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فرماندار تويسرکان:

پيوندکها
به بار نشستند

■ سرشاخهکاري درختهاي گردو مهمترين اقدام کشاورزي
تويسرکان است که با همراهي مردم روبرو شد
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رويــداد  2018براي همدان فرصت
بسيار مغتنمي است تا بتوانيم ظرفيتها
و توانمنديهاي پايتخت تاريخ و تمدن
ايرانزمين را در تمامي زمينهها 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 ميتواند
يك تهديد بســيار جدي نيز براي استان
باشــد وآن در صورتي است كه اهداف
«همــدان  »2018محقق نشــود و بلكه
نتيجه عكــس نيز بگيريم.در شــرايطي
كه «تبريز  »2018پايتخت گردشــگري
كشورهاي اسالمي...
2

به مناسبت روز دختر

دختران امروز دغدغهآينده را دارند
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هم ه مــا می دانیم که بر اســاس قانون
اساســی ،وضع قانون و نظــارت بر اجرای
آن ،از طریق تحقیق و تفحص دو وظیفهی
نمایندگان در مجلس اســت ،و لذا دخالت
نمایندگان در امور اجرایی وجاهت قانونی
ندارد و نماینــدگان نباید در امور اجرایی و
از جمله عزل و نصب افراد دخالت نمایند و
بنابراین مردم هم نباید چنین درخواستهایی
از آنان داشته باشند.اما متاسفانه آنچه در این
روزها شــاهد هســتیم دخالت نمایندگان
در امور اجرایــی ،از عزل و نصب و تعیین
خط و مشی سلیقهای برای روسای ادارات،
به چینش مدیران و کارمندان سطوح پایین
رسیده است...
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ضرورت مقابله با مفسدان اقتصادی

اینها نشانه کریم بودن انسان است که باید خود را به این صفات آراسته کنیم.
امام جمعه همدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مردم ما باید با آگاهی
کامل در برابر فتنههای داخلی و خارجی بایســتند ،افزود :آمریکا ،آل ســعود ،منافقان و
پیادهنظام آنها هر روز یک توطئه جدید علیه کشور ساز میکنند که باید هوشیار بود.
وی ادامه داد :کار دشمن چیزی جز دشمنی نیست به همین دلیل مردم باید بصیر باشند
تا قربانی فتنهها نشــوند ،اینکه می خواهند وانمود کنند هر روز اغتشــاش اســت پس
جمهوری اسالمی مشکل دارد اشتباه است ،آنها از قدرت نظام چیزی نمیدانند.
طهمحمدی با اشــاره به اینکه نباید به دســت خودمان به مشــکالت بیافزاییم ،بر لزوم
مقابله با مفسدان اقتصادی و سوء استفادهکنندگان تأکید کرد و ادامه داد 3 :هزار و 700
شــکایت برای واردکنندگان خودرو و موبایل طرح شــده است که به نظر میرسد اینها

امام جمعه همدان با تأکید بر لزوم مقابله با مفســدان اقتصادی و بیان این مطلب که
باید با بصیرت و وحدت در راه اعتالی کشور تالش کنیم ،گفت :نباید به دست خودمان
به مشکالت بیافزاییم.
بــه گزارش فارس  ،آیــتا ...غیاثالدین طهمحمدی در خطبههای عبادی ـ سیاســی
نماز جمعه همدان با بیان اینکه نامگذاری ایام والدت حضرت معصومه(س) تا والدت
حضرت رضا(ع) به عنوان دهه کرامت یک حسن انتخاب بود ،اظهار کرد :کریم بودن از
اصلیترین صفات اهل بیت(ع) است.
وی با بیان اینکه مومن ســهلالمعامله ،سهلاالخذ ،سهلالرضا و سهلاالعطاست ،گفت:

سیرایی ندارند.
وی با بیان اینکه دشمن کاری از پیش نخواهد برد ،گفت :امروز جریان مقاومت درعا را
آزاد کرده و ملت یمن هم دارند پیروز میشوند که همه اینها به فضل خداست.
امام جمعه همدان با بیان اینکه دشــمن در جنــگ اقتصادی هم کاری از پیش نمیبرد،
مقابله با این توطئه را در گرو توجه به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی دانست.
وی با اشاره به اینکه اگر به سبب گرما کمبودی در آب یا برق وجود دارد مسئله حادی
نیست ،از مردم خواست در این زمینه همکاری کنند.
طهمحمدی با بیان اینکه امروز روز وحدت دولت ،ســپاه و ارتش است ،اظهار کرد :اگر
اتحاد ،برادری و وفاق را حفظ کنیم دشــمن کاری از پیش نمیبرد؛ ضمن اینکه کشور
ما کشوری غنی و دارای منابع است و میتوان از این ظرفیتها برای توسعه بهره برد.

رئیس اتاق بازرگانی استان در نشست باسفرای خارجی درهمدان:

يادداشت روز

همدان را كوچك نكنيم
»»فيضا ...مظفرپور

همدان در رینگ گردشگری کشور نیست
این استان در رینگ نخست گردشگری
کشــور نیســت بنابراین راهنمایان تورها،
همدان را در لیســت مسافرتی گردشگران
خارجی قرار نمی دهند.
رئیــس اتاق بازرگانی همدان در نشســت
با سفرای کشــورهای خارجی مقیم ایران
اظهــار داشــت :مــدت زمــان اقامت در
ســفرهای خارجی پنج تا  10روز است که
هر چه زمان آن افزایش می یابد استان های
بیشتری به عنوان مقصد گردشگری انتخاب
می شوند.
بــه گزارش ایرنــا ،علی اصغر زبردســت
اضافه کرد :حتی در صورتی که یک مسافر
خارجی  10روز قصد گردش و اقامت در
ایران را داشــته باشد به علت قرار نداشتن
همــدان در رینگ گردشــگری کشــور،
اسم این اســتان در فهرســت مقصدهای
گردشگری وی قرار نمی گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت:
برای قرار دادن این اســتان در رینگ اول
گردشگری کشــور ،باید هزینه تبلیغاتی و
مالی زیادی صورت گیرد.
زبردست با بیان اینکه بسیاری از سفارتخانه
های ایران شناختی از همدان ندارند ،گفت:
باید کتابچه و بروشورهایی حاوی ظرفیت
مدیرکل اداره دامپزشکی
همدان:

مورد مشکوکی از تب
کریمهکنگو در همدان
گزارش نشده است
مدیــرکل اداره دامپزشــکی اســتان
همــدان با بیان اینکه مــورد جدیدی از
تب کریمهکنگو در همدان گزارش نشده
اســت ،گفت :مردم نذورات خود را زیر
نظر اداره دامپزشکی ذبح کنند.
محمودرضــا رســولی در گفتوگو با
فارس با اشاره به مشاهده موردی از تب
کریمهکنگو طی دو ماه اخیر در شهرستان
مالیر ،اظهار کرد :خوشبختانه پس از آن
ماجرا شاهد موردی از تب کریمه کنگو
نبودهایم.
وی با بیان اینکه گاهی موارد مشــکوکی
گزارش و بررســیها صــورت میگیرد
امــا از آن زمان تاکنون مورد مشــکوکی
گزارش نشــده اســت ،گفــت :در تب
همولوژی کریمه کنگــو وقتی هوا گرم
اســت ناقلین بیماری یعنــی کنهها فعال
هســتند بنابراین باید نســبت به رعایت
اصولی اقدام شود.
مدیرکل اداره دامپزشکی استان همدان با
اشــاره به رعایت نکات الزم در مصرف
گوشــت ،خاطرنشان کرد :شــهروندان
حتم ًا گوشت را از مراکز مجاز تهیه کنند.
وی بــا تاکید به اینکه دام در کشــتارگاه
ذبح و از کشــتار غیرمجــاز جلوگیری
شــود ،افــزود :باید تمام گوشــتهای
کشــتارگاههای اســتان پیشسرد را طی
کند.
رســولی با اشــاره به اینکه اگــر مردم
نذوراتــی دارند حتما با شــماره 1512
ادارات دامپزشــکی ،بازرســان ما را در
جریان بگذارند ،گفت :گوشــت دامهای
قربانی باید حتم ًا  24ســاعت در یخچال
نگهداری شود.
وی بــا توصیه به دامــداران ،بیان کرد:
بیماری از طریق کنه منتقل میشــود که
در دام عالمت خاصی نــدارد ،تنها در
انسان عالمت شــدید و کشندهای دارد
که بایــد دامداران از دســتکاری کنهها
خودداری کنند و در صورت مشــاهده
کنه روی دام با دامپزشکی تماس گیرند
و اقدام به سمپاشی کنند.
مدیرکل اداره دامپزشــکی استان همدان
بــا تاکید به اینکه اگر موارد مشــکوکی
از بیماری مشــاهده شد با شماره 1512
اداره دامپزشــکی در میــان بگذارنــد،
افــزود :خریــد و فــروش دام حتما با
هماهنگی اداره دامپزشــکی باشــد که
معاینات و آزمایشهای الزم اتفاق افتد.

های گردشگری این استان تهیه و در اختیار
سفارتخانه ها قرار گیرد تا افرادی که به این
مکان ها مراجعه می کنند ،اطالعات الزم را
دریافت کنند.
وی افــزود :بــه تازگی با همــت یکی از
ســازمان هــا کتابچــه ای  15جلــدی به
سفارتخانه های ایران ارسال شده است که
مسئوالن سفارت عنوان کردند که این کار

برای نخستین بار صورت می گیرد.
رئیس اتــاق بازرگانی همــدان بیان کرد:
همزمان با روز بزرگداشــت ابوعلی سینا و
روز پزشک ،همایش طب سنتی به میزبانی
علوم پزشکی برگزار می شود.
زبردســت با بیان اینکه دانشمندان بزرگ
جهان در همایش طب ســنتی حضور می
یابند ،افزود :همزمان با این آیین نمایشگاه

سرامیک و سفال آســیا و نمایشگاه صنایع
دســتی کشــور نیز در همدان گشایش می
یابد.
وی گفت :برای حضور در این نمایشــگاه،
از روســای اتاق های بازرگانی چند کشور
به همراه مســئوالن ملی و روســای اتاق
بازرگانی ایران دعوت به عمل آمده است.

در همایش روحانیون مبلغ در همدان عنوان شد

معامالت بانکداری واقعي نيست
عضو ارشــد شــورای فقهــی بانک
مرکزی ایــران با بیان اینکــه غیرواقعی
بــودن معامالت از مهمترین مشــکالت
بانکــداری ایران در ســالهای مختلف
بوده اســت ،گفــت :ریشــه معامالت
صــوری و غیر واقعــی در عدم آموزش
صحیح کارکنان نظام بانکی و مشــتریان
نظام بانکی است.
حجــت االســام عباس موســویان در
همایش روحانیون مبلغ در همدان با بیان
اینکه ربا جزو بزرگتریــن گناهان کبیره
است ،اظهار کرد :منطق بانکداری بدون
ربا برابر اســت با معرفی معامالتی که بر
اساس شریعت اسالمی باشد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال  62قانــون
عملیــات بانکــی بــدون ربــا بــه مجلــس
رفــت و تصویــب شــد ،ادامــه داد :ایــن
قانــون از ابتــدای ســال  63بــه اجــرا
درآمــد.
عضــو ارشــد شــورای فقهــی بانــک
مرکــزی ایــران تفــاوت بانکــداری ایران
بــا ســایر کشــورها را وجــود بانکــداری
بــدون ربــا در کنــار بانکــداری ربــوی

عنــوان کــرد و افــزود :در عربســتان
 20درصــد بانکهــا بــدون ربــا و 80
درصــد ربــوی هســتند.
بــه گــزارش فــارس وی بــا اشــاره بــه
اینکــه حضــرت امــام خمینــی(ره) در
ســال  62اجــازه همــکاری و وجــود
بانکهــای ربــوی در کنــار بانکهــای
بــدون ربــا را ندادنــد ،گفــت :تحولــی
کــه در بانکــداری ایــران رخ داد
بــزرگ بــود امــا اجــرای آن نیــز دارای
مشــکالتی اســت.
موســویان با بیان اینکه بانکداری در 34
سال مقام اجرا مشکالت و مسائلی را به
وجود آورده است ،افزود :مراجع امروزه
در اصــل بانکداری بدون ربا مشــکلی
ندارند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بانکــداری
بــدون ربــا بــر روی کاغــذ مشــکلی
نــدارد امــا در اجــرا چندیــن مشــکل
اساســی دارد کــه بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد ،ادامــه داد :اولیــن و
مهمتریــن مشــکلی کــه مراجــع مطــرح
میکننــد بحــث معامــات صــوری و

غیــر واقعــی اســت.
عضــو ارشــد شــورای فقهــی بانک
مرکزی ایــران با بیان اینکــه غیرواقعی
بــودن معامالت از مهمترین مشــکالت
بانکــداری ایران در ســالهای مختلف
بوده اســت ،اظهار کرد :ریشه معامالت
صــوری و غیر واقعــی در عدم آموزش
صحیح کارکنان نظام بانکی و مشــتریان
نظام بانکی است.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر مــردم
و کارکنــان آموزشهــای الزم را
فراگیرنــد صــوری بــودن معامــات
پایــان خواهــد یافــت ،خاطرنشــان
کــرد :دومیــن دغدغــه مراجــع تقلیــد
در بانکــداری بــدون ربــا وجــه التــزام
یــا جریمــه تاخیــر اســت.
موســویان بــا بیــان اینکــه برخــی
از مراجــع تقلیــد جریمــه تاخیــر را
مصــداق بــا ربــا میداننــد ،تصریــح
کــرد :بانکهــای ربــوی وقتــی وام
پرداخــت میکنــد بهــره دیرکــرد را از
مشــتری دریافــت میکننــد.

شنیدهها

 -1تغيير  2مديركل اســتان قطعي شده است .گفته ميشود گزينههاي
جايگزيــن بــزودي معرفي خواهند شــد .گويا يكــي از گزينههاي
جايگزيــن ،بومي خواهد بود .گفتني اســت در هفتههاي اخير تغيير
مديركل ورزشوجوانان و فرهنگ و ارشاد مطرح شده است.
 -2كارگروه فرهنگ و رســانه احيا ميشود .گفته ميشود استاندار
دســتور فعالسازي اين كارگروهها را صادر كرده است .اين دستور
در نشســت هيأتمديره خانــه مطبوعات با اســتاندار ،به معاون
سياســي ابالغ شده است .گفتني اســت كارگروه مذكور در دولت
دوازدهم و با رفتن الهيتبار به بهانه فعاليت شــوراي اطالعرساني،
تعطيل شده بود.
 -3اختــال در فعاليتهــاي روزانه مردم با قطعيهــاي مكرر برق
موجب نارضايتي شــده اســت .گويا اين قطعيها كه اجتنابناپذير
است ،در برخي از حوزهها ،عليرغم گفتههاي مسئوالن مبني بر ايجاد
زيرساختهاي الزم ،موجب كاهش خدمات شده است .گفته ميشود
اختالالت شــبكههاي تلفن همراه و دسترســي به اينترنت از جمله
مواردي است كه با قطعي برق ايجاد شده است .گفتني است دولت و
وزارت نيرو صرفهجويي و مديريت در مصرف از سوي شهروندان را
در دستور كار قرار داده است.

خبـر
نظارتي بر بازار ميوه و ترهبار هست؟

گیالس؛ گرانترين ميوه
رئیــس اتحادیه میوه و ترهبار همدان کمبود میوه در بازار را علت
گرانی میوه دانســت و گفت :در پی سرمازدگی پایان فروردین امسال
دچار کمبوده میوه در کشور شدهایم که این مسأله باعث افزایش  40تا
 50درصدی قیمت میوه شده است.
رضا البرزی با بیان اینکه روز گذشــته گیالس گرانترین میوه در بازار
همدان بوده است ،اظهار کرد :امسال به علت سرمازدگی سردرختی در
کشور کم است و همین موضوع باعث کمبود میوه در بازار شده است.
وی با اشــاره به افزایش قیمت خیار در بازار ،یادآور شد :سال گذشته
کشاورزان با قیمت نازلی محصول خود را فروخته و متضرر شدند به
همین علت امسال کمتر خیار کشت شده است اما با وارد شدن خیار
ییابد.
از سایر استانها قیمت کاهش م 
البــرزی در گفتوگو با ایســنا ،بــا تأکید بر اینکه باید کشــت
محصوالت کشــاورزی بــا برنامهریزی صــورت بگیرد ،افزود:
باید سیاســتی برای کشــاورزان اندیشیده شــود تا دارای صرفه
اقتصادی باشــد و کشــاورز به کشــت خود ادامه دهد این در
حالیست که سال گذشــته کشاورزان زیادی به علت پایین بودن
قیمتها دچار ضرر و زیان شــدند و امسال کشت نکردند.
رئیس اتحادیه میوه و ترهبار همدان با اشــاره به واردات میوه از سایر
استانها ،ادامه داد :به طور مرتب میوه وارد استان میشود بهطوریکه از
شمال غربی کشور شلیل و هلو وارد شده اما به علت کاهش کشت و
خسارت وارد شده به باغات قیمتها نسبت به سال گذشته  40تا 50
درصد گرانتر شده است .وی با تأکید بر اینکه با وارد شدن هندوانه
همدان به بازار قیمت این محصول نیز شکســته خواهد شد ،اظهار
کرد :به علت کمبود ســردرختی در بازار تقاضــا برای هندوانه و
خربزه بیشــتر شــده و با افزایش تقاضا قیمت هندوانه نیز افزایش
یافته است .البرزی با اشاره به اینکه میوههای همدان از جمله زردآلو،
شــلیل و آلبالو وارد بازار شده اســت ،تصریح کرد :واردات میوههای
خارجی به علت نوسان قیمت دالر کمتر شده به طوریکه فقط آناناس،
موز و انبه وارد شده و واردات بقیه میوهها به صفر رسیده است.
وی درباره قیمت سبزی و صیفیجات در بازار همدان نیز یادآور شد:
سبزیکاریهای زیادی در اطراف شهر همدان وجود دارد و سبزی با
کیفیت و قیمت مناسب وارد بازار میشود.

آگهي تجديد مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شـــركت شـــهركهاي صنعتـــي اســـتان همـــدان در نظـــر دارد پـــروژه منـــدرج در جـــدول زيـــر را از طريـــق مناقصـــه عمومـــي بـــه پيمانـــكار واجـــد صالحيـــت واگـــذار نمايـــد.
لـــذا از پيشـــنهاددهندگان داراي صالحيـــت ،دعـــوت بعمـــل مـــي آيـــد از تاريـــخ درج آگهـــي دوم بـــه مـــدت 2روزكاري (تـــا  )97/04/26بـــراي خريـــد اســـناد بـــه ســـامانه
تـــداركات الكترونيكـــي دولـــت (ســـتاد) بـــه آدرس  www.setadiran.irمراجعـــه نماييـــد.

نام پروژه

برآورد اوليه
(ميليون ريال)

مبلغ تضمين شركت
درمناقصه (ميليون
ريال)

مدت پيمان
(ماه)

رويداد  2018براي همدان فرصت بســيار مغتنمي اســت تا
بتوانيــم ظرفيتهــا و توانمنديهــاي پايتخت تاريــخ و تمدن
ايرانزميــن را در تمامي زمينهها 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 ميتواند 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  »2018پايتخت 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
پايتختنشــينان و مسئوالن كشوري ســنگتمام گذاشتهاند ولي
«همدان  »2018پايتخت گردشــگري كشورهاي آسيايي نتوانسته
آنچه كه شايسته و بايسته ديار همهدانايان است ،بدرخشد .نمونه
بــارز اين ضعفها روز پنجشــنبه با برگزاري اجالس ســفرا و
نمايندگان كشورهاي آسيايي شــاهدي بر صدق ادعاي كمكاري
مسئوالن است .اين روزها جامجهاني فوتبال  2018نيز در كشور
همسايه ،روســيه در حال برگزاري اســت و به روزهاي پاياني
خود نزديك ميشــود .در طول يك ماهه برگــزاري جامجهاني
فوتبال شــاهد گل نزدنهاي برخــي تيمها بوديم كه منجر به گل
خوردنهای آنها ميشــد و باالتر از آن در اين جامجهاني شاهد
بيشــترين گل به خوديها از طرف بازيكنان كشورها بودهايم كه
منجر به باخت و حذف تيمهاي آنان از مسابقه شده است.
در فوتبال اين جمله معروف است كه اگر گل نزني ،گل ميخوري
و اگر از فرصتها استفاده نكني ،تهديدي عليه خواهد شد.
اوضــاع و احوال اين روزهــاي «همدان  »2018بيشــباهت به
بازيهاي جامجهاني فوتبال نيست؛ زيرا كه مسئوالن همداني در
شرايطي كه ميتوانســتند گلهاي زيادي را وارد دروازه حريفان
نمايند ،در حال خوردن گلهاي زياد هســتند و بدتر اينكه بيشتر
اين گلها از نوع گل به خودي هستند كه موجبات حذف همدان
از جمع رقباي فرهنگي و اقتصادي هستند.
سالهاست اين شهر درگير موضوعي به نام «كالنشهر» است كه
آيا همدان ظرفيت كالنشهر 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 كالنشهري
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
كشــيدهاند تا كسي با آنان كاري نداشته باشند و در حفظ جايگاه
و موقعيت خويش هستند .مديران سالخوردهاي كه محافظهكاري
جزء طبيعت آنان شده است و همواره به وضعيت موجود راضي
هستند و به وضعيت مطلوب فكر نميكنند.
تا وقتي مديران جوان و جســور كه قدرت ريسك بااليي دارند و
مديران كالننگر كه افقهاي ديد بيشــتري دارند در همدان حاكم
نباشند و به قول معروف انتصابها بر اساس شايستهساالري 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
همهجانبه را نخواهد ديد.
در اين ميان نمايندگان اســتان همدان نيز بســيار مقصرند؛ زيرا
كه آنان نيز در تثبيت مديريتها و يا انتصابها در اســتان نقش
داشــتهاند و بدون توجه به خواســته مردم شــريف استان براي
تغييرات مناســب در حوزه مديريتي اين وضع نابسامان را براي
حوزه مديريتي همــدان رقم زدهاند و حال اين ضعفها همزمان
با رويداد  2018نيز در حال رونمايي است.به جاي نقش نظارتي
در پي انتصاب گزينههاي هدفمند خود هســتند! و اين بيتوجهي
مسئوالن كشوري به همايش سفرا حضور تنها  48نماينده از 140
مدعو همايش پنجشنبه گذشته نشــان خوبي از ضعف مسئوالن
اســتاني و كمكاري نمايندگان استان در نظارت بر كارهاست که
عملکرد مسئوالن حتي مورد نقد سفير مالزي قرار ميگيرد.
در خبرها آمده بود كه ســفير كشور اسالمي توسعهيافته مالزي از
وضعيت كشــور و استان در مقايســه با مالزي انتقاد كرده است؛
زيرا كه كشــور بزرگ ايران ظرفيتهاي بســيار بزرگي از مالزي
دارد كــه در صورت مديريت صحيح و بهرهبرداري درســت از
همه آن ظرفيتها ،كشــورمان ميتواند در شاخصهاي توسعه از
كشــورهايي نظير مالزي و كره جنوبي جلوتر بيفتد و خود استان
همدان با  1800جاذبه گردشــگري اگر در ايــن زمينه اقدامات
مؤثري انجام دهد ،ميتواند به اندازه كشور مالزي گردگشر جذب
كند و اين استان را به تمام دنيا معرفي نمايد و اين مستلزم همت
بلند مسئوالن است.

shenide@hamedanpayam.com
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كليه مراحل برگزاري مناقصه ازدريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .
نوع تضمين شركت 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 شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد و در صورت عدم رعايت  ،پيشنهاد رد مي شود .
درصورت واريز نقدي سپرده شركت در مناقصه  ،حساب به شماره  4101107953180851بنام شركت شهركهاي صنعتي استان همدان نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران معرفي مي
شود.
حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشائي پاكات مناقصه با ارائه معرفينامه كتبي ،آزاد است.
ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است .
براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي  081 – 38235806 – 8امور قراردادها تماس حاصل فرمائيد .
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه
دفتر ثبت نام081- 38217368-32511633 :
روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان همدان
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

گرما ،دامها را کمخوراک و ضعیف میکند
فصل گرما و گرمازدگي سبب كاهش مصرف خوراك دامها و در نتيجه ضعف
جسماني میشود به ویژه دامهاي جوان در معرض خطر ابتال به بيماريهاي مسري
قرار ميگيرند.
رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان نهاونــد گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه فصــل
گرمــا باعــث فعــال شــدن و ازدیــاد حشــرات از جملــه کنــه ،پشــه ،مگس و ســایر
حشــرات مــوذی شــده و بســیاری از بیماریهــای دامــی مشــترک و غیرمشــترک
نظیــر بروســلوز ،لمپیاســکین ،میــاز ،تبمالــت ،تــب خونریزیدهنــده

کریمــه -کنگــو و ســالک توســط ایــن حشــرات منتقــل میشــوند بنابرایــن بــه
دامــداران توصیــه میشــود ضمــن فراهــم کــردن شــرایط محیطــی مناســب بــرای
دام ،نســبت بــه سمپاشــی جایــگاه نگهــداری دام اقــدام کننــد.
به گزارش ایســنا ،حیدر سلگی با اشــاره به اینکه کود دامداریها باید در فواصل
زمانی مناســب با هدف جلوگیری از تخمریزی حشــرات تخلیه شود ،اظهار کرد:
دسترسي آسان و دائم دامها به آب با رعایت کردن فضاي كافي آبخوري برای دامها
و ايجاد ســايه در محل آبخوريها ،ايجاد استراحتگاه مناسب و سايه به اندازه كافي
براي تمام دامها ،ايجاد قرنطينه براي دامهاي بيمار و جديدالورود از نکات ضروری
است که دامداران باید توجه ویژه داشته باشند.

ســلگی خاطرنشــان کرد :در فصول گرم ســال و با افزایش فعالیت کنههای ناقل
عامل بیماری تب کریمه -کنگو احتمال بروز این بیماری در انســان افزایش مییابد
بنابراین با اقدامات خودمراقبتی مانند خرید گوشت دارای مهر و لیبل دامپزشکی از
منابع مطمئن ،نگهداری گوشــت در دمای یخچال( 0-4درجه) قبل از خورد کردن
به مدت  24ســاعت ،عدم تماس با کنهها و کشتار دام در کشتارگاههای بهداشتی با
رعایت اصول بهداشت فردی ،میتوان از بروز بیماری تب کریمه -کنگو پیشگیری
کرد.
وی در پایان تأکید کرد :از خرید کشتار مرغ زنده جدا ً خوداری شود و مرغ تازه را
از مراکز مجاز و بهداشتی مورد تأیید دامپزشکی در سطح شهر تهیه و مصرف کنید.
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استفاده از پلهای عابرفرهنگ سازی می خواهد

يادداشت شهرستان

نمایندگان به وظایف قانونی خود
عمل کنند
»»ماهان معین

همــه ما می دانیم که بر اســاس قانون اساســی ،وضع قانون و
نظــارت بر اجــرای آن ،از طریــق تحقیق و تفحــص دو وظیفهی
نمایندگان در مجلس است ،و لذا دخالت نمایندگان در امور اجرایی
وجاهــت قانونی ندارد و نمایندگان نباید در امور اجرایی و از جمله
عــزل و نصب افراد دخالت نماینــد و بنابراین مردم هم نباید چنین
درخواست هایی از آنان داشته باشند.
اما متاســفانه آنچه در این روزها شاهد هســتیم دخالت نمایندگان
در امور اجرایی ،از عزل و نصب و تعیین خط و مشــی ســلیقهای
برای روســای ادارات ،به چینش مدیران و کارمندان ســطوح پایین
رسیده است.
اگر چه وزیر کشــور تعامل ســازندهی ارکان دولتی با نمایندگان را
در دســتور کار خود قرار داد ،اما عدم تعریف صحیح ازین تعامل ،و
مشخص نشــدن حد و حدود ،باعث شده تا نمایندهی عالی دولت
برای تعیین یک بخشــدار نیــز باید نمایندگان مجلــس را ببیند و
رضایت آنها را جلب کند.
این رفتار نامبارک در مالیر و پس از ارتقا رضایی فرماندار این شهر
به معاونت سیاســی امنیتی تهران بزرگ ،و سرپرستی موقت قیاسی
معاون اقتصادی استاندار بر فرمانداری این شهر پر رنگتر شده است.
علیرغم ســخنان صریح شــاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری
همدان در مراســم اعالم سرپرستی قیاسی بر فرمانداری مالیر ،مبنی
بر حضور قیاســی جهت ترمیم بدنهی مدیریتی دولت در این شهر
در زمان باقیمانده تا انتخاب فرماندار ،اما متاســفانه آنچه اتفاق افتاد
بازیگــری نماینــدگان در انتخاب و جابجایی معاون و بخشــداران
فرمانداری مالیر ،با فشار بر استاندار بود.
البته انتخاب فرماندار برای این شــهر نیز حکایت دیگریســت که
دستان استاندار را برای معرفی گزینهی قطعی نزدیک به سهماه بسته
نگ ه داشته اند.
شاید برخی نمایندگان بتوانند ادعا کنند که گزینهای برای فرمانداری
در ایــن شــهر معرفی نکردهانــد ،اما آنچــه تا به حــال رخ داده؛
مخالفتهای بیچون و چرا با استاندار در رابطه با افراد مطرح شده
برای این پســت بوده است که در عمل دایرهی انتخاب را به سمت
گزینهی نهایی خود میبرند .البته شــایان ذکر است در دنیای امروز
سیاست و با وجود شبکههای گستردهی اطالع رسانی ،سخن از عدم
معرفی گزینه نیز ادعایی بیش نیست.
در بررســی مهم تریــن عوامل دخالت غیر قانونــی و غیر متعارف
نمایندگان در شهرســتانها ،میتوان به اتــکای آنها به مراکز قدرت ،
ثروت و تبلیغات اشاره کرد.
از آنجاییکه نمایندگان مجلس بدرستی دریافته اند که فرآیند انتخاب
شــدن مجدد آنها در شهرســتانها ،با توجه به فقدان احزاب فراگیر
ِ
دســت بعضی ارگانهــا و ادارات دولتی رقم میخورد،
و موثر ،به
منتخبیــن مجلس در هر دوره از همان ســال اول ورود به مجلس،
اســتراتژی پیروزی در دوره بعدی را با مشاوران و حامیان قدرت ،
ثروت و تبلیغات خود ترسیم و عملیاتی می کنند.
بنابراین مراکز مذکــور به ویژه " قدرت اجرایــی" در پیاده نمودن
نقشــهی راه نماینــدگان از اهمیت فراوانی برخوردار اســت ،و به
همین دلیل انتظار دارند از ســطوح هیات دولت گرفته تا آبدارچی
فرمانداری شهرســتان ،مطیع و فرمانبر آنان باشــند .البته یکی دیگر
از عوامل موثــر در رفتار مداخله جویانه و غیــر قانونی نمایندگان
در حیطه وظایف قوه مجریه ،ضعف مدیران باال دســتی نیز هست،
که عمدتــ ًا در برابر تهدیدهای منفعتطلبانــهی نمایندگان ،ترجیح
میدهند بجای مقاومت امتیاز دهند تا صندلی و مقامشــان را حفظ
کنند !!!
با نگاهی بــه برنامههای روزمرهی نمایندگان ،از آســفالت جادهها
و جدولکشــی در روســتاها ،تــا افتتاح و به نام خــود تمام کردن
پروژههایــی که با زحمت مدیران دولتی و غیر دولتی به ســرانجام
رســیده ،جلسات وقت و بیوقت با روســای ادارات و اجیر کردن
چندین مدیر شهرســتان برای حضور در یک روســتا برای تهیهی
عکس و خبر در فضای رســانه و اکثــر فعالیتهایی که این روزها در
کانالها و فضاهای مجازی این افراد به وفور یافت میشــود ،میتوان
دریافت که شــأن و جایگاه نمایندگی مردم ،برای تصاحب قدرت و
ثروت و انتخاب مجدد به چه فالکتی افتاده است.
به هرحال ،اگر نمایندگان صرفا به امور تقنینی خود پرداخته ،مدیران
دولتــی را به انجام وظایف اداری خود تشــویق نموده و نظارت بر
دولــت را از طریق مراجع قانونی و نظارتی پیگیری نمایند؛ همچنین
نمایندهی عالی دولت در اســتان نیز با اتکاء بر سیاستهای اجرایی
دولت و با اســتفاده از مدیران شجاع و پاکدامن به وظیفهی اجرایی
خــود عمل نماید ،قطع ًا فضایی امن ،شــاداب و پر طراوتی را برای
خدمت به جامعه در راســتای نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری
اسالمی خواهیم داشت.

بیمارستان قائم
تویسرکان امسال
به بهرهبرداری میرسد

(عج)

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت :بیمارستان
قائم(عج) تویسرکان امسال به بهرهبرداری میرسد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرســازی
اســتان همدان ،فرهاد فرزانه بیان کرد :در حال حاضر
بیش از  ۱۰۰نفر در این پروژه مشــغول به کار هستند
و کار نیز با پیشرفت قابل قبولی در حال انجام است.
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پلهاي توسعهيافته؛ فرهنگ توسعهنيافته!
با وجود آنکه پلهای عابر پیاده مکانیزه
در شهر همدان توسع ه یافته است؛ اما هنوز
عدم فرهنگســازي مناسب در استفاده از آن
باعث شده بازدهي خوبی را شاهد نباشیم.
وقتی پلهــای عابرپیاده در شــهر همدان
ایجاد شد اســتقبال چندانی از آن صورت
نگرفــت .کمی بعد برای اینکه از این پلها
استفاده شود ،در زیر آنها نردههایی کشیده
شــد تا امکان تردد از پاییــن پل امکانپذیر
نباشــد و حتی دیه تصــادف را هم اگر در
حریم پــل بود پرداخت نمیشــد .اما این
تدابیــر هم به طــور کامل موثــر نیفتاد تا
باالخره مکانیزه کردن پلها مرســوم شــد
و امروز بیشــتر این پلها به پله برقی و یا
آسانسور مجهز هســتند ،ـ اتفاقی که البته
کم هم خون دل نداشــت چــرا که خرید
تجهیزات و وارد کردن آنها با تحریمهای
اقتصــادی نیز مواجه شــد و مدتها طول
کشید که وارد کشور شــود ـ شاید تقریبا
در همان زمانی که خیالها راحت شــد که
مشکل اســتفاده از پل حل شده ،به یکباره
مشکل جدیدی بروز کرد و هر روز شاهد
تخریب این تجهیزات بــه دالیل مختلف
بودیم و امروز این مشــکل گاهی موجب
میشــود که برخی از تجهیــزات مکانیزه
ساعتها از دسترس خارج شود.
به گزارش فارس ،همه این اتفاقات نشــان
میدهد که مشکل در ایجاد نرده و یا نصب
پل مکانیزه نبود بلکه نبود فرهنگ شهروندی
در این حوزه مشــکل اصلی اســت و باید
متولیــان فرهنگی و اجتماعی شــهر ورود
بیشتری کرده و برای فرهنگ شهروندی در
این بخش که با جان انسانها به طور مستقیم
ارتباط دارد بیشتر میپرداختند.

 18پل عابر پیاده در شهر همدان

رئیس کمیســیون فنی و عمرانی شــورای
اســامی شهر همدان با اشــاره به اینکه در
تمام مناطق شهری احداث پل عابر پیاده در
نظر گرفته شــده ،اظهار کرد :بلوار بعثت در
مجاورت میــدان بعثت ،بلوار فاطمیه ،بلوار
بهشت ،مجاور مجتمع مسکونی بوعلی در
بلوار امام خمینــی(ره) ،بلوار ارتش مجاور
صدا و سیما در سال  97در نظر گرفته شده
است.
علی رحیمیفر افزود :برای احداث پل عابر
پیاده مجتمع بوعلی باید مشکالت تملیکی
آن برطرف شــود که در ایــن صورت در
لیست انجام پروژهها قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه این پروژهها در بودجه
سال  97پیش بینی شــده ،تصریح کرد :در
مجمــوع  18مورد پل عابر پیاده در شــهر

وجــود دارد که  30مورد پلــه برقی و 18
آسانسور در آنها نصب شده است.

فضای خوبی فراهم باشــد ،گفت :مردم هم
برای ایمنی بیشــتر و بهتر گاهی باید کمی
پیادهروی داشته باشند.

رئیس کمیســیون خدمات شهری شورای
توگو با فارس با
اسالمی شهر همدان در گف 
بیان اینکه  14پل عابر پیاده مکانیزه هستند،
اظهار کرد :ســه پل عابر پیــاده دارای پله
معمولی بوده و برخی از پل ها نیز هم دارای
آسانسور و هم دارای پله برقی هستند.
کامران گردان با اشاره به اینکه مشکالتی در
حوزه آسیب وارد کردن به تجهیزات مکانیزه
و آسانســور هســتیم ،افزود :به طور مداوم
مشغول تعمیرات این تجهیزات بوده و نیاز
به فرهنگسازی در این حوزه هستیم تا از این
اموال عمومی بهتر نگهداری کنیم.
وی تصریح کــرد :خانوادهها باید تذکراتی
را به افراد به ویژه کودکان بدهند تا همواره
مجبــور به هزینهکرد در حــوزه تعمیر این
تجهیزات نباشیم.
سخنگوی شــورای اسالمی شــهر همدان
با بیان اینکه با توجه بــه تقاضای اهالی به
شورای ترافیک به احداث پل های عابرپیاده
اقــدام کردیــم ،ادامه داد :برای پل شــهید
قهاریسعید در نظر داریم که یک پل احداث
شود تا در مقابل دادگاه خانواده نصب شود.
وی با اشــاره به اینکه نیاز بــه احداث پل
بیشتر در شهر نداریم ،خاطرنشان کرد :برای
نگهداری از این پلها و اســتفاده از آنها به
فرهنگسازی نیاز داریم چراکه برای هدایت
مردم مجبور شدیم گاهی نردهکشی را انجام
دهیم.
گردان با بیان اینکه باید برای نصب پایه پل

مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری همدان
نیز با بیان اینکه پلهای عابرپیاده برای شهر
بســیار حائز اهمیت اســت ،ادامه داد :تردد
عابران پیاده از عرض سوارهرو باید به پلها
منتقل شــود تا خطرات جانی را کاهش و
حتی به صفر برسد.
احســان صباغ خاطرنشــان کــرد :وقتی با
احــداث پلهای غیر همســطح ،زیرگذر و
روگذرها به دنبال روانسازی و افزایش سهم
جابجایی در معابر شــهری هستیم ،سرعت
افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاستهای
شهرداری به دنبال احداث پلهای عابرپیاده
معمولی و مکانیزه هســتیم ،گفت :در طول
سالهای گذشــته احداث این پلها شدت
گرفته و طی چهار سال گذشته  250درصد
رشد داشته است.
مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری همدان
با بیان اینکه تمــام تجهیزات الکترونیکی و
مکانیزه شهر به سنسورهای مختلف مجهز
هســتند ،اظهار کــرد :اگر آب یا اجســام
خارجی وارد این تجهیزات شــود به طور
خودکار سیستم قطع میشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از سنسورهای
امنیتــی بــرای اینکه مشــکلی چون گیر
کــردن کفش یا چادر بانــوان پیش نیاید
در محیــط بیرونــی پلهها قــرار گرفته،
افــزود :به همین دلیــل عده معدودی از
شــهروندان هســتند که از این امکانات

لزوم فرهنگ سازی برای استفاده
از پل های عابر پیاده

جلوگیری از خطرات جانی

به درســتی اســتفاده نمیکند و به پلها
آسیب وارد میشود.
صبــاغ با بیــان اینکه اســتفاده بهینه از این
امکانات صورت نمیگیــرد ،تصریح کرد:
اخالل در عملکرد تجهیزات مکانیزه بیشتر
در زمانهای تعطیلی مدارس رخ میدهد و
طبیعتا تعمیر این تجهیزات زمانبر اســت و
ممکن اســت که در این فاصله شهروندانی
قصد استفاده از پل را داشته باشند.
وی با اشــاره بــه اینکه از نظــر تکنیکال
خرابیهای عمــده در تجهیــزات مکانیزه
پلهای عابرپیاده صــورت نمیگیرد ،ادامه
داد :بیشــتر اخاللی که در کارایی این پلها
انجام میشــود به دلیل استفاده نادرست از
این تجهیزات است.
مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری همدان
با بیان اینکه مالک اصلی این تجهیزات مردم
شهر همدان است ،خاطرنشان کرد :متأسفانه
به دلیل استفاده نادرست درصد محدودی از
افراد به این تجهیزات صدمه وارد میشــود
و دلیل خرابیها قطعات بیکیفیت یا خرابی
آنها نیست.
وی با اشــاره بــه اینکــه برنامههایی برای
احداث پل عابرپیــاده در نظر داریم ،گفت:
برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
برای نصب پلهای عابر پیاده در نظر گرفته
شده و در آینده نزدیک باید به استانداردهای
بین المللی برسیم.
تجربه جوامع مختلف نشان داده که توسعه
بدون در نظر گرفتــن فرهنگ نمیتواند به
طور کامل محقق شود و باید در کنار انجام
فعالیتهای عمرانی فرهنگ سازی الزم نیز
صورت گیرد.

رئيس شوراي شهر :

رونق صالحآباد منتظر نگاه استاندار به مناطق محروم است
پروین ســلیمی -خبرنگار همدان پیام:
احياي راه قديمي صالحآباد به حسنقشالق
که راه تالقي ســه استان غرب کشور است
و ميتواند راه مواصالتي و توريستي غرب
کشور با غارعليصدر نیز باشد .از سال  90در
انتظار نگاه مســئولين و تخصيص اعتبار از
سوي استاندار همدان است.
بخش صالحآباد در  25کيلومتري شهر همدان
واقع شده اين بخش از توابع شهرستان بهار
است و  30هزار نفر جمعيت داردکه در سه
راهي جاده همدان ،سنندج و کرمانشاه ،قرار
گرفته و در ســابق محور ارتباطي همدان
بــه غارعليصدر بوده .اما در حال حاضر به
دلیل احداث راه جدیــد همدن بیجار تردد
مسافران و گردشــگران از داخل اين شهر
به طور چشمگيري کاهش يافته و تخريب

وی با تاکید بر اینکه خوشــبختانه کار ســاخت و ساز
این بیمارســتان یک روز هم تعطیل نشده است ،افزود:
علت عدم اتمام پروژه در ســال  ۹۶تنها افزایش حجم
کار بوده است.
مدیــرکل راه و شهرســازی همــدان بــا اشــاره بــه
اینکــه ســاخت بیمارســتان بــه دلیــل ویژگــی هــای
خــاص بــا ســاختن یــک ســاختمان معمولــی متفاوت
اســت ،عنــوان کــرد :ســرعت کار خــوب بــوده و بــه
لحــاظ زمانــی ایــن پــروژه در ســال جــاری بــه بهــره
بــرداری خواهــد رســید.
گفتنــی اســت بیمارســتان  ۹۶تختخوابــی قائــم

جاده تأثير نامطوبی بر ظاهر همچنین رشد و
توسعه بخش گذاشته است .
رئيس شوراي شــهر صالحآباد از ضرورت
احياي جاده صالحآباد به حســن قشــاق
گفت که يک 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 کبودراهنگ در
مجلس شورای اسالمی است.
جــال بهزاد مقدم در گفتگو با همدان پيام
خاطر نشــان کرد :مطالعات احداث اين راه
مواصالتی ازسال  91شروع شده است ولي
مسئولين استان تأمين اعتبار این پروژه را
به فراموشي سپردهاند.
وي وجود استعداد بوم گردي را از پتانسيل
هاي قابل توجه صالحآباد برشــمرد و گفت

تویســرکان از ســال  ۸۷کلنــگ زنــی شــده و بــا
جانمایــی هایــی کــه انجــام شــده تعــداد تخــت هــا
بــه  ۱۵۴تخــت افزایــش یافتــه اســت.
این بیمارســتان دارای  ۶طبقه با اسکلت بتنی و دارای
 ۱۵۴تخــت با مســاحت زیربنا به متــراژ  ۱۶هزار و
 ۹۳۴متر مربع و دارای بخش های ســی تی اســکن،
دیالیز ،اهدای خون ،اورژانس ،درمانگاه ،دندانپزشــکی،
رادیولوژی ،چشم پزشکی ،واکسیناسیون و آندوسکوپی،
فیزیوتراپی ،آزمایشگاه ،ICU، NICU، LDR ،زنان
و زایمان ،کودکان ،CCU ،جراحی ،داخلی و اداری و
مهدکودک است.

اثرهــاي تاريخي شــاخصي در اين بخش
هســت مانند امارت حاج قيبعلــی  ،خانه
حيدري ،حمام بــزرگ تاريخي ،حمام اوچ
تپه ،پل تاريخي انگليسيها که مي توانند با
تقويت به فضاهاي توريستي تبديل شوند.
بهزاد مقدم بسته شدن دو راهي صالحآباد و
رکود اقتصادي مردم را از دیگر مشکالت
مردم بیان کرد که باعث تعطيلي کســب و
کار و قطع ارتباط با کارگاه هاي توليدي اين
منطقه شده است.
وي افزود :اعضاي شــوراي شهر صالحآباد
به دنبال اين هســتيم که سايت ماشينهاي
سنگين را در منطقهايجاد کنيم تا هم اقتصاد
مردم رونق بگيــرد و هم اينکه از مهاجرت
جلوگيري شــود زيرا که مردم اين بخش با
کار کردن روي ماشــينهاي ســنگين امرار

معاش مي کنند و ازمســئوالن تقا ضا داریم
به فکر معیشت مردم باشند .
رئيس شــوراي شــهر صالحآباد در ادامه از
حضور پررنگ مردم درســاخت مکان های
عامل المنفعه خبــرداد و گفت :مردم به جاي
هزينههاي اضافــي و اصراف گرايي هايی که
در مراســمان صورت ميگيرد مبالغ را جمع
آوري کــرده و در قالب کمکهاي مردمي به
مجمع خيرين سالمت ميدهند تا براي ساختن
و تکميل فضاهاي بهداشتي و ديگر نيازهاي
ســامت و درمان هزينه شود و اين حرکت
عظيم فرهنگی منجر به کمک به ساخت مرکز
جامع سالمت در شهر صالح آباد شده است
که 700ميليــون تومان از هزينههاي آن کمک
مردمي بوده و با افتتاح اين مرکز بخش زيادي
از مشکالت درماني اين منطقه حل خواهد شد.

برگزاری گفتمانهای دینی
در نهاوند
همزمان با دهه کرامت
همزمـــان بـــا ایـــام دهـــه کرامـــت آمـــوزش
قـــرآن و برگـــزاری گفتمـــان هـــای دینـــی
بهعنـــوان محـــور فعالیـــت مبلغـــان مـــورد توجـــه
قـــرار مـــی گیـــرد.
کارشـــناس تبلیغـــات اســـامی نهاونـــد گفـــت:
همزم ــان ب ــا ای ــام ده ــه کرام ــت آم ــوزش ق ــرآن

خبـر

توزیع  13/5تن گوشت قرمز گرم وارداتی
در تویسرکان

 13تن و  500کیلوگرم گوشت قرمز گرم وارداتی با قیمت مصوب
هــر کیلو  34هزار و  500تومان طی  6مرحله در تویســرکان توزیع
شده است.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرســتان تویسرکان گفت :از
روزهای پایانی سال  96و آغاز طرح نظارتهای نوروزی تا کنون ،پنج
هزار و  693مورد بازرسی از بازار و اصناف مختلف تویسرکان انجام
شده و  109پرونده تخلف صنفی به اداره تعزیرات حکومتی تویسرکان
ارجاع داده شده است.
روانبخش نورعلئیی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :در همین بازه
زمانی 103 ،تن برنج با نرخ مصوب دولتی 12 ،تن مرغ منجمد و  8تن
گوشت قرمز منجمد در بازار تویسرکان توزیع شده است.
نورعلئیی با بیان اینکه تویسرکان تنها شهرستان استان همدان است که
گوشــت قرمز گرم وارداتی در آن توزیع شده ،تصریح کرد :بر اساس
دستور مســتقیم فرماندار تویسرکان در شرایط ملتهب کنونی بازار در
کشــور و به منظور جلوگیری از تخلفــات احتمالی ،روند نظارت و
بازرسیها از واحدهای صنفی شهرستان تویسرکان تشدید میشود.
وی تأکید کرد :امســال با حجم زیادی از تولیدات محصول ســیر در
شهرســتان تویســرکان یعنی بیش از  26هزار تن روبرو هســتیم که
مکاتبات مستمر برای فراهم کردن زمینه صادرات سیر و جلوگیری از
متضرر شدن سیرکاران تویسرکانی صورت گرفته است.
رئیــس اداره صنعت ،معدن و تجارت تویســرکان تصریح کرد :روند
انتخابات اتاق اصناف تویســرکان با حضور نماینده سازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان همدان با مشــکالتی مواجه شده که تالش
میکنیم زودتر وضعیت نهایی اتاق اصناف تویســرکان تعیینتکلیف
شود.

مدیران برای سرویس مدارس
در سامانه سپند ثبت نام کنند
مدیر آموزش و پرورش مالیر با تاکید بر اهمیت سالمت و حمل
و نقل دانشآموزان گفت :همه مدیران موظف هستند برای استفاده از
سرویس مدارس در سامانه سپند ثبت نام کنند.
بــه گــزارش فــارس  ،هــادی ســلگی در کارگــروه حمــل و نقــل
آمــوزش و پــرورش مالیــر اظهــار کــرد :ســال گذشــته  5هــزار و
 801دانشآمــوز مالیــری از  612خــودروی حمــل و نقــل عمومــی
اســتفاده کردنــد.
وی ضمــن تقدیــر از زحمــات همــه کســانی کــه در حمــل و نقــل
دانشآمــوزان و آمــوزش و پــرورش را یــاری کردنــد گفــت :الزم
اســت هماهنگــی بیشــتری بیــن دســتگاههای مختلــف باشــد تــا
مشــکلی بــرای حمــل و نقــل دانشآمــوزان در ســال تحصیلــی
جدیــد نداشــته باشــیم.
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان مالیــر بــا تاکیــد بــر اهمیــت
ســامت و حمــل و نقــل دانشآمــوزان افــزود :همــه مدیــران
موظــف هســتند بــرای اســتفاده از ســرویس مــدارس در ســامانه
ســپند ثبــت نــام کننــد.
وی تصریــح کــرد :طبــق آخریــن دســتورالعمل ارســالی طــرف
قــرارداد ســرویس مــدارس بــا مدیــر مدرســه شــرکتهای ثبــت
شــده حمــل و نقــل عمومــی در ســامانه ســپند هســتند.
ســلگی اضافــه کــرد :اگــر قانــون اجــرا شــود مشــکلی پیــش
نمیآیــد و اگــر هــم مســئلهای باشــد همیــن قانــون مــا را کمــک
میکنــد .وی بــا توجــه اهمیــت حمــل و نقــل دانشآمــوزان
خاطرنشــان کــرد :هــر دانشآمــوز بایــد در ســرویس ،صندلــی
مشــخصی داشــته باشــد تــا جایــگاه و ســامت دانشآمــوز تامیــن
شــود.
مدیــر آمــوزش و پــرورش مالیــر افــزود :نــرخ کرایــه ســرویس
مــدارس در ســال تحصیلــی جدیــد بــر اســاس صندلــی و پــس از
تصمیمگیــری نهایــی کارگــروه بــه مــدارس اعــام خواهــد شــد.

جوابیه
توضیح مدیر مسئول صدای کورنگ درباره خبرهمدان پیام:
همــکاران عزیز در روزنامه همدان پیام که لطف کردند و در مراســم
افتتاح دفتر نشــریه صدای کورنگ حضور یافتند؛گزارشی ازاین مراسم
تهیه ومنتشــر نمودند .اینجانب ضمن تشکر از اهتمام این روزنامه؛تیتر
منتخب این روزنامه را برداشــت اشتباه می دانم و اصالح می کنم .بنده
هرگــز نگفتم چون دیپلمات بودم ؛فرماندار محترم در مراســم حضور
نداشتندبلکه گفتم«:بنده دیپلمات هستم و به خوبی معنی برخی رفتارها
ازجمله تشکیل جلســه خلق الساعه و عدم حضور فرماندار و مدیران
محترم را متوجه می شوم».
از مدیرمســئول محترم همدان پیام تقاضا دارم دراولین شــماره بعدی
نسبت به درج توضیح بنده اقدام نمایند.

و برگـــزاری گفتمـــان هـــای دینـــی بهعنـــوان
محـــور فعالیـــت مبلغـــان مـــورد توجـــه قـــرار
مـــی گیـــرد.
علـــی ترکاشـــوند در گفتگـــو بـــا مهـــر گفـــت :در
ایـــام دهـــه کرامـــت تعـــداد  ۲۳نفـــر از مبلغـــات
ح ــوزوی و  ۶۲نف ــر از مبلغی ــن بوم ــی ،مس ــتقر و
ط ــرح هج ــرت ب ــه مناط ــق مختل ــف روس ــتایی و
شـــهری اعـــزام مـــی شـــوند و حجـــم گســـترده
ای از برنامـــه هـــای فرهنگـــی بـــه همـــت ایـــن
مبلغـــان بـــه اجـــرا درخواهـــد آمـــد.
کارشـــناس تبلیغـــات اســـامی نهاونـــد ادامـــه

حسین توسلی

داد :بـــر اســـاس گـــزارش هـــای ثبـــت شـــده
در ســـامانه «ســـجام» آمـــوزش هـــای قرآنـــی،
گفتمـــان هـــای دینـــی و نمـــاز و برنامـــه
ســـخنرانی بهعنـــوان محورهـــای اصلـــی فعالیـــت
ایـــن مبلغـــان در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
ترکاشـــوند گفـــت :ایـــن مبلغـــان بـــه مـــدت ۱۰
روز در مناطـــق مختلـــف نهاونـــد عـــاوه بـــر
نمـــاز و ســـخنرانی بـــه جوانـــان آمـــوزش هـــای
قرآنـــی داده و بـــا برگـــزاری جلســـات گفتمانـــی
ب ــه س ــئواالت و ش ــبهات اعتق ــادی آن ــان ج ــواب
مـــی دهنـــد.

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

خبر

يکشنبه

 24تيرماه 1397

شماره 3239

دولت

4

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،با بیان اینکه مهلت
دو ماهه اروپاییها در خصوص آینده برجام تمام شده است ،تاکید کرد :دولت
باید «قانون اقدام متقابل» را اجرا کند.
سیدحســین نقوی حسینی در گفتگو با مهر ،با اشــاره به ارائه بسته پیشنهادی
اتحادیــه اروپــا در خصوص آینده برجام و با ارزیابی این بســته پیشــنهادی
اظهارداشــت :با خروج آمریکا از برجام ،توافق هسته ای دچار یک تنش شدید
و مشکل جدی شد چرا که وقتی آمریکا از برجام خارج می شود ،تحریم های
ثانویــه آمریکائی ها برمی گردد و این نقض آشــکار برجام اســت و آن را بی
خاصیت می کند.وی افزود :از ســوی دیگر خروج آمریکا از برجام و بازگشت
تحریــم های ثانویه ،اروپائی ها را هم در ایفای تعهداتشــان در موضوع توافق
هستهای دچار تردید جدی می کند.

مجلس

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

مهلت  ۲ماهه اروپا تمام شده است

تیم ناکارآمد اقتصادی دولت
در حال جابهجایی است

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس با بیان اینکه از دولت
خواستیم که در اولین زمان ممکن تیم اقتصادی تعیین تکلیف شود ،گفت :خبرها
حاکی از آنست که تیم اقتصادی در حال جابهجایی و ترمیم است.
امیر خجسته در گفتوگو با فارس در خصوص تحریمهای نفتی ایران از سوی
آمریکا اظهار کرد :تحریم نفتی در رأس همه تحریمها به شمار میآید.
وی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسالمی ایران بر این اساس است که «صدور
نفــت از طریق تنگه هرمز یا برای همه یــا برای هیچ کس» ،افزود :این تصمیم
درست لرزه بر اندام آمریکا و استکبار جهانی انداخته است.
خجسته با بیان اینکه پیشبینی بنده بر این است که با این تصمیم درست قیمت
نفت افزایش پیدا میکند و تا مرز  150دالر هم در چند روز آینده میرسد.

باید از ظرفیت جوانان در اداره کشور استفاده کرد

نیروهای متخصص ،جوان و تحصیلکرده فراوانی در کشور وجود دارند که
باید در اداره کشور از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور در نشســت شــورای هماهنگــی امور حقوقی
دستگاههای اجرایی که روز شنبه تشکیل شد ،با اشاره به اهتمام معاونت حقوقی
رئیسجمهور به هماندیشی با مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی درخصوص
مهمترین مسایل حقوقی گفت :معتقدیم با مشارکت و هماندیشی میتوان مسایل
و موضوعات حقوقی را با نگاه جامع و کاملی مورد بررسی و تصویب قرار داد.
به گزارش ایلنا ،لعیا جنیدی توجه به مفاهیم و بنیادهای نظری در اصالح و توسعه
نظام حقوقی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت :با توجه به اینکه مبانی نظری نسبت ًا
یکپارچهای در این خصوص ایجاد نشده است ،لذا باید در روند اصالح توسعه نظام
حقوقی ،رابطه آن با حوزههای مختلف را به دقت ترسیم کرد.

رئیس جمهور در پایان جلسه سران قوا:

خرم آبادی:

ی میلیون نفر
بیش از س 
فیلتر تلگرام را دور میزنند

معاون دادســتان کل کشــور در امور فضای مجازی در یادداشتی
نوشــت :تعداد  ۳۰میلیون و  ۱۰۰هزار نفر از طریق فیلترشــکنهای
هاتگرام و تلگرام طالیی ،فیلتر تلگرام را دور میزنند.
به گزارش ایســنا متن یادداشــت عبدالصمد خرم آبادی در این باره به
شرح زیر است:
«بر اســاس آماری که مرکز ملی فضای مجــازی در تاریخ نوزدهم تیر
مــاه  ۱۳۹۷اعالم کرده ،تعــداد  ۳۰میلیون و  ۱۰۰هــزار نفر از طریق
فیلترشــکنهای هاتگرام و تلگرام طالیی ،فیلتر تلگرام را دور میزنند
و اینترنــت بدون فیلتر هاتگرام و تلگرام طالیــی را وزارت ارتباطات
تامین میکند.
این در حالی اســت که فعالیت فیلترشکن های داخلی نظیر هاتگرام و
تلگرام طالیی برخالف اهداف و سیاســتهای تعیین شده در مصوبه
شــورای عالی فضای مجازی اســت .مصوبه مربوط به «سیاست ها و
اقدامات ساماندهی پیام رســانهای اجتماعی» حدود یک سال پیش (
خرداد  )۱۳۹۶به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و فراگیر
شــدن پیام رســانهای داخلی و جلوگیری از دسترســی بیگانگان به
دادههای عظیم کشــور صراحتا جزء اهداف و سیاستهای مذکور در
این مصوبه هستند.
از آنجا که فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی هم مانع از فراگیر شــدن
پیامرسانهای داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم
کشور خواهد شد ,لذا فعالیت این دو نرم افزار برخالف مصوبه شورای
عالی فضای مجازی است .اینکه نهادهای ذیربط منتظر بمانند تا تلگرام
وسایر پیامرســانهای خارجی بستر ارتباطاتی مردم در فضای مجازی
کشور را فراهم و شــرکتهای داخلی را به عمله تلگرام تبدیل کنند،
نهایت تنبلی است.
اجرای مصوبات شــورای عالی فضای مجازی نیاز به عزم جدی دارد.
نهادهای ذیربط باید تنبلی را کنار بگذارند و از هرگونه فعل یا ترک فعل
که موجب اســتمرار حاکمیت دشمن بر فضای مجازی کشور میشود
خــودداری کنند .باید ارتباط بین هاتگرام و تلگرام طالیی را باشــبکه
اجتماعی تلگرام قطع کرد و برای فراگیر کردن پیامرســانهای مستقل
داخلی باید کمر همت را محکم بست ،انشاءاهلل این اتفاقهای مبارک
بزودی خواهد افتاد".

تخلفات نمایندگان مدنظر شورای نگهبان
قرار میگیرد
تخلفات احتمالی که ممکن است نمایندگان داشته باشند در مرحله
بعدی مدنظر شورای نگهبان قرار میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت :در
سالروز تاسیس شورای نگهبان هستیم .از  ۲۰تیر سال گذشته تا  ۲۰تیر
امسال ۶۲ ،مصوبه را از مجلس دریافت کردیم که  ۲۸مصوبه در مرحله
اول و  ۲۰مصوبــه پس از رفع ایراد به تایید رســیده و  ۱۴مورد هم در
دست بررسی است.
به گزارش ایلنا ،عباســعلی کدخدایی ادامه داد ۱۵ :اساســنامه از سوی
هیات دولت ارسال شده است که  ۱۴اساسنامه تایید و  ۱مورد ایراد دارد.
این عضو حقوقدان شــورای نگهبان افزود ۱۴۰ :نامه از ســوی دیوان
عدالت به عنوان خالف شــرع ارسال شــده که  ۸۰مورد از این نامهها
خالف موازین شرع شناخته نشد و  ۱۸مورد و شش مورد دارای ابهام و
 ۳۶نامه در دست بررسی است.
کدخدایی درخصوص اینکه یکی از نمایندگان مجلس گفته اســت در
زمان تحقیق و تفحص از شهرداری تعدادی از نمایندگان پول گرفتهاند
کــه از تحقیق و تفحص منصرف شــوند و آیا ایــن موضوع در تایید
صالحیت آنها موثر خواهد بود ،عنوان کرد :قطعا تخلفات احتمالی که
ممکن است نمایندگان داشته باشــند در مرحله بعدی مدنظر شورای
نگهبان قرار میگیرد.وی در پاسخ به این سوال که هجمههایی به شورای
نگهبان در بحث رد صالحیتها همواره وارد میشود آیا شورای نگهبان
دفاعی از خود در این زمینه دارد ،گفت :ما همواره مورد هجمه هستیم،
هر جایی که دســتگاهی وظیفهاش را به درستی انجام میدهد از طرف
دشمن مورد هجمه است ،قطعا شما به عنوان رسانه باید ورود پیدا کنید
و از ما دفاع کنید.
کدخدایی در پاســخ به این سوال که در مصاحبهای گفتید که اگر قرار
اســت مذاکرهای با آمریکا انجام شود و خالف وضعیت حاکم کشور
باشد شورای نگهبان ورود پیدا میکند ،اظهار داشت :این سوال بنده نبود
بلکه سوال خبرنگار بود و بنده پاسخ دادم اگر اینگونه باشد بله ،شورای
نگهبان ورود پیدا میکند .سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد :در واقع
هرگونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی برای ادوار آینده هستند
قطعا مورد رصد شورای نگهبان طبق قانون هستند.

ارز الزم برای تأمينکاالهای اساسی
مردم موجود است
رئیسجمهــور بــا بیان اینکه «مســیر
اســتقامت ،ایســتادگی و برنامــه ریزی و
هماهنگی بــا مردم و تعامل بــا دولتهای
دوست ،توطئههای دشمنان را خنثی خواهد
کــرد» ،تحریم های کور آمریکا را علیه ملت
ایران دانســت و گفت :مسیر و سیاستی که
آمریکا نسبت به ایران ،منطقه ،جهان اسالم و
حتی متحدانش اتخاذ کرده ،قابل ادامه نیست.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی در پایان جلسه سران قوه ،با
اشــاره به اینکه قریب به اتفاق کشورها زیر
بار قانون داخلی آمریکا نمی روند ،گفت :در
زمینه انرژی ،حمل و نقل ،کاالهای اساسی و
تولید ،مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد
و همیشه زمانی پیروز شدیم که دولت و مردم
در کنار هم بودند.
وی با بیان اینکه «جلســه امروز ســران سه
قوه عمدت ًا راجع به مســایل جاری کشــور
و از جمله مســایل اقتصــادی و تحریمهای
غیرقانونی بود که آمریکا به دنبال اجرای آنها
است» ،افزود :خوشبختانه در زمینه اقدامات
غیرقانونی آمریکا مسئولین محترم و دولت،
تماسهــای خوبی با کشــورهای مختلف
اروپایی ،چین و روسیه ،کشورهای همسایه
و کشورهای مهم آسیایی داشتند و قریب به
اتفاق کشورها که حفظ استقالل و حاکمیت
برای آنها مهم اســت ،پاسخشان مثبت است
یعنی میگویند که ما زیــر بار قانون داخلی
آمریکا نمیرویم.
وی تصریح کرد :بســیار امیدواریم که روند
تعامل اقتصادی ایران با دنیا مثل گذشته ادامه
پیدا کند و البتــه ما برای مواردی که ممکن
است دچار مشکل شویم ،فکر و برنامه ریزی
کرده ایم و در همین جلسه نیز در خصوص
راهکارهایی که با کمترین هزینه از این مرحله
عبور کنیم ،بحث و گفت وگو کردیم.
رییسجمهور خطاب بــه ملت ایران گفت:
دولت برای تأمین کاالهای اساسی و ضروری
مــردم ارز الزم را مد نظر قــرار داده و بانک
مرکــزی به طور منظم ایــن ارز را پرداخت
میکنــد در بخش دوم بیــن صادرکنندگان،

سیدحسن خمینی:

افراطیگری در قالب تمامیتخواهی
آمریکایی جلوه کرده است
افــراط گری دیگری کــه در تمامیتخواهــی آمریکاییها جلوه

کرده اســت و ماجراجوییهای آن در برخی از کشورهای منطقه ،این
ضرورت را به وجود میآورد که عقالی جهان با هم صحبت کنند.
تولیت حرم مطهر حضرت امامخمینی(ره) در مراسم امضای تفاهمنامه
همکاری مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی (س) و مؤسســه
فرهنگی اکو گفت :واقعیت این است که اگر همیشه سخن از فرهنگ
در میان کشــورهای منطقه ما واجب بوده ،امروزه از اوجب واجبات
است.
حجتاالسالم سیّدحسن خمینی با بیان اینکه فضای
ایلنا،
گزارش
به
ّ
جهانی ،برخالف انتظار ،به ســمت نوعی ستیزهجویی پیش میرود،
اظهار داشــت :شاید دهههای قبل کسی فکر نمیکرد که تنش در دنیا
دوبــاره به نوع دیگری پدید آید ،اما پیدایش افراطگری که در جامعه
اســامی در قالب داعش و امثال آن خودش را نشــان داد و همچنین
افراطگری دیگــری که در تمامیتخواهــی آمریکاییها جلوه کرده
است و ماجراجوییهایی که در برخی از کشورهای منطقه ما مالحظه
میشود  -با هزینه هنگفتی هم که میکنند  -این ضرورت را به وجود
میآورد که عقالی جهان بیش از پیش با هم صحبت کنند.
نامه پمپئو به مقامهای اروپایی:

واردکنندگان و تولیدکنندگان در این سامانه
بانک مرکزی تعاملی آغاز شــده که با توافق،
ارز را خرید و فروش میکنند .در عین حال
دولت به مــردم قول میدهد کــه در زمینه
انرژی ،حمل و نقل ،کاالهای اساسی و تولید
 ،مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد.
وی با اشــاره به اینکــه «ارز مورد نیاز برای
تامین مــواد اولیه و قطعات تولیدکنندگان را
تأمین خواهیم کرد» ،اظهارداشــت :با شرایط
امروز و با ممنوعیت واردات برخی کاالهای
غیرضــروری و کاالهایی کــه نمونه آنها در
داخل تولید می شود ،فرصتی بسیار مناسب
برای تولیدکننــدگان و صادرکنندگان داخلی
ایجاد شــده اســت .امروز صادرات شرایط
بهتــری از گذشــته دارد و بنابرایــن از این
فرصت صادرات هم شرکتها و کارآفرینان
و تولیدکنندگان ما می توانند استفاده کنند.
وی افزود :البته در مواردی ،با تخلف برخی
افراد مواجه هســتیم .اکثریــت قاطع تجار
و تولیدکننــدگان ما در چارچــوب قانون
حرکت و به مقررات احتــرام می گذارند و
شرایط کشور را درک میکنند اما افرادی نیز
هستند که به قانون و مقررات توجه نمیکنند.

داللیهایی که نابســامان اســت ،قیمتهای
نامناسبی که به خریداران عرضه میکنند که
نادرست است ،در این زمینه هم تصمیمات
خوبی بین دولت و قوه قضائیه اتخاذ شده که
دولت بتواند تالشهای بیشتری را از طریق
مقرراتــی که در اختیار وزارت دادگســتری
اســت انجام دهد و قوه قضائیه،شــعبههای
خاصی را در تهران و اســتانها برای مبارزه
با اینگونه مفاسدی که اینروزها در جامعه ما
باب شده ،تشــکیل دهد تا ما بتوانیم به این
پروندهها خیلی سریعتر رسیدگی کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد :امروز در شرایطی
هستیم که آمریکا بیش از همه در این ماجرای
تحریم منزوی است .حاکمان امروز آمریکا،
ماجراجویانه و غیرقانونی نه تنها با ملت ایران
بلکه نسبت به ملتهای دیگر و حتی نسبت
به متحدان خودشان برخورد می کنند و شما
میبینید که مردم متحدترین کشور اروپایی با
آمریکا در این سفر اخیر ترامپ به انگلستان،
چه واکنشی نشــان دادند .برخورد مردم در
لندن و شــهرهای دیگر ،بــه گونهای بود که
ناچار شدند مراسم تشــریفاتی این سفر را
تغییر دهند.

وی گفت :بنابراین امــروز آمریکا در افکار
عمومی دنیا منزوی و در میان مردم ایران نیز
از همیشه منزویتر است چرا که طرح تحریم
آمریکا ،علیه ملت ایران است .اگر این تحریم
برای بخش و صنعت خاصی بود ،میتوانستند
بهانههایی بیاورند و توجیهاتی انجام دهند اما
این تحریمها ،تحریمی عام و کور است که بر
مردم ایران فشار وارد میشود و بنابراین طرح
آنها فشــار به ملت ایران است همانگونه که
به ملتهای دیگر فشار میآورند .حاکمیت
امروز واشــنگتن ،بیش از همیشــه در میان
مسلمانان و کشورهای در حال توسعه ،منفور
است و حتی در داخل آمریکا هم با مشکالتی
روبرو است.
وی افــزود :تردید نداریم کــه آمریکا نمی
تواند به مسیر و سیاستی که امروز نسبت به
ایران ،منطقه ،جهان اسالم ،قدرتهای بزرگ
دنیا و حتی متحدینــش اعمال میکند ،ادامه
دهد و مســیری که جمهوری اسالمی ایران
پیش گرفته یعنی مسیر استقامت ،ایستادگی،
برنامهریزی ،هماهنگی با مــردم و تعامل با
دولتهای دوست در سطح جهان ،میتواند
این توطئهها را خنثی کند.

به دنبال اعمال فشاری بیسابقه
علیه ایران هستیم
وزیر خارجه و وزیر خزانهداری آمریکا به درخواست کشورهای
اروپایی برای اســتثنا قائل شــدن در تحریمها علیه ایران دست رد
زدند.
به گزارش ایلنا بــه نقل از خبرگزاری بلومبرگ« ،مایک پمپئو» وزیر
خارجه آمریکا و «استیون منوچین» وزیر خزانهداری ایاالت متحده،
به درخواست رهبران کشورهای اروپایی برای معافیت این کشورها
از تحریمهای واشنگتن علیه تهران دست رد زدند.
این در حالی اســت کــه پس از خروج آمریکا از توافق هســتهای،
واشنگتن قرار است تحریمهایی را برای کشورهایی که با ایران مبادله
تجاری دارند ،وضع کند.
پمپئــو و منوچین ،در نامهای به وزرای اقتصاد بریتانیا ،فرانســه و
آلمان مدعی شــدند که آمریکا در پی آن اســت که «فشار تجاری
بیســابقهای» را بر ایــران وارد کند .ایــن دو در ادامه نامه خود
اعالم کردند که تا زمانی که ایران تغییری «محســوس» ،آشــکار
و قابلتایید در سیاســتهای خود ایجاد نکنــد ،به تحریم تهران
ادامه خواهد داد.
در این نامه که تاریخ نگارش آن مشــخص نشــده ،آمده اســت:
«رئیسجمهوری به یک دلیل ســاده از برجام خارج شــد؛ اینکه
این توافق نمیتوانســت امنیت مردم آمریــکا را تضمین کند .ما
در موقعیتی نیســتیم که در سیاســت خود برای کسی استثنا قائل
شویم ،مگر در شــرایطی مشخص که بهطور واضح امنیت ملی ما
را تضمین میکند».
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لوایح چهار گانه  FATFباید از سوی قوه قضاییه ارائه
شود

کدخدایی در ابتدای نشست خبری خود درباره مصوبات اخیر شورای
نگهبان تصریح کرد :در جلســه  ۲۰تیرمــاه  ۱۳۹۶الیحه الحاق دولت
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با
جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
مورد ایراد شورای نگهبان واقع شــد و برای رفع ایرادات و اصالح به
مجلس شورای اسالمی ارجاع شد ،در ماده  ۳الیحه ،ایراد سابق شورای
نگهبان کماکان به قوت خود باقی اســت ،همچنین در ماده  ۱۴نسبت
به مواردی که شــرع ًا مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره میشود،
اشکال دارد ۸ ،مورد هم تذکر درباره غلطهای تایپی و امثالهم به مجلس
اعالم شده است؛  ۲مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
نسبت به این الیحه اعالم شد که شامل مغایرت با سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و سیاستهای امنیتی بوده که این دو ایراد وفق بند  ۲اصل ۱۱۰
قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسالمی اعالم
شده است تا در خصوص الیحه مذکور عین ًا برای اقدام الزم ارسال شد.
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افزایش آسیبهای اجتماعی با تغییر سبک زندگی

کتابهای درسی اثربخشی الزم را ندارند

فاصله ازدواج و تولد اولین فرزند ،به  4/5سال رسید

تغییر در ســبک زندگی در دنیا و کشــور ما موجب شده اســت که آسیبهای
اجتماعی از جمله اعتیاد ،طالق و ،...افزایش یابد.
رئیس ســازمان بهزیستی اظهار داشــت :امروزه در دنیا و کشور ما تغییراتی در سبک
زندگی ایجاد شــده است و شرایطی را فراهم کرده که با رشد آسیبهای اجتماعی از
جمله اعتیاد ،طالق ،کودکان کار ،فقر اقتصادی ،بیکاری و دیگر آســیبهای اجتماعی
مواجه هســتیم .به گزارش مهر ،انوشیروان محســنی بندپی به نقش آگاهیسازی و
اطالعرسانی درست در جامعه اشاره کرد و گفت :باید شرایطی را فراهم کنیم که دانش
خانوادهها در خصوص آســیبهای اجتماعی ارتقا یابد و در این خصوص ســازمان
بهزیستی اقدامات مؤثری را انجام داده است.

قبل از مشــخص کردن اهداف دورههای تحصیلی ،شــروع به تغییر کتب درسی
بر اســاس سند برنامه درسی ملی میشــود که این خود باعث از بین رفتن اثربخشی
کتابهای درسی میشود.سرپرست ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با بیان
اینکه این سازمان هر ساله  140میلیون جلد کتاب آموزشی در  1200عنوان را به چاپ
میرساند و تیراژ ســاالنه مجالت رشد نیز  40میلیون در 30عنوان است ،اظهار کرد:
تولید محتوا در آموزش و پرورش بر عهده ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
اســت.به گزارش فارس ،حیدر تورانی اضافه کرد :کتابها ،جدیدالتالیف شــدند اما
معلمان ما و مدیران مدارس آمادگی الزم برای تدریس کتب جدید نداشــتند؛ ضمن
اینکه خانوادهها آگاهی از آن نداشتند.

در حا حاضر فاصله بین ازدواج و تولد نخســتین فرزند به  4.5ســال و به ســن
جانشینی رسیده است.
رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشــور گفت :سیاستهای جمعیتی باید به نحوی
باشد که نرخ باروری را افزایش دهد یا حداقل در وضعیت موجود حفظ کنند اما این
کار باید با حفظ رفاه ،آرامش ،سالمت زنان ،توجه به آموزش و اشتغال همراه باشد.
به گزارش ايرنا ،محمدجالل عباسی شوازی ادامه داد :مجموع سیاستهایی که باعث
کاهش باروری میشود ،مانند تاخیر در تشکیل خانواده ،باال رفتن سن ازدواج ،تاخیر
در به دنیا آوردن اولین فرزند و فاصله تولد فرزند اول با فرزند بعدی خانواده در تعیین
نرخ باروری بسیار مهم است.

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

مناسبت

جایگاه دختر در آموزههای اسالمی

بر اســاس برخی گزارشهای تاریخــی ،روز اول ماه ذی القعده
ســال روز والدت حضرت معصومه(س) دختر امام کاظم(ع) است.
به همین مناســبت در تقویم رسمی کشور این روز به نام «روز دختر»
نامگذاری شده است .به نظر میرسد وجه این نامگذاری به تجرد آن
بانوی مکرمه باز میگردد که به عنوان الگویی پاکدامن و فاضله برای
دختران مسلمان معرفی شود.
در خصوص مقام واالی دخت موســی بن جعفر(ع) از ناحیه ائمه
(ع) روایاتی وارد شــده است که همگی نشــان از جایگاه خاص
آن بانــوی گرامی دارد .امام رضا علیه الســام بــه فردی از اهالی
قم فرمود« :قبری از ما اهل بیت(ع) در میان شماســت ،قبر فاطمه
دخت موســی بن جعفر علیه السالم .هرکس قبر او را زیارت کند
درحالیکه عارف به مقام آن بانو باشــد ،بهشت بر او واجب است».
به همین مناســبت نگاهی گذرا به مقام دختــر در آموزههای دین
مبین اسالم میافکنیم.
قرآن کریم در محیطی بر قلب مطهر رســول ختمی مرتبت(ص) نازل
شد که عموم ًا دیدگاهی منفی نسبت به جنس دختر داشتند .بر اساس
آیات قرآن ،چهره برخی از مشرکین به محض شنیدن خبر تولد دختر
خویش به دلیل شــدت ناراحتی به سیاهی میگرایید و بسیار عصبانی
میشدند و از این ننگ پیش آمده فرار میکردند(نحل 59 ،و  .)58فرار
کردن اینان در اثر فشــار افکار عمومی بود و میخواســتند که دور از
چشم مردم با خود فکر کنند که ذلت و خوارى دختر دارى را تحمل
كنند و يا زنده زنده در خاك پنهانش سازند!
در مقابل این دیدگاه تنفرآمیز نســبت به دختر ،اما آموزههای قرآنی
از دختر به مانند پســر به عنوان نعمت و هدیه یاد کرده و در آیه 49
سوره مبارکه «شــوری» لفظ دختر را مقدم بر پسر ذکر میکند .این
تقدم بنابر سخن برخی از مفســرین نشان از جایگاه واالی دختران
است.
توجه به ارزشــمندی وجود دختر در سیره معصومین(ع) نیز فراوان
دیده میشود .از پیامبر رحمت (ص) چنین نقل است که فرمود« :چه
خوب هستند دختران! مهربان و نرمخو ،مددكار و آماده به كار ،انيس
انسان ،بابركت ،و عالقه مند به پاكيزگى» .همچنین در جای دیگری
از ایشان چنین روایت شده است« :خداوند به دختر مهربانتر از پسر
است ،كسى كه باعث خوشحالى دخترش شود ،خداوند روز قيامت
او را خوشحال مىكند».
به نظر میرسد یکی از دالیل جایگاه واالی دختران در فرهنگ اسالمی
نقش بنیادین آنها در ســاختن جامعه اســت .حس مادری و تربیت
فرزندان ،مدیریت خانواده و...یکی از مهم ترین جلوههای این جایگاه
اســت .به طور کلی جنس زن یکی از ارکان اصلی نظام هستی است
به طوری که کمیت هرم هســتی بدون وجود اینان میلنگید! بر همین
اساس ســامت روحی ،روانی ،افکاری و رفتاری دختران از اهمیت
زیادی برخوردار است و هر جامعهای برای موفقیت و پیشرفت خود
الزم است در تحقق این امر بکوشد.
منابع
کامل الزیارات ،ابن قولویه
الکافی ،کلینی
وسائل الشیعه ،شیخ حرعاملی
زاد المعاد ،عالمه مجلسیتفسیر المیزان ،عالمه طباطبایی
*علی حیدری

ضرورت بازدید قضات از زندانها

مدیــرکل زندانهــای
اســتان همدان بــر ضرورت
بازدیــد قضــات از زندانها
تأکید کــرد وگفت :امیدواریم
بتوانیم با تعامــل و همکاری
با مجموعههای قضایی استان
گام موثری برای رفع مسائل و
مشکالت مددجویان برداریم
تا روند رسیدگی به پروندهها
با ســرعت بیشــتری صورت
پذیرد.
حســن محمدیاری در نخســتین شــورای اداری و برنامهریزی
ادارهکل زندانهای اســتان همدان در جمع رؤســای زندانهای
تابعه استان و مسئوالن ســتادی ادارهکل در زندان جدید مالیر،
با بیان اینکه رؤســای زندانها نیز از بندها بازدید کرده و عرض
حضوری با زندانیان و رســیدگی به مشکالت آنان را در اولویت
قرار دهند ،اظهار کرد :زندان آبستن حوادث است و باید آمادگی
برای مقابله با هر حادثهای را داشته باشیم.
محمدیاری خاطرنشــان کرد :یکی از راههــای کاهش جمعیت
کیفری در زندانها تعامل مراجع قضایی با زندان و حضور مستمر
قضات در زندانها اســت .وی در بخش دیگری از ســخنانش
بر اشــتغال زندانیان تأکید کرد و گفت :اشــتغال و حرفهآموزی
زندانیان مورد توجه جــدی قرار گیرد چرا که این امر در دوران
حبس نقش عمدهاي در ارتقاء امنیت و آرامش محيط زندان دارد.
مدیرکل زندانهای همدان در ادامه بر برگزاری کمیته اولویتهای
10گانه ســازمان در ســتاد ادارهکل و زندانهای تابعه اســتان،
هماهنگی در امر ساختوســاز و اقدامــات عمرانی با ادارهکل،
رسیدگی به امور سربازان و ارائه آموزشهای الزم ،نظارت جدی
بر فروشــگاهها ،استفاده صحیح از دوربینهای مدار بسته ،كنترل
مبادي ورودي به زندانها ازجمله جلوگيري از ورود موادمخدر
و اقالم ممنوعه به زندانها و صرفهجویی در هزینهها تأکید کرد
و یادآور شــد :رؤسا و مسئوالن ستادی موارد را تا حصول نتيجه
الزم دنبال كنند.
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دختران امروز دغدغهآينده را دارند
به مناســبت روز دختــر و والدت
حضرت معصومه (س) به سراغ گروهي
از دختران كه در پارك دور هم نشســته
بودنــد ،رفتم و از آنها اجــازه گرفتم تا
چنــد لحظهاي را در كنار آنها بنشــينم
و بــا آنها گپ و گفتــی درباره دختران
و خواســتههای آنها بزنیم كه در ادامه
ميخوانيد:
امنيت مهمترين خواسته ماست
ثمين یکی از دختران بود که زودتر از همه
شروع به صحبت کرد و میگوید :مهمترين
دغدغه خود را امنيت ميدانم ،امنيت برايم
از نون شــب هم واجبتر اســت و با اين
شرايط که اخیرا ً درکشور پيشآمده است از
شــنيدن اتفاقات ناگوار و آزار و اذيتهاي
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 ميداد و
با ابراز اينكه دوســت دارم كشور به کمی
عقبتر برگردد و در شــرايطي باشــد كه
مثل گذشــته با خيال راحــت در خيابانها
قدم بزنــم و دغدغههاي نگرانكننده امروز
را در سر نداشته باشم.
مسائل و مشــكالت اقتصادي،
سلب امنيت كرده است
نازنين از طرف دیگر به مســائل اقتصادي
كشــور اشــاره ميكنــد و ميگويد چنين
مســائلي از جمله گرانيهاي پيدرپي دالر
و طال ،امنيت نســبت به آينــده را از من
سلب كرده است و نميدانم 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
اختیار اوست.
گشتهاي ارشاد اعتماد خانوادهها
را از ما سلب ميكند
ثميــن درباره گشــتهاي ارشــاد گفت:
گشــتها وقتي افراد را ميگيرند در واقع
زندگي فــرد را نابود ميكنند ،از آن به بعد
خانواده به آنها شك ميكند و از آنها نااميد
ميشوند.
مريم با تایید حرف ثمین و با اشاره به اينكه
من عكاس هســتم و يك روز از دوستم و
نامزدش در حال عكس گرفتن بودم كه من

اعالم برنامه هاي روز دختر در همدان
در ادامه مديركل امور بانوان و خانواده استانداري همدان در مصاحبهای به خبرنگار ما گفت 2 :برنامه با محوريت روز دختر در دهه كرامت
برگزار ميشود كه يكي از برنامهها امروز صبح با مشاركت اتحاديههاي انجمنهاي اسالمي براي دختران دانشآموز در پادگان ابوذر برگزار
ميشــود و يكي از محورهاي اين برنامه ،حجاب و عفاف اســت .طاهره دوروزي ادامه داد :برنامه ديگر نیز همايشی براي دختران و زنان
جهان اسالم است و بعدازظهر روز چهارشنبه در تاالر معلم همدان برگزار ميشود.
وي افزود :در ســطح شهرســتانها نيز برنامههايي در كانونهاي فرهنگي برگزار ميشــود و آنها هم با هدف افزايش نشاط و شادكامي و
آگاهيبخشي به دختران انجام ميشود.
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
اشــتباه مخفيانه آنهــا را افزايش
ميدهد

ثمين گفــت :بعضي خانوادههــا دختران
خود را محدود ميكنند و شــرايط را براي
فرزندان خود ســختتر ميكنند ولی تنها
اثر آن این اســت که دختر كارهاي خود را
مخفيانه از پدر و مادر انجام ميدهد.
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 طریق اجازه ارتباط برقرار کردن با
دوستان خودش را به او بدهند.

ديد فرهنگي جامعه به مســائل
بايد تغيير كند

مريم بــه بيفرهنگي بعضــي از مردم در
مواجهه با دختراني كه پوشــش نامناسبي
دارند ،اشاره كرد و گفت :در چنين شرايطي
مردم خيلي بد نگاه ميكنند و اين از ضعف
فرهنگي جامعه است.ثمين در تأييد حرف
دوستش گفت :وقتي با دوستان در خيابان
يا هر جــاي ديگري ميخنديــم ،خانم و
آقايان و در كل همــه جامعه به ما بد نگاه
ميكنند .انگار كه با خنده ما مشكل دارند و
اين موضوع هم يك مشكل فرهنگي ديگر
ماست.
در حــال حرف زدن با دختــران بودیم که
صدای دعوایی شنیده شد و مردم به سمت

محــل شــلوغی رفتند و بعضــی از مردم
مشغول عکسگرفتن شدند.
مريم یکدفعه شروع به صحبت کرد و گفت:
این رفتار خود یک ضعف فرهنگیاســت
چرا مردم در اين وضعيت به جاي حضور
و جدا كردن طرفين دعوا از يكديگر ،كنار
ميايســتند و فقط عكس و فيلم ميگيرند
و با نیشــخند ادامــه داد :انگار كه از چنين
دعوايي كام ً
ال راضي و خشــنود هستند و
منتظر ثبت خاطره آن اتفاق هستند.
ثمين دوباره گفــت :بياعتنايي به رانندگي
خانمهــا و بياحترامي كردن بــه آنها ،از
مسائل عادي جامعه ما شده است در حالي
كه اين خانمها هســتند كــه در انجام امور
از دو نيمكره مغز استفاده ميكنند .ثمين از
آقايان خواست كه در مواقعي كه دختري را
در خيابان ميبينند ،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 این شــرایط
اگر پیش رود مطمئناشغل من هم روی هوا
خواهد بود.

كمارزشــي خانمهــا در جامعه
آزاردهنده است

آيالر هم از ســکوت خود دست کشید و
شــروع به صحبت کرد و گفت :در جامعه
امروز بــه خانمها كارهايي بــا درآمدهاي

پاييــن پينشــهاد ميشــود و همانطور كه
ميبينيــم در تمام مغازهها و فروشــگاهها
خانمها مشــغول به کارند و میتوان گفت
در واقع در هــر جايي كه كارفرما بخواهد
دســتمزد كمتري بدهد ،از خانمها استفاده
ميكند.

ارتباط پســرها با دخترها فقط
مسائل عشقي و احساسي نميباشد

گفت :مشــكل كوتاهفكــري بعضی مردم
اســت كه صحبت يك دختر با پســر در
جامعــه بد تلقــی میشــود در حالي كه
در خيلــي از اين ارتباطــات هيچ اتفاقي
نميافتد.

جلوي طراحان لباس گرفته شود

نازنين با اشــاره به موضــوع حجاب و
پوشــش به عنــوان دغدغــه دیگری از
دختــران در جامعه امــروزی ،میگوید:
به جــاي اينكه مانع پوشــيدن لباسهاي
جلوبــاز خانمها شــويم ،جلوي طراحان
لباس را بگيرم تــا اين مدلها را طراحي
نكنند و در شرایطی که مدلهای دیگری
در فروشــگاهها پیــدا نمیشــود انتظار
زیادی اســت که از دختــران و خانمها
بخواهیم این مدلها را نپوشند.

دختران حرمت خود را نگه دارند

نازنین به خيانتهاي متأهلين به همســران
اشــاره کرد و گفت :این دختــران و زنان
هســتند که باید حرمت خود را نگه دارند،
و به آقايــان اجازه ندهند تا به همســران
خود خيانت كنند ،با چنین شرایطی امنیت
خانواده در جامعه باال میرود.

پرونده متهم آتش سوزی در همدان تحویل مرجع قضایی شد
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری همدان از شناســایی
عامل آتشســوزی در یکی از جنگلهای
دستکاشت این استان خبر داد.
بهرام رســولی اظهار داشت :این فرد مدعی
است که آتش سوزی سهوی رخ داده است
با این وجود پرونده قضایی برای او تشکیل
شده و برای تعیین علت آتش سوزی تحویل
مرجع قضایی شده است.
به گزارش ایرنــا ،فرمانده یگان حفاظت
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری

 80درصد مرگ و
میرها ناشی از
 4بیماری در کشور
 80درصــد مــرگ و میرهــا ناشــی از
 4بیمــاری غیــر واگیــر قلبــی و عروقــی،
ســرطان ،دیابــت و تنفســی اســت
معــاون وزیــر بهداشــت بــا بایــن ایــن

همدان بیان کرد :از ابتدای امسال تاکنون
 14فقره آتش سوزی در مراتع این استان
رخ داده اســت کــه بــه  16.2هکتار از
اراضی ملی آسیب وارد کرد.
رســولی ادامــه داد :شهرســتانهای
کبودرآهنگ ،رزن ،نهاوند ،تویســرکان و
اسدآباد بیشترین سهم را در آتش سوزی
مراتع داشته اند.
وی یــادآوری کــرد :هفت فقــره آتش
ســوزی به وســعت  11.5هکتار ســال
گذشته در این مدت زمان رخ داد که این

آمار در سال جاری افزایش داشته است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی
همــدان گفت :بــا توجه بــه عواملی نظیر
افزایش نزوالت جوی در بهار امسال ،رشد
پوشش گیاهی و خشک شدن آنها با ورود به
فصل تابستان ،متصور است که این موضوع
احتمال افزایش گســتره آتش سوزی را به
دنبال دارد.
رســولی افــزود :تمامی نیروهــای منابع
طبیعی در شهرســتانها آماده مهار حریق
هســتند با این وجود در شهرســتانهای

موضــوع ،گفــت :بــا اشــاره بــه گســترش
بیماریهــای غیــر واگیــر و افزایــش
سرســام آور هزینههــای درمــان ،گفــت:
از ایــن رو تمــام جوامــع بــه دنبــال کاهــش
هزینههــا هســتند .در ایــران نیــز حــدود
 80درصــد مــرگ و میرهــا ناشــی از 4
بیمــاری غیــر واگیــر قلبــی و عروقــی،
ســرطان ،دیابــت و تنفســی هســتند کــه
یکــی از راههــای کاهــش ایــن بیماریهــا
و هزینههــای آن اســتفاده از خدمــات

پرســتاران در جامعــه اســت.
بــه گــزارش فــارس ،مریــم حضرتــی
اظهارداشــت :جمعیــت ایــران بــه
ســمت ســالمندی در حرکــت اســت
و تــا  30ســال آینــده کشــور پیــری
خواهیــم داشــت و کشــور ســالمند و پیــر
مشــکالت خــاص خــود را دارد و بایــد از
امــروز بــه فکــر ســامت جامعــه باشــیم
تــا دوران ســالمندی موفــق و ســالمی را
داشــته باشــیم.

بحرانــی از تــوان بخــش خصوصی نیز
استفاده شده است.
وی توصیه کرد :مســافران ،کوهنوردان،
گردشــگران و دیگر افرادی که در عرصه
منابع طبیعی حضور مییابند از افروختن
آتش در طبیعت پرهیز کنند.
فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع
طبیعــی همدان اضافه کــرد :در صورت
افروختن آتش نیز هنــگام ترک محل از
خاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل
کنند.

نیش و نوش
جامجم :سوپراستارها فقط زبان پول را ميفهمند
تو اين دوره زمونه كسي هست که زبون پول رو نفهمه
سپهر غرب 48 :ميهمان خارجي با فرصتهاي سرمايهگذاري همدان
آشنا شدند
از آشنايي تا عمل راه بسيار است
كيهان :توتال:به احترام آمريكا از ايران ميرويم!
اي كاش يكي هم به ما احترام ميگذاشت
اطالعات :شناسايي معتادان متجاهر با اسكن عنبيه و اثرانگشت
ديگه راه فرار نداريد
مهر :گوشي موبايل ارزان نشد
ببخشيد مگه چيزي هم داريم كه ارزان بشه
ايسنا :آماده طوفان تحريمها باشيم
خدا به داد برسه
ايرنا :دولت آمريكا جرأت محدود كردن ايران را ندارد
بدون شرح
تسنيم :خريدوفروش كودك جرم است
نه بابا!!
مهر :مهريهها با كدام نرخ دالر محاسبه ميشوند؟
مهريه رو كي داده كي گرفته ؟!
ايرنا:مدارس ،كليد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي
مدرسهها آسيب ايجاد نكنند ،پيشگيري پيشكششون.
ايلنــا :فرخزاد اليق :جمع ميشــويم كه براي كودكا ِن كار ،اشــك
بريزيم
ديگه كار از گري ه و زاري گذشته
تسنيم :روحانی :زندگي مردم را اداره خواهيم كرد
بدون شرح
فرارو :خرمآبادي :سي ميليون نفر فيلتر تلگرام را دور ميزنند
ماشاءا !!!...به نظر فيلترينگ اثرگذار بودهها!!
فرارو :زني به خاطر اختالف بر سر تاببازي فرزند در پارك ،توسط
 2زن ديگر كشته شد
تاب تاب عباسي ،مامان منو اون دنيا نندازي.

حوادث

عامل کالهبرداری  600میلیون ریالی
در همدان دستگیر شد

فردی که با جعل مهر و معرفی خود به عنوان کارمند یک شرکت
تعاونی  600میلیون ریال کالهبرداری کرده بود ،دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان گفت :به دنبال شکایت مدیرعامل
یک شرکت تعاونی به خاطر کالهبرداری از فروشگاههای این شرکت،
رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،رضا زارعی بیان کرد :فردی ناشــناس
با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد این شرکت تعاونی در سطح
شهر با این ترفند که جزء کارکنان تعاونی همدان است اقدام به خرید
لپ تاپ ،تلفن همــراه ،تلویزیون و طال به ارزش تقریبی 600میلیون
ریال کرده بود.
زارعی افــزود :پــس از بازبینی فیلمهــای دوربینهای مداربســته
فروشــگاهها ،مشخص شــد متهم به تمام مغازههای طرف قرارداد با
تعاونی یکی از ادارات به جز مغازه موبایل فروشــی مراجعه کرده و
تنها مغازه ای که با این روش از آن کاال خریداری نشــده این موبایل
فروشی است.
وی بیــان کرد :تصویر متهم در اختیار صاحب موبایل فروشــی قرار
گرفت و مشخص شــد این تصویر شبیه چهره شاگرد سابق مغازدار
بوده که سال قبل به علت ناتوانی و تخلف اخراج شده است.
زارعی گفت :ماموران پلیس آگاهی محل ســکونت متهم را شناسایی
کردند و با تحقیق غیر محسوس از صاحب خانه دریافتند که فرد یاد
شده قصد تخلیه منزل اجاره ای را دارد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان اظهار داشــت :پس از هماهنگی
بــا مقام قضائی ،ماموران در یک عملیات وارد منزل متهم شــده و او
را دســتگیر کردند .زارعی ادامه داد :متهــم در بازجوییهای فنی و
تخصصی پلیس به  18فقره جعل و کالهبرداری اعتراف کرد.
وی افــزود :متهم در اظهاراتش گفت که با اســتفاده از کاله گیس به
مغازههای طرف قرارداد شرکت تعاونی مراجعه و پس از انتخاب کاال،
فاکتور آن را دریافت و با زدن مهر جعلی شــبیه مهر شرکت تعاونی
و نوشــتن جمله مورد تایید اســت ،با مراجعه مجدد کاال را از محل
دریافت کرده است.

افزایش  ۲۰۰درصدی قیمت داروی
بیماران پیوند کلیه
داروهایــی که بیمــاران پیوند کلیه مصــرف میکردند ،اوایل
امســال برای یک دوره  ۱۳۰هزار تومان بــود که ناگهان به ۲۶۰
هزار تومان و در نهایت به  ۳۲۰هزار تومان رســیده است.
رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی با تاکید بر اینکه مشکل
اصلی گران شدن دارو است ،گفت :افزایش  ۱۰۰تا  ۲۰۰درصدی قیمت
دارو را از اســفندماه ســال  ۹۶تا این لحظه شاهد هستیم؛ البته وزارت
بهداشت اعالم کرد که طبق تعرفهها عمل میکند ،اما همانطور که گفتم؛
موضوع اصلی گران شــدن خودِ دارو اســت .به گزارش ايلنا،داریوش
آرمان با بیان اینکه یک بیمار دیالیزی هفت برابر بیمار پیوند کلیه برای
دولت ،بیمهها و کشــور هزینه دارد ،گفت :امروز هزینه هر بار دیالیز
حدود  ۳۰۰هزار تومان اســت که اگر این عدد را ضرب در  ۳۱هزار
بیمار دیالیزی کنید که باید هفتهای ســه بار دیالیز شــود ،در نهایت به
رقم سرسامآوری میرسید که این رقم روزانه  ۴.۵میلیارد تومان است.
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اقتصـاد

آخرین وضعیت ساماندهی موسسات غیرمجاز؛

 ۶هزار نفرپول خود را از موسسات گرفتند

نایــب رئیــس مجلــس ،آخریــن نشســت نماینــدگان ســران ســه قــوه دربــاره
موسســات مالــی و اعتبــاری را تشــریح کــرد و گفــت :مطالبــات بــاالی  ۲۰۰میلیــون
 ۶هــزار نفــر پرداخــت شــد.
مســعود پزشــکیان بــا تشــریح آخریــن نشســت بررســی مشــکالت موسســات مالــی،
از خوداظهــاری  ۲۹هــزار نفــر بــرای دریافــت ســپرده بیــش از  ۲۰۰میلیــون تومانــی
خبــر داد و افــزود :راســتی آزمایــی ۴ ،هــزار نفــر را حــذف کــرد.

نایــب رئیــس مجلــس بــه مهــر گفــت :بانــک مرکــزی بــرای پرداخــت مطالبــات
ســپردهگذاران تــا ســقف یــک میلیــارد تومــان زمانبنــدی الزم را انجــام داده تــا
تمامــی ســپردهگذاران بــه یکبــاره بــه بانــک مراجعــه نکننــد و بــرای مراجعــه هــر
کــدام روز خاصــی را در نظــر گرفتــه تــا مشــکل خاصــی ایجــاد نشــود.
پزشــکیان ،دربــاره گالیــه برخــی ســپردهگذاران از عــدم پرداخــت مطالبــات در
موعــد مقــرر ،افــزود :اعتبــار مــورد نیــاز بــرای پرداخــت مطالبــات اختصــاص یافتــه
و حســابهای ســپردهگذاران موجــود اســت ،لــذا بانکهــا بایــد مطالبــات را بایــد
پرداخــت کننــد ،البتــه موضــوع راســتیآزمایی اندکــی زمــان پرداخــت را طوالنــی
کــرده اســت.

وی ادامــه داد ۲۹ :هــزار نفــر اظهــار کرد هانــد کــه بیــش از  ۲۰۰میلیــون
تومــان در موسســات مالــی و اعتبــاری ســپرده داشــتهاند ،امــا زمانــی کــه
راســتیآزمایی و شفا فســازی شــده تعــداد آنهــا بــه  ۲۵هــزار نفــر کاهــش
یافتــه کــه ایــن موضــوع از تحمیــل ضــرر بــه بیتالمــال جلوگیــری کــرده
اســت.
پزشــکیان بــا بیــان اینکــه تاکنــون مطالبــات بیــش از  ۶هــزار نفــر از ســپردهگذاران
بیشــتر از  ۲۰۰میلیــون تومــان ســپرده پرداخــت شــد ،بيــان کــرد :پرداخــت مطالبــات
 ۱۹هــزار نفــر از ایــن افــراد باقــی مانــده کــه مقــرر شــده بــزودی مطالبــات ایــن
تعــداد از ســپردهگذاران نیــز پرداخــت شــود.

eghtesad@hamedanpayam.com

فرماندار تويسرکان:

طال

فراریهای بازار ارز به بازار طال آمدند!
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طال و جواهر اعالم کرد
که دالالن میلیاردی بازار سکه و طال ،افراد عادی نیستند و پشتوانههای
خاصی دارند؛ از آنجا که این افراد دیگر نمیتوانند آزادانه در بازار ارز
داد و ســتد داشته باشند و رصد میشوند ،به بازار سکه و طال آن هم
نه مصنوعات ،بلکه طالی آب شده آمدهاند و سرمایهشان را به سکه و
طالی آب شده تبدیل و از کشور خارج میکنند.
در نوســانات اخیر بازار طال و ارز عده ای نیز اخبارشان به گوش می
رسید که با یک تن ســکه طال بازداشت شدهاند یا یک جوان سی و
چند ساله بیش از  ۵۳میلیارد تومان سکه طال خریده است .حال سوال
اینجاســت که آیا اینها افرادی عادی هستند که با این گونه تقاضای
کاذب میتوانند ،بازار را بهم بریزند .همچنین مسئوالن و ناظران باید
برای کنترل بازار چه کنند.
در این زمینه ابراهیم محمدولی بيان کرد :پس از آنکه دولت اعالم کرد
که "اجازه نمیدهد در بازار ارز داللی و نوســان قیمت ادامه پیدا کند"
و نظارتها بر بازار ارز شــدت گرفت ،دالالن پولهای خود را برای
اینکه سود بیشتری ببرند یا آنکه بتوانند راحتتر بتوانند سرمایهشان را
از کشور خارج کنند ،آن را به بازار سکه وارد کردند.
وی افزود :این دالالن کالن بازار طال و ســکه سرمایهشــان را از این
طریق به کشــورهای همسایه منتقل میکنند و عده دیگری نیز در این
میان هســتند که معامالت میلیاردی کرده و تنها سودشان را به جیب
می زنند ،چرا که در این معامالت کاال و سکهای رد و بدل نمیشود و
تنها آنها مابهالتفاوت معاملهای که انجام میدهند را دریافت میکنند.
محمدولی به ايســنا گفت :این رفتارها در بازار به زیان صنعت بوده
و باید با آنها برخورد شــود که با اقدامات انجام شده به نظر میرسد
اوضاع و شــرایط بازار طال و سکه آرامتر و بهتر میشود و بهتر است
کــه در این میان بخش خصوصی و تشــکلها را نیــز دخیل کنند تا
بتوان مدیریت بهتری بر بازار اعمال کرد .رئیس اتحادیه فروشــندگان
و تولیدکنندگان طال و جواهر با اشــاره به تاثیر اوراق سکه بر شرایط
موجود اظهار کرد :در این ثبتنامها باید به تعهداتشان عمل کنند .در
غیر این صورت اثر منفی و روانی بر بازار و ذهن مردم میگذارد .این
موضوع از دید بازار و اقتصاد ،نتوانسته اثر مطلوبی تاکنون بگذارد.

نکتـه

چگونه پستهای اینستاگرامی را
موقتاً حذف کنیم؟
اگر شما جزو آن دسته از کاربرانی هستید که میخواهند پستهای
اینستاگرامی خود را به طور موقت از صفحه مجازی خود پاک کنند،
مطالعه این گزارش میتواند به شما در این باره کمک کند.
برخی از کاربران به دالیل فراوانی مجبورند پســتهای منتشــره در
صفحه اینستاگرام خود را حذف کنند اما نمیخواهند آنها برای همیشه
از دســترس خارج شده و از صفحه کاربریشان پاک شود چراکه این
احتمال را میدهند بتوانند باری دیگر این پستها را به صفحه پروفایل
خود بازگردانده و در دید عموم کاربران و دوستان خود قرار دهند.
به گزارش ایســنا ،برای این کار کافیست به صفحه کاربری خود در
اینستاگرام رفته و برروی پست موردنظر خود کلیک کنید تا باز شود.
سپس برروی ســه نقطه در قسمت باال سمت راست پست موردنظر
بزنید تــا گزینههای مختلفــی همچون ویرایــش ( )Editو حذف
( )deleteو غیره باز شود .نخستین گزینه آرشیو ( )Archiveاست
که باید به منظور حذف موقتی پستهای خود برروی آن بزنید.
در این صورت ،شما آن دسته از پستهایی را که با لمس گزینه آرشیو
موقتا از صفحه کاربری خود پاک کرده و از دسترس و دید سایرین آن
را مخفی کردهاید ،به قســمت دیگری که تنها خودتان به آن دسترسی
دارید و هیچ کس دیگری نمیتواند آن را مشاهده کند ،منتقل کردهاید.
این قسمت با عالمتی شــبیه به یک ساعت در قسمت باالی صفحه
اصلی کاربریتان در اینستاگرام دیده میشود که میتوانید با مراجعه به
آن ،پستها و استوریهایی را که از نظر دیگران مخفی نگه داشتهاید،
باری دیگر به صفحه کاربری خود بازگردانید.
برای این کار کافیست در قسمت آرشیو پستهای پنهان شده ،برروی
پســتهایی که قصد بازگرداندن آن به صفحه کاربری خود را دارید،
کلیک کرده و گزینه «نمایش بر روی صفحه اصلی یا پروفایل کاربری»
یــا  show on profileرا بزنید تا دوبــاره به همان جایی که قبال
بوده است ،بازگردد و در دسترس دوستان اینستاگرامیتان قرار گیرد.

واریز سود سهام عدالت ۴۰۰هزار نفر
تا پایان تیرماه
مشاور ســازمان خصوصی ســازی از واریز سود ســهام عدالت
۴۰۰هــزار نفر (افراد باقیمانده) تا پایان تیرماه خبر داد و گفت :به نظر
میرسد سود عملکرد سال  ۹۶نسبت به سال  ۹۵بیشتر خواهد بود.
ســید جعفر سبحانی با بیان اینکه تاکنون به بیش از  ۳۹میلیون نفر کل
سود دریافتی سهام عدالت (مربوط به سود عملکرد سال  )۹۵پرداخت
کردهایم ،افزود :نزدیک به  ۴۰۰هزار نفر از مشموالن دریافت سود سهام
عدالت باقی ماندهاند که این افراد نیز تا پایان تیرماه ســود سهام عدالت
را دریافت خواهند کرد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص سود عملکرد
سال  ،۹۶به مهر گفت :برای تعیین تکلیف سود عملکرد سال  ،۹۶منتظر
برگزاری مجامع تمامی شرکتهای سرمایهپذیر هستیم.
وی ادامه داد :مجامع شرکتها معموال آخر تیرماه برگزار میشود .اما از
ســویی دیگر سال مالی تعدادی از شرکتها پایان مهر ماه است از این
رو برای تعیین سود عملکرد باید منتظر برگزاری مجامع این شرکتها
نیز بمانیم.

پيوندکها به بار نشستند

■ سرشاخهکاري درختهاي گردو مهمترين اقدام کشاورزي تويسرکان است که با همراهي مردم روبرو شد
در ســالهاي  94-95باغات گردو در
تويســرکان ،بهخاطر ســرمازدگي بيشترين
خسارت را ديدند .همين موجب شد تا جهاد
کشاورزي تحقيقاتي را آغاز کند و راهکاري
براي کاهش اثر ســرما بر درختهاي گردو
براي سالهاي آينده پيدا کند .از ارديبهشت
سالجاري قراردادي براي پيوندک زدن در 3
هزار هکتــار از  5هزارو  500هکتار باغات
تويسرکان بسته شده که بر اين مبنا تا  5سال
آينده انجام خواهد شد.
رئيس سازمان جهاد کشــاورزي استان در
همين رابطه پيش از اين به همدانپيام گفته
که پس از خسارات سنگين سرما به باغات
گردوي تويسرکان در ســالهاي  94و 95
برآورد شــد که دولت  90ميليارد تومان به
استان بابت پرداخت به کشاورزان تخصيص
بدهد که به تصويب رســيد اما تاکنون اين
اتفاق نيفتاده ،هرچند که همين اواخر رئيس
ســازمان برنامه و بودجه استان گفت که به
زودی اين مبلغ اختصاص مييابد .اما با اين
حال ما منتظــر نمانديم و پس از تحقيقات
متوجه شديم که پيوندکهايي وجود دارند
که دير گل ميدهنــد .بنابراين قراردادي در
ســطح  3هزار هکتار در تويسرکان بستيم و
از سال گذشته کار را آغاز کرديم و افرادي
توسط کاربلدهای ايراني و ترکيهاي آموزش
ديدند تا بتوانند پيوندک بزنند.
منصــور رضوانيجالل ادامه داد :در ســال
گذشته براي باغات گردو  20هزار پيوندک
زدند که  80درصد آنهــا جواب داد .اما در
حين کار متوجه شديم که تعداد پيوندکها
کم اســت اما بيشــتر از آن پيدا نکرديم در
نتيجه باغ مادري در تويسرکان ايجاد کرديم
کــه توليد نهــال گردوي گواهي شــده در

تويسرکان با مجوز اجرا شد.
فرماندار تويســرکان هم مهمتريــن اقدام
تويســرکان در بخــش کشــاورزي را
سرشــاخهكاري درختان گردو عنوان کرد 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 باغها
هم بيمه نبودند.

حبيب موميونــد ادامه داد :بعد از تحقيقاتي
که انجام شــد آقاي مفتح نماينده شهرستان
تويسرکان با وزارتخانه مذاكره کرد که طرح
سرشــاخهكاري با هدف اصــاح باغات،
آبياري مناسب و نگهداري باغها در دستور
كار قرار گرفت.
وي افــزود :وزارتخانه هم براي اجراي اين
طرح در ســطح گسترده "باغ مادري پیوند"
را براي تويســركان تصويب کرد تا پيوند از

طريق سرشــاخههای این باغ انجام شود که
در حال حاضر  4هزار كشــت انجام شــده
است.
به گفته موميوند ،از اين بهبعد باغداران بايد
به دنبال سرشاخهکاري درختان گردو باشند
که خوشبختانه اين تفکر مثبت در آنها ايجاد
شده و خودشان در تالش هستند که از اين
پيوندکها استفاده کنند.
فرمانــدار تويســرکان بيان کــرد :در حال
حاضر تعداد زيــادي از پيوندکها گرفته و
حتــي تعدادي از آنها در همين دو ماه به بار
نشستهاند.
يــک باغبــان تويســرکاني که يکــي از
درختهايي که تمام شــاخههايش را قطع
کــرده و پيوندک به آن زده بود را در جريان
بازديد هيات تحريريه همدانپيام از اين باغ،
به خبرنگار اين رســانه نشان و توضيح داد
که ،از ارديبهشت ماه که اين پيوندک را زدهام
تا کنون حدود يک متر رشــد کرده و چند
گردو هم داده است اما وقتي ريز بودند آنها
را چيدم تا براي سال بعد بهتر رشد کند و بار
بدهد .وي با نشان دادن بقيه پيوندکها در
باغ ،گفت :همه آنها گرفتهاند و در صورت
گرفتن نتيجه مطلوب ســعي ميکنم که در
ســالهاي بعد بقيه درختانم را هم پيوندک
بزنم.
اين کشــاورز تويســرکاني ادامه داد :تقريبا
اغلب باغدارهاي تويســرکاني خودشــان
دنبال اين هســتند که پيوندک بزنند و ديگر
اينطور نيســت که به اجبار اداره کشاورزي
باشــد چون همه فهميدهاند که اثر مطلوبي
بر باردهي و ســرمازدگي درختان دارد و با
اين پيوندکها خيالشان بابت امنيت مالي و
سرمايهاي خود راحتتر است.

میز خدمت و سامانه خدمات الکترونیک
آب و فاضالب استان راهاندازی شد
مدیر عامــل شــرکت آب و فاضالب
اســتان همدان با بیان اینکه خدمترسانی
به مردم اولویت نخســت این شرکت است
گفت :در این شــرکت میز خدمت با هدف
کاهــش مراجعات حضوری مشــترکین به
امور شرکت آب و فاضالب راهاندازی شده
است.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت آب
و فاضــاب اســتان همدان  ،ســید هادی
حســینیبیدار در ایین افتتــاح میز خدمت
این شــرکت ،با اشــاره به اینکه ســامانه
خدمات الکترونیک شرکت آب و فاضالب
اســتان همدان ،یک سامانه تحت وب بوده
که جهــت ارائه خدمــات غیرحضوری به
مشــترکین طراحی شده اســت بیان کرد:
تحت وب بودن سامانه این امکان را فراهم
میکند که مشــترکین از هر مکان و هر زمان
و از هر سیســتم عاملی بتوانند وارد سامانه
شوند و درخواست خود را ثبت ،یا وضعیت
درخواســت ثبت شــده ی قبلــی خود را
رهگیری کنند.
وي با بیان اینکه کاربران دفاتر پیشخوان نیز

میتوانند از طریق همین سامانه پاسخگوی
مشترکین باشند ،بيان کرد :خدمات موجود
در ســامانه به دو دسته کلی خدمات جاری
(آب بهــاء) و خدمــات ســرمایهای (حق
انشعاب) و در  ٥بخش ارائه میشود.
حسینیبیدار با اشــاره به اینکه این سامانه
 22خدمت را به مــردم ارائه میکند گفت:
تغییر کاربری انشــعاب ،پاسخ به استعالم،
تغییر مشــخصات ،تغییر واحد مســکونی،
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب ،تغییر قطر
انشعاب ،تفکیک کنتور ،تغییر مکان وسایل
انــدازه گیــری ،آزمایش کنتــور ،تعویض
کنتــور ،واگذاری انشــعاب آب ،واگذاری
انشعاب فاضالب ،نصب ســیفون اضافی،
قطع موقت و وصل انشــعاب ،جمع آوری
یا ادغــام انشــعاب ،صورتحســاب میان
دوره،بررسی صورتحســاب ،اعالم کارکرد
کنتور ،مشاهده ســوابق(المثنی و ،...امکان
پرداخت صورتحساب ،پیشنهادات ،انتقادات
و بررســی شــکایات ،فروش آب تانکری،
دسترسی آسان و سریع ثبت خدمت توسط
مشترکین از جمله این خدمات است.

وی بــه مزایــای ایــن طــرح پرداخت و
گفت :افزایش ســرعت و دقت رســیدگی
به درخواســتها ،کاهش قیمت تمام شــده
خدمات ارائه شــده ،کاهش تردد در شــهر
که منتهی به کاهش ترافیک شــهری شده و
همچنین صرفهجویــی در مصرف انرژی،
امکان استفاده از سامانه در دفاتر پیشخوان،
راهنمایی مشــترکین حین انجام خدمت از
طریق سامانه پیامکی سایت و قابلیت ارتباط
با ســامانههای خدمات الکترونیک ســایر
ادارات و شــرکتها اعم از صدور مجوز یا
استعالم جهت تســریع در خدمات رسانی
بهتر در راستای طرح تکریم ارباب رجوع از
جمله این مزایا محسوب میشود.
حســینی بیدار با بیان اینکه فرایند استقرار
میز خدمت از ســال  1392در اين شرکت
آغاز شده بیان کرد :با ابالغ دستورالعمل میز
خدمت در اواخر ســال  1396شرکت آب
و فاضالب شهری به رغم راهاندازی سامانه
خدمات الکترونیک ،اقدام به راهاندازی میز
خدمت ،به شکل جدیتر و مطابق با دستور
العمل ابالغ شــده ،در ســاختمان ستادی و

ســاختمانهای امور در شهرستانهای تابعه
نموده است.
وی در پایان ســخنان خود گفت :مشترکان
میتواننــد بــرای ورود به ســامانه ،آدرس
اینترنتــی https://es.hww.irرا وارد
کنند.مدیر بازرسی اســتانداری همدان نیز
در این مراســم گفت :در  3ماه گذشــته که
این ســامانه راهاندازی شده است از حضور
بیش از  14هزار نفر جلوگیری شــده است
که تنها  9هزار نفر مربوط به پرداخت قبض
بوده است.حسین افشــار با اشاره به اینکه
میزخدمت غیر حضــوری و الکترونیک در
راستای خدمترســانی به مردم راهاندازی
شــده اســت ،بیان کرد :این طرح مصوبه
شورای عالی است.
وی تصریح کرد :در استان  96دستگاه زیل
بخشنامه میز خدمت براساس دستور ریاست
جمهوری اســت که تمامی دستگاه در این
راستا اقدام کرده اند.
افشــار گفت :شــرکت اب و فاضالب از
دستگاههای پیشرو است که این میز خدمت
در آن راهاندازی شده است.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان همدان خبر داد

توزیع  17/5تن گوشت قرمز
وارداتی در استان همدان

رئیــس اداره تنظیــم بازار ســازمان
جهادکشــاورزی اســتان همدان از توزیع
 17/5تن گوشــت قرمــز وارداتی در این
استان خبر داد و گفت :طی  2روز گذشته
17/5تن گوشــت قرمز وارداتی در استان
توزیع شد.
مهدی نجفیــان با بیان اینکــه در ماههای
گذشــته  9تن گوشت در اســتان توزیع
میشــد ،افــزود :بــا تــاش ســازمان
جهادکشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام
سهمیه استان افزایش یافت.

وی با اشــاره به اینکه توزیع گوشت قرمز
وارداتی در شهرســتانها نیز انجام خواهد
شــد ،تصریح کرد :امــکان اینکه در همه
شهرســتانها با هم گوشــت قرمز توزیع
شــود وجود ندارد و این طرح به صورت
نوبتی انجام میشــود به طوریکه در هفته
گذشته  85الشــه در اسدآباد و  179الشه
در تویسرکان توزیع شد.
نجفیان در ادامه با بیــان اینکه قیمت مرغ
زنده ســیر نزولــی دارد ،به ايســنا گفت:
پنجشنبه گذشــته قیمت مرغ زنده 4700

تومان بــوده که به طــور ناگهانی در روز
جمعه به  5700تومان رســید اما در حال
حاضر ســیر نزولی پیدا کــرده و به 5100
تومان رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه قیمــت مرغ برای
مصرفکننده  7600تومان اســت ،یادآور
شــد :هر کیلوگرم گوشــت گوســفندی
مخلوط  46هزار تومان ،نرمه گوســفندی

 61هــزار تومان و نرمه گوســاله  49هزار
تومان است.
رئیــس اداره تنظیــم بــازار ســازمان
جهادکشاورزی استان همدان از واردات دام
زنده از قرقیزســتان خبر داد و گفت :قرار
اســت دام زنده به وسیله هواپیما به کشور
وارد شود که در هر پرواز  1100رأس دام
وارد خواهد شد.

خودرو
وزیر اقتصاد وعده داد

"متخلفان  ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومانی"
نقرهداغ میشوند

به دنبال انتقادات اخیر کارشناســان از پرداخت یارانه  ۶۰۰میلیارد
تومانی به واردکنندگان خودرو و ابراز نگرانی از حیف و میل شــدن
بیتالمال ،وزیــر اقتصاد به موضوع ورود کرده و ضمن هشــدار به
واردکنندگان خودرو ،وعده داد حق مردم را ریال به ریال از متخلفان
پس میگیرد.
شــرکتهای رامک خودرو ،بهمــن موتور ،یاران خــودروی الوند،
ابراهیمی شادمان محمد ،ایران خودرو دیزل ،جهان نوین آریا ،ایرتویا،
نادران کار موتور ،کوشا خودرو نگین ،آرین موتور پویا ،نگین خودرو،
نوشه تجارت ســپهر ،پاکرو سبز قشم ،ماموت خودرو ،ایمن تجارت
جام جم ،آرین موتور تابان ،آپام خودروی الوند ،نگین خودرو ،آژمان
نگین کارا ،ملینا تجارت آرکا و کرمان موتور دریافتکننده ارز دولتی
برای واردات خودرو هستند.
طبق اعالم رییس انجمن واردکنندگان خودرو ،برند خودروهای وارد
شده با ارز دولتی شامل برندهای نیسان ،میتسوبیشی ،رنو ،سانگیانگ،
دیاس ،هیوندای ،تویوتا ،هاوال و فولکسواگن بوده است.
اما رسانهای شدن پرداخت یارانه  ۶۰۰میلیارد تومانی به واردکنندگان
خودرو انتقاد شــدید کارشناســان را به دنبال داشت .در یکی از این
انتقادات عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار کرد "باید
مشخص شود  ۶۰۰میلیار د تومان یارانه پرداختی دولت از بیتالمال به
شرکتهای واردکننده خودرو ،کجا رفته و چه سرنوشتی داشته است".
امــرا ...امینی با بیان اینکه این  ۶۰۰میلیارد تومان رانتی اســت که به
شرکتهای واردکننده خودرو داده شده است ،به ايسنا گفت :میتوان
پیشبینی کرد که شــرکتهای واردکننده خودرو طبق روال گذشته،
خودروهای وارد شــده با ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد فروخته و ۶۰۰
میلیارد تومان یارانه پرداختی را تصاحب کنند.
در یکی دیگر از انتقادات عضو هیات علمی دانشــگاه علم و صنعت
نیــز خواســتار اقدام دولت بــرای بازپس گیری یارانــه پرداختی به
واردکنندگان خودرو شد.
امیرحســن کاکایی در این رابطه اظهار کرد :دولت باید به ســرعت
وارد عمل شــده و اشتباه پیشین را جبران و  ۶۰۰میلیارد تومان یارانه
پرداختی را از شرکتهای واردکننده خودرو بازپس بگیرد.
در چنین شــرایطی که برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار روشن
شدن سرنوشــت یارانه  ۶۰۰میلیارد تومانی پرداختی به واردکنندگان
خودرو شــده بودند ،دو روز قبل وزیــر اقتصاد به این موضوع ورود
کرده و وعده داد که پرونده شرکتهای واردکننده خودروی دریافت
کننده ارز دولتی به دقت بررســی و عالوه بر وصول کامل مالیات ،با
شرکتهایی که خودروهای وارد شــده با ارز دولتی را با نرخ ارز آزاد
فروخته باشند ،به شدت برخورد خواهد شد.
مسعود کرباسیان در این رابطه اعالم کرد ":سازمان امور مالیاتی پس از
برگزاری جلســات کارشناسی ،مکلف شده تا با دقت و حساسیت به
بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکتهایی بپردازد که با ارز
 ۴۲۰۰تومانی اقدام به واردات خودرو کردهاند .در این رابطه در هفته
جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:
اول :گمرک و وزارت صنعت لیســت تمامی شــرکتها و اشخاص
واردکننــده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان
امور مالیاتی قرار داده تا بررسیهای دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها
صورت گیرد .همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر ،لیست مورد نظر به
زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.
دوم :در صورتیکــه واردکننــدگان خودرو بــا ارز  ۴۲۰۰تومانی،
اقدام به فروش محصوالت با قیمت باالتر در بازار کرده باشــند و
ایــن درآمد را "ابراز کنند" ،مالیات آنها براســاس قانون و برمبنای
کارشناســی دقیق ســازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد
شــد .ارزش ابراز شــده کاالی وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی
با نهایــت دقت مورد بررســی قــرار میگیرد .البته ســازمانهای
نظارتی مانند تعزیرات ،بازرســی کل کشــور و ســازمان حمایت
از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان هم بــا گروهی که کاالهای
وارداتی با ارز رســمی را با قیمت باالتر فروخته باشند ،در نهایت
جدیت برخورد خواهند کرد.
ســوم :در صورتی که این گــروه از واردکنندگان با ارز  ۴۲۰۰تومانی
اقدام به واردات کرده باشــند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز میکنند،
کســب کرده باشند ،سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با
این گروه به مثابه افرادی که "فرار مالیاتی" انجام دادهاند ،براساس نص
صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد".
وزیــر اقتصاد وعــده داده که"حق مردم را ریال بــه ریال از متخلفان
میگیرم".

اصالحیه

بدينوسيله به اطالع ميرســاند در آگهي مزايده فروش
آپارتمان سازمان همياري شهرداريهاي استان همدان که
در مورخ  97/4/21چاپ گرديده است  10درصد مابقي
همزمان با انتقال ســند حداکثر تا تاريخ  97/6/31با ارائه
يک فقره چک دريافت ميگردد.

سازمان همياري شهرداريهاي استان همدان

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

همدان میزبان مسابقات هاکی  5قهرمانی
کشور
مسابقات هاکی  ،5قهرمانی امیدهای کشور  29تیرماه الی یکم مرداد
ماه به میزبانی همدان برگزار می شود.
رئیس هیات هاکی استان همدان با اعالم میزبانی همدان در این دوره از
مسابقات هاکی چمنی کشــور ،اظهار کرد :در این مسابقات  8تیم باهم
به رقابت می پردازند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ،جواد جعفری

تصریح کــرد :رقابت در درو گروه برگزار می شــود که تیم همدان در
گروه نخست این رقابتها به مصاف تیم های سمنان ،آذربایجان شرقی و
کرمانشاه می رود و در گروه دیگر تیم های مرکزی ،اصفهان ،آذربایجان
غربی و گلستان با هم رقابت می کنند.
رئیس هیات هاکی اســتان همدان افزود :این مســابقات در مجموعه
چمن مصنوعی هاکی شــهید بهشتی همدان به مدت سه روز برگزار
می شود.
خاطر نشــان کرد :تعداد بازیکنان مســابقات هاکی چمنــی ،یازده نفر
میباشد که در این نوع مسابقه تیم ها به صورت  5نفره بازی می کنند.

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

وی با تاکید بر ظرفیت همدان در میزبانی مســابقات هاکی کشور ،بیان
کرد :همدان هر ساله میزبانی مسابقات هاکی کشوری در رده های سنی
مختلف را داشــته است و تاکنون نیز میزبان مسابقات مختلف هاکی در
همدان بوده ایم.
رئیس هیات هاکی اســتان همدان ادامه داد :همدان ظرفیت این را دارد
که میزبانی مسابقات بین المللی هاکی سالنی و چمنی را عهده دار شود
چرا که هم زیر ســاخت های الزم و فضاهای ورزشی استاندارد فراهم
اســت و هم هتل های ستاره دار برای اســکان تیم های خارجی را در
شهرستان داریم.
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هدف ما کسب مدال در جاکارتا است
برنامهریــزی و هدفگــذاری ما برای بازیهای آســیایی 2018
اندونزی اســت که بتوانیم در بخش اپه هم به مدالهای خوشــرنگی
دست یابیم.
توردیکولو سرمربی ازبکستانی تیم ملی شمشیربازی اپه گفت :اردوی
تیم ملی شمشیربازی اپه ایران با حضور توردیکولو سرمربی ازبکستانی
در همدان برپا شــده است و تا روز یکشــنبه  24تیرماه ادامه خواهد
داشــت .به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان،
در ایــن اردو محمدرضایی از اصفهان ،طاهرعاشــوری از آذربایجان
غربی،محمداســماعیلی از زنجان ،امیررضا کنعانی از اردبیل و سامان
آزادیان از همدان حضور دارند.
سرمربی تیم ملی شمشیربازی اپه ایران در خصوص آخرین وضعیت
این تیم به روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان گفت :اردو
ی بســیار خوبی را در همدان ســپری کرده ایم و شرایط الزم برای
تمرینات بدنسازی و هوازی وجود داشته و فضای تمرینی خوبی نیز
در اختیار ما قرار گرفته است.
وی با اشــاره به انتخاب نفرات اعزامی به مســابقات جاکارتا افزود:
ما تمرینات خود را بــا پنج نفر دنبال می کنیم اما از این پنج نفر تنها
حمدرضایی ،محمد اسماعیلی و امیر رضا کنعانی به بازیهای جاکارتا
اعزام می شوند.
شــوکت توردیکولو در خصوص مســابقات جهانی چین افزود :این
مسابقات از روز دوشنبه  25تیرماه آغاز می شود و ما فردا همدان را به
مقصد تهران و سپس چین ترک می کنیم.
وی تصریح کرد :برای ما مســابقات جهانی اهمیت کمتری نسبت به
بازیهای آسیایی دارد و مسابقات جهانی بیشتر حکم آماده سازی تیم
ملی پیش از بازیهای آسیایی را دارد.
سرمربی تیم ملی شمشیربازی اپه ایران با اشاره به برنامه تیم ملی پیش
از اعزام به جاکارتا گفت :پس از بازگشــت از چین اردوی  10روزه
خود را قبل از اعزام به جاکارتا در ازبکســتان برپا می کنیم تا آمادگی
دوچندان راهی اندونزی شویم.
وی افزود :برنامهریزی و هدفگذاری ما برای بازیهای آسیایی 2018
اندونزی اســت که بتوانیم در بخش اپه هم به مدالهای خوشــرنگی
دست یابیم.

برگزاری همایش طبیعت گردی و بازی های
بومی و محلی
به منظور ایجاد روحیه نشــاط و شــادابی در بین بانوان همایش
طبیعت گردی و بازی های بومی و محلی در ســد گونلو شهرســتان
رزن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان  ،بمناسبت
گرامیداشــت هفته عفاف و حجاب همایش بزرگ طبیعت گردی با
حضور لیال رضایی مســئول امور بانوان فرمانداری ،زهرا شــیرخانی
شورای سابق شهرستان رزن و معصومه مدیری مسئول کانون پرورشی
و فکری کودکان و بانوان شهرستان رزن با سرپرستی سمیرا موسوی
در طبیعت گونلو از توابع شهرســتان رزن به مدت  6ســاعت برگزار
گردید.
شرکت کنندگان در این همایش مسیر  20کیلومتری را با شعار اوقات
فراغت با نشاط و ورزش را پیاده روی نمودند.
موســوی سرپرســت ایــن برنامــه اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه اینکه
ورزش موجــب رشــد انســان در ابعــاد جســمی و روحــی میشــود
و در مجمــوع زمینهســاز رشــد و تکامــل انســان بــه شــمار مـیرود
بهتــر اســت بــه حجــاب بــه عنــوان یــک مســئله اجتماعــی نــگاه
شــود.
وی با اشــاره به ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و اعتقادی عفاف و حجاب
بیان کرد :ورزش و تربیت بدنی بخشــی از تعلیم و تربیت به شــمار
میرود که جریان رشــد را در ابعاد مختلف زندگی به ویژه احترام به
طبیعت و محیط زیست مهیا میسازد.
آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

به موجــب پرونده اجرائــي کالســه  9500138موضوع ســند رهني
شــماره 19766دفتر اسناد رسمی شماره  52شــهر نهاوند ،پست بانک
نهاونــد جهت وصول مبلغ ( 359710850ســيصد و پنجاه و نه ميليون و
هفتصد و ده هزار و هشتصد و پنجاه) ريال موضوع الز ماالجرا 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 بســتانکار مورد وثيقه برابر نظريه به شماره /206
الف 97/مورخه  1397/1/28کارشــناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي
که ارزش و مشــخصات آن به شرح ذيل ميباشــد :ششدانک يک باب
ســاختمان (طبق نظر کارشــناس خانه و مغازه) پالک شماره ( 2639دو
هزار و ششــصد و ســي و نه ) فرعي و مفروز از ( 1303هزا و سيصد و
ســه) از ( 15پانزده) اصلي واقع در بخش ســه حوزه ثبتي نهاوند استان
همدان به مســاحت ( )73/51هفتاد و ســه متر و پنجاه و يک سانتيمتر
مربع که برابر نامه شــماره /11382ن 95/مورخ  1395/11/24اداره ثبت
نهاوند به نــام صفرعلي کياني ثبت و ســند مالکيت صادر گرديده بنا به
اظهار کارشناس رســمي دادگستري واقع در شــهر نهاوند ،شهر گيان،
کوچه سرچشــمه روبروي مســجد صاحبالزمان 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 ميباشد جنوبا به
طــول ()19/51مترمربع ديوار به ديوار پــاک  1304فرعي غربا به طول
( )7/96مترمربع به ديوار پالک  2638فرعي پالک 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
قيمت پيشنهادي نقد ا ً فروخته ميشود.
الزم به ذکر است پرداخت بدهيهاي مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب
و یا اشــتراک و مصرف در صورتی مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی
های مالیاتی و عوارض شــهرداري و غيره تا تاريــخ مزايده اعم از اينکه رقم
قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت
وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينههاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده
مسترد خواهد شــد نيمعشر و حق مزايده نقدا ً وصول ميگردد ضمن ًا چنانچه
روز مزايده تعطيل رســمي گردد ،مزايــده روز اداري بعد از تعطيلي در همان
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد(.مالف )62
تاريخ انتشار1397/4/24 :
محمدعلي جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
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مدیریت شنای همدان نیازمند روح تازه
■ بخش خصوصی بالی جان شده است

این روزها شــنا و شیرجه استانهمدان
بــا روزهای خوب خود فاصله زیادی دارد
بهطوریکــه دچار رخوت شــده و دمیدن
روح تــازه در مدیریــت ایــن ورزش را
گوشزد میکند.
شــنا بدون شــک یکی از محبوبترین و
پرطرفدارترین ورزشهای جهان به شمار
مــیرود کمااینکه در ایران نیز خانوادههای
بسیاری در فصل گرم تابستان فرزندانشان
را بــه کالسهای شــنا میفرســتند تا هم
بخشــی از اوقات فراغتشان را بگذرانند و
هم گرمای هوا را برای آنها قابلتحملتر
کنند .اما متأسفانه هزینه باالی شنا در کشور
و به تبع آن در اســتانهمدان باعث شــده
ورزش شــنا فلج شود به طوری که چندی
پیــش مدیر یکــی از اســتخرهای همدان
بــا اعتراض به هزینههــای باالی مدیریت
استخر عنوان کرد اگر استخر شنای خود را
ببندم و در آن قالیشــویی بزنم سود بیشتر
کسب خواهم کرد.

دخل وخــرج اســتخرها با هم
نمیخواند

گفته می شود استخرهای خصوصی به دلیل
باال بودن هزینهها تــوان اداره مجموعه را
ندارد و دخلوخرج این اســتخرها معموالً
بــا هم نمیخواند و نبود زیرســاختهای
الزم باعث میشــود تا روزبهروز شــاهد
رکوردهای فاجعه آوری در رشــته شنا در
کشور باشیم.
همین شــرایط بر شــنای همدان نیز حاکم
اســت و از چندین سال قبل تاکنون شنای
اســتانهمدان حالوروز خوبی ندارد و به
نوعی تعطیلشده که میتوان از دالیل آن
را نبود زیرساختهای الزم و عدم توجه به
استعدادیابی در رشته شنا در استان دانست
تاجایــی که باید شــاهد روزهــای تیره و
تارتری برای شنا استان باشیم.

هزینههای سرســامآور آموزش
شنا در همدان

یک شــهروند همدانی در گفتگو با مهر با
اشــاره به هزینههای سرســامآور آموزش
شــنا اظهار داشت :متأســفانه هزینه  ۱۰تا
 ۱۵جلســه آموزش شنا در کمترین حالت
بیــش از  ۲۰۰هزار تومان اســت و حتی
نظارتی نیز در این زمینه صورت نمیگیرد
و شاهد دریافت مبالغی بسیار بیشتر از این
نیز هستیم.
اکبر احمــدی افزود :با توجــه به اقتصاد
خانوادههــا و هزینههــای زندگــی؛ کمتر
خانوادهای تــوان پرداخت این پول را دارد
و با این شــرایط هم میخواهیم در ورزش
شنا که مورد تأکید پیامبر اسالم (ص) است
پیشرفت وجود داشته باشد.
وی بابیــان اینکه شــنا بایــد در مدارس
آموزش داده شــود ،گفت :اگر میبینیم در

کشورهای توســعهیافته ورزش شنا رشد
قابلمالحظه داشته به این دلیل است که در
سیســتم آموزش این کشورها آموزش شنا
برای کودکان اجباری است.
این شــهروند همدانی بابیان اینکه آموزش
وپرورش باید در این زمینه ورود پیدا کند
و در هر منطقه که چند مدرسه وجود دارد
یک اســتخر معین هم وجود داشته باشد،
گفــت :دانش آموزان باید بهطور رایگان از
استخرها استفاده کنند و آموزش شنا ببینند.
اســتخرها بــرای درآمدزایــی بــه بخش
خصوصی واگذارشده است
یکی از مربیان شــنای اســتان همدان نیز
با اشــاره به مشــکالت رشته شــنا اظهار
داشــت :ابتدا باید بحثهای سختافزاری
را اکه مدنظر قرار بدهیم چرتاســتخرهای
سرپوشــیده زیــادی داریم اما متأســفانه
یک اســتخر ویژه قهرمانپروری نداریم و
تمام اســتخرها برای درآمدزایی به بخش
خصوصی واگذارشده است.
جمال جنانی افزود :امکانات سختافزاری
در اســتان همدان وجود دارد اما در اختیار
متولیان امر قهرمانپروری قرار نمیگیرد و
بهصورت مداوم این اســتخرها در اختیار
هیئتهای استانی قرار ندارد.
وی گفــت :حتــی یک اســتخر ســالم و
اســتاندارد برای قهرمانپروری در اختیار
متولیان نیست و تا زمانی که در این حوزه
ســرمایهگذاری نشــود ،مشــکل خواهیم
داشت.
مربی شــنای استان همدان با اشاره به توان
رقابــت گفــت :هیئتهایی کــه در زمینه
قهرمانپــروری کار میکننــد نمیتوانند با
بخش خصوصــی و درآمدزایــی رقابت
کنند و حال انکه اکثر افرادی که اســتخرها
را اجــاره میکنند ،تخصصی در این حوزه

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس
سیــد مصـــطفـی
مـــوســوی

ندارند و این موضوع ضربه بزرگی به شنای
استان میزند.
وی عنــوان کرد :در اســتانهایی همچون
مشهد و تهران که در شنای کشور صاحب
جایگاه هستند  ۱۲جلسه تمرینی به حوزه
قهرمانی اختصاص دادهشده در صورتی که
در همدان تنها سه جلسه تمرینی داریم.
هزینههای هیأت و نگهداری استخر بسیار
زیاد است
جنانی بابیان اینکه پتانســیلهای خوبی در
اســتان همدان داریم و اگر از شــناگرانی
همچون مانی پاک صفت حمایت شــوند
امثال او آینده بســیار خوبی در شــنا پیش
روی خود دارنــد ،بیان کــرد :هزینههای
هیئت و نگهداری استخر بسیار زیاد است
ولی علیرغم این مشــکالت ما لیگ استانی
را دو ماه یکبار با حضور  ۶۰ورزشــکار
برگزار کردهایم.
مربی شنای اســتانهمدان عنوان کرد :اگر
میخواهیم موفق باشــیم بایــد حداقل در
مرکز اســتان دو استخر را در اختیار هیئت
قرار دهیم به طوری که یک اســتخر برای
بانوان و یک اســتخر بــرای آقایان مدنظر
باشد.
دبیــر هیئــت شــنا ،شــیرجه و واترپلو
استانهمدان هم با اشاره به اینکه همدان
ورزشکاران مســتعدی در رشته شنا دارد،
اظهار داشت :در همدان این ظرفیت وجود
دارد کــه شــناگران بتوانند در مســابقات
مختلف مــدال کســب کنند امــا کمبود
امکانات مانع پیشــرفت این رشته ورزشی
در این شهر شده است.
محــرم روزبه افــزود :یکــی از مهمترین
ویژگیهــای ورزش شــنا این اســت که
این رشــته در رده قهرمانی نسبت به سایر
ورزشها ،کمترین آســیبدیدگی را برای

ورزشکار دارد.
دبیر هیئت شنا ،شــیرجه و واترپلو همدان
بابیان اینکه یکی از معضالت اصلی هیئت
شــنا در اختیار نداشتن استخر برای هیئت
است ،گفت :درگذشــته هیئت شنای این
استان فعالیت بهتری داشت اما از زمانی که
اســتخرها در اختیار بخش خصوصی قرار
گرفته از امکانات هیئت کم شــده و همین
مســئله باعث عقب افتادن هیئت شــنای
همدان از هدف خود شده است.
وی عنوان کرد :قبل از اینکه استخرهای این
اســتان به بخش خصوصی تعلق بگیرد سه
ســانس در هفته در اختیار هیئت شنا بود و
باعث تمرینات کافی بچهها و پیشرفتهای
کاریشان در این رشته میشد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتانهمدان
نیز با اشــاره بــه وضعیت شــنای همدان
اظهار داشــت :تا مهرماه سال جاری مهلت
مدیریت فعلی هیئت شــنا استانهمدان به
پایان خواهد رســید و بعد از این تاریخ از
تمامی عالقهمندان و کسانی که توانایی در
خود میبینند برای ثبتنام دعوت میکنیم.
رسول منعم افزود :شنا همدان نیاز به تعامل
مدیران اســتخرها و ایجــاد کارگروه برای
حل مشکالت فعلی را دارد.
وی با توصیه به مدیریت فعلی هیئت شــنا
استان همدان گفت :از ریاست فعلی هیئت
شنا اســتان انتظار داریم قویتر کار کنند و
وقت بیشتری در این زمینه بگذارند.
در پایان گفتنی اســت ورزش شنا بارها و
بارها در دین مبین اســام و توسط امامان
ما توصیه و تأکید شــده اما امروز شــنا در
استانهمدان در خاموشی بسر می برد و در
حال غرق شــدن است به طوری که بهبود
وضعیت موجود نیازمند تغییر نگاه و توجه
ویژه مسئوالن است.

میالد مظهر عصمت و نجابت
حضرت معصومه (س) و روز دختر
بر تمام دختران ایران زمین مبارک باد

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به سمت
مـدیریت پیـاده راه هـای شهر همدان
را تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی
شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم

ایــرانتــاکسی
نماینده ماکسیم در استان همدان

آگهي ابالغ اخطار ارزيابي مرحله تجديد نظر

بدينوسيله به آقاي عباداله کوليوند سالوکي فرزند عصمت علي به شناسنامه  282صادره
مالير و کدملي  3930753960در اجراي پرونده کالسه  9600118له بانک رفاه شعبه مرکزي
مالير و عليه حشمتاله فرنيان و عباداله کوليوند سالوکي ،ششدانگ پالک  4فرعي از 371
اصلي بخش يک مالير مورد وثيقه سند رهني شماره  14521تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي
شــماره  4مالير در مرحله تجديدنظر به مبلــغ  15/270/000/000ريال معادل يک ميليارد
و پانصد و بيســت و هفت ميليون تومان در مورخ  1397/3/8توســط کارشناس رسمي
دادگستري ارزيابي گرديده است لذا مراتب وفق ماده  101آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
الزماالجرا به شما ابالغ ميگردد.
(مالف )307
مدير واحد اجرايي اسناد رسمي مالير

روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق استان همدان

جام جهانی

سرنوشت تیمهایی که برای نخستین بار
فینال جام جهانی را تجربه کردند

تیمهایی که برای نخســتین بار به فینال جام جهانی صعود کردند
همیشه ناکام نبودند.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از موندو دپورتیوو ،کرواسی یکشنبه نخستین
فینال خود را در جام جهانی تجربه میکند .این تیم به مصاف فرانسه
میرود که در ســال  ۱۹۹۸توانست فاتح جهان شود اما نتوانست در
سال  ۲۰۰۶برابر ایتالیا پیروز شود .قطعا بی تجربگی بر این تیمها تاثیر
گذار بوده است اما باید دید در گذشته تیمهایی که نخستین فینال خود
را تجربه کردند چه نتایجی کسب کردند.
در اولیــن و دومین دوره ( ۱۹۳۰و  )۱۹۳۴چهار تیم تجربه نخســت
داشــتند .اروگوئه فاتح نخستین جام شد و ایتالیا دومین جام را باالی
سر برد .این در حالی بود که آرژانتین و چکسلواکی شکست را در این
بازیها تجربه کردند .تیم بعدی مجارســتان بود که در فینال از ایتالیا
شکســت خورد .برزیل ،مهد فوتبال با یک شکســت نخستین فینال
خــود را تجربه کرد .این اتفاق در ســال  ۱۹۵۰برابر اروگوئه رخ داد.
سلســائو دو بر یک مغلوب شد .نحسی نخستین فینالیستها توسط
آلمان پایان یافت و این تیم توانســت در جام جهانی  ۱۹۵۴سه بر دو
برابر مجارستان پیروز شود.
سوئد تیم بعدی بود که در فینال شکست خورد ،برزیل در سال ۱۹۶۲
پنج بر دو برابر این تیم پیروز شــد .این در حالی بود که انگلیس سر
بابی چارلتون با پیروزی چهار بر دو برابر آلمان در سال  ۱۹۶۶نخستین
فینال خود را تجربه کرد.
چند ســال بعد نوبت به هلند یوهان کرویف رسید .آنها جهان را با
بازی خود تحت تاثیر قرار دادند اما نتوانســتند آلمان فرانتس بکن
بائر را شکست دهند و دو بر یک مغلوب شدند (.)۱۹۷۴
پس از چند سال دوباره جام جهانی یک فینالیست جدید داشت .این
اتفاق در ســال  ۱۹۹۸رخ داد و فرانسه با سه گل برزیل را شکست
داد .آخرین تیمی که نخستین فینالش را تجربه کرد اسپانیا بود و این
تیم توانست با یک گل برابر هلند پیروز شود.
اکنون نوبت کرواســی اســت .آنها تیم با تجربه فرانسه را پیش رو
دارند شاید شرایط برای کرواســی سخت باشد اما بر اساس آمار (
 ۶پیروزی و  ۶شکســت برای نخستین فینالیست ها) هیچ چیز غیر
ممکن نیست.

حضور بیش از  ۱۰رییس جمهور
در فینال جام جهانی ۲۰۱۸
طبق اعالم کاخ کرملین بیش از  ۱۰رییس جمهور از کشــورهای
مختلف در اســتادیوم محل برگزاری فینال جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
حضور خواهند داشت.
ب ه گزارشایســنا ،بیش از  ۱۰رییس جمهور از کشــورهای مختلف
برای تماشای فینال جام جهانی  ۲۰۱۸به روسیه میروند .پوتین ،رییس
جمهور روســیه امروز و فردا (یکشنبه) با مقامات کشورهای مختلف
دیدار خواهد داشت.
یکی از مقامات کاخ کرملین در این باره میگوید :بسیاری از مهمانان
خارجی ما برای دیدن مســابقات جام جهانی در اســتادیوم حضور
خواهند داشــت .حدود یازده تا  ۱۲رییس جمهور و تعدادی نخست
وزیر در استادیوم خواهند بود.
طبق اعالم مســئوالن روســیه ،والدیمیر پوتین ديروز (شنبه)
و امروز با مقامات کشــورهای مختلف دیدار خواهد داشــت.
او امــروز با روســای جمهور کشــورهای  ،گابن ،ســودان،
فلســطین و مولداوی دیدار میکند و فردا نیز با نخست وزیر
مجارســتان ،امیر قطر و روســای جمهور کرواســی و فرانسه
مالقات خواهد داشت.
همچنین فردا توماس باخ ،رییس کمیت ه بینالمللی المپیک نیز با پوتین
دیدار میکند .بعد از این دیدارها پوتین برای دیدن فینال جام جهانی
به استادیوم لوژنیکی خواهد رفت.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
به صورت فوقالعاده

تاريخ انتشار97/4/24 :

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

بنا به تصويب هيئت مديره شرکت تعاوني مصرف فرهنگيان و کارکنان دولت
اسدآباد مجمع عمومي عادي به صورت فوقالعاده ساالنه (نوبت اول) شرکت
رأس ساعت  5بعدازظهر روز پنجشنبه  97/5/25در محل سالن دبستان
شهيد موسوي واقع در خيابان دکتر چمران کوچه شهيد صالحي بعداز
حوزه علميه برادران برگزار ميگردد لذا از کليه اعضا (صاحبان سهام) دعوت
ميشود در تاريخ و ساعت تعيين شده با در دست داشتن کارت عضويت
و کارت ملي در مجمع عمومي فوقالذکر حضور بهم رسانند و يا طبق ماده
 19آييننامه تشکيل مجامع عمومي نماينده تاماالختيار خود را با در دست
داشتن کارت عضويت و تکميل فرم و وکالتنامه در دفتر فروشگاه از ميان
اعضا يا خارج از اعض ا معرفي نمايند( .ضمنا کساني که تمايل دارند جهت
سمت بازرس در تعاوني کانديد شوند شخصا با در دست داشتن مدرک
ذيل -1فتوکپي حکم کارگزيني -2فتوکپي مدرک تحصيلي  -3فتوکپي
کارت ملي  -4اصل کارت عضويت فروشگاه از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت
 1397/4/31به مدت يک هفته هر روز از ساعت  16الي  20شخصا به دفتر
فروشگاه مراجعه و فرم ثبتنام را تکميل و امضاء نمايند.

دستورجلسه

آگهي حصر وراثت

آقاي عبداله کلهري دارای شــماره شناسنامه  4597به شرح دادخواست کالسه112/970278 /97ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجاتعلي کلهري به شماره شناسنامه  161در تاريخ  1397/2/5در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به -1 :فاطمه بخشرحماني به شماره شناسنامه  283صادره از همدان متولد  1326همسر متوفي
-2عبداله کلهري به شماره شناســنامه 4597صادره از همدان متولد 1351فرزند متوفي -3اسداله کلهري به شماره شناسنامه 3337صادره از
همدان متولد 1356فرزند متوفي -4روحاله کلهري به شــماره شناسنامه 5501صادره از همدان متولد 1364فرزند متوفي -5منصوره کلهري به
شــماره شناسنامه 360صادره از همدان متولد 1348فرزند متوفي -6پري کلهري به شماره شناسنامه 3336صادره از همدان متولد 1352فرزند
متوفي -7زهرا کلهري به شــماره شناسنامه 2621صادره از همدان متولد 1363فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور
را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كســي 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.
(مالف )1589

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف همدان

 -1گزارش هيأت مديره و بازرسان
 -2تصويب بيالن و صورتحسابهاي مالي شرکت در سال 1396
 -3پيشبيني و تصويب بودجه شرکت براي سال مالي  1397و تعيين
خطمشيشرکت
 -4تصميم گیری و تعيين تکليف در خصوص سود سهام سال 1396
 -5انتخاب بازرسان شرکت تعاوني
 -6تصويب گزارش تغييرات سرمايه اعضا
 -7تصويب و دريافت وام و تسهيالت از بانکهاي دولتي و خصوصي

هاشم صوفي  ،هيأت مديره شرکت
تعاوني مصرف فرهنگيان و کارکنان دولت در اسدآباد

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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ما را حرمى است و آن «قم» است  ،و به زودى بانويى از فرزندان من به نام فاطمه در
آن دفن خواهد شد  .هر كس او را زيارت كند  ،بهشت بر او واجب شود .
بحار األنوار ج  ۶۰ص ۲۱۶

■ 2018
همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

شماره 3239

خبـر

ربات باغبان!

حذف آالیندههای آبی با کمک حبابها

رباتهایی که از حرکات حشرات تقلید میکنند

درمان ترس از ارتفاع با کمک واقعیت مجازی

طراحی اولین هتل فضایی جهان آماده شد

یک کارآفرین اهل چین ،رباتی ابداع کرده است که میتواند گیاه
را با خود حمل کند و به نور آفتاب برســاند.به گزارش ایســنا یک
متخصص رباتیک و کارآفرین اهل چین ،نوعی ربات شــش پا ابداع
کرده است که میتواند گیاه کاشــته شده را روی سر خود نگه دارد.
این ربات که به عنکبوت شباهت دارد ،در صورت لزوم ،به طرف نور
آفتاب حرکت میکند و سپس دوباره به سایه برمیگردد.اگر به پشت
این ربات ضربه بزنید ،با شــما بازی میکند و حتی حرکاتی شبیه به
رقص از خود نشان میدهد" .سان تیانکی" ( ،)Sun Tianqiمخترع
این ربات ،هنوز توضیحی در مور چگونگی بررسی محیط اطراف گیاه
منتشر نکرده اما مشخص است که تنظیم عملکردهای این ربات با نور،
سایه و حسگرهای رطوبت ،دشوار خواهد بود.

محققان دانشگاه گیالن در فاز آزمایشگاهی با استفاده از حبابهای
هوا روشــی برای بهبــود کارایــی نانوفتوکاتالیســتها در تخریب
آالیندههای آبی ارائه کردند.
به گزارش ایسنا ،روحان رخشایی ،عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن
با اشاره به مشکالت استفاده از فناوری فتوکاتالیستی مرسوم ،از ابداع
روش پربازده برای افزایش کارایی فناوری فتوکاتالیستی برای حذف
 4نوع آالینده خطرناک آبی خبر داد.
وی اظهــار کــرد :اســتفاده از ایــن روش ابداعــی نــهتنهــا موجــب
افزایــش بازدهــی در فراینــد فتوکاتایســتی حــذف آالیندههــا
ل توجــه هزینههــا را نیــز در پــی
میشــود ،بلکــه کاهــش قابــ 
خواهــد داشــت.

دانشــمندان دانشــگاه ادینبــرو موفق شــدهاند بــا برنامهریزی
الگوریتمهای رایانهای ،رباتهایی ابداع کنند که از حرکات حشرات
ش در مــورد پیچیدگیهای
تقلیــد میکنند.به گزارش ایســنا  ،پژوه 
حرکت حشرات ،میتواند در طراحی رباتها الهامبخش باشد.
یکی از این رباتها ،با نصب یک تلفن همراه روی چند چرخ ساخته
شــده است .پژوهشگران ادینبرو توانستند با استفاده از یک دوربین و
یک قطبنما توانستند برنامههای مورد نظر خود را در محیط طبیعی
حشرات ،اجرا کنند و با این کار ،تقلید حرکات حشره توسط ربات را
به دقت بررسی کردند.
این ربات میتواند چشم اندازهای یک حشره را در محیط زندگی آن
ثبت کند و موارد ثبت شده را برای تقلید حرکات به کار ببرد.

محققان "دانشگاه آکســفورد" در مطالعه اخیرشان از یک درمان
مبتنــی بر واقعیت مجازی برای کمک به افــرادی که ترس از ارتفاع
دارند ،استفاده کردهاند.
درمان واقعیت مجازی یک درمان کامال خودکار است که توسط یک
درمانگر مجازی رایانهای که به صدای بیمار پاســخ می دهد ،هدایت
میشــود.به گزارش ایسنا  ،واقعیت مجازی مدرن بیش از یک محیط
ســاده برای ســرگرمی ،به طور جدی به عنوان یک مدل درمان برای
انواع ترسها و اختالالت روانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بــه عنــوان مثــال از واقعیت مجــازی بــرای درمــان "عنکبوت
هراســی"( )Arachnophobiaتا راهی برای کنترل اضطراب در
محافل عمومی نیز میتوان کمک گرفت.

"فیلیپ اســتارک" طراح فرانســوی طرحی را برای بخشهای
مســکونی اولین هتل فضایی تجاری جهان را که قرار است در سال
 2020ساخته شود ارائه داده است .این کار به سفارش شرکت اکتشاف
فضایی آکسون اســپیس ( )Axiom Spaceبه طور خاص برای
گردشگری فضایی تهیه شده است
به گزارش ایســنا" ،استارک" طراحی برای اقامتگاه فضایی تجاری را
برنامهای رویایی میداند که شور و شوق واقعی بوجود میآورد .وی
معتقد است در این طرح باید ایجاد شرایط راحت ،هماهنگی کامل با
ارزشهای انســانی و حرکات بدن انسان در بی وزنی رعایت شود به
گونهای که مسافر از لحاظ جسمی و روحی احساس آزادی و زندگی
در جهانی در حال گسترش را حس کند.

گزارش

جانشين سفير برزيل در همدان:

خبـر

پس از ميليونها سال
عليصدر هيجان انگيز است

استاد کشانی نوآوری را
وارد تئاتر همدان کرد

درراســتای برنامه رویــداد های بیــن المللی
گردشــگری همــدان در ســال  ، 2018همدان در
روزهای اخیر میزبان نشســت سفیران و نمایندگان
کشورهای خارجی مقیم ایران بو د
این حضور با موضوع معرفی ظرفیتهای گردشگری
همــدان  ،فرصــت های ســرمایه گــذاری ،نقش
دیپلماســی در توســعه منطقه ای و معرفی ظرفیت
های اقتصادی و گردشگری استان همدان برقرار شد
برنامــه میزبانی به همــت اتاق بازرگانــی ،میراث
فرهنگی و حمایت شــرکت ســیاحتی علیصدر در
حالی برگزار شد که سفرای کشورهای آسیایی مقیم
تهران در بدو ورود از غار شــگفت انگیز علیصدر
بازدید کرد ند
آرتور هاکوپیان دبیر ســوم سفارت ارمنستان که از
میهمانان امروز در برنامه سفر سفرا به همدان به بهانه
رویداد جهانی همدان  ۲۰۱۸است پس از بازدید از
غار علیصدر در گفتگــو با همدان پیام عنوان کرد :
واقعــا بعد از بازدید غار علیصــدر تحت تاثیر قرار
گرفتم  ،در طول اقامتم در ایران یک چنین غاری را
ندیــده بودم  .در خصوص برنامه ریزی این رویداد
میتوانم بگویم تا به اینجا خوب برنامه ریزی شــده
بود .
وی عنون کرد :مردم مهربان و مهماننوازی دارید و
این نشان میدهد که شهر همدان می تواند یک شهر
موفق در حوزه گردشگری باشد.
قطعا وقتی به کشــورم برگردم به مردم ارمنســتان
خواهم گفت شــهر همــدان مقصــد خوبی برای
گردشگران خواهد بود
کریســتینا لوپز جانشین سفیر برزیل در سفارت نیز
که به بهانــه رویداد همدان  ۲۰۱۸همراه با ســفرا
به همدان ســفر کرده بود گفت :غارعلیصدر واقعا
هیجان برانگیز بــود اینکه یک پدیده طبیعی بعد از
گذر میلیون ها ســال به این صورت در آمده واقعا
هیجان انگیز است.
آرامش داخل غار هوای مطبوع و شــفافیت آب از
نکات قابل توجه بود .از قبل هم دوســت داشــتم
همدان را ببینم چون شــهر تاریخی و دیدنی است.
از نگاه وی رویداد همــدان ۲۰۱۸فرصتی مهیا کرد
کــه در کنار بزرگان و مقامات کشــورهای مختلف
همدان را ببینیم.
شــهر تاریخی همدان تاریخچه طوالنی از گذشته

دارد ما امروز توانســتیم یکی از پتانســیل های این
شهر رو ببینیم.
بیشترراجع به شهرهای تبریز ،شیراز ،یزد و اصفهان
شــنیده بودم تا همدان ،اما امروز همدان هم به این
لیســت اضافه شــد .چرا که پتانســیل های بخش
گردشگری این استان زیاد است
سابینا توفان مشاور تجاری سفارت قبرس در ایران
نیــز در این زمینه گفــت :غارهای دیگــر را دیدم
مخصوصا در کشــور لبنان ( ِجیتای گروتو) ،اما غار
علیصدر واقعا جالب و دیدنی بود و هر بیننده ای را
تحت تاثیر قرار میدهد.
غار علیصدر خیلی خوب ســازماندهی شده بود،
هــم از لحاظ نورپردازی و هم از لحاظ راهنماها که
در طول مســیر و در داخل غار توضیحات را ارایه
کرده و شما به عنوان ببیننده همه چیز را با جزییات
میبینید.
داخــل غار دما عالی بود حتی با وجود اینکه از پله
ها باال رفتیم اما هوا و فضا بســیار دلچســب بود و
اصال خسته نشدیم .نواختن موسیقی سنتی و ایرانی
برای مهمانان بسیار عالی بود و اینکه فرهنگ ایران

رو خوب نشان داد.
کشــور ایران دارای مردمــی خونگرم و مهمان نواز
و خنده رو اســت که شــاید خیلی وقت ها نتوانند
انگلیســی صحبت کنند اما خیلی دوســت دارند با
خارجی ها ارتباط بگیرند.
زمان این برنامه کم بود برای همچین رویدادی باید
برنامــه بلند مدتی را برنامه ریزی کرد .از زمانیکه به
همدان وارد شدیم از برخوردها راضی بودیم و اینکه
فرصتی مهیا شد تا کشورهای زیادی در کنار هم قرار
بگیرند و یک موقعیت خاص برای تبادل فرهنگ ها
بود .مطمئنم که قطعا به همدان بر میگردم.
حضور ســفرا و میهمانان خارجــی زمینه انعکاس
پتانسیل های گردشگری همدان را به جهان تسهیل
کرد .
ســیده فاطمه معصومی از مترجمان و راهنمایان
تورهای خارجی در همــدان با عنوان این مطلب
در حاشــیه سفر ســفرا که به بهانه رویداد همدان
 ۲۰۱۸بــه همدان رقم خورد  ،گفت  :همدان طی
ســالهای متوالی میزبان ســفرا و مهمانان خارجی
زیادی از کشــورهای مختلف بوده که میتوانیم به

≡≡سینما
■ قدس������������������� 1تگزاس  -به وقت خماري
■ قدس�����������������2خاله قورباغه  -در وجه عامل
■فلسطین�����������������������������1دارکوب  -خاله قورباغه
فلسطين ����������������������������������������������������������2دشمن زن
■ سينما کانون������������خجالت نکش  -لونه زنبور
■بهمن مالير���������.چهارراه استانبول  -دشمن
زن  -خجالت نکش
■ فرهنگ کبودراهنگ���������������������به وقت شام
■ اندیشه رزن ������������������������������������������فيلشاه

ثبت شــهر جهانی اللجین و کنوانسیون راهنمایان
که باعث گردهمایی فعالین حوزه گردشگری شد
اشاره کنیم.
وی عنوان کرد  :خوشــحالم که امســال نیز شــهر
پر آوازه همدان با تالش همه مســولین و دســت
اندرکاران استان باز هم خوش درخشید.
این راهنمای مترجم در ادامه افزود  :رویداد همدان
 ۲۰۱۸در کنار تمامی رویدادهای بین المللی برگزار
شــده در استان همدان ،باعث شــد برگی جدید از
دفتر خاطرات گردشــگری پایتخت تاریخ و تمدن
رقم بخورد .قطعا میهمانان ایــن رویداد مقامات و
سفرای کشورهای مختلفی هستند که رسالت اصلی
آنها در این ســفر دو روزه آشنایی با شهر همدان به
منظور برقراری تبادالت دو ســویه در آینده نزدیک
خواهد بود.
معصومــی در پایــان گفت :امیــدوارم تالش همه
مســولین و فعالین حوزه گردشــگری و در راس
انها اســتاندار محترم همدان مثمــره ثمر واقع گردد
و همدان ،پایتخت گردشــگری کشورهای آسیایی
جهانی شود.

صدور روادید الکترونیکی
 ۱۸هزار نفر از زائران حج ۹۷

سینـما

یک تصویر متفاوت از آتش سوزی مسجد جامع ساری

کمدیها صدر جدول را
رها نمیکنند

ســینماداران کشــور در هفتهای که گذشت با
فروش فیلمهای کمدی ســود سرشاری از آن خود
کردند.
به گزارش فارس ،فیلمهای سینمای ایران در هفتهای
که گذشــت فروش نســبت ًا خوبی را شاهد بودند و
مخاطبان بیشتری را به ســمت خود جذب کردند؛
فروش نســبت ًا خوبی که ســهم فیلمهای سینمایی
«هزارپا»« ،تگزاس» و «دشمن زن» از آنها بیشتر بود و
این فیلمها توانستند سود سرشاری به دست آورند.
پیشبینــی میشــود در این هفته بــه علت نمایش
بازیهای ردهبندی و فینال جام جهانی در سینماهای
کشــور ،فروش فیلمهای ســینمای ایران کمی افت
داشته باشد.

اختتامیه جشنواره «عروسک
قشنگ من» در همدان برگزار شد

عک
س
روز

بزرگداشت استاد رضا کشانی با حضور هنرمندان کشوری و استانی
در همدان برگزار شد.
به گزارش فارس  ،شــامگاه پنجشنبه در شــهر کتاب همدان جمعی از
پیشکســوتان تئاتر اســتان گرد هم آمدند تا بزرگداشتی را برای «رضا
کشانی» یکی از اساتید این هنر برگزار کنند.
ایــن اســتاد برجســته اصفهانــی چنــد ســالی طــی دهــه  50بــه عنــوان
مــدرس تئاتــر در همــدان فعالیــت داشــت و هنرمنــدان بســیاری زیــر
نظــر او تربیــت شــدهاند.
در ایــن مراســم هرکــدام از هنرمنــدان همدانــی کــه زیــر نظــر اســتاد
کشــانی بــه فــوت و فــن هنــر تئاتــر دســت یافتــه بودنــد از وی بــه
نیکــی یــاد کردنــد.
ابتــدا احمــد بیگلریــان یکــی از هنرمنــدان همدانــی اظهــار کــرد:
امــروز ،روز بســیار خوبــی اســت چــرا کــه بعــد از  40ســال دوســتان
دهــه  50کنــار هــم جمــع هســتند و البتــه میدانــم کــه ایــن ایــن بــا
چــه ســختی امکانپذیــر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه صحبــت کــردن از آقــای کشــانی در واقــع بــه
طــور اصولــی بــه تئاتــر همــدان پرداختــن اســت ،گفــت :قبــل از
حضــور ایــن اســتاد برجســته در همــدان بــه تئاتــر توجــه میشــد
امــا آقــای کشــانی اصــول تئاتــر را در کالسهــا بــرای مــا تدریــس
کردنــد.
بیگلریــان بــا اشــاره بــه برگــزاری بزرگداشـتهای اســتادان برجســته
نظیــر علــی نصیریــان در خانــه نمایــش اســتان زیــر نظــر اســتاد
کشــانی ،افــزود :اســتاد کشــانی در عصــر خــود نــوآور بــود بــه
عنــوان مثــال اولیــن نمایشــنام ه را در قهوهخانــه اجــرا کردیــم ،در
آن زمــان میخواســتیم تئاتــر در صحنــه باشــد امــا چقــدر جالــب
بــود بــا ابــداع او مــردم چایــی میخوردنــد و نمایــش مــا را تماشــا
میکردنــد.
هنرمنــدان همدانــی یکــی پــس از دیگــری بــه روی ســن آمدنــد و
از اســتاد کشــانی و خاطــرات خــوش خــود بــا او ســخن گفتنــد تــا
اینکــه نوبــت بــه اســتاد رســید.
رضــا کشــانی بــا بیــان اینکــه شــور و نشــاط آن ســالها بــار دیگــر در
بیــن جمــع نمایانگــر اســت ،اظهــار کــرد :ایــن نشــاط و شــادی بــا
وجــود فضایــی کــه در جامعــه جــاری اســت و بــر روح مــا ســنگینی
میکنــد ،روح مــا را نــوازش مــی دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــور و نشــاط انســانیت را فریــاد
میزند،گفــت :طــی ایــن ســالها همیشــه بــه یــاد بچههــای همــدان
بــودم و حتــی در ایــن ســالها بــا تغییــر شــکل آنهــا را میشناســم.
ایــن اســتاد تئاتــر ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه بــا خوشــحالی بــه
همــدان آمــدم و کالســم را هــم تعطیــل کــردم تــا در جمــع حاضــر
باشــم ،افــزود :چــه خــوب بــود کــه ســالی یکبــار کنــار هــم جمــع
میشــدیم و بــه بیــان خاطــرات و مســائل مختلــف میپرداختیــم.
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه برنامهریــزی بــرای بنیــاد تئاتــر دائمــی در
شــهر همــدان شــود ،گفــت :در ایــن شــهر بایــد دو تئاتــر ایجاد شــود،
یکــی اینکــه مرکــز تئاتــر کــودک اســت کــه میبینیــم هســت و ادامــه
داشــته باشــد و دیگــری تئاتــری کــه در ابعــاد مختلف کار کنــد چیزی
کــه زمانــی مــا در زیرزمیــن آن را ایجــاد کردیــم امــا از تهــران آمدنــد
وجمــع کردنــد.
کشــانی بــه بررســی نقــش تئاتــر پرداخــت و افــزود :تئاتــر باعــث
میشــود مــردم بــا وجــود مشــکالتی ســاعتی را بــه تماشــای نمایــش
بگذراننــد کــه از مســووالن میخواهــم بــه ایــن موضــوع توجــه
شــود.
الزم بــه ذکــر اســت پایــان ایــن مراســم بــا جشــن امضــا و رونمایی از
«نمایشــنامه آنتیگــون و بازپرس» اســتاد کشــانی همــراه بود.

فرهنگ

عكس :ايسنا

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا اشــاره
آغــاز صــدور روادیــد الکترونیکــی زائــران
حــج تمتــع  ۹۷گفــت :تاکنــون  ۱۸هــزار
روادیــد بــرای زائــران و کارگــزاران حــج
صــادر شــده اســت.
بــه گــزارش فــارس ،حمیــد محمــدی بــا
اشــاره بــه فرآینــد صــدور روادیــد الکترونیکی
حــج تمتــع  97گفــت :در هفتههــای گذشــته
کار ثبــت اطالعــات زائــران در ســامانه مســار
عربســتان ســعودی انجــام شــد و اطالعــات
مذکــور تاییــد شــده اســت.
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت خاطــر
نشــان کــرد :تاکنــون  18هــزار بــرگ روادیــد
الکترونیکــی صــادر شــده و ســایر روادیدهــا
هــم بــه تدریــج در روزهــای آتــی صــادر
میشــود .وی بــا بیــان اینکــه امســال بیــش
از  85هــزار نفــر بــه حــج اعــزام میشــوند
افــزود :اولیــن گــروه زائــران  27تیرمــاه بــه
عربســتان اعــزام خواهنــد شــد و رونــد اعــزام
تــا  24مــرداد ادامــه داد.

مراســم اختتامیه جشــنواره «عروسک قشنگ
من» در مجتمع شــهیدآوینی برگزار شد همزمان با
روز بزرگداشــت حجاب و عفاف ،مراسم اختتامیه
جشنواره «عروسک قشنگ من» در مجتمع فرهنگی
سینمایی شهیدآوینی برگزار شد.
دبیر جشــنواره «عروســک قشــنگ من» از ارسال
 ٢٠٠اثر به این جشــنواره خبر داد و اظهار کرد :این
جشنواره یک جشــنواره مردمی است و امسال نیز
چهارمین دوره آن برگزار شد.
زهرا بهرامی با اشــاره به اینکه در مجموع  ٢٠٠اثر
به این جشنواره ارسال شده که از شهرهای دیگر نیز
آثار ارائه شده اســت ،ادامه داد :زمان ارسال آثار از
یکم تا تا پانزدهم تیرماه بود.
دبیر جشــنواره «عروسک قشــنگ من» محور این
جشنواره را عفاف و حجاب دانست و گفت :هدف
از برگزاری این جشــنواره ساخت آثاری متناسب با
فرهنگ کشور است.
وی با تاکید بر اینکه مســئوالن بایــد به جای وارد
کردن عروسک از تولیدهای داخلی کنند ،ادامه داد:
آرم جشنواره عروســک فاطیماست ،عروسکی که
چند سال پیش در تبریز تولید شد؛ اما مورد حمایت
قرار نگرفت.

فراخوان هشتمین جشنواره
نمایشنامهخوانی استان
منتشر شد
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان
با هدف شناســایی و شکوفایی اســتعدادهای تازه،
بهرهوری از تجربیات پیشکســوتان حوزه نمایش و
پاسداشت نمایشنامهنویسان بومی (استانی)؛ هشتمین
جشنواره نمایشنامه خوانی استان را برگزار میکند
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی اســتان همدان ،محوریت این جشــنواره
خوانش نمایشنامههای بومی (استانی) دست نویس
و چاپ شده است.
موضوع نمایشنامهها آزاد است و پرداختن به مضامین
ملی ،مذهبی و دفاع مقدس ،درصورت برخورداری
از انسجام دارماتیک در اولویت خواهد بود.
متون نمایشــی نباید پیش از این در ســطح استان
هیچ گونه خوانش یا اجرایی داشــته باشد و حداکثر
خوانشگران برای هر متن پنج نفر تعیین شده است.
ارســال درخواســت کتبی (تایپ شــده) و معرفی
نمایش نامه تا تاریخ اعالم شده به دبیرخانه جشنواره
واقع در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
همدان الزامی اســت (جشــنواره مرحله بازخوانی
نداشــته و متقاضیان به محض ارسال درخواست و
معرفی نمایشــنامه ،میتوانند تمرینات خود را آغاز
کنند ٢٣ ).تیرماه آخرین مهلت ارسال درخواست و
معرفی نمایشنامه و  ١٢مردادماه آخرین مهلت ارسال
لوح فشرده آثار است.
این جشنواره  ١٧و  ١٨مردادماه در شهرستان فامنین
برگزار می شود.
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