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بیت کوین 
هدف بعدی 
تحریم های
 آمریکا!

نگاهی به
 آمار و ارقام
کنکور50 ساله

۴5 هکتار از 
مراتع همدان در 
آتش سوخت

با یک پنجم آرا 
نماینده مجلس 
می شوند

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام
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تأملی بر تاکید دوباره 
استاندار بر استفاده

 از رسانه ها 
 اخیــرا اســتاندار همدان در شــورای 
برنامه ریزی و توسعه استان ضمن تاکید بر 
اینکه  اصحاب رسانه استان دغدغه توسعه 
دارنــد، از مدیران اجرایی خواســته که از 
فرصت خوب رســانه های استان در جهت 
ارائه عملکرد اقدامات اســتفاده کنند.اینکه 
رسانه های استان برای توسعه استان دغدغه 
جدی دارند، موضوعی اســت که با توجه 
به تجربــه گذشــته و ورود جدی فعاالن 

رسانه ای استان ...

يادداشت

2

افزایش قیمت محصوالت 
لبنی منجر به کاهش 
مصرف آن شده است

 گرانــی سرســام آور قیمــت انــواع 
محصــوالت لبنی توســط کارخانجات و 
اخیر  هفته هــای  در  محلی  تولیدی هــای 
موجب حذف تدریجــی خرید و مصرف 
چنین محصوالت ضروری از برنامه غذایی 
خانواده ها شــده اســت.به گفته منابع آگاه 
در کارخانه شــیر پاســتوریزه پگاه همدان 
در حال حاضر به علــت افزایش 23تا 25 
درصدی قیمت فروش محصوالت لبنی در 

کارخانجات کشور...

حقابه تاالب آق گل پیگیری می شود
3
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

کانال خبری                

 در تلگرام
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هالل احمر استان مجوز تأسیس 
پایگاه جامع پشتیبانی غرب کشور را گرفت
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ثبت4 اثر همدان 
در فهرست 
میراث ناملموس کشور

 رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی 
به شکایات مردمی شورای اسالمی شهر 
همدان گفــت: هدف از تشــکیل این 
کمیسیون، پیدا کردن راهکاری منطبق بر 
قوانین و سیاست های شورای شهر است 
تا حق هیچ یک از طرفین )شهرداری و 

شهروندان( تضییع نشود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی 
شــهر همدان؛ مریم روانبخش در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای تحقق 
حقوق مردم و شهرداری، درخواست ها 
و شکواییه هایی که از طرف شهروندان، 
شهرداری، ادارات، احکام صادره قضایی 

و... به حوزه شــورای شــهر ارســال 
می شــود، کمیسیون حقوقی و رسیدگی 
به شــکایات مردمی شــورا با تشکیل 
کارگروهــی از کارشناســان حقوقی و 
به موضوعات رســیدگی  شهرســازی 
و نهایتــاً تصمیمات خــود را در قالب 
کمیســیون حقوقی و صحن شــورا به 
ســمع ونظر دیگر اعضای شورای شهر 

به منظور تصمیم گیری، می رساند.
وی افزود: ارائه مشاوره های حقوقی به 
شهروندان از ســوی مشاوران و دبیر و 
رئیس کمیسیون حقوقی از دیگر وظایف 
این کمیسیون تخصصی بوده که موجب 

شده است بسیاری از مشکالت آنها در 
حوزه شــهرداری حل شــود؛ از سوی 
دیگر پرونده هایی که مسیرهای طوالنی 

و زمان بری داشته اند، به حداقل برسد.
روانبخــش بیان کــرد: در هر صورت 
رسالت این کمیســیون حقوقی، احقاق 
حق و مطالباتی اســت که برای هر دو 
طرف شــهرداری و مودیان بــه انجام 
می رســاند، همچنین برخی از پرونده ها 
و شــکواییه ها موجب شده که به علت 
راهکار حقوقی و گــردش کار صحیح 
از بیــن رفتن حق و حقوق شــهرداری 
جلوگیری شود و عکس این موضوع نیز 

صادق است.
وی ادامه داد: فعالیت این کمیســیون 
در برخــی از پرونده هــا که موجب 
از شهروندان  برخی  در حِق  اجحاف 
می شــد، جلوگیری کرده اســت؛ از 
ایــن رو هدف از ارائــه راهنمایی ها 
رعایت  کمیسیون  این  مشاوره های  و 
از تضییع حقوق  عدالت و جلوگیری 
اســت و کمیســیون حقوقی  طرفین 
شــورا وظیفه دارد که در چهار چوب 
قوانیــن راه حل حقوقــی برای رفع 
و  شــهروندان  مابین  فی  مشــکالت 

کند. پیدا  شهرداری 

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر همدان:
به دنبال راهکار قانونی برای احقاق حقوِق شهرداری 

و شهروندان هستیم

دستور 
رحمانی فضلی در 
مورد قطع برق 
دستگاه های 
پر مصرف

 وزیر کشــور خبــر داد: با هماهنگی 
وزیر نیرو، برق دســتگاه ها و مؤسساتی 
که دمای 25 درجه ســانتی گراد را روی 
سامانه های سرمایشی خود تنظیم نکنند، 
از ساعت ۱ بعد از ظهر قطع خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی 
با توجه به استقرار هوای گرم در سراسر 
کشــور و ضرورت کنترل مصرف برق، 
کنترل جــدی مصرف در دســتگاه ها و 
مؤسســات دولتی و غیر دولتی و ادارات 

مختلف را مورد تأکید قرار داد.
وزیر کشــور گفت: برای پیشــگیری از 
قطع برق و در راســتای هماهنگی های 
به عمل آمده با وزارت نیرو دســتور داده 
شد، برق دستگاه هایی که دمای 25 درجه 
سانتی گراد را روی سامانه های سرمایشی 
خود تنظیم نکنند، از ساعت ۱ بعد از ظهر 
قطع شود.وی افزود: همچنین به استاندار 

تهران دســتور داده شــد؛  بــا همکاری 
وزارت نیــرو، روند نظارتــی ویژه ای را 
برای تضمیــن تحقــق صرفه جویی در 
ادارات مختلــف به نحوی که حداقل ۱۰ 
درصد کاهش مصرف را در پی داشــته 
باشد، سامان دهد و وزارت نیرو موظف 
به گزارش هفتگی چگونگی مصرف برق 

و اجرای مصوبه خواهد بود.
رحمانی فضلــی همچنین خاطر نشــان 
کرد: به جز ۴ اســتان خوزستان، بوشهر، 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان که پیش 
از این به دلیل شرایط خاص دمای هوا، با 
تغییر ساعات کار در آن استان ها موافقت 

شده است، در ســایر استان ها، از جمله 
تهران، به منظور حفظ کیفیت ارائه خدمت 
بــه مردم و مراجعــان، هرگونه تغییر در 

ساعت کار ادارات، ممنوع است.
وزیر کشــور در پایان گفت: کمیســیون 
ویژه ای در استانداری تهران با عضویت 
مستقر  ذیربط  های  دســتگاه  نمایندگان 
و روند کاهش مصــرف برق در ادارات 
و دســتگاه های اجرایی و غیر اجرایی را 
کنترل خواهد کرد و ضمن نظارت ویژه 
و پیگیری روش مند برای کاهش مصرف، 
برخورد قانونی با دستگاه های متخطی از 

این تصمیمات را دنبال خواهد کرد.

برای رهایی از مشکالت 

»پاس«هیأت مدیره

 قوی و مستقل می خواهد

کشت سیب زمینی و یونجه همه آب ها را می بلعد

هشدار برای مرگ تمدن همدان
■ رئیس سازمان محیط زیست در شورای اداری استان 

خواستار صرفه جویی آب و تغییر کشت شد
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خبر

تأملی بر تاکید دوباره استاندار 
بر استفاده از رسانه ها 

ــعه  ــزی و توس ــورای برنامه ری ــدان در ش ــتاندار هم ــرا اس  اخی
ــر اینکــه  اصحــاب رســانه اســتان دغدغــه  ــد ب اســتان ضمــن تاکی
توســعه دارنــد، از مدیــران اجرایــی خواســته کــه از فرصــت خــوب 
ــتفاده  ــات اس ــرد اقدام ــه عملک ــت ارائ ــتان در جه ــانه های اس رس

کننــد.
ــدی  ــه ج ــتان دغدغ ــعه اس ــرای توس ــتان ب ــانه های اس ــه رس اینک
دارنــد، موضوعــی اســت کــه بــا توجــه بــه تجربــه گذشــته و ورود 
جــدی فعــاالن رســانه ای اســتان در ســال های اخیــر بــه موضوعــات 

مرتبــط بــا توســعه اســتان، کامــال روشــن و قابــل فهــم اســت.
ــف  ــکل های مختل ــه ش ــانه ب ــاب رس ــتمر اصح ــای مس تالش ه
اعــم از اطالع رســانی، تحلیــل، تهیــه گزارش هــای مبســوط ، ارائــه 
ــای  ــا و طرح ه ــد برنامه ه ــران، نق ــه مدی ــنهادی ب ــای پیش راهکاره
ــع  ــع موان ــتان و رف ــعه اس ــتای توس ــی در راس ــی و .... همگ اجرای

ــوده اســت . موجــود ب
نکتــه مهم تــر امــا بخــش دوم اظهــارات مدیــر ارشــد اســتان اســت 
کــه بــر همراهــی و تعامــل مدیــران بــا اصحــاب رســانه و اســتفاده 
ــده  ــد ش ــعه تاکی ــت توس ــانه ای در جه ــت رس ــری از ظرفی حداکث

اســت.
اهمیــت ایــن موضــوع بیشــتر از آن جهــت اســت کــه بدانیــم، نقــش 

رســانه ها در توســعه بی بدیــل و بســیار تاثیرگــذار اســت. 
ــه  برهمیــن اســاس رســانه بخــش مهمــی از توســعه اســت؛ به گون
ــی  ــا حت ــص و ی ــعه محور ناق ــای توس ــدون آن حرکت ه ــه ب ای ک

ابتــر خواهــد مانــد.
بــا ایــن اوصــاف اســتفاده از ظرفیــت رســانه ای در جهــت توســعه، 
رســالتی مهــم بــرای مدیــران اســت کــه هیچــگاه نبایــد از آن غفلــت 

. د شو
تاکیــد اســتاندار همــدان بــر موضــوع رســانه نیــز در همین راســتا قابل 
ارزیابــی اســت؛ ضمــن اینکــه طــرح چنیــن موضوعــی از طــرف مدیر 
ارشــد اســتان در شــرایط فعلــی هــم اهمیــت آن را می رســاند و هــم 
می توانــد تلنگــری بــه مدیــران اجرایــی دســتگاه های مختلــف باشــد 
کــه در بحــث تعامــل بــا رســانه ها و اســتفاده از ظرفیــت آنهــا بــرای 

توســعه تــالش بیشــتری داشــته باشــند.  
بــه هرحــال تاکیــد دوبــاره شــاهرخی بــر اســتفاده از رســانه ها هــم 
ــانه  ــوزه رس ــه ح ــتان ب ــد اس ــر ارش ــام مدی ــی از اهتم ــانه خوب نش
ــدی در اســتان باشــد کــه  ــد نقطــه آغــاز رون اســت و هــم می توان
دســتگاه های اجرایــی اســتان توجــه بــه رســانه ها و تعامــل ســازنده 

بــا اصحــاب رســانه را در اولویــت  قــرار دهنــد.

۱-شورای اداری استان باز هم تبدیل به محلی برای ماراتن سخنرانی 
شده است. گویا عالقه روز افزون نمایندگان استان به سخنرانی در هر 

جلسه ای دلیل این ماراتن بوده است.
گفتنی است مجمع نمایندگان استان که همواره از وحدت دم می زنند 
برای تعیین یک سخنران در جلساتی که اکثر نمایندگان حضور دارند، 
به جمع بندی نرســیده اند و حاضرین در جلســات مجبور به تحمل 
سخنان تبلیغاتی نمایندگان در روزهای منتهی به انتخابات به خصوص 

در جلسات اداری هستند.
2-تبلیغات نمایندگان با اســتفاده از حضور مســئوالن کشــوری در 
شهرســتان ها شیوه های جدیدی در اســتان یافته است. گویا در سفر 
عیســی کالنتری یکی از نمایندگان استان در سخنرانی برای مردم از 
قول وی موافقت با مصوباتی به نفع حوزه انتخابیه را اعالم کرده است 

که در حوزه اختیارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیست.
گفتنی اســت تبلیغ آوردن مسئوالن ارشد به شهرستان و به خصوص 
روســتاها دلیل فشار نمایندگان به مســئوالن و افزایش سفر آن ها به 

استان است.
3-انتقال کارمندان از کالنشهرها، دیگر با تسهیالت همراه نیست. گویا 
دولت آیین نامه های مرتبط با اعطالی این تسهیالت را لغو کرده است.

گفتنی است تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی و اعطای زمین برای 
ساخت خانه از جمله تسهیالت لغو شده است.

افزایش قیمت محصوالت لبنی منجر 
به کاهش مصرف آن شده است

مهدی ناصرنژاد  «

 گرانی سرسام آور قیمت انواع محصوالت لبنی توسط کارخانجات 
و تولیدی های محلی در هفته های اخیر موجب حذف تدریجی خرید 
و مصرف چنین محصوالت ضروری از برنامه غذایی خانواده ها شده 

است.
به گفته منابع آگاه در کارخانه شــیر پاستوریزه پگاه همدان در حال 
حاضر به علت افزایش 23تا 25 درصدی قیمت فروش محصوالت 
لبنی در کارخانجات کشور، میزان فروش اغلب کارخانه ها از جمله 
همدان از حدود 75 درصد ســال گذشــته به حدود ۴۰ درصد در 
زمان  حــال کاهش یافته و بــه همین علت نیز میزان خرید شــیر 
از دامــداران محلی از رقم ۱5۰ تــن در روز به یکصد تن کاهش 
یافته اســت. این منبع آگاه کــه مایل به ذکر نام خود نمی باشــد، 
همچنین گفت برخی محصوالت کارخانجات لبنی ضرورتًا بستگی 
به واردات شیرخشــک دارد که قطع واردات شیر خشک و مقرون 
به صرفه  نبودن تولیــدات داخلی آن منجر به افزایش 25 درصدی 
قیمت محصوالت لبنی از جمله انواع ماســت در ســال جاری شده 

است.
بــه گفته وی اغلب دامداری ها که پیش از این به راحتی تولیدات خود 
را در اختیــار کارخانه همدان قرار می دادند هم اینک به علت باال رفتن 
قیمت شــیر خام در بازار آزاد و هجوم بسیاری از کارخانجات متعلق 
به بخش خصوصی برای خرید شیر خام با قیمت هر کیلوگرم 25۰۰ 
تومان، حاضر به فروش محصول خود به کارخانه همدان و حمل شیر 

از دامداری ها تا مقابل درب کارخانه نیستند.
در همین حال یکی از علل کاهش محصوالت لبنی توسط خانواده ها 
اخبــار ضد و نقیض در خصوص کیفیت محصــوالت کارخانه ای و 
از ســویی نیز غیر بهداشتی بودن اینگونه محصوالت نزد تولیدی های 
محلی و سنتی می باشد که به نظر می آید اغلب چنین شایعات یا اخبار 
ضد و نقیض با غرض های شــیطنت آمیز باشد! که همین امر مزید بر 
علت بوده و بسیاری از خانواده ها قید مصرف شیر و فراورده های آن 
را به رغم تمام توصیه های کارشناسی و نظر جامعه پزشکی برای لحاظ 

کردن مصرف شیر در برنامه های منظم غذایی، زده اند.
به نظر می آید روند عرضه و تقاضای محصوالت لبنی و تأثیر رویکرد 
جامعه برای کاهش یا افزایــش مصرف در قیمت گذاری محصوالت 
لبنی در شرایط فعلی و در جامعه ما معکوس است؛ به این معنی که هر 
کجا نســبت عرضه و تقاضا در قیمت گذاری ها موثر است، ولیکن در 
جامعه ما چنین نسبتی برعکس است چون به موازات کاهش مصرف 
شیر یا همان تقاضا، هم قیمت ها افزایش یافته و هم میزان تولید کاهش 

داده می شود.
قطعاً چنین رویکرد و میدان داری قیمت ها برای پس زدن تمایل جامعه 
به مصرف محصوالت ضروری، در بلند مدت عالوه بر تغییر فرهنگ 
تغذیه، در کیفیت و ســالمتی جسم و جان مردم نیز تأثیرگذار خواهد 

بود و نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت.

4۵ هکتار از مراتع همدان در آتش سوخت

ــزداری اســتان همــدان گفــت: ۴5  ــگان حفاظــت منابع طبیعــی و آبخی ــده ی  فرمان
هکتــار از مراتــع ایــن اســتان امســال تاکنــون طعمــه آتــش شــده اســت.

ــره آتش ســوزی در  ــار داشــت: 25 فق ــا اظه ــا ایرن ــو ب ــرام رســولی در گفــت وگ به
ــه  اراضــی ملــی و ســه فقــره آتش ســوزی در اراضــی حریــم شــهر واگــذار شــده ب

ــون رخ داده اســت. راه و شهرســازی تاکن
ــه رشــد  ــد رو ب ــن اســتان رون ــع ای ــرد: وســعت آتش ســوزی در مرات ــه ک وی اضاف
داشــته اســت و در ســال ۹7 حــدود ۴2 هکتــار از اراضــی همــدان دچــار آتش ســوزی 

شــد در حالیکــه در یــک ماهــه گذشــته ایــن آمــار ۴5 هکتــار بــوده اســت.
فرمانــده یــگان حفاظــت منابع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان همــدان، تقویــت پوشــش 
ــی  ــرای منابع طبیع ــدی ب ــه را تهدی ــدن علوف ــک ش ــوا، خش ــدن ه ــرم ش ــی، گ گیاه
ــادی از اراضــی ملــی  ــه ای بخــش زی ــن جرق ــا کوچک تری ــه ای کــه ب دانســت به گون

ــود. ــتر می ش ــه خاکس ــل ب تبدی
 رســولی ادامــه داد: کــم توجهــی مــردم بــه ارزش مراتــع و اهمیــت منابع طبیعــی نیــز 
در آتــش زدن مراتــع موثــر اســت و در ایــن میــان برخــی ســودجویان بــرای تصــرف 
ــا و  ــش زدن آنه ــا آت ــی ب ــای مرتع ــردن علوفه ه ــن ب ــه از بی ــدام ب ــی اق ــی مل اراض

ــد. ــه شــخم زمیــن می کنن فراهــم کــردن زمین

وی بیــان کــرد: در نشســت اخیــر اســتانداری همــدان مصوبــات خوبــی مدنظــر قــرار 
گرفــت کــه مهمتریــن آنهــا همــکاری نیروهــای نظامــی و انتظامــی بــرای پیشــگیری 

از بــروز حریــق در عرصه هــای طبیعــی بــود.
فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان همــدان اضافــه کــرد: 
همچنیــن پهپــاد در اراضــی ملــی به منظــور شناســایی و پایــش وضعیــت ایــن اراضــی 

ــد. ــرواز در می آی ــه پ ب
ــروی  ــا نی ــترکی ب ــدان گشــت مش ــی هم ــال منابع طبیع ــن ح ــت: در عی ــولی گف رس
انتظامــی بــا هــدف برخــورد بــا متخلفــان و عامــالن آتش ســوزی راه انــدازی 

می کنــد.

 شــورای اداری اســتان به روال تمام 
جلســاتی که یکی از وزرا یا معاونین و یا 
شخصیت های دولتی در آن شرکت می کنند، 
روز گذشته نیز به نشستی برای سخنرانی های 

متعدد تبدیل شد.
گرچه حضور معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه 
با مطالعه و آمادگی قبلی برنامه ریزی شــده 
بود اما نمایندگان شــهرهای استان در یک 
مسابقه معمول به طرح مطالبی پرداختند که 
می توانســت در قالب یک گزارش مکتوب 

بسیار موثرتر از این عمل کند.
عیســی کالنتری که در سفر دو روزه خود 
به شــهرهای مالیر و نهاوند سفر کرد، برای 
بررسی حقابه تاالب آق گل مالیر و بازدید 
منطقه ملوسان به این نکته مهم اعتراف کرد 
که وضعیت تاالب های نیمه غربی کشــور 
وخیم است و شاخص های محیط زیست در 

آن مناسب نیست.
اما مهم ترین ســخنان وی در شورای اداری 
طرح شــد، هنگامی که به مردم و مسئوالن 
هشــدار داد که اگر وضعیت مصرف آب به 
همین منوال ادامه پیدا کند، تمدن چند هزار 
ساله  همدان در ۱۵ سال آینده با مرگ زیست 
محیطی مواجه خواهد شد و به ناچار مردمان 

از این ناحیه مجبور به کوچ می شوند.
گرچه بسیار پیش تر کارشناسان و دانشمندان 
محیط زیست نسبت به بی برنامگی و تجاوز 
به حق طبیعت بارها و بارها هشدار داده اند 
اما حال که معاون رئیس جمهور با مشاهده 
نابودی  و  نابســامان مصرف آب  وضعیت 
تاالب ها و مناطق حفاظت شده و نابرابری 
تولید و مصرف در بخش کشاورزی، صراحتا 
از ناتوانی اســتان سخن می گوید، وقت آن 
بسیار دیر شــده تا شاید گامی برای اصالح 

آن برداشته شود.
هرچند متاسفانه در اینگونه نشست ها آنچه 
بیش از همه دیده می شــود، سخنرانی های 
طوالنی و بی نتیجه ای اســت که از جمع 
آوری مطالبات حوزه های انتخابیه آماده می 
شــود. با این حال هنوز می توان با اجرای 
طرح آمایش سرزمین و سرعت بخشیدن به 
اصالح شیوه های کشاورزی و فرهنگ سازی 
در مصرف آب آشامیدنی، فاجعه را به تاخیر 

انداخت.
 همدان با اســراف آب تا 15 سال 

دیگر از بین می رود
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور 
در این جلســه با بیان اینکه کشــت اصلی در 
استان همدان محصوالت یونجه، سیب زمینی و 
چغندر است، کاشت این محصوالت را نیازمند 
آب فراوان دانست و عنوان کرد: متأسفانه سرانه 
اســتفاده از آب در بخش کشــاورزی استان 
همدان باالســت چراکه عمده کشاورزی این 
استان محصوالتی است که کاشت آنها نیازمند 
آب فراوان است و در این زمینه باید تجدیدنظر 

شود.
کالنتری با اذعان بر اینکه اگر استان همدان در 
بخش صرفه جویی آب اقدامی قابل تأمل انجام 
ندهد تا ۱5 ســال دیگــر از بین خواهد رفت، 
اظهار کــرد: اقدامی چون مســدود کردن 22 
حلقه چاه نیز کافی نبوده و صرفه جویی در آب 

نیازمند برنامه ریزی فراوان است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور 
تأکید کرد: همدان دیگر نمی تواند تأمین کننده 
علوفه دیگر استان ها باشد و همچنین در نظام 
کشت و کشاورزی آن نیز باید تجدیدنظر شود.

کالنتــری با اشــاره به اینکــه بیرجند یکی از 
پاکترین شهرهای جهان است، گفت: فرهنگ 
تحســین برانگیز مردم این شهر موجب پاک و 

تمیز بودن شهرشان شده است.
بــه گزارش ایســنا، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست کشور ادامه داد: اگر چه در زمینه 
مدیریت پسماند نسبت به 2۰ سال گذشته کمی 
پیشرفت داشته ایم اما این به تنهایی قابل قبول 
نیســت چراکه در حال حاضــر تمام ورودی 
و خروجی هــای شــهر، محل دفــع و تخلیه 
نخاله های ساختمانی و پسماندهایی است که 

توسط کامیون های شهرداری تخلیه می شوند.
وی ادامه داد: تخلیه زباله ها در خروجی شهرها 
در شأن مسلمان و یک کشور اسالمی نیست و 
اســتانی که خواستار توسعه گردشگری است، 
باید پاک و تمیز باشد تا گردشگران نیز جذب 
آن شــوند اگرچه پاکیزه نگهداشتن یک شهر 

منوط به فرهنگ باالی مردم آن شهر است.
وی تصریــح کــرد: صرفه جویــی در بحث 
پتانســیل ها و ظرفیت های خوب کشــور یک 
امر ضروری اســت چرا که اسراف و استفاده 
بیش از حد از آنهــا می تواند صدمه ای جبران 
ناپذیر به کشور وارد کند و یا حتی برخی از این 

ظرفیت ها دیگر تجدید نشوند.
  شــاخص های محیط زیست خوب 

نیست
وی در رابطــه با اینکه شــاخص های محیط 
زیست مناسب نیســت، گفت: متأسفانه با این 
اوضاع نمی توانیم محیط زیست ناب و پرنشاط 
را برای نسل بعد از خود به یادگار بگذاریم چرا 
که اگر مردم ارتباط مستقیمی با محیط زیست 

نداشته باشند نمی توانند آن را درک کنند.
کالنتــری با بیان اینکه امــروز بیش از 3 میلیون 
اسلحه غیرمجاز برای حفظ ذخائر حیوانی داریم، 
اظهار کرد: برای حفظ  وبقای محیط زیست همه 
باید محیط بان باشــند و ممکن است شکارچی 

دیروز، امروز محیط بان خوبی باشد.
معاون رئیس جمهور هدف دولت را توســعه 
پایدار دانست و گفت: امنیت به وجود آمده در 
حیات وحش استان همدان نشان دهنده عملکرد 
خوب محیط زیست و مشــارکت قابل توجه 
مردم این استان اســت که می توان از مصادیق 
این امنیت به رجوع حیات وحش به حاشــیه 

جاده ها اشاره کرد.
 گرد و غبار یک مسأله فرامرزی است
کالنتری با بیان اینکه مسأله گرد و غبار فراتر از 
مرز های ایران است، تصریح کرد: محیط زیست 
کره زمین با 8 میلیارد جمعیت به شدت از سوی 
مســائل و مشــکالت طبیعی و انسانی تهدید 
می شود و تخریب محیط زیست از مشکالت 

بزرگ و سخت در جهان است.
وی وظایف محیط زیســت را اعــالم کرد و 

گفت: حفظ جانداران و حفظ حقوق نسل های 
بعد دو وظیفه مهم محیط زیســت است که در 
صورت عدم رعایت آن نیز توسعه پایدار شکل 

نخواهد گرفت.
اســتاندار همدان نیــز با بیان اینکه اســتان 
همــدان با وجــود مشــکالت و تنگناهای 
کشور توانسته اســت در مسیر پویایی کامل 
قدم بردارد اظهار داشــت در بخش هاي آب  
و فاضالب، ریل، راه ها، بهداشت  و درمان و 
ورزش فعالیت هاي درخور توجهي در حال 
انجام است و هر 6 روز یک پروژه در استان 

تکمیل مي شود.
سیدسعید شاهرخی با تشــریح دستاوردهای 
استان در چندسال گذشته گفت: مدیریت بهینه 
سدها، توسعه و تأمین ۹۰ شبکه آب و فاضالب 
در سطح استان از دســتاوردهای مهم استانی 
اســت که موجب شده استان در این بخش در 

کشور سرآمد باشد. 
وی با بیــان اینکه شــرکت آب و فاضالب 
اســتان عملکرد بســیار خوبــی را از خود 
نشان داده اســت، اعالم کرد: فعالیت شرکت 
آبفا در تمامی شهرســتان های دور و نزدیک 
اســتان کمک کرده تا مســائل و مشــکالت 
زیســت محیطی بــه حداقل خود برســد از 
ایــن رو می توان با جدیت گفت که در عرصه 
فاضالب نســبت به ســایر اســتان ها پیشتاز 

هستیم.
به گفته استاندار، همدان با توسعه خط ریلی 
هم اکنون شــاهراه راه آهن غرب کشور است 
و برای ســرعت بخشــیدن به خدمات ریلی 
نسبت به برقی شدن قطارها نیز اقدام کردیم.

شــاهرخي با اشاره به انتقال ایستگاه مسافران 
به داخل شــهر همدان گفــت: این تصمیم با 
رعایت کامل استانداردهای زیست محیطی و 

شهری بین المللی انجام شده است. 
وی ادامــه داد: برقــی کردن قطــار به  علت 
انتقال ایستگاه  انتقال مسافران،  سرعت باالی 
مســافربری به داخل شهر، تأسیس خط آهن 
زنجــان به همدان و همدان به مالیر از جمله 
اقدامات موثر و مهم راه ســازی در توســعه 

استان است.
اســتاندار همدان با اشاره به اینکه در صنعت 
راه سازی نیز وضعیت مطلوب داریم و تمامی 
شهرستان ها مجهز به پایگاه راه سازی هستند، 
افــزود: به غیر از مقدار بســیار محدودی در 
اطراف، ســایر راه ها ۴ خطه بوده و در تمامی 
شهرستان ها پروژه راه سازی به خوبی درحال 
انجام است.شــاهرخی با اشــاره بــه تجهیز 
و راه انــدازی بین المللــی فــرودگاه همدان 
گفت: هم اکنون پــس از فرودگاه بین المللی 
تهــران بزرگترین برج مراقبت کشــور را به 

بهره برداری رساندیم. 

 میزهای خدمــت در نمازجمعه احیا 
شود

نماینده ولی فقیه در اســتان همدان نیزگفت : 
حاضر هستیم در نمازجمعه میزهای خدمت را 
احیا کنیم تا مدیران کل با مردم ارتباط بگیرند، 

این امر به نفع مسئوالن هم هست.
حجت االســالم حبیب ا... شــعبانی با اشاره به 
اهمیت حضور جدی مسئوالن در نماز عبادی- 
سیاســی جمعه و در بین مــردم،  با بیان اینکه 
مردم نمی توانند صحبت های خود را به گوش 
مسئوالن برسانند، مطرح کرد: باید زمینه ها برای 
عدم شکل گیری شــکایت مردم فراهم شود، 
متأسفانه مردم می خواهند صحبت های خود را 

به گوش مسئوالن برسانند اما نمی توانند.
وی مدیریت جهادی را الزمه شرکت در جنگ 
اقتصادی و آرایش جنگی دانست و خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر کشــور در شرایط تحریم 
بوده و دشمن بی رحم مستکبر فرعون صفت، 
توانایی نابودی کــودکان را دارد همانند آنچه 

جهانیان در یمن شاهد آن هستند.
وی با بیان اینکه در استان همدان انعطاف پذیری 
نسبت به سایر استان ها کمتر است، تصریح کرد: 
نمی گوییم خالف قانون عمل کرده و یا تشویق 
به قانون گریزی صورت گیرد بلکه می خواهیم 
قوانیــن تا آنجایی که می شــود بــه نفع مردم 
تفسیر شوند. شعبانی در ادامه حقوق و مزایای 
محیط بانان را متناسب با مشقت و سختی کار 
آنان ندانست و گفت: سازمان حفاظت محیط 
زیست زمانی طراحی شد که وارد تمدن نوین 
غربی شــدیم، پس از انقالب فرانسه و تمدن 
جدید، دســت تعدی بشر به طبیعت دراز شد. 
بنابراین تا زمانی که دست تعدی بشر به سوی 
طبیعت دراز شــده و با تمدن نوین غربی پیش 
می رویم نمی توان انتطار داشت محیط زیست از 

دست ما در امان باشد. 
 مطالعات در رابطــه با پدیده گرد و 

غبار تا پایان شهریور آماده می شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
هم بــا بیان اینکه مطالعــات دررابطه با پدیده 
نوظهور گرد و غبار تا پایان شــهریورماه آماده 
می شــود، تصریح کرد: آمار سال ۹7 نشان از 
کاهــش 5۰ درصدی روزهای آلوده بر اثر گرد 
و غبار نسبت به سال ۹6 دارد؛ امسال نیز تنها 2 
روز به علت گرد و غبار به عنوان روزهای آلوده 

به ثبت رسیده است.
ســیدعادل عربی با بیان اینکه استان همدان از 
منظر گازهای آالینده مشکلی ندارد، عنوان کرد: 
کنترل آلودگی هوای کالنشــهرها یکی دیگر 
از دغدغه های محیط زیســتی کشور است که 
خوشبختانه همدان با آن مواجه نیست؛ همدان 
تنها در فصل زمستان به علت وارونگی هوا و 

غلظت آالینده ها آلوده می شود.

کشت سیب زمینی و یونجه همه آب ها را می بلعد

هشدار برای مرگ تمدن همدان
■ رئیس سازمان محیط زیست در شورای اداری استان خواستار صرفه جویی آب و تغییر کشت شد

گفتمان سازی، پلی برای رونق تولید است 
 مدیرکل کار گروه اجتماعی هیأت اندیشــه ورز جوان اســتان 
همدان با بیان اهمیت موضوع گفتمان سازی در حوزه رونق تولید 
بیــان کرد: اجرایی کردن فرهنگ گفتمان در جامعه در رونق تولید، 

باعث بهبود روند توسعه و کارآفرینی خواهد شد. 
مهرداد نادری فردر جلسه هیأت اندیشه ورزان گفت: گفتمان سازی  
در جامعه به این معناست که شخصی به عنوان رهبر، موضوعی را 
مطرح کرده و در ادامه این مسأله در سطح عمومی توسط رسانه ها، 
نخبگان، در جامعه نهادینه می شود و در نهایت مردم به آن موضوع 

جامعه عمل می پوشانند. 
وی تصریــح کرد: در فرهنگ ما روحیه فرد گرایی حاکم اســت و 
این موضوع از جمله دالیلی اســت که مــا نتوانیم در بحث رونق 

تولید موفق باشیم .
مدیرکل کار گروه اجتماعی هیأت اندیشــه ورز جوان استان همدان 
ادامه داد: برای تحقق گفتمان سازی راه های مختلفی وجود دارد که 
اتاق های مبادله تجربه و معرفی افراد موفق در این حوزه به منظور 

استفاده سایرین از نمونه های بارز به شمار می آید. 
  سه پارامتر اساسی در تولید

دبیــر کارگــروه اشــتغال نیــز بــا اشــاره بــه عناصــر تاثیر گــذار بــر 
تولیــد از جملــه نیــروی انســانی، ســرمایه و تکنولــوژی، گفــت: 
ــگاه آمــوزش  ــرای جای ــد ب ــد بای ــق تولی ــه رون ــرای رســیدن ب ب
ــص الزم  ــدم تخص ــه ع ــویم چراک ــل ش ــزایی قائ ــت به س اهمی
ــازار کار،  ــته های شــغلی موجــود در ب ــتغال در رش به منظــور اش

یکــی از معضــالت اساســی جامعــه اســت.
رســول نصراللهــی خاطر نشــان کــرد:  بــا بررســی رونــد 
مشــارکت بیــن بیــکاری و اشــتغال در کشــور متوجــه می شــویم 
زمانــی کــه مشــارکت زیــاد می شــود بیــکاری هــم زیــاد 
ــرار از کار  ــوندگی و ف ــث مایوس ش ــه بح ــود و در نتیج می ش

انســانی به وجــود می آیــد . نیــروی 
ــد  ــش تولی ــا وارد بخ ــور م ــرمایه درکش ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــای آنک ــد به ج ــاد بگیرن ــد ی ــردم بای ــزود : م ــود، اف نمی ش
ــد . ــورس روی بیاورن ــه ب ــد ب ــرمایه گذاری کنن ــا س در بانک ه

دبیــر کارگــروه اشــتغال در زمینه تکنولــوژی ادامــه داد: خیلی از 
تکنولوژی ها باید وارد کشور شوند وقتی تکنولوژی وارد نشود باعث 

می شود تولید شکل نگیرد و یا اینکه تولید گران داشته باشیم.
حمید خاورزمینی کارشناس کارگروه اجتماعی هیأت اندیشه ورز 
جوان استان با تاکید بر توســعه درون زا یعنی اتکا به ظرفیت های 
نهفته افــراد و جوامع افزود: فردگرایی بحرانی اســت که امروزه 
گریبان گیر خانواده ها شده است اگر فردگرایی تبدیل به جمع گرایی 

شود بسیاری از بحران ها قابل حل است.
* سپیده راشدی

بانک اطالعاتی 
شهروندان برگزیده 
همدان 
تهیه می شود

 دبیر جشــنواره شــهروند برگزیــده همدان با 
بیان اینکه بانــک اطالعاتی شــهروندان برگزیده 
تهیه می شــود، گفت: رویکرد اصلی جشنواره دوم 
شــهروند برگزیده حفظ و ارتقاء کرامت انســانی 

شهروندان است.
سعید خوشبخت در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
به دنبال ایجاد بســترهایی برای معرفی شهروندان 

عامل بــه وظایف شــهروندی هســتیم و هدف 
شناسایی و معرفی سرمایه های اجتماعی شهر است، 
اظهار کرد: جشنواره شــهروندان برگزیده به عنوان 
مشــق مردم ساالری در راســتای مشارکت هر چه 
بیشتر شــهروندان و ارتقاء کیفیت زندگی آنان در 

نظر گرفته شده است.
مشــارکت جویی،  روحیــه  ایجــاد  افــزود:  وی 
مســئولیت پذیری، حــس تعلق خاطر به شــهر، 
قانون پذیری و اخالق مداری در شهروندان مهمترین 
گام در مسیر پیشبرد اهداف مدیریت شهری است 
که برگزاری این جشــنواره ما را به این هدف مهم 

نزدیک تر خواهد ساخت.
وی با بیان اینکه شهروندان برگزیده با مشارکت خود 
در تحقق شهری پایدار، یاری رسان مدیریت شهری 
خواهند بود، عنــوان کرد: محور اصلی این رویداد 

فرهنگی و اجتماعی ایجاد روحیه شادابی و نشاط 
اجتماعی در میان شهروندان همدانی خواهد بود.

خوشــبخت ادامــه داد: فرآیند اجرای جشــنواره 
شــهروندان برگزیده همدان با ایجــاد اتاق فکر و 
تشکیل کمیته های تخصصی اجرایی، علمی-داوری 
و اطالع رســانی نمونه بارزی در کشور محسوب 

می شود.
وی اظهار کرد: تبلیغات گسترده جشنواره شهروند 
برگزیده در ســطح شهر همدان با هدف آگاه سازی 
شهروندان از فرآیند برگزاری جشنواره آغاز شده که 
تمام تالش تیم جشنواره بر این است تا شهروندان 
برگزیده حوزه مدیریت شهری را به جامعه شهری 
بشناساند.وی ارتقاء سطح شادابی و نشاط در سطح 
جامعه را از رویکردهای جنبی جشنواره برشمرد و 
افزود: جشــنواره امسال با شکوه تر از دوره نخست 

برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان 
گفت: جشنواره شهروند برگزیده برای دومین سال 
برگزار می شــود و همدان جزو سه شهری است که 
این رویداد را به صورت جدی در کشور دنبال می کند 
و قرار است این جشنواره به مدت چهار سال به طور 
دائم برگزار شود و دبیرخانه آن در سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری همدان قرار دارد.وی با بیان اینکه 
در جشنواره دوم تعداد برگزیدگان به ۱۰ تن کاهش 
می یابد، گفت: عامه شــهروندان، کسانی که عامل به 
وظایف شهروندی هستند و یا کسانی که فعالیت های 
خاص و خالقانه در حوزه مدیریت شهری دارند با 
شاخص هایی که به صورت عام در نظر گرفته شده، 
می توانند در این جشنواره شرکت کنند.خوشبخت 
تأکید کرد: بی تردید این شاخص ها موجب می شود 

مردم همدان به جشــنواره اعتماد بیشــتری داشته 
باشــند و ادامه این روند به شکل گیری شهری پویا 
با شهروندانی پویا کمک شایانی می کند.وی بیان کرد: 
شــهروندان همدانی از طریق وبســایت جشنواره 
در قالب خودمعرفــی و معرفی دیگران می توانند 
بــه منظور ثبت نام اقدام کنند و تالش شــهرداری 
همــدان بر آن اســت تــا در روز همــدان )یکم 
شهریورماه( شــهروندان منتخب را در حوزه های 

مختلف شهری معرفی کند.
خوشــبخت تأکید کرد: شــهروندان همدانی برای 
ثبت نام در »جشــنواره شهروندان برگزیده همدان« 
ســال ۹8 تا 2۰ تیرماه امســال فرصت دارند تا به 
مراجعه   www.TCF.hamedan.ir وبسایت 
و یا با وارد کردن کد دستوری ۹۰۰۴۰۰#*6655* 

در تلفن همراه خود ثبت نام کنند.
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خبر خبر

نهالستان گردوی تویسرکان پیوندک های 
مورد نیاز کشور را تأمین می کند

 نماینده مردم تویســرکان در مجلس شورای اسالمی خبر داد: زنجیره 
تولید نهال گردو گواهی شــده کشــور در تویســرکان بــه زودی تمامی 

پیوندک های مورد نیاز نقاط مختلف کشور را تأمین می کند.
محمدمهدی مفتح  در بهره برداری از نهالســتان گردوی این شهرستان به 
خبرنگار تســنیم در تویسرکان اظهار داشت: بدون تردید با بهره برداری از 
این نهالستان نه تنها نیاز استان بلکه نیاز کشور در حوزه تأمین نهال گردوی 

مقاوم هم مرتفع می شود.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگی های نهالستان گردوی تویسرکان، پرورش 
نهال گردو از نوع "چندلر" است که موجب می شود گردوی مرغوب و با 
کیفیت تویسرکان به صورت یکدست تولید شده و با کمیت و کیفیتی باالتر 

از گذشته، زمینه را برای صادرات این محصول فراهم کند.
ــی  ــتانی تک محصول ــرکان، شهرس ــه تویس ــا ک ــت: از آنج ــح گف مفت
ــر مســتقیم  ــه طــور مســتقیم و غی ــردم آن ب ــده م اســت و اقتصــاد عم
بــه تولیــد گــردو وابســته اســت، اجــرای طرح هــای متنــوع در راســتای 
مقاوم ســازی درختــان گــردو و افزایــش و ارتقــا تولیــد کمــی و کیفــی 

ــتان  ــر شهرس ــادی را از س ــود اقتص ــایه رک ــد، س ــردوی آن می توان گ
ــردارد. ب

نماینده مردم تویسرکان در خانه ملت ابراز کرد: در سال های آینده با توسعه 
و افزایش سطح کیفی کار می توانیم شاهد صادرات نهال گواهی شده گردو 

از تویسرکان به خارج از کشور نیز باشیم.
وی افزود: اســتفاده از پیوندک های نهالســتان گردوی تویسرکان با ایجاد 
بهره وری حداکثری از ظرفیت تولید در این بخش و ارتقا کیفی تولید گردو 
همچنین زمینه ســاز رونق و پویایی بیش از پیش اقتصاد و معیشت مردم 

شهرستان به حساب می آید.

12 درصد اسدآبادی ها هنوز کارت هوشمند 
ملی نگرفته اند

 مدیر اداره ثبت احوال شهرستان اسدآباد اعالم کرد: از جمعیت 8۰ 
هزار و ۹۰6 هزار نفری واجد شرایط اسدآباد با وجود فاقد اعتباربودن 
قانونــی کارت های ملی قدیمی، هنوز ۱2 درصد برای دریافت کارت 

هوشمند ملی خود اقدام نکرده اند.
نادر ابراهیمی با اشاره به دریافت کارت هوشمند ملی توسط 6۰ هزار 
و 873 نفر از جمعیت واجد شــرایط این شهرستان اظهار کرد: ازآغاز 
اجرای طرح تا خردادماه ســال جاری تعداد 67 هــزار و ۹56 نفر از 
جمعیت واجد شــرایط برای دریافت کارت ملــی ثبت نام کردند که 
3 هزار و 6۹۴ کارت هوشــمند در دســت چاپ بــوده و 88 درصد 
کارت های ملی هوشــمند افزون بر 6۰ هزار و 873 کارت نیز تحویل 

صاحبان  ثبت نام کننده شده است.
وی در گفت وگو با ایســنا، بــا تأکید بر اینکه کارت های هوشــمند 
ملی قدیمی فاقد اعتبار قانونی شــده اند، افزود: از افراد واجد شرایط 
که تاکنون برای دریافت کارت هوشــمند ملــی خود اقدام نکرده اند، 
درخواست می کنیم هر چه سریعتر برای دریافت کارت هوشمند ملی 
خود به ادارات پســت، پیشخوان دولت و یا اداره ثبت احوال مراجعه 

کنند.

دو کارگر مالیری زیر آوار جان باختند

 مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی وخدمات ایمنی مالیر با بیان 
اینکه روز گذشــته ریزش آوار جان دو کارگر را در مالیر گرفت، 
گفت: ســاعت ۱۱ صبح طــی تماس تلفنی یکی از شــهروندان با 
ســامانه ۱25 آتش نشــانی، ریزش آوار در یکی از نقاط مسکونی 

شهر گزارش شد.
وحیــد جوادی در گفت و گو با ایســنا، در این رابطه افزود: به محض 
اطالع دو دســتگاه خودروی امداد نجــات با نیروهای همراه به محل 
اعزام شدند و به محض رسیدن مشاهده شد ساختمان مذکور قدیمی 
بوده و چند نفر کارگر درحال تخریب با بیل و کلنگ بودند که ناگهان 

درحین فعالیت، ساختمان ریزش می کند.
وی ادامه داد: در پی بروز این حادثه دو نفر کارگر در زیر آوار گرفتار 
شدند و با توجه به شواهد موجود آوار بسیار سنگین بوده و در همان 

لحظه نخست هر دو کارگر جان خود را از دست دادند.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی مالیر، خاطرنشــان کرد: با عملیات 
امدادگران پیکر بی جان آنها بیرون آورده شد و با حضور نیروهای ۱۱5 
حاضر در محل معاینه به عمل آمد و اعالم فوتی از طرف نیروهای ۱۱5 
صادر و در این خصوص با هماهنگی آمبوالنس بهشت هاجر، جسد 

هر دو کارگر به سردخانه انتقال داده شد.

فشارخون صددرصد جامعه 
هدف شهر آجین کنترل شد

 بخشدار پیرسلمان گفت: صددرصد جامعه هدف شهر آجین مرکز 
این بخش و روســتاهای جعفرآباد، ماوا، حبشــی و لک لک در برنامه 

بسیج ملی کنترل فشارخون شرکت کرده اند.
محســن عزیزی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بخش پیرسلمان 
دارای ســه درمانگاه فعال شهر آجین، روستاهای لک لک و کینی سایه 
بوده که ۴ روستای لک لک، جعفرآباد، ماوا و حبشی نیز تحت پوشش 
درمانگاه شهر آجین قرار داشته و به صورت صددرصدی جامعه هدف 
شهر آجین و ۴ روستای فوق با جمعیت 2777 نفر در برنامه بسیج ملی 

کنترل فشارخون شرکت کرده اند.
وی با بیان اینکه کنترل فشارخون ۹5 درصد از جامعه هدف دهستان 
کلیایی بخش نیز محقق شــده است، خاطرنشــان کرد: خوشبختانه 
اطالع رســانی های بخشــداری با کمــک و همــکاری دهیاری های 
روستاهای بخش، نقش موثری در تحقق این برنامه ملی داشته است.

عزیزی در ادامه یکی از مطالبات اساســی بخش پیرسلمان را احداث 
راهدارخانه در بخش پیرسلمان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با 
پیگیری های انجام شده زمین الزم برای ساخت راهدارخانه در منطقه 
کلیایی بخش پیرسلمان واگذار شده و با اجرای طرح احداث ساختمان 

راهدارخانه، بخش پیرسلمان نیز دارای راهدارخانه خواهد شد.
بخشــدار پیرســلمان همچنین بیان کرد: برگزاری و اجرای انتخابات 
ســالم، بیمه اماکن مسکونی و بیمه صندوق روســتائیان و عشایر از 

اولویت های این بخشداری در سال جاری خواهد بود.

برگزاری طرح نشاط معنوی با محوریت 
بقاع متبرکه در نهاوند

 رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند بیان کرد: طرح نشــاط 
معنوی همانند سال های گذشته در راستای غنی سازی اوقات فراغت 
جوانان و نوجوانان با محوریت بقاع متبرکه در نهاوند برگزار می شود.

حجت االسالم فیض ا... اسدپور در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: طرح 
نشاط معنوی همانند ســال های گذشته در راستای غنی سازی اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان با محوریت بقاع متبرکه در نهاوند برگزار 

می شود.
وی گفت: این طرح از روز ۱2 تیرماه در امامزاده مهدی)ع(، شاهزاده 
محمد)ع( و امامزاده ابراهیم)ع( و همچنین دو مسجد شهرک طالقانی 

و مسجد محمدیه آغاز و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریــه نهاوند با بیان اهداف اجرای طرح 
نشاط معنوی افزود: این طرح با عنایت به تاکیدات رهبر معظم انقالب 
و با هدف غنی ســازی اوقات فراغت، ارتقا سطح فکری و اعتقادی، 
تقویت ارزش های انقالب اسالمی در جوانان و نوجوانان و در نهایت 

تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی است.
وی افزود: طرح نشــاط معنوی در قالب ســه برنامه هــای اردویی، 
آموزشــی و فرهنگی با مشارکت هیأت امنا بقاع متبرکه اجرا می شود 
و هدف آن ارتقای سطح فکری و اعتقادی جوانان و نوجوانان است.

اسدپور افزود: دوره های آموزشی که در این طرح اجرا می شود شامل 
روخوانی، روانخوانی، تجوید قرآن کریم، احکام و رشته های مختلف 

ورزشی است.
وی به اجــرای برنامه های اردویی طی برگزاری طرح اشــاره کرد و 
گفت: یکی از برنامه های مفرح ما در زمان اجرای این طرح برگزاری 
اردوهــای تفریحی و آموزشــی اســت تا بقاع متبرکــه ای که دارای 
ظرفیت اردویی هســتند به عنوان مقصد انتخاب و با حضور مربیان و 
مبلغان نســبت به برپایی خیمه های معرفت اقدام  شود و عالوه بر آن 
شرکت کنندگان در سایر برنامه های اردویی که به صورت یک روزه برپا 

می شود مشارکت می کنند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند گفت: برای اجرای طرح نشاط 
معنوی هشــت مبلغ بومی و اعزامی با ایــن اداره همکاری دارند که 
برنامه های فرهنگی آموزشــی و مشاوره ای را در سطح مراکز یاد شده 

اجرا می کنند.

آگهی
تشکیل مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده انجمن سنگ استان همدان 

انجمن سنگ استان همدان

ــدان  ــتان هم ــنگ اس ــن س ــا انجم ــه اعض ــیله از کلی بدینوس
ــتن کارت  ــراه داش ــا هم ــا ب ــد ت ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب دع
ــادن و  ــع ، مع ــی ، صنای ــاق بازرگان ــت ات ــا عضوی ــی ی بازرگان
ــوق  ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم ــدان در مجم ــاورزی هم کش
ــل  ــاعت 10:00 در مح ــنبه 1398/5/1 س ــه ش ــاده در روز س الع
ــهرداری  ــوار ش ــع در بل ــدان واق ــاق هم ــات ات ــالن جلس س
باالتــر از ســازمان صنعــت و معــدن برگــزار می گــردد شــرکت 

ــد.  نمایی
دستور جلسه : 

1-استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره  
2-استماع گزارش بازرس 

3-تصویب گزارش عملکرد اجرایی ، مالی و تراز مالی منتهی به 
سال 1397/12/29   

۴- انتخاب اعضای اصلی ، علی البدل  هیأت مدیره و تعیین سمت 
اعضا هیأت مدیره 

5- انتخاب بازرسان  اصلی  و علی البدل   
5-تعیین روزنامه کثیرانتشار 

6- تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا انجمن 
7-سایر موارد

 برای نخستین بار در کشور و با هدف تأمین 
هرچه بهتر امنیت مردم اســتان همدان و سایر 
استان های غرب کشور، مجوز تأسیس پایگاه 
جامع پشتیبانی غرب کشور توسط هالل احمر 

استان همدان اخذ شد.
به گفته مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
همــدان این پایگاه یکــی از مطالبات مردم و 
نماینــدگان بود که خوشــبختانه هالل احمر 
همدان توانســت این امتیاز مهم و اثر گذار در 

امنیت مردم را به دست بیاورد.
بهروز کارخانه ای  اظهار کرد: ایجاد این پایگاه 
برای مردم اســتان یک فرصت اســتثنایی در 
اشــتغال و تأمین اقالم امدادی اســت چرا که 
این استان به لحاظ موقعیت از شمال و جنوب 
به ویــژه در نهاوند و رزن با خطر زلزله مواجه 

است.
وی ادامه داد:  از طرفــی تأمین مایحتاج این 
پایگاه برای همدان و ۹ استان دیگر که باید از 
تولید کننده داخلی خریداری شود   باعث رونق 

تولید خواهد شد.
کارخانه ای بیان کرد: ایجاد این پایگاه همچنین 
در اشــتغال جوانان هم اثرگذار است چرا که 
تأمین نیروهای پایگاه فرصتی اســت که برای 

اشتغال  مردم فراهم خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان از لزوم 

همکاری دســتگاه هایی چون برنامه و بودجه، 
اســتانداری، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و 
.... بــرای ایجاد این پایــگاه خبر داد و گفت:  
این پایــگاه به عنوان مولفه مهــم پدافند غیر 
عامل، ضرورت همدان به عنوان اســتان معین 

غرب کشور است.

وی ایجاد این پایگاه را باعث تقویت پدافند 
غیر عامل استان دانســت و گفت: این یک 
اســتان  افتخار  نقطه موفقیت آمیز و موجب 
اســت که تأمین امنیــت مردم را تســهیل 

می بخشد.
کارخانه ای گفت: مکاتبــات الزم برای زمین 

این پایگاه انجام شده تا به زودی شاهد تأسیس 
نخستین پایگاه جامع پشتیبانی و امداد و نجات 

غرب کشور در همدان باشیم.
وی ایجاد این پایگاه را هوشــمندی سازمان 
در ارائه خدمت بــه مردم و تأمین امنیت آنان 
دانست و از سازمان امداد و نجات تقدیر کرد..

برای نخستین بار در کشور

هالل احمر استان مجوز تأسیس 
پایگاه جامع پشتیبانی غرب کشور را گرفت

 گروه شهرســتان: آق گل تاالبیســت 
فصلــی و طبیعی در شهرســتان مالیر که 
استان محسوب می شود  تاالب  بزرگترین 
و درحد فاصل استان های همدان ومرکزی 
قــراردارد. این تاالب بی نظیر قدمتی چهل 
هزار ســاله دارد و در فهرســت آثار ملی 
کشور به ثبت رســیده است. همچنین از 
زیستگاه های مهم ۴6 گونه پرنده وحشی 
و مهاجر از جمله فالمینگو، غازخاکستری، 
تنجه، مرغ سقا، لک لک، حواصیل ، اردک 

مرمری، اردک سبز و... است.
آب تــاالب از حوضه آبریــز رودخانه 
قره چــای در جنــوب دشــت کمیجان 
تأمین می شــود که از ســال 88 به دلیل 
عدم تخصیــص حق آبه و دالیل دیگری 
از جمله خشکســالی و برداشت بی رویه 
از منابع آب زیرزمینی اطراف به خشکی 
گراییده و ســال گذشته جزو 2۰ تاالب 
بحرانی و در معرض خطر کشــور قرار 
گرفته است که خوشبختانه با بارش های 
مناسب آغاز ســال آبگیری شد و جانی 

دوباره گرفت.
جمعه گذشــته، معــاون رئیس جمهور و 
محیط زیســت  حفاظت  ســازمان  رئیس 
کشــور همراه بــا اســتاندار و جمعی از 
مسئوالن اســتانی و شهرستانی در راستای 
بررسی وضعیت و مسائل تاالب از نزدیک 

از آن بازدید کردند.
مردادماه حق آبه تاالب های کشور تصویب 

می شود
معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیست کشــور در حاشیه 
این بازدید اظهار کرد: پیرو مصوبه مجلس 
در سال ۹6 و دســتور رئیس جمهور احیا 
تاالب ها وظیفه اصلی دولت تعیین شــده 
اســت و ســازمان محیط زیست موظف 
است با همکاری وزارت نیرو، حق آبه های 
تاالب های کشور را تا پایان تیرماه بررسی 

و تعیین کند.
عیســی کالنتری ادامه داد: در نخســتین 

نشســت شــورای عالــی تاالب هــا که 
در مردادمــاه و به ریاســت معــاون اول 
رئیس جمهور تشــکیل می شــود حق آبه 
تــاالب آق گل ودیگر تاالب  ها را تعیین و 

مصوب خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه اهمیت حق آبه تاالب ها به 
اندازه آب کشاورزی می باشد، خاطرنشان 
کرد: با پیگیری های انجام گرفته تاالب های 
کشــور از جملــه تاالب آق گل خشــک 
نمی شــوند مگر اینکه بارش ها کم باشد و 

خشکسالی اتفاق افتد.
کالنتــری در ادامه افزود: بودجه مورد نیاز 
احیای تاالب آق گل توسط سازمان محیط 
زیســت تأمین می شــود و در این راستا 

مشکلی وجود ندارد.
وی وضعیت تــاالب آق گل را باتوجه به 
بارندگــی فروردین ماه خــوب ارزیابی و 
تأکید کرد: باید شــرایط تاالب بهتر از این 

شود.
کالنتری در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از 
مردم و شورای اســالمی اسالمشهر آق گل 
گفت: پیگیری و شور و شوق شما انرژی 
ما را در حل این مشکل دوچندان می کند.

محیط زیســت  حفاظت  ســازمان  رئیس 
کشــور، محمد کاظمی نماینــده مردم را 
یکی از نمایندگان پیشرو در محیط زیست 
عنوان کــرد و افزود: ایــن نماینده نقش 
مهمی در حمایت از محیط بانان ایفا کرد و 
محیط بانان از حقوقی مثل نیروهای نظامی 

و انتظامی برخوردار شدند.
تاالب آق گل برندی برای منطقه است

مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان 
همدان نیز گفت: تــاالب آق گل را مردم 
مطالبه و احیا کردند و این تاالب به برندی 

برای منطقه تبدیل شده است.
عادل عربی در ادامه بــا بیان اینکه تاالب 
فصلی آق گل در مرز مشترک بین دو استان 
همدان و مرکــزی قرار دارد و از رودخانه 
قره چای آبگیری می کند، گفت: این تاالب 
از ســال 88 به دالیل نامعلوم خشک شده 

اســت و تا سال گذشــته این روند ادامه 
یافتــه که گاهی با بارندگی ها تا ۴۰ درصد 
آبگیــری شــده اســت. وی همچنین از 
اختصاص 6۰۰ میلیون اعتبار در راســتای 

حل مشکالت تاالب آق گل خبر داد.
تــاالب آق گل مایه حیات منطقه اســت 

واستیفای حق آبه تاالب حق مسلم ماست
مجلــس  در  مالیــر  مــردم  نماینــده 
شورای اسالمی نیز با تأکید براینکه تاالب 
آق گل مایه حیات منطقه است، اظهار کرد: 
یکی از عمده محورهای مورد توجه دولت 
تدبیر و امید حفظ محیط زیســت است و 
خواسته ما از دولت استیفای حق آبه تاالب 

است که آن را حق مسلم خود می دانیم .
محمد کاظمی در ادامــه بیان کرد: تاالب 
83۰ هکتار وســعت دارد و حوضه آبریز 
آن رودخانه قره چای است که در سال های 
اخیــر در پی کاهش نزوالت آســمانی و 
استفاده غیر مجاز از چاه ها و عدم پرداخت 
حق آبه تاالب کاماًل خشــک شــده بود و 
خوشــبختانه با بارش نزوالت آسمانی در 
آغاز ســال جاری آبگیری شــد اما مشکل 
تاالب پابرجاست و ما خواستار پرداخت 

حق آبه ازاستان مرکزی هستیم .
وی با اشــاره بــه نقش مهم تــاالب در 
اکولوژی منطقه تصریح کرد: امید اســت 
در جلسه مشترکی که در تهران با حضور 
اســتانداران و مقامات مربوطه تشــکیل 
می شود، 3 میلیون متر مکعب حق آبه تاالب 
آزاد شود تا پاسخگوی مطالبه جدی مردم 

منطقه باشیم.
کاظمی همچنین با اشاره به 2۴ هزار هکتار 
منطقه حفاظت شده در مالیر، جذب نیروی 
مــورد نیاز در راســتای تأمین حفاظت از 
مناطق مذکور را از دیگر ضروریات منطقه 

عنوان کرد.
فرماندار ویژه مالیر نیــز در این بازدید با 
بیان اینکه دو ســوم تاالب در حوزه استان 
همــدان قــرار دارد، گفت: مســیر اصلی 
رودخانــه قره چای را به ســمتی هدایت 

کردند که تاالب کمتر بهره مند شود.
قدرت ا... ولدی تأکید کرد: انتظار ما بر این 
اســت که حق قانونی مــا در مورد تاالب 

پیگیری و بازگردانده شود.
حجــت االســالم عبــاس عبدالملکــی 
امام جمعه اسالمشهر آق گل نیز با اشاره به 
جلســات متعددی که در استان همدان در 
مورد تاالب آق گل برگزار شده و نتیجه ایی 
حاصل نشده است، خواستار پیگیری این 
مهم و تخصیص بودجه و اعتبار ملی برای 

تاالب شد.
نهاوند  در  رئیس جمهور  معاون   
خبر داد؛ ملوسان منطقه گردشگری 

می شود
در ســفر معاون رئیس جمهــور و رئیس 
کشور  محیط  زیســت  حفاظت  ســازمان 
به نهاوند، شــرایط محیط زیســتی و بکر 
در منطقه ملوســان نهاونــد به عنوان یک 
ظرفیت ویژه مطرح شد تا در قالب منطقه 

گردشگری طبیعی به آن پرداخته شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
در جمع مســئوالن نهاونــد، از وضعیت 
مدیریت پسماند در کشــور ابراز نگرانی 

کرد.
عیسی کالنتری گفت: طبق استانداردهای 
جهانی تنها ۴۰ درصــد از منابع آبی قابل  
اســتفاده است اما متأســفانه در کشور ما 
حــدود ۱۰۰ درصد منابع آبــی در حال 
استفاده است که متأسفانه این مهم موجب 

بروز مشکالت زیست محیطی می شود.
+همدان از مناطق کم آب

وی با ابراز امیــدواری از بارش های آغاز 
ســال گفت: اســتان همدان و شهرستان 
نهاونــد دارای بارش هــای خوبــی بود 
و  بخشــی از اســتان همدان جزو مناطق 
کم آب کشور اســت که در این خصوص 
باید مســئوالن اســتان در بحث اصالح 
بهره بــرداری از منابع آبی موجود با توجه 

به توسعه پایدار تالش کنند.
رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیست 

کشور، درباره مصرف انرژی در فصل گرما 
هم تأکید کــرد: باید توازن بین مصرف و 
منبع ایجاد شــود چراکه منابع آبی با توجه 

به مصارف محدود است.
وی با اشــاره به اینکه امکان انتقال آب از 
محلــی دیگر برای اســتان همدان وجود 
ندارد، گفت: اگر صرفه جویی شود استان 
می توانــد آب موردنیاز خود را تأمین کند 
که الزمه آن توجه به توسعه پایدار و ایجاد 

توازن میان مصرف و منبع است.
+مدیریت پســماند استان همدان متوسط 

است
وی در بحــث  مدیریت پســماند گفت: 
متأســفانه به جز استان خراسان جنوبی در 
سایر نقاط کشور از شرق تا غرب و جنوب 
تا شــمال مدیریت پسماند مناسبی نداریم 
که اســتان همدان نیز در این خصوص در 
حد متوسط قرار دارد که این مهم نیازمند 
همراهی و همکاری مردم و مســئوالن در 

بحث فرهنگ سازی است.
نماینــده مردم نهاونــد در مجلس گفت: 
شهرســتان نهاوند یکی از مناطق کم نظیر 
گردشــگری غــرب کشــور اســت که 
ظرفیت هــای بســیار خوبــی دارد و از 
مصادیق آن می توان به وجود ۱3 ســراب 

بکر و طبیعی اشاره کرد.
وی بــا بیان اینکه نبود منابع و تحریم های 
ظالمانه، تــا حدودی ســرعت کار را در 
حوزه هــای عمرانــی و خدماتی کشــور 
گرفت، بیان کرد: با پیگیری های مسئوالن 
اســتان و شهرستان در این مدت، 6 پروژه 
عمرانی با ردیف اعتبار ملی تعریف شده که 
نشان از همدلی مسئوالن استان و شهرستان 

دارد.
حســن بهرام نیا با بیان اینکه، شهرســتان 
نهاوند دارای مناطق بکر گردشگری است 
که می تواند در توســعه و رونق اقتصادی 
استان و شهرستان مفید واقع شود، پیشنهاد 
ایجاد منطقه گردشگری در منطقه ملوسان 
نهاونــد را یکی از ظرفیت های قابل توجه 
در این موقعیت عنوان کرد که اجرای این 

موضوع در این نشست مصوب شد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای 
اســالمی خطــاب بــه رئیس ســازمان 

محیط زیســت کشــور گفــت: منطقــه 
گونه های  دارای  ملوســان  محافظت  شده 
مختلــف گیاهــی و جانــوری و یکی از 
ظرفیت هــای مهم شهرســتان در جذب 
گردشگر محســوب می شود و با توجه به 
اینکه این  شهرســتان به  نوعی از کاروان 
توسعه عقب مانده است در بحث تعریف 
منطقه ملوسان به عنوان منطقه گردشگری 

طبیعی دستورات الزم را صادر کنید.
 نهاوند، شــمال بدون شرجی و 

پسماند
اســتاندار همــدان هم در این جلســه  
نهاوند را شماِل بدون ترافیک و شرجی 
و پســماند دانســت کــه بــا دارا بودن 
سراب های خروشــان توانایی و قابلیت 
میزبانــی و پذیرایی گردشــگران زیادی 

را دارد.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه 
امروز نهاوند یک کارگاه عمرانی 
اســت، ســراب های نهاونــد را 
فرصت خوبی برای سرمایه گذاری 

و توسعه گردشگری عنوان کرد.
بکر  ملوســان یک محیط  منطقه 
و حفاظت شــده در فاصلــه 2۴ 
کیلومتری شمال غربی شهرستان 
نهاوند با سیمای کوهستانی، دره ها 
و پناهگاه های فــراوان، وضعیت 
پوشش گیاهی، منابع آبی و شرایط 
اقلیمی منطقه، زیستگاه مناسبی را 

فراهم نموده است.
این منطقــه  با مصوبه شــماره 
محیط زیست  عالی  شورای   35۰
)کمیســیون زیر بنائــی دولت( 
8۹بــا مســاحت ۹هزار  2۹آذر 
و 5۱2 هکتــار به عنــوان منطقه 
حفاظت شــده بــه مناطق تحت 
حفاظــت  ســازمان  مدیریــت 

پیوست. محیط زیست 
در منطقه حفاظت شــده ملوسان 
تعداد ۱52 گونــه گیاهی و 253 
گونــه از 5 رده جانــوران وجود 
دارد و ایــن منطقه دارای کمترین 
مشکل کم آبی در بین مناطق استان 

همدان است.

حقابه تاالب آق گل پیگیری می شود

اصالح شبکه توزیع 
آب در 2روستای رزن

 مدیــر امور آب و فاضالب روســتایی 
تعویــض  و  اصــالح  از  رزن  شهرســتان 
شــبکه توزیع آب در دو روستای »کاج« و 
»گلستان« طی دو هفته آینده خبر داد.ابراهیم 

فراهانــی با اشــاره به اینکــه مطابق قانون 
اســتهالک شبکه های فرســوده و مستهلک 
2۰ ساله باید تعویض و ترمیم شوند؛ گفت: 
برهمین اســاس و با توجه به فرسوده بودن 
شبکه توزیع در دو روستای کاج و گلستان؛ 
تعویض بخشــی از شبکه توزیع آب در دو 
روستای مذکور در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه براساس قرارداد این پروژه؛ 
اصالح و تعویض 3 کیلومتر از شبکه مذکور 
در حال انجام است؛ اظهارداشت: ۱5۰۰ متر 
از شــبکه مذکور در روســتای گلســتان و 
۱5۰۰ متر از این شــبکه در روستای کاج با 
مشارکت اهالی و دهیاری تعویض و اصالح 

می شود.

فراهانی افزود: براســاس بــازه زمانی تعیین 
شده؛ اصالح و بازسازی شبکه توزیع در دو 
روستای کاج و گلستان ظرف دو هفته آینده 
به اتمام می رســد.به گزارش مهر، وی عنوان 
کرد: در پروژه مذکــور اصالح ۱5۰۰ متر از 
خط پمپاژ روستای کرفس با سایز 25۰ میلی 

متر با لوله جی آر پی در دستور کار است.

گزارش ویژه



C M Y K

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

یکشنبه  16 تیرماه 1398  شماره 3513

4

بین الملل

ایران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

نگاه

ان
رلم

پا

لل
 الم

ین
ب

خبر

جانشین موگرینی در مورد ایران 
چه فکر می کند؟

 فدریکا موگرینی، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا همین 
روزها به کار خود خاتمه خواهد داد و وزیر امور خارجه اســپانیا به 

جای او به پارلمان اروپا معرفی شده است.
رهبران اتحادیه اروپا پس از ســه روز مذاکرات نفس گیر در بروکسل 
پایتخت بلژیک، سرانجام شامگاه سه شنبه هفته گذشته، در مورد گزینه 
جانشینی »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و سه 
پُســت کلیدی دیگر به توافق رسیدند. آن طور که آسوشیتدپرس خبر 
داده، »جوســپ بورل« وزیر خارجه اسپانیا به عنوان جانشین »فدریکا 
موگرینی« معرفی شده است. البته بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا 
نســبت به نامزدهای معرفی شده اعتراض کرده اند و البته باید در نظر 

داشت که انتخاب بورل باید به تصویب پارلمان اروپا برسد.
اما در شــرایطی که رابطه ایران و اتحادیه اروپا به دلیل شرایط به وجود 
آمده توســط آمریکا در برجام، ماجرای اجرایی شدن اینستکس و نیز 
کاهش تعهدات برجامی ایران در موقعیتی حســاس قرار گرفته، این 

سوال مطرح می شود که موضع بورل در مورد ایران چیست؟
جوســپ بورل متولد 2۴ آوریل ۱۹۴7 است یعنی بهار سال ۱326 و 
کمی بیش از 72 ســال پیش. او عضو حزب سوسیالیســت کارگران 
اسپانیا است و سال گذشته وزیر امور خارجه، اتحادیه اروپا و همکاری 
این کشور شد. او البته سیاستمداری عالی رتبه در اتحادیه اروپاست و 
از ســال 2۰۰۴ تا 2۰۰7 رئیس پارلمان اروپا و از سال 2۰۰۴ تا 2۰۰۹، 
عضو پارلمان به نمایندگی از اسپانیا بوده است. بورل همچنین از سال 

۱۹۹۱ تا ۱۹۹6 وزیر امور عمومی و محیط زیست اسپانیا بوده است.
اما بورل در مورد ایران چگونه فکر می کند؟

■ نخســتین چیزی که باید در مورد او بدانید این است که او به شدت 
مخالف یکجانبه گرایی آمریکا اســت. 5 اردیبهشــت بــود که او از 
یکجانبه گرایی ها و اقدامات مداخله جویانه دولت آمریکا از جمله لغو 
معافیت تحریم های نفتی علیه ایران انتقاد کرد و در همایشــی درباره 
روابط اتحادیه اروپا و آمریکا که در مادرید برگزار شد گفت: باید دید 
که آیا این تصمیم اعمال خواهد شــد یــا خیر؟ زیرا این اقدام ممکن 

است با مخالفت کشورهای مختلف مواجه شود.
■ در عین حال او یکی از حامیان توافق هسته ای است و چهارشنبه ۱8 
اردیبهشــت هم در واکنش به اقدام ایران برای کاهش سطح تعهدات 
خود گفته بود: »خوشــبختانه ایران توافق هسته ای را پاره نکرد و باید 
مانع از پاره شدن کامل آن شد. تسلیح مجدد هسته ای ایران، بر نخستین 
کســانی که تأثیر می گذارد، اروپایی ها هســتند. محکوم کردن توافق 
هسته ای از سوی آمریکا خبر بدی است. خوشبختانه پاسخ ایرانی ها در 
مرز قرار دارد، آنها توافق هسته ای را پاره نکردند وگفتند که اگر آمریکا 
به تعهدات خود عمل نکند آن ها نیز به تعهداتشان عمل نخواهند کرد 

و کارهایی را در چارچوب محدودیت توافق انجام می دهند.«
3. در عین حال نباید فراموش کرد که اســپانیا همان کشوری بود که 
در اوج فضاسازی رسانه ای برای نظامی سازی خلیج فارس با حضور 
ناو جنگی آبراهام لینکلن، ناوچه جنگی خود را به طور موقت از ادامه 
همراهی ناو هواپیمابر آمریکایی که به ســمت خلیج فارس در حرکت 
بود فراخواند. بورل در همان زمان گفت: دولت همه جوانب این مسأله 
را بررسی کرده و سپس تصمیم به فراخوان ناوچه گرفته است. منطقه 
خلیج فارس پر از تنش اســت که البته نباید این موضوع را خیلی مهم 

جلوه داد و پیچیده کرد.
■ محمد جواد ظریف دی ماه سال گذشته در محل برگزاری نشست 
بین المللی رایسینا در دهلی نو هندوستان، با جوسپ بورل، وزیر امور 
خارجه اســپانیا دیدار و گفت وگو کرده بــود و کمال خرازی رئیس 
شــورای راهبردی روابط خارجی نیز یک ســال پیش در اسپانیا با او 

دیدار کرده بود.
■ نکته جالب پایانی در مورد بورل اینکه او در بهمن ســال گذشته در 
یک پیام توییتری، چهلمین سال پیروزی انقالب را تبریک گفته و ایران 

را یک قدرت منطقه ای خوانده بود.

تحوالت اخیر در برجام ارتباطی 
با وظایف شورای حکام ندارد

 نمایندگــی ایران در آژانس در بیانیه ای با اشــاره به یادداشــت 
مطبوعاتــی نمایندگی دائــم ایاالت متحده آمریکا در ســازمان های 
بین المللی مســتقر در وین درخصوص درخواســت یک نشســت 
ویژه شــورای حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی برای بحث در 
مــورد آخرین گزارش مدیر کل آژانــس در مورد اجرای برجام این 

درخواست را »طنزی تلخ« خواند.
در ایــن بیانیــه آمده اســت: در واقع این یک طنز تلخ اســت 
که همــان رژیمی که در عمل، برجام را به واســطه خروج غیر 
قانونی و یک جانبه از این توافق نقض و به دیگران فشــار وارد 
کرده اســت تا همیــن کار را انجام دهنــد و در نتیجه، اجرای 
آن توســط جامعه بین المللــی را از طریق اعمــال همان ابزار 
قهرآمیــز با مانع مواجه کرده اســت، حــال نگرانی خود را در 

مورد اجــرای همان توافق بیان می کند.
این حقیقت که آمریکا به عنوان نقض کننده نخستین و اصلی برجام، 
چنین درخواستی را مطرح کرده، حاکی از انزوای آن به علت مخالفت 

با چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون در امور بین المللی است.
تصمیم اخیر ایران که در پاسخ به وضعیتی است که آمریکا مسبب آن 
بوده، به دنبال آن است تا توازن از بین رفته در این توافق را بازگرداند 
و کامــاًل در انطباق با مقررات ایــن توافق، به ویژه بندهای 26 و 36 
آن اســت.به عالوه، تحوالت اخیر هیچ ارتباطی با مباحث مرتبط با 
پادمان های آژانس و همچنین وظایف شــورای حکام آژانس ندارد. 
موضوعات مرتبط با برجام، در مکانیزم های تعیین شــده مورد بحث 

و مشورت قرار خواهند گرفت.

در ادامه لفاظی های رئیس جمهور آمریکا مطرح شد؛
ترامپ: ایران باید محتاط باشد

 رئیس جمهــور آمریکا بار دیگر به بیــان تهدیدهای تکراری علیه 
ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از ســفرش 
به نیوجرسی در جمع خبرنگاران درباره ایران، گفت: باید ببینیم درباره 

ایران چه پیش می آید. ایران باید خیلی محتاط و هوشیار باشد.

اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش ایرانی
 راهزنی است

 یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه اقدام 
دولت انگلیس در توقیف نفت کش ایرانی غیر قانونی بوده اســت، گفت: اینکه 
تفنگــداران با هلیکوپتر بر روی یک نفتکش بی دفاع بروند و آن را توقیف کنند 

مورد پذیرش هیچ کشوری نیست.
اســدا... قره خانــی در گفت وگــو بــا ایســنا ضمــن محکومیــت اقــدام دولــت 
ــن  ــات ای ــده از جزئی ــرد: بن ــان ک ــی بی ــش ایران ــف نفتک ــا در توقی بریتانی
ماجــرا اطالعــات دقیقــی نــدارم ولــی آنچــه کــه مســلم اســت همــان طــور 
کــه وزارت خارجــه اعــالم موضــع کــرده اســت و خیلــی از شــخصیت های 
سیاســی و بین المللــی اظهــار نظــر کردنــد، ایــن کار انگلیــس دقیقــاً نوعــی 

راهزنــی اســت.

ترکیه میزبان پنجمین نشست سه جانبه روحانی، 
پوتین و اردوغان 

ــاره  ــه درب ــیه و ترکی ــران، روس ــورهای ای ــران کش ــت س ــن نشس  پنجمی
تحــوالت و آینــده ســوریه مرداد مــاه ســال جاری )آگوســت 2۰۱۹( در 

ــود. ــزار می ش ــتانبول برگ اس
ــه  ــیه و ترکی ــران، روس ــورهای ای ــران کش ــت س ــنا، نشس ــزارش ایس ــه گ ب
ــور  ــا حض ــجاری ب ــال س ــاه س ــوریه مرداد م ــده س ــوالت و آین ــاره تح درب
ــهر  ــان در ش ــب اردوع ــب طی ــن و رج ــر پوتی ــی، والدیمی ــن روحان حس

ــود. ــزار می ش ــه برگ ــتانبول ترکی اس
ــه  ــیه و ترکی ــران، روس ــور ای ــای جمه ــت رؤس ــن نشس ــت در ای ــرار اس ق
دربــاره رونــد سیاســی و بازگشــت آوارگان ســوری بــه ســوریه بــا یکدیگــر 

ــد. ــو کنن گفت وگ

غنی سازی اورانیوم تا میزان موردنیاز 
پیش می رود

 مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به برداشته شدن گام 
دوم کاهــش تعهدات ایران در برجام از ۱6 تیر ماه گفت:میزان غنی ســازی از 
3.67 درصد مورد تعهد در برجام، تا جایی که مورد نیاز فعالیت های صلح آمیز 
ما باشــد پیش خواهد رفت.علی اکبر والیتی در گفت وگویی درباره گام های 
جمهوری اســالمی ایران پس از فرصت 6۰ روزه به اروپا برای اجرای برجام 
گفت: اجرای گام ها مورد اجماع جمهوری اسالمی ایران چه مجلس، چه دولت 
و چه همه کســانی است که به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در این فعل و 
انفعاالت مباشــرت دارند.وی ادامه داد: آقای دکتر روحانی هم به صراحت این 
را بیان کردند که نتیجه اجماع کل ارکان و اعضای حکومت همین است و بدون 

تردید به آنچه گفته شده، عمل خواهد شد.

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین 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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/2/۴هی ــماره 98/159  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــدی  ــای مه ــي  آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
صفــری مــودب فرزنــد محمدحســین بــه شــماره شناســنامه 1860 صــادره از اســدآباد در 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 20۴/02 مترمربــع در قســمتی از پــالك 66 اصلي 
واقــع در اســدآباد کمربنــدی شــهدا خریــداري باواســطه از مالــک رســمي آقــای اکبــر آزاد 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل محــرز گردی
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش 15 روز آگه
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. 
بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد.)م الف 209(  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/۴/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۴/16
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین 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

ــون تعییــن تکلیــف  ــأت اول موضــوع قان ــورخ 98/3/11هی ــر رأي شــماره 98/397  م براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای احمدرضــا  حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکان
بنــی عامریــان فرزنــد محمــد به شــماره شناســنامه 228 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 179/36 مترمربــع در قســمتی از پــالك 1555 اصلــي 
واقــع در اســدآباد شــهرك ولیعصــر پشــت مخابــرات خریــداري باواســطه  از مالک رســمي 
آقــای ســیدجمال فاطمــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.)م الف 220(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/۴/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۴/16
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین 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

ــي  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــماره 98/۴/1هی ــر رأي ش براب
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک 
اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي  آقــای مهــدی صفــری مــودب فرزنــد 
محمدحســین بــه شــماره شناســنامه 1860 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یــک بــاب 
مغــازه بــه مســاحت 133/28مترمربــع در قســمتی از پــالك 66 اصلــي واقــع در اســدآباد 
ــرز  ــفیعی مح ــاس ش ــای عب ــمي آق ــک رس ــطه از مال ــداري باواس ــهدا خری ــدی ش کمربن
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
ــه مــدت دو مــاه  اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي ب
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.)م الف 207(  ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/۴/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۴/16

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

ــه اســتناد صورتجلســه  ــی 10861107306 ب ــه شــماره ثبــت 28 و شناســه مل ــی ب ــاق همــدان شــرکت تعاون ــرات شــرکت تولیــدات کشــاورزی و صنعتــی میث آگهــی تغیی
ــه  ــه ب ــد : باتوج ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــن تصمیم ــتان فامنی ــتایی شهرس ــاون روس ــورخ 1398/2/2۴ اداره تع ــماره 19/16۴/161 م ــه ش ــورخ 1398/02/11 وتاییدی ــره م ــأت مدی هی
اینکــه اســتعفا نامــه آقــای ابوالفضــل منصــوری بــه شــماره ملــی 0382512693 از ســمت هیــأت مدیــره مــورد قبــول واقــع شــد آقــای شــهریار ســیاه منصــوری بــه شــماره 
ملــی 0۴20212973 کــه بــه عنــوان عضــو علــی البــدل هیــأت مدیــره انتخــاب گردیــده بودنــد بــه ســمت عضــو اصلــی هیــأت مدیــره انتخــاب گردیــد اســتعفا نامــه آقــای 
ــمت  ــه س ــی 0۴20210016 ب ــماره مل ــه ش ــوری ب ــیاه منص ــدی س ــای مه ــد و آق ــع ش ــول واق ــورد قب ــل م ــمت مدیرعام ــی 0052218۴57 از س ــماره مل ــه ش ــی ب ــدون طیب فری
ــخ 1399/3/5  ــا تاری ــره ت ــأت مدی ــان دوره تصــدی هی ــا پای ــوق )صورتجلســه( ت ــخ ف ــدون طیبــی ( از تاری ــای فری ــره ( )بجــای آق ــأت مدی مدیرعامــل ) خــارج از اعضــاء هی

انتخــاب و قبولــی خــود را اعــالم نمــود.
)520800(

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

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین 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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/2/۴هی ــماره 98/1۴1  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــدی  ــای مه ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
صفــری مــودب فرزنــد محمدحســین بــه شــماره شناســنامه 1860 صــادره از اســدآباد در 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 95/30 مترمربــع در قســمتی از پــالك 66 اصلي 
واقــع در اســدآباد کمربنــدی شــهدا خریــداري باواســطه از مالــک رســمي آقــای منوچهــر 
شــفیعی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي به 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
ــه مراجــع قضایــي تقدیــم  یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد.)م الف 211( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/۴/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۴/16
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی  ــه شــماره ثبــت 20۴0 و شناســه ملــی 109800۴9070 ب ــی ب ــه شــرکت تعاون ــوآور هگمتان ــردازان ن آگهــی تغییــرات شــرکت کار پ
فــوق العــاده مــورخ 1398/11/23 و باســتناد نامــه شــماره 8277 مــورخ 97/12/02 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان مالیــر تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - محــل 
شــرکت در واحــد ثبتــی مالیــر بــه آدرس اســتان همــدان- شهرســتان مالیــر- بخــش مرکــزی- شــهر مالیــر- محلــه : خیابــان شــهید رجایــی- معبــر ماقبــل آخــر : خیابــان 
شــهید رجایــی- معبــر آخــر : کوچــه شــهید احمدرضــا گل زردی پــالك 0 طبقــه 3 واحــد 8 کــد پســتی 65719۴3528 تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح 

گردیــد. 
)520799(

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

ــاختمان های  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض هی
ــد ســند رســمی  فاق

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین 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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/8هی ــماره 98/393  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي  آقــای امیــر آبیــار 
فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه 662 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 96/73 مترمربــع در قســمتی از پــالك 66 اصلــي واقع در اســدآباد 
ــان  ــمي آقای ــکان رس ــطه از مال ــداري مع الواس ــی خری ــهید ابراهیم ــه ش ــانی کوچ خ کاش
یدالــه و عین الــه و عبادالــه محــرز گردیــده 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 مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاری
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.)م الف 218(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/۴/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/۴/16

کامران متقی 

رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

ــخ  ــروزان درتاری ــخوان فی ــرگان پیش ــدود مه ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــیس ش تاس
ــا  ــت و امض ــی 1۴008۴37357 ثب ــه مل ــه شناس ــت 1662 ب ــماره ثب ــه ش 1398/0۴/11 ب
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی 

ــردد.  میگ
موضوع فعالیت :

ــرداری و انجــام  ــت الکترونیــک از قبیــل ایجــاد و بهــره ب ــه خدمــات پیشــخوان دول ارائ
خدمــات مرتبــط و قابــل ارائــه در دفاتــر پیشــخوان دولــت و بخــش عمومــی غیــر دولتــی 
وارائــه خدمــات بازرگانــی مرتبــط درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع 

ذیربــط 
مدت فعالیت :

ــتان  ــدان ، شهرس ــتان هم ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب  از تاری
ــان 12  ــیج ، خیاب ــوار بس ــیج ، بل ــروزان، بلواربس ــهر فی ــزل ، ش ــش خ ــد ، بخ نهاون
ــخصیت  ــرمایه ش ــتی 65981331۴1 س ــه اول کدپس ــالك 0 ، طبق ــدرس ، پ ــری م مت
ــر  ــرکه ه ــهم الش ــزان س ــدی می ــال نق ــغ 1000000 ری ــت از مبل ــارت اس ــی عب حقوق
یــک از شــرکا خانــم مریــم معصومــی بــه شــماره ملــی 3950376720 دارنــده 10000 
ریــال ســهم الشــرکه خانــم ســمیه معصومــی بــه شــماره ملــی 3962682821 دارنــده 
990000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیــأت مدیــره خانــم مریــم معصومــی بــه شــماره 
ــال  ــدت 3 س ــه م ــره ب ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــمت نای ــه س ــی 3950376720و ب مل
ــه ســمت رئیــس هیــأت  ــه شــماره ملــی 3962682821و ب ــم ســمیه معصومــی ب خان
ــدگان  ــال دارن ــدت 3 س ــه م ــل ب ــمت مدیرعام ــه س ــال و ب ــدت 3 س ــه م ــره ب مدی
ــک ،  ــل چ ــرکت از قبی ــد آور ش ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا : کلی ــق امض ح
ــادی  ــای ع ــه ه ــه نام ــن کلی ــالمی و همچنی ــود اس ــا، عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب س
ــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد  و اداری باامضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه ب
اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه 

ــد.  ــی باش ــت نم ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص اخ
)520798( 

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

 تاکنــون حد نصــاب کســب رأی در 
حوزه هــای انتخابیه، 25 درصــد بود که در 
انتخابــات پیش روی مجلس، با کســب 2۰ 

درصد از آرای صحیح محاسبه می شود.
ســخنگوی ســتاد انتخابات کشــور گفت: 
تاکنون حد نصاب کسب رأی در حوزه های 
انتخابیــه، 25 درصد بود کــه در انتخابات 
پیــش روی مجلس، با کســب 2۰ درصد از 

آرای صحیح محاسبه می شود.
به گــزارش ایلنا، سیداســماعیل موســوی 
اظهار داشت: این موضوع باعث خواهد شد 
انتخابــات در حوزه های کمتری به دور دوم 

برسد.
وی از تــالش بــرای برگــزاری انتخابات 
مجلــس به صورت الکترونیکــی خبر داد و 
گفت: در دوره گذشــته در ۱3۹ شهر کشور 
انتخابات بــه صــورت الکترونیکی برگزار 
انتخابات در سال جاری  شــد. در برگزاری 
به صورت الکترونیکی در حوزه های انتخابیه 
برنامه ریزی شــده که از طریق هماهنگی با 
شــورای نگهبان و بــا توجه به شــرایط و 
امکانات موجود، در این زمینه اقدام خواهد 

شد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه 
با توجه به مواد قانونی مرتبط، روز انتخابات 
دوم اســفندماه تعیین شــده اســت، افزود: 
حداکثر زمان برگزاری انتخابات تا ســاعت 
2۴ بــوده و مجریان انتخابــات در صورت 

تمدید زمان قانونی رأی گیری تا این ساعت 
فرصت دارند اخذ رأی کنند و بالفاصله پس 
از این ســاعت، ســامانه رأی گیری مسدود 
خواهد شد. به همین دلیل برنامه ریزی و دقت 
نظر فرمانداران برای جانمایی مناسب شعب 
اخذ رأی به منظور تسهیل فرایند رأی گیری، 

از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مدیــر کل دفتــر انتخابات وزارت کشــور 
با اشــاره به اصالحات و تغییــرات قوانین 

انتخابات از ســال ۱3۹5 تاکنون، خواســتار 
بررسی تفاوت های این قانون با قوانین قبلی 
توسط فرمانداران شهرستان های استان برای 
برگزاری انتخابات مجلس شــورای اسالمی 

در اسفند ۹8 شد.
موســوی تأکید کرد: آمار رســمی واجدین 
شــرایط شــرکت در انتخابات، منحصراً از 
ســوی ستاد انتخابات کشــور اعالم خواهد 

شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات توجیهی 
متعــدد و اختصاصی برای 3۱ اســتان در 
قالب بیش از 7۰ ســاعت جلسه توجیهی- 
نشســت های  تاکنون  گفــت:  آموزشــی، 
منطقــه ای در اســتان های کشــور برگزار 
شــده و ســعی می شود با آســیب شناسی 
برنامه ریزی های  انتخابات،  برگزاری  روند 
مناســبی در راســتای برگزاری شایســته 

انجام شود. انتخابات مجلس 

 مشــاور امنیت ملی آمریکا در اظهاراتی 
با اشــاره بــه برگزاری نشســت  خصمانه 
ویژه آژانس بین المللی انــرژی اتمی درباره 
کشورمان، خواســتار افزایش فشار بر ایران 

شد.
به گزارش ایســنا، جان بولتون مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید در پیامــی در صفحه توئیتر 
خود با اشــاره به درخواســت آمریکا برای 
برگزاری نشست ویژه شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای بررسی تازه ترین 
گزارش آژانس درباره برنامه هســته ای ایران 
نوشــت که آژانس نشســت ویژه ای را برای 
بررسی فعالیت های هســته ای به ادعای وی 

غیرقانونی ایران برگزار می کند.
بولتون در ادامه ادعاهای خود افزود: باتوجه 
به آرشیو تســلیحات هسته ای مخفیانه ایران، 
این کشور باید برای کنار گذاشتن برنامه های 

هسته ای اش تحت فشار قرار گیرد.
در پــی تعلل طرف هــای اروپایــی برجام 
در عمل به تعهداتشــان بــرای کاهش تأثیر 
تحریم های آمریکا، ایران ماه گذشــته اعالم 
کرد که در دو گام تعیین شده سطح تعهدات 

برجامی اش را کاهش خواهد داد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته در 
بیانیه ای اعالم کرد کــه یوکیا آمانو، مدیرکل 
آژانس به اطالع شورای حکام رسانده است 

کــه آژانس بین المللی انــرژی اتمی در یکم 
ژوئیه عبور ذخایر اورانیم غنی ســازی شده 
ایران از محــدوده توافق هســته ای را تأیید 

می کند.
محمــد جواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشورمان در پیامی توئیتری با تأکید بر اینکه 
ایران برجام را نقض نکرده اســت، در تبیین 
علت این امــر به پاراگــراف 36 این توافق 

اشاره کرده است.
ظریف با اشــاره به خروج آمریکا از برجام 
و اســتناد ایران به پاراگراف 36 در به جریان 
انداختن ادامه مسیر نوشت: ما ضمن محفوظ 
بودن حقوقمان، به کشــورهای E۳+2 ]سه 

کشــور اروپایی، چین و روســیه[ چند هفته 
فرصــت دادیم. ما پس از 6۰ هفته در نهایت 

دست به اقدام زدیم.
وی در ادامــه تصریح کــرد: به محض آنکه 
کشــورهای اروپایی به تعهــدات خود عمل 

کنند، ایــران نیز به طور متقابل 
اقدامــات معکــوس به عمل 

خواهد آورد.
طبق بند 26 برجام، در صورت 
عدم پایبندی طــرف مقابل به 
تعهداتش، ایران حق دارد اجرای 
تعهدات خود را به شکل کلی یا 

جزئی متوقف کند.

با یک پنجم آرا 
نماینده مجلس می شوند

درخواست خصمانه بولتون برای افزایش فشار بر ایران
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نیش و نوش

 تجلیل از دختران منتخب بهزیستی 
 مراسم باشکوه جشن کرامت به مناسبت هفته کرامت در هتل رویال 
گنجنامه برای دختران بی سرپرست عضو بهزیستی ترنم، و اعضا چند 
موسسه مردم نهاد برگزار شد که ضمن اجرای برنامه های شاد از دختران 

برتر نمازگزار و محجبه به عنوان دختران منتخب تجلیل به عمل آمد.
رئیس اقامه نماز استان در حاشیه این مراسم با تبریک روز دختر به همه 
دختران استان از آنها خواست برای به دست آوردن زندگی سراسر نشاط 
و امیدوارانه،  معنویت را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و بکوشند 

در جامعه حضور سازنده و مفید همراه با خالقیت داشته باشند.
حجت االسالم سیدمرتضی حســنی حلم درگفت وگو با همدان پیام 
انتخــاب الگو برای دختــران را مهم دانســت و معرفت افزایی در 
دختران را از ضروریات جامعه امروزی برشــمرد که این موضوع 
همّ ت آموزش و پرورش، خانواده ها و مدیران اســتان را می طلبد تا 
برای ســاختن آینده معنوی و روشن دختران، کارهای نتیجه بخش 

و سازنده انجام دهند.
وی اجرای طرح نمازیاران در مدارس را از برنامه های ســتاد اقامه نماز 
استان برشمرد و گفت: بهادادن به دختران در گرو داشتن برنامه هدفمند 
است که بشود این قشر از جامعه را برای مدیریت های شغلی و زندگی 

خانوادگی آموزش داد. 
فرمانده ســپاه ناحیه همدان نیز از برگزاری جشن کرامت با مشارکت 

دستگاه های استان در طول هفته کرامت خبر داد.
علی بقایی برگزاری 8۰ جشــن هفته کرامت در بوستان ها، مساجد و 
حسینیه ها، احتزاز پرچم حرم امام رضا)ع( توسط خادمین حرم رضوی 
در اماکن عمومی مانند بیمارســتان ها، زندان ها، آسایشگاه ها را از جمله 

برنامه های سپاه و بسیج در هفته کرامت عنوان کرد.
مدیرکانــون فرهنگی هنری کوثــر اعتمادیه نیز، بهــا دادن به دختران 

بی سرپرست جامعه را بسیار ارزشمند دانست.
علی درخشنده از دســت اندرکاران فرهنگی استان خواست برنامه های 
تربیتی و آموزشی برای دختران به ویژه قشر محروم جامعه را در اولویت 
کاری خود قرار دهند چرا که بها دادن به دختران اقشار ضعیف به مانند 
جهاد فی سبیل ا... است و با عث کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی 

خواهد شد.

مرگ مشکوک مادر همدانی پس از زایمان

 رئیس سازمان نظام پزشکی اســتان همدان از مرگ مادری پس از 
زایمان در یکی از مراکز زنان و زایمان شهر همدان خبر داد.

علیرضا مدرکیان، در توضیح این خبر بیان کرد: حدود یک ماه گذشــته 
مادری پس از زایمان در بیمارستان فاطمیه همدان جان خود را از دست 

داد.
وی ادامه داد: متأســفانه بر خالف تالش کادر پزشکی بیمارستان، مادر 
فوت کرد و فرزند او سالم به دنیا آمد اما تا کنون هیچ شکایتی از سوی 

خانواده این مادر در سازمان نظام پزشکی ثبت نشده است.
مدرکیان با اشــاره به اینکه فوت هر فرد در بیمارستان در ابتدا در کمیته 
مرگ و میر بررســی می شود، عنوان کرد: تا زمانی که شکایتی از قصور 
پزشــک و یا یک کارشناسی در سازمان نظام پزشکی ثبت نشود، هیچ 

اطالعات دقیقی از آن نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: در این مرگ احتمال می رود که خانواده درباره  بیماری 
مادر ســخنی نگفته و حتی خودش آن را با پزشک درمیان نگذاشته  و 
همین موضوع منجر به فوت وی شده به همین علت تا کنون شکایتی از 

سوی خانواده متوفی صورت نگرفته است.
یکی از اهالی روســتا با گزارش این مرگ به ایسنا گفت: این مادر اهل 
برفجین بوده که متأســفانه پس از مراجعه به بیمارســتان و انجام عمل 

زایمان به دالیل نامعلوم جان خود را از دست داده است.

متوسط حقوق امسال بازنشستگان 
کمتر از ۳ میلیون تومان است

 مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری با اشــاره به حقوق 2 
میلیون و 8۰۰ هزار تومانی بازنشســتگان در سال جاری، گفت: دغدغه 
بازنشستگان همسان سازی و افزایش حقوق است به همین دلیل در حال 

رایزنی با دولت و مجلس برای رفع این دغدغه هستیم.
میعاد صالحی در گردهمایی بزرگ روســای کانون های بازنشســتگی 
سراسر کشــور با بیان این که کل مبلغ همسان سازی برای دو صندوق 
کشوری و لشــکری 5 هزار میلیارد تومان مصوب و ابالغ شده است، 
گفت: از این میزان 65 درصد یعنی معادل سه هزار و 25۰ میلیارد تومان 

سهم بازنشستگان کشوری است.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه 82 و نیم درصد از بازنشستگان 
کشوری مشــمول طرح همسان سازی هســتند و حقوق آنها از محل 
همسان سازی، افزایشی بین ۱۱۰ تا 25۰ هزار تومان داشته است؛ بنابراین 
دریافتی متوســط هر بازنشسته از بابت همسان سازی حدود ۱۹۰ هزار 

تومان در ماه خواهد بود.
به گزارش فارس، صالحی افزود: متوسط حقوق در سال ۹7 دو میلیون 
و 2۰۰ هزار تومان بوده است که امسال به دو میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
رسیده، ضمن اینکه تعداد بازنشستگان تحت پوشش نیز به یک میلیون 

و ۴22 هزار نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: بحث انتشــار اطالعات حقوق و دستمزد و همچنین 
مدارک تحصیلــی، تنها بخش کوچکــی از اتاق شیشــه ای صندوق 
بازنشستگی است و این شــفافیت در بحث پروژه های تحمیل شده به 
صندوق و هزینه ها و زیان هایی که به صندوق وارد کرده اســت، اعداد 
بزرگتــری را در بر می گیرد که در مراحل بعدی اطالعات آن در اختیار 

عموم قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری با بیان اینکه ما نباید وارد 
پروژه های زیان ده شــویم، گفت: اگر پروژه ای به صندوق تحمیل شده 
اســت، باید افراد تحمیل کننده پاسخ آن را بدهند. چرا ما باید جوابگوی 

ناکارآمدی و فساد برخی مدیران سفارشی و تحمیلی باشیم؟

اعتماد: زیر ساخت های الزم برای رسیدگی به دارایی مسئوالن وجود 
ندارد 

 هنوز زیر سازی نکردن شن و قیر گرونه!!
کیهان: منگنه بازی داماد روحانی 

  بازی محلی یاد نگرفته 
اطالعات: وزیر راه و شهرسازی: خانه نخرید تا قیمت ها واقعی شود 

 چشم تو چادر زندگی می کنیم.
کیهان: امضا گرفتن سهامدار بانکی از هیأت مدیره با داد و فریاد 

 دنبال خودکارش می گشته !!
اطالعات: اقتصاد ایران باید جراحی شود

 قیچی به این بزرگی رو از کجا بیارن
جمهوری اسالمی: ماندگاری هوای گرم در نیمه شمالی کشور

 تکلیف هوا رو روشن کنید کِی ؟چطوری باشه؟! 
همدان پیام: بوستان ارم در حصار قلیان ها 

 اونا دکور پیاده راه بلوارن
همدان پیام: پاس یک میلیارد جریمه شد
 نخواسته تو چراغ قرمز توقف کنه 

همدان پیام: قاضی القضات هیأت کشــتی استان: از نظر کمی با کمبود 
داور مواجه هستیم 

 واردات که آزاده چرا اقدام نمی کنید؟!
ایسنا: تیم ملی والیبال با ترکیب کامل به آمریکا می رود

 سوار برجام نشن، جانیست  
فارس: 8۹ درصد واحدهای تولیدی همدان فعال است 

 جوونا که بیکارن کیا اونجا مشغوالً؟!
جمهوری اســالمی: ریسک ســرمایه گذاری خارجی در ایران چقدر 

است؟
 به اندازه گودی جیب ها! 

جمهوری اسالمی: درمان فقر و نابرابری چیست؟
 خوابیدن با شکم گرسنه!!

همدان پیام: ورزش همدان روح تازه ای گرفت 
 حتما آب هویج خورده

جمهوری اسالمی: تصمیمی درباره قیمت نان گرفته نشده است 
 هنوز خمیر آماده نشده 

ایسنا:چند نفر از مردم ایران یارانه می گیرند
 آمار محرمانست نمی شه به هر کی داد 

بی خوابی، فشار خون را تشدید می کند
 محققان دانشگاه آریزونا به منظور بررسی خواب بی کیفیت و ارتباط آن با بیماری های قلبی، 3۰۰ زن و مرد 2۱ تا 7۰ ساله را مورد 
بررسی دقیق قرار دادند. این افراد سابقه هیچ گونه بیماری قلبی نداشتند. فشار خون این افراد به صورت مداوم بررسی شد و نتایج حاکی 
از آن است که کم خوابی منجر به افزایش فشار خون می شود و فشار خون مهمترین عامل بروز بیماری های قلبی و سکته مغزی است.

به گزارش برنا، فشار خون نیرویی است که توسط جریان خون به دیواره رگ ها وارد می شود تا خون در سراسر رگ ها و بدن جریان 
یابد. اگر این نیرو افزایش پیدا کند و در طول زمان ثابت باقی بماند، بدن با مشکالت زیادی روبرو می شود. فشار خون مهمترین عامل 

بروز بیماری های قلبی و بیماری های قلبی مهمترین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است.
به نقل از »مدیکال دیلی«، ۱۱ شب تا 7 صبح بهترین زمان خواب است. مصرف غذای سبک سه ساعت قبل از خواب، دمای مناسب و 
عدم استفاده از تجهیزات الکترونیکی در اتاق خواب نقش مهمی در خواب با کیفیت دارد. بر اساس آمار ۱5 تا 2۰ درصد از بزرگساالن 

آمریکایی دچار اختالل خواب هستند.

 توضیح معاون وزارت علوم درباره حذف کنکور
 معاون آموزشی وزارت علوم حذف کنکور را منوط به تعریف الگوی جدید پذیرش در دانشگاه ها دانست.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم مجتبی شریعتی نیاسر با بیان اینکه سازمان سنجش در اجرای قانون حذف کنکور به خوبی عمل 
کرده اســت، گفت: برای ورود به دانشــگاه 85 درصد نمره قبولی از ســوابق تحصیلی دانش آموزان و ۱5 درصد باقیمانده نیز از نمره 

آزمون سراسری محاسبه می شود.
معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: برخی از رشته های پرطرفدار شرایط خاصی دارند و باید برای پذیرش دانشجو بدون کنکور 

در این رشته ها، مدل جدیدی تعریف شود و سپس اقدام به حذف کنکور در این رشته ها کرد.
شریعتی نیاســر افزود: در حال حاضر رقابت بر سر رشــته های پرطرفدار است چرا که در سایر رشته ها، همه داوطلبان می توانند وارد 
دانشــگاه شوند.وی با اشاره به اینکه امسال حدود یک میلیون و 2۰۰ هزار داوطلب در آزمون کنکور سراسری شرکت کردند، گفت: 

امسال به لحاظ کّمی، استقبال از کنکور در مقایسه با سال گذشته بیشتر بود.

آگهي مناقصه عمومي

محمد حسین پور- شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد تفاهم نامه اي که في مابین این شهرداري واداره کل راه و شهرسازي استان همدان به منظور تحقق سند ملي 
راهبردي احیا و بهسازي ،نوسازي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده وناکار آمد شهري مصوب 93/7/2 واصالحیه مورخ 95/6/6  وهمچنین پیرو سیاستهاي 
ستاد ملي باز آفریني کشور اجرا ي پروژه ساماندهي مسیل اصلي شهر نهاوند را باشرایط ذیل واز طریق آگهي مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد صالحیت 

وداراي گرید حداقل 5ابنیه واگذار نماید :

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد مناقصه مي بایست از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس : 
این  ازطریق  پاکت  بازگشایي  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  کلیه   www.setadiran.ir

نمایند. 105 و208 تماس حاصل  08133237۴5 داخلي  تلفن هاي  با شماره  ویا  انجام میگیرد   سامانه 
شهرداري در رد یاقبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد .

در روز انجام مناقصه مدیر کل راه وشهرسازي به همراه عامل ذیحساب شرکت باز آفریني شهري نیز حضور ونظارت خواهند داشت.
هزینه انتشار آگهي ودیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.
به پیشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مي بایست چهار پاکت نامه )الف ،ب،ج و د( تهیه وبه شرح ذیل تکمیل نمایند
پاکت الف :متقاضیان مي بایست مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 010۴868۴66003 بانک ملي بنام حساب سپرده 
شهرداري نهاوند واریز وفیش واریزي را در داخل پاکت الف قرارداده  ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده ویا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه 
بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند همچنین در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري شود.
پاکت ب:متقاضیان مي بایست رزومه کاري ،گواهینامه صالحیت پیمانکاري ،فتوکپي شناسنامه وکارت ملي مدیر عامل ورئیس هیات مدیره ،اسناد مناقصه را 

در داخل پاکت ب قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمایند همچنین در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري شود. 
پاکت ج:متقاضیان مي بایست فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل وامضا ومهر نمایند وآن را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت راممهور به مهر وامضا نمایند 

همچنین در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري شود.
مناقصه گران پس از تکمیل اسناد مناقصه ،اسناد مناقصه را بصورت الکترونیکي و فیزیکي تحویل نمایند.محل تحویل نسخه فیزیکي دبیرخانه شهرداري 

نهاوند و محل تحویل نسخه الکترونیکي سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( میباشد .
متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف،ب،ج را در داخل پاکت ))د(( قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنین آدرس دقیق وشماره تماس 
شرکت را روي پاکت نوشته وتا پایان وقت اداري مورخ   98/۴/22تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند. که بصورت تحویل نسخه فیزیکي مي باشد ومحل تحویل 

نسخه الکترونیکي سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( مي باشد.
در تمامي مراحل اجراي پروژه و پس از اتمام پروژه نماینده اداره کل راه و شهرسازي با حضور در کمیسیون تحویل ودر صورت تایید نسبت به پرداخت صورت 

وضعیت ارسالي ویا آزاد سازي ضمانتنامه اقدام مي نماید.
نظارت برنحوه اجراي کار بر اساس نقشه و مشخصات به هده شهرداري ونظارت عالیه به عهده اداره کل راه و شهرسازي مي باشد .

کمیسیون عالي معامالت شهرداري باتفاق مدیر کل راه و شهرسازي و همچنین عامل ذیحساب شرکت باز آفریني  ساعت 11 صبح  مورخ   98/۴/23تشکیل 
و  ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( در کمیسیون مناقصه در محل )شهرداري ( بازگشایي و خوانده مي شود. چنانچه حداقل سه پیشنهاد 

ارائه شده باشد پیشنهاد ها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.
چنانچه برنده مناقصه پس از تاریخ اعالم کمیسیون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و بانفر 
دوم قرارداد منعقد مي شود و چنانچه نفردوم نیز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید می گردد.
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گرید ونوع مبلغ پروژه )ریال(نوع پروژهردیف
شرکت

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در مناقصه

محل اعتبار پروژه 
اعتبارات

پروژه ساماندهی مسیل اصلی شهر نهاوند به 1
طول حدود 900 متر طول شامل :جداره سازی 
مسیل ،اجرای پیاده رو و... مطابق برآورد نقشه 

های صورت گرفته توسط مشاور

اعتبارت کمک 1/250/000/000 ریالحداقل   5ابنیه 25/000/000/000
های فنی واعتباری 

موضوع بند الف 
تبصره 18

 ۴8 ســاعت پر تنش بــرای بیش از یک 
میلیون داوطلب ورود به دانشــگاه ها به پایان 
رسید و پرونده چهل و نهمین آزمون سراسری 
با وجود فراز و نشــیب های بسیار عصر روز 

جمعه ۱۴ تیرماه بسته شد.
نزدیــک به یک میلیون و 5۱ هزار داوطلب از 
میان یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱5۴ داوطلبی 
که در کنکور سراسری سال ۹8 دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشور ثبت نام کرده بودند، 

کارت ورود به جلسه را دریافت کردند.
این آمار را حسین توکلی مشاور عالی سازمان 
سنجش آموزش کشور در اختیار ایرنا گذاشت 
و گفت: حدود ۹۴ درصــد داوطلبان، کارت 
ورود به جلســه آزمون سراسری را دریافت 
کرده انــد و آمار غائبین واقعی این آزمون پس 

از قرائت پاسخنامه ها به دست می آید.
کنکور امسال در مقایســه با سال گذشته 6۴ 
هزار نفر داوطلب بیشــتر داشــت که منصور 
غالمــی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دلیل 
آن را ورود دانش آموختــگان نظــام جدید به 

مرحله کنکور اعالم کرد.
سال گذشته یک میلیون و ۱۱ هزار و 825 نفر 
در این آزمــون به رقابت پرداختند که باز هم 
زنــان گوی رقابت را از مردان ربودند. بر این 
اســاس، 5۹۹ هزار و 3۱3 نفر معادل 5۹/23 
درصد داوطلبــان را زنان و ۴۱2 هزار و 5۱2 
نفر معادل ۴۰/77 درصــد داوطلبان را مردان 

تشکیل می دادند.
 پایان چهل و نهمین ماراتن کنکور

کنکور سراسری دانشــگاه ها چهل و نهمین 
سالگی خود را روزهای ۱3 و ۱۴ تیرماه جاری 
سپری کرد. در ادامه آمار داوطلبان این آزمون 

۴۹ ساله را مرور می کنیم.
در ایــن آزمــون 6۴8 هــزار و 8۴5 نفــر از 
داوطلبان معادل 57/۹8 را زنان و ۴7۰ هزار و 
۱7 نفر معادل ۴2/۰2 درصد را مردان تشکیل 
دادند که این آمار نشان می دهد همچنان زنان 
نسبت به مردان رغبت و فرصت بیشتری برای 

ورود به دانشگاه دارند.
 تعداد کارت های صادر شده

براساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، 
برای کنکور امســال تعداد یک میلیون و 353 
هزار و ۱2۴ کارت ورود به جلسه صادر شد.

در این میان، برای گروه های آزمایشــی علوم 
ریاضی و فنی ۱6۴ هزار و 2۴۱ کارت و برای 
گروه علوم انسانی که آزمون آن صبح پنجشنبه 
۱3 تیرمــاه بود 282 هزار و 3۰6 کارت صادر 

شد.
در نوبت عصر پنجشنبه ۱3 تیرماه، ۱۰3 هزار 
و 72۰ کارت ورود به جلســه برای داوطلبان 

گروه آزمایشی هنر صادر شد.
در روز دوم کنکور سراســری که جمعه ۱۴ 
تیرماه بود، برای نوبت صبح و پر متقاضی ترین 
گروه آزمایشی یعنی علوم تجربی، 637 هزار و 
2۴6 کارت از سوی سازمان سنجش آموزش 

کشور صادر شد.
آخرین نوبت آزمون سراسری امسال به گروه 
آزمایشی زبان های خارجی اختصاص داشت 
که ۱65 هزار و 6۱۱ کارت ورود به جلســه 

برای داوطلبان تهیه شد.
 مقایسه کنکوری های ۹۷ و ۹۸

سال گذشته در آزمون گروه آزمایشی ریاضی 
و فنــی، در مجمــوع ۱۴۴ هــزار و 55۰ نفر 
ثبت نام کرده بودند که تعداد داوطلبان ســال 
گذشته نســبت به امسال در این گروه کاهش 

داشت.
همچنین در آزمــون گروه آزمایشــی علوم 
انسانی، در مجموع 2۰5 هزار و 26 نفر ثبت نام 
کرده بودند و امسال هم علوم انسانی ها بیشتر 
از ســال گذشته، میل بیشتری برای رقابت در 

این گروه آزمایشی داشتند.
در گــروه آزمایشــی هنر ۱2 هــزار و 26۰ 
داوطلب واقعی و 78 هزار و ۹۰۹ نفر از سایر 
گروه ها برای احراز صندلی های دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند 
و امســال هم تعداد داوطلبان این گروه بیشتر 
بود.تعــداد داوطلبان گروه آزمایشــی علوم 
تجربی در ســال گذشــته 6۴2 هزار و ۴5۱ 
نفر بود که امســال این آمار کمتر شــده بود؛ 
نکته جالب توجه اینکــه گروه علوم تجربی 

در ســال های ۹7 و ۹8 پر متقاضی ترین گروه 
آزمایشی بود.

در گروه آزمایشــی زبان های خارجی هفت 
هــزار و 538 داوطلب واقعــی و ۱38 هزار 
و 86 نفــر نیز از داوطلبــان دیگر گروه های 
آزمایشی که عالقه مندی خود را برای شرکت 
در این آزمون اعالم کــرده بودند، در رقابت 
تنگاتنگ آزمون سراسری سال ۹7 برای ورود 
به دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی شرکت 
کردند اما امسال داوطلبان کمتری از این گروه 

آزمایشی استقبال کردند.
در یک مقایسه آماری درمی یابیم که داوطلبان 
گروه آزمایشــی ریاضی و فنی، علوم انسانی، 
هنر و زبان های خارجی آزمون سراسری سال 
۹8 بیشــتر از سال گذشــته بوده اما در گروه 
آزمایشی علوم تجربی تعداد داوطلبان امسال 
کمتر از سال ۹7 است با این حال وزیر علوم 
اعالم کرد که در کنکور امسال گروه آزمایشی 
علوم تجربــی 56 درصد داوطلبان را به خود 

اختصاص داده است.
 حوزه های آزمون

آزمون امســال در 38۱ شهرســتان و بخش 
کشور، 5۱8 حوزه امتحانی همچنین ۱۹ کشور 

خارجی در 2۰ حوزه امتحانی برگزار شد.
 کنکور ۹۸ در 1۹ کشور دنیا

دانشــگاه های  به  آزمــون سراســری ورود 
ســال ۱3۹8 در ۱۹ کشور شــامل جمهوری 
آذربایجان، ارمنســتان، آلمان، امارات، ایتالیا، 
پاکســتان، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، 
انگلیس، قطر، کویــت، لبنان، مالزی، اتریش، 
گرجســتان و اوکرایــن و با حضــور 587 
داوطلب در گروه های پنجگانه علوم انسانی، 
علــوم تجربی، ریاضــی، هنــر و زبان های 
خارجی همچنین در 35 حوزه امتحانی توسط 
ســفارتخانه ها و کنســولگری های جمهوری 

اسالمی ایران در خارج از کشور برگزار شد.
ایــن رقابت تنگاتنــگ در حــوزه خارج از 
کشور از عصر پنجشنبه )۱3 تیرماه( با آزمون 
اختصاصی هنر آغاز شــد و در صبح جمعه 
با امتحان رشــته های ریاضی، تجربی و علوم 
انســانی و عمومی هنــر و زبان های خارجی 

ادامه یافت.
عصر جمعــه ۱۴ تیرماه با برگــزاری آزمون 

اختصاصی زبان های خارجی پایان پذیرفت.
رشــته علوم تجربی با 28۴ داوطلب بیشترین 
تعــداد داوطلبان خارج از کشــور را به خود 
اختصــاص داد.امارات عربــی متحده با ۱۰7 
بزرگترین حوزه کنکور سراســری  داوطلب 
خارج از کشــور محسوب می شــود. معاون 
سرکنسول جمهوری اســالمی ایران در دبی 
و امارت های شــمالی ضمن حضور در محل 
آزمون سراسری در مدرسه نمونه و بین الملل 
توحید ایران در دبی، طی بازدید و گفت وگو 
با ناظران و مسئوالن برگزاری کنکور، از حسن 

اجرای آن اطالع حاصل کرد.
 پیرترین و جوان ترین کنکوری های 

۹۸
کنکور سراســری تنها بیــن جوانان مخاطب 
ندارد بلکه هر ســاله مخاطبان با سن کم و یا 
ســنین باال، پای به میدان رقابت برای کسب 
صندلی های دانشگاه می گذارند تا شانس خود 

را امتحان کرده باشند.

امســال امیرمحمد کاملی متولد ســال 83 از 
اســتان تهران در گروه آزمایشی علوم تجربی 
و ســیاوش دینوری متولد ۱3۱7 از اســتان 
کرمانشــاه در گروه آزمایشــی علوم انسانی، 

خاص ترین کنکوری ها از نظر سنی بودند.
 زمانبندی سایر فرایندهای آزمون ۹۸

طبق اعالم سازمان ســنجش آموزش کشور، 
نتایج اولیه ایــن آزمون که بیم و امیدی دیگر 
را بــرای داوطلبان به دنبــال دارد، هفته دوم 
مردادماه منتشر می شود و بالفاصله پس از آن 

فرایند انتخاب رشته آغاز می شود.
مرحله ای که سرنوشــت ســازترین قسمت 
کنکور سراسری اســت و آینده داوطلبان را 

تعیین می کند.
 ظرفیت پذیرش

کنکور امســال مانند سال گذشته حدود 72۰ 

هزار ظرفیــت پذیرش دارد کــه آمار واقعی 
قبولی ها در پایان شهریورماه مشخص می شود. 
ســال آینده نیم قرن از عمــر کنکور در ایران 
می گذرد، 5۰ سالی که تیرماه تابستان را داغ تر 
و سوزان تر برای مشــتاقان ورود به دانشگاه 

می کند.
مسأله حذف کنکور سالهاست تبدیل به دغدغه 
سکانداران آموزش عالی و البته خانواده بزرگ 

داوطلبان این آزمون بزرگ شده است.
البتــه هم اکنــون 85 درصد رشــته ها تنها با 
شــرط معدل و ســابقه تحصیلی، داوطلبان 
را می پذیرند اما همچنــان رقابت های داغ و 
تنش زا بر سر رشته های درجه یک دانشگاه ها 
ادامه دارد و مشــخص نیست چه سالی و چه 
زمانی قرار است بار کنکور از دوش داوطلبان 

در ایران برداشته شود.

امسال جوان 15 ساله و داوطلب 81 ساله رکورددار بودند

نگاهی به آمار و ارقام 
کنکور50 ساله
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رکود سنگین در انتظار مسکن

 یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به تمام پارامترهای بازار، انتظار این است 
که شیب افزایش قیمت ها متوقف یا مالیم شود.

مهدی ســلطان محمدی بیان کرد: با وجودی که رشــد قیمت مسکن در خردادماه 
کمتر از اردیبهشــت بود اما همین افزایش پنج درصد ماهیانه هم بســیار باالست؛ 
چــرا که میزان افزایش ســالیانه بیش از ۱۰۰ درصد را نشــان می دهد. انتظار این 
اســت که رشــد قیمت ها کاهش پیدا کند اما با توجه به نبــود ابزارهای کافی در 
اقتصــاد، این که در چه ماهی این اتفاق می افتد یا از روند افزایشــی به یک آرامش 

نیست. پیش بینی  قابل  برسد، 
وی افزود: انتظار عمومی این اســت که با توجه به تمام پارامترهای بازار، شــیب افزایش 
قیمت ها یا متوقف شــود یا کاهش قابل توجهی پیدا کند. البته قضاوت درخصوص بازار 
مســکن معموالً در بازه های سه ماهه امکان پذیر می شــود و از طریق آمارهای یک ماهه 

نمی توان نتیجه گیری های قطعی کرد.
این کارشــناس اقتصاد مسکن به ایســنا گفت: وقتی منطقه ای از نظر قیمت ملک عقب 
می افتد این تمایــل را دارد که در ماه های بعد عقب افتادگی را جبران کند. برعکس وقتی 

قیمت یک منطقه زیاد رشد می کند در ماه های بعد با فروکش مواجه می شود.
ســلطان محمدی خاطرنشــان کرد: نکته دیگر این که معموالً دوره هــای رونق با افزایش 

ساخت و ساز همراه بوده است. میزان ساخت و ساز در سال های ۱3۹۱ و ۱3۹2 افزایش 
چشــمگیری نشــان داد که با ظرفیت اقتصادی ایران به سرعت قابل جذب نبود. بنابراین 

بخش قابل توجهی از این واحدها چند سال طول کشید تا جذب بازار شود.
وی اظهار کرد: در دوره جدید که افزایش شدید قیمت اتفاق افتاد متأسفانه رشد ساخت و 
ساز را شاهد نبودیم. این نشان می دهد که در دوره رکود بعدی، مازاد عرضه در بازار باقی 
نمی ماند و رکود نمی تواند لزوماً با کاهش قابل توجه قیمت ها همراه باشــد. ولی با توجه 
به رشد منفی تولید ناخالص داخلی و درآمد منفی خانوارها برای یک چشم انداز طوالنی 
چند ساله، توان خرید خانوارها برای خرید مسکن کاهش یافته و باید انتظار رکود نسبتًا 

سنگینی را در بخش مسکن داشته باشیم.

مالیات راهکار برون رفت مطمئن
 از مشکالت اقتصادی

 نگاه منفی مردم به پدیده اخذ مالیات بیشــتر به دلیل عدم دریافت 
خدمات مطلوب اســت. اگر این مسأله کمرنگ شــود، مردم نیز در 

راستای انجام وظیفه خود عمل خواهند کرد.
در تمام کشورها مردم برای اداره جامعه جمع می شوند و در خصوص 
نحوه اداره آن تصمیم می گیرند. این جامعه قاعدتاً ســاختاری دارد و 
در جهت رســیدن به اهداف خود قائل به انجام مأموریت هایی است. 
حــال این مأموریت ها می تواند حاکمیت نظــم و انضباط در جامعه، 
امنیت، آموزش، ایجاد رفاه و مباحثی از این دســت باشد. به هرحال 
اداره کنندگان آن جامعه باید از طریق منابعی به اهداف مذکور دســت 

یابند.
یکی از این منابع مالیات و درآمدهای مالیاتی است. در تمام دنیا وضع 
به همین منوال اســت. ما در کشورهای توسعه یافته کمتر کشوری را 
ســراغ داریم که حجم اصلی منابع خود را منابع مستمِر مالیاتی قرار 
ندهــد؛ بنابراین مــردم با آگاهی از این امر مالیــات خود را با رغبت 
تمــام به متولیان امر پرداخت می کنند. درواقع مالیات به این دلیل اخذ 
می شــود تا دولت بتواند در ارائه خدماتی که در تعهد اوســت، موفق 

عمل کند.
به نظر می رســد در کشــور ما نیز باید به اقتصاد کشور کمک کرد تا 
همه  چیز شفاف شود. این شفافیت در حوزه اطالعات مالیاتی نیز باید 
اتفاق بیفتد، هم کســانی که مالیات می دهند و هم کسانی که مالیات 
می گیرنــد و هم بخش هایی که مالیات بــه آن ها تعلق می گیرد؛ مانند 
بخش سالمت، شهرداری ها و دیگر نهادهای ذی ربطی که از این مجرا 
نفعی عایدشان می شود. بنابراین اگر این شفافیت تعریف شود، فضای 
مثبتی در کشــور ایجاد می شود و زمینه همکاری بیشتری بین مردم و 

سازمان مالیاتی در اداره کشور شکل می گیرد.
نــگاه منفی مردم به پدیــده اخذ مالیات بیشــتر به دلیل عدم دریافت 
خدمات مطلوب اســت. اگر این مسأله کمرنگ شــود، مردم نیز در 
راســتای انجام وظیفه خود عمل خواهند کرد. فرهنگ سازی در مورد 
اخذ مالیات نیز می تواند به روند مطلوب این مأموریت ملی کمک کند 

و این کار ارزشمندی است.
محمدرضا پورابراهیمی
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

درخواست افزایش نرخ 
خدمات خشک شویی  ارائه شد

 رئیس اتحادیه خشک شــویی و لباسشویی اعالم کرد: درخواست 
افزایش نرخ خدمات این صنف به صورت رســمی به اتاق اصناف و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.
ابوالفضل رجب زاده به ایسنا گفت: ماشین آالت خشک شویی فرسوده 
شــده اند و به دلیل افزایش نرخ دالر، واردات این دستگاه ها به کشور 
انجام نمی شــود و این در حالی اســت که در گذشته نیز ماشین آالت 

وارداتی قیمت بسیار زیادی داشته اند.
رئیس اتحادیه خشک شــویی و لباسشــویی یادآور شــد برای حل 
مشکالت این صنف نیاز به حمایت های بانکی وجود دارد که دستیابی 
به وام های کم بهره غیرممکن است و اگر بانک ها وامی به صنوف ارائه 
کنند، سود بازگشت پول بسیار باالست و خرید ماشین آالت با چنین 

وام هایی توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفــت: واحدهای صنفی در حال حاضر ماشــین آالت قدیمی و 
کهنه خود را تعمیر و به روزرســانی می کنند تا چرخه کسب و کار در 

جریان باشد.
رئیس اتحادیه خشک شــویی و لباسشویی در پایان با اشاره به کاهش 
قدرت خرید مــردم گفت: در حال حاضر کســب و کار واحدهای 
صنفی زیرمجموعه این اتحادیه نســبت به یک سال گذشته با کاهش 

۴۰ درصدی مواجه شده است.

سکه نسبت به پارسال چقدر گران شد؟

 طبق اعالم بانک مرکزی سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در دو 
ماه نخســت امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۱56 درصد 

افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده در اردیبهشت ماه 
سال جاری متوسط قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید در بازار آزاد پنج میلیون و 7۴۰ تومان بوده که در مقایسه با ماه 
پیش و ماه مشابه سال گذشــته به ترتیب ۴/3 درصد و ۱58/5 درصد 
افزایش نشان می دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش این سکه 
مذکور در ماه یاد شده به ترتیب چهار میلیون و 665 هزار تومان و پنج 

میلیون و 2۱۰ هزار تومان بوده است.
متوســط قیمت فروش ســکه تمام بهــار آزادی طــرح قدیم نیز در 
اردیبهشت امسال در بازار آزاد شهر تهران چهار میلیون و 8۴۱ هزار و 
۱2۰ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 

آب یعنی زندگی۴/6 درصد و ۱56/7 درصد افزایش نشان می دهد.

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای)نوبت اول (

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجرای پروژه های ذیل بر 
اساس فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب  سال 98 را به پیمانکاراني که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهینامه 
تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ 
اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي 
در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( واگذارنماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه 
در  گران  مناقصه  است  شد.الزم  خواهد  انجام    www.setadiran.ir آدرس  دولت)ستاد(به  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
 تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1398/0۴/16

 هزینه خرید اسنادمناقصه: مبلغ   300،000 ریال است که  میبایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 به 
نام شرکت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.

 مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1398/0۴/16 لغایت 1398/0۴/19تاپایان وقت اداری.
 آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت 1398/0۴/30 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1398/0۴/31  سالن جلسات مناقصه گزار.
 مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را طبق  بند الف 
تضمین  نماید.اصل  ارائه    139۴/9/22 مورخ  شماره123۴02/ت50659ه   به  دولتی  معامالت  تضمین  نامه  آیین   6 ماده 
پایان وقت  تا  و مهر شده حداکثر  پاکت الك  در  بایست  بارگزاری در سامانه می  بر  کار عالوه  ارجاع  فرایند  در  شرکت 
اداری مورخ 1398/0۴/30 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید 

دریافت شود.

نشانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه 
تا چهارشنبه 7:۴5 تا 1۴:15 ،پنجشنبه 7:۴5 تا 13:15(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۴193۴-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 
85193768

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir   درج شده است. 

 شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.

شماره فراخوانموضــــــــــــــوعشماره مناقصه
در سامانه ستاد

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال(
فرآیند ارجاع کار)ریال(

ساعت بازگشایی

اجرای شبکه جمع آوری و انتقال ع/98/1۴7
فاضالب شهر همدان و جورقان در 
مسیرهای پراکنده )طول هر مسیر 

30 متر و بیشتر(

20980070010000076.۴67.863.۴70323.393.17۴10

اصالح و توسعه شبکه فاضالب ع/98/1۴8
سطح شهر همدان و مریانج

209800700100000826.523.208.8111.326.160.۴۴110:30

 ارزهای مجــازی دیجیتال در ماه های 
اخیر به لحــاظ اســتفاده از فناوری های 
نوین مــورد توجــه مســئوالن بانکی و 
ارتباطی کشــور قــرار گرفته اند. در صدر 
ارزهــای دیجیتال، بیت کوین قرار دارد که 
از افراد معمولی با مصــرف برق خانگی 
تا شــرکت هایی با مصــرف برق صنعتی 
را به خود مشــغول کرده اســت؛ با یک 
جســت وجو در فضــای اینترنت می توان 
به ســایت هایی رسید که نسبت به فروش 
دستگاه های استخراج ارز با عنوان ماینر و 
خرید و فروش ارز دیجیتالی اقدام می کنند.
ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک 
فرم از پول الکترونیکی است که به منظور 
امنیت بیشــتر، حذف واسطه ها و ناشناس 
بودن طراحی شد. ارزهای دیجیتال از یک 
فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند که به 
کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول 
را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک ها 
و سازمان های واسطه می دهند. یعنی برای 
انتقال این ارز نیازی به بانک نیست و افراد 
می توانند مستقیماً این ارزها را به یکدیگر 

منتقل کنند.
اکثــر ارزهای دیجیتــال روی پایگاه داده 
توزیع شــده ای بــه نام بالک چیــن اجرا 
می شــوند و بیشــتر واحدهای اصلی آن 
توسط یک فرآیند به نام استخراج یا ماین 
تولید می شــوند. نخستین و معروف ترین 
ارز دیجیتال، بیت کوین اســت که در سال 
2۰۰۹ ایجاد شــد. با این حال از سال های 
گذشــته ارزهای دیجیتال بسیاری )حدود 
۹۰۰ ارز دیجیتــال( در بازارهــای جهانی 

تجارت می شود.
به  را  بیت کوین  بیشتر کشورها   

عنوان عامل معامله قبول نکردند
در این باره کارشــناس حوزه بانکداری 
الکترونیکی دیدگاه های موجود نســبت 
اینگونــه توضیــح  را  بیت کویــن  بــه 
می دهد: دو نگاه اساســی به بیت کوین 
در دنیا وجود دارد. یک سری کشورها 
پــول  و  دیجیتــال  ارز  را  بیت کویــن 
می دانند و برایــش قابلیت هایی که پول 
دارد را متصور می شــوند؛ یعنی ابزاری 
بــرای معاملــه که ارزشــی دارد و این 
ارزش را می توانند به صورت یک وجه 

بین هم جابه جا کنند. برای معامله 
عمــاد ایرانــی ادامــه داد: یک ســری 
کشــورها بیت کوین را کاالی سرمایه ای 
می دانند و به عنوان ارز، ارزشی برایش 
در نظر نمی گیرند و مشــخصات پول را 
برای آن لحاظ نمی کنند، بلکه آن را یک 
جنــس و کاالی ارزشــمند می دانند که 
می تواند بین افراد مثل طال جابه جا شود 
و هزینه اش را به هم پرداخت کنند. این 
دو نگاه اصلی به بیت کوین وجود دارد 
و بیش تر هم نگاه دومی غالب اســت؛ 
به  را  بیت کوین  بیش تر کشــورها  یعنی 
عنــوان ارز دیجیتــال کــه عاملی برای 

نکردند. قبول  باشد،  معامله 
بانکــداری  حــوزه  کارشــناس  ایــن 
الکترونیکــی درباره  علــت مورد توجه 
قــرار گرفتن بیت کوین به ایســنا گفت: 
مانند طالســت و یک سری  بیت کوین 
مشــخصه ها دارد کــه باعث شــده در 
دنیا ارزشــمند شــود. دلیل این که چرا 
بیت کویــن مــورد توجه قــرار گرفته، 
این اســت کــه بیت کوین مثــل طال از 
بین نمــی رود. همان طور کــه طال فلز 
گران بهایــی اســت، چــون ماندگاری 
باالیــی دارد و کمتریــن تاثیرپذیری را 
از گرما، ســرما، رطوبــت، خاک و آب 
می گیرد و یک گرم طال در طول هزاران 
ســال همان یک گرم طال می ماند. طال 
چون از بین نمی رود، محبوبیت دارد و 
بیت کوین هم که ســرور مرکزی ندارد، 

یکی از دالیل محبوبیتش است.
را صاحبانش  بیت کوین  ارزش   

باال نگه داشتند
ایرانی ادامه داد: شــبکه بیت کوین یک 
نقطه مرکزی ندارد و شرکت و سازمانی 
کشــوری وجود ندارد که ادعا کند من 
مرکز بیت کوین هســتم. بیت کوین یک 

محصول بر بستر زنجیره بلوکی است و 
از قواعد زنجیره بلوکی استفاده می کند. 
مرکزی نیســت که بگوییم بر اثر بالیای 
با  متخاصم شــدن کشــورها  یا  طبیعی 
هم از بیــن مــی رود؛ در نتیجه ارزش 
بیت کوین را صاحبانش باال نگه داشتند. 
االن روی صدها هزار سرور  بیت کوین 
در دنیا ذخیره شــده اســت و حتی اگر 
نصــف این ها هم از بیــن بروند، هنوز 
هم اطالعات بیت کوین سرپاســت و از 

نمی رود. بین 
وی با اشــاره به دومین دلیــل محبوبیت 
بیت کوین بیان کــرد: نکته دوم این که فلز 
طــال در نظر مردم در همه کشــورها یک 
فلز محبوب اســت، چون بــه راحتی نقد 
می شود و به علت براق و زیبا بودن همیشه 
طالــب دارد. بیت کوین اما به این دلیل که 
کمک می کند افراد خارج از قوانین مرزها 
و بانک هــا، قوانین مالی و مالیاتی در دنیا، 
به فرد دیگری در هر جای دنیا بیت کوین 
پرداخت کنند، محبوب شده است. در واقع 
بیت کوین این قابلیــت را حتی در انتقال 
بدون نیاز به افتتاح حساب داشته و این که 
شــما ایرانی باشید یا آلمانی فرقی ندارد و 

این موجب محبوبیتش شده است.
این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی 
با بیان این که ســومین دلیل باارزش شدن 
طال، کم و نایاب بودن آن اســت، افزود: 
اگر هر زمانی که مایل بودید می توانســتید 
طال استخراج کنید، طال از اعتبار می افتاد. 
برای به دســت آوردن طال نمی توان یک 
عمل شیمیایی انجام داد و شما باید مخازن 
طال را استخراج کنید که آن ها هم محدود 
اســت. همین اتفاق را برای بیت کوین با 
فرمول های ریاضی و روش های رمزنگاری 
ایجاد کردند. بیت کویــن طوری طراحی 
شده که بعد از 2۱ میلیون استخراج دیگر 
نمی توان آن را تولید کرد و متوقف می شود. 
اگر بیت کوین این قابلیت را نداشــت و با 
مکانیزمی می شد میلیاردها بیت کوین تولید 
کرد، دیگر با ارزش نبود. در نتیجه این که 
مثل طال محدود است، باارزش شده است.
در ایران چطور به بیت کوین نگاه می شود؟

ایرانی با بیان اینکه در ایران ســه نگاه در 
برخورد با بیت کوین وجود دارد، توضیح 
داد: اول اعالم شد که خود دولت و وزارت 
صنعــت در نامه ای ماینینگ ارز مجازی را 
صنعت اعالم کرده اند. البته این نامه خیلی 
بــار اجرایی ندارد و هم چنان در گمرک و 
پلیس اگر مرکزی برای ماینینگ مشــاهده 
کنند، پلمب می شــود. اما این موضوع دو 
مخالــف هم دارد، بانک مرکزی و وزارت 

نیرو.
وی ادامه داد: نگرانــی بانک مرکزی این 
اســت که به دلیل کاهش ارزش پول ملی 
در اتفاقاتی که در یک ســال گذشته افتاده 
و شرایطی که کشــور با آن روبه روست، 
ورود یــک ارز مجازی که به راحتی خرید 
و فروش می شــود و ارزش دالری دارد، 
باعث کاهش ارزش پول ملی شــود. یعنی 
رواجش موجب می شــود که افراد برای 
معامالت خرد خود هــم به جای ریال از 
بیت کوین اســتفاده کنند و چون این ارز 
فراگیری ندارد، باعث شــود یک شــیب 
به ســمت افراد دارای بیت کوین یا سایر 

ارزهای مجازی و حتی کســانی که دالر 
دارند ایجاد شود.

همچنیــن  کارشــناس  ایــن 

خاطرنشــان کــرد: با توجه بــه این که 
بخشــی از جامعــه می توانــد از ایــن 
باعث  کم کم  بهره مند شــود،  موضــوع 
می شــود ارزش پول ملــی افت کند و 
کفــه ترازو به ســمت آن هایی برود که 
معامالتشــان بر اساس دالر و بیت کوین 
انجام می شــود، ارزش پولشــان از بین 
نمی رود، قدرت خریدشــان باال می رود 
افزایش تورم می شــود؛  باعــث  این  و 
اما فشــار روی بخش هایــی می افتد که 
بــا ریال کار می کننــد و در نتیجه آن ها 
هم از ریال به ســمت ارزهای مجازی 
می رونــد و ریال بی ارزش تر می شــود. 
در نتیجه بانــک مرکزی می گوید اجازه 
اســتفاده از بیت کویــن به عنــوان پول 
و ابــزاری برای نقــل و انتقال و خرید 
کاال را نمی دهــد. با ایــن حال تا حدی 
قبــول کرده که از بیت کویــن به عنوان 
اما  عامل سرمایه گذاری اســتفاده شود، 
با شــرایطی مانند پرداخــت مالیات و 

شناسایی آن و....
 دولــت نگــران کاهش ارزش 

بیت کوین است
بیــان این کــه نکتــه ای که  با  ایرانــی 
موجب می شــود دولــت نخواهد همه 
تخم مرغ هایش را در یک ســبد بگذارد، 
ارزش بیت کوین اســت، افزود: چندی 
پیــش ارزش آن تا 2۰ هــزار دالر باال 
رفــت و حتی تــا 3۰۰۰ دالر هم پایین 
آمــد؛ بنابراین باید به دولت حق داد که 
نخواهد ریســک کند، چون اگر بخواهد 
مزرعه راه بیندازد، با یک میلیون سرور، 
نگران اســت که ارزش بیت کوین پایین 

بیاید.
وی با بیــان این کــه در بازه های کوتاه 
یک هفته ای، کســی که بیت کوین ماین 
می کند و می فروشــد ضــرر نمی کند و 
همیشــه سود کرده اســت، اظهار کرد: 
کاری بــه بــاال و پایین آمــدن قیمت 
اما  نداریم ،  قبــل  ماه های  در  بیت کوین 
وقتی میلیون ها کامپیوتر در دنیا در حال 
ماین بیت کوین هســتند که در کشــور 
ما هــم ایــن کار به صــورت خانگی و 
غیرصنعتی انجام می شود، افراد به خاطر 
هزینه ای کــه برای تأمین ســخت افزار 
دادند، حاضر نیســتند بیت کوین از بین 

برود و ارزشش را حفظ می کنند.
این کارشــناس حوزه بانکداري در پایان 
ســخنانش گفت: کشــوری نیســت که 
بیت کویــن را محــدود کــرده و در این 
محدودیت موفق باشد، زیرا همچنان در 
آنجا مزرعه و ماینینگ هســت و کشوری 
هم نیســت که بیت کوین را آزاد کرده و 
دچار مشــکل اقتصادی شــده باشد. از 
طرفــی اگرچه همه به ســراغ بیت کوین 
رفتند، اما دولت ها با احتیاط با آن برخورد 
می کنند، چون از آنجا که ارزشــش خیلی 

شناور اســت، نمی توانند کاماًل به سمتش 
بروند و البتــه نمی توانند کاماًل هم از آن 

چشم پوشی کنند.
 تصمیــم نهایی برای بیت کوین 

گرفته نشده
معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت گفت: بایــد در مورد 
بیت کویــن تهدیدهــا و فرصت های آن 
بررسی و در نهایت با در نظر گرفتن این 
نکات، تصمیم مناسب اتخاذ شود و همین 
موضوع موجب شده تا ما نتوانیم برخورد 
الزم را با واحدهــای تولیدی که در این 

حوزه فعالیت می کنند داشته باشیم.
ســعید زرندی با اعالم اینکه پیشنهادات 
مختلفــی در حوزه تولیــد بیت کوین در 
کشــور مطرح شــده اســت، افزود: اگر 
بخواهیم این موضوع را به عنوان یک کار 
تولیدی بشناســیم باید چارچوب های آن 
تعریف و مکانیسم نظارت را تهیه کنیم اما 
مهم اینجاست که هنوز این فعالیت به نام 

کار تولیدی تعریف نشده است.
وي ادامــه داد: در بخــش قیمــت برق 
بــا دریافت دو تا ســه برابــری هزینه ها 
می تــوان مدیریت مصــرف انرژی را در 
واحدهــای تولیدی که در حــوزه بیت 
کویــن فعالیت می کنند انجام دهیم عالوه 
بر این پیشــنهادات دیگــری هم در این 
رابطه مطرح شــده است که برای اجرایی 
شــدن آنهــا نیازمنــد تصمیم گیری کلی 

وزارتخانه ها و سیاست دولت هستیم.
زرندي گفت: کنگره آمریکا تالش زیادی 
برای جلوگیری از تولید بیت کوین در ایران 
انجام می دهد. این نــوع ارز ابزاری برای 
دور زدن تحریم ها به شــمار می آید و هم 

امکان پولشویی در آن وجود دارد.
زرندی با اشــاره به اینکــه اگر در این 
رابطه تصمیم گیری ســریعی نشود تولید 
این نوع ارز در کشــور بــه فعالیت های 
زیرزمینی منجر خواهد شــد، اظهار کرد: 
تــا جایی که بنده اطالع دارم در تعدادی 
از کمیســیون های دولت ایــن موضوع 
در دســت بررســی اســت و قرار شده 
وزارتخانه هــای متعدد بــه همراه بانک 
مرکزی تصمیم گیری الزم را برای تعیین 
تکلیف تولید بیت کوین در کشور انجام 

دهند.

ارز دیجیتالی هنوز مورد قبول کشورها نیست

بیت کوین هدف بعدی تحریم های آمریکا!

بیت کوین یک محصول بر 
است  بلوکی  زنجیره  بستر 
و از قواعــد زنجیره بلوکی 
اســتفاده می کند. مرکزی 
نیســت که بگوییم بر اثر 
یا متخاصم  بالیای طبیعی 
شدن کشورها با هم از بین 
مــی رود؛ در نتیجه ارزش 
بیت کوین را صاحبانش باال 

نگه داشتند
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تأثیر ویلموتس و مجیدی 
بر اردوی استقالل در ترکیه

 ســرمربیان تیم های ملی و امید خطرهــای بالقوه و بالفعل برای 
اردوی استقالل در ترکیه هستند

اســتقالل تمرینات فصل پیش خود را با حضور حســین حسینی، 
مهدی نوراللهی و یک دروازه بان جوان آغاز کرده و البته مدیران این 
باشــگاه تالش می کنند تا هر چه سریعتر یک دروازه بان دیگر به تیم 

اضافه کنند اما این اتفاق فعال رخ نداده است.
مهــدی نوراللهی جوان با تصمیم مجیــد مجیدی به اردوی تیم امید 
دعوت شــده و باید خود را به کادر فنی تیم امید معرفی کند و این 

اردو همزمان با اردوی استقالل است.
از سوی دیگر ویلموتس در نخستین حضور خود نام حسین حسینی 
را پس از کنار رفتن مظاهری در فهرست خود قرار داد و اردوی تیم 
ملی نیز با اردوی آماده ســازی استقالل در ترکیه همزمان شده است 
تا به این ترتیب وضعیت دروازه اســتقالل بــرای اردو و بازی های 
تدارکاتی پیش رو مناســب نباشــد.اگر ویلموتس باز هم تصمیم به 
دعوت از حســین حســینی بگیرد، استقالل کار ســختی در اردوی 
تدارکاتی خواهد داشــت و مدیران اســتقالل باید هر چه ســریعتر 
تکلیف دروازه بان جدید خود را مشــخص کنند تا مشکلی در اردو 

نداشته باشند.

اردوی تیم ملی در اوج بدنسازی باشگاه ها!

 تیم ملی قرار اســت ۱۹ تا 25 تیر در کمپ تیم های ملی اردوی 
تدارکاتــی برپا کند و روز 2۴ تیر در یک بازی دوســتانه میزبان تیم 

امید باشد.
در این اردو لژیونرها حضور نخواهند داشــت چراکه اردو در زمان 
تعیین شــده از سوی فیفا برای برگزاری بازی های دوستانه و رسمی 
نیســت. از همه مهم تر در این برهه از زمان همه تیم های باشگاهی 
چه در ایران و چه در خارج از کشور مشغول انجام تمرینات سخت 
و طاقت فرسای بدنسازی هســتند تا برای آغاز فصل جدید بازی ها 
آماده شــوند، طبیعی اســت در چنین موقعیتی باشگاه های خارجی 
به بازیکنان خود اجازه خــروج از اردو را ندهند. این اجازه نه تنها 
به بازیکنان تیم بزرگســاالن بلکه بــه بازیکنان تیم های پایه هم داده 
نخواهد شد کما اینکه می بینید دراردوی تیر ماه تیم امید ، نورافکن و 

یونس دلفی هم حضور نخواهند داشت.
در چنین روزهایی که باشــگاه ها تمرینات بدنســازی خود را پشت 
ســر می گذارند و مربی می کوشــد بازیکنان جدید و قدیم را با هم 
هماهنگ کند و پروژه تیمســازی را به خوبی به پایان ببرد، بی شک 
خــروج بازیکنان از اردو و حضــور آن ها در اردوی تیم ملی به این 
روند آسیب می زند! مشخص نیســت اردوی تدارکاتی تیم ملی در 
ایــن برهه از زمان چه ضرورتــی دارد در حالی که تیم ملی نه بازی 
دوســتانه پیش رو دارد و نه بازی رسمی. تازه بازیکنان هفته ها پیش 
تمرینات و دو بازی ســنگین را در برابر سوریه و کره جنوبی پشت 

سر گذاشته اند.
جدایی بازیکن از اردوی تیم باشــگاهی و حضــور در اردوی تیم 
ملی باعث تداخل تمرینی و برنامه های آماده ســازی خواهد شــد! 
قطعا برنامه های مربی بدنســاز باشگاه با تیم ملی هماهنگ نیست و 
در این مقطع بازیکنان با دو برنامه تمرینی متفاوت روبرو می شــوند! 
در فوتبال حرفه ای تیم های ملی تنها در روزهای فیفا تمرین و بازی 
خواهند کرد اما در فوتبال ایران مدت هاست باب شده که تیم ملی در 
هر مقطعی می تواند تمرین کند و حتی به بهانه بازی های دوستانه و 
رسمی لیگ برتر را تعطیل کند. البته درخواست های مارک ویلموتس 
برای تعطیلی لیگ برتر به مراتب کمتر از کارلوس کی روش است و 
او می گوید بهتر است بازی های لیگ برتر به طور منظم برگزار شود. 
آنچه که مسلم است بازیکن در اردوی باشگاهی و در شرایط مسابقه 
بهتر آماده خواهد شــد تا اینکه بخواهد در اردوی تیم ملی شرکت 

کند و تنها تمرین انجام دهد.

سپاهان رسما خواستار جذب امیری شد 

 باشگاه سپاهان با ارسال نامه ای به باشگاه ترابزون اسپور خواستار 
جذب وحید امیری برای فصل جدید شد.

وحید امیری، بازیکن ایرانی نتوانســت با تراکتورسازی قرارداد امضا 
کنــد که هدایت این تیــم را مصطفی دنیزلی بر عهــده دارد. اکنون 
باشــگاه سپاهان با ارسال ایمیل به باشــگاه ترابزون، به طور رسمی 

خواستار جذب این بازیکن ایرانی شده است.

زمان دیدارهای تیم ملی بسکتبال 
در جام جهانی مشخص شد

 مســابقات تیم ملی بســکتبال ایران از ۹ شهریور در جام جهانی 
2۰۱۹ چین آغاز می  شود و در نخســتین گام به مصاف پورتوریکو 
می رود. ســپس ۱۱ شــهریور به مصاف تونــس خواهد رفت و در 

آخرین دیدار مقدماتی با اسپانیا روبرو می شود.

عذرخواهی رئیس فدراسیون جهانی ورزش  
کارگری از ایران

 رئیس فدراســیون جهانی کارگری از مســئوالن کاروان ایران به 
خاطر اتفاق رخ داده در مسابقات جودو عذرخواهی کرد.

مولــه آ رئیس فدراســیون جهانی ورزش کارگــری از واکنش 
نامناســب رئیس انجمــن جهانی جودو در هنــگام اهدا مدال 
و دســت ندادن بانوی مســلمان ایرانی با وی بدلیل اعتقادات 
دینــی عذرخواهی کرد و قــول پیگیری شایســته این موضوع 

را داد.

همدان میزبان سمینار روابط عمومی ادارات 
کل ورزش و جوانان کشور شد

 برای نخستین بار در ورز ش استان، سمینار تخصصی روابط عمومی 
ادارات کل ورزش و جوانان کشور از هجدهم تیرماه به میزبانی همدان 

برگزار می شود.
مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان با اعالم این خبر 

گفت:
ســمینار روابط عمومی های ادارات کل ورزش و جوانان کشور از ۱8 
لغایت 2۰ تیرماه ســال جاری باهمکاری وزارت ورزش و جوانان و 
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در هتل کتیبه این شهر برگزار 

می شود.
حمدا... چاروســایی اظهارکرد: در این ســمینار ملی، سیدعبدالحمید 
احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، مازیار ناظمی مدیر 
روابط عمومــی و امور بین الملــل وزارت ورزش و جوانان و مدیران 
روابط عمومــی ادارات ورزش و جوانان کل کشــور حضور خواهند 

داشت.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نشســت تخصصی ســاالنه در 
راستای ارتقای سطح آموزش، تبادل اطالعات، اعالم ارزیابی عملکرد 
ساالنه استان ها، استفاده بهینه از فضای مجازی و رسانه ای و هم اندیشی 

مدیران روابط عمومی برای تقویت ورزش کشور است.
مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان افزود: در 
این ســمینار تخصصی 2 کارگاه آموزشی ویژه مدیران از سوی برخی 

اساتید دانشگاهی در نظر گرفته شده است.

دوره بازآموزی داوران پرش با اسب 
در همدان برگزار شد

 دوره آموزشــی و بازآموزی داوران مســابقات پرش با اســب با 
حضــور۱۱  داور از اســتان های همدان و تهران با تدریس رخشــان 

رادپور برگزار شد.
با توجه به مصوبات کمیته آموزش فدراســیون سوارکاری در معرفی 
همدان به عنوان پایلوت آموزشی غرب کشور و همچنین کمیته داوران 
فدراسیون در برگزاری دوره های بازآموزی برای داوران پرش با اسب 
در هر ســال، با توجه به ضرورت آشــنایی با آخرین تغییرات قوانین 
فدراســیون جهانی و موارد خاص در قضــاوت رویدادهای پرش با 
اسب این دوره به میزبانی همدان و با همکاری فدراسیون سوارکاری، 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان و مدیریت هیأت ورزشــی 
سوارکاری استان در قالب کلینیک یک روزه بازآموزی به انجام رسید.

مدرس این دوره رخشــان رادپور داور سطح 3 و طراح مسیر و ناظر 
فنی سطح ۴ بین المللی فدراسیون جهانی سوارکاری بود که مروری بر 
تغییرات مهم مقررات 2۰۱8 و 2۰۱۹، مروری بر نحوه اعمال جرائم و 
باید ها و نبایدهای داوری در شرایط روز ورزش سوارکاری در سطح 
جهانی و به ویژه اخالق در داوری را برای شرکت کنندگان در کلینیک 

به بحث و تبادل نظر گذاشت.

شرط وشروط جمشیدیان برای ادامه 
همکاری با پاس 

 احمد جمشیدیان سرمربی فصل پیش تیم فوتبال پاس در نشست 
با مسئوالن اجرایی استان برای ادامه فعالیت در پاس شرط گذاشت.

نشســت تعییــن تکلیف وضعیت تیــم پاس با حضــور حمیدرضا 
حاجی بابایــی نماینده همدان در مجلــس، مصطفی آزادبخت معاون 
سیاسی امنیتی اســتاندار همدان، عباس صوفی رئیس هیأت فوتبال و 

صولتی نماینده اداره ورزش و جوانان استان برگزار شد.
احمد جمشیدیان ســر مربی فصل پیش پاس که قصد جدایی از این 
تیم را داشــت با مســئوالن پاس پای میز مزاکره نشست و برای ادامه 
همکاری شرط گذاشت و قرار شد شروط خود را مکتوب به محسن 

جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان ارائه دهد.
وی خواهان تعیین وضعیت بدهی ها و تسویه مالی طلبکاران، روشن 
شــدن وضعیت خوابگاه تیم، هزینه های جاری تیم و نیز نحوه جذب 
بازیکنان و بســتن تیم قدرتمند شد و این شرایط را در قالب برنامه ای 
تنظیم و تقدیم مسئوالن اجرایی کرد و۴8 ساعت به مسئوالن فرصت 

داد تا جواب نهایی را ارائه دهند.
وی گفت: تیمی که درصدد صعود به لیگ یک است باید از نظر مالی 
با مشــکل مواجه نشــود و همانند فصول قبل با حجم بدهی های باال 

مواجه نشود.

دانشگاه آزاد همدان قهرمان سوم کشتی 
پهلوانی کشور

 تیم دانشــگاه آزاد اســالمی همدان بر سکوی ســومی مسابقات 
کشوری کشتی پهلوانی و هنرهای فردی در قائم شهر تکیه زد.

تیم کشتی پهلوانی و هنرهای فردی دانشگاه آزاد اسالمی همدان موفق 
شد با کسب یک مدال طال، دو مدال نقره و یک برنز بر سکوی سومی 

این مسابقات تکیه زند.
برای تیم دانشگاه آزاد اســالمی همدان در رشته میل بازی سیدسجاد 
موسوی بر سکوی قهرمانی ایستاد و امید جانی پور در رشته سنگ به 

مقام  نقره دست  یافت.
در رشته چرخ چمنی سیدمحمدسعید حوائجی مقام دوم را کسب کرد 

و همین ورزشکار در رشته چرخ تیز به مقام سومی دست یافت.

مســابقات کشوری کشــتی پهلوانی و هنرهای فردی دانشگاه آزاد 
اســالمی به مناســبت هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای، 
جام والیت یادبود شــهید مدافع حرم شهرســتان قائم شــهر شهید 
محمد به لباسی واحد قائم شــهر با حضور ۹ تیم در حال برگزاری 

است.
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پیشخوان
ستایش ایلوخانی بر بام قهرمانی 

هوپس کشور نشست
 ســتایش ایلوخانی از همدان، اســتعداد برتر تنیس 
روی میز کشور در مسابقات قهرمانی کشور تور ایرانی 

هوپس دختر شد.
مسابقات قهرمانی کشور تور ایرانی هوپس دختر کشور 
کــه از ۱2 تیر ماه در ســالن برنا همدان با حضور ۱۱2 
بازیکن از 27 اســتان کشور آغاز شــده بود با معرفی 

نفرات برتر به کار خود پایان داد.

ایــن مســابقات در دومرحله جــداول دوره ای و 
جدول حذفی آســیایی برگزار شد که بعد از 2۹8 
بازی ســتایش ایلوخانی از همدان عنوان نخست را 
به خود اختصاص داد و باران ارجمند از گلســتان 
در جایگاه دوم ایســتاد و رومینــا مهرانی از البرز 
و آتنا ظهیــری از آذربایجان غربــی نیز به صورت 

شدند. سوم  مشترک 
الزم به ذکر است که تیم ۱۰ نفره همدان یکی از بهترین 
تیم های شرکت کننده در این مسابقات بود که ۴ بازیکن 
برتر در جدول اصلی داشــت. هدایــت این بازیکنان 

برعهــده مربیان زهره ابوطالبیــان ، معصومه یعقوبی و 
راضیه و مرضیه احمدی بود.

در پایان با حضور مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون، 
محسن افروخته رئیس هیأت استان و محسن قهرمانی 
معاونت اداره کل ورزش و جوانان کاپ قهرمانی، حکم 

و مدال به منتخبین اعطا گردید.
ســرداور این مســابقات چوپانــژاد از اصفهان و مدیر 

برگزاری قدیانلو از تهران بودند.
از حاشــیه این مســابقات برگزاری کارگاه مربیگری با 

برنامه ریزی نادر شاملو مسئول کمیته مربیان بود.

هافبک استقالل در 
آستانه پیوستن 
به آوس پرتغال

 رسانه های پرتغالی از پیوستن علی 
کریمی به تیم آوس پرتغال برای فصل 

بعد خبر دادند.
به گزارش ایســنا، علی کریمی هافبک 
اســتقالل مورد توجه تیم آوس پرتغال 
قرار گرفته اســت و این انتقال مراحل 
نهایی خود را سپری می کند. قرار است 
به زودی ایــن انتقال نهایی شــود. دو 
طرف مذاکرات خوبی با هم داشــتند و 
به توافق نیز دست یافتند و به زودی این 
قرارداد نهایی می شود تا کریمی دومین 
بازیکن ایرانــی تیم آوس پرتغال برای 
فصل جدید پس از مهــرداد محمدی 

باشد.
کریمی ســابقه بــازی بــرای تیم های 
دیناموزاگرب، لوکوموتیوا و سپاهان را 

هم در کارنامه خود دارد.

شفر باالخره به امارات 
رسید

 ســرمربی ســابق اســتقالل برای 
به عهده گرفتن هدایت بنی یاس امارات 

وارد ابوظبی شد.
وینفــرد شــفر ســرمربی آلمانــی فصــل 
گذشــته تیــم اســتقالل بــرای به عهــده 
گرفتــن هدایــت بنی یــاس امــارات 
وارد ابوظبــی شــد. او همــراه کادر 
مربیگــری خــود وارد امــارات شــد تــا 
هدایــت تیــم بنی یــاس را به عهــده 

ــرد. بگی
قرار است ظرف روزهای آینده نشست 
خبری این مربی انجام شــود و قرارداد 
همــکاری نیز بین دو طرف برای فصل 

جدید به امضا برسد.

تراکتور چهارشنبه 
به اردو می رود

 تیم فوتبــال تراکتور برای برگزاری 
اردوی آماده ســازی پیــش فصل خود 
روز ۱۹ تیرماه راهی ترکیه می شــوند. 
ایــن اردو به مدت دو هفته در شــهر 

ارزروم ترکیه برگزار می شود.
تیم تراکتور در این اردو عالوه بر ادامه 
تمرینات خود؛ ســه بازی تدارکاتی نیز 
در فواصل مختلف برگزار خواهد کرد.

برنامه ورزشی بانوان 
نهاوندی در سراب گیان 

برگزار شد
 همزمان با سالروز والدت حضرت 
معصومه)س( برنامه ورزشی پارک گام 
بــا حضور بانوان نهاوندی در ســراب 

گیان برگزار شد.
هر ســاله با آغاز فصل تابستان با توجه 
به مناسب بودن آب و هوای شهرستان 
و وجود جاذبه های گردشگری مناسب، 
برنامه های متعددی با هدف غنی سازی 
اوقات فراغت خانواده برگزار می شود.

بانوان حاضر در این برنامه ضمن اجرای 
اهداف برنامه های فرهنگی و ورزشــی 
در نظر گرفته شــده در راســتای هرچه 
زیباتر شــدن محیط سراب گیان نسبت 

به پاکسازی محوطه سراب اقدام کردند.

مهاجم جدید استقالل در 
تست پزشکی

 مهاجم جدید تیم فوتبال اســتقالل 
تســت های  در  جاری  هفته  دوشــنبه 
پزشــکی این باشگاه شــرکت خواهد 

کرد.
باشــگاه اســتقالل طبــق  مســئوالن 
درخواست آندره آ استراماچونی با شیخ 
دیاباته، مهاجم اهل کشــور مالی وارد 
مذاکره شــده و حتی با این بازیکن به 

توافق رسیده اند.
دیاباته سابقه بازی در تیم های بنوونتو 
ایتالیا، بوردو و نانســی فرانسه و ... را 
دارد. او فصــل گذشــته از لیگ ایتالیا 
راهی تیم عثمانلی ترکیه شــد و سپس 
به صــورت قرضــی به تیــم االمارات 

پیوست.
قرارداد دیاباته 3۱ ســاله با اســتقالل 
دو ســاله خواهد بود و مهاجم جدید 
آبی پوشان دوشنبه به تهران می آید تا در 

تست های پزشکی شرکت کند.

 تیم فوتبــال پاس در ســال های اخیر با 
مشکالت ریز و درشــتی روبه رو بوده است 
ودر این ســال ها هیچگاه این مشکالت رفع 
نشده اســت. این تیم از بدو ورود به همدان 
به خاطر نقص در چینش هیأت مدیره روز به 
روز ضعیف تر شــده و حتی تا سقوط به لیگ 
دسته سوم نیز عملیاتی شــد. در این سال ها 
هیچگاه شاهد هیأت مدیره ای قوی و منسجم 
نبودیم و با جابه جایی مدیران میزان توجه به 

این تیم کم و زیاد می شد.
زمانی استانداری چون پیرایی وجود پاس را 
در همدان قبول نداشت و چتر حمایتی خود 
را از ســر این تیم برداشت و زمانی نیز دیگر 
اســتانداران به حمایت نصفــه و نیمه تنها به 
تنفس مقطعی این تیم کمک کردند و هیچگاه 
برای درمان و عالج این بیمار اقدامی نکردند.

از آنجایی که این تیم بودجه تعریف شــده ای 
ندارد همه ساله با مشــکل مالی مواجه بوده 
اســت و سال به سال به میزان بدهی های این 
تیم افزوده می شــود و این تیم آنقدر بدهکار 
است که هیچ اسپانسری عالقه ای به در دست 
گرفتن ســکان هدایت پاس نمی کند و همه 
ســاله شاهد آن هســتیم که هواداران با خون 
و دل تیــم خود را حمایــت می کنند در آخر 
فصــل نیز با دلهره و اضطــراب بازی ها را به 

آخر می رسانند.
پاس به علت نداشتن بودجه هیچگاه در اول 
فصل با قدرت قدم به بــازار نقل و انتقاالت 
نگذاشــته اســت و در حالی که دیگر تیم ها 
بازیکنان دلخــواه خود را جــذب می کنند، 
پاسی ها نظاره گر هســتند و زمان را از دست 
می دهند و در نهایت چند هفته به شروع لیگ 
دور هم جمع می شــوند و با جذب بازیکنان 
ســطح پایین تیم خــود را روانــه رقابت ها 

می کنند.
مشــکالت مالی این تیم باعث شده تا کمتر 
بازیکن قابل قبولی به ایــن تیم بیاید و یکی 
از دالیل ناکامی پاس در چند فصل اخیر این 

مورد می باشد.

پاس اگر وضع مالی خوبی داشته باشد در آغاز 
نقل و انتقاالت می تواند بازیکنان شایسته ای را 
با قیمت مناســب خریــداری کند اما ضعف 
مالی باعث شــده نسیه قدم به بازار بگذارد و 

بازیکنان درجه چند را با قیمت باال بخرد.
یکی دیگر ازمشــکالت پاس ضعف هیأت 
مدیره است نوع انتخاب هیأت مدیره مشکل 
دارد. در رأس ایــن هیأت مدیره اســتاندار 
قرار دارد و مابقی اعضا از نیروهای استاندار 
می باشــند که عماًل هیأت مدیره را به چالش 
می بــرد و هیچــگاه اعضای هیــأت مدیره 
در جلســات خود بحث و جــدل ندارند و 
آنچــه رئیس هیأت مدیــره دیکته می کند را 
اجرا می نمایند. پــاس اگر می خواهد از این 
بن بست خارج شود بایستی استاندار خود را 
از رأس هیأت مدیره این تیم کنار بکشد و به 
عنوان صاحب این تیم از دور نظاره گر باشد 
همانند وزیر ورزش که غیرمستقیم مدیریت 
استقالل و پرسپولیس را دارد و خود هیچگاه 

عضو هیأت مدیره نبوده است.
سید سعید شــاهرخی که در این مدت نشان 
داده عالقه وافری بــه حفظ و قدرت گرفتن 
پاس دارد برای آنکه روزهای خوشــی را از 
پاس ترســیم کند می تواند به دلیل مشــغله 
کاری خــود را از بدنه پاس جــدا نماید و با 
معرفی یک هیأت مدیره قوی و منسجم باعث 
شکوفایی این تیم شود. اگر یک هیأت مدیره 
قوی که در آن چهره های سیاسی، اقتصادی و 
ورزشی عضو باشد تشکیل شود و این هیأت 
مدیره یک مدیر عامل ورزشی و کاردان را در 
رأس هرم پاس قرار دهد می توان به آینده این 

تیم خوشبین بود.
این هیأت مدیره دیگر دیدگاه یک نفر نخواهد 
بــود و با بحث و گفت وگو پیرامون مســائل 

پاس می تواند تصمیمات خوبی بگیرد.
این هیأت مدیره می تواند راه های درآمدزایی 
را بررسی و بودجه تیم را از آغاز سال ترسیم 
کند و مدیرعامل باشگاه با دست پر روانه بازار 

نقل و انتقاالت شود و خرید کند.

باشــگاه پاس بایســتی در آغاز فصل میزان 
بودجــه اش معلــوم شــود و بــا توجــه به 
داشــته هایش تیــم ببندد. این هیــأت مدیره 

می تواند بودجه پاس را تأمین نماید.
مدیرکل جوان اداره ورزش و جوانان که نقش 
اصلــی را در حمایت از پــاس دارد می تواند 
به همراه رئیس هیأت فوتبال اســتان در این 
راه پاس را یــاری کنند و با رایزنی های خود 
افراد توانمندی را جذب نمایند تا ابرهای سیاه 
از آســمان پاس کنار رفته و این تیم در جاده 

موفقیت گام بردارد.
مشــکل پاس حضور در دســته اول یا دوم 
نیست که اگر مدیریت نباشد حتی لیگ برتر 

نیز نمی تواند تداوم پاس را تضمین کند.
هواداران این تیم سال هاســت که خون و دل 
می خورند و با اشــک و حســرت ورزشگاه 
را ترک می کنند اگر بــه این هواداران ارزش 
قائل هســتیم بایستی اسباب رضایتمندی آنها 

را فراهم کنیم.
پــاس این روزها زمان را از دســت می دهد 
و بایســتی هر چه زودتر تکلیف این تیم را 
روشن کرد حضور در دسته اول یا دوم فرقی 
نمی کند باید از همین امروز این تیم شــروع 
به کار کند و با مشــخص کردن کادر فنی و 
جــذب بازیکنان مورد نیــاز تمرینات خود 
را شــروع کنند تا مثل فصل پیش افســوس 
زمان های از دســت رفته نخســت فصل را 

نخوریم.
امیدواریم که برای یک بار هم که شده مدیران 
پاس تصمیم درستی برای این تیم بگیرند و با 
تجویزهای مقطعی و مسکن این تیم را بیش 

از این تضعیف نکنند. 
گذشــت ۱5 ســاله پاس در همــدان تجربه 
گرانبهایی اســت و مســئوالن بایستی نقاط 
ضعف و قــوت خود را در این ســال ها در 
حمایــت از پاس بررســی کنند و نســخه 
شفابخشــی را برای این تیــم بپیچند تا بلکه 
امسال شــاهد شــکوفایی پاس و کاستن از 

مشکالت مالی این تیم باشیم.

برای رهایی از مشکالت 

»پاس«هیأت مدیره قوی و 
مستقل می خواهد

 مســابقات قهرمانی رزم آوران انتخاب تیم 
استان در خانه رزم آوران بمناسبت هفته مبارزه با 

مواد مخدر برگزار شد.
در این مســابقات 55 نفر در دو رده نونهاالن و 
نوجوانان در بخش آقایــان به رقابت پرداختند 
و در ایــن دوره بــرای نخســتین بار ۱۰نفر از 
خردســاالن نیز به رده سنی مســابقات اضافه 
شــدند. با توجه به تغییــرات قوانین داوری و 
اصالحی قبل از مســابقات کارگاه آموزشــی 
داوری، این دوره از مسابقات با قوانین اصالحی 

جدید کلید خورد.
نفرات برتر این مسابقات به جز رده خردساالن 
به مسابقات قهرمان کشوری که قرار است نیمه 
دوم مرداد ماه در خراسان رضوی برگزار شود، 

اعزام خواهند شد.
■ نفرات برتر به شرح زیر می باشند:

 منتخبین تیم نونهاالن
امیرحســین  مرادی)همــدان(،  محمدمهــدی 
فلک الدین )نهاوند(، سهیل محمودی ) همدان(، 
علیرضا بیــات ) همدان(، رضا ســیفی اقبال ) 
همدان(، علی صلواتیان ) همدان(، سجاد مالیی 

) جورقان(، فرشید پیرانشاهی) نهاوند(
 منتخبین برتر تیم نوجوانان

فرهان کیانی ) نهاونــد(، محمدمهدی نظری ) 
همدان(، امیرعلی سلطانی ) همدان(، ابوالفضل 
محمدی ) همدان(، کیــارش کیانی ) نهاوند(، 
مهدی صدیق پور ) همدان(، امیرحسین مرادی 

) همدان(، محمدپارسا شعبانی ) بهار(

سپاهان رسما 
خواستار جذب 

امیری شد 
 باشگاه ســپاهان با ارسال نامه ای 
به باشــگاه ترابزون اسپور خواستار 
بــرای فصل  امیری  جذب وحیــد 

جدید شد.
ــی  ــن ایران ــری، بازیک ــد امی وحی
تراکتورســازی  بــا  نتوانســت 
ــت  ــه هدای ــد ک ــرارداد امضــا کن ق
ایــن تیــم را مصطفــی دنیزلــی 
باشــگاه  اکنــون  دارد.  برعهــده 
ســپاهان بــا ارســال ایمیــل بــه 
طــور  بــه  ترابــزون،  باشــگاه 
رســمی خواســتار جــذب ایــن 
بازیکــن ایرانــی شــده اســت.

مسابقات رزم آوران انتخابی
 استان برگزار شد
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ربات ها 2۰ میلیون شغل را اشغال می کنند
 بررسی های انجام شده توسط موسسه آکسفورد اکونومیکس نشان 
می دهد ربات ها تا ســال 2۰3۰ بیش از 2۰ میلیون شغل را در سراسر 

جهان از دست انسان ها خارج می کنند.
به گزارش مهر، همین بررســی حاکیست که ظرف ۱۱ سال آینده تنها 
۱۴ میلیون ربات در چین مشــغول به کار شده و مشاغل متعددی را 
اشغال می کنند که تا پیش از این در اختیار انسان ها بوده است. این رقم 
در آمریکا برابر با ۱/5 میلیون شغل و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

برابر با 2 میلیون شغل خواهد بود.
ربات ها در درازمدت بســیاری از فرایندهای اتوماســیون اداری را از 
آن خود کــرده و انتظار می رود ظرف دو دهه آینده تعداد ربات ها در 

جهان سه برابر شود.

خودروهای خودران 2۰24 
راهی بزرگراه ها می شوند

 شــرکت های خودروســازی بی ام دبلیو و مرســدس همکاری 
خــود را برای تولید خودروهای خودران ســطح ۴ آغاز کرده اند. این 
خودروها2۰2۴ به بازار عرضه می شوند.به گزارش ایسنا، بی ام دبلیو 
و مرســدس از سال جاری همکاری برای تولید خودروهای خودران 
را آغاز کردند و اکنون برنامه ای خوش بینانه برای عرضه آن نیز اعالم 

کرده اند.
این شرکت های خودروسازی اعالم کردند، مشغول توسعه خودروهای 
خودران ســطح ۴ هستند که می توانند خودرو را بدون دخالت انسان 
در بزرگراه ها کنترل کنند. البته هنوز به راننده ای پشــت فرمان خودرو 

نیاز است. 

ثبت تصاویر آتش بازی فضایی 
توسط تلسکوپ هابل

 تلســکوپ فضایی هابل تصویر جدیدی را به ثبت رسانده که در 
آن حباب هایی از نور چند ستاره در حال انفجار ثبت شده و منظره ای 
زیبا شــبیه آتش بازی را به وجود آورده است.به گزارش مهر، محققان 
ناســا موفق به کشف ستاره هایی بسیار دور شده اند و تصویر آن ها در 
زمان انفجار را که به شــکل گیری هاله ای قرمز رنگ، ســفید و آبی 

انجامیده، ثبت کرده اند.
ستاره های یادشده 5 میلیون بار درخشان تر از خورشید بوده و عکسی 
که ناســا از آن ها تهیه کرده دو حباب نور را نشان می دهد که از یک 
مجموعه ستاره ای موسوم به اتا کارینا ساطع شده اند. ستاره های یادشده 

75۰۰ سال نوری از کره زمین فاصله دارند.

دریاچه ای از مواد مذاب در قطب جنوب 
کشف شد

 محققان در یک جزیره در شــمال قطب جنوب دریاچه ای از مواد 
مذاب آتشفشــانی کشــف کرده اند که دمای مواد مــذاب آن به ۹8۹ 

تا۱27۹ درجه سانتیگراد می رسد.
بــه گزارش مهر ، دریاچه ای بزرگ از مواد مذاب آتشفشــانی در یک 
جزیره دورافتاده در شمال قطب جنوب و در اقیانوس آتالنتیک کشف 
شده است. این هشتمین دریاچه از مواد مذاب کشف شده روی زمین 
 British Antarctic اســت. محققان دانشگاه کالج لندن و مؤسسه
Survey یک دریاچه نادر از مواد مذاب را در جزیره ســاندرز واقع 
در ۱۰6۱۰ کیلومتری شمال شرق دریای ودل در قطب جنوب کشف 

کرده اند.

درمان ناشنوایی قبل از تولد با مهندسی ژنتیک
 یک دانشمند روس تصمیم دارد با مهندسی ژنتیک از تولد نوزادان 
کاماًل ناشــنوا جلوگیری کند. به گزارش مهر ، یک دانشــمند روس 
تصمیم دارد با کمک مهندســی ژنتیک به والدین ناشــنوا کمک کند 

فرزندانی بدون نقص شنوایی داشته باشند.
دنیس ربریکوف زیست شــناس ادعا می کند که زوجی با ناشــنوایی 
مادرزاد را می شناســد که نگرانند فرزاندانشان نیز با این نقص به دنیا 
بیایند. ربریکوف معتقد اســت با کمک فناوریCRISPR می توان 
اختالالت در دی ان ای را ترمیم کرد و به این ترتیب از انتقال ناتوانی 

ژنتیکی والدین به فرزندان جلوگیری کرد.
این در حالی اســت که بسیاری از دانشمندان در سراسر جهان هشدار 

داده اند چنین عمل جراحی آزموده نشده ای بسیار خطرناک است .

ثبت4 اثر همدان در فهرست 
میراث ناملموس کشور

 همــدان در زمینــه آثــار و ابنیــه تاریخــی یکــی 
ــار  ــه آث ــا در زمین ــت ام ــی اس ــتان های غن از اس
ناملمــوس شــامل ســوغات و غذاهــای محلــی نیــز 
ــد  ــه چن ــن دارد ک ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه

مــورد آن ثبــت ملــی شــده اســت.
کارشــناس مردم شناســی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان، با بیان اینکه در 
همایــش ملی ثبت میراث ناملموس کشــور که در 
اردبیل برگزار شــد، چهار پرونده میراث ناملموس 
استان همدان در فهرســت  آثار ملی به ثبت رسید، 
اظهار کرد: خورشت ماســت همدان، آش غازیاقی 
کبودراهنگ، مراســم شکرگزاری چشمه آب هیزج 
قهاونــد و آش هویج همدان از میــراث ناملموس 

استان همدان در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
فریبــا نعمتــی بــا بیــان اینکــه در روســتای هیــزج  
قهاونــد چشــمه ای وجــود دارد کــه باعــث آبادانی 
ــن  ــردم ای ــتا شــده اســت و م ــن روس و رشــد ای
اردیبهشــت ماه جشــن  روســتا هــر ســاله در 
شــکرگزاری آب را کنــار چشــمه ای معــروف بــه 
ســرزه برگــزار می کننــد، افــزود: در ایــن روز 
مــردم بــا پختــن آش نــذری و شــیربرنج بــه درگاه 
ــد از  ــد و بع ــال شــکرگزاری می کنن ــد متع خداون
پخــت غــذا مقــداری از آن را بــه عنــوان نــذر بــه 

درون چشــمه می ریزنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آییــن شــکرگزاری 
ــی  ــان اهال ــی می ــاق و همدل ــش وف ــث افزای باع
روســتا شــده اســت، اضافــه کــرد: آثــار ملمــوس 
ــگ  ــت و فرهن ــدام در هوی ــر ک ــوس ه و ناملم
یــک شــهر اثرگــذار اســت و ضــرورت حفــظ و 
مانــدگاری ایــن آثــار ثبــت ملــی آنهــا اســت کــه 

ــت. ــام اس ــال انج ــرور در ح ــه م ب
این کارشناس ارشد گردشــگری با بیان اینکه توجه 
به این مراســم می تواند باعث رونق منطقه شــده و 
ساالنه افراد زیادی را به هیزج جذب کند، ادامه داد: 
استان همدان از موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی 
منحصربفردی برخوردار اســت که تأثیر فراوانی در 
تنوع غذایی آن دارد اما متأســفانه بعضی از غذاهای 
استان به فراموشی سپرده شده است بنابراین میراث 
فرهنگی با ثبت آن ها در فهرســت آثار ملی سعی در 

ترویج دوباره این غذاها دارد.
نعمتی بــا تأکید بر ضرورت حفاظت و پاســداری 
از میراث فرهنگی معنــوی و ناملموس عنوان کرد: 
خورشت ماست و آش کشک هویج هم از غذاهای 
سنتی شهر همدان است که طی چند روز گذشته به 
فهرست آثار میراث فرهنگی ناملموس کشور اضافه 

شد.
اجرایــی  هنرهــای  شــفاهی،  ســنت های  وی 
آیین هــا  جمعــی،  فعالیت هــای  نمایشــی،  و 
جزئــی  را  پوشــاک  و  خــوراک  جشــن ها،  و 
از میــراث فرهنگــی ناملمــوس معرفــی کــرد 
ــر  ــوس ذخای ــی ناملم ــراث فرهنگ ــت: می و گف
ــت  ــت و هوی ــی از اصال ــش مهم ــی و بخ فرهنگ
ــه  ــل ب ــه نس ــتند ک ــف هس ــق مختل ــردم مناط م
نســل منتقــل شــده و ثبــت ایــن میــراث ارزشــمند 

از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
بیــان  بــا  گردشــگری  کارشناس ارشــد  ایــن 
ــر  ــی دیگ ــگ یک ــی کبودراهن ــه آش غازیاق اینک
از غذاهــای ســنتی بــه ثبــت رســیده در فهرســت 
آثــار ملــی اســت، یــادآور شــد: یکــی از گیاهــان 
ــت  ــی اس ــگ غازیاق ــتان کبودراهن ــی شهرس کوه
ــرای  ــت دارد و ب ــال قدم ــت آن 5۰۰ س ــه پخ ک

ــود. ــی ش ــتفاده م ــی اس ــواص درمان خ

 مرکز آموزش هتلداری
 افتتاح می شود

 همزمان با آیین گشایش مرکز آموزش هتلداری همدان ۹ کارگاه 
و یک نمایشگاه برگزار خواهد شد . مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان همدان با اشــاره به اینکه مرکز آموزش هتلداری همدان آماده 
بهره برداری اســت، گفت: این مرکز که با مشارکت بخش خصوصی 

تجهیز می شود در یک قدمی بهره برداری است .
وهب مختاران با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت مرکز هتلداری از 
اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، افزود: این مرکز در زمینی به مساحت 2هزار 
مترمربع، با 5 هزار و 5۰۰ متر مربع زیر بنا در 3 طبقه در شهر مریانج 

ساخته شده است .
وی اضافه کرد: این مرکز دارای ۱۰سوئیت اقامتی، کالس هایی برای 
برگزاری دوره های آموزشــی، ســونا، جکوزی، کافی شاپ و تاالر 

پذیرایی با ظرفیت  ۴۰۰ نفراست.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه 
ــای  ــور در دوره ه ــر حض ــالوه ب ــان، ع ــه متقاضی ــن مجموع در ای
تئــوری، به صــورت عملــی بــا شــیوه هتلــداری هــم آشــنا خواهنــد 
شــد، افــزود: بــا توجــه بــه ظرفیــت گردشــگری ایــن اســتان، ایجــاد 
یــک مرکــز آمــوزش هتلــداری اســتاندارد می توانــد پایلــوت ارائــه 
ــگری  ــداری و گردش ــوزه هتل ــاالن ح ــه فع ــدون ب ــای م آموزش ه

محســوب شــود.
مختاران عنوان کرد : با توجه به اینکه گردشگری محور توسعه استان 
همدان است در همین مسیر، یکی از مؤلفه های اصلی توسعه انسانی، 
آموزش و توانمندســازی است به شــکلی که از این طریق می توان 
مشــارکت توام با بهره وری نیروی انسانی را در فرایند توسعه کشور 

شاهد بود.
توســعه  مســیر  در  توانمنــد  انســانی  نیــروی  داد:  ادامــه  وی 
ــی،  ــد اقتصــاد محل ــاخص هایی همچــون رش ــر ش گردشــگری ، ب
ــاران  ــت. مخت ــذار اس ــد تاثیرگ ــه درآم ــع عادالن ــتغال و توزی اش
خاطرنشــان کــرد: آموزش هــای فنــی و حرفــه ای می توانــد فــرد را 
بــرای احــراز شــغل، حرفــه و کســب وکار آمــاده کنــد یــا کارایــی و 

ــد. ــش ده ــه افزای ــور محول ــام ام ــی وی را در انج توانای
در تاریــخ  2۰-۱۹ تیرمــاه ۱3۹8 همزمــان بــا آییــن گشــایش مرکــز 
آمــوزش هتلــداری و گردشــگری غــرب کشــور در همــدان ســایت 
ــل  ــت ح ــی مدیری ــای آموزش ــه ای کارگاه ه ــی و حرف ــوزش فن آم
ــا  ــنایی ب ــگری، آش ــت گردش ــه ای در صنع ــالق حرف ــأله، اخ مس

ــردی  ــتانداردهای بوم گ اس
تشــریفات ،Crm  در صنعــت هتلــداری، بازاریابــی دفتــر خدمــات 
ــکالت های  ــتا وش ــوه و باریس ــی، قه ــری تخصص ــافرتی، پیگی مس
آرتیــزان برگــزار خواهــد شــد. عالقه منــدان می تواننــد بــرای 
www. ســایت   ایــن  بــه  بیشــتر  اطالعــات  و  ثبت نــام 
hamedantvto.ir مراجعــه کننــد. پــس از برگــزاری ایــن 
ــد  ــه خواه ــر ارائ ــه معتب ــرکت کنندگان  گواهینام ــه ش ــا ب دوره ه
ــت  ــای صنع ــگاه توانمندی ه ــا نمایش ــراه ب ــن هم ــن آیی ــد . ای ش
گردشــگری در مرکــز آمــوزش هتلــداری مریانــج برگــزار خواهــد 

شــد. 

■ حدیث:
امام علی )ع(:

زیبایِی برادری، به ُحسن معاشرت  و مواسات با وجود تنگ دستی است .        

غرر الحکم: ج 3 ص 375 ح ۴793

■ دوبیتي:
بگو ای بی وفا ای بیمروت اگر یار مرا دیدی به خلوت  

نخواهم دوخت تا روز قیامت گریبانم ز دستت چاك چاکو  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س.......  شبی که ماه کامل شد- ما همه باهم 
هستيم- تگزاس2 - زهرمار

......................... ................. ما همه باهم  ■ قد  س2
هستيم- تگزاس2

...................سرخ پوست - ايکسالرژ ■ فلسطين1 
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون..... زهرمار
■بهمن مالير.... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 

کامل شد - ما همه باهم هستيم
■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

 خانــه تاریخــی »بیــژن« از ســال 88 موزه 
مفاخر و مشــاهیر همدان نــام گرفت و تندیس 
هشــت بزرگمرد تاریخ همدان در آن به نمایش 
گذاشــته شــد؛ اما این روزها خبرهای خوبی از 

آن نمی شنویم.
در ایــن مــوزه تندیس هــای حیقــوق نبــی، 
همدانــی،  عین القضــات  بوعلی ســینا، 
زند،  کریم خان  اســدآبادی،  ســیدجمال الدین 
میر رضی الدین آرتیمانی، خواجه رشــیدالدین 
همدانــی، محمدعلــی زلفی گل ســاخته و به 
نمایش گذاشــته شد تا اینکه در ماه های پایانی 
ســال ۹2 خبر از تعطیلی آن به علت مشکالت 
به وجود آمده در سقف شــیروانی و لوله های 
آب فرسوده اش به گوش رسید و قول مسئوالن 
بــر راه اندازی مجدد آن تا نــوروز ۹3 بود، اما 
میراث  اداره کل  نشــان می دهــد،  پیگیری هــا 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تندیس ها 
را از ایــن بنا خارج کــرده و آن را به یکی از 

معاونت هایش اختصاص داده است.
حال ســوال این اســت که چرا اداره کل میراث 
فرهنگی تصمیم گرفت خانه مشاهیر را جمع کند 
و کاربری اداری به این بنا دهد؟ و چرا اکنون که 
خود متولی این بنا شــده، توجه جدی به مرمتش 

ندارد؟ 

مســئول پایگاه بافت تاریخــی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
همدان در آغاز درباره خانــه تاریخی »بیژن« به 
خبرنگار ایسنا گفت: خانه بیژن، مربوط به دوره 
قاجار با معماری و تزئینــات خاص آن دوران، 
با زیربنایی حدود 22۰ متر در خیابان شــریعتی 

ساخته شده است.
مریم موسوی افزود: این خانه در گذشته کاربری 
مسکونی داشته، کالبد بنا دو طبقه است که با یک 
اختالف ســطح 5 پله ای، فضاها تفکیک شده ا  ند، 
طبقه پایین بنــا کاربری تجاری داشــته و جزو 

مغازه های آن منطقه محسوب می شود.
وی درباره تزئینات این خانه اظهار کرد: این خانه 
شیروانی و تزئینات آجری و گچ کاری های بسیار 
زیبایی به اشکال گل و بته جقه دارد که در تاریخ 
۱38۰/۱2/25  به شــماره 5۰22 در فهرست آثار 

ملی ایران ثبت شده است.
موســوی با بیان اینکه یکــی از ورودی های این 
خانه در کوچه مشــیر قرار دارد، ادامه داد: اداره 
میراث فرهنگــی این خانه را خریــداری کرده 
تا کاربــری آن را به موزه مشــاهیر تغییر دهد به 
طوری کــه تندیس بزرگانی چون میر رضی الدین 
آرتیمانی، بوعلی سینا و ســایر مشاهیر و مفاخر 
استان در آن مکان به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی بــا بیان اینکه این خانه اکنون به قســمتی از 
معاونت اداره میراث فرهنگی تبدیل و تندیس ها 
از آنجا خارج شــده است، عنوان کرد: این خانه 
در مالکیت اداره میراث فرهنگی است که با توجه 
به سیاســت های سازمان باید درباره سرنوشت و 

آینده آن تصمیم گیری کرد.
موســوی درباره مرمت این بنا نیــز تأکید کرد: 
ایــن بنا جزو دارایی میراث اســت بنابراین باید 
اعتباراتی برای مرمت و بازســازی آن اختصاص 
یابد، البته در گذشــته بخشــی از شــیروانی و 

تزئینات فضای داخلی آن مرمت شده است.
وی با بیــان اینکه به علــت بارندگی های اخیر، 
قســمت هایی از این بنا نم برداشته است، اظهار 
کــرد: این بنا نیاز به بازســازی بیرونی و داخلی 
دارد کــه تزئینــات و فضای داخلــی آن باید با 
دقت و ظرافت بازســازی شــود و برای این امر 
به اعتباری حــدود 7۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیاز 

است.
مســئول پایگاه بافت تاریخــی اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان همدان ادامه داد: این بنا و سایر 
بناهایی که در تملک اداره میراث فرهنگی است، 
برای کوتاهمدت قابلیت واگذاری به بخش ها و 
واحدهای خصوصی را دارد؛ مانند حمام قلعه که 
با تعیین شورای کاربری و تأیید مدیرکل میراث 

فرهنگی اســتان در حال حاضر در اختیار بخش 
خصوصی است.

یکی از فعاالن حوزه گردشــگری استان همدان 
نیز درباره "خانه بیــژن" گفت: قدمت این بنا به 
ســال های ۱3۱۰ تا ۱32۰ باز می گردد که جزو 
نخســتین خانه هایی اســت که نمای بیرونی و 

تأثیری برونگرایانه داشته است.
مریــم مقدم درباره تاریخچه ایــن خانه بیان 
بوده  نامدار دوره قاجار  نقاشان  از  بیژن  کرد: 
که تا ســال های نخست حکومت پهلوی اول 
در شــهر همدان زندگــی می کرده و منزل او 
یکی از برجســته ترین آثار معماری نوین در 
آن دوره اســت. وی بــا بیان اینکــه بیژن از 
همکاران کارل فیشــر آلمانی بوده، ادامه داد: 
او ایــن خانه را با کمک فیشــر طراحی و با 
است  ساخته  بســیاری  جزئیات  و  ریزه کاری 
و اکنون بیشــترین قسمت این خانه به واحد 

است. شده  تبدیل  تجاری 
مقدم با اشــاره به اینکه این خانه از نخســتین و 
معدودترین خانه های ســاخته شــده در خیابان 
اصلی اســت، عنوان کرد: این بنا در سال ۱388 
به موزه مشــاهیر تبدیل شد و اکنون نیز کاربری 
اداری دارد اما به مرمت جدی و توجه مسئوالن 

نیازمند است.

 اشرف السادات رضوی عمادی «

 چهارمین جشــنواره اتل و نخستین جشنواره 
موســیقی کودکان بچه های ایران در تیرماه امسال 

در زنجان برگزار می شود .
این جشــنواره با هدف ایجاد نشــاط و شادابی 
در جامعه و توجه بــه نیازهای اجتماعی مبتنی 
بر شادی همگانی، آموزش اصول شهروندی با 
رویکرد خانواده و کــودک و با محوریت تئاتر 
و موســیقی کودکان برگزار می شود. جشنواره 
تئاتر کودک، موســیقی کودکان،  در بخش های 
بخــش پژوهــش، نمایش های خــالق و گریم 
و چهره پــردازی کــودکان و نوجوانان برگزار 

می شود.
ــه اســت  ــن نکت ــت اســت ای ــز اهمی آنچــه حائ
کــه  تنهــا گــروه راه یافتــه در بخــش موســیقی 
ایــن جشــنواره از اســتان همــدان می باشــد کــه 
در روز یکشــنبه مــورخ ۱6 تیــر ۹8 بــه اجــرای 
ــتی  ــه سرپرس ــروه ب ــن گ ــردازد. ای ــه می پ برنام
ــر  ــده و رهب ــم کنن ــان تنظی ــین چوب ریزی افش
ارکســتر و متشــکل از ۱7 عضــو دختــر و پســر 
و دو گــروه کوبــه ای نــوازی می باشــد کــه 
همگــی متولدیــن ســال ۱386 بــه بعــد هســتند. 
افشــین چوب ریزیــان فارغ التحصیــل مقطــع 
گرایــش  زیست شناســی،  کارشناسی ارشــد 
از ســال ۱375  مولکولــی  و  علــوم ســلولی 
و  موســیقی  عرصــه  در  را  خــود  فعالیــت 
نوازندگــی ســاز تنبــک نــزد اصغــر کریمــی در 
همــدان آغــاز کــرد و پــس از ایشــان از محضــر 
ــی و  ــن رحیم ــون بهم ــته ای چ ــاتید برجس اس
ــال  ــرد. از س ــراوان ب ــای ف ــه بهره ه ــد افق نوی
۱383 کار آمــوزش موســیقی بــه کــودکان را 
آموزشــی  و موسســات  مختلــف  مراکــز  در 

ــرد.  ــاز ک ــودکان آغ ــی ک تخصص
افشــین چوب ریزان اعتقاد دارد که آغاز فراگیری 
عادت های پســندیده که مهمترین دوره یادگیری 
انســان را تشــکیل می دهد همان دوران کودکی 
می باشد پس برای این دوران یعنی دوران کودکی 

باید اهمیت ویژه ای قائل شد.

■ این گروه شامل: 
۱-افشــین چوب ریزان سرپرست، تنظیم کننده و 

رهبر ارکستر 
2-تنبــک: آرتمیس کیتی، ســاالر مــرادی، رها 
کرمانی، فردوخت کاشمری، مبین محوری، آیلین 
جواهری، محمدامین طاهروند، کوروش رستگار، 
معیــن رحمانی، طاها ســماوات، غزل احمدی، 
پارســا عباس بیگی، رها رنجبر گل، امیرحســام 

خدایوندی، کیان الماسی
3-تارا فضلی )خواننده(

ــای  ــور نمایش ه ــا مح ــودک ب ــر ک ــش تئات  بخ
صحنه ای)زنــده( و عروســکی، بخــش موســیقی 
کــودکان بــا محــور تــک نــوازی و گــروه 
نــوازی، بخــش پژوهــش بــا محــور نغمــه 
هــای کــودکان ماننــد الالیی هــا و آواهــا مــورد 
بررســی  و  کــودکان  بازی هــای  در  اســتفاده 
آمــوزش موســیقی کــودکان براســاس موســیقی 

بومــی- محلــی یــا موســیقی دســتگاهی ایرانــی، 
محوریــت  بــا  خــالق  نمایش هــای  بخــش 
و  کــودک  مهدهــای  هنــری  گروه هــای 
دبســتان ها ویــژه کــودکان 6 تــا ۱۱ ســاله و 
و  کــودکان  چهره پــردازی  و  گریــم  بخــش 
نوجوانــان بــا محوریــت گریــم کــودک و کارگاه 

هــای آموزشــی برگــزار می شــود.
در مقــررات مربــوط بــه جشــنواره آمــده 
ــن دوره  ــل در ای ــر ات ــنواره تئات ــت، جش اس
نمایــش  گروه هــای  از  دســته  آن  پذیــرای 
ــه در  ــود ک ــد ب ــی خواه ــه ای و خیابان صحن
ــی  ــل توجه ــابقه قاب ــودک س ــر ک ــد تئات تولی
ــای  ــود اجراه ــل خ ــهر و مح ــد و در ش دارن
بــه  جشــنواره  داشــته اند.  منظــم  عمومــی 
مــدت ۱۰ روز در شــهر زنجان برگــزار خواهد 
ــده  ــه ش ــای پذیرفت ــک از گروه ه ــد و هری ش
طبــق جــدول جشــنواره اجــرای عمومــی 

ــت. ــد داش خواهن
همچنیــن تاکیــد شــده اســت ۴۰ درصــد از 
فــروش بلیــط نمایــش بــه گروه هــا تعلــق 
ــه شــده  ــه گروه هــای پذیرفت خواهــد گرفــت. ب
ــتاد  در جشــنواره براســاس نظــر کارشناســی س
ــود،  ــت می ش ــه پرداخ ــک هزین ــنواره کم جش
دبیرخانــه جشــنواره مســئولیتی در قبــال ایــاب و 
ذهــاب و تأمیــن دکوریــل لــوازم صحنــه نــدارد.

3 کار برتــر  در آییــن اختتامیــه جشــنواره، 
ــروه  ــر گ ــه ه ــود و ب ــاب می ش ــی انتخ گروه
ــه  ــدی ب ــه نق ــنواره و هدی ــس جش ــر تندی برت
همــراه لــوح شــرکت در جشــنواره اهــدا 
خواهــد شــد. هــر گــروه فقــط در یــک بخــش 
ــای  ــداد اعض ــد و تع ــرکت نمای ــد ش می توان
ــرکت در  ــد و ش ــد باش ــر می توان ــروه 6 نف گ
ــه پذیرفتــن تمــام مقــررات  جشــنواره بــه منزل

ــت. ــنواره اس جش

نخستین جشنواره موسیقی کودکان در زنجان  برگزار می شود

همدان تنها میهمان راه یافته به »اتل«

سرانجام نگران کننده موزه ای که به تصرف اداره میراث درآمد


