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همدان را کوچك نكنیم
 رويــداد 2018 براي همدان فرصت 
بسيار مغتنمي است تا بتوانيم ظرفيت ها 
و توانمندي هاي پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران زمين را در تمامي زمينه ها از جمله 
فرهنگي، اجتماعــي و اقتصادي به رخ 
جهانيان بكشــيم و به درستي عظمت و 
بزرگي اين اســتان كه بــه بلنداي الوند 

هميشه سرافراز است را نشان دهيم.
ولي ايــن فرصت در عين حال مي تواند 
يك تهديد بســيار جدي نيز براي استان 
باشــد وآن در صورتي است كه اهداف 
»همــدان 2018« محقق نشــود و بلكه 
نتيجه عكــس نيز بگيريم.در شــرايطي 
كه »تبريز 2018« پايتخت گردشــگري 

كشورهاي اسالمي...

یادداشت شهرستان
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نمایندگان به وظایف 
قانونی خود عمل کنند

 همه  مــا می دانيم كه بر اســاس قانون 
اساســی، وضع قانون و نظــارت بر اجرای 
آن، از طريق تحقيق و تفحص دو وظيفه ی 
نمايندگان در مجلس اســت، و لذا دخالت 
نمايندگان در امور اجرايی وجاهت قانونی 
ندارد و نماينــدگان نبايد در امور اجرايی و 
از جمله عزل و نصب افراد دخالت نمايند و 
بنابراين مردم هم نبايد چنين درخواست هايی 
از آنان داشته باشند.اما متاسفانه آنچه در اين 
روزها شــاهد هســتيم دخالت نمايندگان 
در امور اجرايــی، از عزل و نصب و تعيين 
خط و مشی سليقه ای برای روسای ادارات، 
به چينش مديران و كارمندان سطوح پايين 

رسيده است...
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بيش از سی  
ميليون نفر
 فيلتر تلگرام را 
دور می زنند

جانشين سفير برزيل در همدان:

پس از ميليون ها سال 
عليصدر هيجان انگيز است

والدت حضرت معصومه )س( را 
تبريک ميگوييم

فرماندار تويسرکان:

پيوندک ها 
به بار نشستند 

■ سرشاخه کاري درخت هاي گردو مهم ترين اقدام کشاورزي 
تويسرکان است که با همراهي مردم روبرو شد

به مناسبت روز دختر 

دختران امروز دغدغه آینده را دارند

رئيس اتاق بازرگانی استان:

همدان
دررینگ گردشگری
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نظارتي بر بازار ميوه و تره بار هست؟

گیالس؛ گرانترین میوه
 رئيــس اتحاديه ميوه و تره بار همدان كمبود ميوه در بازار را علت 
گرانی ميوه دانســت و گفت: در پی سرمازدگی پايان فروردين امسال 
دچار كمبوده ميوه در كشور شده ايم كه اين مسأله باعث افزايش 40 تا 

50 درصدی قيمت ميوه شده است.
رضا البرزی با بيان اينكه روز گذشــته گيالس گرانترين ميوه در بازار 
همدان بوده است، اظهار كرد: امسال به علت سرمازدگی سردرختی در 
كشور كم است و همين موضوع باعث كمبود ميوه در بازار شده است.

وی با اشــاره به افزايش قيمت خيار در بازار، يادآور شد: سال گذشته 
كشاورزان با قيمت نازلی محصول خود را فروخته و متضرر شدند به 
همين علت امسال كمتر خيار كشت شده است اما با وارد شدن خيار 

از ساير استان ها قيمت كاهش می  يابد.
البــرزی در گفت وگو با ايســنا، بــا تأكيد بر اينكه بايد كشــت 
محصوالت كشــاورزی بــا برنامه ريزی صــورت بگيرد، افزود: 
بايد سياســتی برای كشــاورزان انديشيده شــود تا دارای صرفه 
اقتصادی باشــد و كشــاورز به كشــت خود ادامه دهد اين در 
حاليست كه سال گذشــته كشاورزان زيادی به علت پايين بودن 

قيمت ها دچار ضرر و زيان شــدند و امسال كشت نكردند.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با اشــاره به واردات ميوه از ساير 
استان ها، ادامه داد: به طور مرتب ميوه وارد استان می شود به طوريكه از 
شمال غربی كشور شليل و هلو وارد شده اما به علت كاهش كشت و 
خسارت وارد شده به باغات قيمت ها نسبت به سال گذشته 40 تا 50 
درصد گرانتر شده است. وی با تأكيد بر اينكه با وارد شدن هندوانه 
همدان به بازار قيمت اين محصول نيز شكســته خواهد شد، اظهار 
كرد: به علت كمبود ســردرختی در بازار تقاضــا برای هندوانه و 
خربزه بيشــتر شــده و با افزايش تقاضا قيمت هندوانه نيز افزايش 
يافته است. البرزی با اشاره به اينكه ميوه های همدان از جمله زردآلو، 
شــليل و آلبالو وارد بازار شده اســت، تصريح كرد: واردات ميوه های 
خارجی به علت نوسان قيمت دالر كمتر شده به طوريكه فقط آناناس، 

موز و انبه وارد شده و واردات بقيه ميوه ها به صفر رسيده است.
وی درباره قيمت سبزی و صيفی جات در بازار همدان نيز يادآور شد: 
سبزی كاری های زيادی در اطراف شهر همدان وجود دارد و سبزی با 

كيفيت و قيمت مناسب وارد بازار می شود.

1- تغيير 2 مديركل اســتان قطعي شده است. گفته مي شود گزينه هاي 
جايگزيــن بــزودي معرفي خواهند شــد. گويا يكــي از گزينه هاي 
جايگزيــن، بومي خواهد بود. گفتني اســت در هفته هاي اخير تغيير 

مديركل ورزش وجوانان و فرهنگ و ارشاد مطرح شده است.
2- كارگروه فرهنگ و رســانه احيا مي شود. گفته مي شود استاندار 
دســتور فعال سازي اين كارگروه ها را صادر كرده است. اين دستور 
در نشســت هيأت مديره خانــه مطبوعات با اســتاندار، به معاون 
سياســي ابالغ شده است. گفتني اســت كارگروه مذكور در دولت 
دوازدهم و با رفتن الهي تبار به بهانه فعاليت شــوراي اطالع رساني، 

تعطيل شده بود.
3- اختــالل در فعاليت هــاي روزانه مردم با قطعي هــاي مكرر برق 
موجب نارضايتي شــده اســت. گويا اين قطعي ها كه اجتناب ناپذير 
است، در برخي از حوزه ها، علي رغم گفته هاي مسئوالن مبني بر ايجاد 
زيرساخت هاي الزم، موجب كاهش خدمات شده است. گفته مي شود 
اختالالت شــبكه هاي تلفن همراه و دسترســي به اينترنت از جمله 
مواردي است كه با قطعي برق ايجاد شده است. گفتني است دولت و 
وزارت نيرو صرفه جويي و مديريت در مصرف از سوي شهروندان را 

در دستور كار قرار داده است.

همدان را کوچك نكنیم
فيض ا... مظفرپور «

 رويداد 2018 براي همدان فرصت بســيار مغتنمي اســت تا 
بتوانيــم ظرفيت هــا و توانمندي هــاي پايتخت تاريــخ و تمدن 
ايران زميــن را در تمامي زمينه ها از جملــه فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي به رخ جهانيان بكشــيم و به درســتي عظمت و بزرگي 
اين استان كه به بلنداي الوند هميشه سرافراز است را نشان دهيم.
ولي اين فرصت در عين حال مي تواند يك تهديد بسيار جدي نيز 
براي استان باشد وآن در صورتي است كه اهداف »همدان 2018« 

محقق نشود و بلكه نتيجه عكس نيز بگيريم.
در شــرايطي كه »تبريز 2018« پايتخت گردشــگري كشورهاي 
اسالمي با تمامي توان و ظرفيت به ميدان آمده و به اذعان همگان 
در زمينه معرفي شهر تبريز مســئوالن و مردم آن ديار با حمايت 
پايتخت نشــينان و مسئوالن كشوري ســنگ تمام گذاشته اند ولي 
»همدان 2018« پايتخت گردشــگري كشورهاي آسيايي نتوانسته 
آنچه كه شايسته و بايسته ديار همه دانايان است، بدرخشد. نمونه 
بــارز اين ضعف ها روز پنجشــنبه با برگزاري اجالس ســفرا و 
نمايندگان كشورهاي آسيايي شــاهدي بر صدق ادعاي كم كاري 
مسئوالن است. اين روزها جام جهاني فوتبال 2018 نيز در كشور 
همسايه، روســيه در حال برگزاري اســت و به روزهاي پاياني 
خود نزديك مي شــود. در طول يك ماهه برگــزاري جام جهاني 
فوتبال شــاهد گل نزدن هاي برخــي تيم ها بوديم كه منجر به گل 
خوردن های آنها مي شــد و باالتر از آن در اين جام جهاني شاهد 
بيشــترين گل به خودي ها از طرف بازيكنان كشورها بوده ايم كه 

منجر به باخت و حذف تيم هاي آنان از مسابقه شده است.
در فوتبال اين جمله معروف است كه اگر گل نزني، گل مي خوري 

و اگر از فرصت ها استفاده نكني، تهديدي عليه  خواهد شد.
اوضــاع و احوال اين روزهــاي »همدان 2018« بي شــباهت به 
بازي هاي جام جهاني فوتبال نيست؛ زيرا كه مسئوالن همداني در 
شرايطي كه مي توانســتند گل هاي زيادي را وارد دروازه حريفان 
نمايند، در حال خوردن گل هاي زياد هســتند و بدتر اينكه بيشتر 
اين گل ها از نوع گل به خودي هستند كه موجبات حذف همدان 

از جمع رقباي فرهنگي و اقتصادي هستند. 
سال هاست اين شهر درگير موضوعي به نام »كالن شهر« است كه 
آيا همدان ظرفيت كالن شهر شدن را داراست يا نه و اين موضوع 
به چالش بين موافقان و مخالفان تبديل شــده اســت و حتي اين 
موضوع در شعار تبليغاتي برخي كانديداهاي نمايندگي و شوراي 

شهر همدان نيز بروز و ظهور داشته است.
امــا آنچه كــه در واقعيت امــر براي مردم شــريف همدان قابل 
برداشت است، اين مســأله است كه استان همدان و شهر همدان 
به عنوان اولين پايتخت جهان ظرفيت بزرگ شدن و كالن شهري 
را دارد ولي مســئوالن جزءنگر اين استان و شهر توان و ظرفيت 
بزرگي همــدان را ندارند و اين ممكن اســت به داليل مختلف 
باشــد. از جمله وجود مديران غيربومي كه دلســوزي الزم را در 
اين خصوص ندارند و يا مســئوالن ضعيفي كه دور خود حصار 
كشــيده اند تا كسي با آنان كاري نداشته باشند و در حفظ جايگاه 
و موقعيت خويش هستند. مديران سالخورده اي كه محافظه كاري 
جزء طبيعت آنان شده است و همواره به وضعيت موجود راضي 

هستند و به وضعيت مطلوب فكر نمي كنند.
تا وقتي مديران جوان و جســور كه قدرت ريسك بااليي دارند و 
مديران كالن نگر كه افق هاي ديد بيشــتري دارند در همدان حاكم 
نباشند و به قول معروف انتصاب ها بر اساس شايسته ساالري و با 
در نظــر گرفتن در مالك تعهد و تخصص انجام نگيرد و مديران 
ضعيف بر اســاس تعلقات گروهي و حزبي و بدتر از آن رابطه به 
جاي ضابطه بر ســر كار بيايند، استان همدان روي خوش توسعه 

همه جانبه را نخواهد ديد. 
در اين ميان نمايندگان اســتان همدان نيز بســيار مقصرند؛ زيرا 
كه آنان نيز در تثبيت مديريت ها و يا انتصاب ها در اســتان نقش 
داشــته اند و بدون توجه به خواســته مردم شــريف استان براي 
تغييرات مناســب در حوزه مديريتي اين وضع نابسامان را براي 
حوزه مديريتي همــدان رقم زده اند و حال اين ضعف ها همزمان 
با رويداد 2018 نيز در حال رونمايي است.به جاي نقش نظارتي 
در پي انتصاب گزينه هاي هدفمند خود هســتند! و اين بي توجهي 
مسئوالن كشوري به همايش سفرا حضور تنها 48 نماينده از 140 
مدعو همايش پنجشنبه گذشته نشــان خوبي از ضعف مسئوالن 
اســتاني و كم كاري نمايندگان استان در نظارت بر كارهاست كه 

عملكرد مسئوالن حتي مورد نقد سفير مالزي قرار مي گيرد.
در خبرها آمده بود كه ســفير كشور اسالمي توسعه يافته مالزي از 
وضعيت كشــور و استان در مقايســه با مالزي انتقاد كرده است؛ 
زيرا كه كشــور بزرگ ايران ظرفيت هاي بســيار بزرگي از مالزي 
دارد كــه در صورت مديريت صحيح و بهره برداري درســت از 
همه آن ظرفيت ها، كشــورمان مي تواند در شاخص هاي توسعه از 
كشــورهايي نظير مالزي و كره جنوبي جلوتر بيفتد و خود استان 
همدان با 1800 جاذبه گردشــگري اگر در ايــن زمينه اقدامات 
مؤثري انجام دهد، مي تواند به اندازه كشور مالزي گردگشر جذب 
كند و اين استان را به تمام دنيا معرفي نمايد و اين مستلزم همت 

بلند مسئوالن است.

ضرورت مقابله با مفسدان اقتصادی

 امام جمعه همدان با تأكيد بر لزوم مقابله با مفســدان اقتصادی و بيان اين مطلب كه 
بايد با بصيرت و وحدت در راه اعتالی كشور تالش كنيم، گفت: نبايد به دست خودمان 

به مشكالت بيافزاييم.
بــه گزارش فارس ، آيــت ا...  غياث الدين طه محمدی در خطبه های عبادیـ  سياســی 
نماز جمعه همدان با بيان اينكه نامگذاری ايام والدت حضرت معصومه)س( تا والدت 
حضرت رضا)ع( به عنوان دهه كرامت يك حسن انتخاب بود، اظهار كرد: كريم بودن از 

اصلی ترين صفات اهل بيت)ع( است.
وی با بيان اينكه مومن ســهل المعامله، سهل االخذ، سهل الرضا و سهل االعطاست، گفت: 

اينها نشانه كريم بودن انسان است كه بايد خود را به اين صفات آراسته كنيم.
امام جمعه همدان در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به اينكه مردم ما بايد با آگاهی 
كامل در برابر فتنه های داخلی و خارجی بايســتند، افزود: آمريكا، آل ســعود، منافقان و 

پياده نظام آنها هر روز يك توطئه جديد عليه كشور ساز می كنند كه بايد هوشيار بود.
وی ادامه داد: كار دشمن چيزی جز دشمنی نيست به همين دليل مردم بايد بصير باشند 
تا قربانی فتنه ها نشــوند، اينكه می خواهند وانمود كنند هر روز اغتشــاش اســت پس 

جمهوری اسالمی مشكل دارد اشتباه است، آنها از قدرت نظام چيزی نمی دانند.
طه محمدی با اشــاره به اينكه نبايد به دســت خودمان به مشــكالت بيافزاييم، بر لزوم 
مقابله با مفسدان اقتصادی و سوء استفاده كنندگان تأكيد كرد و ادامه داد: 3 هزار و 700 
شــكايت برای واردكنندگان خودرو و موبايل طرح شــده است كه به نظر می رسد اينها 

سيرايی ندارند.
وی با بيان اينكه دشمن كاری از پيش نخواهد برد، گفت: امروز جريان مقاومت درعا را 

آزاد كرده و ملت يمن هم دارند پيروز می شوند كه همه اينها به فضل خداست.
امام جمعه همدان با بيان اينكه دشــمن در جنــگ اقتصادی هم كاری از پيش نمی برد، 
مقابله با اين توطئه را در گرو توجه به اقتصاد مقاومتی و حمايت از كاالی ايرانی دانست.

وی با اشاره به اينكه اگر به سبب گرما كمبودی در آب يا برق وجود دارد مسئله حادی 
نيست، از مردم خواست در اين زمينه همكاری كنند.

طه محمدی با بيان اينكه امروز روز وحدت دولت، ســپاه و ارتش است، اظهار كرد: اگر 
اتحاد، برادری و وفاق را حفظ كنيم دشــمن كاری از پيش نمی برد؛ ضمن اينكه كشور 

ما كشوری غنی و دارای منابع است و می توان از اين ظرفيت ها برای توسعه بهره برد.

آگهي تجدید مناقصه عمومي                                                       )نوبت اول(
ـــد.  ـــذار نماي ـــت واگ ـــد صالحي ـــكار واج ـــه پيمان ـــي ب ـــه عموم ـــق مناقص ـــر را از طري ـــدول زي ـــدرج در ج ـــروژه من ـــر دارد پ ـــدان در نظ ـــتان هم ـــي اس ـــهركهاي صنعت ـــركت ش ش
ـــامانه  ـــه س ـــناد ب ـــد اس ـــراي خري ـــا 97/04/26( ب ـــدت 2روزكاري )ت ـــه م ـــي دوم ب ـــخ درج آگه ـــد از تاري ـــي آي ـــل م ـــوت بعم ـــت، دع ـــنهاددهندگان داراي صالحي ـــذا از پيش ل

ـــد. ـــه نمايي ـــه آدرس www.setadiran.ir مراجع ـــتاد( ب ـــت )س ـــي دول ـــداركات الكترونيك ت

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان همدان

خالصه شرایط شرکت در مناقصه :
به  )ستاد(  دولت  الكترونيكي  تدارکات  سامانه  درگاه  طريق  از  ها  پاکت  بازگشايي  و  گران  مناقصه  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  ازدريافت  مناقصه  برگزاري  مراحل  کليه 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد . آدرس 
نوع تضمين شرکت در مناقصه: به استثناء تضمين هاي معتبر موضوع آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي ، هيچگونه سند و اوراق ديگري از قبيل چك عادي و بين بانكي و سفته و ..... 

بابت سپرده شرکت در مناقصه مورد قبول  نمي باشد و در صورت عدم رعايت ، پيشنهاد رد مي شود  . 
درصورت واريز نقدي سپرده شرکت در مناقصه ، حساب به شماره 4101107953180851 بنام شرکت شهرکهاي صنعتي استان همدان نزد بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران معرفي مي 

شود.
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشائي پاکات مناقصه با ارائه معرفينامه کتبي، آزاد است .  

ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است .
براي کسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي  8 – 38235806 – 081  امور قراردادها تماس حاصل فرمائيد .

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه
دفتر ثبت نام: 38217368-32511633 -081

برآورد اوليهنام پروژه
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ت پ
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مورد نياز

فهرست بهاي 
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مبلغ فروش 
اسناد 
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آخرين 
مهلت 
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اسناد 

تاريخ 
بازگشايي 

اسناد
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 اين استان در رينگ نخست گردشگری 
كشــور نيســت بنابراين راهنمايان تورها، 
همدان را در ليســت مسافرتی گردشگران 

خارجی قرار نمی دهند.
رئيــس اتاق بازرگانی همدان در نشســت 
با سفرای كشــورهای خارجی مقيم ايران 
اظهــار داشــت: مــدت زمــان اقامت در 
ســفرهای خارجی پنج تا 10 روز است كه 
هر چه زمان آن افزايش می يابد استان های 
بيشتری به عنوان مقصد گردشگری انتخاب 

می شوند.
بــه گزارش ايرنــا، علی اصغر زبردســت 
اضافه كرد: حتی در صورتی كه يك مسافر 
خارجی 10 روز قصد گردش و اقامت در 
ايران را داشــته باشد به علت قرار نداشتن 
همــدان در رينگ گردشــگری كشــور، 
اسم اين اســتان در فهرســت مقصدهای 

گردشگری وی قرار نمی گيرد.
رئيس اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت: 
برای قرار دادن اين اســتان در رينگ اول 
گردشگری كشــور، بايد هزينه تبليغاتی و 

مالی زيادی صورت گيرد.
زبردست با بيان اينكه بسياری از سفارتخانه 
های ايران شناختی از همدان ندارند، گفت: 
بايد كتابچه و بروشورهايی حاوی ظرفيت 

های گردشگری اين استان تهيه و در اختيار 
سفارتخانه ها قرار گيرد تا افرادی كه به اين 
مكان ها مراجعه می كنند، اطالعات الزم را 

دريافت كنند.
وی افــزود: بــه تازگی با همــت يكی از 
ســازمان هــا كتابچــه ای 15 جلــدی به 
سفارتخانه های ايران ارسال شده است كه 
مسئوالن سفارت عنوان كردند كه اين كار 

برای نخستين بار صورت می گيرد.
رئيس اتــاق بازرگانی همــدان بيان كرد: 
همزمان با روز بزرگداشــت ابوعلی سينا و 
روز پزشك، همايش طب سنتی به ميزبانی 

علوم پزشكی برگزار می شود.
اينكه دانشمندان بزرگ  بيان  با  زبردســت 
جهان در همايش طب ســنتی حضور می 
يابند، افزود: همزمان با اين آيين نمايشگاه 

سراميك و سفال آســيا و نمايشگاه صنايع 
دســتی كشــور نيز در همدان گشايش می 

يابد.
وی گفت: برای حضور در اين نمايشــگاه، 
از روســای اتاق های بازرگانی چند كشور 
به همراه مســئوالن ملی و روســای اتاق 
بازرگانی ايران دعوت به عمل آمده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان در نشست باسفرای خارجی درهمدان:

همدان در رینگ گردشگری کشور نیست

 عضو ارشــد شــورای فقهــی بانك 
مركزی ايــران با بيان اينكــه غيرواقعی 
بــودن معامالت از مهمترين مشــكالت 
بانكــداری ايران در ســال های مختلف 
معامالت  ريشــه  گفــت:  اســت،  بوده 
صــوری و غير واقعــی در عدم آموزش 
صحيح كاركنان نظام بانكی و مشــتريان 

نظام بانكی است.
حجــت االســالم عباس موســويان در 
همايش روحانيون مبلغ در همدان با بيان 
اينكه ربا جزو بزرگتريــن گناهان كبيره 
است، اظهار كرد: منطق بانكداری بدون 
ربا برابر اســت با معرفی معامالتی كه بر 

اساس شريعت اسالمی باشد.
وی بــا بيــان اينكــه در ســال 62 قانــون 
عمليــات بانكــی بــدون ربــا بــه مجلــس 
رفــت و تصويــب شــد، ادامــه داد: ايــن 
ــرا  ــه اج ــال 63 ب ــدای س ــون از ابت قان

درآمــد.
ــك  ــی بان ــورای فقه ــد ش ــو ارش عض
مركــزی ايــران تفــاوت بانكــداری ايران 
بــا ســاير كشــورها را وجــود بانكــداری 
ــوی  ــار بانكــداری رب ــا در كن ــدون رب ب

عنــوان كــرد و افــزود: در عربســتان 
ــا و 80  ــدون رب ــا ب ــد بانك ه 20 درص

ــتند. ــوی هس درصــد رب
ــه  ــا اشــاره ب ــارس وی ب ــه گــزارش ف ب
ــی)ره( در  ــام خمين ــرت ام ــه حض اينك
ــود  ــكاری و وج ــازه هم ــال 62 اج س
ــای  ــار بانك ه ــوی در كن ــای رب بانك ه
ــی  ــت: تحول ــد، گف ــا را ندادن ــدون رب ب
داد  رخ  ايــران  بانكــداری  در  كــه 
ــز دارای  ــود امــا اجــرای آن ني ــزرگ ب ب

ــت. ــكالتی اس مش
موســويان با بيان اينكه بانكداری در 34 
سال مقام اجرا مشكالت و مسائلی را به 
وجود آورده است، افزود: مراجع امروزه 
در اصــل بانكداری بدون ربا مشــكلی 

ندارند.
وی بــا اشــاره بــه اينكــه بانكــداری 
ــكلی  ــذ مش ــر روی كاغ ــا ب ــدون رب ب
ــكل  ــن مش ــرا چندي ــا در اج ــدارد ام ن
ــه  ــورد توج ــد م ــه باي ــی دارد ك اساس
و  اوليــن  داد:  ادامــه  گيــرد،  قــرار 
مهم تريــن مشــكلی كــه مراجــع مطــرح 
ــوری و  ــالت ص ــث معام ــد بح می كنن

ــت. ــی اس ــر واقع غي
بانك  فقهــی  شــورای  ارشــد  عضــو 
مركزی ايــران با بيان اينكــه غيرواقعی 
بــودن معامالت از مهمترين مشــكالت 
بانكــداری ايران در ســال های مختلف 
بوده اســت، اظهار كرد: ريشه معامالت 
صــوری و غير واقعــی در عدم آموزش 
صحيح كاركنان نظام بانكی و مشــتريان 

نظام بانكی است.
مــردم  اگــر  اينكــه  بيــان  بــا  وی 
را  الزم  آموزش هــای  كاركنــان  و 
فراگيرنــد صــوری بــودن معامــالت 
خاطرنشــان  يافــت،  خواهــد  پايــان 
ــد  ــع تقلي ــه مراج ــن دغدغ ــرد: دومي ك
ــزام  ــا وجــه الت ــدون رب در بانكــداری ب

يــا جريمــه تاخيــر اســت.
برخــی  اينكــه  بيــان  بــا  موســويان 
از مراجــع تقليــد جريمــه تاخيــر را 
مصــداق بــا ربــا می داننــد، تصريــح 
وام  وقتــی  ربــوی  بانك هــای  كــرد: 
ــرد را از  ــره ديرك ــد به ــت می كن پرداخ

می كننــد. دريافــت  مشــتری 

مديرکل اداره دامپزشکی 
همدان:

مورد مشكوکی از تب 
کریمه کنگو در همدان 

گزارش نشده است
 مديــركل اداره دامپزشــكی اســتان 
همــدان با بيان اينكه مــورد جديدی از 
تب كريمه كنگو در همدان گزارش نشده 
اســت، گفت: مردم نذورات خود را زير 

نظر اداره دامپزشكی ذبح كنند.
با  در گفت وگو  محمودرضــا رســولی 
فارس با اشاره به مشاهده موردی از تب 
كريمه كنگو طی دو ماه اخير در شهرستان 
مالير، اظهار كرد: خوشبختانه پس از آن 
ماجرا  شاهد موردی از تب كريمه كنگو 

نبوده ايم.
وی با بيان اينكه گاهی موارد مشــكوكی 
گزارش و بررســی ها صــورت می گيرد 
امــا از آن زمان تاكنون مورد مشــكوكی 
گزارش نشــده اســت، گفــت: در تب 
همولوژی كريمه كنگــو وقتی هوا گرم 
اســت ناقلين بيماری يعنــی كنه ها فعال 
هســتند بنابراين بايد نســبت به رعايت 

اصولی اقدام شود.
مديركل اداره دامپزشكی استان همدان با 
اشــاره به رعايت نكات الزم در مصرف 
گوشــت، خاطرنشان كرد: شــهروندان 
حتمًا گوشت را از مراكز مجاز تهيه كنند.

وی بــا تاكيد به اينكه دام در كشــتارگاه 
ذبح و از كشــتار غيرمجــاز جلوگيری 
شــود، افــزود: بايد تمام گوشــت های 
كشــتارگاه های اســتان پيش سرد را طی 

كند.
رســولی با اشــاره به اينكه اگــر مردم 
نذوراتــی دارند حتما با شــماره 1512 
ادارات دامپزشــكی، بازرســان ما را در 
جريان بگذارند، گفت: گوشــت دام های 
قربانی بايد حتمًا 24 ســاعت در يخچال 

نگهداری شود.
وی بــا توصيه به دامــداران، بيان كرد: 
بيماری از طريق كنه منتقل می شــود كه 
در دام عالمت خاصی نــدارد، تنها در 
انسان عالمت شــديد و كشنده ای دارد 
كه بايــد دامداران از دســتكاری كنه ها 
خودداری كنند و در صورت مشــاهده 
كنه روی دام با دامپزشكی تماس گيرند 

و اقدام به سم پاشی كنند.
مديركل اداره دامپزشــكی استان همدان 
بــا تاكيد به اينكه اگر موارد مشــكوكی 
از بيماری مشــاهده شد با شماره 1512 
اداره دامپزشــكی در ميــان بگذارنــد، 
افــزود: خريــد و فــروش دام حتما با 
اداره دامپزشــكی باشــد كه  هماهنگی 
معاينات و آزمايش های الزم اتفاق افتد.

در همايش روحانيون مبلغ در همدان عنوان شد

معامالت بانكداری واقعي نيست
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گرما، دام ها را کم خوراک و ضعیف می کند
 فصل گرما و گرمازدگي سبب كاهش مصرف خوراك دام ها و در نتيجه ضعف 
جسماني می شود به ويژه دام هاي جوان در معرض خطر ابتال به بيماري هاي مسري 

قرار مي گيرند.
ــه اينكــه فصــل  ــا توجــه ب ــد گفــت: ب رئيــس اداره دامپزشــكی شهرســتان نهاون
گرمــا باعــث فعــال شــدن و ازديــاد حشــرات از جملــه كنــه، پشــه، مگس و ســاير 
حشــرات مــوذی شــده و بســياری از بيماری هــای دامــی مشــترك و غيرمشــترك 
خونريزی دهنــده  تــب  تب مالــت،  ميــاز،  لمپی اســكين،  بروســلوز،  نظيــر 

ــه  كريمــه- كنگــو و ســالك توســط ايــن حشــرات منتقــل می شــوند بنابرايــن ب
دامــداران توصيــه می شــود ضمــن فراهــم كــردن شــرايط محيطــی مناســب بــرای 

ــد. ــدام كنن ــگاه نگهــداری دام اق ــه سم پاشــی جاي دام، نســبت ب
به گزارش ايســنا، حيدر سلگی با اشــاره به اينكه كود دامداری ها بايد در فواصل 
زمانی مناســب با هدف جلوگيری از تخم ريزی حشــرات تخليه شود، اظهار كرد: 
دسترسي آسان و دائم دام ها به آب با رعايت كردن فضاي كافي آبخوري برای دام ها 
و ايجاد ســايه در محل آبخوري ها، ايجاد استراحتگاه مناسب و سايه به اندازه كافي 
براي تمام دام ها، ايجاد قرنطينه براي دام هاي بيمار و جديدالورود از نكات ضروری 

است كه دامداران بايد توجه ويژه داشته باشند.

ســلگی خاطرنشــان كرد: در فصول گرم ســال و با افزايش فعاليت كنه های ناقل 
عامل بيماری تب كريمه- كنگو احتمال بروز اين بيماری در انســان افزايش می يابد 
بنابراين با اقدامات خودمراقبتی مانند خريد گوشت دارای مهر و ليبل دامپزشكی از 
منابع مطمئن، نگهداری گوشــت در دمای يخچال)4-0 درجه( قبل از خورد كردن 
به مدت 24 ســاعت، عدم تماس با كنه ها و كشتار دام در كشتارگاه های بهداشتی با 
رعايت اصول بهداشت فردی، می توان از بروز بيماری تب كريمه- كنگو پيشگيری 

كرد.
وی در پايان تأكيد كرد: از خريد كشتار مرغ زنده جداً خوداری شود و مرغ تازه را 
از مراكز مجاز و بهداشتی مورد تأييد دامپزشكی در سطح شهر تهيه و مصرف كنيد.

خبـر

نمایندگان به وظایف قانونی خود 
عمل کنند

ماهان معين «

 همــه  ما می دانيم كه بر اســاس قانون اساســی، وضع قانون و 
نظــارت بر اجــرای آن، از طريــق تحقيق و تفحــص دو وظيفه ی 
نمايندگان در مجلس است، و لذا دخالت نمايندگان در امور اجرايی 
وجاهــت قانونی ندارد و نمايندگان نبايد در امور اجرايی و از جمله 
عــزل و نصب افراد دخالت نماينــد و بنابراين مردم هم نبايد چنين 

درخواست هايی از آنان داشته باشند.
اما متاســفانه آنچه در اين روزها شاهد هســتيم دخالت نمايندگان 
در امور اجرايی، از عزل و نصب و تعيين خط و مشــی ســليقه ای 
برای روســای ادارات، به چينش مديران و كارمندان ســطوح پايين 

رسيده است.
اگر چه وزير كشــور تعامل ســازنده ی اركان دولتی با نمايندگان را 
در دســتور كار خود قرار داد، اما عدم تعريف صحيح ازين تعامل، و 
مشخص نشــدن حد و حدود، باعث شده تا نماينده ی عالی دولت 
برای تعيين يك بخشــدار نيــز بايد نمايندگان مجلــس را ببيند و 

رضايت آنها را جلب كند.
اين رفتار نامبارك در مالير و پس از ارتقا رضايی فرماندار اين شهر 
به معاونت سياســی امنيتی تهران بزرگ، و سرپرستی موقت قياسی 
معاون اقتصادی استاندار بر فرمانداری اين شهر پر رنگتر شده است.

عليرغم ســخنان صريح شــاهرخی معاون سياسی امنيتی استانداری 
همدان در مراســم اعالم سرپرستی قياسی بر فرمانداری مالير، مبنی 
بر حضور قياســی جهت ترميم بدنه ی مديريتی دولت در اين شهر 
در زمان باقيمانده تا انتخاب فرماندار، اما متاســفانه آنچه اتفاق افتاد 
بازيگــری نماينــدگان در انتخاب و جابجايی معاون و بخشــداران 

فرمانداری مالير، با فشار بر استاندار بود.
البته انتخاب فرماندار برای اين شــهر نيز حكايت ديگری ســت كه 
دستان استاندار را برای معرفی گزينه ی قطعی نزديك به سه ماه بسته 

نگه  داشته اند.
شايد برخی نمايندگان بتوانند ادعا كنند كه گزينه ای برای فرمانداری 
در ايــن شــهر معرفی نكرده انــد، اما آنچــه تا به حــال رخ داده؛ 
مخالفت های بی چون و چرا با استاندار در رابطه با افراد مطرح شده 
برای اين پســت بوده است كه در عمل  دايره ی انتخاب را به سمت 
گزينه ی نهايی خود می برند. البته شــايان ذكر است در دنيای امروز 
سياست و با وجود شبكه های گسترده ی اطالع رسانی، سخن از عدم 

معرفی گزينه نيز ادعايی بيش نيست.
در بررســی مهم تريــن عوامل دخالت غير قانونــی و غير متعارف 
نمايندگان در شهرســتانها، می توان به اتــكای آنها به مراكز قدرت ، 

ثروت و تبليغات اشاره كرد.
از آنجايی كه نمايندگان مجلس بدرستی دريافته اند كه فرآيند انتخاب 
شــدن مجدد آنها در شهرســتانها، با توجه به فقدان احزاب فراگير 
و موثر، به دســِت  بعضی ارگانهــا و ادارات دولتی رقم می خورد، 
منتخبيــن مجلس در هر دوره از همان  ســال اول ورود به مجلس، 
اســتراتژی پيروزی در دوره بعدی  را با مشاوران و حاميان قدرت ، 

ثروت و تبليغات خود ترسيم و عملياتی می كنند.
بنابراين مراكز مذكــور به ويژه " قدرت اجرايــی" در پياده نمودن 
نقشــه ی راه نماينــدگان از اهميت فراوانی برخوردار اســت، و به 
همين دليل  انتظار دارند از ســطوح هيات دولت گرفته تا آبدارچی 
فرمانداری شهرســتان، مطيع و فرمانبر آنان باشــند. البته يكی ديگر 
از عوامل موثــر در رفتار مداخله جويانه و غيــر قانونی نمايندگان 
در حيطه وظايف قوه مجريه، ضعف مديران باال دســتی نيز هست، 
كه عمدتــًا در برابر تهديدهای منفعت طلبانــه ی نمايندگان، ترجيح 
می دهند بجای مقاومت امتياز دهند تا صندلی و مقامشــان را حفظ 

كنند !!!
با نگاهی بــه برنامه های روزمره ی نمايندگان، از آســفالت جاده ها 
و جدول كشــی در روســتا ها، تــا افتتاح و به نام خــود تمام كردن 
پروژه هايــی كه با زحمت مديران دولتی و غير دولتی به ســرانجام 
رســيده، جلسات وقت و بی وقت با روســای ادارات و اجير كردن 
چندين مدير شهرســتان برای حضور در يك روســتا برای تهيه ی 
عكس و خبر در فضای رســانه و اكثــر فعاليتهايی كه اين روزها در 
كانالها و فضاهای مجازی اين افراد به وفور يافت می شــود، ميتوان 
دريافت كه شــأن و جايگاه نمايندگی مردم، برای تصاحب قدرت و 

ثروت و انتخاب مجدد به چه فالكتی افتاده است.
به هرحال، اگر نمايندگان صرفا به امور تقنينی خود پرداخته، مديران 
دولتــی را به انجام وظايف اداری خود تشــويق نموده و نظارت بر 
دولــت را از طريق مراجع قانونی و نظارتی پيگيری نمايند؛ همچنين 
نماينده ی عالی دولت در اســتان نيز با اتكاء بر سياست های اجرايی 
دولت و با اســتفاده از مديران شجاع و پاكدامن به وظيفه ی اجرايی 
خــود عمل نمايد، قطعًا فضايی امن، شــاداب و پر طراوتی را برای 
خدمت به جامعه در راســتای نيل به اهداف نظام مقدس جمهوری 

اسالمی خواهيم داشت.

توزیع 13/5 تن گوشت قرمز گرم وارداتی 
در تویسرکان

 13 تن و 500 كيلوگرم گوشت قرمز گرم وارداتی با قيمت مصوب 
هــر كيلو 34 هزار و 500 تومان طی 6 مرحله در تويســركان توزيع 

شده است.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان تويسركان گفت: از 
روزهای پايانی سال 96 و آغاز طرح نظارت های نوروزی تا كنون، پنج 
هزار و 693 مورد بازرسی از بازار و اصناف مختلف تويسركان انجام 
شده و 109 پرونده تخلف صنفی به اداره تعزيرات حكومتی تويسركان 

ارجاع داده شده است.
روانبخش نورعلئيی در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: در همين بازه 
زمانی، 103 تن برنج با نرخ مصوب دولتی، 12 تن مرغ منجمد و 8 تن 

گوشت قرمز منجمد در بازار تويسركان توزيع شده است.
نورعلئيی با بيان اينكه تويسركان تنها شهرستان استان همدان است كه 
گوشــت قرمز گرم وارداتی در آن توزيع شده، تصريح كرد: بر اساس 
دستور مســتقيم فرماندار تويسركان در شرايط ملتهب كنونی بازار در 
كشــور و به منظور جلوگيری از تخلفــات احتمالی، روند نظارت و 

بازرسی ها از واحدهای صنفی شهرستان تويسركان تشديد می شود.
وی تأكيد كرد: امســال با حجم زيادی از توليدات محصول ســير در 
شهرســتان تويســركان يعنی بيش از 26 هزار تن روبرو هســتيم كه 
مكاتبات مستمر برای فراهم كردن زمينه صادرات سير و جلوگيری از 

متضرر شدن سيركاران تويسركانی صورت گرفته است.
رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت تويســركان تصريح كرد: روند 
انتخابات اتاق اصناف تويســركان با حضور نماينده سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان با مشــكالتی مواجه شده كه تالش 
می كنيم زودتر وضعيت نهايی اتاق اصناف تويســركان تعيين تكليف 

شود.

مدیران برای سرویس مدارس 
در سامانه سپند ثبت نام کنند

 مدير آموزش و پرورش مالير با تاكيد بر اهميت سالمت و حمل 
و نقل دانش آموزان گفت: همه مديران موظف هستند برای استفاده از 

سرويس مدارس در سامانه سپند ثبت نام كنند.
ــل  ــروه حمــل و نق ــادی ســلگی در كارگ ــارس ، ه ــزارش ف ــه گ ب
ــر اظهــار كــرد: ســال گذشــته 5 هــزار و  ــرورش مالي آمــوزش و پ
801 دانش آمــوز ماليــری از 612 خــودروی حمــل و نقــل عمومــی 

اســتفاده كردنــد.
وی ضمــن تقديــر از زحمــات همــه كســانی كــه در حمــل و نقــل 
ــت: الزم  ــد گف ــاری كردن ــرورش را ي ــوزش و پ ــوزان و آم دانش آم
ــا  ــد ت ــف باش ــتگاه های مختل ــن دس ــتری بي ــی بيش اســت هماهنگ
ــی  ــال تحصيل ــوزان در س ــل دانش آم ــل و نق ــرای حم ــكلی ب مش

ــد نداشــته باشــيم. جدي
مديــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان ماليــر بــا تاكيــد بــر اهميــت 
ــران  ــه مدي ــزود: هم ــوزان اف ــل دانش آم ــل و نق ــالمت و حم س
ــامانه  ــدارس در س ــرويس م ــتفاده از س ــرای اس ــتند ب ــف هس موظ

ــد. ــام  كنن ــت ن ســپند ثب
ــرف  ــالی ط ــتورالعمل ارس ــن دس ــق آخري ــرد: طب ــح ك وی تصري
ــت  ــه شــركت های ثب ــر مدرس ــا مدي ــدارس ب ــرارداد ســرويس م ق

ــتند. ــپند هس ــامانه س ــی در س ــل عموم ــل و نق ــده حم ش
ــش  ــكلی پي ــود مش ــرا ش ــون اج ــر قان ــرد: اگ ــه ك ــلگی اضاف س
ــون مــا را كمــك  ــد و اگــر هــم مســئله ای باشــد هميــن قان نمی آي
می كنــد. وی بــا توجــه اهميــت حمــل و نقــل دانش آمــوزان 
ــی  ــرويس،  صندل ــد در س ــوز باي ــر دانش آم ــرد: ه ــان ك خاطرنش
مشــخصی داشــته باشــد تــا جايــگاه و ســالمت دانش آمــوز تاميــن 

شــود.
ــرويس  ــه س ــرخ كراي ــزود: ن ــر اف ــرورش مالي ــوزش و پ ــر آم مدي
مــدارس در ســال تحصيلــی جديــد بــر اســاس صندلــی و پــس از 
ــدارس اعــالم خواهــد شــد. ــه م ــی كارگــروه ب ــری نهاي تصميم گي

 با وجود آنكه پل های عابر پياده مكانيزه 
در شهر همدان توسعه  يافته است؛ اما هنوز 
عدم فرهنگســازي مناسب در استفاده از آن 

باعث شده بازدهي خوبی را شاهد نباشيم.
وقتی پل هــای عابرپياده در شــهر همدان 
ايجاد شد اســتقبال چندانی از آن صورت 
نگرفــت. كمی بعد برای اينكه از اين پل ها 
استفاده شود، در زير آن ها نرده هايی كشيده 
شــد تا امكان تردد از پاييــن پل امكانپذير 
نباشــد و حتی ديه تصــادف را هم اگر در 
حريم پــل بود پرداخت نمی شــد. اما اين 
تدابيــر هم به طــور كامل موثــر نيفتاد تا 
باالخره مكانيزه كردن پل ها مرســوم شــد 
و امروز بيشــتر اين پل ها به پله برقی و يا 
آسانسور مجهز هســتند، ـ اتفاقی كه البته 
كم هم خون دل نداشــت چــرا كه خريد 
تجهيزات و وارد كردن آن ها با تحريم های 
اقتصــادی نيز مواجه شــد و مدت ها طول 
كشيد كه وارد كشور شــود ـ شايد تقريبا 
در همان زمانی كه خيال ها راحت شــد كه 
مشكل اســتفاده از پل حل شده، به يكباره 
مشكل جديدی بروز كرد و هر روز شاهد 
بــه داليل مختلف  اين تجهيزات  تخريب 
بوديم و امروز اين مشــكل گاهی موجب 
می شــود كه برخی از تجهيــزات مكانيزه 

ساعت ها از دسترس خارج شود.
به گزارش  فارس، همه اين اتفاقات نشــان 
می دهد كه مشكل در ايجاد نرده و يا نصب 
پل مكانيزه نبود بلكه نبود فرهنگ شهروندی 
در اين حوزه مشــكل اصلی اســت و بايد 
متوليــان فرهنگی و اجتماعی شــهر  ورود 
بيشتری كرده و برای فرهنگ شهروندی در 
اين بخش كه با جان انسان ها به طور مستقيم 

ارتباط دارد بيشتر می پرداختند.
 18 پل عابر پياده در شهر همدان

رئيس كميســيون فنی و عمرانی شــورای 
اســالمی شهر همدان با اشــاره به اينكه در 
تمام مناطق شهری احداث پل عابر پياده در 
نظر گرفته شــده، اظهار كرد: بلوار بعثت در 
مجاورت ميــدان بعثت، بلوار فاطميه، بلوار 
بهشت، مجاور مجتمع مسكونی بوعلی در 
بلوار امام خمينــی)ره(، بلوار ارتش مجاور 
صدا و سيما در سال 97 در نظر گرفته شده 

است.
علی رحيمی فر افزود: برای احداث پل عابر 
پياده مجتمع بوعلی بايد مشكالت تمليكی 
آن برطرف شــود كه در ايــن صورت در 

ليست انجام پروژه ها قرار می گيرد.
وی با اشاره به اينكه اين پروژه ها در بودجه 
سال 97 پيش بينی شــده، تصريح كرد: در 
مجمــوع 18 مورد پل عابر پياده در شــهر 

وجــود دارد كه 30 مورد پلــه برقی و 18 
آسانسور در آن ها نصب شده است.

 لزوم فرهنگ سازی برای استفاده 
از پل های عابر پياده

رئيس كميســيون خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر همدان در گفت و گو با فارس با 
بيان اينكه 14 پل عابر پياده مكانيزه هستند، 
اظهار كرد: ســه پل عابر پيــاده دارای پله 
معمولی بوده و برخی از پل ها نيز هم دارای 

آسانسور و هم دارای پله برقی هستند.
كامران گردان با اشاره به اينكه مشكالتی در 
حوزه آسيب وارد كردن به تجهيزات مكانيزه 
و آسانســور هســتيم، افزود: به طور مداوم 
مشغول تعميرات اين تجهيزات بوده و نياز 
به فرهنگسازی در اين حوزه هستيم تا از اين 

اموال عمومی بهتر نگهداری كنيم.
وی تصريح كــرد: خانواده ها بايد تذكراتی 
را به افراد به ويژه كودكان بدهند تا همواره 
مجبــور به هزينه كرد در حــوزه تعمير اين 

تجهيزات نباشيم.
سخنگوی شــورای اسالمی شــهر همدان 
با بيان اينكه با توجه بــه تقاضای اهالی به 
شورای ترافيك به احداث پل های عابرپياده 
اقــدام كرديــم، ادامه داد: برای پل شــهيد 
قهاری سعيد در نظر داريم كه يك پل احداث 
شود تا در مقابل دادگاه خانواده نصب شود.

وی با اشــاره به اينكه نياز بــه احداث پل 
بيشتر در شهر نداريم، خاطرنشان كرد: برای 
نگهداری از اين پل ها و اســتفاده از آنها به 
فرهنگسازی نياز داريم چراكه برای هدايت 
مردم مجبور شديم گاهی نرده كشی را انجام 

دهيم.
گردان با بيان اينكه بايد برای نصب پايه پل 

فضای خوبی فراهم باشــد، گفت: مردم هم 
برای ايمنی بيشــتر و بهتر گاهی بايد كمی 

پياده روی داشته باشند.
 جلوگيری از خطرات جانی

مديرعامل سازمان ترافيك شهرداری همدان 
نيز با بيان اينكه پل های عابرپياده برای شهر 
بســيار حائز اهميت اســت، ادامه داد: تردد 
عابران پياده از عرض سواره رو بايد به پل ها 
منتقل شــود تا خطرات جانی را كاهش و 

حتی به صفر برسد.
احســان صباغ خاطرنشــان كــرد: وقتی با 
احــداث پل های غير همســطح، زيرگذر و 
روگذرها به دنبال روانسازی و افزايش سهم 
جابجايی در معابر شــهری هستيم، سرعت 

افزايش می يابد.
وی با اشاره به اينكه بر اساس سياست های 
شهرداری به دنبال احداث پل های عابرپياده 
معمولی و مكانيزه هســتيم، گفت: در طول 
سال های گذشــته احداث اين پل ها شدت 
گرفته و طی چهار سال گذشته 250 درصد 

رشد داشته است.
مديرعامل سازمان ترافيك شهرداری همدان 
با بيان اينكه تمــام تجهيزات الكترونيكی و 
مكانيزه شهر به سنسورهای مختلف مجهز 
هســتند، اظهار كــرد: اگر آب يا اجســام 
خارجی وارد اين تجهيزات شــود به طور 

خودكار سيستم قطع می شود.
وی با اشاره به اينكه يكی از سنسورهای 
امنيتــی بــرای اينكه مشــكلی چون گير 
كــردن كفش يا چادر بانــوان پيش نيايد 
در محيــط بيرونــی پله ها قــرار گرفته، 
افــزود: به همين دليــل عده معدودی از 
شــهروندان هســتند كه از اين امكانات 

به درســتی اســتفاده نمی كند و به پل ها 
وارد می شود. آسيب 

صبــاغ با بيــان اينكه اســتفاده بهينه از اين 
امكانات صورت نمی گيــرد، تصريح كرد: 
اخالل در عملكرد تجهيزات مكانيزه بيشتر 
در زمان های تعطيلی مدارس رخ می دهد و 
طبيعتا تعمير اين تجهيزات زمان بر اســت و 
ممكن اســت كه در اين فاصله شهروندانی 

قصد استفاده از پل را داشته باشند.
وی با اشــاره بــه اينكه از نظــر تكنيكال 
خرابی های عمــده در تجهيــزات مكانيزه 
پل های عابرپياده صــورت نمی گيرد، ادامه 
داد: بيشــتر اخاللی كه در كارايی اين پل ها 
انجام می شــود به دليل استفاده نادرست از 

اين تجهيزات است.
مديرعامل سازمان ترافيك شهرداری همدان 
با بيان اينكه مالك اصلی اين تجهيزات مردم 
شهر همدان است، خاطرنشان كرد: متأسفانه 
به دليل استفاده نادرست درصد محدودی از 
افراد به اين تجهيزات صدمه وارد می شــود 
و دليل خرابی ها قطعات بی كيفيت يا خرابی 

آن ها نيست.
وی با اشــاره بــه اينكــه برنامه هايی برای 
احداث پل عابرپيــاده در نظر داريم، گفت: 
برنامه های كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 
برای نصب پل های عابر پياده در نظر گرفته 
شده و در آينده نزديك بايد به استانداردهای 

بين المللی برسيم.
تجربه جوامع مختلف نشان داده كه توسعه 
بدون در نظر گرفتــن فرهنگ نمی تواند به 
طور كامل محقق شود و بايد در كنار انجام 
فعاليت های عمرانی فرهنگ سازی الزم نيز 

صورت گيرد.

 پروين ســليمی- خبرنگار همدان پيام: 
احياي راه قديمي صالح آباد به حسن قشالق 
كه راه تالقي ســه استان غرب كشور است 
و مي تواند راه مواصالتي و توريستي غرب 
كشور با غارعليصدر نيز باشد. از سال 90 در 
انتظار نگاه مســئولين و تخصيص اعتبار از 

سوي استاندار همدان است.
بخش صالح آباد در 25 كيلومتري شهر همدان 
واقع شده  اين بخش از توابع شهرستان بهار 
است  و 30 هزار نفر جمعيت داردكه در سه 
راهي جاده همدان، سنندج و كرمانشاه، قرار 
گرفته و در ســابق   محور ارتباطي همدان 
بــه غارعليصدر بوده. اما  در حال حاضر به 
دليل احداث راه جديــد همدن بيجار تردد  
مسافران و گردشــگران از داخل اين شهر 
به طور چشمگيري كاهش يافته و تخريب 

جاده تأثير نامطوبی بر ظاهر همچنين رشد و 
توسعه بخش گذاشته است .

رئيس شوراي شــهر صالح آباد از ضرورت  
احياي جاده صالح آباد به حســن قشــالق 
گفت كه يك امر حياتی براي روستاهاي اين 
بخش اســت  و بهسازي اين جاده  تخريب 
شــده قديمي در انتظار اعتبار ونگاه مديران 
استان و نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در 

مجلس شورای اسالمی  است. 
جــالل بهزاد مقدم در گفتگو با  همدان پيام  
خاطر نشــان كرد: مطالعات احداث اين راه 
مواصالتی  ازسال 91 شروع شده است ولي 
مسئولين استان  تأمين اعتبار اين  پروژه  را 

به فراموشي سپرده اند.
وي وجود استعداد بوم گردي را از  پتانسيل 
هاي قابل توجه صالح آباد برشــمرد و گفت 

اثر هــاي تاريخي شــاخصي در اين بخش 
هســت مانند امارت حاج قيبعلــی ، خانه 
حيدري، حمام بــزرگ تاريخي، حمام اوچ 
تپه، پل تاريخي انگليسي ها كه مي توانند با 

تقويت به فضاهاي توريستي تبديل شوند.
بهزاد مقدم  بسته  شدن دو راهي صالح آباد و 
ركود اقتصادي مردم  را از ديگر  مشكالت 
مردم بيان كرد كه  باعث تعطيلي كســب و 
كار و قطع ارتباط با كارگاه هاي توليدي اين 

منطقه شده است.
وي افزود: اعضاي شــوراي شهر صالح آباد 
به دنبال اين هســتيم كه سايت ماشين هاي 
سنگين را در منطقه    ايجاد كنيم تا هم اقتصاد 
مردم رونق بگيــرد و هم اينكه از مهاجرت 
جلوگيري شــود زيرا كه مردم اين بخش با 
كار كردن روي ماشــين هاي ســنگين امرار 

معاش مي كنند و ازمســئوالن تقا ضا داريم 
به فكر معيشت مردم باشند .

رئيس شــوراي شــهر صالح آباد در ادامه از 
حضور پررنگ مردم درســاخت مكان های  
عامل المنفعه خبــرداد و گفت: مردم به جاي 
هزينه هاي اضافــي و اصراف گرايي هايی كه 
در مراســمان صورت مي  گيرد مبالغ را جمع  
 آوري كــرده و در قالب كمك هاي مردمي به 
مجمع خيرين سالمت مي دهند تا براي ساختن 
و تكميل فضاهاي بهداشتي و ديگر نيازهاي 
ســالمت و درمان هزينه شود و اين حركت 
عظيم فرهنگی منجر به كمك به ساخت مركز 
جامع سالمت  در شهر صالح آباد شده است 
كه 700ميليــون تومان از هزينه هاي آن كمك 
مردمي بوده و با افتتاح اين مركز بخش زيادي 
از مشكالت درماني اين منطقه حل خواهد شد.

استفاده از پلهای عابرفرهنگ سازی می خواهد

پل هاي توسعه یافته؛ فرهنگ توسعه نیافته!

رئيس شوراي شهر :

رونق صالح آباد منتظر نگاه استاندار به مناطق محروم است

بیمارستان قائم)عج( 
تویسرکان امسال
 به بهره برداری می رسد

 مديركل راه و شهرسازی استان همدان گفت: بيمارستان 
قائم)عج( تويسركان امسال به بهره برداری می رسد.

بــه گزارش روابط عمومی اداره كل راه و شهرســازی 
اســتان همدان، فرهاد فرزانه بيان كرد: در حال حاضر 
بيش از 100 نفر در اين پروژه مشــغول به كار هستند 

و كار نيز با پيشرفت قابل قبولی در حال انجام است.

وی با تاكيد بر اينكه خوشــبختانه كار ســاخت و ساز 
اين بيمارســتان يك روز هم تعطيل نشده است، افزود: 
علت عدم اتمام پروژه در ســال 96 تنها افزايش حجم 

كار بوده است.
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــازی هم ــركل راه و شهرس مدي
ــای  ــی ه ــل ويژگ ــه دلي ــتان ب اينكــه ســاخت بيمارس
خــاص بــا ســاختن يــك ســاختمان معمولــی متفاوت 
اســت، عنــوان كــرد: ســرعت كار خــوب بــوده و بــه 
لحــاظ زمانــی ايــن پــروژه در ســال جــاری بــه بهــره 

ــرداری خواهــد رســيد. ب
قائــم  تختخوابــی  بيمارســتان 96  اســت  گفتنــی 

تويســركان از ســال 87 كلنــگ زنــی شــده و بــا 
جانمايــی هايــی كــه انجــام شــده تعــداد تخــت هــا 

ــت. ــه اس ــش يافت ــت افزاي ــه 154 تخ ب
اين بيمارســتان دارای 6 طبقه با اسكلت بتنی و دارای 
154 تخــت با مســاحت زيربنا به متــراژ 16 هزار و 
934 متر مربع و دارای بخش های ســی تی اســكن، 
دياليز، اهدای خون، اورژانس، درمانگاه، دندانپزشــكی، 
راديولوژی، چشم پزشكی، واكسيناسيون و آندوسكوپی، 
فيزيوتراپی، آزمايشگاه، ICU، NICU، LDR، زنان 
و زايمان، كودكان، CCU، جراحی، داخلی و اداری و 

مهدكودك است.

برگزاری گفتمان های دینی 
در نهاوند 
همزمان با دهه کرامت

 همزمـــان بـــا ايـــام دهـــه كرامـــت آمـــوزش 
دينـــی  هـــای  گفتمـــان  برگـــزاری  و  قـــرآن 
ـــه  ـــورد توج ـــان م ـــت مبلغ ـــور فعالي ـــوان مح به عن

قـــرار مـــی گيـــرد.
ــت:  ــد گفـ ــالمی نهاونـ ــات اسـ ــناس تبليغـ كارشـ
ـــرآن  ـــوزش ق ـــت آم ـــه كرام ـــام ده ـــا اي ـــان ب همزم

و برگـــزاری گفتمـــان هـــای دينـــی به عنـــوان 
ــرار  ــه قـ ــورد توجـ ــان مـ ــت مبلغـ ــور فعاليـ محـ

مـــی گيـــرد.
ـــت: در  ـــر گف ـــا مه ـــو ب ـــوند در گفتگ ـــی تركاش عل
ـــات  ـــر از مبلغ ـــداد 23 نف ـــت تع ـــه كرام ـــام ده اي
ـــتقر و  ـــی، مس ـــن بوم ـــر از مبلغي ـــوزوی و 62 نف ح
ـــتايی و  ـــف روس ـــق مختل ـــه مناط ـــرت ب ـــرح هج ط
شـــهری اعـــزام مـــی شـــوند و حجـــم گســـترده 
ای از برنامـــه هـــای فرهنگـــی بـــه همـــت ايـــن 

ـــد. ـــد آم ـــرا درخواه ـــه اج ـــان ب مبلغ
ــه  ــد ادامـ ــالمی نهاونـ ــات اسـ ــناس تبليغـ كارشـ

ــده  ــت شـ ــای ثبـ ــزارش هـ ــاس گـ ــر اسـ داد: بـ
ــی،  ــای قرآنـ ــوزش هـ ــجام« آمـ ــامانه »سـ در سـ
برنامـــه  و  نمـــاز  و  دينـــی  هـــای  گفتمـــان 
ســـخنرانی به عنـــوان محورهـــای اصلـــی فعاليـــت 

ــت. ــده اسـ ــه شـ ــر گرفتـ ــان در نظـ ــن مبلغـ ايـ
تركاشـــوند گفـــت: ايـــن مبلغـــان بـــه مـــدت 10 
ــر  ــالوه بـ ــد عـ ــف نهاونـ ــق مختلـ روز در مناطـ
نمـــاز و ســـخنرانی بـــه جوانـــان آمـــوزش هـــای 
قرآنـــی داده و بـــا برگـــزاری جلســـات گفتمانـــی 
ـــواب  ـــان ج ـــادی آن ـــبهات اعتق ـــئواالت و ش ـــه س ب

ـــد. ـــی دهن م

جوابیه
توضيح مدير مسئول صدای كورنگ درباره خبرهمدان پيام:

همــكاران عزيز در روزنامه همدان پيام كه لطف كردند و در مراســم 
افتتاح دفتر نشــريه صدای كورنگ حضور يافتند؛گزارشی ازاين مراسم 
تهيه ومنتشــر نمودند .اينجانب ضمن تشكر از اهتمام اين روزنامه؛تيتر 
منتخب اين روزنامه را برداشــت اشتباه می دانم و اصالح می كنم .بنده 
هرگــز نگفتم چون ديپلمات بودم ؛فرماندار محترم در مراســم حضور 
نداشتندبلكه گفتم:»بنده ديپلمات هستم و به خوبی معنی برخی رفتارها 
ازجمله تشكيل جلســه خلق الساعه و عدم حضور فرماندار و مديران 

محترم را متوجه می شوم«.
از مديرمســئول محترم همدان پيام تقاضا دارم دراولين شــماره بعدی 

نسبت به درج توضيح بنده اقدام نمايند.
حسين توسلی
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مهلت ۲ ماهه اروپا تمام شده است 
 عضو كميســيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، با بيان اينكه مهلت 
دو ماهه اروپايی ها در خصوص آينده برجام تمام شده است، تاكيد كرد: دولت 

بايد »قانون اقدام متقابل« را اجرا كند.
سيدحســين نقوی حسينی در گفتگو با مهر، با اشــاره به ارائه بسته پيشنهادی 
اتحاديــه اروپــا در خصوص آينده برجام و با ارزيابی اين بســته پيشــنهادی 
اظهارداشــت: با خروج آمريكا از برجام، توافق هسته ای دچار يك تنش شديد 
و مشكل جدی شد چرا كه وقتی آمريكا از برجام خارج می شود، تحريم های 
ثانويــه آمريكائی ها برمی گردد و اين نقض آشــكار برجام اســت و آن را بی 
خاصيت می كند.وی افزود: از ســوی ديگر خروج آمريكا از برجام و بازگشت 
تحريــم های ثانويه، اروپائی ها را هم در ايفای تعهداتشــان در موضوع توافق 

هسته ای دچار ترديد جدی می كند.

تیم ناکارآمد اقتصادی دولت
 در حال جابه جایی است

 رئيس فراكســيون مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس با بيان اينكه از دولت 
خواستيم كه در اولين زمان ممكن تيم اقتصادی تعيين تكليف شود، گفت: خبرها 

حاكی از آنست كه تيم اقتصادی در حال جابه جايی و ترميم است.
امير خجسته در گفت وگو با فارس در خصوص تحريم های نفتی ايران از سوی 

آمريكا اظهار كرد: تحريم نفتی در رأس همه تحريم ها به شمار می آيد.
وی با بيان اينكه سياست جمهوری اسالمی ايران بر اين اساس است كه »صدور 
نفــت از طريق تنگه هرمز يا برای همه يــا برای هيچ كس«، افزود: اين تصميم 

درست لرزه بر اندام آمريكا و استكبار جهانی انداخته است.
خجسته با بيان اينكه پيش بينی بنده بر اين است كه با اين تصميم درست قيمت 

نفت افزايش پيدا می كند و تا مرز 150 دالر هم در چند روز آينده می رسد.

باید از ظرفیت جوانان در اداره کشور استفاده کرد
 نيروهای متخصص، جوان و تحصيلكرده فراوانی در كشور وجود دارند كه 

بايد در اداره كشور از ظرفيت آنها استفاده كنيم.
 معاون حقوقی رئيس جمهور در نشســت شــورای هماهنگــی امور حقوقی 
دستگاه های اجرايی كه روز شنبه تشكيل شد، با اشاره به اهتمام معاونت حقوقی 
رئيس   جمهور به هم انديشی با مديران حقوقی دستگاه های اجرايی درخصوص 
مهم ترين مسايل حقوقی گفت: معتقديم با مشاركت و هم انديشی می توان مسايل 
و موضوعات حقوقی را با نگاه جامع و كاملی مورد بررسی و تصويب قرار داد.
به گزارش ايلنا، لعيا جنيدی توجه به مفاهيم و بنيادهای نظری در اصالح و توسعه 
نظام حقوقی را مورد تأكيد قرار داد و اظهار داشت: با توجه به اينكه مبانی نظری نسبتًا 
يكپارچه ای در اين خصوص ايجاد نشده است، لذا بايد در روند اصالح توسعه نظام 

حقوقی، رابطه آن با حوزه های مختلف را به دقت ترسيم كرد.

طرح روز

 رئيس جمهــور بــا بيان اين كه »مســير 
اســتقامت، ايســتادگی و برنامــه ريزی و 
هماهنگی بــا مردم و تعامل بــا دولت های 
دوست، توطئه های دشمنان را خنثی خواهد 
كــرد«، تحريم های كور آمريكا را عليه ملت 
ايران دانســت و گفت: مسير و سياستی كه 
آمريكا نسبت به ايران، منطقه، جهان اسالم و 
حتی متحدانش اتخاذ كرده، قابل ادامه نيست.

به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين 
حسن روحانی در پايان جلسه سران قوه، با 
اشــاره به اينكه قريب به اتفاق كشورها زير 
بار قانون داخلی آمريكا نمی روند، گفت: در 
زمينه انرژی، حمل و نقل، كاالهای اساسی و 
توليد، مشكلی برای كشور پيش نخواهد آمد 
و هميشه زمانی پيروز شديم كه دولت و مردم 

در كنار هم بودند.
وی با بيان اين كه »جلســه امروز ســران سه 
قوه عمدتاً راجع به مســايل جاری كشــور 
و از جمله مســايل اقتصــادی و تحريمهای 
غيرقانونی بود كه آمريكا به دنبال اجرای آنها 
است«، افزود: خوشبختانه در زمينه اقدامات 
غيرقانونی آمريكا مسئولين محترم و دولت، 
تماس هــای خوبی با كشــورهای مختلف 
اروپايی، چين و روسيه، كشورهای همسايه 
و كشورهای مهم آسيايی داشتند و قريب به 
اتفاق كشورها  كه حفظ استقالل و حاكميت 
برای آنها مهم اســت، پاسخ شان مثبت است 
يعنی می گويند كه ما زيــر بار قانون داخلی 

آمريكا نمی رويم.
وی تصريح كرد: بســيار اميدواريم كه روند 
تعامل اقتصادی ايران با دنيا مثل گذشته ادامه 
پيدا كند و البتــه ما برای  مواردی كه ممكن 
است دچار مشكل شويم، فكر و برنامه ريزی 
كرده ايم و در همين جلسه نيز در خصوص 
راهكارهايی كه با كمترين هزينه از اين مرحله 

عبور كنيم، بحث و گفت وگو كرديم.
رييس جمهور خطاب بــه ملت ايران گفت: 
دولت برای تأمين كاالهای اساسی و ضروری 
مــردم ارز الزم را مد نظر قــرار داده و بانك 
مركــزی به طور منظم ايــن ارز را پرداخت 
می كنــد در بخش دوم بيــن صادركنندگان، 

واردكنندگان و توليدكنندگان در اين سامانه 
بانك مركزی تعاملی آغاز شــده كه با توافق، 
ارز را خريد و فروش می كنند. در عين حال 
دولت به مــردم قول می دهد كــه در زمينه 
انرژی، حمل و نقل، كاالهای اساسی و توليد 

، مشكلی برای كشور پيش نخواهد آمد.
وی با اشــاره به اين كــه »ارز مورد نياز برای 
تامين مــواد اوليه و قطعات توليدكنندگان را 
تأمين خواهيم كرد«، اظهارداشــت: با شرايط 
امروز و با ممنوعيت واردات برخی كاالهای 
غيرضــروری و كاالهايی كــه نمونه آنها در 
داخل توليد می شود، فرصتی بسيار مناسب 
برای توليدكننــدگان و صادركنندگان داخلی 
ايجاد شــده اســت. امروز صادرات شرايط 
بهتــری از گذشــته دارد و بنابرايــن از اين 
فرصت صادرات هم شركت ها و كارآفرينان 

و توليدكنندگان ما می توانند استفاده كنند.
وی افزود: البته در مواردی، با تخلف برخی 
افراد مواجه هســتيم. اكثريــت قاطع تجار 
و توليدكننــدگان  ما در چارچــوب قانون 
حركت و به مقررات احتــرام می گذارند و 
شرايط كشور را درك می كنند اما افرادی نيز 
هستند كه به قانون و مقررات توجه نمی كنند. 

داللی هايی كه نابســامان اســت، قيمت های 
نامناسبی كه به خريداران عرضه می كنند كه 
نادرست است، در اين زمينه هم تصميمات 
خوبی بين دولت و قوه قضائيه اتخاذ شده كه 
دولت بتواند تالش های بيشتری را از طريق 
مقرراتــی كه در اختيار وزارت دادگســتری 
اســت انجام دهد و قوه قضائيه، شــعبه های 
خاصی را در تهران و اســتان ها برای مبارزه 
با اينگونه مفاسدی كه اين روزها در جامعه ما 
باب شده، تشــكيل دهد تا ما بتوانيم به اين 

پرونده ها خيلی سريع تر رسيدگی كنيم.
رئيس جمهور تصريح كرد: امروز در شرايطی 
هستيم كه آمريكا بيش از همه در اين ماجرای 
تحريم منزوی است. حاكمان امروز آمريكا، 
ماجراجويانه و غيرقانونی نه تنها با ملت ايران 
بلكه نسبت به ملت های ديگر و حتی نسبت 
به متحدان خودشان برخورد می كنند و شما 
می بينيد كه مردم متحدترين كشور اروپايی با 
آمريكا در اين سفر اخير ترامپ به انگلستان، 
چه واكنشی نشــان دادند. برخورد مردم  در 
لندن و شــهرهای ديگر، بــه گونه ای بود كه 
ناچار شدند مراسم تشــريفاتی اين سفر را 

تغيير دهند.

وی گفت: بنابراين امــروز آمريكا در افكار 
عمومی دنيا منزوی  و در ميان مردم ايران نيز 
از هميشه منزوی تر است چرا كه طرح تحريم 
آمريكا ،عليه ملت ايران است. اگر اين تحريم 
برای بخش و صنعت خاصی بود، می توانستند 
بهانه هايی بياورند و توجيهاتی انجام دهند اما 
اين تحريمها، تحريمی عام و كور است كه بر 
مردم ايران فشار وارد می شود و بنابراين طرح 
آنها فشــار به ملت ايران است همان گونه كه 
به ملت های ديگر فشار می آورند. حاكميت 
امروز واشــنگتن، بيش از هميشــه در ميان 
مسلمانان و كشورهای در حال توسعه، منفور 
است و حتی در داخل آمريكا هم با مشكالتی 

روبرو است.
وی افــزود: ترديد نداريم كــه آمريكا  نمی 
تواند به مسير و سياستی كه امروز نسبت به 
ايران، منطقه، جهان اسالم،  قدرت های بزرگ 
دنيا و حتی متحدينــش اعمال می كند، ادامه 
دهد و مســيری كه جمهوری اسالمی ايران 
پيش گرفته يعنی مسير استقامت، ايستادگی، 
برنامه ريزی، هماهنگی با مــردم و تعامل با 
دولت های دوست در سطح جهان، می تواند 

اين توطئه ها را خنثی كند.

خرم آبادی:
بیش از سی  میلیون نفر

 فیلتر تلگرام را دور می زنند
 معاون دادســتان كل كشــور در امور فضای مجازی در يادداشتی 
نوشــت: تعداد 30 ميليون و 100 هزار نفر از طريق فيلترشــكن های 

هاتگرام و تلگرام طاليی، فيلتر تلگرام را دور می زنند.
به گزارش ايســنا متن يادداشــت عبدالصمد خرم آبادی در اين باره به 

شرح زير است:
»بر اســاس آماری كه مركز ملی فضای مجــازی در تاريخ نوزدهم تير 
مــاه 1397 اعالم كرده، تعــداد 30 ميليون و 100 هــزار نفر از طريق 
فيلترشــكن های هاتگرام و تلگرام طاليی، فيلتر تلگرام را دور می زنند 
و اينترنــت بدون فيلتر هاتگرام و تلگرام طاليــی را وزارت ارتباطات 

تامين می كند.
اين در حالی اســت كه فعاليت فيلترشكن های داخلی نظير هاتگرام و 
تلگرام طاليی برخالف اهداف و سياســت های تعيين شده در مصوبه 
شــورای عالی فضای مجازی اســت. مصوبه مربوط به »سياست ها و 
اقدامات ساماندهی پيام رســان های اجتماعی« حدود يك سال پيش ) 
خرداد 1396( به تصويب شورای عالی فضای مجازی رسيده و فراگير 
شــدن پيام رســان های داخلی و جلوگيری از دسترســی بيگانگان به 
داده های عظيم كشــور صراحتا جزء اهداف و سياست های مذكور در 

اين مصوبه هستند.
از آنجا كه فعاليت هاتگرام و تلگرام طاليی هم  مانع از  فراگير شــدن 
پيام رسان های داخلی و هم موجب دسترسی بيگانگان به داده های عظيم 
كشور خواهد شد, لذا فعاليت اين دو نرم افزار برخالف مصوبه شورای 
عالی فضای مجازی  است. اينكه نهادهای ذيربط منتظر بمانند تا تلگرام 
وساير پيام رســان های خارجی بستر ارتباطاتی مردم در فضای مجازی 
كشور را فراهم و شــركت های داخلی را به عمله تلگرام تبديل كنند، 

نهايت تنبلی است.
اجرای مصوبات شــورای عالی فضای مجازی نياز به عزم جدی دارد. 
نهادهای ذيربط بايد تنبلی را كنار بگذارند و از هرگونه فعل يا ترك فعل 
كه موجب اســتمرار حاكميت دشمن بر فضای مجازی كشور می شود 
خــودداری كنند. بايد ارتباط بين هاتگرام و تلگرام طاليی را باشــبكه 
اجتماعی تلگرام قطع كرد و برای فراگير كردن پيام رســان های مستقل 
داخلی بايد كمر همت را محكم بست، ان شاء اهلل اين اتفاق های مبارك 

بزودی خواهد افتاد."

تخلفات نمایندگان مدنظر شورای نگهبان 
قرار می گیرد

 تخلفات احتمالی كه ممكن است نمايندگان داشته باشند در مرحله 
بعدی مدنظر شورای نگهبان قرار می گيرد. 

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در 
سالروز تاسيس شورای نگهبان هستيم. از 20 تير سال گذشته تا 20 تير 
امسال، 62 مصوبه را از مجلس دريافت كرديم كه 28 مصوبه در مرحله 
اول و 20 مصوبــه پس از رفع ايراد به تاييد رســيده و 14 مورد هم در 

دست بررسی است.
به گزارش ايلنا، عباســعلی كدخدايی ادامه داد: 15 اساســنامه از سوی 
هيات دولت ارسال شده است كه 14 اساسنامه تاييد و 1 مورد ايراد دارد.

اين عضو حقوقدان شــورای نگهبان افزود: 140 نامه از ســوی ديوان 
عدالت به عنوان خالف شــرع ارسال شــده كه 80 مورد از اين نامه ها 
خالف موازين شرع شناخته نشد و 18 مورد و شش مورد دارای ابهام و 

36 نامه در دست بررسی است.
كدخدايی درخصوص اينكه يكی از نمايندگان مجلس گفته اســت در 
زمان تحقيق و تفحص از شهرداری تعدادی از نمايندگان پول گرفته اند 
كــه از تحقيق و تفحص منصرف شــوند و آيا ايــن موضوع در تاييد 
صالحيت آنها موثر خواهد بود، عنوان كرد: قطعا تخلفات احتمالی كه 
ممكن است نمايندگان داشته باشــند در مرحله بعدی مدنظر شورای 
نگهبان قرار می گيرد.وی در پاسخ به اين سوال كه هجمه هايی به شورای 
نگهبان در بحث رد صالحيت ها همواره وارد می شود آيا شورای نگهبان 
دفاعی از خود در اين زمينه دارد، گفت: ما همواره مورد هجمه هستيم، 
هر جايی كه دســتگاهی وظيفه اش را به درستی انجام می دهد از طرف 
دشمن مورد هجمه است، قطعا شما به عنوان رسانه بايد ورود پيدا كنيد 

و از ما دفاع كنيد.
كدخدايی در پاســخ به اين سوال كه در مصاحبه ای گفتيد كه اگر قرار 
اســت مذاكره ای با آمريكا انجام شود و خالف وضعيت حاكم كشور 
باشد شورای نگهبان ورود پيدا می كند، اظهار داشت: اين سوال بنده نبود 
بلكه سوال خبرنگار بود و بنده پاسخ دادم اگر اينگونه باشد بله، شورای 
نگهبان ورود پيدا می كند. سخنگوی شورای نگهبان اضافه كرد: در واقع 
هرگونه فعاليت افرادی كه مورد نگاه انتخاباتی برای ادوار آينده هستند 

قطعا مورد رصد شورای نگهبان طبق قانون هستند.
 لوايح چهار گانه FATF بايد از سوی قوه قضاييه ارائه 

شود
كدخدايی در ابتدای نشست خبری خود درباره مصوبات اخير شورای 
نگهبان تصريح كرد: در جلســه 20 تيرمــاه 1396 اليحه الحاق دولت 
جمهوری اسالمی ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با 
جرايم سازمان يافته فراملی )پالرمو( مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
مورد ايراد شورای نگهبان واقع شــد و برای رفع ايرادات و اصالح به 
مجلس شورای اسالمی ارجاع شد، در ماده 3 اليحه، ايراد سابق شورای 
نگهبان كماكان به قوت خود باقی اســت، همچنين در ماده 14 نسبت 
به مواردی كه شــرعاً مصارف ديگری دارد و مشمول مصادره می شود، 
اشكال دارد، 8 مورد هم تذكر درباره غلط های تايپی و امثالهم به مجلس 
اعالم شده است؛ 2 مورد ايراد از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نسبت به اين اليحه اعالم شد كه شامل مغايرت با سياست های اقتصاد 
مقاومتی و سياست های امنيتی بوده كه اين دو ايراد وفق بند 2 اصل 110 
قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسالمی اعالم 
شده است تا در خصوص اليحه مذكور عيناً برای اقدام الزم ارسال شد.

سيدحسن خمينی: 
افراطی گری در قالب تمامیت خواهی 

آمریكایی جلوه کرده است
 افــراط   گری ديگری كــه در تماميت   خواهــی آمريكايی   ها جلوه 
كرده اســت و ماجراجويی   های آن در برخی از كشورهای منطقه، اين 

ضرورت را به وجود می   آورد كه عقالی جهان با هم صحبت كنند. 
توليت حرم مطهر حضرت امام خمينی)ره( در مراسم امضای تفاهمنامه 
همكاری مؤسســه تنظيم و نشــر آثار امام خمينی )س( و مؤسســه 
فرهنگی اكو گفت: واقعيت اين است كه اگر هميشه سخن از فرهنگ 
در ميان كشــورهای منطقه ما واجب بوده، امروزه از اوجب واجبات 

است.
به گزارش ايلنا، حّجت االسالم سيّدحسن خمينی با بيان اينكه فضای 
جهانی، برخالف انتظار، به ســمت نوعی ستيزه   جويی پيش می  رود، 
اظهار داشــت: شايد دهه   های قبل كسی فكر نمی   كرد كه تنش در دنيا 
دوبــاره به نوع ديگری پديد آيد، اما پيدايش افراط   گری كه در جامعه 
اســالمی در قالب داعش و امثال آن خودش را نشــان داد و همچنين 
افراط  گری ديگــری كه در تماميت   خواهــی آمريكايی   ها جلوه كرده 
است و ماجراجويی   هايی كه در برخی از كشورهای منطقه ما مالحظه 
می   شود - با هزينه هنگفتی هم كه می   كنند - اين ضرورت را به وجود 

می   آورد كه عقالی جهان بيش از پيش با هم صحبت كنند.

نامه پمپئو به مقام های اروپايی: 
به دنبال اعمال فشاری بی سابقه 

علیه ایران هستیم 
 وزير خارجه و وزير خزانه داری آمريكا به درخواست كشورهای 
اروپايی برای اســتثنا قائل شــدن در تحريم ها عليه ايران دست رد 

زدند. 
به گزارش ايلنا بــه نقل از خبرگزاری بلومبرگ، »مايك پمپئو« وزير 
خارجه آمريكا و »استيون منوچين« وزير خزانه داری اياالت متحده، 
به درخواست رهبران كشورهای اروپايی برای معافيت اين كشورها 

از تحريم های واشنگتن عليه تهران دست رد زدند.
اين در حالی اســت كــه پس از خروج آمريكا از توافق هســته ای، 
واشنگتن قرار است تحريم هايی را برای كشورهايی كه با ايران مبادله 

تجاری دارند، وضع كند.
پمپئــو و منوچين، در نامه ای به وزرای اقتصاد بريتانيا، فرانســه و 
آلمان مدعی شــدند كه آمريكا در پی آن اســت كه »فشار تجاری 
بی ســابقه ای« را بر ايــران وارد كند. ايــن دو در ادامه نامه خود 
اعالم كردند كه تا زمانی كه ايران تغييری »محســوس«، آشــكار 
و قابل تاييد در سياســت های خود ايجاد نكنــد، به تحريم تهران 

ادامه خواهد داد. 
در اين نامه كه تاريخ نگارش آن مشــخص نشــده، آمده اســت: 
»رئيس جمهوری به يك دليل ســاده از برجام خارج شــد؛ اين كه 
اين توافق نمی توانســت امنيت مردم آمريــكا را تضمين كند. ما 
در موقعيتی نيســتيم كه در سياســت خود برای كسی استثنا قائل 
شويم، مگر در شــرايطی مشخص كه به طور واضح امنيت ملی ما 

را تضمين می كند.«

رئيس جمهور در پايان جلسه سران قوا:

ارز الزم برای تأمین کاالهای اساسی 
مردم موجود است
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حوادث

فاصله ازدواج و تولد اولین فرزند، به 4/5 سال رسید
 در حا حاضر فاصله بين ازدواج و تولد نخســتين فرزند به 4,5 ســال و به ســن 

جانشينی رسيده است.
رئيس موسسه مطالعات جمعيتی كشــور گفت: سياست های جمعيتی بايد به نحوی 
باشد كه نرخ باروری را افزايش دهد يا حداقل در وضعيت موجود حفظ كنند اما اين 

كار بايد با حفظ رفاه، آرامش، سالمت زنان، توجه به آموزش و اشتغال همراه باشد.
به گزارش ايرنا، محمدجالل عباسی شوازی ادامه داد: مجموع سياست هايی كه باعث 
كاهش باروری می شود، مانند تاخير در تشكيل خانواده، باال رفتن سن ازدواج، تاخير 
در به دنيا آوردن اولين فرزند و فاصله تولد فرزند اول با فرزند بعدی خانواده در تعيين 

نرخ باروری بسيار مهم است.

کتاب های درسی اثربخشی الزم را ندارند
 قبل از مشــخص كردن اهداف دوره های تحصيلی، شــروع به تغيير كتب درسی 
بر اســاس سند برنامه درسی ملی می شــود كه اين خود باعث از بين رفتن اثربخشی 
كتاب های درسی می شود.سرپرست ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی با بيان 
اينكه اين سازمان هر ساله 140 ميليون جلد كتاب آموزشی در 1200 عنوان را به چاپ 
می رساند و تيراژ ســاالنه مجالت رشد نيز 40 ميليون در 30عنوان است، اظهار كرد: 
توليد محتوا در آموزش و پرورش بر عهده ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
اســت.به گزارش فارس، حيدر تورانی اضافه كرد: كتاب ها، جديدالتاليف شــدند اما 
معلمان ما و مديران مدارس آمادگی الزم برای تدريس كتب جديد نداشــتند؛ ضمن 

اينكه خانواده ها آگاهی از آن نداشتند.

افزایش آسیب های اجتماعی با تغییر سبك زندگی
 تغيير در ســبك زندگی در دنيا و كشــور ما موجب شده اســت كه آسيب های 

اجتماعی از جمله اعتياد، طالق و...، افزايش يابد.
رئيس ســازمان بهزيستی اظهار داشــت: امروزه در دنيا و كشور ما تغييراتی در سبك 
زندگی ايجاد شــده است و شرايطی را فراهم كرده كه با رشد آسيب های اجتماعی از 
جمله اعتياد، طالق، كودكان كار، فقر اقتصادی، بيكاری و ديگر آســيب های اجتماعی 
مواجه هســتيم. به گزارش مهر، انوشيروان محســنی بندپی به نقش آگاهی سازی و 
اطالع رسانی درست در جامعه اشاره كرد و گفت: بايد شرايطی را فراهم كنيم كه دانش 
خانواده ها در خصوص آســيب های اجتماعی ارتقا يابد و در اين خصوص ســازمان 

بهزيستی اقدامات مؤثری را انجام داده است.

جام جم: سوپراستارها فقط زبان پول را مي فهمند
 تو اين دوره زمونه کسي هست که زبون پول رو نفهمه

سپهر غرب: 48 ميهمان خارجي با فرصت هاي سرمايه گذاري همدان 
آشنا شدند

 از آشنايي تا عمل راه بسيار است
كيهان: توتال:  به احترام آمريكا از ايران مي رويم!
 اي کاش يكي هم به ما احترام مي گذاشت

اطالعات: شناسايي معتادان متجاهر با اسكن عنبيه و اثرانگشت
 ديگه راه فرار نداريد

مهر: گوشي موبايل ارزان نشد
 ببخشيد مگه چيزي هم داريم که ارزان بشه

ايسنا: آماده طوفان تحريم ها باشيم
 خدا به داد برسه

ايرنا: دولت آمريكا جرأت محدود كردن ايران را ندارد
 بدون شرح

تسنيم: خريدوفروش كودك جرم است
 نه بابا!!

مهر: مهريه ها با كدام نرخ دالر محاسبه مي شوند؟
 مهريه رو کي داده کي گرفته ؟!

ايرنا:  مدارس، كليد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
 مدرسه ها آسيب ايجاد نكنند، پيشگيري پيشكششون.

ايلنــا: فرخزاد اليق: جمع مي شــويم كه براي كودكاِن كار، اشــك 
بريزيم

 ديگه کار از گريه  و زاري گذشته
تسنيم: روحانی: زندگي مردم را اداره خواهيم كرد

 بدون شرح
فرارو: خرم آبادي: سي ميليون نفر فيلتر تلگرام را دور مي زنند

 ماشاءا...!!! به نظر فيلترينگ اثرگذار بوده  ها!!
فرارو: زني به خاطر اختالف بر سر تاب بازي فرزند در پارك، توسط 

2 زن ديگر كشته شد
 تاب تاب عباسي، مامان منو اون دنيا نندازي.

عامل کالهبرداری 600 میلیون ریالی 
در همدان دستگیر شد

 فردی كه با جعل مهر و معرفی خود به عنوان كارمند يك شركت 
تعاونی 600 ميليون ريال كالهبرداری كرده بود، دستگير شد.

رئيس پليس آگاهی اســتان همدان گفت: به دنبال شكايت مديرعامل 
يك شركت تعاونی به خاطر كالهبرداری از فروشگاه های اين شركت، 

رسيدگی به اين پرونده در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش پايگاه خبری پليس، رضا زارعی بيان كرد: فردی ناشــناس 
با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد اين شركت تعاونی در سطح 
شهر با اين ترفند كه جزء كاركنان تعاونی همدان است اقدام به خريد 
لپ تاپ، تلفن همــراه، تلويزيون و طال به ارزش تقريبی600 ميليون 

ريال كرده بود.
زارعی افــزود: پــس از بازبينی فيلم هــای دوربين های مداربســته 
فروشــگاه ها، مشخص شــد متهم به تمام مغازه های طرف قرارداد با 
تعاونی يكی از ادارات به جز مغازه موبايل فروشــی مراجعه كرده و 
تنها مغازه ای كه با اين روش از آن كاال خريداری نشــده اين موبايل 

فروشی است.
وی بيــان كرد: تصوير متهم در اختيار صاحب موبايل فروشــی قرار 
گرفت و مشخص شــد اين تصوير شبيه چهره شاگرد سابق مغازدار 

بوده كه سال قبل به علت ناتوانی و تخلف اخراج شده است.
زارعی گفت: ماموران پليس آگاهی محل ســكونت متهم را شناسايی 
كردند و با تحقيق غير محسوس از صاحب خانه دريافتند كه فرد ياد 

شده قصد تخليه منزل اجاره ای را دارد.
رئيس پليس آگاهی اســتان همدان اظهار داشــت: پس از هماهنگی 
بــا مقام قضائی، ماموران در يك عمليات وارد منزل متهم شــده و او 
را دســتگير كردند.  زارعی ادامه داد: متهــم در بازجويی های فنی و 

تخصصی پليس به 18 فقره جعل و كالهبرداری اعتراف كرد.
وی افــزود: متهم در اظهاراتش گفت كه با اســتفاده از كاله گيس به 
مغازه های طرف قرارداد شركت تعاونی مراجعه و پس از انتخاب كاال، 
فاكتور آن را دريافت و با زدن مهر جعلی شــبيه مهر شركت تعاونی 
و نوشــتن جمله مورد تاييد اســت، با مراجعه مجدد كاال را از محل 

دريافت كرده است.

جایگاه دختر در آموزه های اسالمی
 بر اســاس برخی گزارش های تاريخــی، روز اول ماه ذی القعده 
ســال روز والدت حضرت معصومه)س( دختر امام كاظم)ع( است. 
به همين مناســبت در تقويم رسمی كشور اين روز به نام »روز دختر« 
نامگذاری شده است. به نظر می رسد وجه اين نامگذاری به تجرد آن 
بانوی مكرمه باز می گردد كه به عنوان الگويی پاكدامن و فاضله برای 

دختران مسلمان معرفی شود. 
در خصوص مقام واالی دخت موســی بن جعفر)ع( از ناحيه ائمه 
)ع( رواياتی وارد شــده است كه همگی نشــان از جايگاه خاص 
آن بانــوی گرامی دارد. امام رضا عليه الســالم بــه فردی از اهالی 
قم فرمود: »قبری از ما اهل بيت)ع( در ميان شماســت، قبر فاطمه 
دخت موســی بن جعفر عليه السالم. هركس قبر او را زيارت كند 
درحاليكه عارف به مقام آن بانو باشــد، بهشت بر او واجب است«. 
به همين مناســبت نگاهی گذرا به مقام دختــر در آموزه های دين 

مبين اسالم می افكنيم.
قرآن كريم در محيطی بر قلب مطهر رســول ختمی مرتبت)ص( نازل 
شد كه عموماً ديدگاهی منفی نسبت به جنس دختر داشتند. بر اساس 
آيات قرآن، چهره برخی از مشركين به محض شنيدن خبر تولد دختر 
خويش به دليل شــدت ناراحتی به سياهی می گراييد و بسيار عصبانی 
می شدند و از اين ننگ پيش آمده فرار می كردند)نحل، 59 و 58(. فرار 
كردن اينان در اثر فشــار افكار عمومی بود و می خواســتند كه دور از 
چشم مردم با خود فكر كنند كه ذلت و خواری دختر داری را تحمل 

كنند و يا زنده زنده در خاك پنهانش سازند! 
در مقابل اين ديدگاه تنفرآميز نســبت به دختر، اما آموزه های قرآنی 
از دختر به مانند پســر به عنوان نعمت و هديه ياد كرده و در آيه 49 
سوره مباركه »شــوری« لفظ دختر را مقدم بر پسر ذكر می كند. اين 
تقدم بنابر سخن برخی از مفســرين نشان از جايگاه واالی دختران 

است. 
توجه به ارزشــمندی وجود دختر در سيره معصومين)ع( نيز فراوان 
ديده می شود. از پيامبر رحمت )ص( چنين نقل است كه فرمود: »چه 
خوب هستند دختران! مهربان و نرمخو، مددكار و آماده به كار، انيس 
انسان، بابركت، و عالقه مند به پاكيزگی«. همچنين در جای ديگری 
از ايشان چنين روايت شده است: »خداوند به دختر مهربانتر از پسر 
است، كسی كه باعث خوشحالی دخترش شود، خداوند روز قيامت 

او را خوشحال می كند«. 
به نظر می رسد يكی از داليل جايگاه واالی دختران در فرهنگ اسالمی 
نقش بنيادين آنها در ســاختن جامعه اســت. حس مادری و تربيت 
فرزندان، مديريت خانواده و...يكی از مهم ترين جلوه های اين جايگاه 
اســت. به طور كلی جنس زن يكی از اركان اصلی نظام هستی است 
به طوری كه كميت هرم هســتی بدون وجود اينان می لنگيد! بر همين 
اساس ســالمت روحی، روانی، افكاری و رفتاری دختران از اهميت 
زيادی برخوردار است و هر جامعه ای برای موفقيت و پيشرفت خود 

الزم است در تحقق اين امر بكوشد. 
منابع
كامل الزيارات، ابن قولويه
الكافی، كلينی
وسائل الشيعه، شيخ حرعاملی
زاد المعاد، عالمه مجلسيتفسير الميزان، عالمه طباطبايی
*علی حيدری

ضرورت بازدید قضات از زندان ها
زندان هــای  مديــركل   
اســتان همدان بــر ضرورت 
زندان ها  از  بازديــد قضــات 
تأكيد كــرد وگفت: اميدواريم 
تعامــل و همكاری  با  بتوانيم 
استان  قضايی  مجموعه های  با 
گام موثری برای رفع مسائل و 
برداريم  مددجويان  مشكالت 
به پرونده ها  تا روند رسيدگی 
با ســرعت بيشــتری صورت 

پذيرد.
حســن محمدياری در نخســتين شــورای اداری و برنامه ريزی 
اداره كل زندان های اســتان همدان در جمع رؤســای زندان های 
تابعه استان و مسئوالن ســتادی اداره كل در زندان جديد مالير، 
با بيان اينكه رؤســای زندان ها نيز از بندها بازديد كرده و عرض 
حضوری با زندانيان و رســيدگی به مشكالت آنان را در اولويت 
قرار دهند، اظهار كرد: زندان آبستن حوادث است و بايد آمادگی 

برای مقابله با هر حادثه ای را داشته باشيم.
محمدياری خاطرنشــان كرد: يكی از راه هــای كاهش جمعيت 
كيفری در زندان ها تعامل مراجع قضايی با زندان و حضور مستمر 
قضات در زندان ها اســت. وی در بخش ديگری از ســخنانش 
بر اشــتغال زندانيان تأكيد كرد و گفت: اشــتغال و حرفه آموزی 
زندانيان مورد توجه جــدی قرار گيرد چرا كه اين امر در دوران 
حبس نقش عمده اي در ارتقاء امنيت و آرامش محيط زندان دارد.
مديركل زندان های همدان در ادامه بر برگزاری كميته اولويت های 
10گانه ســازمان در ســتاد اداره كل و زندان های تابعه اســتان، 
هماهنگی در امر ساخت وســاز و اقدامــات عمرانی با اداره كل، 
رسيدگی به امور سربازان و ارائه آموزش های الزم، نظارت جدی 
بر فروشــگاه ها، استفاده صحيح از دوربين های مدار بسته، كنترل 
مبادي ورودي به زندان ها ازجمله جلوگيري از ورود موادمخدر 
و اقالم ممنوعه به زندان ها و صرفه جويی در هزينه ها  تأكيد كرد 
و يادآور شــد: رؤسا و مسئوالن ستادی موارد را تا حصول نتيجه 

الزم دنبال كنند.

80 درصد مرگ و 
میرها ناشی از
 4 بیماری در کشور
ــا ناشــی از  ــرگ و ميره  80 درصــد م
4 بيمــاری غيــر واگيــر قلبــی و عروقــی، 

ســرطان، ديابــت و تنفســی اســت
ــن  ــن اي ــا باي ــت ب ــر بهداش ــاون وزي مع

ــه گســترش  ــا اشــاره ب موضــوع، گفــت: ب
افزايــش  و  واگيــر  غيــر  بيماری هــای 
ــت:  ــان، گف ــای درم ــام آور هزينه ه سرس
از ايــن رو تمــام جوامــع بــه دنبــال كاهــش 
ــدود  ــز ح ــران ني ــتند. در اي ــا هس هزينه ه
80 درصــد مــرگ و ميرهــا ناشــی از 4 
ــی،  ــی و عروق ــر قلب ــر واگي ــاری غي بيم
ــه  ــتند ك ــی هس ــت و تنفس ــرطان، دياب س
ــا  ــن بيماريه ــش اي ــای كاه ــی از راهه يك
خدمــات  از  اســتفاده  آن  هزينه هــای  و 

ــت. ــه اس ــتاران در جامع پرس
ــی  ــم حضرت ــارس، مري ــزارش ف ــه گ ب
بــه  ايــران  جمعيــت  اظهارداشــت: 
ســمت ســالمندی در حركــت اســت 
و تــا 30 ســال آينــده كشــور پيــری 
خواهيــم داشــت و كشــور ســالمند و پيــر 
مشــكالت خــاص خــود را دارد و بايــد از 
امــروز بــه فكــر ســالمت جامعــه باشــيم 
ــق و ســالمی را  ــا دوران ســالمندی موف ت

ــيم. ــته باش داش

پرونده متهم آتش سوزی در همدان تحویل مرجع قضایی شد
 فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع 
طبيعی و آبخيزداری همدان از شناســايی 
عامل آتش ســوزی در يكی از جنگل های 

دست كاشت اين استان خبر داد.
بهرام رســولی اظهار داشت: اين فرد مدعی 
است كه آتش سوزی سهوی رخ داده است 
با اين وجود پرونده قضايی برای او تشكيل 
شده و برای تعيين علت آتش سوزی تحويل 

مرجع قضايی شده است.
به گزارش ايرنــا، فرمانده يگان حفاظت 
اداره كل منابــع طبيعــی و آبخيــزداری 

همدان بيان كرد: از ابتدای امسال تاكنون 
14 فقره آتش سوزی در مراتع اين استان 
رخ داده اســت كــه بــه 16,2 هكتار از 

اراضی ملی آسيب وارد كرد.
شهرســتان های  داد:  ادامــه  رســولی 
كبودرآهنگ، رزن، نهاوند، تويســركان و 
اسدآباد بيشترين سهم را در آتش سوزی 

اند. مراتع داشته 
وی يــادآوری كــرد: هفت فقــره آتش 
ســوزی به وســعت 11,5 هكتار ســال 
گذشته در اين مدت زمان رخ داد كه اين 

آمار در سال جاری افزايش داشته است.
فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعی 
همــدان گفت: بــا توجه بــه عواملی نظير 
افزايش نزوالت جوی در بهار امسال، رشد 
پوشش گياهی و خشك شدن آنها با ورود به 
فصل تابستان، متصور است كه اين موضوع 
احتمال افزايش گســتره آتش سوزی را به 

دنبال دارد.
رســولی افــزود: تمامی نيروهــای منابع 
طبيعی در شهرســتان ها آماده مهار حريق 
هســتند با اين وجود در شهرســتان های 

بحرانــی از تــوان بخــش خصوصی نيز 
استفاده شده است.

كوهنوردان،  مســافران،  كرد:  توصيه  وی 
گردشــگران و ديگر افرادی كه در عرصه 
افروختن  از  منابع طبيعی حضور می يابند 

آتش در طبيعت پرهيز كنند.
فرمانده يــگان حفاظــت اداره كل منابع 
طبيعــی همدان اضافه كــرد: در صورت 
افروختن آتش نيز هنــگام ترك محل از 
خاموش شدن كامل آتش اطمينان حاصل 

كنند.

افزایش ۲00 درصدی قیمت داروی
 بیماران پیوند کلیه 

 داروهايــی كه بيمــاران پيوند كليه مصــرف می كردند، اوايل 
امســال برای يك دوره 130 هزار تومان بــود كه ناگهان به 260 

هزار تومان و در نهايت به 320 هزار تومان رســيده است. 
رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوی با تاكيد بر اينكه مشكل 
اصلی گران شدن دارو است، گفت: افزايش 100 تا 200 درصدی قيمت 
دارو را از اســفندماه ســال 96 تا اين لحظه شاهد هستيم؛ البته وزارت 
بهداشت اعالم كرد كه طبق تعرفه ها عمل می كند، اما همانطور كه گفتم؛ 
موضوع اصلی گران شــدن خودِ دارو اســت. به گزارش ايلنا،داريوش 
آرمان با بيان اينكه يك بيمار دياليزی هفت برابر بيمار پيوند كليه  برای 
دولت، بيمه ها و كشــور هزينه دارد، گفت: امروز هزينه هر بار دياليز 
حدود 300 هزار تومان اســت كه اگر اين عدد را ضرب در 31 هزار 
بيمار دياليزی كنيد كه بايد هفته ای ســه بار دياليز شــود، در نهايت به 
رقم سرسام آوری می رسيد كه اين رقم روزانه 4.5 ميليارد تومان است.

 به مناســبت روز دختــر و والدت 
حضرت معصومه )س( به سراغ گروهي 
از دختران که در پارك دور هم نشســته 
بودنــد، رفتم و از آنها اجــازه گرفتم تا 
چنــد لحظه اي را در کنار آنها بنشــينم 
و بــا آنها گپ و گفتــی درباره دختران 
ادامه  بزنيم که در  آنها  و خواســته های 

مي خوانيد:
 امنيت مهمترين خواسته ماست

ثمين يكی از دختران بود كه زودتر از همه 
شروع به صحبت كرد و می گويد: مهمترين 
دغدغه خود را امنيت مي دانم، امنيت برايم 
از نون شــب هم واجب تر اســت و با اين 
شرايط كه اخيراً دركشور پيش آمده است از 
شــنيدن اتفاقات ناگوار و آزار و اذيت هاي 
جنسي در مدرسه گرفته تا مرگ كودكان و 
آزار آنها، به نظرم تأمين امنيت برايم از همه 

چيز مهمتر است. 
شــرايط در جامعه به شكلي شده است كه 
گاهــي حتي براي حضور در جامعه و قدم 
زدن هــم نگراني و اســترس دارم كه مبادا 

مشكلي برايم پيش بيايد.
مريم، دوست او كه در كنارش ايستاده بود 
به نشــانه تأييد، سر خود را تكان مي داد و 
با ابراز اينكه دوســت دارم كشور به كمی 
عقب تر برگردد و  در شــرايطي باشــد كه 
مثل گذشــته با خيال راحــت در خيابان ها 
قدم بزنــم و دغدغه هاي نگران كننده امروز 

را در سر نداشته باشم.
اقتصادي،  مشــكالت  و  مسائل   

سلب امنيت كرده است
نازنين از طرف ديگر به مســائل اقتصادي 
كشــور اشــاره مي كنــد و مي گويد چنين 
مســائلي از جمله گراني هاي پي درپي دالر 
و طال، امنيت نســبت به آينــده را از من 
سلب كرده است و نمي دانم چه در انتظارم 

خواهد بود.
نســرين ناگهان وارد حرف نازنين شــد و 
گفــت: االن فرزندان پيش پدر خود امنيت 
ندارند چه برسد به جامعه و در ميان مردم 
كــه هر يك فرهنگ و اعتقــادات مختلف 

دارند.
نازنين حرف وي را ادامه داد و گفت: چنين 
مشكالتي اغلب نشأت گرفته از موادمخدر 
است. اعتياد به موادي چون شيشه، گل و... 
باعث شده است تا فرد دچار توهم شود و 
كارهايي انجام دهــد كه تا حدی خارج از 

اختيار اوست.
گشت هاي ارشاد اعتماد خانواده ها 

را از ما سلب مي كند
ثميــن درباره گشــت هاي ارشــاد گفت: 
گشــت ها وقتي افراد را مي گيرند در واقع 
زندگي فــرد را نابود مي كنند، از آن به بعد 
خانواده به آنها شك مي كند و از آنها نااميد 

مي شوند.
مريم با تاييد حرف ثمين و با اشاره به اينكه 
من عكاس هســتم و يك روز از دوستم و 
نامزدش در حال عكس گرفتن بودم كه من 

را همراه آنها گرفتند و دوربين من را كنترل 
كردند، با اين كار باعث شدند كه ديگر در 

حال حاضر خانواده به من اعتماد ندارند.
 محدود كــردن دختران، كارهاي 
افزايش  را  آنهــا  مخفيانه  اشــتباه 

مي دهد
دختران  خانواده هــا  بعضي  گفــت:  ثمين 
خود را محدود مي كنند و شــرايط را براي 
فرزندان خود ســخت تر مي كنند ولی تنها 
اثر آن اين اســت كه دختر كارهاي خود را 

مخفيانه از پدر و مادر انجام مي دهد.
بــه نظر من در اين شــرايط بايــد والدين 
طرز تفكر خود را تغيير دهند و با دوستان 
دخترشان ارتباط بگيرند و آنها را بشناسند 
و از اين طريق اجازه ارتباط برقرار كردن با 

دوستان خودش را به او بدهند.
 ديد فرهنگي جامعه به مســائل 

بايد تغيير كند
مريم بــه بي فرهنگي بعضــي از مردم در 
نامناسبي  با دختراني كه پوشــش  مواجهه 
دارند، اشاره كرد و گفت: در چنين شرايطي 
مردم خيلي بد نگاه مي كنند و اين از ضعف 
فرهنگي جامعه است.ثمين در تأييد حرف 
دوستش گفت: وقتي با دوستان در خيابان 
يا هر جــاي ديگري مي خنديــم، خانم و 
آقايان و در كل همــه جامعه به ما بد نگاه 
مي كنند. انگار كه با خنده ما مشكل دارند و 
اين موضوع هم يك مشكل فرهنگي ديگر 

ماست.
در حــال حرف زدن با دختــران بوديم كه 
صدای دعوايی شنيده شد و مردم به سمت 

محــل شــلوغی رفتند و بعضــی  از مردم 
مشغول عكس گرفتن شدند.

مريم يكدفعه شروع به صحبت كرد و گفت: 
اين رفتار خود يك ضعف فرهنگی اســت 
چرا مردم در اين وضعيت به جاي حضور 
و جدا كردن طرفين دعوا از يكديگر، كنار 
مي ايســتند و فقط عكس و فيلم مي گيرند 
و با نيشــخند ادامــه داد: انگار كه از چنين 
دعوايي كاماًل راضي و خشــنود هستند و 

منتظر ثبت خاطره آن اتفاق هستند.
ثمين دوباره گفــت: بي اعتنايي به رانندگي 
خانم هــا و بي احترامي كردن بــه آنها، از 
مسائل عادي جامعه ما شده است در حالي 
كه اين خانم ها هســتند كــه در انجام امور 
از دو نيمكره مغز استفاده مي كنند. ثمين از 
آقايان خواست كه در مواقعي كه دختري را 
در خيابان مي بينند، آن را مثل خواهر و مادر 
خود بدانند و با نگاه بد به آنها نگاه نكنند.

 نگران تضمين شــغلم در آينده 
هستم

حنانــه با اشــاره به اينكه تضمين شــغلي 
برايم مســأله مهمي است، گفت: اميدوارم 
مســئوالن و جامعه شرايط شــغلي من را 
براي آينده تأمين كنند ولی با اين شــرايط 
اگر پيش رود مطمئناشغل من هم روی هوا 

خواهد بود.
 كم ارزشــي خانم هــا در جامعه 

آزاردهنده است
آيالر هم از ســكوت خود دست كشيد و 
شــروع به صحبت كرد و گفت:  در جامعه 
امروز بــه خانم ها كارهايي بــا درآمدهاي 

پاييــن پينشــهاد مي شــود و همانطور كه 
مي بينيــم در تمام مغازه ها و فروشــگاه ها 
خانم ها مشــغول به كارند و می توان گفت 
در واقع در هــر جايي كه كارفرما بخواهد 
دســتمزد كمتري بدهد، از خانم ها استفاده 

مي كند.
فقط  دخترها  با  پســرها  ارتباط   

مسائل عشقي و احساسي نمي باشد
گفت: مشــكل كوتاه فكــري بعضی مردم 
اســت كه صحبت يك دختر با پســر در 
جامعــه بد تلقــی می شــود در حالي كه 
در خيلــي از اين ارتباطــات هيچ اتفاقي 

نمي افتد.
 جلوي طراحان لباس گرفته شود 
با اشــاره به موضــوع حجاب و  نازنين 
پوشــش به عنــوان دغدغــه ديگری از 
دختــران در جامعه امــروزی، می گويد: 
 به جــاي اينكه مانع پوشــيدن لباس هاي 
جلوبــاز خانم ها شــويم، جلوي طراحان 
لباس را بگيرم تــا اين مدل ها را طراحي 
نكنند و در شرايطی كه مدل های ديگری 
انتظار  در فروشــگاه ها پيــدا نمی شــود 
زيادی اســت كه از دختــران و خانم ها 

نپوشند. اين مدل ها را  بخواهيم 
 دختران حرمت خود را نگه دارند

نازنين به خيانت هاي متأهلين به همســران 
اشــاره كرد و گفت: اين دختــران و زنان 
هســتند كه بايد حرمت خود را نگه دارند، 
و به آقايــان اجازه ندهند تا به همســران 
خود خيانت  كنند، با چنين شرايطی امنيت 

خانواده در جامعه باال می رود.

به مناسبت روز دختر

دختران امروز دغدغه آینده را دارند

اعالم برنامه هاي روز دختر در همدان
در ادامه مديركل امور بانوان و خانواده استانداري همدان در مصاحبه ای به خبرنگار ما گفت: 2 برنامه با محوريت روز دختر در دهه كرامت 
برگزار مي شود كه يكي از برنامه ها امروز صبح با مشاركت اتحاديه هاي انجمن هاي اسالمي براي دختران دانش آموز در پادگان ابوذر برگزار 
مي شــود و يكي از محورهاي اين برنامه، حجاب و عفاف اســت. طاهره دوروزي ادامه داد: برنامه ديگر نيز همايشی براي دختران و زنان 

جهان اسالم است و بعدازظهر روز چهارشنبه در تاالر معلم همدان برگزار مي شود.
وي افزود: در ســطح شهرســتان ها نيز برنامه هايي در كانون هاي فرهنگي برگزار مي شــود و آنها هم با هدف افزايش نشاط و شادكامي و 

آگاهي بخشي به دختران انجام مي شود.
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آخرين وضعيت ساماندهی موسسات غيرمجاز؛
6 هزار نفرپول خود را از موسسات گرفتند

ــاره  ــوه درب ــه ق ــدگان ســران س ــن نشســت نماين ــس، آخري ــس مجل ــب رئي  ناي
موسســات مالــی و اعتبــاری را تشــريح كــرد و گفــت: مطالبــات بــاالی 200 ميليــون 

6 هــزار نفــر پرداخــت شــد.
مســعود پزشــكيان بــا تشــريح آخريــن نشســت بررســی مشــكالت موسســات مالــی، 
از خوداظهــاری 29 هــزار نفــر بــرای دريافــت ســپرده بيــش از 200 ميليــون تومانــی 

خبــر داد و افــزود: راســتی آزمايــی، 4 هــزار نفــر را حــذف كــرد.

ــات  ــرای پرداخــت مطالب ــك مركــزی ب ــه مهــر گفــت: بان ــب رئيــس مجلــس ب ناي
ــا  ــام داده ت ــدی الزم را انج ــان زمانبن ــارد توم ــك ميلي ــقف ي ــا س ــپرده گذاران ت س
تمامــی ســپرده گذاران بــه يكبــاره بــه بانــك مراجعــه نكننــد و بــرای مراجعــه هــر 

ــا مشــكل خاصــی ايجــاد نشــود.  ــه ت ــدام روز خاصــی را در نظــر گرفت ك
ــات در  ــت مطالب ــدم پرداخ ــپرده گذاران از ع ــی س ــه برخ ــاره گالي ــكيان، درب پزش
موعــد مقــرر، افــزود: اعتبــار مــورد نيــاز بــرای پرداخــت مطالبــات اختصــاص يافتــه 
و حســاب های ســپرده گذاران موجــود اســت، لــذا بانك هــا بايــد مطالبــات را بايــد 
ــی  ــان پرداخــت را طوالن ــه موضــوع راســتی آزمايی اندكــی زم ــد، البت پرداخــت كنن

كــرده اســت.

ــون  ــش از  200 ميلي ــه بي ــد ك ــار كرده ان ــر اظه ــزار نف ــه داد: 29 ه وی ادام
ــه  ــی ك ــا زمان ــته اند، ام ــپرده داش ــاری س ــی و اعتب ــات مال ــان در موسس توم
ــش  ــر كاه ــزار نف ــه 25 ه ــا ب ــداد آنه ــده تع ــازی ش ــتی آزمايی و شفاف س راس
ــرده  ــری ك ــال جلوگي ــه بيت الم ــرر ب ــل ض ــوع از تحمي ــن موض ــه اي ــه ك يافت

اســت.
پزشــكيان بــا بيــان اينكــه تاكنــون مطالبــات بيــش از 6 هــزار نفــر از ســپرده گذاران 
بيشــتر از 200 ميليــون تومــان ســپرده پرداخــت شــد، بيــان كــرد: پرداخــت مطالبــات 
ــزودی مطالبــات ايــن  ــده كــه مقــرر شــده ب 19 هــزار نفــر از ايــن افــراد باقــی مان

ــز پرداخــت شــود. تعــداد از ســپرده گذاران ني

خودرو

وزير اقتصاد وعده داد
"متخلفان 600.000.000.000 تومانی" 

نقره داغ می شوند

 به دنبال انتقادات اخير كارشناســان از پرداخت يارانه 600 ميليارد 
تومانی به واردكنندگان خودرو و ابراز نگرانی از حيف و ميل شــدن 
بيت المال، وزيــر اقتصاد به موضوع ورود كرده و ضمن هشــدار به 
واردكنندگان خودرو، وعده داد حق مردم را ريال به ريال از متخلفان 

پس می گيرد.
شــركت های رامك خودرو، بهمــن موتور، ياران خــودروی الوند، 
ابراهيمی شادمان محمد، ايران خودرو ديزل، جهان نوين آريا، ايرتويا، 
نادران كار موتور، كوشا خودرو نگين، آرين موتور پويا، نگين خودرو، 
نوشه تجارت ســپهر، پاكرو سبز قشم، ماموت خودرو، ايمن تجارت 
جام جم، آرين موتور تابان، آپام خودروی الوند، نگين خودرو، آژمان 
نگين كارا، ملينا تجارت آركا و كرمان موتور دريافت كننده ارز دولتی 

برای واردات خودرو هستند.
طبق اعالم رييس انجمن واردكنندگان خودرو، برند خودروهای وارد 
شده با ارز دولتی شامل برندهای نيسان، ميتسوبيشی، رنو، سانگ يانگ، 

دی اس، هيوندای، تويوتا، هاوال و فولكس واگن بوده است.
اما رسانه ای شدن پرداخت يارانه 600 ميليارد تومانی به واردكنندگان 
خودرو انتقاد شــديد كارشناســان را به دنبال داشت. در يكی از اين 
انتقادات عضو هيات علمی دانشگاه عالمه طباطبايی اظهار كرد "بايد 
مشخص شود 600 ميليار د تومان يارانه پرداختی دولت از بيت المال به 
شركت های واردكننده خودرو، كجا رفته و چه سرنوشتی داشته است".
امــرا... امينی با بيان اينكه اين 600 ميليارد تومان رانتی اســت كه به 
شركت های واردكننده خودرو داده شده است، به ايسنا گفت: می توان 
پيش بينی كرد كه شــركت های واردكننده خودرو طبق روال گذشته، 
خودروهای وارد شــده با ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد فروخته و 600 

ميليارد تومان يارانه پرداختی را تصاحب كنند.
در يكی ديگر از انتقادات عضو هيات علمی دانشــگاه علم و صنعت 
نيــز خواســتار اقدام دولت بــرای بازپس گيری يارانــه پرداختی به 

واردكنندگان خودرو شد.
اميرحســن كاكايی در اين رابطه اظهار كرد: دولت بايد به ســرعت 
وارد عمل شــده و اشتباه پيشين را جبران و 600 ميليارد تومان يارانه 

پرداختی را از شركت های واردكننده خودرو بازپس بگيرد.
در چنين شــرايطی كه برخی نمايندگان مجلس نيز خواستار روشن 
شدن سرنوشــت يارانه 600 ميليارد تومانی پرداختی به واردكنندگان 
خودرو شــده بودند، دو روز قبل وزيــر اقتصاد به اين موضوع ورود 
كرده و وعده داد كه پرونده شركت های واردكننده خودروی دريافت 
كننده ارز دولتی به دقت بررســی و عالوه بر وصول كامل ماليات، با 
شركتهايی كه خودروهای وارد شــده با ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد 

فروخته باشند، به شدت برخورد خواهد شد.
مسعود كرباسيان در اين رابطه اعالم كرد:" سازمان امور مالياتی پس از 
برگزاری جلســات كارشناسی، مكلف شده تا با دقت و حساسيت به 
بررسی وضعيت پرونده مالياتی افراد يا شركت هايی بپردازد كه با ارز 
4200 تومانی اقدام به واردات خودرو كرده اند. در اين رابطه در هفته 

جاری اين اقدامات صورت خواهد گرفت:
اول: گمرك و وزارت صنعت ليســت تمامی شــركت ها و اشخاص 
واردكننــده را در اختيار وزارت امور اقتصادی و دارايی و ســازمان 
امور مالياتی قرار داده تا بررسی های دقيق در مورد سوابق مالياتی آنها 
صورت گيرد. همچنين برای شفافيت هرچه بيشتر، ليست مورد نظر به 

زودی در اختيار افكار عمومی هم قرار خواهد گرفت.
دوم: در صورتيكــه واردكننــدگان خودرو بــا ارز 4200 تومانی، 
اقدام به فروش محصوالت با قيمت باالتر در بازار كرده باشــند و 
ايــن درآمد را "ابراز كنند"، ماليات آنها براســاس قانون و برمبنای 
كارشناســی دقيق ســازمان امورمالياتی تا ريال آخر مطالبه خواهد 
شــد. ارزش ابراز شــده كاالی وارداتی آنها و قيمت فروش نهايی 
با نهايــت دقت مورد بررســی قــرار می گيرد. البته ســازمانهای 
نظارتی مانند تعزيرات، بازرســی كل كشــور و ســازمان حمايت 
از توليدكننــدگان و مصرف كنندگان هم بــا گروهی كه كاالهای 
وارداتی با ارز رســمی را با قيمت باالتر فروخته باشند، در نهايت 

جديت برخورد خواهند كرد.
ســوم: در صورتی كه اين گــروه از واردكنندگان با ارز 4200 تومانی 
اقدام به واردات كرده باشــند و درآمدی بيشتر از آنكه ابراز می كنند، 
كســب كرده باشند، سازمان مالياتی ضمن شناسايی درآمدهای آنها با 
اين گروه به مثابه افرادی كه "فرار مالياتی" انجام داده اند، براساس نص 

صريح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد كرد".
وزيــر اقتصاد وعــده داده كه"حق مردم را ريال بــه ريال از متخلفان 

می گيرم".

فراری های بازار ارز به بازار طال آمدند!
 رئيس اتحاديه فروشندگان و توليدكنندگان طال و جواهر اعالم كرد 
كه دالالن ميلياردی بازار سكه و طال، افراد عادی نيستند و پشتوانه های 
خاصی دارند؛ از آنجا كه اين افراد ديگر نمی توانند آزادانه در بازار ارز 
داد و ســتد داشته باشند و رصد می شوند، به بازار سكه و طال آن هم 
نه مصنوعات، بلكه طالی آب شده آمده اند و سرمايه شان را به سكه و 

طالی آب شده تبديل و از كشور خارج می كنند.
در نوســانات اخير بازار طال و ارز عده ای نيز اخبارشان به گوش می 
رسيد كه با يك تن ســكه طال بازداشت شده اند يا يك جوان سی و 
چند ساله بيش از 53 ميليارد تومان سكه طال خريده است. حال سوال 
اينجاســت كه آيا اين ها افرادی عادی هستند كه با اين گونه تقاضای 
كاذب می توانند، بازار را بهم بريزند. همچنين مسئوالن و ناظران بايد 

برای كنترل بازار چه كنند.
در اين زمينه ابراهيم محمدولی بيان كرد: پس از آنكه دولت اعالم كرد 
كه "اجازه نمی دهد در بازار ارز داللی و نوســان قيمت ادامه پيدا كند" 
و نظارت ها بر بازار ارز شــدت گرفت، دالالن پول های خود را برای 
اينكه سود بيشتری ببرند يا آنكه بتوانند راحت تر بتوانند سرمايه شان را 

از كشور خارج كنند، آن را به بازار سكه وارد كردند.
وی افزود: اين دالالن كالن بازار طال و ســكه سرمايه شــان را از اين 
طريق به كشــورهای همسايه منتقل می كنند و عده ديگری نيز در اين 
ميان هســتند كه معامالت ميلياردی كرده و تنها سودشان را به جيب 
می زنند، چرا كه در اين معامالت كاال و سكه ای رد و بدل نمی شود و 
تنها آن ها مابه التفاوت معامله ای كه انجام می دهند را دريافت می كنند.

محمدولی به ايســنا گفت: اين رفتارها در بازار به زيان صنعت بوده 
و بايد با آنها برخورد شــود كه با اقدامات انجام شده به نظر می رسد 
اوضاع و شــرايط بازار طال و سكه آرام تر و بهتر می شود و بهتر است 
كــه در اين ميان بخش خصوصی و تشــكل ها را نيــز دخيل كنند تا 
بتوان مديريت بهتری بر بازار اعمال كرد. رئيس اتحاديه فروشــندگان 
و توليدكنندگان طال و جواهر با اشــاره به تاثير اوراق سكه بر شرايط 
موجود اظهار كرد: در اين ثبت نام ها بايد به تعهداتشان عمل كنند. در 
غير اين صورت اثر منفی و روانی بر بازار و ذهن مردم می گذارد. اين 

موضوع از ديد بازار و اقتصاد، نتوانسته اثر مطلوبی تاكنون بگذارد.

چگونه پست های اینستاگرامی را 
موقتاً حذف کنیم؟

 اگر شما جزو آن دسته از كاربرانی هستيد كه می خواهند پست های 
اينستاگرامی خود را به طور موقت از صفحه مجازی خود پاك كنند، 

مطالعه اين گزارش می تواند به شما در اين باره كمك كند.
برخی از كاربران به داليل فراوانی مجبورند پســت های منتشــره در 
صفحه اينستاگرام خود را حذف كنند اما نمی خواهند آنها برای هميشه 
از دســترس خارج شده و از صفحه كاربری شان پاك شود چراكه اين 
احتمال را می دهند بتوانند باری ديگر اين پست ها را به صفحه پروفايل 

خود بازگردانده و در ديد عموم كاربران و دوستان خود قرار دهند.
به گزارش ايســنا، برای اين كار كافيست به صفحه كاربری خود در 
اينستاگرام رفته و برروی پست موردنظر خود كليك كنيد تا باز شود. 
سپس برروی ســه نقطه در قسمت باال سمت راست پست موردنظر 
بزنيد تــا گزينه های مختلفــی همچون ويرايــش )Edit( و حذف 
)delete( و غيره باز شود. نخستين گزينه آرشيو )Archive( است 

كه بايد به منظور حذف موقتی پست های خود برروی آن بزنيد.
در اين صورت، شما آن دسته از پست هايی را كه با لمس گزينه آرشيو 
موقتا از صفحه كاربری خود پاك كرده و از دسترس و ديد سايرين آن 
را مخفی كرده ايد، به قســمت ديگری كه تنها خودتان به آن دسترسی 
داريد و هيچ كس ديگری نمی تواند آن را مشاهده كند، منتقل كرده ايد. 
اين قسمت با عالمتی شــبيه به يك ساعت در قسمت باالی صفحه 
اصلی كاربری تان در اينستاگرام ديده می شود كه می توانيد با مراجعه به 
آن، پست ها و استوری هايی را كه از نظر ديگران مخفی نگه داشته ايد، 

باری ديگر به صفحه كاربری خود بازگردانيد.
برای اين كار كافيست در قسمت آرشيو پست های پنهان شده، برروی 
پســت هايی كه قصد بازگرداندن آن به صفحه كاربری خود را داريد، 
كليك كرده و گزينه »نمايش بر روی صفحه اصلی يا پروفايل كاربری« 
يــا show on profile را بزنيد تا دوبــاره به همان جايی كه قبال 
بوده است، بازگردد و در دسترس دوستان اينستاگرامی تان قرار گيرد.

واریز سود سهام عدالت 400هزار نفر 
تا پایان تیرماه

 مشاور ســازمان خصوصی ســازی از واريز سود ســهام عدالت 
400هــزار نفر )افراد باقی مانده( تا پايان تيرماه خبر داد و گفت: به نظر 

می رسد سود عملكرد سال 96 نسبت به سال 95 بيشتر خواهد بود.
ســيد جعفر سبحانی با بيان اينكه  تاكنون به بيش از 39 ميليون نفر كل 
سود دريافتی سهام عدالت )مربوط به سود عملكرد سال 95( پرداخت 
كرده ايم، افزود: نزديك به 400 هزار نفر از مشموالن دريافت سود سهام 
عدالت باقی مانده اند كه اين افراد نيز تا پايان تيرماه ســود سهام عدالت 

را دريافت خواهند كرد.
مشاور رئيس كل سازمان خصوصی سازی در خصوص سود عملكرد 
سال 96، به مهر گفت: برای تعيين تكليف سود عملكرد سال 96، منتظر 

برگزاری مجامع تمامی شركت های سرمايه پذير هستيم.
وی ادامه داد: مجامع شركت ها معموال آخر تيرماه برگزار می شود. اما از 
ســويی ديگر سال مالی تعدادی از شركت ها پايان مهر ماه است از اين 
رو برای تعيين سود عملكرد بايد منتظر برگزاری مجامع اين شركت ها 

نيز بمانيم.

اصالحيه
بدينوسيله به اطالع مي رســاند در آگهي مزايده فروش 
آپارتمان سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان که 
در مورخ 97/4/21 چاپ گرديده است 10 درصد مابقي 
همزمان با انتقال ســند حداکثر تا تاريخ 97/6/31 با ارائه 

يک فقره چک دريافت مي گردد.
سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان 

 در ســال  هاي 95-94 باغات گردو در 
تويســركان، به خاطر ســرمازدگي بيشترين 
خسارت را ديدند. همين موجب شد تا جهاد 
كشاورزي تحقيقاتي را آغاز كند و راهكاري 
براي كاهش اثر ســرما بر درخت هاي گردو 
براي سال هاي آينده پيدا كند. از ارديبهشت 
سالجاري قراردادي براي پيوندك زدن در 3 
هزار هكتــار از 5 هزارو 500 هكتار باغات 
تويسركان بسته شده كه بر اين مبنا تا 5 سال 

آينده انجام خواهد شد.
رئيس سازمان جهاد كشــاورزي استان در 
همين رابطه پيش از اين به همدان پيام گفته 
كه پس از خسارات سنگين سرما به باغات 
گردوي تويسركان در ســال هاي 94 و 95 
برآورد شــد كه دولت 90 ميليارد تومان به 
استان بابت پرداخت به كشاورزان تخصيص 
بدهد كه به تصويب رســيد اما تاكنون اين 
اتفاق نيفتاده، هرچند كه همين اواخر رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه استان گفت كه به 
زودی اين مبلغ اختصاص مي يابد. اما با اين 
حال ما منتظــر نمانديم و پس از تحقيقات 
متوجه شديم كه پيوندك هايي وجود دارند 
كه دير گل مي دهنــد. بنابراين قراردادي در 
ســطح 3 هزار هكتار در تويسركان بستيم و 
از سال گذشته كار را آغاز كرديم و افرادي 
توسط كاربلدهای ايراني و تركيه اي آموزش 

ديدند تا بتوانند پيوندك بزنند.
منصــور رضواني جالل ادامه داد: در ســال 
گذشته براي باغات گردو 20 هزار پيوندك 
زدند كه 80 درصد آنهــا جواب داد. اما در 
حين كار متوجه شديم كه تعداد پيوندك ها 
كم اســت اما بيشــتر از آن پيدا نكرديم در 
نتيجه باغ مادري در تويسركان ايجاد كرديم 
كــه توليد نهــال گردوي گواهي شــده در 

تويسركان با مجوز اجرا شد. 
اقدام  مهمتريــن  تويســركان هم  فرماندار 
را  كشــاورزي  بخــش  در  تويســركان 
سرشــاخه كاري درختان گردو عنوان كرد و 
گفت: سرمازدگي باغات گردو در سال 94 
موجب شد تا معاش مردم اين شهرستان در 
آن سال از بين برود چون بيمه كشاورزي هم 
حمايت چنداني از آنها نكرد و برخي باغ ها 

هم بيمه نبودند.

حبيب موميونــد ادامه داد: بعد از تحقيقاتي 
كه انجام شــد آقاي مفتح نماينده شهرستان 
تويسركان با وزارتخانه مذاكره كرد كه طرح 
سرشــاخه كاري با هدف اصــالح باغات، 
آبياري مناسب و نگهداري باغ ها در دستور 

كار قرار گرفت. 
وي افــزود: وزارتخانه هم براي اجراي اين 
طرح در ســطح گسترده "باغ مادري پيوند" 
را براي تويســركان تصويب كرد تا پيوند از 

طريق سرشــاخه های اين باغ انجام شود كه 
در حال حاضر 4 هزار كشــت انجام شــده 

است. 
به گفته موميوند، از اين به بعد باغداران بايد 
به دنبال سرشاخه كاري درختان گردو باشند 
كه خوشبختانه اين تفكر مثبت در آنها ايجاد 
شده و خودشان در تالش هستند كه از اين 

پيوندك ها استفاده كنند.
فرمانــدار تويســركان بيان كــرد: در حال 
حاضر تعداد زيــادي از پيوندك ها گرفته و 
حتــي تعدادي از آنها در همين دو ماه به بار 

نشسته اند.
يــك باغبــان تويســركاني كه يكــي از 
درخت هايي كه تمام شــاخه هايش را قطع 
كــرده و پيوندك به آن زده بود را در جريان 
بازديد هيات تحريريه همدان پيام از اين باغ، 
به خبرنگار اين رســانه نشان و توضيح داد 
كه، از ارديبهشت ماه كه اين پيوندك را زده ام 
تا كنون حدود يك متر رشــد كرده و چند 
گردو هم داده است اما وقتي ريز بودند آنها 
را چيدم تا براي سال بعد بهتر رشد كند و بار 
بدهد.  وي با نشان دادن بقيه پيوندك ها در 
باغ، گفت: همه آنها گرفته اند و در صورت 
گرفتن نتيجه مطلوب ســعي مي كنم كه در 
ســال  هاي بعد بقيه درختانم را هم پيوندك 

بزنم.
اين كشــاورز تويســركاني ادامه داد: تقريبا 
تويســركاني خودشــان  باغدارهاي  اغلب 
دنبال اين هســتند كه پيوندك بزنند و ديگر 
اينطور نيســت كه به اجبار اداره كشاورزي 
باشــد چون همه فهميده اند كه اثر مطلوبي 
بر باردهي و ســرمازدگي درختان دارد و با 
اين پيوندك ها خيالشان بابت امنيت مالي و 

سرمايه اي خود راحت تر است. 

فرماندار تويسرکان:

پیوندک ها به بار نشستند 
■ سرشاخه کاري درخت هاي گردو مهم ترين اقدام کشاورزي تويسرکان است که با همراهي مردم روبرو شد

 مدير عامــل شــركت آب و فاضالب 
اســتان همدان با بيان اينكه خدمت رسانی 
به مردم اولويت نخســت اين شركت است 
گفت: در اين شــركت ميز خدمت با هدف 
كاهــش مراجعات حضوری مشــتركين به 
امور شركت آب و فاضالب راه اندازی شده 

است.
بــه گــزارش روابط عمومی شــركت آب 
و فاضــالب اســتان همدان ، ســيد هادی 
حســينی بيدار در ايين افتتــاح ميز خدمت 
اين شــركت، با اشــاره به اينكه ســامانه 
خدمات الكترونيك شركت آب و فاضالب 
اســتان همدان، يك سامانه تحت وب بوده 
كه جهــت ارائه خدمــات غيرحضوری به 
مشــتركين طراحی شده اســت بيان كرد: 
تحت وب بودن سامانه اين امكان را فراهم 
ميكند كه مشــتركين از هر مكان و هر زمان 
و از هر سيســتم عاملی بتوانند وارد سامانه 
شوند و درخواست خود را ثبت، يا وضعيت 
درخواســت ثبت شــده ی قبلــی خود را 

رهگيری كنند.
وي با بيان اينكه كاربران دفاتر پيشخوان نيز 

می توانند از طريق همين سامانه پاسخگوی 
مشتركين باشند، بيان كرد: خدمات موجود 
در ســامانه به دو دسته كلی خدمات جاری 
)آب بهــاء( و خدمــات ســرمايه ای )حق 

انشعاب( و در 5 بخش ارائه می شود.
حسينی بيدار با اشــاره به اينكه اين سامانه 
22 خدمت را به مــردم ارائه می كند گفت: 
تغيير كاربری انشــعاب، پاسخ به استعالم، 
تغيير مشــخصات، تغيير واحد مســكونی، 
تغيير ظرفيت قراردادی انشعاب، تغيير قطر 
انشعاب، تفكيك كنتور، تغيير مكان وسايل 
انــدازه گيــری، آزمايش كنتــور، تعويض 
كنتــور، واگذاری انشــعاب آب، واگذاری 
انشعاب فاضالب، نصب ســيفون اضافی، 
قطع موقت و وصل انشــعاب، جمع آوری 
انشــعاب، صورتحســاب ميان  يا ادغــام 
دوره،بررسی صورتحســاب، اعالم كاركرد 
كنتور، مشاهده ســوابق)المثنی و...، امكان 
پرداخت صورتحساب، پيشنهادات، انتقادات 
و بررســی شــكايات، فروش آب تانكری، 
دسترسی آسان و سريع ثبت خدمت توسط 

مشتركين از جمله اين خدمات است.

وی بــه مزايــای ايــن طــرح پرداخت و 
گفت: افزايش ســرعت و دقت رســيدگی 
به درخواســتها، كاهش قيمت تمام شــده 
خدمات ارائه شــده، كاهش تردد در شــهر 
كه منتهی به كاهش ترافيك شــهری شده و 
انرژی،  همچنين صرفه جويــی در مصرف 
امكان استفاده از سامانه در دفاتر پيشخوان، 
راهنمايی مشــتركين حين انجام خدمت از 
طريق سامانه پيامكی سايت و قابليت ارتباط 
با ســامانه های خدمات الكترونيك ســاير 
ادارات و شــركت ها اعم از صدور مجوز يا 
استعالم جهت تســريع در خدمات رسانی 
بهتر در راستای طرح تكريم ارباب رجوع از 

جمله اين مزايا محسوب می شود.
حســينی بيدار با بيان اينكه فرايند استقرار 
ميز خدمت از ســال 1392 در اين شركت 
آغاز شده بيان كرد: با ابالغ دستورالعمل ميز 
خدمت در اواخر ســال 1396 شركت آب 
و فاضالب شهری به رغم راه اندازی سامانه 
خدمات الكترونيك، اقدام به راه اندازی ميز 
خدمت، به شكل جدی تر و مطابق با دستور 
العمل ابالغ شــده، در ســاختمان ستادی و 

ســاختمان های امور در شهرستان های تابعه 
نموده است.

وی در پايان ســخنان خود گفت: مشتركان 
می تواننــد بــرای ورود به ســامانه، آدرس 
اينترنتــیhttps://es.hww.ir  را وارد 
نيز  اســتانداری همدان  بازرسی  كنند.مدير 
در اين مراســم گفت: در 3 ماه گذشــته كه 
اين ســامانه راه اندازی شده است از حضور 
بيش از 14 هزار نفر جلوگيری شــده است 
كه تنها 9 هزار نفر مربوط به پرداخت قبض 
بوده است.حسين افشــار با اشاره به اينكه 
ميزخدمت غير حضــوری و الكترونيك در 
راستای خدمت رســانی به مردم راه اندازی 
شــده اســت، بيان كرد: اين طرح مصوبه 

شورای عالی است.
وی تصريح كرد: در استان 96 دستگاه زيل 
بخشنامه ميز خدمت براساس دستور رياست 
جمهوری اســت كه تمامی دستگاه در اين 

راستا اقدام كرده اند.
افشــار گفت: شــركت اب و فاضالب از 
دستگاه های پيشرو است كه اين ميز خدمت 

در آن راه اندازی شده است.

 رئيــس اداره تنظيــم بازار ســازمان 
جهادكشــاورزی اســتان همدان از توزيع 
17/5 تن گوشــت قرمــز وارداتی در اين 
استان خبر داد و گفت: طی 2 روز گذشته 
17/5تن گوشــت قرمز وارداتی در استان 

توزيع شد.
مهدی نجفيــان با بيان اينكــه در ماه های 
گذشــته 9 تن گوشت در اســتان توزيع 
می شــد، افــزود: بــا تــالش ســازمان 
جهادكشاورزی و شركت پشتيبانی امور دام 

سهميه استان افزايش يافت.

وی با اشــاره به اينكه توزيع گوشت قرمز 
وارداتی در شهرســتان ها نيز انجام خواهد 
شــد، تصريح كرد: امــكان اينكه در همه 
شهرســتان ها با هم گوشــت قرمز توزيع 
شــود وجود ندارد و اين طرح به صورت 
نوبتی انجام می شــود به طوريكه در هفته 
گذشته 85 الشــه در اسدآباد و 179 الشه 

در تويسركان توزيع شد.
نجفيان در ادامه با بيــان اينكه قيمت مرغ 
زنده ســير نزولــی دارد، به ايســنا گفت: 
پنجشنبه گذشــته قيمت مرغ زنده 4700 

تومان بــوده كه به طــور ناگهانی در روز 
جمعه به 5700 تومان رســيد اما در حال 
حاضر ســير نزولی پيدا كــرده و به 5100 

تومان رسيده است.
وی با اشــاره به اينكه قيمــت مرغ برای 
مصرف كننده 7600 تومان اســت، يادآور 
شــد: هر كيلوگرم گوشــت گوســفندی 
مخلوط 46 هزار تومان، نرمه گوســفندی 

61 هــزار تومان و نرمه گوســاله 49 هزار 
تومان است.

ســازمان  بــازار  تنظيــم  اداره  رئيــس 
جهادكشاورزی استان همدان از واردات دام 
زنده از قرقيزســتان خبر داد و گفت: قرار 
اســت دام زنده به وسيله هواپيما به كشور 
وارد شود كه در هر پرواز 1100 رأس دام 

وارد خواهد شد.

ميز خدمت و سامانه خدمات الكترونيک 
آب و فاضالب استان راه اندازی شد

رئيس اداره تنظيم بازار سازمان جهادکشاورزی استان همدان خبر داد

توزیع 17/5 تن گوشت قرمز 
وارداتی در استان همدان
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آگهي حصر وراثت
آقاي عبداله کلهري دارای شــماره شناسنامه  4597 به شرح دادخواست کالسه97/ 112/970278ح از اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده که شادروان نجاتعلي کلهري به شماره شناسنامه  161 در تاريخ 1397/2/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر است به: 1- فاطمه بخش رحماني به شماره شناسنامه 283 صادره از همدان متولد 1326 همسر متوفي 
2-عبداله کلهري به شماره شناســنامه4597 صادره از همدان متولد1351 فرزند متوفي 3-اسداله کلهري به شماره شناسنامه3337 صادره از 
همدان متولد1356 فرزند متوفي 4-روح اله کلهري به شــماره شناسنامه5501 صادره از همدان متولد1364 فرزند متوفي 5-منصوره کلهري به 
شــماره شناسنامه360 صادره از همدان متولد1348 فرزند متوفي 6-پري کلهري به شماره شناسنامه3336 صادره از همدان متولد1352 فرزند 
متوفي 7-زهرا کلهري به شــماره شناسنامه2621 صادره از همدان متولد1363 فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 1589(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي ابالغ اخطار ارزیابي مرحله تجدید نظر 
بدينوسيله به آقاي عباداله کوليوند سالوکي فرزند عصمت علي به شناسنامه 282 صادره 
مالير و کدملي 3930753960 در اجراي پرونده کالسه 9600118 له بانك رفاه شعبه مرکزي 
مالير و عليه حشمت اله فرنيان و عباداله کوليوند سالوکي، ششدانگ پالك 4 فرعي از 371 
اصلي بخش يك مالير مورد وثيقه سند رهني شماره 14521 تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي 
شــماره 4 مالير در مرحله تجديدنظر به مبلــغ 15/270/000/000 ريال معادل يك ميليارد 
و پانصد و بيســت و هفت ميليون تومان در مورخ 1397/3/8 توســط کارشناس رسمي 
دادگستري ارزيابي گرديده است لذا مراتب وفق ماده 101 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي 

الزم االجرا به شما ابالغ مي گردد.
)م الف 307( 

مدیر واحد اجرایي اسناد رسمي مالیر 

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهني(
رهني  موضوع ســند   9500138 اجرائــي کالســه  پرونده  موجــب  به 
شــماره19766 دفتر اسناد رسمی شماره 52 شــهر نهاوند، پست بانك 
نهاونــد جهت وصول مبلغ 359710850 )ســيصد و پنجاه و نه ميليون و 
هفتصد و ده هزار و هشتصد و پنجاه( ريال موضوع الزم االجرا و خسارت 
تأخير الي يوم الوصول عليه ســميه کيانــي و صفرعلي کياني مبادرت به 
صدور اجرائيه نموده اســت، اجرائيه صادره بــه متعهدين ابالغ گرديده 
ســپس بنا به تقاضاي بســتانكار مورد وثيقه برابر نظريه به شماره 206/

الف/97 مورخه 1397/1/28 کارشــناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي 
که ارزش و مشــخصات آن به شرح ذيل مي باشــد: ششدانك يك باب 
ســاختمان )طبق نظر کارشــناس خانه و مغازه( پالك شماره 2639 )دو 
هزار و ششــصد و ســي و نه ( فرعي و مفروز از 1303 )هزا و سيصد و 
ســه( از 15 )پانزده( اصلي واقع در بخش ســه حوزه ثبتي نهاوند استان 
همدان به مســاحت )73/51( هفتاد و ســه متر و پنجاه و يك سانتي متر 
مربع که برابر نامه شــماره 11382/ن/95 مورخ 1395/11/24 اداره ثبت 
نهاوند به نــام صفرعلي کياني ثبت و ســند مالكيت صادر گرديده بنا به 
اظهار کارشناس رســمي دادگستري واقع در شــهر نهاوند، شهر گيان، 
کوچه سرچشــمه روبروي مســجد صاحب الزمان و به قيمت 462040000 
ريال ارزيابي گريده و محدود اســت به حدود شــماال: به طول )4/68( 
مترمربع درب و ديواريســت به کوچه شــرقا: فاقد حد مي باشد جنوبا به 
طــول )19/51(مترمربع ديوار به ديوار پــالك 1304 فرعي غربا به طول 
)7/96( مترمربع به ديوار پالك 2638 فرعي پالك فوق از ســاعت 9الي 
12روز چهارشــنبه مــورخ 1397/5/24در اداره ثبــت نهاوند از طريق 
مزايده به فروش مي رســد. مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين 

مي شود. فروخته  نقداً  پيشنهادي  قيمت 
 الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب 
و يا اشــتراك و مصرف در صورتی مورد مزايده دارای آن ها باشد و نيز بدهی 
های مالياتی و عوارض شــهرداري و غيره تا تاريــخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شــد  نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمنًا چنانچه 
روز مزايده تعطيل رســمي گردد، مزايــده روز اداري بعد از تعطيلي در همان 

ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف 62(
تاريخ انتشار: 1397/4/24

محمدعلي جلیلوند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

جام جهانی خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

همدان میزبان مسابقات هاکی 5 قهرمانی 
کشور 

 مسابقات هاكی 5، قهرمانی اميدهای كشور 29 تيرماه الی يكم مرداد 
ماه به ميزبانی همدان برگزار می شود.

رئيس هيات هاكی استان همدان با اعالم ميزبانی همدان در اين دوره از 
مسابقات هاكی چمنی كشــور، اظهار كرد: در اين مسابقات 8 تيم باهم 

به رقابت می پردازند.
به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان استان، جواد جعفری 

تصريح كــرد: رقابت در درو گروه برگزار می شــود كه تيم همدان در 
گروه نخست اين رقابتها به مصاف تيم های سمنان، آذربايجان شرقی و 
كرمانشاه می رود و در گروه ديگر تيم های مركزی، اصفهان، آذربايجان 

غربی و گلستان با هم رقابت می كنند.
رئيس هيات هاكی اســتان همدان افزود: اين مســابقات در مجموعه 
چمن مصنوعی هاكی شــهيد بهشتی همدان به مدت سه روز برگزار 

می شود.
خاطر نشــان كرد: تعداد بازيكنان مســابقات هاكی چمنــی، يازده نفر 

می باشد كه در اين نوع مسابقه تيم ها به صورت 5 نفره بازی می كنند.

وی با تاكيد بر ظرفيت همدان در ميزبانی مســابقات هاكی كشور، بيان 
كرد: همدان هر ساله ميزبانی مسابقات هاكی كشوری در رده های سنی 
مختلف را داشــته است و تاكنون نيز ميزبان مسابقات مختلف هاكی در 

همدان بوده ايم. 
رئيس هيات هاكی اســتان همدان ادامه داد: همدان ظرفيت اين را دارد 
كه ميزبانی مسابقات بين المللی هاكی سالنی و چمنی را عهده دار شود 
چرا كه هم زير ســاخت های الزم و فضاهای ورزشی استاندارد فراهم 
اســت و هم هتل های ستاره دار برای اســكان تيم های خارجی را در 

شهرستان داريم.

سرنوشت تیم هایی که برای نخستین بار 
فینال جام جهانی را تجربه کردند

 تيم هايی كه برای نخســتين بار به فينال جام جهانی صعود كردند 
هميشه ناكام نبودند.

به  گزارش  ايسنا  و  به نقل از موندو دپورتيوو، كرواسی يكشنبه نخستين 
فينال خود را در جام جهانی تجربه می كند. اين تيم به مصاف فرانسه 
می رود كه در ســال 1998 توانست فاتح جهان شود اما نتوانست در 
سال 2006 برابر ايتاليا پيروز شود. قطعا بی تجربگی بر اين تيم ها تاثير 
گذار بوده است اما بايد ديد در گذشته تيم هايی كه نخستين فينال خود 

را تجربه كردند چه نتايجی كسب كردند.
در اوليــن و دومين دوره )1930 و 1934( چهار تيم تجربه نخســت 
داشــتند. اروگوئه فاتح نخستين جام شد و ايتاليا دومين جام را باالی 
سر برد. اين در حالی بود كه آرژانتين و چكسلواكی شكست را در اين 
بازی ها تجربه كردند. تيم بعدی مجارســتان بود كه در فينال از ايتاليا 
شكســت خورد. برزيل،  مهد فوتبال با يك شكســت نخستين فينال 
خــود را تجربه كرد. اين اتفاق در ســال 1950 برابر اروگوئه رخ داد. 
سلســائو دو بر يك مغلوب شد. نحسی نخستين فيناليست ها توسط 
آلمان پايان يافت و اين تيم توانســت در جام جهانی 1954 سه بر دو 

برابر مجارستان پيروز شود.
سوئد تيم بعدی بود كه در فينال شكست خورد، برزيل در سال 1962 
پنج بر دو برابر اين تيم پيروز شــد. اين در حالی بود كه انگليس سر 
بابی چارلتون با پيروزی چهار بر دو برابر آلمان در سال 1966 نخستين 

فينال خود را تجربه كرد.
چند ســال بعد نوبت به هلند يوهان كرويف رسيد. آنها جهان را با 
بازی خود تحت تاثير قرار دادند اما نتوانســتند آلمان  فرانتس بكن 

بائر را شكست دهند و دو بر يك مغلوب شدند )1974(.
پس از چند سال دوباره جام جهانی يك فيناليست جديد داشت. اين 
اتفاق در ســال 1998 رخ داد و فرانسه با سه گل برزيل را شكست 
داد. آخرين تيمی كه نخستين فينالش را تجربه كرد اسپانيا بود و اين 

تيم توانست با يك گل برابر هلند پيروز شود. 
اكنون نوبت كرواســی اســت. آنها تيم با تجربه فرانسه را پيش رو 
دارند شايد شرايط برای كرواســی سخت باشد اما بر اساس آمار ) 
6 پيروزی و 6 شكســت برای نخستين فيناليست ها( هيچ چيز غير 

ممكن نيست. 

حضور بیش از 10 رییس جمهور 
در فینال جام جهانی ۲01۸

 طبق اعالم كاخ كرملين بيش از 10 رييس جمهور از كشــورهای 
مختلف در اســتاديوم محل برگزاری فينال جام جهانی 2018 روسيه 

حضور خواهند داشت.
به  گزارش  ايســنا، بيش از  10 رييس جمهور از كشــورهای مختلف 
برای تماشای فينال جام جهانی 2018 به روسيه می روند. پوتين، رييس 
جمهور روســيه امروز و فردا )يكشنبه( با مقامات كشورهای مختلف 

ديدار خواهد داشت.
يكی از مقامات كاخ كرملين در اين باره می گويد: بسياری از مهمانان 
خارجی ما برای ديدن مســابقات جام جهانی در اســتاديوم حضور 
خواهند داشــت. حدود يازده تا 12 رييس جمهور و تعدادی نخست 

وزير در استاديوم خواهند بود.
طبق اعالم مســئوالن روســيه، والديمير پوتين ديروز )شنبه( 
و امروز با مقامات كشــورهای مختلف ديدار خواهد داشــت. 
او امــروز با  روســای جمهور كشــورهای ، گابن، ســودان، 
فلســطين  و مولداوی ديدار می كند و فردا نيز با نخست وزير 
مجارســتان، امير قطر و روســای جمهور كرواســی و فرانسه 

داشت. خواهد  مالقات 
همچنين فردا توماس باخ، رييس كميته  بين المللی  المپيك نيز با پوتين 
ديدار می كند. بعد از اين ديدارها پوتين برای ديدن فينال جام جهانی 

به استاديوم لوژنيكی خواهد رفت.

هدف ما کسب مدال در جاکارتا است 
 برنامه ريــزی و هدف گــذاری ما برای بازی های آســيايی 2018 
اندونزی اســت كه بتوانيم در بخش اپه هم به مدال های خوشــرنگی 

دست يابيم.
تورديكولو سرمربی ازبكستانی تيم ملی شمشيربازی اپه گفت: اردوی 
تيم ملی شمشيربازی اپه ايران با حضور تورديكولو سرمربی ازبكستانی 
در همدان برپا شــده است و تا روز يكشــنبه 24 تيرماه ادامه خواهد 
داشــت. به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان استان، 
در ايــن اردو محمدرضايی از اصفهان ،طاهرعاشــوری از آذربايجان 
غربی،محمداســماعيلی از زنجان، اميررضا كنعانی از اردبيل و سامان 

آزاديان از همدان حضور دارند.
سرمربی تيم ملی شمشيربازی اپه ايران در خصوص آخرين وضعيت 
اين تيم به روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان استان گفت: اردو 
ی بســيار خوبی را در همدان ســپری كرده ايم و شرايط الزم برای 
تمرينات بدنسازی و هوازی وجود داشته و فضای تمرينی خوبی نيز 

در اختيار ما قرار گرفته است.
وی با اشــاره به انتخاب نفرات اعزامی به مســابقات جاكارتا افزود: 
ما تمرينات خود را بــا پنج نفر دنبال می كنيم اما از اين پنج نفر تنها 
حمدرضايی، محمد اسماعيلی و امير رضا كنعانی به بازيهای جاكارتا 

اعزام می شوند.
شــوكت تورديكولو در خصوص مســابقات جهانی چين افزود: اين 
مسابقات از روز دوشنبه 25 تيرماه آغاز می شود و ما فردا همدان را به 

مقصد تهران و سپس چين ترك می كنيم.
وی تصريح كرد: برای ما مســابقات جهانی اهميت كمتری نسبت به 
بازيهای آسيايی دارد و مسابقات جهانی بيشتر حكم آماده سازی تيم 

ملی پيش از بازيهای آسيايی را دارد.
سرمربی تيم ملی شمشيربازی اپه ايران با اشاره به برنامه تيم ملی پيش 
از اعزام به جاكارتا گفت: پس از بازگشــت از چين اردوی 10 روزه 
خود را قبل از اعزام به جاكارتا در ازبكســتان برپا می كنيم تا آمادگی 

دوچندان راهی اندونزی شويم.
وی افزود: برنامه ريزی و هدف گذاری ما برای بازی های آسيايی 2018 
اندونزی اســت كه بتوانيم در بخش اپه هم به مدال های خوشــرنگی 

دست يابيم.

برگزاری همایش طبیعت گردی و بازی های 
بومی و محلی 

 به منظور ايجاد روحيه نشــاط و شــادابی در بين بانوان همايش 
طبيعت گردی و بازی های بومی و محلی در ســد گونلو شهرســتان 

رزن برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان استان ، بمناسبت 
گراميداشــت هفته عفاف و حجاب همايش بزرگ طبيعت گردی با 
حضور ليال رضايی مســئول امور بانوان فرمانداری، زهرا شــيرخانی 
شورای سابق شهرستان رزن و معصومه مديری مسئول كانون پرورشی 
و فكری كودكان و بانوان شهرستان رزن با سرپرستی سميرا موسوی 
در طبيعت گونلو از توابع شهرســتان رزن به مدت 6 ســاعت برگزار 

گرديد.
شركت كنندگان در اين همايش مسير 20 كيلومتری را با شعار اوقات 

فراغت با نشاط و ورزش را پياده روی نمودند.
موســوی سرپرســت ايــن برنامــه اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اينكه 
ورزش موجــب رشــد انســان در ابعــاد جســمی و روحــی می شــود 
و در مجمــوع زمينه ســاز رشــد و تكامــل انســان بــه شــمار مــی رود 
بهتــر اســت بــه حجــاب بــه عنــوان يــك مســئله اجتماعــی نــگاه 

شــود.
وی با اشــاره به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی عفاف و حجاب 
بيان كرد: ورزش و تربيت بدنی بخشــی از تعليم و تربيت به شــمار 
می رود كه جريان رشــد را در ابعاد مختلف زندگی به ويژه احترام به 

طبيعت و محيط زيست مهيا می سازد.

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس 
سیــد مصـــطفـی 

مـــوســوی

ایــران تــاکسی
 نماینده ماکسیم در استان همدان

انتصاب به جا و شايسته جنابعالی به سمت 
مـدیریت پیـاده راه هـای شهر همدان  
را تبريك عرض نموده، موفقيت و سربلندی 
شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم 

میالد مظهر عصمت و نجابت 
 حضرت معصومه )س( و روز دختر 

بر تمام دختران ایران زمین مبارک باد

روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به صورت فوق العاده 

شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان و 
کارکنان دولت اسدآباد )نوبت اول( 

تاريخ انتشار: 97/4/24

بنا به تصويب هيئت مديره شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان و کارکنان دولت 
اسدآباد مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده ساالنه )نوبت اول( شرکت 
رأس ساعت 5 بعدازظهر روز پنجشنبه 97/5/25 در محل سالن دبستان 
بعداز  کوچه شهيد صالحي  دکتر چمران  خيابان  در  واقع  موسوي  شهيد 
حوزه علميه برادران برگزار مي گردد لذا از کليه اعضا )صاحبان سهام( دعوت 
مي شود در تاريخ و ساعت تعيين شده با در دست داشتن کارت عضويت 
و کارت ملي در مجمع عمومي فوق الذکر حضور بهم رسانند و يا طبق ماده 
19 آيين نامه تشكيل مجامع عمومي نماينده تام االختيار خود را با در دست 
داشتن کارت عضويت و تكميل فرم و وکالتنامه در دفتر فروشگاه از ميان 
اعضا يا خارج از اعضا  معرفي نمايند. )ضمنا کساني که تمايل دارند جهت 
با در دست داشتن مدرك  کانديد شوند شخصا  تعاوني  بازرس در  سمت 
ذيل 1-فتوکپي حكم کارگزيني 2-فتوکپي مدرك تحصيلي 3- فتوکپي 
کارت ملي 4- اصل کارت عضويت فروشگاه از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 
1397/4/31 به مدت يك هفته هر روز از ساعت 16 الي 20 شخصا به دفتر 

فروشگاه مراجعه و فرم ثبت نام را تكميل و امضاء نمايند.
دستور جلسه 

1- گزارش هيأت مديره و بازرسان 
2- تصويب بيالن و صورتحساب هاي مالي شرکت در سال 1396

تعيين  و  مالي 1397  سال  براي  شرکت  بودجه  تصويب  و  پيش بيني   -3
خط مشي شرکت 

4- تصميم گيری و تعيين تكليف در خصوص سود سهام سال 1396
5- انتخاب بازرسان شرکت تعاوني 

6- تصويب گزارش تغييرات سرمايه اعضا 
7- تصويب و دريافت وام و تسهيالت از بانك هاي دولتي و خصوصي 

هاشم صوفي ، هیأت مدیره شرکت 
تعاوني مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت در اسدآباد

 اين روزها شــنا و شيرجه استان همدان 
بــا روزهای خوب خود فاصله زيادی دارد 
به طوری كــه دچار رخوت شــده و دميدن 
روح تــازه در مديريــت ايــن ورزش را 

گوشزد می كند.
شــنا بدون شــك يكی از محبوب ترين و 
به شمار  پرطرفدارترين ورزش های جهان 
مــی رود كمااينكه در ايران نيز خانواده های 
بسياری در فصل گرم تابستان فرزندانشان 
را بــه كالس های شــنا می فرســتند تا هم 
بخشــی از اوقات فراغتشان را بگذرانند و 
هم گرمای هوا را برای آن ها قابل تحمل تر 
كنند. اما متأسفانه هزينه باالی شنا در كشور 
و به تبع آن در اســتان همدان باعث شــده 
ورزش شــنا فلج شود به طوری كه چندی 
پيــش مدير يكــی از اســتخرهای همدان 
بــا اعتراض به هزينه هــای باالی مديريت 
استخر عنوان كرد اگر استخر شنای خود را 
ببندم و در آن قالی شــويی بزنم سود بيشتر 

كسب خواهم كرد.
 دخل  وخــرج اســتخرها با هم 

نمی خواند 
گفته می شود استخرهای خصوصی به دليل 
باال بودن هزينه ها تــوان اداره مجموعه را 
ندارد و دخل وخرج اين اســتخرها معموالً 
بــا هم نمی خواند و نبود زيرســاخت های 
الزم باعث می شــود تا روزبه روز شــاهد 
ركوردهای فاجعه آوری در رشــته شنا در 

كشور باشيم.
همين شــرايط بر شــنای همدان نيز حاكم 
اســت و از چندين سال قبل تاكنون شنای 
اســتان همدان حال  وروز خوبی ندارد و به 
 نوعی تعطيل  شده كه  می توان از داليل آن 
را نبود زيرساخت های الزم و عدم توجه به 
استعداديابی در رشته شنا در استان دانست 
تاجايــی كه بايد شــاهد روزهــای تيره و 

تارتری برای شنا استان باشيم.
 هزينه های سرســام آور آموزش 

شنا در همدان
يك شــهروند همدانی در گفتگو با مهر با 
اشــاره به هزينه های سرســام آور آموزش 
شــنا اظهار داشت: متأســفانه هزينه 10 تا 
15 جلســه آموزش شنا در كمترين حالت 
بيــش از 200 هزار تومان اســت و حتی 
نظارتی نيز در اين زمينه صورت نمی گيرد 
و شاهد دريافت مبالغی بسيار بيشتر از اين 

نيز هستيم.
اكبر احمــدی افزود: با توجــه به اقتصاد 
خانواده هــا و هزينه هــای زندگــی؛ كمتر 
خانواده ای تــوان پرداخت اين پول را دارد 
و با اين شــرايط هم می خواهيم در ورزش 
شنا كه مورد تأكيد پيامبر اسالم )ص( است 

پيشرفت وجود داشته باشد.
وی بابيــان اينكه شــنا بايــد در مدارس 
آموزش داده شــود، گفت: اگر می بينيم در 

رشد  شنا  ورزش  توســعه يافته  كشورهای 
قابل مالحظه داشته به اين دليل است كه در 
سيســتم آموزش اين كشورها آموزش شنا 

برای كودكان اجباری است.
اين شــهروند همدانی بابيان اينكه آموزش 
 وپرورش بايد در اين زمينه ورود پيدا كند 
و در هر منطقه كه چند مدرسه وجود دارد 
يك اســتخر معين هم وجود داشته باشد، 
گفــت: دانش آموزان بايد به طور رايگان از 
استخرها استفاده كنند و آموزش شنا ببينند.
اســتخرها بــرای درآمدزايــی بــه بخش 

خصوصی واگذارشده است
يكی از مربيان شــنای اســتان همدان نيز 
با اشــاره به مشــكالت رشته شــنا اظهار 
داشــت: ابتدا بايد بحث های سخت افزاری 
را اكه مدنظر قرار بدهيم چرتاســتخرهای 
سرپوشــيده زيــادی داريم اما متأســفانه 
يك اســتخر ويژه قهرمان پروری نداريم و 
تمام اســتخرها برای درآمدزايی به بخش 

خصوصی واگذارشده است.
جمال جنانی افزود: امكانات سخت افزاری 
در اســتان همدان وجود دارد اما در اختيار 
متوليان امر قهرمان پروری قرار نمی گيرد و 
به صورت مداوم اين اســتخرها در اختيار 

هيئت های استانی قرار ندارد.
وی گفــت: حتــی يك اســتخر ســالم و 
اختيار  در  قهرمان پروری  برای  اســتاندارد 
متوليان نيست و تا زمانی كه در اين حوزه 
ســرمايه گذاری نشــود، مشــكل خواهيم 

داشت.
مربی شــنای استان همدان با اشاره به توان 
رقابــت گفــت: هيئت هايی كــه در زمينه 
قهرمان پــروری كار می كننــد نمی توانند با 
رقابت  درآمدزايــی  و  بخش خصوصــی 
كنند و حال انكه اكثر افرادی كه اســتخرها 
را اجــاره می كنند، تخصصی در اين حوزه 

ندارند و اين موضوع ضربه بزرگی به شنای 
استان می زند.

وی عنــوان كرد: در اســتان هايی همچون 
مشهد و تهران كه در شنای كشور صاحب 
جايگاه هستند 12 جلسه تمرينی به حوزه 
قهرمانی اختصاص داده شده در صورتی كه 

در همدان تنها سه جلسه تمرينی داريم.
هزينه های هيأت و نگهداری استخر بسيار 

زياد است 
جنانی بابيان اينكه پتانســيل های خوبی در 
اســتان همدان داريم و اگر از شــناگرانی 
همچون مانی پاك صفت حمايت شــوند 
امثال او آينده بســيار خوبی در شــنا پيش 
روی خود دارنــد، بيان كــرد: هزينه های 
هيئت و نگهداری استخر بسيار زياد است 
ولی عليرغم اين مشــكالت ما ليگ استانی 
را دو ماه يك بار با حضور 60 ورزشــكار 

برگزار كرده ايم.
مربی شنای اســتان همدان عنوان كرد: اگر 
می خواهيم موفق باشــيم بايــد حداقل در 
مركز اســتان دو استخر را در اختيار هيئت 
قرار دهيم به طوری كه يك اســتخر برای 
بانوان و يك اســتخر بــرای آقايان مدنظر 

باشد.
دبيــر هيئــت شــنا، شــيرجه و واترپلو 
استان همدان هم  با اشاره به اين كه همدان 
ورزشكاران مســتعدی در رشته شنا دارد، 
اظهار داشت: در همدان اين ظرفيت وجود 
دارد كــه شــناگران بتوانند در مســابقات 
مختلف مــدال كســب كنند امــا كمبود 
امكانات مانع پيشــرفت اين رشته ورزشی 

در اين شهر شده است.
محــرم روزبه افــزود: يكــی از مهم ترين 
ويژگی هــای ورزش شــنا اين اســت كه 
اين رشــته در رده قهرمانی نسبت به ساير 
ورزش ها، كمترين آســيب ديدگی را برای 

ورزشكار دارد.
دبير هيئت شنا، شــيرجه و واترپلو همدان 
بابيان اينكه يكی از معضالت اصلی هيئت 
شــنا در اختيار نداشتن استخر برای هيئت 
است، گفت: درگذشــته هيئت شنای اين 
استان فعاليت بهتری داشت اما از زمانی كه 
اســتخرها در اختيار بخش خصوصی قرار 
گرفته از امكانات هيئت كم شــده و همين 
مســئله باعث عقب افتادن هيئت شــنای 

همدان از هدف خود شده است.
وی عنوان كرد: قبل از اينكه استخرهای اين 
اســتان به بخش خصوصی تعلق بگيرد سه 
ســانس در هفته در اختيار هيئت شنا بود و 
باعث تمرينات كافی بچه ها و پيشرفت های 

كاريشان در اين رشته می شد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
نيز با اشــاره بــه وضعيت شــنای همدان 
اظهار داشــت: تا مهرماه سال جاری مهلت 
مديريت فعلی هيئت شــنا استان همدان به 
پايان خواهد رســيد و بعد از اين تاريخ از 
تمامی عالقه مندان و كسانی كه توانايی در 
خود می بينند برای ثبت نام دعوت می كنيم.

رسول منعم افزود: شنا همدان نياز به تعامل 
مديران اســتخرها و ايجــاد كارگروه برای 

حل مشكالت فعلی را دارد.
وی با توصيه به مديريت فعلی هيئت شــنا 
استان همدان گفت: از رياست فعلی هيئت 
شنا اســتان انتظار داريم قوی تر كار كنند و 

وقت بيشتری در اين زمينه بگذارند.
در پايان گفتنی اســت ورزش شنا بارها و 
بارها در دين مبين اســالم و توسط امامان 
ما توصيه و تأكيد شــده اما امروز شــنا در 
استان همدان در خاموشی بسر می برد و در 
حال غرق شــدن است به طوری كه بهبود 
وضعيت موجود نيازمند تغيير نگاه و توجه 

ويژه مسئوالن است.

ورزشی نيازمند تغيير و تحول

مدیریت شنای همدان نیازمند روح تازه
■ بخش خصوصی بالی جان شده است
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استاد کشانی نوآوری را
 وارد تئاتر همدان کرد

 بزرگداشت استاد رضا كشانی با حضور هنرمندان كشوری و استانی 
در همدان برگزار شد.

به گزارش فارس ، شــامگاه پنجشنبه در شــهر كتاب همدان جمعی از 
پيشكســوتان تئاتر اســتان گرد هم آمدند تا بزرگداشتی را برای »رضا 

كشانی« يكی از اساتيد اين هنر برگزار كنند.
 ايــن اســتاد برجســته اصفهانــی چنــد ســالی طــی دهــه 50 بــه عنــوان 
مــدرس تئاتــر در همــدان فعاليــت داشــت و هنرمنــدان بســياری زيــر 

نظــر او تربيــت شــده اند.
در ايــن مراســم هركــدام از هنرمنــدان همدانــی كــه زيــر نظــر اســتاد 
كشــانی بــه فــوت و فــن هنــر تئاتــر دســت يافتــه بودنــد از وی بــه 

نيكــی يــاد كردنــد.
ــرد:  ــار ك ــی اظه ــدان همدان ــی از هنرمن ــان يك ــد بيگلري ــدا احم ابت
امــروز، روز بســيار خوبــی اســت چــرا كــه بعــد از 40 ســال دوســتان 
دهــه 50 كنــار هــم جمــع هســتند و البتــه می دانــم كــه ايــن ايــن بــا 

ــر شــده اســت. چــه ســختی امكان پذي
وی بــا بيــان اينكــه صحبــت كــردن از آقــای كشــانی در واقــع بــه 
ــه تئاتــر همــدان پرداختــن اســت، گفــت: قبــل از  طــور اصولــی ب
حضــور ايــن اســتاد برجســته در همــدان بــه تئاتــر توجــه می شــد 
امــا آقــای كشــانی اصــول تئاتــر را در كالس هــا بــرای مــا تدريــس 

كردنــد.
بيگلريــان بــا اشــاره بــه برگــزاری بزرگداشــت های اســتادان برجســته 
ــتاد  ــر اس ــر نظ ــتان زي ــش اس ــه نماي ــان در خان ــی نصيري ــر عل نظي
ــه  ــود ب ــوآور ب ــود ن ــر خ ــانی در عص ــتاد كش ــزود: اس ــانی، اف كش
ــم، در  ــرا كردي ــه اج ــنامه  را در قهوه خان ــن نمايش ــال اولي ــوان مث عن
ــب  ــدر جال ــا چق ــه باشــد ام ــر در صحن ــان می خواســتيم  تئات آن زم
ــا ابــداع او مــردم چايــی می خوردنــد و نمايــش مــا را تماشــا  بــود ب

می كردنــد.
ــد و  ــه روی ســن آمدن ــی يكــی پــس از ديگــری ب ــدان همدان هنرمن
از اســتاد كشــانی و خاطــرات خــوش خــود بــا او ســخن گفتنــد تــا 

اينكــه نوبــت بــه اســتاد رســيد.
رضــا كشــانی بــا بيــان اينكــه شــور و نشــاط آن ســالها بــار ديگــر در 
ــا  بيــن جمــع نمايانگــر اســت، اظهــار كــرد: ايــن نشــاط و شــادی ب
وجــود فضايــی كــه در جامعــه جــاری اســت و بــر روح مــا ســنگينی 

ــوازش مــی دهــد. ــا را ن ــد، روح م می كن
وی بــا بيــان اينكــه ايــن شــور و نشــاط انســانيت را فريــاد 
ــاد بچه هــای همــدان  ــه ي ــن ســالها هميشــه ب می زند،گفــت: طــی اي
ــا را می شناســم. ــر شــكل آنه ــا تغيي ــن ســالها ب ــی در اي ــودم و حت ب
ــه  ــحالی ب ــا خوش ــه ب ــه اينك ــاره ب ــا اش ــران ب ــر اي ــتاد تئات ــن اس اي
همــدان آمــدم و كالســم را هــم تعطيــل كــردم تــا در جمــع حاضــر 
باشــم، افــزود: چــه خــوب بــود كــه ســالی يكبــار كنــار هــم جمــع 
ــم. ــف می پرداختي ــائل مختل ــرات و مس ــان خاط ــه بي ــديم و ب می ش

ــر دائمــی در  ــاد تئات ــرای بني ــزی ب ــه اينكــه برنامه ري ــد ب ــا تاكي وی ب
شــهر همــدان شــود، گفــت: در ايــن شــهر بايــد دو تئاتــر ايجاد شــود، 
يكــی اينكــه مركــز تئاتــر كــودك اســت كــه می بينيــم هســت و ادامــه 
داشــته باشــد و ديگــری تئاتــری كــه در ابعــاد مختلف كار كنــد چيزی 
كــه زمانــی مــا در زيرزميــن آن را ايجــاد كرديــم امــا از تهــران آمدنــد 

وجمــع كردنــد.
ــر باعــث  ــزود: تئات ــر پرداخــت و اف ــه بررســی نقــش تئات كشــانی ب
می شــود مــردم بــا وجــود مشــكالتی ســاعتی را بــه تماشــای نمايــش 
ــه  ــوع توج ــن موض ــه اي ــم ب ــووالن می خواه ــه از مس ــد ك بگذرانن

شــود.
الزم بــه ذكــر اســت پايــان ايــن مراســم بــا جشــن امضــا و رونمايی از 

»نمايشــنامه آنتيگــون و بازپرس« اســتاد كشــانی همــراه بود.

کمدی ها صدر جدول را 
رها نمی کنند

 ســينماداران كشــور در هفته ای كه گذشت با 
فروش فيلم های كمدی ســود سرشاری از آن خود 

كردند.
به گزارش فارس، فيلم های سينمای ايران در هفته ای 
كه گذشــت فروش نســبتاً خوبی را شاهد بودند و 
مخاطبان بيشتری را به ســمت خود جذب كردند؛ 
فروش نســبتاً خوبی كه ســهم فيلم های سينمايی 
»هزارپا«، »تگزاس« و »دشمن زن« از آنها بيشتر بود و 
اين فيلم ها توانستند سود سرشاری به دست آورند. 

پيش بينــی می شــود در اين هفته بــه علت نمايش 
بازی های رده بندی و فينال جام جهانی در سينما های 
كشــور، فروش فيلم های ســينمای ايران كمی افت 

داشته باشد.

اختتامیه جشنواره »عروسك 
قشنگ من« در همدان برگزار شد 
 مراســم اختتاميه جشــنواره »عروسك قشنگ 
من« در مجتمع شــهيدآوينی برگزار شد همزمان با 
روز بزرگداشــت حجاب و عفاف، مراسم اختتاميه 
جشنواره »عروسك قشنگ من« در مجتمع فرهنگی 

سينمايی شهيدآوينی برگزار شد. 
دبير جشــنواره »عروســك قشــنگ من« از ارسال 
200 اثر به اين جشــنواره خبر داد و اظهار كرد: اين 
جشنواره يك جشــنواره مردمی است و امسال نيز 

چهارمين دوره آن برگزار شد.
 زهرا بهرامی با اشــاره به اينكه در مجموع 200 اثر 
به اين جشنواره ارسال شده كه از شهرهای ديگر نيز 
آثار ارائه شده اســت، ادامه داد: زمان ارسال آثار از 

يكم تا تا پانزدهم تيرماه بود.
دبير جشــنواره »عروسك قشــنگ من« محور اين 
جشنواره را عفاف و حجاب دانست و گفت: هدف 
از برگزاری اين جشــنواره ساخت آثاری متناسب با 

فرهنگ كشور است.
وی با تاكيد بر اينكه مســئوالن بايــد به جای وارد 
كردن عروسك از توليدهای داخلی كنند، ادامه داد: 
آرم جشنواره عروســك فاطيماست، عروسكی كه 
چند سال پيش در تبريز توليد شد؛ اما مورد حمايت 

قرار نگرفت.

فراخوان هشتمین جشنواره 
نمایشنامه خوانی استان 

منتشر شد 
 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
با هدف شناســايی و شكوفايی اســتعدادهای تازه، 
بهره وری از تجربيات پيشكســوتان حوزه نمايش و 
پاسداشت نمايشنامه نويسان بومی )استانی(؛ هشتمين 

جشنواره نمايشنامه خوانی استان را برگزار می  كند 
به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان همدان، محوريت اين جشــنواره 
خوانش نمايشنامه های بومی )استانی( دست نويس 

و چاپ شده است.
موضوع نمايشنامه ها آزاد است و پرداختن به مضامين 
ملی، مذهبی و دفاع مقدس، درصورت برخورداری 

از انسجام دارماتيك در اولويت خواهد بود.
متون نمايشــی نبايد پيش از اين در ســطح استان 
هيچ گونه خوانش يا اجرايی داشــته باشد و حداكثر 
خوانش گران برای هر متن پنج نفر تعيين شده است.

ارســال درخواســت كتبی )تايپ شــده( و معرفی 
نمايش نامه تا تاريخ اعالم شده به دبيرخانه جشنواره 
واقع در اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان الزامی اســت )جشــنواره مرحله بازخوانی 
نداشــته و متقاضيان به محض ارسال درخواست و 
معرفی نمايشــنامه، می توانند تمرينات خود را آغاز 
كنند.( 23 تيرماه آخرين مهلت ارسال درخواست و 
معرفی نمايشنامه و 12 مردادماه آخرين مهلت ارسال 

لوح فشرده آثار است.
اين جشنواره 17 و 18 مردادماه در شهرستان فامنين 

برگزار می شود.

ربات باغبان!
 يك كارآفرين اهل چين، رباتی ابداع كرده است كه می تواند گياه 
را با خود حمل كند و به نور آفتاب برســاند.به گزارش ايســنا يك 
متخصص رباتيك و كارآفرين اهل چين، نوعی ربات شــش پا ابداع 
كرده است كه می تواند گياه كاشــته شده را روی سر خود نگه دارد. 
اين ربات كه به عنكبوت شباهت دارد، در صورت لزوم، به طرف نور 
آفتاب حركت می كند و سپس دوباره به سايه برمی گردد.اگر به پشت 
اين ربات ضربه بزنيد، با شــما بازی می كند و حتی حركاتی شبيه به 
رقص از خود نشان می دهد. "سان تيانكی" )Sun Tianqi(، مخترع 
اين ربات، هنوز توضيحی در مور چگونگی بررسی محيط اطراف گياه 
منتشر نكرده اما مشخص است كه تنظيم عملكردهای اين ربات با نور، 

سايه و حسگرهای رطوبت، دشوار خواهد بود.

حذف آالینده های آبی با کمك حباب ها
 محققان دانشگاه گيالن در فاز آزمايشگاهی با استفاده از حباب های 
هوا روشــی برای بهبــود كارايــی نانوفتوكاتاليســت ها در تخريب 

آالينده های آبی ارائه كردند.
به گزارش ايسنا، روحان رخشايی، عضو هيأت علمی دانشگاه گيالن 
با اشاره به مشكالت استفاده از فناوری فتوكاتاليستی مرسوم، از ابداع 
روش پربازده برای افزايش كارايی فناوری فتوكاتاليستی برای حذف 

4 نوع آالينده  خطرناك آبی خبر داد.
وی اظهــار كــرد: اســتفاده از ايــن روش ابداعــی نــه  تنهــا موجــب 
افزايــش بازدهــی در فراينــد فتوكاتايســتی حــذف آالينده هــا 
ــی  ــز در پ ــا را ني ــه هزينه ه ــل  توج ــش قاب ــه كاه ــود، بلك می ش

ــت. ــد داش خواه

ربات هایی که از حرکات حشرات تقلید می کنند
 دانشــمندان دانشــگاه ادينبــرو موفق شــده اند بــا برنامه ريزی 
الگوريتم های رايانه ای، ربات هايی ابداع كنند كه از حركات حشرات 
تقليــد می كنند.به گزارش ايســنا ، پژوهش  در مــورد پيچيدگی های 

حركت حشرات، می تواند در طراحی ربات ها الهام بخش باشد.
يكی از اين ربات ها، با نصب يك تلفن همراه روی چند چرخ ساخته 
شــده است. پژوهشگران ادينبرو توانستند با استفاده از يك دوربين و 
يك قطب نما توانستند برنامه های مورد نظر خود را در محيط طبيعی 
حشرات، اجرا كنند و با اين كار، تقليد حركات حشره توسط ربات را 

به دقت بررسی كردند.
اين ربات می تواند چشم اندازهای يك حشره را در محيط زندگی آن 

ثبت كند و موارد ثبت شده را برای تقليد حركات به كار ببرد. 

درمان ترس از ارتفاع با کمك واقعیت مجازی
 محققان "دانشگاه آكســفورد"  در مطالعه اخيرشان از يك درمان 
مبتنــی بر واقعيت مجازی برای كمك به افــرادی كه ترس از ارتفاع 

دارند، استفاده كرده اند.
درمان واقعيت مجازی يك درمان كامال خودكار است كه توسط يك 
درمانگر مجازی رايانه ای كه به صدای بيمار پاســخ می دهد، هدايت 
می شــود.به گزارش ايسنا ، واقعيت مجازی مدرن بيش از يك محيط 
ســاده برای ســرگرمی، به طور جدی به عنوان يك مدل درمان برای 

انواع ترس ها و اختالالت روانی نيز مورد بررسی قرار گرفته است.
بــه عنــوان مثــال از واقعيت مجــازی بــرای درمــان "عنكبوت 
هراســی")Arachnophobia( تا راهی برای كنترل اضطراب در 

محافل عمومی نيز می توان كمك گرفت. 

طراحی اولین هتل فضایی جهان آماده شد
 "فيليپ اســتارك" طراح فرانســوی  طرحی را برای بخش های 
مســكونی اولين هتل فضايی تجاری جهان را كه قرار است در سال 
2020 ساخته شود ارائه داده است. اين كار به سفارش شركت اكتشاف 
فضايی آكسون اســپيس )Axiom Space( به طور خاص برای 

گردشگری فضايی تهيه شده است
به گزارش ايســنا، "استارك" طراحی برای اقامتگاه فضايی تجاری را 
برنامه ای رويايی می داند كه شور و شوق واقعی بوجود می آورد. وی 
معتقد است در اين طرح بايد ايجاد شرايط راحت، هماهنگی كامل با 
ارزش های انســانی و حركات بدن انسان در بی وزنی رعايت شود به 
گونه ای كه مسافر از لحاظ جسمی و روحی احساس آزادی و زندگی 

در جهانی در حال گسترش را حس كند.
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■ حديث:
امام صادق)ع(:

ما را حرمی است و آن »قم« است ، و به زودی بانويی از فرزندان من به نام فاطمه در 
آن دفن خواهد شد . هر کس او را زيارت کند ، بهشت بر او واجب شود . 
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■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

 درراســتای برنامه رويــداد های بيــن المللی 
گردشــگری همــدان در ســال 2018 ، همدان در 
روزهای اخير ميزبان نشســت سفيران و نمايندگان 

كشورهای خارجی مقيم ايران بو د 
اين حضور با موضوع معرفی ظرفيتهای گردشگری 
همــدان ، فرصــت های ســرمايه گــذاری، نقش 
ديپلماســی در توســعه منطقه ای و معرفی ظرفيت 
های اقتصادی و گردشگری استان همدان برقرار شد 
برنامــه ميزبانی به همــت اتاق بازرگانــی، ميراث 
فرهنگی و حمايت شــركت ســياحتی عليصدر در 
حالی برگزار شد كه سفرای كشورهای آسيايی مقيم 
تهران در بدو ورود از غار شــگفت انگيز عليصدر 

بازديد كرد ند 
آرتور هاكوپيان دبير ســوم سفارت ارمنستان كه از 
ميهمانان امروز در برنامه سفر سفرا به همدان به بهانه 
رويداد جهانی همدان 2018 است پس از بازديد از 
غار عليصدر در گفتگــو با همدان پيام عنوان كرد : 
واقعــا بعد از بازديد غار عليصــدر تحت تاثير قرار 
گرفتم ، در طول اقامتم در ايران يك چنين غاری را 
نديــده بودم . در خصوص برنامه ريزی اين رويداد 
ميتوانم بگويم تا به اينجا خوب برنامه ريزی شــده 

بود .
وی عنون كرد: مردم مهربان و مهمان نوازی داريد و 
اين نشان ميدهد كه شهر همدان می تواند يك شهر 

موفق در حوزه گردشگری باشد.
قطعا وقتی به كشــورم برگردم به مردم ارمنســتان 
خواهم گفت شــهر همــدان مقصــد خوبی برای 

گردشگران خواهد بود
كريســتينا لوپز جانشين سفير برزيل در سفارت نيز 
كه به بهانــه رويداد همدان 2018 همراه با ســفرا 
به همدان ســفر كرده بود گفت :غارعليصدر واقعا 
هيجان برانگيز بــود اينكه يك پديده طبيعی بعد از 
گذر ميليون ها ســال به اين صورت در آمده واقعا 

هيجان انگيز است. 
آرامش داخل غار هوای مطبوع و شــفافيت آب از 
نكات قابل توجه بود. از قبل هم دوســت داشــتم 
همدان را ببينم چون شــهر تاريخی و ديدنی است. 
از نگاه وی رويداد همــدان2018 فرصتی مهيا كرد 
كــه در كنار بزرگان و مقامات كشــورهای مختلف 

همدان را ببينيم. 
شــهر تاريخی همدان تاريخچه طوالنی از گذشته 

دارد ما امروز توانســتيم يكی از پتانســيل های اين 
شهر رو ببينيم. 

 بيشترراجع به شهرهای تبريز، شيراز، يزد و اصفهان 
شــنيده بودم تا همدان، اما امروز همدان هم به اين 
ليســت اضافه شــد. چرا كه پتانســيل های بخش 

گردشگری اين استان زياد است
سابينا توفان مشاور تجاری سفارت قبرس در ايران 
نيــز در اين زمينه گفــت: غارهای ديگــر را ديدم 
مخصوصا در كشــور لبنان )ِجيتای گروتو(، اما غار 
عليصدر واقعا جالب و ديدنی بود و هر بيننده ای را 

تحت تاثير قرار ميدهد.
 غار عليصدر خيلی خوب ســازماندهی شده بود، 
هــم از لحاظ نورپردازی و هم از لحاظ راهنماها كه 
در طول مســير و در داخل غار توضيحات را ارايه 
كرده و شما به عنوان ببيننده همه چيز را با جزييات 

می بينيد.
 داخــل غار دما عالی بود حتی با وجود اينكه از پله 
ها باال رفتيم اما هوا و فضا بســيار دلچســب بود و 
اصال خسته نشديم. نواختن موسيقی سنتی و ايرانی 
برای مهمانان بسيار عالی بود و اينكه فرهنگ ايران 

رو خوب نشان داد. 
كشــور ايران دارای مردمــی خونگرم و مهمان نواز 
و خنده رو اســت كه شــايد خيلی وقت ها نتوانند 
انگليســی صحبت كنند اما خيلی دوســت دارند با 

خارجی ها ارتباط بگيرند.
 زمان اين برنامه كم بود برای همچين رويدادی بايد 
برنامــه بلند مدتی را برنامه ريزی كرد. از زمانيكه به 
همدان وارد شديم از برخوردها راضی بوديم و اينكه 
فرصتی مهيا شد تا كشورهای زيادی در كنار هم قرار 
بگيرند و يك موقعيت خاص برای تبادل فرهنگ ها 

بود. مطمئنم كه قطعا به همدان بر ميگردم.
حضور ســفرا و ميهمانان خارجــی زمينه انعكاس 
پتانسيل های گردشگری همدان را به جهان تسهيل 

كرد .
 ســيده فاطمه معصومی از مترجمان و راهنمايان 
تورهای خارجی در همــدان با عنوان اين مطلب 
در حاشــيه سفر ســفرا كه به بهانه رويداد همدان 
2018 بــه همدان رقم خورد ، گفت : همدان طی 
ســالهای متوالی ميزبان ســفرا و مهمانان خارجی 
زيادی از كشــورهای مختلف بوده كه ميتوانيم به 

ثبت شــهر جهانی اللجين و كنوانسيون راهنمايان 
كه باعث گردهمايی فعالين حوزه گردشگری شد 

اشاره كنيم. 
وی عنوان كرد : خوشــحالم كه امســال نيز شــهر 
پر آوازه همدان با تالش همه مســولين و دســت 

اندركاران استان باز هم خوش درخشيد. 
اين راهنمای مترجم در ادامه افزود : رويداد همدان 
2018 در كنار تمامی رويدادهای بين المللی برگزار 
شــده در استان همدان، باعث شــد برگی جديد از 
دفتر خاطرات گردشــگری پايتخت تاريخ و تمدن 
رقم بخورد. قطعا ميهمانان ايــن رويداد مقامات و 
سفرای كشورهای مختلفی هستند كه رسالت اصلی 
آنها در اين ســفر دو روزه آشنايی با شهر همدان به 
منظور برقراری تبادالت دو ســويه در آينده نزديك 

خواهد بود. 
معصومــی در پايــان گفت: اميــدوارم تالش همه 
مســولين و فعالين حوزه گردشــگری و در راس 
انها اســتاندار محترم همدان مثمــره ثمر واقع گردد 
و همدان، پايتخت گردشــگری كشورهای آسيايی 

جهانی شود.

جانشين سفير برزيل در همدان:

پس از میلیون ها سال 
علیصدر هیجان انگیز است

عکس روز

عكس: ايسنا يك تصوير متفاوت از آتش سوزی مسجد جامع ساری

صدور روادید الكترونیكی
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 رئيــس ســازمان حــج و زيــارت بــا اشــاره 
ــران  ــی زائ ــد الكترونيك ــدور روادي ــاز ص آغ
حــج تمتــع 97 گفــت: تاكنــون 18 هــزار 
رواديــد بــرای زائــران و كارگــزاران حــج 

ــت. ــده اس ــادر ش ص
ــا  ــدی ب ــد محم ــارس، حمي ــزارش ف ــه گ ب
اشــاره بــه فرآينــد صــدور رواديــد الكترونيكی 
حــج تمتــع 97 گفــت: در هفته هــای گذشــته 
كار ثبــت اطالعــات زائــران در ســامانه مســار 
ــات  ــد و اطالع ــام ش ــعودی انج ــتان س عربس

ــد شــده اســت. مذكــور تايي
رئيــس ســازمان حــج و زيــارت خاطــر 
نشــان كــرد: تاكنــون 18 هــزار بــرگ رواديــد 
الكترونيكــی صــادر شــده و ســاير رواديد هــا 
ــادر  ــی ص ــای آت ــج در روزه ــه تدري ــم ب ه
ــش  ــال بي ــه امس ــان اينك ــا بي ــود. وی ب می ش
ــوند  ــزام می ش ــج اع ــه ح ــر ب ــزار نف از 85 ه
ــه  ــاه ب ــران 27 تيرم ــروه زائ ــن گ ــزود: اولي اف
عربســتان اعــزام خواهنــد شــد و رونــد اعــزام 

ــه داد. ــرداد ادام ــا 24 م ت


