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مبارزه با فساد
 مطالبه اصلی مردم

 از قوه قضائیه
 ۱- هفتــه قــوه قضائیــه در اســتان تقریبــا 
بــا معرفــی دادســتان جدیــد همــدان آغــاز 
شــد تــا حمــزه که بــه افتخــار بازنشســتگی 

نائــل آمــده اســت.

شب های همدان هم گفتنی شد
5
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تا 20 تیر فرصت ثبت نام در جشنواره است 

تجلیل ازشهروندان برگزیده در پیاده راه همدان

کانال خبری                

 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam

سرانجام پیگیری های نماینده به نتیجه رسید 

خروج نهاوند از بن بست 
با اتصال به شبکه ریلی کشور

آبرسانی به روستای »اوریاد« تا10روز آینده
 مدیر امور آب و فاضالب روســتایی 
شهرســتان کبودراهنگ از آبرســانی به 
توابع شهرســتان  از  »اوریاد«  روســتای 

کبودراهنگ طی ۱0 روز آینده خبر داد.
باقر پورقاســمی ضمن ارائه گزارشی با 
اشــاره به پروژه های در دســت اجرای 
شهرســتان کبودراهنگ، گفت: هم اکنون 
پروژه آبرســانی به روستای اوریاد با 80 
درصد پیشــرفت فیزیکی در حال انجام 

است.
وی با بیان اینکه این پروژه با صرف ۱00 

میلیــون تومان اعتبار درحال اجراســت، 
عنوان کرد: درحال حاضر یک هزارو 500 
متر لوله گذاری با نصب 77 انشــعاب به 
اتمام رسیده و انتظار می رود طی ۱0 روز 
آینده آبرســانی به روستای 77 خانواری 

اوریاد عملیاتی شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب روســتایی استان پورقاسمی در 
ادامه ضمن اشــاره به دیگر پروژه های در 
دست انجام در شهرســتان کبودراهنگ، 
بیان کرد: از جملــه این پروژه ها می توان 

به پروژه اصالح شبکه به طول 2 کیلومتر 
و استانداردســازی انشعابات خانگی در 
روســتای عین آباد با صرف ۱50 میلیون 

تومان اعتبار اشاره کرد.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش به 
مجموعه اقدامات انجام شــده و در حال 
اجرا در راســتای سالم سازی آب شرب 
در شهرســتان کبودراهنگ اشاره کرد و 
گفت: در ســه ماهه ابتدایی سالجاری ۱7 
کپسول گاز پرکلرین تعویض و یک هزار 
و 500 کیلوگرم پودر پرکلرین نیز توزیع 

شده است.
مدیر امــور آب و فاضالب روســتایی 
شهرستان کبودراهنگ همچنین از نصب 
دســتگاه آب شــیرین کن در روستاهای 
جگنلو، آب مشکین و دارقشالق تا پایان 

سال جاری خبرداد.
وی همچنین به نصب دســتگاه کلرزنی 
در روستای واشور، طاهرلو و چهارسوق  
اشاره کرد و یادآور شد: ظرف 2 ماه آینده 
نیز 9 دستگاه کلرزنی در دیگر روستاهای 
شهرستان نصب و راه اندازی خواهد شد.

پایداری دمای هوای 
همدان ادامه دارد

 کارشناس اداره کل هواشناسی همدان 
گفت: با فرا رسیدن فصل تابستان و گرم 
شدن هوا، پایداری دما در این استان همچنان 
ادامه دارد.محمد حسن باقری شکیب در 
گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس آخرین 
نقشــه های پیش یابی هواشناسی آسمان 
استان در 2۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی 
ابری، همراه با وزش باد مالیم و غبار رقیق 
پیش بینی می شود.وی اظهار داشت: دمای 
هوای شهرهای استان همدان در این روزها 
به بیشترین مقدار خود از ابتدای سالجاری 
تاکنون رسیده است و تا پنج روز آینده این 
روند ادامه دارد.باقری شکیب عنوان کرد: تا 
روز پنجشنبه میانگین دمای استان با افزایش 
یک تا 2 درجه ای تا ۳8 درجه ســانتیگراد 

افزایش می یابد.

 معاون حقوقی قــوه قضائیه گفت: 
الیحه صیانت و تامین امنیت زنان علیه 
خشونت از نظر معاونت حقوقی تمام و 
پیش نویس آن به ریاســت قوه قضائیه 
تقدیم شده است که حداکثر تا دو هفته 

آینده به ثمر خواهد رسید.
حجت االســالم والمســلمین محمــد 
تاثیرهــای  بــه  اشــاره  بــا  مصــدق 
فرهنگــی و اجتماعــی الیحــه صیانــت 
و تأمیــن امنیــت زنــان علیــه خشــونت 
گفــت: ایــن الیحــه بایــد از منظــر 
مــورد  نیــز  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
بررســی قــرار گیــرد کــه معاونــت 

حــال  در  قضائیــه  قــوه  فرهنگــی 
بررســی اســت.

معاون قوه قضائیه اضافه کرد: این الیحه 
بعد از امضای ریاســت دستگاه قضائی 
بــرای تصویــب در مجلس شــورای 

اسالمی به دولت ارسال می شود.
مصــدق بــا تاکیــد بــر مبــارزه بــا فســاد 
بــه عنــوان یکــی از محورهــای تحــول 
در دســتگاه قضــا گفــت: در مبــارزه بــا 
فســاد اعــم از اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــوه  ــم و ق ــی آیی ــاه نم ــی کوت فرهنگ
ــت  ــا امنی ــد ت ــد رصــد کن ــه بای قضائی
ــردم در  ــد و م ــرار باش ــه برق در جامع

ــد. ــه ســر برن آســایش ب
وی ادامــه داد: با تشــکیل دادگاه های 
ویــژه اقتصادی بــه مــردم آرامش و 
اطمینان خاطر داده شــد که متجاوزان 
حقوق عامه، آنان که قیمت دالر و سکه 
را بــاال و پایین کردند یــا به حق مردم 
دســت درازی داشــتند، باید پاسخگو 
باشــند و قوه قضائیه با جدیت در حال 

رسیدگی به این پرونده ها است.
معــاون حقوقی قــوه قضائیــه افزود: 
معاونت حقوقی بــرای تدوین هرگونه 
الیحه، دســتورالعمل یا شبه نامه برای 

مبارزه با فساد آمادگی دارد.

نقره داغ شدن 
بازار از گرانی ها

مردم اینجا 
قناعت مشق 

می کنند

معاون حقوقی قوه قضائیه:

الیحه تامین امنیت زنان 
تا ۲ هفته آینده به ثمر می رسد

معاون امور بازرگانی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خبر داد

هدفگذاری 13میلیاردی 
صادرات سال98 استان
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مبارزه با فساد
 مطالبه اصلی مردم از قوه قضائیه

 ۱- هفته قوه قضائیه در اســتان تقریبا با معرفی دادســتان جدید 
همدان آغاز شــد تا حمزه که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است، 
پس از 8 سال فعالیت سالم در سمت دادستان همدان، جای خود را به 

خانجانی تازه نفس بدهد.
خانجانی از نیروهای خوشــنام ، با سواد و دانش قوه قضائیه در استان 
است و صراحت لهجه و ساده زیستی وی از ویژگی های بارز وی در 

تعامالت اجتماعی است.
2- در انقالب اسالمی تالش بسیاری برای برقراری عدالت و مساوات 
در جامعه شده اســت و قوه قضائیه به عنوان مهمترین رکن نظام در 
برقراری عدالت و عدالت گستری مطرح بوده است اما جامعه همچنان 
با عدالت فاصله دارد و در مواقعی احساس می شود، این فاصله روز 

بروز بیشتر می شود.
۳- مهمترین توطئه شکل گرفته علیه نظام اسالمی عادی سازی فساد 

در هر نوع آن توسط دشمنان و عوامل نفوذی آنهاست.
متاسفانه قبح برخی فسادها در جامعه امروز ریخته و این فسادها حتی 

در مواردی به عنوان ارزش در جامعه مطرح می شود
۴- بزرگترین دشــمن نظام اســالمی که اگر جدی گرفته نشود، می 
تواند بســیار به نظام آسیب زده و با دامن زدن به بی اعتمادی ، اعتماد 
مردم را سلب و زمینه تسلط بیگانگان را فراهم آورد، فساد و گسترش 
آن به خصوص در بین مســئوالن و دســتگاه های دولتی، عمومی و 

حاکمیتی است.
از این منظر باید همواره یک مبارزه جدی با فســاد در نظام اســالمی 
جریان داشــته باشد و اجازه فســاد به هیچ کس ، به هیچ اندازه داده 

نشود.
5- رســانه ها در مبارزه با فساد با شــفاف سازی و ارائه اطالعات به 
جامعــه نقش ویژه ای دارند و ایــن نقش زمانی به خوبی ایفا خواهد 
شد که در تعامل با مســئوالن قوه قضائیه به خصوص دادستان باشد 
و دادســتان حامی اول رســانه ها در مبارزه با فساد در ارائه اطالعات 

صحیح و مستند باشد.
۶- در همدان از دادستان به عنوان مدعی العموم، انتظارات زیادی در 

مقابله با تخلفات و مبارزه با فساد هست.
در مواقعی مانند کوه خواری، تغییر کاربری ها، تصرف اراضی عمومی 
و تخلفات نهادهای عمومی، به درستی یا نادرست همه منتظر هستند 
تا تنها دادستان به موضوع ورود کند و موضوع را به نفع مردم خاتمه 

دهد.
7- مردم اســتان از تنگناها و مشــکالت قوه قضائیه در استان اطالع 
دارند اما این قوه را نهادی قابل اعتماد برای پیشــرو بودن در مبارزه با 
فسادهایی که بیشتر آنها در ارتباط با استفاده شخصی از اموال و منابع 

عمومی و بیت المال است، می دانند.
خواســته اصلی مردم از دادگستری و دادســتان تازه نفس همدان، 
مبارزه جدی با فســاد به خصوص فسادهای آشــکار و با توجه به 
سال انتخابات، فســادهای انتخاباتی و پدیده نقش آفرینی پول های 
کثیف در انتخابات اســت تا جامعه استان ، سالمت و پاکی خود را 

همواره حفظ کند.

۱- برخی احزاب استان ســتاد انتخاباتی تشکیل داده اند. گویا رصد 
تحوالت انتخاباتی و واکنش مناســب به آن از وظایف این ســتادها 
است. گفتنی است اکثر احزاب اســتان تنها در فصل انتخابات بسیار 

فعال هستند و در فصول دیگر چندان فعالیتی ندارند.
2- برخی تشــکل ها در اســتان از فعاالن خود خواســته اند، ورود 
زودهنگام به مباحث انتخابات نداشــته باشــند. گویا این تشــکل ها 
انتخاباتی شــدن زودهنگام فضای کشور را به نفع مردم و کشور نمی 
دانند. گفتنی است دفتر مرکزی این تشکل ها نیز تاکنون جلسه ای در 

ارتباط با انتخابات نداشته است.
۳- دولــت برای مداخله نکردن شــوراها در امــور اجرایی الیحه به 
مجلس می فرســتد. گویا این الیحه پس از آنکه وزارت کشــور به 
این جمع بندی رســیده که مهمترین مشــکل شوراها دخالت آنها در 
امور اجرایی اســت، تدوین و ارائه خواهد شــد. گفتنی است پس از 
گذشــت پنج دوره از فعالیت شوراها هنوز حد و حدود اختیارات و 

ماموریت های شوراهای شهر و روستا مشخص نیست.

بازدید استاندار و اعضاي شوراي  تامین 
استان از نقطه صفر  مرزي   

 ســید ســعید شــاهرخي اســتاندار همــدان بــه همــراه اعضا شــوراي 
تامیــن اســتان در ســفري چندیــن ســاعته بــه ارتفاعــات غــرب کشــور 
باحضــور در نقطــه صفــر مــرزي ایــران و عــراق و مــرز بمــو/ دیــزل 
ــادگان در نقطــه صفــر مــرزي در ارتفــاع  ــن پ ــوان مرتفــع تری ــه عن ب
2070متــري حضــور پیــدا کردنــد و از نزدیــک در جریــان مهمتریــن 

مســائل مرزهــاي منطقــه غــرب کشــور قرارگرفتنــد.
ــن  ــم تری ــرزي؛ یکــي از مه ــر م ــزل در نقطــه صف ــرز بمــو و دی م
نقــاط امنیتــي واســتراتژیک اســت کــه تمــام تحــرکات امنیتــي منطقه 
غــرب کشــور در ایــن پــادگان رصــد وپاالیــش مــي شــود و تمــام 
ــي شــوند. ــرل م ــت و کنت ــن نقطــه مدیری ــرزي از ای پایگاه هــاي م

در ایــن ســفر کــه عــالوه بــر اســتاندار ؛فرماندهــي  ســپاه 
انصارالحســین)ع( اســتان،فرمانده انتظامــي اســتان و تعــدادي از 
ــهید  ــت ش ــتند از موقعی ــور داش ــي حض ــي وامنیت ــران انتظام مدی

همدانــي در اســتان کرمانشــاه بازدیــد بــه عمــل آمــد.
بازدیــد از چندیــن پاســگاه و مرکــز نظامــي  در ارتفاعــات و مــرز 
ــاي  ــا نیروه ــو ب ــت وگ ــرود و گف ــي و جوان ــالث باباجان ازگله؛ث
مشــغول در ایــن واحدهــا از دیگــر برنامــه هــاي ایــن ســفر کاري 
ــا  ــدان و اعض ــتاندار هم ــاعته ؛ اس ــش س ــد ش ــن بازدی ــود. در ای ب
ــي در  ــن اســتان از زحمــات و تــالش نیروهــاي امنیت شــوراي تامی
برقــراري امنیــت در مرزهــاي غــرب کشــور تقدیــر کردنــد و عــالوه 
بــر گفــت وگــو و تشــکیل جلســه ،نمــاز ظهــر و عصــر رادر کنــار 

ایــن حافظــان حریــم امنیــت  اقامــه کردنــد  .
ــت  ــادي از امنی ــش زی ــر بخ ــال حاض ــت در ح ــر اس ــه ذک الزم ب
مرزهــاي غــرب کشــور  توســط تیــپ ۳ ســپاه انصارالحســین )ع(

ــي شــود . ــن م اســتان همــدان تامی

بازسازی شخصیت زندانیان با توسعه 
برنامه های روان درمانی

 مدیــرکل زنــدان هــای اســتان همــدان گفــت: بازســازي 
شــخصیت زندانیــان و کاهــش آســیب رفتارهــای پرخطــر با توســعه 
برنامــه هــای روان درمانــی میســر بــوده  و ارائــه خدمــات تخصصی 

و اثربخــش در زنــدان هــا مــورد انتظــار اســت.
بــه گــزارش ایســنا، پژمــان پرویــن در نشســت شــورای روان درمانی 
اداره کل زنــدان هــای اســتان همــدان، توجــه بــه موضــوع مشــاوره 
و روان درمانــی را از موضوعــات مهــم در جامعــه بویــژه در زنــدان 
ــی در  ــش مهم ــی نق ــاوره و روان درمان ــزود: مش ــرد و اف ــوان ک عن

کاهــش آســیب رفتارهــای پرخطــر در زنــدان دارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه اقتصــاد ژتونــی اشــاره 
کــرد و گفــت: نمونــه هایــی از درمــان تغییــر رفتــاری اقتصــاد 
ــد و  ــی کن ــاد م ــت ایج ــی رقاب ــاد ژتون ــت و اقتص ــی اس ژتون
ــان  ــار در زندانی ــر رفت ــه تغیی ــود زمین ــی ش ــب م ــن موج ای

ایجــاد شــود.
ــتورالعمل  ــق دس ــا طب ــه ه ــرای برنام ــتار اج ــه خواس وی در ادام
ــرای انجــام مشــاوره و  هــای ســازمانی شــد و خاطرنشــان کــرد: ب
روان درمانــی در زنــدان هــا چارچــوب مشــخصی را ایجــاد کنیــد 
ــا  ــرده و ب ــم ک ــات علمــی فراه ــل از اقدام ــا را قب و زیرســاخت ه
ــاوره و روان  ــوزه مش ــود در ح ــای موج ــن پارامتره ــر گرفت در نظ

ــد. ــانی کنی ــت رس ــی خدم درمان
پرویــن بــاال بــردن امنیــت و کاهــش آســیب رفتارهــای پرخطــر در 
زنــدان هــا را مرهــون برنامــه هــای مشــاوره و ســالمت روان  بیــان 
کــرد و گفــت: افزایــش ســطح آگاهــی زندانیــان موجــب مــي شــود 
تــا آنــان بتواننــد بــا تغییــر باورهــا و ســبک زندگــي خــود جامعــه را 

بــه ســمت ســالم ســازی رهنمــون ســازند.

اعاده اموال نامآغاز مسئوالن قانونی شد

 با تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامآغاز مســئوالن و نحوه اجرای اصل ۴9 قانون 
اساسی در مجلس شورای اسالمی، این روند به صورت قانونی طی می شود.

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: سال ۶۳ قانونی با عنوان قانون نحوه 
اجرای اصل ۴9 قانون اساســی در مجلس تصویب شــد که این قانون در مورد اموال و 

دارایی وابستگان قبل از انقالب بود و برای آن افراد اجرا می شد.
محمد کاظمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: بر اساس اصل ۴9 قانون اساسی دولت 
موظف است اموال و ثروت های ناشــی از غصب، رشوه، قمار، اختالس، سو استفاده از 

مقاطعه کاری و معامالت دولتی و سایر موارد نامآغاز را گرفته و به صاحبان حق برگرداند 
و در صورت مشخص نبودن افراد، این دارایی ها را به بیت المال بدهد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در 
ســال های اخیر شاهد سو استفاده، رانت خواری و ویژه خواری برخی مسئوالن کشوری 
در نظام جمهوری اســالمی بودیم، الزم بود در این زمینه اقدامات جدی انجام و قانونی 

تصویب شود.
کاظمی ادامه داد: در همین راســتا با تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامآغاز مسئوالن در 
مجلس و الحاق برخی مواد این قانون به قانون نحوه اجرای اصل ۴9، پیشنهاد شد که این 

قانون در مورد مسئوالن جمهوری اسالمی نیز اعمال شود.

وی گفت: طبق این قانون اگر هر یک از مسئوالن اموالشان در مظان این بود که از طریق 
سو استفاده از موقعیت به دست آمده و مآغاز نیست، دستگاه قضائی می تواند ورود کند و 

پس از تحقیق اگر حکم به نامآغاز بودن اموال داد، باید به بیت المال برگردد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: تاکنون در این راستا پرونده هایی 
در دستگاه قضائی تشکیل شــده و در حال رسیدگی است، اما قضات قانون محکمی را 

برای استناد نداشتند و تنها از کلیات قانون نحوه اجرای اصل ۴9 استفاده می کردند.
کاظمی تاکید کرد: در طرحی که امروز در مجلس به تصویب رسید، پیش بینی شده است 
که مســئوالن امنیتی و انتظامی بتوانند اطالعات را در مورد اموال نامآغاز جمع آوری و به 

دادستان کل کشور ارائه دهند.

 حاکم اســالمی موظف است که در تولید 
ثروت اقدام عملی کند، بنابراین مدیران بدانند 
که ایجاد شــغل و تولید ثروت وظیفه شرعی 

مدیران است.
نماینده ولی فقیه در همدان در جلسه اخالق 
در جمــع مدیــران ضمن تبریــک هفته قوه 
قضائیه با اشــاره به اینکــه حضرت علی)ع( 
در نهج البالغــه فلســفه اهــداف حکومت 
اســالمی بیان می کند افزود: امیرالمومنین)ع( 
می فرمایند، کســانی که در حکومت اسالمی 
مســئولیت دارند باید به چهار مســئله توجه 

داشته باشند.
حجت االسالم حبیب ا... شــعبانی توجه به 
مالیات، جهاد با دشمن، اصالح عهد و تامین 
دنیــای مردم را چهار اصــل حکومت داری 
اسالمی از دیدگاه امیرالمومنین )ع( دانست 
و گفــت: مســائل اقتصادی بــه قدری در 
جامعه اســالمی اهمیــت دارد که حضرت 
علــی)ع( نیــز از چهار مــورد دو مورد را 
اقتصادی، یک مــورد فرهنگی و یک مورد 

را نظامی عنوان کرده اند.
نماینده ولی فقیــه در همدان ضمن تأکید بر 
اینکــه فضای جامعه اســالمی باید به نحوی 
باشــد که گناه کردن هزینه داشته باشد گفت: 
جامعه ای کــه حاکمیت اســالمی دارد قرار 
نیست کســی را به زور به بهشت بفرستد اما 
باید شرایط بهشتی شدن مردم را فراهم کند.

وی با طرح این ســوال که جوانی که امروز 

شغل ندارد چطور می تواند به آخرت فکر کند 
افزود: حاکم اســالمی موظف است در تولید 
ثروت اقدام عملی کند، بنابراین مدیران بدانند 
که ایجاد شــغل و تولید ثروت وظیفه شرعی 

مدیران است.
شعبانی با بیان اینکه متاسفانه در جامعه امروز 
در عرصه فرهنگی نگاه بــه تولید ثروت در 
مواردی صحیح نیست افزود: برخی می گویند 
ثروت برای چیســت و اگر نباشــد هم مهم 
نیست در حالی که خود امیرالمومنین)ع( یکی 
از تولیدکننده های بزرگ آن روزگار در عرصه 
کشاورزی و... اســت، بنابراین نگاه اسالم به 
ثروت نگاه مثبتی است و اگر محدودیت هایی 
را معرفی می کند در عرصه مصرف اســت نه 

تولید.
وی با بیان اینکه هرچه چقدر تولید باال باشد 

به نفع جامعه است گفت: در عرصه اقتصادی 
تولید حداکثری و در عرصه مصرف، مصرف 
حداقلی مدنظر اســت، چیــزی که امروز در 

جامعه ما برعکس است.
نماینده ولــی فقیه در همدان بــا بیان اینکه 
مصــرف آب و بــرق ما 2/5 برابــر میانگین 
جهانی است و ما مصرف گرا هستیم بیان کرد: 
امروز فرهنگ جامعه ما این اســت که پول را 
بانک می گذاریم و ســود می گیریم در تولید 
هزینه نمی کنیم در حالی که آبادانی سرزمین ها 

با تولید ثروت است.
وی با بیان اینکــه زمین های عمومی باید در 
اختیار تولید ثروت برای عموم جامعه باشــد 
گفت: برخی از مناطق استان همدان زمین های 
خراجی از نظر فلســفه اســالمی اســت که 
زمین های خراجی متعلق به همه مســلمانان 

اســت اما اینها اکنون سند شخصی دارند که 
خالف شرع است.

نماینده ولی فقیه در همدان یادآور شــد: در 
منابع طبیعی و محیط زیست که اموال مشترک 
محسوب می شود تصرف کردن اموال در حد 
ضرورت اســت زیرا اموال عمومی اســت و 

بیش از حد نباید باشد.
شعبانی با اشــاره به اینکه متولیان فرهنگی 
نیز باید به گوش باشند که فرهنگ و روش 
زندگــی غلــط اصالح شــود تصریح کرد: 
امروز حجــاب و عفاف ما دچار مشــکل 
شــده و باید اصالح شــود اما نباید رفتار 
خشن داشته باشــیم بلکه اسالم نیز در امر 
به معروف اجازه برخورد خشــن نمی دهد 
بلکــه باید با کار مســائل را تبیین و حقایق 

را به مردم گفت.

امام جمعه همدان:

تولید ثروت وظیفه شرعی مدیران است

 دســتورالعمل مدیریت مصــرف برق به 
مدیــران و روســای دســتگاه های اجرایی، 
ســازمان ها، نهادها و موسسات استان همدان 

ابالغ شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار 
همدان با اشاره به ابالغ دستورالعمل مدیریت 
مصرف برق به دســتگاه های اجرایی اســتان 
همدان، گفت: دســتورالعمل مدیریت مصرف 
برق به مدیران و رؤسای دستگاه های اجرایی، 
سازمان ها، نهادها و موسسات استان ابالغ شده 

است.
محمدرضا میرصفــدری در گفت وگو با مهر 
اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل تابستان و 

گرم شدن هوا و ضرورت برنامه ریزی صحیح 
برای کاهش و مدیریت مصرف برق به منظور 
جلوگیری از اعمال خاموشی و ایجاد اختالل 
در فعالیــت بخش هــای مختلــف اقتصادی، 
اجتماعــی، مدیران و رؤســای دســتگاه های 
اجرایی، نهادها، ســازمان ها و موسسات باید 
نســبت به اجرایی شدن و نظارت بر مواد این 
دستورالعمل در ماه های تیر و مرداد سالجاری 

اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در این دستورالعمل برخی از 
اقدام های مؤثر در راســتای کاهش و مدیریت 
مصرف برق از ســوی معاون توسعه مدیریت 
و منابع اســتانداری مطالبه شده است، گفت: 

طبق این دستورالعمل تجهیزات و سیستم های 
سرمایشی باید از ساعت 9:۳0 صبح روشن و 

ساعت ۱۳ و ۳0 دقیقه از مدار خارج شود.
میرصفدری با بیان اینکه جلســات اداری باید 
در ساعات اولیه صبح برگزار و جلسات خارج 
از ســاعات اداری به بعد از ساعت ۱8 موکول 
شود، گفت: مجموعه ها به نحوی مصرف برق 
را مدیریت کنند که نســبت به مدت مشابه در 
سال گذشــته حداقل ۱0 درصد صرفه جویی 

محقق شود.
وی با بیان اینکه درخواســت شــده از انواع 
المپ های کم مصرف در قسمت های مختلف 
ســاختمان های اداری استفاده شــود، گفت: 

مدیریت توزیع برق استان موظف به گزارش 
مصــرف برق ماه های تیر و مرداد ســالجاری 
نهادها، ســازمان ها و  اجرایی،  دســتگاه های 
موسسات به تفکیک مرکز استان و شهرستان 
به معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری 

برای رسیدگی است.
میرصفدری بابیان اینکه مسئولیت اجرای مفاد 
دســتورالعمل بر عهده مدیران ذیربط استانی 
وشهرستانی است، تاکید کرد: این دستورالعمل 
۳0 خرداد ماه ســالجاری با امضــای معاون 
توســعه مدیریت و منابع اســتانداری همدان 
به همه دســتگاه های اجرایی استان ابالغ شده 

است.

دستورالعمل مدیریت مصرف برق ابالغ شد

کاهش مصرف 10درصدی در ادارات

بزودی ورودی 
شهرک بهشتی 
اصالح می شود

 بازگشایی مسیر ورودی شهرک بهشتی 
که حدود یک سال است جزو پروژه های در 
دست اقدام شــهرداری است، اکنون با اتمام 

مباحث تملکی، به زودی انجام می شود.
بازگشایی مسیر دوم ورودی شهرک بهشتی 
که چندین سال است مطرح شده و هر سال 
مقداری از این پروژه پیش  می رود، دیگر برای 
اهالی ساکن در آن منطقه طاقت فرسا شده و 
یکی از مطالبات آنها از شهرداری این است 

که هر چه زودتر این پروژه به اتمام برسد.
اینکه پروژه ای به قدری پیشرفت الک پشتی 
داشــته باشــد که موجــب نارضایتی مردم 
شود، جالب نیست زیرا این منطقه عالوه بر 
مســکونی بودن مسیر عبوری گردشگران از 
بلوار مطهری نیز است که چندان خوشایند 
نیســت یک محله یک سال یا بیشتر به یک 

کارگاه تبدیل شود.

حدود یک سال از آغاز پروژه بازگشایی مسیر 
شهرک بهشــتی می گذرد و هنوز شهرداری 
مباحث تملک و بازگشایی کامل معبر را انجام 
نداده که با پیگیری انجام شــده گفته شده تا 

پایان سال این پروژه به سرانجام می رسد.
با همه این تفاســیر شهردار منطقه 2 همدان 
در گفت وگو با  فارس اظهار کرد: بازگشایی 
مســیر دوم شهرک بهشــتی به دلیل تملک 
تاکنون کنــد پیش رفته اما در دســتور کار 

شهرداری برای اتمام کار است.
حامــد جلیلوند بیان کرد: مقــدار زیادی از 
تملک برای بازگشایی انجام شده اما قسمت 
آخر نیاز به یکی دو مورد تملک دارد که در 

دست انجام است.
وی خاطرنشــان کرد: ســعی داریم هرچه 
سریع تر بحث تملک این مسیر انجام شود تا 
قبل از به اتمام رسیدن فصل کاری بازگشایی 

کامل صورت گیرد.
کامران گردان رئیس شــورای اسالمی شهر 
همدان نیز اظهــار کرد: توافق نامه اولیه برای 
تملک انجام شده و به زودی برای بازگشایی 

اقدام می شود.

اسدآباد صاحب 
بازداشتگاه موقت 
می شود
 رئیــس دادگســتری اســدآباد از آغاز 
بازداشتگاه موقت  عملیات اجرایی ساخت 

این شهرستان در سال آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا، مرتضی رحیمی همدانی 
در جمــع خبرنــگاران به مناســبت هفته 
قوه قضائیــه اظهارکــرد: در حال حاضر 
جانمایی ســاخت و احداث بازداشــتگاه 
موقت اســدآباد دیده شــده و اعتبار آن 
در حــال انجــام بوده که در ســال آینده 
آغاز خواهد شــد  اجرایی طرح  عملیات 
چرا که وجود بازداشــتگاه و ندامتگاه در 
اســدآباد به آن جهت ضروری اســت که 
به زندان  خانواده های زندانیــان در تردد 

همدان دچار رنج و اذیت نشوند. 
وی در ادامه با اشــاره به فعالیت نخســتین 
دفتر الکترونیک قضایی اسدآباد از اسفندماه 
سال گذشته تصریح کرد: به زودی ظرف ۱5 
روز آینده دومین دفتر الکترونیک قضا این 
شهرستان نیز افتتاح و راه اندازی خواهد شد 
که با این کار دومین دفتر الکترونیک قضایی 
شهرستان ۱5 تا 20 درصد ورودی پرونده ها 
به دادگستری اسدآباد را کاهش خواهد داد.
الکترونیکی  دفاتر  رحیمی خاطرنشان کرد: 
قضایی یکی از خدمــات قوه قضائیه برای 
خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم بوده که 
ضمن در دسترس بودن و مراجعه آسان این 
دفاتر از اتالف وقت مراجعان جلوگیری می 
کند و توصیه می شود مردم در مرکز استان و 

شهرستان هایی که دفاتر خدمات الکترونیکی 
قضایی راه اندازی شده، به جای مراجعه به 
مجتمع های قضایــی و اتالف وقت، به این 
دفاتــر مراجعه تا در اســرع وقت و بدون 
اتالف وقت خواســته ها و مشــکالت آنان 

مرتفع شود.
رئیس دادگستری اســدآباد در ادامه با بیان 
اینکه دغدغه دادگســتری احقــاق حق و 
حقــوق مردم و رســیدگی به مشــکالت 
مراجعه کنندگان اســت، یادآورشــد: اگر 
بخواهیم بــه احقاق حق و حقــوق مردم 
بپردازیم باید ورودی پرونده های بی مورد 
و غیر مرتبط را به دادگستری کاهش دهیم 
تا کیفیت رسیدگی باالتر و مشکالت مردم 
ســریعتر مرتفع شــود که در همین راستا 
دادگستری شهرستان اقداماتی را انجام داده 

و قصد بر انجام دارد.
وی ارتقاء اطالعات حقوقی مردم، مشاوره 
هــای حقوقی رایــگان وکیــل پایه یک 
دادگســتری شهرســتان، خدمات مشاوره 
ای و کالس هــای آموزشــی برای صنف 
مشاورین امالک و صنف بنگاه های خرید 
فروش خودرو، پیشگیری از وقوع جرم با 
اجرای همایش های مختلف، اســتفاده از 
خدمات الکترونیک قضایی و ... را از جمله 
اقدامــات انجام شــده و در حال انجام در 
این شهرستان برای کاهش ورودی پرونده 
های قضایی به این دادگســتری عنوان کرد 
و گفت: ۳0 هــزار و 788 پرونده، پرونده 
های ورودی و ۳۱ هــزار و ۶98 پرونده، 
پرونده های مختومه این دادگستری از یکم 
تیرماه سال گذشــته تا یکم تیر ماه امسال 

بوده است.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( خبر داد
آغاز ساخت و مرمت 500 باب منزل 

مسکونی سیل زدگان استان
 فرمانده ســپاه انصارالحسین)ع( استان همدان از ساخت و مرمت 
500 باب منزل مسکونی سیل زدگان استان همدان با محوریت مساجد 

و با حضور گروه های جهادی، مردم و خیرین خبر داد.
مظاهر مجیدی با اشاره به سیل اخیر و نحوه شکل گیری طرح »جهاد 
همبســتگی ملی« اظهار کرد: با توجه به گستردگی خسارات ناشی از 
سیل و میزان خرابی ها، بازسازی مناطق سیل زده نیازمند توجه بیشتری 

از سوی دولت و مردم بود.
به گزارش روابط عمومی ســپاه اســتان همــدان، وی گفت: جبران 
خسارت های ناشی از سیل به تنهایی از عهده دولت و نهادهای انقالبی 
خارج بوده و نیازمند مشــارکت مردم  اســت تا بتوان در کوتاه ترین 
زمان ممکن نســبت به بازسازی و تأمین نیاز خانواده های آسیب دیده 

اقدام کرد.
فرمانده ســپاه همدان تصریح کرد: از طرفی بــا توجه به برآوردهای 
صورت گرفته و میزان تورم و گرانی مصالح کمک های صورت گرفته 
از سوی دولت که شامل پرداخت تسهیالت و وام بالعوض است، 50 
درصد اعتبار الزم برای بازسازی منازل سیل زدگان را تأمین می کند و 

مابقی آن را باید خود سیل زدگان تهیه کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از منازل آسیب دیده متعلق 
به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی است، این افراد 
امکان بازســازی منازلشان را با این میزان از کمک های صورت گرفته 

از سوی دولت را ندارند.
مجیدی در ادامه عنوان کرد: با تدابیر صورت گرفته، قرار شــد که در 
این موضوع مشــارکت مردم، خیرین و ... را با محوریت مساجد که 
سنگر و تکیه گاه محکمی در طول تاریخ اسالم بوده است، داشته باشیم 

تا بتوانیم آن 50 درصد خأل موجود را پر کنیم.
وی بــا بیان اینکه اجرای طرح »جهاد همبســتگی ملی« حضور موثر 
مردم و مشــارکت مســتقیم آنان در آبادانی مجدد نقاط سیل زده را به 
دنبال دارد، افزود: براساس این طرح، هر مسجد در سراسر کشور یک 
منزل مسکونی را  بازسازی و یا نوسازی می کند و هر کاسب و بازاری 
نیز تأمین یک کاالی اساسی خانواده های سیل زده را برعهده  می گیرد.
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برنامه تبلیغات اسالمی کبودراهنگ 
تعالی انقالب در گام دوم است 

 کبودراهنــگ-  خبرنــگار همدان پیام: جوان گرایی، توجه به قشــر بانــوان و اجرای 
برنامه های مســجد محــور از مهمترین برنامه های تبلیغات اســالمی برای تعالی انقالب 

اسالمی در گام دوم انقالب است.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کبودراهنگ در نشست هم اندیشی با خبرنگاران شهرستان 
با بیان اهداف این ســازمان گفت: به منظور تعالی  گام دوم  انقالب، ســازمان تبلیغات 
اسالمی برنامه های خود را با محوریت جوان گرایی، توجه به اقشار بانوان جامعه و مسجد 

محور بودن برنامه های تبلیغاتی و اسالمی اجرا خواهد کرد.
حجت االسالم حسینعلی قمری نیا گفت: سازمان تبلیغات  به عنوان بخشی از جبهه  انقالب 
اســالمی توجه به قشــر جوان و حزب اللهی خوش فکر را به عنوان آینده سازان جامعه 

انقالبی  مهم می شمارد.  
قمری نیا افزود:ســازمان تبلیغات  توجه به اقشــار مختلف بانوان که رکن اصلی انقالب 
بوده اند و اجرای تمام برنامه های فرهنگی، دینی،اجتماعی و اســالمی در مساجد و ارتباط 
شــبکه ای بیــن نهادهای والیی و انقــالب و دینی را در اولویت و دســتورالعمل اصلی 
برنامه های خود قرار داده اســت تا با  آغاز گام دوم انقالب با کمک و همدلی و وحدت 
به آرمان های انقالب اســالمی برسیم. وی خاطرنشان کرد  در این راستا اعزام روحانی به 

سراسر شهرستان و پوشش ۱00 درصدی مبلغین را داشته ایم همچنین اجرای 750 عنوان 
برنامــه برای اوقات فراغت دانش آموزان با محوریت تعالی انقالب در گام دوم، برگزاری 
۴2 کالس قرآنی با حضور بیش  از 50 نفر از مبلغین و روحانیون خانم و آقا از قم  جزو 
برنامه های امسال سازمان تبلیغات است.  رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کبودراهنگ در 
ادامه گفت: فعالیت ۱2 موسسه قرآنی در مراکز شهری و روستایی، صدور  ۴ هزار گواهی 
قرآنی در بخش های مختلف، حفظ، تجویز، روخوانی، مفاهیم و... توزیع واهداء ۱0 هزار 
جلد قرآن در مساجد و صحافی و تعمیر کتب   قدیمی و فعالیت 52 خانه عالم به عنوان 
زیرســاخت فرهنگی و تبلیغی و دینی  از جمله برنامه های ســازمان تبلیغات اسالمی با 

محوریت تعالی انقالب اسالمی در گام دوم انقالب بوده است.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
برنامه های شاد و آموزشی برگزار می کند

 سرپرســت ســازمان مدیریــت 
اشاره  با  پسماند شــهرداری همدان 
به اینکه فرهنگ ســازی یکی از مهم 
ترین اهداف سازمان در جهت نهادینه 
کردن برنامه های مربوطه است خاطر 
نشــان کرد  در تابســتان امسال در 
پارک هــای مناطق متفــاوت برنامه 
های آموزشــی با محوریت مدیریت 

پسماند و آموزش شهروندی برگزار خواهیم کرد.
 حســین ســیبی گفت:  برگزاری جنگ تابســتانه های شاد پسماند 
بــا حضور هنرمندان مطرح کشــور با هدف آموزش شــهروندان در 

بوستان های مختلف شهر اجرا خواهد شد.
وی در جمــع خبرنگاران با بیان اینکه اقدامــات مؤثر و قابل دفاعی 
در زمینه مدیریت پســماند در شــهر همدان اتفاق افتاده اظهار کرد: 
فعالیت های ســازمان به چند حوزه از جملــه فعالیت های فرهنگی، 

فعالیت های عمرانی و اطالع رسانی تقسیم می شود.
سیبی افزود: طرح جمع آوری کاغذهای باطله با عنوان طرح "یک من 
و یک درخت" با همکاری خیریه های همدان، یکی از طرح های موفق 

فرهنگی سازمان بود.
وی با اشــاره به این که یکی از طرح های ســازمان مدیریت پسماند 
طرح توزیع کیســه های پارچه ای با کمک اصناف همدان بود، گفت: 
در روز عید فطر نیز ۳0 هزار کیسه پارچه ای به منظور کاهش مصرف 

کیسه های پالستیکی بین نمازگزاران پخش شد.
سرپرست ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری همدان عنوان کرد: 
طــرح جمع آوری کتاب  و دفترهای باطله در مدارس با کمک مدیران 

و دانش آموزان از دیگر طرح های فرهنگی موفق سازمان بوده است.
وی با اشــاره به افزایش سطح پوشــش تفکیک زباله  های همدان از 
مبــدأ اظهار کرد: در حال حاضر با اســتفاده از روش های مختلف از 
جمله استقرار ایستگاه های بازیافت در شهر، توزیع مخازن مخصوص 
جمع آوری کاغذ، اختصاص خــودروی اختصاصی برای جمع آوری 
زباله هــای قابل بازیافت به صورت اســتاندارد در کل شــهر همدان 

تفکیک زباله از مبدأ صورت می گیرد.
سیبی با اعالم این که ۱5 میلیارد تومان در سال جاری برای طرح های 
عمرانی ســازمان پیش بینی شده است گفت: پســماندهای شهرهای 
همدان، بهار، مریانج، رزن، جورقــان، مهاجران، صالح آباد، اللجین و 
روســتا های اطراف به ســایت دفن زباله همدان منتقل شده و در این 

مکان دفن می شود.
وی تصریح کرد: آماده ســازی چند هکتار از زمین های ســایت برای 
کاشت ۱۴ هزار اصله نهال، دیوارکشی و محصور نمودن سایت دفن 
زباله های شهر همدان به طول 5 کیلومتر و احیا و پاکسازی 20 هکتار 
از اراضی ســایت به منظور اســتفاده بهینه از جمله اقدامات عمرانی 

سازمان بوده است.
ســیبی ادامه داد: آغاز عملیات ایجاد ســلول دفن بهداشــتی زباله و 
حوضچه جمع آوری شیرابه و نیز آغاز به کار خط پردازش پسماندهای 

شهر 2 اتفاق مهم عمرانی در سایت پسماند همدان است.
وی بــا اعالم این که در حال حاضــر روزانه ۴00 تن زباله در همدان 
تولید و جمع آوری می شــود افزود: در سال های قبل روزانه 500 تن 
زباله تولید می شد که کاهش این آمار از موفق بودن برنامه های فرهنگی 

سازمان حکایت می کند.
سیبی در رابطه با چگونگی دفن زباله های بیمارستانی همدان نیز گفت: 
طبق قانون بی خطرسازی زباله های بیمارستانی بر عهده تولیدکنندگان 
آن از جمله، بیمارســتان ها، درمانگاه ها و کلینیک ها است هرچند در 
بیمارســتان های همدان دستگاه اتوکالو نصب شــده و از زباله ها نیز 

رفع خطر می شود.
وی ادامه داد: با این حال وقتی این زباله ها به سایت منتقل می شود در 
محیطی جدا از سایر زباله ها و در چاله هایی با عمق مشخص و مملو 

از آهک دفن می شوند.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان با اشاره به ثبت 
یک روز در تقویم به نام روز جهانی بدون پالستیک گفت: در کشور 
ما مصرف کیسه های نایلونی بسیار باال است و در سایت زباله همدان 

روزانه ۱5 تا 20 تن کیسه نایلونی دفن می شود.

افتتاح 5 طرح کشاورزی در شهرستان های 
رزن و درگزین

 مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان رزن گفــت: در هفته جهاد 
کشاورزی پنج طرح کشاورزی با یک میلیارد و ۳۶5 میلیون تومان در 

شهرستان های رزن و درگزین به بهره برداری خواهد رسید.
محمود فتحــی در گفت وگو با فــارس اظهار کــرد: در هفته جهاد 
کشاورزی پنج پروژه آب و خاک، زراعی و باغی در شهرستان رزن و 

درگزین افتتاح می شود.
وی بــا بیان اینکــه از این پروژه های قابل افتتــاح چهار پروژه آب و 
خاک و یک پروژه احداث گلخانه ســبزی و صیفی است گفت: این 
طرح ها شامل احداث گلخانه ســبزی و صیفی در ۳ هزار مترمربع و 
ســرمایه گذاری ۴28 میلیون تومان  و سه طرح احیا و مرمت قنات با 
۱87 میلیون تومان و یک طرح سامانه نوین آبیاری بارانی نیز در سطح 
۱05 هکتار و سرمایه گذاری 750 میلیون تومان از برنامه های شهرستان 
رزن و درگزین است.مدیر جهاد کشاورزی رزن ادامه داد: این طرح ها 
در پنج روســتا به بهره برداری خواهد رســید که با افتتاح این طرح ها 

زمینه اشتغال برای 2۱ نفر در این دو شهرستان فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه  شهرســتان رزن رتبه نخســت اســتان در پرداخت 
تســهیالت روستایی را دارد گفت: از سال گذشــته تا به امروز بیش 
از ۱۶ میلیارد تومان تسهیالت توسعه روستایی به متقاضیان پرداخت 

شده است.

در فصل تابستان مردم باید در مصرف آب 
بیشتر صرفه جویی کنند

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: با عنایت به فرا رســیدن فصل 
تابســتان و گرمی هوا مردم شــریف کبودراهنگ باید در مصرف آب 

صرفه جویی بیشتری کنند.
رئیس آبفار کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: خوشــبختانه تاکنون 
هیچ گونه مشکلی در خصوص تأمین آب شرب مردم در سطح روستا 
وجود ندارد و مردم با قطعی آب مواجه نشده اند لذا ضرورت دارد که 

مردم با مصرف بهینه آب مانع قطعی آب شوند.
باقر پورقاسمی خاطرنشان کرد: شهرستان کبودراهنگ نیز همانند سایر 
شــهرها و روستاهای کشور درگیر کم آبی است بنابراین مردم باید با 
مصرف درست با این مشــکل مقابله کنند در غیر این صورت تأمین 

پایدار آب شرب مردم با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: در فصل تابســتان با افزایش دمــا تقاضا برای مصرف 
آب بیشــتر می شود و مردم در فصل تابستان بیش از هر زمان دیگری 
مصرف آب را باید مدیریت کنند تا در فصل گرم سال دسترسی کافی 
به آب داشــته باشند متأسفانه گاهی اوقات شاهده مصارف آب شرب 
خانگی در منازل برای سبزیجات و صیفی جات را شاهد هستیم افرادی 
که از آب شــرب برای این موارد در منازل خود اســتفاده می کنند با 

برخورد قانونی و جدی پلیس آب روبه رو خواهند شد.

موازی کاری در برنامه های اوقات فراغت 
به حداقل برسد

 موازی کاری در برنامه های اوقات فراغت در دستگاه های مختلف 
به حداقل برســد و بر استفاده بیشتر از توانمندی های فنی و حرفه ای 

تالش شود.
سرپرست فرمانداری تویسرکان در جلسه شورای آموزش و پرورش 
بخش قلقل رود با اشاره به اهمیت جایگاه شورای آموزش و پرورش، 
حضور شــورا و دهیار را در این جلسه الزم دانست و اظهار کرد: هر 
یــک از ما باید در جایگاه مســئولیتی خود وظیفــه محوله را به نحو 
مطلوب انجام دهیم و این کار را باید از هم اکنون برای ایجاد تحول و 

رشد همه جانبه آغاز کنیم.
به گزارش فارس، ســید رسول حسینی با تاکید بر بررسی کارشناسی 
شده مشــکالت و نیازها برای ارائه در شــورای آموزش و پرورش، 
خواستار برگزاری جلســه ای برای بررسی و حل مشکالت خدمات 
دریافتی آموزش و پرورش  شهرستان با حضور دستگاه های خدمات 

رسان شد.
سرپرست فرمانداری تویســرکان با بیان اینکه متاسفانه امروز دغدغه 
معلمان ما سرفصل آموزشی و انتخاب معلم خوب نیست؛ بلکه تامین 
هزینه های خدماتی مانند آب، گاز و... شده است افزود: کارکردن شما 
فعاالن آموزش و پــرورش در بخش قلقل رود با این کمبود اعتبارات 

واقعا ایثارگری است.
وی با اشاره به اینکه با بهره مندی مفید دانش آموزان از اوقات فراغت 
ضمن توانمند سازی مدیران آینده کشــور، آسیب های اجتماعی نیز 
کاهــش می یابد بیان کرد: مــوازی کاری در برنامه های اوقات فراغت 
در دســتگاه های مختلف به حداقل برســد و بر اســتفاده بیشتر  از 

توانمندی های فنی و حرفه ای تالش شود.
رئیس آموزش و پرورش بخش قلقل رود تویسرکان نیز گفت: پروژه 
مهر با کمیته های ســازماندهی، تعمیر و تجهیز، تبلیغ و اطالع رسانی، 
تایید صالحیت و نظارت و ارزیابی به منظور آماده شــدن مدارس از 
لحاظ کمی و کیفی برای ســال تحصیلی جدید فعالیت خود را آغاز 

کرده است.
هومن بصیری با اشاره به آغاز ثبت نام دانش آموزان مقطع اول ابتدایی 
برای ســال تحصیلی جدید از هفتم خرداد ماه امســال افزود: ثبت نام 
دوره های متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به ترتیب در روزهای یکم 

و ۱2 تیرماه برای سال تحصیلی جدید  آغاز می شود.
وی بــا بیــان اینکه همه مــدارس بخش قلقل رود دولتی هســتند و 
دانش آمــوزان تنها باید هزینه بیمه و کتاب را پرداخت کنند ادامه داد: 
ثبت نام دانش آموزان در همه مقاطع برای ســال تحصیلی جدید باید 
در سامانه ســما انجام شــود. رئیس آموزش و پرورش بخش قلقل 
رود تویســرکان با اشاره به وجود چهار مدرسه شبانه روزی در بخش 
قلقل رود خاطرنشــان کرد: دبیرســتان های حضرت زهرا)س( و امام 
خمینی)ره( در مرکز بخش قرار دارند و شبانه روزی دخترانه متوسطه 
اول  در روســتای میانده و دبیرستان شبانه پســرانه متوسطه اول در 

روستای منجان منطقه قلقل رود واقع شده است.

 عملیات اجرایی اتصال شهرستان نهاوند به 
شبکه ریلی کشور به طول 2۳کیلومتر آغاز شد. 
پروژه ای که حرف های بســیاری در ارتقای 
موقعیت نهاوند و تقویــت اقتصاد این منطقه 

دارد.
شهرســتان نهاوند یک موقعیــت خاص در 
بحــث تولیدات کشــاورزی ، صنعتی  و البته 
گردشگری محسوب می شود که تقویت خط 
ریلی و اتصال به شــبکه ریلی کشور هم می 
تواند انقالبی در توسعه این شهرستان و جبران 
همه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی هایی که 
دغدغه مسئولین شهرستان و استان  و البته در 
صدر آنها بهرام نیا،  نماینده شهرســتان نهاوند 
در مجلس برای تحقق این پروژه بوده اســت، 

باشد. 
 اتصال نهاوند به شبکه ریلی کشور

پروژه راه آهن نهاوند بخشی از طرح راه آهن 
غرب کشــور اســت طول این محور حدود 
2۳کیلومتر اســت کــه ایســتگاه نهاوند را به 
راه آهن اراک -کرمانشــاه- خسروی )شبکه 
ریلی کشور( وصل می کند وهدف این طرح 
گسترش شبکه ریلی در غرب  کشور و تسهیل 
ارتباطــات و تراتزیــت کاال و مســافر بویژه 
زائران عتبــات عالیات و کاهش ترافیک جاده 
ای و رونق اقتصادی اجتماعی در شهرســتان 
نهاونداست. پیمانکار این پروژه شرکت سامان 
محیط وابســته به بنیاد مسکن کشور و مشاور 

آن هم مهندسین مشاور هگزا  است.
راه آهــن آنتنی نهاوند در یک قطعه احداث و 
از ایستگاه شادمانه آغاز و پس از عبور از تنگه 
ملوسان با عبور از پل خاص به طول ۴55متر 
و دو دستگاه تونل به طول 550متر به ایستگاه 

نهاوند منتهی می شود.
 پایان ناامنی در محور 

نهاوند- آورزمان
 اجــرای باند دوم محور نهاونــد- آورزمان- 
مالیر به طول 2۴کیلومتر از دیگر پروژه هایی 

است که  در سفر وزیر به نهاوند آغاز شد.
محور نهاوند- آورزمــان  یکی از پر حادثه 
ترین و پرتردد تریــن محورهای مواصالتی 
استان اســت که پیگیری های بسیاری برای 
۴بانــده شــدن آن انجام شــد و در نهایت 
عملیــات اجرایی بانــد دوم بزرگراه نهاوند 
-آورزمــان با 58 میلیــارد اعتبار کلنگ زنی 

و آغاز شد.
این پروژه  در ســه قطعه )8،2۴و 8( کیلومتر 
تقسیم شده است و در حال حاضر قطعه یک 
در حال اجرا و عملیات اجرایی باند دوم آغاز 
شده است. این قطعه از سه راهی عشوند آغاز 
و به کرتیل آباد می رســد .احــداث باند دوم 
برای تســهیل در تردد وسائط نقلیه و کاهش 
حوادث جاده ای و در تسهیل سفرهای زیارتی 
هموطنان به عتبات عالیات نقش قابل توجهی 

خواهد داشت.

 وزیر راه و شهرسازی :
 بهرام نیا یک سرمایه  ملی است

وزیر راه و شهرسازی درباره اتصال نهاوند به 
خط ریلی کشــور و آغاز عملیات اجرایی این 
پروژه در نهاوند گفت: بهرام نیا یک ســرمایه 
ملی اســت وهر همه جا حضورپیگیر داشته 
اســت  در حال حاضر هم چرخ ســازندگی 
و پیشرفت کشــور در حرکت است و اجرای 
پروژه باند دوم نهاوند آورزمان و اتصال نهاوند 
به شــبکه ریلی کشور هم شــاهدی بر  این 
حرکت اســت و انتظار می رود با تالش های 
مســئولین  و همکاری مردم ، این اقدامات به 

زودی به اتمام برسد.
 نهاوند به کارگاه عمرانی

تبدیل شده است
استاندار همدان در آیین آغاز عملیات اجرایی 
اتصال  نهاوند به شــبکه ریلی کشــورگفت؛ 
نهاوند به یــک کارگاه فعال عمرانی خدماتی 
تبدیل شــده است پروژه های مهمی  از جمله 
ســدگرین ، راه آهن، کارخانه های تولیدی ، 
راه هــا، و.. نمونه ای از این فعالیت اســت که 
در حال اجراســت  و عملیات اجرایی اتصال 
شهرســتان نهاوند به شــبکه ریلی کشــور با 

جدیت پیگیری می شود.
ســید ســعید شــاهرخی گفت: در گذشــته 
ایســتگاهی در فیروزان احداث شد اما بخشی 
از مــردم از این مهم بی بهــره بودند و برخی 
نیــز باید 80 کیلومتر را برای رســیدن به این 
ایستگاه طی می کردند که همین مسایل سبب 
شد عملیات اجرایی اتصال شهرستان نهاوند به 

شبکه ریلی در دستور کار قرار گیرد
 دولت برای اجرای راه آهن 

حمایت کرد
نماینده مردم نهاوند در آیین اتصال نهاوند به 
شبکه ریلی کشور گفت: از دولت برای کمک 
به تحقق این پروژه مهم تشــکر می کنم. مردم 

نهاوند از اینکه پروژه ای نداشــتند و حرکتی 
نمی شــد ناامید شــده بودند اما حــاال با این 
همــکاری و تعامل ، امیدی در دل مردم ایجاد 
شــده و ازینکه این زیر ســاخت ها در حال 
اجراســت  از دولت کمال تشکر را دارند. از 
استاندار بعنوان نماینده دولت و حمایت های 

ایشان هم قدر دانی می کنم.
حســن بهرام نیا با بیان اینکه برخی از امکان 
پذیر نبودن اجرای این پروژه و اتصال نهاوند 
به شبکه ریلی کشور می گفتند ، تصریح کرد: 
با همه مشکالت و موانع، از پیگیری ها دلسرد 
نشدم و با  گرفتن اعتبار از ماده 2۳، ردیف ملی  

آن محقق شده و پروژه روی ریل اجرا رفت.
در بخش راه و شهرســازی 5 پروژه مهم  در 
شهرســتان فعال اســت، که از جمله نهاوند 
بروجرد، نهاوند آورزمان - مالیر ،7۶ کیلومتر 
راه برای تقویت زیرســاخت های گردشگری 
سراب های شهرستان )نهاوند- گیان، نهاوند- 
دهفول- برزول - فارسبان، نهاوند-کنگاور..( 
و  ایســتگاه دوم راه آهــن نهاوند که از محل  

اعتبارات ملی در حال اجراست.
 بهرام نیا هفته ای 3 بار 

در وزارتخانه بود
مجــری طرح  راه آهن غرب  کشــور گفت: 
نماینده نهاوند در مجلس ، تالش های بسیاری 
در یک سال و نیم گذشته  برای اجرایی شدن 
این پروژه مهم بکار گرفت تا بتواند پروژه را به 
قانون بودجه  بیاورد و ماده 2۳ آن  گرفته شود 
و اگر بگوییــم هفته ای ۳ روز برای این پروژه  

به وزارت راه رفته اغراق نگفته ایم.
خدمت  بــرای  نهاوند  نماینــده  تالش های 
به شهرســتان و منطقه با ایــن اولویت بوده 
که مردم نهاوند بتوانند از ســفرهای عتبات 
عالیات که از این مســیر به ســبب اهمیت 
منطقــه نهاوند در این باره، انجام می شــود 

بهره مند شوند.

مسعود فرامرزیان گفت: این پروژه  اواخر سال 
97 مورد مناقصه قرار گرفت که در این مدت 
مسیر آماده سازی زیر ساخت های آن آغاز شد 
و در حال حاضر 2۳  کیلومتر مسیر مورد نظر 
آماده شــده  که از 200 متر تونل به 550 متر 
رسیده و اعتبار در نظر گرفته شده با توجه به 
ســختی کار 20 درصد دیگر هم  به آن افزوده 

خواهد شد. 
ایــن پروژه از ابتدای مســیر آغاز و مشــکل 
معارض هم ندارد و از تنگه ملوسان و ایستگاه 
شــادمانه آغاز شــده و مرحله به مرحله پیش 
می رود و در صورت تامیــن اعتبار قرارداد را 
طی  ۳ ســال اجرا خواهیم کرد  و روســازی 
و ســاختمان ایستگاه با تدابیر و استاندارد های 
خاصی مطابق با آیین نامه های  )یو آی ســی(  

ساخته می شود.
وی درباره احداث ایســتگاه دوم در نهاوند و 
تاثیــر آن بر اقتصــاد و موقعیت نهاوند گفت: 
حمل و نقل ریلی یک موقعیت عالی،  ایمن و 
با اهمیت در دنیا است که برای ارتقا موقعیت 

یک منطقه اهمیت دارد.
شهرستان نهاوند با داشتن تولیدات کشاورزی 
و شــهرک صنعتی  می تواند با هزینه بســیار 
ارزان به هرجا ارســال محموله کند که عالوه 
بــر اهمیت زیســت محیطی ، کاهش مصرف 
ســوخت وکاهش ترافیک جاده ای در ســوق 
دادن توریست و گردشگر بیشتر به شهرستان 
و رونق اقتصادی به  ارتقا موقعیت شهرســتان 
خواهد انجامیــد. فرامرزیان با بیان اینکه، این 
اتصال نهاوند به خط ریلی کشور یک موقعیت 
و فرصت خاص برای این شهرســتان اســت 
کــه آن را از تنگنا و کمــا خارج خواهد کرد، 
تصریح کرد: این یک پروژه بسیار بزرگ است 
که شــامل مردم این شهرستان شده و از مردم 
درخواســت می کنم همکاری الزم را داشــته 

باشند تا کار بسرعت پیش برود.

سرانجام پیگیری های نماینده به نتیجه رسید 

خروج نهاوند از بن بست 
با اتصال به شبکه ریلی کشور 

■ وزیرراه و شهرسازی: بهرام نیا یک سرمایه ملی است

 بازرســی از بــازار، اصناف و دســتگاه 
های اجرایی این شهرســتان توسط بازرسان 
افتخاری به جد در دستور کار است و روند 

فعالیت آنها ارزیابی می شود.
فرماندار مالیر در جمع اعضای مجمع عالی 
بســیج شهرســتان مالیر بیان کرد: عالوه بر 
بازرســان اصناف 20 تن از شــورای هیأت 
اندیشــه ورزان جــوان به عنوان بازرســان 
افتخــاری انتخاب شــده اند تا در ســطح 

دستگاه های اجرایی و اصناف ورود کنند.
قدرت ا... ولدی افزود: برای این بازرســان 
افتخاری کارت صادر می شــود و حکم آنان 
برای ما مالک عمل اســت و پــس از ارائه 

گزارش ها، تجزیه، تحلیل و اقدام می کنیم.
وی ضمــن تقدیر از تالش هــا و اقدامات 
مجمع عالی بســیج شهرستان تاکید کرد: در 
هر کارگروهی به هر نتیجه ای رسیدید، به ما 

اعالم کنید تا مورد استفاده قرار دهیم.

ولــدی همچنین از اعضــای مجمع عالی 
بســیج شهرستان خواســت: هر کجا طرح 
آمــاده ای داشــتید، ارائه دهید تــا از آن 

کنیم. استفاده 
وی با تاکید بر اینکه حرف و عمل مجموعه 
شهرســتان یکی اســت ادامه داد: همه باید 
در راســتای آرمان های شــهدا، تبعیت از 
انقالب، خدمت  معظــم  رهبر  رهنمودهای 
رسانی به مردم و اجرای سیاست های دولت 

و نظام حرکت کنیم.
فرماندار مالیر تاکید کرد: تمامی جریان ها و 
گروه های سیاسی در راستای اجرای منویات 
رهبر معظم انقالب و خدمت به مردم هستند 
و در اینکــه نظام و دولــت به مردم خدمت 

می کند، هیچ تردیدی نیست.
ولــدی با بیــان اینکــه همه مــا بدنه این 
نظام هســتیم گفــت: اگر امروز مــردم از 
دســتگاه های اجرایی گالیه مند هســتند به 

دلیــل توجه نکردن به خون شــهدا، ایثار و 
نکردن  پیگیری  نبودن،  پاســخگو  شهادت، 
درخواســت ها و مطالبات مردم و برخورد 

نامناسب با ارباب رجوع است.
ــه اینکــه از هفتــه گذشــته  ــا اشــاره ب وی ب
ــاجد  ــا و مس ــاف، محله ه ــور در اصن حض
را آغــاز کــرده ایــم گفــت: نیــت مــا 
ــه  ــن ب ــه مــردم اســت و جــز ای خدمــت ب
مســائل دیگــر نــه اجــازه ورود می دهیــم و 

نــه می پذیریــم.
فرماندار مالیر اظهار داشت: در زمینه اقتصاد 
مقاومتی شاخصه هایی تعریف کرده ایم که بر 
اساس اسناد باالدســتی باید حرکت کنیم و 
بسیج ســازندگی می تواند به ما در این زمینه 

کمک کند.
ــی  ــه حت ــرم ک ــه داد: نمی پذی ــدی ادام ول
ــن شهرســتان  ــی در ای یــک دســتگاه اجرای
در  طرح هــای  و  باشــد  برنامــه  بــدون 

ــه  دســت اجــرا نیــز در قالــب زمانبنــدی ب
ــد. ــام برس اتم

و  بخشــداران  تــالش  بــا  افــزود:  وی 
معاونــان فرمانــداری بــه عنــوان معیــن 
ــر  ــطح مدی ــا س ــکالت را ت ــا، مش بخش ه

می کنیــم. دنبــال  اســتانی 
فرمانــدار مالیر با تاکید بــر اینکه آموزش 
و پرورش سیاســی مورد پذیرش ما نیست 
بیــان کرد: بــا توجه بــه پیــش رو بودن 
انتخابات قانون مندی، امانتداری، مشارکت 
حداکثری و بی طرفی کامل طبق سیاســت 
وزارت کشور چهار اصل و محور است که 

باید رعایت شود.
ولــدی اضافــه کــرد: مدیــران دســتگاه هــا 
بــرای اجــرای برخــی اقدامــات محدودیــت 
هایــی دارنــد کــه نمــی تواننــد ورود کننــد، 
امــا نیــروی بســیج مــی توانــد گــره گشــا و 

راهگشــا باشــد.

بازرسی از بازار و اصناف مالیر شدت می گیرد
دوقلوهای نهاوندی زیر چرخ نیسان 

پدربزرگ
 راننــده یــک دســتگاه نیســان هنــگام ورود بــه داخــل حیــاط 
منــزل مســکونی در روســتای جعفــر آبــاد نهاونــد، نــوه هــای 2 

قلــو خــود را زیــر گرفــت کــه یکــی از آنهــا جــان باخــت.
پــدر بــزرگ بــا بــاز کــردن در خانــه قصــد پــارک وســیله نقلیــه 
ــار  ــای چه ــه نوه ه ــزل مســکونی را داشــت ک ــاط من داخــل حی
ســاله اش بــا دیــدن او، هیجــان زده شــده و بــه ســمت خــودرو 

می رونــد.
بــه گــزارش ایرنــا،  پدربــزرگ متوجــه حضــور نوه هــا نشــده و 
ــه داخــل حیــاط هدایــت می کنــد کــه  ــا ســرعت خــودرو را ب ب
در ایــن هنــگام ایــن 2 پســر خردســال زیــر چرخ هــای وســیله 

ــد. ــرار می گیرن ــه ق نقلی
ــانحه  ــه س ــرد متوج ــودکان پیرم ــوی ک ــدا و هیاه ــر و ص ــا س ب
ــان  ــا ج ــی از نوه ه ــراش یک ــادف دلخ ــن تص ــا در ای ــده ام ش

ــد. ــل ش ــتان منتق ــه بیمارس ــروح و ب ــری مج ــه و دیگ باخت

گزارش ویژه
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با تکرار ادعاها علیه ایران
پمپئو: هروقت که زمانش برسد 

آماده تعامل با ایران هستیم
 وزیر امور خارجه آمریکا در پی تنش های باالگرفته میان واشنگتن 
و تهران پس از سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا توسط سپاه پاسداران 

ایران، مواضع کشورش را با تکرار ادعاهایی علیه ایران مطرح کرد.
به گزارش ایسنا ، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور در بیانیه ای 
نوشــت: مقامات ایران می دانند که حقیقت چیز خطرناکی است. مهم 

است که اطالعات موجود را اصالح کنیم.
پمپئو در واکنش به خبر رویترز که مدعی شــده بود آمریکا از طریق 
عمان پیامی را به ایران منتقل کرده بود گفت: اول از همه اینکه رئیس 
جمهور ترامپ پیامی از طریق عمان برای درخواست مذاکره به ایران 
نفرستاد. ما موضع خودمان را به طور ساده و قابل فهمی بیان کرده ایم.

وی با بیان این که ما هر وقت که زمانش برســد آماده تعامل هستیم. 
حکومت ایران دیپلماســی تاریخی اخیر آبه، نخست وزیر ژاپنی را رد 
کرد ، ادعا کرد که ایران به یک نفتکش ژاپنی در دریای عمان حمله و 
یک هواپیمای در حال عملیات در حریم هوایی بین المللی را سرنگون 

کرد.
وی در ادامه با تاکید بر کاربرد دیپلماسی در تعامل با آمریکا که در عین 
ادعا و اقدامات متناقض آن ها علیه ایران مطرح می شود، گفت: وقتی که 
حکومت ایران تصمیم بگیرد از خشونت چشم بپوشد و با دیپلماسی 
ما از طریق دیپلماســی مواجه شود، می داند که چطور به ما دسترسی 
پیدا کند. تا آن موقع به انزوا کشیدن دیپلماتیک و کارزار فشار اقتصادی 

علیه این حکومت شدت خواهد یافت.
وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا 
توســط سپاه پاســداران ایران که به حریم هوایی ایران وارد شده بود 
مدعی شد: دوم اینکه آمریکا شکی ندارد که ایران یک هواپیمای بدون 
سرنشــین را در حریم هوایی بین المللی ســرنگون کرده است. نقشه 
دست کشیده محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که بر خالف 

این است، معتبر نمی باشد.
وی همچنین در این باره مدعی شــد: این دومین باری اســت که در 
هفته های اخیر ایران یک هواپیمای بدون سرنشــین آمریکایی را مورد 

هدف قرار داده است.
پمپئو در ادامه این بیانیه اظهار کرد: ســوم اینکه آمریکا در حال خارج 
کردن پرســنل از پایــگاه هوایی بالد در عراق نیســت. آمریکا تحت 
رهبری دونالد ترامپ، بیش از پیش به حمایت از متحدان و شرکایش 

در منطقه متعهد است.

۲50 نماینده مجلس از سرنگونی پهپاد 
آمریکایی حمایت کردند

 250 نماینده مجلس شــورای اسالمی در بیانیه ای ضمن حمایت 
کامل از ســپاه به دلیل ســاقط کردن پهپاد آمریکایــی تاکید کردند: 
ســرنگونی این پهپاد معادالت روانی دشمنان را بر هم ریخت و دیگر 

هیچ پرنده متجاوزی توان ورود به آسمان ایران را نخواهد داشت.
در این بیانیه که توســط احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیســه مجلس 
در جلســه علنی مجلس شورای اســالمی قرائت شد، آمده است: در 
طول 28 سال گذشته راهبرد نظامی و تولیدات خود اتکایی تجهیزات 
تهاجمی و دفاعی جمهوری اسالمی با هدف مقابله با خصم همیشگی 
ملت ســرافراز ایران شکل گرفته اســت، رویداد بزرگی که معادالت 
نظامی و سیاســی دنیا را بر هم زد تنها بخشی از این قدرت است که 
با توکل بر خدای متعال، مولفه های امنیت ملی کشور را بیش از پیش 

تقویت کرده است.
این بیانیه می افزاید: ما نمایندگان ملت بزرگ ایران ضمن حمایت کامل 
از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دیگر نیروهای مسلح کشور، با افتخار 
اعالم می کنیم که حامی جان برکف سیاســت انقالبی کشــور در سایه 
رهنمودهــای مقام معظم رهبری بوده و به آمریکا و دیگر کشــورهای 
حامی آن توصیه می کنیم هر چه زودتر اشتباهات گذشته را متوقف کرده 

و به امنیت و قدرت جمهوری اسالمی ایران اعتراف کنند.

اجازه تجاوز به حریم کشورمان 
را نخواهیم داد

 نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
تاکید بر این که »قاطعا در مقابل هر گونه تجاوز ایســتادگی می کنیم« 
گفت: ما اجازه تجاوز به حریمان را نمی دهیم. این منطق ما اســت از 
این به بعد هم ضمن ادامه رویه خود از نظر حقوقی باید از آمریکا به 
دلیل تجاوز به حریمان به سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کنیم.

کمال دهقانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سرنگونی پهپاد جاسوسی 
آمریکا توسط سپاه گفت: این حادثه از بعد نظامی نشان دهنده قدرت 
بازدارندگی باالی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعم از سپاه 
و ارتش است که از آب های سرزمینی کشور و حریم هوایی و مرزهای 
زمینی به خوبی محافظت می کنند، قطعاً مرزهای کشورمان خط قرمز 

است و هیچ کس نمی تواند آن را مورد تجاوز قرار داد.
وی با بیان این که »سپاه با صالبت از مرزهای کشور دفاع کرد« گفت: 
البته که نیروهای آمریکایی قــدرت ما را در مرزهای آبی هم امتحان 
کرده و متوجه شــدند که جمهوری اسالمی از نظر تکنولوژی، فنی و 

نظامی قدرت برتر است.
دهقانی با بیان این که »آمریکا از نظر سیاســت بین المللی سیاســت 
اشتباهی را دنبال می کند« گفت: از قبل از پیروزی انقالب سیاست های 
اشــتباه آمریکا ادامه داشت که نمونه آن دخالت در کودتای 28 مرداد 
بود بعد از پیروزی انقالب هم این سیاســت های اشتباه در حمایت از 
صــدام و منافقین و کمک به داعش ادامه پیدا کــرد در منطقه هم از 
تجاوزگری های رژیم اشغالگر قدس حمایت می کنند و حکومت های 
وابسته به آمریکا همچون عربســتان و امارات هم در دام راهبردهای 

غلط آمریکا در منطقه افتاده اند.

مذاکرات درباره پیمان های پولی 
در حال انجام است

 وزیر امور خارجه کشــورمان بــا مثبت ارزیابی کــردن عملکرد معاونت 
اقتصادی وزارتخانه متبوعش در شرایط تحریم، گفت: در زمینه انعقاد پیمان های 

پولی با کشورهای مختلف مذاکرات و توافقاتی انجام شده است.
به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف در خصوص انعقاد پیمان های پولی 
با کشــورهای مختلف گفت: در زمینه پیمان های پولی با ترکیه، روســیه، 
چین، آذربایجان، هند و کشــورهای مختلف از چند ســال قبل مذاکراتی 
انجام شــده و با برخی از کشــورها توافقاتی در این رابطه صورت گرفته 
و در حال انجام اســت اما در هر صورت کار اصلی را باید بانک مرکزی 
انجام دهد و وزارت امور خارجه وظیفه تســهیل امور اقتصادی را برعهده 

دارد.

شهروندان می توانند اطالعات اموال نامآغاز 
مسئوالن را اعالم کنند

 نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند شهروندان و سازمان های مردم 
نهاد می توانند اطالعات اموال نامآغاز مســئوالن را به دادستان کل کشور اعالم 
کنند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح یکشنبه با ۱57 
رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع 22۴ نماینده حاضر ماده 
2 طــرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴9 قانون اساســی را به تصویب 
رســاندند که بر اساس آن دادســتان های عمومی و انقالب، سازمان بازرسی، 
دیوان محاســبات، مرکز اطالعات مالی موضوع مــاده 7 مکرر قانون مبارزه با 
پولشــویی، وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف 
است اطالعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به 

عدم مآغازیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعالم کنند.

اشتباه اصالح طلبان تفکیک آمریکای اوباما و 
ترامپ است

 دبیرکل جمعیت ایثارگران با بیان اینکه مشــکل اصالح طلبان این اســت 
که در ارتباط با دولت های آمریکا، تفکیک خوب و بد قائل می شــوند، گفت: 

اصالح طلبان باید اشتباهاتشان را بپذیرند.
جواد عامری در گفتگو با مهر با اشــاره به توجیه ضعف دولت در اداره کشور 
به دلیل مشــکالت باقی مانده از دوران احمدی نــژاد، گفت: این جریان وقتی 
می خواست دولت را دست بگیرد، 8 سال عملکرد احمدی نژاد را دیده بود و با 

توجه به همان عملکردها به مردم وعده و وعید دادند.
وی افزود: دولتمردان فعلی با توجه به خوب و بد دوران احمدی نژاد قول هایی 
را به مردم دادند و وعده های صد روزه را مطرح کردند؛ بنابراین امروز نمی توانند 

بگویند برنامه های ما به دلیل سوءعملکرد دوران احمدی نژاد محقق نشد.

 هشدار مرکل علیه انزواگرایی در جهان
■ ایســنا:صدراعظم آلمان در گردهم آیی کلیســاهای پروتستان به 
دولت های جهان هشــدار داد، از جامعه بین المللــی انزوا نگزینند. 
آنگال مرکل، به دولت ها هشــدار داد که خود را از جامعه بین المللی 
دور نکنند و تاکید کرد، هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند چالش های 

جهانی قرن 2۱ را حل و فصل کند.
مرکل ضمن انتقاد از تصمیم دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
برای خروج یک جانبه از توافق آب وهوایی پاریس و توافق هسته ای 

ایران )برجام(، شدیداً بر چندجانبه گرایی تاکید کرد.
 ترامپ: مشــاورانم می خواهند مرا را به ســمت جنگ 

سوق دهند
■ تسنیم :رئیس جمهــور آمریکا به یکی از دستیارانش گفته برخی از 
مشاوران او به دنبال آن هستند که آمریکا را وارد جنگی دیگر کنند، 
اما او با آن مخالف است. »دونالد ترامپ«، از برخی از مشاورانش به 
دلیل داشــتن روحیات جنگ طلبانه انتقاد کرده و گفته که آنها دنبال 
جنگ هســتند اما آمریکا نمی خواهد وارد درگیری های بیشــتر در 

منطقه خاورمیانه شود. 
طبق گزارش روزنامه وال  اســتریت ژورنال ترامپ در گفت وگوهای 
خصوصــی، درباره برخی از مشــاورانش از جملــه بولتون به یکی 
از معتمدانــش گفته اســت: »این آدم ها می خواهند ما را به ســمت 
جنگ ببرند و این خیلی زننده اســت. ما به جنگ های بیشــتر نیاز 
نداریم.«ترامــپ در این گفت وگوها درباره بهای ۱۳0 میلیون دالری 
پهپادی که ایران ساقط کرده گالیه کرده اما گفته که قیمت این پهپاد 
کمتر به چشم رأی دهندگان آمریکایی خواهد آمد تا تلفات احتمالی 

ناشی از حمله به نقاطی در داخل ایران.
 پمپئو خبر »رویترز« درباره ارســال پیــام به ایران از 

طریق عمان را تکذیب کرد
■ فارس: وزیــر خارجه آمریکا با تکذیب ارســال پیام به تهران از 
طریق عمان، گفت هر وقت ایران تصمیم گرفت دیپلماسی واشنگتن 
را با دیپلماســی جواب دهــد، می داند چگونه ارتبــاط برقرار کند. 
»مایــک پمپئو« ،با تکذیب گزارش خبرگــزاری »رویترز« اعالم کرد 
که واشنگتن هیچ پیام یا نامه ای از طریق عمان به ایران ارسال نکرده 
است.پمپئو با صدور بیانیه ای گفت: »اول اینکه ترامپ از طریق عمان 
پیامی برای مذاکره به ایران نفرستاده است. ما موضع خود را صریحا 
بیان کردیم. ما خواســتار تعامل )با ایران( در زمان مناســب هستیم. 
رژیم ایران )اقدام( دیپلماســی اخیر و تاریخی نخست وزیر ژاپن را 

رد کرد«.
این در حالی اســت که رویترز روز جمعه مدعی شــده بود ترامپ 
بعد از ســاقط شــدن پهپاد آمریکایی توســط ایران، از طریق عمان 
نامه ای تهدیدآمیز به ایران ارسال کرده بود. شورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اسالمی ایران نیز هرگونه دریافت پیامی از سوی آمریکا به 

واسطه عمان را تکذیب کرده بود.
 آمریکا هند را هم تهدید به تحریم کرد

■ مهر: آمریکا در واکنش به تصمیم هند برای خرید ســامانه دفاعی 
اس-۴00 این کشور را تهدید به تحریم کرد.

پس از تصمیم هند مبنی بر خرید ســامانه اس -۴00 از روسیه دولت 
آمریکا فشــارها بر هند را افزایش داده است و نسبت به اعمال تحریم 
علیه این کشــور هشدار داد.در آستانه ســفر پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا به هند، آمریکا با اشــاره به سالح های ضد هوایی پیشرفته هند 
به این کشور هشــدار داد و اظهار داشت ممکن است »قانون مقابله با 
دشــمنان آمریکا از طریق تحریم ها« شامل این کشور نیز بشود.این در 
حالیست که در اوایل ماه میالدی جاری سخنگوی وزارت امور خارجه 
هند اعالم کرد که علیرغم احتمال اعمال تحریم ها توسط آمریکا، هند از 

روسیه سامانه دفاعی اس -۴00 را خریداری خواهد کرد.
هند در اکتبر 20۱8 با روسیه توافقی به ارزش 5/۴۳میلیارد دالر برای 

خرید پنج سامانه اس -۴00 امضا کرد.
 آمریکا مدعی حمله سایبری به رایانه  های نظامی ایران 

شد
■ مهر: رســانه های غربی مدعی هســتند که آمریکا به تالفی سقوط 
پهپاد، علیه رایانه های کنترل پرتاب گرهای موشــکی ایران عملیات 
سایبری انجام داده است. رسانه  هایی چون آسوشیتدپرس، واشنگتن 
پســت و نیویورک تایمز مدعی شــده  اند که آمریــکا در واکنش به 
ســرنگونی پهپاد جاسوسی خود، سیستم های کامپیوتری ایران را که 
مســئول کنترل پرتاب گرهای موشکی هستند؛ هدف تهاجم سایبری 
قرار داده اســت. ادعا می شــود این حمله روز پنجشــنبه و بعد از 
انصراف دونالد ترامــپ رئیس جمهوری آمریکا از واکنش نظامی به 
سرنگونی پهپاد اتخاذ شده است. منبع آگاه به آسوشیتدپرس گفته اند 
تهاجم سایبری تحت موافقت ترامپ صورت گرفته است.حتی ادعا 
می  شود اقدام ســایبری که سیســتم های کامپیوتری سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی را هــدف قرار داد؛ ازجملــه گزینه های مطرح در 

واکنش به حوادث هفته گذشته دریای عمان بوده است.
گفتنی اســت ایران هنوز به ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه  های 

غربی واکنش نشان نداده است.
 ترامپ: تحریم های مهمی را علیه ایران اعمال خواهیم 

کرد
■ باشگاه خبرنگاران : رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد طی روز های 
آینده تحریم های بیشــتری علیــه ایران اعمال خواهــد کرد.دونالد 
ترامپ، اعالم کرد به بهانه برنامه هسته ای ایران تحریم های جدید و 

»مهمی« علیه ایران اعمال خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بــا تکرار این اتهام که ایران به دنبال 
تسلیحات هسته ای است در پیامی توییتری نوشت: »ایران نمی تواند 
ســالح هسته ای داشته باشــد. با طرح افتضاح اوباما، آن ها طی کمتر 
از چند ســال در حال دســت یابی به ]ســالح[ هســته ای بودند، و 
راســتی آزمایی های کنونی )برای ســنجش برنامه هســته ای ایران( 
پذیرفتنی نیســت. امروز تحریم های عمــده ای را علیه ایران وضع 

می کنیم«.

 مســائل فرهنگی، حجاب و عفاف دارای 
کمیته ویژه ای اســت که دبیری آن بر عهده 
وزیر کشــور اســت و تنهــا راه مقابله با آن 
برخورد انتظامی نیست بلکه باید کار فرهنگی 

انجام شود. 
بخشداران  و  فرمانداران  استانداران،  مدیران، 
وزارت کشــور باید در انتخابات بی طرف و 
مجری صادق باشند، حق ندارند در جریانی 

جناحی و سیاسی ورود پیدا کنند.
وزیر کشور در نشست فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس همچنین اظهارداشت: انتصاب 
اســتانداران به عهده دولت است، برای یکی 
از اســتان ها ۶ مورد پیشنهاد در هیأت دولت 
ارائــه کردیم تــا باالخره اســتاندار انتخاب 
شــد، انتصاب فرمانداران و بخشداران هم با 
حساســیت ویژه انجام می شود ولی با مجمع 
نمایندگان و نمایندگان شهرستان ها مشورت 

می کنیم.
بــه گــزارش خانــه ملــت، وی افــزود: 
وزارت کشــور برنامــه توســعه ای مشــخص 
را تهیــه کــرده و بــر اســاس برنامــه حرکــت 
ــج  ــد، تقســیمات کشــوری حــدود پن می کن
ــی حــدود 2 ســال  ــف شــده ول ســال متوق
ــاز  ــوری را آغ ــیمات کش ــه تقس ــت ک اس
ــود را دارد،  ــاص خ ــب خ ــم و مرات کرده ای
همچنیــن ســند توســعه ســه اســتان از 
جملــه اســتان کردســتان را بــه طــور جــدی 

دنبــال می کنیــم.
رحمانــی فضلی بــا بیان اینکــه در مورد 
قاچاق کاال، اقدامات اساســی انجام شــده 
و شــرایط فعلی، شــرایط مطلوبی اســت، 
تنفیــذ اختیارات به  تصریح کرد: در مورد 
استاندارها، اعتقاد به تنفیذ داریم و این کار 
را نیز انجــام داده ایم، در انتصابات وزارت 
کشوری این موضوع را نهادینه کرده ایم که 
داخــل خانواده وزارت  در  باید  انتصابات 

باشد. کشور 
وزیر کشور با یادآوری اینکه اعتقاد به اصالح 
ساختار بودجه داریم و دولت در همین جهت 
حرکت می کنــد، ادامه داد: تــالش می کنیم 

مدیران معتقد و مؤمن منصوب شوند.
رحمانی فضلی همچنین درمورد مشــکالت 
صــدور کارت ملی گفت: صدور کارت ملی 
با مشــکالتی روبه رو شده که در حال حاضر 
این مشکالت حل شــده است، برای حدود 
۱0 میلیون نفر تاکنون کارت ملی صادر نشده 

است.
وی ادامه داد: مدیریت و ســاماندهی افاغنه 

نیز نیازمند حساسیت و دقت ویژه ای است.
وزیر کشــور در بخش دیگری از سخنان 
را دخالت  ترین مشکل شوراها  مهم  خود 
افزود:  امور اجرایی عنوان کرد و  آنها در 
شــوراها بایــد در جایــگاه خــود نقش 
اجرایی  وارد مســائل  ولی  کننــد  آفرینی 
شــدند و برای خــود مشــکالت زیادی 
ایجــاد کرده انــد، در زمینــه اصالح این 
شــرایط الیحه ای آماده کرده ایم که تقدیم 

می کنیم. مجلس 
وزیر کشــور خاطرنشان کرد: در زمینه جمع 
آوری و دفن زباله، به مجلس شورای اسالمی 
الیحه ای ارائه کرده ایــم، تصویب این الیحه 

مشکل زباله به ویژه در استان های شمالی را 
برطرف می کند.

 مسئولیت اصلی حجاب و عفاف به 
عهده وزارت کشور است

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون 
نماینــدگان والیــی مجلس نیز در تشــریح 
نشست اعضای این فراکسیون با وزیر کشور، 
گفت: در این نشست ابتدا اعضای فراکسیون 
نظرات خــود را در خصوص عــدم اتخاذ 
تصمیمات مناســب برای مبارزه با قاچاق و 

ناهنجاری های اجتماعی مطرح کردند.
نماینــدگان  اینکــه  یــادآوری  بــا  وی 
ــه در  ــد ک ــیون معتقدن ــن فراکس ــو ای عض
زمینــه دولــت الکترونیــک بخشــنامه های 
متفــاوت و مــوازی وجــود دارد، ادامــه 
ــوص  ــی را در خص ــدگان تذکرات داد: نماین
صــدور کارت هــای هوشــمند ثبــت احــوال 
ــد و خواســتار دقــت نظــر در انتخــاب  دادن
ــه  مدیــران در اســتان ها شــدند کــه بعضــًا ب

دلیــل مشــکالت برکنــار می شــوند.
نماینده مــردم ورامین و پیشــوا در مجلس 

با بیان اینکه اعضای این فراکســیون مطرح 
کردند که برخی با خط و نشان قصد دخالت 
در انتخابــات را دارند کــه باید مراقبت های 
الزم صورت بگیرد، تصریح کرد: بر اســاس 
مباحث مطرح شــده نحوه انتخابات شوراها 
نیازمند کار اساســی اســت و وزارت کشور 
به عنوان مجری انتخابــات نباید اجازه دهد 
برخــی دســتگاه های دولتــی، انتخابات را 

مهندسی کنند.
وی ادامــه داد: همچنین در این نشســت در 
خصوص اینکه گزینش و انتصاب افراد باید 
بر اســاس موازین اصولی و مبانی نظام باشد 
نه بر اســاس خط و خطوط سیاسی مباحثی 

مطرح شد.
وی با یادآوری اینکه رســیدگی و مدیریت 
جدی حــوزه مدیریت بحــران بویژه آتش 
نشانی ها با مشکالت زیادی روبه رو هستند، 
ادامه داد: اعضای این فراکسیون معتقد بودند 
که تقســیمات کشوری، توقف و کندی آن و 
انفصال و انتزاع های غیرکارشناســی نیازمند 

توجه بیش از حد است.

 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی، 
رئیس جمهور، الیحه »شفافیت« را که در جلسه 
25 اردیبهشت ۱۳98 هیأت دولت به تصویب 

رسیده بود، به مجلس ارسال کرد.
دفتــر کابینه، این الیحه را در ۳۶ ماده و ۱۳ 
صفحه بــرای اطالع عمومی منتشــر کرده 
است اما مثل بسیاری دیگر از قوانین، شاید 
خواندن این متن نســبتًا دشــوار و طوالنی 
حقوقی کار ســاده ای نباشد. پس بهتر است 
۱0 نکتــه مهم را از این الیحه مرور کنیم تا 
ببینیم الیحه ای که رئیس جمهور به مجلس 

فرستاده چیست و چه اهمیتی دارد؟
۱. به طور ســاده باید گفت الیحه شفافیت 
برای این تصویب می شــود کــه نهادهای 
عمومی خودشــان، حتی پیــش از آنکه ما 
از آن ها ســوال کنیم، به ما بگویند که دارند 
چــه می کننــد و در داالن های تــا به حال 
تاریکشان چه می گذرد. بنابراین این الیحه 
در واقع مکمل قانون »انتشــار و دسترسی 
آزاد اطالعات« اســت که در سال ۱۳87 با 
تصویب نهایی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، مصوب شــد. البته اجرایی شدن خود 
آن قانون هم نیاز به کمیســیونی داشت که 
به طور جــدی در دولت یازدهم و به طور 
مشخص با تالش های حســین انتظامی در 

مقام ریاست آن کمیسیون فعال شد.
2. طبیعی اســت کــه هنوز هــم برخی از 
اطالعــات با عنوان محرمانــه از این الیحه 
مســتثنی شــده اند و متاســفانه باید گفت 
که با وجود ارائه الیحه شــفافیت در ســال 
۱۳98، هم چنان مصادیق اطالعات محرمانه 
با قانونی که مصوب ســال ۱۳5۳ اســت، 

شناسایی می شود و این یکی از نقاط ضعف 
این الیحــه و به طور کلی قوانین مربوط به 

شفافیت در ایران است.
۳. بــا این حال، یکی از نکات جالب توجه 
این الیحه آن اســت که هیــچ نهاد عمومی 
در کشور نیســت که از این قانون مستثنی 
شــده باشــد و حتی نهادهای زیر نظر مقام 
معظــم رهبری اعم از نظامــی یا غیرنظامی 
یــا نهادهــای عالی مثل مجمع تشــخیص 
انقالب  مصلحت نظام یا شــورای عالــی 
فرهنگی و نیز آســتان های مقدس و تولیت 
آن ها نیز باید در حــدود قوانین و مقررات 
مشخص شده نسبت به شفافیت ساختار و 

عملکرد خود اقدام کنند.
۴. یکــی از نــکات جالب توجــه در این 
الیحه آن اســت که برای نخســتین بار در 
مجموعه قوانین و مقررات ایران قرار است 
حریم خصوصــی تعریف شــود. تعریف 
حریم خصوصــی از دید این قانون عبارت 
اســت از: »قلمرویی از زندگی هر شخص 

که برابــر قانون یا 
دسترسی  از  عرف 
دیگــران مصــون 
ماننــد  می باشــد، 
تمامیت جســمی، 
خصوصی  اماکــن 
و منازل، ارتباطات 
بــا  خصوصــی 

دیگران.«
5. در ایــن الیحه 
در حــوزه مجلس 
اسالمی،  شــورای 
دو وظیفه جالب توجه به چشــم می خورد. 
نخســت اینکه »این نهاد باید مشــخصات 
رســانه هایی که امتیاز آن هــا کاًل یا جزئا به 
نمایندگان متعلق باشد یا مدیر مسئولی آن ها 
را بر عهده داشته باشند« را منتشر کند و دوم 
اینکه »تعداد و دالیل شــکایت هر نماینده 
از روزنامه نــگاران و رســانه ها« را به طور 

عمومی بیان کند.
۶. نکته بسیار مهم در این مصوبه این است 
که اعالم شده مشــروح مذاکرات نهادهایی 
نگهبان، مجمع تشــخیص  مانند شــورای 
مصلحــت نظام، شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی، شــورای عالی فضــای مجازی و 
هیأت عمومی دیوان عالی کشــور و دیوان 
عدالت اداری و نیز هر نهاد شــورایی دیگر 
که مصوبه ای درباره حقــوق و آزادی های 

عمومی دارد، به طور عمومی منتشر شود.
7. در این الیحه آمده اســت که قوه قضاییه 
بایــد آمارهایــی نظیر آمار زندانیــان، آمار 
مجازات اعدام و ... را منتشــر کند اما نکته 

جالب تــر درباره این قوه این اســت که در 
صورت تصویب این الیحه قوه قضاییه باید 
آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی را 
به اســتثنای داده های شخصی طرفین دعوا، 

منتشر کند.
8. از همین االن مشخص است که ماده ۱۶ 
این الیحه جنجالی خواهد شــد، چرا که 
طبق آن ســازمان امور اداری و استخدامی 
برخی  با کمــک  اســت  کشــور موظف 
نهادهایی  اقتصادی  فعالیت  دیگر  نهادهای 
که در حیطــه وظایــف و ماموریت های 
قانونی آن ها چنیــن وظیفه ای نیامده را به 
رئیــس جمهور اعالم کننــد تا اگر ظرف 
شــش ماه این رویه اصالح نشود، مراتب 

به مراجع قانونی اعالم شود.
9. یکــی دیگر از نــکات جالب توجه این 
الیحه آن است که طبق تبصره ماده 20 این 
الیحه، ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( و نیز 
سازمان جمع آوری و فروش امول تملیکی 
و البته ســایر موسساتی که به نوعی ممکن 
است اموال مصادره ای داشــته باشند، باید 
اطالعات اموال غیرمنقول مصادره شده را به 
صورت عمومی منتشــر کنند. طبق ماده 28 
هم، سازمان اوقاف و امور خیریه باید چنین 
کاری را در مــورد موقوفه ها انجام دهد و 
حتــی صورت هزینه و درآمد هر موقوفه را 

هم منتشر کند.
۱0. نامزدها و احزاب سیاســی بایستی بعد 
از انتخابــات  درباره منابــع در اختیار برای 
تبلیغــات و نحوه هزینه کــرد آن، یک فرم 
خوداظهاری پرکنند و وزارت کشور باید آن 

را به اطالع مردم برساند.

رحمانی فضلی در نشست فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

برخورد انتظامی 
تنها راه مقابله با بدحجابی نیست

■ استانداران و فرمانداران در انتخابات بی طرف باشند

10 نکته ای که باید درباره الیحه شفافیت بدانیم
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مهلت ثبت نام کتاب های درسی تمدید شد
 دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه و دانش آموزان دوره اول متوسطه استعداد درخشان تا ۱۶ تیر برای ثبت نام کتاب های درسی 

مهلت دارند.
به گزارش مهر، ثبت نام مجدد کتاب های درســی پایه های دوم تا ششم دوره ابتدایی، پایه های یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه و نیز 
کتاب های دوره تکمیلی ویژه دانش آموزان اســتعداد درخشان دوره اول متوسطه از روز گذشته اول تیر آغاز شده است و تا شانزدهم 
تیر ادامه دارد.همچنین ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشــی برای ثبت نام کتاب های دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی و پایه دهم 

متوسطه بین روزهای 2۳ تیر تا ۱۶ شهریور دوباره فعال خواهد شد.
ثبت نام خرید کتاب های درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir انجام می شود.

کتاب های درســی دوره اول متوســطه )پایه های 7، 8 و 9( از طریق کتاب فروشی های مجاز در شهریور قابل دریافت است و نیاز به 
ثبت نام در سامانه نیست.

قانون »مقابله با فروش پایان نامه  دانشگاهی« بزودی ابالغ می شود
 مدیر حقوقی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه قانونی برای مقابله با فروش تحقیقات و پایان نامه های دانشگاهی تدوین شده است، 

گفت: مراحل تدوین و ابالغ آیین نامه این قانون در مراحل نهایی است.
یونس نورانی، در گفت  وگو با فارس با بیان اینکه قانونی به تازگی برای مقابله با فروش تحقیقات و پایان نامه های دانشگاهی تدوین 

شده است اظهار کرد: مراحل تدوین و ابالغ آیین نامه این قانون در مراحل نهایی است.
نورانی افزود: در دانشگاه بوعلی سینا کمیته ای تحت عنوان کمیته »برخورد با تخلفات پژوهشی« تشکیل شده که در آن هرگونه شکایت 

از شخص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی، خاطرنشــان کرد: اگر شــکایتی از دانشجویان دانشگاه در این زمینه شود نیز کمیته انضباطی دانشجویی باید این مشکل را مورد 
پیگیری قرار دهد.وی در پایان تاکید کرد: هر کس که ادعا دارد تحقیقات و پایان نامه در کافی نت ها فروخته می شود باید مستندات و 

مدارکی را به این کمیته برای بررسی بیشتر ارائه دهد تا در أسرع وقت در این زمینه پیگیری شود.

شب های همدان هم گفتنی شد
مهدی ناصرنژاد «

 قاعــده زندگی و فعالیت هــای اجتماعی در بیــن ملت ها چنین 
برنامه ریزی شده که معموالً روزها برای کار و تحصیل خرید و فروش 
و همچنین گشت و گذار است و شب ها هم برای استراحت و خواب 

و نهایتاً یک شب نشینی و دوره همی با فامیل و دوست و آشنا!
امــا از خیلی ســال های پیش و چیزی حدود یک قرن، آن دســته از 
کشــورها و شهرها و مردمانش که خواستند از دیگران سبقت بگیرند 
و پیش بیفتند، شب ها را هم به زمان کار تالش خویش اضافه کردند. 
تا همین چند سال پیش شــهر تاریخی همدان نیز از جمله نقاطی از 
جهان بود که مردم آن بی خیال شــب ها بودند و برای هر کاری منتظر 
می ماندند و بعضاً بی خوابی می کشــیدند تا صبح سعادت بدمد و بلند 

شوند به راه بیفتند!
البته این رویه و روال کند زندگی به عوامل مختلفی بســتگی داشت 
که زمســتان های ســرد و طوالنی در همدان و تمرکز اکثریت قریب 
به اتفاق جمعیت شــاغل به کســب و کارهای فردی و مغازه داری و 
محدودیت صنعت نیمه جان گردشــگری به فصل تابستان و از سویی 
نیز بد سلیقگی و غفلت مدیران شهری برای کارآمد ساختن روشنایی 
در ساعات شب و از همه مهمتر و موثرتر مهاجرپذیر نبودن استان به 
خصوص همدان نسبت به شهرهای بزرگ و صنعتی، از دالیل اصلی 
خانه نشینی مردم همدان در ساعات طوالنی و کشدار شب ها در گذشته 

به شمار می آید.
در ســال های بعد از انقالب اســالمی به علت رشد سریع جمعیت، 
توسعه مراکز آموزش عالی و همچنین تعریف های متفاوت و کارآمد 
از صنعت گردشگری و توسعه زیرساخت های این صنعت و از سویی 
نیز مهاجر پذیری شهر بزرگ همدان، نگاه مردم و نسل های کنونی را 
به زندگی تغییر داده است و هم اینک شب های همدان نیز قسمت های 

مهمی از زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد.
تغییر و بهبــود نگرش های فرهنگی و تعریف های درســت از عامل 
پیشــرفت اجتماعی و تــالش برای جلوگیری از فرصت ســوزی ها، 
بستگی به کیفیت زیرساخت های محیطی و امکانات آموزشی و فضای 
عمومی یک شهر دارد و می توان گفت شرایط موجود در همدان نسبت 
به گذشته به ایده آل نزدیک شده است و چه بسا بهترین فرصت برای 

استفاده از فضای فراهم شده اوقات شب باشد.
صرف نظر از گرمای کم سابقه ســال های اخیر در تابستان ها که اکثراً 
خانواده ها و شــهروندان را تا پاســی از شــب رفته و دم  دمای صبح 
در بوســتان ها و بلوار های سرسبز و پرتعداد شــهرمان نگه می دارد، 
بند و بساط دستفروشــی و تنوع کسب و کارهای شبانه در میادین و 
گذرگاه های شهری نیز انگیزه ای پر کشش و بلکه فرصتی مغتنم برای 
خرید و تأمین کاالهای مورد نیاز خانواده هایی است که خنکای شب 
را برای گردش و خرید ترجیح می دهند و عالوه بر آن خســتگی های 

ناشی از فعالیت های روزمره را با شب گردی ها از تن بیرون می کنند.
از ســوی دیگر ملزم بودن صاحبان بســاط خیابانی و دستفروشان به 
فعالیت های کسب و کار در ســاعات های مقرری از اوقات شبانه، به 
نحوی شــب های همدان را از حالت رکود و خاموشی خارج ساخته 
و وقت های اضافه فراهم شــده است تا شــب های همدان به عرصه 

جدیدی در حیات اجتماعی تبدیل شود.
در چنین دوران و دگردیســی از فرهنگ عمومی در همدان، بدون 
شــک پیاده راه ها نیز نقــش اثرگذاری به عهــده دارند و به قولی 
چنانچــه این پیاده راه ها برای بســیاری از مــردم ذی نفع همدان 
آب نداشــته باشــد، ولیکن در مقابل خیل عظیمی از مردم از این 
رهگذر نان در می آورند و زندگی می کنند و سهمشــان از زندگی 
در اوقات شب های همدان مقرر شده و نیمه دوم از عرصه کار و 

تالش در اختیار آنان می باشد. 
اگر چه بند و بساط دستفروشــی تا قبل از پیاده راه سازی ها در همین 
مکان و در کناره های خیابان جریان داشــت اما چنین امکانی راحت 
و قرق شــده برای کار و تماشا بدون شک در هیچ شهر و نقطه ای از 

کشورمان اگر بی نظیر نباشد به این شکل و قالب هم نیست.
منظور از نوشــتار و یادداشــت امروز ما این اســت که شکل گیری 
شب های همدان و این شبگردی ها زمینه ساز فرهنگ جدید در همدان 
است و هم اینک بســتر زمینه ای در بازارچه های شبانه همدان فراهم 
اســت که به یک شمشــیر دو لبه می ماند. یعنی این که چنین شب ها 
و چنین شــبگردی هایی در دنیای شب های همدان، محیطی آبستن از 

هزاران هنجار و ناهنجار است.
اگر چه پیاده راه بوعلی همدان به لحاظ سبقه اجتماعی خوبی که دارد، 
به خودی خود قشــرهای خاصی را جذب می کند اما دامنگیری این 
بازارچه و فعالیت های رایج در آن با توجه به حضور افراد غیربومی و 
دستفروشان دوره گردی که از استان های دیگر جذب آن می شوند این 
زمینه و آمادگی را به وجود می آورد که هر کس با هر عینیتی کسب و 
کار و درآمد را بهانه قرار داده و خرده عادت های غلطی را رواج دهد، 
خرده عادت هایی که به تدریج به یک فرهنگ آسیب زننده در نقاطی 
از شهر و اوقاتی از شب ها تبدیل می شود و به جایی می رسد که کنترل 

آن مشکل می شود.
چاره کار این اســت که مســئوالن مربوطه با هشــیاری و دلسوزی 
احساس مسئولیت و حضوری قوی داشته باشند، باید شرایط و اوضاع 
حاکم در این بازارچه های شــبانه در شــب های همدان را با قاطعیت 
به کنترل درآورد و به ســمت و سویی سالم هدایت کرد. الگوسازی 
بــرای تمام فعالیت های که در این مکان ها و در چنین اوقاتی شــکل 
می گیرد، صددرصد ضروری اســت حتی اگر چنین الگوســازی های 
سالمی هزینه روی دست ســازمان های مربوطه به خصوص سازمان 

فرهنگی شهرداری ها بگذارد.
بایــد فرصت فعالیت افــراد و واحدهای ســالم را در این مکان های 
آســیب پذیر فراهم ســاخته و با اجــرای برنامه هــای فرهنگی نظیر 
تئاتــر خیابانی، نمایشــگاه های گوناگون هنــری و فرهنگی، اجرای 
زنده کنســرت های فاخر و در کنار ایــن فعالیت ها، کنترل قیمت ها و 
زمینه ســازی برای رقابت ســالم بین فعاالن اقتصادی و خدماتی در 
این بازارچه های شــبانه از راهکارهای الزمی است که صددرصد در 
هدایت و فرهنگ ســازی و ایجاد بنای قابل اطمینان فرهنگ نوظهور 
برای شــب های همدان ضروری و موثر است و در غیر این صورت 
بعدها هیچ آب ریختــه ای را نمی توان جمع کرد و معضل ویرانگری 

دامنگیر شهرمان خواهد شد.

اطالعات: زعفران به نام ایران به کام دیگران 
 تو ایران پاکت نیست بسته بندی کنن !!

ایران: بازار ماهی فروشان به جای زندان 
 خوشگذرانی به روش مجازی !!

کیهان: روایت نماینده دادستان از مهره  چینی در ارکان »بانک سرمایه«
 بانک چینی هم ابداع شد!! 

ایران: حیات وحشی زیر چتر بیمه نیست 
 احتماالً چترش  پاره شده

همدان پیام: مالیری ها از کجا روزنامه بخرند؟
 از دکه تورقوز آباد 

مهر: ست  ضد لخته خون ساخته شد 
 دیگه نگران غلظت خون خود نباشید 

همدان پیام: استعفای 50 مدیر دولتی برای حضور در انتخابات مجلس 
 بدون شرح

مهر: ۱2 فضانورد زن کاندیدای سفر به ماه معرفی شدند
 فضانوردی بعد از عمل دماغ در بورس زنان !!

ایرنا: ایمن سازی بازار همدان از هفته آینده 
 دیگه نگران کیفاتون نباشید!!

اطالعات: خانه های خالی و دست های خالی 
 وضعیت که گل و بلبل چرا فاز منفی میدی؟!

اطالعات: عزت نفس به ما می گوید حق داریم خوشبخت باشیم 
 معلومه کتاب روان شناسی خوندی 

ایران: والدین ایرانی بهترین دانش آموزان جهان هستند 
 اگر نباشن که بچه هاشون قبول نمی شن 

اطالعات: توسعه گردشگری با بهره گیری از سدها و دریاچه ها 
 پس می خواید به گردشگرا شنا یاد بدید ؟!

کیهان: مردم با حضور در پای صندوق های رأی پاســخ شرط گذاران 
را می دهند 

 تبلیغات تو خیلی زود آغاز کردی 
قدس: ماجرای مهاجرت علمای جبل عامل به ایران 

 کاًلایران فضای خوبی برای مهاجر است.!!

رسیدگی الکترونیکی اسناد در ۲10 
بیمارستان دولتی

 مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت با اشاره به اینکه در حال حاضر 
رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی در 2۱0بیمارستان دولتی انجام 
می شود، گفت:به بخش خصوصی و داروخانه ها از سال 97، دو ماه 

ونیم بدهکاریم.
به گزارش مهر، طاهر موهبتی، عنوان کرد: در ســال 97، دو ماه و نیم 
به داروخانه های خصوصی بدهکاریم و به بخش دولتی نیز سه ماه و 
نیم و به بخش خصوصی مانند بیمارستان ها چهار ماه و نیم بدهکاریم.

وی با اشــاره به اینکه در ســال 98 سعی کردیم پرداختی ها را به روز 
کنیم، گفت: در ســال جاری مطالبات فروردین ماه بخش خصوصی 
و دولتی پرداخت شــد و بدهی اردیبهشــت ماه داروخانه ها نیز این 
هفته پرداخت خواهد شــد و در مجموع از ســال 97 فقط دو ماه و 

نیم بدهکاریم.
رئیس ســازمان بیمه ســالمت تأکید کرد: از ابتدای سال 98 تصمیم 
گرفتیم هر ماه یک پرداختی داشــته باشیم و بر اساس قانون، سه ماه 
زمان برای رســیدگی به اسناد پزشــکی داریم که در این صورت ما 
توانســته ایم جلوتر از زمان نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام 

کنیم.
موهبتــی در خصوص صدور دفترچه بــرای مددجویان کمیته امداد 
گفت: قرار بود مددجویانی که در شــهرهای زیر 20 هزار نفر زندگی 
می کنند و تحت پوشش بیمه ســالمت قرار گرفته اند، برای دریافت 
دفترچه مراجعه کنند و بــه آنها تا پایان خردادماه زمان داده بودیم که 
۳90 هزار نفــر به این منظور مراجعه کرده انــد و برای آنها دفترچه 

صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳00 الی ۴00 هزار نفر مددجوی 
امــداد باید برای دریافت دفترچه بیمه ســالمت مراجعه کنند، گفت: 
از اول تیرمــاه به ایــن افراد یک ماه هم با معرفی نامه برای بســتری 
زمــان می دهیم اما بعــد از آن دیگر این امکان وجــود ندارد و حتمًا 
باید مددجویان دفترچه بیمه سالمت را برای دریافت خدمات درمانی 

همراه داشته باشند.
وی در خصوص رسیدگی الکترونیکی در بیمارستان های دولتی گفت: 
از مجموع ۶05 بیمارستان دولتی در حال حاضر رسیدگی الکترونیکی 
اسناد پزشکی در 2۱0 بیمارستان انجام شده که سعی می کنیم تا پایان 

سال در تمامی بیمارستان های دولتی این اتفاق رخ دهد.
موهبتی تاکید کرد: اگر اشتباهی در گذشته انجام شده، باید اصالحات 
انجام شــود. با اصالحاتی که در بیمه همگانی سالمت انجام شد، در 
حال حاضر بسیاری از افرادی که تمکن مالی دارند دیگر بیمه رایگان 

ندارند.

 فروش گوشت خیلی کمتر شده، مشتری 
برای آجیل و خشــکبار نداریم، مردم کمتر 
برنج می خرند، بــازار لوازم خانگی خوابیده، 
مراجعه به پزشکان متخصص کاهش داشته، 
بازار پوشــاک بــا افت خرید مواجه شــده، 
مســکن در حباب قیمت گیر کرده، طال یکه 

تازی گرانی می کند و زندگی ها سخت!
این ها همگی جمالتی هستند که این روزها 
از هر گوشه و کناری به گوش می رسد، اما این 
تمام ماجرا نیست. گران شدن قیمت کاالها و 
خدمات اتفاق های متفاوتــی در بازار ایجاد 
کرده است. حاال فروشندگان کاالهای لوکس 
می گوینــد بخش زیادی از مشتریان شــان را 
از دســت داده اند. فروشندگان لوازم خانگی 
معتقدند مردم بیشــتر از همیشــه به خرید 
کاالی ایرانی عالقمند شده اند و بسیاری دیگر 
از صاحبان مشــاغل و کسب و کار در همدان 
می گویند مشتری خودروهای گران قیمت شان 

را تقریبا به کلی از دست داده اند. 
 بعضی کاسبی ها هم که همیشه دچار مشکل 
بــود و حاال به نظر می رســد کــه باید فکر 

دیگری برای ادامه حیات خود کنند.
 کسادی که دامنگیر لوازم خانگی شد
بازار لوازم خانگی خراب شــده، البته که این 
بازار همواره جزو یکی از بازارهای نابسامان 
بــوده که با وجود حساســیت زیادی که در 
زندگــی دارد، اما در االکلنگ تغییرات گرانی 
نتوانســته ثبات خاصی از خود نشــان دهد 
تــا جایی که بــه ادعای فعــاالن این صنف 
در همدان  چیزی حــدود 90 درصد فروش 
محصــوالت آنها تحت تاثیر قــرار گرفته و 
عــالوه بر اینکــه واردات کاال هــای برند با 
مشکل ارزی مواجه شــده توان خرید مردم 
برای کاال هــای ایرانی هم چنــدان رضایت 

بخش نیست.
یکی از فروشندگان لوازم خانگی در خیابان 
بوعلی، درباره وضع این روزهای بازار شــان 
در شــهر به همدان پیام، گفت: شرایط خیلی 
سخت شــده تا جایی که تا قبل از باال رفتن 
نــرخ ارز و آغاز تحریم هــا، کاال های برندی 
مثل سامســونگ، بووش و ال جی 90 درصد 
بازار را در اختیار داشت و بیشتر فروشگاه ها، 
وارد کننده شــده بودند اما حاال وضع خیلی 
بغرنج است و با توجه به نوسان دالر ، دیگر 
باشند  واردکننده ها نمی توانند واردات داشته 
و بازار خراب شــده است. علی اسکندری با 
بیان اینکه در این شرایط با رونق بخشیدن به 
تولید داخلی شــاید بتوان گره ای را باز کرد، 
افزود: اگر این اتفــاق رخ دهد نتیجه خوبی 
دارد چون هم اشتغالزایی صورت می گیرد و 
هم ارز خارج نمی شــود، اما با این نرخ دالر 
و وضع کسادی بازار چنین چیزی هم خیلی 

قابل حصول نیست.
 یکی دیگر از فعــاالن در این بازار می گوید 
تقاضای مردم بشــدت کاهــش پیدا کرده و 
فروش این مغازه ها خیلی کمتر از قبل شــده 

است.
صاحب یک فروشگاه لوازم خانگی در مرکز 
خرید آلفا در محوطه سر یخچال به خبرنگار 
ما، در این ارتباط گفت: تا قبل از گرانی های 
اخیر وضع خوبی داشــتیم. مردم هرطور که 
بود ماهی یک بــار حتی برای خرید کاال های 
کوچک مورد نیازشــان خرید می کردند، اما 
االن واقعا مشــکل پیدا کرده ایم. نه می توانیم 
محصولی وارد کنیم، نه می توانیم تولید کنیم. 
این فروشــنده کــه دل پری هم از شــرایط 
فروشش دارد خواســتار حفظ نام خود شد 
و افزود: شــرایط برایمان خیلی سخت شده 

و از طــرف دیگر، فروش مان هم بشــدت 
کاهــش پیدا کرده و فقــط برخی مغازه های 
بزرگ هســتند که هنوز مشتری های قدیمی 
خود را دارند. در همین محدوده سریخچال 
تا بوعلی باال که تقریبا تعداد مغازه های لوازم 
خانگی باال اســت ، مغازه های زیادی هستند 
کــه یا تعطیل کردند و یا جنس کاملی ندارند 
چون دیگــر نمی توانند هزینه اجاره و آب و 
برق شان را بدهند. از طرفی انبار مغازه ها هم 
خالی شــده و اغلب تولیدکنندگان هم دیگر 

ســفارش نمی گیرنــد. 
حرف واردات را هم که 
نزنید چون واقعا با این 
نرخ دالر اصال نمی توان 

به واردات فکر کرد.
گرانی ها  غصه  پر  قصه 
و جیــب خالــی مردم 
تلخی  تــراژدی  زمانی 
به  نوبت  که  می شــود 
بازار کاال های اساسی و 
این روزهایشان  فروش 

می رسد.
گوشت،  ساتور   
دست خالی مردم را 

قطع کرد
بــرای  دیگــر  مــردم 
خرید گوشــت و مرغ 

نمی تواننــد هزینه زیادی کننــد. فروش مان 
بشــدت کاهش پیــدا کرده و حتــی به فکر 
تعطیل کردن مغازه هــم افتاده ایم، چون مردم 
دیگر توان خرید گوشــت مثل قبل را ندارند  
مگر اینکه هر دو ماه یا ۴0 روز یک بار بتوانند 

یک خرید جزیی داشته باشند.
این هــا جمالت یکی از سوپر گوشــت های 
معروف در شــهر همدان اســت که با ترس 
از انتشار نامش و دردســر ایجاد شدن برای 
کسب و کارش که این روز ها رونقی هم ندارد 

با خواهش حاضر به گفت و گو با ما شد.
این فعال بازار گوشــت، افــزود: می توانم به 
صراحــت بگویم که فروش  گوشــت  در 5 
ماه اخیر 70  درصد کمتر شده و وقتی قدرت 
خرید مردم کاهش پیدا کرده و فقط به دنبال 
تهیــه نیازهای روزمره خود هســتند، خرید 
گوشــت مرغوب از اولویت آنها خارج شده 

است.
 وی، عنوان کرد: بازار ملتهب گوشت باعث 
شــد خیلی از افرادی که در این صنف فعال 
بودند با  ورشکستی مواجه شوند ، چون حتی 
نمی توانند هزینه خرید گوشت را به کشتارگاه 

بپردازند.
به فراموشــی  بازاری که  قنادی،   

سپرده شد
یکــی دیگــر از صنوفی که شــاید در این 
وافســای گرانی ها خیلی ســوژه گزارشات 
خبری نباشــند صنف قنادی های شهر است 
که هر روز کیک ها و شیرینی هایشــان روی 
دست شان می ماند و مجبور می شوند بعد از 
یکی دو روز، همه را به ســطل زباله بریزند 
و این بــرای خانواده ای کــه رزقش از این 
یعنی  می شــود  تامین  مسیر 
خرید  قــدرت  شــدن  فلج 
که با کاهش تــوان مبارزه با 
همراه  زندگــی  چالش های 
اعتراف کرد  باید  اما  اســت 
اســت که  این یک واقعیت 
قدرت خرید مــردم کاهش 
پیدا کرده و طبیعی است که 
با این اتفــاق خرید کیک و 

شیرینی اولویت آنها نباشد.
و  کیــک  بــازار  رکــود   
شــیرینی تعطیلی کارگاه های 
شــیرینی پزی و بیکاری افراد 
زیــادی را در همدان به دنبال 

داشته است. 
یــک منبــع آگاه در اتحادیه 
آجیل و خشکبار از بی رونقی 
قنادی های زیادی در سطح استان خبر می دهد 
و می گوید: وقتی تمــام مواد اولیه برای تهیه 
و تولید کیک و شــیرینی گران می شود، نباید 
انتظار داشت که قیمت این کاالها افزایش پیدا 
نکندالبته افزایش قیمت ها نسبت به گران شدن 

مواد اولیه بسیار ناچیز بوده است. 
وی تاکیــد کــرد: افزایــش قیمــت ۳0 تا 
50 درصدی مواد اولیه برای تولید شیرینی مثل 
تخم مــرغ، روغن، لبنیات، پودر کنجد، پودر 
پســته و پودر کاکائو کمر کارگاه های تولید 
شیرینی و کیک را شکسته و باعث بی رونقی 
برخی از آنها شده اســت. با این وضع تهیه 
مواد اولیه هم به ســختی انجام می شــود و 
قنادی ها با مشکل مواجه هستند. ضمن این که 
جعبه شــیرینی هم ســه برابر افزایش قیمت 
داشته است بر این اساس  طبیعی است که با 
این شرایط قیمت ها هم باال برود و مردم دیگر 

توانایی خرید نداشته باشند. 
م. ا می گوید: متاســفانه در ماه های اخیر در 
شهر همدان بیشــتر از 20 درصد از قنادی ها 
و ۴0 درصد از کارگاه های تولید شــیرینی با 
مشــکل گرانی ها دســت و پنجه نرم می کنند 

که باعث شــده برخی از شیرینی فروشــی ها 
و کارگاه هــای پخت با تعــداد نیروی اندک 
مشغول به کار باشــند و همین دلیل کاهش 
اشتغال و بیکارشدن افراد زیادی از این صنف 

در همدان شده است.
 عکس ها دیگر لبخند قاب نمی کنند

یکی دیگر از اصنافی کــه این روزها حال و 
روز خوشی ندارد، صنف عکاسان و آتلیه های 
عکاسی است بازاری که جز عروس و داماد ها 

مشتری ثابتی دیگر ندارند.
اپلیکیشن هایی  رواج گوشی های هوشمند و 
که می تواننــد تغییرات زیادی روی عکس ها 
ایجاد کنند تا بیشتر شبیه به عکس های آتلیه ای 
از آب دربیاینــد، بالی جان عکاســی های 
همــدان شــده و آنها را به زانــو در آورده تا 
بگویند این روزها کاروکاســبی عکاسی ها و 

آتلیه ها هم روبه راه نیست.
یکــی از عکاســان قدیمــی در خیابــان 
بوعلــی همدان که در یــک منطقه خوب 
دیگر شــهر هم مجوز عکاســی داشته اما 
حاال تمــام مجوزهای خود را باطل کرده، 
چون دیگــر برایش صــرف نمی کرده که 
بخواهد هزینه های زیاد این کار را متحمل 
شــود. درباره اوضاع این روزهای شــغل 
عکاســی می گوید: وضعیــت واقعا خوب 
نیســت. من و تعداد زیادی از همکارانم با 
دردسرهای زیادی روبه رو شده ایم و برای 
برخی هایمان بهتر اســت که به این کاسبی 
ادامــه ندهیــم. آتلیه ها مشــکالت زیادی 
دارند و از ابتدای  ســال با کاهش مشتری 
مردم  اقتصــادی  وضع  شــده اند.  روبه رو 
نابسامان اســت و عکس گرفتن را ازجمله 
تجمالت می دانند و به همین دلیل استفاده 
از خدمات آتلیه ها به کمترین میزان رسیده 
اســت. مردم این روزها ترجیح می دهند با 
بگیرند  گوشی های هوشــمند خود عکس 

و چاپ کنند.
وی ادامــه می دهــد: در روزهایی که قیمت 
همه خدمات چندبرابر شــده، طبیعی است 
که مردم به دنبــال برطرف کردن هزینه های 
اصلی خود باشــند. این درحالی است که تا 
پیش از چندبرابرشــدن همه قیمت ها، افراد 
زیادی بودند که برای مناسبت های مختلف 
از تولد و سالگرد ازدواج گرفته تا شب یلدا 
و کریســمس و عید نوروز به عکاســی ها 
می آمدنــد و در آتلیه های مخصوص عکس 
می گرفتند اما حاال مشتری های ما 80 درصد 
کمتر از قبل شده و کاهش سود 50 درصدی 

هم داشته ایم.

فقر عامل اصلی 
کارِ  کودکان 
است
 معــاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی فقر را عامل اصلی کارِ  

کودکان عنوان کرد.
به گزارش ایلنا،احمدمیــدری در ارتباط با 
کــودکان کار در ایران گفــت: دو نوع فقر 
شــدید درباره کودکان کار در ایران وجود 
دارد، یکی کودکانی با فقر و آســیب کمتر 

که البته آمار بســیار باالیی دارند و دیگری 
کودکانی هســتند که اعتیاد دارند و فروخته 
می شوند و در شرایط بسیار بد کار می کنند. 
در هــر صورت برای هــر دو نوع کودکان 
شــرایط ســخت اســت، اما کودکانی که 
هویت ندارنــد، نمی توانند از طرف دولت 
خدمــت رســانی شــوند.وی، در رابطه با 
کودکان کار مهاجر گفت: مشــکل اساسی 
کودکان کار تابعه خارجی نداشــتن کارت 
هویت اســت. اگر حتی یــک برگ هویت 
به کودکان تعلق بگیرد، این کودکانی که به 
ویژه اتباع خارجی هستند، می شود به آنها 
بودجه تعلق داد و در جهت خدمت رسانی 

اقدام کــرد.وی افزود:  قانون مهاجرت باید 
در کشــور تغییر کند تا امکان شناســایی و 
امکان خدمت رسانی  به کودکانی که اتباع 
خارجی در ایران هســتند، فراهم شود. ما 
نمی توانیم به کســی که شناســایی نشده 

است، بودجه تعلق بدهیم.
میدری در رابطه با اشکالتی که در سیستم 
خدمت رســانی وجــود دارد گفت: یکی 
از مســائلی کــه باعث می شــود، خدمات 
در کشــور ما به نتیجه نرســند، پراکندگی 
نهادهای اجرایی اســت. بهتر است اجرای 
خدمات رســانی ها که در دســتگاه های 
به  می شــوند  تصویب  گیرنــده  تصمیــم 

شهرداری سپرده شود و اگرچه نیاز نیست 
این ساختار برای همیشه حفظ شود اما بهتر 
است یک نهاد به عنوان اجرا کننده شناخته 
شود.  این در بســیاری از کشورهای دیگر 

انجام شده و به نتیجه رسیده است.
وی علت اصلی کار کودکان را فقر دانست 
و گفت: فقــر عامل اصلــی ایجاد کودک 
کار اســت. فقــر و ضعف نظــام حمایتی 
بازمانــدگان از تحصیــل را ایجاد می کند، 
بــه عبارتی ضعف نظام حمایتی کودک کار 
ایجاد می کند و متعاقب آن فقر مشــکالتی 
مانند اعتیاد و فــروش مواد مخدر را برای 

آنها ایجاد می کند.

نقره داغ شدن بازار از گرانی ها

مردم اینجا قناعت مشق می کنند

صنف  فعاالن  ادعای  به 
همدان  خانگــی  لوازم 
حدود  چیــزی  همدان  
فــروش  ٩0 درصــد 
تحت  آنها  محصــوالت 
تاثیر قرار گرفته و عالوه 
بر اینکه واردات کاال های 
برنــد با مشــکل ارزی 

مواجه شده است
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 در تماس های چند روز اخیر شــهروندان با شــماره ۱۱8 پس از شنیدن جمله »لطفًا 
منتظر بمانید« و یک موســیقی طوالنی و سپس جمله »اطالعات مورد درخواست شما در 
سامانه ۱۱8 موجود نمی باشد« شهروندان را برای یافتن شماره مورد نظر ناامید کرده است.
چطور می شــود شماره ای که قبل ها در این سامانه وجود داشت حاال ثبت نشده باشد؟ و 
ما متعجب می مانیم که چگونه به همین سادگی این شماره ها از حافظه بزرگ ۱۱8 حذف 

شده است!؟
زمانی که می خواهیم از کاربر کمی بیشتر یاری بگیریم و دلیل این اختالالت را جویا شویم 

بدون پاسخگویی ارتباط قطع می شود و در بهترین حالت ممکن می گوید با روابط عمومی 
تماس بگیرید!رئیس روابط عمومی شــرکت مخابرات منطقه همدان اینگونه پاســخ داد: 

پیشاپیش از مردم عزیز استان برای اختالالت ۱۱8 عذر خواهی می کنیم.
فریدون حســن پور گفت: درپی تصمیم مدیریت کالن شــرکت مخابرات ایران مبنی بر 
یکسان سازی ارائه خدمات واحد ۱۱8 در سرتاسر کشور، ممکن است به مدت محدودی 

)حدود 2 هفته( اختالالتی در پاسخگویی به مشترکان به وجود آید.
وي افزود: به این وسیله از عموم مردم فهیم و قدرشناس استان همدان عذرخواهی کرده و 
اعالم می داریم که تمام سعی، کوشش و توان خود را معطوف به ارائه هرچه بهتر خدمات 
به شــما می کنیم. حســن پور با بیان اینکه در این مدت ممکن اســت شماره ای جابه جا 

ارائه شود، اظهار داشــت: به عنوان مثال ممکن است مخاطب از سامانه ۱۱8 شماره یک 
بیمارستان را بخواهد اما سامانه شماره بیمارستان دیگری را به او بدهد.

وی عنوان کرد: از هم اســتانی ها می خواهیم تا دو هفته آینده صبور باشــند و شــرکت 
مخابرات را برای ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

 پاسخگویی کاربران 11۸ با تأخیر است
مدیر مخابرات شهرستان همدان نیز گفت: سرورهای سامانه ۱۱8 در حال یکپارچه سازی 

و انتقال است و به همین دلیل پاسخگویی کاربر با تأخیر انجام می شود.
رحمان برزگر افزود: همراه این انتقال اطالعات مشترکان تلفن ثابت نیز در این سامانه به 

روز رسانی می شود.

ایده ها کجا هستند؟
 ســوال امروز عالقمندان به کسب و کار این است که چگونه یک 
ایده مناسب برای اجرا پیدا کنیم تا بتوانیم از آن تولید ثروت کنیم؟ در 
باب این موضوع دو جنبه قابل بررســی است: یکی آنکه ایده ها را در 

کجا جستجو کنیم؟ دوم از کجا بدانیم ایده ای ارزشمند است؟
در نوشتار فعلی به بخش اول می پردازیم که ایده ها کجا مخفی شده اند 

و ما باید آنها را پیدا کنیم:
۱- قوانیــن و مقررات را مطالعه کنید: همیشــه در قوانین و مقرراتی 
که هر ساله تدوین می شــوند فرصت هایی وجود دارد که خدمت یا 
محصولی را به مخاطبانی ارائه دهید. بودجه ساالنه و مصوبات و لوایح 

دولت و مجلس را پیگیری کنید.
2- گفت وگــو با افراد مختلف را از دســت ندهید: بیشــتر ایده ها از 
گفت وگوی بین افراد پیدا می شــوند. نیازها، مسائل و مشکالت افراد 
در گفتگو ظاهر می شوند نه با ذهن خوانی! در جمع های دوستانه قرار 
بگیرید، از احوال خویشاوندان خود جویا شوید تا از دغدغه های شان 

مطلع شوید.
۳- روندها را دنبال کنید: روند ها همیشــه ثابت نیستند. تغییرات آنها 
بهترین فضا برای پیدا کردن ایده هاســت. ســی سال پیش صحبتی از 
اپلیکیشن های امروزی نبود. روند سالخوردگی جمعیت کشورمان در 
آینده )جای تأســف دارد( پر از فرصت های ارائه خدمات می باشد که 

جای بررسی زیادی دارد.
۴- ایده های موفق را بررســی کنید: ایده های اجراشــده نمی توانند و 
نمی خواهند همه نیازها را پاســخگو باشند. پس فرصت های نهفته در 

کسب و کار آنان را از دست ندهید و اقیانوس آبی خود را بسازید.
5- پرسش را متوقف نکنید: چه چیزی می تواند ساده تر شود؟ چطور 
تفریح بیشتری ایجاد کنم؟ چطور آسایش بیشتری فراهم کنم؟ .... در 

پرسیدن جواب های نوآورانه زیادی نهفته است.
۶- مطالعه را فراموش نکنید: مقــاالت، گزارش ها و اخبار روز را در 
ســایت ها و شــبکه های اجتماعی برای به روز بودن و ایده پردازی و 

بومی سازی آنها در محیط خود را حتماً دنبال کنید.
7- در همایش ها و ســمینارها شرکت کنید: همایش ها و سمینارهائی 
را انتخاب کنید که حتما فرصتی برای دیدار و گفت وگوی رودررو با 

میهمانان را در برنامه خود به شما ارائه کنند.
8- به سازمان ها و نهادهای مرتبط با کارآفرینی مراجعه کنید: مراجعات 
مکرر شــما و صحبت با افراد این سازمان ها تجارب گرانقدر و بدون 
هزینه ای را در اختیارتان قرار می دهند. از سوی دیگر برای آنها شما به 

چهره ای پیگیر و ساعی تبدیل می شوید.
9- تخیل را از دست ندهید: گاهی باید به فکر و خیال خود استراحت 
بدهید تا قطعات را نا خودآگاه در کنار هم قرار دهد و جرقه یافتم یافتم 

را برایتان به ارمغان بیاورد.
رئیس محمد جواد وثاق
مشاور مرکز خدمات کارآفرینی مدیران بهبود

خانه گران تر می شود یا مغازه؟
 بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مســکن در یادداشت تلگرامی 

خود با طرح این پرسش که مغازه بخریم؟ نوشت: 
»در ســال های پس از جنگ )در دهــه ۱۳70( قیمت یک مترمربع 
مغازه در یــک محله تا ۱0 برابر قیمت یــک مترمربع آپارتمان در 
همان محله بود و داشتن مِلک تجاری حاکی از متمول بودن بود. در 
آن شــرایط، بانک ها و نهادهای شبه دولتی، با مشاهده سود سرشار 
سرمایه گذاری در امالک تجاری، به ساخت پاساژهای تجاری روی 

آوردند.
ضمــن این که نباید از انگیزه های پنهان و آشــکار شــهرداری ها به 
جهت ســود ناشی از فروش مجوز امالک تجاری چشم پوشی کرد. 
در ادامه با چشــیدن مزه شیرین سرمایه گذاریشان، ساخت مال های 

عظیم تجاری رونق گرفت.
با اشباع تدریجی عرضه امالک تجاری، جذابیت این امالک، کاهش 
یافــت؛ به گونه ای که هم اکنون قیمت یــک مترمربع مغازه در یک 
محله حدود 2 تا ۴ برابر یک مترمربع آپارتمان در همان محله شده 
اســت. طی دو سال گذشــته نیز که امالک مسکونی با رشد شدید 
قیمت مواجه بوده اند، امالک تجاری افزایش قیمت کمتری را تجربه 
کردند.چرا امــالک تجاری به این حــال و روز افتاده اند؟ واقعیت 
انکارناپذیر این است که در ایران به ازای هر 8 خانوار )2۶ نفر( یک 
مغازه وجود دارد که به طور محسوســی بیش از نیاز است، بنابراین 
بدیهی اســت که بسیاری از افرادی که هم اکنون به ساخت یا خرید 
واحدهای تجاری مبادرت می کنند، در آینده از سرمایه گذاری شــان 

ناراضی خواهند شد.
عالوه بر حجــم نامتعارف عرضــه واحدهای تجــاری، تقاضای 
واحدهای تجاری نیز با تحوالتی اساســی، دســت به گریبان شده 
اســت. با گســترش کســب وکارهای اینترنتی به تدریج برخی از 
فعالیت هــای تجاری نیازمند مغازه نخواهند بــود و تقاضای مغازه 
بــرای برخی اصناف کاهــش می یابد. آژانس های تاکســی تلفنی، 

آژانس های هواپیمایی و... نمونه عینی این موضوع هستند. 
بر این مبنا می تــوان پیش بینی کرد که در آینده نیز به جز در برخی 
شــرایط خاص، امالک تجاری شــانس به مراتب کمتری از امالک 

مسکونی خواهند داشت.«

مردم عادی در بازار ارز حضور ندارند
منتظر واقعی شدن قیمت ارز باشید

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: با راه اندازی بازار متشــکل ارزی، 
تعیین قیمت ارز به داخل کشور منتقل می شود.  

 عبدالناصــر همتی بــا بیان این کــه در حال حاضر قیمــت ارز در 
کشورهای حاشــیه ایران مانند امارات، یا در سلیمانیه عراق و هرات 
افغانستان تعیین می شود، گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی قصد 
داریم تعیین قیمت واقع در داخل کشــور صورت گیرد و دیگر دنباله 

روی خارج از کشور نباشیم.  
 وي تأکیــد کــرد: در این صورت دیگر یک خریــد ۱0 هزار دالری 
بــرای یک خرید یک میلیون دالری قیمت تعیین نخواهد کرد تا نرخ 
واقعی ارز تعیین شــود و ســامانی به نرخ هایی بدهد که در کوچه و 

بازار تعیین می شود.
به گزارش خبرآنالین، همتي در پاســخ به سؤالی در خصوص اینکه 
تفاوت این بازار با ســامانه نیما چیســت؟ گفت: در سامانه نیما تنها 
حواله جابجا می شــود اما بازار متشکل ارزی این طور نیست.  همتی 
گفت: به نظر من یکی از اقدامات موفق ما سامانه نیما بود و خیلی ها 
می خواستند این بازار را به هم بریزند و منحل کنند اما ما نگذاشتیم.  

 برخی رویای افزایش نرخ ارز را می بینند
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به وضعیت ارزی کشور 
ابراز کرد: بحث معیشت دغدغه مسئوالن و دست اندرکاران اقتصادی 
کشور است. تحریم های بسیار قوی از خارج به اقتصاد کشور تحمیل 
شده است. به هر روی رئیس جمهور امریکا اذعان کرده است که نمی 
تواند نظــام ایران را برهم بزند.همتی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
آ نها با بستن مبادالت مالی و کاهش فروش نفت قصد برهم زدن نظام 
اقتصادی را داشــتند که بعضا در رویا نرخ ارز را باالترین حد ممکن 
تخمین می زدند. در عین حال باید توجه داشت هرگاه نرخ ارز افزایش 
پیدا کرد شــوک ارزی آثار خودش را در زندگی مردم داشــته است. 

عمده فشارهم به طبقات پایین کشور وارد می کند.
وی بیان کرد: در طبقات باال آثار تورمی اثرات مثبتی دارد ولی تالش 
کردیم فشار بر قشــر ضعیف را بکاهیم. تیم اقتصادی دولت و ملت 
بنا بــه فرموده مقام معظم رهبری در برابر فشــار حداکثری مقاومت 
حداکثری می کند.همتی گفت: نمی گوییم وضعیت خوب است ولی 
می گوییم شرایط را مطلوب مدیریت خواهیم کرد. ترامپ در توییتی 
نوشته که می خواهد عظمت را به کشور ایران بازگرداند سال هاست 

ایران عظمت دارد و خواهد داشت.
 دولت نقشی در افزایش نرخ ارز نداشت.

همتی در بخش دیگری از ســخنانش درباره نقش دولت در افزایش 
نرخ ارز گفت: دولت هیچ نقشی در افزایش نرخ ارز به منظور افزایش 
درآمد ندارد و اتفاقا درآمد دولت از بازار ارز در ســال 97، صفر بوده 

است و درواقع بیشتر خرید کردیم تا ارز بفروشیم.
همتــی گفت: چرا باید دولت کاری کند تا شــاخص نرخ ارز را باال 
ببرد تا سیســتم اقتصادی برهم بخــورد و در نهایت خودش متضرر 
شود. تعداد دفعات تماس رئیس جمهور برای کاهش نرخ ارز در روز 
زیاد اســت و ما نیز براساس فاکتورهای اقتصادی شرایط را رفته رفته 

مطلوب تر می کنیم.

آگهی مزایده شماره 98/3 اموال منقول ضایعاتی و کامپیوتری
مزایده نوبت دوم مورخ 1398/4/3

بانک صادرات ایران-مدیریت شعب استان همدان

بانک صادرات ایران، استان همدان در نظر دارد اموال منقول )لوازم کامپیوتری و ملزومات( تحت اختیار خود را به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری در ساعات اداری به نشانی : همدان، ابتدای خیابان شریعتی، ساختمان ادارات 
مرکزی بانک صادرات همدان، طبقه اول، دایره تدارکات و ساختمان اتاق شماره 115-100 مراجعه و اوراق مزایده را دریافت و نسبت به بازدید 

از اموال مذکور اقدام نمایند.
شرکت کنندگان باید پاکت حاوی پیشنهاد قیمت را به انضمام چک رمز دار یا ضمانت نامه ی بانکی به میزان50/000/000ریال حداکثر تا مدت 
تعیین شده در برگ شرایط مزایده به نشانی فوق الذکر تحویل ورسید دریافت نمایند.ضمنا هزینه های کارشناسی ،نشر آگهی،جابجایی،انتقال 

وجداسازی به عهده ی خریدار میباشد.
اسناد تحویل شرکت  به هیچ وجه  قانونی  اتمام مهلت  از  وبعد  را دارند  اسناد مزایده  تاریخ98/04/12فرصت گرفتن  تا  شرکت کنندگان 
کنندگان داده نمیشود وحق هیچ گونه اعتراضی در این زمینه ندارند.ضمنا تا پایان ساعت12روز پنج شنبه مورخ 98/4/13 فرصت تحویل 

اسناد رابه بانک دارند.
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری از طریق تلفن های تماس: 32510709 و32524061- 081 میسر است.

 معاون امــور بازرگانی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت همدان با اشاره به تالش این 
استان برای دســتیابی به افزایش ۳0 درصدی 
صادرات در سال جاری گفت: همدان در زمینه 
صادرات خدمات ظرفیت های خوبی دارد که 

نیازمند توجه ویژه است.
مجیــد زرین دالور افزود: رقــم یک میلیارد و 
۳00 میلیون دالر برای توسعه صادرات استان 

همدان امسال هدفگذاری شده است.
وی با بیان اینکه ســهم هر کدام از بخش های 
کشاورزی، صنعت و معدن و صنایع دستی و 
گردشگری در این هدفگذاری پیش بینی شده 
است اظهار داشت: در برنامه ریزی های جدید 
توجه ویژه ای به صادرات خدمات و توســعه 

این بخش صورت می گیرد.
زرین دالور خاطرنشــان کرد: برای دستیابی به 
این هدف سهم بخش کشاورزی ۴50 میلیون 
دالر، صنعت و معدن 700 میلیون، گردشگری 
70 میلیــون دالر و بخش خدمات 80 میلیون 
دالر پیش بینی شده است که توسعه صادرات 

برمبنای خدمات باید در اولویت باشد.
معــاون صنعت، معدن و تجــارت همدان به 
توانمندی استان در زمینه خدمات اشاره کرد و 
به ایرنا گفت: عالوه بر خدمات فنی مهندسی 
همدان با تکیه بر دانشــگاه بوعلی سینا و دی 
هشــت ظرفیت خوبی در زمینه ارائه خدمات 

علمی و آموزشــی و همچنین به پشتوانه آب 
و هــوای پاکیــزه و زیرســاخت های درمانی 
توانمندی ویــژه ای در خدمات پزشــکی و 
ســالمت دارد که هم اینک پذیرای مسافرانی 

از کشورهای همسایه است.
وی خواســتار توجه ویژه دستگاه های اجرایی 
استان به مقوله توسعه صادرات خدمات شد و 

گفت: عملیات شناسایی و واکاوی ظرفیت ها، 
چالش ها و آسیب های استان در این زمینه آغاز 
شده تا یک بسته کامل و جامع از ظرفیت های 

متنوع در تمام حوزه ها تهیه شود.
به گفته زرین دالور عالوه بر تقویت و توسعه 
بخش خدمات نیازمند توجه به رونق بازارهای 
خارجی برای برخی محصوالت تولیدی استان 

هســتیم، زیرا بعضی از کاالهای تولید شــده 
مشــتری داخلی نداشــته و باید به فکر یافتن 

بازارهای جهانی برای این مهم باشیم.
سفال، سرامیک، کشمش، چینی آالت بهداشتی، 
سیمان و فرآورده های لبنی بیشترین محصوالت 
صادراتی همدان به کشورهای دیگر محسوب 

می شود.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خبر داد

هدفگذاری 13میلیاردی 
صادرات سال98 استان

 معاون ســاخت و توســعه آزادراه های 
شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقــل کشــور از ارائه پیشــنهاد جدید به 
جــای اعمال روش جریمــه عدم پرداخت 
الکترونیکی عــوارض خبر داد و اعالم کرد 
که این پیشــنهاد به وزیر راه وشهرســازی 
ارائه و مورد موافقت قرار گرفته است و در 

راستای اجرای آن اقدام خواهد شد.
به گزارش ایســنا، با توجه بــه الکترونیکی 
شــدن عوارض چهار آزادراه از بامداد 28 
اسفندماه سال ۱۳97، در صورتی که مالکان 
خودروهــای عبوری از ایــن مناطق، تا 2۴ 
فروردین ماه عوارض خود را پرداخت نکنند 
۳0 هزار تومان جریمه خواهند شد، پس از 
2۴ فروردین نیز تنها مهلت ۴8 ساعته برای 
الکترونیکی عوارض آزادراه ها در  پرداخت 
نظر گرفته شــد و این روش همچنان ادامه 

دارد.
ســید حســین میرشــفیع، معاون شرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل 
در گفت وگــو با ایســنا، اعالم کــرد که به 
تازگی پیشــنهادی به وزیر راه و شهرسازی 
ارائه شــده که مورد موافقت قرار گرفته و 
دستور اجرای آن صادر شده است تا شاهد 
جایگزین شدن روشی به جای جریمه عدم 
پرداخــت عوارض الکترونیکــی آزادراه ها 

باشیم.
به گفتــه میرشــفیع از زمان آغــاز روش 
پرداخــت الکترونیکی عــوارض آزادراه ها 
تاکنون حــدود ۶0 درصد مالکان خودروها 
عــوارض خود را به صــورت الکترونیکی 

پرداخت کرده اند.
از بامداد 28 اســفندماه سال ۱۳97 عوارض 
چهــار آزادراه تهــران - ســاوه، قزویــن 
- زنجــان، کــرج - قزوین، تهــران - قم 
الکترونیکی شــدند و تا پایان تیرماه ســال 
جــاری و طی دو مرحله بــه ترتیب ۱0 و 
7 آزادراه دیگــر الکترونیکی می شــوند تا 
در مجموع 2۱ آزادراه تــا تاریخ مذکور به 

صورت الکترونیکی عوارض اخذ کنند.
در مرحلــه دوم آزادراه های تبریز- ارومیه، 
تهران-پردیــس، قزوین-رشــت، ســاوه- 
ســلفچگان، قم-کاشان، کاشــان-اصفهان، 
تبریز-زنجــان، مشــهد-باغچه، کنارگــذر 
مشــهد و آزادراه بندرعباس امکان پرداخت 
عوارض در آن ها به صــورت الکترونیکی 
فراهم می شود و در مرحله سوم نیز عوارض 
هفــت آزادراه دیگر به صورت الکترونیکی 
اخذ خواهد شــد کــه شــامل آزادراه های 
ســاوه-همدان در دو قطعــه، خرم آباد-پل 
امام  زال، پل زال-اندیمشــک، اهواز-بندر 
خمینی )ره(، قم-گرمسار و کنارگذر غرب 

اصفهان هســتند که تا پایــان تیرماه امکان 
پرداخــت الکترونیکی عــوارض در آن ها 
امکان پذیر می شــود. به گزارش ایســنا، با 
توجه به آغاز به کار چهار ســامانه دریافت 
عــوارض الکترونیکی آزادراه هــا از بامداد 
28 اسفندماه ســال جاری جهت اخذ مبالغ 
مربوط که شامل آزادراه های تهران- ساوه، 
قزوین- زنجان، تهران- قزوین و تهران- قم 
می شود صاحبان خودرو می توانند از طریق 
اپلیکیشن های تاپ، کیپاد، اوتول یار، سایت 
nspay.ir و بانک پارسیان و دستگاه های 
پوز پاســارگاد محدوده آزادراه ها عوارض 
خود را پرداخت کنند و افرادی که با چنین 
دستگاه های  ندارند  آشــنایی  نرم افزارهایی 
مجتمع هــای  در   )POS( کارت خــوان 
خدماتی در نظر گرفته شده تا از این طریق 
عوارض خــود را پرداخت کننــد. این در 
حالی است که دستگاه های مربوطه در محل 
عوارضی ها اســتقرار نیافته تا از این طریق 
ترافیکی در محل عوارضی ها ایجاد نشــود. 
اگر شماره تلفن مالک خودرویی در سامانه 
پلیس ثبت و یا بروز نشــده باشد از طریق 
بدهی خود  مربوطه می تواند  اپلیکیشن های 
را اســتعالم و پرداخت کند و عالوه بر این 

کیف پول خود را شارژ نمایند.
آزادراه ها  الکترونیک  مکانیزم اخذ عوارض 

به گونه ای اســت که با عبور هر خودرو از 
آزادراه های کشور، پالک ماشین ثبت خواهد 
شــد و امکان پرداخت از طریق درگاه های 
الکترونیــک و یا کیف پــول الکترونیک به 
صورت خــودکار فراهم خواهد بود. عالوه 
بر این در صورت پرداخت نشدن عوارض، 
پیامکــی به صاحــب پالک ارســال و در 
صورت شــارژ کیف پــول الکترونیکی در 

مهلت مقرر این رقم کسر می  شود. 
همچنین فرد ۴8 ساعت فرصت دارد تا این 
مبلغ را با استفاده از درگاه های الکترونیکی 
بــا روش و مکانیزم های  شــبکه شــتاب 
تعریف شــده پرداخت کنــد و در صورتی 
کــه 72 ســاعت از زمان عبــور از جایگاه 
اخذ عــوارض بگذرد و شــخص اقدامی 
برای پرداخت نکند درصدی به مبلغ اصلی 

عوارض افزوده خواهد شد.
تمامی افراد می توانند با مراجعه به ســایت 
aaniro.ir نســبت به چگونگی پرداخت 
عــوارض الکترونیکــی آزادراه ها کســب 
اطــالع کنند. عالوه بر این از این پس برای 
پرداخت عوارض آزادراه هــا نیاز به خرید 
تگ از بانک مســکن نیســت و با توجه به 
روش هــای اعالمی کلیــه صاحبان خودرو 
را  آزادراه ها  الکترونیکی  می توانند عوارض 

پرداخت کنند.

390 میلیون سهم 
در بورس همدان 
معامله شد
 مدیر بورس منطقه ای همدان اعالم کرد: 
خرداد امسال ۳90 میلیون و 980 هزار و ۱۴7 

سهم در بورس منطقه ای همدان معامله شد.
علی اسکندری افزود: این تعداد سهم متعلق 
به 5۱۶ شــرکت بــه ارزش یک هزار و ۳77 
میلیــارد و 8۴۴ میلیــون و 979 هزار و ۴۳۱ 

ریال در استان داد و ستد شد.
وی با بیــان اینکه 5۱ درصــد آن مربوط به 
خرید ســهام و ۴9 درصد مربوط به فروش 
سهام بوده اســت، به ایرنا گفت: با توجه به 
۱8 روز کاری فعالیــت تاالر بورس منطقه ای 
همدان در این ماه، متوسط ارزش داد و ستد، 

روزانه 7۶ میلیارد و 5۴۶ میلیون و 9۴۳ هزار 
و ۳02 ریال بود که نسبت به اردیبهشت ماه 9 

درصد افزایش داشته است.
مدیــر بورس منطقه ای همــدان با بیان اینکه 
در ایــن ماه 27۳ کــد معامالتی جدید ایجاد 
شــد ادامه داد: در این ماه شرکت های گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی، بانک تجارت 
و پلی پروپیلن جم به ترتیب بیشترین ارزش 

معامالت را به خود اختصاص دادند.
اســکندری اظهار داشــت: همچنین بورس 
منطقه ای همدان در راســتای آشنایی عموم 
شهروندان با نحوه سرمایه گذاری در بورس، 
اقــدام بــه برگــزاری دوره های آموزشــی، 
کارگاه های آموزشــی و فراهــم کردن امکان 
بازدیــد از تاالر کرده اســت که در خردادماه 
70 نفر در دوره های آموزشی بورس همدان 
شــرکت کردند و 50 نفر نیز در کارگاه های 

آموزشی بورس حضور یافتند.

تحلیل رئیس کمیسیون تخصصی طال از آخرین وضعیت بازار

چرا پیش بینی ها درباره انفجار قیمت طال 
درست از آب در نیامد؟

 پیش بینی ها درست از آب در نیامد. قیمت ها در بازار طال و سکه 
نه تنها افزایش نیافت، بلکه با ریزش مواجه شد. 

ریزش قیمت طال و سکه در حالی رخ داد که قیمت ها در بازار جهانی 
رشدی شگفت انگیز را تجربه کرده بود . افزایش قیمت ها حتی رکورد 
50 دالر را نیز زد، با این حال پیش بینی برخی فعاالن بازار در خصوص 
افزایش قیمت ها درســت از آب در نیامد . هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی امروز کاهشی نزدیک به صد هزار تومان را نسبت به روز کاری 

گذشته شده بود. 
افزایــش نرخ طال امــا تحت تأثیــر تنــزل ارزش دالر در بازارهای 
جهانــی، باال گرفتن تنش در خاورمیانه رخ داد اما به گفته فعاالن بازار 
عقب نشینی آشــکار آمریکا در برابر ایران در کنار ریزش ارزش دالر 
در بازارهــای جهانی عامل ریزش قیمت ها یا به عبارت دیگر ترکیدن 

حباب سکه قلمداد می شود . 
یــک فعال بازار طال و ســکه و رئیس کمیســیون تخصصی طال در 
ایــن خصوص به خبرآنالین گفت: آنچه ســبب ریزش قیمت ها در 
بازار شــد، به مدیریت بانک مرکزی بــاز می گردد و بلوغ خریداران 

طال و سکه. 
محمد کشتی آرای  در توضیح این مطلب ادامه داد: اول هفته اگر اندک 
افزایشی هم در قیمت دالر رخ می داد واکنش بازار هیجانی می شد اما 
با ریزش ارزش دالر در بازارهای جهانی ، بازار ایران نیز شاهد ریزش 

اندکی بود که جو روانی اش از تأثیر اقتصادی اش بیشتر بود . 

با اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی انجام می شود

اصالح روش جریمه عوارض الکترونیکی آزادراه ها
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ماموریت رویایی، پیش پای ویلموتس و 
استراماچونی

 حــاال مارک ویلموتس و آندرا اســتراماچونی در ایران هســتند و 
اوضاعی شــبیه 50 ماه پیش برانکو دارند. هر کدام از آنها بعد از مدتی 
خانه نشینی پیشــنهاد کار از ایران را پذیرفته اند و انتخاب هر دوی آنان 
نیز انتقادهایی را به دنبال آورده اســت. با وجود این باید امیدوار باشیم 
ســرمربیان خارجی جدید نیز به همان شکل احیا شوند؛ هم ویلموتس 
که به تازگی روی نیمکت تیم ملی نشسته و در گام های اول توانسته با 
عطش و اشتیاقش دل مردم را گرم کند و هم استراماچونی که می تواند 

استقالل پرشور را به عنوان سکوی پرتاب دوباره اش ببیند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشــت: »روزی که برانکو ایوانکوویچ سرمربی 
پرســپولیس شــد، اوضاع در دنیای مربیگری بــرای او به خوبی پیش 
نمی رفت. پروفسور بعد از جدایی از دیناموزاگرب ماه ها خانه نشین شده 
بود تا این که اواخر لیگ چهاردهم، پرسپولیسی ها بین او و افشین قطبی 
دســت به انتخاب مربی کروات زدند. در آن زمان آخرین شغل برانکو 
خارج از کشورش، حضور در الوحده امارات بود که با ناکامی و اخراج 
همراه شد. ایوانکوویچ که به دلیل مشکل بدهی مالیاتی اش نمی توانست 
به ایران بیاید، از پیشنهاد سرخ ها استقبال کرد و البد پیش خودش فکر 
کرد تســویه آن بدهی کذایی، بازار کار ایران را دوباره به رویش خواهد 
گشود. اوضاع اما از تصور برانکو و خود پرسپولیسی ها خیلی بهتر پیش 
رفت و دوران پرافتخار پروفســور روی نیمکت قرمزها باعث شد او از 

ادامه کار در بازار ایران بی نیاز شود.
واقعیت آن است که رابطه برانکو و پرسپولیس کامال دوسویه و خدمات 
این دو به هم، متقابل و شــانه به شانه بود. پروفسور، پرسپولیس را به 
دوران اوجش برگرداند و تیم ایرانی هم باعث شد برند مربیگری دستیار 
سابق بالژویچ دوباره احیا شود. در نتیجه برانکو امروز با قراردادی بسیار 
بهتر راهی االهلی شــده و رسانه های عربستانی هم در توصیف شکار 
این مربی، رو به اســتفاده از تعابیر حماسی و مبالغه آمیز آورده اند. یک 
روزنامه نگار مطرح عربســتانی در روز معرفی برانکو به عنوان سرمربی 
االهلی نوشــت: »االهلی برانکو را از دســت پرسپولیس ربود.« طبیعی 
است که مربی کروات در پرسپولیس به چنین جایگاهی برگشت، وگرنه 
او ماه های قبل از حضورش در ایران را به خانه نشــینی گذرانده بوده و 
هر باشگاهی، از جمله همین االهلی عربستان می توانست بدون نیاز به 

»ربایش«، او را جذب کند.
حاال مــارک ویلموتس و آندرا اســتراماچونی در ایران هســتند و 
اوضاعی شــبیه 50 مــاه پیش برانکو دارند. هر کــدام از آنها بعد از 
مدتی خانه نشــینی پیشــنهاد کار از ایران را پذیرفته اند و انتخاب هر 
دوی آنــان نیز انتقادهایی را به دنبال آورده اســت. با وجود این باید 
امیدوار باشــیم ســرمربیان خارجی جدید نیز به همان شــکل احیا 
شــوند؛ هم ویلموتس که به تازگی روی نیمکت تیم ملی نشسته و 
در گام های اول توانســته با عطش و اشتیاقش دل مردم را گرم کند 
و هم اســتراماچونی که می تواند استقالل پرشور را به عنوان سکوی 
پرتاب دوباره اش ببیند. شاید باید امیدوار باشیم آنها طوری کار کنند 
که ۴ ســال بعد وقتی یک مشتری مثل االهلی عربستان پیدا شد و با 
پول بیشــتر این مربیان را از چنگ مان ربود، همه افســوس از دست 
دادن شان را بخوریم! چه بسا به خاطر شرایط خاصی که االن کشور ما 
با آن روبه روست و البته محدودیت شدید منابع مالی، در حال  حاضر 
اســتخدام مربیان درجه یک و روپا برای تیم های ایرانی سخت تر از 
هر زمان دیگری باشــد. در این شرایط ممکن است فرمول استقبال 
از مربیان افول کرده و دادن فرصت بازســازی حرفه ای به آنها، شیوه 
مناسبی برای اســتفاده از دانش وارداتی در فوتبال به حساب بیاید. 

پس خوش آمدید آقای استراماچونی!«

16 تیم به مرحله حذفی فوتبال زنان
 صعود کردند

 مرحله گروهی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان به پایان رسید و ۱۶ 
تیم به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات راه پیدا کردند.

جام جهانی فوتبال زنان که از ۱7 خرداد در فرانسه آغاز شده بود مرحله 
مقدماتی خود را پشت سر گذاشت و ۱۶ تیم برتر معرفی شدند.

درگروه A : تیم های فرانسه، نروژ، نیجریه و کره جنوبی حضور داشتندکه 
تیم های فرانسه ، نروژ و نیجریه سوم راهی مرحله حذفی شدند.

درگروه B تیم های آلمان، اسپانیا، چین و آفریقای جنوبی با هم همگروه 
بودند که تیم های آلمان ، اســپانیا و چین به مرحله یک هشــتم نهایی 

صعود کردند. 
درگروه C تیم های ایتالیا، اســترالیا، برزیل و جامائیکا شرکت داشتند 
که در نهایت تیم های ایتالیا، استرالیا و برزیل به دور دوم صعود کردند. 

درگروه D تیم های انگلیس، ژاپن، آرژانتین و اسکاتلند حضور داشتند که 
در پایان تیم های انگلیس و ژاپن راهی مرحله بعد شدند.

درگروه E هلند، کانادا، کامرون و نیوزلند شرکت داشتند که در نهایت 
تیم های هلند ،کانادا وکامرون 

ودرگروهF : آمریکا، سوئد، شیلی و تایلند در آخرین گروه جام جهانی 
بودنددر پایان آمریکا و سوئد راهی دور دوم مسابقات شدند.

کارگاه آموزش بهکاپ 
برای دانشجویان پاکستانی

 برای دانشجویان رشته پزشکی اهل کشور پاکستان کارگاه آموزش 
بهکاپ برگزار شد.

رئیــس کمیته بهکاپ هیأت گلف اســتان با بیان اینکه دانشــجویان 
پاکستانی در همدان بهکاپ را فرا گرفتند گفت : این برنامه در راستای 
انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه با دانشــگاه علوم پزشکی همدان 

انجام شده است .
محمد علی قاسمی افزود : این دوره آموزشی در زمین چمن مصنوعی 
دانشگاه علوم پزشــکی با حضور بیست و دو نفر از دانشجویان و با 
همکاری بســیار خوب ریاست تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی به 

مدت دو ساعت در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد .
وی خاطر نشان کرد : بر اساس تفاهم نامه فی مابین تمامی دانشجویان 
عالقمند دانشگاه علوم پزشکی همدان تحت آموزش مداوم قرار می 
گیرند تا ضمن تمرین و برنامه ریزی الزم برای حضور در مســابقات 

آماده شوند .
قاسمی با بیان این که همدان به عنوان قطب آموزش بهکاپ در جهان 
ثبت و معرفی شــده اســت گفت : هدف اصلی هیأت گلف اســتان 
همدان گسترش ورزش بهکاپ است و طرح آموزش ورزش بهکاپ 
به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی تربیت بدنی داشنگاه 
و زیر نظر کمیته بهکاپ توســط مربیان مجرب در دو بخش آقایان و 

بانوان انجام می شود .

پرسپولیس هم بدنبال مربی ایتالیایی

 توتومرکاتو از مذاکرات جدی پرســپولیس با جیانی ده بیاسی خبر 
داد و از این مربی به عنوان گزینه اصلی جانشــینی برانکو در این تیم 

یاد کرد.
به گزارش ایســنا بدنبال حضور آندره آ اســتراماچونی در تیم فوتبال 
استقالل، به نظر می رســد عالقه ها به جذب مربیان ایتالیایی در ایران 
بیشــتر شده است و این بار پرسپولیس دیگر تیم پایتخت نیز قصد به 

خدمت گرفتن یک مربی ایتالیایی را دارد.
جیانی ده بیاسی پیشنهاد حضور در تیم فوتبال پرسپولیس را دریافت 
کرده و مذاکرات دو طرف در ایــن راه خیلی جدی ادامه دارد. این 
مربی ایتالیایی که ۶۳ ســال سن دارد، از باشــگاه پرسپولیس وقت 
خواســته تا جواب نهایــی خودش را برای حضــور در این تیم به 

زودی اعالم کند.
این مربــی ایتالیایی که در تیم هایی نظیر اینتر، برشــیا و پالرمو بازی 
کــرده، در یورو 20۱۶ هدایت آلبانی را بر عهده داشــت. او همچنین 
در تیم های آالوس، اودینزه، لوانته، مدونا، برشیا و پالرمو نیز مربیگری 

کرده است.
همچنیــن از والتر زنگا نیزبه عنوان یکــی از گزینه های مربیگری در 
تیم پرسپولیس یاد می شــود با این حساب احتماالً داربی پیش روی 

پایتخت ایران بین دو سرمربی ایتالیایی خواهد بود.

لطیفی سرپرست اداره ورزش و جوانان 
شهرستان بهار شد

 طی حکمی از ســوی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان، 
جمال لطیفی به عنوان سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرســتان 

بهار معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان ؛ 
محســن جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با صدور 
حکمی جمال لطیفی را به ســمت سرپرســت اداره ورزش و جوانان 

شهرستان همدان منصوب کرد.

مسابقه دوستانه بهکاپ در همدان

 مسابقه دوستانه بهکاپ روز 
گذشته در زمین چمن مصنوعی 
دانشــگاه علوم پزشکی همدان 

برگزار گردید .
مســابقه مذکــور بــه صورت 
انفرادی برگزار شــد ودر پایان 
کاشــف علی و کامران هدر از 
کشور پاکستان اول ودوم شدند 
ومیرخان رمضان رسول از کشور 

عراق در جای سوم ایستاد.
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پیشخوان

آگهي حصر وراثت
آقــای ابوالفضــل طالبعلــی دارای شــماره شناســنامه  978 بــه شــرح 
دادخواســت کالســه 111/158/98ش از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  عبــاس طالبعلــی 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 96/10/4 در اقامت ــه شــماره شناســنامه  8182 در تاری ب
ــه حین الفــوت آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ب

ــه:  ب
ــی  ــر متوف ــر پس ــخصات فوق الذک ــا مش ــت ب ــی حصروراث ــی گواه 1-متقاض
2-علــی طالبعلــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 1070 صــادره از بهــار 

متولــد1356 پســر متوفــی
 3-علی محمــد طالبعلــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 1130 صــادره 
ــاس  ــد عب ــی فرزن ــه طالبعل ــی  4-خدیج ــر متوف ــد1357 پس ــار متول از به
ــی   ــر متوف ــد1361 دخت ــار متول ــادره از به ــنامه 1309 ص ــماره شناس ــه ش ب
5-مریــم طالبعلــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 977 صــادره از بهــار 
ــماره  ــه ش ــادگار ب ــد ی ــی فرزن ــری رحیم ــی  6-کب ــر متوف ــد1349 دخت متول
ــا انجــام  شناســنامه 8 صــادره از بهــار متولــد1331 همســر متوفــی اینــک ب
ــد  ــي مي نمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد از  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــي دارد و ی ــي اعتراض ــر کس ــا ه ت
ــي  ــم دارد واال گواه ــاه تقدی ــک م ــرف ی ــي ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش تاری

صــادر خواهــد شــد. 
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آگهي حصر وراثت
خانــم معصومــه موالئــی دارای شــماره شناســنامه  11134 بــه شــرح 
ــی  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 113/242/98ح از ای ــت کالس دادخواس
ــین  ــادروان غالمحس ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
جراحــی بــه شــماره شناســنامه  24 در تاریــخ 96/11/2 در اقامتــگاه دائمــی 
ــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن متوفی/متوفیــه منحصــر  خــود ب

ــه: ــت ب اس
 1-ابوالحســن  جراحی به شماره شناسنامه 7 پدر متوفی 

2-معصومه موالئی  به شــماره شناسنامه 11134 همسر متوفی 
3-ابوالفضل جراحی به شــماره شناسنامه 4020245711 پسر متوفی  

4-عباس جراحی به شــماره شناسنامه 4020569861 پسر متوفی  
5-آرزو جراحــی بــه شــماره شناســنامه 40020070016 دختــر متوفــی اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــي ن ــا هــر کســي اعتراضــي دارد و ی مي نمایــد ت
ــم دارد واال  ــاه تقدی ــک م ــرف ی ــي ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش

گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
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همدان از قطب های اصلی 
دیواره نوردی کشور است

 استان همدان به لحاظ آموزشی و صعودهای حرفه ای از قطب های 
اصلی دیواره نوردی در کشور است.

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی همدان گفت: حاشیه 
برگــزاری دوره های دیواره نوردی در همــدان به خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: دیواره نوردی بسیار سخت و نیازمند تجربه، توان فنی و آمادگی 
باال اســت و افراد شــجاع، با هوش و توانمند می توانند در این رشته 

فعالیت کنند.علیرضا گوهری افزود: همدان از دیرباز مهد پرورش دیواره 
نوردان بزرگ کشــور بوده است و تاکنون نیز صدها صعود را در نقاط 
مختلف انجام داده اند.وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی این 
رشته در همدان گفت: آغاز نشســت آموزشی کارگروه دیواره نوردی 
هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی اســتان همدان با حضور ۴0 

ورزشکار در سالن اجتماعات مجموعه سنگنوردی فرهاد برگزار شد.
گوهری خاطرنشــان کــرد: در این دوره موارد آموزشــی از قبیل ابزار 
شناســی در دیواره نوردی، ارائه مفاهیم اصول اولیه در صعودهای بلند 
دیواره ای، ایمنی و کاستن ضریب خطا در اجرای برنامه ها، مقایسه فنی 

چندین طناب تولیدی شرکت های معتبر دنیا، شناخت تکنولوژی های 
روز دنیا در تولید طناب و تئوری باالکشــی ها در امداد و نجات دیواره 

با استفاده از نرم افزار شاخص vrigger ارایه شد.
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان با بیان اینکه سعید 
عریان پور از مدرســان برجسته دیواره نوردی کشور آموزش این دوره 
را برعهده داشــت اضافه کرد: همچنین در راستای ارتقای سطح فنی و 
تمرینی دیواره نوردان همدان یک دوره صعود در منطقه ســنگنوردی 
کالهک والیی همدان با حضور 2۴ دیواره نورد زیر نظر حسن نجاتیان 

رئیس کارگروه دیواره نوردی این استان برگزار شد. 

اجرای طرح پارک گام در 
شهرستان اسدآباد

 طــرح پــارک گام با هدف نشــاط 
و تندرســتی بانوان با همــکاری هیأت 
همگانی,دوچرخه سواری و روستایی و 
عشایری در شهرســتان اسد آباد برگزار 

شد .
ایــن طرح در پارک شــهید مدنی,پارک 
شهیدرجایی ,جاده اســدآباد تا روستای 
بیاج برگزار و شرکت کنندگان در پارک 
شــهید مدنی و پارک شــهید رجایی به 
ورزش صبحگاهــی پرداختند و مســیر 
میدان دانشگاه شهرســتان را تا روستای 
بیاج پیاده روی کردند در خالل این برنامه 
دوچرخه ســواران این مســیر را رکاب 

زدند .

در خشش بانوان 
کمانداران همدانی در 

جام شهدای تفرش
 در مسابقات تیراندازی با کمان جام 
شهدای تفرش بانوان کمانداران همدانی 

قهرمان شدند.
مسابقات تیراندازی با کمان جام شهدای 
تفرش با حضور۶0 کماندار از استان های 
مرکزی،تهران،البرز،همدان ، قم،خوزستان 

و زنجان به مسافت ۳0 متر برگزار شد.
در این رقابتها در رشــته کامپوند بانوان 
،تینا صالحی ورزشکار نوجوان همدانی 
با حذف همه مدعیــان به مقام قهرمانی 

دست یافت.
در ریکرو بانــوان مهناز قره باغی،فاطمه 
نوروزیــان و الله پورغیاثیان هر ســه از 

همدان به مقام اول تا سوم نایل شدند.
در ریکرو آقایان ،سعید احمدی علوی هم 

به مقام چهارم دست یافت.

برای گرفتن پول از فیفا
 استقاللی ها دست بدامن 

ظریف شدند
 باشــگاه اســتقالل بــرای دریافت 
مطالبات خود از فیفا نامه ای به وزیر امور 

خارجه می فرستد.
به گزارش فــارس، کامران منزوی عضو 
هیأت مدیره باشگاه استقالل اعالم کرد که 
این باشگاه برای دریافت مطالباتش از فیفا 
نامه ای به دفتر محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان ارسال خواهد 
کرد. به دلیل حضور ملی پوشان استقالل 
در جام جهانی این باشگاه از فیفا مطالباتی 
دارد اما به دلیل مسائل مربوط به ترحیم 
نتوانسته  هنوز فدراسیون جهانی فوتبال 
مطالبات باشــگاه های ایرانی را بدهد و 
باشگاه استقالل هم برای گرفتن این پول 
دست یاری به سوی وزارت امور خارجه 

دراز کرده است.

ایران آغاز مدال جهانی 
بسکتبال زنان را کسب 

کرد
 شــادی عبدالوند برای آغاز بار موفق 
شــد به مدال برنز مسابقات مهارت های 
انفرادی جام جهانی بسکتبال هلند دست 
یابد.به گزارش فدراسیون بسکتبال، شادی 
عبدالوند ملی پوش بســکتبال سه به سه 
دختران که در مسابقات جام جهانی هلند 
انفرادی  مهارت هــای  رقابت  در بخش 
آمستردام شــرکت کرده بود، موفق شد 
بعد از بازیکنان تیم های بزرگ و قدرتمند 
فرانسه و ایتالیا به مدال برنز این رقابت ها 

دست پیدا کند.
ایــن برای آغاز بار اســت که یک دختر 
ایرانی در ســطح جهانی موفق به کسب 

چنین مدال ارزشمندی می شود.

 تیــم ملی والیبال ایــران در حالی که یک 
هفته از رقابت های لیگ ملت های جهانی باقی 
مانده اســت صعود خود را به مرحله پایانی 
مســجل کرد و آغــاز تیمی بود کــه روادید 

شیکاگو را دریافت کرد.
هفته چهارم لیگ ملت های جهان دنبال شــد 
و تیم ملی والیبال کشــورمان با اقتدار با غلیه 
بر حریفان یکه تازی خود را در صدر جدول 
تداوم بخشید و به مرحله پایانی لیگ ملت های 

جهان راه یافت.
سروقامتان کشورمان در این رقابت ها نمایش 
خیره کننده ای را داشــتند و تمام کارشناسان 
والیبال جهان را بهت زده کردند در حالی که 
هنوز ۳ بازی تا پایــان مرحله مقدماتی باقی 
مانده است صعود خود را مسجل کردند و به 

عنوان آغاز مسافر آمریکا شدند.
آسمان خراشان جمهوری اسالمی ایران حاال 
بــا کوله باری از تجربه در برابر حریفان ریز و 
درشــت جهانی به عنوان یک قدرت والیبال 
شــناخته می شــود و حریفــان در مصاف با 

ملی پوشان کشورمان خوف عجیبی دارند.
تیــم ملی ایــران چند ســالی اســت که در 
رقابت های لیگ ملت های جهان حضور دارد 
اما امسال متفاوت تر از دوره های قبل حضور 
پررنگی داشــته و مقتدرانه مسابقات را دنبال 
می کننــد. تیم ملی کشــورمان در رقابت های 
امسال از نظر بعد مســافت سختی سال های 
گذشــته را نداشــت که این یک امتیاز ویژه 

محسوب می شود. 
در سال های گذشته پروازهای طوالنی مدت 
به آرژانتین، روسیه و دوباره آمریکا خستگی 
را بر تن بازیکنان دو چندان می کرد و این در 
روند بازی های ایران تأثیر منفی می گذاشــت 
اما امســال این مشــکل وجود نداشــت دو 
هفته بازی ها در چیــن و ژاپن و دو هفته نیز 
میزبانی در ارومیــه و اردبیل راه را برای ملی 
پوشــان هموار کرد از طرف دیگر بار تجربی 
ملی پوشان دو چندان شــد حضور بازیکنان 
ملی پوش در لیگ های معتبر اروپایی عیار آنها 
را باال برده و با ســود بردن از این تجربه تیم 
ملی بازی های روان و قابل قبولی را به نمایش 

می گذارد.
کلوکوویچ ســرمربی صربستانی تیم ملی نیز 
نقش انکارناپذیــری در موفقیت های والیبال 
دارد و حاال پس از والســکوی آرژانتینی این 
مربی صرب یــادگاری نیک از خود بر جای 
گذاشت و با ارائه تاکتیک های مناسب تیم ملی 

را برای موفقیت های بیشتر هدایت می کند.
والیبالیست های کشورمان اکنون به خودباوری 
رســیده اند و دیگر از مصاف با بزرگان جهان 

هراســی ندارند و با کســب تجربه سال های 
گذشته با قدرت و نیروی مضاعف به مصاف 
حریفان می روند و آنها را یکی پس از دیگری 
از سر راه بر می دارند و حاال در والیبال جهان 
به عنوان یک وزنه محسوب می شود و جهان 
والیبال با دیدی محترمانه به والیبال کشورمان 

نگاه می کنند.
ملی پوشان کشورمان تمام دیدارهای خود را 
با پیروزی و اقتدار پشت سر گذاشته است و 
تنها در برابر برزیل یکی از مدعیان قهرمانی با 
بدشانسی شــکت خفیفی را پذیرا شد و اگر 
کمی هوشیارتر عمل می کردیم غلبه بر برزیل 

نیز دور از انتظار نبود.
شــاگردان کوالکوویچ تا پایان هفته چهارم 
تیم های ایتالیا، آرژانتین، چین، ژاپن، آلمان، 
لهستان، روســیه، کانادا، پرتغال و استرالیا  و 
را از پیــش رو برداشــتند و ۳0 امتیاز برای 
خود جمع آوری کردند؛ در حالی که ســایر 
مدعیان جهان هیچ کدام به گرد پای آنها هم 

نرسیدند. 
هفته های زیادی اســت که ایــران در صدر 
ایســتاده و حاال با اعالم فدراســیون جهانی 

صعودش به مرحله نهایی قطعی شده است.
حاال ملی پوشــان پس از مسجل شدن صعود 
به مرحله پایانی که در شیکاگو آمریکا برگزار 
خواهد شد با میدان دادن به جوانان می تواند 
بر بار تجربی خود بیافزاید و با دادن استراحت 
بازیکنــان اصلی و ریــکاوری الزم با قدرت 
مضاعف خود را برای مرحله پایانی آماده کند.
بــا توجه به فرمول قــرار گرفتن تیم ها در 2 
گروه ۳ تیمی در مرحله نهایی به نظر می رسد 
کوالکوویچ نباید خیلی هم تیمش را بی انگیزه 
کنــد. در واقع ایران اگــر بتواند به عنوان تیم 
اول به مرحله نهایی صعــود کند، با حریفان 

آسانتری مواجه خواهد شد.
حضور ملی پوشــانی چون امیر غفور، سعید 
معروف و محمد موسوی در بین برترین های 
والیبال جهان حکایت از قدرت و توان باالی 

والیبال کشورمان دارند. 
بازی های روان و قابل تحســین سرو قامتان 
کشورمان باعث غرور و مباهات ایرانی ها شده 
و حاال توقع عالقه مندان والیبال باال رفته و در 
هیچ مصافی به کمتر از برد قانع نیســتند هر 
چند ایــن روحیه برای اهالی والیبال خوب و 
پسندیده است. اما نباید از واقعیت ها فرار کرد 
زیرا تیم های دیگر جهان نیز تالش می کنند و 
باید همواره به یاد داشته باشیم که ما هنوز در 
جاده پیشــرفت قرار داریم و نباید با یک بار 
صدرنشینی مغرور شویم و باید از ملی پوشان 
کشورمان در حد وسع و توان آنها و امکانات 

کشورمان توقع داشته باشیم.
علی رغم اینکــه والیبال باالترین افتخار را در 
ســال جاری برای ورزش کشــورمان کسب 
کرده و بــا غلبه بر غول هــای والیبال جهان 
راهی تازه را پیش روی خود گشــوده است 
اما متأسفانه رســانه های گفتاری و نوشتاری 
آنطور که شایسته والیبال و ورزش کشورمان 
می باشد به این پروزی ها بها نداده اند در حالی 
کــه والیبال کاری کرده کارســتان و حق آنها 

است که بیشتر از این دیده شوند.
ملی پوشان کشــورمان شب گذشته نیز مقابل 
فرانســه یکی از مدعیان صعود نمایش قابل 
قبولی ارائه داد و نشان داد که هر چه حریفان 
قدر باشند بازی بهتری را به نمایش می گذارد 
و حاال با کوله بــاری از تجربه خود را مهیای 

حضور در شیکاگو می کند.
هفته چهارم ایــن رقابت ها با صدرنشــینی 
مقتدرانه آســمان خراشــان ایران توأم شد و 
ملی پوشان اجازه نزدیک شدن هیچ حریفی را 

به صدر جدول نمی دهند.
یک هفته از این رقابت ها باقی است که جمعه 
هفته جاری برگزار می شــود سپس تیم ملی 
کشورمان راهی صوفیه می شود  تا با تیم های 

بلغارستان، آمریکا وصربستان دیدار کند.
هم اکنــون در جدول رده بنــدی تنها صعود 
ایران مســجل شده اســت  تیم های فرانسه، 
روسیه، برزیل، نیز از بخت باالیی برای صعود 
برخوردار هستند و تقریباً چهره این چهار تیم 
به عالوه تیم میزبــان آمریکا برای حضور در 

مرحله پایانی مسجل شده است.
تیم هایی چون کانادا، لهستان و ایتالیا نیز برای 
قرار گرفتــن در جمع ۶ تیــم پایانی تالش 

می کنند.
قبل از این فقط در سال 20۱۴ ایران با هدایت 
اســلوبودان کواچ توانسته بود به جمع ۶ تیم 
پایانــی راه پیدا کند کــه در آن دوره به مقام 
چهارم رسید. با آمادگی فعلی تیم ملی والیبال 
بعید نیست ستاره های بلندقامت ایران بتوانند 
برای نخســتین بار رفتن روی ســکوی لیگ 

ملت ها را در شیکاگوی آمریکا تجربه کنند.
مرحله نهایی لیگ ملت ها جهان با شــرکت 
پنج تیم اول این مســابقات وامریکا ی میزبان 
از ۱9 تا 2۳ تیرماه در شــهر شــیکاگو امریکا 

برگزار می شود.

صعود زود هنگام 
والیبال ایران

نام باشگاه تراکتورسازی
 تغییر کرد

 مسئوالن باشگاه تراکتورسازی نام این باشگاه را 
تغییر دادند.

باشگاه تراکتورسازی در راستای تغییرات مدیریتی و 
ســاختار اداری این باشگاه در یک تصمیم جالب نام 

این باشگاه را تغییر دادند.
نام این باشــگاه به شــرکت فرهنگی، ورزشــی و 

اقتصادی تراکتور تغییر داده است. 

بازیکن سابق سپیدرود 
به استقالل پیوست

 محمد بلبلی بازیکن ســابق ســپیدرود با قراردادی 
چهارساله رسماً به عضویت تیم فوتبال استقالل در آمد.

بلبلی در پست هافبک تهاجمی بازی می کند و 2۱ سال 
سن دارد. او فصل گذشته در سپیدرود رشت بازی کرده 

است.
گفته می شود، بلبلی با فوالد خوزستان نیز قرارداد داخلی 

به امضا رسانده است.

احمدزاده 
به پرسپولیس پیوست

ــد  ــا عق ــم پرســپولیس ب  بازیکــن ســابق تی
قــراردادی یــک بــار دیگــر بــه ایــن تیــم 

بازگشــت.
فرشــاد احمــدزاده بازیکــن ســابق تیــم فوتبــال 
ــرارداد  ــگاه ق ــور در باش ــا حض ــپولیس ب پرس
ــا  ــاله ب ــه س ــمی س ــورت رس ــه ص ــود را ب خ

ــرد. ــم امضــا ک ــن تی ای
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ماهانه چند گوشی از گردونه خارج می شود
 معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش 
میزان جایگزینی در بدترین حالت ممکن، هم اکنون ماهانه 500 هزار 

گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا می شوند.
امیــر ناظمــی ، در مــورد برنامــه وزارت ارتباطــات بــرای حمایــت 
از کســب و کارهایــی کــه پــس از تحریــم اپــل و گــوگل و حــذف 
ــران خــود را از دســت داده و  ــد، کارب ــای IOS و اندروی از بازاره
ــران  ــد، اظهــار داشــت: حــدود ۱0 درصــد از کارب متضــرر شــده ان
گوشــی های هوشــمند در ایــران از سیســتم عامــل IOS متعلــق بــه 
کمپانــی اپــل اســتفاده می کننــد و حــدود ۳0 تــا ۴0 درصــد درآمــد 
ــه  ــون ب ــران آیف ــن ها از کارب ــن و اپلیکیش ــای آنالی ــب و کاره کس

ــد. ــت می آم دس

حفاری اکتشافی با دستگاه ساخت داخل 
آسان شد

 محققان موفق به تولید دســتگاه حفاری اکتشافی شدند که عالوه 
بــر دارا بودن قابلیت باال در اکتشــاف و اندازه گیری ذخایر معدنی به 
حفاری معادن می پردازد.به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، زمین همواره با دستی بخشنده، داشته های ارزنده اش را به 
ساکنان اش ارزانی داشته، اما زیرین ترین الیه های زمین نیز مملو است 
از گنج های پنهانی که از ســالیان دور، انسان با کشف و استفاده از این 
منابع توانست زندگی بهتری را برای خود رقم بزند. اما دست یاری گر 
فناوری، کمک کرده اســت تا در سال های اخیر با دوری از اتالف و 
بهره بــرداری غیر اصولی این منابع و معادن، کشــف و فرآوری آن به 

خلق ارزش افزوده و اشتغال منجر شود.

خداحافظی با هارددیسک، فالش و دی رم 
با حافظه ای که خواب می رود

 محققان انگلیســی موفق به اختراع نــوع جدیدی از حافظه های 
رایانه ای شــده اند که با اســتفاده از روش های ابتکاری متعدد میزان 

مصرف برق را به حداقل ممکن می رساند.
به گزارش مهر ، پژوهشــگران دانشــگاه لنکســتر می گویند حافظه 
الکترونیکی جدیدی که تولید کرده اند برای راه اندازی نیازی به بوت 
شدن مکرر ندارد و به محض آنکه متوجه شود کاربر در حال استفاده 
از آن نیست به خواب می رود و تنها پس از فراخوانی مصرف برق را 
آغاز می کند.این حافظه به گونه ای طراحی شــده که حتی در فواصل 
لمس دکمه های صفحه کلید توسط کاربر به خواب می رود تا مصرف 

انرژی را به کمترین میزان برساند.

عکس تولد یک سیاره
 از درون حلقه های ستاره جوان

 ستاره شناسان موفق به ثبت تصویری از زایش یک سیاره از درون 
حلقه های متعدد گرد و غبار شده اند که به گرد ستاره ای جوان و تازه 

متولد شده در حال گردش است.
به گزارش مهر ، ســتاره ها در ابتدای شکل گیری خود توسط حلقه 
ای از گرد و غبار و گاز محاصره می شوند که به قرص ما قبل سیاره 

ای شهرت دارد.
این مواد در بسیاری از موارد به یکدیگر می پیوندند که نتیجه آن شکل 
گیری اشیای مختلفی در جهان است. گاهی این مجموعه به سیاره های 
مختلفی مبدل می شــود و گاهی نتیجه امر شکل گیری سیارک های 

کوچک و بزرگ است.

پیام رسان بومی جایگزین هاتگرام می شود
 یکی از مدیران هاتگرام و طالگرام گفت: مطابق با مهلت قانونی 
که تا ۳۱ خردادماه برای فعالیت هاتگرام و طالگرام داشــتیم، سرور 
این پیام رســان ها را خاموش کرده و پیام رسان بومی را جایگزین 

آنها می کنیم.
به گزارش ایسنا ، هاتگرام و تلگرام طالیی دو نسخه فارسی اپلیکیشن 
تلگرام، پس از چندین بار مهلت برای آنکه بتوانند مستقل از پیام رسان 
تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند، از شب گذشته از دسترس کاربران 

خارج شدند.
یکی از مدیران مجموعه ارائه دهنده این پیام رســان ها در گفت, گو 
با خبرنگار مهر، دلیل این اتفاق را رعایت قانون با توجه به مهلتی که 

دستگاه قضائی به این مجموعه داده بود، عنوان کرد.

»زهر مار« در سینما قدس همدان 
روی پرده رفت

 مدیر امور ســینمایی حوزه هنری همدان از اکران 
فیلم سینمایی "زهر مار"در سینما قدس همدان خبرداد 
و گفــت: این فیلم را جــواد رضویان در ژانر کمدی 
ساخته است. سعید شــرفی اظهار داشت: آغاز فیلم 
ســینمایی جواد رضویان با نام »زهرمار« به دنبال نقد 
اجتماعی و بیان تناقضات در فضای سیاسی است تا 

در فرمی کمدی به آنها بپردازد.
وی گفت: این فیلم داســتان رضا دفتردار میانسالی را 
روایت می کند که به تازگی به تهران نقل مکان کرده 
و رهی همکالســی سال های دور خود را می بیند که 
هنوز کینه ای قدیمی از او دارد؛ در شــرایطی که رضا 
تالش می کنــد از او دلجویی کند، رهی دسیســه ای 
طراحی می کند و رضا را در گرفتاری بزرگی اســیر 

می کند.
سیامک انصاری، شــبنم مقدمی، شــقایق فراهانی، 
علیرضا استادی، رضا رویگری، برزو ارجمند و حسین 
محب اهری از هنرپیشه های »زهر مار« هستند.شرفی 
خاطرنشان کرد: عالوه بر »زهرمار« فیلم های »ما همه 
با هم هستیم« و »تگزاس 2« در سینما قدس در حال 
نمایش است.مدیر امور سینمایی حوزه هنری همدان 
گفت: در سینما فلسطین هم »شبی که ماه کامل شد« 
و »سرخپوست« برای عالقه مندان به هنر هفتم اکران 

می شود.

 ویژه برنامه دهه کرامت
 در شهرستان های استان 

برگزار می شود
 سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان همدان از برگزاری ویژه برنامه دهه کرامت در 
همه شهرستان های استان خبر داد به گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان، علی مرادی نور در جلسه شورای هماهنگی 
بزرگداشــت دهه کرامت اظهار کرد: اگر به زندگی و 
هجرت حضرت فاطمــه معصومه )س( دقت کنیم؛ 
شاهد مهرورزی خالصانه و عاشقانه خواهیم بود؛ ما در 
تاریخ فقط یک نمونه از این رفتار فداکارانه خواهری 
بــرای برادر خود داریــم و آن هم عملکرد حضرت 

زینب کبری )س( برای سیدالشهدا )ع( است.
 مرادی نور خاطرنشــان کرد: امســال همدان میزبان 
برگــزاری هفته فرهنگ رضوی خواهد بود و در این 
زمینه از اندیشــه های خالق و ایده های نو استقبال 

می کنیم.
وی بخشــی از برنامه هایی که بــرای هفته فرهنگ 
رضــوی در نظر گرفته شــده، عنوان کــرد و گفت: 
برگزاری جشــن دختران آفتاب، برپایی نمایشــگاه 
هنرهای تجسمی، خوشنویســی و کتاب، عیادت از 
کودکان ســرطانی، همایش ادبی زمزمه خورشید از 

برنامه های هفته فرهنگ رضوی است.
مرادی نور تاکید کرد: نشســت تخصصی کتابخوان 
رضوی، همایش تشــکل های قرآنی و دهه کرامت، 
قصه گویــی رضوی و نمایش فیلم با این موضوع از 
دیگــر برنامه های هفته فرهنگ رضوی اســت که با 
همکاری دستگاه های فرهنگی و هنری استان برگزار 

خواهد شد.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
اســتان همدان هم در این جلسه با بیان اینکه امسال 
دبیرخانه شــورا در ســتاد عالی کانون های مساجد 
تشکیل شده است؛ گفت: شعار برگزاری ویژه برنامه 
های دهه کرامت امسال »خدمت کریمانه، مهربانی به 
رسم اهل بیت)ع(« است.حمیدرضا ناهیدی افزود: دهه 
کرامت از روز پنجشــنبه، ۱۳ تیرماه )اول ذی القعده( 
همزمان با سالروز والدت حضرت معصومه )س( و 
روز دختر با شــعار »حضرت فاطمه معصومه )س(، 

جلوه کرامت و مهربانی« آغاز می شود.
وی ادامه داد: شعار روز دوم مصادف با )۱۴ تیر ماه(، 
»در شــادی اهل بیت )ع( شاد باشیم«، شعار روز سوم 
مصادف با ۱5 تیر ماه »خدمت به مردم، لذت روحی 
نشاط معنوی« و شعار روز چهارم مصادف با ۱۶ تیرماه 

»رونق تولید، شادی و امید« انتخاب شده است.

اون کچله کیه؟
 زمانی در ادوار قبلی مجلس کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مقام 
اصولگرایی شــناخته شده به کواکبیان و اصالح طلبان مجلس سرود: »ای 
سبزتر از بهار بنشین/ ای سرخ تر از انار بنشین/ این سرعت تو غیر مجاز 
اســت/ یک لحظه بزن کنار بنشین« که یکی از اصالح طلبان هم در زمان 
نطق خود این گونه پاسخ دلخوش را داد که بهتر است اگر شعر می خوانیم 

از حافظ و سعدی باشد نه از اشعاری که پشت کامیون می نویسند.
با این وصف شــعر سرودن ها، تعریض ها و بداهه گویی های در این دوره 
مجلس هم وجود داشت که به مثابه طنز آماده و بی دردسری است که اشاره  

به برخی موارد آن خالی از لطف نیست.
همیــن جناب دلخوش در مجلس ایــن دوره خطاب به الهوتی نماینده 
لنگرود سرود: »از دست تو یک ایل به تنگ آمده اند/ هم آدم و جبریل به 
تنگ آمده اند/ من هیچ ولی برادرم الهوتی/ از دســت تو چرچیل به تنگ 

آمده است«.
الهوتی هم در پاسخ گفت: »من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه/ صد 
بار تو را گفتم دلخوش، کم خور دو سه پیمانه« و البته توضیح داد که منظور 

وی »پیمانه بهشتی و الهی« است.
الهوتی بار دیگر در مجلس شعری محلی در مورد کف کردن آب خواند 
که فریادهای »احسنت گویی« و »یا ا...« ناشی از وحشت تصنعی نمایندگان 

به واقع کار را به طنز آماده شبیه کرده بود.
داستان های الهوتی و دلخوش البته در همین جا خاتمه نمی یابد چنان که 
همین جناب دلخوش چاره کار برخی منتقدان ریاســت وقت مجلس را 
به نماینده یکی از شــهرهای تولیدکننده سنگ پایی مرغوب احاله داد و 
در مرتبه دیگری هم ســرود: »باید که قوی و مرد میدان باشیم/ گور پدر 

ترامپ خندان باشیم«.
حجت االسالم نوروزی نماینده رباط کریم یک بار در کمال شگفتی پشت 
تریبون مجلس گفت: »همسر عزیزم آقای الهوتی« که رئیس مجلس سخن 

وی را اصالح کرد و گفت: بد زمانی به یاد همسر خود افتادید.
در این زمینه اگرچه سفر برخی نمایندگان استان خودمان به کشورهایی از 
قبیل تایلند تا ابد قابلیت طنزپردازی و بداهه گویی داشت اما چون خانواده 
اینجا نشســته از خیر آن گذشتیم و چند مورد از مشاعره ها و مطایبه ها و 
طنزهای آماده این دوره مجلس را تقدیم شما کردیم و صدالبته جای شکر 
دارد که دیگر نماینده پر شر و شور استان خودمان به سبب حضور در یکی 
از فراکسیون های حساس فتیله را پایین کشیده بود وگرنه هر از چند وقتی 
یک بار باید شــاهد تخریب برجک شهردار و فرماندار و برخی مقامات 

محلی در انظار عموم می بودیم.
یکــی از نکات انصافاً خنده دار و طنز آماده این دوره مجلس »احســنت 
گویی« هم زمان جمع زیادی از نمایندگان در زمان شعرخوانی یک نماینده 
پشــت تریبون بود که جلوه ای بی نظیر از اتحاد بین طیف های سیاســی 

مختلف مجلس نیز محسوب می شد.
در یک جلســه صحن محبی نیا نماینده شاهین دژ شعر زمستان اخوان 
ثالث را با آب و تاب قرائت کرد و خطاب به روســای قوا »ســالمم را 
تو پاســخ گوی در بگشــای« را با طمأنینه و تامل گذاری تکرار کرد، از 
این هم بگذریم که ایشــان یک مرتبه از شدت عصبانیت پیرامون انجام 
نشــدن اقدامات مقتضی و مناسب در زمینه قاچاق به خودزنی پرداخت 
و گفت: کدام مبارزه ما خودمان قاچاقچی هستیم. )اللهم اجعل عواقب 

امورنا خیرا(
در جلسه ای دیگر، حجت االســالم خدری نماینده بوشهر پشت تریبون 
شعری این گونه خواند: »همه حرف دلم با تو همین است که دوست/ چه 
کنــم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم؟/ عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم/
زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟/گفته بودم که به دریا نزنم دل اما/کو دلی تا 
که به دریا بزنم یا نزنم؟ و فریادهای سایر نمایندگان و تکرار کلمه »بزن« 

»بزن!« جو طنزی عجیب به این لحظات بخشیده بود.
در زمان نطق پورمختار نماینده استان خودمان درگیری شدیدی بین معاون 
پارلمانی وزیر جهاد کشــاورزی با یوسفیان مال نماینده آمل درگرفت و 
کســی چیزی از نطق جناب پورمختار نفهمید، بگذریم از داســتان های 
دنباله دار جناب آزادیخواه بر سر توتال و قراردادهای نفتی یا دعوای جناب 

مفتح و پزشکیان که خود حدیث پر آب چشم دیگریست.
تلفظ برخی کلمــات مانند »اف ای تی اف« یا موزه »لوور« و دانشــگاه 
»سوربن« هم از نکات حاشیه ای این دوره مجلس بود که به حد کافی بدان 

پرداخته شده و در این مقال از آن می گذریم.
در جلســه پرسش از وزیر ارتباطات هم عبدالرضا مصری به عنوان نائب 
رئیس مجلس درحالی که متوجه روشن بودن میکروفون جلوی خود نبود 
از فرد نزدیک خود در مورد شــخصی کــه در مجلس حضور پیدا کرده 
بود سؤال پرسید و گفت: »اون کچله کیه؟« و بدین ترتیب اسکار بهترین 
جمله طنز آماده در این دوره مجلس با اختالف به آقای مصری می رســد 
که یکی از مقامات مظلوم دولتی را در مقام »کچل بالفطره و مشــکوک« 
خطاب قرار داد و پس از ایشان باید جایزه ادبی این دوره مجلس را هم به 
جناب الهوتی نماینده لنگرود تقدیم کرده و البته از تالش های جناب کاظم 

دلخوش در این زمینه کمال قدردانی را به عمل آوریم.
شعبون باُمخ

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

بدانید که خداوند عز و جل و پیامبر او بیزارند از مردی که به زنش زیان وارد می آورد ]و او را 

آزار می رساند[ تا جایی که زن حاضر شود چیزی به او بدهد و طالقش را بگیرد .       
 ثواب األعمال: ص 338 ح 1

■ دوبیتي:
بگوش آوازه ی جان کندن آیو صدای چاوشان مردن آیو  
رفیقان میروند نوبت به نوبت                                              وای آن ساعت که نوبت وامن آیو

باباطاهر

مریم مقدم  «

 شهریور ماه امسال مردم شهر همدان شاهد تجلیل 
شــهروندان برگزیده و  برتر در پیاده راه بوعلی سینا 
خواهند بود . این پیشنهادی بود که از سوی  خبرنگار 
همدان پیام در نشســت خبری اصحاب رســانه با 
شهردار و اعضای شــورای شهر مطرح شد . اغلب 
کارشناسان بر این باورند از آنجا که شهروند برگزیده 
از بین مردم همین شهر انتخاب می شود انتظار می رود 
تجلیــل از آنها نیز در میان مردم باشــد تا انگیزه ای 
باشد برای سال های آتی و برتر بودن جامعه بزرگتری 

از شهروندان ...
 بنا بر تعریف معنای »شهروند برگزیده«؛ این عبارت 
به  شــهروندی اطالق می شود که سرمایه اجتماعی، 
فرهنگی و انسانی در سطح مناطق، محالت و جامعه 
شهری است؛ به طوری که از ارزش ها و هنجارهایی 
چون قانون مداری، اخالق مداری، مشارکت جویی و 
مســئولیت پذیری قابل توجه و معناداری برخوردار 
بوده است و یا خدمات و فعالیت های وی در عرصه 
شهر و شهرنشــینی به مثابه الگویی سازنده و مثبت 
در گســترش و تحکیم اخالق و فرهنگ شهروندی، 
کنش ها و رفتارهای تعاملی شهرنشینان و نیز کیفیت 
بهبود و توسعه زندگی شهری اثر داشته باشد. امسال 
دومین تجربه برگزاری این جشنواره در شهر همدان 

پس از یک توقف ۱0 ساله خواهد بود 
رئیس جشنواره شــهروندان برگزیده در همدان در 
پاسخ به پیشنهاد مطرح شــده اظهار امیدواری کرد 
که این مهم در جشــنواره سال 98 که شهریور ماه به 

ایستگاه پایانی می رسد به انجام خواهد رسید .
 عباس صوفی گفت: برگزاری شــهروندان برگزیده 
می توانــد در توســعه پایــدار با نیاز به مشــارکت 

شهروندان قانون مدار موثر باشد. 
وی در نشست »جشنواره شهروندان برگزیده« اظهار 
کرد: ســال گذشته با وجود نقدهایی که در برگزاری 
این جشــنواره بود فی نفسه اتفاق خوبی افتاد.وی با 
بیــان اینکه برگزاری این جشــنواره موجب آگاهی 
شــهروندان به این موضوع شد که مدیریت شهری 
به شــهروندان عامل به وظیفه شهروندی توجه دارد 
گفت: اعتقاد دارم با اتکا به ظرفیت شــهروندان برتر 
و سرمایه های اجتماعی می توانیم بسیاری از مسائل 

حوزه مدیریت شهری را حل کنیم.
رئیس جشــنواره شهروندان برگزیده در همدان بیان 
کرد: سیاســت های شــهروندی با توجه به رویکرد 
خوب شهروندان می تواند در حوزه شهروندی موثر 
باشد. وی با اشاره به برگزاری دومین سال جشنواره 
افزود: هدف این جشــنواره در ســال دوم، معرفی 
شــهروندان عامل به وظایف شهروندی، شهروندان 
مشــارکت جو و مشــارکت پذیر بــا رعایت اخالق 

شهروندی است.
صوفی با تاکید بر اینکه شهروندان باید متوجه شوند 
که به شهروندان متمایز و برتر در شهر توجه می شود، 
تصریح کرد: این اتفاق می تواند در توســعه پایدار با 

نیاز به مشارکت شهروندان قانون مدار، موثر باشد.
وی با بیان اینکه امســال با استفاده از تجربیات سال 
گذشــته این جشــنواره برگزار می شــود ادامه داد: 
مجموعه مدیریت شهری در کنار اقدامات عمرانی و 
زیرساختی در شهر به موضوعات فرهنگی همچون 
برگزاری این جشــنواره و ایجاد شــورای اجتماعی 
محالت در چهار نقطه توجه داشــته اســت.رئیس 
جشنواره شــهروندان برگزیده در همدان خاطرنشان 
کرد: سه کمیته اطالع رســانی، اجرایی و علمی ذیل 
جشــنواره فعالیت دارند که کمیته اطالع رســانی به 

خوبی کار خود را آغاز کرده است.
وی به آغاز به کار کمیته اجرایی اشاره کرد و یادآور 

شد: کمیته علمی نیز از بیستم تیرماه و با پایان مهلت 
ثبت نام در جشنواره کار خود را آغاز می کند.

صوفــی در انتقــاد از نوع انتخــاب برگزیدگان در 
جشنواره ســال گذشته، اظهار کرد: انتخاب شهروند 
افتخــاری و تقدیر از خانواده مرحوم فرشــچیان با 
توجــه به خدماتش در حوزه درمــان و آموزش در 
همدان اقدام خوبــی بود.وی با بیان اینکه امســال 
انتظار داریم اصحاب رسانه در انتخاب یک شهروند 
افتخاری ما را کمک کنند گفت: باید در شناسایی و 
معرفی افرادی که همدانی نیستند اما خدمات موثری 
در همدان داشــته اند برای انتخاب شهروند افتخاری 
نیز تالش کنیم.رئیس جشــنواره شهروندان برگزیده 
بیان کرد: ردیف اعتبــاری جداگانه برای هر بخش 
این جشنواره در حوزه پشــتیبانی، جوایز، برگزاری 
جشنواره تبلیغات دیده شده و پس از پایان برگزاری 
اطالع رسانی می شود؛ اجرای برنامه مرتبط با جشنواره 
در صدا و سیما هزینه ای نداشته و 70 شب و تا قبل از 

آغاز ماه محرم اجرا می شود.
 ثبت نام 2۸0 نفر برای حضور در جشنواره 
وی با تاکید بر اینکــه کار تبلیغی در این خصوص 
مهمتــر از اجراســت افــزود: تبلیغــات خود یک 
فرهنگ ســازی در برگزاری جشنواره است؛ تاکنون 

280 نفر برای حضور در جشنواره ثبت نام کرده اند.
عضو شــورای سیاستگذاری جشــنواره شهروندان 
برگزیده نیز تصریح کرد: اصحاب رسانه بازوان کمیته 
اطالع رسانی هستند و ورود شهروندان بیشتر به این 

جرگه هدف مشارکت شهروندی را محقق می کند.
کامران گردان الگوسازی را از جمله اهداف برگزاری 
این جشنواره برشمرد و ادامه داد: این مهم با حضور 
بیشتر شهروندان محقق می شود؛ سال گذشته استقبال 
خوبی شد و چهار اســتان دیگر از جمله شیراز نیز 

الگوبرداری کردند.
 »نخستین  جشنواره ایده برتر شهری در 

حوزه گردشگری« 
حسین قراباغی با اشاره به برگزاری »آغاز جشنواره 
ایده برتر شهری در حوزه گردشگری« نیز بیان کرد: 
در این جشــنواره توجه به ایده های نو و خالقانه در 
مباحث گردشگری، تقویت گردشگری شبانه، تبلیغ 
مدرن، تجهیز ســه ورودی شهر، معیارهای تاریخی 

گردشگری و اقتصادی مد نظر است.
وی با بیان اینکه استقبال خوبی از این جشنواره شده 
اســت افزود: مهلت ارســال آثار تا ۱5 خردادماه نیز 

تمدید شــد و 25۴ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید و 
کمیته داوری در حال بررسی آثار است.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری 
شــورای شــهر همدان تصریح کــرد: اختتامیه این 
جشــنواره 2۶ تیرمــاه برگزار می شــود؛ امیدواریم 
ایده های خاص و خالقانه در بحث گردشــگری با 

برگزاری این جشنواره داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه همدان به عنوان شهر گردشگر 
در ایران و حتی جهان معرفی شــده است، ادامه داد: 
بایــد در این حوزه فعالیت داشــته و فعاالن عرصه 
گردشگری را به کار گرفته و از ایده های آنها استفاده 
کنیم.قراباغی با بیان اینکه شهروندانی که در بحث 
احیا، مرمت و بازســازی بافت تاریخی شهر قدم 
بردارند برای ما قابل ارزش هســتند، خاطرنشــان 
کــرد: نبایــد فراموش کنیم هویت شــهر ما با ۴2 
محله قدیمی تعریف شــده که متأسفانه تعدادی از 
آنها با طرح جدید شهری هویت تاریخی و قدیمی 
خود را از دســت داده و باید برای هویت ســازی 

آنها تالش کنیم.
 انتخــاب 10 تا 15 شــهروند برتر در 

جشنواره 
وی با اشاره به تهیه بانک اطالعاتی از شهروندان ثبت 
نام کننده در جشــنواره سال گذشته خاطرنشان کرد: 
سال گذشــته ۶8 نفر به عنوان برگزیدگان جشنواره 
معرفی شدند و امسال بین ۱0 تا ۱5 شهروند برگزیده 

خواهیم داشت.
عضو شــورای سیاستگذاری جشــنواره شهروندان 
برگزیده یادآور شــد: نباید شــهروندان برگزیده را 
رها کنیم و باید در مدیریت شــهری از ظرفیت آنها 
استفاده شود؛ امسال بحث مشارکت شهروندان برتر 

در مدیریت شهری مطرح است.
دیگــر عضو شــورای جشــنواره شــهروندان 
برگزیــده نیــز اظهار کرد: ســال گذشــته ۱۶ 
شــاخص کیفــی و ۱7 شــاخص کمــی برای 
انتخــاب برگزیــدگان در نظــر گرفته شــد و 
مولفه های  از  اجتماعی شــهروندان  مشــارکت 

بود. برگزیده  شهروندان  انتخاب 
حمید بادامی نجــات با بیان اینکه از ۶8 شــهروند 
برگزیده سال گذشته بخشــی شایسته تقدیر بودند، 
گفــت: در برگزیدگان افراد عــادی همچون پاکبان، 
راننده اتوبوس، تاکسیران، ۱2 نفر نمونه در محالت 

و ... داشتیم.

وی با تأکید بر اینکه بخشی از انتقادات به جشنواره 
سال گذشته قابل قبول بود، بیان کرد: سعی بر اصالح 

این موارد در جشنواره امسال شده است.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای شهر 
همدان نیز با اشــاره بــه ایجاد شــورای اجتماعی 
محــالت، افــزود: با نهادینــه کردن این شــورا از 
ظرفیت هــای جوانان، زنان خانه دار، بســیج و... در 
چهار محله استفاده شــده و از نگاه آنها برای کمک 

به مدیریت شهری استفاده می شود.
رضوان سلماسی با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری 
جشــنواره شــهروندان برگزیده نیز همان شهروند 
برگزیده است تصریح کرد: در جشنواره امسال مسئله 
اصلی معرفی افرادی که سرمایه اجتماعی، فرهنگی و 
اثرگذار و اســتفاده از ظرفیت آنها در امور شهری در 

کنار مدیریت شهری است.
وی در انتقــاد به اســتفاده از برگه گالســه در 
تهیه بروشــور با توجه به بحث محیط زیســتی 
و بیلبوردهای فراوان در ســطح شهر، ادامه داد: 
باید شــهروندان از برگزاری این جشنواره مطلع 
شــوند و مجبور به اســتفاده از راه های متفاوت 

هستیم. اطالع رسانی  برای 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان نیز خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست گذاری 
شورا و دستور شهردار مقرر شد برنامه های سازمان 

متمرکز بر برگزاری جشنواره باشد.
 برگــزاری اختتامیه جشــنواره در روز 

همدان
سعید خوشبخت شعار جشنواره امسال را »همدان؛ 
شهر برتر با شهروندان برتر« دانست و یادآور شد: این 
جشنواره با هدف شناسایی، معرفی و برجسته سازی 
سرمایه های اجتماعی و فرهنگی شهر همدان برگزار 

می شود.
وی بــا بیان اینکه اختتامیه جشــنواره در روز و 
هفته همدان برگزار می شــود، اظهار کرد: مالک 
به  برتر، شــهروندان عامل  انتخاب شــهروندان 
وظایف شــهروندی در 9 شــاخص است.رئیس 
اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشگری  کمیسیون 
شورای شــهر همدان نیز گفت: برای الگوسازی 
نیاز اســت مطالب مرتبط با شهروندان برگزیده 
را پیگیری و جاری کنیم. گفتنی اســت در پایان 
با طراحی بهمن  جلســه از پوســتر جشــنواره 

زریری رونمایی شد.

تا 20 تیر فرصت ثبت نام در جشنواره است 

تجلیل از شهروندان برگزیده 
در پیاده راه همدان


