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گردشگری پسماند!
 ۱- ســفر دو روزه رئیــس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت کشــور به استان 
اگرچه فرصتی را برای بهره برداری تبلیغاتی 
نماینــدگان فراهم آورد اما نکات مثبتی نیز 
داشت که مهمترین آن نشست توجیهی و 

آموزشی با اعضای شوراهای...

سکوت قانون در مقابل تبلیغات زودهنگام
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت

شرکت چاوش راه بنا

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده
 امید است در سایه الطاف الهی همواره 

پیروز و سربلند باشید

جناب آقای 

مجید درویشی 
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت 

فرماندار محترم شهرستان اسدآباد 

19تیرماه بزرگترین مرکز هتلداری غرب کشور در مریانج گشایش می یابد 

همدان محور برنامه ریزی گردشگری کشور  
■ تغییر نگاه مدیران به توسعه گردشگری در منطقه غرب  

 پویش مردمی »همه داناییم برای نه به 
کیسه های پالستیکی« به همت دوستداران 

طبیعت و شهرداری همدان آغاز شد.
در ســال های اخیر پویش های اجتماعی 
در حوزه های مختلف زیست محیطی در 
کشــور شکل گرفته اســت که می تواند 
زمینه مناسبی برای تغییر الگوی مصرف و 

ترک عادت »پالستیک گرایی« باشد.
پویشی که دوســتداران و عالقه مندان به 
محیط زیســت را بر آن داشته که عموم 
شــهروندان را برای داشتن محیط زیستی 

سالم و پاک با خود همراه سازند.
کیســه های  به مصرف  امروزه همــگان 
پالستیکی و ظروف یکبار مصرف عادت 
کرده ایم و روزی نیست که از محصوالت 

پالستیکی یکبار مصرف استفاده نکنیم.
هنگام تفرج در دشــت، جنگل، ساحل 
و در مناســبت های مختلف جشــن و 
ســوگواری آنچــه از ما باقــی می ماند، 
حجمی انبوه از پالستیک و ظروف یکبار 

مصرف است.

آمارها نشان می دهد که ایران یکی از ۱۰ 
کشور اصلی مصرف کننده پالستیک در 
دنیاســت و عمر هر کیسه پالستیکی در 

کشور ما ۱۲ دقیقه هست.
هر خانواده ایرانــی روزانه پنج تا هفت 
کیســه پالســتیکی وارد چرخه مصرف 
می کند که نیمی از آن ها تنها یک بار مورد 
استفاده قرار می گیرد و در خوش بینانه ترین 
حالت راهی مکان های دفن می شوند که 
به واســطه تجزیه پذیــری طوالنی مدت 
)بیش از ۳۰۰ سال(، درواقع باری سنگین 
و غیرقابل هضم برای زمین هستند.برخی 
از کارشناسان یکی از مهم ترین دالیل در 
مصرف نامتعارف کیســه های پالستیکی 
را دسترسی راحت و ارزان به کیسه های 

پالستیکی می دانند.
اما عده ای نیز معتقدند فرهنگ استفاده از 
کیسه های پالستیکی وجود ندارد و همین 
موضوع محیط زیســت را با خطر مواجه 
فعاالن محیط زیست  از  کرده است.یکی 
معتقد است، نبود سیاست های بازدارنده 

و تشویقی برای تغییر در الگوی مصرف 
پالستیک ها از مهم ترین مؤلفه هاست که 
موجب شده اقدام شاخصی در خصوص 
پالستیک ها چه در حوزه تقنین و چه اجرا 
صورت نپذیرد.مهین شانه ساز عنوان کرد: 
هم اکنون بســیاری از کشورهای جهان 
به منظور حفاظت از محیط زیست سعی 
کرده انــد با اجرای »سیاســت های ملی« 
مصرف پالستیک ها را در کشورهای شان 
محدود کنند، به گونه ای که در حال حاضر 
۵۰ کشور جهان دارای برنامه فعال برای 

مقابله با آلودگی پالستیک هستند.
وی ادامــه داد: اقداماتی چون ممنوعیت 
یکبار  پالســتیکی  کیســه های  مصرف 
مصرف، وضع مالیات بر مصرف، حذف 
استفاده  میکروپالستیک ها،  و جایگزینی 
با  زیســت تجزیه پذیر  پالستیک های  از 
هدف کاهش آلودگی پالستیک ها به ویژه 
در مناطق گردشــگری و ساحلی جهان 
از جمله این اقدامات اســت.وی تبیین 
چنین روش هایی را ضروری دانســت و 

گفت: عالوه بر ایجاد فرهنگ ســازی و 
حضور فعاالن زیست محیطی باید قوانین 

محیط زیستی جدی تری تبیین شود.
معاونت خدمات شهری شهرداری همدان 
نیز گفت: پویش »همه داناییم برای نه به 
کیسه های پالستیکی« با توجه به ضرورت 
فرهنگ ســازی در زمینــه آمــوزش به 
شهروندان در زمینه مدیریت صحیح زباله 
و اهمیت این موضــوع در همدان کلید 
خورد.وحید علی ضمیر افزود: ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری همدان در ۶ 
برنامه برای محالت مختلف جشن هایی 

با عنوان تابستانه های شاد برگزار می کند.
وی عنوان کرد: در این جشــن عالوه بر 
ارائه نکات آموزشــی، نمایش، مســابقه 
و اجــرای برنامــه طنز، بــر افزایش و 
تداوم همکاری متقابل بین شــهرداری و 
شهروندان نیز تاکید می شود تا شهروندان 
با مشارکت در برنامه ها بتوانند در بهبود 
کیفیت محیط زیســت شــهری، سهم 

بیشتری داشته باشند.

پویش »همه داناییم برای نه به کیسه های پالستیکی« 
در همدان کلید خورد
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ایران: سطح غنی سازی را باال می بریم

پایان محدودیت غنی سازی 
در سطح 3/67
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سرانه مصرف گوشت قرمز همداني ها 
يک چهارم دنیا

■ افزایش 50 هزار تومانی قیمت گوشت قرمز

در شورای اداری 
شهرستان مطرح شد

سراب های 
نهاوند ثبت 

جهانی می شود
■ فرماندار نهاوند:

به حاشیه ها بها نمی دهیم
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۱- برای مدیریت شرکت سیاحتی علیصدر گزینه های بسیاری مطرح 
شده اند. گویا این شرکت به دلیل برند گردشگری استان بودن، خواهان 
بســیاری در میان مدیران دارد. گفتنی اســت در بین گمانه زنی ها نام 

مدیر کل روابط عمومی استانداری هم مطرح است.
۲- زنــان باز هم از تصدی فرمانداری در اســتان بازماندند. گویا در 
جامعه زنان استان انتظار بر تبدیل حکم سرپرست فرمانداری اسدآباد 
به فرمانداری بوده اســت. گفتنی اســت حکم سرپرستی فرمانداری 
اسدآباد باالترین پســت سیاسی است که تاکنون زنان استان به لحاظ 

مدیریتی در آن ایفای نقش کرده اند.
۳- تغییر فرمانداران و استانداران در سراسر کشور ممنوع شده است. 
گویا این تصمیم بنا به درخواســت ستاد انتخابات کشور برای ایجاد 
نظم در برگزاری انتخابات بوده اســت. گفتنی اســت در این تصمیم 

ضرورت ها برای تغییر استثنا شده است.

پلمب يک قنادی معروف در همدان

 رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان همــدان از پلمب یک 
شیرینی فروشی معروف در باالشهر همدان خبر داد.

محمــد خیراندیش اظهار کرد: شیرینی فروشــی)الف( به علت 
اســتفاده از رنگ های مصنوعی، اجناس و مواد تاریخ مصرف 
گذشته و ۲7۰ کیلو روغن فاسد پلمب و تا اطالع ثانوی از ادامه 

فعالیت محروم شد.
وی افزود: این واحد صنفی، ســه بار در گذشته به علت تخلف 

تعطیل شــده بود که این بار با مشــارکت و حمایت های رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا و مراجع باالتر نصب پرده و اعالم 

عمومی انجام شده است.
خیراندیش در گفت وگو با ایسنا، تأکید کرد: این واحد متخلف 
به صورت آگاهانه اقدام به پنهان ســازی اجناس و اقالم فاسد و 
نامرغوب خود کرده بود که با ورود و تیزهوشی بازرسان اداره 

بهداشت، مواد موردنظر کشف و ضبط شده است.
وی با تأکید بر اینکه به دنبال پلمب این واحد، بازرســی ها 
جدی تر از قبل در ســطح شــهر انجام می پذیرد، ادامه داد: 

اداره بهداشــت شهرســتان همدان به جد پیگیر سالمت و 
امنیــت غذایی مردم بوده و بازرســی از ســبزی کاری های 
سطح شهر، بازرســی از رســتوران ها و اغذیه فروشی ها و 
بستنی فروشــی ها را هر روز و به طور پیگیر، در دستور کار 

خود دارد.
رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان همدان در ادامه تأکید کرد: 
سالمتی مردم و رضایت باری تعالی مهمترین انگیزه برای فعالیت 
در این حوزه اســت و هیچ گونه مالحظــات و پارتی بازی های 

سیاسی را به سالمت مردم ترجیح نخواهم داد.

گردشگری پسماند!
 ۱- ســفر دو روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به 
اســتان اگرچه فرصتی را برای بهره برداری تبلیغاتی نمایندگان فراهم 
آورد اما نکات مثبتی نیز داشــت که مهمترین آن نشست توجیهی و 
آموزشی با اعضای شوراهای شهر و روستا و شهرداران و دهیاران بود.

درواقع بهترین و کاربردی ترین قسمت سفر و برنامه ها، همین جلسه 
بود که فواید بسیاری برای استان، به شرط توجه؛ به دنبال خواهد داشت.

۲- عیسی کالنتری در شــورای اداری استان و نشستی که با اعضای 
شوراهای شهر و روستا و دهیاران داشت، با زبانی ساده و صادقانه از 
وضعیت غیر قابل قبول محیط زیســت کشور سخن گفت و همگان 
را دعوت به حفاظت از محیط زیســت و حفاظت از حق نســل های 

بعدی کرد.
این نوع گفتار تاکنون کمتر از مســئوالن دیده شده و مسئوالن معموال 
ســعی دارند همه چیز را گل و بلبل نشان داده و با منتقدان رفتار دور 
از ادبی داشته باشند، اما رویه کالنتری نشان داد که باید با مردم صادق 

بود تا با مشارکت مردم، مشکالت بهتر و زودتر حل شود.
۳- نظــرات کالنتری مبتنی بــر تجربه و علم و بــدون جانبداری و 
سیاسی کاری در پاســخ به نمایندگان همدان در نشست با شوراها و 
درخواست آنها برای تسریع در خط انتقال آب به استان از سوی دولت 
با کمک کالنتری، نشــان داد که مدیران هرگز نباید از نظر کارشناسی 
فاصله گرفته و همواره از نظرات کارشناســی به عنوان نظری مبتنی بر 
علم ، دانش و تجربه احترام گذاشته و از نظرات استفاده کنند و ابایی 

از بیان نظر کارشناسی نداشته باشند.
4- همدان به لحاظ مصرف آب، وضعیت خطرناکی یافته است و تمدن 

همدان در معرض آسیب جدی و از بین رفتن است.
کالنتری در مصرف آب نیز مدیریت مصرف داشــته های آبی استان و 
ضرورت پرهیز از کشت های آب بر را یادآوری کرد تا متذکر شود، راه 
نجات استان از بی آبی و مشکالت پس از آن، در داخل استان است و 

باید با فرهنگ سازی و آموزش این راه را دنبال کرد.
۵- کالنتری ســخنانی در این نشســت در حوزه پسماند داشت که 

مخاطب اصلی آن اعضای شوراها و دهیاران بودند.
بیان نازیبایی ورودی شــهرها با رها ســازی پسماندهای ساختمانی و 
پالستیک و ضرورت فرهنگ سازی تولید زباله کم و نیالودن همه جا به 
پسماندها، نکاتی بود که رعایت آن از سوی حاضران در این نشست، 

می تواند پاکیزگی و زیبایی را برای استان به ارمغان آورد.
۶- گردشگری همدان با وضعیت فعلی مدیریت پسماندها به خصوص 
در روستاها و رهاسازی پسماند به ویژه پالستیک در جاده ها از سوی 
برخی از مردم، در خطر است و تداوم این نوع اقدامات جلوه بدی از 

استان به نمایش خواهد گذاشت.
مگر آنکه گردشــگری پســماند در همدان تبلیغ شود و گردشگرانی 
برای تماشــای پسماند به اســتان بیایند که به نظر نمی رسد این نوع 

گردشگری طرفدارانی برای رونق بازار آن داشته باشد.
اینکه کالنتری بارها در سفر به همدان از بیرجند به عنوان یک شهر بی 
زباله نام برد، حکایت از آن دارد که نبود زباله و پاکیزگی شهری بهترین 
تبلیغ برای گردشــگری آن است و بهتر است همدان هم در این مسیر 
گام بردارد تا بر زیبایی های آن با حفاظت از محیط زیست افزوده شود.

7- اســتاندار با توضیحی در ســخنان خود درباره فلسفه تشکیل این 
نشســت در اســتان با حضور کالنتری، نشــان داد که راه استفاده از 
سفرهای مسئوالن کشوری با فشار نمایندگان به استان راه یافته است 
و می داند که توســعه استان بدون توجه مسئوالن اصلی شهر و روستا 
به محیط زیست، اتفاق نخواهد افتاد. پس بهترین کار که همان تشکیل 
نشست و گفت وگو با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و اعضای 
شــوراهای شهر و روستا و شــهرداران و دهیاران استان بود را انجام 

داده است.
البته برگزاری این نشست به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد و بهتر 
است خواسته های مطرح شــده از سوی کالنتری تبدیل به مصوبه و 
دستور العمل برای رعایت شوراها و شهرداران و دهیاران برای تسریع 

در توسعه استان شود.

دشت های سوخته شراء و قهاوند و... 
روزگاری سرسبز بودند

مهدی ناصرنژاد «

 در خبرها آمده است، کشت برخی محصوالت که مستلزم آب زیاد 
می باشد، نظیر سیب زمینی و علوفه یونجه تا یکی دو دهه آینده همدان 
را دچار کم آبی شدید و سرانجام آن یعنی نابودی می سازد. این هشدار 
کارشناسان سازمان محیط زیست و دلسوزان وزارت جهاد کشاورزی 
است که از ســالیان گذشته هشدار می دهند، باید به جای محصوالت 
پر آب بر، کشت های جایگزین در استان همدان و به ویژه شهرستان های 

همدان و بهار معرفی شود. 
هم اینک مصداق عینی این هشــدار و نمونه بارز بالیی که حداکثر تا 
۱۵ سال آینده در همدان دچارمان می شود را در دشت های شراء واقع 
در منطقه شرقی همدان و بین استان های همدان و مرکزی بسیار عیان 

و واضح می توان  مشاهده و نتیجه گیری کرد.
همین دشــت شراء به لحاظ پرآبی و زمین های حاصلخیز و به عبارتی 
پربرکت تا 4۰ ســال پیش به عنوان نگین سبز منطقه شناخته می شد. 
»شراء« و »برچلو« قطب اصلی تولید علوفه یونجه در ایران محسوب 
می شــد و دامنه این دشت های وســیع و سرسبز مناطقی از قهاوند و 
فامنیــن و کمی متمایل به غرب آن یعنی کوریجان هم می رســید. از 
قدیمی ها و بابابزرگ ها می شــنیدیم، از رودخانه قره سو که از بخش 
وسیعی از دشت شراء می گذشت در بیشترین ایام سال حتی با اسب 
هم نمی شــد عبور کرد و وجود پل های قدیمــی و نیمه مخروبه در 
منطقه و در مســیر رودخانه قره ســو گویای همین واقعیت می باشد. 
اما بی خردی و بی توجهی دست اندرکاران و به خصوص بهره برداران 
محلی که ساالنه از یک کشت و دو کشت علوفه در منطقه سودهای 
سرشاری نصیبشان می شــد، به لحاظ حفر بی رویه تعداد کثیری چاه 
عمیق در فاصله های کمتر از ۱۰۰ متر، منجر به خشــک شدن ذخایر 
آب های زیرزمینی شــده و آن دشت سرسبز شــراء هم اینک بیابانی 
خشــکی نیست و تخلیه صدها روســتا در این منطقه به علت بی آبی 
و بی محصولی باغ ها و مزارع خشــک، منظره های بسیار دلخراش از 

ویرانی و آوار به نمایش گذاشته است. 
هم اینک هزاران هکتار از دشــت شــراء و مناطق وسیعی از قهاوند 
بیابانی و شوره زار است، درحالی که صدای زار گونه صدها موتور آب 
بر روی چاه های عمیق که تابستان ها تا صبح زوزه می کشیدند، هنوز 
هم در گوش پیرمردهای حاشیه نشین شهرهای همدان و اراک شنیده 

می شود.
دشــت سرسبز بهار نیز سرانجامی غیر از دشت های شراء و قهاوند و 
فامنین و کوریجان نخواهد داشت و زمین های خشک و لم یزرع چنین 

مناطقی در آینده ای نزدیک هیچ ارزشی نخواهد داشت.
استان همدان سال هاســت که قطب مهم تولید سیب زمینی در کشور 
می باشد در حالی که در تمام یکســال گذشته سیب زمینی، گران ترین 
محصول کشــاورزی در همدان به شمار می آمده است چون از همان 
آغاز برداشت محصول سیب زمینی در اواخر تابستان گذشته و فصل 
پاییز مرتب به طور مجاز و غیرمجاز توسط کامیون های کانتینردار برای 
صادرات »شــما بخوانید قاچاق« به مرزهای غربی و جنوبی ارســال 

می شد. 
واقعاً تصور اینکه محصولی به قیمت ویرانی یک اســتان به دست آید 
و قبل از اینکه نیاز اســتان خود را اشباع کند، بیشتر از 9۰ درصد آن 
به کشورهای دیگر قاچاق شــود و تازه سود حاصل از ارزآوری آن 
هم فقط به جیب مشتی عوامل واسطه و فرصت طلب و سودجو برود! 
ذهن هر انســان عاقلی را مخدوش می سازد و قطعاً همه از کشاورز 
و سرمایه دار و دســت اندرکار و قاچاقچی در این رهگذر صددرصد 
مقصر هستند و اگر هر پاسخی برای خودشان داشته باشند، در پیشگاه 

خداوند هیچ حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

 نماینده ولی فقیه در همدان با تاکید به اینکه 
گاهی اشــتباه شخصیت سازی می کنیم که این 
موضوع مانع پیشــرفت می شود گفت:  برخی 
از شخصیت سازی ها نه تنها مانع هستند بلکه 

حرکت تخریبی ایجاد می کنند.
حجت االســالم حبیب ا... شعبانی در شورای 
استانی بزرگداشت کنگره آیت ا... تألهی با بیان 
اینکه صحبت از مردی اســت که اهل عرفان، 
علم، توجه به مردم و انقالب بود، اظهار کرد: 
گاهی جمع عرفان و سیاســت مشکل به نظر 
می رســد اما در طول تاریخ، برخی علما ثابت 
کرده انــد که هم می شــود عارف بــود و هم 

انقالبی.
وی با اشــاره به اینکه کنگره ی آیت ا... تألهی 
آبان ماه آغاز خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: 
امــروز با توجــه به هجمه های دشــمن علیه 
شــخصیت های انقالبی باید در معرفی الگوها 
ورود جدی داشته  باشیم اما در این زمینه گاهی 

دچار مشکل شده ایم.
نماینده ولی فقیه در همــدان با تاکید به اینکه 
گاهی اشــتباه شخصیت سازی می کنیم که این 
موضوع مانع پیشــرفت می شود گفت:  برخی 
از شخصیت سازی ها نه تنها مانع هستند بلکه 

حرکت تخریبی ایجاد می کنند.
به گزارش فارس، وی با اشــاره به اینکه باید 
و  بوعلی ســینا  نظیر  تکامل آفرین  الگوهــای 
آیــت ا... تألهــی را در جامعــه معرفی کنیم، 
افزود: در گام دوم انقالب قرار است به سوی 
تمدن سازی حرکت کنیم که نیاز به الگوسازی 

درست است.
شــعبانی با اشــاره به اینکه قرآن کریم ویژگی 
اسوه حســنه را معرفی می کند و افرادی نظیر 
آیت ا... تألهی و آقانجفی ها اسوه حسنه هستند، 
گفت: با برگزاری کنگره ها صرفا به دنبال تجلیل 
از شخصیت های بزرگ نباشیم بلکه باید چنین 

برنامه هایی اثرات اجتماعی داشته باشد.
وی بــا بیان اینکه در شــهر شــخصیت های 
روحانی زیادی در دانشــگاه ها هستند که باید 
الگوسازی شوند و ترویج شاخص های جامعه 
اسالمی مورد توجه است، افزود: امیدوارم در 

برنامه بزرگداشت آیت ا... تألهی برنامه دیدار با 
مقام معظم رهبری را هم داشته باشیم.

نماینــده مردم همــدان در مجلــس خبرگان 
رهبــری، هدف از برگزاری ایــن کنگره ها را 
آشنایی نســل جوان با اســوه های کشورمان 
دانســت و اظهــار کرد: در تالش هســتیم با 
برگــزاری چنین برنامه هایــی جوانان خود را 
با صفات اخالقی، انقالبی و جهادفی ســبیل ا... 

تطبیق دهند.
موســوی اصفهانیبا  ســیدمصطفی  آیــت ا... 
بیان اینکه این کنگــره در تربیت اخالقی و 

افزود: زمانی  اجتماعی جامعه موثر اســت، 
می توانیــم بگوییم موفق عمــل کرده ایم که 
هــدف اصلی ایــن کنگره کــه معرفی ابعاد 
معنوی شــخصیت برای مردم به ویژه جوانان 

است، فراموش نشود.
وی با تأکید بر اینکه در تالش هستیم جوانان 
با بزرگان آشــنا و با بهره گیری از فضائل آنان 
زندگی خود را در مســیر درست قرار دهند، 
تصریح کرد: برای معرفی اســوه های این نظام 
برای پیشبرد اهداف انقالب اسالمی برنامه های 

خوبی مانند این کنگره برگزار شود.

سکوت قانون 
در مقابل تبلیغات 
زودهنگام
 نفس های پایانی مجلــس دهم به گوش 
همگان می رســد، حدود 8 ماه دیگر تا پایان 
رســمی فعالیت بهارستان نشینان باقی است. 
اما ظاهرا این مدت زمان نسبتا طوالنی برای 
برخــی از وکالی مــردم اهمیت نداشــته و 
خواهان معرفی خود به مردم، برای تصاحب 
صندلی وکالت ساختمان مثلثی شکل خیابان 

بهارستان برای دور بعد هستند.
اشــتیاق بیش از اندازه برای دفاع از حقوق و 
به سرانجام رساندن مطالبات مردم باعث شده 

تا برخی از هواداران صندلی ســبز بهارستان، 
برخالف قانــون زودتر از موعد و به صورت 
چراغ خاموش، 8 ماه زودتر تحرکات سیاسی 
خود را آغــاز کرده و به جمــع آوری آرای 
مردمی می پردازند تا خود را به همشهریانشان 

معرفی کنند.
مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری 
همــدان از ســکوت قانون بــرای مقابله با 
برای ورود  کاندیداتورها  تبلیغات زودهنگام 

به مجلس شورای اسالمی خبر داد.
ابوالقاســم الماسی با اشاره به آغاز تبلیغات 
زودهنگام برخی از افراد مشتاق حضور در 
خانه ملت، مطرح کرد: تبلیغات اگر به اسم 
کاندیدا باشــد خالف قانــون بوده و مورد 
برخــورد قانونی و مجــازات قرار می گیرد 

اما به علت اینکه در تبلیغات و مراســم های 
برگزار شــده اسمی از کاندیدا و یا ورود به 
مجلس به میان نیامده، اجازه برخورد نداشته 
و قانون در این مورد خاص مسکوت مانده 

است.
وی در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان اینکه 
در این دســته از مراسم های سیاسی تمامی 
افــراد اعــم از شــرکت کنندگان و یا عامه 
مــردم متوجه قصــد برگزارکننده مراســم 
می شــوند، تأکید کرد: قانــون در این مورد 
مســکوت مانده و بــه تبع آن مســئوالن 
مربوطه نیــز اجــازه ورود و دخالت علیه 
این دســته از تبلیغات زودهنگام را ندارند 
چراکه همانطور که اشــاره شد هیچ اسمی 
از مجلــس و کاندیداتــوری در این گونــه 

تبلیغات ذکر نمی شود.
الماســی ایجاد آییــن نامه و یــا تبصره در 
این زمینــه را وظیفه نماینــدگان حاضر در 
مجلس دانســت و گفت: تعیین چارچوب و 
تبصره برای مــوارد خاص در حیطه وظایف 
نمایندگان مردم در خانه ملت بوده و مسئوالن 
اســتانداری اجازه هیچ گونه برخوردی با این 

دسته از افراد ندارند.
مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری 
همدان درباره مجازات تبلیغات زودهنگام و 
علنی کاندیداها، مطرح کرد: برای افراد خاطی 
طبق آنچــه در قانون آمده پرونده تشــکیل 
شــده و مجازات می شــوند و تأثیر منفی در 
تعیین صالحیت این افــراد هنگام انتخابات 
از مهمترین مجازات نمایندگان عجول است.

 همزمــان با دهه کرامــت، خادمان بارگاه 
مطهــر حضرت شمس الشــموس به پایتخت 
تاریخ و تمدن ســفر کرده و شــمیم بهشتی با 
اهتــزاز پرچم گنبد مطهر حرم امام رضا)ع( به 

مشام می رسد.
دبیر اجرایی ستاد جشن های زیر سایه خورشید 
اظهار داشت: استان همدان برای دهمین سال 
متوالی افتخار میزبانــی از خادمان حرم مطهر 
رضــوی و پرچــم آســتان مقدس را دارد و 
برنامه هــای متنوعی همزمان بــا دهه کرامت 

برگزار می شود.
رضــا مرتضایــی افــزود: ایــن برنامه ها از 

سه شنبه ۱8 تیر با استقبال از خادمان رضوی 
در فرودگاه همدان آغاز شــده و تا یکشنبه 
۲۳ تیــر روز میــالد حضــرت امام رضا)ع( 
ادامــه می یابد.وی بیان کــرد: این افراد در 
قالب دو کاروان متشــکل از مبلغ، مداح و 
خادمان حرم در شــهرهای همدان، نهاوند، 
مالیــر، فامنین، شهرســتان تازه تأســیس، 
درگزیــن، قهاوند، صالح آباد و ســرکان و 
۲۵ روســتای محروم استان حضور یافته و 
عطر و بوی حــرم مطهر امام رضا)ع( را با 

می برند. به همراه  خود 
دبیر اجرایی ستاد جشن های زیر سایه خورشید 

با اشــاره به برنامه هــای کاروان دوم خادمان 
رضــوی هم مطرح کرد: حضــور در همایش 
رضوی ویژه تشکل های مردم نهاد روز سه شنبه 

انجام می شود.
مرتضایی گفــت: در چهارشــنبه ۱9 تیر هم 
حضور در پادگان شــهید قهرمــان، داراالیتام 
روســتای انصاراالمام، همایــش قاریان قرآن 
خردسال، بخش صالح آباد و ۳ روستای میهمله، 
حسن قشــالق و پرلوک این بخش برگزار و 
خادمان آستان با خانواده طلبه شهید مصطفی 
قاســمی در زادگاهش روستای میهمله دیدار 

می کنند.

دبیر اجرایی ستاد جشن های زیر سایه خورشید 
گفت: مهم ترین برنامه کاروان خادمان آســتان 
قدس رضــوی، برگزاری جشــن مردمی در 
پیاده راه امام خمینی)ره( همدان اســت که در 
روز میالد امام رضا)ع( برگزار شــده و هر دو 

کاروان در آن حضور می یابند.
وی مطرح کرد: در ایــن برنامه که روز میالد 
برگزار  با ســعادت حضرت شمس الشموس 
می شود؛ پرچم گنبد نورانی امام رضا)ع( پس از 
مدیحه سرایی به اهتزاز درآمده و میثاق نامه ای 
هم با موضوع ســبک زندگی رضوی توسط 

مردم امضا می شود.

درخواست 
افزایش عرضه گاز 
به نیروگاه مفتح

 مدیرعامل شــرکت گاز اســتان همدان 
از کاهــش ۲/۳ درصدی مصــرف گاز در 
فروردین و اردیبهشــت امســال خبر داد و 
گفت: در فروردین و اردیبهشــت امســال 
بیــش از ۵۲8 میلیــون مترمکعــب گاز در 
اســتان همدان مصرف شــده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۲/۳ درصد کاهش 

داشته است.

عبدا... فیــاض در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به اینکه کاهش مصرف گاز بیشتر 
مربــوط به کاهــش مصــرف گاز نیروگاه 
همــدان بــوده اســت، اظهار کــرد: طی 
فروردین و اردیبهشــت امسال در نیروگاه 
شــهید مفتح همــدان 89 میلیــون و 9۶۲ 
هــزار و ۳۳ مترمکعب گاز مصرف شــده 
درحالی که در مدت مشــابه ســال گذشته 
۱۵7 میلیون و 9۳8 هزار و ۵۱۶ مترمکعب 

گاز مصرف شده است.
۱7 درصد مصارف  وی بــا بیان اینکــه 
نیروگاهی  بخش  به  مربوط  اســتان  گاز 
اســت، تصریــح کــرد: میــزان عرضه 

دیســپچینگ  طریق  از  نیــروگاه  به  گاز 
طبق  و  اعــالم  ایران  گاز  ملی  شــرکت 
میــزان اعالمــی گاز بــه ایــن نیروگاه 
درحال  به طوری کــه  می شــود  عرضــه 
حاضــر مکاتباتی از طریق شــرکت گاز 
همدان با شــرکت ملــی گاز ایران مبنی 
بــر افزایش عرضــه به نیــروگاه انجام 
شــده اســت که درصورت تأیید میزان 
عرضه گاز بــه نیروگاه افزایش می یابد.

فیاض با اشــاره به ســهم هر شهرستان در 
میزان مصرف گاز اســتان طی ۲ ماه نخست 
ســال جاری، خاطرنشــان کرد: همدان با 4۵ 
درصد کاهش، ۲۳7 میلیــون و ۳9۱ هزار و 

۳4۶ مترمکعب گاز در ۲ ماهه نخست امسال 
مصرف کرده است.

برگزاری جشن های زير سايه خورشید 
در مناطق محروم همدان

بیشترين همدانی های مبتال به ايدز
 ۲۰ تا ۴۰ ساله هستند

 8۲ درصد مبتالیان به ویروس اچ. آی.وی ایدز را در همدان مردان و 
۱8 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند و بیشتر این موارد در گروه سنی 

۲۰ تا 4۰ سال قرار دارند.
سرپرســت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان، در 
جلســه اعضای شرکای برنامه اچ. آی. وی ایدز همدان، راه های معمول 
انتقال ویروس اچ. آی. وی ایدز را اعتیاد تزریقی، روابط جنسی، انتقال 
از مادر به کودک و خون و فرآورده های خونی نام برد و گفت: انتقال از 
طریق رابطه جنسی در سال 97 سهم بیشتری را به خود اختصاص داده 
است.منوچهر کرمی درباره برنامه 9۰.9۰.9۰ توضیح داد: اگر بیش از 9۰ 
درصد مبتالیان به ویروس اچ. آی. وی شناسایی، 9۰ درصد تحت درمان 
با ثبات و 9۰ درصد مبتالیان تحت درمان در آزمایش بار ویروسی قرار 

گیرند اچ. آی. وی ایدز یک بیماری عفونی قابل کنترل است.
وی ادامه داد: این دانشــگاه پوشــش کافی در زمینه بیماریابی و درمان 
ندارد بنابراین از راه های میان بر مانند ترکیب پیشگیری و درمان استفاده 
کرده و اساس کار این مجموعه دسترسی به آسیب پذیرترین گروه ها و 

به کارگیری بهترین روش های ارتباطی با آنها است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان چالش های عمده این مسیر 
را شامل تغییر الگوی ابتالء جنسی و سنی اچ. آی. وی، ابتالء بیشتر زنان 
و افزایش خطر انتقال از مادر به کودک، ابتالء بیشتر جوانان و کودکان و 

تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به مواد محرک دانست.
وی دسترســی محدود به زنان در معرض خطر، شــواهد غیر مستقیم 
مبنــی بر وجود خطراتی برای کــودکان کار و خیابانی، موانع فرهنگی 
درخصوص دسترسی به مردان در معرض خطر و افزایش رفتارهای پُر 

خطر جنسی محافظت نشده را از دیگر خالء ها دانست.

نماینده ولی فقیه در همدان:

برخی شخصیت سازی ها 
تكامل آفرین نیست

@ bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیرمراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد            را به شماره 09035157351

ارسال  نمایید.
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فضای نشاط و شادی حالل در جامعه ايجاد شود

 مالیر- خبرنگار همدان پیام: ایجاد فضای نشــاط و شادی حالل و قانونی در جامعه 
مردم را به سمت ارزش ها در جامعه سوق می دهد.

فرماندار مالیر در جمع شــورای فرهنگ عمومی شهرستان اظهار کرد: در حیطه فرهنگ، 
باید همه دستگاه های فرهنگی، در حوزه مسئولیت خود، به درستی عمل کنند. دهه کرامت 
اســت و باید متناســب با این ایام در سطح شهر نشــاط را به جامعه القا کنیم. ادارات و 
شهرداری ها موظفند در ایام جشن و سرور فضای نشاط و شادی حالل را در جامعه ایجاد 
کنند.قدرت ا... ولدی افزود: نشاط و شادی قانونی و حالل، مردم را به ارزش ها هدایت و 

جذب می کند. وی همچنین از ستاد امر به معروف خواست به وظایف خود عمل کنند و 
دستگاه های فرهنگی هم در این راستا عمل کنند.

ولــدی گفت : با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ کرامت خانواده و ســبک 
زندگی ایرانی اسالمی همه باید در این حوزه تالش کنیم .

وی تاکید کرد: حضور مســئوالن در نماز جمعه یکی از برکات نظام ماســت، حضور در 
مساجد باعث می شود تا با مردم از نزدیک در ارتباط باشیم و با مسائل و مشکالتشان آشنا 
شویم.ولدی در پایان گفت: برای جذب مخاطبان و جامعه بانوان که قشر زیادی از جامعه 

را تشکیل می دهند باید از وجود اساتید شایسته استفاده کنیم .
امام جمعه شهرستان مالیر نیز در این جمع بیان کرد: در رابطه با مجالس ترحیم، اگر تشییع 

جنازه چه در شهر و چه در روستا بعدازظهر انجام شود، بسیاری از مشکالت حل می شود 
و از هزینه بی مورد کاسته می شود.

محمدباقر برقراری افزود: ســخنرانان و مداحان مجالس ترحیم تاکید کنند اگر کسی در 
مجلس ترحیمی حضور دارد، ضرورتی ندارد یک تســلیت نامه یا یک بنر تسلیت با خود 

بیاورد.
وی درباره ترویج عفاف و حجاب در جامعه افزود: باید کار فرهنگی و انتظامی به صورت 

توامان انجام پذیرد  و در بوستان ها و فضای سبز، حریم خانواده ها رعایت شود .
برقراری تاکید کرد: اگر برای حجاب هیچ دلیلی نداشته باشیم جز اینکه این پوشش یادگار 

اهل بیت )ع( است، همین برای ما کفایت می کند.

در صحن علنی شورای شهر همدان مطرح شد
دعوای شورا و شهرداری بر سر جذب 

غیرقانونی 11 نیرو
 ســال گذشته در پی فراخوان استخدام پرسنل شهرداری در حوزه 
پلیس ساختمان بسیاری از افراد در این آزمون شرکت کرده و به امید 
استخدام تمام مراحل آزمون را پشت سر گذاشته و در نهایت از میان 
فوج عظیم شــرکت کنندگان تنها 4۰ نفــر موفق به قبولی و مصاحبه 

شدند .
از میان این 4۰ نفر، ۱۱ نفر نیز در دیگر مراحل ارزیابی فاقد صالحیت 
شناخته شــده و نتوانستند به رویای اشــتغال در مجموعه شهرداری 
دست یابند اما در کمال تعجب این ۱۱ نفر پس از مدتی در اداره کنترل 
و نظارت شهرداری مشغول به کار شدند و با این حال تنها سوالی که 
در ذهن شکل می گیرد این اســت که در این مدت چه چیزی باعث 
شد افراد فاقد صالحیت که حتی در مرحله ارزیابی آزمون استخدامی 
قبول نشده بودند؟ چگونه در اداره نظارت و کنترل شهرداری مشغول 

به فعالیت هستند .
 شورا هیچ دخالتی در انتصابات شهرداری نداشته است

رئیس شورای اسالمی شــهر همدان در صحن علنی شورای اسالمی 
شهر همدان با تأکید بر اینکه شورای شهر هیچ دخالت و یا توصیه ای 
در استخدامات شهرداری نداشته است، گفت: هر فردی که انتخابات 
این پرســنل را منتصب به شــورا بداند با برخورد جدی بنده مواجه 

می شود .
  کامران گردان مطرح کرد: شــایعاتی مبنی بر اینکه بنده و یکی دیگر 
از اعضای  شورای شهر در استخدام این ۱۱ تن در شهرداری دخالت 
و تأکیدی داشــته اند، منتشر شده اســت که این شایعه باید در منظر 

عموم ثابت شود .
 به اعضای شورا مشکوکم

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی 
شــهر همدان نیز اذعان کرد: با توجه به انتشار شایعاتی مبنی بر دخیل 
بودن اعضای شــورا در این انتصابات این موضوع باید شفاف سازی 

شود چرا که به اعضای شورا مشکوکم .
حسین قره باغی اظهار کرد: هنگامی که این شایعه منتشر شده، هر یک 
از افــراد از قبول کردن این موضوع ســرباز می زنند و در نهایت باید 

مشخص شود که چه کسی این حرف را زده است .
 برون سپاری در راه پرسنل شهرداری

معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی شهرداری همدان نیز با 
اشــاره به اینکه هیچ یک از پرسنل شهرداری شایعه ای مبنی بر دخیل 
بودن شورا را منتشر نکرده است، گفت: قصد داریم یک فرآیند برون 

سپاری در عوامل شهرداری داشته باشیم .
مرتضــی حضرت زاده با بیان اینکه شــورا به هیچ عنوان در موضوع 
انتخابات شــهرداری ورود پیدا نکرده و دخالتی نداشته است، یادآور 
شد: به کار گرفتن ۱۱ تن به علت کمبود نیروی شهرداری بوده است 
به همین علت ما آنها را در اداره کنترل و نظارت استخدام کردیم اما به 

زودی یک فرآیند برون سپاری نیز انجام می شود .
نماینده شــهرداری در صحن علنی شــورا در پایان بیان کرد: در هر 
مرحله و زمان آمادگی داریم که پاســخگوی شبهات شورا و انتقادات 

آنها باشیم .

در استان 1۰۰ هزار نفر تحت پوشش 
بیمه روستايی عشايری هستند

 شیرین سو- اســدا... طاقتی احســن - خبرنگار همدان پیام: مدیر 
صندوق بیمه اجتماعی اســتان گفت: در اســتان ۱۰۰ هزار نفرتحت 
پوشــش بیمه روستایی عشایری هســتند و ۵هزار نفر از بیمه حقوق 
بگیرند. بسیارخرسندیم که سال گذشته نخستین گروه از این صندوق 

بازنشسته شدند. 
مهدی سماواتی در جلسه بیمه اجتماعی بخش شیرین سو اظهار داشت: 
از شوراها و دهیاران می خواهیم نسبت به اطالع رسانی در روستاها و 
شــهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر، در این صندوق عضو 
شوند و از مزایای بیمه کشاورزان و روستاییان و عشایر بهره مند شوند.

مدیــر صندوق بیمه اجتماعی اســتان در ادامه افــزود: افراد ۱8 تا۵۰ 
سال، قالی بافان، کارگران صنایع دستی، بانوان سرپرست خانوار، زنان 
و مردان مشــغول در کارگاه های روستایی و عشــایری، خیاطی و.... 
می توانند در این صندوق عضو شده و در آینده از مزایا و بازنشستگی 
استفاده نمایند. سیدایوب موسوی منور بخشدار شیرین سو نیز گفت: دو 
ســوم از هزینه بیمه را دولت پرداخت می کند که در بخش ما استقبال 
خوبی شده اما باز کافی نیســت و از شوراها و دهیاران انتظار داریم، 
اطالع رسانی کنند. حسن عباسی مسئول صندوق بیمه بخش شیرین سو 
در این نشســت گفت: در این شهر ۲۰۰۰ نفر شناسایی شده و۳۰ نفر 

مستمری بگیر داریم.

پیش بینی برداشت 1۲۰ هزار تن سیب زمینی 
از مزارع اسدآباد

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد از پیش بینی برداشت ۱۲۰ 
هزار تن محصول سیب زمینی از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر 

داد.
سقراط بیرنگ در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امسال بیش از ۲ هزار 
و ۶۶۰ هکتار از اراضی کشــاورزی شهرســتان به کشت سیب زمینی 
اختصاص یافته که این میزان ســطح نسبت به سال زراعی گذشته از 

افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخوردار است.
وی افزود: از ســطح زیرکشــت ۲ هــزار و ۶۶۰ هکتاری امســال 
سیب زمینی شهرستان، بیشترین سطح کشت به میزان ۱۶۶۰ هکتار در 
منطقه چهاردولی و مابقی سطح به میزان 4۲۰ هکتار  در محدوده مرکز 
وندرآباد، ۱۱۵ هکتار مرکز حومه، ۱7۰ هکتار دهستان کلیایی و ۲9۵ 

هکتار در محدوده مرکز یوسف آباد قرار گرفته است. 

فرماندار اسدآباد از غار علیصدر آمد
 مجید درویشــی که به تازگی مدیریت مجموعه شرکت سیاحتی 
علیصدر را برعهده گرفته بود در حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان 

فرماندار اسدآباد منصوب شد.
کریم حمیدوند فرماندار سابق اسدآباد نیروی رسمی استانداری البرز 
بود که در حدود ۶ ســال مامور به خدمت در استان مرکزی و همدان 
فعال بود و حدود ۳/۵ سال فرمانداری نهاوند را عهده دار بود و از سال 

گذشته در اسدآباد به عنوان فرماندار مشغول به خدمت شد.
به دنبال پیشنهاد استاندار البرز به حمیدوند برای پذیرش پست مدیرکل 
سیاسی و انتخابات این استانداری، وی فروردین امسال از فرمانداری 
اسدآباد استعفا کرد و در ۱7 اردیبهشت 98 به عنوان مدیرکل سیاسی 

انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز منصوب شد.
همچنین مجید درویشــی ســال ها در بخش های مختلف شهرداری 
همدان مشــغول به خدمت بود که ۲۱ اردیبهشــت امسال جایگزین 
حمیدرضا یاری مدیرعامل سابق شــرکت سیاحتی علیصدر شد. اما 
به دنبال استعفای حمیدوند از فرمانداری اسدآباد، در حکمی از سوی 
وزیر کشــور درویشی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان منصوب 

شد.
آیین معارفه فرماندار اســدآباد روز گذشته با حضور استاندار برگزار 

شد.

تعیین مديران توانمند برای اداره مدارس

 در سال تحصیلی جدید مدیرانی توانمند و آگاه به امور آموزشی، 
پرورشی و اجرایی جهت اداره مدارس تعیین می شود.

سرپرســت آموزش و پرورش شهرســتان بهار در کارگروه توسعه 
مدیریــت آموزش و پــرورش شهرســتان بهار گفــت: در بحث 
ســاماندهی و سازماندهی نیروی انســانی سال گذشته رتبه برتر را 

کسب کرده ایم.
زهرا شــعبانی ادامه داد: شهرســتان بهار در بســیاری از شاخص ها 
رتبه های برتر استان را دارد که این نشان از کار و تالش جمعی است.

وی با توجه به ارتقای کیفیت آموزشــی و مهیا کردن شرایط مناسب 
بــرای دانش آموزان و معلمان، بیان کرد: الزم اســت انتصاب مدیران 

ضمن حفظ حرمت آنان صورت پذیرد.
شعبانی ضمن تاکید بر حفظ احترام مدیران و کارکنان و محرمانه بودن 
مباحث این کارگروه افزود: کلیه جابجایی ها و انتخاب مدیران مدارس 
در این کارگروه مطــرح و با رعایت مقررات و ضوابط اقدامات الزم 
به عمــل خواهد آمد. وی افزود: مدیران پویا، برنامه ریز، برنامه محور و 
معتقد به اهداف تعلیم وتربیت در عملیاتی سازی و تحقق سیاست های 

راهبردی آموزش و پرورش نقشی کلیدی و اساسی دارند.
شــعبانی اظهار داشت: طبق دستورالعمل وزارتخانه، افرادی می توانند 
به عنوان مدیر معرفی شــوند که توانمندی هــای الزم را برای تحقق 

اهداف نظام تعلیم و تربیت داشته باشند.
سرپرســت آموزش و پرورش شهرســتان بهار در این جلســه بر 
لزوم توجه به عملکرد مدیران مــدارس در انتصابات جدید تاکید 
کرد و گفت: مدیران مدارس بازوان توانمند همکاران ســتادی در 
واحد های آموزشــی هستند، لذا باید در انتخاب و انتصاب مدیران 
مــدارس نهایت دقت و برنامه ریزی الزم صورت پذیرد تا مدیرانی 
توانمند و آگاه به امور آموزشــی، پرورشــی و اجرایی جهت اداره 

مدارس تعیین شود.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای )نوبت اول( 

شرکت سهامي آب منطقه اي همدان

انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی و سد های  شرکت آب منطقه اي همدان
شماره 98/5- الف

شركت سهامي آب منطقه اي همدان در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری  مناقصات ، انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست حوزه ستادی و سد های  شركت 
آب منطقه اي همدان را به شركتهاي واجد صالحیت كه مورد تایید پلیس پیشگیری ناجا مي باشند واگذار نماید 

1- مدت اجراي كار:یکسال شمسي
2- نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خیابان جهاد- نرسیده به میدان بیمه 

تلفن : 9- 8220737 3)81 98+(  و فاكس: 38247993 )81 98+(  
3- محل اجراي كار : حوزه  ستادی  شركت آب منطقه اي همدان)در محل سدهای اكباتان ،سد آبشینه ،سد كالن ،سد شیرین سو،سد سرابی (

4- برآورد اولیه:    10.152.724.509 ریال) این رقم بدون احتساب كسورات قانونی بیمه و سود( می باشد
5-مبلغ تضمین شركت در مناقصه:  مبلغ 508.000.000)پانصدو هشت میلیون  ( ریال است كه باید به یکي از صورتهاي مشروحه ذیل و  با رعایت مفاد آیین نامه 

تضمین  معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 همورخ 1394/09/22  همراه با  اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود : 
الف : ضمانتنامه بانکي  و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی كه دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران 

هستند 
ب :  واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران 

مدت اعتبار تضمینهاي فوق باید حد اقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده وبراي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشدو عالوه برآن ضمانتنامه بانکي باید 
طبق فرمهاي مورد قبول تنظیم شود.

6- مهلت  و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/04/17 لغایت پایان وقت اداري روز  پنج شنبه  مورخ 98/04/20 از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
به فروش می رسد 

7-تصویر  گواهینامه صالحیت از پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در پاكت ب الزامی است 
8- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: قیمت فروش اسناد مناقصه مبلغ 700.000ریال است كه باید به حساب سیبا به شماره 4001116404020914بانک مركزی  تحت 

عنوان سپرده آب منطقه ای همدان  واریز و در سامانه تداركات الکترونیکی دولت بار گذاری گردد
9- تاریخ اعالم عدم تمایل به شركت در مناقصه: آخرین مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دریافت كرده و تمایلي به شركت در مناقصه  ندارند حداكثر تا 

تاریخ 98/04/25 مي باشد.
10- تاریخ و مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: شركت كنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه را پس از تکمیل حداكثر تا پایان وقت اداری  روز  دوشنبه  مورخ 
98/04/31 در پاكت الك و مهر شده هم  به صورت فیزیکی به دبیرخانه  حراست شركت آب منطقه اي همدان تحویل و هم بصورت الکترونیکی در سامانه تداركات 

الکترونیکی دولت بار گذاری گردد
11- تاریخ بازگشایي پاكات : پیشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز سه شنبه  مورخ 98/05/01  از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت  در كمیسیون 

مناقصه بازگشایي و خوانده مي شود و حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاد دهندگان بالمانع است. 
12- ضمنا هزینه آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد . 

)م الف551(

 نهاونــد- معصومــه کمالوند-خبرنــگار 
همدان پیام: شــورای اداری شهرستان نهاوند 
با محوریت تدوین ســند توسعه شهرستان و 
اقدامــات انجام شــده در بخش های مختلف 

تشکیل شد.
حجت االســالم عباســعلی مغیثی امام جمعه 
نهاوند در شــورای اداری این شهرســتان از 
حضور مردم نهاوند در پنج شــنبه هفته جاری 
در میــدان مرکزی به مناســبت هفته عفاف و 
حجاب و برگزاری همایــش حافظان حریم 

خانواده خبر داد.
حال توسعه شهرستان خوب است

نماینــده نهاوند در مجلس شورای اســالمی 
در شــورای اداری این شهرســتان گفت: این 
مسئولیت ها گذراست و هدف خدمت است 
اما خیلی ها آرزوی این مسئولیت ها را دارند، 

پس قدر این خدمتگذاری را بدانید.
حســن بهرام نیا با بیان اینکه معدل شهرستان 
نسبتا قابل قبول است و اگر کاری هم صورت 
گرفتــه نتیجه تــالش یک مجموعه اســت، 
یا  گفت:شــعار نمی دهیم، هرآنچه می گوییم 

انجام شده یا در حال اجرا است.
وی از ره آوردهای سفر معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور را 
تصویب ایجاد منطقه ویژه گردشگری )حیات 
وحــش( در منطقه حفاظت شــده ملوســان 
عنوان کرد و گفت: همین زمینه بومگردی در 

شهرستان را فراهم می کند.
و  گردشــگری  وضعیــت  همچنیــن  وی 
زیرساخت های این بخش را نسبت به دو سال 
پیش شــامل تفاوت های قابل توجهی دانست 
و تصریــح کرد: شــاهد ماجــرا هم حضور 
گردشــگران و افزایش مســافران در اماکن و 

مناطق گردشگری شهرستان است. 
نماینــده نهاوند در مجلس گفــت: عالوه بر 
اعتبارات ملی، ۲۰ میلیارد تومان اعتبارات در 

دیدار هفته پیش با تابش )بنیادمسکن کشور( 
برای بهســازی روســتاهای شهرستان جذب 

شده است.
همچنین پس از گالیه ها نسبت به بی توجهی 
به ســراب های شهرســتان در ســند توسعه 
استان و با سفر مســئوالن کشوری به نهاوند 
7میلیارد با حمایت حمید پورمحمدی معاون 
اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه 
کشور، سیدسعید شاهرخی استاندار همدان و 
سیداســکندر صیدایی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه استان همدان برای ۳ سراب شهرستان 
نهاوند)گیان، گاماسیاب و فارسبان( تخصیص 

و جذب شده است.
بهرام نیا گفت: با اعتبارات استانی نمی شود کار 
کرد و باید دنبال بودجه های ملی باشــیم، این 
بودجه حدود 4۶میلیارد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته اســت. ۱۵میلیارد هم برای منبع 
آبرسانی در سراب گاماسیاب و 4میلیارد برای 

اجرای شبکه گرفته شده است.
وی گفت: فاصله ها را کم کنیم، با بخشی نگری 
و گذاشتن چوب الی چرخ توسعه شهرستان 
)ناخواسته گاها میگذارند( مانع پیشرفت کار 

نشویم.
 بهایی به حاشیه ها نمی دهیم

فرماندار نهاوند در شــورای اداری شهرستان 
گفــت: وارد حاشــیه نمی شــویم و بها هم 

نمی دهیم چراکه انتخابات را پیش رو داریم. 
مراد ناصــری گفت: دومین ســال خدمت 
دولــت تدبیر و امید ســال به بار نشســتن 
آرزوهای نهاوند اســت که بــا کارگروهی 
و جمعی به نتیجه که همانا توســعه اســت، 
برســد و در این مدت امام جمعه شهرستان 
نقطه امید و حامی ما بوده اســت. همچنین 
شــهردار و تیــم مدیریتی و شورای شــهر 
اقدامــات و انقالبــی در توســعه خدمات 

شهری انجام و اجرا کرده است.

ناصری با تاکید بر اینکه دانشگاه ها در تدوین 
سند توسعه شهرســتان گزارش ۳ ماهه ارائه 

بدهند، گفت: استاندار هم رصد می کند.
+راه اندازی پژوهشــکده ملــی بومگردی در 

نهاوند
به عنوان  نهاوند(  ملی)دختران  دانشگاه  رئیس 
دبیر کارگروه راهبردی ســند توســعه، که با 
محوریت فعالیت دانشگاه ها، یک ماهی است 
آغاز به کار کرده است درباره ضرورت های این 
ســند گفت: نهاوند به عنوان پایلوت این سند 
در دانشگاه ها در حال تدوین است. این سند 
بر مبنای ۵ محور توســعه از جمله کشاورزی 
آب، گردشــگری، راه، صنعت و شهرسازی، 

محیط زیست، فرهنگی و... است.
حســین مرادی مخلص با بیان اینکه در بحث 
تدوین ســند راهبردی شهرستان، پژوهشکده 
ملی بومگردی در نهاوند راه اندازی می شود، از 

ثبت جهانی سراب های نهاوند خبر داد.

در شورای اداری شهرستان مطرح شد

سراب های نهاوند ثبت جهانی می شود
■ فرماندار نهاوند: به حاشیه ها بها نمی دهیم

 مدیر اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
مالیــر با بیــان اینکه هــدف از اجرای طرح 
مــاد توانمندســازی دانش آمــوزان در مقابل 
آســیب های اجتماعی است، گفت: در راستای 
اجرایی کردن ســند تحول بنیادین با مشارکت 
بهزیستی شهرستان، طرح ماد در سال تحصیلی 

گذشته اجرا شد.
هادی ســلگی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه اجرای طرح ماد منجر به راه حل هایی 
نوآورانه در برابر آسیب های اجتماعی می شود 
که حاصل ذهن خود دانش آموزان است، افزود: 
۳ هزار دانش آموز پایه هشتم در قالب تیم هایی 
۶ نفره از 4۰ مدرســه با پوشش 7۱ کالس در 

این طرح با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی با بیان اینکه در نهایت ۶ تیم از ۶ مدرســه 
به عنــوان گروه برتر و موفق انتخاب شــدند، 
اظهار کرد: ســند تحــول بنیادیــن به نوعی 
به عنوان قانون اساســی نظام تعلیم و تربیت و 
به دنبال تحقق حیات طیبه اســت و یادگیری 
مشــارکت اجتماعی دانش آموزان و حرکت از 
فردگرایی به سمت جمع گرایی، از اهداف آن 

به شمار می رود.
ــاد،  ــرح م ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلگی ب س
اقدامــی مشــارکتی بیــن آمــوزش و پــرورش 
افــزود:  اســت،  بهزیســتی  ســازمان  و 
آســیب های اجتماعــی به عنــوان موضــوع 
ــر و تعــدد  ــوع، تکث ــا دارای تن روز جامعــه م
زیــادی اســت کــه تمــام افــراد و گروه هــای 
ــص  ــرد و مخت ــی گی ــه را دربرم ــنی جامع س
هیــچ قشــر و جامعــه خاصــی نیســت و همــه 

ــتیم. ــیب ها هس ــن آس ــرض ای در مع
مدیــر آمــوزش و پــرورش مالیــر در ادامــه به 
برگــزاری آزمــون ورودی پایــه دهــم مــدارس 
اســتعدادهای درخشــان و نمونــه دولتــی در 4 
حــوزه امتحانــی، همزمــان بــا سراســر کشــور 
در ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــوز  ــا حضــور  هــزار و ۶۵ دانش آم ــون ب آزم
داوطلــب در 4 حــوزه امتحانــی برگــزار شــد 
ــر  ــوز پس ــداد ۵۲۳ دانش آم ــن تع ــه از ای ک
ــه  ــر ب ــا یکدیگ ــر ب ــوز دخت و ۵4۲ دانش آم

رقابــت پرداختنــد.
وی همچنیــن بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی 
مدرســان آگاه ســازی اولیــاء دانش آمــوزان 
ــا حضــور ســه مــدرس  ــدارس ب ــه اول م پای
ــاج  ــدی و ح ــاج حمی ــتان ح ــی در دبس میان
ــرد:  ــان ک ــاره و خاطرنش ــر اش ــادی مالی فره
هــر قــدر والدیــن در مســائل آمــوزش و 
مشــارکت  و  آگاهــی  فرزندشــان  تعلیــم 
بیشــتری داشــته باشــند، پیشــرفت تحصیلــی 

کــودک افزایــش می یابــد.
ــن  ــان اینکــه آگاه ســازی والدی ــا بی ســلگی ب
ــواده از  ــه و خان ــارکت مدرس ــت مش و تقوی
ــر  ــی موث ــه آموزش ــک برنام ــای ی پیش نیازه
ــرد،  ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــه بای اســت ک
ــا حضــور ۱۰۰  ــن کارگاه ب گفــت: امســال ای
آمــوزگار بــا هــدف آمــوزش بــه اولیــاء 
ــگاه ها  ــه آموزش ــه اول کلی ــوزان پای دانش آم
ــاز  ــورد نی ــب م ــه مطال ــد و هم ــزار ش برگ
در راســتای آمــوزش والدیــن را دریافــت 

ــد. کردن

به زودی در 
کبودراهنگ شهر بازی 
ایجاد می شود 
 کبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پیــام: 
عملیــات اجرایی احداث شــهر بازی مجهز 
و اســتاندارد در شــهر کبودراهنگ با تالش 

شــهرداری و شورای شهر با مشارکت بخش 
خصوصی آغاز شد.

شــهردار کبودراهنــگ با بیــان این مطلب 
گفت: با توجه به نیاز مبرم مردم شهرســتان 
به مکان های تفریحی این شهر بازی در پارک 
الله و با وسایل بازی و تفریح برای کودکان و 

بزرگساالن در نظر گرفته شده است.
محمد رهگشا خاطرنشــان کرد: این پروژه 

یکی از پروژه های مشــارکتی شــهرداری با 
بخش خصوصی اســت که امیدواریم هرچه 
زودتر به بهره برداری برسد تا مردم بتوانند از 
آن استفاده کنند.وی با اشاره به نبود مکان های 
تفریحی در این شهر گفت: شهر کبودراهنگ 
در چند سال گذشته فاقد مکانی مناسب برای 
تفریح شهروندان بوده و تقاضای بسیاری از 
شــهروندان ایجاد محیطی شاد و مفرح برای 

خانواده بوده است.
پتانســیل های بخش  به  اشــاره  با  رهگشا 
خصوصــی در این شهرســتان نیــز اظهار 
داشــت: امیدواریم در آینده بــا تمهیدات 
الزم بتوانیم از پتانسیل بخش خصوصی در 
مشارکت در جذب سرمایه گذار و احداث 
مکان های تفریحی و گردشــگری در سطح 

شهر اقدام کنیم.

طرح ماد؛ زمینه ساز راه حل هایی 
نوآورانه در برابر آسیب های اجتماعی 



C M Y K

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

دوشنبه  17 تیرماه 1398  شماره 3514

4

خبر

ایران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

نگاه

ت
دول

ان
رلم

پا

ان
رلم

پا

نگران اقدام اروپايی ها نیستیم
 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید 
کرد: آمریکایی ها نمی توانند اجماع جهانی به وجود بیاورند، شــاید 
رای هایی را از بعضی اعضای حکام با زور یا تطمیع یا تزویر به دست 
بیاورند اما در ســازمان ملل تحقیقا تحت هیچ شــرایطی این اجماع 

به وجود نخواهد آمد.
ابوالفضل حســن بیگی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره 
آخرین اقدامات آمریکا علیه سیاســت خارجی ایران گفت: ترامپ 
پس از دستور خارج شدن از برجام همه تالش خود را به کار گرفت 
تا بقیــه اعضای برجام هم از این معاهده خارج شــوند اما به لحاظ 
تعهدات و شــرایطی که برای جمهوری اسالمی ایران به وجود آمده، 
اروپایی ها، روس ها و چینی ها همواره معتقد بر حفظ برجام بودند تا 

جمهوری اسالمی ایران هم در این زمینه خویشتن داری کند.

تصمیم ايران برای افزايش سطح 
غنی سازی اورانیوم را درک می کنیم

 روســیه افزایش سطح غنی سازی ایران را تصمیمی قابل انتظار و 
قابل درک دانست.

به گزارش ایلنا، نماینده روســیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
واکنش به کاهش تعهدات برجامی ایران اظهار داشت: تصمیم ایران 
برای افزایش غنی ســازی اورانیوم قابل انتظار بود مســئولیت حفظ 

برجام با آمریکاست.
وی در ادامه افــزود: اقدامات جدید ایران را درک می کنیم و از آنها 

می خواهیم تصمیماتی نگیرند که اوضاع را پیچیده کند.

شورای حکام بايد برای نقض برجام 
توسط ترامپ تشکیل جلسه دهد

 ســخنگوی شــورای نگهبان تاکید کرد: شورای حکام باید برای 
نقض برجام از ســوی آمریکا تشکیل جلســه دهد، نه برای احقاق 

حق مسلم ایران.
به گزارش فارس، عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 
صفحه شــخصی خود در توئیتر مطلبی منتشــر کــرد که متن آن به 

شرح زیر است:
شورای حکام باید برای نقض برجام از سوی دونالد ترامپ تشکیل 
جلسه دهد، نه برای احقاق حق مسلم ایران. سیاست آمریکا همیشه 

سیاست نعل وارونه زدن بوده است، مراقب باشیم راه گم نشود.

ائتالف اصولگرايان در انتخابات مجلس نام 
جديدی خواهد داشت

 رئیــس جبهه پیروان خــط امام و رهبری گفت: مــا به دنبال آن 
هســتیم که ائتالف بزرگ تری را تشکیل دهیم اما این مسأله به معنای 
کنار گذاشــتن جمنا نیســت؛ در انتخابات آینده با یک اسم جدید 

به عرصه می آییم.
ــا بیــان اینکــه ائتــالف اصولگرایــان  دبیــر کل جامعــه مهندســین ب
ــح  ــود، تصری ــد ب ــا نخواه ــه اســم جمن ــده ب ــات آین ــرای انتخاب ب
کــرد: مــا بــه دنبــال آن هســتیم کــه ائتــالف بزرگ تــری را تشــکیل 
ــا، شــورای  ــار گذاشــتن جمن ــای کن ــن مســأله به معن ــا ای ــم ام دهی
هماهنگــی نیروهــای انقــالب و جبهــه متحــد نیســت، در انتخابــات 
آینــده بــا یــک اســم جدیــدی در عرصــه حضــور پیــدا می کنیــم.

بــا توجــه  اینکــه  بــر  مبنــی  بــه ســوالی  وی در واکنــش 
ــه  ــردم ب ــی م ــال عموم ــا اقب ــور آی ــتی کش ــت معیش به وضعی
شــرکت در انتخابــات کاهــش می یابــد، گفــت: مــردم مــا 
آنقــدر بصیــر هســتند کــه مســائل را بــه موقــع از هــم تفکیــک 

 . می کننــد
بــرای مثــال در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن و روز قــدس امســال 
ــا در  ــل نارضایتی ه ــردم به دلی ــه م ــد ک ــل کردن ــده ای تحلی ع
ــه  ــم ک ــی دیدی ــا همگ ــد ام ــور نمی یابن ــا حض ــن عرصه ه ای

ــتند. ــوری داش ــور پرش ــردم حض م
ــردم  ــرد: م ــد ک ــری تاکی ــام و رهب ــروان خــط ام ــه پی ــس جبه رئی
ــد و در  ــرعی خــود می دانن ــی و ش ــه مل ــات را وظیف اصــل انتخاب
آن شــرکت می کننــد امــا اینکــه آنــان بــه چــه کســی رأی دهنــد، 

موضوعــی قابــل تحلیــل اســت.
وی بیان کرد: مردم حضور در انتخابات را به رأی دادن به کلیت نظام 
تعبیر می کنند و ما مسئوالن نباید حضور مردم در چنین عرصه هایی 
را به رضایت از عملکرد خودمان ترجمه کنیم. مردم به وقت خودش 
نارضایتی هایشان را نشان می دهند اما در انتخابات همواره به صورت 

پرشور شرکت می کنند.

سازوکارهای تقابلی پیش بینی شده 
در سند برجام

رضا رسالت «
 دولت جمهوری اسالمی ایران با ابتنای بر سازوکارهای تقابلی که 
بخشی از سند برجام محسوب می شوند در آستانه برداشتن گام دوم از 

توقف تعهدات برجامی خود برآمده است.
اگــر جامعه جهانی برای حل و فصــل بحران های نوظهور در عرصه 
بین الملــل، ناگزیــر از پذیرفتن بایدها و نبایدهای خشــک حقوقی 
باشــد، رسیدن به نتایج مطلوب بسیار توان فرسا خواهد بود. از این رو 
دولت جمهوری اسالمی ایران در طول مذاکرات هسته ای خود به این 
تشخیص رسید که برای حل و فصل این موضوع می بایست به سوی 

یک توافق سیاسی چندجانبه پیش برود.
توافقات سیاســی به مثابه ماده ای ســیال، روان کننده مناسبات حقوقی 
به شــمار می روند. ترجیحات رفتاری ارائه شده در این توافقات چرخ 
دنده هــای فرتوت مقررات حقوقی را به حرکت وا می دارند. شــاید 
بتوان گفت توافق هسته ای نیز در همین زمره قابل ارزیابی است. متن 
برجام که در واقع ســندی انضمامی به قطعنامه  ۲۲۳۱ شورای امنیت 
محسوب می شــود با به وجود آوردن دامنه ای از تکالیف و امتیازات، 
تصّلبات ناشــی از یک معاهده حقوقی را تا حد زیادی فرو می کاهد. 
پیچیدگی های فنی و تکنیکی ناشی از یک موضوع، زمانی که در یک 
بافتار حقوقی شــکل می گیرند، دولت ها را ناگزیر به سمت استفاده از 
ســازوکار های داوطلبانه که مبتنی بر اراده دولت ها قوام یافته اســت، 

رهنمون می سازد.
توافق هسته ای ایران با کشــورهای ۱+۵ گواه همین امر بود و البته با 
خروج آمریکا هم، اصل آن حفظ شــده اســت. گرچه این توافق به 
انضمام قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به تصویب رسیده است، اما نباید 
از خاطر برد که بدون در نظرگرفتن مکانیســم های نهفته در متن سند، 

عمال دینامیسم این توافق نیز از حرکت باز خواهد ایستاد.
برجام، یک سند “خود بسنده” )Self Sufficient( محسوب می شود. 
در حقوق بین الملل به اسنادی که درون خود نظام جبرانی و سازوکار 
حل و فصل اختالفات داشته باشند، خود بسنده می گویند؛ مانند سند 
تاســیس سازمان تجارت جهانی که امکان حل اختالف را درون خود 
پیش بینی کرده اســت. به موجب ماده ۲۶ برجــام، ایران درصورتی که 
 Non-significant(”یکی از اطــراف توافق، “عدم اجرای مهمــی
performance( داشته باشد می تواند توقف اجرای برجام را جزئی 
و کلی مستند به این نبود اجرا اعالم نماید. البته در ماده ۲۶، تجویزی 
در اختیار ایران قرار نگرفته اســت و تنها  اعــالم نموده در صورت 
نقض برجام از ســوی یک طرف، ایران نیز می تواند در واکنش به آن 
بــه اقدامات تقلیلی خود وفق این ماده اســتناد نماید. عبارت پردازی 
در این ماده به گونه ای اســت که حقی مســتقیم در اختیار ایران قرار 
نمی دهد و تنها موضع ایران را اظهار می کند و البته همین ابراز موضع 
نیز امتیازی اســت که تیم مذاکره کننده ایران توانسته با درایت در متن 
ســند وارد نماید. با این وجود، مــاده ۳۶ این امکان را در قالِب حق، 

به ایران می دهد.
ماده ۳۶ در مورد ســازوکار حل و فصل اختالفات در برجام است و 
صراحتا اشــعار می دارد اگر یکی از  اطراف اعتقاد داشــت که  طرف 
دیگــر تعهداتش را اجرا نمی کند، می تواند موضوع را در کمیســیون 
مشترک برجام طرح نماید. کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد به موضوع 
فیصله دهد و اگر موفق نشــد دولت شــاکی می تواند موضوع مورد 
اختالف را به وزرا خارجه ۱+۵ یا هیات مشــورتی که متشکل از سه 
عضو که شــامل نماینده ایران نیز خواهد بود، ارجاع دهد. هم شــورا 
وزیران خارجه و هم هیات مشورتی، ۱۵ روز فرصت خواهند داشت 
که اختالف را حل کنند. با این وجود اگر باز هم  مســأله حل نشــد، 
دولت شــاکی دو امکان را در اختیار دارد یا می تواند موضوع را نبود 
اجرای مهم در نظر گرفته و به موجب آن اقدام به کاهش تعهدات خود 
نماید و یا موضوع را به شــورای امنیت ارجاع دهد؛ اما از آن جایی که 
آمریکا به عنوان دولت معارض خود عضو دائم شــورای امنیت بوده 
و یقینــا در این روند اختالل ایجاد می کند و آن را به ورطه فرســایش 
می کشاند، راهکار منطقی در شرایط فعلی توسل به راهکار نخست و 
کاهش تعهدات برجامی اســت. طی سالیان گذشته، تجربه مذاکراتی 
جمهوری اسالمی ایران نشــان داده است که ایاالت متحده آمریکا در 
ســیاق عبارات و شــیوه عبارت پردازی خود همواره برخی چیزها را 
به صورت حقوق خاکستری )Gray Law( باقی می گذارد. یک دلیل 
آن شاید ایجاز و اختصار باشــد که البته بسیار بادی النظرانه است اما 
واقع امر آن اســت که آمریکا آگاهانه وضعیت های بال تکلیف را  باقی 
می گذارد و برای تحقق بخشــیدن به اهداف خود، ابهامات سازنده ای 
)Constructive Ambiguity( را می آفریند که موجد گریزگاه ها 
و محملی برای بهانه جویی ها هستند. این رویه به دولت آمریکا امکان 
می دهد تا در ضمن توافقات، همواره دامنه  ای موسع از انعطاف عمل 

را به منظور سازگاری آن توافق با مقررات داخلی خود فراهم آورد.
تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با فهم دقیق از این حربه مذاکراتی و با 
اتخاذ تدابیری داهیانه، سازوکارهای احتیاطی را در خود سند گنجانده 
اســت تا عمال امکان هرگونه تفســیر به رای را از طرف مقابل سلب 
نماید. اینک دولت جمهوری اســالمی ایران با ابتنای بر سازوکارهای 
تقابلی که بخشی از سند برجام محسوب می شوند در آستانه برداشتن 
گام دوم از توقــف تعهدات برجامی خود برآمده اســت. این اقدام از 
آن جهت که در درون ساختار سند تمهید شده، حائز اهمیت است و 
تعهدات ایران را صرفا در چارچوب برجام و منطبق بر مکانیسم های 

آن تقلیل می دهد و به معنای نقض کلی برجام نخواهد بود. 

در نظام جمهوری اسالمی
پست و مقام ارزشی ندارد

 دادستان کل کشور بیان کرد: تحول در دستگاه قضاییی از تأکیدات مقام معظم 
رهبری بوده و نخستین مؤلفه اجرای آن نیروی انسانی است که باید صالح بوده و 
انگیزه تحول داشته باشد.به گزارش ایسنا، حجت االسالم محمدجعفر منتظری با اشاره 
به اینکه هیچ پست و مقامی برای صاحب آن ماندگار نیست، اظهار کرد: خوشا به 
حال آن مســئولی که وقتی در حال انجام وظایف در حوزه تصدی خویش است، 
خدمت رسانی کرده و مراجعات مردمی را پاسخ گو باشد و زمانی که این پست را 
تحویل می دهد، مردم اندوهگین شــده و غصه دار شوند.وی با بیان اینکه در نظام 
جمهوری اسالمی پست و مقام ذاتاً ارزشی ندارد، گفت: حضرت علی )ع( پست و 
مقام را به آب دماغ بز و کفش پاره بی وصله شــده بی ارزش تشبیه می کنند که این 

تشبیه برای ما نیز که بزرگ شده مکتب امیرالمومنین )ع( هستیم نیز مصداق دارد.

گام دوم به معنای خروج از برجام نیست
 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه 
گام دوم ایــران در کاهش تعهدات برجامی به معنای خروج از برجام نیســت، 
گفــت: نمایندگان مجلس و آحاد مردم از اقتدار دولت در برداشــتن گام دوم 

حمایت می کنند.
کمــال دهقانــی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به آغــاز گام دوم ایران در 
کاهــش تعهدات برجامی گفــت: جامعه جهانی به خوبــی می داند که تاکنون 
جمهوری اسالمی ایران به موافقتنامه برجام و اجرای تعهدات خود پایبند بوده؛ 
موضوعی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشات خود نیز بر آن صحه 
گذاشته و تایید کرده است؛ لذا از منظر حقوق بین الملل، جمهوری اسالمی ایران 
بر اســاس قوانین بین المللی اقدامات و تعهداتــش را انجام داده و اکنون نوبت 

طرف های مقابل برای انجام تعهدات شان است.

  لغو فرمان عملیات علیه ايران
 افول آمريکا را نشان داد

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
بیــان کرد: در تاریخ آمریکا نمونه ای وجود ندارد که رئیس جمهوری آن فرمان 
حمله علیه کشوری را صادر کند و از آن بازگردد و ترامپ با لغو فرمان عملیات 

علیه ایران افول این کشور را ثابت کرد.
به گزارش ایرنا، سیدحسین نقوی حسینی گفت: بازگشت آمریکا از قصد خود 
علیه ایران، نشــان از اقتــدار و صالبت ملت و جمهوری ایــران و افول روز 
افزون آمریکا در منطقه دارد.نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشــوا در مجلس 
شورای اســالمی اظهار داشت: امروز تمامی ارکان کشور باید خود را برای یک 
رزم سنگین با دشمن آماده کنند، رزمی که به مردانی با اراده آهنین و والیت مدار 
نیاز دارد، کسانی که برای دفاع از ارزش های اسالمی تا پای جان ایستادگی کنند.

آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه آرين ستايش 
غرب 

در پرونده كالسه 9809988130200021 شــعبه هفتم دادگاه حقوقی همدان كه منتهی به صدور 
دادنامه شماره 9809978116700072 مورخ 1398/1/25 گردیده حکم ورشکستگی شركت آرین 
ستایش غرب به شماره ثبت 6528 مقیم همدان صادر گردیده است. لذا در اجرای مواد 462 قانون 

تجارت و ماده نظامنامه امور ورشکستگی آگهی می شود كه:
7- اخطار به كلیه بستانکاران شــركت ظرف مهلت های زیر از تاریخ نشر آخرین اعالن، اشخاص 
حقیقی و حقوقی كه ادعایی یا طلبی نســبت به شــركت مذكور دارند اسناد طلب خود را با سواد 
مصدق شده آن را به  انضمام فهرستی كه كلیه مطالبات آنها را تعیین می نماید به دفتر محترم شعبه 

دوم دادگاه حقوقی همدان تسلیم كرده و قبض دریافت دارند.
8- طلبکاران مقیم در مقر دادگاه همدان یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

9- طلبکاران در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر اعالن 
10- طلبکاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

11- اخطار به بدهکاران شــركت ظرف مهلت های فوق از تاریخ نشــر اعالن خود را معرفی كنند و 
متخلفین از این اخطاریه به معادل بیســت و پنج درصد دین به نفع صندوق دولت محکوم خواهند 

شد.
12- اخطار به كسانی كه به هر عنوان اموال شركت در دست آنهاست كه اموال را در ظرف مدت های 
مقرر فوق از تاریخ نشر آگهی در اختیار مدیر تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی كه نسبت به آن مال 

دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.)م الف 547(
مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه آرین ستایش غرب
علی هاشم کریمی 

آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه صنعتی سرد 
و گرم يخ ريزان غرب 

در پرونده كالســه 9609988110900635 شــعبه نهم دادگاه حقوقی همدان كه منتهی به صدور 
دادنامه شماره 9709978110901121 مورخ 1397/10/18 گردیده حکم ورشکستگی شركت صنعتی 
سرد و گرم یخ ریزان غرب به شماره ثبت 1292 مقیم همدان صادر گردیده است. لذا در اجرای مواد 

462 قانون تجارت و ماده نظامنامه امور ورشکستگی آگهی می شود كه:
1- اخطار به كلیه بســتانکاران شــركت ظرف مهلت های زیر از تاریخ نشر آخرین اعالن، اشخاص 
حقیقی و حقوقی كه ادعایی یا طلبی نســبت به شــركت مذكور دارند اسناد طلب خود را با سواد 
مصدق شده آن را به  انضمام فهرستی كه كلیه مطالبات آنها را تعیین می نماید به دفتر محترم شعبه 

دوم دادگاه حقوقی همدان تسلیم كرده و قبض دریافت دارند.
2- طلبکاران مقیم در مقر دادگاه همدان یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

3- طلبکاران در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر اعالن 
4- طلبکاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

5- اخطار به بدهکاران شركت ظرف مهلت های فوق از تاریخ نشر اعالن خود را معرفی كنند و متخلفین از 
این اخطاریه به معادل بیست و پنج درصد دین به نفع صندوق دولت محکوم خواهند شد.

6- اخطار به كسانی كه به هر عنوان اموال شركت در دست آنهاست كه اموال را در ظرف مدت های 
مقرر فوق از تاریخ نشر آگهی در اختیار مدیر تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی كه نسبت به آن مال 

دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.)م الف 549(

مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه صنعتی سرو و گرم یخ ریزان غرب 
علی هاشم کریمی 

آگهي حصر وراثت
آقای محمد بیات دارای شــماره شناســنامه  3978833069 به شرح 
دادخواست كالســه 980387 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده كه شادروان حسین بیات به شماره شناسنامه  
33 در تاریخ 98/4/3 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-محمد بیات فرزند حسین 
به شماره ملی 397833069 پسر-متوفی2-جلیل بیات فرزند حسین به 
شماره ملی 3978857782 پسر متوفی 3-خلیل بیات فرزند حسین به 
شــماره ملی 3979699099 پسر متوفی 4-یوسف  بیات فرزند حسین به 
شماره ملی 3970000483 پســر متوفی 5-طوبی بیات فرزند حسین به 
شماره ملی 3978832992 دختر متوفی 6-رقیه  بیات فرزند حسین به 
شــماره ملی 3979701050 دخترمتوفی 7-شهناز بیات فرزند حسین به 
شماره ملی 3979926370 دخترمتوفی 8-سکینه بیات فرزند علی  محمد  
به شــماره ملی 3979695859 همســر متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر كســي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 110(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف
 تویسرکان

آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه آرين ستايش غرب 
به شماره ثبت 65۲8

در پرونــده كالســه 97009988130200021 شــعبه هفتــم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان همــدان كــه منتهــی بــه صــدور 
دادنامــه شــماره 98009978116700072 مــورخ 1398/1/25 گردیــده حکــم ورشکســتگی شــركت آریــن ســتایش غرب 

بــه شــماره ثبــت 6528 مقیــم همــدان صــادر گردیــده اســت. 
در اجرای قانون تجارت در امور ورشکستگی مراتب یک نوبت آگهی می گردد. )م الف543(

مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه آرین ستایش غرب 
علی هاشم کریمی 

آگهی اعالم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه صنعتی سرد و گرم يخ ريزان غرب 
به شماره ثبت 1۲9۲

در پرونــده كالســه 9609988110900635 شــعبه نهــم دادگاه حقوقــی همــدان كــه منتهــی بــه صــدور دادنامــه شــماره 
9709978110901121 مــورخ 1397/10/18 گردیــده حکــم ورشکســتگی شــركت صنعتــی ســرو گــرم یخ ریــزان غــرب 

بــه شــماره ثبــت 1292 مقیــم همــدان صــادر گردیــده اســت.
در اجرای قانون تجارت در امور ورشکستگی مراتب یک نوبت آگهی می گردد.)م الف 545(

مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه صنعتی سرو گرم یخ ریزان غرب 
علی هاشم کریمی 

مهدی آقایانی «

 بر اساس ســخنان رئیس جمهور کشورمان، 
جمهوری اسالمی ایران روز گذشته )۱۶ تیرماه( 
تصمیمات خود را در موضوع کاهش تعهدات 
برجامــی پــس از ۶۰ روز فرصت  به اعضای 

پیمان اقدام جامع مشترک )برجام(، اعالم کرد.
دو مــاه پیش ایران با توجه به یک ســال صبر 
در مقابل بدعهدی های اعضا برجام، به ویژه سه 
کشــور اروپایی، فرصــت ۶۰ روزه ای را برای 
آنها تعییــن کرد، در این بــازه زمانی آنها باید 
وعده هایی که برای ادامه برجام پس از خروج 
یک جانبــه آمریکا از توافق برجــام ارائه داده 

بودند، را عملی می کردند. 
حــال پس از ایــن اتمام حجــت و همچنین 
ایجاد چندین جلســه با مقامات عضو برجام، 
با توجــه به کافی نبودن اقدامــات اروپایی ها، 
ایران روز گذشته در نشست خبری که در نهاد 
ریاست جمهوری برگزار شد، کاهش تعهدات 

برجامی پس از مهلت داده شده را اعالم کرد.
ایــن تصمیمــات در یک نشســت با حضور 
سخنگوی دولت، معاون سیاسی وزارت خارجه 

و سخنگوی سازمان انرژی اتمی بیان شد.
علــی ربیعــی گفت کــه ایــران دیگــر به 
محدودیت های غنی سازی ۳/۶7 درصدی پایبند 

نخواهد بود.
پــس از آن معاون سیاســی وزارت خارجه  با 
توجه بــه پایان فرصــت ۶۰ روزه به اعضای 
اروپایی اظهار داشت: با توجه به محقق نشدن 
خواسته های ایران گام دوم را برخواهیم داشت.

عباس عراقچی در مورد ساز و کار مالی موسوم 
به اینستکس گفت: اگر اروپایی ها خواسته های 
ما را از طریق اینســتکس بــرآورد کرده بودند 

امروز ایران در گام دوم پای نگذاشته بود.
معاون ظریف در این نشست خبری ادامه داد: 
اگر اروپایی ها پــس از ۶۰ روز دیگر تالش به 
عملی کردن وعده های خود نکنند و راه حلی 
برای این شرایط پیدا نشــود گام سوم را آغاز 
خواهیم کرد. وی گفت: بنابراین گام سوم را در 
زمان مقتضی اعالم می کنیم. سازمان انرژی اتمی 

هم آمادگی برای اجرا را دارد. 
البته عراقچی در مورد اینستکس عنوان کرد: که 
ایران به هیچ کشور اروپایی و حتی ساز و کار 
اینستکس امید نبسته است. ولی از هر امکانی 
که وجود داشته باشد برای بهره مندی کشور از 

شرایط بهتر اقتصادی استفاده می کند.
وی ادامه داد: ما اجازه نمی دهیم که آمریکایی ها 
در پیشبرد سیاست فشار حداکثری خود علیه 
ایران به نتیجه برسند. آنها حتماً مایوس می شوند 
همان طورکــه پیش از این از اعمال تحریم ها و 
فشارها به نتیجه نرسیدند و پس از مایوس شدن 
مجبور شدند که به میز مذاکره برگردند. عراقچی 
بیان کرد: درصورتی که آمریکایی ها بخواهند در 
گفت وگوهای ایران و ۱+4 حضور داشته باشند 
از نظر ما مانعی ندارد به شرط این که تحریم ها را 

بردارد و ما به شرایط پیش از تحریم ها برگردیم.
به گزارش ایرنا، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
همچنین با بیان اینکه در مورد گام ســوم کاماًل 
مطالعــه کرده ایم، گفت: با همکاری ســازمان 
انرژی اتمی یک طــرح گام به گام را طراحی 
کرده ایــم که در گام های بعــدی چه اقدامی را 
می توانیم انجام دهیم. وقتی مقرر شــد دو گام 
را با هم اعالم کردیم اما برای گام سوم ترجیح 
می دهیم که پس از مهلت ۶۰ روز و در فرصت 
مقتضی اعالم کنیم.عراقچی افزود: برجام یک 
پرونده بسته شده است به نحوی که قابل مذاکره 
و گفت وگوی مجدد نیست. برجام بدون اینکه 
یک کلمه به آن اضافه و یا کم شــود، باید اجرا 
شــود.وی  اظهار کرد: اروپایی ها نتوانســتند 
خواسته ما را در حوزه فروش نفت و بازگشت 
درآمدهــای نفتی تامین کننــد. برجام وقتی به 
حالت نرمال خودش برمی گردد که خواســته 
ایران و استفاده اش از مزایای برجام تأمین شود.

عراقچی ادامه داد: قســمت هســته ای برجام 
دارای 4 رکن  اساســی اســت که شامل میزان 
ذخایر، درصد غنی سازی و تعداد سانتریفیوژها 
و تحقیق و توســعه غنی سازی است و در این 
مــوارد ایــران به منظور اعتمادســازی، برخی 
محدودیت ها را بین 8 تا ۱۵ ســال قبول کرده 
که یکی از آنها این بوده که درصد غنی سازی از 
۳/۶7 درصد باالتر نرود. در گام اول این ارکان 

را گفتیم و دیگر پایبند نیستیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این نشست 
عنوان کرد که از امروز دیگر به سقف غنی سازی 
۳/۶7 درصــد پایبند نخواهیم بود. صبح امروز 
بازرســان آژانس مشــاهده خواهند کرد که ما 
دیگر به این ســقف پایبند نیستیم و این اقدام 
به تقاضای دولت و مسئوالن انجام شده است. 
به گزارش فارس، بهروز کمالوندی عنوان کرد: 
ممکن است کشور سه نیاز داشته باشد؛ سوخت 

نیروگاهی، راکتورهای تحقیقاتی و پیشران. ما 
براســاس نیازمان اقدام می کنیم؛ درحال حاضر 
سوخت کافی ۲۰ درصد داریم و تمرکز زیادی 
روی ســوخت نیروگاهی داریــم و افزودن به 
۳/۶7 بــرای ما ۲ حســن دارد؛ کار ســاخت 
سوخت نیروگاهی را برای ما هموار می کند و 
ضمن هموار کردن این مســیر اگر خواستیم به 
سمت سوخت باالتر مثل سوخت راکتور تهران 

برویم، سرعت کار بیشتر شود.
همچنین سخنگوی دولت در این جلسه گفت: 
آمریکا اشتباه استراتژیکی انجام داد که از برجام 
خارج شــد. به هر قیمتی تصمیم برجام به نفع 
صلح جهانــی بوده و مفید برای کشــورهای 

منطقه، جهان و مردم آمریکا بوده است.
علی ربیعی خاطرنشان کرد:  برجام منافع همگان 
را تامیــن می کرد اما به هــر قیمتی هم حاضر 
نیستیم در برجام بمانیم ولی همان طور که گفتم 
به رغم تنوع دیدگاه ها در کشــور، تصمیمی که 

دولت می گیرد در چارچوب منافع ملی است.
پیش از این نشســت رئیس جمهوری اسالمی 
ایران با رئیس  جمهور فرانسه در تماسی تلفنی 
درباره مهم ترین مســایل دوجانبه، تبادل نظر 

کردند.
حسن روحانی، اقدامات اخیر ایران را کاماًل در 
چارچوب برجام و برای حفظ آن برشمرد و از 
اتحادیه اروپا خواست تا به مسئولیت های خود 
در برابر معاهدات بین المللی و قطعنامه سازمان 
ملل متحد عمل کند و با دست زدن به اقداماتی 

بیش از پیش برای حفظ برجام تالش کند.
وی بیان کرد: توقف کلیــه تحریم ها می تواند 
آغازی برای یک حرکت بین ایران و ۱+۵ باشد. 
البتــه امانوئل مکرون روز گذشــته با محکوم 
کردن افزایش سطح غنی سازی اورانیوم در ایران 

مدعی شد که این اقدام "نقض" برجام است.
در این باره وزیر امورخارجه کشــورمان پس از 

آنکه جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد از حد 
تعیین شــده در برجام برای غنی ســازی خود 
فراتر خواهد رفت در حســاب کاربری خود 
در توئیتر نوشــت: امروز ایــران گام دوم خود 
را طبق پاراگــراف ۳۶ برجام برمی دارد. ما این 
حق را داریم که به استفاده از این اقدامات قانونی 
ذیل برجام ادامه دهیم و از منافع خود در برابر 
تروریســم اقتصادی آمریــکا محافظت کنیم. 
محمدجواد ظریف تاکید کرد: تمامی این گام ها 
تنها درصورت پایبنــدی گروه E3 )انگلیس، 
فرانســه، آلمان( به تعهداتش قابل بازگشــت 

خواهد بود.
همچنیــن آژانس بین المللی انــرژی اتمی در 
واکنش به افزایش سطح غنی سازی کشورمان 
اعالم کرد که از این تصمیم ایران مطلع است و 
بازرسان آژانس پس از بررسی این موضوع در 
این باره گزارش خواهند داد. به گزارش رویترز، 
ســخنگوی آژانس اظهار داشت: ما از تصمیم 
ایران در ارتباط با سطح غنی سازی خود مطلع 
هستیم و بازرســان آژانس که در ایران حضور 
دارند به محض راســتی آزمایی تحوالت جدید 

پیرامون این موضوع را گزارش خواهند داد.
حال باتوجه به اقدامات ایران، شــورای حکام 
که یکی از ارکان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
است بنا به درخواست آمریکا قرار است در روز 
چهارشنبه درباره ایران تشکیل جلسه دهد. در 
همین ارتباط نمایندگی ایران در ســازمان های 
بین المللی مستقر در وین با صدور بیانیه ای که 
در توئیتر منتشر شــد، آورده است: این طنزی 
تلخ اســت که همان رژیمی کــه برجام را از 
طریق خروج غیر قانونی و یکجانبه نقض کرد 
و به دیگران فشــار می آورد تا اقدام مشابهی را 
صورت دهند و بــا اعمال زور مانع اجرای آن 
توســط جامعه بین المللی می شــود، نسبت به 

اجرای همان توافق، ابراز نگرانی کرده است.

ایران: سطح غنی سازی را باال می بریم

پایان محدودیت غنی سازی 
در سطح 3/67

نامزد ریاست جمهوری آمریکا: 

خروج واشنگتن از برجام 
اشتباه بود

 نامزد دمکرات ریاســت جمهوری ســال 
۲۰۲۰ آمریــکا بــا اشــتباه خوانــدن خروج 
کشورش از توافق هســته ای با ایران در سال 
گذشــته، تاکید کرد که وجــود برجام بهتر از 

نبودن توافق است.

تولســی گابــارد عضــو دمکــرات مجلس 
نمایندگان آمریکا بامداد یکشنبه در گفت وگو 
با شــبکه خبری ســی بی اس، بــه انتقاد از 
سیاست دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
این کشــور در قبال ایران و برنامه جامع اقدام 
خروج  پرداخت.گابــارد  )برجام(  مشــترک 
ترامــپ از برجام را اشــتباه خواند و افزود با 
وجود آنکه خواهان توافقی بهتر با ایران است، 
وجــود برجــام را بهتر از نبــود هیچ توافقی 

می داند.نماینده هاوایی در کنگره آمریکا گفت: 
توافق هســته ای از جنگ جلوگیری می کرد و 
این خطری است که تالش های کنونی دولت 
ترامپ ایجاد می کند که با پاره کردن برجام ما 
را به جنگ بــا ایران نزدیک و نزدیک تر کرده 

است.
گابــارد اعزام چند هزار نیــروی آمریکایی به 
منطقه غرب آسیا به بهانه حفاظت از تاسیسات 
و نیروهای نظامی واشــنگتن در این منطقه را 

روشــن کردن فتیله دینامیت توصیف کرد و 
افزود: این کار سبب جنگی دیگر می شود که 
بســیار بسیار فراتر از چیزی خواهد بود که ما 

در عراق دیدیم.
ترامــپ پس از اعــالم خروج کشــورش 
اردیبهشــت ســال گذشــته،  برجام در  از 
تحریم های رفع شــده براســاس این توافق 
را علیه ملــت ایران بازگرداند و سیاســتی 

خصمانه علیه ایران اتخاذ کرد.
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مسئولیت اجتماعی
 حقیقتی مديريت ناشده

 انسان باتوجه به ویژگی های ذاتی خود 
نیاز دارد تا با ســایر انسان ها در تعامل بوده 
و همواره از محاسن آن بهره ببرد. ارتباطات 
انســان ها با یکدیگر می تواند کمک کند تا 
آنها ســریع تر ، راحت تر و ارزان تر نیازهای 
خود را برطرف ساخته و از هم افزایی ناشی 
از آن، زندگی راحت تری را برای خود رقم 

بزنند. ولذاست که برای تحقق آن باید اقدام به تعریف سازوکارهای 
الزم بنماید.

 تشــکیل حکومت هــا در ذیــل قانــون و همچنیــن تعریــف 
ســاختارهای قانونــی و اداری و حقوقــی و... الزاماتــی اســت 
ــت  ــد جه ــود بای ــات خ ــور اقتضائ ــه فراخ ــور ب ــر کش ــه ه ک
ــوان  ــت عن ــی و تح ــی و سیاس ــام اجتماع ــک نظ ــکل گیری ی ش
یــک کشــور نســبت بــه آن اقــدام نماینــد. امــا آیــا تعریــف ایــن 
ســازوکارها و اینکــه خــود دولت هــا بخواهنــد اداره تمامــی امــور 
را به عهــده بگیرنــد، بــرای داشــتن یــک زندگــی اجتماعــی بهینــه 
ــی  ــه محدودیت های ــه ب ــا با توج ــا دولت ه ــد؟ آی ــت می کن کفای
ــده دار  ــد عه ــد می توانن ــه و... دارن ــرات، بودج ــاظ نف ــه به لح ک
تمامــی امــور در ســطح جامعــه شــده و طــوری آن را اداره 
ــه جــواب  ــرد؟ کــه البت ــه فاضلــه شــکل بگی ــد کــه یــک مدین کنن
ــان داده  ــا نش ــف دنی ــورهای مختل ــه کش ــت. تجرب ــخص اس مش
اســت تازمانیکــه ظرفیت هــای اجتماعــی یــک ملــت نســبت 
بــه محیــط بــه کار بســته نشــود امیــد تحقــق چنیــن امــری تقریبــا 

ــت.  ــال اس مح
ــائل  ــای مس ــعت و پیچیدگی ه ــه وس ــت ک ــخص اس ــیار مش بس
پیرامــون هــر جامعــه ای به قــدری وســیع اســت کــه حتــی 
ــردم در  ــکاری م ــدم هم ــورت ع ــم در ص ــا ه ــن دولت ه بهتری
پیشــبرد مســائل اجتماعــی ناکارآمــد خواهنــد بــود ولذاســت کــه 
بایــد تــا حــد ممکــن از ظرفیت هــای اجتماعــی به منظــور اجــرای 
ــا جامعــه ای کــه  ــاط ب ــا در ارتب ــد. ام برنامه هــای خــود بهــره ببرن
در آن زندگــی می کنیــم بایــد اعتــراف کــرد به نظــر می رســد 
هنــوز ایــن فرهنــگ شــکل نگرفتــه اســت کــه توجــه بــه جامعــه 
ــه  ــه ب ــی توج ــه نوع ــع و ب ــائل آن در واق ــل مس ــه ح ــک ب و کم

خــود اســت!
 بــه بیــان دیگــر هنــوز بــه ایــن بــاور نرســیده ایم کــه مــا در حــال 
ــاس  ــواده ای در مقی ــتیم )خان ــه" هس ــواده جامع ــی در"خان زندگ
ــان  ــا به هم ــه م ــراد جامع ــا اف ــد از خــود بپرســیم آی ــر(. بای بزرگت
ــواده خــود حســاس هســتند  ــه اتفاقــات خان ــزان کــه نســبت ب می
نســبت بــه آنچــه کــه در جامعــه می گــذرد نیــز حساســیت دارنــد 
یــا خیــر؟ کــه پاســخ مشــخص اســت. عــالوه بــر دالیــل عقلــی 
ــز ایــن موضــوع به صــورت جــدی و  ــن اســالم نی ــوط، در دی مرب

اولویــت دار مــورد تاکیــد اســت. 
ــاد در  ــی جه ــک حت ــال نی ــی اعم ــم از تمام ــه می بینی به طوری ک
ــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر برابــر  راه خــدا در مقایســه ب
آب دهــان در برابــر دریایــی پهنــاور تعبیــر شــده اســت )حکمــت 
۳74 نهج البالغــه(. پرواضــح اســت علــت ایــن همــه تاکیــد 
ــام  ــاله انج ــی مس ــا زمان ــه اساس ــت ک ــی آن اس ــن موضوع برچنی
فرایــض دینــی ماننــد جهــاد می توانــد در جامعــه اقامــه شــود کــه 
ــی  ــانی و آگاهی ده ــی اطالع رس ــدازه کاف ــه ان ــا آن ب ــاط ب در ارتب
)امــر بــه معــروف( شــده باشــد ولذاســت کــه در هــر جامعــه ای تــا 
زمانــی کــه کســانی نباشــند کــه ارزش هــا را مشــخص و افــراد را 
بــه انجــام آنهــا تشــویق نماینــد، انتظــار تحقــق آنهــا امــری کامــال 

ــد. ــوده می نمای بیه
پرواضــح اســت ابعــاد مســئولیت اجتماعــی به خصــوص در 
دنیــای کنونــی کــه دائــم و بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت، در 
هــر محیطــی دارای ابعــاد خــاص خــود می باشــد و تــا زمانــی کــه 
ایــن ابعــاد مشــخص و نحــوه اجــرای آنهــا تعریــف نشــده باشــد 
ــل  ــن دلی ــد و بدی ــال بیهــوده می نمای ــری کام انتظــار تحقــق آن ام
ــه تعییــن شــاخص های  ــد نســبت ب ــط بای ــراد ذی رب اســت کــه اف
مربــوط اقــدام و درجهــت تبییــن آنهــا بــه افــراد جامعــه حرکــت 

کننــد. 
همچنیــن در ارتبــاط بــا مســئولیت اجتماعــی و ابعــاد آن در جامعــه 
ــرای  ــاد آن ب ــوز ابع ــد هن ــر می رس ــرد به نظ ــراف ک ــد اعت ــا بای م
ــا و  ــن خأله ــت و همچنی ــخص نیس ــه مش ــراد جامع ــوم اف عم
ــئولیت  ــک کالم مس ــتند و در ی ــوم نیس ــوط معل ــای مرب راهکاره
ــت و  ــده اس ــت نش ــود، مدیری ــه خ ــبت ب ــه نس ــی جامع اجتماع
درواقــع رهــا می باشــد کــه می طلبــد دســتگاه ها و مســئوالن 
ــد.  ــدام نماین ــاد آن اق ــن ضــرورت و ابع ــه تبیی ــط نســبت ب ذی رب
عامل تاسف بیشتر این است که در مرحله نخست و نه تنها در بسیاری 
از موارد انجام مســئولیت اجتماعی منافات و تضــادی با انجام امور 
شخصی ندارد بلکه همســو و هم جهت آن است و دوم اینکه هزینه 
انجام آن در مقابل برآیندهای ممکن بســیار ناچیز اســت. اکنون و با 
مطالبی که بیان شــد باید بار دیگر از خود بپرسیم که چرا با تمام این 
تفاسیر هنوز جامعه ما در این بخش آنگونه که باید رشد نکرده است؟! 
همچنین باید یاداور شد، انجام رسالت های اجتماعی چیزی نیست که 
انتظار داشت عوام جامعه خودکار آنها را شناخته و راهکار داده و کامل 
اجرا نمایند. قطعا این نظر و مدیریت اهل فن است که می تواند نقشه 
راه صحیحی را ترســیم نموده و اجرای آن را توسط تک تک اعضای 

جامعه نظارت کند. 
آگاهی دهی درخصوص اینکه وظیفه هر فرد نسبت به جامعه اش کدام 
اســت و اینکه در هر بعد تا چه میزان پیشــرفت و یا پسرفت وجود 
داشته اســت و اینکه کدامیک کنار گذاشته شده است، مسائلی است 
که باید مورد توجه مراجع ذی ربط باشد و همواره فرهنگ سازی الزم 

درخصوص آن توسط صاحب نظران صورت گیرد.

فارس: دانشگاه لرستان میزبان کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران 
ماهیهاتوکنفرانسسخنرانییادمیگیرن!!

همدان پیام: تأملی بر تأکید دوباره استاندار براستفاده از رسانه ها 
کیهکهگوشکنه؟!

ایرنا: بی خوابی فشار خون را تشدید می کند 
تواینگرونیکیمیرهتوخواب

ایسنا: زباله به انرژی تبدیل می شود
سطلآشغالهاارزشمندشدند

صنعت: شورای رقابت در راه بازار خودرو گیر کرد 
حتمأاوننزدیکیاخدماتخودروسازیداخلینبوده

ایسنا: آینه نانویی خودرو تولید شد 
مراقبآینههایخودروتونباشید

مهر: ثبت تصاویر آتش بازی فضایی توسط تلسکوپ هابل 
توفضاچهارشنبهسوریه

مهر: ربات ها ۲۰ میلیون شغل را اشغال می کنند 
فکرشاغلشدنرویزمینروازسرتونبیرونکنید!!

فارس: رکود سنگین در انتظار مسکن 
باألخرهمسکنبهدادمردمرسید!!

ایسنا: خودروهای خودران ۲۰۲4 راهی بزرگ راه ها می شوند
تااونموقعرانندگیتونوتقویتکنید

ایسنا: درمان ناشنوایی پیش از تولد با مهندسی ژنتیک 
چهعلمهایخارقالعادهای

همدان پیام: پاس هیأت مدیره قوی و مستقل می خواهد 
جزپولهرچهدوستدارهبخواد

قدس: آتشی که روباه روشن کرد 
روباهتادمدارهغمندارهخودشخاموشمیکنه

همدان پیام: دوباره باز آموزی داوران پرش با اســب در همدان برگزار 
شد

اگهاسبهانخوانبپرنچی؟!
جام جم: سربازی با خشاب پر از کلمه 

خدمتوظیفههمبهاندیشهوقلمراهیافت

 کمتر از یک ســال پیش بــود که مرگ 
بیمــاری در بیمارســتان بوعلــی به دلیــل 
اهمال کاری پزشک معالج سر خط خبر ها شد 
و همه جا زمزمه و نقل قول چگونگی بروز 

این اتفاق جا خوش کرد.
مریض فوت شــده رئیس کتابخانه مرکزی 
همدان بود و پزشک خاطی هم با خبطی که 
کــرد به ۳ ماه حکم تعلیق از معالجه محکوم 
شد. اما حاال پس از گذشت چند ماه خبرها از 
خروج همیشگی این پزشک از استان و ادامه 

طبابت در شهری دیگر را می دهد.
رئیس سازمان نظام پزشکی همدان در همین 
راســتا در تازه ترین مصاحبه خود با ایسنا در 
این مورد گفته اســت: پزشکی که در مرگ 
رئیس کتابخانه مرکزی همدان پس از زایمان 

دخیل بود، از استان رفت.
علیرضا مدرکیان، مطرح کرد: پزشک معالج 
کتابخانه  رئیــس  حسینی شــعار«  »منصوره 
مرکزی همدان که در آذرماه ســال گذشــته 

در مــرگ این مادر پس از زایمان دخیل بود، 
چندی پیش برای همیشه از استان سفر کرد و 

دیگر طبابتی در این شهر ندارد.
وی در رابطــه با حکم قصور این پزشــک 
تصریح کــرد: در مرحله تجدیدنظر حکم ۳ 
ماه تعلیق این پزشک خاطی از طبابت صادر 

و میزان 8۰ درصد از تقصیر متوجه او شد.

مدرکیان با اشاره به اینکه طبق آیین نامه، کلیه 
احکام پزشــکی در هر نقطه از کشــور قابل 
اجرا اســت،  تصریح کرد: بــا توجه به اینکه 
پرونده قصور این پزشــک در شورای عالی 
انتظامی در دســت بررسی است درصورت 
قطعیت حکم، پزشــک معالج در هر نقطه از 

کشور تا ۳ ماه اجازه طبابت ندارد.

وی خاطرنشــان کرد: با توجه به شــکایت 
خانواده مرحومه و پزشــک، این پرونده در 
شورای انتظامی عالی در دست بررسی است 

و درصورت ایراد، حکم نیز تغییر می یابد.
مدرکیان با بیــان اینکــه ممنوعیت طبابت 
درصــورت تأیید حکم در تمام شــهرهای 
کشور قابل اجرا است، عنوان کرد: براساس 
آیین نامه ممکن اســت اســتثنائاتی مبنی بر 
طبابت پزشــک در برخی از شهرها در حکم 

لحاظ شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی همدان در پایان 
یادآور شــد: رفتن پزشــک در رأی صادره 
پرونده رئیس کتابخانه مرکزی از همدان هیچ 

خللی در اجرای حکم وارد نمی کند.
گفتنی اســت؛ ۲۱ آذرماه ســال 97 منصوره 
حسینی شعار، رئیس کتابخانه مرکزی همدان 
که حدودا ۳۵ ساله بود، پس از تولد نخستین 
فرزندش به علت قصور پزشکی در بیمارستان 

بوعلی همدان جان باخت.

۲۰ میلیون زن ايرانی واجد شرايط اهدای خون هستند
 سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: زنان با اختصاص 4/۵ درصد از اهدای خون در کشور سهم اندکی از اهدای خون را برعهده 

دارند؛ این در حالی است که ۲۰ میلیون زن ایرانی واجد شرایط اهدای خون هستند.
بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با ایرنا افزود: آمارها نشان می دهد که تمایل زنان برای اهدای خون بسیار کم است؛ سهم اهدای خون 
بانوان در همه استان های کشور، کمتر از ۱۰ درصد است، درحالی که مردان چهار بار و زنان سه بار در سال می توانند بدون هیچ مشکلی 
خون اهدا کنند.وی اعالم کرد: براساس آمار، اهدای خون بانوان در کشور ما در سال ۱۳8۲ از ۱۲/7۵ به 4/۳8 در سال ۱۳94 رسیده 
است که کاهش چشمگیری را طی ۱۲ سال نشان می دهد.حاجی بیگی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در حوزه طب 
انتقال خون نگاه ویژه ای به اهدای خون بانوان دارند، اظهار داشت: به عنوان مثال در فرانسه آمار اهدای خون بانوان مانند اهدای خون 
آقایان ۵۰ درصد است، این در حالی است که در سال ۱۳94 در ایران از ۲ میلیون و 8۳ هزار و 9۱4 واحد خون اهدایی، فقط 9۱ هزار 

و ۳۱9 واحد سهم بانوان بود که نشان می دهد فقط 4/۳8 درصد از سهم اهدای خون در کشور مربوط به بانوان است.

هشدار پلیس فتا
اپلیکیشنی به اسم »واتس اپ گلد« نداريم

 Update to رئیــس مرکز عملیات ســایبری پلیس فتــا ناجا گفت: اگر کاربران پیامــی مانند آپدیت کردن به واتــس اپ گلد 
WhatsApp Gold دریافت کردند به هیچ وجه لینک ارسالی را باز نکنند چراکه بد افزار است.

رســول لطفی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: پیامی با محتوای »هشــدار جدی درخصوص احتمال نفوذ ویروس از یک ویدئو روی 
واتس اپ که مارتینلی Martinelli نام دارد« در فضای مجازی منتشر شد.

وی افزود: این یک ملویر یا نرم افزار مخرب)malicious software( اســت که در دی ماه 97 از طرف یک هکر با نام مســتعار 
مارتینلی طراحی و برای کاربران واتس اپ ارسال شد.لطفی تصریح کرد: محتوای پیام این است که کاربر می تواند با یک نسخه جدید 
بنام »واتس اپ نسخه طالیی« امکانات ویژه ای دریافت کند.وی ادامه داد: با این ترفند کاربر پس از کلیک روی لینک ارسالی آلوده به 

بد افزار مخربی می شود که دسترسی هکر را بر روی تلفن همراهش تسهیل می کند.

 بنابــر رای هیــات عمومی دیــوان عالی 
کشــور، دیه زنان و مــردان عالوه بر حوادث 
رانندگــی، در همــه جنایــات برابر شــد و 
صنــدوق تامین خســارت های بدنی ملزم به 
پرداخت مابه التفاوت دیــه اناث اعم از نفس 
یا اعضاء شد؛ تصمیمی که امید می رود عامل 
بازدارندگی خشونت خانگی و اجتماعی علیه 

زنان و تحقِق حقوِق قربانیان باشد.
برابــری دیه زنان و مردان از جمله بحث هایی 
اســت که هر از گاهــی با وقــوع حادثه ای 
دلخراش بــرای زنان و دختران ســرزمینمان 
بر ســر زبان ها می نشــیند و با گــذر زمان از 
خاطره ها رخت می بنــدد تا در زمانی دیگر با 
اعمال جنایت نفس یا عضو علیه زنان از پرده 

برون آید.
این بــار اما قصــه پر غصه زنــان صورت 
ســوخته از ظلم اســید یا قتل های ناموسی 
کــه از روی تعصــب و توهــم کورکورانه 
صــورت می گیــرد، دیگــر از ذهن ها پاک 
نشــد و ســرانجام تالش ها و پیگیری های 
مستمر معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهــوری و فعــاالن حــوزوی و حقوقی 
زنــان برای تکرار نشــدن فجایع و جنایات 
علیه زنان در واپســین روز اردیبهشــت ماه، 
به ثمر نشســت و در جلســه هیات عمومی 
دیوان عالی کشــور بنابر وحدت رویه 777 
این هیات، به مهمترین تصمیم قضایی مبنی 
بر برابر شــدن دیه زن و مرد رای داده شد؛ 
رایی که در حکم قانون است و تمام محاکم 
ملزم به رعایت آن هســتند و صندوق تأمین 
خســارت های بدنی باید نسبت به پرداخت 

مابه التفاوت دیه اقدام کند.
پیــش از ایــن هــم در دی ماه ســال ۱۳97، 
معصومــه ابتکار معاون امــور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری از سلسله نشست های این 
معاونت بــا مراکز دانشــگاهی و حوزوی و 
به دنبال آن ارسال الیحه ای به مجلس خبر داده 
بود که در آن بحث امکان سنجی برابری دیه و 
زن و مرد مطرح بود اما باید منتظر ماند و دید 
کــه آیا این قانون عملیاتــی و پیراهن اجرا به 
تن می کند یا تنها در قالب یک شــعار خوش 
رنگ و لعاب در بین خبرها و مصاحبه ها دفن 

می شود.
بنا بر اظهار نظر بیشتر حقوقدانان، دیه به عنوان 
مالی که در جنایت بر نفس یا عضو از ســوی 
قانونگذار برای مرتکب جرم تعیین می شود، به 
دلیل نابرابری میــان زن و مرد مورد بحث در 
محافل حقوقی و نقد فعاالن اجتماعی همواره 

به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است
بر همین اســاس اســت که قانونگــذار طبق 
مــاده ۲89 قانون مجازات اســالمی مصوب 
ســال ۱۳9۲، تالش کرده بدون ورود به اصل 
موضوع و تحقــق این برابری، راهکارهایی را 
ارائه دهد که مشکالت ناشی از این نابرابری ها 
را کم کند ازجملــه این راهکارهای پیش بینی 

و در نظر گرفته شــده، تبصره ماده ۵۵۱ قانون 
مجازات بــود که بنا بــر آن پرداخت تفاوت 
دیه زن تا ســقف دیه مرد را از صندوق تأمین 

خسارت های بدنی پیش بینی کرد.
یک حقوقــدان در گفت و گو با همدان پیام در 
این مورد گفت: برای اجرای تبصره ماده ۵۵۱ 

و در تفســیر آن، در محاکــم 
اختالف رویه حادث شــد، تا 
آنجا کــه برخی محاکم صرفًا 
ایــن تبصره را حاکــم بر دیه 
نفس می دانستند و برخی دیگر 
آن را شامل دیه اعضا هم عنوان 

می کردند.
علــی فراهانــی افــزود: این 
اختــالف آرا، باعث شــد در 
نهایت در اردیبهشــت ماه 98 
عالــی رأی وحدت  دیــوان 
رویه صادر کرد و بنابر تبصره 
مــاده ۵۵۱، صنــدوق تأمین 
خســارت های بدنی به تأمین 
تفاوت دیه زن تا ســقف دیه 
مرد که مشــتمل بــر تمامی 
جنایــات علیه زنــان اعم از 
یا جنایت  نفــس  بر  جنایات 

برعضو باشد، مکلف کرد.
وی  در پاســخ به این پرســش کــه آیا این 
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نشان 
دهنده برابری کامل زنان و مردان در حقوق 
قضایی و جزایی اســت، گفــت: این رای، 
راهکار بســیار مناســبی اســت برای اینکه 
نابرابری دیه در عمل کاهش پیدا کند اما در 
اساس برابری تفاوت دیه زن و مرد تغییری 
نکرده است.وی توضیح داد: در قانون اساسی 
عنوان شده که زن و مرد مساوی هستند و حتی 
در مورد مشابهی در مورد تفاوت دیه مسلمانان 
با غیر مســلمانان، مقام معظــم رهبری با یک 

حکم حکومتی این دیه را مساوی اعالم کردند 
اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه 
ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله 

دیه دارد، در عمل این اتفاق نیافتاده است.
درصورت تامین مالی، ضمانت اجرایی دارد

ایــن حقوقــدان در ادامه، دربــاره ضمانت 
اجرایی شــدن این رأی 
به طور  کرد:  خاطرنشان 
مــاده ۵۵۱  تبصره  قطع 
مجازات سال 9۲  قانون 
و این رأی وحدت رویه 
دیوان عالی کشور که به 
یک تفسیر روشن و عام 
از این ماده منجر شــده 
اســت، به تحقق حقوق 
زنــان کمــک می کند و 
نابرابری هــا  عمــل  در 
را کاهــش می دهــد اما 
اینکــه تــا چــه میزان 
دارد  اجرایــی  ضمانت 
توانایی صندوق  به  باید 
بدنی  خســارات  تأمین 
در اجــرای ایــن قانون 
الــزام آور در پرداخــت 
زنان  دیه  مابه التفــاوت 

مراجعه کرد.
وی در توضیح این مساله اظهار داشت: هدف 
از ایجاد صندوق تأمین خســارت های بدنی، 
جبران خسارت ناشی از تصادفات جاده ای به 
مردان و زنان به صورت برابر بوده است، حال 
باید دید این گسترده شــدن دامنه فعالیتش با 
توجه به بحث هایی که برای تأمین بودجه دارد 
تا چه حد اجازه اجرایی شــدن کامل و جامع 

این قانون را می دهد.
فراهانی همچنین در پاســخ به اینکه این رای 
عامل کاهش خشــونت علیه زنان می شــود 

یــا خیر؟ اضافه کرد: به عقیــده من نمی تواند 
عامــل بازدارنده در خشــونت های خانگی و 
اجتماعی علیه زنان باشــد چرا که در کاهش 
خشــونت علیه زنان چند فاکتور مهم از قبیل 
فرهنگ سازی، آموزش و اطالع رسانی و قوانین 
دقیق و جامع دخیل هســتند تا اگر مجازاتی 
برای خشونت های خانگی و اجتماعی اعمال 
می کنیــم عالوه بر اینکه شــخص مرتکب را 
مجــازات می کنیم تا برایش جنبــه بازدارنده 
داشته باشد و از ارتکاب مجدد جرم منصرف 
شود، در جامعه نیز نقش پیشگیری و بازدارنده 
داشته باشد تا افراد دیگر هم مرتکب آن نشوند.
وی افزود: فاکتور بعــدی هم اجرای کامل و 
صحیح قوانین اســت که در ایــن مورد نه به 
بحث آموزش، اطالع رســانی و فرهنگ سازی 
ورود کــرده و نه مجازات شــخصی در نظر 
گرفتــه اســت. یعنی شــخص مرتکب جرم 
را ملزم بــه پرداخت دیه نمی کنــد و بار این 
مسئولیت را بر دوش صندوق تامین خسارت 

بدنی انداخته است.
به گفتــه ایــن حقوقــدان، در ایــن فرضیه 
بازدارندگــی یا مجازاتی کــه ویژگی خاصی 
داشته باشــد اعمال نشده است پس نمی تواند 
خشــونت خانگی و اجتماعی را کاهش دهد. 
درحالی کــه قانونــی به طور صحیــح اجرا و 
بازدارنده خواهد بود که مرتکب جرم را ملزم 

به مجازات و پرداخت دیه کند.
متاســفانه خشــونت علیه زنان به فاکتورهای 
اقتصادی و اجتماعــی و وضعیت جامعه باز 
می گردد و به طور قطع اگــر مجازات زنان و 
مردان در شرایط اجتماعی و اقتصادی برابری 
صورت گیــرد در کل ترس از قانون منجر به 
کاهش خشــونت علیه آنان می شود و در یک 
معادله کلی می توان به این پاسخ رسید که اگر 
این قانون اعمال شود اثراث مثبت زیادی برای 

جامعه خواهد داشت.

کلید ضمانت اجرای دیه برابر، در دست صندوق تأمین خسارات بدنی است

دیة برابر
 سرعت گیر تهاجم به حقوق زنان

"پیوند عضو" نبايد با "اعدام" گره بخورد
 وزیر اســبق بهداشت و فوق تخصص گوارش و کبد در واکنش به 
آیین نامه اخیر قوه قضاییه درباره پیوند عضو از اعضای زندانیان محکوم 
به اعدام، تاکید کرد: "اهدای عضو" اســاس "پیوند" اســت و نباید با 

موضوع اعدام گره بخورد.
کامران باقری لنکرانی در گفت وگو با ایسنا، در این باره گفت: کسانی که 
این بند را در این آیین نامه پیشنهاد داده اند، مقداری تصمیم غیرعالمانه ای 
گرفته اند؛ چراکه این اقدام از نظر اخالق پزشــکی کار درستی نیست و 

تقریبا همه جامعه پزشکی با چنین اقدامی مخالفند.
وی افزود: ُحرمت رشــته پیوند فراتر از این است که بخواهیم با چنین 
دستاویزی برایش متمسک شویم. گمان نمی کنم این اقدام و این بند از 
آیین نامه ادامه داشته باشد و طبق اطالعی که دارم قوه قضاییه این بند از 

آیین نامه را اصالح خواهد کرد.
باقری لنکرانی با تاکید بر اینکه این اقدام اصال کار درستی نیست، ادامه 
داد: برخی از کشورها این اقدام را انجام داده اند و از نظر اخالق پزشکی 
محکوم شده اند. کسانیکه این بند را پیشنهاد داده اند، شاید گمان کرده اند 
که اقدام خوبی است و شاید اطالع نداشته اند که این اقدام اشتباه است. 
حتی شاید ارگان ها قابل اســتفاده هم باشد، اما از نظر اخالق پزشکی 
کسی این کار را انجام نمی دهد. فردی که محکوم به اعدام است، نباید 
در شــرایطی قرار گیرد که از عضوش استفاده شود. زیرا بحث و مسیر 

اعدام متفاوت با مسیر اهدای عضو است.
وی بــا بیان اینکه اهدای عضو اســاس پیوند اســت، نباید با موضوع 
اعدام گره بخورد، تاکید کرد: پیوند عضو براســاس اهدای عضو انجام 
می شــود، اما ربط دادن اعدام به آن از نظر اخالق پزشــکی کار درستی 
نیســت. نمی توانیم از ارگان های محکومان به اعدام استفاده کنیم. حتی 
اگر خودشان هم بگویند که رضایت داریم، اما چون در شرایط خاصی 
قرار دارند، پیوند عضوشــان مورد قبول نیست. اهدای عضو باید کامال 

داوطلبانه انجام شود.

تب کريمه کنگو، بیماری قابل کنترل

 هرساله در فصول گرم سال بیماری تب کریمه کنگو که از حیوان به 
انسان منتقل می شود، با رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و همچنین 

پختن کامل گوشت قابل کنترل است.
تب کریمه کنگو بیماری است که توسط یک ویروس منتقل می شود، این 
بیماری برای نخستین بار در سال ۱944 در کریمه مشاهده شد و به همین 
علت تب کریمه نام گرفت، سپس در سال ۱9۶9 بود که این بیماری در 

کشور کنگو هم جان چندین انسان را گرفت.
انتقال این ویروس به انســان ها نیز از طریق نیش مستقیم کنه های بیمار 
و یا خون حیوانات امکان پذیر اســت، انتقال از انسان به سایر انسان ها 
نیز می تواند از طریق ارتباط خونی و یا رد و بدل شــدن سایر مایعات 
بدن به وقوع بپیوندد. همچنین گاهی اوقات بیمارســتان ها نیز از عوامل 
گسترش این بیماری هستند.یک متخصص بیماری های عفونی در این 
مورد به ایرنا گفت: پختن گوشت یا پاستوریزه کردن شیر باعث از بین 
رفتن ویروس بیماری تب کریمه کنگو می شــود.مهدی مهدوی افزود: 
تب کریمه کنگو یک بیماری حاد تب دار و خون ریزی دهنده است که از 
طریق گزش کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا الشه دام و انسان آلوده 
منتقل می شود و این بیماری در فصل های گرم سال از اواخر فروردین تا 

اواخر شهریور شیوع پیدا می کند.

 مهدی خان بابائی نوا 

پزشک خاطی از همدان رفت

در قانون اساســی عنوان 
شــده کــه زن و مــرد 
مساوی هستند و حتی در 
مورد  در  مشــابهی  مورد 
تفــاوت دیه مســلمانان 
مقام  مســلمانان،  غیر  با 
یک  با  رهبــری  معظــم 
دیه  این  حکم حکومتــی 
را مســاوی اعالم کردند 
مصالح  اینکه  وجود  با  اما 
و ضروریــات جامعــه ما 
برابری  حقوق  از  حکایت 
دیه  جمله  از  مــرد  و  زن 
دارد، در عمــل این اتفاق 

نیافتاده است
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همدان در مصرف برق جزو استان های متوسط است
مشترکان الگوی مصرف را رعايت کنند

 مدیرعامــل شــرکت بــرق اســتان همــدان ضمــن تأکیــد بــر اینکــه 
مشــترکان بایــد الگــوی مصــرف را رعایــت کننــد، گفــت: همــدان در 

مصــرف بــرق جــزو اســتان های متوســط اســت.
ــن  ــاره اینکــه همــدان جــزو پرمصرف تری محمدمهــدی شــهیدی درب
شــهرها در مصــرف بــرق نیســت توضیحاتــی داد و اظهــار کــرد: ایــن 

اطالعــات بــه اشــتباه در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت.

ــان الگــوی مصــرف  ــرق همــدان هم ــان اینکــه مصــرف ب ــا بی وی ب
ــه  ــتان های میان ــزو اس ــرق ج ــرف ب ــدان در مص ــزود: هم ــت، اف اس
اســت و مــردم نیــز همــکاری دارنــد کــه در غیــر ایــن صــورت بــه 

ــتیم. ــی هس ــه قطع ــار ب ــیده و ناچ ــز رس ــه قرم مرحل
مدیرعامــل شــرکت بــرق اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون 
ــارس  ــه ف ــد، ب ــرف را دارن ــوی مص ــت الگ ــاورزی رعای ــش کش بخ
گفــت: بخــش اداری و خانگــی اگــر مشــارکت نکننــد باعــث 
ــش مصــرف به وجــود  ــر افزای ــد و اگ ــش یاب می شــود مصــرف افزای

ــال دارد. ــه دنب ــی را ب ــد، خاموش بیای

ــدواری  ــراز امی ــته اب ــال گذش ــون س ــی همچ ــود خاموش ــر نب وی ب
ــب  ــی در قال ــاورزی صرفه جوی ــش کش ــد: در بخ ــادآور ش ــرد و ی ک
ــگاوات روز و ۲۰  ــه ۲۰ م ــه در حــال انجــام اســت ک ــک تفاهم نام ی
ــا هزینه هــای آنهــا نیــز بخشــوده  ــد ت مــگاوات شــب خاموشــی دارن

شــود.
شــهیدی پیــک مصــرف بــرق در کشــور را ۱۵ خــرداد تــا ۱۵ 
ــرداد مصــرف  ــادآور شــد: در همــدان از ۱۵ م شــهریور دانســت و ی
رو بــه کاهــش اســت زیــرا بخــش کشــاورزی نیــز از ۱۵ مــرداد بــرق 

ــد. ــرف می کن ــری مص کمت

استفاده از کوپن، بازگشت به عقب نیست
 این روزها بحث تغییر سیاست حمایتی در کاالهای اساسی و استفاده 
یا عدم استفاده از کوپن مطرح است. این وضعیت موجب شده که برخی 
با یادآوری تجربه دهه ۶۰ با استفاده از روش کوپن یا همان جیره بندی 
مخالفت کنند و آن را نوعی عقب رفت به سه دهه گذشته قلمداد کنند. 
همانگونه که در ادامه نشــان داده خواهد شــد، کوپن روشی است که 
محاسن و در عین حال معایب خود را دارد و وجود این معایب به تنهایی 
برای نفی آن کافی نیست، بلکه باید آن را با شیوه های حمایتی رقیب در 
امر کاالهای اساسی مقایسه کرد و آنگاه به قبول یا رد این شیوه نظر داد.

از دید اینجانب تنها سه روش حمایتی در کاالهای اساسی وجود دارد. 
بهترین روش حمایت نقدی یا همان پرداخت یارانه نقدی اســت که یا 
به شــکل هدفمند پرداخت می شود که ایده آل است یا به شکل فراگیر 
پرداخت می شود. در این روش دولت هیچ مداخله قیمتی انجام نمی دهد 
یا هیچ نوع جیره بندی انجام نمی دهد. بدترین شــیوه، شیوه متعارف و 
رایجی اســت که هم اکنون دولت انجام می دهد؛ یعنی تالش می شود با 
اختصــاص ارز ارزان یا نهاده های ارزان مثــل وام ارزان، انرژی ارزان و 

امثال آن قیمت کاالهای اساسی موردنظر پایین نگه داشته شود.
به باور اینجانب سیاست جیره بندی یا اعطای کوپن )اعم از هدفمند یا 
فراگیر( گزینه ای بینابینی است؛ یعنی نه به خوبی یارانه نقدی است و نه 
به بدی سیاســت یارانه قیمتی فراگیر؛ لذا اگر سیاستگذار به اشتباه و به 
هر دلیلی از اجرای یارانه نقدی خودداری می کند، گزینه جایگزین تداوم 
سیاست یارانه قیمتی فراگیر نخواهد بود بلکه اجرای سیاست جیره بندی 

یا کوپن سیاست قابل قبول و قابل دفاعی خواهد بود.
برخالف آنچه در تبلیغات گفته می شــود، اســتفاده از کوپن بازگشت 
به عقب نیســت؛ یا اگر هم هست، تداوم سیاست یارانه قیمتی فراگیر 
سیاســتی عقب مانده تر است. اگر قرار اســت روزآمد رفتار کنیم باید 
سیاســت یارانه نقدی را اتخاذ کنیم! تابوسازی از اجرای سیاست یارانه 
نقدی اســت که ما را به عقب می کشــاند و اگر قرار است عقب گردی 

نباشد باید سیاستگذار را به اتخاذ سیاست یارانه نقدی سوق داد.
ممکن است این سوال برای خواننده ایجاد شود که با چه مالکی می توان 
رتبه بندی مذکور را توجیه کرد؟ پاســخ در دو معیار متعارف در اقتصاد 
بخش عمومی است که عبارتند از کارایی و برابری. وقتی دولت سیاست 
یارانــه قیمتی فراگیر را اتخاذ می کند، هــم در نظام تولید اقالم مذکور 
ناکارایی ایجاد می شود و هم عدالت مخدوش می شود. مثاًل وقتی دولت 
خود را متعهد می کند که قیمت گوشــت پایین بماند، معموالً یکی از 
این روش هــای پرخطا رخ می دهد. یا دولت افزایش قیمت گوشــت 
را ممنــوع می کند که این امر انگیزه تولید گوشــت )یعنی دامداری( را 
مخدوش می کند و معموالً موجب قاچاق یا رشد بازار سیاه و غیررسمی 
می شود و بی دلیل مواجهه ای میان دولت و مردم ایجاد می کند و بی دلیل 
پرونده های قضایی به وجود می آورد. این سیاست چون معموالً جواب 
نمی دهــد معموالً اعتبار دولت را مخدوش می کند و یک شکســت به 
لیست شکست های سیاستگذاری می افزاید. به این مشکالت این عیب 
را نیز اضافه کنید که معموالً با فساد گسترده همراه می شود و در شرایطی 
که کشور با کمبود منابع مواجه است، رشد فساد نارضایتی را بیشتر کرده 

و اعتماد عمومی را زایل می کند.
اینها اشــکاالتی است که ناکارایی این سیاست را نشان می دهد. اشکال 
بزرگ دوم آن ناعدالتی اســت، زیرا بیشتر در خدمت اقشار برخوردار 
اســت زیرا وقتی قیمت اقالم اساســی پایین نگه داشته می شود انگیزه 
مصرف را بیشــتر می کند و کسانی که درآمد بیشتری دارند مصرفشان 
از کاالهای اساســی را افزایش می دهند و به این ترتیب ســهم اقشار 
ضعیف از کاالهای اساســی و یارانه ای که به آن اختصاص یافته کمتر 
از اقشار برخوردار می شــود. به این ترتیب هدف برابری و عدالت نیز 

تامین نمی شود.
پرداخت کوپن یا جیره بندی موجب می شود که مشکل بی عدالتی حل 
و تضمین شــود که بهره مندی اقشار مختلف از یارانه اختصاص یافته 
مســاوی باشد. این روش چون سیستم دو نرخی یعنی نرخ آزاد و نرخ 
کوپن را به رسمیت می شناسد، ناکارایی کمتری دارد و انگیزه های تولید 
برای فروش به نرخ آزاد را سرکوب نمی کند. در عین حال چون بخشی 
از کاال که به نرخ آزاد فروخته می شود معموالً بزرگ تر است. فساد ناشی 
از دو نرخی بودن کمتر از سیاست مربوط به یارانه قیمتی فراگیر است 

ولی این فساد کماکان وجود دارد و صفر نمی شود.
یک اشکال بزرگ تر کوپن این است که هزینه معامله ای را به افراد تحمیل 
می کند؛ یعنی کســی که گوشت کمتر و برنج بیشتری می خواهد ناچار 
می شــود کوپن گوشت خود را بفروشــد تا کوپن برنج بخرد و به این 
ترتیب شــغل داللی کوپن ایجاد می شود. چون در این خرید و فروش 
قیمت فروش افت و قیمت خرید افزایش پیدا می کند تا دالل نیز سود 
کند، هزینه ای به مردم تحمیل می شود. گاه خرید و فروش کوپن ممنوع 
می شود و مردم مجبور می شوند گوشــت و برنج را خریداری کنند و 
آنگاه در کنار خیابان آنها را با هم معامله کنند که نوعی هزینه معامله و 
تحقیر در حق آنهاست. امروزه با بهره گیری از سیستم فناوری اطالعات 
و کارت های هوشــمند می توان این مشکل را به کلی حل کرد و فرد را 
مخیر کرد تا از ســهمیه کوپن خود استفاده کند و یا معادل نقدی آن را 

دریافت کند. به این ترتیب این هزینه معامله منتفی می شود.
بهترین نظام، پرداخت یارانه نقدی است. در این نه نظام انگیزشی تولید 
مختل می شــود و نه نظام دو نرخی فسادآمیز وجود دارد و نه نابرابری 
در مصرف و اســتفاده از یارانه کاالهای اساسی وجود دارد و نه هزینه 
معامله ای به آنها تحمیل می شــود. اگر دولــت بتواند یارانه نقدی را به 
شــکل هدفمند پرداخت کند که ایده آل خواهد بود و حمایت از اقشار 
ضعیف موثرتر خواهد شد اما اگر تشخیص افراد مستحق از غیرمستحق 
دشوار باشد و هزینه سیاسی زیادی را به سیاستگذار تحمیل کند پرداخت 
یکســان و فراگیر، گزینه مرجح و قابل توصیــه خواهد بود. در هر دو 

حالت، یارانه نقدی از یارانه قیمتی و جیره بندی بهتر است.
با این توضیحات مشخص می شود که در شرایطی که توزیع یارانه نقدی 
مورد تایید سیاستگذار نیست اجرای سیاست توزیع کوپن گزینه بهتری 

از تداوم وضع موجود است و باید از آن دفاع کرد.
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 طی ۶ سال گذشته جهش قیمت گوشت 
به دالیل مختلف از جملــه افزایش نرخ ارز 
و به تبع آن تورم صادراتی، ســهم گوشــت 
قرمز را در سبد خرید خانوارهای متوسط و 

ضعیف کشور به شدت کاهش داد.
قیمت گوشت قرمز سال گذشته رکوردهای 
عجیبی را به ثبت رساند. ثبت این رکوردها 
در کنار کاهــش عرضه در واحدهای صنفی 
در حال تبدیل شــدن به بحرانی بزرگ بود. 
اما دولت در کنار نظارت بر کشــتارگاه ها و 
مقابله با احتکار این کاالی حساس در سبد 
خانوارهــا، واردات دام زنــده و در کنار آن 
آغاز عرضه گوشت در میادین میوه و تره بار 
و فروشگاه هاي بزرگ به قیمت ارز دولتی و 
همچنین عرضه آن از طریق فروشــگاه های 
اینترنتی توانست بر این بحران غلبه کرده و 
پاســخ تقاضای گوشت در بازارهای داخلی 
را بدهد. هر چند توزیع هاي دولتي مانع باال 
رفتن قیمت گوشت نشد ولي تا حدي برخي 

نیازها را برطرف کرد. 
یکــی دیگر از عوامل ایــن موضوع افزایش 
صادرات برای کســب سود ارزی باالتر بود. 
ممنوعیت صــادرات طی برهه هایی از زمان 
نیز تــورم صادراتی کاال در بازارها را کنترل 
کرد اما قاچاق دام زنده و گوشــت همچنان 

به کمبود این کاال در کشور دامن می زند.
طی فصل بهار نوسان قیمت گوشت از نرخ 
8۶ هزار تومان تا 9۲ هزار تومان در همدان 
بود. البته در سطح کشور میانگین این نوسان 
۲ هزار تومان بود. این نوسان ۶ هزار تومانی 
در استان در حالی طی ۳ ماه گذشته به ثبت 
رســید که بررسی روند رشد قیمت گوشت 
قرمز در بازارها طی ســال های گذشته نشان 

از افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصد دارد.
بررسی ها نشان می دهد، قیمت گوشت قرمز 
اعم از گوسفند و گاو سال پیش )97( نسبت 
به اســفند سال 9۶ حداقل ۱۲۰ درصد رشد 

داشته است.
براساس آخرین نرخنامه گوشت تازه چرخ 
کرده مخلوط در میادین با قیمت هر کیلوگرم 
۶8 هزار تومان عرضه می شود، ضمن اینکه 
هر کیلوگرم گوساله خورشتی 9۲4۰۰ تومان 
تومان   ۱۱۲۶۰۰ گوســفندی خورشــتی  و 

نرخ گذاری شده است.
بنابــر ایــن گزارش، هــر کیلوگــرم ران 
تازه گوســاله 9۲ هزار تومان، ســر دست 
تازه گوســاله 89 هزار تومــان، ران تازه 

گوسفندی ۱۱۱8۰۰ تومان و سردست تازه 
گوســفندی 9۶ هزار تومــان در میادین به 
فروش می رســد، ضمن اینکه هر کیلوگرم 
راسته پاک کرده گوســاله 998۰۰ تومان، 
فیله پاک کرده گوســاله ۱۱۰ هزار تومان، 
ماهیچه تازه گوســاله 9۲ هــزار تومان و 
راســته با اســتخوان گوســفندی 9۲9۰۰ 

تومان عرضه می شود.
بنابر گزارش های وزارت جهاد کشــاورزی 
سرانه مصرف روزانه پروتئین حیوانی برای 
هر ایرانی با احتســاب محصوالت شیالتی 
و گوشــت وارداتی، ۳۶ گــرم و بدون در 
نظــر گرفتــن محصوالت شــیالتی، ۲9/۵ 
گرم اســت. این در حالی اســت که سرانه 

مصرف گوشــت قرمز برای هر ایرانی طی 
یک ســال بین ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم اســت و 
براي همداني ها ۱۱ کیلو و 4۵۰ گرم اســت 
)این آمار مربوط به ســال 87 اســت(. اما 
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی )فائو( 
در دســامبر ۲۰۱۲ ســرانه مصرف گوشت 
)قرمز و ســفید( در جهــان را 4۱ کیلوگرم 
اعالم کرد. امــا همدانی ها به خصوص طی 
سال گذشته و پس از به وجود آمدن بحران 
گوشــتي و همزمان بــا افزایش قیمت تمام 
کاالهــای اساســی کمتــر از ۱۱ کیلوگرم 
گوشــت مصرف کرده اند. طبــق آمار فائو 
ایــران از لحاظ مصرف گوشــت بین ۱9۶ 

کشور جهان در رتبه 98 قرار دارد.

 مدیــر شــرکت پخش 
منطقه  نفتی  فرآورده  هــای 
شــهروندان  از  همــدان 
همدانی خواســت تا پیش 
از مهلت تعیین شــده یک 
بار با کارت ســوخت خود 

سوخت گیری کنند.
بیــان  روســتایی  امیــن 
دارندگان  تمامــی  کــرد: 
خودروهــای شــخصی و 

از  اطمینان  به منظور کسب  موتورسیکلت ها 
هوشــمند سوخت  کارت  عملکرد  صحت 
خود تــا پیــش از ۲۰ مــرداد 98 ملزم به 
ســوخت گیری با کارت اختصاص یافته به 

آن وسیله نقلیه هستند.
وی تأکید کرد: شــهروندان درصورت بروز 
هرگونه مشــکل احتمالی کارت سوخت به 
مراجعه   www.niopdc.ir سایت  آدرس 

و راهکار رفع مشکل را دریافت کنند.
وی با اشــاره بــه آمادگی کلیــه جایگاه ها 
و مجــاری تــک و دومنظوره ســوخت در 
اســتقبال از میهمانان و مسافران تابستانی، به 
ایسنا گفت: ذخیره ســازی کافی فرآورده در 
انبارهای نفت و نظارت مستمر و مطلوب بر 

عرضه کنندگان جزو اولویت های شرکت بوده 
و به جد در دستور کار است.

روستایی خاطرنشان کرد: تیم های کنترل کمی 
و کیفــی منطقه به طور تصادفــی در جایگاه 
حضــور یافته و تحویل فرآورده اســتاندارد 
به شهروندان را به عنوان رکن اصلی رعایت 

حقوق مصرف کنندگان پایش می کنند.
مدیــر منطقــه همــدان در پایــان ضمن 
تأکید بر مدیریت مصرف بهینه ســوخت 
به عنوان راهــکاری برای کمک به اقتصاد 
خانواده، یادآور شد: شماره تلفن ۰9۶۲7 
به طور ۲4 ســاعته آماده پاســخگویی به 
انتقــادات  و  پیشــنهادات  نقطه نظــرات، 

است. شهروندان 

سرانه مصرف گوشت قرمز همداني ها 
یک چهارم دنیا

■ افزایش 50 هزار تومانی قیمت گوشت قرمز

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان:

تا قبل از 20 مرداد با 
کارت سوخت سوخت گیری کنید

مصرف و تولید آب در همدان متعادل است
 معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب استان همدان گفت: 
وضعیت آب همدان مطلوب است و هنوز سرریز سد اکباتان را داریم 

و برداشت زیادی هم از سد اکباتان نمی شود.
حمیدرضا نیکداد افزود: در ســه ماهه نخســت سال 98، ۲/۶ درصد 
نسبت به مدت مشابه ســال پیش افزایش تولید داشتیم که این میزان 
استاندارد است و تا حد زیر پنج درصد نشان از مدیریت مصرف دارد.

وی افــزود: هفته پایانــی خردادماه دما ۲۱ درجه ســانتیگراد و هفته 
نخســت تیرماه ۲۵ درجه سانتیگراد بود که چهار درجه افزایش دما با 

ورود تابستان داشتیم که هنوز مصرف و تولید متعادل است.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان همدان با بیان اینکه 
وضعیت آب همدان مطلوب است، به فارس گفت: هنوز سرریز سد 

اکباتان را داریم و برداشت زیادی هم از سد نمی شود.
نیکــداد گفت: مصرف آب نیز زیاد باال نیســت و روال عادی را طی 
می کند؛ به جز مواقعی که مسافران در همدان حضور دارند که این امر 

موجب رشد مصرف می شود.

بانک مرکزی ابالغ کرد:
پرداخت وام ازدواج 

فقط با يک ضامن و سفته
 بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابالغ کرد، به زوج هایی 
که تاریخ عقد آنها پس از اول فروردین ماه سال ۱۳9۶ است و تاکنون 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده اند، با یک ضامن معتبر 

و سفته وام ازدواج پرداخت شود.
به گزارش خبرآنالین، بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه بانکی 
ابالغ کرد، به زوج هایی کــه تاریخ عقد آنها پس از اول فروردین ماه 
سال ۱۳9۶ است و تاکنون تســهیالت قرض الحسنه ازدواج دریافت 

نکرده اند، با یک ضامن  معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت شود.
در این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به ابالغ بند ”الف“ تبصره ۱۶ 
قانون بودجه سال ۱۳98 کل کشور به منظور حمایت از ازدواج جوانان، 
از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، به زوج هایی که 
تاریخ عقد آنها پس از ۱۳9۶/۱/۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت 
نکرده اند، با اولویت نخســت و با ســقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال، با 
دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.
بر این اساس با توجه به مفاد قانون یادشده مبنی بر اخذ یک ضامن 
معتبر و ســفته، واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور، نسبت 
به اعطای تســهیالت قرض الحســنه ازدواج مطابق قانون یادشده، 

اقدام کنند.

پرايد گران شد
  قیمت انواع پراید امروز در بازار با افزایشــی اندک همراه شد. به گزارش خبرآنالین، به 
گفته فعاالن بازار افزایش قیمت پراید در آگهی های فایل شده برای فروش در حالی رخ داد 
که ســایه رکود بر بازار خرید و فروش خودرو همچنان گسترده است. برخی دلیل افزایش 
قیمت ها را عدم توازن خودروسازان در عرضه خودروهای ثبت نامی می دانند و برخی تمایل 

آگهی دهندگان را عامل اصلی افزایش اندک قیمت ارزیابی می کنند.
 دیروز ســایپا ۱۱۱ افزایشی 4۰۰ هزار تومانی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد و از ۵۱ 
میلیون تومان به ۵۱ میلیون و 4۰۰ هزار تومان رسید.  همچنین قیمت سایپا ۱۳۱ نیز از 4۵ 
میلیون و دویست هزار تومان به 4۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. سایپا ۱۵۱ نیز 
مانند دیگر تولیدات مشابه با رشد ۳۰۰ هزار تومانی قیمت روبرو بود و از 44 میلیون و ۳۰۰ 

هزار تومان به 44 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
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معرفی هیأت های ورزشی استان 
در همدان پیام

 گروه ورزشی همدان پیام در نظر دارد نسبت به معرفی هیأت های 
ورزشــی استان اقدام نماید. هدف ما معرفی و آشنایی هم استانی های 
عزیــز از فعالیت هیأت ها و تشــویق عالقه مندان بــه جذب ورزش 
می باشــد. در این راستا قصد داریم ســتونی را به این امر اختصاص 
بدهیــم و بــه معرفی آنها بپردازیــم. در این ســتون در نظر داریم تا 
اطالعات جامعی از هیأت های ورزشی و چگونگی فعالیت آنها به شما 

خوانندگان گرامی ارائه دهیم.
این ســتون از زمان آغــاز فعالیت هیأت ها، میزان مربیــان، داوران و 
ورزشــکاران، تعداد ملی پوشان، میزان حضور در لیگ های کشوری، 
نحوه تأمین بودجه، معرفی اعضای اصلی هیأت ها و... مطالب جامعی 

را با مساعدت و همکاری خود هیأت های ورزشی ارائه خواهد داد.
در این راســتا همکاری و مساعدت هیأت ها را می طلبیم تا اطالعات 

جامعی را در این ستون درج کنیم.

بازديد نمايندگان فدراسیون فوتبال از همدان 

 نمایندگان فدراســیون فوتبال از اماکن ورزشی و هتل های همدان 
بازدیــد کردند.به دنبال میزبانی همدان از مســابقات گروهی قهرمانی 
نوجوانان آسیا، نمایندگان فدراسیون فوتبال کشورمان هفته گذشته به 

همدان آمدند تا از امکانات این شهر بازدید کنند.
نمایندگان فدراسیون در این ســفر یک روزه از ورزشگاه های قدس 
همدان، شــهید حاجی بابایی مریانج و همچنیــن هتل های باباطاهر، 
امیران و پارسیان بازدید کردند و گزارش خود را تقدیم هیأت رئیسه 

فدراسیون فوتبال خواهند کرد.
الزم به ذکر است، مسابقات فوتبال زیر ۱۶ سال آسیا با حضور تیم های 
ملی جمهوری اسالمی ایران، افغانستان، فلسطین و مالدیو در روزهای 
۲7 شهریور لغایت اول مهرماه به میزبانی استان همدان برگزار می شود.

قضاوت داوران همدانی در کشتی امیدها 

 دو داور بین المللی کشتی اســتان در رقابت های انتخابی تیم ملی 
امید قضاوت می کنند. 

از ســوی کمیته داوران فدراسیون کشتی کشورمان داریوش چلوئیان 
و مسعود چوبین دو داور بین المللی استان برای قضاوت در مسابقات 
قهرمانی امیدهای کشــور و انتخابی تیم ملی امید اعزامی به مسابقات 
جهانی بوداپســت مجارستان دعوت شدند.چلوئیان داور بین المللی و 
رئیس کمیته داوران هیأت کشــتی اســتان است و مسعود چوبین نیز 
داور بین المللی شهرســتان مالیر می باشد که این رقابت ها را قضاوت 
می کنند. مســابقات انتخابی تیم ملی امید در روزهای ۱9 تا ۲۱ تیرماه 
در سالن هفت تیر تهران برگزار می شود.الزم به ذکر است، نفرات برتر 
این رقابت ها به مسابقات جهانی بوداپست مجارستان اعزام می شوند.

کوچ بازيکنان پاس و شهرداری 

 بازیکنان پاس و شــهرداری یکی پس از دیگری از این تیم ها جدا 
و به تیم های دیگر می پیوندند.

در حالی که تیم های دسته اول و دوم کشور خود را مهیای این رقابت ها 
می کنند و بازیکنــان مورد نیاز خود را جذب می کنند، دو تیم پاس و 
شهرداری در بالتکلیفی به سر می برند.بالتکلیف بودن این دو تیم باعث 
شد تا بازیکنان فصل گذشته آنها آهنگ جدایی سر بدهند و یکی پس 

از دیگری این تیم ها را به مقصد تیم های جدید ترک کنند.
در همین راســتا شــنیده ایم که میالد باقری بازیکن فصل گذشــته 

شهرداری از این تیم جدا و به تیم مس رفسنجان پیوسته است.
همچنین امیر علیدادی هافبک ریز نقش پاس با عقد قراردادی به تیم 
دسته اولی نیروی زمینی محلق شد و مرتضی حسن زاده دیگر بازیکن 
پاس با تیم آرمان گهر ســیرجان قرارداد بست. میثم زمانی مهاجم نیم 

فصل اول پاس نیز به تیم قشقایی شیراز پیوست.

پیش بینی اعتبار ۲ میلیون دالری 
برای کاروان ايران در المپیک

 طبــق پیش بینی های انجام شــده بــرای کاروان ورزش ایران در 
بازی هــای المپیک و تا پایان این بازی هــا، اعتباری معادل دو میلیون 

دالر هزینه خواهد شد.
به گزارش مهر، ســیدرضا صالحی امیری رئیــس کمیته ملی المپیک 
رایزنی هایی با مسئوالن بانک مرکزی داشته تا این کمیته در اختصاص 
ارز به کاروان ایران در بازی هــای المپیک ۲۰۲۰ توکیو دچار چالش 

نشود.
طبق پیش بینی انجام شــده کاروان ایران بــرای حضور در بازی های 
المپیک به رقم ارزی معادل دو میلیون دالر نیاز دارد. این میزان اعتبار 
با در نظر گرفتن تمام مراحل مربوط به تشکیل و اعزام کاروان ایران، 

از ثبت نام گرفته تا پایان بازی ها پیش بینی شده است.
در همین رابطه هماهنگی های الزم و ابتدایی با سفارت ژاپن در ایران 
هم به عمل آمده تا مســیر چگونگی هزینه کرد ارز بدون مشــکل طی 

شود.
رقم دو میلیون دالر پیش بینی شــده برای کاروان ایران در چارچوب 
سیاست ها و اهداف هیات اجرایی هزینه خواهد شد و تمام اعتبارات 
ارزی مورد نیاز برای کاروان ایران به صورت دولتی تهیه خواهد شــد 

نه از بازار آزاد.

دو بازيکن سايپا
 در انتظار تايید استراماچونی

 دو بازیکن تیم فوتبال ســایپا در تیررس اســتقالل هســتند و در 
صورتی که استراماچونی نظر نهایی اش را درباره آنها بدهد، آبی پوش 

می شوند.
پرونده نقل و انتقاالت برای فصل نوزدهم در اســتقالل همچنان باز 
است و آبی ها برای پر کردن جای خالی بازیکنان جدا شده در تالش 

هستند بازیکنان دیگری را جذب کنند.
آرش رضاوند و رضا اســدی دو بازیکن تیم فوتبال سایپا هستند که 
از مدت ها پیش مد نظر آبی پوشــان قرار داشتند و گفته می شود روند 

استقاللی شدن آنها استارت خورده است.
عقد قرارداد با این دو بازیکن به نظر نهایی استراماچونی بستگی دارد 
و در صورتی که ســرمربی ایتالیایی آبی پوشان این دو بازیکن را تایید 

کند، مذاکرات نهایی با آنها صورت خواهد گرفت.

با اصرار استراماچونی
احتمال تمديد قرارداد پاتوسی 

با استقالل قوت گرفت
 احتمال اینکه آیاندا پاتوسی امروز و فردا قراردادش را با آبی پوشان 

تمدید کند، زیاد است.
به گزارش مهر، اصرار اســتراماچونی برای تمدید قرارداد با پاتوسی 
مسئوالن اســتقالل را بر آن داشت تا آخرین شــانس های موجود را 

امتحان کنند.
به همیــن منظور علی خطیر امروز و فردا در امارات یکبار دیگر با این 
بازیکن و مدیر برنامه هایش مذاکره می کند تا شرایط تمدید قرارداد با 

ستاره فصل گذشته آبی ها فراهم شود.
آیاندا پاتوســی بازیکن اهل کشور آفریقای جنوبی است که نیم فصل 
دوم فصل گذشته به جمع آبی پوشان پیوست و عملکرد خوبی از خود 

به جای گذاشت.

تقويم ۲۰۲۰ والیبال مشخص شد

 تقویــم ســال ۲۰۲۰ فدراســیون جهانــی والیبــال و تاریخ 
فدراسیون مشخص شد. این  معتبر  تورنمنت های 

به گزارش فارس، فدراسیون جهانی والیبال تقویم بازی های سال 
۲۰۲۰ را مشخص کرد و طبق آن زمانی برای استراحت ملی پوشان 
هم درنظر گرفته شد. تقویم فشرده مسابقات امسال موجب شد تا 
صدای اعتراض بســیاری از بازیکنان و مربیان بلند شود. برخی ها 
هم  فدراســیون جهانی را تهدید کردند که درصورت عدم تعدیل 

مسافرت ها در بازی های ملی بازی نخواهند کرد. 
فدراســیون جهانی والیبال هم برای برطرف کردن این مشــکل و 
جلب رضایت تیم های ملی به ســراغ شــرکتی رفت که مسابقات 
NBA را برنامه ریــزی می کنــد. در نهایــت فدراســیون جهانی 
گروهی را ایجاد کرد تا در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲4 برای والیبال 

کنند. برنامه ریزی 
اعتراض تیم های ملی، فدراسیون جهانی را مجاب کرد تا از ۱۰ تا 
۲۳ آگوســت سال ۲۰۲۰ )۲۰ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳99( را زمان 

اســتراحت تمام بازیکنان در رده ملی اعالم کند.
۲۰۲۰ فدراســیون جهانی بــرای تاریخ  طبــق تقویــم ســال 
تورنمنت هــای معتبــر ۶ تــا ۱۲ ژانویــه رقابت هــای انتخابی 
المپیک درون قاره ای برگزار خواهد شــد. ۱9 می تا ۲۱ ژوین 
شــاهد برگزاری مرحله گروهی لیــگ ملت های جهان مردان و 
زنان خواهیــم بود. ۲4 تا ۲8 ژوئن زمان برگزاری مســابقات 
چلنجــرکاپ مردان و زنان اســت. یکم تا پنجــم جوالی هم 
تیم هــا پیکارهای مرحله نهایی لیــگ ملت های والیبال مردان و 

می کنند. برگزار  را  زنان 
در ادامــه ۲4 جوالی تا 9 آگوســت پیکارهای المپیک توکیو ۲۰۲۰ 
مردان و زنان انجام می شود و ۱۰ تا ۲۳ آگوست  هم زمان استراحت 
والیبالیست ها در نظر گرفته شده است. ۱7 تا ۳۰ آگوست مسابقات 

انتخابی قهرمانی قاره ها در بخش مردان و زنان برگزار می شود.
به این ترتیــب به نظر می رســد تیم های ملی کمی از فشــردگی 
مســابقات دور خواهند شد و به این ترتیب آمار مصدومین تیم ها 

هم کمتر خواهد شد.
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پیشخوان
رای فینال جام حذفی اعالم شد

محرومیت ۷ ساله بهاروند و فتاحی

 کمیتــه اخالق فدراســیون فوتبال در پرونده جنجالــی فینال جام 
حذفی برای دو متهم اصلی اتفاقات تلخ این دیدار در مجموع 7 ســال 

محرومیت از کلیه فعالیت های فوتبالی حکم داد.
دیــدار فینال جام حذفــی فوتبال ایران ۱۲ خــرداد در حالی در اهواز 
برگزار شــد که حاشــیه های تلخ پیرامون این دیــدار میلیون ها هوادار 
فوتبال را ســرگردان و هزاران تماشاگر حاضر در ورزشگاه فوالد اهواز 
را بالتکلیف کرده بود. برگزاری این دیدار با بی نظمی و درگیری همراه 

بود.حاشــیه هایی این دیدار به گونه ایی بود که وزیر ورزش و جوانان و 
نمایندگان مجلس نیز با ورود به موضوع و برخورد قاطع با مسببان این 
اتفاق تاکید کردند و کمیته ویژه ای نیز به ریاســت محمدرضا داورزنی 
معاون وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته اخالق فوتبال تشــکیل و 

گزارشی از اتفاقات تلخ این دیدار نیز به رئیس جمهور ارائه شد.
بر اساس حکم کمیته اخالق فدراســیون فوتبال حیدر بهاروند رئیس 
سازمان لیگ فوتبال به ۵ سال محرومیت از کلیه فعالیت های فوتبالی و 

جریمه نقدی محکوم شده است.
ســعید فتاحی مســئول برگزاری رقابت های ســازمان لیگ به ۲ سال 
محرومیت و جریمه نقدی و هم چنین عبدالکاظم طالقانی رئیس هیات 

فوتبال خوزستان و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به جریمه نقدی 
محکوم شده است.

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال هم چنین محمدمهدی الطافی مدیرعامل 
و اسماعیل حاجی پور مالک باشگاه داماش گیالن را به ۶ ماه محرومیت 
از تمامی فعالیت های فوتبالــی و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده 
اســت. آرای کمیته اخالق فدراســیون فوتبال در حالی صادر شده که 
مهدی تاج بارها اعالم کرده، رســیدگی به ایــن پرونده در صالحیت 
کمیته اخالق نیســت و با این رویکرد حمایتی رئیس فدراسیون فوتبال 
مشــخص نیســت و سرنوشــت نهایی این احکام قابل تجدیدنظر در 

استیناف چه خواهد شد.

مرادی بار ديگر رئیس 
فدراسیون وزنه برداری 

ماند
 علی مرادی برای چهار ســال دیگر 
به عنوان رئیس فدراســیون وزنه برداری 

انتخاب شد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری 
بــه ریاســت محمدرضــا داورزنی در 
آکادمــی ملــی المپیک برگزار شــد و 
در پایــان علی  مــرادی  به عنوان رئیس 

فدراسیون انتخاب شد.
علــی  مرادی  با کســب ۲۲    رأی از 4۳ 
رای مأخوذه برای چهار ســال دیگر به 
عنــوان رئیس فدراســیون وزنه برداری 

انتخاب شد.
ایــن انتخابات بــا حضــور ۵ کاندیدا 
محمدرضا آخوندی، علی مرادی، سجاد 
انوشیروانی، فرشاد غزالیان و عبدالکریم 

پورکیان پیگیری شد.

مسابقات انتخابی 
بدمینتون استان 

برگزار شد
 به مناســبت دهه کرامت مسابقات 
استان درسالن حجاب  انتخابی دختران 

همدان برگزار شد.
همزمان با آغاز دهه کرامت و والدت با 
سعادت حضرت معصومه)س( مسابقات 
انتخابی دختران استان در سالن حجاب 
همدان برگزار شــد. در این مســابقات 
که دو رده ســنی نونهــاالن و نوجوانان 
بــا حضــور 4۳ نفــر از بدمینتون بازان 
شهرســتان های همدان، نهاوند، بهار و 
رزن برگزار شــد، منتخبین استان جهت 
شرکت در مسابقات کشوری مشخص 

شدند.
در رده نونهــاالن جبــاری از بهــار در 
از  ایستاد، شــهبازی  جایگاه نخســت 
نهاوند نایب قهرمان شــد و خسروی از 
همدان و کیانی از نهاوند مشــترکا سوم 
شــدند. همچنین در رده سنی نوجوانان 
مالمیر از نهاوند به مقام قهرمانی رســید، 
شــهبازی از نهاوند دوم شد و جباری 
از بهــار و ظفــری از نهاوند به صورت 

مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

همدان میزبان کالس 
مربیگری شمشیربازی 

 کالس مربیگری شمشیربازی درجه 
۳ اپه به میزبانی همدان در حال برگزاری 

است .
کالس مربیگری شمشــیربازی درجه ۳ 
اپه به میزبانی همدان و مدرســی صادق 
آرامش مدرس فدراسیون در دو بخش 
بانوان و آقایان در حال برگزاری اســت 

و تا فردا ادامه خواهد داشت .
این کالس با حضور ۲۶ شمشــیرباز 
از اســتان های همــدان، مازنــدران، 
البرز، خراســان جنوبی، کرمانشــاه، 
بویراحمــد، اصفهان و  کهکلویــه و 
اســت.  برگزاری  حال  در  مرکــزی 
شــایان ذکر اســت در این دوره از 
از همــدان  نفــر  دوازده  کالس هــا 
حضــور دارند. این دوره از کالس ها 
برخوردار  باالیی  بســیار  ســطح  در 
بیشتر شــرکت کننده ها عضو  است و 

می باشند. ملی  تیم 

جام ملت های آفریقا
 مصر میزبان

 با »صالح« حذف شد
 میزبان جام ملت های آفریقا ۲۰۱9 از 

گردونه این رقابت ها حذف شد.
ــق  ــا خل ــی ب ــی آفریقای جنوب ــم مل تی
یــک شــگفتی بــزرگ، یــک بــر صفــر 
مصــر میزبــان و ســتاره اش، محمــد 
ــه  ــه مرحل صــالح را شکســت داد و ب
یــک چهــارم نهایــی رقابت هــای جــام 

ملت هــای آفریقــا راه یافــت.
ــی  ــک هشــتم نهای ــه ی ــه مرحل در ادام
ــا،  ــای آفریق ــام ملت ه ــای ج رقابت ه
ــری  ــه 8۵ برت ــورچ در دقیق ــا گل ل تنه
یــک بــر صفــر آفریقای جنوبــی را 
رقــم زد تــا ایــن تیــم شــگفتی بزرگــی 
ــام  ــد ج ــر امی ــان پ ــم زده و میزب را رق
ــد.  ــا حــذف کن ــه رقابت ه را از گردون
بعــدی  مرحلــه  در  آفریقای جنوبــی 
رقابت هــا بــه مصــاف نیجریــه خواهــد 

رفــت.

 تیم های نماینده استان در لیگ های کشوری 
چراغ خاموش به استقبال مسابقات می روند.

همدان در رقابت های فصل 99-98 لیگ های 
کشوری فوتبال 4 نماینده دارد. تیم های شهدای 
مریانج و ذوب فلزات بهار در لیگ دسته سوم 
و تیم های پاس و شهرداری در لیگ دسته دوم 
نمایندگان اســتان هستند که امسال بایستی در 
این رقابت ها شرکت و از اعتبار ورزش استان 

دفاع کنند.
متأســفانه دو تیم پاس و شهرداری هنوز هیچ 
برنامه ای برای آماده ســازی خود ندارند. پاس 
که زمزمه خرید امتیاز دســته اول را دارد هنوز 
نمی داند که باید خود را برای چه مســابقاتی 
آماده کند، سرنوشت کادر فنی این تیم روشن 
نیست و ماندن یا رفتن احمد جمشیدیان مربی 

فصل گذشته پاس در هاله ای از ابهام است.
تیم شهرداری نیز هنوز نتوانسته سرمربی خود را 
انتخاب کند. این تیم که با بابک صمدیان فصل 
گذشته را شــروع کرد و با هادی گل محمدی 
به انتها رساند، به زحمت توانست خود را در 
لیگ ۲ حفظ کند. از این تیم که ابتدا زمزمه کنار 
کشــیدن از مسابقات به گوش می رسید. شایع 
شد که در آغاز با رضا طالئی منش برای هدایت 

تیم مذاکره کردند که به توافق نرسیدند.
حاال با هادی گل محمدی رایزنی می کنند. گویا 
گل محمــدی برنامه های خــود را ارائه داده و 

منتظر تصویب آن در هیأت مدیره است.
علی رغــم فعالیت های این دو باشــگاه هنوز 
حرکــت قابل توجهی از دو تیم برای شــروع 
فصل جدید دیده نمی شــود و هــر دو تیم با 
از دســت دادن زمان وقت را برای خود تنگ 
می کنند. ۲4 شــهریور رقابت های دســته دوم 
کلید می خــورد و دو تیم پاس و شــهرداری 
فرصت چندانی برای جذب بازیکن و ســر و 
ســامان دادن به خود ندارند. مسئوالن دو تیم 
بایستی هرچه زودتر تکلیف کادر فنی دو تیم 
را مشخص کنند و با آغاز تمرینات به استقبال 

رقابت ها بروند. هر دو تیم پرونده های سنگینی 
در کمیته اعالم وضعیــت بازیکنان دارند و تا 
بدهی های خود را تســویه نکنند، اجازه ثبت 
قرارداد با بازیکنان و کادر فنی جدید را ندارند.

دو تیــم ذوب فلزات بهار و شــهدای مریانج 
نیز که در رقابت های لیگ دســته سوم شرکت 
دارند، وضعیتی بهتر نســبت به دو تیم پاس و 
شــهرداری ندارند. هر چند این دو تیم مربیان 
خود را معرفی کرده اند و تمرینات خود را نیز 
آغاز کرده اند و عمال یک گام از تیم های پاس و 

شهرداری پیش هستند.
تیم فوتبال شهدای مریانج که امتیاز تاالر وحدت 
را خریداری نموده، تمرینات آماده سازی خود 
را در مجموعه ورزشــی شــهید حاجی بابایی 

مریانج آغاز کرده است.
هدایت تیم شــهدای مریانج برعهده محمود 
الماســی یکی از مربیان خوب همدانی است. 
این تیم تالش کرده اســکلت فصل پیش خود 
را حفــظ کند و در نظر دارد با جذب بازیکنان 
مورد نیاز نقاط ضعف خود را پوشــش داده و 
با قدم های محکم به اســتقبال لیگ دسته سوم 
برود.تیم فوتبال ذوب فلزات بهار نیز تمرینات 
آماده ســازی خــود را در ورزشــگاه جوانان 
شهرستان بهار آغاز کرده است. این تیم هم به 
یک مربی همدانی اعتماد کرده و سکان هدایت 

آن را به حمید شانه ای جوان سپرده است.
ذوب فلزات تمرینات خود را با بازیکنان تستی 
آغاز کرده و هنوز بازیکنان فصل پیش این تیم 
به تمرینات نمی روند و معلوم نیست در این تیم 

ماندنی هستند یا نه.
دو تیم ذوب فلزات و شــهدای مریانج برای 
جذب بازیکنــان بومی رقابتی نزدیک دارند و 
مدام با بازیکنان همدانی برای پیوســتن به تیم 
خود تماس می گیرند و ایــن بازیکنان نیز در 
حال ارزیابی موقعیت هستند تا از بین دو تیم 

یکی را برای ادامه فعالیت خود انتخاب کنند.
البتــه دو تیم منتظر بسته شــدن تیم های لیگ 

دسته دوم پاس و شهرداری هستند تا بازیکنان 
جامانده را جذب تیم های خود کنند.

در مجموع هر 4 نماینده اســتان با چراغ های 
خاموش خــود را برای آغــاز رقابت ها آماده 
می کنند کــه امیدواریم این تیم ها هرچه زودتر 
تمرینات منســجم خود را شــروع کرده و با 
قدرت باال  قدم به رقابت های لیگ کشوری در 

فصل 99-98 بگذارند.
رقابت های لیگ دســته ســوم نیز از نیمه دوم 
شهریورماه آغاز خواهد شــد و این تیم ها در 
آغاز باید در مســابقات مقدماتی شرکت کرده 
و در صورت کسب رتبه الزم قدم به پیکارهای 
اصلی دســته سوم کشــور با حضور تیم های 
برگزیده این دســته بگذارند. راه ذوب فلزات 
و شــهدای مریانج در این مسابقات فرسایشی 
بسیار سخت است و دو تیم باید بازیکنانی را 
جذب کنند که توان حضور در چنین مسابقات 

سنگینی را داشته باشند.
دو تیم پاس و شــهرداری نیز بایستی هر چه 
زودتــر تمرینات خود را آغاز کنند و با جذب 
نفرات مــورد نیاز، خود را برای آغاز رقابت ها 

آماده کنند.
پاس اگر موفق به خرید امتیاز لیگ دســته اول 
نشــود بایســتی تیم خود را محکم برای لیگ 
دو بببنــدد، تنها صعود این تیــم به لیگ یک 
می تواند هواداران تشــنه این تیم را سیراب و 
راضی نماید. پاس امسال چاره ای جز صعود به 
لیگ یک ندارد و این تیم با صرف هزینه های 
باال باید بازیکنان ســطح باالیی را جذب و از 
همان هفته های نخست مدعی قهرمانی و صعود 
باشد. شهرداری نیز کمتر از پاس نیست و اگر 
افــق دید مدیران این تیــم حضور قدرتمند و 
قرارگرفتن در صف مدعیان است باید از همین 
امروز دســت به کار شوند و تیمی قدر را روانه 
رقابت ها کنند. برای هر چهار نماینده استان در 
رقابت های لیگ دسته دوم و سوم در فصل 99-

98 آرزوی موفقیت داریم.

حرکت چراغ خاموش 
نمایندگان استان در لیگ های کشوری

 لیگ برتــر فوتبال ایــران در حالی 
کمتــر از یک مــاه دیگر آغاز می شــود 
که ۳ مربــی ایرانــی و ۳ مربی خارجی 
اصلی ترین کاندیدای بردن جام قهرمانی 
به خانه هستند و باید دید از بین استقالل، 
پرسپولیس، سپاهان، پدیده، ذوب آهن و 
تراکتور کدام تیم جــام نوزدهم را باالی 
سر خواهد برد.لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی کمتر از یک ماه دیگر آغاز می شود 
که ۶ مدعی اصلی قهرمانــی تقریباً تیم 
کاملــی دارند و به جز جــذب یکی دو 
بازیکن، تمرکز آن ها روی آماده ســازی 
لیــگ نوزدهم خواهد  قدرتمندتر برای 
بود. پرسپولیس، سپاهان، پدیده، استقالل، 
ذوب آهن و تراکتورسازی تیم هایی هستند 
که به نظر می رســد از همین آغاز برای 
قهرمانی بسته شده اند و رؤیای باال بردن 

جام نوزدهم را در سر دارند.
 پرسپولیس

قهرمان ۳ دوره اخیــر لیگ برتر باالخره 
تکلیف نیمکت خود را مشــخص کرد 

و آن را به یک آرژانتینی ســپرد. گابریل 
کالدرون که ســابقه ۲ قهرمانی در لیگ 
عربســتان را دارد کار ســختی بــرای 
کســب چهارمین عنوان قهرمانی متوالی 
پرسپولیس را دارد و باید دید می تواند از 
میراث برانکو به خوبی مراقبت کند. جذب 
یک مدافع و یک مهاجم و البته بســتن 
قرارداد با رضا شکاری جوان پرونده نقل 

و انتقاالتی سرخ ها را می بندد.
 سپاهان

مأموریت امیــر قلعه نویی برای قهرمانی 
سپاهان در لیگ نوزدهم دشوارتر از سال 
گذشته است. ســپاهان دو مدافع اصلی 
خود را از دســت داده و تکلیف بهترین 
مهاجم خود یعنی استنلی کی روش هنوز 
مشــخص نیســت. این بازیکن مشتری 
دســت به نقدی چون تراکتور را دارد و 
طالیی های اصفهــان برای حفظ مهاجم 
خود باید پول خرج کنند. البته جذب چند 
بازیکن جوان و اضافه کردن ســتاره ای 
چون محمدرضا حســینی این امید را به 

سپاهانی ها داده است تا دوباره با اعتماد به 
قلعه نویی ششمین قهرمانی خود در لیگ 

برتر را هم کسب کنند.
 استقالل

تغییر فاز آبی هــا از آلمانی به ایتالیایی و 
فعالیت پر سر و صدا در نقل و انتقاالت، 
نشــان دهنده این است که می خواهند به 
سلطه ۳ ســاله رقیب دیرینه خود پایان 
دهند و پس از ۶ سال، این نیمه  آبی پوش 
پایتخت باشد که جام را باالی سر می برد. 
مسعود ریگی، علی دشتی، سیاوش یزدانی 
و البته ســپردن نیمکت به استراماچونی 
ایتالیایــی اردوی آبی هــا را وارد فضای 
جدیدی کرده و با رفتن رحمتی، حیدری 
و منتظــری و همچنین تمدیــد قرارداد 
احتمالی چشمی حاشیه های این تیم کمتر 
از پیش شده است تا آتزوری های ایران به 
دنبال پنجمین قهرمانی خود در تاریخ لیگ 
برتر باشند. استقاللی ها فردا راهی ترکیه 
می شوند تا اردویی ده روزه را بر پا کنند. 
استقاللی ها یک مهاجم مالیایی را هم در 

ترکیه به جمع خود اضافه خواهند کرد.
 پدیده

حفــظ یحیــی گل محمدی از دســت 
فدراســیون و پرســپولیس و همچنین 
جــذب کاپیتــان اســتقالل، کار بزرگی 
بود که مشــهدی ها در آغاز فصل نقل و 
انتقاالت انجام دادند تا عزم راســخ خود 
برای لیگ برتر و نخســتین حضور خود 
در لیگ قهرمانان آســیا را نشــان دهند. 
جدایــی ۲ بازیکن اصلی یعنی مســعود 
ریگی و محمد قاسمی نژاد و جذب چند 
بازیکن باتجربه و جوان، باعث شد این بار 
رویای نخستین قهرمانی در باالترین سطح 
فوتبال ایران در ســر مشهدی ها پرورانده 
شود. دو بازی دوستانه با سپاهان و سایپا 
و ســفر به ترکیه برای برگزاری اردوی 
پیش فصل، برنامه ای اســت که شاگردان 

یحیی گل محمدی ترتیب داده اند.
 تراکتور

اعتماد مجــدد به یک ترکیــه ای، خیال 
تبریزی هــا را از بابت مربی راحت کرده 
است و خرید ستاره های ملی پوشی مانند 
خانــزاده و مظاهری و حفــظ بازیکنی 
چون مســعود شــجاعی بود. البته رفتن 
محمد طیبی و آنتونی اســتوکس باعث 
شــد تا ضعف هایی در این تیم به وجود 

بیاید. زنوزی مالک متمول این باشــگاه 
با پیشــنهاداتی به وحید امیری و استنلی 
کی روش به دنبال رفع مشــکالت خط 
حمله خود اســت. چند مدافع خارجی 
برای جایگزینی طیبی به دفتر این مالک 
رفتنــد تا در صــورت رضایت مصطفی 
دنیزلــی، در لیگ نوزدهــم پیراهن قرمز 

تراکتور را بر تن کنند. 
 ذوب آهن

عملکرد خوب علیرضا منصوریان در در 
ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا و ۱۰ هفته 
پایانی لیگ هجدهم باعث شد تا روی این 
تیم به عنوان یکــی از مدعیان قهرمانی و 
یا حداقل مدعی کســب سهمیه آسیایی 
حســاب شــود. تنها نماینده باقی مانده 
ایران در لیگ قهرمانان آســیا به صورت 
چــراغ خاموش در فصل نقل و انتقاالت 
جلو رفته اســت و آن ها تأثیرگذارترین 
بازیکنان خود یعنی محمدرضا حســینی 
و رشید مظاهری را هم از دست داده اند. 
البته تمدید قرارداد ۲ ساله ارسالن مطهری 
مانع از ضعیف تر شدن سبزهای اصفهانی 
شده است اما به نظر می رسد با برگشت 
سعید آذری به ایران، این تیم فعالیتش را 

در بازار نقل و انتقاالت از سر بگیرد.
* محمدحسین رضوی 

جنگ سه ایرانی و سه خارجی
 برای قهرمانی در لیگ برتر کشور
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کارخانه نوآوری فضايی راه اندازی می شود
 رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران اعالم کرد: پژوهشگاه فضایی ایران 
در شهر اصفهان و در نزدیکی دانشگاه صنعتی اصفهان فضای مناسبی را 
برای تاسیس کارخانه نوآوری در نظر گرفته است.به گزارش مهر، حسین 
صمیمی گفت: پژوهشــگاه فضایی ایران تصمیم گرفته است در منطقه 
نوآوری حول دانشگاه شریف، ساختمانی را برای استقرار شرکت های 
اســتارت آپ فارغ  التحصیل و آماده ورود به بازار تخصیص دهد که در 
کنار سایر شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری مستقر در منطقه، به حمایت از 
کسب و کارهای فضاپایه بپردازد.صمیمی افزود: پژوهشگاه فضایی ایران 
با تجربیات ارزشمند در حوزه طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی  
می تواند حمایت های قوی از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ در 

حوزه فناوری فضایی به عمل آورد.

درآمد سامسونگ 56 درصد کاهش يافت
 جنگ تجاری میان چین و آمریکا و همچنین ممنوعیت صادرات 
مــواد اولیه تولید قطعات از ژاپن به کره جنوبی، ســبب شــده درآمد 

سامسونگ در سه ماهه دوم ۲۰۱9 میالدی ۵۶ درصد کاهش یابد.
به گزارش مهر ، شــرکت سامســونگ اعالم کرده درآمد سه ماهه دوم 

۲۰۱9 آن بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
بزرگترین شــرکت کره جنوبی اعالم کرده، درآمد این شــرکت با ۵۶ 
درصد کاهش در ســه ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱9 میالدی حدود ۵/۶ 
میلیارد دالر است. در همین راستا ارزش سهام شرکت در بورس سئول 

۰/8 درصد کاهش یافت.
سامسونگ بزرگترین تولیدکننده نمایشگر موبایل، نیمه رسانا و موبایل 

در جهان است که اکنون با رکود تقاضا دست و پنجه نرم می کند. 

داليل مصرف سیگار و قلیان در دانشجويان
 نتایج یک پژوهش داخلی نشان می دهد دانشجویانی که سازگاری 
دانشــگاهی ضعیفی را تجربه می کننــد و توانایی کافی برای مقابله  با 
اســترس ها و چالش های محیط دانشــگاه ندارند، معموالً به مصرف 
دخانیات رو می آورند البته مصرف ســیگار بیشــتر از مصرف قلیان 
با آســیب روانی همراه است و مشــکالت سازگاری درصورتی که به 
بیماری های روانی منجر شوند، فرد را به مصرف سیگار بیشتر از قلیان 
سوق می دهد.به گزارش ایسنا، مصرف دخانیات یک تهدید جدی برای 
ســالمت عمومی در جهان به شمار می آید و ساالنه به مرگ ۶ میلیون 
نفر در جهان منجر می شــود، عالوه بر این، هزینه های سنگینی را که 
ناشی از مشکالت سالمتی و از دست دادن نیروی کار و تولید می شود، 

بر جوامع تحمیل می کند.

حضور ۴۰ دستگاه دولتی در الکامپ ۲۰19
 رئیس ســازمان فناوری اطالعات از حضور 4۰ دســتگاه دولتی 
در نمایشــگاه الکامپ امســال خبر داد و گفت: مسیریاب های ایرانی 
و اســتارت آپهای حمل و نقل در قالب تاکســی و دوچرخه در این 

نمایشگاه فعال هستند.
به گزارش مهر، امیر ناظمی با بیان اینکه این نمایشــگاه از ۲7 تا 
۳۱ تیرماه امســال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
برگزار می شــود، از حضور 4۰ دســتگاه دولتی در سالن دولت 
الکترونیک نمایشــگاه الکامپ خبر داد و گفت: ۱۰ دســتگاهی 
که در آخریــن ارزیابی دولت الکترونیک، حائــز باالترین رتبه 
شــده اند در غرفه مستقل در این نمایشگاه آخرین خدمات خود 

را عرضه می کنند.

جگوار خودروی برقی تازه ای می سازد
 جگوار از تولید خودروی برقی تازه ای در کارخانه خود در کستل 
برومویچ انگلیس خبر داده که مدلی برقی شــده از خودروی ایکس 

جی محسوب می شود.
به گــزارش تابنــاک، این خــودرو از نوع ســواری های معمولی یا 
صندوق دار خواهد بود و توســط همان گروه سازنده خودروی برقی 
آی پیس جگوار تولید می شــود.گفته می شود جگوار قصد دارد یک 
مدل دیگر از خودروی ایکس جی را هم تولید کند که موتور آن از نوع 
احتراقی اســت. اما خود این شرکت خبر یادشده را رد یا تایید نکرده 
است.گفته می شود پلتفرم جگوار جدید ایکس جی به گونه ای طراحی 
می شــود که ساخت مدل های گازوئیلی، برقی، هیبریدی و بنزین سوز 

آن را به سادگی ممکن کند.

۲۰ تیرماه، آخرين مهلت ارسال 
آثار تصويری به جشنواره 

نمايشنامه خوانی

 ۲۰ تیرماه آخرین مهلت ارسال لوح فشرده آثار به 
دبیرخانه جشنواره اعالم شده است

سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان با بیان اینکه نهمین جشنواره نمایشنامه خوانی 
اســتان ۲۶ و ۲7 تیرماه برگزار خواهد شــد، گفت: 
پس از پایــان مهلت اعالم شــده در فراخوان، ۶۰ 
درخواســت و معرفی نمایشــنامه از شهرستان های 
استان به دبیرخانه جشــنواره ارسال شد و این آمار 

نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش دارد.
و  فرهنــگ  اداره کل  روابط عمومــی  به گــزارش 
ارشاد اســالمی اســتان، علی مرادی  نــور مهم ترین 
اتفاق این جشــنواره را بومی بودن نمایشــنامه های 
شرکت کننده دانســت و افزود: حضور نویسندگان 
جوان و هنرجــو در کنار پیشکســوتان، نویدی از 
توانمندی در حوزه نمایشنامه نویســی و تولید متن 

استان است.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این جشنواره تشویق 
هنرمندان تئاتر اســتان برای تولیــد متون دراماتیک 
است، خاطرنشــان کرد: تقویت روحیه همکاری و 
مشارکت و استفاده از تجربیات پیشکسوتان از دیگر 

اهداف برگزاری این جشنواره است.
مرادی نور افزود: آثار ارســالی به دبیرخانه جشنواره 
توســط هیأت انتخاب بازبینی و بررســی شــده و 
پذیرفته شــدگان نهایی برای حضور در جشــنواره 

معرفی خواهند شد.
الزم به ذکر اســت، گروه های متقاضــی باید تا ۲۰ 
تیرماه ســه نسخه از فیلم آثار خود را جهت ارزیابی 
به دبیرخانه نهمین جشنواره نمایشنامه خوانی همدان 

ارسال کنند.

»زمزمه خورشید« در همدان
 مراسم ادبی »زمزمه خورشید« 

در همدان برگزار شد

 به مناســبت هفته فرهنگ رضوی مراسم ادبی 
»زمزمه خورشــید« با حضور شاعران منتخب از 
شهرســتان های استان و اهالی فرهنگ و ادب در 
مجتمع فرهنگی ســینمایی شــهید آوینی برگزار 

شد.
و  فرهنــگ  اداره کل  روابط عمومــی  به گــزارش 
ارشاد اســالمی اســتان، خوانش اشــعار رضوی و 
متناسب با دهه کرامت و تجلیل از شاعران برگزیده 

از بخش های مختلف این مراسم بود.
در ایــن مراســم از شــاعران برگزیــده مســعود 
طاهری عضد، زهرا طهماســبی، محسن کلهر، میثم 
محمدی، منیژه درخشــنده، مصطفی الوندی، جعفر 
مقیمیان، آصف عباســی آذر، حســین رستمی، مراد 
طاهرنیا، حسن مسلمی، حجت یحیوی، ثمین کریمی 
منسوب، مریم برزگر، کمال امرایی و محمد صارمی 

شهاب تجلیل شد.
هفتــه فرهنگ رضوی از ۱۳ تا ۱9 تیرماه در مجتمع 
فرهنگی ســینمایی شــهید آوینی همــدان در حال 

برگزاری است.

۷5۰۰ حاجی از حج انصراف دادند
 رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر با تشــریح 
آخرین اقدامات انجام شده از سوی این سازمان برای حج تمتع 98 میانگین 

سنی زائران امسال حج را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، محمدتقی حلی ساز درباره تمهیدات مرکز پزشکی حج و 
زیارت برای حج امسال گفت: نخستین گروه از تیم های پزشکی و درمانی 
ما با شماری از پرسنل حج به عربستان اعزام شدند و دو گروه دیگر نیز در 

تاریخ های ۱۶ و ۲۰ تیرماه اعزام خواهند شد.
وی درباره میانگین سنی حجاج نیز گفت:  میانگین سنی حجاج امسال ۵۵ 
ســال است. حدود 8۰۰۰  زائر بین 7۰ تا 8۰ سال سن دارند و ۱8۰۰ نفر 

باالی 8۰ سال هستند و حدود ۱۵۰ نفر زیر ۱8 سال سن داشتند.
حلی ساز ادامه داد: در همین راستا زائران باید توجه داشته باشند که با توجه 
به گرمای هوا و شــرایط موجود بیشتر مراقب خود بوده و به توصیه ها و 

هشدارهای کاروان ها توجه کنند.
به گفته رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، ارائه خدمات درمانی به زائران 
در عربســتان از هفدهم تیرماه )فردا( آغاز خواهد شد. حلی ساز در پاسخ 
به پرسشی در مورد بازماندگان از سفر حج اظهارکرد: آمارهایی که ما در 
اختیار داریم ممکن اســت آمار نهایی و قطعی نباشد اما طبق آنچه ما در 
اختیــار داریم 4۲۵ نفر در همان مراحل اولیه معاینه و به توصیه پزشــک 
از ســفر انصراف دادند. برخی دیگر اصرار به سفر داشتند که پرونده شان 
به کمیســیون منتقل شــد و از این تعداد 7۳ نفر دوباره رد شدند. وی با 
بیان اینکه حدود 7۰۰۰ نفر به دالیل مختلف غیرپزشکی نظیر هزینه و ... 
انصراف دادند، گفت: 7۱ نفر هم که وابســته به مصرف مواد مخدر بودند 
مجوز ســفر ندارند که از این تعداد پرونده ۲9 نفر در حال بررسی است. 
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با تاکید بر سخت گیری دو کشور ایران 
و عربستان در مورد حمل موادمخدر گفت: حتی یک گرم موادمخدر مانع 
سفر خواهد شد و الزم است حجاج به این موضوع توجه ویژه ای داشته 
باشند. ضمن اینکه تجهیزات عربستان پیشرفت زیادی کرده است. حلی 
ساز در پاسخ به پرســش دیگری در مورد افزایش میانگین سنی حجاج 
امسال گفت: پارسال میانگین سنی حجاج حدود ۵۰ سال بود که امسال با 

پنج سال افزایش میانگین آن به ۵۵ سال رسیده است.
 وی درصد حجاج زن و مرد در حج امسال را 48 درصد مرد و ۵۲ درصد 
زن اعــالم کرد و گفت: آمار حجاج باالی 8۰ ســال ما تغییر چندانی در 

مقایسه با پارسال نداشته است.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر با بیان این که بیش از ۱۳۰ 
مطب و مرکز درمانی مرکز پزشــکی جمعیت هالل احمر در ایام حج به 
زائران خدمات درمانی ارائه خواهنــد کرد، درباره داروهای همراه زائران 
گفت: لیســت تمامی این داروها به زائران اعالم شده است که داروهای 
کدئین دار جزو داروهای ممنوعه محسوب می شــود و زائران نباید آن را 
به همراه داشته باشند.حلی ساز ادامه داد: همچنین زائرانی که به داروهای 
تخصصی و خاص بیماری خودشــان احتیاج دارند بایــد این داروها را 
به همراه خود بیاورند و البته قبل از آن باید از ســوی پزشک تایید شود، 
حتی یک نسخه عربی برای این داروها تهیه کرده ایم که زائران دچار مشکل 
نشوند.وی در پاسخ به این سوال که آیا زائران ایرانی می توانند از بیمارستان 
کشور عربستان استفاده کنند؟ اظهار کرد: ۱۵ پزشک مسلط به زبان عربی 
در تیم پزشکی حج امســال حضور دارند که این افراد درصورت نیاز به 
ارائه خدمات درمانی بیشتر از آنچه در مراکز درمانی خودمان ارائه می شود، 
زائران را به بیمارســتان های کشور عربســتان معرفی می کنند و ما از این 
بیمارستان ها کمک خواهیم گرفت.وی با بیان این که حدود 4۰۰ قلم دارو 
در محموله ای حدود ۶۰ تن به کشور عربستان سعودی ارسال شده است، 
گفت: تالش کردیم تا داروهایی با بهترین اثربخشــی و مناسب زائران را 
همراه خود ببریم، اما همان طور که گفتم اگر زائری نیاز جدی به داروهای 
خاص داشــته باشــند باید حتماً آن را همراه داشته باشد و توجه شود که 

این دارو جزو لیست داروهای ممنوعه که به آنها اعالم شده است نباشد.
شایعات در مورد آب زمزم صحت ندارد.

■ حدیث:
پیامبراكرم )ص(:

مردم پیوسته در آسایش به سر می برند، تا وقتی كه امر به معروف و نهی از منکر كنند و یکدیگر 
را بر نیکی و تقوا یاور باشند. هرگاه چنین نباشند، بركت ها از آنان گرفته می شود و برخی بر 

برخی چیره می شوند. آن گاه نه در زمین و نه در آسمان، یاوری نخواهند داشت.        
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■ دوبیتي:
فلک نه همسری دارد نه هم كف                                       بخون ریزی دلش اصال نگفت اف
همیشه شیوه ی كارش همینه                                                          چراغ دودمانیرا كند پف

باباطاهر

سینـما

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

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

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

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

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

 دو روز دیگر مجهزترین مرکز آموزش هتلداری 
و گردشــگری کشور در شهر مریانج به طور رسمی 
آغــاز به کار خواهد کرد. در این مجموعه در زمینه 
صنایع دستی و گردشگری و بســته بندی تولیدات 
هنرمندان آموزش های تخصصی ارائه خواهد شــد. 
این مرکز آموزش هتلداری و گردشــگری که زیر 
نظر فنی و حرفه ای اســتان اداره خواهد شد در ۳ 
طبقه و در زمینی به مســاحت  ۶ هــزار متر مربع 
تعریف شده است. از ســال 84 مطالعه این پروژه 
آغاز شــد و توسط ســازمان فنی و حرفه ای کشور 
موضوع هتل داری در کشــور مورد بررســی قرار 
گرفت تا اینکه باالخره ساخت و بهره برداری آن در 

تیر ماه ۱۳98 به ایستگاه پایانی رسید. 
در همین زمینه نشســت خبری آییــن افتتاح مرکز 
آموزش هتلداری همدان روز گذشته در مرکز فنی و 
حرفه ای مریانج با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و مدیرکل آموزش فنی 

وحرفه ای استان همدان برگزار شد.
مدیــرکل فنی و حرفه ای اســتان همــدان در این 
نشســت با بیان اینکه مرکز آمــوزش هتلداری و 
گردشگری غرب کشــور بی نظیرترین مجموعه در 
کشور اســت، اظهار داشت: این مجموعه در زمینه 
صنایع دستی و گردشگری آموزش های تخصصی را 

ارائه خواهد داد.
وهب مختاران با بیــان اینکه کالس ها و اتاق ها در 
این مرکز ویــژه آموزش هتلداری و گردشــگری 
اســت، گفت: یک هتل در ابعــاد کوچک در طبقه 

اول این مجموعه ایجاد شــده و 
طبقه دوم به صنایع دســتی فعال 
کارآفرینان،  و  دارد  اختصــاص 
کارگاه های تولیدی و آموزشــی 

برپا می کنند.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت 
زیرســاخت را فراهــم کرده و 
بــا آماده شــدن مرکز شــرایط 
حضــور بخش خصوصــی نیز 
این  در  گفت:  می شــود،  فراهم 
راستا با شــرکت های خصوصی 

تفاهم نامه هایی امضا شده است.
و  هتلــداری  آمــوزش  مرکــز 
گردشــگری غــرب کشــور با 
فعالیت  میراث فرهنگی  همکاری 

خواهد کرد
مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان 
همــدان با بیــان اینکــه مرکز 

آموزش هتلداری و گردشــگری غرب کشــور با 
همــکاری میراث فرهنگــی فعالیــت خواهد کرد، 
گفت: در این مرکز آموزش هــا با توجه به کیفیت 
اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه این مجموعه 
در حوزه استانداردها و تجهیزات حرف برای گفتن 
دارد، گفت: شرایط ویژه ای برای متقاضیان از سوی 

میراث فرهنگی لحاظ شده است.
مختاران با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن تجهیزات 
نصب شده ۳۰ میلیارد تومان ارزش امروز این پروژه 
است، گفت: محل تأمین اعتبارات بخش خصوصی 
و اعتبارات عمرانی ســازمان فنــی و حرفه ای بوده 

است.
مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان همدان با بیان اینکه 
در آموزش هــا کمیت را مدنظر قرار نخواهیم داد و 
کیفیت لحاظ می شود، گفت: آموزش ها براساس نیاز 

بازار آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه ســاالنه ۳۰ هزار نفر ساعت شامل 
۳۰۰ نفــر در زمینه گردشــگری و حدود 4۰ هزار 
نفر ساعت در زمینه صنایع دستی و حدود ۱۵ هزار 
نفر در زمینه تغذیه آموزش دریافت می کنند، اظهار 
داشــت: آموزش ها به نحوی است که مطابق با نیاز 
بازار باشد و افراد پس از آموزش جذب بازار شوند.
مختــاران با تاکیــد بر اینکه به دنبــال آموزش های 
کوتاه مدت در بخش کســب و کار هستیم، گفت: 
۱۶۳ حرفــه به صــورت تخصصی در ایــن زمینه 
آموزش داده می شــود که ۵۲ مــورد آن مربوط به 

گردشگری است.
  همدان محور گردشگری 

غرب کشور
مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان همدان 
نیز در این نشست گفت: راهبرد 
ســازمان در ســال 98 توجه به 
توســعه گردشــگری در غرب 

کشور است.
علــی مالمیر اظهار داشــت: این 
صنعت در خارج از کشــور روز 
به روز در حال رشــد اســت و 
عالقه مندیم در کشــور و استان 
همدان نیز توســعه پیدا کرده و 
به رشد مناسبی برسد. همدان از 
جاذبه های متنوع و ظرفیت باالیی 
در حوزه گردشــگری برخوردار 
اســت، با این حــال از الزامات 
توسعه گردشگری در اســتان توسعه زیرساخت ها 

است.
وی با بیان این که یکی از زیرســاخت های مهم در 
حوزه گردشگری بحث توجه به آموزش نیروهای 
انسانی است عنوان کرد: اگر می خواهیم در صنعت 
گردشــگری به شکوفایی برســیم باید از نیروهای 

دوره دیده با آموزش های روز برخوردار باشیم.
مالمیر عنوان کرد: مجموعه فنی و حرفه ای مریانج 
همــدان ظرفیت آمــوزش نیروی انســانی را در 
حوزه گردشــگری دارد و بزرگترین مرکز آموزش 
هتلداری غرب کشــور با این هدف در این مرکز به 

بهره برداری می رسد.
وی بــا اشــاره بــه این کــه در ســال های اخیر 
زیرساخت های فیزیکی استان در حوزه گردشگری 
پیشرفت خوبی داشته، اما با استانداردها فاصله دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

اســتان تصریح کرد: آنچه گم شده گردشگری در 
کشــور و اســتان و بحث کیفیت خدمات اســت. 
کیفیت خدمات باعث می شود گردشگر، همدان را 
برای بار دوم و چندم به عنوان مقصد گردشــگری 

خود انتخاب کند.
مالمیــر تاکیــد کــرد: امســال راهبرد ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری کشور 
توجه به توسعه گردشگری در غرب کشور است و 
با توجه به این راهبرد اعالم کردند بیشترین امکانات 

نیز به سمت استان های غربی سوق داده می شود.
وی با اشــاره به این که از ســوی وزارت کشــور 
محوریت گردشگری منطقه ۳ کشور شامل ۵ استان 
غربی، به همدان ســپرده شده است، اظهار داشت: 
در بحث پایلوت اقتصاد مقاومتی هم، استان همدان 
به عنوان یکی از استان های پایلوت اقتصاد مقاومتی 

معرفی شده است.
مالمیر افزود: در تقســیم بندی حوزه گردشــگری 
هــم در بین ۱۰ اســتان شــمال غرب تــا جنوب 
غــرب ازجملــه اســتان های آذربایجــان غربی و 
شرقی، کردســتان، مرکزی، کهکیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری، کرمان، با توجه به وضعیت 
جغرافیایی استان، همدان در مرکز این استان ها قرار 
گرفتــه و می تواند محوریت را در این ۱۰ اســتان 

برعهده بگیرد.
نیروی  وجــود   
آموزش دیــده یک اصل در 

توسعه صنعت گردشگری
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دستی و گردشگری استان 
آموزش  نیــروی  وجود  همدان 
دیــده را یک اصل در توســعه 

صنعت گردشگری دانست.
مالمیــر با بیــان اینکــه یکی از 
مهمترین ظرفیت های کشور برای 
آموزش، سازمان فنی و حرفه ای 
اســت، اظهار داشــت: اســتان 
همدان به لحاظ زیرســاخت های 
رشد  گردشگری  فیزیکی عرصه 
خوبی داشــته هر چنــد با نقطه 
مطلوب فاصله داریم.گاهی دیده 
امکانات  هتل  در یک  می شــود 

بســیار خوبی وجود دارد اما کیفیت ارائه خدمات 
خوب نیست که در این زمینه باید آموزش های الزم 

ارائه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان همدان با بیان اینکه کیفیت اصل گمشــده 
صنعت گردشــگری کشــور اســت در حالی که 
آنچه باعث جلب مشــتری می شــود کیفیت ارائه 
خدمات اســت، گفت: گاهی دیده می شود در یک 
هتل امکانات بســیار خوبی وجود دارد اما کیفیت 
ارائه خدمات خوب نیســت کــه در این زمینه باید 

آموزش های الزم ارائه شود.
وی با بیان اینکه وجــود نیروی آموزش دیده یک 
اصل در توســعه صنعت گردشگری است، گفت: 
پس از برگزاری رویدادهای گردشگری در همدان 
نــوع نگاه ســازمان میراث فرهنگی به این اســتان 
تغییر کرده و یکی از راهبردهای اساســی سازمان 
میراث فرهنگی توجه به گردشــگری منطقه غرب 

کشور است.
 افزایش ماندگاری گردشگر در همدان 

مالمیر با بیان اینکه در راستای توسعه گردشگری 
کشور طبقه بندی هایی صورت گرفته است، اظهار 
داشــت: همدان یک مقصد گردشــگری است و 
میزان ماندگاری گردشــگر در اســتان همدان از 
یک و نیم شــب به کمی بیش از دو و نیم شــب 

ارتقا یافته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان همدان با بیان اینکه جاذبه های گردشگری 
را  مانــدگاری مســافران  میزان 
اگر  گفــت:  می دهد،  افزایــش 
نتوانیم در زمینه جذب گردشگر 
داخلــی موفق باشــیم در زمینه 
جــذب گردشــگر خارجی نیز 

ناموفق خواهیم بود.
وی با بیان اینکه باید نوع بینش 
کند،  تغییر  به گردشــگر  نسبت 
اظهار داشــت: شــهر گردشگر 
متناســب بــا نیــاز گردشــگر 
فعالیت می کند و فعاالن صنعت 
گردشگری باید به تناسب منافع 

گردشگر قدم بردارند.
مالمیــر با بیان اینکــه این اقدام 
زمان بر و پیچیده است و بخشی 
از آن نیازمند اقدامات تخصصی 
است، گفت: برخی افراد متأسفانه 
منافع دراز مدت خود را با یک اقدام اشــتباه از بین 
می برند که باید در این زمینه آموزش ها را در برنامه 

قرار داد.
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همدان 
محور برنامه ریزی گردشگری کشور 

■ تغییر نگاه مدیران به توسعه گردشگری در منطقه غرب

گردشــگری  محوریت 
منطقه 3 کشور شامل 5 
همدان  به  غربی،  استان 
سپرده شده است، اظهار 
پایلوت  در بحث  داشت: 
هم،  مقاومتی  اقتصــاد 
به عنوان  همدان  استان 
اســتان های  از  یکــی 
مقاومتی  اقتصاد  پایلوت 

معرفی شده است.

مجموعه فنی و حرفه ای 
ظرفیت  همدان  مریانج 
آموزش نیروی انســانی 
را در حوزه گردشــگری 
دارد و بزرگتریــن مرکز 
غرب  هتلداری  آموزش 
کشــور با این هدف در 
این مرکز به بهره برداری 

می رسد


