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نظارت بر 
استخرهای 
همدان تشدید 
می شود

اعزام بیش از 
4 هزار زائر 
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فرودگاه همدان
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صادرات به عراق 
پس از آفریقا!

 ۱- صادرات از اســتان همدان همواره 
با چالش همراه بوده اســت از بی عالقگی 
صادرکنندگان به صادرات از گمرک همدان 
تا جایگزینی قاچاق بــه جای صادرات از 

چالش هایی است...

 »گنجنامه« را دریابید
8
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

م ا مي رماه م

کنفرانس 
بین المللی 
راه ابریشم

کارفرمایان محترم

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان همدان

در راستای نامگذاری سال 1398 به عنوان سال رونق تولید از سوی 
اقتصاد  العالی( و در اجرای سیاست های  مقام معظم رهبری )مدظله 
مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان بدهکار این سازمان در نظر 
دارد نسبت به بخشودگی جرائم بیمه ای قبل  از تاریخ 1396/12/29 

اقدام نماید. لذا کارفرمایان محترم می توانند لغایت تاریخ 1398/06/13 به شعب 
این سازمان در سراسر استان مراجعه و نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند. 

)م الف520(

تبریک و تهنیت

شرکت بارودآب باباپیری نهاوند - شجاعیان

جناب آقایان

 مهندس حمیدرضا متین 
ریاست محترم سازمان 

صنعت،معدن وتجارت استان همدان 

مهندس محمد خاکی 
معاون امور معادن و صنایع معدنی 

استان همدان
دست  تمامی  و  بزرگواران  شما  خدمت  را  معدن  و  صنعت  هفته 
اندرکاران و تالشگران صنعت استان همدان تبریک و تهنیت عرض 

می نماییم. امید است در سایه ایزد منان پیروز و سربلند باشید.

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي مهندس

حمیدرضا متین 
 ریاست محترم سازمان 

صنعت ومعدن وتجارت استان همدان 

آغاز هفته صنعت و معدن را صمیمانه خدمت 
حضرتعالی و تمامی دست اندر کاران عرصه صنعت استان همدان 
تبریک و تهنیت عرض نموده امید است در پناه الطاف الهی در راه 

خدمت همواره موفق و موید باشید. 
تبریک و تهنیت عرض نموده امید است در پناه الطاف الهی در راه 

خدمت همواره موفق و موید باشید. 

شرکت بافتینه وبافت سان

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي مهندس

حمیدرضا متین 
 ریاست محترم سازمان 

صنعت ومعدن وتجارت استان همدان 

آغاز هفته صنعت ومعدن را خدمت حضرتعالی 
وتمامی دست اندر کاران عرصه صنعت استان 

تبریک وتهنیت عرض نموده امید است در پناه الطاف الهی در راه 
خدمت همواره سالمت وسربلند باشیدخدمت همواره سالمت وسربلند باشید

روابط عمومی شرکت شیر پگاه همدان

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي مهندس

حمیدرضا متین 
 ریاست محترم سازمان 

صنعت ومعدن وتجارت استان همدان 
بــا ســپاس و قدردانــی از تــالش مســتمر 
ــتان  ــع اس ــالی صنای ــظ و اعت ــی در حف جنابعال

همــدان در هفتــه صنعــت و معــدن و تجــارت مثــل مــن لــم یشــکر 
ــد. ــق می باش ــکر الخال ــم یش ــوق ل المخل

ــت  ــاهد موفقی ــکاران ش ــی و هم ــت جنابعال ــا هم ــت ب ــد اس امی
ــیم. ــا باش ــه ه ــام عرص ــما در تم ــزون ش روزاف

ــد. ــق میباش ــکر الخال ــم یش ــوق ل المخل
ــت  ــاهد موفقی ــکاران ش ــی و هم ــت جنابعال ــا هم ــت ب ــد اس امی

ــیم. ــا باش ــه ه ــام عرص ــما در تم ــزون ش روزاف

هیأت مدیره شرکت پلمپین صنعت

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

مهندس متین 
 ریاست محترم سازمان 

صنعت ومعدن وتجارت استان همدان 
به  نهادن  ارج  برای  ایست  بهانه  معدن  و  صنعت  هفته 
تولید جامعه ضمن  و  تالشهای تالشگران عرصه صنعت 

کارکنان،  حضرتعالی،  خدمت  را  مناسبت  این  معدن  و  صنعت  هفته  گرامیداشت 
کارگران و تمامی فعاالن دلسوز و زحمتکش عرصه تولید و صنعت استان همدان 
شکوفایی  شاهد  همکاری  و  همدلی  با  است  امید  نموده،  عرض  تهنیت  و  تبریک 

روزافزون صنعت استان باشیم.
شکوفایی  شاهد  همکاری  و  همدلی  با  است  امید  نموده،  عرض  تهنیت  و  تبریک 

روزافزون صنعت استان باشیم.

شرکت سیمین نورد

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

مهندس متین 
 ریاست محترم سازمان 

صنعت ومعدن وتجارت استان همدان 
آغاز هفته صنعت و معدن را خدمت حضرتعالی 
و تمامی دست اندرکاران  و تالشگران عرصه 

درگاه  از  و  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  همدان  استان  صنعت 
برایتان  را  صنعت  حوزه  در  خدمت  روزافزون  توفیق  متعال  ایزد 

آرزومندیم.
برایتان  را  صنعت  حوزه  در  خدمت  روزافزون  توفیق  متعال  ایزد 

آرزومندیم.

شرکت تعاونی معدنی زرین ماسه

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

مهندس متین 
 ریاست محترم سازمان 

صنعت ومعدن وتجارت استان همدان 
آغاز هفته صنعت و معدن را خدمت حضرتعالی 
و تمامی دست اندرکاران  و تالشگران عرصه 

درگاه  از  و  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  همدان  استان  صنعت 
برایتان  را  صنعت  حوزه  در  خدمت  روزافزون  توفیق  متعال  ایزد 

آرزومندیم.
برایتان  را  صنعت  حوزه  در  خدمت  روزافزون  توفیق  متعال  ایزد 

آرزومندیم.

مدیریت آجر ماشینی بامک نو - بداغی

تبریک و تهنیت

بی گمان کسب موفقیت های بی بدیل 
تالشگران صنعت و معدن در بخش های دولتی 
و غیردولتی نشانه ای آشکار و مصداقی بارز از 
توسعه و پیشرفت چشمگیر فرزندان برومند 

این سرزمین است. 
توسعه و پیشرفت چشمگیر فرزندان برومند 

این سرزمین است. 

شرکت شیمی معدنی همدان 
و پودر اکباتان همدان

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

مهندس متین 
 ریاست محترم سازمان 

صنعت ومعدن وتجارت استان همدان 
آغاز هفته صنعت و معدن را خدمت جنابعالی و تمامی 
فعاالن، معدن کاران، صنعت گران و تالشگران صنعت 

اســتان همدان تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد متعال آرزومندیم 
همواره در راه خدمت به رشد شتابان و توسعه سریع به حوزه صنعت و معدن 

موفق و پیروز باشید.
همواره در راه خدمت به رشد شتابان و توسعه سریع به حوزه صنعت و معدن 

موفق و پیروز باشید.

شرکت الماس ماسه هگمتان

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

مهندس متین 
 ریاست محترم سازمان 

صنعت ومعدن وتجارت استان همدان 
ــت  ــدن را خدم ــت و مع ــه صنع ــاز هفت آغ
ــدر کاران و  ــت ان ــی دس ــی و تمام جنابعال

تالشــگران صنعــت اســتان همــدان تبریــک و تهنیــت عــرض 
نمــوده و از درگاه ایــزد متعــال توفیــق روزافــزون خدمــت بــه 

ــم. ــان آرزومندی ــت را برایت ــوزه صنع ح
نمــوده و از درگاه ایــزد متعــال توفیــق روزافــزون خدمــت بــه 

ــم. ــان آرزومندی ــت را برایت ــوزه صنع ح

شرکت نماپوشش پاسارگاد 
و شرکت پایستار پوالد رامین- مدیریت علیپور

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

مهندس متین 
 ریاست محترم سازمان 

صنعت ومعدن وتجارت استان همدان 
ــت  ــدن را خدم ــت و مع ــه صنع ــاز هفت آغ
ــدر کاران و  ــت ان ــی دس ــی و تمام جنابعال

تالشــگران صنعــت اســتان همــدان تبریــک و تهنیــت عــرض 
نمــوده و از درگاه ایــزد متعــال توفیــق روزافــزون خدمــت بــه 

ــم. ــان آرزومندی ــت را برایت ــوزه صنع ح
نمــوده و از درگاه ایــزد متعــال توفیــق روزافــزون خدمــت بــه 

ــم. ــان آرزومندی ــت را برایت ــوزه صنع ح

شرکت قرن ساز بهاران

هفته صنعت و معدن گرامی باد

تبریک و تهنیت

هفته صنعت و معدن 
ــاد  ــد و اقتص ــنگر تولی ــربازان س ــت س ــرای گرامیداش ــت ب ــی اس فرصت
کــه بــا همــه فشــارها و تهدیدهــا کــه کشــورمان را تهدیــد مــی کنــد، بــا 
ــتقالل و  ــمت اس ــه س ــاد را ب ــه اقتص ــود چرخ ــر خ ــی نظی ــای ب توانمندی ه

ــد. ــی برن ــش م ــی پی خودکفای

کشتارگاه صنعتی طیور گوشت آوران استان همدان

کاوش در الئودیسه موقت تعطیل شد
■ سرپرست گروه کاوش: امامزاده همان معبد الئودیسه است

■ اوقاف: میراث از ما درخواست بررسی نکرده است
■ کاوش در محوطه باستانی دیگری در حاشیه شهر ادامه دارد

ا م ا

گذر از بحران خاموشی 
درتابستان بامدیریت مصرف

ر مر
م ر ا ا م ا ه

تکرار 
ماراتن کنکور
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  ۱8:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز
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صادرات به عراق پس از آفریقا!
 ۱- صادرات از استان همدان همواره با چالش همراه بوده است از 
بی عالقگی صادرکنندگان به صادرات از گمرک همدان تا جایگزینی 
قاچاق به جای صادرات از چالش هایی اســت که بســیار درباره آنها 

بحث شده اما نتیجه کمتری حاصل شده است.
گویا قرار نیست صادرات استان به دوره آرامش و بی تالطمی رسیده و 
استان از صادرات به عنوان ابزاری مهم برای توسعه استفاده کامل کند.

۲- در منطق صادرات ، کاال باید از ابتدا برای صادرات تولید شــود تا 
از ظرفیت و کیفیت صادراتی برخوردار شــود و صادرات حاصل از 
افزایش تولید یا صادرات به دلیل گرانی کاال در کشور مقصد، با منطق 

صادرات همخوانی ندارد.
اما این دیدگاه در کشــور و اســتان وجود ندارد و معموال واحدهای 
تولیدی نه برای پاســخ به نیــاز صادراتی که در پاســخ به نیازهای 

شهرستانی یا استانی و ملی ایجاد شده و می شوند.
۳- صــادرات دوبــاره، امروز در جهان برای بســیاری از کشــورها 
ســودآوری بسیاری دارد اما در اســتان به این صادرات توجه جدی 

نشده است.
زمانی قرار بود محصوالت کشاورزی استان به روسیه صادر و از آنجا 
با بسته بندی مناسب به کشورهای دیگر صادر شود  اما این توافق هم 

عملیاتی نشد تا استان نتواند وارد صادرات دوباره شود.
4- شرایط تحریم ،صادرات را با محدودیت هایی مواجه کرده است و 
در این شرایط اولویت بازارهای صادراتی کشور با کشورهای همسایه 

تعریف شده است.
بر این اســاس کشــور برای دور زدن تحریم هــا و همچنین تعمیق 
روابط یا همسایگان تصمیم به گسترش روابط اقتصادی و صادرات با 

همسایگان گرفته است.
5- عراق در بین همســایه های ایران برای اســتان و کشــور شرایط 

ویژه ای داشته و از وضعیت ممتازتری برخوردار بوده است.
می توان گفت صادرکنندگان اســتان از مدتها قبل به بازار عراق توجه 

داشته و صادرات به این بازار را در دستور کار داشته اند
البتــه این بــازار همواره با تالطــم هایی همراه بوده امــا با تمام این 
مشــکالت 60 درصد از صادرات استان همدان به کشور عراق انجام 

شده است.
از ابتدای ســال ۹۷ نیز پروژه ای تحت عنــوان تمرکز بر صادرات به 
کشــورهای همسایه در معاونت توســعه بازارهای صادراتی سازمان 
توسعه تجارت ایران  آغاز شد و ۱5 کشور در همسایگی ایران منهای 
عربستان و بحرین به عنوان فرصت صادرات و راه اصلی برون رفت از 
تحریم ها در نظر گرفته شدند و  برای استان های غربی نظیر کرمانشاه، 
لرســتان، ایالم و همدان، بازارهای سه یا چهار کشور همسایه عراق، 

سوریه و لبنان در نظر گرفته شد.
6- انتظار این بود که در شرایط تحریم اتاق های بازرگانی بتوانند در 
صادرات به خصوص به کشورهای همسایه تاثیرگذارتر عمل کنند و 
ابتکار عمل را در دســت گرفته و صادارات را افزایش دهند اما اظهار 
نظــر رئیس اتاق همدان در اینکه بهتر اســت با عراق رابطه اقتصادی 
نداشــته باشیم حکایت از  بی حاصلی این انتظار و حرکت در جهت 

مخالف سیاستهای کشور در اتاق همدان است. 
البته گویا این اتاق اولویت خود در توســعه روابط اقتصادی را آفریقا 

اعالم کرده و فارغ از تحریم ها به دنبال ارتباط با آفریقایی هاست.
 ۷- تراز تجاری استان همدان مثبت است و صادرات همدان همیشه 
بیشــتر از واردات است در این شرایط استاندار همدان نیز افزایش ۳0 
درصدی صادرات در ســال ۹8 و دستیابی به صادرات یک میلیارد و 

سیصد میلیون دالری را مطالبه کرده است.
همچنین کشــور از صــادرات به عراق که از صــادرات به ۲8 
کشــور اروپایی بیشتر است، دستیابی به رکورد جدیدی را دنبال 

کند. می 
در این شرایط بهتر است اتاق بازرگانی همدان به عنوان پارلمان بخش 
خصوصی و نهادی رسمی که در تحریم بخش دولتی نقش آفرینی آن 
افزایش یافته اســت به جای توصیه به کنار گذاشتن رابطه اقتصادی با 
عراق بر رفع مشکالت و حل و فصل مسائل بین تجار عراق و استان 
تمرکز کند تا مطالبه اســتاندار و هدفگذاری صادراتی استان در سال 

۹8 محقق شود.

۱- موج دیگری از تغییرات مدیریتی استان در راه است. گویا در این 
موج برخی سرپرستی ها حکم مدیریت دریافت و برخی جابه جایی ها 
شکل خواهد گرفت. گفتنی است روند انتصابات در استان در برخی 
مدیریت ها که با سرپرســتی اداره می شــود، کند بوده و این روند بر 

افزایش گمانه زنی ها دامن زده است.
۲-افزایش مصرف برق در استان همدان در دست بررسی است. گویا  
احتمال فعالیت مزارع اســتخراج بیت کوین )ارز دیجیتال( در استان 
بیش از دیگر گزینه ها در دســت بررسی است. گفتنی است همدان 
در دو روز گذشته از اســتان های دارای بیشترین میزان مصرف برق 

در کشور بوده است.
۳- مســتاجران همچنان در انتظار اجرای طرح های حمایتی دولت از 
آنها هستند.گویا ارائه تسهیالت از جمله این طرح های حمایتی است 
که هنوز نهایی نشــده است. گفتنی اســت با توجه به افزایش قیمت 
مســکن و اجاره بها  انتظار بر اجرای سریع تر طرح های حمایتی و 

نظارتی دولت است.

سوگواره ای برای »عاشیق حیدر«

 نایب رئیس انجمن موســیقی همدان از برگزاری آیین بزرگداشت 
عاشیق حیدر محمودی خبر داد و گفت: به زودی جمعی از هنرمندان 
برجسته موسیقی مقامی کشور گرد هم آمده و در سوگ پیر و پیشکسوت 

هنر عاشیقی نام و خاطره اش را زمزمه می کنیم.
قادر شهســواری اظهار داشــت: حاج حیدرعلی محمودی معروف به 
»عاشیق حیدر« یکی از اساتید و پیشکسوتان مقامی و عاشیقی است که 

اوایل تیرماه امسال دیده از جهان فروبست.
وی اضافه کرد: عاشــیق حیدر نه تنها در همدان بلکه در سراسر ایران 
چهره ای شناخته شده به شــمار می رفت و ضمن تسلط به ۳6 داستان 
عاشــیقی و همه مقام های عاشــیقی همدان از منظر متانت و ادب یک 

الگوی کامل برای هنرمندان به شمار می رفت.
شهسواری گفت: این هنرمند فقید در تارنوازی شاگرد استاد جلیل شهناز 
هم بوده و با استاد شــهریار مراودات بسیار داشته به طوری که برخی 
از اجراهای عاشیق حیدر اشعاری اســت که شاعر شیرین زبان آذری 

برایش سروده بود.
این پژوهشگر موسیقی با اشاره به وجود نوعی موسیقی عاشیقی خاص 
در همدان گفت: همجواری این استان با مناطق لر و کرد نشین موجب 
اختالف های بزرگی در زمینه موســیقی ترکی با دیگر نقاط کشور شده 
است.استاد ماشاا... رسام و حق رضا فطری از پیشکسوتان و عاشیق های 
نامدار همدان هســتند که نوای ســاز و آوازشان در این خطه هنوز هم 
شنیده می شود.آیین بزرگداشت این پیر سفر کرده فردا چهارشنبه ساعت 
۱۷ تا ۱۹ با حضور رئیس انجمن موســیقی ایران در مجتمع فرهنگی و 

هنری شهید آوینی برگزار می شود.

مدیر توزیع برق شهرستان همدان 
مشترکان حساس پیامک قطع برق 

دریافت می کنند 
 هنگام قطعی برق به مشــترکان حساس پیامک اطالع رسانی ارسال 
میشــود  .  مدیر توزیع برق شهرستان همدان )۱( با اعالم این خبر در 
گفتگوی اختصاصی با همدان پیام گفت : مشــترکانی که در واحدهای 
حســاس مشاغل همچون مراکز خبری و اطالع رسانی و تولیدی های 

حساس هستند پیش از قطع برق از شرایط مطلع خواهند شد .
در نقشــه مصرف برق کشور که ۱0 تیرماه منتشر شده است استان های 
همدان، سیستان بلوچستان، گیالن، کردستان و مازندران در بین مناطق 
پرمصرف کشور و در محدوده قرمز قرار گرفته اند که این وضعیت صرفه 
جویی در مصرف را گوشــزد می کند فاضلی  گفت : شهروندان باید به 

مقوله صرفه جویی در مصرف برق بیش از این توجه داشته باشند
مدیر توزیع برق شهرســتان همدان )۱( گفت : البته شرکت برق استان 
همدان و اســتانداری همدان برای مدیریت مصرف برق برنامه هایی را 
الزم االجرا کرده اند اما آنچه از این نقشه و اعداد و ارقام منتشر شده به 
دست می آید اینکه شهروندان باید به مقوله صرفه جویی در مصرف برق 

بیش از این توجه داشته باشند.
فاضلی با بیان اینکه سال گذشته از 5 تیرماه شاهد خاموشی گسترده در 
کشور بودیم، گفت: علت این خاموشی ها به خاطر افزایش درجه حرارت 
هوا بود. وی با بیان اینکه ســال گذشته به ازای هر مشترک روزانه یک 
دقیقه و 56 ثانیه خاموشی داشتیم به پیک بار تابستان اشاره کرد و افزود: 
پیک بار اســتان همدان در روز از ساعت ۱۲ تا ۱6 و در شب از ساعت 
۲0 تا ۲4 است که امسال نیز برای مدیریت خاموشی ها برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفته است.فاضلی  با اشاره به برنامه های مدیریت مصرف 
در بخش های مختلف به بخش خانگی اشــاره و عنوان کرد: استفاده از 
کولرهای آبی در مصرف برق مؤثر است بنابراین از مشترکین درخواست 
می شــود در ســاعات پیک روز درجه ۲4 را برای کولرهای گازی در 

نظر بگیرند.

مداحان همدانی شناسنامه دار شدند

 مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان همدان اعالم کرد:  مداحان مجاز در سطح استان 
همدان ساماندهی شده و همگی در کانون مداحان کشور ثبت نام و رتبه بندی شده اند و 

برای آنها کارت شناسایی صادر شده است،
به گزارش ایسنا، منطقه همدان، حجت االسالم و المسلمین محمد هادی نظیری در جمع 
خبرنگاران،  به موضوع هیئات مذهبی اشــاره کــرد و افزود: در حال حاضر مقداری بین 
فضای هیأت های حسینی سنتی و هیأت های حسینی با رویکرد جوان گرایانه ناسازگاری 

وجود دارد که می توان با درایت آن را مرتفع کرد.

وی استفاده از ســخنرانان مداحان و مجرب، فضاسازی مناسب در هیأت های مذهبی و 
بهره گیری از ابزارهای هنری مناســب را در جذب نســل جوان به هیأت های مذهبی و 

شرکت در مراسم عزاداری و اعیاد مذهبی، اثرگذار دانست.
نظیری با بیان اینکه به همین منظور مداحان مجاز در سطح استان همدان ساماندهی شده و 
همگی در کانون مداحان کشور ثبت نام و رتبه بندی شده اند و برای آنها کارت شناسایی 
صادر شــده اســت، گفت: از این مداحان آزمون های الزم گرفته شده و بر عملکرد آنها 

نظارت می شود.
وی با اشــاره به اینکه با مداحان متخلف و غیرمجاز نیز برخورد می شود، افزود: باید در 
زمینــه خواهران مبلغه و هیأت های مذهبی خواهران بیشــتر ورود پیدا کنیم البته در این 

راستا حوزه های علمیه خواهران می توانند بازوان توانمند سازمان تبلیغات اسالمی باشند 
و ما را یاری کنند.

مدیرکل تبلیغات اســالمی استان همدان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه زمان 
پیامبــر اکرم)ص( مســاجد به عنوان پایگاه و کانون مهم و اثرگــذار اجتماعی در جامعه 
اسالمی به شمار می رفته اند، گفت: امروزه نیز یک مسجد در محله می تواند محالت را 

در حوزه های مختلف پشتیبانی کند.
وی برلزوم ایجاد این جایگاه برای مساجد در بسیاری از مناسبت های اجتماعی تأکید کرد 
و افزود: هم اکنون در 5 مســجد شهر مالیر طرح "مسجد محله محور" در حال اجراست 

و امیدواریم تا پایان امسال این ظرفیت به ۲ برابر افزایش یابد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اعالم کرد
تیرماه، مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص 

حقوقی و صاحبان امالک اجاری
 مدیــر کل امور مالیاتی اســتان 
همدان بــا بیان اینکــه ۳۱ تیرماه، 
آخریــن مهلت ارائــه الکترونیکی 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و 
صاحبان امالک اجاری است، گفت: 
ارائه اظهارنامه شرط برخورداری از 

هرگونه تسهیالت مالیاتی است.
به گــزارش روابط عمومــی اداره 
کل امــور مالیاتی اســتان همدان، 
محمد دلشــادی اظهار داشت: بر اســاس قانون، اشخاص  حقوقی و 
صاحبان امالک اجــاری تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد ۱۳۹۷ خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات 
w  تسلیم و  w w . t a x . g o v . i r الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشــانی 

مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
وی با بیان اینکه، شــرط برخورداری از هرگونه تسهیالت قانونی، نرخ 
صفــر و معافیت مالیاتی برای مؤدیان مالیاتــی، ارائه اظهارنامه مالیاتی 
در موعد مقرر قانونی اســت، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت 
مالیــات در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه برای اشــخاص حقوقی 
و صاحبــان امالک اجاری خواهد شــد که این جریمــه نیز غیر قابل 

بخشودگی است.

مرکز   هفتمیــن نشســت شهراندیشــی 
مطالعات و پژوهش شــورای اســالمی شهر 
همدان با حضور رئیس کمیته شفافیت و شهر 
هوشمند شورای اسالمی شهر تهران در تاالر 

همایش های بین المللی همدان برگزار شد 
نایب رئیس شــوراي اسالمي شهر همدان در 
این نشست با اشــاره طرح شهاب »شفافیت 
شــوراي شهر و شهرداري همدان و ابزار بهره  
وري« به گفت: طرح شهاب در واقع شفافیت 
شــوراي شهر و شهرداري همدان و ابزار بهره  
وري است که اعضاي شورا با جدیت این مهم 

را پیگیري مي کنند.
وي اضافه کرد: مبناي خدمت اعضاي شوراي 
پنجم شــفاف ســازي در همه زمینه ها بود و 
براین اساس اجراي طرح شهاب را مورد توجه 
جدي قرار دادیم. حمیدبادامي نجات بیان کرد: 
تصویب این طرح موجب اجــراي قانوني و 
رســمي آن در شورا و شــهرداري شد و همه 

ملزم به انجام طرح هستند.
نائب رئیس شوراي شهر اسالمي شهر همدان 
خاطرنشــان کرد: شــفافیت در امور شورا و 
شــهرداري ضرورت است و معتقدیم مردم از 
خدمــات و اقدام هاي مدیریت شــهري باید 

مطلع باشند.
وي یادآور شــد: با تصویب طرح شــهاب از 
ایــن پس همــه معامالت شــهرداري اعم از 
خرید و مناقصه و ... در سامانه جامع شفافیت 

شهرداري به اطالع عموم مردم خواهد رسید.
بادامي نجات افزود: همچنین شهرداري همدان 
و واحدهــاي زیرمجموعــه از جمله مناطق، 
معاونت ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات 
مستقل و وابسته مکلف  هستند تمام معامالت 
خــود با روش هــاي مختلف اعــم از خرید، 
مناقصه، مزایده، ســرمایه گذاري، مشارکت یا 
ترک تشــریفات، تهاتر، توافقنامه یا تفاهم نامه 
را در »سامانه جامع شفافیت شهرداري همدان« 
و به  صــورت بر خط به اطــالع عموم مردم 

برسانند.

وي اظهار داشــت: شوراي شــهر همدان نیز 
گردش کار بررســي طرح ها و لوایح واصله، 
متن طرح ها و لوایح به راي گذاشــته  شده در 
شوراي شهر و سایر اقدام هاي خود را جهت 

اطالع عموم شهروندان منتشر خواهد کرد.
وي اضافه کرد: اجراي طرح شــهاب مسائلي 
از جمله کاهش فســاد و افزایش بهره وري در 

مدیریت شهري را به دنبال خواهد داشت.
  افشاگری، شفاف سازی نیست

رئیــس کمیته شــفافیت و شــهر هوشــمند 
شورای اسالمی شــهر تهران با اشاره به اینکه 
افشــاگری به هیچ عنوان به معنای شفاف سازی 
نیست، گفت: افشــاگری و نظارت متمرکز به 

بی اعتمادی مردم به دولت دامن می زند.
بهاره آروین در هفتمین نشســت شهراندیشی 
مرکز مطالعات و پژوهش شورای اسالمی شهر 
همدان، بیان کرد: شــفافیت ضروری ترین گام 
در راســتای اعتمادسازی در جامعه است چرا 
که مســأله اصلی جامعه امروزی بی اعتمادی 
مردم به جامعه بوده و برطرف کردن آن یکی از 

اهداف بنیادی  طرح شفاف سازی است.
وی ادامــه داد: افشــاگری در جامعه نباید در 
قالب شــفاف سازی رواج یابد چرا که نه تنها 
موجب بی اعتمادی در میان مردم می شود بلکه 
بهترین خدمات نیز در جلب رضایت آنها مؤثر 
نخواهد بود بنابراین بر اساس تجارب جهانی 
نظارت متمرکز بازتاب خوبی نخواهد داشت 
و یکی از اهداف طرح شــفاف سازی، رواج 

نظارت همگانی است.
آروین با بیان اینکه طرح شفاف سازی موجب 
ورود متخصصــان و دانشــگاهیان به نظارت 
همگانــی می شــود، تصریح کرد: شــفافیت، 
لحظه ای اتفــاق نمی افتــد و بهترین راه حل 
موفقیت آن آغاز از حوزه مالی شــهرداری و 
ادارات بوده و در این راســتا سامانه مالی باید 

کامال جامع راه اندازی شود.
وی خاطرنشــان کرد: کارآمدترین راه مبارزه 
با فســادهای مالــی، نظارت همگانی اســت 
به طوریکه مردم ناظر و شاهد تمام فعالیت های 
اداری شهرداری به ویژه در حوزه مالی باشند 

بنابراین اگر نظارت همگانی با مشارکت مردم 
موجب کشف فساد و تبانی در ادارات دولتی 
شود می توان گفت که شــفاف سازی معنای 

حقیقی خود را یافته است.
آروین اضافه کرد: طرح شــفافیت بر خالف 
تمــام موانع می توانــد موفق باشــد چرا که 
شــهرداری تهران با 65 هزار کارمند رســمی 
و ۱8 هزار میلیــارد بودجه در راه اندازی این 
طرح بسیار موفق بوده و در جایگاه نمایندگی 

می تواند این طرح را فراگیر کند.
وی با اشــاره به اینکه طرح تمام شیشــه ای 
شهرداری در انتخابات شهرداری ۹6 انتخاب 
شده است، اظهار کرد: شهرداری تهران با وجود 
گستردگی فراوان و تمام موانع در راستای راه 
اندازی طرح شــفاف سازی گام نخست را در 
میان کالنشــهرها برداشــته و در حال حاضر 
بسیار موفق است. عضو شورای اسالمی شهر 
تهران در پایان یادآور شد: مطالبات عمومی در 
طرح شــفاف سازی می تواند به راحتی توسط 

مردم انجام شود.
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افشاگری، شفاف سازی نیست

اســتانداری  امنیتــی   معــاون سیاســی 
همــدان بــا تاکیــد بــر اینکــه مردمــی بــودن 
مراســم اربعیــن بایــد همچنــان بیــش از 
گذشــته حفــظ شــود گفــت: هــدف از 
ــزرگ اربعیــن تقویــت و  ــور ب برگــزاری مان

ــت. ــان اس ــالم در جه ــن اس ــاعه دی اش
ســتاد  جلســه  در  آزادبخــت  مصطفــی 
اربعیــن بــا بیــان اینکــه جایــگاه رفیــع 
ــا  ــد توصیــف دری ــه مانن ــام حســین)ع( ب ام
بی انتهاســت اظهــار کــرد: فرهنــگ انقــالب 
اســالمی مــا نشــأت گرفتــه از فرهنــگ 

عاشــورا و اربعیــن حســینی اســت.
بــه گزارش فــارس، وی افــزود: درس آزادی 
و آزادگــی امــام حســین)ع( در عاشــورا ایــن 
ــه  ــه پیــروزی رســاند و بایــد ب انقــالب را ب
گفتــه دکتــر علــی شــریعتی امــروز در امتداد 
ــه در  ــرد چراک ــی ک ــینی کاری زینب کار حس
ــی  ــتکبار جهان حــال حاضــر دشــمنان و اس

ــد. ــی کرده ان ــالم صف آرای ــر اس در براب
معــاون سیاســی ـ امنیتــی اســتانداری همدان 
بــا اشــاره بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــالب 
اســالمی کــه اربعیــن حســینی اعجــاز الهــی 

اســت ادامــه داد: امــروز مســئوالن و مدیــران 
ــت  ــد موضــوع را مدیری ــازی بای ــا بسترس ب
کــرده و بــا ایــن کار اســتقبال و شــور 
مردمــی را در اســتقبال از اربعیــن را تقویــت 

ــد. ــاماندهی کنن و س
ــودن  ــی ب ــه مردم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
مراســم اربعیــن بایــد همچنــان بیــش از 
گذشــته حفــظ شــود گفــت: هــدف از 
ــزرگ اربعیــن تقویــت و  ــور ب برگــزاری مان

ــت. ــان اس ــالم در جه ــن اس ــاعه دی اش

ــاعه  ــرس از اش ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فرهنــگ عاشــورا منجــر بــه تــرس اســتکبار 
ــت  ــده اس ــران ش ــور ای ــا کش ــه ب در مقابل
پهپــاد  ســرنگونی  کــرد:  خاطرنشــان 
آمریکایــی در روزهــای اخیــر توســط ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی نمونــه ای از 
ــران  ــدار ای ــی از اقت ــتکبار جهان ــرس اس ت

ــت. اس
ــات  ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــس س رئی
در اســتان همــدان نیــز بــا بیــان اینکــه 

ــارکت های  ــذب مش ــئول ج ــتاد مس ــن س ای
ــت  ــینی اس ــن حس ــام اربعی ــی در ای مردم
بیــان کــرد: همــدان بــه عنــوان اســتانی 
موفــق در جــذب مشــارکت های مردمــی 
در  مســتقر  موکب هــای  در  کــه  اســت 
ــت. ــیده اس ــوش درخش ــراق خ ــور ع کش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی بادام محمدعل
ســال گذشــته ۱۲ موکــب از همــدان در 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــوده اس ــتقر ب ــال مس کرب
امســال موکب هــای مســتقر در کشــور عــراق 
ــایت مشــخصی  ــن در س ــه صــورت آنالی ب

می شــوند. شناســنامه دار 
گذشــته  ســال  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
نفــر  هــزار   ۳۲0 بــا  زائــر  یک میلیــون 
ــع ۷۲5  ــبانه روز و توزی ــر ش ــکان در ه اس

داشــته ایم. غــذا  هــزار 
بادامــی در خصــوص کمــک بــه ســیل زدگان 
ــز   ــدان نی ــای هم ــط موکب ه ــال توس امس
ــا ۳۳5  ــب ب ــال 6 موک ــرد: امس ــح ک تصری
ــدت ۲0 روز  ــک در م ــان کم ــون توم میلی
ــیل  ــه س ــور ب ــیل زده کش ــتان های س در اس

ــد. ــه دادن ــات ارائ زدگان خدم

 مالیــر- خبرنگار همــدان پیام:مدیران 
تربرنامه های  باید هرچه ســریع  دستگاها 
خود را در راســتای اقتصاد مقاومتی اعالم 
کننــد .هر مدیری که کوتاهی کند از ســند 

چشم انداز عقب می ماند.
فرماندار شهرســتان مالیر در جلسه اقتصاد 
مقاومتی ودر جمع مدیران شهرستان گفت: 
ســند چشم انداز طراحی شده برای توسعه 
شهرســتان مالیر ۳ ساله است . اما مدیران 
باید برای تحقق این ســند برنامه دوســاله 

ارائه دهد.
قدرت ا... ولدی درادامــه با بیان اینکه در 

سال رونق تولید هستیم افزود:هر اداره ای 
باید با توجه به امکانات خود و در راستای 
فعالیت خود چند طــرح اقتصادی را ارائه 

دهد و به سرانجام برساند.
ولدی ادامه داد: مدیران شهرستان باید سند 
چشــم انداز ۳ ساله را به دقت مطالعه کنند 
و در راستای اجرای بند بند آن گام بردارند 
.در ایــن مــورد کوتاهی از هیــچ مدیری 

نیست. پذیرفته 
وی در رابطــه با ثبت جهانی منبت مالیر و 
هم چنین انگــور مالیر اظهار کرد :بایدزیر 
ســاخت ها برای ثبت جهانــی منبت آماده 

شــود چرا کــه نقش مهمــی را در اقتصاد 
مقاومتی بازی میکند.

وی همچنیــن از اداره میــراث فرهنگــی 
و شــهرداری مالیر خواســت : در ساخت 
المان های شــهری متناســب با نام جهانی 
مالیــر عمل کننــد . مهمان ســراها را در 
شان مســافران تجهیر کنند و در بحث بوم 
گردی هــم باید فعال عمــل کنند و خانه 
های بوم گردی را برای گردشــگران مهیا 
کنند تا مالیر از معبر گردشــگری به مقصد 

گردشگری تبدیل شود.
وی در پایان گفت :کوتاهی از ســمت هیچ 

اداره و ســارمانی پذیرفته نیست و مدیران 
باید با توجه بــه امکانات خود طرح های 
اقتصــادی و اشــتغالزایی خــود را هرچه 

سریعتر ارائه دهند.

مردمی بودن مراسم اربعین بیش از گذشته تقویت شود

مدیران از ماراتن توسعه عقب نمانند
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رئیس دادگستری نهاوند:
طالق، نزاع دسته جمعی 

بیشترین پرونده  های قضایی نهاوند است
ــترین  ــی بیش ــاوی خانوادگ ــدر و دع ــواد مخ ــته جمعی، م ــزاع دس ــالق، ن  ط

ــت. ــد اس ــی نهاون ــم قضائ ــه محاک ــده ای وارده ب پرون
رئیــس دادگســتری نهاونــد بــا بیــان اینکــه دســتگاه قضــا یــار و حامــی مظلومــان 
ــود، گفــت: یکــی از سیاســت های دســتگاه قضــا کاهــش ورود  ــوده و خواهــد ب ب

پرونــده بــه محاکــم قضائــی و زنــدان زدایــی اســت.

یونــس طرهانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ۱0 شــعبه حــل اختــالف در 
نهاونــد فعالیــت اســت، گفــت: ســاالنه ۱0 هــزار پرونــده در ایــن شــعب رســیدگی 

می شــود.
رئیــس دادگســتری نهاونــد بابیــان اینکــه ایــن تعــداد پرونــده شــامل ۳0 درصــد 
ــد اســت، گفــت:  ــی شهرســتان نهاون کل پرونده هــای متشــکله در محاکــم قضائ
در ایــن شــعب 40 درصــد از کل پرونده هــا منجــر بــه صلــح و ســازش 

می شــود.
ــی در  ــده قضائ ــزار پرون ــش از 4۱ ه ــته بی ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا تــالش شــبانه روزی قضــات و دســتگاه  شهرســتان نهاونــد تشکیل شــد، گفــت: ب

ــه شــده اســت. ــده مختوم ــن تعــداد پرون قضــا ای
ــد  ــتان نهاون ــان در شهرس ــرای متهم ــن ب ــازات جایگزی ــث مج ــی در بح طرهان
ــاهد کاهــش  ــدان ش ــت زن ــبختانه در حــال حاضــر در بحــث جمعی ــت: خوش گف

ــتیم. ــدی هس ۱6 درص
را  خانوادگــی  دعــاوی  و  مخــدر  مــواد  دســته جمعی،  نــزاع  طــالق،  وی 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــد عن ــی نهاون ــم قضائ ــه محاک ــای وارده ب ــترین پرونده ه بیش
فرهنگ ســازی و آشــنا شــدن آحــاد مــردم بــا حقــوق شــهروندی، ترویــج معنویــت 
ــد در کاهــش بســیاری از  ــکاری می توان ــده و کاهــش مشــکالت بی ــه آین ــد ب و امی

ــر باشــد. ــم مؤث جرای

اسدآباد دارای کمترین 
حفاری های غیرمجاز است

 مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
اســدآباد گفت: اســدآباد دارای کمترین حفاری های غیرمجاز بوده و 
خوشبختانه از اآغاز ســال تا کنون موردی از حفاری غیرمجاز در این 

شهرستان وجود نداشته است.
کامران اکبری شایگان افزود: در ۳ ماه ابتدای امسال تنها یک مورد حفاری 
غیرمجاز در یکی از کوه های این شهرســتان اتفــاق افتاد که هیچ اثر 

تاریخی در آن وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه در ســه ماه نخســت سال گذشــته دو مورد حفاری 
غیرمجاز و یک مورد دستگاه فلزیاب در شهرستان کشف شد، ادامه داد: 
کاهش حفاری های غیرمجاز در این شهرستان حاصل تالش های یگان 
حفاظت و همکاری اعضا انجمن های میراث فرهنگی و نیروی انتظامی 
بوده که جای تقدیر دارد. اکبری شایگان در گفت وگو با ایسنا از وجود 
۱50 اثر تاریخی و فرهنگی در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: 
از این تعداد، ۷۹ اثر را تپه های تاریخی و باســتانی تشکیل داده اند که تا 

کنون 50 مورد فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از ۱50 اثر فرهنگی و تاریخی موجود در 
شهرستان اسدآباد 58 اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت است، عنوان 
کرد: از ۷۹ تپه تاریخی و باســتانی شهرستان، 60 تپه در بخش مرکزی 

اسدآباد و ۱۹ تپه در بخش پیرسلمان قرار گرفته است.
مدیر اداره میراث فرهنگی اسدآباد در ادامه از آغاز فاز دوم کف سازی 
ابتدای روستای گردشگری ملحمدره این شهرستان خبر داد و تصریح 
کرد: سال گذشته ۷00 میلیون تومان برای فاز اول کف سازی این روستا 
از محل اعتبارات میراث فرهنگــی اختصاص یافت که فاز اول کار به 
اتمام رســید و در حال حاضر توسط پیمانکار فاز دوم ادامه کف سازی 

روستا آغاز شده است.

توزیع 100 بسته غذایی بین نیازمندان 
روستای موقوفه کبودراهنگ

 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان کبودراهنگ از توزیع 
یکصد بسته غذایی بین نیازمندان روستای موقوفه این شهرستان خبر داد.

احمد زارعی از اجرای طرح »مهر تندرســتی« در روســتاهای موقوفه 
کبودراهنگ خبر داد و اظهار کرد: این طرح در چند روســتای موقوفه 
مرحوم امیرنظام با حضور تیم پزشکی متخصص اعزامی از همدان اجرا 
شد. وی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه ویزیت، درمان و اهدای 
داروی رایگان به بیماران یکی از اهداف این طرح بود گفت: ۱50 بیمار 

با هزینه 50 میلیون ریال در این طرح خدمات دریافت کردند.
رئیــس اداره اوقاف و امــور خیریه شهرســتان کبودراهنگ بیان کرد: 
سال های گذشته این طرح در روستاهای بخش کبودراهنگ اجرا می شد 

که امسال به روستاهای شهرستان رزن خدمات ارائه می شود.
وی با اشــاره به اینکه یکی از نیات واقف خیراندیش مرحوم امیرنظام 
رســیدگی به نیازمندان و فقرا بوده است گفت: هفته گذشته ۱00 بسته 
غذایی به ارزش ۱5 میلیون تومان به همراه گوشــت گرم بین نیازمندان 

روستای موقوفه کبودراهنگ توزیع شد.

آزادسازی 285 کیلومتر 
از حریم راه های رزن

 رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای رزن از جمع آوری، آزادسازی 
و رفع تجاوز از ساخت  و ساز غیرمجاز در ۲85 کیلومتر از حریم راه های 

این شهرستان خبر داد.
مرتضی داوودی از جمع آوری، آزادســازی و رفع تجاوز از ساخت  و 
ســاز غیرمجاز در ۲85 کیلومتر از حریم راه های این شهرستان در سه 
ماهه نخست ســال خبر داد و اظهار کرد: این آزادسازی در بزرگراه ها، 
آزادراه ها، راه های اصلی، فرعی و روســتایی محورهای رزن ـ گرمک، 
رزن ـ جامیشــلو، دمق ـ اورقین و رزن ـ قروه شاهنجرین بوده است.

به گزارش فارس ، وی ادامه داد: در ســه ماهه نخست امسال 4۲ مورد 
رســیدگی به مســائل حریم در محورهای مواصالتی شهرستان رزن 
انجام شــده است.رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای رزن ادامه داد: 
راهداری در حفظ و نگهداری حریم راه بسیار جدی عمل کرده و نسبت 
به ساخت و سازهای غیرمجاز و متجاوز به حریم راه ها که موجب بروز 

حوادث و سوانح جاده ای شده اند، برخورد شده است.
وی یادآور شد: ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه ها از عوامل ترافیک 
و ناامنی در جاده هاست که می تواند پیامدهای ناگوار ترافیکی و ناامنی 

شدید را در سطح محورها ایجاد کند.

آغاز مرمت بنای تاریخی 
گنبد امامزاده هود )ع( در رزن

 رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
رزن از آغــاز مرمت گنبــد امامزاده هود )ع( در این شهرســتان 

خبر داد.
شــهروزکهیایی گفت: تعویض آجر بدنه و گنبد و کف سازی داخل 
بنا از جمله اقدامات مرمتی ســاختمان امامزاده هود )ع( است که با 
اعتبار در نظر گرفته شده برای این فصل از مرمت تعویض آجر بدنه 

و گنبد و کف سازی داخل امامزاده آغاز شده است.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان رزن در 
گفــت وگو با مهر اعتبار این عملیــات را ۳00 میلیون ریال از محل 

اعتبارات بناهای تاریخی و مذهبی عنوان کرد.
کهیایی گفت: بنای امامزاده هود )ع( مربوط به دوره ایلخانی اســت 
و در روســتای »ینگه قلعه« از توابع بخش مرکزی شهرســتان رزن 

واقع شده است.
وی گفت: این اثر ۱۲ اســفندماه ۱۳۲۷ به شماره ۳6۷ به عنوان یکی 

از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

شهرستان مالیر در اعزام مبّلغ 
رتبه نخست استان همدان را دارد

 مالیر - خبرنگار همدان پیام: مالیر با داشــتن 5 حوزه علمیه 
بــرادران و ۲ حــوزه علمیه خواهران به رغــم رتبه دوم از لحاظ 
آمایش ســرزمینی در اعزام مبّلغ رتبه نخست استان را کسب کرده 

است.
مدیر کل ســازمان تبلیغات اســالمی همدان در جمــع خبرنگاران 
مالیری با تأکید براینکه مسجد یک پایگاه مهم و تأثیرگذار در جامعه 
اسالمی است افزود: باید رویکرد مسجد را ارتقا دهیم و مسجد را به 

یک نقطه کانونی اثرگذار اجتماعی مبدل کنیم.
حجت االســالم محمد هادی نظیری ادامه داد: کانون های سالمت 
اجتماعی در 5 مســجد سرجو، پشت ســازمان، جعفرآباد، ۱6متری 
و نفت ســیاه با همین رویکرد فعال هســتند و به مسائل اقتصادی 
، اجتماعی، اشتغال ، آســیب های اجتماعی و مسائل روزمره مردم 

می پردازند.
وی در ادامــه افزود: اگر جایگاه مســجد ارتقا یابــد و مردم نیازها 
و پاســخ نیازهای خود را در مســجد پیدا کنند ،گرایش بیشتری به 
مساجد پیدا می کنند بر همین اساس طرح مسجد محله محور را به 
صورت جدی در استان پیگیری می کنیم وامیدواریم این ظرفیت را 

در شهرستان مالیر تا پایان سال به ۲ برابر افزایش دهیم.
وی همچنین با بیان اینکه نوع مواجه ما با مسئله بد حجابی معلولی 
بوده اســت گفت: براساس برســی میدانی بیشترین عامل بدحجابی 
نــوع قضاوت و نبود قدرت ایســتادگی در برابر قضاوت دیگران و 
همرنگ شدن با جماعت عنوان شده است که مهمترین راهکار حل 

معضل تقویت جایگاه و هویت زن در خانواده است.
ــدام در گام دوم  ــن اق ــت گام اول را مهمتری ــات حقانی ــری اثب نظی
ــالب در  ــتاوردهای انق ــد دس ــرد: بای ــد ک ــالب دانســت و تأکی انق
طــول ایــن 40 ســال را بــرای مــردم تبییــن کنیــم تــا بــه پیشــرونده 

بــودن انقــالب واقــف شــوند.
ــازمان  ــی س ــار فرهنگ ــن اعتب ــاص نیافت ــه اختص ــه ب وی در ادام
تبلیغــات اســالمی اشــاره کــرد و افــزود: ایــن موضــوع بزرگتریــن 
دغدغــه ســازمان اســت کــه در صــورت تخصیــص یافتــن، 
نهضــت روایتگــری انقــالب را در ســطح اســتان بــه جریــان مــی 
اندازیــم تــا مبّلــغ و مبیّــن دســتاوردهای انقــالب در حــوزه هــای 

ــیم. ــف باش مختل
رئیــس اداره تبلیغــات اســالمی مالیــر نیــز در ایــن نشســت یکــی 
از رویکردهــای مهــم ســازمان تبلیغــات اســالمی را بحــث پیوســت 
ــورت  ــه ص ــه ب ــرد ک ــوان ک ــی عن ــائل فرهنگ ــی در مس اجتماع

جــدی از شهرســتان هــا مطالبــه مــی شــود.
ــه  ــاب خان ــه ۲۳ ب ــا اشــاره ب حجــت االســالم حســین گروســی ب
ــم دیگــر توســط بنیــاد  ــه عال ــاب خان ــر افــزود: 8 ب ــم در مالی عال
برکــت در روســتاهای کســب ، بهــاره ، دهلــق ، انــوج، داویجــان، 
بیغــش ، دهنــوی علــی آبــاد و علــوی در حــال احــداث می باشــد.

ــتاهای نهنجــه  ــاب مســجد در روس ــن از احــداث 5 ب وی همچنی
، دهنــو آورزمــان، لولوهــر، آشــمیزان، قشــالق و دهنــو خبــرداد.

وی با اشاره به اجرای طرح کرامت در مالیر گفت: برگزاری کارگاه 
های آموزشــی ، تبین مضرات و آســیب های اجتماعی پدیده شوم 
مــواد مخدر برای افراد تأثیرگذار برجامعــه از جمله اقدامات انجام 

گرفته در این زمینه بود.
ــش  ــاد ی ــر از ایج ــتان مالی ــان شهرس ــس اداره ورزش وجوان رئی
ــال  ــتان س ــالت تابس ــی در تعطی ــی ورزش ــگاه آموزش از 500 پای

ــر داد. ــاری خب ج
ــر کــردن اوقــات  ــا هــدف پ یوســف خدرویســی اظهــار کــرد : ب
فراغــت فرزنــدان و جوانــان ایــن آب و خــاک در ســطح شهرســتان 
ــته  ــگاه در رش ــش از 500 پای ــه بی ــتاههای تابع ــها و روس ، بخش
هــای مختلــف ورزشــی و فرهنگــی در بیــش از ۲۱ مــکان ورزشــی 

تحــت پوشــش ایــن اداره برگــزار شــد.
 تاکنــون بیــش از 5000نفــر از عالقمنــدان بــه ورزش و کالســهای 
ــن  ــان در ای ــا جوان ــه ت آموزشــی ورزشــی در رده هــای ســنی پای
ــی  ــر نظــر هیأت هــای ورزشــی و مربیان ــام و زی پایگاههــا ثبــت ن
کارآزمــوده و دارای مــدرک مربیگــری فدراســیونی و مــورد تاییــد 
هیأتهــای ورزشــی مربوطــه بــه فعالیــت و آمــوزش مشــغول 

هســتند.
وی در ادامــه تصــرح کــرد : ایــن کالس هــا در دو بخــش آقایــان 
و بانــوان بــه فعالیتهــای خــود در طــول ســه مــاه تعطیلــی تابســتان 
ســال جــاری ادامــه مــی دهنــد کــه از ســوی بازرســان ایــن اداره 

نیــز از لحــاظ کمــی و کیفــی مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد. 

 نهاوند- معصومه کمالوند- خبرنگار همدان 
پیام: فصل چهارم کاوش ها در الئودیســه در 
حالی آغاز شــد که پیدا شدن یک دستکند در 
حوالی پای قلعه ، این فصــل از کاوش ها را 
تحت تاثیر قرار داد در حالی که اصل موضوع 
آغــاز گمانه ها برای یافتن معبــد الهه یونانی 
آنتیوخوس در محله دوخواهران بود که سرنخ 
های اهالی گروه کاوش دکتر رهبر را به سمت 

این دستکند و کشف جدیدی کشاند.
کاوش در الئودیســه فعال به برخی دالیل از 
جمله اینکه هر کاوش یک دوره زمانی یک ماه 
تا 45 روزه دارد اگر در این مدت نشود نتیجه 
گرفت باید مجوز انجام کاوش های بیشتر در 

این محل گرفته شود، متوقف شده است.
در سال ۱۳84 نخستین مرحله کاوش در منطقه 
دوخواهران که بر اساس این کتیبه احتمال معبد 
الئودیسه در این منطقه را قوت داده بود انجام 
شد و در چندین گمانه زنی آثاری که مربوط به 

دوره های مختلف تاریخی بود، به دست آمد.
در حال حاضــر کاوش ها بــرای یافتن الهه 
یونانی یا معبد الئودیسه در فصل چهارم است 
که از خرداد ماه ســال جاری )۹8( در جریان 
اســت و در این مدت ساقه ستونی مربوط به 

دوران سلوکی کشف شد ه است. 
اما حاال اوقاف درباره امامزاده بودن دوخواهران 
بر گفته خود برخالف گروه کاوش، تاکید دارد. 
بنــای این امامزاده در محدوده محل کاوش ها 

در محله دوخواهران به همین نام قرار دارد.
 اوقاف: کسی جز ما صالحیت اظهار 

نظر درباره امامزاده دوخواهران ندارد 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
نهاونــد گفته اســت این موضــوع تنها در 
صالحیت اداره اوقاف اســت که نســبت به 
امامزاده بودن یا نبودن بقاع متبرکه اظهار نظر 
کند و ســندیتی روی حرف های کسانی که 
گفته اند »دوخواهران« امامزاده نیست، وجود 
ندارد. حجت االســالم فیض ا... اسدپور گفته 
اســت ، اداره میراث فرهنگی نهاوند پشت 
مســجد دوخواهران ملکی را تملک کرده و 
کاوش هایی را در خصوص معبد الئودیســه 
انجام داده که مســجد دوخواهران نشســت 
کــرده و دیوارهایش ترک برداشــته اســت 
گفت: فعال مســجد امن نیســت و به همین 
دلیل آنجــا را بســته ایم.رئیس اداره اوقاف 
و امــور خیریــه نهاوند با بیــان اینکه وقتی 
کاوش به نتیجه برســد و اعالم نهایی شــود 
بعداً تصمیم گیری خواهد شــد تا به صورت 
کامل مسجد بازســازی شود افزود: امامزاده 
دوخواهران هم بســته نشــده اســت.وی با 
بیان اینکــه برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه 
»دوخواهران« امامزاده نیســت صحت ندارد 
تاکیــد کرد: به اداره میراث فرهنگی گفتم که 
چرا خبری مبنی بــر اینکه این بقعه امامزاده 
نیست منتشــر کرده اید و باید آن را اصالح 
کنیــد که آنها هم گفتند چنین حرفی نزده اند 

و اشتباهی صورت گرفته است.
اسد پور با اشاره به اینکه طبق اعتقادات مردم از 
قدیم االیام دوخواهران امامزاده بوده و مردم آن 
را به نام بقعه متبرکه »دوخواهران« می شناسند 
خاطرنشــان کرد:  باید کارشناسی حرف زد و 
نمی توان همین طور در حوزه امامزادگان و بقاع 

متبرکه اظهار نظر کرد و درخواست بررسی هم 
داده نشده و اگر درخواستی شود مالک و معیار 

ما سازمان اوقاف است.
 سرپرست گروه کاوش: 

دوخواهران همان الئودیسه است
سرپرســت تیم کاوش معبد الئودیسه نهاوند 
خــرداد ماه ۹8 در جمــع خبرنگاران گفت: با 
توجه به اینکه در دوره سلوکی برای همسران 
پادشاه سلوکی عنوان خواهر به کار برده می شد 
لذا باید باور داشته باشیم امامزاده دوخواهران 

همان معبد الئودیسه است.
رهبــر افــزود: در ســال ۹0 و ۹۱ فصل های 
دوم و ســوم کاوش معبد الئودیسه نیز انجام 
شد اما متاسفانه بعلت اینکه محل دوخواهران 
یــک محله قدیمی اســت و منــازل کوچک 
مســکونی در آن واقع اســت تیــم کاوش با 

مشــکل انتخاب محل معبد را پیدا کردیم که 
در محدوده دوخواهران آثاری به دست آمد که 
نشان می دهد که معبد الئودیسه در همین مکان 

امامزاده باشد.
وی در مورد معبد الئودیســه گفت: یونانی ها 
معابدی داشــتند که برای خدایــان و یا برای 
کســانی که آنها را در ســلطنت حمایت می 
کردند. از جمله این معابد، معبدی اســت که 
آنتیوخوس سوم پادشاه سلوکی برای همسرش 
به نام الئودیســه به علت اینکه به مقام واالی 
کاهنی رسیده است در نهاوند احداث می کند.

سرپرســت تیــم کاوش معبــد الئودیســه 
گفت:حدود ۲00 قبل از میالد این معبد وجود 
داشته است که قدمت آن به بیش از دو هزار و 

۳00 سال می رسد.
 ۳سال پیش هم در همایش الئودیسه در نهاوند 

، اعالم شد که امامزاده ای بنام دوخواهران که 
منتسب به امام رضا )ع( باشد وجود ندارد و) 
برخالف گفته مردم مبنی بر اینکه ۲خواهر امام 
رضــا )ع( روزگاری برای دیدن وی از نهاوند 
عبور کرده و درمیانه راه بیمار شده و جان خود 
را از دســت داده و اینجا به خاک سپرده شده 
اند(، سرپرســت گروه کاوش های الئودیسه 
گفته بود که اصال نهاوند در مسیر بصره نبوده 

است و اینچنین امامزاده ای هم وجود ندارد.
از طرفــی هم مهدی رهبر باز مطرح کرده بود 
که در دوران ســلوکی برای همســران پادشاه 
سلوکی، عنوان خواهر بکار برده می شد لذا به 
گفته وی امامزاده دوخواهران همان الئودیسه 
اســت. رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشــگری نهاوند هم می گوید: محل گمانه 
زنی برای یافتن معبد در پیرامون بافت فرسوده 
شــهر و البته دیوار یک مسجد قدیمی در این 
محله اســت که بارش های فروردین امســال 
)۹8( آن را سســت و حادثه ساز کرده است و 
ممکن است در جریان این کاوش ها تخریب 
و بــرای اهالــی و خانه های محــدود به این 
ساختمان مشــکل زا و خطرناک باشد و باید 

تالش کرد تا این موانع رفع شود.
در این شــرایط کار موقتا تعطیل و در محوطه 
باســتانی دیگری که بی ربط به الئودیسه هم 

نیست، ادامه می یابد.
محسن جانجان کاوش در این محوطه باستانی 
را به منزله تالش برای روشــن کردن زوایای 
تاریک الئودیســه می داند چرا که هر دو این 
اثــر مربوط به دوران ســلوکی اســت که می 
تواند سرنخ هایی برای یافتن الئودیسه در این 

محوطه بدست آید.
جانجان درباره ادامه کاوش در الئودیســه می 
گوید: در حال حاضر در یک شــرایط عادی 
کاوش هســتیم بدون معارض و مشــکل، اما 
ســاخت و ســازهای حریم مکان گمانه زنی 
بســیار متراکم و فرسوده است ممکن است به 
فضای بیشــت و تملک ملک و زمان بیشتری 

برای کاوش نیاز داشته باشیم.
با این تفاسیر باید منتظر بود تا اسناد اوقاف و یا 
آثار کشف شده معبد بودن و امامزاده بودن این 

مکان تاریخی را اثبات کنند.

کاوش در الئودیسه موقت تعطیل شد
■ سرپرست گروه کاوش: امامزاده همان معبد الئودیسه است

■ اوقاف: میراث از ما درخواست بررسی نکرده است
■ کاوش در محوطه باستانی دیگری در حاشیه شهر ادامه دارد

اللجین نیازمند زیرساخت های جهانی شدن 
ــگار همــدان  ــی-  خبرن  شــهناز کرم
پیــام: ۱4 تیرمــاه ۱۳۹5 بــود کــه از 
ســوی شــورای جهانــی صنایــع دســتی 
حکــم ثبــت جهانــی شــهر اللجیــن بــه 
عنــوان شــهر جهانــی ســفال اعــالم 
گردیــد. حــدود 4 ســال از ایــن موضــوع 
ــر  ــن زی ــوز شــهر اللجی ــذرد و هن می گ
ســاخت های الزم را بــه طــور کامــل 
بــرای ایــن رویــداد مهــم و جهانــی 

ــت. ــرده اس ــن نک تأمی
شــهردار اللجیــن در نخســتین نشســت 
ــی  ــای عمران ــود د از کاره ــری خ خب
بودجــه  گفــت:  و  داد  خبــر  شــهر 

مصــوب ســال ۹۷ 6 میلیــارد و ۷00 
میلیــون تومــان بودکــه بــا تــالش و 
کوشــش شــورا و شــهرداری ایــن مبلــغ 
ــت  و  ــش یاف ــر افزای ــه حــدود ۲ براب ب
ــون  ــارد و 600 میلی ــغ ۱۳ میلی ــه مبل ب
ــارد و  ــغ ۹ میلی ــن مبل ــه از ای ــید ک رس
ــای  ــرف کاره ــان ص ــون توم ۹00 میلی
عمرانــی و ۳ میلیــارد و ۷00 میلیــون 
ــاری  ــارات ج ــرف اعتب ــم ص ــان ه توم

ــت. ــده اس ــهر ش ش
ــه  ــت: ک ــه گف ــی در ادام ــد محب حمی
هفتــاد درصــد بودجــه صــرف کار هــای 
صــرف  آن  درصــد   ۳0 و  عمرانــی 

کارهــای اعبتــاری شــهری شــده اســت 
افــزود: از جملــه کارهــای عمرانــی 
بــه  آســفالت 50 کوچــه و خیابــان 
مســاحت ۱65 هــزار مترمربــع و ۳۲ 
هــزار تــن آســفالت کــه رکــوردی جدید 
در حــوزه آســفالت شــهری بــوده اســت 
و همچنیــن زیرســازی معابــر و پیــاده رو 
ســازی خیابــان توحیــد و میــدان امــام و 
ــاخت 4  ــن س ــذاری و همچنی جدول گ
بوســتان محلــی در شــهر بــرای افزایــش 
ــال  ســرانه فضــای ســبز و ایجــاد ترمین
ــاح آن در آغــاز ســال ۹8  شــهری و افتت
ســاماندهی شــغل های مزاحــم بــه یــک 

ــر  ــز از دیگ ــخص و متمرک ــای مش فض
ــوده اســت. ــن شــهرداری ب ــات ای اقدام

ــهر  ــدن ش ــی ش ــت: جهان ــی گف محب
اللجیــن بــر روی کیفیــت و تنــوع 
شــهر  ایــن  ســفال  محصــوالت 
ــوز  ــا هن ــا م ــت ام ــوده اس ــذار ب تأثیرگ
ــته بندی محصــوالت  ــه بس ــم در زمین ه
ــه رو  ــا مشــکل روب ســفال و ســرامیک ب
ــه  هســتیم ســرمایه گذاری در شــهری ک
زمین هایــش اوقافــی اســت تمایلــی 
بــرای ســرمایه گذاری نــدارد و متأســفانه 
ــکالت  ــر از مش ــی دیگ ــم یک ــن ه ای

ــت. ــن اس ــهر اللجی ش

لیــال اکبــری بــه عنــوان یکــی از اعضــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــهر اللجی ــورای ش ش
ــورا  ــای ش ــات و پیگیری ه ــه اقدام اینک
بــرای کمــک بــه شــهردار و ایجــاد 
ــل توجــه  زیرســاخت های شــهری را قاب
دانســت گفــت: در زمینــه توجــه بــه 
ــا  ــم ب ــهر ه ــن ش ــوان ایپ ــکالت بان مش
توجــه بــه تــوان شــورا و شــهرداری 
کارهایــی را بــرای ایجاد فضاهــای ورزش 
ــرای  ــتغال خانگــی ب ــوان و ایجــاد اش بان
زنــان ایــن دیــار و پیگیــری بــرای ایجــاد 
پــارک و فضــای ســبز بانــوان را نیــز مورد 

ــت.  ــرار داده اس ــدام ق ــه و اق توج
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آگهــی تغییــرات شــرکت روســتایی کبودرآهنــگ شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 
2 و شناســه ملــی 10861092494 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 
1397/11/30وتاییدیــه شــماره 16/164/110مــورخ 1398/3/27 اداره تعــاون روســتایی 
ــی  ــه بیرامعل ــان حمدال ــد : -1 آقای ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــگ تصمیم ــتان کبودرآهن شهرس
ــی  ــیری باکدمل ــی ش ــی و تق ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ــی 4030325831 ب ــدی باکدمل کمن
ــاب  ــی انتخ ــال مال ــدت یکس ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــوان ب ــه عن 4031844832 ب
گردیدنــد. -2 ترازنامــه وحســاب ســودوزیان ســال 1396 شــرکت مــورد تصویــب مجمــع 

ــت. )514532( قرارگرف

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

تخبر
دول

مل
ن ال

بی

سخنگوی قوه قضاییه:
مجرم سیاسی نداریم

 ســخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوالی در خصوص اظهاراتش 
در یکی از برنامه های تلویزیونی مبنی بر اینکه زندانی سیاسی نداریم. 
عنوان کرد: همانطور که اشــاره کردید قانون جرم سیاســی سال ۹۳ 
تصویب، عملیاتی و اجرایی شــده است. آنچه در قانون و در تعریف 
جرم سیاسی آمده را قبول داریم و اجرا می کنیم. شاید نکته مثبت این 
باشد که در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد را نداریم. 
یا جرم سیاسی انجام نمی دهند یا کسانی که مرتکب می شوند با دیده 

اغماض نگریسته می شوند و با مسامحه از کنارشان می گذرند.
غالمحسین اســماعیلی افزود: اما اگر به قوه قضاییه تهمت زده شود 
که به زندانی سیاســی عنوان زندانی امنیتی داده می شود خالف واقع، 
غیراخالقی و غیرقانونی اســت. ما شــاهد هستیم کسی که وابسته به 
جریان نفاق بوده که تشــکیالت آن کاماًل تروریستی است و ۱۷ هزار 

شهروند را به شهادت رساندند، جرمش سیاسی است.
وی تصریح کرد: برخی از آقایان می گویند جرم جاســوس ها سیاسی 
اســت یا مجرمین خیابان پاســدارن تهران که نظم را مختل کردند و 
امنیت مردم را به خطر انداختند گفته می شود که مجرم سیاسی هستند. 
کسی که به مقدسات اســالم اهانت کرده یا معاذ ا... سب النبی کرده 
است. کجای قانون گفته است وقتی مجازات ساب النبی اعدام است، 
جرم سیاسی مرتکب شده است؟ کسی که قصد براندازی نظام را دارد، 
به مقدسات اسالم اهانت می کند یا با گروه تروریستی همکاری می کند 

چه استداللی است که جرم سیاسی دارند و زندانی سیاسی هستند؟
اسماعیلی بیان کرد: به برخی افراد به ویژه برخی از نمایندگان مجلس 
کــه در این زمینــه اظهارنظرمی کنند توصیه می کنم از مشــاوره های 
حقوقی بهتری اســتفاده کنند. وضع قانون با اینها اســت. قانون وضع 
کنند که اهانت به ائمه و مقدســات اســالم جرم سیاسی است. قانون 
دســت شماســت آن را اصالح کنید. این بی انصافی ها از کسانی که 
سر سفره این انقالب نشستند جفا به حق نظام، انقالب اسالمی، خون 

شهدا و آرمان های امام و مردم این انقالب است.
وی با بیان اینکه رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با همدیگر نیست و 
مقامات باید در نشست ها مسائل فیمابین را مطرح کنند، گفت: شنود 
برابر مقررات ماده ۱50 قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب 
شــورای عالی امنیت ملی انجام می شــود. هم قانون و هم مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوب هایی را مشخص 
کرده اند و همکاران ما موظــف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی هستند. رئیس دستگاه قضائی عالوه بر اجرای 
قانون ســه کلید واژه انضباط، ضرورت و نظارت را مورد تاکید قرار 
داده و به هیچ عنوان نباید خارج از قانون از این ابزارها استفاده شود و 
همه افراد اطمینان داشته باشند که در چارچوب قانون اقدامات انجام 
می شــود و تاکید بر این است که از این امکانات حتی االمکان استفاده 

نشود و استفاده حداقلی باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرایند قضائی کشف شبکه 
جاسوسی که علی شــمخانی آن را اعالم کرده به کجا رسیده است؟ 
گفت: متأسفانه کماکان شاهدیم که آمریکا به انحای مختلف به دنبال 
اســتمرار جنایات خود در منطقه و در کشــور عزیز ماست. البته در 
ایران توفیق نداشــته اســت. از جمله اقدامات آمریکا استمرار خوی 
تجاوزگری او و تجاوز به حریم آب های ما توســط پهپاد جاسوسی 

آمریکاست. 

اینستکس مولود معلول برجام است
 دادستان کل کشور با بیان اینکه اینستکس فرزند و مولود معلول برجام است، 
از مسئوالن سیاسی کشورمان خواست حواسشان به عدم تعهدات گذشته غرب 
باشــد و این فرزند معلول را به دامن نگیرند.به گزارش ایســنا، حجت السالم و 
المســلمین محمدجعفر منتظری برجام را فریبی از سوی کشورهای طرف این 
معاهده برای به هیچ و پوچ مشغول کردن مسئوالن کشورمان دانست و گفت: چه 
آنهایی که با زیر پاگذاشتن همه قواعد حقوقی و بین المللی و با وقاحت برجام را 
پاره کردند و چه دیگر اعضای این توافق به رغم متعهد بودن جمهوری اسالمی 
به مفاد برجام، به تعهدات خود عمل نکردند و بیش از یک سال به دنبال فریب 
دادن ایران بودند.وی در ادامه اینستکس )کانال مالی اروپا( را فرزند و مولود معلول 
برجام خواند و اظهار کرد: از مسئوالن سیاسی کشورمان می خواهیم که حواسشان 

به روابط و عدم تعهدات گذشته این کشورها باشد.

عربستان باید به وظایفش 
در برگزاری مراسم حج عمل کند

 معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به حضور بیش از 86 هزار زائر ایرانی 
در مراســم حج امسال، بر لزوم تالش، همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها و 
نهادهــای مرتبط برای حفظ عزت و کرامت حجاج ایرانی در ســرزمین وحی 
تاکید کرد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به برخی کارشکنی های 
دولت عربســتان در خصوص پروازهای حجاج ایرانی، گفت: سازمان حج و 
زیارت با همکاری سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران اقدامات الزم را 
برای جابجایی حجاج ایرانی انجام داده اند و هیچ مشــکلی در این خصوص 
وجود ندارد، اما الزم است وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت مراتب 
اعتراض و گالیه مندی کشــورمان را به دولت عربستان منتقل کنند و خواستار 

رفع برخی موانع شوند.

الوروف خواستار خویشتنداری ایران شد
 وزیر امورخارجه روســیه با بیان اینکه تحریم های آمریکا موجب شــده تا 
جمهوری اسالمی ایران از حد تعیین شده ذخیره اورانیوم غنی شده عبور کند، 

خواستار خویشتنداری تهران شد.
به گزارش مهر ، ســرگئی الوروف پس از آنکه ایــران اعالم کرد از مرز ۳00 
کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود عبور کرده است، خواستار خویشتنداری ایران 
شــد.الوروف همچنین گفت که ایران در پاســخ به تحریم های آمریکا از حد 
تعیین شــده در توافق هســته ای برای ذخیره اورانیوم با غنای پایین فراتر رفته 
است.وی در ادامه از ایران خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهد و تسلیم 
احساسات نشود.رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه افزود: مسکو خواهان آن است 
کــه تهران به اصول کلیدی توافق هســته ای و به عالوه پروتکل الحاقی آژانس 

بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد.

 از موقعیت لغو دستور حمله به ایران 
کسب منفعت کردم

 رئیس جمهور آمریکا مواضع خود را درباره دســتور حمله ای علیه 
ایران که آن را لغو کرده بود و همچنین سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا 

توسط ایران مطرح کرد.
به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت وگوی 
اختصاصی با شــبکه  فاکس نیوز با اشــاره به »لغو کردن دستور حمله 
آمریکا به ایران« در روزهای گذشــته گفت: ما از این موقعیت منفعت 
خوبی کســب کرده ایم که اگر قرار باشد اتفاقی بیافتند، ما در موقعیتی 

هستیم که کار بسیار بدتری انجام بدهیم.
وی به سرعت افزود: اما خوشبختانه الزم نیست که کاری انجام بدهیم.

این اظهارات رئیس جمهور آمریکا پیش از خبر عبور ذخایر اورانیوم با 
غنای پایین ایران از حد تعیین شده در توافق هسته ای ۲0۱5 مطرح شد.
ترامپ در این گفت وگو از این که برای رخ ندادن حمله ای تقابلی ]در پی 
سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا توسط ایران که به حریم هوایی ایران 
تعرض کرده بود[ تمایل داشته است، احساس رضایت نشان داد و گفت 

که بسیاری از مردم او را مورد تأیید و احترام قرار داده اند.
ترامپ درباره این پهپاد جاسوسی سرنگون شده توسط ایران مدعی شد: 
آن ها یک پهپاد را ســرنگون کردند و مدعی هستند که در حریم هوایی 
آن ها بوده است که نبود، اما آنها چنین چیزی می گویند و با تکیه بر این 
آن ها با خود می گویند بدون سرنشین و در حریم هوایی شان است پس 

اقدام می کنند.
وی همچنین درباره دستور حمله ای که آن را لغو کرد گفت: قبل از این 
که آن ها ]نیروهای نظامی[ را اعزام کنم، آن ها می بایست تمام آن چیزی 
را که الزم بود بدانم تا ساعت ۷ به من ارائه می کردند. آمدند و همه چیز 
را ارائه کردند اما به من نگفتند که چه تعداد از مردم ایران جانشان را از 

دست خواهند داد.
وی در ادامه در اظهاراتی فرافکنانه با بیان این که من ایرانی های زیادی را 
در نیویورک می شناسم و آن ها مردمان خیلی خوبی هستند، گفت: همه 

ما خیلی خوبیم چه ایرانی باشیم یا نباشیم. درست است؟
وی در ادامه با اشــاره به لغو کردن دستورش پس از مطلع شدن از این 
که دست کم ۱50 نفر از مردم در این حمله جان خواهند باخت، گفت: 
من گفتم که این را دوست ندارم. از آن خوشم نیامد و متوقفش کردم. ما 
]نیروها را[ اعزام نکردیم، کمی گزارش اشتباه وجود داشت. مثل این بود 
که آن ها را اعزام کرده و ســپس بازگرداندیم، اما این کار را نکردیم. من 

این کار را نکردم؛ تصمیم نهایی را گرفتم که چنین کاری نکنم.
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به این اقدام خود گفت: من از این موقعیت 
به خوبی کسب منفعت کردم و اگر قرار باشد اتفاقی بیافتد، در موقعیتی 
هستیم که کار بسیار بدتری انجام بدهیم. اما خوشبختانه الزم نیست که 

کاری انجام بدهیم.
ترامپ افزود: ما خواهان صلح هســتیم. می خواهیم جاده، مدرسه و 
تمام آن چیزها که می خواهیم را بسازیم. اما نمی توانیم به ایران اجازه 
بدهیم که ســالح هسته ای داشته باشــد. نمی توان به ایران و برخی 
کشورهای دیگر اجازه دستیابی به تسلیحات هسته ای داد. این بسیار 

فاجعه بار است.
این اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران در حالی مطرح می شود که در 
میان تنش های شدت گرفته میان واشنگتن و تهران یک پهپاد جاسوسی 
آمریکا اخیرا به حریم هوایی ایران تعرض کرد و توسط پدافند هوافضای 

سپاه پاسداران ایران سرنگون شد.

آگهي حصر وراثت
آقــای مجتبــی شــهبازی خــوش رو دارای شــماره شناســنامه  11054 بــه شــرح دادخواســت 
ــت نمــوده و چنیــن  ــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراث کالســه 191/98ش112ح از ای
توضیــح داده کــه شــادروان  صحبت الــه شــهبازی خوشــرو بــه شــماره شناســنامه  10 در 
ــه حین الفــوت آن  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــخ 98/3/31 در اقامتــگاه دائمــی خــود ب تاری

متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه: 
1-مهــدی شــهبازی خوشــرو فرزنــد صحبت الــه بــه شــماره شناســنامه 23 متولــد 1363 

فرزنــد متوفــی 
ــد  ــنامه 9503 متول ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد صحبت ال ــرو فرزن ــهبازی خوش ــی ش 2-مرتض

ــد متوفــی 1349 فرزن
ــد  ــه شــماره شناســنامه 11054 متول ــه ب ــد صحبت ال  3-مجتبــی شــهبازی خوشــرو فرزن

1354 فرزنــد متوفــی
ــی  ــر متوف ــد 1326 همس ــنامه 6367 متول ــماره شناس ــه ش ــور  ب ــزاری ان ــه گل 4-رقی
ــد  ــنامه 11899 متول ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد صحبت ال ــرو فرزن ــهبازی خوش ــهیال ش 5-س
ــماره  ــه ش ــه ب ــد صحبت ال ــرو فرزن ــهبازی خوش ــهال ش ــی  6-ش ــد متوف 1355 فرزن
ــد  ــرو فرزن ــهبازی خوش ــرم ش ــی  7-محت ــد متوف ــد 1356 فرزن ــنامه 11900 متول شناس
ــا انجــام  ــد متوفــی اینــک ب ــد 1348 فرزن ــه شــماره شناســنامه 9502 متول ــه ب صحبت ال
تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي مي نمایــد تــا هــر کســي 
اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي 

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. ــاه تقدی ــک م ظــرف ی
)م الف 121(
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ــخ  ــد درتاری ــرواز آســمان الون ــا مســئولیت محــدود مهــرگان پ تاســیس شــرکت ب
1398/03/27 بــه شــماره ثبــت 13732 بــه شناســه ملــی 14008400737 ثبــت و امضــا 
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی 

میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :خدمــات ســیاحتی جهانگــردی کــه در زمینــه اخــذ روادیــد تنظیــم 
ــات  ــه خدم ــر گون ــکان و ه ــره م ــی ذخی ــی و خارج ــی داخل ــافرت گروه ــام مس و انج
ایرانگــردی و جهانگــردی بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات ایرانگــردی و جهانگــردی و ارائــه 
خدمــات بازرگانــی مرتبــط بــه اســتنادمجوز شــماره 982/146/3380مــورخ 1398/03/12 
ــده  ــی گردی ــدان آگه ــتان هم ــگری اس ــتی وگردش ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ اداره می

اســت. 
ــت : از  ــدت فعالی ــط م ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل درص
تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان 
، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، میــدان امــام خمینــی ، خیابــان شــهدا ، کوچــه پــل 
پهلوانهــا ، پــالک 78 ، طبقــه اول کدپســتی 6514613395 ســرمایه شــخصیت حقوقــی 
عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا 
آقــای وحیــد فتحــی بــه شــماره ملــی 4040095911 دارنــده 950000 ریــال ســهم الشــرکه 
آقــای مهــرداد فتحــی بــه شــماره ملــی 4040164210 دارنــده 50000 ریــال ســهم الشــرکه 
ــه ســمت  ــه شــماره ملــی 4040095911و ب ــره آقــای وحیــد فتحــی ب اعضــا هیــأت مدی
ــه مــدت 3 ســال  ــره ب ــأت مدی ــه ســمت رئیــس هی ــه مــدت 3 ســال و ب مدیرعامــل ب
آقــای مهــرداد فتحــی بــه شــماره ملــی 4040164210و بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت 
مدیــره بــه مــدت 3 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور 
شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه 
ــرکت  ــر ش ــا مه ــراه ب ــی هم ــه تنهای ــل ب ــاء مدیرعام ــادی و اداری باامض ــای ع ــه ه نام
ــر عامــل : طبــق اساســنامه ثبــت موضــوع فعالیــت  ــارات مدی معتبــر مــی باشــد اختی

مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 
)514531(

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

ــد شــرکت  ــی صنعتــی پویــش نصــر الون آگهــی تغییــرات شــرکت عمران
ــی 10820098516  ــه مل ــت 10079 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ س
ــورخ 1397/11/11  ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــدان ،  ــتان هم ــه آدرس اس ــدان ب ــی هم ــد ثبت ــرکت در واح ــل ش 1 - مح
شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، شــهرک مدنــی ، کوچــه 
ــاس  ــر ، ی ــکونی مه ــع مس ــالک 0 ، مجتم ــم ، پ ــان معل ــتان 10 ، خیاب نگارس
A ، طبقــه ششــم ، واحــد 11کــد پســتی 6513971885 تغییــر یافــت  بلــوک 2

ــد . ــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردی و م
ــاده  ــد و م ــاق گردی ــل الح ــوارد ذی ــرکت م ــت ش ــوع فعالی ــه موض  2 - ب
مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد : انجــام خدمــات پیمانــکاری 
ــزات،  ــات وتجی ــری وآب وتاسیس ــاختمان وراه وتراب ــای س ــته ه دررش
ــای  ــروژه ه ــه پ ــداری کلی ــاد و نگه ــارت و ایج ــبه، نظ ــی، محاس طراح
فضــای ســبز و محوطــه ســازی زیبــا ســازی و رنــگ آمیــزی معابر،انجــام 
ــبز،  ــای س ــازی فض ــه س ــات، محوط ــامل تنظیف ــی ش ــور خدمات ــه ام کلی
ــی و  ــازمانهای دولت ــا ،ادارات وس ــت ارگانه ــانی جه ــروی انس ــن نی تامی
ــهری  ــای ش ــم از مبلمانه ــهری اع ــات ش ــه خدم ــرای کلی ــی ، اج خصوص
ــذ وام و  ــی ،اخ ــطیح اراض ــی، تس ــدول کش ــداول و ج ــزی ج ــگ آمی رن
اعتبــارات بانکــی بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانــک هــا وموسســات 
ــی و اعتبــاری داخــل و خــارج از کشــور ، شــرکت در کلیــه مناقصــات  مال
وپیمانهــا و مزایــدات دولتــی و خصوصــی)در کلیــه مــوارد درصــورت لــزوم 

ــای الزم.  ــذ مجوزه ــس ازاخ پ
)517723(

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

ــه شــماره  آگهــی تغییــرات شــرکت روســتائی زرقــان شــرکت تعاونــی ب
ــأت  ــه هی ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10860461067 ب ــه مل ــت 16 و شناس ثب
ــورخ 98/02/02  ــه 19/164/33 م ــتناد نام ــورخ 1397/12/14 و باس ــره م مدی
ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــن تصمیم ــتان فامنی ــتایی شهرس ــاون روس اداره تع
ــال  ــه س ــدت س ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــا هی ــمت اعض 1 - س

ــد :  ــن گردی تعیی
ــس  ــمت رئی ــه س ــی 5029820418 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــین اقاجان ــای حس اق
ــه  ــه شــماره ملــی 5029297669 ب ــای علــی اکبــر کــرد ب ــره اق هیــأت مدی
ــماره  ــه ش ــی ب ــی وحدت ــای محرمعل ــره اق ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــمت نای س
ملــی 5029295887 بــه ســمت منشــی هیــأت مدیــره آقــای احمــد ســهرابی 
بــه شــماره ملــی5029209141 بــه ســمت عضــو اصلــی هیــأت مدیــره آقــای 
ــی  ــو اصل ــمت عض ــه س ــی5029375694 ب ــماره مل ــه ش ــاری ب ــد بختی محم

هیــأت مدیــره 
ــمت  ــه س ــی5029296034 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــد اعظم ــای محم 2 - اق
ــاب  ــال انتخ ــرای مدت3س ــره( ب ــأت مدی ــارج هی ــل )خ ــر عام مدی

ــد.  گردی
ــرای  ــد ب ــاد تعه ــه ایج ــی ک ــناد و اوراق ــا اس ــا و قرارداده ــه چکه 3 - کلی
ــا تمــام و یاقســمتی ازحــق شــرکت را منتفــی ســازد  شــرکت نماینــد و ی
ــاری  ــور ج ــوراداره ام ــه منظ ــره ب ــأت مدی ــه هی ــواردی ک ــتثنای م ، باس
ــا  ــره ب ــأت مدی ــب هی ــدپس از تصوی ــی داده باش ــب خاص ــرکت ترتی ش
امضــاء رئیــس هیــأت مدیــره ومدیــر عامــل ومهــر شــرکت معتبــر خواهــد 
ــد  ــادر خواه ــل ص ــای مدیرعام ــا امض ــط ب ــرکت فق ــادی ش ــود.اوراق ع ب
شــد مگــر مراســالت هیــأت مدیــره کــه بــا امضــای رئیــس هیــأت مدیــره 

ــت.  ــد گرف ــورت خواه ص
)514534(

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

آگهــی تغییــرات شــرکت نویــد الونــد شــیمی غــرب شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 386 و شناســه ملــی 10861097470 بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت 
مدیــره مــورخ 25/11/1397و بــر اســاس نامــه شــماره 23/06 مــورخ 1398/01/10 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان اســدآباد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
ــه ســمت رئیــس  ــه شــماره ملــی 4010152834 ب ــه ب ــه شــرح ذیــل تعییــن گردیــد: ســید اســماعیل کمون شــد: 1 - ســمت اعضــای اصلــی هیــأت مدیــره ب
هیــأت مدیــره مهــدی عابــدی بــه شــماره ملــی 3875358759 بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره ومدیرعامــل شــرکت ســکینه توکلــی بــه شــماره ملــی 
4011463401 بــه ســمت منشــی هیــأت مدیــره 2 - دارنــدگان حــق امضــاء : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار بــا امضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیــأت مدیــره بــه همــراه 

مهــر تعاونــی اعتبــار دارد، اوراق عــادی بــا امضــاء مدیرعامــل و مهــر تعاونــی معتبــر مــی باشــد.  )517726(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری اسدآباد 

ــی 14000254872  ــه مل ــت 118 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــن ش ــتان فامنی ــدگان دام شهرس ــرورش دهن ــاورزی پ ــرکت کش ــرات ش ــی تغیی آگه
بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ 1398/01/20 و باســتناد نامــه شــماره 19/164/70مــورخ1398/2/14 اداره تعــاون روســتایی شهرســتان فامنیــن 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - کلیــه چکهــا و قراردادهــا اســناد و اوراقــی کــه ایجــاد تعهــد بــرای شــرکت نماینــد و یــا تمــام یــا قســمتی ازحــق شــرکت 
را منتفــی ســازد ، باســتثنای مــواردی کــه هیــأت مدیــره بــه منظــوراداره امــور جــاری شــرکت ترتیــب خاصــی داده باشــد پــس از تصویــب هیــأت مدیــره بــا 
امضــاء رئیــس هیــأت مدیــره و مدیــر عامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود. اوراق عــادی شــرکت فقــط بــا امضــای مدیرعامــل صــادر خواهــد شــد مگــر 

مراســالت هیــأت مدیــره کــه بــا امضــای رئیــس هیــأت مدیــره صــورت خواهــد گرفــت. )514533(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری فامنین 

مهدی آقایانی »

 روز گذشــته خبری مبنی بر 
عبور ذخایر اورانیوم غنی شــده 
ایــران از مــرز ۳00 کیلوگــرم 
های  خبرگــزاری  در  بالفاصله 
جهان قــرار گرفــت. مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
اطالع شــورای حکام رساند که 
ایــران از ۳00 کیلوگرم اورانیوم 
ذخیره شــده گذشته است و در 
محدودیت های  از  عبــور  واقع 
برجام را تأیید کرد. این بیانیه در 
حالی مطرح شده است که ایران 
در چند روز گذشــته در وین بر 
ســر عملیاتی شدن ســاز و کار 
مالی »اینســتکس« با طرف های 

اروپایی جلسه ای را برگزار کرده  است. 
بعد از این نشســت معاون وزیر امور خارجه 
کشــورمان گفت که مهمتریــن بحث در این 

جلسه ساز و کار مالی بود. 
ــن ســاز  ــه داد: کــه ای ــاس عراقچــی ادام عب
و کار مالــی هــم اکنــون عملیاتــی شــده 
ــی  ــادل مال ــده تب ــد روز آین ــت و در چن اس
ــه  ــت وی ادام ــد گرف ــورت خواه در آن ص
ــن  ــده در ای ــه ش ــات گرفت ــه تصمیم داد ک
ــرای  ــا ب ــت ام ــوده اس ــازنده ب ــه س جلس
ایــران کافــی نیســت و تــا زمانــی کــه 
خریــد نفــت از ایــران انجــام نشــود و 
ــن  ــد آن را تضمی ــی قدرتمن ــال مال یــک کان
نکنــد نمی توانیــم کــه بگوییــم انتظــارات از 
اینســتکس برطــرف شــده اســت مــن نتایــج 
ــا  ــرم و آنه ــران می ب ــه ته ــه را ب ــن جلس ای
ــام را  ــه برج ــت ک ــد گرف ــم خواهن تصمی
ادامــه دهنــد یــا بــه کاهــش تعهــدات دســت 
بزنند.ولــی از نظــر مــن نتایــج حاصــل شــده 
از ایــن نشســت بــرای ادامــه برجــام از 
ــا ایــن حــال  طــرف ایــران کافــی نیســت. ب
روز گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران 
ــن  ــان ای ــرد در جری ــد ک ــر را تأیی ــن خب ای
ــوری  ــه جمه ــور خارج ــر ام ــوع وزی موض
اســالمی ایــران عبــور از ۳00 کیلوگــرم 
اورانیــوم را تأییــد کــردو اظهــار داشــت کــه 
برنامه ریزی هــای  پایــه  بــر  اقــدام  ایــن 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص قبل
محمدجــواد ظریــف بیــان کــرد: کــه اقــدام 
اروپایی هــا کافــی نبــوده اســت آنهــا در 

یــک ســال پیــش تعهــد کــرده بودنــد 
ــل و  ــل و نق ــران حم ــت ای ــروش نف ــه ف ک
بازگشــت دارایی هــای ایــران را تضمیــن 
ــاه  ــد از ۱4 م ــا بع ــا اروپایی ه ــد، ام می کنن
ــد  ــل نکردن ــده عم ــای داده ش ــه وعده ه ب
ــدات  ــه تعه ــه مقدم ــتکس ک ــی اینس و حت
اســت هنــوز بــه صــورت کامــل اجرا نشــده 
اســت. در همیــن ارتبــاط ســخنگوی وزارت 
ــا  ــه اروپایی ه ــه ب ــت ک ــران گف ــه ای خارج
ــر و  ــای ملموس ت ــر گام ه ــه اگ ــم ک گفته ای
عملی تــر برداشــته نشــود ایــران بــه کاهــش 
ــاس  ــد داد. عب ــه خواه ــدات خــود ادام تعه
ــد  ــا چن ــه آنه ــه البت ــه داد ک ــوی ادام موس
ــود  ــای خ ــه وعده ه ــد ک ــت دارن روزی وق
را عملــی کننــد و در ایــن صــورت کاهــش 
اقدامــات ایــران قابــل بازگشــت اســت ولــی 
ــران گام دوم را  ــورت، ای ــن ص ــر ای در غی

ــت. ــد داش برخواه
همچنین نماینده ایران در سازمان ملل عنوان 
کرد: عبور ایــران از محدودیت های اورانیوم 
غنی شده بد عهدی به توافقنامه نیست و ایران 
مجاز است که در صورت خارج شدن آمریکا 
از برجــام تعهدات خود را بــه این توافقنامه 
کاهش دهد.تخت روانچی در مورد داد و ستد 
ایران و اروپا در ساختار کانال مالی گفت: آنها 
نســبت به اینستکس کند عمل می کنند و این 
موضوع برای ایران کافی نیســت، اروپایی ها 
بایــد به این کانال پول تزریق کنند که در غیر 
این صورت اینســتکس نمی تواند مشکالت 

ایران را حل کند.
در جریان تأیید ســازمان انــرژی اتمی بین 

الملل، مبنی بر عبور ایران از محدودیت های 
اورانیوم غنی شــده برخی کشورهای جهان 
به ایــن موضوع واکنش نشــان دادند رئیس 
جمهوری ایــاالت متحده آمریــکا در مورد 
سوالی که آیا نسبت به این شرایط پیامی دارد 
پاســخ داد که من هیچ پیامــی به هیچ عنوان 
بــرای ایران ندارم.دونالــد ترامپ گفت: آنها 
می دانند که با چه چیــزی بازی می کنند آنها 

با آتش بازی می کنند.
مایــک پمپئــو وزیــر امــور خارجــه آمریــکا 
ایــن موضــوع مدعــی  نیــز در جریــان 
ــرای  ــدی ب ــای جدی ــران گام ه ــه ای ــد ک ش
بلندپروازی هــای هســته ای  بــردن  پیــش 
ــه  ــو در ادام ــت.مایک پمپئ ــته اس اش برداش
ادعاهــای خــود گفــت: ایــران بــا ایــن اقــدام 
را  منطقــه  امنیــت  و  بین الملــل  جامعــه 
تهدیــد می کنــد. نخســتین حامــی تروریســم 
ــچ وقــت اجــازه غنی ســازی  ــد هی ــا نبای دنی
اورانیــوم در هیــچ ســطحی را داشــته باشــد.

جان بولتن مشــاور امنیت ملی آمریکا نیز در 
پیامی مدعی شد که ایران تالش می کند که به 

تسلیحات هسته ای دست پیدا کند. 
بولتــن در توییترخود گفــت: دلیلی وجود 
ندارد که ایران غنی سازی اورانیوم خود را 
افزایــش دهد مگر اینکه بخواهد تالش کند 
در کوتاه مدت به تولید تسلیحات هسته ای 

بپردازد.

 اتحادیه اروپا
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اروپا نیز 
گفت: که اتحادیه اروپا  به طور کامل به توافق 

هسته ای پایبند است به شرط اینکه 
ایران نیز به طور کامل به تعهدات 
هسته اش پایبند و آنها را اجرا کند 
ایران می خواهیم از اقداماتی  و از 
که باعث تضعیف شدن این توافق 

می شود دست بردارد.
در این ارتباط همچنین کشورهای 
اروپایی نســبت به عبور از ۳00 
کیلوگــرم اورانیــوم غنی شــده 

واکنش نشان دادند.

 انگلستان 
وزیر امور خارجه انگلستان گفت: 
در صورتــی که ایــران از توافق 
هسته ای خارج شود انگلستان نیز 

از آن خارج خواهد شد. 
جرمی هانــت گفت: ما نمی خواهیم که ایران 
به سالح هسته ای دست یابد ولی در صورت 
نقض برجام توسط ایران، ما نیز از آن خارج 

خواهیم شد. 

 آلمان
همچنین منبعی به گزارش رویترز در وزارت 
خارجه آلمان گفته اســت کــه از عبور ایران 
از حد تعیین شــده اورانیوم ،نگران هستیم . 
ســازمان ملل متحد نیز نســبت به این اقدام 
واکنش نشــان داد سخنگوی ســازمان ملل 
از این موضوع ابــراز نگرانی کرد و از ایران 
خواســت تا به تعهدات خود پایبند باشــد.
اســتفان دوجاریک در ادامه گفت: این اقدام 
به توافق هسته ای کمکی نمی کند و همچنین 
منافع اقتصادی را برای ایران به دنبال نخواهد 

داشت.

 اسرائیل
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی نیز از 
کشورهای اروپایی خواست که با توجه عبور 
ایــران از محدودیت هــا تحریم هایی را علیه 

ایران اعمال کند.
بــا این شــرایط گفته شــده بایــد دید که 
اتحادیــه اروپــا ،در چنــد روز باقی مانده 
میتوانــد به تعهدات گفته شــده با توجه به 
معیار های ایران جامه عمل بپوشاند .و اگر 
ایــران در ۱6 تیر ماه گام دوم را بردارد آیا 
اتحادیه اروپا بالفاصله در کنار آمریکا قرار 

خواهد گرفت ؟

ه ا ا ما ر

اورانیوم ایران از 300 کیلو گذشت
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قــرض  صنــدوق  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ــاری  ــر تج ــه غی ــه موسس ــج تپ ــه گن ــنه مهدی الحس
ــی 10861890094  ــه مل ــت 15 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق 
ــماره 2015  ــه ش ــر نام ــورخ 1397/09/20وبراب ــاده م الع
ــران  ــالمی ای ــاد اس ــازمان اقتص ــورخ 1397/12/18 س م
ــد در 3  تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : اساســنامه جدی
ــید.  ــب رس ــه تصوی ــره ب ــاده و 9 تبص ــل و 18 م فص

)517724(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری بهار

ام
 e j t e m a e i @ h a m e d a n p a ya m . co m

نیش و نوش

خبر

آرزوهای سرکوب شده خود را روی 
کودکتان پیاده نکنید

 یــک متخصص روانشــناس کــودک و نوجوان با بیــان اینکه 
برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت کودکان یکی از مسائل مهمی 
است که اغلب والدین به آن بی توجهی یا کم توجهی می کنند، گفت: 
از دیدگاه روانشناسی کودک الزم است کودکان در ایام تابستان در یک 
یا دو کالس تابستانی حضور یابند و والدین نباید آرزوهای سرکوب 

شده خود را روی کودکانشان پیاده کنند.
گوهریســنا انزانی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه اوقات فراغت 
فعالیتی اســت که فــارغ از اجبار محیــط و الــزام زندگی موجب 
توسعه اســتعدادهای فردی و شــخصیتی، افزایش امید به زندگی و 
رضایت مندی افراد می شــود، افزود: اوقات فراغت و نحوه گذراندن 
آن یکی از شــاخص های اساســی ســبک زندگی به شمار می رود و 
نزدیک تریــن پیوند را با زندگی معنوی هر فــرد برقرار می کند، این 
درحالیست که برخی افراد اوقات فراغت را وقت گذرانی پوچ و بیهوده 

و نوعی بیکاری می دانند.
بــه گفته وی، اوقــات فراغت بخش جدایی ناپذیــر و مهم زندگی 
به شــمار می رود، چراکه موجب افزایش کیفیت زندگی اجتماعی، 
افزایش بهره وری فردی، تامین ســالمت و امنیــت جامعه، افزایش 
آرامش و رهایی در خانواده، رشــد ابعاد مختلف شخصیت، افزایش 
سازگاری اجتماعی، کاهش اختالالت رفتاری و انحرافات اخالقی، 
بزهکاری یا اعتیاد در فرد و جامعه، کاهش بیماری های جســمی و 

روحی می شود.
بنابــر اظهارات انزانــی، فراغت به دو گروه فعال و غیرفعال تقســیم 
می شود؛ در فراغت فعال که انرژی به صورت فیزیکی و ذهنی صرف 
می شــود فعالیت هایی شامل پیاده روی، بازی ، سینما و تئاتر، بازدید از 
مــوزه و مکان های خاص، نگهداری از حیوانات، پرورش گل و گیاه، 
. در این گروه قرار دارند، این فعالیت ها سبب  . . تحقیقات آموزشی و 
خواهد شــد فرد از زندگی خود لذت ببرد امــا در فراغت غیرفعال 
که شامل تماشای برنامه های تلویزیونی، سریال ها و کارتون ها، گوش 
دادن به موســیقی، مطالعه، بازی های کامپیوتری، صحبت با خانواده، 
عکاسی، تماشای مسابقات ورزشی و ... است اگرچه فرد انرژی ذهنی 
و فیزیکی خاصی صرف نمی کند، اما در رشــد فردی بســیار مهم و 

بااهمیت تلقی می شود.
به گفته انزانی، فراغت فعالیت آموزنده و لذت بخشی است که باعث 
افزایش دانش و مهارت در کودکان می شود به همین دلیل نباید آن را 
تنها معطوف به سه ماه تابستان دانست، چراکه فعالیت اوقات فراغت 
دوران کودکی باعث انتخاب های مناسب شغلی، تحصیلی و خانوادگی 
در آینده فردی خواهد شــد و به همان نسبت عامل اصلی بزهکاری، 
خالی بودن اوقات فراغت است که منجر به افزایش اعتیاد، انحرافات 

جنسی، مشکالت رفتاری و اختالالت روانی می شود.
وی با اشــاره به اینکه معموالً انســان ها در سنین ۱5 تا ۲۹ سالگی از 
اوقات فراغت خود اســتفاده بهتری دارند، گفت: میزان فراغت فعال 
در پسران بیشــتر از دختران است. هرچه والدین از سطح تحصیالت 
باالیی برخوردار باشند کودکان آنها اوقات فراغت منظم تری را تجربه 
می کنند. همچنین سطح تحصیالت والدین با میزان مطالعه در کودکان 

رابطه مستقیم دارد.
 برنامه ریزی صحیح والدین برای اوقات فراغت کودکان در ایام تابستان 
نیز توضیحاتی ارائه کرد و یادآور شــد: والدین باید برای برنامه ریزی 
صحیح کودکان خود از مشــاوران متخصص مشــورت بگیرند تا با 
بررسی استعداد درونی کودکانشان، آنها در فرآیندی برنامه ریزی شده، 
منظم و به شیوه ای مناسب رشد کنند. حال آنکه والدین عموماً در ایام 
تابستان برای پر کردن اوقات فراغت کودکانشان آنها را در کالس های 
گوناگونی ثبت نام می کنند غافل از اینکه این موضوع باعث خستگی و 
فشار روانی بیش از حد در کودکان خواهد شد. از دیدگاه روانشناسی 
کودک نیز الزم اســت در ایام تابســتان در یک یا دو کالس تابستانی 

شرکت کنند و والدین به جای کمیت به کیفیت کالس ها دقت کنند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از والدین براساس عالیق و سلیقه های 
شخصی خود کودکانشان را در کالس های تابستانی ثبت نام می کنند، 
گفت: والدین باید در ابتدا آرزوهای سرکوب شده خود را شناسایی 
کننــد تا مبادا آنها را روی کودکانشــان فرافکنی کننــد. آنها باید از 
مقایســه کردن فرزندان خود با ســایر کودکان خودداری کنند، زیرا 
هر کودکی دارای مهارت و تیپ شخصیتی خاصی است و نمی توان 
کودکان را به خاطر بی مهارتی یا بی عالقگی به حوزه ای، ســرزنش 

یا تنبیه کرد.
این روانشناس کودک در پاسخ به این سوال که از چه سنی می توان از 
کودک برای برنامه ریزی اوقات فراغتش مشورت گرفت؟ گفت: همه 
کودکان بایــد تجربه و انتخاب کردن را بیاموزند. آنها باید همانند راه 
رفتن که بارها زمین می خورند و بلند می شــوند موضوعات مختلف 
آموزشی را خودشان تجربه کنند تا بتوانند تاحدودی استعدادهایشان 
را بیابند، در همین راســتا کودکان می تواننــد در کالس های متفاوت 
اما به تعداد جلســات کم شــرکت کنند تا از این طریق انرژی درونی 
خود را بیابند و تصمیم بگیرند که از حضور در چه کالســی احساس 
آرامش، توانمندی و نشاط دارند. اگر کودک بعد از گذشت چند جلسه 
عالقه ای به ادامه دادن آن کالس نداشــت، والدین بدون اجبار و زور 
برنامه ریــزی صحیحی را برای گذرانــدن کالس موردعالقه فرزندان 

خود مدنظر قرار دهند.

جمهوری اســالمی: سیاست خارجه ترامپ بیشــتر شبیه یک شوی 
تلویزیونی است 

   هم اقتصاددان هم هنر پیشه سینما !!
همدان پیام: اما و اگرهای وجود غار در اللجین 

  سر غار هم دعوا دارید؟!
ایران: وسوسه زندگی لوکس چگونه در ما شکل گرفت؟

  با نگاه کردن به کودک تت و مت!! 
همدان پیام: واحدهای راکد چرمسازی همدان راه اندازی شود 

  داری گوسفندا رو نگران می کنی !!
جمهوری اســالمی: رونمایی و نقشه راه عملیاتی بهبود فضای کسب 

و کار 
  چه نقشه هایی که همه روی کاغذ ماند !!

ایران: امروز از بسته نهضت تولید رونمایی شود
  به نظر این رونمایی های کشورتوسط چینی ها بیشتر عملیاتی 

می شود  
همدان پیام: 4 کیلو گل در رزن کشف شد 

   تابستان فصل گل تعجب نداره  
ایران: گردشگران عراقی به جای هتل در خانه ها اقامت می کنند 

  می خوان زبان فارسی یاد بگیرن !! 
اطالعات: ۳0 هزار طرح اشتغالزایی در 6 هزار روستا اجرا می شود

  چه طرح های خوش آب و رنگی که بایگانی شدن !!
اطالعات: مدارس طبیعت کشور در خأل قانون یکی یکی تعطیل شدند 

  چرا  گل و بلبل رو خأل جلوه می دی ؟!
ایران: وضع بازار دارو نگران کننده نیست 

  راست میگه ترسناکه !!
اطالعات: تالش پلیس برای کاهش تلفات جاده ای 

   با غنی سازی جریمه ها!!
ایران: کاله قرمزی هم به سرنوشت »۹0« دچار شد

  اون حداقل جانشینی مثل پسر خاله داره 

هزینه 1۴00 میلیاردی در هر سال برای 
تحصیل خارجی ها

 رئیس سازمان مدارس خارج از کشور گفت: بررسی تطبیقی آمار 
دانش آموزان از ســال ۹4 تا اکنون نشــان می دهد که به طور متوسط 
ســاالنه ۲0 هزار نفر به دانش آموزان اتباع اضافه شده است که هزینه 
۱400 میلیاردی در هر سال برای تحصیل خارجی ها محسوب می شود
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل و رئیس ســازمان 
مدارس خارج از کشــور در گفت وگو با ایلنا در خصوص وضعیت 
دانش آمــوزان اتباع و برنامه های آمــوزش و پرورش برای آنها گفت: 
امــروزه حمایت و مراقبت از پناهندگان در دنیا یک معیار برجســته 
در ارزیابی رویکرد کشــورها نسبت به مسائل بشردوستانه محسوب 
می شود که خوشبختانه نظام جمهوری اسالمی طی چهار دهه گذشته 
خدمــات و حمایت های ویژه ای را از پناهندگان افغانســتان، عراق و 

سایر کشورها به عمل آورده است.
غالمرضا کریمی با اشاره به آمار دانش آموزان اتباع درمدارس گفت: در 
سال تحصیلی ۹۷-۹8 تعداد 4۷4 هزار 65۱ دانش آموز اتباع خارجی 
و پناهنده در مدارســمان داشــتیم که  44۳ هزار و ۷۷8 نفر از آنها از 

اتباع افغانستان بودند. 
وی در ادامــه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۳ هزار دانش آموز داریم 
که اقامتشان در کشور غیرقانونی است، ولی در مدارس ثبت نام شده اند 

و به تحصیل خود ادامه می دهند، این اقدام یک کار بی نظیر است. 
کریمی درباره هزینه تحصیل هر دانش آموز اتباع در ایران گفت: هزینه 
تمام شده هر دانش آموز در ایران حدودا بیش از سه میلیون تومان است 
و جمــع هزینه ای که وزارت آموزش و پرورش برای اتباع خارجی و 
پناهنده صرف می کند، مبلغی بالغ بر ۱400 میلیارد تومان در سال است 

که این مبلغ برای آموزش اتباع خارجی و پناهندگان هزینه می شود.
کریمــی بیان کرد: در برخی از مدارس ۱0 درصد، برخی 50 درصد و 
حتی برخی از مدارس 80 درصد دانش آموزان پناهنده و اتباع خارجی 
هســتند، اما دانش آموزان ایرانی هــم در همه مدارس حضور دارند و 

تفکیکی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اعالم خروج نزدیک به ۱50 
هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور آیا تعداد دانش آموزان اتباع در ایران 
کاهش داشــته است؟ گفت: خیر، به رغم اینکه اتباع غیرمجاز مرتبا از 
کشور اخراج می شوند، ولی میزان ورودی ها نیز قابل توجه است، یعنی 

روزانه تعداد زیادی از پناهندگان وارد کشور می شوند.

خادمان مساجد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند
 معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی ســازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بر اســاس مصوبه بند )ض( تبصره ۱4 قانون بودجه سال 86 

خادمان مساجد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.
به گزارش ایرنا، حجت االســالم والمسلمین امراهلل حسنی نیا روز ســه شنبه افزود: بر همین اساس هفت درصد از حداقل حقوق و 
دستمزد را خادم و مابقی هزینه بیمه را دولت پرداخت خواهد کرد که در این ارتباط توافقنامه ای نیز بین سازمان اوقاف و امورخیریه 
و سازمان تامین اجتماعی منعقد شده است.وی با تأکید بر اینکه، خادمین مساجد جزو ضعیف ترین قشر جامعه هستند، گفت: ۳۲ هزار 
نفر در سال 86 به عنوان خادمان ثابت مساجد بیمه شدند و جدیداً تأمین اجتماعی به استناد اینکه این قانون برای سال 86 بوده و در 

بودجه سالهای جدید تعریف نشده در ثبت افراد جدید کمی مقاومت می کند.
معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی طی نامه ای به کلیه شعب خود اعالم 

کرد تا حق بیمه خادمین ثابت مساجد را دریافت کنند. 

غربالگری فشارخون 65 درصد از جامعه هدف استان همدان
 معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از روند موفقیت آمیز اجرای طرح ملی بسیج کنترل فشارخون و برتری استان 

نسبت به سایر استان های کشور خبر داد.
منوچهر کرمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح ملی بسیج کنترل فشارخون به منظور شناسایی و پیشگیری از بیماری های 
افراد باالی ۳0 سال، بیماران کلیوی و مادران باردار، بیان کرد: غربالگری 548 هزار نفر افراد شامل گروه هدف انجام شده که براساس 
مطالعات و بررسی های صورت گرفته، 854 هزار همدانی در گروه هدف گنجانده شدند که خوشبختانه از ابتدای عملیاتی شدن طرح 
65 درصد از این افراد مورد غربالگری قرار گرفته اند.وی با بیان اینکه خوشــبختانه استان همدان ۱5 درصد فراتر از انتظارات وزارت 
بهداشــت و درمان فعالیت داشــته است، اظهار کرد: وزارت بهداشــت و درمان تنها غربالگری 50 درصد از تعداد افراد مورد نظر را 
عملیاتی می پنداشــته این درحالیســت که استان همدان فراتر از انتظارات کشــوری در این مدت ظاهر شده و امید است با مراجعه و 

استقبال شهروندان تمامی افراد گروه هدف مورد غربالگری قرار گیرند.

 بــا نزدیــک شــدن بــه روز آزمــون 
ــای  کنکــور مقطــع کارشناســی دانشــگاه ه
و  ســنجش  ســازمان  نماینــده  کشــور، 
ــر امــور  آمــوزش کشــور در همــدان و مدی
آموزشــی دانشــگاه بوعلــی ســینا از رقابــت 
۲8 هــزار و 585 نفــر داوطلــب در قالــب 5 
گــروه آموزشــی در اســتان همــدان خبــرداد.

ســید مهــدی مســبوق مدیــر امــور آموزشــی 
دانشــگاه بوعلــی ســینا و نماینــده ســازمان 
اســتان  آمــوزش کشــور در  ســنجش و 
همــدان گفــت: در کل اســتان مجموعــا 
8 شهرســتان مجــری برگــزاری آزمــون 
و  هســتند  امســال  کارشناســی  کنکــور 
دانشــگاه بوعلــی ســینا، پیــام نــور، آزاد 
ــرورش  ــوزش و پ ــازمان آم ــن س و همچنی
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــدان از جمل ــتان هم اس

برگــزار کننــده محســوب می شــوند. 
وی افــزود: در کل اســتان در ســال جــاری 
۲8 هــزار و 585 نفــر در 5 گــروه آزمایشــی 
بــه رقابــت بــا یکدیگــر می پردازنــد کــه ار 
ایــن میــان، 5 هــزار و ۹4۱ نفــر در آزمــون 
ــر در  ــزار و 5۲۲ نف ــانی، ۱4 ه ــوم انس عل
آزمــون علــوم تجربــی، ۳ هــزار و ۲۲۳ نفــر 
ــر در  ــزار و ۹۳۷ نف ــی، ه ــون ریاض در آزم
ــز  ــر نی ــزار و ۹6۲ نف ــر و ۲ ه ــون هن آزم
ــر  ــا یکدیگ ــت ب ــه رقاب ــان ب ــون زب در آزم
داوطلــب  تعــداد  بیشــتر  و  می پردازنــد 
در اســتان بــا اختــالف بســیار زیــاد از 
ســایرین، رشــته علــوم تجربــی اســت. 
ــا  ــن ب ــداد داوطلبی ــترین تع ــن بیش همچنی
ــدان و  ــهر هم ــر در ش ــزار و ۲۱5 نف ۱4 ه

کمتریــن تعــداد نیــز بــا 86۳ نفــر داوطلــب 
بــه شهرســتان بهــار اختصــاص دارد. عــالوه 
بــر ایــن حــدود 55 درصــد داوطلبیــن 

ــتند. ــا هس ــز آق ــد نی ــم و 45 درص خان
مســبوق بــا اشــاره بــه نتایــج ایــن آزمــون 
ــون در  ــه آزم ــج اولی ــرد: نتای ــح ک تصری
نتایــج  و  می شــود  اعــالم   مردادمــاه 
ــهریورماه  ــوم ش ــه س ــز در ده ــی نی نهای
ــا  ــد و ب ــد ش ــالم خواه ــاری اع ــال ج س
ــت  ــش ظرفی ــا افزای ــه ب ــه اینک ــه ب توج
پذیــرش دانشــجو در اغلــب دانشــگاه 
هــا رو بــه رو هســتیم درصــد باالیــی 
از پذیــرش هــا در مقطــع کارشناســی 

ــبه  ــی و محاس ــتعداد تحصیل ــق اس از طری
ــون  ــدل پیش دانشــگاهی و جــدای آزم مع
رقابــت  و  می شــود  انجــام  کنکــور 
ــای  ــته ه ــرای رش ــت ب ــور در حقیق کنک
ــر  ــود. مدی ــوب می ش ــاپ محس ــر و ت برت
ــینا  ــی س ــگاه بوعل ــی دانش ــور آموزش ام
ضمــن بیــان توصیــه هایــی بــه داوطلبــان 
ــک  ــد ی ــان بای ــرد: داوطلب ــان ک خاطرنش
ــل  ــون در مح ــاز آزم ــل از آغ ــاعت قب س
ــه  ــند و از ب ــته باش ــور داش ــون حض آزم
غیرضــروری  وســایل  داشــتن  همــراه 
ــه همــراه داشــتن  ــا ب ــز کننــد و صرف پرهی
ــن  ــاک ک ــرم و پ ــکی ن ــداد مش ــد م چن

تغذیــه  خصــوص  در  و  اســت  کافــی 
ــی  ــای امتحان ــوزه ه ــی در ح ــز پذیرای نی
ــان  ــه داوطلب ــت البت ــده اس ــی ش پیش بین
ــیدنی  ــل نوش ــورت تمای ــد در ص می توانن
ــد.  ــه همــراه بیاورن ــی ب ــا خوراک ــدی ی قن
ــرای  ــت ب ــا آرزوی موفقی ــا ب وی در انته
تمامــی  بــه  کــرد:  تاکیــد  داوطلبیــن 
ــال  ــم در کم ــه می کن ــا توصی داوطلب ه
ــه  ــر در جلس ــودگی خاط ــش و آس آرام
ــت  ــر اس ــد و بهت ــور یابن ــان حض امتح
از  آزمــون  آغــاز  از  قبــل  ۲4 ســاعت 
ــودداری  ــت زنی خ ــه دروس و تس مطالع

ــد. کنن

 لحظه شــماری ها به پایان رسیده و تقریبا 
روزهای رویایی تعطیــالت دانش آموزان آغاز 
شده رویایی که هر دهه شکل و شمایلی خاص 
دارد و این چقدر هیجان انگیز است که کودکان 
و نوجوانــان با تمایالت خاص نســل خود 

به گونه ای این زمان را سپری می کنند.
فراغــت  اوقــات   50 و   40 دهه هــای  در 
دانش آموزان به فراگیری حرفه و کار و کسب 
درآمد می گذشــت و همچنیــن در دهه 60 و 
۷0 این فراغت بیشــتر ســفر و تفریح و بازی 
و گاه کالس های تقویتی و آموزشــی سپری 
می شــد و به همین ترتیب با گذشــت زمان 
نحوه گذراندن این وقت با تغییرات اساســی 
روبه رو شــد، به گونه ای که در سال های اخیر 
دســتگاه های ذی ربط از آموزش و پرورش تا 
نهادهای فرهنگی مربوطه تمام تالش خود را 
معطوف به برنامه ریزی دقیق و حساب شــده 
کرده اند تا این اوقات فراغت به بهترین شکل 
و با بیشــترین کارآیی و تأثیرگذاری پر شود و 

به بطالت نگذرد.
اگر توانستیم هویت انســانی این کودک را از 
آغاز کودکی شــکل بدهیــم و خلقیاتی را در 
آن به وجود بیاوریم، این برای همیشــه به درد 
خواهد خورد. عوارضــی وجود دارد، معموالً 
این عــوارض اخالقیات را تحــت تأثیر قرار 
می دهد؛ امــا اگر چنانچه شــخصیت کودک 
از آغاز ساخته شد و شــکل گرفت، تأثیرات 
عوارض کمتر خواهد بود و عوامل کمک کننده 

هم در بین راه کمک خواهد کرد.
 چالش پیش روی خانواده ها در رابطه 

با اوقات فراغت
یکی از چالش هــای جدی که خانواده ها با آن 
روبه رو هســتند، هزینه های سرسام آور شهریه 
آموزشــگاه ها و کالس های تقویتــی در ایام 

تابستان است.
جالل خرمی نیک، پدر دو دانش آموز دختر در 
همدان اســت که یکی از فرزندانش در مقطع 
اول ابتدایــی و دیگری در مقطع پنجم ابتدایی 
تحصیــل می کنــد.وی با بیان اینکه  شــهریه 
آموزشــگاه های خصوصی در ایام تابســتان 
بسیار باالســت و متاسفانه گاهی از توان مالی 
خانواده ها خارج است به خبرنگار ما می گوید 
انتظار داریم آموزش و پــرورش در برگزاری 
کالس های آموزشی تابستانه به یاری خانواده ها 

بیاید و کمک کار والدین باشد.
وی افــزود: از یک طــرف وجود کالس هایی 

برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان امری 
ضروری اســت و در بلند مدت می تواند آنها 
را به آموختن حرفــه ای خاص راهنمایی کند 
یا رشته ای ورزشــی را یاد بگیرند و از طرف 
دیگر به دلیل هزینه هایی که لحظه به لحظه باال 
می رود برخی از والدین قادر نیســتند فرزندان 
خود را به این کالس ها بفرستند و عمال بسیاری 
از دانش آمــوزان از رفتن به چنین کالس هایی 
محروم می شــوند بنا بر این انتظار می رود تا در 
این زمینه چاره اندیشی شود تا چنین تبعیضی 
را در بین دانش آموزان شــاهد نباشــیم.وی، 
می گوید: ایام تعطیالت تابســتان سه ماه است 
و دانش آموزان فرصت زیــادی دارند و نباید 
ایــن فرصت ها فقط با دیدن فیلم و یا رفتن به 
پارک و تفریح پر شود بلکه رفتن به کالس های 
آموزشی و یادگیری یک رشته ورزشی یا هنری 
ضرورتی انکارناپذیر اســت و در آینده بسیار 
موثر و ضروری اســت و باید خانواده ها به هر 
شــکل ممکن فرزندان خود را در این ایام به 
کالس های آموزشی یا مهارت آموزی بفرستند 
و نگذارند فرزندان شــان این ایام را به بطالت 
بگذرانند.وی از آموزش و پرورش می خواهد با 
همکاری معاونت های پرورشی، اوقات فراغت 
تابســتانی دانش آموزان را پر کنند و با توجه به 
شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه آموزش و 
پرورش همراه خانواده ها باشد و آنها را کمک 
کند، ضمن اینکه بر آموزشگاه های خصوصی 

هم باید نظارت دقیقی اعمال شود.
این پدر، پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان 
را یکی از ضروریات انکارناپذیر نسل امروزی 
می داند و معتقد است باید با توجه به عالیق و 
سالیق خود دانش آموزان، آنها را در کالس های 
مورد نظر ثبت نام کنند و از فرســتادن فرزندان 
خــود به کالس هایی که هیــچ عالقه ای به آن 

ندارند جدا پرهیز نمایند.
از آن طرف ماجرا دانش آموزان نظرات جالبی 
در خصوص پر کردن اوقات فراغت تابستانی 
خود دارند. پریا یکی از دانش آموزان همدان در 
مقطع متوسطه است که به عنوان نماینده ای از 
گروهی از دانش آمــوزان که  از تحمیل عقاید 
خانواده گالیمند هستند به همدان پیام می گوید: 
من به ورزش شــنا و مجسمه سازی عالقه مند 
هســتم و در تابستان و همچنین گاهی اوقات 
در طول سال تحصیلی در این کالس ها شرکت 
می کنم، اما پدر و مادرم اصرار دارند که در ایام 
فراغت در کالس های علمی و تقویتی حضور 
داشته باشم. گرچه ممکن است حق با آنها باشد 
اما به نظر من بعد از رهاشدن از درس و کالس 
و مدرســه باید به دنبال هنرهــا و مهارت های 
مورد عالقه برویم.وی اضافه می کند: بیشــتر 
کالس هایــی که به اجبــار خانواده ها و بدون 
توجه به عالقه، دانش آموزان در آن ها شــرکت 
می کنند، فقط باعث وقت ُکشــی شده و هیچ 

بازدهی ندارد.
اجتماعــی  و  فکــری  رشــد   

دانش آموزان
این در حالی است که یک کارشناس روانشناسی 
معتقد است: بدون شک نحوه گذراندن اوقات 
فراغــت در تعیین مســیر زندگــی جوانان و 
نوجوانان نقش به ســزایی دارد. برنامه های بعد 
از مدرســه و تحصیل سبب رشد مهارت های 
اجتماعی دانش آموزان می شود.مریم  فکری و 
رفیعــی در گفت و گــو با خبرنگار مــا افزود: 
متأسفانه مشاهده می شود که بعضی خانواده ها 
به خاطر چشم و هم چشمی، فرزندان خود را در 
کالس های مختلفی ثبت نام می کنند بدون توجه 
به عالئق فرزندان شان و با این کار نه تنها هیچ 
مهارتی را کســب نمی کنند بلکه باعث اتالف 

وقت و هزینه می شود.
وی با بیان اینکه فعالیت های پرورشی می بایست 
در جهت تکمیل برنامه های درســی و رسمی 
دانش آموزان قــرار گیرد، گفت: این فعالیت ها 
می بایست برای دانش آموزان نشاط آور و قابل 
انعطاف و لذت بخش بوده و با کمترین هزینه 

باالترین نشاط را در آنها ایجاد کند.
 لــزوم توجه بــه اوقــات فراغت 

دانش آموزان
رفیعی با بیان اینکه اگر با دقت و کارشناســانه 
روی مســئله تعلیم و تربیت و آموزش نحوه 
پرکردن اوقات فراغــت دانش آموزان از همان 
دوران کودکی و نوجوانی تمرکز شــود، عنوان 
کرد: آنهــا می توانند یاد بگیرند که چطور باید 
زمان شان را مدیریت کنند. قطعا با باروری این 
هوش سرشار و استعدادهای شگرف آینده ای 

درخشان در انتظار جامعه ما خواهد بود.
بر این اساس باید گفت اهمیت اوقات فراغت به 
اندازه ای است که حتی در دین مبین اسالم هم 
به این امر اشــاره شده است. پیامبر اعظم)ص( 
در این باره می فرمایند: بیشتر مردم در دوخصلت 
دچار گمراهی و ضاللت هســتند، یکی درباره 
سالمت و صحت و دیگری، در زمینه فراغت.

از این رو کارشناســان معتقدند هر فرد نوجوان 
به طور متوســط ۲/5 ساعت در طول شبانه روز 
اوقات فراغت دارد. با محاسبه متوسط ۱4 میلیون 
دانش  آموز در حدود ســرانه هر نفری روزی ۲ 
ســاعت فراغت، بنابراین آمــوزش و پرورش 
برای ۲8 میلیون ســاعت نفر روز برنامه ریزی 
برای غنی سازی اوقات فراغت الزم دارد.از این 
زمان،8۷ درصد گذراندن اوقات فراغت مربوط 
به تماشــای تلویزیون می باشد. پس تمایل پویا 
باید بین سازمان آموزش و پرورش و صداوسیما 
وجود داشته باشد. 64 درصد نوجوانان ۱4-۱۱ 
ســاله اوقات فراغت خود را به بازی و ورزش 
می پردازند که نسبت پسران 86 درصد و دختران 

40 درصد است.
بر اساس نظریه کارشناسان امور تربیتی از مدت 
زمان 5:۲ در طول شــبانه روز، اوقات فراغت 
نوجوانان متوســط حدود ۲:۱5 آن به تماشای 
تلویزیون و برنامه های اینترنتی سپری می شود. 
بنابرایــن در ابتدا آموزش و پــرورش و امور 
تربیتی باید هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک 
با ارگان هــا و نهادهایی از جمله تربیت بدنی، 
صداوسیما، شهرداری و سازمان های فرهنگی و 

تبلیغات اسالمی داشته باشند.

م ر ا ا م ا ه ر مر

تکرار ماراتن کنکور

ساعت شماطه دار اوقات فراغت به کار افتاد
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افزایش قیمت نان غیرقانونی است
 مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تأمیــن، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت تأکید کرد که هرگونه افزایش قیمت نان از ســوی نانوایی ها غیرقانونی 
بوده و همچنیــن نانوایی های به اصطالح آزادپز نیز به دلیل دریافت آرد یارانه ای، 
مشــمول قیمت گذاری هســتند و نمی توانند نــان تولیدی را به هــر نرخ دلخواه 

کنند. عرضه 
بــه نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کالمی افزود: در حال حاضر 80 
درصد نانوایی های کشــور آرد را بر پایه گندم 665 تومانی دریافت می کنند و ۲0 درصد 

نانوایی ها کــه با نام آزادپز فعالیت می کنند نیز آرد را بــر پایه گندم ۹00 تومانی تحویل 
می گیرند.

وی دربــاره دالیل اطالق عنوان آزادپز به این دســته از نانوایی ها نیز گفت: در 
ســال ۱۳۹۳، قیمت ۹00 تومان برای گنــدم نانوایی ها با قیمت آزاد آن برابری 
داشــت از این رو عنوان آزادپز به این دســته از نانوایی ها اطالق شد اما امروز 
دولــت با هدف حمایــت از گندمکاران، گنــدم را به قیمــت تضمینی ۱,۷00 
تومــان خریــداری می کنــد، در نتیجه قیمــت ۹00 تومانی گنــدم برای برخی 

نانوایی ها نیز مشــمول یارانه است.
مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی، تأمین، توزیــع و تنظیم بــازار وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در پاســخ به ســوالی در خصــوص تغییر قیمت نان، با تأکیــد بر اینکه هیچ 
تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشــده اســت، اضافه کرد: بررسی آنالیز هزینه های ناشی 
از مؤلفه های مرتبط با نان نظیر قیمت گندم و آرد، دســتمزد و سایر موارد در کمیته ها 

در حال بررسی است.
کالمی ادامه داد: با این وصف بــه دلیل تحویل آرد یارانه ای، چه به نانوایی های آزادپز و 
چه به نانوایی های دولتی، قیمت نان در هر دو مورد مشمول قیمت گذاری است و افزایش 

قیمت آن در شرایط کنونی منع قانونی دارد.
وی در پایان از تمامی فعاالن این حوزه و نانوایی ها خواست از افزایش خودسرانه قیمت 

نان که غذای مهمی در سبد خانوار محسوب می شود خودداری کنند.

آخرین مهلت پرداخت عوارض آزادراهی
 معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای درباره 
میزان تعیین شــده عوارض آزادراهی گفت: مبلغ عوارض بر اساس 
مصوبه شــورای اقتصاد کشــور برای آزادراه های دولتی و با مصوبه 
وزیر راه و شهرسازی برای آزادراه های بخش خصوصی تعیین شده 

است.
خــداداد مقبلی با بیان این مطلب که سیســتم پرداخت الکترونیکی 
عوارض آزادراهی به شــکل مطلوبی همــه ترددها را رصد می کند، 
گفــت: عــوارض آزادراهی بــرای تمامی خودروهــا اعم از پالک 
شــخصی و پالک عمومی که در آزادراه ها تردد دارند، در نظر گرفته 
شده است و همه مالکان خودروها باید نسبت به پرداخت عوارض 

خود اقدام کنند.
 تخفیف ۲۰ درصدی بــرای خودروهای پالک عمومی 

پرتردد
مقبلی درباره تخفیف در نظر گرفته شــده برای خودروهای پرتردد، 
توضیح داد: بــرای اینکه عدالت اجتماعی برای کســانی که به طور 
همیشــگی از آزادراه ها عبور می کنند، رعایت شــده باشد، هم برای 
خودروهای پالک شــخصی و هم بــرای خودروهای پالک عمومی 

پرتردد، تخفیف هایی اعمال خواهد شد.
او در توضیــح اینکه تخفیف به چه گروه هایی تعلق خواهد گرفت، 
تصریــح کرد: برای خودروهایی که بیشــتر از 40 بار در یک ماه از 
آزادراه عبــور کرده باشــند، ۳0 درصد تخفیــف پرداخت عوارض 
در نظر گرفته شــده اســت. معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و 
حمل ونقل جــاده ای، افزود: همچنین در گــروه خودروهای پالک 

عمومی، تخفیف ۲0 درصدی عوارض تصویب شده است.
مقبلی با بیان این مطلب که خودروهای پالک عمومی و ســنگین که 
از بیســت و هشتم اسفند ماه سال گذشته تا امروز در آزادراه ها تردد 
داشته اند، برای عدم پرداخت عوارض، جریمه نشده اند، تصریح کرد: 
توصیه می کنیم هموطنان عزیزمان برای اینکه مشمول مالیات تأخیر 
نشوند، هرچه سریع تر عوارض خود را بپردازند و در انتظار دریافت 

پیامک نباشند.
خودروهای پالک عمومی و خودروهای ســنگین شــامل کامیون، 
کامیونت، تریلر، اتوبوس، مینی بوس، تاکســی ون هــا و ... از زمان 
اجرای طرح آنی رو تا به امروز عوارضی پرداخت نکرده اند. اما قرار 

است به زودی مبلغ عوارض آنها اعالم شود.
به گفته او، خودروهای پالک عمومی و ســنگین از زمان اعالم شده 
یا زمان دریافت پیامک، 48 ساعت فرصت دارند تا عوارض خود را 

بدون جریمه و افزوده، بپردازند.
ــرای  ــی ب ــوارض آزادراه ــغ ع ــاره شــیوه اســتعالم مبل ــی درب مقبل
مالــکان خودروهــای ســنگین، گفــت: خودروهــای پــالک عمومــی 
ــرای اســتعالم عــوارض  ــد ب ــا می توانن ــد ســایر خودروه ــز مانن نی
ــق  ــا از طری ــد و ی ــه کنن ــی رو مراجع ــه وب ســایت آن آزادراهــی ب
کیوســک های  در  حضــور  یــا  و  معرفی شــده  اپلیکیشــن های 
اطالع رســانی آزادراهــی از میــزان عــوارض انباشــته خــود باخبــر 

شــوند.
معاون برنامه ریزی ســازمان راهداری و حمل ونقــل جاده ای درباره 
تخفیف های احتمالــی یا برنامه های ویژه بــرای مالکان خودروهای 
پالک عمومی که باید مبلغ باالیی پرداخت کنند، گفت: تالش می شود 
راهکارهایی در سیســتم دیده شــود تا مردم برای پرداخت عوارض 

آزادراهی با مبلغ باال، متحمل فشار مالی نشوند.
ــع عــوارض  ــه موق ــرای پرداخــت ب ــان واقعــی ب  زم

ــی آزادراه
بــه گفتــه مقبلــی بــر اســاس مصوبــه ای کــه بــه تأییــد وزارت راه 
و شهرســازی رســیده اســت، مبلــغ عــوارض بــا توجــه بــه زمــان 

پرداخــت آن محاســبه خواهــد شــد.
ــن اســت کــه  ــکان خــودرو ای ــه مال ــا ب ــه داد: پیشــنهاد م وی ادام
نهایتــًا تــا 48 ســاعت پــس از تــردد در آزادراه عــوارض خــود را 
بپردازنــد چــرا کــه تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه جریمــه و یــا 

ــغ شــامل حال شــان نخواهــد شــد. ــش مبل افزای
مقبلــی افــزود: اگــر عــوارض پــس از 48 ســاعت پرداخــت نشــده 
باشــد، تــا دو هفتــه از لحظــه تــردد در آزادراه، بایــد مبلغــی معــادل 

عیــن عــوارض بــه اضافــه ۲0 درصــد همــان مبلــغ را بپردازنــد.
ــه  ــوارض بیشــتر از دو هفت ــه پرداخــت ع ــه او در صورتی ک ــه گفت ب
تأخیــر داشــته باشــد، عــالوه بــر مبلغــی معــادل عیــن عــوارض بــه 
اضافــه ۲0 درصــد، ماهیانــه دو درصــد از مبلــغ عــوارض به صــورت 

روزشــمار نیــز بــه مبلــغ پرداختی شــان افــزوده خواهــد شــد.

آگهي مزایده)نوبت دوم(

فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در نظر دارد کلیه اقالم مصرفی 
تعاونی مصرف را بصورت کلی واگذار نماید. منتقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

اداره دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی )آقای حسینی( مراجعه نمایند.

زمان شرکت مزایده تا پایان وقت اداری 17تیرماه می باشد.
شماره تماس: 09183163800

آگهي مزایده )نوبت دوم(

فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در نظر دارد یک واحد آپارتمان 
به متراژ 177 مترمربع واقع در انتهای بلوار شهید زمانی را بفروش برساند. متقاضیان جهت دریافت 

اسناد شرکت در مزایده به اداره دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی )آقای حسینی( مراجعه نمایند.

زمان شرکت مزایده تا پایان وقت اداری 17تیرماه می باشد.
شماره تماس: 09183163800

اطالعیه
اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان 

در نظر دارد به مناسبت 
»روز خانواده و تکریم بازنشستگان«

ارزشمند  مقام  به  ارج گذاری  و  تکریم  و  فرهنگ  ترویج  منظور  به   
بازنشستگان، همسران بازمانده و از کار افتادگان کلی نمونه، به عنوان 
و جامعه،  خانواده  در جمع  و خردورزی  استقامت  و  اسوه های صبر 
نسبت به انتخاب و تجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی 
برای  می توانند  اجتماعی  تأمین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر کانون های 
بازنشستگی و سراسر استان اقدام و در صورت دارا بودن شرایط لغایت 

پنجشنبه مورخ 98/4/20 در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 
)م الف 521(   

روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان

 افزایش روز افزون مصرف برق در استان 
همدان و نزدیک شــدن به وضعیت هشــدار 
ضــرورت صرفه جویی را مــورد تأکید قرار 
می دهــد تا شــاهد خاموشــی های فراگیر و 

مدیریت اضطرار بار در همدان نباشیم.
برای درک شرایط سخت قطعی برق به دلیل 
آنچه اضافه مصرف عنوان می شود فقط کافی 
اســت یک روز گرم تابســتان را تصور کنیم 
که برق قطع اســت و آفتاب با شدت زیادی 
می تابد و هوای بیرون هم بدون هیچ نســیم 

خنکی، گرمای سوزانی دارد.
همین تصویر سازی کافی است تا به ضرورت 
توجه به کم آبی و مصرف بیش از اندازه برق 
توسط دســتگاه های خنک کننده بیندیشیم و 
بدانیــم که اگر در مصــرف برق و آب که به 
واســطه کولرهای آبی رقم می خورد کوتاهی 
کنیم گرفتار چنین شرایطی شدن دور از ذهن 

نخواهد بود.
شــرایط آب و هوایی در اســتان همدان به 
گونه ای است که ساعت های اوج گرما در آن 
به نسبت سایر اســتان های کشور کمتر است 
اما متأســفانه آنچه در این میان جلب توجه 
کــرده اینکه همدان در روز ۱0 تیرماه یکی از 
5 اســتان پرمصرف برق در کشور بوده است 
که این اتفــاق احتمال آنکه بــرای مدیریت 
شــرایط اضطرار شــاهد قطعی برق باشیم را 

قوت می بخشد.
در نقشــه مصرف برق کشــور که ۱0 تیرماه 
منتشر شده است استان های همدان، سیستان 
بلوچستان، گیالن، کردســتان و مازندران در 
بیــن مناطق پرمصرف کشــور و در محدوده 
قرمز قرار گرفته اند کــه این وضعیت صرفه 

جویی در مصرف را گوشزد می کند.
البته شــرکت برق استان همدان و استانداری 
همدان برای مدیریت مصرف برق برنامه هایی 
را الزم االجرا کرده اند اما آنچه از این نقشــه 
و اعداد و ارقام منتشــر شده به دست می آید 
اینکه شــهروندان باید به مقوله صرفه جویی 
در مصرف بــرق بیش از این توجه داشــته 

باشند.
ناگفتــه نماند که در همیــن روزهای ابتدایی 
تابســتان شــاهد برخی قطعی هــا در مناطق 
مختلف شهر و استان همدان هستیم اما مسلم 
است اگر مردم در مصرف برق صرفه جویی 
را نادیده بگیرند به ناچار شاهد قطعی برق به 
صورت برنامه ریزی شده هستیم که این اقدام 

سال گذشته نیز رخ داد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
در همین خصوص در گفت و گو با مهر با بیان 
اینکه سال گذشته از 5 تیرماه شاهد خاموشی 
گســترده در کشــور بودیم، گفت: علت این 
خاموشــی ها به خاطر افزایش درجه حرارت 

هوا بود.
محمدمهدی شــهیدی با بیان اینکه پارســال 
افزایــش ۲ درجــه ای دما باعــث افزایش 8 
درصدی مصرف انرژی شد به طوری که در 
اســتان همدان نیز روزهایــی که دمای باالی 
40 درجه داشــتیم، با افزایش مصرف مواجه 
بودیم، گفــت: کاهش تولید نیروگاه های برق 

آبی که از مدار خارج شدند موجب از دست 
دادن 5 هزار مــگاوات انرژی از نیروگاه های 
جنوب کشور شــد که خاموشی ها را تشدید 

کرد.
 ثبت روزانــه یک دقیقه و ۵۶ ثانیه 

خاموشی برای هر همدانی
وی با بیان اینکه ســال گذشــته به ازای هر 
مشترک روزانه یک دقیقه و 56 ثانیه خاموشی 
داشتیم به پیک بار تابستان اشاره کرد و افزود: 
پیک بار اســتان همدان در روز از ساعت ۱۲ 
تا ۱6 و در شــب از ســاعت ۲0 تا ۲4 است 
که امســال نیــز برای مدیریت خاموشــی ها 

برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است.
شــهیدی با اشــاره به برنامه هــای مدیریت 
مصــرف در بخش هــای مختلــف به بخش 
خانگی اشــاره و عنــوان کرد: اســتفاده از 
کولرهــای آبی در مصرف برق مؤثر اســت 
بنابراین از مشــترکین درخواست می شود در 
ساعات پیک روز درجه ۲4 را برای کولرهای 

گازی در نظر بگیرند.
وی بابیــان اینکه پیک بار اســتان همدان در 
سال گذشته ۷0۳ مگاوات پیش بینی شده بود 
که در 6۷۷ مگاوات کنترل شــد و برای سال 
جاری ۷40 مگاوات پیش بینی شــده اســت، 
گفت: امیدواریم با مدیریت مصرف پیک بار 

امسال را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.
 ۴۰ درصد از مصرف برق مربوط به 

کشاورزی است
شــهیدی با اشــاره به اینکــه 40 درصد از 
انرژی برق اســتان در پیک مربوط به بخش 
کشاورزی است، گفت: در این خصوص نیز 
تفاهم نامه ای با کشاورزان بسته شده که اگر 4 
ســاعت در پیک برق مصرف نکنند بهای کل 
انرژی آنها در دوره با بخشودگی خواهد بود.

وی افــزود: بــا توجه به افزایــش دما و باال 
رفتن پیک بار اســتان همدان و نزدیک شدن 
به وضعیت هشــدار از مردم درخواست شده 
نســبت به کاهش جدی مصــرف برق خود 

اقدام کنند.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
بابیــان اینکه افزایش بــی رویه مصرف برق 

در بخش های مختلف اســتان همدان موجب 
افزایش بار تأسیســات و تجهیزات الکتریکی 
می شــود که امکان آســیب و قطع ناخواسته 
برق را در پی دارد، گفت: همکاری مردم در 
این زمینه باعث جلوگیری از اعمال مدیریت 

اضطراری بار می شود.
ــی  ــر حــذف مصــارف برق ــد ب ــا تأکی وی ب
ــت:  ــار گف ــک ب ــان پی ــروری در زم غیرض
ــر مصــرف از  ــی پ ــوازم برق شــهروندان از ل
ــین  ــویی، ماش ــین لباسش ــو، ماش ــه ات جمل
ــر آن  ــی و نظای ــارو برق ــویی، ج ــرف ش ظ
اوایــل صبــح و در ســاعت هایی غیــر از 

ــد. ــتفاده کنن ــار اس ــک ب پی
 

در  جویــی  صرفــه  شــهروندان 
مصرف برق را اولویت بدانند

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان نیــز بــا 
بیــان اینکــه شــهروندان بایــد صرفــه جویــی 
در مصــرف بــرق را اولویــت قــرار دهنــد بــه 
ذکــر برخــی مــوارد کــه در کاهــش مصــرف 
بــرق اثرگــذار اســت اشــاره کــرد و گفــت: 
ــا در  ــایه و ی ــی در س ــای آب ــب کولره نص
نظــر گرفتــن ســایبان بــرای کولرهــا در 

ــر اســت. ــرق مؤث کاهــش مصــرف ب

ــال  ــر کان ــه اگ ــان اینک ــا بی ــفی ب ــدا یوس لی
کولــر خــارج از ســاختمان و زیــر تابــش نور 
خورشــید قــرار دارد بایــد آن را عایــق کاری 
کــرد، اظهــار داشــت: بایــد از دور کنــد کولر 
ــرف  ــش مص ــه در کاه ــرد چراک ــتفاده ک اس

ــر دارد. بــرق اث
ــای  ــی از راهکاره ــت: یک ــار داش وی اظه
ــرف  ــک مص ــقف پی ــق س ــیدن و تحق رس
ــه  ــت ک ــم آنس ــدان ه ــتان هم ــرق در اس ب
ــبه  ــاف و کس ــل اصن ــکاری و تعام ــا هم ب
ــل  ــاختمان مح ــل س ــای داخ ــردم، دم و م
ســکونت و کار خــود را بیــن ۲4 تــا ۲6 
ــت  ــع از هدررف ــد و مان ــم کنن ــه تنظی درج
ســامانه های  توســط  تولیــدی  ســرمای 
ــرای  ــر ب ــوند و اگ ــود ش ــده موج خنک کنن
آنــان امــکان دارد در نهایــت از ســرمای 
طبیعــی یــا کولــر آبــی بــا دور کنــد اســتفاده 

ــد. کنن
مصــرف  مدیریــت  دربــاره  یوســفی 
مشــترکان خانگــی هــم گفــت: از مشــترکان 
خانگــی بــرق اســتان تقاضــا داریــم وســایل 
پرمصــرف ماننــد اتــو، سشــوار، جاروبرقــی، 
ــن  ــد آن را در ای ــویی و مانن ــین لباسش ماش
ــزی  ــا برنامه ری ــد و ب ســاعات اســتفاده نکنن
مناســب اســتفاده از ایــن وســایل را بــه 
هــوا  کــه  صبــح  نخســت  ســاعت های 
خنــک و پیــک مصــرف کمتــر اســت، 

ــد. ــال دهن انتق
ایــن نکتــه الزم اســت  پایــان ذکــر  در 
مختلــف  بخش هــای  در  مــردم  کــه 
خانگــی، تجــاری بــه ویــژه اصنــاف و 
کســبه، مجتمع هــای تولیــدی و صنعتــی 
گرفتــن  پیــش  بــا  بایــد  کشــاورزان  و 
بــرق  مصــرف  مدیریــت  راهکارهــای 
بــار  اوج  ســاعت های  در  ویــژه  بــه 
صرفــه جویــی را لحــاظ کننــد از بــروز 
ــه  ــته ک ــی ناخواس ــا و خاموش محدودیت ه
ــرف  ــد مص ــش از ح ــش بی ــل افزای ــه دلی ب
شــود. جلوگیــری  می دهــد،  رخ  بــرق 

 رئیس تعاون روســتایی شهرستان همدان  با بیان 
اینکه احتمال مشــکل در حمل گندم وجود دارد، به 
مهر گفت: دالالنی در حال خرید گندم برای استفاده 

از آن در دامداری ها و کارخانجات هستند.
مسعود ســعیدي توانا ادامه داد: از خرید گندم توسط 

دالالن خارجی شواهدی در دست نیست.
وي در گفت وگوي دیگري به فارس گفت: شرکت 
غله حمل گندم را به موقع انجام دهد تا مانند ســال 
قبل کندی حمل موجب خروج گندم از استان نشود.
ســعیدی توانا از پیش بینی 4 مرکــز خرید گندم در 
همــدان خبر داد افزود: تعــاون تولیدی عبدالحریم، 
تعاون روســتایی کوزره، تعاون روســتایی امزاجرد 
و تعــاون روســتایی قهاوند چهار مرکــز خرید در 

شهرستان همدان هستند.
وی تأکید کرد: بر اساس دستورالعمل خرید تضمینی 

گنــدم باید تا حــد امکان از ذخیره ســازی گندم در 
فضاهای باز جلوگیری شود.

وی قیمت خریــد گندم را یک هــزار و ۷00 تومان 
دانست و گفت: سال گذشــته قیمت گندم یک هزار 
و ۳00 تومان بود که امسال 400 تومان افزایش یافته 
اســت اما اگر محصول تمیزتری را تحویل دهد، در 

افزایش قیمت نیز تأثیر دارد.
رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان با بیان اینکه 
مراکز خرید از ســاعت ۷ تا ۱۲ باز اســت بیان کرد: 
پیش بینی می شود امسال در همدان 50 تا 60 هزار تن 

گندم خریداری شود.
وی با اشاره به اینکه خرید جو  با قیمت توافقی است 
تصریح کرد: تاکنون حــدود 500 تن جو خریداری 
شده است که قیمت آن ۲ هزار تا ۲ هزار و 50 تومان 
در نظر گرفته شــده که پیش بینی می شود ۳ تا 4 هزار 

تن خریداری شود.
ســعیدی توانا در خصوص خروج گندم از استان از 
ســوی دالالن نیز گفت: با توجه به اینکه کشاورزان 
قبل از فروش باید در سامانه جهاد کشاورزی ثبت نام 
کرده و ســپس با معرفی نامه به مراکز خرید مراجعه 
کننــد، بنابراین ایــن روند تا حــدودی مانع خروج 

می شود.
وی با اشــاره به مشــکل حمل گندم که ســال قبل 
وجود داشت یادآور شــد: در جلسه خرید گندم در 
فرمانداری همــدان، فرماندار تأکید بــر تقویت کار 
پیمانکار برای حمل داشــت تا شرکت غله حمل را 
به موقع انجام دهد.رئیس تعاون روستایی شهرستان 
همدان خریــد یونجه را نیز با قیمت توافقی عنوان 
کرد و افزود: برداشــت دوم یونجه با قیمت ۲ هزار 

تومان مدنظر قرار دارد.

ا م ا

گذر از بحران خاموشی درتابستان 
بامدیریت مصرف

شرکت غله حمل گندم را به موقع انجام دهد

رسیدن و  راهکارهای  از  یکی 
تحقق سقف پیک مصرف برق 
در اســتان همدان هم آنست 
که با همکاری و تعامل اصناف 
و کســبه و مردم، دمای داخل 
ساختمان محل سکونت و کار 
خود را بیــن ۲۴ تا ۲۶ درجه 
تنظیم کنند و مانع از هدررفت 
توســط  تولیدی  ســرمای 
سامانه های خنک کننده موجود 
امکان  آنان  برای  اگر  و  شوند 
دارد در نهایــت از ســرمای 
طبیعی یا کولر آبی با دور کند 

استفاده کنند

تو را به خدا یک چیزی 
به این نانوایی ها بگویید

مهدی ناصرنژاد »

 نــان در چرخه اقتصادی و باورهــای فرهنگی مردم ایران دارای 
ارزش باال و قرب و عزت غیرقابل قیاس با تمام دارایی ها می باشــد. 
می گویند لذت و نعمت بهره مندی از تمام میوه ها و طعام بهشتی یک 

طرف، و کیف و قوت یک لقمه نان تازه طرف دیگر!
یعنی اینکه نقش و احســاس امنیت از دسترسی به گندم و نان برای 
ادامه حیات در تاریخ نه تنها ایران، بلکه بســیاری ملت های قدیمی 
آنچنان باالست که کمتر کسی حاضر می شود یک قرص نان خود را 
در لحظه های بحران بــا چندین صندوق میوه و کاالی دیگر عوض 
کند.  به همین دلیل هر گونه نوسان و تعدیل در کیفیت و قیمت نان 
در جامعه ایران، حساســیت همگانی را برمی انگیزد و به یک مطالبه 

درجه یک از مسئوالن تبدیل می شود.
در همین ارتباط جدای از دامنه مصرف و جایگاه انواع نان سنتی در 
بین قشرهای ایرانی، نان های فانتزی نیز قابل اهمیت و توجه عمومی 
است که متأســفانه این روزها اغلب نانوایی های فانتزی به این مهم 
بی توجه شــده و برای بهبود کیفیت محصول خود هیچ رقابتی با هم 
ندارند! و متأسفانه تنها شــاخصه مزیت یک عدد نان فانتزی خوب 
یا بد به همان چند دانه کنجدی اســت که روی آن پاشیده می شود و 

بهای گزاف آن نیز از مشتری دریافت می گردد.
ــدای پیدایــش خــود در جامعــه  ــزی از همــان ابت ــان فانت اساســًا ن
ــد  ــالش و تعه ــل ت ــوب و حداق ــت خ ــاظ کیفی ــه لح ــی ب ایران
ــی ســازگار شــد  ــزاج ایران ــا م ــت آن، کم کــم ب ــرای حفــظ کیفی ب
ــواع  ــرد. ان ــدا ک ــی پی ــای ایران ــفره های خانواده ه ــی در س و جای
نــان فانتــزی بــه خصــوص نــان باگــت یــا همــان نــان ســاندویجی 
ــردد،  ــش برمی گ ــال پی ــدود ۷0 س ــه ح ــه ب ــر ک ــدای ام در ابت
ــه  ــودن و هــم ب ــه  ب ــه صرف ــی و مقــرون ب ــه لحــاظ ارزان هــم ب
لحــاظ اینکــه ذره ای دورریــز نداشــته اســت، بــا نان هــای 
ــان  ــای ن ــداد کارگاه ه ــه روز تع ــرده و روز ب ــت ک ــنتی رقاب س
فانتــزی در شــهرها و نقــاط مختلــف کشــورمان رو بــه افزایــش 
گذاشــت. امــا حضــور و فعالیــت ایــن صنــف از حــدود 5 ســال 
ــدان و  ــان در هم ــرآزاد ن ــت آزاد و غی ــوع پخ ــه موض ــش ک پی
بســیاری شهرســتان ها مطــرح شــد، رنــگ و بــوی دیگــری پیــدا 
ــوع  ــد و تن ــرای تولی ــا ب ــل فانتزی  پزه ــتن کام ــرد. آزاد گذاش ک
ــه  ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــی ب ــفره ایران ــی در س ــن محصول چنی
فشــار جامعــه از روی نانوایی هــای ســنتی بــرای بهره منــد 
ــه طــور  ــدا کــرده و ب ــه دار کاهــش پی ــان یاران شــدن از آرد و ن
کلــی فرهنــگ مصــرف نــان در جامعــه ایرانــی دگرگــون شــود! 
ــا  ــت فانتزی پزه ــرو رقاب ــردی در گ ــزی راهب ــن برنامه ری و چنی
بــرای عرضــه  نــان خــوب و بــا کیفیــت و مطابــق مــزاج ایرانــی 
اســت کــه بــا کمــال تأســف چنیــن سیاســتی حداقــل در 
ــت  ــه کیفی ــه نحــوی ک ــد ب ــه شکســت می انجام ــدان دارد ب هم
ــت  ــته اس ــزول گذاش ــش و ن ــه کاه ــان رو ب ــزی آنچن ــان فانت ن
ــته ایم/مرحمت  ــیمان گش ــتن پش ــال گش ــادق )از ط ــه مص ــه ب ک
ــه  ــردم ب ــش م ــا گرای ــن روزه ــد( ای ــس کنی ــا را م ــوده م فرم
همــان نــان ســنتی بیشــتر شــده و اغلــب می گوینــد نــان 

ــاده اســت.  ــزه افت ــان از م ــر دندانم ــزی زی فانت
در این ارتباط یکی از شهروندان همدانی چند روز پیش تصویری 
از یــک عدد نــان باگت که دقایقــی قبل از آن تهیــه کرده بود، 
برایمان ارســال کرد که ظاهراً هیچ شباهتی به چنین نانی نداشت!
شهروندی نیز می گفت: چند وقت پیش برای تهیه نان بربری به نانوایی 
محل خود که در واقع نان لواش می پزد و در کنار آن پخت آزاد بربری 
و گرده شیرین هم دارد، مراجعه کرده و در صنف نوبت ایستاد، غافل 
از اینکه ســاعت پخت آن نانوایی تمام شده و چند شهروند همزمان 
برای خرید بربری از  راه رسیدند. ولیکن آقای شاطر که حیفش می آید 
مشتری ها دست خالی برگردند، با یک آمار سرانگشتی یک )سرطاس( 
آرد داخل چرخ خمیرگیری سرازیر می کند و شیلنگ آب را روی آن 
می بندد و در چشــم بهم زدنی چونه های نارس خمیر را به تنوری که 
تازه خاموش شــده است می سپارد.حال شما حدیث مفصل بخوان از 
این ُمجمل! و اینکه چه نان بربری از آن تنور چرخان بیرون می آید و 

سر سفره می رسد، به داستانی طوالنی منجر می شود که بماند.
در واقــع امروزه کار و کاســبی ها آنچنان متحــول و بی هدف و 
منفعت طلبانه شــده است که هر کس با شــغل و پیشه خود فقط 
می خواهد از مردم پول بگیرد و هر چه بیشــتر بهتر و ســرانجام 
این که چنین راه غلط به کجا ختم خواهد شد، فقط خدا می داند!
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بار توقعات
 نخستین حریف مربیان سرخآبی

 مربیان ایتالیایی و آرژانتینی در حالی باید سرخآبی را برای حضور 
در لیگ نوزدهم آمــاده کنند که هر کدام از این مربیان بار متفاوتی از 

توقعات را در هفته های متوالی لیگ برتر به دوش می کشند.
در حالی که لیگ هجدهم با شادکامی پرسپولیس و ناکامی های متوالی 
استقالل در کسب عنوان قهرمانی به پایان رسید اما کمتر کسی تصور 
می کــرد که ۲ تیم پرطرفدار پایتخت در کمترین زمان دچار بحران در 
نیمکت مربیگری شــوند. استقالل تهران که از سه هفته مانده به پایان 
لیگ شرایط متفاوتی داشت و پرسپولیس نیز در آغازین روزهایی نقل 
و انتقاالت با شــوک بزرگی مواجه شد زیرا چند روز پس از قهرمانی 
این تیم در جام حذفی »برانکو ایوانکویچ« سرمربی موفق این تیم غزل 

خداحافظی خواند.
هر چند که جانشــین برای »وینفرد شفر« و برانکو در کمتر از یک ماه 
تعیین شد اما بر همگان واضح است که حضور »آندره استراماچونی« 
و »گابریــل کالدرون« در نیمکت دو تیم به معنای بازگشــت آرامش 
ســال های دور و نزدیک نیســت بلکه آغاز راهی به شــمار می رود 
که ممکن اســت گرداب مشــکالت را عمیق یا از درون این گرداب 
گلســتانی به وجود آورد. اما چرا کار ایــن دو مربی در لیگ نوزدهم 

سخت است؟
بر کسی پوشیده نیست که تیم استقالل تهران به عنوان یکی از مدعیان 
همیشگی لیگ در 6 سال گذشــته موفقیت چشمگیری در لیگ برتر 
کسب نکرده است و در ۲ سال اخیر قهرمانی های رقیب نیز بار روانی 
این ناکامی ها را بیشــتر کرده اســت به گونه ای که هواداران این تیم 
از ســرمربی ایتالیایی انتظاری کمتــر از قهرمانی ندارند زیرا صبر این 
هواداران از چند فصل ناکامی با مربیان داخلی و خارجی لبریز شده و 
ممکن است در کمترین زمان با نتایج ضعیف مرد ایتالیایی شعارهای 

»حیا کن، رها کن« سر داده شود.
برای فرار از این بحران استراماچونی باید از نخستین هفته ها با قدرت 
در لیگ ظاهر شود و موفقیت های چشمگیری کسب کند موفقیت هایی 

که در نهایت استقالل را در مسیر قهرمانی قرار دهد.
برای رسیدن به این مسیر نیاز به ابزار است؛ ابزاری از جنس بازیکنان 
تعیین کننده. اما واقعیت ها حکایت از آن دارد که به ۲ دلیل امکان آغاز 

قدرتمند برای استراماچونی وجود ندارد.
نخســت اینکه در چند فصل اخیر خرید و تمدیــد قرارداد بازیکنان 
سرشناس به پاشــنه آشیل استقالل تبدیل شده و در سوی دیگر لیگ 
ایران از بازیکنان تعیین کننده خالی اســت. برای استقالل دورانی که 
مجیدی، نکونام، تیموریان، جباری و حیدری بتوانند به تنهایی تعیین 

کننده نتایج باشند به پایان رسیده است.
تمــام خریدهای اســتقالل به مهره های جوانی ختم می شــود که در 
تیم های متوســط خوش می درخشند اما احتمال جا افتادن آنان در تیم 
بزرگی مانند استقالل سخت اســت. مهدی قائدی، تیموری، آقاخان 
و ... نمونه هایی از این خریدها هســتند که در فصل های گذشــته به 

عضویت استقالل درآمدند.
تنها راهــکار برای غلبه بر جای خالی ســتاره ها حضــور بازیکنان 
سرشناس خارجی اســت اما در این یخش استقالل فاقد توان خرید 
اســت زیرا چند برابر شــدن نرخ ارز امکان خرید بازیکنان باکیفیت 
خارجی را از تیم گرفته اســت. این شــرایط روزهای سخت را پیش 
روی مرد ایتالیایی قرار می دهد مشــکالتی که ممکن است بار روانی 

هواداران به آن اضافه شود.
اما در ســوی دیگر در اردوگاه رقیب سرخ پوشان با گابریل کالدرون 
رویه متفاوت از اســتقالل دارند اگــر در ارودگاه آبی بار ناکامی های 
گذشته بر نیمکت ذخیره ســایه انداخته است در اردوگاه سرخ نتایج 
رویایی برانکو چماقی برای کالدرون اســت؛ برانکو با ســه قهرمانی 
متوالی از تیم پرسپولیس یک مدعی ساخته و هواداران انتظار قهرمانی 

چهارم را دارند.
آیا این مهم ممکن اســت؟ بدون شــک کار سخت مربی آرژانتینی 
زمانی سخت تر خواهد شــد که برخی از ستاره های سال های قبل 
هوای لژیونر شــدن دارند و پرسپولیس نیز مانند استقالل در فصل 
نقل و انتقاالت کم کار به نظر می رســد. در ســوی دیگر آشــنایی 
مربی آرژانتینی با فوتبال ایران نیاز به زمان دارد و ممکن اســت با 
چند نتیجه مســاوی یا باخت تیم وارد بحران و تقابل پیشکسوتان 

با مربی شود.
همچنین یکی دیگر از مشــکالت پیش روی کالدرون قدرت گرفتن 
سه تیم مدعی دیگر است. تراکتور سازی با مصطفی دنیزلی، سپاهان با 
امیر قلعه نویی و استقالل با استراماچونی مدعیان اصلی لیگ نوزدهم 
هســتند و کالدرون افزون بر تیم های دیگر باید با این رقیبان دست و 

پنجه نرم کند.

 مریانج میزبان کالس داوری 
درجه یک فوتبال

 کالس داوری ارتقــای دو به یک فوتبال به میزبانی شــهر مریانج 
برگزار می شود.

رئیس دپارتمان داوری فوتبال اســتان با اشــاره به میزبانی کالس 
داوری فوتبال در همدان اظهار کرد: سال ۹8 در کشور شاید یک 
یا دو کالس ارتقای یک برگزار شــود که خوشبختانه یک کالس 

آن در استان همدان برگزار می شود.
بهــروز فیروزبخت گفت: این کالس بیشــتر به منظــور ارتقای 
داوران اســتان همدان که درجه ۲ هستند برگزار شده است اما با 
این صورت، داورانی از شهرهای کیش، سنندج، مشهد، قوچان و 

کرمانشاه نیز در این کالس حضور دارند.
وی ادامه داد: مــدرس این کالس »ســعادت باغبان«، از داوران 
بازنشســته و مطرح کشوری اســت که از دوازدهم تا چهاردهم 

تیرماه سال جاری برگزار می شود.
فیروزبخت بیان کــرد: این کالس به میزبانی هیأت فوتبال مریانج 
و در مجموعه ورزشــی شــهید علیرضا حاجی بابایی این شــهر 
برگزار خواهد شــد و در روز آخر نیز آزمون آمادگی جسمانی و 

تئوری آغاز خواهد شد.
وی از معرفی داوران برتر اســتان به فدراسیون خبر داد و افزود: 
در هفته گذشــته نیز تســت آمادگی جســمانی و کالس توجیهی 

پیش فصل فوتبال استان برگزار شد.
فیــروز بخت تأکیــد کرد: این کالس با حضــور ایرج احمدی و 
دانیال مــرادی از اعضــای دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال 

برگزار شد.
وی خاطرنشــان کــرد: در نهایت داوران برتر اســتان که حاصل 
عملکرد تئوری و عملی آنها در این تســت بود، برای قضاوت در 
رده ها و لیگ های مختلف کشــوری، به فدراسیون فوتبال معرفی 

شدند.

پاس بدهکار به دنبال خرید امتیاز 

 این روزها پاس همدان بــه دنبال خرید امتیاز لیگ یک تالش 
می کنــد و انگار می خواهــد میلیاردی هزینه کند امــا غافل از آن 
که دوباره بدهی ســنگین آنها از مربــی و بازیکن گرفته تا بقال و 

هویج فروش، اجازه نمی دهد حتی آنها قرارداد مالی ببندند.
به گزارش فارس ، پاسی ها ۱0 سال است که در اتمام هر فصل اگر 
منجر به سقوط شوند، ذره بین به دست گرفته و به دنبال تبانی کاران 

می گردند تا اثبات کنند سقوطشان فوتبالی نبوده.
اما در فصولی هم که نتوانســتند روز آخر صعود خود را مســجل 
کنند، دســت در جیب کرده و از شــمال تا جنوب گرفته به دنبال 

خرید امتیاز یک تیم رده باالیی می روند.
هرچند تجربه نشان داده که این حرکت بیشتر به شو تبلیغاتی شبیه 
است و عماًل عملیاتی نخواهد شد و فقط زمان را از دست می دهند 

تا مربی و بازیکن خود از کف برود.
اما جالب است بدانید در حالی پاسی ها این روزها در حال شمارش 
پول برای خرید امتیاز هســتند که بدهی ســنگین مالی قریب به ۷ 

میلیارد تومانی دارند اما قدمی برای تسویه برنمی دارند.
امروز مدیران دلسوخته ای که شهر را رها کرده و به دنبال امور یک 
تیم رفته اند بهتر اســت بدانند با امروز و فردا کردن نمی شــود این 
بدهی را پاک کرد و رســم مسلمانی ما می گوید که باید حق  الناس 

را پرداخت کرد.
بهتر نیست که هزینه چند میلیاردی خرید امتیاز را بدهند برای تسویه 

بدهی ها و این تشت رسوایی را یکبار برای همیشه جمع کنند؟
شاید یکی از دالیل عدم نتیجه گیری تیم پاس در این چند ساله، آه 
کســانی باشد که مطالباتشان که حق زن و بچه آنهاست، از این تیم 

مانده و سالهاست شاهد بی ارزش شدن پول خود هستند.
پاسی ها از روز اول انتقال به همدان از مربی و بازیکن گرفته تا بقال 
و هویج فروش بدهکار هســتند و روز به روز به این بدهی افزوده 

می شود و بدهی روی بدهی تلنبار می شود.
چرا باشگاهی که صاحبان اصلی اش شهدای گرانقدر همدان است 
بایــد این روزها به عنوان یکی از بدحق و حســاب ترین تیم ها در 
کشور شناخته شود و مدیرانی که امروز دایه های مهربان تر از مادر 
هســتند به جای پرداخت حق الناس به مردم، به دنبال شو تبلیغاتی 

برای خرید امتیاز لیگ باالتر هستند.
امیدواریم برای یکبار هم که شده درست فکر کنیم فردای قیامت را 
هم در نظر گرفته و تنها برای رضای خداوند کار کنیم، زیرا خداوند 

از حق الناس گذشت نخواهد کرد.
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پیشخوان
مدیر کل ورزش و جوانان استان :

نباید ازظرفیتهای توریسم ورزشی
 استان غافل شد

   مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان در حاشــیه بازدیــد 
از دوره مربیگــری ورزش ســوارکاری کــه در مرکــز آمــوزش فنــی 
حرفــه ای در حــال برگــزاری اســت از امکانــات و ظرفیتهــای 
و  گردشــگري،هتلداري  تخصصــي  هــاي  دپارتمــان  مجموعــه 

ــرد . ــد ک ــه بازدی ــات تغذی خدم

ورزش  پیونــد   : گفــت  بازدیــد  ایــن  در  جهانشــیر  محســن 
ــد  ــل ش ــتی از آن غاف ــه نبایس ــت ک ــه ایس ــگری مقول و گردش
ــد  ــتان خواه ــد در اس ــدار و مول ــتغال پای ــژه در اش ــش وی و نق
ــدان در  ــتان هم ــی اس ــم ورزش ــای توریس ــت ه ــت . ظرفی داش
ــوردی ،  ــنگ ن ــی ، س ــوه پیمای ــوردی و ک ــای کوهن ــوزه ه ح
اســکی بــرف و چمــن ، ســوارکاری ، قایقرانــی ، اتومبیــل رانــی 
، دوچرخــه ســواری کوهســتان و جــاده و زیرســاختهای اســتان 
می توانــد موجــب هــم افزائــی و بهــره گیــری از ظرفیتهــای 
ــن  ــالت بی ــاد تعام ــت ایج ــتان و فرص ــی در اس ــم ورزش توریس

ــم  ــه اقلی ــه ب ــا توج ــه ب ــایه و منطق ــورهای همس ــا کش ــی ب الملل
ــش  ــش از پی ــک مناســب اســتان را بی مناســب و شــرایط ژئوپلتی

ــم آورد.  فراه
ــگری در  ــی گردش ــای تخصص ــمن ه ــش س ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــوزه  ــن ح ــگ در ای ــاط تنگاتن ــاد ارتب ــرایط ایج ــان ش ــوزه جوان ح
ــش از  ــا پی ــرد ت ــدواری ک ــراز امی ــرار داد و اب ــه ق ــورد توج را م
ــای  ــی روزه ــگری و ط ــی گردش ــی تخصص ــز آموزش ــاح مرک افتت
ــم  ــوزه توریس ــکاری در ح ــه هم ــم نام ــد تفاه ــات عق آیندهموجب
ــود. ــم ش ــدان فراه ــتان هم ــان اس ــای جوان ــمن ه ــا س ــی ب ورزش

مسابقات دوستانه 
بسکتبال در همدان

 مسابقه دوستانه بسکتبال به مناسبت 
هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار 
شد.یک مســابقات دوستانه بسکتبال به 
مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر 
بین تیم های جوانان و نوجوانان در سالن 
تختی به میزبانی شهرستان همدان برگزار 
شــددر پایان این رقابتها تیم بســکتبال 
جوانان با نتیجــه5۷ بر ۲5 در مقابل تیم 

نوجوانان سالن تختی به پیروزی رسید.

ستاد ساماندهی امور 
جوانان و شورای ورزش 

همگانی استان برگزار 
می شود

 نخســتین جلسه شــورای ورزش 
همگانی استان و ســتاد ساماندهی امور 
جوانان امروز چهارشنبه در سالن جلسات 

استانداری همدان برگزار می شود.
مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان با 
اعالم این مطلب گفت: بررسی اساسنامه 
شــورای ورزش همگانی استان همدان 
، اتعامــل بیــن اداره ورزش و جوانان و 
آمــوزش و پرورش در رابطه با فضاهای 
ورزشــی و اوقات فراغت، ارائه گزارش 
کمیته تخصصی بانوان از دستور کارهای 
ســتاد ســاماندهی امور جوانان اســتان 
خواهد بود.محســن جهانشــیر تصریح 
کرد: ارائه گزارش و بررسی برنامه های 
هیأت اندیشه ورزان، ارائه طرح و بررسی 
اعتبارات اوقــات فراغت، گزارش هفته 
جوان و هشــتمین گردهمایی معاونین 
سراسر کشور از دســتور کارهای ستاد 
ساماندهی امور جوانان استان خواهد بود.

استقبال از مدال آوران 
جودو کار تویسرکانی

 مراســم اســتقبال از جــودو کاران 
تویســرکانی در اداره ورزش و جوانان 

اغین شهرستان برگزار شد.
حامــد نــوروزی و علی نــوروزی دو 
ورزشکار تویســرکانی که در مسابقات 
کشوری کاتا در سبک ناگه نوکاتا در قالب 
تیم همدان موفق به کســب مقام نایب 
قهرمانی کشور شــده بودند روز گذشته 
در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان 
تویسرکان مورد استقبال قرار گرفتند. در 
مراسم اســتقبال کارمندان اداره ورزش 
و جوانان تویســرکان و جامعه ورزش 

شهرستان تویسرکان حضور داشتند.

درخشش بانوان دونده 
همدانی در قهرمانی کشور

 بانوان دونده این استان در مسابقات 
دوومیدانی نوجوانان دختر کشور خوش 

درخشیدند.
دبیر هیأت دو ومیدانی اســتان با اعالم 
این خبــر گفت: مســابقات دوومیدانی 
بانوان نوجوان ایران به میزبانی شهرکرد 
و شلمزار با حضور ۲۲0 ورزشکار در ۱0 

ماده ورزشی پیگیری می شود.
مسعود بنوان اضافه کرد: در ماده پرتاب 
وزنه زهرا بختیاری از همدان به مدال طال 
دســت یافت ضمن اینکه این ورزشکار 
همدانی در ماده پرتاب دیسک نیز سوم 
شد.در ماده دوی سه هزار متر نیز فاطمه 

چناری از همدان بر سکوی دوم ایستاد.
هم اکنون حدود هفت هــزار دونده در 
رده های ســنی مختلف در سطح استان 

همدان فعالیت دارند.

آگهــی تغییــرات اتحادیــه صنــف تزئینــات داخلــی ســاختمان شهرســتان همــدان 
موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت 622 و شناســه ملــی 14004701828 بــه اســتناد 
ــورخ  ــه 98/7589م ــتناد نام ــورخ 1397/12/19و باس ــنامه م ــق اساس ــه مطاب صورتجلس
ــماره  ــه ش ــه ب ــدان و نام ــتان هم ــارت اس ــدن و تج ــت مع ــازمان صنع 98/02/23 س
ــاق اصنــاف اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ  98/26/2663 مــورخ 98/02/24 ات

شــد : 
1 - اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب گردیدنــد: 
ــأت  ــه ســمت رئیــس هی ــی 3875041496 ب ــه شــماره مل ــی راد ب ــای محســن رضای آق
ــب  ــمت نای ــه س ــی 0040628418 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــل بهرام ــای خلی ــره آق مدی
ــی  ــماره مل ــه ش ــی راد ب ــم رضائ ــای کاظ ــره آق ــأت مدی ــره اول هی ــأت مدی ــس هی رئی
ــی  ــین محب ــای حس ــره آق ــأت مدی ــس دوم هی ــب رئی ــمت نای ــه س 3874586804 ب
ــره  ــأت مدی ــو هی ــه دار و عض ــمت خزان ــه س ــی 3874501809 ب ــماره مل ــه ش ــد ب امی
ــو  ــر و عض ــمت دبی ــه س ــی 3874535304 ب ــماره مل ــه ش ــا ب ــا عصاریه ــای علیرض آق
هیــأت مدیــره آقایــان عبــاس نــادری عزیــز بــه شــماره ملــی 3871805823 و بهــروز 
خســروانجم بــه شــماره ملــی 3875427491 بعنــوان اعضــا علــی البــدل هیــأت مدیــره

ــازرس اصلــی  ــه عنــوان ب ــه شــماره ملــی 3874639452 ب  2 - آقــای رضــا جعفــری ب
، آقــای حمیدرضــا مســلمی بــه شــماره ملــی 3873341476 بــه عنــوان بــازرس علــی 

البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد
.)517722(

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

آگهــی تغییــرات شــرکت نویــد الونــد شــیمی غــرب شــرکت تعاونــی بــه 
ــه  ــه اســتناد صورتجلس ــی 10861097470 ب شــماره ثبــت 386 و شناســه مل
ــه  ــاس نام ــر اس ــورخ 1397/11/25 و ب ــالیانه م ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون  اداره   1398/01/10 مــورخ  شــماره 23/06 

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــدآباد تصمیم ــتان اس شهرس
ــاب  ــل انتخ ــرار ذی ــه ق ــال ب ــدت 3 س ــرای م ــره ب ــأت مدی ــاء هی 1 - اعض
گردیدنــد: آقــای سیداســماعیل کمونــه بــه شــماره ملــی 4010152834 آقــای 
مهــدی عابــدی بــه شــماره ملــی 3875358759 خانــم ســکینه توکلــی بــه 
ــم لیــال مظاهــری  ــه ســمت اعضــای اصلــی خان شــماره ملــی 4011463401 ب
بــه شــماره ملــی 3875927931 وآقــای ادریــس طهماســبی فــرا بــه شــماره 

ملــی 3872922386 بــه ســمت اعضــاء علــی البــدل 
ــمت  ــه س ــی 3875922311 ب ــماره مل ــه ش ــدی ب ــم عاب ــان میث 2 - آقای
ــی 3860330632  ــماره مل ــه ش ــدی ب ــر عاب ــی اصغ ــی و عل ــازرس اصل ب
ــی انتخــاب  ــرای مــدت یــک ســال مال ــی البــدل ب ــازرس عل ــه ســمت ب ب

ــد.  گردیدن
)517725(

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

ــه  ــج تپ ــه گن ــنه مهدی ــرض الحس ــدوق ق ــرکت صن ــرات ش ــی تغیی آگه
ــی 10861890094  ــه شــماره ثبــت 15 و شناســه مل ــر تجــاری ب موسســه غی
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1397/09/30و برابــر 
ــران  ــالمی ای ــاد اس ــازمان اقتص ــورخ 1397/12/18 س ــماره 2015 م ــه ش نام

ــد: ــل اتخــاذ ش تصمیمــات ذی
ــاب  ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــأت مدی ــای هی  1 - اعض
گردیدنــد: محمدعلــی صالحــی پیمــان باکدملــی 4050857650 عضــو اصلــی 
تقــی شــیری باکدملــی 4050851776 عضــو اصلــی خیرالــه بابائــی باکدملــی 
4051714837 عضــو اصلــی حســین قاســمی بــا کدملــی4050858339 عضــو 
اصلــی حســن فرهــادی باکدملــی 4050858487 عضــو اصلــی علــی صالحــی 
ــا  ــی ب ــی حبیب ــدل قربانعل ــی الب ــو عل ــی 4051716058 عض ــد مل ــر باک بصی
ــرای  ــرکت ب ــان ش ــدل 2 - بازرس ــی الب ــو عل ــی 4050852837 عض کدمل
مــدت یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد: نادعلــی دهقانــی 
ــی  ــی باکدمل ــد بابائ ــی احم ــازرس اصل ــمت ب ــه س ــی 4050855471 ب باکدمل
4050860041 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل 3 - تــراز و بیــالن منتهــی بــه 

ســال مالــی 96 مــورد تصویــب قــرار گرفــت. 
)517736(

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

ــه  ــج تپ ــه گن ــنه مهدی ــرض الحس ــدوق ق ــرکت صن ــرات ش ــی تغیی آگه
ــی 10861890094  ــه شــماره ثبــت 15 و شناســه مل ــر تجــاری ب موسســه غی
ــه  ــر نام ــورخ 1397/10/06 و براب ــره م ــأت مدی ــه هی ــتناد صورتجلس ــه اس ب
شــماره 2014 مــورخ 1397/12/18 ســازمان اقتصــاد اســالمی ایــران تصمیمــات 

ذیــل اتخــاذ شــد: 
1 - ســمت اعضــای هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد: محمدعلــی 
صالحــی پیمــان باکدملــی 4050857650 عضــو اصلــی و رئیــس هیــأت مدیــره 
ــأت  ــس هی ــب رئی ــی و نای ــو اصل ــی 4050851776 عض ــیری باکدمل ــی ش تق
ــل  ــی و مدیرعام ــو اصل ــی 4051714837 عض ــی باکدمل ــه بابائ ــره خیرال مدی
ــی و قائــم مقــام  ــمی باکدملــی 4050858339 عضــو اصل ــین قاس حس

ــی  ــو اصل ــی 4050858487 عض ــادی باکدمل ــن فره ــل حس مدیرعام
ــا  ــدآور ب ــادار و تعه ــناد و اوراق به ــه اس ــاء :کلی ــق امض ــدگان ح 2 - دارن
ــام  ــم مق ــا قائ ــس ی ــب رئی ــره و نائ ــأت مدی ــس هی ــل، رئی ــای مدیرعام امض
ــای  ــا امض ــات اداری ب ــد و مکاتب ــی باش ــر م ــدوق معتب ــر صن ــا مه ــراه ب هم

ــت.  ــر اس ــدوق معتب ــر صن ــل و مه مدیرعام
)517737( 

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

 دوره مربیگری عملی ورزش سوارکاری 
به میزبانی استان همدان بعنوان پایلوت غرب 
و شمال غرب کشــور و با حضور 4۳ مربی 
از اســتان های مختلف کشور در همدان آغاز 

به کار کرد 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان در آغاز به 
کار این کالس گفت : آنچه مسلم است توجه 
ویژه حوزه ورزش استان به گسترش آموزش 
در تمامی ســطوح و ارتقاء ســطح علمی و 
تخصصی مربیان و داوران و شیوه های نوین 
مدیریت ورزشی خواهد بود و از این مقوله در 

هر مرحله ای حمایت خواهیم کرد.
 محسن جهانشــیرگفت : آنچه بعنوان اخالق 
حرفه ای مربیگری بایســتی مورد توجه قرار 
بگیرد ، پرورش و تربیت ورزشکارانی است 
که در سطحی باالتر از دوران حرفه ای مربی 
، تواناییهای خود را نمایش دهند و این نقطه 

اعتالی کار یک مربی است.
  رئیس هیأت ورزشی سوارکاری نیز در جمع 
مربیان شرکت کننده در دوره مربیگری عملی 
ورزش ســوارکاری ضمن قدردانی از توجه 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان همدان و 
حمایتهای ماههای اخیر از ورزش سوارکاری 
و صنعت اسب با اشاره به جایگاه علم آموزی 
و هنــر آموزی در کنار تخصص ، به فلســفه 
آموزش و یادگیری اشاره کرد و گفت : رشته 
باریک حد فاصل آموزش و یادگیری ، تغییر 
رفتــار اســت و اگر یک مربــی ، آموزگار و 
معلم با شــیوه ای نوین به آموزش پرداخت 
و موجب تغییر رفتار را در نزد ورزشــکار و 
هنرآموز پدید آورد ، آنــگاه اثری ماندگار را 

خلق خواهد کرد.
  ســید وحیدبرقعــی  افــزود: الزم بذکر 
اســت با برنامه ریزی و اعالم فدراســیون 

استان همدان  سوارکاری هیأت سوارکاری 
بعنوان پایلوت آموزشــی رشته سوارکاری 
غرب کشــور انتخــاب و در این دوره 4۳ 
مربی از اســتانهای بوشهر ، تهران ، زنجان 
، قزوین ، کرمانشــاه ، کردستان ، لرستان ، 
مازندران و همدان کــه آزمون ورودی را 
نامه آموزشــی فدراســیون  با آیین  مطابق 
بودند مجوز حضور  ســوارکاری گذرانده 
در دوره های آموزشــی تئــوری و عملی 
و کلینیک مربی گــری به مدت 4 روز )۹ 
تا ۱۲تیرمــاه ۱۳۹8( در مرکز آموزش فنی 
و حرفه ای ، باشــگاه سوارکاری آذرخش 
و مرکز ســوارکاری تولید و پرورش اسب 
اویســینا و زیرنظر مدرســین فدراســیون 
اداره کل ورزش  با همکاری  سوارکاری و 
و جوانان و هیأت ورزشــی ســوارکاری 

استان همدان را خواهند داشت.

آغاز دوره مربیگری عملی 
سوارکاری در همدان

 رئیــس هیأت نجات غریــق و غواصی 
همــدان از اجرای طرح تشــدید نظارت بر 
استخر های شــنای همدان خبر داد و گفت: 
هیأت غواصی و نجات غریق استان با همکاری 
بهداشت بر کیفیت آب تمام استخرهای دارای 

مجوز، نظارت فنی و مستمر دارد.
ســیروس سوریان با اشــاره به اجرای طرح 
تشدید بازرسی از استخرهای همدان به فارس 
گفت: با آغاز فصل تابستان و افزایش شنا در 
استخرها، هیأت نجات غریق و غواصی استان 
همدان به صورت مســتمر بازرسی خود را 

ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: خوشبختانه بازرسی های اولیه 
نشان از این مهم دارد که استخرهای همدان 
مشکلی از لحاظ رعایت بهداشت و سالمت 

کارکنان ندارند.
رئیــس هیــأت نجــات غریــق و غواصی 
همدان بیان کــرد: در ایــن بازدیدها عالوه 
P اســتخرها، نحوه  H بر اندازه گیری کلر و 
تصفیــه کردن آب، گندزدایــی، نحوه تنظیم 
نور استخر، نحوه حضور ناجیان و برگه های 
آمادگــی ناجیان غریق مــورد نظارت دقیق 
قرار گرفت و خوشــبختانه همه آنها از نظر 

رعایت استانداردها و 
بهداشت در وضعیت 

خوبی قرار داشتند.
کــرد:  تأکیــد  وی 
آبی  اماکن  بازرســی 
بر اساس استانداردها 
و به طــور جامع در 
ســه بخــش ایمنی، 
بهداشــتی و مراقبتی 
بازرســان  توســط 

صورت می گیرد که موارد و مشکالت مشهود 
به منظور اصالح امور بــه اداره کل گزارش 

می شود.
سوریان تصریح کرد: استخرهای شنا به منظور 
مراقبت از جان شناگران باید استاندارد تعداد 
منجیــان غریق را به جــد رعایت کنند زیرا 
تعداد منجیان غریق با توجه به ابعاد اســتخر 
و پذیرش شــناگر، تعیین می شود و مدیران 

استخرها موظف به رعایت هستند.
وی یادآور شــد: نظارت و بازرســی یکی 
از مهمترین وظایــف واحدهای مدیریتی و 
نظارتی اســت که منجر به بهبود عملکرد و 

کاهش آسیب ها می شود.

رئیــس هیأت نجــات غریــق و غواصی 
همدان خاطرنشــان کرد: واحد بازرسی و 
رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش در 
این خصوص آمادگی دارد پس از دریافت 
گزارش ها و مســتندات بازرســان هیأت، 
نســبت به اخطار نهایی بــه مدیران مکان 

مورد نظر اقدام کند.
وی گفت: مســئوالن و متولیان استخرهای 
شــنا در بازرسی های صورت گرفته نهایت 
همکاری را با بازرســان اداره کل ورزش 
اســتان و هیأت نجات غریــق و غواصی 
در راســتای ارتقای سطح کیفی اماکن آبی 

همدان داشتند.

نظارت بر استخرهای همدان تشدید می شود
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گرمایش زمین از حد هشدار گذشت
 یک مطالعه جدید نشان می دهد میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
توسط نیروگاهها و خودروهایی که تا به امروز در جهان به کار گرفته 
شــده اند تا بدان حد زیاد اســت که گرمایش زمین را از حد هشدار 

گذرانده اند.
به گزارش مهر، بر اســاس توافقنامه پاریس که در سال ۲0۱5 منعقد 
شــد، کشورها باید تالش کنند تا گرمایش زمین تا سال ۲۱00 از ۱.5 
درجه سانتیگراد فراتر نرود تا خطراتی همچون وقوع توفان های شدید، 
باال آمدن سطح آب دریاها و به نابودی کشیده شدن کشاورزی و غیره 

کاهش یابد.
امــا تالش های انجام شــده در این زمینه کافی نبــوده و پیش بینی ها 

حاکیست دمای کره زمین تا سال ۲۱00 سه درجه گرم تر می شود.

تولید هلیکوپتر 8 پره مسابقه ای 
با سرعت 200 کیلومتر در ساعت

 یک شــرکت اســترالیایی از تولید هلیکوپتر هشت پره مسابقه ای 
سرنشــین دار خبر داده که می تواند با سرعت ۲00 کیلومتر در ساعت 

در هوا حرکت کند.
A که ایراسپیدر  l a u d a به گزارش نیواطلس، محصول تازه شــرکت 
نام دارد، دارای چهار بازو است که بر روی هر یک دو پره نصب شده 

است. قرار است این محصول در سال ۲0۲0 به بازار بیاید.
تالش برای طراحی این پرنده منحصر به فرد از هشــت ماه قبل آغاز 
شده و شکل خاص آن حرکت سریع ایراسپیدر را در آسمان با حداقل 

مشکل و کمترین میزان اصطکاک با هوا ممکن می کند.
طول ایراسپیدر 4 متر و عرض آن در حدود ۳.5 متر است. 

گلکسی نوت 10 در 2 نسخه رونمایی می شود
 سامســونگ در ۷ آگوست از موبایل گلکسی نوت ۱0 رونمایی می 
کند. طبق گزارش ها این موبایل در دو نسخه و با نمایشگرهای 6.۳ و 6.8 
اینچی عرضه می شود که نسخه با نمایشگر بزرگتر مجهز به 5G است. 
به گزارش مهر، سامســونگ اعالم کرد دومین رویداد جعبه گشایی خود 
در ســال جاری را در ۷ آگوست امسال در نیویورک برگزار می کند. این 
شرکت هنوز اعالم نکرده چه محصولی رونمایی می شود، اما تصاویری 
از یک قلم منتشر کرده است. به گفته کارشناسان این تصاویر حاکی از آن 
است که احتماالً سامسونگ گلکسی نوت ۱0 را در این رویداد رونمایی 
می کند.طبق شایعات مختلف ویژگی های گلکسی اس ۱0 مانند بریدگی 
دوربین سلفی در قسمت مرکزی باالی نمایشگر، اسکنر اثر انگشت زیر 

نمایشگر در موبایل گلکسی نوت ۱0 نیز وجود خواهد داشت.

هوش مصنوعی هیجان مسابقات تنیس را 
ثبت می کند!

 پژوهشگران انگلیسی تصمیم دارند برای ثبت لحظات هیجان  انگیز 
بازیکنان و تماشاگران مسابقات تنیس، از هوش مصنوعی استفاده کنند.
 ،)W i m b l e d o n به گزارش ایسنا ، مســابقات تنیس "ویمبلدون")
یکی از مســابقات مهم و پرطرفدار در انگلستان است که هر سال از 
آخرین دوشنبه ماه ژوئن تا نخستین تعطیالت آخر هفته ماه ژوئیه در 
حاشیه جنوب غربی لندن برگزار می شود. شرکت کنندگان بسیاری، هر 
ســال در این مسابقات به رقابت با یکدیگر می پردازند و طبیعی است 

که احساسات گوناگونی بروز دهند.
پژوهشگران انگلیسی تصمیم گرفته اند که امسال در این مسابقات، از 

فناوری هوش مصنوعی استفاده کنند.

واکمن چهل ساله شد
 ســونی با تولید واکمن در اول جوالی سال ۱۹۷۹ تحولی اساسی 
در زمینه دسترسی به موســیقی ایجاد کرد تا عموم مردم برای گوش 
کردن به محتوای صوتی مجبور نباشــند مدتی طوالنی در یک مکان 

به سر برند.
به گزارش مهر ، نخستین واکمن سونی برای گوش کردن به موسیقی 
– ال ۲ نام داشــت که تحولی اساسی در  در حین حرکت تی پی اس 
دنیای فناوری به وجود آورد و با استقبال قابل توجهی نیز مواجه شد.

پیش از این رادیوهای کوچک و قابل حمل ترانزیســتوری به بازار 
آمــده بودند، اما با عرضــه واکمن بود که افراد امــکان یافتند برای 
نخستین بار محتوایی که دوست دارند به آن گوش دهند را خودشان 

انتخاب کنند.

گردشگران خارجی درباره ایران 
چه می گویند؟

 معاون گردشــگری از تهیه »طرح سامان دهی 
گردشــگران انفرادی« در کمیسیون ارتقاء امنیت 
گردشــگران خارجی خبر داد.به گزارش ایســنا، 
پس از برجام با آرام شــدن فضای سیاســی علیه 
ایــران، حجم گردشــگرانی که خــارج از تور و 
انفرادی مســافرت می کننــد در ایران نیز افزایش 
یافت. آمــار دقیقــی از تعداد گردشــگرانی که 
خانوادگــی و یا انفرادی خــارج از نظام آژانس 
مســافرتی به ایران سفر کرده اند، در دست نیست 
اما آژانس های مســافرتی کشــورمان تغییر سلیقه 
در شیوه ســفر گردشــگران خارجی به ایران را 
بــا توجه به کاهــش هزینه های خدمــات ریالی 
در ازای ارز خارجــی، در چند ســال اخیر تایید 

کرده اند.
ایــن موج کوچک که ایران را در زمره کشــورهای 
جــذاب برای ســفر ارزان و بک پکری قــرار داده، 
اما هشــدارهایی را در داخل کشــور مبنی بر این که 
گردشــگری ایران به ســمت مفت و ارزان فروشی 

می رود، در پی داشت.
از سوی دیگر شرایط آسان سفر برای این گردشگران 
به ویژه پس از حذف فرایند طوالنی و سخت دریافت 
ویــزای ایــران و جایگزینی ویــزای فرودگاهی و 
الکترونیکی، بدون پیش نیاز تامین مالی، بلیت رفت 
و برگشــت و یا تاییدیــه رزرو )ووچر( اقامتگاه در 
برابر سخت گیری هایی که برای سفر اتباع ایرانی به 
سایر کشورها می شــود، اعتراض هایی را برانگیخته 

است.
ولی تیموری ـ معاون گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری ـ پیرو این 
اعتراض ها و با افزایش ســفر گردشگران ارزان، 
انفرادی و بک پکرها )کوله گردها( در ســال های 
اخیر به ایســنا گفت: درنظر بگیریم که سفر این 
گردشــگران به ایران در چند ســال گذشته که با 
انتشــار فیلم هــا و تصاویری زیبــا، خالف آنچه 
رســانه های غربی علیــه ایران منتشــر کرده اند، 
همراه بوده است و فضا را به نفع کشور ما مثبت 
کرده است. با این وجود برای این که گردشگران 
خارجی در یک فرایند برنامه ریزی شده به کشور 
وارد شود و خدمات دریافت کنند، در کمیسیون 
اعضای  امنیت گردشــگران خارجــی که  ارتقاء 
آن متشــکل از نماینــدگان وزارت امور خارجه، 
وزارت کشــور، نیروی انتظامی و سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســت، 
طرحی به منظور ســامان دهی گردشگران انفرادی 
درحال پیگیری اســت که پس از تصویب در این 

کمیسیون، اجرا خواهد شد.
این  به  وی اضافه کرد: قرار شــده ســامانه ای 
منظــور راه انــدازی شــود که گردشــگر پیش 
از دریافــت ویــزا، اطالعــات به اقامتــگاه یا 
تاییدیه رزرو، مســیر ســفر و شــخص  همان 
دعوت کننــده را مشــخص کند تــا ویزا بر آن 
ایرانی ها  اساس صادر شود، همانند شیوه ای که 
به خارج از کشور ســفر می کنند و باید ووچر 
هتل، بلیت رفت و برگشــت و مقصد مشخص 
البته این شرایط  و تامین مالی داشــته باشــند. 
به معنی ســخت کردن ســفر نیست، بلکه برای 
ســامان دهی خدمات براســاس نیاز مســافر و 

مشــخص شدن آمار این نوع سفرها است.
تیموری گفت: این سامانه که سعی شده در طراحی 
آن دغدغه فعاالن گردشــگری مدنظر قرار داده شده 
اســت، با هماهنگــی وزارتخانه ها و دســتگاه های 

مرتبط، بزودی راه اندازی خواهد شد.

پیشانی گردشگری همدان کماکان »بی زیرساخت«
 »گنجنامه« را دریابید

 با وجود ورود شــهرداری و ایجاد طرح های ساماندهی در گنجنامه، 
وجود نامنظم دستفروشان در حوالی این منطقه گردشگری به ویژه عرضه 

کنندگان قلیان به یک قصه ادامه دار تبدیل شده است.
چند ســالی است ساماندهی فضای گردشــگری گنجنامه در دستور کار 
شــهرداری و شورای شــهر قرار گرفته اما گویا تقدیر حل شدن در  این 
موضوع مقدر نمیشود  . »گنجنامه« به عنوان یکی از خوش آب و هواترین 
نقاط دیدنی همدان در ایام تابســتان میزبان بسیاری از گردشگران و مردم 
شهر همدان است که برای بهره مندی از این هوای خنک و دلپذیر در این 

مکان حضور می یابند. 
گنجنامه منطقه ای بکر با آب و هوایی مطبوع اســت و میزبان بســیاری 
از شــهروندان و مســافران، این حضور در روزهای تعطیل به اوج خود 
می رســد اما ترافیک و نبود زیرساخت در آن آزاردهنده شده و هنوز هم 
تدبیری برای حل آن نشده است.به گزارش فارس ، تاکنون بارها از منطقه 
گردشــگری گنجنامه و آب و هوای مطبوع و خنک این مجموعه بکر و 
بی نظیر گفته ایم اما سال هاســت با وجودی که یکی از پررفت و آمدترین 
نقاط برای گردشگران است، بدون زیرساختی که باید داشته باشد روزگار 

می گذراند.
مسیر پرپیچ و خم و جاده باریک این منطقه خود باید از سوی متولیان امر 
مناسب سازی شود، درخواستی که از سوی شهروندان و گردشگران مطرح 
شــده و می شود.در ایام پیک مســافر بوی لنت ناشی از ترافیک سنگین 
این منطقه اذیت کننده است و مسافران باید ۳0 دقیقه تا یک ساعت برای 

رسیدن به گنجنامه در این جاده معطل شوند.
پیش بینی مسیر برگشت برای گنجنامه یکی از ضرورت های گردشگری 
همدان اســت که سال هاســت همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند زیرا 
در ایام پیک رفت و آمد خودروهای امدادی نیز با مشکل مواجه می شود 
اما همچنان این موضوع بدون توجه کنار گذاشته شده است.جالب آنکه 
همواره از تامین زیرساخت های گردشگری برای همدان گفته می شود اما 
چرا در عمل به وعده ها و تامین زیرساخت ها لنگ می زنیم و یک پروژه و 

یا ایده سال ها باید منتظر عملیاتی شدن باشد؟
مدیرعامل دهکده تفریحی و توریستی گنجنامه در این زمینه ضمن ابراز 
گالیه از وضعیت مسیر گردشگری گنجنامه به فارس  اظهار کرد: متولیان 
میراث فرهنگی، معاون عمرانی اســتاندار و ســایر متولیان فکری برای 
گردشگری و زیرساخت های آن کنند، زیرا در مواقع پیک مسافر مشکل 

زیادی در این مسیر  وجود دارد.
سعید ترابیان با اشاره به اینکه نبود زیرساخت ها موجب ایجاد نارضایتی 
گردشگران می شود بیان کرد: زیرساخت های گردشگری خیلی مهم است 

و باید به این موضوع چه از طریق رسانه ها و چه مسئوالن توجه شود.
وی خاطرنشــان کرد: مسیر گنجنامه و نبود یک مسیر مجزای برگشت و 
میدان گنجنامه بسیار معضل بزرگی هستند که باید شهرداری و راهداری 

این وضعیت را تسهیل کنند.
مدیرعامل دهکده تفریحی و توریستی گنجنامه با بیان اینکه دهکده فاقد 
خط ثابت تلفن اســت افزود: مشــکل فاضالب دهکده نیز حل نشده و 
با وجود هزینه زیاد، اما باز جوابگو نیســت. وی با بیان اینکه ســال قبل 
۱5 درصد کاهش مســافر در تابستان داشــتیم افزود: اینکه در ایام پیک 
شــاهد حضور مسافران زیادی در همدان هستیم درست است اما با نبود 
زیرساخت ســود زیادی عاید ما نمی شــود، بنابراین باید راه چاره ای از 

مسئوالن صورت گیرد.
یکی از کارگران ضمن ابراز تأسف برای کسانی که طبیعت زیبا را با زباله 
زشــت می کنند، گفت: دیگر کار از فرهنگ سازی گذشته و امیدی برای 
تغییر این روند نیست. وی در حالی که خیلی سریع در حال جمع کردن 
زباله های این محوطه بود، اظهار کرد: روزانه بیش از ۱00 کیسه بزرگ زباله 

از این منطقه جمع آوری می شود اما آنچنان به نظر نمی آید.
این کارگر شــهرداری یادآور شــد: ۹0 درصد زباله هایی که جمع آوری 
می شــود برای محیط زیســت زیان آور اســت و به مرور در دل طبیعت 
بازیافت نمی شود که همین امر باعث شده اهتمام بیشتری به جمع شدن 

آن از طبیعت کنیم.
اما از همه این مســائل که بگذریم، هر روز بر تعداد این دست فروشــان 
افزوده می شود و دیگر بسیاری از آنها جایی برای استقرار ندارند، این افراد 
تا مسیر ورودی به پارکینگ نیز پیش رفته اند که بساط آنها عالوه بر اخالل 

در ورود خودروها، امنیت خود فروشندگان را نیز به خطر انداخته است.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

سه چیزند که هرکس به یکی از آن ها گرفتار شود ، مرگ را آرزو می کند : فقر دنباله دار ، برباد 
رفتگی ناموس ، چیرگِی دشمن .       

تحف العقول : 318

■ دوبیتي:
همایی کی به هر بوم و بر آیو غم عشق تو کی بر هر سر آیو  

که خور اول به کهساران بر آیو زعشقت سرفرازان کامیابند  
باباطاهر

 ششــمین کنفرانــس بیــن المللــی ثبت های 
زنجیره ای در مســیر جاده ابریشم با رویکرد ویژه 
گردشــگری با تالش کمیســیون ملی یونسکو در 

ایران در همدان برگزار خواهد شد.
جلســه هم اندیشــی بررســی برپایی ششــمین 
کنفرانــس بیــن المللی ثبت هــای زنجیره ای در 
مســیر جاده ابریشم با رویکرد ویژه گردشگری در 
اســتان همدان با حضور حجت ا... ایوبی دبیرکل 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران، امیر روشن بخش 
معاون ارتباطات و مشــارکت ها و سرپرست گروه 
ارتباطات کمیســیون ملی یونســکو، بهمن نامور 
مطلق مدیر گروه فرهنگ کمیســیون ملی یونسکو، 
ســمانه زمانی مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی 
کمیسیون ملی یونسکو، الهه عطایی معاون فرهنگی 
کمیســیون ملی یونسکو، آرش امینی مدیرکل امور 
بین الملل و حوزه ریاست کمیسیون ملی یونسکو، 
عباس صوفی شهردار همدان، محمود عراقی معاون 
استاندار همدان و کامران گردان رئیس شورای شهر 

همدان برگزار شد.
امیر روشــن بخش معاون ارتباطات و مشارکت ها 
و سرپرست گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو 
در ابتدای این مراســم با بیــان اینکه کنفرانس راه 
ابریشــم از اول تا ۹ مهر امســال برگزار می شود 
یادآور شــد: برگزاری کارگاه گفــت و گوی بین 
مذاهب و گفت و گوی بین فرهنگی در کشورهای 
مســیر جاده ابریشــم، دومین کنفرانس بین المللی 
معنویت در مسیر جاده ابریشــم، کنفرانس ساالنه 
رابط های ملی جاده ابریشــم از جمله دیگر برنامه 
هایی اســت که در قالب کنفرانس بین المللی راه 

ابریشم برگزار خواهد شد.
معاون ارتباطات و مشــارکت ها و سرپرست گروه 
ارتباطات کمیسیون ملی یونســکو، تاکید کرد: در 
این کنفرانس همچنین شــاهد برپایی جشــنواره 
صلح نوشــته های جاده ابریشم، مجمع شهرداران 

شهرهای محور جاده ابریشم خواهیم بود.
روشــن بخش همچنین از برپایی اجالس جهانی 
اصالح الگوی مدیریت تقاضــا و مصرف آب در 
کنفرانس بین المللی راه ابریشــم خبر داد و تاکید 
کرد که برپایــی هرچه بهتر این رویــداد با توجه 
به حضــور 60 میهمان بیــن المللی بــا توجه به 
هدفگذاری بر توســعه گردشگری شهر همدان از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
حجت ا... ایوبی دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو 
در ایران نیز در این جلســه تاکیــد کرد: در بحث 
جاده ابریشــم رقابت شــدیدی بین کشــورهای 
مختلف وجود دارد و در ســال های اخیر کشــور 
چین در این زمینه موفق بوده و چند ســال اســت 
این کشور بسیاری از پروژه هایش را با برند جاده 
ابریشــم مطرح می کند؛ حتی بسیاری از موسسات 
فیلمسازی برای گرفتن اعتبار از دولت از این برند 

استفاده می کنند.

وی ادامه داد: کشــورهای دیگر نیز از جاده ابریشم 
برای توسعه شــهرها و ایجاد گردشگری و رونق 
استفاده می کنند به همین دلیل در یونسکو بخشی 

ویژه بنام جاده ابریشم ایجاد شده است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به 
میزبانی برخی کشورها از جمله چین، اسپانیا، عمان 
و ازبکستان از کنفرانس ملی راه ابریشم و دشواری 
در گرفتــن میزبانی این رویداد توضیح داد: مراحل 
متعددی طی شد تا در نهایت میزبانی اجالس بین 

المللی راه ابریشم به ایران رسید.
ایوبی ادامه داد: در داخل کشور همت برای گرفتن 
ایــن میزبانی ها وجود نــدارد و معتقدم ایران می 
تواند بــا توجه به امکانات شــهرهای مختلف در 

زمینه جاده ابریشم حرف های مهمی بزند.
وی با اشــاره بــه برگزاری برنامه هــای مهم بین 
المللی در کنار اجالس راه ابریشم از جمله دومین 
اجالس کنفرانس بین المللی مسیر معنویت و گفت 
وگوی ادیان در جاده ابریشــم یادآور شد: نخستین 
جشنواره صلح نوشته های جاده ابریشم با حضور 
کشــورهای صاحب خوشنویســی از جمله ایران، 
چین، کــره جنوبی و ژاپن برگزار خواهد شــد و 
این کشورها جشنواره خوشنویسی خود را برگزار 

خواهند کرد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: این 
پروژه مهم و بین المللی اســت و افراد برجسته و 
شــخصیت های علمی در آن حاضر خواهند شد و 
دفتر منطقه ای بخش جاده ابریشــم و همه ما برای 
برپایی این کنفرانس در کنار استان همدان هستیم.

عباس صوفی شــهردار همدان نیز در این جلســه 
اظهار داشــت: همــدان در ســال ۲0۱8 پایتخت 
گردشــگری کشورهای آســیایی و میزبان نشست 
فعاالن گردشگران جهان بود که این اتفاق بینظری 

است.
وی ادامه داد: قرار شد این فرایند فرهنگی متوقف 

نشود و پیشــنهاد برپایی اجالس بین المللی جاده 
ابریشم با استقبال مسئوالن استان روبرو شد.

شــهردار همدان عنوان کرد: با توجــه به رویکرد 
خوب یونســکو و عزم مسئوالن استانی می توان با 
برپایی کنفرانس بین المللی راه ابریشم اتفاق خوبی 
را رقم زد. همچنین مجمع شهرداران آسیا پیشنهاد 

کردند در همدان جلسه ای داشته باشند.
گردان رئیس شــورای شــهر همدان نیز گفت: ما 
اعتقــاد دادیم با توجه به اهداف گردشــگری می 
توانیم با حضور گردشــگران، همدان را به جهانیان 
بشناســانیم و این شــهر را به عنوان یکی از مراکز 
شــاخص گردشگری معرفی کنیم و این رویداد در 

توسعه گردشگری موثر است.
وی اظهــار امیــدواری کــرد همــدان در برپایی 
کنفرانس بین المللی راه ابریشــم موفق باشد و این 
رویــداد کارکردهای موثری برای گردشــکری در 

استان داشته باشد.
ــز  ــدان نی ــتاندار هم ــاون اس ــی مع ــود عراق محم
ــم محــور  ــت یازده ــدای دول ــد: از ابت ــادآور ش ی
توســعه گردشــگری را در اســتان همــدان در 
دســتور کار قــرار دادیــم و همــدان نــه کشــاورزی 
ــای  ــت ه ــا ظرفی ــتانی ب ــه اس ــی بلک ــه صنعت و ن

ــت. ــگری اس گردش
ــری  ــام معظــم رهب ــات مق ــه بیان ــا اشــاره ب وی ب
دربــاره همــدان مبنــی بــر حفــظ قدمــت و 
ســاختار ایــن اســتان در گــذر زمــان عنــوان کــرد: 
ایــن اســتان بــا شــهرهای اطــراف فاصلــه اندکــی 
دارد و بــا خطــوط ریلــی راه آهــن نیــز بــا دیگــر 

ــاط اســت. ــا در ارتب اســتان ه
معــاون اســتاندار همــدان بــا بیــان اینکــه همــدان 
ــح  ــب و جــوش گردشــگری اســت توضی در جن
داد: یکــی از کارهــای موثــر در ایــن بخــش، 
ــتانی  ــار باس ــی آث ــوری و جهان ــای کش ــت ه ثب
ــی  و تاریخــی اســتان همــدان اســت؛ ثبــت جهان

الریجــون کار آســانی نبــود و ایــن اتفــاق یکــی از 
اقدامــات مهــم بــود و مــا مســتحق ثبــت جهانــی 

ــر در ســال هســتیم. یــک اث
عراقــی تاکیــد کــرد: همــدان نشســت هــای ملــی 
و بیــن المللــی را در دســتور کار قــرار داده و 
ســال گذشــته ســفرای کشــورهای آســیایی و 
ــی و  ــای داخل ــت ه ــوت و نشس ــی را دع اروپای
خارجــی خوبــی برگــزار کردیــم؛ نشســت مجمــع 
گردشــگری آســیا یکــی از ایــن نشســت هــا بــود 
ــا  ــه ایف ــن زمین ــوری در ای ــش کش ــدان نق و هم
ــور  ــا در حض ــت ه ــن نشس ــرات ای ــرد. و اث ک

ــت. ــت اس ــل روی ــی قاب ــگران خارج گردش
ــی از  ــادآور شــد: در جــذب توریســت داخل وی ی
ــز مــی  تهــران و خوزســتان و دیگــر اســتان هــا نی
ــرب کشــور  ــدان از غ ــیم و هم ــق باش ــم موف توانی
گردشــگران زیــادی را بــه خــود جــذب مــی کنــد.
معــاون اســتاندار همــدان تاکیــد کــرد: بــا توجــه 
بــه تجربــه گردشــگری در ســال ۲0۱8 مــی 
ــاده  ــی ج ــن الملل ــس بی ــرای کنفران ــم پذی توانی
ــن  ــل ای ــزاری کام ــاده برگ ــیم و آم ــم باش ابریش

ــتیم. ــداد هس روی
بهمــن نامــور مطلــق مدیــر گــروه فرهنــگ 
ــن نشســت  ــز در ای ــی یونســکو نی ــیون مل کمیس
بــا اشــاره بــه اهمیــت تشــکیل کارگــروه برپایــی 
ــادآور شــد:  ــی راه ابریشــم ی ــن الملل اجــالس بی
ــای  ــت ه ــدان از بضاع ــود هم ــی ش ــاس م احس
ــی  ــا خــوب اســتفاده م خــود آگاه شــده و از آنه
کنــد؛ گــر همــدان محورهــای اصلــی مربــوط بــه 
شــهرهای خــالق از جملــه گردشــگری و میــراث 
را دارنــد و اگــر رویــداد را بــه نهــاد تبدیــل کننــد 
مــی تواننــد موفــق شــوند. بســیاری در محــدوده 
جــاده ابریشــم نیســتند امــا بــرای ورود بــه 
ــرای  ــا ب ــت ه ــا از فرص ــد ت ــی کنن ــگ م آن جن

ــد. ــتفاده کنن ــراد اس ــی اف ــای زندگ ارتق

م ا مي رماه م

کنفرانس بین المللی راه ابریشم

 مدیر روابط عمومی فــرودگاه همدان با بیان 
اینکه زائران کردســتان و همدان از این فرودگاه 
پرواز می کنند گفت: 4 هزار و ۷65 زائر سرزمین 
وحی در قالــب ۳4 پرواز به مکــه مکرمه اعزام 

می شوند.
به گزارش فارس ، طی ماه های اخیر پرواز حجاج 
از فرودگاه همدان لغو شــد کــه این موضوع در 
مجلس شورای اسالمی  پیگیر شد و مجدد پرواز 

زائران حج تمتع از همدان برقرار شد.
مدیــر روابط عمومی فرودگاه همــدان امروز در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: 
با پیگیری نمایندگان همدان در مجلس، فرودگاه 
همدان مجدد اعزام زائران به حج تمتع را میزبانی 

می کند.
سید حمید صائمین با بیان اینکه زائران کردستان و 
همــدان از این فرودگاه پرواز می کنند ادامه داد: 4 
هزار و ۷65 زائر سرزمین وحی در قالب ۳4 پرواز 

به مکه مکرمه اعزام می شود.
وی در خصــوص تاریخ اعزام زائران اضافه کرد: 
تاریخ نخست اعزام سوم مرداد ماه بود که با توجه 
به لغو و برقراری مجدد پروازها، تاریخ دقیق هنوز 
مشخص نیست و احتمال جابه جایی وجود دارد.
مدیر روابط عمومی فرودگاه همدان تصریح کرد: 
شــرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی پروازها را 
برعهده دارد و زائران همدان که مدینه بعد هستند، 

به فرودگاه جده اعزام می شوند.

اعزام بیش از 4 هزار زائر سرزمین 
وحی از فرودگاه همدان




