد لیگ ســتارگان 

سخن به میان آورد.
به نوشــته الوطن عمر الســومه مهاجم 
االهلی عربستان  ای سرشــناس  سوريه 
مورد توجه باشــگاه الدحیــل قطر قرار 

گرفته است.
به نوشــته الوطن عمر السومه با توجه به 
عملکرد ضعیف االهلی در فصل جاری 
می خواهد برای فصــل بعد راهی لیگ 
ستارگان قطر شود و الدحیل جدی ترين 

گزينه او است.
اين روزنامه قطری همچنین نوشــت که 
در صورت پیوستن الســومه به الدحیل 
يوســف العربی مهاجم ايــن تیم راهی 
الغرافه خواهد شــد تا جايگزين مهدی 

طارمی در اين تیم شود.
به گزارش ايســنا، طارمــی در فصل که 
گذشــت نتوانســت عملکرد خوبی در 
الغرافه داشته باشد و حتی در مقطعی از 
فصل هواداران اين تیم قطری خواســتار 
فسخ قرارداد او شدند. به احتمال خیلی 
زياد طارمی تابستان امسال به پرسپولیس 

برگردد.

کوتینیو در نوکمپ 
هو شد

 هافبک بارســلونا در نوکمپ توسط 
هواداران تیمش هو شد.

به گزارش ايسنا ، بارسلونا شنبه شب در 
هفته سی و ســوم اللیگا 2 بر يک رئال 
سوسیداد را شکست داد. در اين بازی که 
در نوکمپ برگزار شد همه منتظر واکنش 
هواداران بارسا نســبت به ورود فیلیپ 
کوتینیو )پس از آن حرکت جنجالی( به 
زمین بودند. هافبک برزيلی پس از گلزنی 
برابر منچســتريونايتد در ديدار برگشت 
مرحله يک چهــارم نهايی لیگ قهرمانان 

اروپا گوش هايش را گرفت.
ارنســتو والورده در دقیقــه 72 تصمیم 
گرفــت کوتینیو را وارد زمیــن کند. او 
قرارد بود جايگزين عثمان دمبله شــود. 
زمانی که دمبله از میدان خارج می شد با 
حمايت گسترده هواداران روبرو شد اما 
هنگامی که هافبک برزيلی به میدان رفت 
تماشاگران با سوت های اعتراض آمیز از 

او استقبال کردند.
کامال آشکار بود نوکمپ رفتار نامتعارف 
کوتینیــو را فراموش نکرده اســت. تا به 
حال يک بازيکن ارســلونا اين چنین در 

اين ورزشگاه هو نشده بود. 

 يک مــدرس بدنســاز می گويد: در هر 
رشــته ورزشی اگر شــدت، حجم و تعدد 
جلسات تمرين اصولی و درست انجام شود 
تا فشار زيادی به صفحات رشد کودک وارد 

نشود، منجر به کوتاهی قد نمی شود.
حمید آقا علی نژاد در گفت وگو با ايســنا، 
در پاســخ به اين پرسش که آغاز رشته های 
قدرتی و اســتقامتی در کودکان آيا تأثیری 
در قــد آنهــا دارد يــا خیر؟ افــزود: تمام 
پژوهش های صورت گرفتــه در اين زمینه 
نشــان می دهد کــه هیچ ارتباطــی بین قد 
کودکان و ورزش وجود ندارد و کوتاهی و 
بلندی قد جنبه ی ژنتیک دارد. به طوری که 
اگر والدين کودکی کوتاه قد باشــند، از نظر 
ژنتیک کودک نیز کوتاه قد خواهد بود و اين 

مساله ارتباطی به ورزش ندارد.
وی گفت: اين که برخــی از افراد معتقدند 
والیبال يا بســکتبال ســبب بلند شــدن قد 
و برعکــس رشــته های قدرتــی همچون 
وزنه برداری، کشــتی و جودو سبب کوتاه 
شدن قد کودک می شــود، تصور نادرستی 
اســت. هر ورزشی که در آن شدت، حجم، 
بــار تمرينات و تعداد جلســات تمرين به 
شــکل درســت و اصولی انجام شود که به 
صفحات رشــد کودک فشاری وارد نشود، 
تأثیــری در کوتاهــی قد کــودک نخواهد 

داشت.
اين مدرس بدنســاز خاطرنشان کرد: زمانی 
کــه کــودک در حال رشــد اســت انجام 
تمرينات با حجم و فشــار بــاال و طوالنی 

بودن تعداد جلسات جلوی رشد کودک را 
می گیرد و سبب کوتاه شدن قد او می شود.

آقــا علی نژاد در پايــان تصريح کرد: حتی 
دويدن غیر اصولی و نادرســت با شــدت 
تمرينی بــاال روی صفحات رشــد اثرات 

نامطلوبی می گذارد. 
در طراحــی تمريــن بايــد ويژگی هــای 
فیزيولوژيکــی و روانشــناختی کــودک و 
نوجوان در نظر گرفته شود. بنابراين والدين 
قبــل از اين کــه تصمیم بگیرنــد کودکان 
خود را در چه رشــته ورزشی ثبت نام کنند 
بايــد بدانند کــه مربی آن باشــگاه از نظر 
فیزيولوژيکی شناخت کافی  روانشناختی و 
نسبت به کودکش دارد يا خیر تا در آينده از 

نظر رشد قدی دچار مشکل نشود.
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فناوری ساده ای که آب جوشان را
 به یخ تبدیل می کند

 محققان با استفاده از فناوری ساده يخچال های کوچک توانسته اند 
دمای يک شــی گرم را به 2 درجه پايین تر از دمای اتاق برسانند. آنها 

معتقدند با اين روش می توان آب داغ را به يخ تبديل کرد.
به گزارش ايندپندنت، فیزيکدانان ادعا می کنند يک دستگاه آزمايشی 
ابداع کرده اند که قابلیت تبديل آب جوشــان به يخ بدون اســتفاده از 
انرژی اضافی را دارد. همچنین طبق ادعای آنان در اين روش هیچیک 
از قوانین ترمودينامیک زيرپا گذاشته نمی شود.هرچند به نظر می رسد 
اين ابداع عجیب اســت، اما محققان دانشــگاه زوريــخ ادعا می کنند 
می توان بدون دور زدن هیچیک از قوانین بنیادين به اين نتیجه دست 

يافت.

اختالل در آزمایش کپسول دراگون
 مقامات اسپیس ايکس اعالم کرده اند روز گذشته هنگام آزمايش 

کپسول دراگون، اختاللی به وجود آمد. 
به نظر می رسد زمانبندی پرتاب اين کپسول همراه فضانوردان به فضا 
تغییر خواهد کرد.به گزارش آسوشــیتدپرس، مقامات اسپیس ايکس 
اعالم کرده اند کپســول جديد اين شرکت به دلیل يک اختالل هنگام 
آزمايش در فلوريدا آتش گرفته اســت.به گفته ناظران دود اين آتش 
از فاصله چند مايلی قابل رصد بوده اســت. بــه گفته »جیم ويلیامز« 
سخنگوی اين شرکت، اختالل روز شنبه در مقر نیروی هوايی آمريکا 
در کیپ کارناوال و زمانی اتفاق افتاد که موتور کپسول تحت آزمايش 
استاتیک بود.طی اين حادثه هیچکس زخمی نشد و اختالل به سرعت 

کنترل شد.

مسدودکردن کاربران ایرانی نتیجه 
عدم استقالل در حاکمیت سایبری

 نداشــتن استقالل در حاکمیت فضای سايبری کشور يکی از نقاط 
ضعف فعلی در حوزه فضای مجازی به شــمار مــی رود که تحريم 
حســاب کاربری ايرانیان از سوی شــبکه های اجتماعی نمود بارز آن 
است.به گزارش مهر، به رغم آنکه سالهاست موضوع لزوم حاکمیت و 
حکمرانی بر فضای مجازی به عنوان يکی از مطالبات نظام جمهوری 
اسالمی ايران مطرح اســت و بارها نیز اين موضوع در شورای عالی 
فضای مجازی به عنوان باالترين نهاد سیاست گذاری کشور در عرصه 
فضای مجازی بررســی شده است، اما شــواهد نشان می دهد که اين 
سیاســت گذاری راه به جايی نبرده و کشور به دلیل عدم استقالل در 

اين فضا، از تصمیم گیری های خارجی، ضربه می خورد.

استخوان منسوخ شده دوباره در بدن انسان 
ظاهر شد!

 استخوانی به نام فابال که در زانو وجود داشته و طی تکامل انسان 
از بین رفته، دوباره در بدن انسان ها ظاهر شده است. رژيم های غذايی 
مدرن و افزايش قد و وزن انسان منجر به ظهور دوباره آن شده است.

به گزارش ديلی میل، هر دانش آموز مدرســه ای می داند که اسکلت 
بدن انسان 2۰6 استخوان دارد.اما به نظر می رسد کتاب های درسی بايد 
تغییر کنند. زيرا اســتخوانی که دانشمندان تصور می کردند طی تکامل 
انســان از بین رفتــه، به طرز مرموزی دوباره در بدن انســان ها ظاهر 
شده است.طبق تحقیقات دانشمندان رصد فابال )fabella( استخوان 
کوچکی که داخل تاندون پشت زانو قرار داشت در بدن انسان نسبت 

به ۱۰۰ سال قبل، 3 برابر افزايش يافته است.

خوراکهای علوفه ای متحمل به سرما و 
خشکی تولید شد

 خوراکهای علوفه ای متحمل به ســرما و خشــکی در پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی تولید شد.به گزارش پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
کشــاورزی، دکتر بابــک ناخدا مديــر گروه فیزيولــوژی مولکولی 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ايران در توضیح اين دستاورد در 
مراسم روز مزرعه گفت: گراس های علوفه ای پتانسیل فراوانی برای 
تولید علوفه با کیفیت در شرايط سخت محیطی به خصوص در مناطق 
سردســیری و مراتع مناطق شمالی و شمال غربی کشور دارند. از اين 
گراس های علوفه ای می توان بــرای ايجاد چراگاه های دائمی و احیا 
مراتعی که در اثر چرای بی رويه و فشار بیش از حد دام از بین رفته اند 

به خوبی بهره برداری کرد.

پیشنهادی برای نمایشگاه کتاب

 بهتر اســت در نمايشگاه کتاب فقط عنوان های 
کتاب عرضه شود. 

يک داســتان نويس بــا عنوان اين مطلــب درباره 
انتظارات خود از نمايشگاه بین المللی کتاب تهران 
پس از گذشــت ســال ها از برگــزاری آن، اظهار 
کرد: مسئله اصلی اين اســت که در نمايشگاه های 
خارجی کتاب معموال کتاب فروخته نمی شــود و 
فقط عنوان های کتاب های تولیدشده به مردم عرضه 
می شــود تا مــردم عنوان ها را بدانند و يادداشــت 
بردارند تا بعدا بخرند. اما اين که کتاب می فروشند، 
به نظــر من چیزی جالبی نیســت چون همه با يک 
شلوغی و ازدحام بی ربط طرف می شوند و با توجه 
به وضعیت کتاب فروشی ها بهتر است که بگذاريم 
آن هــا در محله های مختلف باقی بمانند و کتاب را 
آن ها بفروشند و در نمايشگاه کتاب فقط عنوان های 

کتاب عرضه شود.
فرزانه کرم پور افزود: مــن به عنوان يک خواننده 
حرفــه ای کتاب هرچــه کتاب های بیشــتری در 
ببینم، خوشــحال می شوم و هرچه هر  نمايشگاه 
سال اين نمايشگاه وســعت بیشتری داشته باشد 
و ناشــران بیشــتری حضور پیدا کنند، اســباب 

است. خوشحالی 
وضعیت  تاثیــر  دربــاره  همچنیــن  کرم پــور 
اقتصادی و بحران کتاب در اســتقبال مردم از 
نمايشــگاه و خريد کتــاب، گفت: االن مردم 
در شــرايط ســختی به ســر می برند؛ هرچند 
برای يک عــده دادن پول يک  ممکن اســت 

کتاب مســئله ای نباشد. 
آن هايی که به طور مســتمر کتاب می خرند، حتی 
ممکن اســت از هزينــه خوراک شــان بزنند اما 
کتاب را تهیــه کنند، ولی مجبور هســتند با اين 
وضعیت خريد کتاب شــان را کم تر و کم تر کنند. 
می ماند عده ای که وضع مالی شان خوب است و 
پول آن چنان برای شــان مهم نیست، آن ها هم که 
اصال کتاب نمی خوانند چــون مطمئنا اگر کتاب 
می خواندنــد به چنین پولی نمی رسیدند.ســی و 
دومین نمايشــگاه بین المللی کتــاب تهران از 4 
تا ۱4 ارديبهشــت ماه در مصــالی تهران برگزار 

می شود.

17تیر آغاز اعزام به حج 

 رئیــس ســازمان حــج و زيــارت زمــان قطعــی اعــزام زائــران ايرانی 
ــزاری  ــا برگ ــتان ب ــت: عربس ــرد و گف ــالم ک ــب را اع ــج واج ــه ح ب
ــوی در  ــع و مســجد نب ــتان بقی ــار قبرس ــل در کن ــای کمی مراســم دع
ــاير مراســم ها در  ــزاری س ــا برگ ــا ب ــرد ام ــت نک ــه موافق شــهر مدين
ــرکان(  ــت از مش ــه برائ ــران )از جمل ــران اي ــای زائ ــا و چادره هتل ه

اعــالم موافقــت شــده اســت.
ــزام  ــه اع ــالم اين ک ــا اع ــیديان ب ــا رش ــنا، علی رض ــزارش ايس ــه گ ب
ــزود:  ــاز می شــود، اف ــر آغ ــه حــج واجــب از ۱7 تی ــی ب ــران ايران زائ
عملیــات انتقــال حجــاج تــا ۱4 مــرداد ادامــه دارد و بازگشــت زائــران 
ــه  ــد ک ــود، هرچن ــام می ش ــهريورماه انج ــا ۱3 ش ــرداد ت ــز از 24 م نی

ــود دارد. ــا وج ــن تاريخ ه ــر در اي ــکان تغیی ام
او بــا بیــان اين کــه ظرفیــت خالــص زائــران بــرای حــج امســال طبــق 
ــده  ــن ش ــر تعیی ــزار نف ــتان، 84 ه ــا عربس ــده ب ــا ش ــه امض تفاهم نام
ــی  ــام قطع ــا ثبت ن ــر در کاروان ه ــزار نف ــون 82 ه ــا کن ــه ت ــت ک اس
کرده انــد، گفــت: ايــن ظرفیــت بــا احتســاب خدمــه بــه بیــش از 86 
هــزار نفــر مــی  رســد. تــالش داريــم کــه در صــورت امــکان ۱۰ هــزار 

نفــر ديگــر بــه ايــن میــزان اضافــه کنیــم.
جمعیتحاجخانمهابیشترازحاجآقااست

ــه  ــک ب ــم و نزدي ــران امســال خان ــر از زائ ــزار نف ــه او، 4۱ ه ــه گفت ب
ــه،  ــن جامع ــه اي ــه ب ــا توج ــد ب ــه باي ــتند ک ــا هس ــر آق ــزار نف 37 ه
ســازماندهی و عملیــات خدمات رســانی انجــام شــود.رئیس ســازمان 
ــورد  ــرای حــج م ــه ب ــاری ک ــر اســاس آم ــزود: ب ــارت اف حــج و زي
توافــق قــرار گرفــت و بــا شــرايطی کــه بــرای حــج در نظــر گرفتــه 
ــان روز اول  ــود و در هم ــتر ب ــیار بیش ــردم بس ــال م ــود اقب ــده ب ش
رکــورد ســال های قبــل شکســته شــد و تــا االن نیــز تقريبــا بیــش از 

ــل شــده اســت. ــت تکمی 98 درصــد ظرفی
شعارحج۹۸اعالمشد

حــوزه  نمايندگــی ولــی فقیــه در امــور حــج و زيــارت شــعار حــج 98 
را »حــج؛ خودســازی، اخــوت دينــی، تمــدن اســالمی« اعــالم کــرد.

حجت االســالم والمســلمین ســیدعلی قاضی عســکر ـ نماينــده 
ولــی فقیــه در امــور حــج و زيــارت و سرپرســت حجــاج 
ــا  ــون، معین ه ــش روحانی ــزاری هماي ــیه برگ ــی ـ در حاش ايران
ــج  ــعار ح ــداف ش ــن اه ــال 98، در تبیی ــج س ــای ح ــه ه و معین
ــس از کار  ــعار پ ــن ش ــای اي ــد واژه ه ــرد: کلی ــار ک ــال، اظه امس
ــران در حــج،  ــازی زائ ــزوم خودس ــه ل ــت ب ــا عناي کارشناســی ب
ــی  ــاز ســال و مســايل داخل ــری در آغ ــام معظــم رهب ــات مق بیان

ــت. ــده اس ــاب ش ــی انتخ و بین الملل
ــان کــرد: خودســازی يکــی از اهــداف حــج اســت و اخــوت  وی بی
ــب و  ــری تقري ــم جهت گی ــی دارد و ه ــش داخل ــم گراي ــی ه دين
ارتبــاط مذاهــب اســالمی بــا يکديگــر را در بــر می گیــرد کــه يکــی از 
مهمتريــن رســالت های زائــران و علمــا و فرهیختــگان در ايــن ســفر 

معنــوی اســت.

■ حدیث:
امام مهدی )عج(:

خدایا! مرا از چشم دشمنانم پنهان بدار و من را با اولیایم گرد هم آور و آنچه را به 
من وعده داده ای، به انجام رسان و مرا در روزگار غیبتم حفظ کن تا آنگاه که ظهورم 

را اجازه دهی و به دست من واجبات و سّنت های از یادرفته ات را زنده کن... 
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- متری شيش و نيم

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

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

 غذا، يکی از جلوه های فرهنگ هر کشــور و 
منطقه محسوب می شــود. هر کشوری غذاهای 
محلی خود را دارد که آشــنايی  بــا اين غذاها، 
دانستن درباره آنها و تجربه کردن طعمشان برای 

بسیاری از گردشگرها جذاب است.
اســتان همدان  در کنار جاذبه هــای طبیعی که 
دارد در پخت برخی خوردنی های خوشــمزه و 
فصلی  نیز دارای شــهرت اســت، البته برخی از 
آنان به فراموشی سپرده شده با اين حال با معرفی 
اين گونــه خوردنی ها می توان بــه جاذبه های 

گردشگری استان اضافه کرد.
يکی از بانوان پیشکسوت همدانی در خانه داری 
، با بیان اينکه امروزه بســیاری از دستپخت های  
خوشــمزه همدان که از قديم متداول بوده محو 
شده و آثاری از آنها باقی نمانده است، اظهار کرد: 
در گذشــته همه بانوان در فصل تابســتان با تهیه 
کردن "قوت" هم اســتفاده از نان های خشک را 
مديريــت می کردند هم يک عصرانه دور همی را 

تهیه می ديدند.
وی گفت : بیشــتر غذاهای موجــود در برنامه ی 
غذايی، معموال به عنوان وعده ی اصلی صبحانه، 
ناهار يا شــام مورد اســتفاده قرار می گیرند. اما 
برخــی از خوراکی های بومی و ســنتی در حین 
داشتن مواد بســیار مغذی و مفید بدن، به عنوان 
غذايــی کامل و ســبک در وعــده ی عصرانه يا 
چاشت میل می شوند. استان ها و مناطق تابع آن ها 
با توجــه به ذائقه و فرهنگ غذايی مردم خود، از 
خوراکی ها و غذاهای متنوع و جالبی برخوردارند 
که هرکدام در نوع خود بسیار لذيذ، مقوی و قابل 

توجه کارشناسان تغذيه و سالمتی است. 
قوت همدان، نوعی عصرانه ی ســنتی است که 
در اين اســتان از طرفداران فراوانی برخوردار 
بوده و توســط مادران کدبانوی ايــن نقطه از 
کشور، در مقیاس وســیعی تهیه و تدارک ديده 
می شود. تنوع جالب اين عصرانه ی بومی، يکی 
از مهم ترين و بارزترين علــل محبوبیت آن به 
شــمار می رود که باعث ايجــاد طعم  و عطری 

مختلف خواهد شد. 
قوت پنیر ســبزی يکی از مشــهورترين نوع اين 
خوراکی ســنتی محســوب می شــود که مادران 
و آشــپزهای باسلیقه ی اســتان همدان با استفاده 

از نان ســنگک خشک ، ســیب زمینی آب پز )در 
صورت تمايل می تــوان آن را حذف کرد(، کره 
)درصورت تمايل روغــن حیوانی جايگزين کره 
خواهد شــد(، پیاز خرد شده، پنیر صبحانه، گردو 
و ســبزی خوردن به تدارک اين عصرانه ی لذيذ 

می پردازند. 
کارشــناس مردم شناسی  معتقد غذا عاملی است 
که از طريــق آن انتقال فرهنگ صورت می گیرد 
و حتی بســیاری از گردشگران غذاهايی را که در 

مناطق مختلف تناول کردند، پس از مراجعت در 
آشــپزخانه خود طبخ می کنند و در حقیقت يک 

انتقال فرهنگ صورت می گیرد.
فريبا نعمتی تصريح کرد: هدف ما اين اســت که 
غذاهای ســنتی که متاسفانه در رستوران ها طبخ 
نمی شود، شناسايی و احیا شود و بتوانیم شرايطی 
را فراهم کنیم که اين غذاها به منوی غذايی فست 
فود و رســتورانها  راه پیدا کنــد، چرا که امروزه 
وقتی به هر جای کشــورمان سفر می کنیم بیش 

از چند نمونه غذا در منوی رســتوران ها مشاهده 
نمی شــود، لذا با اين تفاسیر غذاهای سنتی يکی 
از جاذبه های عمده در هر منطقه محســوب می 

شوند.
ترويــج و تبلیغ غذاهای بومی مــی تواند کمک 
شايانی به ترويج فرهنگ غنی استان  داشته باشد. 
از اين رو می توان گفت اين جشنواره ها يکی از 
بهترين اقدامات در راستای ترويج غذاهای ايرانی 

و در ادامه آن فرهنگ ايرانی است.

امکان بررسی 
محوطه های 

باستانی را نداریم
 رئیس پژوهشــکده باستان شناسی می گويد: از 
زمان وقوع سیل در اســتان های کشور، در مکاتبه 

با حداقل ۱۰ اســتان، درخواسِت اعالم وضعیت و 
پايش بناها، تپه ها و محوطه های تاريخی و برآورد 
خسارت ها را کرديم اما به دلیل مشکالِت موجود 

هنوز اطالعات تکمیل نشده اند.
روح اهلل شــیرازی می گويــد: متاســفانه هنــوز 
و  نقــاط  از  برخــی  بــه  دسترســی  امــکان 
محوطه هــای تاريخــی در اســتان هايی ماننــد 
خوزســتان و لرســتان و راه هــای دسترســی و 

تخمیــن آســیب های وارد شــده از ســیل بــه 
ــد منتظــر  ــدارد، فعــال باي ــن مناطــق وجــود ن اي
گــزارش ِ همکاران مــان از اداره هــای میــراث 

فرهنگــی اســتان های ســیل زده بمانیــم.
او بــا اشــاره بــه انجــام مکاتبــات بــرای بررســی 
خســارت ها  و  مشــکالت  میــزان  پايــش  و 
از روزهــای نخســت آغــاز ســیل در مناطــق 
از  برخــی  می کنــد:  بیــان  کشــور،  مختلــف 

معاونت هــای میــراث فرهنگــی در اســتان ها 
ــود  ــت خ ــالم وضعی ــه اع ــق ب ــون موف ــا کن ت
شــده اند ماننــد اســتان لرســتان کــه از وضعیــت 
ــتان  و  ــن اس ــی اي ــای تاريخ ــا و خانه ه بافت ه
ــرده  ــانی ک ــالع رس ــی اش اط ــل تاريخ ــد پ چن
اســت، امــا هنــوز اطالعــات کامــل از وضعیــت 
باســتانی  و کارگاه هــای کاوش  محوطه هــای 

ــت. ــده اس ــت نیام ــه دس ــی ب باستان شناس

نقش غذا در توسعه گردشگری را جدی بگیریم

"قوت " خوشمزه همدانی
 رو به فراموشی

اردیبهشت فصل رونق ورود گردشگر خارجی به همدان
 معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنايع دســتی و گردشگری همدان با تأکید بر اينکه 
اواخر فروردين و ارديبهشت ماه گردشگران خارجی 
همدان را برای سفر انتخاب می کنند گفت: آژانس های 

مسافرتی برای ورود آنها برنامه ريزی کنند.
علی خاکســار با بیــان اينکه در فصــل بهار همدان 
میزبان تعداد بیشــتری از گردشگران خارجی است 
اظهار کرد: از ســازمان میراث فرهنگی نیز با رئیس 
انجمن تورگردانان، رئیس انجمن راهنمايان و رئیس 
انجمن دفاتر خدمات مســافرتی کشور مکاتبه شده 
تا برنامه ريــزی برای گنجاندن همــدان در تورهای 
گردشگری انجام شــود.وی ادامه داد: در اين مکاتبه 
تاکید شــده که همدان با توجه به زيرســاخت ها و 
قابلیت های گردشــگری در تورهای گردشگری قرار 

گیرد و امیدواريم که اين مسئله تاثیرگذار باشد.
معاون گردشــگری میراث فرهنگی، صنايع دســتی 
و گردشــگری همــدان بیان کرد: در زمینه توســعه 
گردشگری غرب کشور نیز با جلساتی که در ارومیه 
و تهران داشتیم قرار شــده استان های غربی تورهای 
گردشــگری خود را قوی کنند تا از ظرفیت يکديگر 

اســتفاده کنیم.وی با بیان اينکه در غرب کشور تنوع 
جاذبه های طبیعی و تاريخی نیز باالســت ادامه داد: 
امیدواريم در ايام بهار و تابستان که فصل گردشگری 
غرب کشــور به لحاظ آب و هوايی نیز فراهم است، 

شاهد رشد ورود گردشگر باشیم.
خاکســار با تأکید بــر اينکــه اواخــر فروردين و 
ارديبهشت ماه گردشــگران زيادی به همدان می آيند 
افزود: گردشگران خارجی با مديريت تورهای خارج 
از استان وارد همدان می شوند اما اغلب آنها رايزنی با 
آژانس های داخلی نیز دارند که اجرای تور در اســتان 
انجام شــود.وی با اشــاره به اينکه برنامه های بازديد 
تورها نیز از قبل تعريف شده است بیان کرد: بازديدها 
بر اساس عالقه گردشگر انجام می شود به طوری که 
برخی طبیعت گردی و برخی بازديد از اماکن تاريخی 
را مدنظر دارند.معاون گردشــگری میراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری همدان با بیان اينکه تمام 
گردشگران خارجی بازديد از بقعه استرومردخای را 
در برنامه دارند تصريح کرد: برنامه ريزی برای بازديد 
از اماکن تفريحی و توريستی از سوی آژانس ها انجام 

می شود.


