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دیپلماسی هسته ای 
در مسیر متفاوت 

 با صــدور بیانیه شــورای عالی امنیت 
ملــی و نامه رئیس جمهور کشــورمان به 
سران کشورهای عضو برجام شامل آلمان، 

انگلیس، چین، روسیه و فرانسه...

تخریب ۲۰۰کیلومترایل  راه درهمدان
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خوشه فرش همدان 
در دست پیگیری 

احیای 
پشم ریسی 

احیای 
میراث فرش
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اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

هدیه روزنامه همدان پیام
سال 1398 هجری شمسی  - سال 1440 هجری قمری

صبر ایران لبریز شد
■ روحانی: از امروز فروش اورانيوم غنی شده و آب سنگين را متوقف می کنيم

ت
داش

اخبار منفی از همدانیاد
 و تبعات آن

 همــدان هــر از چندگاهی در ســال های 
اخیر به علــت وقوع برخی حــوادث منفی 
و آســیب های اجتماعــی در کانون توجهات 

رسانه های کشور قرار می گیرد.
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استاندار درکارگروه صادرات غيرنفتي اعالم کرد 

یک میلیارد و 3۰۰ میلیون دالر 
هدفگذاری صادرات همدان در سال 98 

■ همايش اربيل و نجف با محوريت همدان برگزار مي شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

ذخایر آبی استان همدان 
با نبود تصفیه خانه هدر می رود
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5۰۰ میلیارد ریال برای محور مالیر 
آورزمان و نهاوند اختصاص یافت

 نماینده مردم مایر در مجلس شــورای اســامی گفت: در سفر 
معاون وزیر راه و شهرسازی به مایر و بازدید از محورهای ارتباطی 
این شهرســتان، 500 میلیارد ریال اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی 

محور مایر به آورزمان و نهاوند اختصاص یافت.
به گزارش ایرنا محمد کاظمی در بازدید از طرح های راه سازی مایر 
بیان کرد: به زودی با حضور وزیر راه و شهرســازی عملیات اجرایی 

این محور و بخش دوم راه آهن همدان به مایر آغاز می شود.
وی افزود: امســال نیز هر کدام از نمایندگان مایر و نهاوند از سهم 
خــود 20 میلیارد ریال عاوه بر اعتبارات ملی به این طرح اختصاص 

دادند.
نائب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس دهم بیان کرد: هم 
اکنــون 22 کیلومتر از محور چهار خطه مایــر به آورزمان و نهاوند 
به شــرکت عمران ایران به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های راه 

سازی کشور واگذار و عملیات اجرایی این مسیر آغاز شده است.
کاظمی ســفر امروز معاون وزیر راه و شهرســازی به مایر را مثبت 

ارزیابــی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای این طرح ها طی دو ســه 
سال آینده در حوزه ریلی و جاده ای کشور مشکلی نداشته باشیم.

وی با اشــاره به بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از سه محور 
ارتباطــی این شهرســتان افزود: در محور مایر به توره مشــکلی 
وجود داشــت که دســتوراتی در این زمینه اتخاذ شد که راهگشا 

است.
روز گذشته خیرا... خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی از محورهای 
ارتباطی مایر به توره، جوکار به تویســرکان در محدوده روســتای 

»حسین آباد شاملو« و محور مایر به آورزمان و نهاوند بازدید کرد.

دیپلماسی هسته ای در مسیر متفاوت 

 با صدور بیانیه شــورای عالی امنیت ملــی و نامه رئیس جمهور 
کشورمان به سران کشورهای عضو برجام شامل آلمان، انگلیس، چین، 
روســیه و فرانسه در اعمال حقوق جمهوری اسامی ایران مندرج در 
بندهای 26 و 36 برجام، عما  توقف برخی اقدامات ایران در  برجام  

از دیروز آغاز شد.
تصمیــم ایران بر توقف برخی از تعهــدات داوطلبانه در چهارچوب 
برجام در شــرایطی است که یک ســال قبل دولت آمریکا برخاف 
قطعنامه شورای امنیت ســازمان ملل و دراقدامی کاما غیرقانونی از 
برحام خارج شــد و به دنبال آن شاهد اعمال گسترده تحریم ها علیه 

ملت ایران بودیم.
اقدام کشورمان در چنین شرایطی از جهات مختلف حائز اهمیت بوده 
و پیام هایی را به کشــورهای عضو برجام و البته افکار عمومی جهان 

دارد.
در نگاه نخســت آنچه اتفاق افتاده است، کاما در چهارچوب برجام 
بوده و جمهوری اســامی ایران براســاس بندهای 26 و 36 برجام و 
به دنبال نقض برجام توســط آمریکا و تعلل بیش از حد طرف های 
دیگر در انجام تعهدات صورت گرفته اســت. از این رو  ایران نه تنها 
از برجام خارج نشده، بلکه درست مطابق آنچه در این توافقنامه آمده 

است، تعهدات خود را کاهش داده است.
نکته دیگر خویشــتن داری و حســن نیت ایران در قبال طرف های 
مقابل است که در طول یک سال اخیر و به رغم فشارها و تحریم های 
ظالمانه آمریکا و کوتاهی آشکار دیگر طرف های برجام که مشکات 
زیادی  را متوجه کشورمان نمود، نهایت صبر و تحمل ر ا داشته است.

امروز اما آنچه پیش روی طرف های برجام است، عزم و اراده جدی 
جمهوری اســامی ایران در دفاع از منافع ملی و دستاوردهای هسته 
ای اســت که آن هم مطابق با قوانین بین المللی از جمله چهارچوب 
های تعریف شــده در آزانس بین المللی انرژی هســته ای  صورت 

گرفته است.
مهم آن اســت که حرکت و اقدام کشورمان در کاهش تعهدات شامل 
مواردی اســت که  پیش از این به شــکل داوطلبانه و نه الزام قانونی 

انجام داده بود .
این اقدام شــجاعانه و در عین حال قانونی ایران باعث خواهد شد تا 
اعضای توافقنانه برجام در موقعیت حساس تصمیم گیری قرار گیرند. 
کمااینکه مهلت 60 روزه کشورمان به آنها اتمام حجتی است که باید 

سخت مورد توجه قرار گیرد.
در عرصه دیپلماسی نیز از این زمان به بعد طرف های ایران در برجام 
باید متوجه باشــند که انجام مذاکرات صرفا در چهارچوب مطالبات 
ایران از آنها و اینکه چرا در طول یک سال اخیر برجام توسط یکی از 
طــرف ها نقض و دیگر طرف ها نیز در انجام تعهدات خود کوتاهی 

کرده اند، انجام خواهد شد.
البته نیاز راهبردی و اســتراتژیک اعضــای 1+5  به برجام کاما 
مشــهود  اســت و به رغم خروج امریکا از این توافقنامه، طرف 
هــای مقابــل از جمله مقامات کاخ ســفید نمی تواننــد این نیاز 

انکارکنند. را  استراتژیک 
از طرفــی اگر مکی از فاکتورهای مهم و  مبنایی در  روابط بین الملل، 
قدرت است، امروز جمهوری اسانی ایران با پشتوانه قوی در عرصه 
دیپلماسی حضور دارد؛ چراکه گذشــته از جایگاه منطقه ای و میزان 
مانور در سطح جهانی، کاهش تعهدات در برجام زمینه را برای حضور 

قوی تر در مذاکرات فراهم خواهد کرد.
بــه هرحال اقــدام دیروز  ایــران در توقف کلــی و جزئی برخی 
تعهدات برجام، راهبرد مهمی اســت که در چهارچوب مناقع ملی 
صــورت گرفته و می توانــد تقطه آغاز روند تــازه ای در عرصه 

دیپلماسی هسته ای باشد.

1- توزیع کوپنی کاالهای اساســی در اســتان حامیان بسیاری یافته 
اســت. گویا تشــکیل صف برای دریافت این کاالها همچون صف 
طوالنی برای خرید قند تنظیم بازار دیروز در نمایشگاه بین المللی و 
نمایش نازیبا از استان، از دالیل این حمایت است. گفتنی است کوپن 
در این  دوره در صورت ارائه الکترونیکی خواهد بود و مشــکات 

کوپن کاغذی را نخواهد داشت.
2- پیشــنهاد حجت االسام آزادی خواه نماینده مایر در کمیسیون 

فرهنگی مجلس جدی گرفته نشده است. 
گویا این پیشنهاد  در غالب طرح یا الیحه ارائه نشده و تنها در قالب 
پیشنهاد باقی مانده است. گفتنی اســت نماینده مایر در پیشنهادی 
بحث برانگیز خواســتار اهدا جایزه به دخترانی که در هنگام ازدواج 

زیر 20 سال سن دارند، شده بود.
3- برخی پزشکان استان بیماران را سرگردان داروخانه ها می کنند. 
گویا اصرار این پزشــکان به تهیه داروی خارجی و تایید استفاده از 
این نوع داروها برای درمان، دلیل این سرگردانی است. گفتنی است 
یکی از تاثیرات تحریم ها، کمبود و نایاب شــدن داروهای خارجی 

در داروخانه ها است.

تقویت حوزه اطالع رسانی 
در روابط عمومی ها نیازمند عزم استانی

 نشست مسئوالن روابط عمومی وزارت کشور که اخیرا به میزبانی 
همدان برگزار شد، فرصتی را فراهم کرد تا به مباحث مختلف حوزه 

روابط عمومی به ویژه در بعد اطاع رسانی پرداخته شود.
استاندار همدان در این نشست بر تقویت حوزه اطاع رسانی تاکید 
کــرد و گفت که باید روابط عمومی ها دارای برنامه مشــخصی در 

زمینه رسانه و اطاع رسانی داشته باشند.
این نکته در حالی مورد تاکید قــرار می گیرد که اتفاقا به دلیل نبود 
یک برنامه منسجم در حوزه رسانه، زمینه های الزم برای بهره گیری 
درســت و به موقع از ظرفیت رســانه ها به خوبی در استان فراهم 

نشده است. 
از این رو داشــتن برنامه ای منســجم و قابل اجــرا که دربرگیرنده 
نیازهــا، اولویت ها و ضرورت های اصلی اســتان در حوزه اطاع 
رســانی و البته متناســب با شرایط  هر دستگاه و ســازمانی  باشد، 

امری الزم است.
ــی خــوب اســت  ــا اهمیت ــه ب ــن نکت ــر چنی ــن اســاس ذک ــر ای ب
ــه  ــن زمین ــای اساســی در ای ــه گام ه ــن اســت ک ــا مســئله ای ام
ــم  ــار داری ــر انتظ ــود و اگ ــته ش ــتان برداش ــطح اس ــد در س بای
روابــط عمومــی هــا در دســتگاه هــای مختلــف براســاس یــک 
ــانی  ــاع رس ــوزه اط ــت ح ــت تقوی ــخص در جه ــه مش برنام
تــاش کننــد، زمینــه هــای الزم نیــز بایــد فراهــم گــردد و البتــه 
ــه  ــتانداری  ب ــگامی اس ــت و پیش ــا محوری ــتان ب ــه اس مجموع

ــد. ــت کن ــو حرک ــمت و س ــن س ای
تقویت حوزه اطاع رســانی و اهتمام به رســانه ها توسط دستگاه 
های مختلف بسیار مهم و اثربخش است که روابط عمومی ها نقش 

کلیدی در آن دارند. 
از این رو تقویت روابط عمومی ها باعث تقویت حوزه اطاع رسانی 

یک دستگاه می شود .
برنامه ریزی مناسب در این خصوص از جمله ضرورت هایی است 
امروز باید مورد توجه قرار گیرد تا این مهم در شرایط مناسب محقق 
گردد.این زمینه سازی ها و پیشگامی در بحث برنامه ریزی و برنامه 
محوری در حوزه اطاع رسانی باید توسط مجموعه مدیریت استان 
و نقش آفرینی روابط عمومی صورت گیرد و ســپس در تمام نقاط  

عملیاتی شود .   
به هرحال برنامه محوری و داشتن برنامه ای منسجم در حوزه اطاع 
رســانی و روابط عمومی بسیار مهم  اســت و چنانچه می خواهیم 
این مهم محقق گردد، باید زمینه های آن از ســوی اســتان به خوبی 

فراهم گردد.

 از بین ۷ ســد اســتان 6 مورد به طور صد 
درصد پر شــده و ذخیره یکی از آن ها هم ۹3 
درصد اســت، اما تنها ســد اکباتان و آبشینه 

دارای تصفیه خانه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: 
مقدار بارندگی انجام شده در همدان از ابتدای 
ســال آبی ۹۷-۹8 تاکنون 5۹3 میلی متر بوده 
که نســبت به سال گذشته ۹5 درصد افزایش 

داشته است.
منصور ستوده اظهار داشت: این رقم در مدت 
مشــابه سال آبی گذشــته 303 و در میانگین 
بلندمدت 40 ســاله 320 میلی متــر بوده که 
بارندگی امسال نسبت به بلندمدت 85 درصد 

افزایش یافته است.
ســتوده در گفت وگو با  تســنیم بیان کرد: با 
افزایش قابل توجه بارندگی، منابع آبی اســتان 
از وضعیــت بســیار خوبی برخوردار شــده 
اکباتان، ســرابی، کان،  به طوری که 5 ســد 

آبشینه و شنجور سر ریز کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: 
سد نعمت آباد اســدآباد هم در آستانه سرریز 
شــدن بوده و ۹3 درصد ســد شــیرین سو 

کبودراهنگ هم پر شده است.
ســتوده با اشــاره به وضعیت سدهای استان 
مطــرح کرد: حجــم ذخیره ســد اکباتان 35 
میلیون و 3۷0 هزار مترمکعب اســت که این 

رقم در مدت مشــابه سال گذشته 1۷ میلیون 
و 210 هــزار متر مکعب بــوده و 51 درصد 

آن پر بود.
وی اعام کرد: مقدار ورودی آب به این سد 
10 متر مکعب در ثانیه بوده و خروجی آن هم 
بیش از یک مترمکعب برای مصرف شــرب 

شهرستان همدان است.
ســتوده گفت: سد آبشــینه هم 5 میلیون متر 

مکعــب آب دارد کــه به عنــوان ذخیره دوم 
شهرستان همدان محسوب شده و در صورت 

نیاز از آن استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
بیان کرد: ساخت تصفیه خانه برای دو سد در 
حال انجام اســت که در صورت تأمین شدن 

اعتبار الزم امسال به بهره برداری می رسد.
ستوده گفت: سد شیرین سو کبودراهنگ هم 

4 میلیــون و 110 هزار مترمکعب آب دارد و 
۹3 آن پر اســت درحالی که سال های گذشته 

دارای ذخیره بسیار کمتری بود.
وی افــزود: ســد نعمت آباد اســدآباد هم 4 
میلیون و 800 هزار مترمکعب آب پر شــده 
و به زود سرریز می کند و ذخیره این سد هم 
به دلیل نداشتن تصفیه خانه به مصرف شرب 

نمی رسد.

 مدیــر کل حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس استان همدان از برگزاری مراسم 
سالروز شهادت شهید شــهبازی در باغ موزه 
دفاع مقــدس خبر داد و گفت: برای نشــر 
فرهنگ دفاع مقدس خیلــی کم وارد حوزه 

گفتمان سازی شده ایم.
به گزارش فــارس مهدی ظفری در ســتاد 
استانی بزرگداشت ســوم خردادماه سالروز 
حماسه آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: هدف 
از فعالیت شــورای هماهنگــی حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس رواج تبلیغ و 
گفتمان سازی در راستای رواج فرهنگ دفاع 

مقدس است.
وی با بیــان اینکه برای نشــر فرهنگ دفاع 
مقدس خیلی کم وارد حوزه گفتمان ســازی 
ویژگی هــای  از  یکــی  افــزود:  شــده ایم 

گفتمان ســازی توجه به اجمــاع و ضرورت 
گفتمان سازی ساختارسازی است.

مدیــرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس همدان ضمن گرامیداشــت سی 
و هفتمین سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر 
گفت: معتقدم بزرگداشــت این حماسه باید 
همــراه با خاصیــت فرهنگی باشــد چراکه 
کار فرهنگی بایــد در جامعه عاوه بر تولید 

فرهنگ جریان ساز آن باشد.
وی بــا تاکید بر اینکه بزرگداشــت ســوم 
خردادماه باید در رفتار عام مردم اثرگذار باشد 
خاطرنشان کرد: اجماع سازی فرهنگ مقاومت 
به این معناست که این چنین فرهنگی باید در 

جامعه عمومی و نهادینه شود.
سیاســت گذاری  خصــوص  در  ظفــری 
برنامه های سوم خردادماه بیان کرد: برنامه ها 

باید با شــعار محوری ســال »رونق تولید« 
متناسب باشد و طرح ریزی برنامه ها نیز باید 
نمایانگر ساختارهای بنیادی کشور در عرصه 
علمی، فناوری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی باشند.
وی با اشاره به اعام روزشمار برنامه های 
مراســم ایام سالروز حماســه آزادسازی 
خرمشــهر با شــعار »ما پیروزیــم« اظهار 
کرد: یکم خردادماه با عنوان »رسانه، دفاع 
مقــدس و مقاومت«، دوم خردادماه »روز 
سوم  والیت«،  پیروان  ایثارگران،  شــهدا، 
خردادماه روز »مقاومت، ایثار، پیروزی و 
روز والیتمداری« و روز چهارم خردادماه 
نیز با عنوان »روز دزفول، روز مقاومت و 

است. نامگذاری شده  پیروزی« 
دشــمن به دنبال ایجاد اختــاف و تفرقه در 

داخل کشور است
اســتاندار همدان نیز  بابیان اینکه دشمن به 
دنبال ایجاد اختاف و تفرقه در داخل کشور 
اســت، گفت: وحــدت و همدلــی در کنار 
روحیه ایثارگــری در عملیات بیت المقدس 

باعث آزادسازی خرمشهر شد.
، ســید سعید شــاهرخی گفت: با وحدت و 
همدلی در برابر توطئه ها و نقش های شــوم 

دشمن پیروز خواهیم شد.
امام  اینکه حضرت  بابیان  استاندار همدان 
)ره( انقــاب و اســام را در مقابل همه 
انحرافــات به خوبی بــه جهانیان معرفی 
گرامیداشــت  برنامه های  گفــت:  کــرد، 
ارتحــال امام )ره( و ســوم خــرداد باید 
به صــورت مردمی و بــا محتوای خوب 

شود. برگزار 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

ذخایر آبی استان همدان 
با نبود تصفیه خانه هدر می رود

نشر فرهنگ دفاع مقدس به گفتمان سازی نیاز دارد

 شــهردار همدان گفت: شــهروندان 
مشکات و شــکایات خود را در حوزه 
تاکســی و تاکســیرانی برای پیگیری و 
رفع آن به ســامانه مدیریت شهری 13۷ 

شهرداری همدان اطاع دهند.
عباس صوفــی در گفت و گو بــا ایرنا 
افزود: ســامانه ارتباط مردمــی 13۷ به 
صورت شــبانه روزی فعال و شهروندان 
هرگونــه خدمات رســانی پیرامون رفع 
مشکات شهری در حوزه حمل و نقل را 

از طریق این مرکز پیگیری کنند.
وی اضافــه کرد: این مرکز در راســتای 
ســهولت ارتباط مردم با مدیریت شهری 
و سرعت بخشــیدن به رفع مشکات و 

خدمات رسانی راه اندازی شده است.
صوفی تاکید کرد: مرکز 13۷ شــهرداری 
انتقاد،  همدان آمــاده دریافت هرگونــه 
پیشــنهاد و نیز رســیدگی به مشکات 
موجــود در محله هــا و مناطق مختلف 

شهری است.
وی بــا بیان اینکه بیــش از هزار خدمت 
در سامانه 13۷ شهرداری شناسایی شده 
اظهار داشــت: ســه هزار و 420 دستگاه 

تاکسی در سطح شهر به صورت تاکسی 
های خطی، گردشــی، پایانه و بی ســیم 

فعالیت می کنند.
شــهردار همدان خاطرنشــان کرد: مردم 
مشکات و مسائل را به مرکز 13۷ اعام 
کنند که کارشناسان به صورت سیستمی 
بــه معاونت تاکســیرانی ارجــاع داده و 
همکاران در واحد رسیدگی به شکایات 
تاکسیرانی موظفند پس از رویت شکایت 
شهروند شاکی و متشاکی را احضار و در 
محل سازمان تاکسیرانی شکایت شهروند 

را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه شهروندان می توانند 2۷ 
مورد را در حوزه تاکسیرانی به مرکز 13۷ 
افزایش  افزود: درخواســت  انتقال دهند 
تاکسی در محله، انتقال ایستگاه و سایبان 
تاکسی ، ارتکاب به تخلف تاکسیران، راه 
نارضایتی  تاکسی،  اندازی خطوط جدید 
از پخــش موســیقی غیر مجــاز، تکرار 
تخلفات رانندگی، تردد خالی تاکسی ها 
در ســاعات پیک کاری و خروج بدون 
مجوز از محدوده شهر از جمله مواردی 
است که شــهروندان می توانند با سامانه 

13۷ تماس بگیرند.
کرایه  دریافت  کرد:  صوفی خاطرنشــان 
اضافه و نداشــتن برچســب نرخ نامه، 
انجام ندادن خدمت در مســیر مشخص 
شده، بی توجه به اخطارهای بازرسی، بی 
توجهی به شــئونات اسامی، فرسودگی 
بیش از حد تاکســی ها، مباحث مرتبط 
با ســرویس مدارس، نحــوه عملکرد و 
برخورد و نظافت از دیگر مواردی است 
که شهروندان می تواند در این خصوص 
با ســامانه 13۷ تماس بگیرد و شکایت 

خود را مطرح کند.
وی اظهار داشت: شهروندان همچنین می 
توانند رانندگان تاکسی را که رضایتمندی 
عمومی را نیز جلب کرده اند به این سامانه 

معرفی کرده تا مورد تقدیر قرار گیرد.
شهروندان  کرد:  اضافه  همدان  شــهردار 
بــرای ارایــه هرگونه مطلــب در حوزه 
تاکسیرانی باید شماره پاک تاکسی و کد 
پنج رقمی که در شیشــه عقب تاکسی ها 
نصب شده است را در اختیار کارشناسان 
ســامانه 13۷ قرار دهند کــه به صورت 

مستند ثبت، ارجاع و پیگیری شود.

 رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و 
ــدان  ــتان هم ــکی اس ــای پزش فوریت ه
گفــت: مجلــس بایــد اعتبــارات کافــی 
بــرای ایمنــی راه هــا و ترویــج رویکرد 
سیســتم ایمــن بــرای کاهــش حــوادث 

ترافیکــی قــرار دهــد.
ا...  حبیــب  تســنیم،  گــزارش  بــه 
معصومــی، در نشســت خبــری بــا 
داشــت:  اظهــار  رســانه،  اصحــاب 
ســالیانه یــک میلیــون و 350 هــزار نفــر 
ــی  ــودادث ترافیک ــر ح ــر اث ــا ب در دنی
جــان خــود را از دســت می دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه طــور میانگیــن 
حــوادث  فوتی هــای  از  درصــد   54
عابرپیــاده،  بــه  مربــوط  ترافیکــی 
ســوار  دوچرخــه  و  ســوار  موتــور 
اســت، تصریــح کــرد: متاســفانه در 
ــچ  ــع هی ــواران تاب ــا موتورس ــور م کش

قوانینــی نیســتند.
و  مدیریــت حــوادث  مرکــز  رئیــس 
گفت:  همــدان  پزشــکی  فوریت هــای 
متاسفانه شهرهای ما پیاده محور نیست و 
ماشین ها با سرعت های بسیار وحشتناکی 

در خیابان های شهری حرکت می کنند که 
گاها ســبب ترس و وحشت عابران پیاده 

می شود.
معصومی با تاکید بر اینکــه رانندگان در 
جاده های شهری با سرعت غیر استاندارد 
حرکــت می کننــد، ابراز کــرد: وقتی در 
جاده های شهری تصادفات منجر به کشته 
شــدن افراد می شود، نشان از سرعت غیر 

ایمن رانندگان است.
ــته  ــال گذش ــرد: در س ــح ک وی تصری
ــر  ــور ب ــر در کش ــزار و 183 نف 1۷ ه
ــر حــوادث ترافیکــی جــان خــود را  اث
از دســت دادنــد کــه ایــن آمــار نســبت 

ــه اســت. ــش یافت ــه ســال ۹6 افزای ب
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و 
ــزود:  ــای پزشــکی همــدان اف فوریت ه
کــه  مصدومانــی  تعــداد  همچنیــن 
ــات در  ــر تصادف ــر اث ــته ب ــال گذش س
بیمارســتان بســتری شــدند 36۷ هــزار 
و 440 نفــر بــوده کــه نســبت بــه ســال 
۹6، ۹.4 درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــه  ــوط ب ــا مرب ــار فوتی ه ــن آم کمتری

ــت ــال ۹۷ اس س

ــا بیــان اینکــه از ســال 80  معصومــی ب
ــوادث  ــای ح ــی ه ــداد فوت ــا ۹6 تع ت
جــاده ای در اســتان همــدان بیشــتر از 
ــوده اســت، گفــت: امــا در  500 نفــر ب
ســال ۹۷ آمــار فوتــی هــا بــه 434 نفــر 

رســید.
وی افــزود: بــرای کاهــش حــوادث 
همــه  بایــد  جــاده ای  تلفــات  و 
کمــک  بــه  اســتانی  دســتگاه های 
مــا بیاینــد و بــه افزایــش فرهنــگ 
ــره  ــا و غی ــاده ه ــی ج ــی، ایمن رانندگ
کمــک کننــد. همــه ادارات اســتان 
بایــد برنامــه هــای خــود بــرای کاهــش 
ــه  ــند و ب ــی را بنویس ــوادث ترافیک ح

اســتانداری اعــام کننــد.
حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
فوریــت هــای پزشــکی اســتان همــدان 
ــیدن  ــان رس ــدت زم ــن م ــه میانگی ب
نیروهــای 115 بــه محــل حادثــه اشــاره 
ــان در  ــدت زم ــن م ــت: ای ــرد و گف ک
جــاده هــای شــهری کمتــر از 8 دقیقــه 
و در جــاده هــای بــرون شــهری کمتــر 

ــت. ــه اس از 15 دقیق

اعتبارات افزایش ایمنی راه ها و کاهش 
حوادث ترافیکی استان همدان تامین شود

شهروندان شکایات تاکسیرانان را 
به سامانه 137 اطالع دهند

واحدهای توليدی خرد و متوسط 
همدان تقویت می شوند

 فرمانده ناحیه سپاه شهرستان همدان گفت: مجموعه بسیج استان 
همدان به دنبال تقویت واحدهای تولیدی خرد و متوسط است.

علی بقایی در افتتاح کارگاه تولیدی پوشــاک »کوشا« که با حمایت 
بســیج ســازندگی ناحیه همدان در یکی از مناطق توانمندســازی 
راه اندازی شد اظهار کرد: بســیج به دنبال تقویت واحدهای خرد و 
متوسط اســت تا فعاالن عرصه تولید بتوانند ظرفیت های خود را به 

منصه ظهور برسانند.
وی افزود: بســیج تمام تاش خود را برای رفع موانع و رونق تولید 
بــه کار می بندد تا مردم به عنوان کارآفرین در عرصه اجتماع حاضر 

شوند و رونق تولید را محقق کنند.
به گزارش فارس ، فرمانده ناحیه ســپاه شهرستان همدان تاکید 
کرد: همه ما در تحقق شــعار ســال مبنی بر رونق تولید که مد 
نظر مقام معظم رهبری اســت وظیفه داریــم نقش خود را ایفا 

. کنیم
وی با بیــان اینکه مردم بــا راه اندازی کارگاه هــای کوچک نقش 
بزرگی در این راه دارند گفت: بسیج سازندگی نیز با حمایت از این 

کارگاه ها به دنبال تقویت واحدهای خرد و متوسط است.

سنا
س:اي

عك
/



C M Y K

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

پنجشنبه  19 ا ردیبهشت ماه 1398  شماره 3468

3

مادستـان
 m a d e st a n @ h a m e d a n p a ya m . co m

خبر گزارش

مدیران سند توسعه اشتغال 
 همدان را هر چه سریع تر عملیاتی کنند

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان با تاکید بر تاش برای 
ایجاد اشــتغال گفت: مدیران باید سند توسعه اشتغال اســتان همدان را هر چه سریع تر 

عملیاتی کنند.
به گزارش  مهر، ظاهر پور مجاهد در بازدید از واحدهای تولیدی، صنعتی و کشــاورزی 
شهرســتان بهار با اشاره به نامگذاری امســال به نام »رونق تولید« گفت: باید واحدهای 

تعطیل شده را احیا و از تمام ظرفیت های تولید استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار همدان بابیان اینکه واحدهای 
دارای ظرفیت در اولویت استفاده از تسهیات بانکی هستند، گفت: مدیران دستگاه هایی 
اجرایی و کارشناســان استان باید سند توسعه اشــتغال را هر چه سریع تر عملیاتی کنند 

چراکه ایجاد اشتغال جدید از ضروریات است.
وی بابیان اینکه در بخش تســهیات بخشی از سهمیه اباغ شده و بخشی از تسهیات 
پرداختی مربوط به سال ۹۷ است که تخصیص جدید به بانک های عامل اشتغال روستایی 
می رسد، گفت: امسال تسهیات خوبی پیش بینی شده که باید متقاضیان از آن استفاده کنند 
و ما نیز باید شرایط را فراهم کنیم تا سیستم بانکی سریع تر بتواند با دستگاه های اجرایی 

استان و مجریان طرح ها ارتباط برقرار کند.

پور مجاهد با تاکید بر اســتفاده از منابع کشــور گفت: باید ارتباطی با واحدهای سرمایه 
گذاری بزرگ کشــور در راستای جذب سرمایه گذار در استان همدان داشته باشیم تا به 

رشد و توسعه دست یابیم.
فرماندار بهار نیز گفت: بیش از 2۷0 واحد در حوزه صنعت در شهرستان بهار فعال است 

که سال گذشته 160 میلیارد تومان تسهیات به این واحدها پرداخت شده است.
احســان قنبری با بیان اینکه پیش بینی اشــتغال 1400 نفر را بــا توجه به پرداخت 
تســهیات داشتیم که 850 نفر از آنها محقق شــد، گفت: امیدواریم تا پایان امسال 
با توجه به پرداخت تســهیات مربوط به ســال قبل شاهد اشتغال 1400 نفر تحت 

عنوان سال ۹۷ باشیم.

ارمنستان راه ورود منبت مالیر به دنیا
■ خردادماه؛ موعد برگزاری نمايشگاه خارجی

 رئیس هیــأت مدیریه باز بــزرگ مبل مایر با بیــان اینکه بازار 
ارمنستان ســکوی پرتاب فعاالن مبل و منبت برای ورود به بازارهای 
جهانی است گفت: درصدد ایجاد نمایندگی دائمی مبل و منبت مایر 

در ارمنستان هستیم.
یداهلل کریمی در گفت  وگو با  فارس با بیان اینکه ریشه منبت کاری در 
این شهرستان به سالیان دور بازمی گردد اظهار کرد: در گذشته های دور 
این هنر بر روی درها و پنجره ها نقش می بســت و حاال هم در تولید 

مبل، جایگاه ویژه ای به این صنعت در مایر بخشیده است.
وی بــا بیان اینکه ایــن قدمت دیرینه موجب منحصر به فرد شــدن 
مبل های مایر شــده اســت گفت: ارزش هنری منبت و ارزآوری آن 

می تواند در معرفی بهتر این شهرستان موثر واقع شود.
رئیس هیأت مدیره بازار مبل مایر با بیان اینکه ســال ۹5 مایر عنوان 
شــهر ملی منبت  را کسب کرد افزود: شاید تا قبل از آن مبل و منبت 
مایر شــناخته شده نبود اما با کسب این عنوان و تبلیغات گسترده از 
رسانه ملی و برگزاری دو جشنواره، امروز مایر نه تنها در کشور بلکه 

در بسیاری از نقاط دنیا شناخته شده است.
 مالیر بیش از 9 هزار منبت کار نخبه دارد

وی بــا بیان اینکه مایر بیش از ۹ هــزار منبت کار نخبه دارد تصریح 
کرد: یکی از ظرفیت های مهم این شهرستان تولید مبلمان با محوریت 

منبت کاری است.
کریمــی از فعالیت 4 هزار و 500 کارگاه تولید مبلمان ثبت شــده در 
این شهرستان خبر داد و گفت: بیش از 2 هزار واحد ثبت نشده فعال 

نیز داریم.
وی با اشــاره به اینکه بیش از 20 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر 
مســتقیم در این حوزه فعالند تأکید کرد: در حال حاضر »منبت« برند 

اصلی این شهر ملی است.
 حدود یک هزار برند مبل و منبت در سطح کشور داریم

رئیــس هیأت مدیره بازار مبل مایر با بیان اینکه حدود یک هزار برند 
مبل و منبت در سطح کشور داریم گفت: به لطف خدا برندهای ما در 

حال حاضر بسیار خوب کار می کنند.
وی با اشــاره به وجود انواع مبل و سایق مختلف مشتری گفت: ما 
بر اساس بازاریابی و نســبت به نیاز مشتری مبلمان را تولید و صادر 

می کنیم.
کریمی ادامه داد: معموال کشــورهای عربی بیشــتر کارهای حجیم و 
کشورهای آسیای میانه نقش های ریز را سفارش می دهند که البته بازار 

داخلی نیز در شهرهای مختلف مشتری های خاص خود را دارد.
وی با اشاره به سفر سال گذشته هیأت مدیره مبل مایر به ارمنستان و 
پیگیری های صورت گرفته برای بازاریابی تصریح کرد: هدف ما از این 

سفر تنها خود ارمنستان نبود.
رئیس هیأت مدیره بازار مبل مایر ادامه داد: با توجه به اینکه ارمنستان 
بازار ورود اورآســیا و کشورهای اروپایی اســت، وقتی به بازار این 
کشور ورود می کنیم در واقع ورود ما  به بازار اوراسیا و اروپا و آمریکا 

رقم می خورد.
وی گفت: ارمنســتان با توجه به قراردادی که با این کشورها دارد از 
پرداخت عوارض گمرک و مالیات معاف است پس همکاری با بازار 
ارمنســتان یعنی صادرات برند مایر با معافیت از عوارض گمرکی و 

مالیات.
کریمی با اشــاره به اینکه این موقعیت بــرای ما یک مزیت اقتصادی 
منحصر به فرد اســت  اضافه کرد: با توجه به اینکه ارمنستان رویکرد 
سیاســی و اقتصادی خوبی نســبت به ایران دارد نباید به سادگی این 

امتیاز را از دست دهیم.
وی با اشاره به دستاوردهای این سفر افزود: با توجه به تفاوت قیمتی 
که در این کشــور نســبت به ایران وجود دارد این موقعیت می تواند 
ســکوی پرتاب فعاالن مبل و منبت بــرای ورود به بازارهای جهانی 

باشد.
رئیس هیأت مدیره بازار مبل مایر ادامه داد:  در صورت فعالیت در این 

کشور می توان ارزآوری خوبی را هم برای کشور رقم زد.
 فعاالن مبل و منبت ریسک پذیر باشند

وی اظهار کرد: در سفر سال گذشته طی برگزاری جلسات مختلف با 
مسئوالن ارمنستان، از حضور فعاالن مبل و منبت مایر استقبال کردند 
که مقرر شد خردادماه امسال نمایشگاه تخصصی مبل و منبت مایر به 

مدت 10 روزه  در این کشور برگزار شود.
کریمی با بیــان اینکه برای هماهنگی و اســتفاده از این فرصت طی 
روزهای آینده به ارمنســتان سفر می کنیم تصریح کرد: تمام جوانب از 
نحوه برگزاری نمایشگاه تا چگونگی انجام تبلیغات، فضای نمایشگاه، 
محل اســکان را در نظر می گیریــم و نتیجه آن را در اختیار متقاضیان 

شرکت در این نمایشگاه قرار خواهیم داد.
کریمی در پاســخ به این سوال که با وجود تحریم های بانکی چگونه 
تولیدکننــدگان مبلغ فروش خود را دریافــت می کنند گفت: یکی از 
بانک های ایرانی فعال در ارمنســتان متعهد شــده به طور کامل مبلغ 

پرداختی توسط مشتری را به فروشندگان پرداخت کند.
درصدد ایجاد نمایندگی دائمی مبل و منبت مایر در ارمنستان هستیم

وی ادامه داد:  حتی کسانی که به صورت اقساطی خرید خود را انجام 
می دهند بانک به طور کامل پول آنها را به فروشنده پرداخت می کند.

رئیس هیأت مدیره بازار مبل مایر گفت: فعاالن مبل و منبت باید در 
ارائه کاالی باکیفیت نهایت دقت را داشته باشند و با ارائه کارهای کیفی 
زمینه حضور در بازارهای جهانی و اروپایی و حتی روســیه به عنوان 

بزرگترین خریدار مبل های استیل را فراهم کنند.
وی گفت: نخستین نمایشگاه ما در ارمنستان برگزار می شود که بین 10 

تا 15 برند از مایر در این نمایشگاه حضور دارند.
کریمی در ادامه با بیان اینکه طی هماهنگی با مسئوالن ارمنستان قرار 
اســت یک نمایندگی دائمی در این کشور ایجاد کنیم افزود: هدف ما 
جهانی شــدن مبل و منبت مایر است بنابراین درصدد ایجاد سریعتر 

این نمایندگی هستیم.

۲9۰ روحانی در ماه مبارک رمضان 
به مالیر اعزام شدند

 مدیر اداره تبلیغات اسامی مایر گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک 
رمضان 2۹0 روحانی و مبلغ دینی بومی و غیربومی به مناطق مختلف 
این شهرســتان با هدف ترویج برنامه های عبــادی و دینی و اجرای 

برنامه های فرهنگی در سطح مساجد اعزام شدند.
به گزارش ایرنا حجت االسام حسین گروسی در گفت  و گو با ایرنا 
تشــریح بیانیه گام دوم انقاب، تبیین شعار سال »رونق تولید« و آگاه 
سازی مردم درباره آسیب های اجتماعی را از دیگر برنامه های مبلغان 

در ماه رمضان برشمرد.
وی ادامــه داد: عاوه بر اقامه نماز جماعت، برگزاری مراســم دعا و 
زیارت، ســخنرانی و کاس های قرآنی و تفسیر، هدایت برنامه های 
تبلیغی و عبادی در ماه رمضان نیز با مدیریت این مبلغان صورت می 
گیرد. مدیر اداره تبلیغات اسامی مایر با اشاره به برگزاری برنامه  های 
مختلف فرهنگی و قرآنی در موسســه هــا و خانه  های قرآنی در ایام 
رمضان بیان کرد: اجرای این برنامه ها در 32 موسســه و خانه قرآنی 

آغاز شده است.

برخورد با عامالن استفاده از 35۰ انشعاب 
غیر مجاز آب در اسدآباد

 مدیر امور آب و فاضاب روستایی شهرستان اسدآباد از شناسایی 
350 مورد انشــعاب غیر مجاز آب روســتایی و برخــورد قضائی با 

متخلفین در سال جاری خبر داد.
به گزارش شرکت آب و فاضاب روستایی استان همدان؛ احد احدی 
ایمان با بیــان اینکه بخش قابل توجهی از آب تولیدی به دلیل وجود 
انشعابات غیر مجاز از دسترس خارج می شود، گفت: در سال جاری 
کشــف و برخورد قضائی با عامان بهره گیری از 350 مورد انشعاب 

غیر مجاز در دستور کار است.
وی در ادامــه با بیان اینکه در حوزه امور مشــترکین یکی از اهداف 
ترسیم شده در ســال جاری تعویض 400 مورد کنتور معیوب است، 
عنوان کرد: همچنین بر اســاس برنامه های تدوین شــده افزایش 10 

درصدی فروش آب نیز در دستور کار است.
احدی ایمان همچنین بیان کرد: افزایش 15 درصدی درآمدها از محل 

فروش آب نیز از دیگر برنامه های تدوین شده است.

توزیع 7۰ تن قند و شکر تنظیم بازاری 
در نهاوند

  رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند از توزیع 30 تن شکر 
و 40 تن قند تنظیم بازاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و 
تجــارت نهاوند بیژن ترابیان اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن در ماه 
رمضان و افزایش تقاضا برای بامیه و زولبیا، مقدار 30 تن شکر با نرخ 

تعادلی بین قنادان نهاوند توزیع شد.
وی گفــت: در حال حاضر نرخ زولبیا و بامیه در نهاوند 2 هزار تومان 

زیر نرخ استان و به قیمت 15 هزار تومان به فروش می رسد
رئیــس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند گفت: به منظور حمایت 
از مصرف کنندگان قبل از مــاه رمضان ۷2 تن برنج تایلندی با نرخ 4 
هزار و 800 تومان توزیع شد که در تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش 
قیمت تأثیرگذار بود. ترابیان گفت: در حال حاضر بیش از 40 تن قند 
نیز از طریق فروشــگاه های بزرگ مصــرف با قیمت هر پنج کیلو 28 
هزار تومان توزیع شــده که مردم می تواننــد قند مورد نیاز خود را از 
طریق فروشگاه های کوروش، مصرف فرهنگیان و دیگر عوامل توزیع 

در سطح شهر تأمین کنند.
وی در پایان از عرضه گوشــت مرغ با نــرخ دولتی خبر داد و گفت: 
گوشــت مرغ در حــال حاضر با نرخ 10 هــزار و 500 تومان توزیع 
می شود و این آمادگی را داریم این نرخ با عرضه مناسب کنترل شود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم( 

اداره کل میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری استان همدان

اداره کل ميــراث فرهنگــی، صنايــع دســتی و گردشــگری اســتان همــدان در نظــر دارد پــروژه هــای ذيــل را طبق فهرســت بهــاء ابنيــه ســال 1398 از طريق ســامانه تــدارکات الكترونيكــی دولت 
S(بــه مناقصــه عمومــی بگــذارد. الزم بــه ذکر اســت شــرکت کننــدگان بايــد دارای صالحيــت پيمانــكاری ابنيــه از ســازمان برنامه و بودجه باشــند. E T A D I R A N .I R (

1-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه مطابق با مبلغ درج شده به صورت ضمانتنامه بانكی )که بايد ضمانتنامه ارائه شده حداقل تا 3 ماه از تاريخ ارائه اعتبار داشته باشد( يا واريز وجه نقد 
به شماره حساب 2172625606007 بانک ملی ايران می باشد.

2-مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1398/02/21 از ساعت 12:00 لغايت 1398/02/24 تا ساعت 12:00 خواهد بود.
3-مهلت ارائه ) بارگذاری( پاکت ها : از تاريخ 1398/02/24 از ساعت 12:00 لغايت 1398/03/04 تا ساعت 14:00 خواهد بود.

4- محل تسليم پاکت الف )صرفا ضمانتنامه بانكی يا فيش واريزی( : دبيرخانه اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری همدان.
5- تاريخ بازگشايی پاکات: روز يكشنبه مورخ 1398/03/05 راس ساعت 08:30 صبح در دفتر مديرکل خواهد بود.

6- نشانی دستگاه مناقصه گذار: همدان ميدان جهاد- خيابان عارف قزوينی- چهار راه نظری- باغ نظری- واحد امور پيمان. )م الف 194(

پنجشنبه:1398/2/19

مدتقرارداداعتبارتضمين)ريال(برآورد)ريال(عنوان پروژهرديف
انجام عمليات کفسازی معابر روستای ملحمدره اسد آباد1

)2098003192000001(
اوراق خزانه با سر 4،349،664،652220،000،000

رسيد1398/06/27
2 ماهفهرست بهائی

انجام عمليات کفسازی روستای مانيزان شهرستان مالير2
)2098003192000002(

اوراق خزانه اسالمی باسررسيد 3،794،708،442190،000،000
1398/06/27

2ماهفهرست بهائی

آگهی تجدید مناقصه

شرکت سیاحتی علیصدر

شــرکت ســياحتی عليصــدر در نظــر دارد جهــت انجــام ماموريــت هــای درون شــهری و بــرون شــهری خــود نســبت بــه اجــاره 
ــان  ــذا متقاضي ــدام نمايد، فل ــار اق ــده در اختي ــا رانن ــاال ب ــه ب ــدل 1395 ب t م u ــارس 5 ــژو پ ــواری پ ــودرو س ــتگاه خ ــک دس ي
ــی  ــار آگه ــس از انتش ــه پ ــک هفت ــا ي ــارکت ت ــت اوراق مش ــتر و درياف ــات بيش ــت اطالع ــد جه ــی توانن ــرايط م  دارای ش

) از تاريخ 98/2/19 لغايت 98/2/25( به واحد حقوقی واقع در بلوار خواجه رشيد 40 مراجعه نمايند.

کارت پرسنلی کبری قهرمانی فرزند عباسعلی به شماره ملی 
4011391425سازمان آموزش و پرورش ناحيه يک همدان به 
شماره پرسنلی 78208697 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اطالعیه
قبل از فرورفتن آسانسورهای قديمی به کام حادثه اقدام نماييد.

بازرسی ادواری آسانسور ضروری می باشد.
شرکت بهداد صنعت )شعبه همدان( با کادری مجرب آمادگی خود را 

جهت بازرسی آسانسورهای شما در تمام شهرستان ها اعالم می دارد.
تلفن های تماس: )09187124577( )081-32523520(

اعطای مجوز نمایندگی در شهرستان مالیر
مرکز آموزش بازرگانی در نظر دارد در راستای اجرای ماموريت 
خود در استان همدان نسبت به اعطای مجوز نمايندگی در شهرستان 
  ، آموزش  در حوزه  فعال  اشخاص حقوقی  کليه  لذا  نمايد.  اقدام  مالير 
به  نسبت  ماه  ارديبهشت  تا 30  توانند حداکثر  می  و مشاوره  پرورش 

ارسال مدارک خود به مرکز آموزش بازرگانی اقدام نمايند.

 تخریب حــدود 200 کیلومتــر راه عبور 
عشایر استان همدان بر اثر بارش های فروردین 
ماه امسال و آســیب ایل راه ها نگرانی هایی را 
برای عشــایر ایجاد کرده که ضرورت مرمت 

این مسیرها را تاکید می کند.
بخشــی از رشــته کوه های زاگرس میانی که 
استان همدان در آن واقع شده به دلیل شرایط 
اقلیمی ویژه یکی از مستعدترین مناطق ییاقی 
محسوب می شود که بخش کوچکی از ایات 

ایران؛ ییاق خود را در آن می گذرانند.
عشــایر اســتان همــدان تقریباً متفــاوت از 
اســتان های دیگر بوده و به صورت دامداران 
متحرک زندگی خــود را می گذرانند و مدت 
زمانی از بهار و فصل تابســتان را در ۷2 نقطه 

ییاقی استان سپری می کنند.
عشــایر این استان در 8 شهرســتان اسدآباد، 
بهار، تویسرکان، مایر، نهاوند، فامنین، رزن و 
همدان توزیع شــده اند و این روزها طایفه به 

طایفه رهسپار مناطق مورد نظر می شوند.
بارزترین مشــخصه ایات و عشــایر شیوه 
زیست آنان است که بر خاف یک جانشینان 
روستایی و شــهری، در کوچ و نقل و انتقال 
دائمی ســیاه چادرهای خود هستند و مسکن 
عشــایر و نوع زندگی آنها، زبان و موسیقی، 
غذاهای محلی، صنایع دستی، لباس های محلی 
به همراه آئین های به جای آوردن جشــن های 
محلی از مهم ترین جاذبه های ایات و عشایر 

به شمار می رود.
عشایر استان همدان با مشکات زیادی دست 
و پنجه نرم می کنند و در آخرین مورد تخریب 
ایل راه ها بر اثر بارش های فروردین ماه گریبان 

آنها را گرفته است
آنچه مسلم اســت توجه به نیازهای این قشر 
در ماندگاری آن مهمترین اصل اســت و این 
در حالیست که هم اکنون عشایر استان همدان 
با مشکات زیادی دست و پنجه نرم می کنند 
و در آخریــن مورد تخریب ایــل راه ها بر اثر 
بارش هــای فروردین ماه گریبان آنها را گرفته 

است.
طبق آنچه مســئوالن عنوان می کنند متأسفانه 
براثر بارندگی شــدید بخش عمده ای از ایل 

راه هــای کوچندگان اســتان همــدان بر اثر 
بارش ها، سیاب ها، طغیان رودخانه و ریزش 
کوه تخریب و شسته شــده است که باید در 

راستای ترمیم آنها اقدام شود.
مدیر امور عشایر اســتان همدان در گفتگو با 
مهر با بیان اینکه عشــایر 15 اردیبهشت ماه به 
اســتان همدان وارد شده اند، اظهار داشت: در 
حال حاضر عشــایر در مرزهای استان همدان 

مستقر هستند.
حســین محمدی با بیــان اینکــه اقداماتی 
برای آسایش عشــایر در دست انجام است 
و آبرســانی به مرزهای استان برای استفاده 
از عشــایر انجام می شــود، اظهار داشت: به 
دلیل برخی مشــکات دسترسی به آب در 
این مسیرها سخت اســت که به این منظور 
آبرسانی به عشایر در دستور کار قرار گرفته 

است.
وی بــا بیان اینکه متأســفانه بر اثر بارش های 
فروردین ماه و وقوع سیل و سیاب بسیاری از 
ایل راه های این منطقه دچار آسیب و تخریب 
جدی شده است، گفت: پیگیری ها برای حل 

مشکات ادامه دارد.

مدیر امور عشایر اســتان همدان با بیان اینکه 
این امکان وجود نداشــت که تمام راه ها مورد 
بازدید قرار گیرد چرا که دسترسی به آن سخت 
بود، اظهار داشت: گزارش های دریافتی نشان 
می دهد آســیب به راه ها جدی است و تعمیر 

آنها به کمک نیاز دارد.
وی بــا بیان اینکه با اســتفاده از منابع داخلی 
اجرای کارها و بازســازی مســیرها در دست 
انجام است، اظهار داشت: بیش از 200 کیلومتر 
راه ویژه عشــایر در استان همدان وجود دارد 
که به طور دقیق مشخص نیست چقدر از این 
راه ها تخریب شده است چراکه برخی از آنها 
قابل بازدید نبود اما حــدود 200 کیلومتر راه 

آسیب دیده است.
مدیر امور عشایر اســتان همدان با بیان اینکه 
برخی راه ها همچنان از برف پوشانده شده اند، 
افــزود: باید اعتباراتی برای تعمیر و نگهداری 

جاده ها لحاظ شود.
حدود 200 کیلومتر از راه ها نیاز به ترمیم دارد

محمدی با بیان اینکه اعتبــار مورد نیاز برای 
مرمت و بازســازی راه ها بر اســاس فهرست 
بهای سال جاری تعیین می شود اظهار داشت: 

طبق تخمین های صــورت گرفته حدود 200 
کیلومتر از راه ها نیاز به ترمیم دارد.

مدیر امور عشایر اســتان همدان با بیان اینکه 
بیشــتر جاده های عبوری عشایر دچار آسیب 
شده است، اظهار داشت: در تمام شهرستان های 
اســتان همدان به غیر از کبودرآهنگ و فامنین 

راه های دچار آسیب شده است.
وی با بیان اینکه از 15 اردیبهشــت ماه ورود 
عشایر اســتان همدان آزاد است؛ اضافه کرد: 
عشایر تا 15 آذر می توانند در استان همدان و 

در منطقه ییاقی بمانند.
وی با اشــاره بــه اســتفاده از ســامانه های 
خورشیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز عشایر 
اظهار کرد: این اقدام در دست بررسی است و 
سعی بر این است در ســال جاری این امتیاز 

برای عشایر اجرایی شود.
گفتنی است بیشتر عشــایر مستقر در همدان 
پــس از گذرانــدن دوره ییاقی اســتان های 
کرمانشاه، ایام و خوزســتان از جمله غرب 
کرخه و دشت عباس را به عنوان مقصد کوچ 
خود به قشاق انتخاب می کنند و رهسپار این 

مناطق می شوند.

 معاون پایــش اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان همدان گفت: طــرح مرکز 
پردازش و بازیافت پسماندهای شهری شمال 
فامنین،  توسط شــهرداری های  استان  شرق 

رزن و کبودرآهنگ در حال بررسی است.
به گــزارش روابط عمومی محیط زیســت 
همــدان، طــرح مرکز پــردازش و بازیافت 
پسماند شمال شرق استان همدان در نخستین 

جلســه کمیته کارشناســی مدیریت پسماند 
استان بررسی شد.

تعیین محل دفن پسماندهای ویژه و صنعتی 
اســتان همدان نیز از دیگر موارد مطرح شده 
در این جلسه کمیته کارشناسی بود که منجر 

به تصمیمات تازه ای در این خصوص شد.
معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان همدان اعام کرد: طرح مرکز پردازش 

و بازیافت پســماندهای شهری شمال شرق 
استان توسط شــهرداری های فامنین، رزن و 
کبودراهنگ در حال بررســی است و پس از 
انجام کارشناسی، در جلسه کارگروه مدیریت 
پســماند اســتان همــدان در این خصوص 

تصمیم گیری نهایی می شود.
رضــا عبدالهی بیان کرد: شــهرداری فامنین 
نسبت به ارائه این طرح در جلسه کارشناسی 

پسماند استان همدان اقدام کرده است.
وی اضافــه کرد: در خصــوص محل دفن 
پســماندهای ویژه و صنعتی اســتان همدان 
نیز پس از بازنگری در شــش مکان قبلی و 
اصاحات نهایی، طی چنــد مرحله بازدید 
از ایــن محل های پیشــنهادی توســط تیم 
کارشناســی مدیریت پسماند استان صورت 

می گیرد.

تخریب 200کیلومترایل  راه درهمدان

آغاز بررسی طرح مرکز پردازش و بازیافت پسماند 
شمال شرق استان همدان



C M Y K

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

پنجشنبه  19 ا ردیبهشت ماه 1398  شماره 3468

4

  ملت ایران قبل و بعد از توافق برجام 
دوبار به پــای صندوق های رای رفتند 
تا به اعتدال و تدبیر و تعامل سازنده با 

جهان رای دهند.
اما از همان آغاز نظام ســلطه، ارتجاع 
منطقه و البی صهیونیســتی با غلبه این 
نــوع تفکر در ایــران مخالف بودند و 
بیشتر به حاکمیت تندروی عالقه داشتند 
تا به گمان خــود زمینه های الزم برای 
براندازی جمهوری اسالمی ایران زودتر 

مهیا شود.
آنها که در داخل هیأت حاکمه آمریکا 
نتوانستند با مذاکرات ۱+۵ مقابله کنند 
صبر کردند تا حکومت افراطی و تفکر 
جنگ طلب گروه بی بی به قدرت رسیده 

و فشار را بر ایران بیافزایند.
بهانه جویی های ترامپ و مشاوران ستیزه 
جوی وی ســرانجام به خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام منتهی شــد و دنیا در 
کمال بهت و نابــاوری به عواقب این 

رویداد ناباورانه نگریست.
تاجایی که اروپا و روسیه و چین ایران 
را به خویشتنداری فراخواندند و برای 
رفع مشــکالت مالی به دنبال راه چاره 

گشتند.
اما بی شک فشار و طراحی نقشه های 
و  یافت  ادامه  آمیز همچنان  شــیطنت 
زمامــداران آمریکا و اســرائیل که در 
مواجهه با افکار عمومی ملت های خود 
دست خالی بودند نتوانستند هیچ کدام 
از سیاست های شکست خورده خود در 
عرصه بین المللی را توجیه کنند و تنها 
راه نجات خود را در آتش افروزی بیشتر 
دانسته و هر روز بیشتر از گذشته بر طبل 

جنگ کوبیدند.
ترامپ که در مذاکــرات خود با کره 
شمالی هیچ نتیجه ای نگرفته و دستگاه 
تبلیغاتی اش برای فرونشاندن احساسات 
ضد جنگ مردم آمریکا ناکام مانده بود 
و از ســوی دیگر هیچ تاثیری بر ثبات 
داخلی در ونزوئال نگذاشته و همچنان 

با شعارهای توخالی علیه حکومت ملی 
اقدامات آمریکا را  ونزوئال، پوچ بودن 
هویدا می ســاخت، یکبار دیگر برای 
جبران تمام این ناکامی ها اقدام به انتقال 
ناوهای جنگی خود به خلیج فارس نمود 
تا در توهم تاریخی اش برای شکست 

ایران نقش بازی کند.
سرانجام اظهارات جنگ افروزانه پمپئو 
به عنوان بی کفایت ترین وزیر خارجه 
آمریکا طی پنجاه ســال اخیر و سخنان 
مضحک و ناشــیانه جان بولتون که از 
منافقین است؛ هرکدام  بگیران  مواجب 
به سهم خود در بی ثبات کردن منطقه 
و ایجاد اختالف در میان اعضای اوپک 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس موثر 
افتاده و چشــم طمع ارتجاع منطقه را 
برای افزایش تولیدات نفتی به این اباطیل 

امیدوار کرد.
واضح است که تهدیدهای لفظی رجال 
ناالیق دولت ترامپ و نیز خط و نشان 
کشــیدن های ابلهانه ی نخست وزیر 
درمانده اسرائیل در برابر ایران، جملگی 
حکایت از استیصال این جناح تندرو و 

جنگ طلب دارد. چرا که آنها نه تنها از 
دولت ایران بلکه بیشتر از ملتی عصبانی 
هســتند که با وجود همه مشــکالت 
اقتصادی و رنجیدگی های سیاســی، با 
تمام توان خود پشتیبان استقالل کشور 
بوده و به ترفندهای آشوب طلبان و حیله 

های نفاق افکنان نه گفته اند.
مردم ایران یکبار دیگر ثابت کردند که 
برای لقمه ای نان بیشتر، ذره ای از خاک 
وطن را به بیگانگان نخواهند فروخت و 
تا آخرین نفر و آخرین نفس در مقابل 
چکمه های مهاجمان خواهند ایستاد و 
حتی با دســت خالی و بدون تانک و 
موشک از تاریخ و فرهنگ و مذهب و 

خاک خود جانانه دفاع خواهند کرد.
اینک کــه آمریکا از شــورش مردم 
در خیابان های ونزوئال ناامید گشــته 
و جزیــره ی کوچک کره شــمالی را 
بزرگترین دشــمن خود می پندارد و از 
از چشمش  آنها خواب  اقدامات  ترس 
ربوده شــده، به خیال خود ملت ایران 
را چه فرض کرده اســت که آنها را از 
حضور چند ناو جنگی و چکمه پوش 

مزدور می ترساند.
امروز گرچه شورای عالی امنیت ملی با 
صدور بیانیه ای بخش هایی از تعهدات 
خود در سند برجام را متوقف و معلق 
کرده است و گرچه وزیر امور خارجه بر 
عدم خروج از برجام تاکید نموده است 
اما قــدرت های قاهر جهان باید بدانند 
که جهان معاصر نه در دوران جنگ دوم 
بســر می برد و نه به ارباب قدر قدرت 

محتاج است.
روز گذشــته صبر ملت ایــران لبریز 
شــده و با مهلت ۶۰ روزه به دولتهای 
اروپایی متعهد در برجام اعالم نموده 
اســت که ازین پس منتظر ترفندها و 
توطئه ی دولت جنــگ طلب آمریکا 
نخواهد ماند و بــا در اختیار گرفتن 
ابتــکار عمــل، ضمن وفــاداری به 
تعهدات خود در سند برجام، آمادگی 
کامل برای مذاکرات شــرافتمتدانه را 
خواهد داشــت و همچنان برای دفاع 
از کیــان این ملت هشــیارانه تمامی 
تحرکات دشــمنان خود در منطقه را 

زیر نظر خواهد گرفت.

ایران و جهان
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دول ارتش جمهوری اسالمی ایران آماده مقابله

 به هر تهدیدی است
 فرمانــده نیــروی زمینی ارتــش جمهوری اســامی ایران گفــت: برای 
روزآمدسازی تجهیزات و ساح های ارتش جهت مقابله با هر تهدیدی تاش 
می کنیم به گزارش ایســنا،  امیر ســرتیپ کیومرث حیدری در بازدید از 
بخش های مختلف تیپ 264 پیاده ســلماس و در جمع ارتشــیان پادگان 
264 شــهید عبدی با بیان اینکه تحــرک و چابکی از ویژگی های نیروی 
زمینی ارتش اســت، افزود: از دیگــر منویات فرماندهــی معزز کل قوا 
ارتقاء تحرک و کارآمدی یگان ها اســت در ایــن حوزه ما تاش کردیم 
با توانمندی متخصصین داخلی، جهــاد خودکفایی و با همکاری صنعت 
دفاعی کشــور تجهیزات و ســاح های خود را روز آمد کنیم؛ به جرأت 

می توان گفت که با هرنــوع تهدیدی مقابله خواهیم کرد.

ایران توپ برجام را در زمین اروپا انداخت
 رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی 
ضــرب االجل 60 روزه ایران برای اروپایی هــا و انجام اقداماتی تا آن زمان را 
عاقانه و صلح آمیز خواند و گفت که تا دو ماه آینده یا برجام تقویت و یا خنثی 
می شود. حشمت ا... فاحت پیشه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بیانیه شورای 
عالی امنیــت ملی که درباره ی اقدامات ایران در قالب برجام و دادن مهلت 60 
روزه به کشــورهای باقی مانده در برجام برای اجرای تعهدات شان اظهار کرد: 
پیام جمهوری اســامی ایران صلح آمیز بود نتیجه آن اســت که تا دو ماه آینده 
عما اعضای باقی مانده برجام دعوت به مذاکره با ایران شــده اند. بعد از دوماه 
ممکن است دو اتفاق بیفتد. وی توضیح داد: اتفاق اول آن است که طرف های 
باقی مانده برجام حاضر نباشــند در شرایط تحریمی به وظایف خود عمل کنند 

که این نقض توافق است.

اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان
 از ماه جاری

 رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: همسان سازی را برای بازنشستگان 
در ســال جاری انجام می دهیــم و امیدواریم این اقدام که دولت برایش حدود 
پنج هزار میلیارد تومان کنار گذاشــته است از این ماه اجرایی شود.به گزارش 
ایلنا، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که افزایش 
حقــوق کارکنان دولت در ماه جاری به طور کامل پرداخت می شــود یا خیر، 
گفت: افزایش حقوق ها در آن بخش که ثابت بود و چهارصد هزار تومان در نظر 
گرفته شده بود اجرا شد و دستگاه هایی که تعلل داشتند با بخشنامه ویژه ای که 
اباغ شد پرداخت را انجام دادند. وی افزود: افزایش حقوق برای بازنشستگان 
و کارمندان دولت بیش از چهارصد هزار تومان برای هریک از آنان است و به 

همین جهت به دستگاه ها اعام شد تا احکام کارگزینی خود را داشته باشند.

ایران و جهان در هفته ای که گذشت
مهدی آقايانی »

 در ســتون رویداد هفته ،تاش خواهیم کــرد اخبار مهم حوزه 
سیاســی و بین المللی را در هفته ای که گذشــت به صورت مختصر 

بررسی کنیم.
 حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه حماس و غزه 

در این هفته، جنگنده های رژیم صهیونیستی به پایگاه حماس و غزه 
حمله کردند .از روز جمعه، حمات جنگی مابین مقاومت فلسطین 
و رژیم اســرائیل در گرفت و یکدیگر از طریق موشــک و راکت، 

حماتی علیه هم انجام دادند.
در همین ارتباط اما گروه مقاومت فلسطین و رژیم اسرائیل برای توافق 
کاهش تنش ها، از توافق بر ســر آتش بس خبــر دادند.در واقع رژیم 
صهیونیســتی تنها 48 ســاعت پس از تجاوز هوایی و زمینی،شروط 
مقاومت فلســطین را پذیرفت.در اجرای این حمات31 فلسطینی به 

شهادت رسیدند و 5 صهیونیست نیز کشته شدند. 
 درگیری نیروهای نظامی در کشور لیبی 

کشــور لیبی از زمان ســقوط دیکتاتور قزافــی و همچنین از زمان 
حمات ســازمان آتانتیک شــمالی )ناتو( از وضعیت آشــوب و 
درگیری و نیز فعالیت گروه های تروریســتی قرار گرفته است. حال 
چند وقتی اســت که ارتش ملی لیبی به رهبــری خلیفه حفتر علیه 
نیروهای دولتی توافق ملی، عملیات نظامی انجام می  دهد که به علت 
این درگیری ها تا هم اکنون طبق گزارش ســازمان جهانی بهداشت 

400 نفر کشته و 2000 نفر زخمی شده اند.
 هشدار ظریف به اروپا: به تعهدات عمل کنید

در ایــن هفته محمد جــواد ظریف، وزیر امــور خارجه جمهوری 
اسامی ایران، در گفت وگویی با پایگاه خبری )لوباگ( عنوان کرد 
کــه اقداماتی که آمریکا علیه ایران انجام می دهد به مثابه تروریســم 
اقتصادی است و در واقع تاش برای نسل کشی است، وی همچنین 
در مــورد تعهدات اتحادیه اروپا به برجــام اظهار کرد که اروپا فقط 
یک درصد از 100 درصد واقعی ،تعهداتش را انجام داده است و در 
صورتــی که به تعهدات خود در برجام عمل نکند، خطر نابودی این 
توافق وجود دارد. پیش تر اروپا کانال مالی به نام )اینسکس( را ما بین 
ایران و اروپا به وجود آورد اما تا به حال آن را عملیاتی نکرده است.

 افزایش قیمت بنزین منتفی شد 
در این هفته با توجه به اخبار ضد و نقیض ایجاد شده در سطح کشور 
مبنی بر گران شدن بنزین به هر لیتر 2500 تومان  بنزین آزاد، صف های 
طوالنی و گســترده را در پمپ بنزین های کشور ایجاد کرد به همین 
خاطر بعد از چند ســاعت از این رخداد، خبر گران شدن این حامل 
انرژی از طرف دولت تکذیب شد این هفته نیز مجلس شورای اسامی 
در یک جلسه به این موضوع پرداخت و با توجه به بررسی های انجام 
شده اعام کردند که هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد 

گرفت و بنزین 1000 تومانی همچون گذشته عرضه می شود.
 آغاز عمیالت گسترده ارتش سوریه به سمت ادلب و حماه

در این هفته ارتش ســوریه عملیــات نظامی علیه گروه های مخالف 
در ادلب و حماه را آغاز کرده اســت با توجــه به وجود گروه های 
تروریستی در این مناطق و همچنین به علت  ایجاد ناامنی گروه های 
تروریســتی علیه ملت سوریه، عملیات گسترده نظامی ضد آنها آغاز 
شده اســت.در همین حال ارتش سوریه اعام داشت که بعد از این 
عملیات بافاصله  دو منطقه در )حما( که شامل روستای الجنابره و 

ارتفاعات تل عثمان میشود را آزاد کرده است.
 اقدامات تحریک آمیز در خاورمیانه 

در ایــن هفته، بولتون مشــاور امنیت آمریکا در راســتای ادعاهای 
خــود گفت: که به دلیل نشــانه های جنگ افزارانه از ســمت ایران، 
نــاو هواپیمایی و همچنیــن هواپیماهای بمب افکن بــه این منطقه 
می فرستد از طرفی وزیر دفاع موقت آمریکا، پاتریک شاناهان، نیز در 
ادعاهای خود عنوان کرد که ایران مسئول هر گونه حمله به نیروهای 

آمریکایی است.
همچنین پمپئــو وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که اســتقرار 
ناو هواپیما بر در خاورمیانه پیامی آشــکار برای تهران است،وی 
در ادامــه ادعای خود گفت: ایرانی ها را بــرای هر گونه حمله به 
منافع آمریکا مســئول می دانیم در ایــن رابطه محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه در یک پیام تویتری، آمریکا را مسئول رویکرد 
جنگ طلبانه دانســت و عنوان نمود: شــاهد همدســتی آمریکا با 
فرقه های تروریســتی، علیه هجمه  به مردم ایران با ابزار تروریسم 

هستیم. اقتصادی 
 واکنش اروپا نسبت به کاهش تعهدات ایران به برجام

با توجــه به بدعهدی آمریکا نســبت به برجــام و خروج یک 
طرفــه آمریکا از اقــدام جامعه مشــترک )برجام(،ایران بعد از 
12ماه بدعهدی تصمیم گرفت که تعهداتش را نســبت به برجام 
کاهش دهد.این طرح از آنجایی آغاز شــده اســت که اروپا نیز 
به تعهدات خود با توجه به ســاختار برجام ،عمل نکرده است.

حــال با توجه بــه این تصمیــم ،اتحادیه اروپا نســبت به خبر 
کاهش تعهدات ایران به برجام واکنش و هشــدار  داده اســت 
در همین رابطه روزنامه وال اســتریت ژورنــال به نقل از یک 
دیپلمات اروپایی عنوان کرده اســت که ایران برای خارج شدن 

از برجام باید ســبک و  سنگین کند.

ایران در ســالگرد خروج یک جانبه ایاالت 
متحده از توافق هســته ای، از کاهش سطح 
تعهدات خود در یکــی از بندهای برجام 
خبر داد. این درحالی است که به رغم عدم 
رعایــت تعهدات 5 کشــور دیگر، آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی تاکنون همواره از 
تعهد کامل کشورمان به مفاد برجام گزارش 

داده است.
ایــران همچنین به شــرکای برجامی خود 
اعام کرده که باب دیپلماسی همچنان باز 
است و این کشور، هرزمان طرف های مقابل 
عزم خود را برای عملی کردن تعهدات جزم 
کنند و تضمین هایی قابل اتکا در بخش های 
نفتی و بانکی به ایران بدهند، آمادگی دارد به 
نقطه پیشین بازگردد. البته انگلیس، فرانسه، 
آلمان، چین و روسیه باید این را هم مدنظر 
قرار دهنــد که این راه، تنها تــا دو ماه باز 
 می ماند و پس از این مدت، تهران تعهدات 
خود را با لرزاندن پایه ای دیگر از پایه های 

برجام مجددا کاهش خواهد داد.
در همین راســتا نامه تصمیم شورای عالی 
امنیت ملی کشورمان مبنی بر »توقف اجرای 
برخی تعهدات جمهوری اسامی ایران ذیل 
برجام« به ســفرای کشورهای 1+4 تسلیم 
شــد. صبح دیروز )18 اردیبهشت 13۹8( 
سفرای کشورهای عضو برجام شامل آلمان، 
انگلیس، چین، روسیه و فرانسه به وزارت 
امور خارجه دعوت و نامه حجت االســام 
حســن روحانی رئیس جمهور کشورمان 
توسط سید عباس عراقچی معاون سیاسی 

وزارت امور خارجه به ایشان تسلیم شد.
در این نامه تصمیم شــورای عالی امنیت 
ملی کشــورمان مبنی بر »توقــف اجرای 
برخی تعهدات جمهوری اسامی ایران ذیل 
برجام« به اطاع ســران کشورهای مزبور 

رسیده است.
همچنین طی نامه دیگری  که توسط وزیر 
امور خارجه کشــورمان بــرای موگرینی، 
نماینده عالــی اتحادیه اروپایــی در امور 
خارجی و سیاســت امنیتی ارســال شد و 
جزئیــات اقدامات ایران بــه اطاع وی به 

عنوان هماهنگ کننده کمیســیون مشترک 
برجام رسید.

 از امروز فــروش اورانیوم غنی 
شده و آب سنگین را متوقف می کنیم

رئیس جمهور  روز گذشــته  در جلســه 
هیأت دولت با بیان اینکه 18 اردیبهشــت 
ماه درست یک سال از خروج غیر قانونی 
آمریکا از توافق برجام و از زیر پا گذاشتن 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 
می گذرد، اظهار کرد: اما مصمم هســتیم تا 
یک تصمیم ملــی و راهبردی را به عرض 

ملت ایران برسانیم.
به گزارش ایسنا، حجت االسام و المسلمین 
حســن روحانی گفت با بیان اینکه دولت 
جدید آمریکا یک ســال و خورده ای است 
کــه بعد از روی کار آمدنش صرفاً شــعار 
خروج از برجــام می داد، تصریح کرد: بعد 
از دی ماه ســال ۹6 آمریکایی ها برای زیر 
پاگذاشتن تعهدات برجامی خود امیدوارتر 
شــدند که این موضوع باید در جای خود 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 امروز روز پایان برجام نیست

رئیس جمهور با بیان اینکه ما نمی خواهیم از 
برجام خارج شویم گفت: امروز روز پایان 
برجام نیست، بلکه گام جدید در چارچوب 
برجام است. برجام در بندهای 26 و 36 به 
ما حق داده است که اگر طرف مقابل تعهد 
خود را نقض کند ما آن را در کیمســیون 
مشــترک مطرح کنیم آن کمیسیون تشکیل 
شده است، اما با وجود آنکه اروپا و دوستان 
ما تاکید کرده اند که خروج آمریکا را جبران 
کرده و به تعهدات خود عمل می کنند، اما در 

مقام عمل شاهد آن نبوده ایم.
روحانی ادامه داد: به ســران 5 کشور اعام 
کردیم که مواد غنی شــده و آب ســنگین 
خود را دیگر نمی فروشیم تاکنون هر وقت 
مواد غنی شده ما به 300 کیلوگرم می رسید 
اضافــه آن را می فروختیــم و کیــک زرد 
می گرفتیم و هر وقت آب ســنگین از 130 
تن تجاوز می کرد اضافه آن را می فروختیم. 

از امروز این فروش ها انجام نمی شود.

 صبر ما یک صبر استراتژیک بود
روحانی با بیان اینکه طبق تصمیم شورای 
عالی امنیت ملی از طرف من امروز 5 نامه 
به سران 5 کشور باقیمانده در برجام ارسال 
شــد، خاطر نشــان کرد: در این نامه ها به 
طرف مقابل اعام کردیم که ما یک سال به 
توصیه های شما عمل کردیم و صبر ما یک 
صبر استراتژیک بود. ما یک سال حوصله و 
صبر کردیم و به تعهدات خود عمل کردیم، 
اما از امروز فروش مواد غنی شــده و آب 

سنگین را متوقف می کنیم.
 در چارچوب برجام نخستین قدم 

قاطع خود را برمی داریم
وی با بیان اینکه ۷ ماه پیش در سازمان ملل 
اعام کردم که استراتژی نظام تعهد در برابر 
تعهد، نقض در برابر نقض، تهدید در برابر 
تهدید و اقدام در برابر اقدام اســت، افزود: 
امروز به آن سخنان عمل می کنیم و می گوئیم 
در چارچــوب برجام نخســتین قدم قاطع 
خود را برمی داریم. از ســال ۹4 تا امروز 14 
بار آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرده 
اســت که ایران به تمام تعهدات خود عمل 
کرده است و 5 کشور باقیمانده در برجام هم 
اعتراف کردند که ایران نمی تواند از همه منافع 
خود در برجام استفاده کند. انجام تکالیف در 
برابر حقوق یک اصل بدیهی حقوقی است. 
نمی شود کشور به تعهدات خود عمل کند 
ولی از حقوق خود برخوردار نباشد، این عدم 

توازن را همه قبول دارند.
را دیگر  اورانیوم غنی شــده  نه   

می فروشیم و نه آب سنگین را
روحانی اضافــه کــرد: در حقیقت ما دو 
فروش دیگــر انجام نمی دهیــم؛ یعنی نه 
اورانیوم غنی شده را دیگر می فروشیم و نه 

آب سنگین را می فروشیم.
 کشــورهای عضو برجام ۶۰ روز 

فرصت دارند پای میز مذاکره بیایند
وی ادامه داد: در چارچوب همین تصمیم 
به کشورهای مقابل اعام کرده ایم که آن ها 
60 روز فرصت دارند پای میز مذاکره بیایند 
و اگر ما در پای میز مذاکره با پنج کشور به 

نتیجه رسیدیم و منافع اصلی ما به خصوص 
در حوزه نفت و بانک به عنوان دو منفعت 
مهم تأمین شــد، ما به شــرایط قبل یعنی 
شرایط 1۷ اردیبهشت 13۹8 باز می گردیم، 
ولــی اگر در پایــان 60 روز ما به نتیجه ای 

نرسیدیم دو اقدام دیگر را آغاز می کنیم.
رئیس جمهور در تشــریح ایــن دو اقدام 
گفت: در اقدام نخســت مــا طبق برجام 
توافق کرده بودیم که ســطح غنی سازی را 
در حد 3.6 نگه داریــم، ولی از آن به بعد 
دیگر سطحی در کار نخواهد بود و از طرف 
دیگــر در مورد رآکتور آب ســنگین اراک 
نیز تصمیماتی را اتخاذ خواهیم کرد. طبق 
برجــام قرار بود که این رآکتور با همکاری 
گروه 1+5 نوسازی شود و ما در مسیر این 
راه هستیم، ولی به نتیجه نهایی نرسیده ایم؛ 
بعد از 60 روز همان طور که اشــاره کردم 
نسبت به اراک نیز تصمیم گیری می کنیم و 
اعام خواهیم کرد که در مورد این رآکتور 
برنامه قبل از توافق برجام را ادامه می دهیم و 
اراک را تکمیل می کنیم.روحانی ادامه داد: در 
مرحله دوم نیز 60 روز فرصت داده می شود 
و اگر به نتیجه نرسید اقدامات بعدی مورد 

نظر ما خواهد بود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این پیامی 
که به 5 کشــور باقیمانده در برجام دادیم، 
بــه صراحت گفتیم که اگر بخواهند از این 
اقدام ما بهانه جویی کنند و پرونده ایران را به 
شورای امنیت برگردانند با اقدام بسیار قاطع 
جمهوری اســامی ایران رو به رو خواهند 
شــد و این اقدام قاطع را در این نامه برای 

آنها توضیح داده ام.
 ما از برجام خارج نشــده ایم و 

برجام همچنان پابرجاست
وی با تاکید بر اینکه راه جمهوری اسامی 
ایران کامًا مشخص اســت، گفت: مردم 
بدانند ما از برجام خارج نشده ایم و برجام 
همچنان پابرجاســت، اما امروز ما آن روی 
سکه برجام را نشان می دهیم؛ همان برجامی 
که به ما در بندهای 26 و 36 به ما می گوید 
که در صورت تخلف طرف مقابل شــما 

هم می توانید از تعهدات خود بکاهید و ما 
امروز کاهش تعهدات خود را اعام می کنیم 
نه خروج از برجام را. به زبان ســاده تر ما 
احســاس کردیم کــه برجام نیــاز به یک 
جراحی دارد و قرص های مسکن یک ساله 
کافی نبوده است؛ این جراحی برای نجات 

برجام است نه نابودی آن.
 مــا آغازگــر نقــض تعهدات 
هیچ جنگی  آغازگــر  و  نبوده ایــم 

نخواهیم بود
رئیس جمهور ادامــه داد: معتقدیم که اگر 
ملت و نظام مــا یکپارچه در این مســیر 
حرکت کنند دنیا پیام ملت ایران را به خوبی 
دریافت می کند. مــا همچنان مرد صلح و 
اعتدال هستیم و ما آغازگر نقض تعهدات 
نبوده ایم و آغازگر هیــچ جنگی نخواهیم 
بود، اما هیچ گاه نیز تســلیم قلدری نشدیم 
و نخواهیم شــد و در برابــر هر متجاوزی 
پاسخ قاطع خواهیم داد؛ چرا که این فرهنگ 
ایرانیان و اسام و راه پیامبر، ائمه و شهدای 

ما است.
 ایران آماده مذاکره در چارچوب 
برجام است نه یک کلمه کم نه یک 

کلمه اضافه
روحانی در ادامه صحبت های خود خطاب 
به کشــورهای دوست و 5 کشور باقیمانده 
در برجــام اعام کرد: جمهوری اســامی 
ایــران آماده مذاکــره در چارچوب برجام 
است نه یک کلمه کم نه یک کلمه اضافه؛ 
برجام همان برجام است و تغییری نمی کند 
و ما حاضریم برای اجرایی شــدن بهتر آن 
و اجرا و شــکل اجرایی تعهدات شما پای 
میز مذاکره بنشــینیم. ما میز مذاکره را ترک 
نکردیم و شما نیز مرتب به ما گفته اید که 
میز مذاکره را ترک نخواهید کرد، آن قلدری 
که بنا بود میز مذاکره را به هم بزند تا امروز 

ناموفق بوده است.
بازتاب ها

ملزم به رعایت ســقف تولیــد 300 کیلو 
اورانیوم و 130 تن آب سنگین نیستیم

رئیس ســازمان انرژی اتمی دقایقی پس از 
اعام موضع جمهوری اسامی ایران توسط 
رئیس جمهوری در جلســه هیأت دولت 
بــه ارائه توضیحاتی دربــاره جزئیات این 

سیاست ها پرداخت.
به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی، درباره 
اقدام ایران برای کاهش سطح تعهدات در 
قالب برجام تصریح کرد: همانطور که رئیس 
جمهوری اعام کردند، از امروز به بعد آب 
ســنگین و اورانیوم تولید شده در کشور به 
فروش نخواهد رسید. این بدان معنا است 
که دیگر ملزم به رعایت ســقف 300 کیلو 
برای اورانیوم غنی شــده 3.6۷ و همچنین 
سقف 130 تن برای آب سنگین نیستیم و 
دیگر التزامی به رعایت این سقف ها نداریم.
از توافق هسته ای،   خروج آمریکا 

اوضاع را متشنج کرده  است
وزیــر امور خارجه روســیه هــم ، خروج 
آمریکا از برجام را عامل متشنج کردن اوضاع 
دانســت.به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، 
»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
در واکنش به توقف اجرای تعهدات برجامی 
از ســوی ایران گفت: خروج غیرمسئوالنه 
آمریکا از توافق هســته ای ایران، اوضاع را 

شدیدا متشنج کرده است.
برجام،  دربــاره  ایران  تصمیم   

تصمیمی دیپلماتیک است
یکی از مقامات روســیه، تصمیم ایران در 
مورد برجــام را یک تصمیــم دیپلماتیک 
دانســت. به گــزارش ایلنا ، کنســتانتین 
کاســاچوف رئیس کمیته امــور بین الملل 
شورای فدراسیون ســنای روسیه در مورد 
توقف اجرای برخــی از تعهدات برجامی 
از ســوی ایران گفت: تصمیم  ایران درباره 
توقف اجرای برخی از تعهدات برجامی، در 
واقع ترک برجام توسط ایران نیست، بلکه 

یک اقدام دیپلماتیک است.
کاهش  بــه  نتانیاهو  واکنــش   

تعهدات برجامی ایران
بنیامین نتانیاهو به تصمیــم ایران مبنی بر 
کاهــش برخی از تعهــدات برجامی خود 
واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا ، بنیامین 
نتانیاهــو به تصمیم ایــران مبنی بر کاهش 
برخی از تعهدات برجامــی خود واکنش 
نشــان داد. وی در این باره مدعی شد: من 
متوجه شــدم که ایران می خواهد برخی از 
تعهدات خود در برجام را زیر پا بگذارد و 
برنامه هســته ای خود را ادامه دهد. من این 
را با اطمینان می گویم که ما به ایران اجازه 
نخواهیم داد که برای تولید ساح هسته ای 

اقدام کند.

اســتقرار  از  ســی ان ان  گزارش 
موشــک های بالســتیک ایران در 

خلیج فارس
به گــزارش ایلنا مقام های آمریکایی مدعی 
شدند که ایران موشک های بالستیک خود را 

در خلیج فارس مستقر کرده است.
بر اســاس این خبر، مقام هــای آمریکایی، 
اطاعات دریافتی در این خصوص را عامل 
اصلی فرســتادن ناوهای جنگی به خلیج 

فارس دانستند.
 اتحادیه اروپا پیامدهای تصمیم 

ایران را بررسی می کند
یک سخنگوی بلندپایه اتحادیه اروپا تائید 
کرد که نامه رئیس جمهــوری ایران درباره 
تصمیم متقابل تهران در واکنش به خروج 
آمریکا از توافق هســته ای دریافت شده و 
اعضای کمیســیون مشترک برجام مشغول 
بررســی پیامدهای آن هستند.ســخنگوی 
اتحادیه اروپا  گفت: ما با نگرانی اظهارات 
مطرح  شده توســط ایران درباره تعهداتش 
در چارچــوب برجام را مــورد ماحظه 
قراردادیــم. وی تصریح کــرد: ما کامًا به 
برجام به عنوان دستاورد کلیدی عدم اشاعه 
هســته ای که برای امنیت همه ما ضروری 

است متعهد هستیم.
بســته  حــال  در  پنجــره ای   
شــدن برای برگرداندن اوضاع در 

اختیاردارید
وزیر امور خارجه هم  با بیان اینکه اقدامات 
ما در چارچوب برجام است، نوشت: پنج 
کشور دیگر باقی مانده در برجام پنجره ای 
در حال بسته شدن برای برگرداندن اوضاع 
در اختیــار دارند.محمدجــواد ظریف در 
حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت: 
در 18 اردیبهشــت 13۹۷ ، ایاالت متحده 
از برجام خارج شد، قطعنامه 2231 شورای 
امنیت را نقض کرد و دیگران از جمله سه 
کشــور اروپایی را برای انجام اقدام مشابه، 
تحت فشــار قرار داد. پس از یک ســال 
شکیبایی، ایران اجرای اقداماتی که ایاالت 
متحده ادامه آن را غیرممکن ساخته، متوقف 
می کند. ظریف با تاکید بر این که اقدامات 
ما در چارچوب برجام اســت، خاطرنشان 
کرد: پنج کشــور دیگــر باقــی مانده در 
برجام پنجره ای در حال بســته شدن برای 

برگرداندن اوضاع در اختیار دارند.
عبدالمهدی  از  پمپئو  درخواست   
برای میانجیگری میان آمریکا و ایران

یکی از اعضای ائتاف الفتح عراق گفت که 
سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق به منظور 

درخواست میانجیگری از بغداد بود.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی البیاتی، گفت: 
بحران میان آمریکا و ایران مساله جدیدی 
نیســت بلکه نزدیک به 35 سال است که 
ادامــه دارد. این دشــمنی و تنش به جز از 
طریــق گفت وگو و تفاهم به پایان نخواهد 
رسید. وی افزود: سفر شب سه شنبه مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به بغداد به منظور 
درخواست میانجیگری از بغداد انجام شد. 
عضو ائتاف فتح گفت: آمریکایی ها آمادگی 
جنگ نظامی با ایران را ندارند و ایرانی ها نیز 

به دنبال جنگ نیستند.
 " کاهش تعهدات برجامی ایران 

"از نگاه رسانه ها
شــبکه الجزیره در این باره نوشت: محمد 
جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در ابتدای 
ورودش به مسکو اعام کرد که کشورش از 
توافق هســته ای خارج نمی شود اما اجرای 

برخی بندهای ان را متوقف می کند.
این شبکه قطری نوشــت که یک منبع در 
ریاست جمهوری فرانســه نیز اعام کرده 
اســت که اگر ایران به برجام پایبند نباشد 
مجبور به از سرگیری تحریم ها علیه ایران 
می شویم. ما به ایران اعام کردیم که نباید 
برجام را نقض کند و پاریس امیدوار است 

که تهران چنین اقدامی اتخاذ نکند.
 تنش میان ایران و آمریکا وارد 

مرحله ای جدید می شود
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی درباره 
کاهش تعهدات برجامی ایران، نوشــت که 
این اقدام اختاف میان تهران و واشنگتن را 

وارد مرحله جدیدی می کند.
به گزارش ایســنا، روزنامه نیویورک تایمز 
در ادامه نوشــت: حســن روحانی، رئیس 
جمهوری ایران روز چهارشــنبه اعام کرد 
که این کشــور اجرای دو مورد از تعهدات 
خود در توافق هسته ای را که در سال 2015 
حاصل شد، متوقف خواهد کرد. این اقدام 
تنش رو به افزایش میان تهران و واشنگتن 
را به مرحلــه ای جدید و احتماالً خطرناک 

می کشاند.

صبر ایران لبریز شد
■ روحانی: از امروز فروش اورانيوم غنی شده و آب سنگين را متوقف می کنيم

@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 09035157351 ارسال  نمایید.
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وزارت علوم مدارک تقلبی افراد را باطل می کند
 وزیر علوم گفت: برخی مراکز پژوهشی در گذشته، مدارک الکی و تقلبی و بدون 
آزمــون به افراد دادند که پرونده تک تک آنها در حال بررســی اســت و مدرک آنها 
باطل می شود.به گزارش خانه ملت، منصور غامی گفت: در بحث مقابله با پایان نامه 
فروشی اقدامات خوبی انجام گرفته و با کمک نیروی انتظامی و قوه قضائیه با تعدادی 
از دفاتری که اقدام به تولید مقاله و پایان نامه می کردند، برخورد قضائی صورت گرفت 

و وسایل آنها ضبط شد.
وی افزود: پلمپ 25 واحد در این راستا قدم اولیه بوده و خوشبختانه هماهنگی هایی 
که در طول این مدت انجام گرفته، اثر کرده و این برخورد اول می تواند گام های بعدی 

را هم به دنبال داشته باشد.

81 درصد مراجعات به پزشکی قانونی 
برای انجام معاینات است

 رئیس سازمان پزشــکی قانونی گفت: 4 درصد مراجعات به این سازمان به دلیل 
بررسی علت فوت و 81 درصد برای انجام معاینات است.

به گزارش ایســنا، عباس مسجدی آرانی گفت: پزشــکی قانونی به طور غیر مستقیم 
در نظام ســامت کشور تأثیر گذار است. در ســال 150 میلیون مراجعه در آن حوزه 

تأثیراتی دارد.
وی افزود: چابک ســازی مدیریتی ســاختاری و صنفی بــرای تکریم مردم از جمله 
اولویت ها خواهد بود. جلوگیری از تحمیل هزینه های غیر ضروری به مراجعه کنندگان 

هم از دیگر برنامه ها خواهد بود.

97هزار ایرانی قربانی فشارخون در سال ۲۰17
 نایــب رئیس کمیته  ملی بیماری هــای غیر واگیر  از ابتای یک ســوم جمعیت 
بزرگســال ایران به فشــارخون و همچنین مرگ ۹۷هزار ایرانی به دلیل بیماری های 

مرتبط با فشارخون در سال 201۷ خبر داد.
به گزارش ایسنا، باقر الریجانی تصریح کرد: یکی از راه های موثر در آموزش عمومی، 
مطرح کردن مســاله در رســانه ها توسط افراد شناخته شده اســت تا تاثیری شگرف 
داشــته باشد.وی با اشاره به گســتردگی موضوع فشار خون باال در کشور خاطرنشان 
کرد: الزم اســت یک راهنمای بالینی )گایدالین( ملی با کمک اساتید همه  رشته ها در 
حوزه  فشار خون، تنظیم و همچنین از ظرفیت بخش خصوصی در کنترل فشار خون، 

بهره برداری شود.

اخبار منفی از همدان و تبعات آن
ــت  ــه عل ــر ب ــال های اخی ــر از چندگاهــی در س ــدان ه  هم
وقــوع برخــی حــوادث منفــی و آســیب های اجتماعــی در کانــون 
توجهــات رســانه های کشــور قــرار می گیــرد. بــه ویــژه در 
زمینــه خشــونت کــه اســتان همــدان هــر از چنــدی خــودی نشــان 
ــودک  ــته ک ــال گذش ــرد. س ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــد و م می ده
ــای  ــوع نزاع ه ــن وق ــاد. همچنی ــاق افت ــورد اتف ــد م ــی در چن ربای
دســته جمعــی کــه در برخــی شهرســتان های اســتان شــدت 
ــه کشــته و زخمــی شــدن  ــواردی منجــر ب ــه در م ــری دارد ک بهت
ــود  ــاد و وج ــر اعتی ــیب هایی نظی ــود آس ــود و وج ــراد می ش اف
معتــادان متجاهــر در ســطح شــهر و وجــود متکدیــان در شــهر کــه 
ــوند  ــدان می ش ــر وارد هم ــتان های دیگ ــز از اس ــوارد نی ــتر م بیش
ــی موجــب  ــای اجتماع ــل طــاق و... در زمینه ه و مســائلی از قبی

ــود. ــتان می ش ــی از اس ــار منف ــار اخب انتش
و  ســخنرانی ها  برخــی  گذشــته  دهــه  دو  در  طرفــی  از 
تنــش و  نیــز موجــب  اســتان  موضع گیری هــای سیاســی در 
اســت. گشــته  رخدادهــا  اینگونــه  منفــی  اختبــار  انعــکاس 

ــش  ــه آرام ــیدن ب ــیب رس ــب آس ــوارد موج ــن م ــی ای ــه همگ ک
ــی و  ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــر در مس ــه و تأثی ــت جامع و امنی
ــن  ــر ای ــه تأثی ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــتان می شــود. ب اقتصــادی اس
ــهر  ــتان و ش ــگران در اس ــور گردش ــه حض ــی ب ــار منف ــوع اخب ن
ــزان ســرمایه گذاری  ــی کاهــش می ــا حت ــرد. و ی ــدان اشــاره ک هم
ــن اســت  ــم ای ــرد حــال ســوال مه ــاره ک ــه اقتصــادی اش در زمین
کــه چگونــه می تــوان جلــو انتشــار و انعــکاس نادرســت اینگونــه 

ــت. ــتان کاس ــرای اس ــات آن ب ــت و از تبع ــی را گرف ــار منف اخب
بــه نظــر می رســد نبــود شــفافیت و اطاع رســانی دقیــق از طــرف 
ــات  ــش تبع ــایعات و افزای ــترش ش ــه گس ــه ب ــئوالن مربوط مس
ــه ســیاه نمایی  ــز متهــم ب ــار مــی انجامــد و رســانه ها نی منفــی اخب
ــه  ــراً رســانه ها را ب ــر کشــور اخی می شــوند. همــان طــور کــه وزی

ــت. ــرده اس ــم ک ــیاه نمایی مته س
ــانه ها  ــه رس ــی ب ــای اتهام زن ــه ج ــت ب ــر اس ــر بهت ــای وزی آق
ــتقیم وی کار  ــر مس ــت نظ ــه تح ــتان ها ک ــد اس ــات ارش ــه مقام ب
ــات و  ــه اطاع ــون دسترســی آزاد ب ــه قان ــد ک ــد اعــام کن می کنن
ــت اســت را مــورد توجــه  موضــوع شفاف ســازی کــه شــعار دول
ــوان رکــن  ــه عن ــرار دهنــد و همچنیــن رســانه ها و مطبوعــات ب ق
ــد. و از پاســخگویی و شــفاف ســازی  چهــارم دموکراســی بپذیرن
ــار  ــه و اخب ــره نرفت ــات موجــود طف در خصــوص مســائل و ابهام

ــد. ــرار دهن ــار رســانه ق درســت را در اختی
ــد  ــدا نمی کنن ــع دســت اول دسترســی پی ــه مناب ــی رســانه ها ب وقت
و مســئولین مربوطــه بــا ســکوت نظــاره اخبــار گوناگــون در حوزه 
ــه  ــراً در زمین ــه اخی ــه ک ــر آنچ ــتند نظی ــش هس ــئولیت خوی مس
بنزیــن اتفــاق افتــاد. و هجــوم مــردم بــه پمــپ بنزین هــا را در پــی 
داشــت. حــال آنکــه وظیفــه وزیــر کشــور و اســتانداران بــود کــه 
ــانی  ــه و اطاع رس ــه ســخن گفت ــردم صادقان ــا م ــه ب ــن زمین در ای

دقیــق کننــد تــا شــایعات در شــهرها نپیچــد.
ــه  ــه ب ــک طلب ــل ی ــی قت ــر منف ــن خب ــتان آخری ــوزه اس و در ح
وســیله یــک شــرور بــا ســابقه آن هــم بــا ســاح گــرم و آنهــم در 
وســط روز در جلــو حــوزه علمیــه بــود کــه بــار دیگــر توجهــات 
رســانه ها را بــه خــود جلــب کــرد و تاکنــون نیــز شــایعات 
ــه  ــر چ ــود. گ ــش می ش ــه پخ ــه در جامع ــن زمین ــی در ای مختلف
ــایی  ــل را شناس ــن قات ــان ممک ــن زم ــی در کمتری ــروی انتظام نی
نمــوده و وی را بــه قتــل رســاند. ولــی شــایعات همچنــان در ایــن 
ــه اطاع رســانی  ــد مســئولین مربوط ــه بای ــراوان اســت ک ــه ف زمین
بیشــتری در ایــن زمینــه نماینــد تــا از پخــش شــایعات جلوگیــری 
شــود و جنبه هــای مثبــت و اخبــار امیــدوار کننــده از اســتان 

پخــش شــود.
ــییع  ــم تش ــور در مراس ــی پرش ــور مردم ــه حض ــه ک ــد آنچ همانن
پیکــر طلبــه همدانــی افتــاد ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
ــایی  ــدان آسیب شناس ــتان هم ــی در اس ــیب های اجتماع ــد آس بای
ــژه  ــه وی ــود ب ــه ش ــا ارائ ــرای آنه ــانه ب ــای کارشناس و راهکاره
در زمینه هایــی نظیــر خشــونت کــه هرازچندگاهــی موجبــات 
اســتانی ها را فراهــم  بــه ویــژه هــم  ناراحتــی هموطنــان و 

ــت. ــتری الزم اس ــات بیش ــی آورد. اقدام م

شرق: فوتبال نیاز به آرایش دارد 
 پای فوتبال هم به آرایشگاه رسید

تجارت: تداوم کاهش قیمت گوشت تا شهریور 
 مصوبه جدید. تا شهریور غذای گیاهی بخورید!!!
شرق: فدراسیون دوچرخه را از زیر پای قهرمانی کشید

 حتمًا نیاز بوده پیاده روی کنه 
ایران: فشار بورس افتاد 

 یا گوشت کم خورده یا اینکه صدای قیمت گوشتو شنیده!!!
شرق: سیاست آسیب می زند و هنر مرهم می گذارد 

 بیراه نیست که اسمشو گذاشتن هنر! 
آرمان: نرخ های نجومی خرید و فروش قبر 

 قبر قبالنا رو زمین بود، حاال دیگه به نجوم پیوست !!!
همشهری: اجازه نمی دهیم کسی ترمز تولید داخل باشد 

 کالچ و گاز چی؟!
جوان: دروغ سهمیه بندی، کار مقامات باالتر وزارت نفت بود!!!

 منظورت اینه که از باالییا نمی ترسی؟!
شرق:کاهبرداری به بهانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت

 نمی دونم کاله به این بزرگی چطور تو اینترنت جا می شه!
همدان: اجازه نمی دهم چراغ سریال ها روشن بماند 

 چی فک کردی؟ بانور شب خواب سریال می سازن 
تجارت: نوسانات االکلنگ در بازار ارز 

 تو این نوسانات اال کلنگی یه دفعه پرتاب نشه خوبه!
شرق: ۹3 درصد پارچه چادر مشکی وارداتی است
 چون تو ایران رنگی مشکی پیدا نمی شه !!!

رسالت: تشکیل »امپراتوری های کوچک« با تک فرزندی 
 حاال یه بار خانواده ها تنظیم شدن !!!

شرق: طراحی مدچه نیازی را برطرف می کند 
 بدون شرح !

استقال: مربی خارجی استقال خرداد به تهران می آید
 از حاال فرش انداختید؟!

پژوهشگران بررسی کردند
روزه الغر می کند؟

 نتایج یک پژوهش نشان می دهد روزه داری با ورزش منظم موجب 
الغری نمی شود.

میلیون ها مســلمان ســاالنه در ماه مبارک رمضان از فجر تا مغرب به 
طور متوسط 14 ساعت از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند. طی ماه 
رمضان مصرف غذا بیشــتر طی شب اتفاق می افتد و کمیت و تناوب 
مصرف غذا، میزان خواب شبانه و هم چنین میزان فعالیت بدنی کاهش 
پیدا می کند. پژوهشــگران در پژوهشــی به بررسی تأثیر روزه داری و 
فعالیت بدنی منظم بر سوخت وساز چربی و کربوهیدرات پرداخته اند.

به گزارش ایسنا، در پژوهشی که مینو باسامی، سجاد احمدی زاد، انجام 
داده اند آمده اســت: »تعداد 24 آزمودنی مرد غیر ورزشکار با میانگین 
ســنی 20 تا 30 ســال از راه اطاعیه و به صــورت داوطلبانه با دارا 
بودن شرایط و ویژگی های مورد نظر پژوهش، در این بررسی شرکت 
کردند. برای تعیین سطح سامت و فعالیت بدنی از آزمودنی ها خواسته 
شــد تا پرسش نامه مربوط به سامت و سطح فعالیت بدنی را تکمیل 
کنند. هیچ یک از آزمودنی های پژوهش حاضر توسط پزشک از انجام 
فعالیت ورزشی منع نشده بودند و همگی سابقه انجام فعالیت ورزشی 

به صورت تفریحی را داشتند.«
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: »آزمودنی ها در دو گروه 12 
نفری روزه داری و روزه داری به همراه تمرین استقامتی قرار گرفتند. 
طــی اجرای پژوهش هــا از گروه روزه داران دو نفــر انصراف دادند 
بنابراین برنامه پژوهش بــا 10 نفر از گروه روزه دار و 12 نفر از افراد 
گروه روزه دار و تمرین اســتقامتی به پایان رسید. در طول ماه رمضان 
F عــاوه بر روزه داری،  + E T F فقط روزه داشــتند و گروه  گروه 
تمرین های اســتقامتی خود را ســه بار در طول هفته انجام دادند. در 
پایان هفته اول و هفته آخر ماه رمضان از تمام آزمودنی ها جمع آوری 
نمونه خونی دوم و سوم مانند نمونه خونی اول به عمل آمد، در همین 
جلسات اندازه گیری های تن سنجی و اندازه گیری گازهای تنفسی در 

حالت استراحت انجام شد.«
محققان در این پژوهش می گویند:» اصلی ترین یافته پژوهش حاضر، 
B و درصد چربی بر خاف تغییرات قابل  MI عدم تغییر معنادار وزن، 
ماحظه در وعده های غذایی دریافتی و نیز تمرین منظم بود علت عدم 
تغییر وزن باوجود کاهــش وعده های غذایی را می توان جبران آن در 
وعده های ســحری و شام و نیز فواصل بین این دو دانست. یافته های 
پژوهش حاضر نشان داد ورزش منظم پس از افطار نیز نتوانسته عاملی 
بر کاهش وزن افراد باشــد، یک دلیل مهم برای عدم تأثیر روزه داری 
و تمرین بر وزن بدن می توانــد افزایش درصد چربی و رژیم غذایی 
دریافتی باشــد که از 31 درصد به 38 درصد در هر دو گروه افزایش 

یافته است.«

 ســالویا، نامی که برای بســیاری از افراد 
ناآشنا است و با شنیدنش شاید درک درستی 
از آن نداشــته باشــند اما همین نام بیگانه، 
بســیاری از افراد را دچار توهمات 3 بعدی 
کــرده، به طوری که فرد پــس از مصرف آن 
یقین دارد آن توهمات برایش اتفاق افتاده و 

یک خیال و رؤیا نیست.
ســالویا ماده توهم زایی اســت که می توان 
معادل فارســی آن را مریم گلــی نامید که از 
تیره نعناییان بــوده و در زمین های خاص و 
مرطوب کشــت می شود که اخیراً کاشت آن 
در شمال کشــور رواج یافته، اگر کمی دقت 
کنیم می بینیم که در ســایت ها و شــبکه های 
مجــازی، این گیاه روان گــردان را در قالب 
داروهای گیاهی تبلیــغ کرده و ادعا می کنند 
که این داروی گیاهی به صورت معجزه آســا 

درمانگر است.
امروزه مصرف مواد مخدر از شــیوه ســنتی 
به صنعتی تبدیل شــده است، به طوریکه هر 
روز مواد مخدر متنوعــی با نام های عجیب 
و غریب در میــان افراد به خصوص جوانان 
رواج یافته و زندگی آنها را به تباهی می کشد.

در روزهای نه چندان دور، تفریح افراد معتاد، 
مصرف تریاک و یا مواد مخدر سنتی بود اما 
جوانان نســل امروز که به شدت عاقمند به 
هیجان و کنجکاو هستند به مواد مخدر سنتی 
بســنده نکرده و با ترکیب چنــد مواد روان 
گردان و یا مصرف گل و سالویا، آینده مبهم 

و تاریکی را برای خود رقم می زنند.
 سالویا قوی ترین روانگردان جهان

رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان با بیان اینکه، ایــن مواد مخدر برای 
بســیاری از افراد ناشــناخته و بیگانه است، 
گفت: ســالویا، قوی ترین روانگردان و ماده 

توهم زا در جهان شناخته شده است.
هادی قزوینه در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با کشت این گیاه بیان کرد: سالویا، از خانواده 
مریم گلی و از تیره نعناییان است که با وجود 
ماده ای روانگردان در این گیاه، استفاده از آن 

فرد را دچار توهم می کند.
وی ادامه داد: این مــاده مانند گل محبوبیت 
و یا از شناخت کافی در بین افراد برخوردار 
نیست و بســیاری از مصرف کنندگان بدون 
آگاهی کافــی از این ماده اســتفاده کرده و 

گرفتار می شوند.
قزوینه تصریح کرد: خوشــبختانه در استان 
همدان ایــن مــاده توهــم زا رواج خاصی 
نداشته و کشفیات قابل توجهی در این زمینه 
نداشــته ایم.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
یادآور شد: در ســال گذشته، مقدار کمی از 
این مواد در اســتان کشــف و با خاطیان آن 

برخورد قانونی انجام شد.
 تبلیغات ســالویا در شــبکه های 

مجازی
یک کارشــناس پیشــگیری از اعتیاد با بیان 
اینکه مدتی تبلیغ و ترویج ســالویا به عنوان 
یک داروی گیاهی درمانگر در فضای مجازی 
باب شده اســت، گفت: داروهای گیاهی که 
برای درد مفاصل و یا برطرف کردن رخوت 
و سستی با نام سالویا در فضای مجازی تبلیغ 

می شود روان گردان و توهم زا است.

مهدی سعیدی در پاســخ به سوالی مبنی بر 
چگونگی اســتعمال این مــاده مطرح کرد: 
سالویا معموالً از طریق قرص های جویدنی، 
بــه کار بردن پودر آن در ســیگار، دم کردن 
و نوشــیدنش مانند چای و یا استشمام بخار 
ناشــی از جوشــیدن پودر ســالویا مصرف 

می شود.
وی ادامه داد: طبق گــزارش مقاالت علمی 
و مطالعات در ایــن زمینه، مصرف این ماده 
روانگــردان معموالً در میــان مردان به علت 
هیجان و شادی و نشــاط کاذب محبوب تر 

از زنان است.
سعیدی اظهار کرد: بسیاری از افراد با تبلیغات 
کاذب و دروغین این ماده روانگردان، اقدام به 
خرید و استفاده از آن می کنند و این درحالی 
است که از ماده روانگردان موجود در آن مطلع 
نیســتند و این ماده می تواند بر روی روان و 

جسم افراد تأثیر بسزایی داشته باشد.
این کارشناس پیشگیری از اعتیاد با اشاره به 
اینکه مصرف این مواد افراد را در توهم غرق 
می کند عنوان کرد: مصرف ســالویا موجب 
می شــود که فرد دچار توهمات ســه بعدی 
دیداری و شنیداری شــود و همچنین گمان 

کند که مسافر زمان و مکان است.
 دختران در معــرض خطر مصرف 

سالویا هستند
وی خاطرنشــان کرد: مصــرف این مواد در 
دختران نیز ممکن است به علت محدودیت 
آنهــا و یا ایجاد شــادی و نشــاط و فرار از 
افســردگی محبوب باشــد که البته این مواد 
مختص به قشــر خاصی نبوده و می تواند هر 

فردی را در دام خود گرفتار کند.
ســعیدی با بیان اینکه معموالً افراد افســرده 
و ناراحت به ســوی این مــواد گرایش پیدا 
می کنند تصریح کرد: ســالویا، به علت ایجاد 
آرامش و نشاط و همچنین رها ساختن انسان 
از دغدغه هایش برای ساعتی معموالً محبوب 

افراد افسرده و سست بنیان است.
وی با اشــاره به عوارض جســمی این ماده 
توهم زا اضافه کرد: مصرف ســالویا، تهوع، 
کند شــدن حرکات، افزایش خواب، کاهش 
ضربان قلب، لرز و عــدم تعادل را به همراه 

خواهد داشت.
ســعیدی افزود: از عــوارض روانی مصرف 
این ماده می توان به توهمات شدید 3 بعدی، 
کاهــش توانایی ادراک افراد در تشــخیص 
به  احساســی،  نوســانات  اتفاقات روزمره، 
شدت خونسرد بودن و خنده های غیرطبیعی 

اشاره کرد.
این کارشــناس گفت: خوشــبختانه اســتان 
همدان جز برترین ها در کاهش مصرف مواد 
مخدر اســت اگر چه این مواد مخدر صنعتی 
در قشــر جوانان محبوبیت فراوانی دارد اما 
بایــد برای مقابلــه با پیشــرفت این معضل 
آگاهی بخشــی را در ســطح تمام نهادها و 
ارگان هایی چون آموزش و پرورش و رسانه 

گسترش داد.
وی با اشــاره به گستردگی تنوع مواد مخدر 
صنعتی یادآور شــد: با توجه به گســتردگی 
تنوع مواد مخدر صنعتی، میزان آگاهی بخشی 
در برابــر این حجــم از تنــوع، پایین بوده، 
به طوریکه برخی از کارشناســان پیشــگیری 
از اعتیــاد نیز با بســیاری از این مواد مخدر 

صنعتی ناآشنا و بیگانه هستند.
سعیدی در پایان اظهار کرد: قشر جوانان بسیار 
آسیب پذیر بوده و برای جلوگیری از آسیب به 
قشر جوان جامعه باید چاره ای اندیشید و سطح 

آگاهی بخشی را افزایش داد.
 یکــی از راه هــای جلوگیــری از 
مواد مخدر فرهنگ سازی  اســتعمال 

است
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
همدان یکی از راه های جلوگیری از استعمال 
این ماده را فرهنگ ســازی دانست و گفت: 
دانش  برای  آموزشــی  برگزاری کاس های 
آمــوزان، معلمــان و مربیان و نشــر مطالب 
در خصوص آثار مخــرب مصرف این ماده 
می توانــد در کاهش محبوبیت این ماده مؤثر 
باشد. سید رسول حسینی اضافه کرد: سالویا 
نــام دیگر مریم گلی اســت و اســتعمال آن 
می تواند قاموس تباهی را برای بســیاری از 

مصرف کنندگانش به صدا درآورد.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
یادآور شــد: مقابله با ماده توهم زای سالویا، 

باید توسط مسئولین پیگیری شود چرا که با 
فراگیر شــدن آن نگران نسل جوان در آینده 

هستیم.
 جوانان در معرض خطر سقوط

یک روانشــناس با بیان اینکــه بیش از 50 
درصد از جوانان به علت کمبود محبت و بی 
توجهی والدین قدم در راه اعتیاد می گذارند، 
این راه را بسیار خطرناک و ویرانگر دانست.

زهرا رجایی با اشــاره به اعتیاد افراد در دوره 
نوجوانی عنوان کرد: بلوغ در دوره نوجوانی 
ســبب ایجاد بســیاری از نیازها در نوجوان 
به خصوص اقتدار و غرور می شــود که در 
برخی از مــوارد اگر خانواده نتواند به خوبی 
نیازهای نوجوان خــود را ازلحاظ روحی و 
روانی تأمین کند ممکن اســت عواقب بدی 

گریبان گیر آن خانواده شود.
وی ادامه داد: نوجــوان برای جلب توجه و 
اثبــات این موضوع که دیگر بزرگ شــده و 
نیازی به برخوردهای کودکانه خانواده ندارند 
اقدام به استعمال ســیگار و یا مواد مخدری 
مانند گل و یا ســالویا می کند که با افتخار در 
بین هم ســن و ساالن خود از تجربه مصرف 
مواد مخدر تعریف کرده و دوستانشــان را به 

این راه دعوت می کنند.
به گفته این روانشــناس، مصرف "سالویا" به 
شدت در روح و روان نوجوان اثر می گذارد 
اگر چه شاید در همان ساعات ابتدایی پس از 
مصرف حالتی مست و خوش به وی دست 
دهد اما پس از بین رفتن حالت سرخوشــی، 
حس ندامت و پشــیمانی به ســراغ مصرف 
کننده آمــده و فکر و ذهن او را به شــدت 

درگیر می کند.
وی با بیان اینکه فرد در دوره بلوغ، بســیار 
حســاس اســت، افزود: والدین باید در این 
دوره به نوجوان توجه بســیاری داشته و در 
صورت مشــاهده رفتاری مشکوک از فرزند 
خود، به این موضوع بی توجه نباشــند و در 

صورت نیاز به روانشناس مراجعه کنند.
این روانشناس در پایان بیان کرد: اگر بسیاری 
از والدین توجه کافی به فرزندان خود داشته 
باشــند، ماده ای مانند گل و یا سالویا تفریح 

نوجوانان نمی شود.

توهمات 3 بعدی با "سالویا"

 دبیر شــورای عالی فضای مجازی از پیگیری 
موضوع کشته شدن طلبه همدانی با همکاری قوه 
قضاییه خبر داد و گفــت: در این اتفاق تنها یک 
دستگاه مقصر نیســت و باید نقش نهادهای موثر 

در این اتفاق بررسی شود.
به گزارش مهــر، ابوالحســن فیروزآبادی درباره 
نقش نهادهای مؤثر بر فضای مجازی درباره مرگ 
طلبــه همدانی در مرکز ملی فضای مجازی گفت: 
مسئوالن همه حوزه ها از جمله حوزه های امنیتی، 
انتظامــی، ارتباطات، مخابرات و رســانه در این 
زمینه کوتاهی داشــتند و این موضوع را با کمک 

قوه قضائیه رسیدگی می کنیم.
وی درباره انتقاداتی که به وزارت ارتباطات بابت 
عدم مدیریت فضای مجازی وارد اســت و تعیین 
تکلیف برای برخورد با ناهنجاری ها و ســامت 
فضای مجازی اظهار داشــت: در کشورهایی که 

اختیار فناوری را دارند و قدرت اقتصادی باالتری 
از ما دارند نیز این اتفاقات در فضای مجازی رخ 
می دهد و بــه بیان دیگر این حــوادث برآمده از 
فضای مجازی است. البته باید تاش کنیم که این 

اتفاق رخ ندهد.
فیروزآبادی با اشــاره به مرگ طلبه همدانی ادامه 
داد: در ایــن حادثه باید بررســی کنیم ببینیم چه 
کســی مقصر بوده و چرا کوتاهی صورت گرفته 
اســت. این موضوع قصور یا تقصیرات کســانی 
که در این حوزه نقش داشــته اند را نفی نمی کند. 
نهادهایی مانند نیروی انتظامی، وزارت ارتباطات 
یا حتی دستگاه های رسانه ای کشور، در این حوزه 

نقش دارند و باید حتمًا رسیدگی شود.
وی درباره اینکه باالخره وزارت ارتباطات در این 
باره مســئولیت دارد یا خیر؟ گفت: حرف ما این 
اســت که فضای مجازی یک فضای نو و پیچیده 

است؛ اینکه گفته می شــود در این حوزه قانونی 
نداریــم یا منتظر وضع قانون و مقررات هســتیم 
صحیح نیســت. موضوع این اســت که مسئوالن 
در هر حــوزه ای از امنیتی، انتظامــی، ارتباطات، 
مخابرات و رســانه نمی توانند تقصیر را به گردن 
دیگری بیندازند. قطعًا همه کوتاهی داشــتند باید 
کوتاهی ها برطرف شود و ما در مرکز ملی فضای 
مجــازی در ایــن زمینه ورود خواهیــم کرد و با 
کمک قوه قضائیه موضوع را رسیدگی و پیگیری 

می کنیم.
ارتباطی میان مهناز افشــار و قتــل طلبه همدانی 

احراز نشده است اما...
سخنگوی قوه قضائیه نیز روز گذشته در نشست 
خبری  در رابطه با توئیت منتشــر شــده از ناحیه 
مهناز افشــار در فضای مجــازی و ارتباط آن با 
پرونده قتل طلبــه همدانی گفت: در رابطه با این 

موضــوع ارتباطی میان آنها برای ما احراز نشــده 
اســت اما محتوای مطالب منتشــر شــده وصف 

مجرمانه داشته است.
به گزارش ایسنا، غامحسین اسماعیلی در پاسخ 
به ســوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برداشت قوه 
قضائیه از ماجرای قتل یــک روحانی در همدان 
چیســت؟ آیا این اقدام سازمان یافته بود است؟ و 
آیا مســتند و ادله ای بوده است که او تحت تأثیر 
توئیت مهناز افشار این اقدام را انجام داده است؟ 
بیان کرد: در این پرونده هنوز تحقیقات مقدماتی 
به اتمام نرسیده اما اوالً ارتکاب قتل از ناحیه قاتل 
با تصمیم گیری بوده و ابزار و آالت قتاله را آماده 
کرده و به محل وقوع جنایــت با انگیزه ارتکاب 
جرم مراجعه کرده و این طلبه عزیز را به شهادت 

رسانده اند.
ســخنگوی قوه قضائیه اعام کرد: انگیزه دقیق 

قتل هنوز در دســت بررســی اســت. قاتل در 
عملیات کشته شــده و برخی از عوامل دستگیر 
شــدند و این موضوع در حال بررســی است. 
تا اینجا بــه اینکه این اقدام ســازمانی بوده به 
نتیجه ای نرسیدیم اما در حال حاضر نفیا و اثباتا 

نمی توان اظهار نظر کرد.
وی افزود: افرادی که مرتبط با ایشان بودند چه 
فــرد دوم حاضر در صحن قتــل و چه افرادی 
که او را تشــویق و ترغیب کردند دســتگیر و 
بازداشــت شــدند و تحقیقات با ســرعت در 
حال انجام اســت. در رابطه بــا موضوع پیام ها 
و مطالب منتشــر شــده در فضــای مجازی از 
ناحیــه افرادی که به نوعی خــود را حامی فرد 
جنایتــکار می نامند و افرادی کــه مرتبط با این 
پرونده بوده اند، افرادی هستند که آنها را مرتبط 
با این قتــل نمی دانیم و این موضــوع برای ما 
احراز نشده است. برای اغلب این افراد وصف 
مجرمانه برابر قانون قائل هســتیم و کسانی که 
تعقیب شــدند کسانی بودند که محتوای مطالب 
منتشر شده از ناحیه آنها وصف مجرمانه داشتند 
و ارتباطی میان آنها برای ما احراز نشــده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

پیگیری مرکز فضای مجازی درباره قتل طلبه همدانی
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عرضه ماکارونی 15 درصد زیر قیمت مصوب 
در ماه رمضان

 دبیر کارگروه تنظیم بازار با بیان دلیل گرانی کاالهای اساسی همچون 
ماکارونی به خاطر تفاوت در قیمت خرید آرد مورد نیاز این صنعت گفت: 
به مناسبت ماه مبارک رمضان، ماکارونی در همه فروشگاه ها 15 درصد زیر 

قیمت مصوب عرضه می شود.
عباس قبادی با بیان اینکه بالغ بر 3 میلیون واحد صنفی در کشــور وجود 
دارد که 436 هزار واحد آن بدون جواز کســب هستند گفت: از سال ۹2 

که قانون ســامانه جامع تجارت الکترونیک مصوب شد حدود 60 درصد 
سامانه جامع تجارت الکترونیک در بخشــهای مختلف راه اندازی شده 
اســت بطوری که تمام کاالها از ثبت ســفارش تا عرضه آن مانند توزیع 

الستیک در کشور قابل رصد است.
قبادی با اشاره به جلسه سامانه جامع تجارت الکترونیک با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، گفــت: در چند قلم کاالی اصلی چنین امکانی برای 

رصد نحوه توزیع کاال وجود دارد.
دبیر کارگروه تنظیم بازار در پایان با اشاره به دلیل گرانی کاالهای اساسی 
همچــون ماکارونی به خاطر تفاوت در قیمت خرید آرد مورد نیاز در این 

صنعت به خبرآناین گفت: به مناســبت ماه مبارک رمضان، ماکارونی در 
همه فروشگاه ها 15 درصد زیر قیمت مصوب عرضه می شود.

وی از اجرای کامل ســامانه جامع تجارت الکترونیک از شهریور امسال 
خبر داد و گفت: شــبکه خدمات پس از فروش که زیرمجموعه ســامانه 
جامع تجارت الکترونیک اســت امروز بخاطر نداشتن اعتبار فعًا اجرایی 

نشده است.
قبادی افزود: شــاید بنا به گفته رحمانی فضلی وزیر کشور، تحریم ها در 
توزیــع اقام و کاالهــا در بازار تأثیر ندارد اما در ســامانه جامع تجارت 

الکترونیک تأثیر خود را گذاشته است.

آگهی مزایده عمومی یک واحد خانه های سازمانی )مرحله دوم(

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

*متقاضيان جهت شــرکت در مزايده می بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به صورت فقط ضمانتنامه به واحد امور مالی )آقای نپتونی( سازمان در پاکت الف 
ارسال نمايند)ضمانتنامه از تاريخ صدور سه ماه اعتبار داشته باشد(

* کليه مراحل برگزاری مزايده از مرحله دريافت اســناد تا ارائه پيشــنهاد و بازگشايی پاکتها از طريق ســامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس 
w انجام خواهد شد.  w w . s e t a d i r a n . i r

* کليه هزينه های کارشناسی و هزينه سند ملكی ، دارايی، شهرداری و ديگر هزينه های احتمالی به عهده برنده مزايده می باشد. 
* تاريخ انتشار آگهی مزايده در سامانه ستاد مورخ 1398/02/19 می باشد. 

* مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده از ساعت 11 صبح مورخ 1398/02/19  لغايت 14ظهر مورخ 1398/02/26 می باشد. 
*مهلت زمانی ثبت اســناد مزايده در سامانه و تحويل پاکت الف به سازمان )واحد امور مالی( و بازديد از ملک از 1398/02/27 لغايت 1398/03/05 در ساعات اداری 

به جز ايام تعطيل امكان پذير می باشد. 
* سازمان مديريت و برنامه ريزی استان همدان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار می باشد. 

* بهای ملک بصورت کامال نقدی از برنده مزايده دريافت خواهد شد. 
* چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت 3 روز اقدام ننمايد سپرده وی بنفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت تا نفر سوم ادامه 

خواهد داشت. 
*زمان بازگشايی پاکات و برگزاری مزايده سازمان راس ساعت 10 صبح مورخ 1398/03/06 با حضور پيشنهاد دهندگان در محل سازمان مديريت و برنامه ريزی استان 

همدان تشكيل خواهد شد. 
*متقاضيان جهت کســب اطالعات بيشــتر و جهت هماهنگی برای بازديد از ملک فوق الذکر به سازمان مديريت و برنامه ريزی استان همدان واحد امور مالی آقای 

مجتبی نپتونی مراجعه و يا با شماره 38386501-081 داخلی 110 تماس حاصل فرماييد.
*قابل ذکر می باشد کليه اسناد می بايستی توسط مزايده گر به امضاء و اثر انگشت ممهور و در سامانه ستاد بارگذاری گردد و در صورت عدم انجام کار پاکت شخص 

بازگشايی نمی گردد.
)م الف- 221(

سازمان مديريت و برنامه ريزی استان همدان در نظر دارد در اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آيين نامه اجرايی ماده 8 قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسكن 
و اصالحيه آن  بر مبنای قيمت کارشناسی رسمی دادگستری و با رعايت قوانين و مقررات با شرايط نقدی از طريق سامانه تدارکات دولت الكترونيک با شماره مزايده 

2098004146000001 يک واحد آپارتمان به شرح ذيل را از طريق مزايده و حاکم نمودن آيين نامه معامالت دولتی به فروش برساند.

آدرسمبلغ سپرده )ریال(قیمت پایه کارشناسیشرحردیف
آپارتمان با پالک ثبتی 11/5796/8573

به متراژ 85/18 متر مربع 
همدان- ميدان پاسداران، بلوار شاه حسينی1/120/000/00056/000/000

آپارتمان های مسكن و شهرسازی ،بلوک 38 واحد يک )طبقه 
اول سمت راست(

آگهی برگزاری مناقصه یک مرحله ای - عمومی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

سازمان مديريت و برنامه ريزی استان همدان در نظر دارد فعاليتهای خدماتی و پشتيبانی خود شامل )نظافت، پيش خدمت، آبدارخانه، 
باغبانی و ساير امور ( به شماره 2098004146000001 را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت برگزار نمايد.

کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
w انجام خواهد شد و الزم است  w w .s e t a d i r a n .i r الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس 

مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه:  از ساعت 11 صبح مورخ 1398/02/19 
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت 11 صبح مورخ 1398/02/19 لغايت ساعت 14 ظهرمورخ 1398/2/25

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: از ساعت 8  صبح مورخ 1398/02/27 لغايت ساعت 13 ظهرمورخ 1398/03/05
زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 11 صبح مورخ  1398/03/06 

محل بازگشايی پاکت ها ساختمان شماره يک سازمان مديريت و برنامه ريزی استان همدان واقع در خيابان شكريه می باشد. 
حجم کار پیشنهادی : 

1- نظافت ساختمانهای اصلی، آموزش و پژوهش و سرايداری و محوطه های باز مجموعاً به متراژ 5500 مترمربع 
2- باغبانی فضای سبز ساختمانهای مذکور به متراژ 1000 مترمربع 

توضیحات:
تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ 250000000 ريال )دويست و پنجاه ميليون ريال( و به صورت ضمانت نامه بانكی با مدت اعتبار حداقل 3 

ماه از تاريخ پيشنهاد می باشد. 
متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 38386501-081 داخلی 107 آقای غالمی مسئول امور مالی سازمان تماس حاصل 

فرماييد.
)م الف- 223(

 استاندار همدان در در کارگروه توسعه 
صادرات غیر نفتی استان، صادرات همدان 
را براي سال ۹8، یک میلیارد و300 میلیون 
تومان هدفگذاري کرد. سید سعید شاهرخي 
گفت که باید مشکات صادرات بررسي و 
مشخص شود تا دیگر شاهد این نباشیم که 
صادرکنندگان، محصوالت خود را از سایر 

استان ها صادر کنند.
وي ادامــه داد: هدفگــذاری اســتان برای 
صادرات در سال گذشته تقریبا محقق شد 
اما ظرفیت های همــدان بیش از این میزان 
اســت و باید در مقــدار آن جهش الزم را 

داشته باشیم.
شاهرخی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی 
و فــوالد ظرفیت باالیــی داریم هم گفت: 
بانک ها هم باید براي اخذ تســهیات در 
حوزه صــادرات رغبت ایجــاد کنند، اگر 
صادرکنندگان نمی توانند با بانک تخصصي 
صادرات همکاری کنند حتماً موانعی وجود 
دارد کــه باید برطرف شــود تا انگیزه الزم 

ایجاد شود.
وی افزود: تا پایان برنامه ششــم توسعه 
که با پایــان دولت دوازدهــم نیز همراه 
اســت بر اساس اسناد باالدستی و آمایش 
مختلف  بخش های  در  اســتان  سرزمینی 
برنامه ریزی کرده ایم و اتفاقات اســتان در 
آن مشخص است.شاهرخی با بیان اینکه 
توجه به سرمایه گذاری و رونق تولید در 
سند راهبردی استان ویژه دیده شده، بیان 
کرد: در طور سه ســال 15 هزار میلیارد 
تومان جذب ســرمایه گذاری برای استان 

دیده شده است.
استاندار همدان با بیان اینکه ساالنه 20 هزار 
شغل نیز طی سه سال آینده بر اساس سند 
راهبردی محقق می شــود، گفت: بر اساس 
سند ششم توسعه نرخ بیکاری باید به ۷/2 
درصد برســد، البته در حال حاضر دومین 
استان کشور هستیم که کمترین نرخ بیکاری 

کشور را داریم.
وی با اشاره به اینکه به این میزان نیز راضی 
نیستیم گفت: این ســند به تأیید و امضای 
شهرستان ها،  فرمانداران  اســتانی،  مدیران 
نمایندگان مردم در مجلس رســیده و برای 

همه تعهد ایجاد کرده است.
شاهرخی با اشاره به پیشنهاد مهمان مراسم، 
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری های خارجی، 
گفت: همدان آمادگــی الزم برای میزبانی 
و مشــارکت در همایش اربیــل و نجف 

در اســتان همدان را دارد و اتاق بازرگانی 
فعالی در اســتان وجــود دارد که در حوزه 

سرمایه گذاری خارجی همراه است.
صادراتــی  پایــگاه  همــدان   

سرمایه گذاران خارجی شود

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری های خارجی 
ســازمان ســرمایه گــذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران گفت: همدان می تواند 
پایگاه صادراتی خوبی برای سرمایه گذاران 

خارجی باشد.
احمــد جمالی بــا بیان اینکــه در دنیای 
امروز صادرات و حوزه ســرمایه گذاری 
پیونــد ناگسســتنی دارنــد، بیــان کرد: 
در روند  تأکیــد کشــورهای مختلــف 
ایجاد  پنجم  نســل  ســرمایه گذاری های 
ائتــاف بین صادرات و ســرمایه گذاری 

خارجی است.
جمالي با بیان اینکه همدان می تواند پایگاه 
صادراتــی خوبی بــرای ســرمایه گذاران 
خارجی باشد، بیان کرد: بستر دیگری که در 
استان وجود دارد، صادرات خدمات است و 

ما را در استان بسیار کمک می کند.
وی با اشــاره به اینکه همدان نخستین بار 

در ســال ۹5 در ســرمایه گذاری خارجی 
حــوزه تولید برق، پایلوت شــد ادامه داد: 
صادرات برق نیز در دســتور کار قرار دارد 
و در ســایر حوزه های خدماتی نیز می توان 

سرمایه گذاران خارجی را ترغیب کرد.
جمالی با بیــان اینکه برگزاری دو 

همایش در اربیل و نجــف در نظر گرفته 
شــده اس، افزود: این دو همایش را باید با 
محوریت همدان برگزار کنیم چراکه همدان 
صادرات قابل توجهی به کشور عراق دارد.
 اتاق بازرگاني قوانین را به روز کند

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی همدان 
در مقطعی مجموع بسیار خوبی از قوانین و 
مقررات تدوین کرده اســت گفت: اگر این 
بسته به روز شــود و اصاحات الزم اعمال 
شود، می تواند در دو همایش پیش رو مثمر 

ثمر واقع شود.
مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری های خارجی 
ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای 
اقتصادی و فنی ایران بیان کرد: این بســته 
برای کل کشــور بسیار مطلوب است و در 
تمام نقاط کشــور مورد استفاده قرار گرفته 

است.
وی با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه گذاری 

اســتان همدان بسیار فعال است افزود: این 
مرکز به تشویق سرمایه گذاری و تسهیل امور 

حوزه اقتصادی استان بسیار کمک کند.
جمالی با اشــاره به اینکه ایجاد رشته های 
مرتبط با سرمایه گذاری در دانشگاه بوعلی 
مورد قبول ریاســت وقت دانشگاه و وزیر 

علــوم فعلی قرار گرفــت تصریح کرد: در 
کشــور این رشــته ها وجود ندارد و استان 
همدان می تواند پرچمدار این مســأله قرار 

گیرد.
وی ادامه داد: باید برنامه ریزي طوري باشد 
که کل زنجیره تأمین و ارزش را در استان 
راه بیندازید تا تولید به توزیع متصل شود.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری های خارجی 
ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای 
اقتصــادی و فنی ایران خاطرنشــان کرد: 
در اســتان کرمان، کل زنجیره تولید فوالد 
ایجاد شــده و در اســتان همدان نیز این 
فروسیلیس  مانند  تولیداتي  براي  مســأله 

دنبال شود.
 در تأمیــن منابع ریالي و ارزي به 

استان کمک مي کنیم
وی گفت: در تأمین منابع مالی ریالی و ارزی 
از صندوق توسعه ملی و از موسسات تأمین 

مالی بین المللی به استان کمک می کنیم.
جمالی با بیان اینکه عمده سرمایه گذار های 
خارجی در ســال گذشــته توان صادرات 
داشــتند، افزود: این شرکت ها سود و منافع 
خود را در داخل کشــور ســرمایه گذاری 
کردند و تولید و صادرات بیشتری را دنبال 

کردند.
 تشــکل هاي صادراتي راه اندازي 

شوند
معاون استاندار همدان نیز با بیان اینکه باید 
در ترکیب محصوالت صادراتی استان تأمل 
شود افزود: تقویت و راه اندازی تشکل های 
صادراتی در استان دنبال شود تا محصوالت 

استان از سایر مبادی صادرات نشود.
ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه مرکز خدمات 
سرمایه گذاری فعال شده است، اظهار کرد: 
نقشــه راه و تأمین منابع مالی نهایی شده و 
برای تصویب در شورای برنامه ریزی ارایه 

می شود.
 1۰ کاال از گمــرک همدان صادر 

مي شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان نیز گفــت: در 12 ماهه 
سال ۹۷، از گمرک همدان 155 میلیون 
و 506 هزار دالر صادرات انجام شــده 

که رشد 11 درصدی را نشان می دهد.
حمیدرضا متین بــا بیان اینکه صادرات از 
منشأ استان از سایر گمرکات کشور بسیار 
بیش از این مقدار اســت افزود: در ســال 
۹۷ مجموعاً ۹34 میلیــون دالر صادرات 
که منشــأ آن از اســتان بوده است از همه 

گمرکات کشور صورت گرفته است.
وی گفت: کشمش، ســیم مسی، گونی 
صنعتی،  خاک  انواع  کلینکر،  پاستیکی، 
فروســیلیس، موتور کولــر و وازلین از 
مهم صادراتی همدان  جمله محصوالت 

هستند.
 تــا فصل برداشــت صــادرات 

گوجه فرنگي ممنوع مي شود
وی با بیان اینکــه 1۷۷ قلم کاال در بخش 
صنعت  از اســتان همدان به کشــورهای 
خارجی از جمله عراق و افغانســتان صادر 
شده است تصریح کرد: احتماالً با ممنوعیت 
صادرات گوجه فرنگی تا رسیدن فصل آن 

مواجه خواهیم بود.
متین با اشــاره به اینکه 202 درصد میزان 
واردات در فروردین امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش داشته است ادامه 

داد: البته در سال ۹۷ میزان واردات نسبت به 
سال ماقبل آن، 55 درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: صادرات فروسیلیس 
280 درصد، وازلین 430 درصد، ترشیجات 
و شــوریجات 212 درصد در فروردین ماه 
امسال نسبت به فروردین سال گذشته رشد 

داشت.
وی با بیان اینکــه واردات بدون انتقال ارز 
ممنوع شده اســت گفت: در حال حاضر 
با توجه به کمبود مــواد اولیه تولید به نظر 
می رسد که باید به بخش تولید کمک کنیم.

 رشته سرمایه گذاري در دانشگاه 
بوعلي اضافه مي شود

سیدناصر محمودی، مدیرکل امور اقتصادی 
و دارایی اســتان همدان با بیان اینکه رشته 
ســرمایه گذاری در مقطع کارشناسي ارشد 
را برای دانشــگاه هاي صنعتی شــریف و 
علــم و صنعت درنظر گرفتند اما به همدان 
اختصاص یافت، گفت: سرفصل ها تدوین 
شــده و به زودی در دانشگاه بوعلی ارایه 

می شود.
مدیرکل گمرک اســتان همدان نیز با بیان 
اینکه ســامانه جامع امور گمرکی و پنجره 
واحد فرامرزی استفاده می شود اظهم گفت: 
این امر باعث کاهش هزینه های واردات و 

صادرات کاال می شود.
مرتضی نجفی مقدم با اشاره به اینکه نیازی 
به مراجعه حضوری برای اظهار کاال نیست 
افزود: گمرک شهرستان نهاوند به زودی در 

حوزه صادرات فعال می شود.
وی بــا بیــان اینکه در گمرکات اســتان 
زیرســاخت هایی وجــود دارد کــه در 
گمرکات مــرزی وجود نــدارد تصریح 
کرد: در تاش هستیم در جلسه با فعاالن 
اقتصادی اگر مشــکلی وجود دارد، آن را 

برطرف کنیم.
مدیرکل گمرکات استان همدان با اشاره به 
اینکه همدان پایلوت اجرای ســامانه جامع 
امور گمرکی بوده است ادامه داد: تسهیاتی 
چون اخذ ضمانت نامه بانکی برای صادرات 
کاالیی که عوارض برای آنها اخذ می شود 
در گمرک همدان در نظر گرفته شده است.

وی بــا بیان اینکــه امکان حمــل کاالی 
صادراتی با کامیون هایی که حائز شــرایط 
ترانزیت نیســتند در گمرک همدان فراهم 
شده است خاطرنشان کرد: به دلیل کمبود 
کامیون های حائز شرایط ترانزیتی این مجوز 

اخذ شده است.

استاندار درکارگروه صادرات غيرنفتي اعالم کرد 

یک میلیارد و 300 میلیون دالر هدفگذاری صادرات 
همدان در سال 98 

■ همايش اربيل و نجف با محوريت همدان برگزار مي شود

مدیرکل سرمایه گذاري هاي خارجي کشور: همدان پایگاه صادراتي سرمایه گذاران خارجي شود

مدیر کل سازمان صمت: 934 میلیون دالر صادرات همدان در سال 97

مدیر کل اقتصاد و دارایي: رشته سرمایه گذاري از دانشگاه هاي شریف و علم وصنعت به دانشگاه 
بوعلي سینا منتقل شد

"قیمت" به آگهی های خرید و فروش خودرو 
بازمی گردد

 ســخنگوی اتحادیــه کســب و کارهــای مجــازی اعــام کــرد 
ــای  ــودرو از آگهی ه ــت خ ــذف قیم ــده ح ــی دو روز آین ــه ط ک
خریــد و فــروش در فضــای مجــازی برداشــته می شــود و 
ــد و در محــدوده ســقف  ــرایط جدی ــا ش ــد ب ــان می توانن متقاضی
ــه خــودرو، قیمــت  قیمــت واقعــی تعییــن شــده از ســود اتحادی

ــد. ــی درج کنن ــایت های اینترنت ــود را در س ــای خ کااله
ــا  ــارزه ب ــز مب ــس مرک ــته رئی ــه گذش ــی هفت ــای پایان در روزه
ــه  ــا اشــاره ب ــا ناجــا ب ــس فت ــه پلی ــی و ســازمان یافت ــم مل جرای
قیمت ســازی کاذب در بــازار خــودرو و امــاک در فضــای 
ــر داد و  ــن حــوزه خب ــا دالالن ای مجــازی، از برخــورد جــدی ب
اعــام کــرد کــه حــذف قیمت هــای بــازار خــودرو و مســکن بــه 

ــت. ــده اس ــاغ ش ــط اب ــایت های واس ــران س مدی
ــره  ــأت مدی ــو هی ــه عض ــن رابط ــداد در ای ــن روی در جدیدتری
و ســخنگوی اتحادیــه کشــوری کســب و کارهــای مجــازی 
ــی در  ــتانی کارگروه ــتور دادس ــه دس ــراً ب ــت: اخی ــنا گف ــه ایس ب
ــا  ــه ب ــنبه ک ــه روز سه ش ــد و در جلس ــکیل ش ــه تش ــن زمین ای
حضــور دادســتانی، اتحادیــه خــودرو و پلت فرم هــا برگــزار 
ــر  ــا در نظ ــراد ب ــه اف ــد ک ــه ش ــم گرفت ــت تصمی ــد، در نهای ش
گرفتــن سیاســت های جدیــد و همــکاری اتحادیــه خــودرو 
و کســب وکارهای مجــازی و بــا شــرایط جدیــد می تواننــد 
ــروش خــودرو در ســایت ها  قیمــت خــودرو را در آگهی هــای ف

ــد. ــازی درج کنن ــای مج و فض
رضــا الفــت نســب در توضیــح شــرایط جدیــدی کــه بــرای درج 
ــت،  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــایت های اینترنت ــت در س قیم
گفــت: قــرار اســت اعضــای اتحادیــه خــودرو قیمت هــای واقعــی 
و کارشناســی بــازار را تعییــن کننــد کــه بــه عنــوان ســقف قیمــت 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــایت ها در نظ ــت در س ــل ثب قاب
ــب و  ــوری کس ــه کش ــره اتحادی ــأت مدی ــو هی ــه عض ــه گفت ب
ــد قیمــت کاالی  ــًا می توانن ــندگان نهایت ــای مجــازی، فروش کاره
خــود را تــا دو درصــد ســقف قیمــت تعییــن شــده، تغییــر دهنــد.

 خودروسازان مسبب اصلی تالطم بازار خودرو
الفــت نســب در ادامــه خودروســازان را مســبب اصلــی تاطــم 
ــی  ــره چکان ــرد: عرضــه قط ــار ک ــودرو دانســت و اظه ــازار خ ب
خــودرو بــه بــازار باعــث برهــم خــوردن تعــادل عرضــه و تقاضــا 
و در نتیجــه افزایــش قیمت هــا شــده و دالالن نیــز در بــازار 

ــد. ــتفاده می کنن ــرایط سوءاس ــن ش ــازی از ای ــی و مج واقع
ــکاری وزارت  ــورت هم ــه در ص ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 
ــت،  ــازی را بس ــازار مج ــه ب ــوان راه ورود دالالن ب ــا می ت ناج
ــا امــکان احــراز  تصریــح کــرد: بخــش عمــده ای از مشــکات ب
هویــت حــل و راه ورود دالالن بــه بــازار مجــازی بســته 
می شــود؛ چراکــه در ایــن صــورت هویــت نمایشــگاه داران 
مشــخص می شــود و در مــورد افــرادی کــه بخواهنــد خــودروی 
ــق  ــز، از طری ــه فــروش برســانند نی ــن ســایت ها ب خــود را در ای
کــد ملــی و شــماره ماشــین وضعیــت مالکیــت آن هــا مشــخص 

می شــود.
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پهلوان مالیری عضو شورای عالی جوانان 
ورزش زورخانه ای کشور شد

 ســید سجاد موسوی پهلوان ارزنده وجوان مایری به نمایندگی از 
استان همدان عضو شورای عالی جوانان ورزش زورخانه ای و کشتی 

پهلوانی کشور شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان همدان ،سید 
ســجاد موسوی پهلوان ارزنده وجوان مایری قهرمان میل بازی آسیاو 
دانشجوی مقطع دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه همدان طی حکمی از 
سوی فدراسیون ورزشهای باستانی کشور به نمایندگی از استان همدان 

عضو شورای عالی جوانان ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشور 
شد

رضایی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مایر نیز طی پیامی این 
موفقیت ارزشــمند را به جامعه ورزش استان و شهرستان تبریک گفته 
و انتخاب این جوان ارزشی و پهلوان نامی شهرستان را الگویی مناسب 

برای فعالیت جوانان در کشور دانستند
شایان ذکر اســت موسوی قهرمان آسیا در رشــته میل بازی، قهرمان 
چندیــن دوره رقابتهای کشــوری، دارای حکم مدرســی بین المللی 
مربیگری ورزش زورخانه ای میباشد که خود افتخاریست برای جامعه 

ورزش استان و شهرستان مایر می باشد.

خبـر علم ورزش

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

زنان ورزشکار 8 برابر مردان دچار پاره گی 
رباط می شوند

 مسئول دپارتمان آسیب های ورزشی آکادمی ملی المپیک گفت: با 
توجه به این که در سال کسب سهمیه بازی های المپیک 2020 توکیو 
قرار داریم، با راه اندازی این مرکز به دنبال آموزش و کاهش آسیب های 

احتمالی ورزشکاران اعزامی هستیم.
محمدحســین علیزاده در گفت و گو با ایسنا، درباره مأموریت اصلی 
دپارتمان آسیب های ورزشی اظهار کرد: آسیب های ورزشی به عنوان 
یک موضوع جهانی اســت و در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته 
اســت. زیرا آســیب به نوعی یک تهدید جدی برای ورزشــکاران 
محسوب می شــود. تاش بر این اســت تا در این مرکز آسیب ها را 
در ورزشــکاران مطالعه و ضمن دســتیابی به میزان نرخ بروز آسیب 
بتوانیم آمار احتمالی آسیب ورزشکاران را به جامعه ورزش ارائه داده 
و مهمترین راهکارهای را شناسایی و معرفی نمائیم تا ورزشکاران به 

خاطر آسیب مسابقات مهم را از دست ندهند.
وی گفت: بســیاری از ورزشکاران عمر قهرمانی آن ها به خاطر مساله 
آســیب دیدگی ها کوتاه اســت و یا اینکه به خاطر پرداخت هزینه ی 
ســنگین برای درمان آســیب، امکان ادامه فعالیت ورزشی را ندارند. 
گاهی وقت ها چون ورزشــکار نمی تواند از عهــده هزینه این گونه 
آسیب ها برآید، مجبور می شــود ورزش را رها کند. کمیته بین المللی 
المپیک در این خصوص فعالیت هایی را برنامه ریزی کرده تا با آموزش 
و شناسایی به موقع آسیب ورزشکاران حرفه ای بتواند میزان آسیب را 

کاهش و پیشگیری نماید.
علیزاده خاطرنشــان کرد: از ســال 84 که رشــته آســیب شناسی و 
حرکات اصاحی در دانشــگاه تهران آغاز به کار کرد، توانســتیم در 
رشته کارشناسی ارشد و دکترا فارغ التحصیان خوبی را در این زمینه 
تربیت کنیم. بنابراین طی جلساتی که با رضا قراخانلو برای راه اندازی 
این مرکز داشــتم این موضوع را مطرح کــردم و وی نیز پذیرفت تا 
چنین مرکزی را در آکادمی ملــی المپیک راه اندازی کنیم تا بتوانیم با 

آموزش های الزم و تحقیقات میدانی به ورزشکاران کمک کنیم.
وی اضافه کرد: البته فعالیت های این مرکز به شکل کار تیمی و بهره گیری 
از تخصص های مختلف پزشــک ورزشی و فیزیوتراپی خواهد بود و 
سعی داریم یافته های میدانی داخلی و جهانی را با روش های مناسب 
آموزشــی و کارگاه تخصصی در اختیار فدراسیون های مختلف قرار 
دهیم تا با ارائه آن به قهرمانان بتوانند در زمینه پیشــگیری از آســیب 

گام مؤثری بردارند.
مسئول دپارتمان آسیب های ورزشی آکادمی ملی المپیک افزود: اکنون 
ما آمار دقیقی از ورزشکاران آسیب دیده در کشور نداریم، زیرا بسیاری 
از ورزشــکاران بعد از آسیب به خاطر باال بودن هزینه های درمانی و 
نداشــتن اطاعات کافی مبنی بر اینکه چگونــه می توانند از خدمات 
درمانی فدراســیون پزشکی ورزشی برخوردار شــوند، به فدراسیون 
مراجعه نمی کنند و همین مساله سبب شده تا در زمینه ثبت آسیب آمار 
دقیقی در کشور نداشته باشیم. بنابراین موضوع آسیب باید به صورت 
وسیع مورد بررســی قرار بگیرد تا بتوانیم آمار دقیقی از میزان آسیب 
ورزشــکاران داشته باشــیم. البته با همکاری که با فدراسیون پزشکی 
ورزشی داریم، تاش می شود در این مرکز با همکاری فیزیوتراپ ها، 
پزشکان متخصص و فارغ التحصیان آسیب شناسی خدمات الزم را 
به ورزشــکاران ارائه دهیم. امیدوارم کاری را که آغاز کردیم به خوبی 
پیش ببریم تا با مشارکت فدراسیون پزشکی ورزشی کاروان خوب و 

سالمی را عازم المپیک 2020 کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که در این مرکز قرار است چه نوع خدماتی 
به ورزشــکاران، فدراسیون ها و سازمان های ورزشی ارائه شود، اظهار 
کــرد: ما در این مرکز قرار نیســت خدمات درمانــی ارائه دهیم. این 
مرکز تنها با این هدف راه اندازی شــده تــا بتوانیم با آموزش صحیح 
و فعالیت های میدانی با اســتفاده از امکانــات ملی بویژه آکادمی ملی 
المپیک در بخش های روانشناســی ورزشــی، بیومکانیک ورزشی و 
ارزیابی عملکرد ورزشــکاران و با جمع آوری یافته های تحقیقاتی در 

زمینه کاهش آسیب های ورزشکاران تاش کنیم.
علیزاده با بیان اینکه طی مطالعاتی که انجام شده، یافته های تحقیقاتی 
نشــان از آن دارد که زنان ورزشــکار بیشترین آســیب را نسبت به 
مردان در پاره گی لیگامنت داشــتند، تصریح کرد: در حال حاضر زنان 
ورزشکار هشــت برابر نسبت به مردان دچار پارگی لیگامنت صلیبی 
هستند. از این رو پیشگیری و پیش بینی آسیب ها نیازمند برنامه ریزی 
است تا شــاهد قربانی گرفتن روزافزون ورزشــکاران کشورمان که 

سرمایه های افتخار آمیز جامعه هستند، نباشیم.
وی در ادامــه گفت و گــوی خود به ارائه یک نمونــه از برنامه های 
پیشگیری جهانی آسیب اشاره کرد و گفت: پس از تاکید فیفا بر اجرای 
+11 در تمرینات فوتبال، میزان آســیب دیدگی در بازیکنان فوتبال 11 
تــا 25 درصد کاهش پیدا کرد. البتــه در این زمینه یازده مرکز در دنیا 
فعال هستند که تحت لیسانس کمیته جهانی المپیک فعالیت می کنند و 
امیدوارم ما نیز در آینده در خصوص پیشگیری از آسیب های ورزشی 

در جمع این مراکز قرار بگیریم.
علیزاده در پایان از به روز رسانی و استاندارد کردن سامانه ثبت آسیب 
در این مرکز خبر داد و افزود: این سامانه در حال حاضر در فدراسیون 
پزشــکی ورزشی فعال است و ما امیدوارم با هماهنگی الزم بتوانیم از 
این سامانه استفاده کنیم تا بر اساس اطاعات همه گیر شناسی آسیب 

امکان برنامه ریزی در یک فرآیند استاندارد جهانی فراهم شود.

رنار از مراکش جدا می شود
 گزینــه اصلــی هدایت تیم 
ملی فوتبال ایران دوســت ندارد 
که قراردادش را تیم ملی فوتبال 
مراکش تمدید کند و به جدایی 

فکر می کند.
به گزارش ایســنا، هــروه رنار، 
ملی  تیم   فرانســوی  ســرمربی 
فوتبال مراکش یکی از گزینه های 
هدایت تیم  ملی فوتبال ایران به 

شــمار می آید. ســایت عربی کوره به نقل از اکیپ نوشت که رنار با 
وجــود این که پیش از این تاکیــد کرده بود که در مراکش می ماند اما 
صحبت ها و مصاحبه های او به خوبی نشان می دهد که او دوست دارد 

که مراکش را ترک کند و احتمال جدایی او هم بسیار است.
رنار به عنوان ســرمربی سابقه قهرمانی در جام ملت های آفریقا 2012 
به همراه تیم ملی فوتبال زامبیا و جام ملت های آفریقا 2015 به همراه 

تیم ملی فوتبال ساحل عاج را در کارنامه دارد.
او نخستین مربی تاریخ است که توانسته دو قهرمانی در جام ملت های 
آفریقا، با دو تیم مختلف کســب کند. این سرمربی فرانسوی در سال 
2018 نخستین جام جهانی خود را به عنوان مربی با تیم ملی مراکش 
تجربه کرد. همین باعث شــده است تا مورد توجه چند تیم در حوزه 
خلیــج فارس قرار گیرد و به احتمال خیلی زیــاد مقصد بعدی او از 

همین منطقه باشد.

بیرانوند، بهترین دروازه بان آسیا 
از نظر سایت ایتالیایی

i ایتالیا بهترین های لیگ قهرمانان آســیا را  l v e g g e n t e  ســایت 
اعام کرد که نام دروازه بان پرسپولیس نیز در آن به چشم می خورد.

به گزارش ایســنا در حالی که لیگ قهرمانــان اروپا به مراحل پایانی 
نزدیک می شــود، رقابت های لیگ قهرمانان آســیا در مرحله گروهی 
قــرار دارد. اگر تیم های اروپایی برای جذب بازیکن، رقابت های کوپا 
لیبرتادورس را نگاه می کنند، برای آسیا این لیگ قهرمانان آسیاست که 

ستاره ها را با قیمت های باال جذب می کند.
انتخاب بهترین ترکیب ممکن از بازیکنان حاضر در لیگ قهرمانان کار 
دشواری نیست ولی پیدا کردن یک دروازه بان مطمئن سخت است و 

شاید بهترین گزینه علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس باشد.
تیم منتخب بازیکنان حاضر در لیگ قهرمانان

دروازه بان: علیرضا بیرانوند )پرسپولیس - ایران(
مدافعان: مهدی بــن عطیه )الدحیل - مراکش(، ژیل )شــاندونگ - 
برزیل(، پائولو دیاس )االهلی - شــیلی( و مروان فاینی )شاندونگ 

- بلژیک(
هافبک ها: پائولینیو )گوانگژو، برزیل(، تالیســکا )گوانگژو - برزیل(، 

هالک )شانگهای - برزیل( و اسکار )شانگهای - برزیل(
مهاجم ها: ســدریک باکامبو )بیجینگ گوان، کنگو( و احمد موســی 

)النصر - نیجریه(
ذخیره طایی: سباستین جیووینکو )الهال - ایتالیا(

نقش الهام بخش محمد صالح 
برای بازیکنان لیورپول

 ستاره مصری لیورپول که به دلیل مصدومیت دیدار نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان را از دست داد با پیراهنی با پیام "هرگز تسلیم نشوید" روی 

آن درج شده بود در ورزشگاه حاضر شد.
به گزارش ایســنا ، محمد صاح، به دلیل مصدومیت در بازی برابر 
نیوکاســل، حضور برابر بارســلونا در لیگ قهرمانان را از دست داد. 
با این حال او در ورزشــگاه حاضر بود تا بازی تیمش را از نزدیک 

تماشا کند.
محمد صاح در حالی در ورزشــگاه حضور داشت که روی پیراهن 
او یک شــعار خاص درج شــده بود مبنی بر این که "هرگز تســلیم 
نشــوید". او بعد از زدن گل چهارم تیمش این شــعار را به هواداران 

تیمش نشان داد.
صــاح قبل از بــازی نیز با نشــان دادن این پیراهن بــه بازیکنان و 
تماشــاگران لیورپولی، از آن ها خواســت تا روحیه خود را با وجود 

شکست 3 بر صفر در بازی رفت حفظ کنند.
به این ترتیب در شــبی که محمد صاح برای تیمش به میدان نرفت 
باز هم او توانســت تأثیر خودش را داشته باشــد. او می تواند با رفع 

مصدومیت خودش را به فینال لیگ قهرمانان برساند.

1

2

3

پیشخوان

آگهي حصر وراثت
آقــای مهــدی ترابيــان  دارای شــماره شناســنامه  14258 بــه شــرح دادخواســت کالســه 
ــح  ــن توضي ــت نمــوده و چني ــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراث 114/980157ح از اي
ــخ 84/8/18  ــنامه  879 در تاري ــماره شناس ــه ش ــان ب ــح ا.. ترابي ــادروان فت ــه ش داده ک
ــه  ــوت آن متوفی/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم در اقامت

منحصــر اســت بــه:
ــه شــماره شناســنامه139  همســرمتوفی 2- مهــدی  ــد عيــن ا.. ب  1-انيــس ترابيــان فرزن
ــرث  ــی 3- کيوم ــر متوف ــنامه  14258 پس ــماره شناس ــه ش ــح ا..  ب ــد فت ــان فرزن ترابي
ترابيــان فرزنــد فتــح ا..  بــه شــماره شناســنامه 8965  پســر متوفــی4- حامــد ترابيــان 
فرزنــد فتــح ا..  بــه شــماره شناســنامه  353 پســرمتوفی 5- ناهيــد ترابيــان فرزنــد فتــح 
ــه  ــح ا..  ب ــد فت ــان فرزن ــی ترابي ــی 6- شمس ــر  متوف ــنامه51 دخت ــماره شناس ــه ش ا..  ب
ــه  ــح ا..  ب ــد فت ــان فرزن ــر ترابي ــی اصغ ــی 7- عل ــنامه  7863 دخترمتوف ــماره شناس ش
شــماره شناســنامه 8966 پســر متوفــی 8- نســرين ترابيــان فرزنــد فتــح ا..  بــه شــماره 
شناســنامه  7862 دخترمتوفــی 9- يحيــی ترابيــان فرزنــد فتــح ا..  بــه شــماره شناســنامه 
ــه شــماره شناســنامه 14259  ــد فتــح ا..  ب ــان فرزن 6959 پســر متوفــی 10- هــادی ترابي
ــور را در  ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر. اين ــی و الغي ــر متوف پس
ــه از متوفــي  ــا وصيتنام ــا هــر کســي اعتراضــي دارد و ي ــد ت ــت آگهــي مي نماي يــک نوب
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــک مــاه تقديــم دارد واال گواهــي 

صــادر خواهــد شــد. 
)م الف 126(

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

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

ــت  ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

برابــر رأي شــماره 97/1940  مــورخ 97/12/11 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ــيروس  ــای س ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
وفائــی فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 101 صــادره از باختــران در ششــدانگ يــک 
ــع در قســمتی از پــالک42  ــه مســاحت 117918/88 مترمرب ــی ب قطعــه زميــن زراعــي آب
ــک  ــداري از مال ــام آباد خري ــتای حس ــی روس ــدآباد اراض ــع در اس ــام آباد واق ــي حس اصل
رســمي آقــای اســد وفايــی محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــخ انتشــار  صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاري
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــک م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ رس
مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 46(
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کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

مانند بچه ها بازی 
کردیم

 مهاجم بارسلونا اعام کرد در گل 
چهارم لیورپول مانند بازیکنان جوان و 

کم تجربه عمل کردند.
به گزارش ایســنا ، بارسلونا سه شنبه 
شب در دیدار برگشــت مرحله نیمه 
نهایی لیــگ قهرمانان اروپــا با چهار 
گل مغلوب لیورپول شــد و از صعود 
به فینال بازماند. لوئیس ســوارس پس 
از بازی گفت: بایــد انتقاد از خود را 
آغاز کنیم. نمی توانیم دو سال پیاپی دو 
اشتباه مشابه داشته باشیم. ما بزرگسال 
هســتیم و باید از خود انتقــاد کنیم. 
در گل چهارم ماننــد نوجوانان عمل 

کردیم.
مهاجم بارســلونا درباره دردناک بودن 
این شکســت اظهار کــرد: خیلی تلخ 
بــود. هیچ بهانه ای نداریــم. مانند یک 
تیم در زمیــن نبودیم و به نحوی بازی 
نکردیم که برای کســب پیروزی باشد. 
به همین خاطر باید از خانواده، فرزندان 

و هواداران مان عذرخواهی کنیم.

پیام حسن یزدانی 
برای رقیب آمریکایی

 حســن یزدانــی آزادکار وزن 86 
کیلوگرم کشــورمان بــا دیوید تیلور 
رقیب آمریکایــی خود ابراز همدردی 
کرد.به گــزارش ایســنا، دیوید تیلور 
دارنده مدال طای کشــتی آزاد جهان 
در وزن 86 کیلوگرم، دوشنبه شب در 
 B e a t " جریان مسابقاتی تحت عنوان 
" که در شهر نیویورک  t h e  S t r e e t
برگزار شد، از ناحیه زانو با مصدومیت 
نســبتًا شدید روبرو شــد و به مسابقه 

ادامه نداد.
پس از این اتفاق حسن یزدانی قهرمان 
المپیــک و جهان و حریــف تیلور با 
انتشــار پیامی در صفحه اینســتاگرام 
امیــدوارم که  "دیوید  خود نوشــت: 
مصدومیتت جدی نباشد و دعا می کنم 

" که هرچه سریع تر بهبود پیدا کنی.
این اقدام یزدانــی، مورد توجه برخی 
کشتی دوســتان آمریکایی قرار گرفته 
و به ســتایش از حرکــت جوانمردانه 

یزدانی پرداخته اند.

معرفی سرمربی جدید 
تیم ملی فوتبال ایران تا 

3 روز دیگر
 رئیس فدراســیون فوتبال می گوید 
سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ظرف 
3 روز آینده به ایــران آمده و معرفی 
می شود. به گفته تاج، هزینه این مربی 

به صورت یورویی پرداخت می شود.
به گــزارش مهر، مهدی تــاج رئیس 
تعیین  در خصوص  فوتبال  فدراسیون 
تکلیف سرمربی جدید تیم ملی گفت: 
امیدوارم سرمربی جدید تیم ملی ظرف 
دو الی ســه روز آینده به ایران آمده و 

معرفی شود.
وی بــا بیان اینکه ســرمربی جدید تیم 
ملی خارجــی بوده و یکــی از مربیان 
مطرح دنیا است، افزود: اگر این سرمربی 
ظرف دو سه روز آینده معرفی شود، یک 
برند برای کشــور شده و نشان می دهد 
که تحریم ها هیچ تأثیری نداشــته و دنیا 

می خواهد با ایران مراوده داشته باشد.
تــاج درباره نحــوه پرداخــت هزینه 
ســرمربی جدید تیم ملــی فوتبال به 
صــورت یورویــی، گفــت: یکی از 
پیشنهادات فدراسیون فوتبال این بوده 
که تمامی حوزه هــا آرایش دفاعی به 

خود بگیرند.

ــأت جــودو همــدان   نایــب رئیــس هی
گفــت: ســه بانــوی همــدان بــا برتــری در 
ــه  ــان، ب ــودو جوان ــی ج ــابقات انتخاب مس

تیــم ملــی راه یافتنــد.
کبری کرمی اظهار داشــت: آرمینا بازافکن، 
مریــم بربــط و حدیث پلوئــی از همدان 
جودوکارانی هســتند که با درخشــش در 
مســابقات انتخابی بــه اردوی تیم ملی راه 

یافتند.
وی بیان کرد: دور جدید تمرینات تیم ملی 

بانوان در رده ســنی نوجوانان و جوانان با 
حضور 32 جــودوکار از 1۹ اردیبهشــت 
جاری در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان 

تهران برگزار می شود.
کرمی در گفت وگو با ایرنا اضافه کرد: این 
اردو در رده های سنی نوجوانان و جوانان 
تا روز جمعه 2۷ اردیبهشت ماه جاری ادامه 

می یابد.
وی یادآور شــد: در مسابقات انتخابی تیم 
ملی مریم بربط در وزن منهای ۷0 کیلوگرم 

اول شــد، آرمینــا بازافکــن در منهای 48 
کیلوگرم، حدیــث پلویی در وزن به اضافه 
۷8 کیلوگــرم همراه زهــرا خانیان در وزن 
منهای 63 کیلوگرم عنوان ســوم را کسب 

کردند.
نائب رئیس هیأت جودو همدان خاطرنشان 
کرد: به جز زهــرا خانیان که به اردوی تیم 
ملی دعوت نشده است، ســایر نفرات در 
مســابقات بین المللــی در اردوی تیم ملی 

آماده سازی حاضر می شوند.

 تنها یــک نماینده از تیم های ایرانی موفق 
به عبور از مرحله گروهی و صعود به مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان شــد تــا بدترین نتیجه 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آســیا برای 
چهارمین بار در شــکل جدید این مسابقات 

رقم بخورد.
به گزارش ایســنا، بازی هــای پنجم مرحله 
گروهی فصل 201۹ لیگ قهرمانان آســیا در 
منطقه غرب برگزار شــد و صعود ذوب آهن 
به دور بعدی این رقابت ها مســجل شــد. با 
حذف اســتقال و پرسپولیس در این مرحله، 
تیم علیرضا منصوریــان تنها نماینده ایران در 
مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 

خواهد بود.
از ســال 200۹ که شکل جدید لیگ قهرمانان 
آســیا تغییر کد و از هر گروه 2 تیم به مرحله 
بعد صعــود می کردنــد، این بدتریــن آمار 
نمایندگان فوتبال ایران در آسیا است که برای 
چهارمین بار اتفاق افتاد. پیش از امســال، در 

ســال های 2014، 2013 و 200۹ ایــن اتفاق 
بــرای تیم های ایرانی رخ داده بود. در ســال 
200۹ این پرسپولیس بود که توانسته بود تنها 
نماینده سربلند ایران در دور گروهی باشد. در 
سال 2013 اســتقال توانست به دور حذفی 
صعود کند و ســال 2014 نیــز نوبت فوالد 
خوزستان بود که تنها نماینده ایران در مرحله 

حذفی این رقابت ها باشد.
ذوب آهن شکست ناپذیر منصوریان، در آسیا 
در گروهی که شامل تیم های الزورا ی عراق، 
النصــر عربســتان و الوصل امارات می شــد 
توانست صعود کند. پرسپولیس و استقال که 
دیگر نمایندگان ایران بودند قافیه را به رقبای 
قدرتمند و متمول خود باختند و در حالی که 
هنوز یک بازی به پایــان دور گروهی مانده 

حذفشان از این مسابقات قطعی شد.
در این بین استقال و پرسپولیس با 5 صعود 
رکورددارند و پــس از آن نیز ذوب آهن با 4 
و ســپاهان با 2 صعود بــه مراحل حذفی در 

رده های بعدی قــرار دارند. همچنین تیم های 
تراکتورســازی، نفت تهران، فوالد خوزستان، 
مس کرمان و استقال خوزستان نیز هر کدام 

یک بار موفق به صعود از گروه خود شده اند.
■ لیســت تیم های صعود کــرده ایرانی به 
مرحله حذفی از سال ۲۰۰۹ در شکل جدید 

لیگ قهرمانان آسیا:
سال 200۹: پرسپولیس

سال 2010: مس کرمان، ذوب آهن و استقال
سال 2011: سپاهان و ذوب آهن

سال 2012: استقال، سپاهان و پرسپولیس
سال 2013: استقال

سال 2014: فوالد خوزستان
سال 2015: پرسپولیس و نفت تهران

سال 2016: تراکتورسازی و ذوب آهن
سال 201۷: پرســپولیس، استقال و استقال 

خوزستان
سال 2018: پرسپولیس و استقال

سال 201۹: ذوب آهن

تکرار بدترین نتیجه تیم های ایرانی 
در لیگ قهرمانان در 11 سال اخیر

3 بانوی همدانی 
به تیم ملی جودو راه یافتند

سامانه قضایی 
فدراسیون فوتبال 
راه اندازی می شود

 طرح راه اندازی سامانه قضایی فوتبال در 
نشست کارگروه حقوقی قضایی فدراسیون 
فوتبال با حضور رئیس فدراســیون فوتبال 

مورد بررسی قرار گرفت.
به گزار ش ایرنا؛ امیرحســین اظهار داشت: 
در راســتای بهینه ســازی فرآیندهای کاری 
فدراســیون فوتبال طرح راه اندازی سامانه 
هوشمند قضایی فدراسیون فوتبال امروز در 
کارگروه حقوقی قضایی مطرح شــد که می 

تواند طرح بسیار موثری باشد.
وی افزود: بر مبنای این طرح رســیدگی به 
تمامی موضوعات و پرونده های قضایی به 

شــکل یک پارچه و الکترونیک در دستور 
کار قــرار می گیرد. همچنیــن دیگر نیازی 
به مراجعه حضوری اربــاب رجوع و حتی 
حضور در بانک هــا نخواهد بود که به این 
شکل تمامی مراحل غیر حضوری انجام می 

شود.
حســینی خاطرنشــان کرد: در واقع تکریم 
ارباب رجوع، یکپارچه سازی تمامی بخش 
ها و فعالیت های این حوزه همچنین تسریع 
رسیدگی از جمله موارد و فواید اجرای این 

طرح است.
عضو شــورای فناوری اطاعــات در پایان 
گفــت: مقرر شــد پــس از بررســی های 
کارشناســی و اجرایی طرح تکمیلی جهت 
تصمیم گیری نهایی مورد بررسی قرار بگیرد 
و با تایید و تصویب هیأت رئیسه فعالیت این 

سامانه آغاز شود.



بنیامین بهادری از 
آنتن جا ماند!

 برنامه »ماه ماه« بر اســاس آنچه روابط عمومی 
ســازمان صدا و ســیما اعام کرده بود، قرار بود با 
اجرای بنیامین بهادری به جای »ماه عســل« قبل از 
افطار پخش شود، اما در پی اعام این خبر، شبکه سه 

ســیما با انتقادهایی مبنی بر سلبریتی محوری همراه 
شد و در نهایت مدیران این شبکه تصمیم به خارج 

کردن برنامه »ماه ماه« از کنداکتور شبکه سه کردند.
بنیامین بهادری برای دومین با اســت از اجرای یک 
برنامه تلویزیونی بــاز می ماند. پیش از این هم قرار 
بود اجرای برنامه »تب تــاب« را بر عهده بگیرد اما 
در نهایت روی آنتن نرفت. پس از اعام خبر اجرای 
»ماه ماه« توســط بنیامین، ایــن خواننده از هر گونه 

اظهار نظر و تأیید خبر خوداری کرد.
اجرای بنیامین بهادری در نخستین شب رمضان روی 
آنتن نرفت و »ماه ماه« از کنداکتور شــبکه سه خارج 
شد. با وجود اعام رسمی تلویزیون به منظور اجرای 
برنامه پیش از افطار شبکه سه توسط بنیامین بهادری، 
این برنامه در نخســتین شب ماه رمضان روی آنتن 

نرفت.
سال های گذشته همواره »ماه عسل« از یک روز قبل 

از ماه رمضان روی آنتن می رفت.
برنامه »ماه ماه« به تهیه کنندگی سید علی احمدی قرار 
بود در 30 قســمت ۷0 دقیقه ای ویــژه برنامه افطار 
شبکه سه سیما باشد و به صورت زنده پخش شود.
ایــن ویژه برنامه گفت وگو محور بنا بوده با رویکرد 
مثبت نگری، مهربانی، امیدبخشی و تمرکز بر مقوالتی 
چون ایثار، از خودگذشــتگی و بخشش، هر شب از 

ساعت 1۹ تا حوالی اذان مغرب روی آنتن باشد.
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کاهش میزان بروز آسیب ها و تصادفات 
در ماه مبارک رمضان

 بررســی های یک پژوهش دانشــگاهی درباره رابطه ماه مبارک 
رمضان با میزان بروز تصادفات و دیگر آســیب ها و مقایسه آن نشان 

می دهد که میزان بروز تصادفات در این ماه کاهش می یابد.
به گزارش  مهر ، بر اســاس این نتایج این پژوهش، اگر چه میانگین 
میزان بروز تصادفات و دیگر آســیب ها و حوادث بین زنان و مردان 
در ماه هــای رمضان و غیر رمضان دارای تفاوت معناداری نیســت، 
میانگین این آسیب ها در ماه های غیر رمضان بیشتر از ماه های رمضان 

است.
همچنین میزان بروز آسیب ها در زنان نسبت به مردن هم در ماه مبارک 

رمضان و هم در ماه های غیر رمضان کمتر است.

ناسا با ابزار جدید گازهای گلخانه ای را 
رصد می کند

 ناســا ابزار جدیدی را به ایســتگاه فضایی بین المللی ارسال کرده 
تا انتشــار گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین را رصد کند.به گزارش 
مهر ، ناســا ابزاری به فضا فرستاده تا تغییراتی را رصد کند که به دلیل 
 O r b i t i n g فعالیت های انسانی در اتمسفر زمین به وجود آمده اند.ابزار 
O-3 چشــم اندازی جدید  CO Ca ۳ یا  r b o n  O b s e r v a t o r y
از چرخه کربن زمین را برای مطالعات فراهم می کند. این ابزار میزان دی 
اکسید کربن در دریا و خشکی را از ایستگاه فضایی بین المللی بررسی 
می کند.این ابزار پس از طلوع خورشید تا غروب آن فرایند اندازه گیری 
O-3 جایگزین نمونه قبلی خود یعنی  CO را انجام می دهد. در حقیقت 
O-2 می شود که در سال 2014 میادی به آسمان ارسال شده بود. CO

آمریکا سریع ترین ابررایانه جهان را می سازد
 دو شــرکت ای ام دی و کــری با همکاری یکدیگر ســریع ترین 
ابررایانه جهان را برای اســتفاده دولت امریکا تولید خواهند کرد. این 

ابررایانه که فرانتیر نام دارد تا سال 2021 ساخته می شود.
به گزارش  مهــر ، قدرت پردازش این ابررایانــه به 1.5 اگزافاپس 
می رســد که برابر با 1.000.000.000.000.000.000 محاسبه در هر 
ثانیه اســت.وزارت انرژی آمریکا ســفارش دهنده این ابررایانه است 
و قصد دارد از آن برای انجام برخی محاســبات پیشــرفته در حوزه 

تحقیقات هسته ای و تغییرات آب و هوایی استفاده کند.
این پهپاد به اندازه دو زمین بســکتبال )در حدود 680 متر مربع( فضا 
اشغال می کند و از 145 کیلومتر کابل برای سیم کشی آن استفاده شده 

است. هزینه تولید این ابررایانه 600 میلیون دالر برآورد شده است.

اثر هنری فضایی 1/1 میلیون پوندی 
در فضا گم شد

 یک اثر هنری که با هزینه 1.1 میلیون پوند ساخته شده بود و همراه 
ماهواره ای به فضا ارســال شده بود، به دلیل تعطیلی 6 هفته ای دولت 
آمریکا و قطع ارتباط با ماهواره حامل آن در فضا گم شــده اســت.به 
گزارش ایسنا ، نخستین اثر هنری که به فضا ارسال شد به دلیل تعطیلی 
دولت آمریکا گم شــده اســت. در اوایل ماه دسامبر موشک فالکون ۹ 
 O r b i t a l اسپیس ایکس تعدادی ماهواره کوچک و یک اثر هنری به نام 
Reflector متعلــق به موزه ایالت نــوادا را به فضا برد.این اثر هنری 
طوری طراحی شــده بود تا پس از خارج شدن از ماهواره حامل آن، به 
شکل یک بالن الماس شکل باز شود و نور خورشید را به زمین منعکس 
کند. اثر هنری مذکور با چشم غیر مسلح از روی زمین قابل مشاهده بود.

هاتگرام و طالگرام به زودی مستقل 
می شوند

 دبیر شــورای عالی فضای مجازی با اشــاره به آخرین وضعیت 
نســخه های فارســی تلگرام و حذف آنها از گوشــی کاربران توسط 
گوگل، گفت: هاتگرام و طاگرام به زودی اســتقال خود را از شبکه 

تلگرام اعام می کنند.
به گزارش  مهر، ابوالحســن فیروزآبادی گفت: مجوز فعالیت این پیام 
رسان ها توســط قوه قضائیه به مرکز ملی فضای مجازی اباغ شد و 
تداوم فعالیت آنها نیز به پهنای باند نیاز داشت که وزارت ارتباطات بر 
اســاس مجوز قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی، این پهنای باند 
را در اختیار آنها گذاشت.فیروزآبادی گفت: اعدادی که برای حمایت 

دولت از این پیام رسان ها اعام می شود، صحت ندارد.

حمایت ویژه از تولید فیلم کوتاه
 رئیس انجمن ســینمای جــوان همدان از ارائه 
کمک های مالی باعوض به تولید فیلم کوتاه خبر 
داد و گفت: امســال به صــورت ویژه از فیلم های 

کوتاه حمایت می کنیم. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی همــدان حبیــب حیــدری اظهــار 
فیلمنامه هــای  تواننــد  مــی  فیلمســازان  کــرد: 
فاخــر و ارزشــمند خــود را بــرای داوری بــه 

ــد. ــه کنن ــوان ارائ ــینمای ج ــن س انجم
وی با اشاره به تشــکیل شورای پیچینگ تولید در 
همــدان گفت: ایده ها و طرح های فیلم ســازان در 
این شورا بررسی و برترین ها برای تولید و حمایت 

گزینش می شوند.
رئیس انجمن سینمای جوان گفت: فیلم های برتر 
از مراحــل ابتدایــی تولید تا پایان ســاخت تحت 
مراقبت این شــورای تخصصی هستند و از 10 تا 
500 میلیون ریال کمک مالــی باعوض بهره مند 

می شوند.
حیدری یادآوری کرد: این کمک های مالی توسط 
انجمن ســینمای جوان ایران بــا هدف حمایت از 
تولید فیلــم کوتاه به فیلمنامه های واجد شــرایط 

پرداخت می شود.
وی مهــرداد زاهدیان، مجید بزرگر، مجید گرجیان، 
بردیا یادگاری و امید وفایی را پنج عضو شــورای 
پیچینگ در همدان اعام کرد و گفت: این شــورا 
برای نخســتین بار در این اســتان راه اندازی شده 

است.
حدود پنجاه فیلمســازهمدانی در زمینه تولید فیلم 

کوتاه فعالیت دارند.
پیچینگ فرایندی اســت که ایده  پرداز را به جذب 
ســرمایه برای تولید و ساخت ایده اش امیدوار می 

کند.
در فراینــد پیچینگ، ارایه  دهندگان باید درباره ایده 
هایشــان صحبت کنند تا ســرمایه  گــذار بتواند با 
درنظر گرفتن عوامل موفقیت آن طرح، سرمایه  اش 
را در اختیار تولیدکننــده قرار ده؛ بنابراین پیچینگ 
می تواند اتفاق سرنوشــت  سازی برای ایده  پرداز و 

تولیدکننده باشد.

بایدها و نبایدهای حضور گردشگران 
در مناطق حفاظت شده

 معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان اظهار داشت: 
افزایش چشمگیر حضور گردشگران در مناطق حفاظت شده همزمان با 

فصل زاد و ولد حیات وحش آسیب زا است.
مهــدی صفی خانی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: زاد و ولد گونه های 
حیات وحش از دهم یا پانزدهم اردیبهشت بستگی به شرایط اقلیمی منطقه 

آغاز می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به زیبایی طبیعت در فصل اردیبهشــت شــمار 

درخواست ها برای بازدید از مناطق حفاظت شده افزایش می یابد.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت استان همدان اظهار داشت: 
پیش از ماه مبارک رمضان با هجمه زیادی درخواســت برای حضور در 
مناطق حفاظت شــه مواجه بودیم که با حضــور گروهی در این مناطق 
موافقت نشد.صفی خانی ادامه داد: چرا که حضور گردشگران و طبیعت 
گردان در این مناطق و ایجاد و سر و صدا به حیوانات استرس وارد کرده 

و زاد و ولد آنها را با مشکل مواجه می کند.
وی درباره صدور مجوز شکار نیز توضیح داد: حدود چهار سال است که 

برای پستانداران و چهارپا پروانه شکار صادر نشده است.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان ادامه داد: صدور 
مجوز شــکار پرندگان نیز از مهر ماه آغاز و تا اسفند ادامه دارد هزر چند 

چندسالی است که در این زمینه هم پروانه ای صادر نشده است.
صفــی خانی درباره تردد محیط بانان با خودرو و تاثیر آنان در اســترس 
حیات وحش اظهار داشت: زاد و ولد گونه ها در مناطق پایین دست نیست 

بلکه در ارتفاعات و البه الی سخره ها صورت می گیرد.
وی ادامه داد: محیط طبانان در مناطق پایین دست با خودرو و موتورسیکلت 
تردد دارند و وسایل نقلیه امکان تردد در ارتفاعات را ندارند.استان همدان 
دارای 6 منطقه حفاظت شده و 11منطقه شکار ممنوع است؛ همچنین طبق 
مطالعات صورت گرفته در ســه دهه اخیر، 40 گونه پستاندار، 181گونه 
پرنده، 43 گونه خزنده، 3۹ گونه ماهی و چهارگونه 2 زیست در این استان 

شناسایی شده است.

معاون گردشگری تاکید کرد
تخصص در گردشگری و فناوری های نوین، 

ضرورت موفقیت استارتاپ ها
 معاون گردشگری کشــور بر ضرورت آشنایی و تجهیز همه فعاالن 
حوزه گردشگری به فناوری های نوین برای ماندگاری در این بازار رقابتی 
تاکید کرد. به گزارش مهر ولی تیموری گفت: با توجه به اینکه در حوزه 
کســب و کارهای جدید گردشــگری در حال حرکت به سمت استفاده 
حداکثری از آی ســی تی، شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و فناوری 
و استارتاپ هستیم، همه دست اندرکاران این صنعت باید به فناوری های 
نوین مسلط شوند در غیر این صورت از گردونه رقابت حذف خواهد شد.

او افزود: در بحث استفاده از فناوری های نوین در گردشگری چالش هایی 
وجود دارد که به نظر می رســد فعالیت هایی از جنس دانشگاه می تواند به 
حل آنها کمک کند. معاون گردشــگری گفت: به نظر می رسد دانشگاه ها 
می توانند برای ورود موفق اســتارتاپ ها به حوزه گردشــگری رویکرد 
مهارتی و تلفیق این دو را مد نظر داشــته باشند و در برنامه های آموزشی 

خود لحاظ کنند.
او با تاکید به نقش اقتصادی و اشــتغالزایی گردشــگری در شرایط فعلی 
افزود: تنها راهی که با وجود فشارهای موجود در ابعاد بین المللی و داخلی 
می تواند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند گردشگری است؛ چنانکه 
در سال گذشــته 52 درصد گردشگر ورودی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش داشــت؛ در بعد داخلی نیز در ایام نوروز با رشد بیش از 5/5 

درصد سفر مواجه بودیم.

■ حديث:
پيامبراکرم )ص(:

ماهی است که آغاز آن رحمت ، ميانه آن آمرزش و پايان آن اجابت ]دعا[ و 
آزادی از آتش است .   
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■ دوبيتي:
که هر چه ديده بيند دل کند ياد زدست ديده و دل هر دو فرياد  

زنم بر ديده تا دل گردد آزاد بسازم خنجری نيشش ز فوالد  

طرح روز

طرح: فريبا عزيزی

باباطاهر

سینـما

■ قد  س................................ . تگزاس- چهارانگشت
■ قد  س2......................... غالمرضا تختی-پيشونی 

سفيد - متری شيش و نيم-چهارانگشت
........................ زندانی ها-  ژن خوک ■ فلسطين1 
فلسطين 2.................................. متری شيش و نيم

■ سينما کانون.........پيشونی سفيد - ژن خوک 
- قانون مورفی

■بهمن مالير. ...........زندانيها-متری شيش و نيم
■ آزادي تويســرکان-  پيشــونی سفيد - متری 

شيش و نيم-چهارانگشت

 پیگیر ایجاد خوشــه فرش در همدان هســتیم 
تا عجین شــدن نام صنعت و هنــر فرش را به نام 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین  تا همیشه زنده 

نگه داریم .
حمیدرضا فروزان احسن مدیر مجتمع قالی و گلیم 
فروزان احســن با عنوان این مطلب گفت : استان 
همدان یکی از مناطق با اهمیت قالی بافی ایران از 
لحاظ کمیت و تعداد اســت و در آن بیشــتر از هر 
منطقه دیگر ایران فرش بافته می شود. بیشتر فرش 
های آن بــه صورت تجارتی و متوســط بافته می 
شــود از جمله قالیچه های دو ذرعی درشت بافت 
و ارزان قیمتــی که در بازار اصطاحا به نام موصل 
شــهرت یافته اند. در میان انبوه تولیدات این استان 
گاهی نیــز به فرش های مرغوبی که تحت نظارت 
واحدهای شرکت سهامی فرش ایران بافته شده اند 
برمی خوریم.  وی گفت : خوشه ای شدن صنعت 
یک مدل نوین بر ای توسعه منطقه ای است که از 
یک دهه قبل در دســتور کار برنامه ریزان توســعه 
قرار گرفته اســت موجب ایجــاد صنایع همگن و 

اشتغال در استان های مختلف قرار گرفت 
فروزان احســن ادامه داد : این مدل نوین به دنبال 
هم افزایی و اثرات خوشه ها بر یادگیری، نوآوری 
و تحریک توســعه اقتصادی اســت و موجب می 
شــود تجربیات و امکانات اندک با هم جمع شده 
و نیروی قابل توجهی برای پیشــرفت منطقه ایجاد 

شود.
وی در ادامه به مغفول ماندن پشــم ریســی سنتی 
در روســتاهای دارای ظرفیت همدان اشاره کرد و 
گفت : درصدد هســتیم فرآینــد پیگیری ثبت ملی 
پشم ریســی در روســتاهای همدان را  بتوانیم به 
میراث فرهنگی پیشــنهاد دهیم چرا که با حمایت 
این ارگان و ثبت ملی شــدن پشم ریسی یک رشته 
هنری صنایع دستی در همدان که در خاطر همگان 

رو به فراموشی است احیا خواهد شد 
فروزان احسن گفت : قالیبافان چیره دست همدان 
با استفاده از پشــم های ظریف و براق گوسفندان 
محلی و رنگ هایی که بیشتر از منابع گیاهی تامین 
می شــوند فرش های بادوام و نسبتا جالبی را در 

حداکثر تولید به بازار داخل و خارج می فرستند.
وی همچنین عنوان کرد : در گذشته هایی نه چندان 
دور کناره هایی با رنگ طبیعی و از پشــم شتر در 
همــدان بافته می شــد که برای مفــروش نمودن 
راهروهای تنگ و تاریک ســاختمان های اروپایی 
مناسبت فراوانی داشت. ولی امروزه به لحاظ عدم 
تولید پشم شتر ، بافت این نوع فرش ها به بوته ی 

فراموشی سپرده شده است.
گفتنی اســت ؛ فرش های همدان در ســبک های 
منحنی و شــاخه شکسته و گاهی هندسی و اغلب 
با طرح های ترنج دار ، دســته گل ، بته ای ، بندی 
دسته گل ، هراتی ، ایلیاتی و ظل السلطان بافته می 
شوند. طرح های آن از منطقه ای به منطقه ی دیگر 
تغیر می کند. به این ترتیب در شهرها و دهاتی که 
در مجاورت اســتان مرکزی هستند نقشه ها تحت 
تاثیر طرح های آن اســتان قرار می گیرد. در مراکز 
قالی بافــی مجاور بیجار و زنجــان بافت فرش با 
الهام از طرح های کردی مطابق نقشه های متداول 
در این مراکز تغیر حالــت می دهند. این فرش ها 

گاهی نیز از نظر طرح با فرش های مشهد و کرمان 
اندکی شــباهت پیدا می کنند که ماک تشــخیص 
آنهــا در این موارد گره های بــه کار رفته و رنگ 
های مصرفی و سایر ویژگی های بافت است. بافته 
های همدان بیشتر یک پوده و از نوع پر گوشت و 
ضخیم و بــادوام بوده و گره های آن از نوع ترکی 
است. فرش های همدان با نقشه های ساده و رنگ 
هایی که بیشــتر منشــا گیاهی دارند در زمینه های 
قرمز ، ســرمه ای ، بژ و سایر رنگ های کاسیک 
بافته می شــوند. امید آنکه با ایجاد خوشه فرش و 
احیای پشم ریســی فرش همدان در خاطر تاریخ 

ماندگار شود .

خوشه فرش همدان در دست پيگيری 

احیای پشم ریسی احیای میراث فرش

 رئیس باغ موزه دفاع مقدس 
اســتان همدان گفت: بــا توجه 
به نقش ارزشــمند خانم دباغ در 
ایام جنگ تحمیلی، نقش برجسته 

خواهر دباغ رونمایی می شود.
به  اشــاره  با  الهی تبــار  خلیــل 
شهید  یادواره  مراســم  برگزاری 
محمود شهبازی در همدان گفت: 
در روز دوم خرداد به مناســبت 
محمود  شــهید  شهادت  سالروز 

شهبازی مراسم یادواره این شهید بزرگوار در همدان 
برگزار می شــود.وی در ادامه با بیان اینکه مراســم 
زیارت عاشــورای مشــترک بین نیروهای مسلح و 
کارمندان دولت نیز در این روز برگزار خواهد شد، 
افزود: در روز پنج شــنبه دوم خــرداد در باغ موزه 
دفاع مقدس، مراسم قرائت زیارت عاشورا با حضور 
کارکنان نیروهای مســلح و کارمندان دولت در کنار 

شهدای گمنام باغ موزه برگزار می شود.
رئیس باغ موزه دفاع مقــدس همدان در گفت و گو 

با ایســنا، بــا بیــان اینکه خانم 
دباغ در طــول دوران انقاب و 
جنگ تحمیلی نقش ارزشمندی 
داشــتند، اظهارکرد: در روز دوم 
خــرداد و همزمــان بــا قرائت 
نقش  یادمان  از  زیارت عاشورا، 
برجسته "خواهر دباغ" در استان 

رونمایی می شود.
گفتنی اســت؛ شــهید محمود 
شــهبازی  در اسفند سال 135۹ 
به فرماندهی ســپاه پاسداران استان همدان منصوب 
شــد و تا قبل از تشکیل تیپ 2۷ با همین مسئولیت 
در نبردهای جبهه غرب همچون بازی دراز 2 و 3 و 

مطلع فجر حضور داشت.
وی در دی ماه 1360 به همراه چند تن از پاسداران 
سپاه اســتان همدان به جنوب هجرت کرد و از بدو 
تشــکیل تیپ 2۷ محمد رســول اهلل در سمت قائم 
مقام فرماندهی تیپ منصوب شــد و اندکی پیش از 

آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید.

رئیس باغ موزه دفاع مقدس استان همدان:

نقش برجسته مرضیه دباغ رونمایی می شود


