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لزوم قاطعيت 
مقابل بدخواهان 
و تواضع با مردم

رودخانه  هاى 
همدان پاك از 
فاضالب مى شوند

سالن اصلى
 تاالر قرآن 
تا شهريورماه 
آماده مى شود

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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زماني نابلد بوديم 
اما حاال خالف مي كنيم

 چراغ زرد، قرمز و سبز راهنمايي ورانندگي 
در تمام دنيا مفهوم يكسان دارد. اين مفهوم 
مي گويد اگر هيچ زباني هم بلد نباشي بايد 
چه ســواره و چه پياده در مواقع رويارويي 
با چــراغ زرد و قرمز و ســبز به مفهوم آن 
عمــل كني، يا بايســتي و يا بــا احتياط به 
راهت ادامه دهي.روزگاري در همين جامعه 
خودمان يا به ندرت اتومبيل وجود داشــت 
و يا خيابان ها و چهارراه ها آنقدر خلوت و 
كم رفت و آمــد بود كه نيازي به نصب چراغ 
عالئم راهنمايي ورانندگي احساس نمي شد...

خبر

3

ماجراى دسته گل شهردارى 
و مالكان سرگردان

 امام جمعه نهاوند دم از مشكالتى زد كه 
موجبات نارضايتى عموم مردم شده است 
به طوريكه ماجراى دسته گل شهردارى و 
مالــكان ســرگردان و آواره چندين مغازه 
در شــهر نهاون د يكى از اين موارد بود.به 
گزارش ايسنا ، حجت االسالم والمسلمين 
عباسعلى مغيثى در جلسه شوراى فرهنگ 
عمومى شهرستان نهاوند كه با دستور كار 
ارائه گزارش 5 ساله و ارائه طرح چگونگى 
بومى سازى شعار سال و سخنان مقام معظم 
رهبرى برگزار شــد، اظهار كرد: پيشرفت 
فرهنگ عمومــى از محورى ترين اهداف 

اين شهرستان است...

امروز آغاز آزمون سراسرى كنكور 

شركت پيمانكارى كوالد كومه

تبريك و تهنيت

جنـاب آقـاى 

مهندس صالحى امير
انتخاب شايسته جنابعالى را به سمت

 معاونت مسكن و ساختمان
 اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 

تبريك و تهنيت عرض نموده ، توفيقات روزافزون شما 
را از درگاه خداوند متعال خواستاريم

t
نجناب آقاي  یدرضا     صا

دبير محترم كانون كارآفرينان همدان
بدينوسيله مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض 
نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم ، رحمت و غفران الهي و 
براي جنابعالي و خانواده محترم، صبر جميل و اجر جزيل مسألت مي نماييم.

كانون كارآفرينان استان همدان

انا هللا و انا اليه راجعون

تبريك و تهنيت
جناب آقاي مهندس حسين فارسي

معاون محترم امور برنامه ريزي و عمراني شهرستان مالير 
و 

جناب آقاي محمدرضا بشري
بخشدار محترم مركزي شهرستان مالير

بدينوسيله انتصاب شما بزرگواران را در اين سمت تبريك عرض نموده و موفقيت شما 
را از خداوند متعال خواستاريم.

از طرف شوراي شهر مالير

سرويس      خبر ارتباط با

khabar@hamedanpayam.com

نظــر بــه اينكــه هيــأت اجرايــى انتخابــات هيــأت مديــره ســازمان نظــام مهندســى ســاختمان اســتان همــدان، انتخابــات هيــأت مديــره ســازمان نظــام مهندســى 
ســاختمان اســتان همــدان را در مهــر مــاه ســال جــارى برگــزار خواهــد نمــود، لــذا بدينوســيله از كليــه افــراد عالقمنــد بــه عضويــت در هيــأت مديــره ســازمان نظــام 
مهندســى همــدان كــه حائــز شــرايط نامــزدى داراى پروانــه اشــتغال بــه كار معتبــر مهندســى در يكــى از رشــته هاى اصلــى معمــارى، عمــران، تأسيســات مكانيكــى 
تأسيســات برقــى، شهرســازى، ترافيــك و نقشــه بردارى، بــر اســاس شــرايط منــدرج در قانــون نظــام مهندســى و نظــام نامــه هشــتمين دوره انتخابــات نظــام مهندســى 

ســاختمان (قابــل مشــاهده در ســايتهاى اداره كل راه و شهرســازى و ســازمان نظــام مهندســى همــدان) هســتند، دعــوت مــى شــود، شــخصاً بــا در دســت داشــتن:
1-اصل و تصوير مصدق پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسى 

2-اصل و تصوير مصدق كارت يا گواهى معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسى استان همدان 
3- اصل و تصوير مصدق مدارك تحصيلى در رشته اصلى (مبناى صدور پروانه اشتغال به كار مهندسى)

4- اصل و تصوير مصدق تمام صفحات شناسنامه 
5-اصل و تصوير مصدق كارت ملى 

6- شش قطعه عكس 3 * 4 
7-تصوير نامه استعفا و برگ پذيرش آن براى بازرسان، اعضاى شوراى انتظامى و كاركنان سازمان استان همدان اعم از دفتر مركزى يا دفاتر نمايندگى تحت هر عنوان 

و ساير كاركنان موضوع فصل چهارم نظام نامه هشتمين دوره انتخابات نظام مهندسى 
8-گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى

9- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر از آزمايشگاه هاى مورد تأييد هيأت اجرايى و دستگاه نظارت استان همدان
از تاريخ  6 الى 21 تيرماه 1397  در ساعات ادارى (8 الى14) به محل دفتر هيأت اجرايى انتخابات واقع در شهرستان همدان، بلوار شهيد فهميده، خيابان مردم، دانشگاه 

صنعتى همدان مراجعه و ثبت نام نمايند .
بديهى است، مدت فوق به هيچ وجه قابل تمديد نمى باشد و به درخواست هاى ناقص يا درخواست هايى كه پس از اتمام مدت مذكور و درخواست هايى كه نامزد عضويت 
در هيأت مديره داراى شرايط الزم يا مدرك تحصيلى در رشته هاى مرتبط يا رشته ها يا گروه هايى است كه اعضاى آن كمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 مى باشد  

ترتيب اثر داده نمى شود و ثبت نام فقط از اعضايى صورت خواهد گرفت كه داراى مدرك تحصيلى در رشته هاى اصلى ساختمان و حائز شرايط باشند. 
متقاضيان براى كسب اطالعات كامل تر از شرايط نامزدى انتخاب شوندگان به يكى از سايت هاى زير مراجعه فرمايند:

www.hamedanrud.ir         www.nezamhamedan.ir

آگهى دعوت از نامزدهاى عضويت 
در هيأت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان همدان

هيأت اجرايى انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان همدان
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* گزارش گاردين از نارضايتى م
تماشاگران جام جهانى به دليل حذف 

ايران 
*كى روش تا جام ملت ها مى ماند

* شادى خيابانى در شب 
فراموش نشدنى فوتبال ايران

* كى روش به ژائو موتينيو 
چه گفت؟
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تاكيد كانون وكال بر مراجعه به وكالي مورد تاييد

موسسات حقوقي 
نقش واسطه اي 
بازي مي كنند

خيران استان 30ميليارد تعهد ساخت مدرسه دادند

دستانى به وسعت 
آسمان بر روى زمين 

 از ابتداى سال تا كنون 6 مؤسسه حقوقى غيرمجاز در 
سطح استان شناسايى شده كه از طريق دادگسترى با آنها 
برخورد خواهد شــد.رئيس مركز امور وكال و مشاوران 
حقوقى قوه قضائيه اســتان همدان گفت: از آنجايى كه 
وكالت امرى تخصصى است و ورود افراد غيرمتخصص 

به اين حوزه جرم محســوب مى شود از اين رو به مردم 
توصيه مى شــود به هيچ عنوان به مؤسســات حقوقى 
غيرمجاز اعتماد نكنند. اين مؤسســات اغلب توســط 
فارغ التحصيالن رشته حقوق ثبت و راه اندازى شده كه 

بيشترين كار آنها واسطه گرى بين مردم و وكال است...

صداى لودر بر فراز قديمى ترين تپه تاريخى همدان

هگمتانه شخم شد
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خبـر

خبـرويژه

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

صدور نسخ الكترونيك در 760 مركز 
درمانى طرف قرارداد با تامين اجتماعى 

 مسؤول دفتر اسناد پزشكى تامين اجتماعى همدان از صدور نسخ 
الكترونيك در 760 مركز درمانى طرف قرارداد با تامين اجتماعى خبر 

داد.
اردالن رفيعــى در گفت وگــو بــا فــارس از برگزارى كارگاه آموزشــى 
ــن  ــازمان تامي ــا س ــرارداد ب ــرف ق ــاى ط ــز و مطب ه ــراى مراك ب
اجتماعــى همــدان خبــر داد و اظهــار كــرد: ديــروز ايــن كارگاه در 
راســتاى اجــراى طــرح نســخه الكترونيــك در مراكــز درمانــى طرف 
ــا تاميــن اجتماعــى همــدان در بيمارســتان آتيــه همــدان  قــرارداد ب

برگــزار شــد.
وى بــا بيــان اينكــه همــدان جــزو پنــج اســتان اجــراى طــرح نســخه 
ــا ســازمان تاميــن  الكترونيــك در مراكــز درمانــى طــرف قــرارداد ب
اجتماعــى انتخــاب شــده اســت، خاطرنشــان كــرد: در ايــن راســتا 

كارگاه آموزشــى بــراى 120 نفــر برگــزار شــد.
ــان  ــا بي مســؤول دفتــر اســناد پزشــكى تاميــن اجتماعــى همــدان ب
ــا  ــرار داد ب ــرف ق ــاى ط ــز و مطب ه ــس در مراك ــن پ ــه از اي اينك
ســازمان تاميــن اجتماعــى همــدان نســخ الكترونيــك صــادر خواهــد 
شــد، افــزود: البتــه اســتفاده از دفترچه هــاى تاميــن اجتماعــى فعــال 
ــد  ــرارداد حــذف نخواه ــاى طــرف ق ــى و مطب ه ــز درمان ًدر مراك

شــد.

ايجاد فرصت مطالعاتى براى دانشجويان دانشگاه بوعلى 
 معاون پژوهشــى دانشگاه بوعلى سينا از ايجاد فرصت مطالعاتى اين دانشــگاه براى دانشجويان دكترى در خارج از كشور 

خبر داد.
غالمحسين مجذوبى در تشريح اين خبر توضيح داد: يك دوره 6 ماهه براى دانشجويان دكترى دانشگاه بوعلى سينا درنظر گرفته 

شده است تا در يكى از دانشگاه هاى معتبر خارج از كشور به تحقيق و تبادل اطالعات بپردازند.
وى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اين طرح ويژه دانشجويانى است كه به انتهاى سال سوم نرسيده و قبل از اتمام ترم ششم 

قرار دارند، اظهار كرد: اين دوره 6 ماهه برگزار مى شود اما دانشجويان تا 9 ماه هم مى توانند در كشور مقصد بمانند.
مجذوبى با اشاره به اينكه هزينه اين طرح از سوى دانشگاه پرداخت مى شود، تصريح كرد: با اجراى اين طرح تعامالت بين المللى 
بين دانشگاه ها و دانشجويان فراهم مى شود و از آخرين دستاوردهاى علمى يكديگر براى توليدات علمى مشترك آگاه شده و 
اســتفاده مى كنند. وى با اعالم اينكه دانشجويان مقطع دكترى تا پايان تيرماه فرصت اعالم آمادگى براى بهره مندى از اين طرح 
مطالعاتى را دارند، ادامه داد: هيچ محدوديتى براى تعيين دانشگاه مقصد به جز كشور انگلستان كه سال هاست تعامالت علمى 

خود را با ايران قطع كرده، وجود ندارد.

برخوردارى 437 معتاد بهبوديافته از آموزش هاى فنى وحرفه اى 
 مديركل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان از آموزش معتادان بهبوديافته در ســه ماهه نخســت امسال خبر داد و گفت: 
اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان متعهد به آموزش 570 نفر در سال 97 شده بود كه از اين تعداد تا كنون 437 نفر را آموزش 

داده است.
ـــى  ـــيب هاى اجتماع ـــش آس ـــش كاه ـــوزش در بخ ـــرد آم ـــى از عملك ـــنا ، گزارش ـــا ايس ـــو ب ـــاران در گفت وگ ـــب مخت وه
ـــش  ـــتاى كاه ـــتان در راس ـــتغال اس ـــرك اش ـــور مح ـــوان موت ـــه عن ـــه اى ب ـــزود: فنى وحرف ـــرد و اف ـــه ك ـــال 96 ارائ در س
ــر را  ــزار و 71 نفـ ــداد 2 هـ ــال 96 تعـ ــان در سـ ــوزى آنـ ــادان و مهارت آمـ ــت معتـ ــى و برگشـ ــيب هاى اجتماعـ آسـ
در رشـــته هاى برقـــكارى ســـاختمان، تعميـــر كولـــرگازى و لوازم خانگـــى گردنـــده، منبـــت كارى، رايانـــه، اتومكانيـــك، 
ــى  ــاى زينتـ ــرورش ماهى هـ ــفال و پـ ــى روى سـ ــى، نقاشـ ــه اى، كارآفرينـ ــت وكار گلخانـ ــى، كشـ ــى، قالب بافـ خياطـ

ـــت. ـــوزش داده اس آم
وى با بيان اينكه براى اجراى اين طرح اعتبارى افزون بر 5 هزار و 170 ميليون ريال هزينه شــده اســت، ادامه داد: اين طرح با 

هدف توانمندسازى و ايجاد زمينه مناسب براى بازگشت معتادان به جامعه اجرا شده است.

1- رئيس قوه قضاييه به قضات براي تكرار نشــدن استفاده از دستبند 
براي مديران دســتور داده است. گويا در اين دستور عدم صدور قرار 
وثيقه براي اينگونه افراد در روزهاي پايان هفته تأكيد شده است. گفته 
مي شــود اين دستور در حالي صادر شده اســت كه بارها بسياري از 
شهروندان محترم و مديران بخش خصوصي دستبند به دست شده و 

روانه بازداشت شده اند.
2- بانك مركزي كيان كرد را در ليست سياه خود قرار داده است. گفته 
مي شــود تعطيلي كيان كرد نه تنها به دليل پاره اي مســائل و مشكالت 
مي باشــد، گويا موفق نبودن مجموعه استان براي خروج اين شركت 
از ليســت سياه بانك مركزي منجر به تعطيلي شده است. گفتني است 
در جلسات متعدد استان، مسئوالن از عملكرد بانك ها اعالم رضايت 

مي كنند كه اين با رفتار آنها همخواني ندارد.
3- گزارش عملكرد همدان در رويداد 2018 راضي كننده نبوده اســت. 
گفته مي شود در نشست معاون گردشگري كشور با مسئوالن كميته هاي 
«همدان 2018» عملكرد كميته ها مورد نقد قرار گرفته است. گويا اجراي 
برنامه هاي روتين، اداري و بدون طرح و خالقيت جديد باعث اعتراض 
معاون گردشگري شده است. گفتني است در اين نشست تنها گزارش 

عملكرد كميته اطالع رساني كامل ارائه و بررسي شده است. 

خريد 38 هزار و 250 عدد سكه 
توسط يك جوان 31 ساله

 رئيس سازمان بازرسى كل كشور در پاسخ به سوالى در رابطه 
با نابسامانى هاى بازار ارز و سكه اظهار كرد: متأسفانه مواردى را 
در بحث خريد سكه شاهد بوده ايم كه اقتصاد كشور را در معرض 
خطر قرار مى دهد، در رابطه با سكه نفر اول 38 هزار و 250 عدد 
سكه خريدارى كرده و براى اين خريد، رقمى معادل 53 ميليارد 

و 550 ميليون تومان پول پرداخت كرده است.
به گزارش ايســنا، ناصر ســراج با بيان اينكه اين فرد تنها 31
ســال ســن دارد، گفت: همانطور كه رئيس قوه قضاييه اشاره 
كردنــد ما در رابطه با فروش و عرضه بايد تدبيرى اتخاذ كنيم 
و ســختى هايى را در نظر بگيريم كه هركسى پول دارد نتواند 
وارد بازار شود و هركارى خواست در ارتباط با اقتصاد كشور 

انجام دهد.

زماني نابلد بوديم اما حاال خالف مي كنيم
 چراغ زرد، قرمز و ســبز راهنمايي ورانندگــي در تمام دنيا مفهوم 
يكســان دارد. اين مفهوم مي گويد اگر هيچ زباني هم بلد نباشي بايد 
چه ســواره و چه پياده در مواقع رويارويي با چراغ زرد و قرمز و سبز 

به مفهوم آن عمل كني، يا بايستي و يا با احتياط به راهت ادامه دهي.
روزگاري در همين جامعه خودمان يا به ندرت اتومبيل وجود داشت و 
يا خيابان ها و چهارراه ها آنقدر خلوت و كم رفت و آمد بود كه نيازي به 
نصب چراغ عالئم راهنمايي ورانندگي احساس نمي شد و دست آخر 
اينكه هنوز از لحاظ فرهنگ عمومي و ترافيك به آن مرحله از ضرورت 
بخش بخش كردن كلمات چراغ زرد و قرمز و سبز نرسيده بوديم و بپر 
بپر خودمان را از اين ســوي چهارراه به آنسو مي رسانديم و همه چيز 
ختم به خير مي شــد. كم كمك كه كارخانجات خودروسازي فعال تر 
شــدند و عشق ماشين ســواري هم روز به روز بين هموطنان گرامي 
باالتر و باالتر رفت، ناگزير بايد به مقررات مهجور و مغفول ماده چراغ 
عالئم راهنمايي ورانندگي عمل مي كرديم و خوشــبختانه همين گونه 
هم شــد، وليكن خيلي از اين برخي ها تصور داشتند نصب چراغ در 
چهارراه ها و تقاطع هاي شــلوغ و خطرناك فقط براي رفع تكليف از 
ســوي پليس راهنمايي ورانندگي است. چنانچه از آن برخي ها هنگام 
رانندگي يا عبور پياده از تقاطع به هشدارهاي زرد و قرمز و سبز عمل 
نمي كرد، مهم نخواهد بود و چه كســي ديده و چه كسي شنيده است. 
در چنين مقطعي از پيشــرفت فرهنگ عمومي، خيلي از اين برخي ها 
بي خيال از همه جا و همه كس، چراغ عالئم راهنمايي ورانندگي را به 
گوجه فرنگي ها تشبيه مي كردند و به چراغ قرمز مي گفتند گوجه فرنگي 
رسيده و چراغ سبز را گوجه كال و نرسيده مي دانستند و در هر حالت 

سواره يا پياده ِهرِهر و كركري مي كردند و مي گذشتند.
يادم هســت پليس راهنمايي ورانندگي در همين شهر خودمان بارها 
و بارها همزمان با عملكرد چــراغ راهنمايي ورانندگي در چهارراه ها 
و تقاطع مســتقر مي بودند و با رنگ به رنگ شــدن چراغ سواره ها و 
پياده ها را به ايستادن يا عبور كردن مجاب مي ساختند و در مقطعي هم 
قبل از انقالب اسالمي اغلب پليس زن در همدان ملزم به راهنمايي و 
هدايت عابران و رانندگان در چهارراه ها بودند و متأسفانه اغلب مردم 
فكر مي كردند اين كار فقط براي تماشا كردن و متلك انداختن است.

امروز كه چهارراه ها و تقاطع در همدان شــلوغ تر از هر زمان ديگر 
مي باشــد، چراغ هاي راهنمايي ورانندگي هــم فعال تر از ادوار ديگر 
رنگ به رنگ مي شــوند و چشــمك مي زنند و مي ايســتانند و يا با 
احترام عبــور مي دهند. امروز مردم هم بيشــتر از هر زمان ديگر به 
عالئم راهنمايي ورانندگــي چراغ ها توجه دارنــد و انصافًا رعايت 
مي كنند. امــروز درس راهنمايي ورانندگــي و همكاري با پليس در 
مدارس ابتدايي براي دانش آموزان تدريس مي شــود و خوشبختانه 
كودكان هم مي دانند چراغ ســبز و قرمز براي چيســت. با اين حال 
و متأســفانه برخي از آن برخي ها چــه هنگامي كه عرض خيابان و 
چهارراه و تقاطع را از ســويي به ســويي پياده عبور مي كنند و چه 
هنگامــي كه با تفخر و فيس و افاده و غبغب هاي ورم كرده به چراغ 
قرمز مي رسند، پوزخندي مي زنند و رد مي شوند و جالب اينكه ديگر 
افراد پياده يا راننده منتظر در پشــت چراغ قرمز را چون موجودات 
درمانده اي مي نگرند كه از غافله جرم و بي احترامي به حقوق جامعه 
عقب مانده اند. به اينگونه برخي ها بايد گفت تازه از نابلدي به مرحله 
جرم و تخلف رســيده ايد؛ چراكه كودك تو در دبســتان با مفاهيم 
قانون و حرمت حريم ديگران آشناســت و شما دست پروده خودت 
را به تمســخر گرفته اي و غافل از آنكه در محكمه وجدان و تعقل و 

انصاف كاَرت فراتر از جرم و تخلف و بلكه ... است.
«داني كه چرا چوب را آب فرو مي نبرد/ چون شــرم دارد از فرو بردن 

پرورده خويش!»

 از ابتــداى ســال تا كنون 6 مؤسســه 
حقوقى غيرمجاز در سطح استان شناسايى 
شده كه از طريق دادگسترى با آنها برخورد 

خواهد شد.
رئيس مركز امور وكال و مشاوران حقوقى 
قــوه قضائيــه اســتان همدان گفــت: از 
آنجايى كه وكالت امرى تخصصى اســت و 
ورود افراد غيرمتخصص به اين حوزه جرم 
محسوب مى شود از اين رو به مردم توصيه 
مى شود به هيچ عنوان به مؤسسات حقوقى 
غيرمجاز اعتماد نكنند. اين مؤسسات اغلب 
توســط فارغ التحصيالن رشته حقوق ثبت 
و راه اندازى شــده كه بيشــترين كار آنها 

واسطه گرى بين مردم و وكال است.
به گزارش ايســنا،عليرضا تركســتانى، به 
ارائه برنامه هاى هفته قوه قضائيه در استان 
پرداخت و اظهار كــرد: ديدار وكال با امام 
گلزار  عطرافشــانى  و  غبارروبــى  جمعه، 
شهدا، ارائه مشاوره رايگان حقوقى توسط 
وكال در دادگسترى و ارائه مشاوره حقوقى 
رايگان توسط تمامى وكال از ساعت 17 تا 
19 روز پنجشنبه بخشى از اقدامات انجمن 

وكال در استان خواهد بود.
تركســتانى با اشاره به گزارش عملكرد سه 
ماهه نخست سال 97 توسط وكالى استان 
همدان، افزود: در بهار امسال، 34 نفر وكيل 
معاضدتى به مردم ارائه داديم و 111 وكيل 
در 111 فقره پرونده تســخيرى ورود پيدا 

كرده اند.
رئيس مركز امور وكال و مشاوران حقوقى 
قوه قضائيه اســتان همدان با بيان اينكه در 

كل اســتان به 13 هزار و 193 نفر مشاوره 
حقوقى رايگان ارائه شده است، اضافه كرد: 
60 درصد مشاوره هاى ارائه شده در حوزه 

خانواده بوده است.
تركســتانى با بيان اينكه 283 وكيل در قوه 
قضائيه استان همدان فعال هستند، تصريح 
كرد: براى نخستين بار طرح حمايت رايگان 
از كودكان بزه ديده در استان همدان توسط 

كانون وكالى همدان انجام پذيرفته است.
وى درباره مشاوره هاى ارائه شده به مردم، 
گفت: بيشــترين حجم مشــاوره در حوزه 
خانواده بوده اســت و متأسفانه آمار دقيقى 

از همسرآزارى در دســت نداريم چرا كه 
برخــى از افراد از ادامه شــكايت خود در 
اين رابطه منصــرف و برخى نيز به خاطر 
حفظ آبروى خانوادگى از ارائه شــكايت 

همسرآزارى خوددارى مى كنند.
رئيس مركز امور وكال و مشاوران حقوقى 
قوه قضائيه اســتان همدان درباره طرح سنا 
در ارائه دادرســى ها نيــز اظهار كرد: طرح 
ســنا با وجود نواقصى كــه دارد، تا كنون 
طرح موفقى بــوده و نقش زيادى در اطاله 

دادرسى داشته است.
وى خدمات ارائه شــده بــه مددجويان 

كميته امداد و بهزيستى را رايگان دانست 
به طوريكه وكالى اســتان در طول سال 
به اين افراد خدمات رايگان مشــاوره اى 
ارائه مى دهند و بيان كــرد: تا كنون هيچ 
پرونده وكالتى در ســطح اســتان باطل 
نشده اما سال گذشــته يك مورد به ثبت 

است. رسيده 
تركستانى با بيان اينكه ميانگين سنى وكالى 
استان بين 25 تا 38 سال است، تأكيد كرد: 
داشــتن فن بيان قوى، تخصص و اطالعات 
علمى فــراوان در اين حوزه از ويژگى هاى 

وكيل خوب محسوب مى شود.

تاكيد كانون وكال بر مراجعه به وكالي مورد تاييد

موسسات حقوقي نقش واسطه اي بازي مي كنند

 نياز اســت با قوت بهترى مراحل اخذ 
تأييديه هاى فنى آسانسورهاى مراكز خريد 

و اماكن عمومى استان پيگيرى شود.
معــاون امــور عمرانــى اســتاندار همــدان 
ــاء  ــازى و ارتق ــروه استانداردس در كارگ
كيفيــت كاال و خدمــات اســتان همــدان، 
ــت  ــتاندارد از اهمي ــه اس ــان اينك ــا بي ب
بايــد  و  اســت  برخــوردار  ويــژه اى 
ــى  ــدات داخل ــر تولي پوشــش بيشــترى ب
ــن  ــرد: مهمتري ــار ك ــد، اظه ــته باش داش
از  اســتفاده  و  حمايــت  در  موضــوع 
توليــدات داخلــى، جلــب نظــر مــردم و 
استانداردســازى محصــوالت و خدمــات 
داخلــى اســت و بــه عنــوان اقدامــى 
برنامه ريــزى  جهــت  در  طوالنى مــدت 
در  شــده  تعييــن  ضوابــط  اجــراى  و 
كارگروه هــا  در  بايــد  اســتاندارد  اداره 
و شــوراى فنــى بــا قــوت بيشــترى 

ــود. ــرى ش پيگي
ــى  ــه گــزارش ايســنا، محمودرضــا عراق ب
ــا آســودگى خيــال را بــه عنــوان  خريــد ب
مهمتريــن ركــن حقــوق شــهروندى اعــالم 
كــرد و افــزود: اينكــه افــراد بتواننــد 
ــدارى  ــت خري ــا كيفي ــب و ب كاالى مناس

ــد مدنظــر ســاير  ــد مهــم اســت و باي كنن
دســتگاه هاى مرتبــط در ايــن حــوزه قــرار 

ــرد. گي
ــازى و  ــه استانداردس ــاره ب ــا اش ــى ب عراق
ارائــه تأييديه هــاى فنــى بــه آسانســورهاى 
مراكــز خريــد و اماكــن عمومــى نيــز 
ــز  ــب آسانســورهاى مراك ــرد: اغل ــان ك بي
ــد  ــه تمدي ــبت ب ــهر نس ــن ش ــى اي عموم
مجوزهــاى فنــى خــود تذكــر و اخطاريــه 
ــا توجــه بــه اينكــه  دريافــت كرده انــد و ب
نمى تــوان بــا ارائــه يــك اخطــار بالفاصلــه 
نســبت بــه پلمــب آسانســور مراكــز 
ــرد،  ــدام ك ــهرى اق ــردد ش ــارى و پرت تج
ــرى  ــوت بهت ــا ق ــتر و ب ــت بيش ــاز اس ني
مراحــل اخــذ تأييديه هــاى فنــى پيگيــرى 

شــود.
وى همچنيــن شــهردارى را ملــزم بــه 
ــى  ــوان اجراي ــى ت ــتر و ارزياب ــه بيش توج
پيمانــكاران  و  بهره بــرداران  مالــى  و 
ــه  ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــهربازى ها ك ش
حــوزه  در  كــه  اخطاريه هايــى  بــه 
ــده و  ــادر ش ــهربازى ها ص ــزات ش تجهي
ــهردارى  ــاى ش ــان قرارداده ــى زم كوتاه
ــت  ــهربازى ها الزم اس ــكاران ش ــا پيمان ب

نســبت بــه افزايــش زمــان قراردادهــا 
ــان  ــوان اجرايــى آن ــه منظــور افزايــش ت ب
استانداردســازى  و  كيفيــت  ارتقــاء  در 
ــد  ــراد بتوانن ــا اف ــرد ت ــدام ك ــزات اق تجهي
فعاليــت پايدارتــرى در ايــن حــوزه داشــته 

ــند. باش
رونــد  همــدان  اســتاندار  معــاون 
ــات  ــوالت و خدم ــازى محص استانداردس
ــه  ــكارى همه جانب ــون هم ــى را مره داخل
اجرايــى  دســتگاه هاى  و  ســازمان ها 
دانســت و خاطرنشــان كــرد: افزايــش 
استانداردســازى  و  كيفيــت  ارتقــاء  و 
در  مثبتــى  تأثيــر  داخلــى  توليــدات 

دارد. بهــره ورى 
همــدان  اســتان  اســتاندارد  مديــركل 
ــه  ــرد: در زمين ــان ك ــخنانى بي ــز در س ني
توليــدى  واحدهــاى  استانداردســازى 
ــال 96 از  ــان س ــا پاي ــتان ت ــر اس انرژى ب
ــد  ــر 20 واح ــد انرژى ب ــداد 108 واح تع
كرده انــد. اخــذ  را  الزم  تأييديه هــاى 
93 ســال  از  گفــت:  مــددى  محمــد 
كــه  واحدهايــى  بــه  اطالع رســانى 
مشــمول اســتاندارد اجبــارى بوده انــد، 
شــده و واحدهايــى كــه بيــش از ســه 

ــاز خــود  ــرژى مــورد ني ــر ظرفيــت ان براب
و  شــده  معرفــى  داشــته اند،  مصــرف 
كرده انــد. دريافــت  را  الزم  تذكرهــاى 

استانداردسازى  در  شهرداري ها   
تجهيزات تفريحى همكاري نمي كنند

كل  اداره  انطبــاق  و  ارزيابــى  مديــركل 
استاندارد همدان  نيز گفت: شهردارى ها و 
سازمان ميراث فرهنگى بايد استانداردسازى 
تجهيــزات تفريحى را مدنظر قرار دهند كه 
ســازمان ميراث فرهنگى همكارى خوبى 
چندان  شــهردارى ها  متأسفانه  اما  داشــته 

همكارى نداشته اند.
گذشته  سال  كرد:  اظهار  رفعت جو  آناهيتا 
شده  نمونه بردارى  آزمون هاى  مورد   151
از كاالهــاى داخلــى مطابق اســتاندارد 
گزارش شــد كه 79 درصــد نمونه هاى 

بود. اخذشده 
كل  اداره  انطبــاق  و  ارزيابــى  مديــركل 
استاندارد همدان متذكر شد: شهردارى ها و 
سازمان ميراث فرهنگى بايد استانداردسازى 
تجهيــزات تفريحى را مدنظر قرار دهند كه 
ســازمان ميراث فرهنگى همكارى خوبى 
چندان  شــهردارى ها  متأسفانه  اما  داشــته 

همكارى نداشته اند.

معاون استاندار همدان:

مراحل اخذ تأييديه هاى فنى آسانسورهاى اماكن عمومى پيگيرى شود

 مديــر پــروژه مركــز همايش هــاي 
بين المللي و قرآني همدان از اتمام عمليات 
عمرانى ســالن اصلى اين مركز و پوشش 

گنبد آن تا شهريورماه امسال خبر داد.
حميدرضا طبى مســرور اظهار كرد:  مركز 
همايش هاى بين المللــى و قرآنى همدان 
يك پروژه ملى است ظرفيت خوبى براى 
شهردارى و شوراى شهر ايجاد كرده است.
وى با اشــاره به اينكه قسمت افتتاح شده 
بسيارى از بار اجرايى مراسم ها را بر دوش 
كشيده اســت، افزود: ظرفيت كامل تاالر 
وقتى محقق مى شود كه سالن 1500 نفرى 
افتتاح مى شود و ظرفيت خوبى را در شهر 

ايجاد مى كند.
مدير پروژه  مركز همايش هاى بين المللى 
و قرآنى همدان در گفت وگو با فارس بيان 
كــرد: براســاس تصيم گيرى هاى صورت 
گرفته در شــهردارى قرار نيست پوشش 

گنبــد اصلى اتفاق بيفتد و ســقف دومى 
ايجاد شود تا از سالن اصلى حفاظت كند.

وى با اشــاره بــه اينكه با ســه مجموعه 
مشــاور وارد مذاكره شديم، تصريح كرد: 
يكى از اين مراكز، قــرارگاه خاتم بود كه 
طــرح كامپوزيت را پيشــنهاد دادند ولى 

ســه ماه پس از مذاكره اعالم كردند امكان 
حضور در پروژه هاى شهرى و اجراى آنها 

را ندارند.
طبى مســرور بيان كرد: شــركت ديگرى 
اجراى ســقف كامپوزيت به صورت دال 
را پيشــنهاد داد كه وعده اجراى چهار ماه 

نيز ارائه شد.
وى با اشــاره به اينكه با شــركتى براى 
طراحى و اجراى داخل سالن نيز انجام 
شــد، تصريح كرد: تخريب بخشــى از 
ســن نيز در دســتور كار قرار گرفت تا 
بتوان ســن بزرگ ترى براى اين سالن 

كرد. ايجاد 
مدير پــروژه مركز همايش هاى بين المللى 
و قرآنى همــدان با اعالم اينكــه برآورد 
هزينه ســن نيز 100 ميليون تومان است، 
تصريح كرد: اگر مشــكلى نداشته باشيم 
تا شــهريورماه و اجالس گردشگرى اين 

پروژه به اتمام مى رسد.
وى بــا اعالم اينكه عمليــات اجرايى در 
دست انجام است و نمى خواهيم زمان را از 
دست بدهيم، گفت: 3 ميليارد تومان حجم 
هزينه اى اســت كه براى اجراى ســقف 

پيش بينى شده است.

تداوم گرما در همدان  
 كارشناس پيش بينى اداره كل هواشناسى استان همدان از تدوام 

گرماى هوا در استان خبر داد.
محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه آسمان 
استان صاف تا كمى ابرى همراه با گاهى وزش باد است، افزود: در 
بعدازظهرها احتمال افزايش موقت سرعت باد دور از انتظار نيست.

وى با اشــاره به حاكم بودن غبار بر آســمان استان طى روزهاى 
گذشته گفت: اكنون وضعيت هوا به حالت عادى بازگشته و غبار 

هوا بسيار كاهش يافته است.

تكميل طرح هاى نيمه تمام اولويت 
شهردارى همدان است

  رئيس شوراى اسالمى شهر همدان با تاكيد بر تسريع در روند 
اجرا و تكميل طرح هاى عمرانى نيمه تمام گفت: اولويت شورا و 

شهردارى همدان تكميل اين طرح ها است.
به گزارش ايرنا ابراهيم مولوى در جمع اعضاى شــوراى اسالمى 
شهر و خبرنگاران گفت: احداث طرح هاى عمرانى جديد ممنوع 
شده و اولويت كار بايد تكميل طرح هاى نيمه كاره باشد تا از اين 
طريق ســرمايه هاى راكد بهره  بردارى شود و شهر رونق جديد و 
جدى بگيرد. وى اضافه كرد: اختصاص اعتبارات اســتانى و ملى 
براى اجراى برخى از طر حهاى عمرانى از جمله پل ســردار شهيد 
همدانى ضرورى است و در اين باره نيازمند پيگيرى مديريت ارشد 

استان و نمايندگان مجلس هستيم.
مولوى با تاكيد بــر ضرورت رعايت زمانبندى احداث طرح هاى 
عمرانى شــهر همدان افزود: با توجه بــه اينكه احداث طرح ها و 
عمليات عمرانى در برخى از معابر ســبب كندى عبور و مرور و 
ركود سرمايه شده، بايد اين طرح ها به سرعت و بر اساس برنامه 

زمانبندى پيش برود.

مدير پروژه مركز همايش هاي بين المللي و قرآني همدان:

سالن اصلى تاالر قرآن تا شهريورماه آماده مى شود
جوابيه

 احتراماً پيرو انتخاب تيتر "فقط 10 درصد اعتبارات اســتان جذب 
شــده اســت" به نقل از معاون امور اقتصادي و توســعه منابع انساني 
استانداري همدان در جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان مالير در شماره 
3225 آن روزنامه در تاريخ 1397/04/06 به اطالع مي رساند همانطور 
كه در متن خبر آمده اســت: معاون استاندار خواستار جذب اعتبارات 
ملي از سوي مديران شد و عنوان كرد كه معموالً 90 درصد اعتبارات در 
تهران و وزارتخانه ها و ســازمان هاي مركز است و معموالً مديران فعال 
بايد سعي كنند درصد بيشتري از اعتبارات ملي را جذب كنند و استنباط 
اينكه 10 درصد اعتبارات اســتان جذب شده است، تيتري غيرمنصفانه 
و غيرواقعــي بوده و به طور مثال در بحث ســفر رئيس جمهور محترم 
به اســتان از اعتبارات مصوب 126 درصد تحقق پيدا كرد و 30 پروژه 
باالتر از اعتبار مصوب تخصيص داشــته اند لذا ضمن چاپ اين جوابيه 
در اولين شــماره آن روزنامه، پيشنهاد مي گردد در درج و انتشار اخبار 
دقت بيشتري صورت گيرد تا نگاه مردم و مديران نسبت به رسانه ها كه 
مي توانند در توسعه اســتان نقش اساسي داشته باشند، با بعضي از اين 

اقدامات خدشه دار نشود.
* اسدا... رباني مهر
 مديركل روابط عمومي و اطالع رساني
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سومين كمپ بانوان استان همدان افتتاح شد
 سومين كمپ بانوان استان، مركز مشاوره اعتياد و نمايشگاه دائمي مبارزه با موادمخدر 

در مالير افتتاح شد.
معاون سياسى، اجتماعى فرماندارى شهرستان مالير با بيان اينكه شهرستان مالير در كشور 
به  عنوان پايلوت طرح كرامت شــناخته  شده است و در اين زمينه فعاليت هاي خوبي را 
انجام داده ايم، افزود: آمار و ارقام نشان مي دهد تأثيرات بسزايي در زمينه مبارزه، درمان و 

آگاهي بخشي به اقشار مختلف مردم صورت گرفته است.
سعيد كتابي در گفت وگو با ايسنا اضافه كرد: مبارزه همه  جانبه با اعتياد هماهنگي گسترده 
دســتگاه هاي مختلف اداري و حضور پرشــور مردمي را مي طلبد و به طور قطع بدون 

حضور مردم اين كار به نتيجه نخواهد رسيد.
وى با اشــاره به اينكه ريشه بسياري از آسيب هاي اجتماعي موادمخدر است، اظهار كرد: 
بايد در دو حوزه مقابله و انجام كارهاي فرهنگي بيشتر از گذشته كار كرد و در اين زمينه 

ائمه جمعه و جماعات، فرهنگيان، هنرمندان، ورزشكاران و ... نيز بايد پاي  كار باشند.
كتابى با بيان اينكه در عصر حاضر بالي خانمان  ســوز اعتياد، يكي از حيله  هاي دشــمن 
براي زمين گير كردن جوانان و خانواده هاى ما است، ادامه داد: غالبا جواناني كه با مساجد 
و كارهاي معنــوي ارتباط گرفته  اند، درگير موادمخدر و آســيب هاي مختلف اجتماعي 
نمي  شوند.وى با اشاره به اينكه بايد كمپ هاى موجود تقويت و توسعه يابند، خاطرنشان 
كرد: بايد بتوانيم براي كساني كه موادمخدر را كنار گذاشته و به آغوش خانواده و جامعه 

بازگشته اند، اشتغالزايى كنيم تا جامعه پذيراي آنها باشد.
معاون فرماندار مالير با بيان اينكه يكي از اولويت هاي اصلي ما در كشور كه مقام معظم 
رهبري بر آن تأكيد بســيار دارند، مبارزه با موادمخــدر و انجام كارهاي فرهنگي در اين 
زمينه اســت، گفت: حدود 80 درصد از علل گرايش به موادمخدر، عدم آگاهي و اطالع 
شخص و خانواده ها است كه با اطالع رســاني  هايي از طرق مختلف طى سال هاى اخير 

اين درصد كمتر شده است.
وى  يادآور شد: شهرستان مالير در بسيار از زمينه  ها در سطح استان همدان منحصربفرد 
است و بايد بتوانيم از همه اين ظرفيت  ها به ويژه توان باالى خيرين و كارشناسان فرهنگى 

موجود در جهت كاهش آسيب  هاي اجتماعي استفاده كنيم.

خبـر

ديدار فرماندار كبودراهنگ 
با رئيس دادگستري و دادستان

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: به مناســبت هفته قوه قضاييه 
فرماندار كبودراهنگ با رئيس دادگســتري و دادســتان شهرســتان 

كبودراهنگ ديدار كرد.
فرمانــدار كبودراهنگ در اين ديدار ضمن تبريك هفته قوه قضاييه به 
مسئوالن دستگاه هاي قضايي شهرستان و با گراميداشت ياد و خاطره 
شهيد بهشــتي و ياران باوفايش افزود: هفته قوه قضاييه فرصتي براي 
تكريم تالش خالصانه قشــر خدوم و متعهد در دستگاه قضا و بويژه 
تجليل و پاسداشــت ياد و خاطره مجاهد نســتوه، شهيد مظلوم دكتر 

بهشتي و شهيدان واالمقام اين عرصه مي باشد.
حجت ا... مهدوي افزود: دستگاه اجرايي همراه با دستگاه قضايي و با 
وحدت و همدلي كه بين اعضاي شــوراي تأمين در شهرستان حاكم 
است، در راستاي ايجاد امنيت و كاهش جرايم و آسيب هاي اجتماعي 

تالش مي نمايد.

همدان پيشگام در سازندگي مناطق
 زلزله زده كرمانشاه 

 بســيج سازندگي سپاه استان همدان در بين 12 استان كشور اولين 
استاني است كه واحدهاي ساخته شده را در مناطق زلزله زده كرمانشاه 

تحويل خانواده ها مي دهد.
با توجه به قرار داشــتن قرارگاه تاكتيكي شــهيد همدانى در شهر 
ازگله كرمانشاه همداني ها نخستين كساني بودند كه به كمك مردم 
زلزله زده شــتافتند و وظيفه كمك رســاني به 310 روستاي شهر 
ازگله به بســيج ســازندگي همدان محول شــد كه نيروها پس از 
توزيع اقــالم ضروري و مورد نياز خانواده هــا ، با كمك قرارگاه 
خاتم االنبياء (ص) همدان 274 واحد كانكس مسكوني و بهداشتي 

در روستاهاي هدف مستقر كردند.
مســئول بسيج ســازندگي ســپاه انصارالحســين(ع) ضمن تشريح 
فعاليت هاي ســپاه همدان در مناطق زلزله زده اشــاره كرد به حضور 
پررنگ همداني ها در روزهاي  اوليه  وقوع زلزله 23 آبان 96 كرمانشاه 
وگفت: بســيج سازندگي همدان وظيفه كمك رساني به 310 روستاي 
شهر ازگله را بر عهده گرفت و عالوه بر توزيع اقالم ضروري اقدام به 

جمع آوري اطالعات اوليه روستاها كرد.
شهرام صادقي  همدان در گفتگو با همدان پيام از آواربرداري در فصل 
زمســتان گفت و از قول مســاعدت خيرين همچنين مسئولين استان 

همدان كه امروزه همه آنها محقق شده است. 
وي اســتقرار 284 كانكس مسكوني و بهداشــتي با كمك خيرين و 
قــرارگاه  خاتم االنبياء همدان را از ديگر كمك هاي ســپاه همدان در 
روســتاهاي هدف برشمردو افزود: با توجه به اينكه شهر ازگله منطقه 
هدف بسيج ســازندگي همدان بود با اتمام اســتقرار اسكان  موقت 
كارســاخت  400 واحد مورد نياز در منطقه زلزله زده كرمانشــاه به 
بسيج سازندگي كشــور محول شد كه 5 واحد از آنهادر اختيار بسيج 

سازندگى همدان قرار گرفت .
صادقي از كلنگ زني واحدهاي مسكوني در دهم اسفند ماه سال گذشته 
گفت و افزود: با حضور سردار مجيدي فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) 
همدان و امام جمعه شــهر ازگله  كلنگ  واحد ها به زمين زده شد و 

كار با جديت تمام استارت خورد. 
و به دليل فعاليت همه نيروهاي ســپاه استان همدان، بسيج سازندگي 
همچنين حمايت خيرين و كار جهادي مردمي باعث شــد در مدت 3
ماه ســاخت اين واحدها زودتر و مجهز تز از توافق هاي انجام شــده 

صورت پذيرد.

پيش بينى توليد 65 هزار تن گندم در فامنين
 مدير جهادكشاورزى شهرستان فامنين با بيان اينكه 35 هزار و 900

هكتار از مزارع اين شهرستان زيركشت گندم قرار گرفته است، گفت: 
پيش بينى مى شود امسال 65 هزار تن گندم در اين شهرستان توليد شود 
اين در حاليست كه سال گذشــته 43 هزار تن گندم از مزارع فامنين 

برداشت شد.
به گزارش ايســنا، ، جعفر كاويانى دلشاد در جمع خبرنگاران، با اشاره 
به اينكه سال گذشته 17 هزار تن گندم توسط عامالن خريدارى شد، 
تصريح كرد: امسال 3 مركز خريد گندم در شهرستان درنظر گرفته شده 

است كه پيش بينى مى شود 17 هزار تن گندم خريدارى شود.
وى از مبارزه با سن غالت در 14 هزار هكتار از مزارع اين شهرستان 
خبر داد و افزود: در سالجارى به علت بارندگى مبارزه با سن مادر در 
7485 هكتار از مزارع و مبارزه با پوره ســن در 6156 هكتار از مزارع 

اين شهرستان انجام گرفت.
كاويانى دلشــاد با بيان اينكه شهرســتان فامنين 4,4 درصد از ارزش 
توليدات اســتان را به خود اختصاص داده اســت و با اشاره به اينكه 
اين شهرستان 6415 بهره بردار كشاورزى دارد، يادآور شد: امسال براى 
نخستين بار 125 هكتار نخود انتظارى در شهرستان فامنين كشت شده 
است كه برآور مى شود 240 تن محصول از اين سطح برداشت شود.

مدير جهادكشــاورزى شهرستان فامنين افزود: همچنين در سالجارى 
175 هكتار كلزا در اين شهرستان كشت شده است و پيش بينى مى شود 

350 تن محصول توليد شود.
وى از افزايش ســطح زيركشــت زعفران در اين شهرستان خبر داد 
و گفت: ســطح زيركشــت زعفران در فامنين 1,5 هكتار بود كه در 
حال حاضر به 8 هكتار رسيده است. كاويانى دلشاد با اشاره به كاهش 
ســطح زيركشــت محصوالت پرآب بر به ويژه چغندرقند و هندوانه، 
اظهار كرد: امسال سطح زيركشــت چغندرقند از 700 هكتار به 300
هكتار رسيده است. مدير جهادكشاورزى شهرستان فامنين خاطرنشان 
كرد: همچنين در سال گذشــته 1,3 هكتار كشت نشائى ريشه لخت 
چغندرقند در شهرســتان فامنين انجام شــده و 55 تن محصول از آن 

برداشت شده است.

ثبت ركورد  توليد برق 
در نيروگاه شهيد مفتح

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: نيروگاه شهيد مفتح همدان در 
خردادماه امسال براي نخســتين بار در تاريخ نيروگاه به ركورد توليد 
باالي 700 هزار مگاوات ســاعت با ضريب بار توليد باالي 94 درصد 

رسيد.
به گزارش معاون مهندســي و برنامه ريزي شركت مديريت توليد برق 
شــهيد مفتح همدان در خردادماه بدون هيچگونه خروجي اضطراري 
توليد 700 هزار و 863 مگاوات را به ثبت ســاند. اين در حالي است 
كه نيروگاه شهيد مفتح بخش اعظمي از آب مصرفي خود را از پساب 

تصفيه شده شهر همدان تأمين مي كند.
گفتني اســت پيش از اين باالترين رقم ركوردبرق در نيرگاه شــهيد 
مفتح مربوط به مردادماه ســال 96 به ميزان 671 هزار و 409 مگاوات 

ساعت بوده است.

يك دستگاه دياليز به بيمارستان 
كبودرآهنگ اهدا شد

 يك دستگاه دياليز توسط اداره كل اوقاف و امور خيريه اين استان 
به بيمارستان امام رضا (ع) كبودرآهنگ اهدا شد.

مدير شبكه بهداشــت و درمان كبودرآهنگ با بيان اينكه مركز دياليز 
بيمارستان امام رضا (ع) كبودرآهنگ كه توسط يك خير احداث شده 
داراى 9 دســتگاه دياليز است اظهار داشــت: 710 ميليون ريال براى 

خريد اين دستگاه دياليز هزينه شده است. 
حســن بهرامى در گفت و گو با ايرنا اضافه كرد: ســه دستگاه از اين 
تعداد به علت اســتفاده بيش از استاندارد فرسوده شده و هنگام انجام 
عمليات همو دياليز، به علت قطع و وصل هاى مكرر دستگاه بيمار و 

پرستار دچار مشكل مى شوند.
بهرامى ابراز اميدوارى كرد: خيران نيك انديش و نهادهاى امدادى براى 
خريد اين ســه دســتگاه به منظور خدمات رسانى به بيماران دياليزى 

كبودرآهنگ همت كنند.
وى گفت: شمار بيماران دياليزى كبودرآهنگ در حال افزايش بوده و 

در حال حاضر 46 بيمار دياليزى در اين شهرستان زندگى مى كنند.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان كبودرآهنگ افزود: هزينه هر نوبت 
دياليز 2 ميليون و 500 هزار ريال برآورد شــده در حاليكه اين فرايند 
براى بيماران دياليزى رايگان است با اين وجود خانواده اين بيماران با 

مشكل تامين هزينه كرايه تردد به بيمارستان مواجه هستند.
بهرامى ادامه داد: طبق نظر پزشك يك بيمار دياليزى بايد هفته اى سه 

نوبت و در هر نوبت سه يا چهار ساعت دياليز شود.

فرماندار تويسركان: 
مراقبت از اراضى طبيعى تويسركان

 نياز به همراهى مردم دارد
 شهرســتان تويســركان با دارا بودن 88 هزار هكتار عرصه منابع 
طبيعى، براى محافظت در مقابل تخريب، آتش سوزى ، سودجوعى و...

نياز به همراهى وكمك همه مردم و مسئوالن دارد.
فرماندار تويسركان در جمع اعضاى  سمن ها وسازمانهاى غير دولتى 
ومردمى كه در ســالن هالل احمر گرد آمده بودند با اشــاره به اينكه 
حفاظت از عرصه هاى منابع طبيعى بايد به يك فرهنگ عمومى تبديل  
شــود گفت:حفاظت ازاين منابع تجديد ناپذير مشــاركت عمومى را 
مى طلبد ودولت بــه تنهايى در مقابل با آســيب هاى كه اين منابع را 

تهديد مى كنند نمى تواند مقابله نمايد .
حبيب موميوند با اشــاره به وسعت88 هزار هكتارى منابع طبيعى در 
شهرستان گفت: حفاظت ازاين منابع بعنوان يك ثروت عمومى وظيفه 
همگانى اســت ودر مقابله با آتش ســوزى هاى وخطرات عالوه بر 

استفاده از همه ظرفيت هاى دولتى مشاركت آحاد مردم را مى طلبد.
فرماندار تويســركان  با اشاره به كاهش 26 درصدى بارش نسبت به 
سال گذشته گفت: استفاده بهينه ودرست ومنطقى از منابع وحفاظت از 
آنها از محورهاى مهم توسعه يافتگى است كه رسانه ها وسمن ها نقش 

مهمى را دراين خصوص ايفا مى نمايند .
وى دربحث انرژى هاى پاك از اتمام گاز رســانى به همه روســتاها 
ونواحى شهرى شهرســتان در سال جارى خبر داد وگفت:  براى احيا 
وحفظ منابع آب 17 رشــته قنات در 17 روستاى شهرستان اليبروبى 

شده است.

پيش بينى برداشت 70هزار تن گندم 
در نهاوند

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيام:فرماندار نهاوند از پيش بينى 6 مركز 
براى خريد گندم تضمينى كشاورزان نهاوندى خبر داد و گفت: خريد 
تضمينى گندم از هفته آينده شــروع مى شــود كه گندم كشاورزان با 
قيمت تضمينى على الحساب هر كيلو يك هزار و 300 تومان خريدارى 

مى شود.
مراد ناصرى 3 مركز خريد دولتى گندم  شامل: كوثرخزل ، آردنهاوند 
و انبار غله و3 مركز موقت وابســته به تعاونى روستايى را مجموعا با 
ظرفيت 75 هــزار تن آماده خريد وتحويل گندم كشــاورزان و بهره 

برداران شهرستان اعالم كرد.
ناصــرى گفت: كارخانه آرد نهاوند به عنــوان بزرگترين مركز خريد 
گندم در شهرســتان  با ظرفيت خريد 50 هزار تن است و بيشترين و 
بزرگترين ظرفيت ذخيره گندم در شهرســتان نهاوند است، بطوريكه 
بيش از 90 درصد از گندم شهرستان در سيلوهاى كارخانه آرد نهاوند 

ذخيره مى شود. 
و بــا توجه به اينكه بيش از20 هزار هكتار از اراضى شهرســتان زير 
كشــت گندم بوده است، پيش بينى مى شود بيش از70هزار تن گندم 

برداشت شود.

 امام جمعه نهاوند دم از مشكالتى زد كه 
موجبات نارضايتى عموم مردم شــده است 
به طوريكه ماجراى دســته گل شهردارى و 
مالكان ســرگردان و آواره چندين مغازه در 

شهر نهاوند يكى از اين موارد بود.
به گزارش ايسنا ، حجت االسالم والمسلمين 
عباســعلى مغيثى در جلسه شوراى فرهنگ 
عمومى شهرســتان نهاوند كه با دستور كار 
ارائه گزارش 5 ساله و ارائه طرح چگونگى 
بومى سازى شعار سال و سخنان مقام معظم 
رهبرى برگزار شــد، اظهار كرد: پيشــرفت 
فرهنگ عمومى از محورى ترين اهداف اين 
شهرستان است و با وجود اهميت موضوع 
بايد ماهانه اين جلسه برگزار شود اما حدود 
ســه ماه برگزار نشده است، به نظر مى رسد 
شــوراى فرهنگ عمومى چــون ضمانت 

اجرايى ندارد، براى اعضــا بى ارزش تلقى 
مى شود.

وى ضمن انتقاد از گزارش عملكرد يكى از 
مديران تصريح كرد: جلسه شوراى فرهنگ 
عمومى جاى گزارش عملكرد نيست و بايد 
مطالب مهمتر كه معضــل جامعه از جمله 

شهرستان هستند، مطرح شود.
مغيثى ادامــه داد: امروز مشــكل عمده ما 
مســائل اخالقى اســت، سســتى عفاف و 
حجاب كه يكى از معضالت فرهنگى است 
در  نهاوند با وجود اينكه شهرستان كوچكى 

است، بيداد مى كند.
وى افزود: در نهاوند مشكالتى وجود دارد 
كه موجــب نارضايتى عموم مردم شــده، 
چندين سال پيش شهردارى نهاوند تعدادى 
مغازه به مردم فروخت اما اكنون مالكان 70

مغازه بلوار امام حسين(ع) سرگردان و آوره 
هستند و هيچ مديرى براى حل مشكل آنان 

تدابيرى نينديشيده است.
امام جمعه ضمن تأكيد بــر اقامه نماز اول 
وقت در ادارات خاطرنشــان كرد: اعضاى 
شوراى فرهنگ عمومى بايد در ترويج نماز 
و عفــاف و حجاب تالش كننــد و وظيفه 
ديگر شــوراى فرهنگ عمومى بزرگداشت 
ياد و خاطره شهداســت كه در حال حاضر 
توطئه دشمن در بحث اقتصادى است و ما 

بايد مقابل اين توطئه دشمن را بگيريم.
مراد ناصرى، فرماندار شهرستان نهاوند نيز با 
بيان اينكه از اين پس هر مطلبى امام جمعه 
نهاوند بــه عنوان رئيس شــوراى فرهنگى 
عمومى مطــرح كند، انجام خواهد شــد، 
گفت: مصوبات شوراى فرهنگ عمومى از 

اين به بعد اجرايى مى شــود و اولويت اول 
و ضرورى آن كارهاى فرهنگى خواهد بود.

رئيس شوراى اسالمى شهر نهاوند نيز درباره 
آخرين اقدامات انجام شــده بــراى تعيين 
تكليف مغازه هاى نيمه تمام روبروى ترمينال 
قديم گفــت: اين اقدام در ســال 83 انجام 
شده و اشتباه هم بوده چرا كه شهردارى در 
زمينى بنا ايجاد كــرده كه مالك آن نبوده و 
اين زمين ها متعلق به اداره راه و شهر سازى 

است.
عبدالعلــى ملكــى اظهار كرد: بــراى حل 
مشكالت مالكان مغازه ها جلسه اى با رئيس 
اداره راه و شهرســازى شهرســتان برگزار 
و مقرر شــد قطعه اى كه ايــن مغازه ها در 
آن احداث شــده است، توســط شهردارى 

خريدارى سپس به مالكان واگذار شود.

مردم به متعمدين 
محلى اعتماد دارند  
 پروين ســليمى - خبرنــگار همدان 
پيام:اعضاى معتمدين كار آمد وواليتمدار 
محلى همدن  در كنار مســئولين شــهر  
پيگير خواســته هاى مردم هستند. مجمع 
محلي  كارآمد  و  واليتمــدار  معتمديــن 
شهرســتان  همدان  نزديك به 10  سال 
پيش كار خود را شــروع كرده و اعضاي 
اين مجمــع بدون هيچ چشم داشــتي از 
نهادهــاي دولتــي خدمت بــه  مردم را 
سرلوحه كار خود قرار داده اند و هميشه 
در كنار مــردم  و هماهنــگ  با مديران 
شهر همدان مشكالت مردم به خصوص 

حاشيه  شهر را  پيگيري  مى كنند .
دبير مجمــع معتمدين كارآمد و واليتمدار 

اســتان همدان از پيگيري هاي مشــكالت 
مردم شــهر همدان ســخن گفت و افزود: 
اعضاي ايــن مجمع نزديك به 10 ســال 
اســت كه به طور جدي كار خود را شروع 

كرده اند.
مراد مســتقيمي در گفت وگو با همدان پيام 
حل مشكل آب، برق و گاز 3 هزار خانواده 
در حاشيه شهر را از جمله كارهاي اعضاي 
اين مجمع بيان كــرد و گفت: اين افراد به 
دليل ساخت و ســاز غيرمجاز از امتيازات 
آب، برق و گاز محروم بودند كه با پيگيري 
نمايندگان  همــكاري  و  مجمــع  اعضاي 
مجلس همچنين مديران شهرستان همدان 

اين كمبودها رفع شد.
وي مراحل حل مشــكالت را اينگونه بيان 
كرد: در ســال 84 دستور بازنگري شهري 
همدان صادر شــد و پس از ايجاد كمر بند 
ســبز و دادن امتيازات ذكر شــده، به مردم 

حاشيه شهر مقرر شــد هيچ گونه ساخت 
و سازى در  خارج از كمربند سبز صورت 
نگيرد و افراى كه از اين قانون تخدى كنند 

از امتيازات شهرى محروم مى شوند .
مســتقيمي از مطالبات مردم مناطق حصار 
امام، علي آباد و اسالمشــهر سخن گفت و 
افزود: در حال حاضــر پيگير 39 مورد از 
درخواســت هاي مردم اين مناطق و ديگر 

محله هاي سطح شهر هستيم.
وي از جملــه مطالبات مردم را شــفافيت 
عملكرد و مصوبــات مديران و نمايندگان 
دانســت و افــزود: در كنــار اين موضوع 
مــردم خواســتار برخورد جدي بــا افراد 
نفوذي هســتند و شــفافيت قراردادهاي 
چند ميلياردي ســاخت و سازهاي شهري 
برايشان اهميت دارد. همچنين مي خواهند 
روشن شود تخفيفات پرونده هاي موردي 

بر چه اساسي است.

واليتمدار  محلي  معتمديــن  مجمع  دبير 
شــهر همدان همچنين ديگر درخواست 
مردم از شــهرداري و شــوراي شــهر 
همــدان را ديواركشــي و زيباســازي 
حريم رودخانه اسالمشهر و حصار امام 
بيان كرد و افزود: تســريح و ســاخت 
مجتمع  ســاخت  و  سبزي كاري  شهرك 
امــام علــي(ع) همچنين معبر گشــايي 
خيابان مســجد امام حســن مجتبي(ع) 
و اصــالح دور برگردان بلوار ســردار 
همدانــي از جملــه دغدغه هــاي مردم 
اســت كه ما اين موارد را پيگير هستيم.

از  فاضــالب  جمــع آوري  مســتقيمى  
رودخانه هــاي حاشــيه شــهر، تكميــل 
گازرســاني واحدهاي فاقد انشــعابات و 
چندين مشكل خدمات شهري را از جمله 
مواردي دانست كه در حال حاضر  اعضاي 

مجمع به آنها رسيدگي مي كنند.

 نهاوند - معصومه كمالوند- خبرنگار 
همدان پيام: به مناسبت هفته قوه قضائيه، 
بزرگداشــت ياد و خاطره شهداى هفت 
تير سال 1360 و شهيد حيدرى در نهاوند 

برگزار مى شود.
فرماندار نهاوند با بيــان اينكه نهاوند در 
گذشته مهد تربيت شخصيت هاى گران قدر 
بوده است، افزود: شخصيت تربيتى شهيد 
آيت اله حيدرى نمونــه و الگوى جوانان 

نهاوندى است.
مراد ناصرى گفت: عالقه شديد اين شهيد 
گران قدر به بحث، تحقيــق و مطالعه به 
حدى بوده اســت كه لحظه اى از بحث و 
تفحص غافل نبوده است و جوانان ما نيز 

بايد از چنين شخصيتى الگوپذيرى كنند.
وى  افزود: انفجــار بمب در دفتر حزب 
جمهورى اســالمى در ســال 60 توسط 
منافقين، منجر به شهادت 72 نفر از اعضاى 
اين حزب شــد كه شهيد آيت اهللا حيدرى 

يكى از اين شهدا بود.
ناصرى تصريــح كرد: شــهيد آيت آله 
محمدعلى حيدرى تنها شهيد 7 تير استان 
همدان  اســت كه در  فاجعه تروريستى 
7 تير در دفتر حزب جمهورى اســالمى 
به شهادت رســيد، بر همين اساس آئين 
گراميداشت اين شــهيد، روز پنجشنبه با 
مشاور  ســليمى  االسالم  حجت  حضور 
رئيس قوه قضائيه و رئيس دادگاه صالحيت 
ساعت  حيدرى  شهيد  حسينيه  در  قضات 

11و 30دقيقه صبح برگزار خواهد شد.
 شهيد ايثار 

اين حادثه 6 روز پــس از عزل بنى صدر از 
رياســت جمهورى صورت گرفــت. 3 روز 
قبل از وقوع اين حادثه، محمدجواد قديرى، 
عضو كادر مركزى ســازمان منافقين خلق و 
طراح اصلى انفجار مســجد ابوذر كه در آن 
آيت ا... خامنه اى، امام جمعه وقت تهران (مقام 
معظم رهبرى) مورد سوء قصد قرار گرفت، 
به دوســتان خود با اطمينان خبر داده بود كه 

«روز هفتم تير» كار يكسره خواهد شد.
روزنامه كيهان فرداى آن روز در گزارشــى 

نوشــت: «حدود ساعت 21 ديشب 2 بمب 
بســيار قوى در محل دفتــر مركزى حزب 
جمهورى اســالمى منفجر شــد كه بر اثر 
شدت انفجار قسمت هايى از ساختمان فرو 
ريخت و موجب شهادت ده ها تن از مقامات 
مملكتــى و نماينــدگان مــردم در مجلس 

شوراى اسالمى و چند تن از وزرا گرديد.»
آيت الــه محمد حيــدرى ســال 1315 در 
خانواده عالم و مبــارز مرحوم آيت اله حاج 
شيخ محمدولى حيدرى در قم پاى به عرصه 
وجود نهاد دوران كودكي قرآن كريم را نزد 
پدر آموخت و پس ازگذراندن مقطع ابتدايي 
در سن 12 سالگي وارد حوزه علميه قم شد.

 مأموريتى كه كنسل شد
چند ماه پيش از حادثه دفتر حزب و شهادت 

72 تن، سال 1352 به پيشنهاد دكتر بهشتى 
قرار بود شــهيد حيدرى به عنوان (جانشين 
شــهيد بهشــتى در آن مركز) براى هدايت 
دانشجويان و مســلمانان هامبورگ به مركز 

اسالمى هامبورگ آلمان به مأموريت برود.
بليت ســفر هم رزرو شــده بود اما پس از 
تماس شــهيد حيدرى با پدرش در نهاوند، 
اين ســفر با مخالفت وى همراه شــد ودر 
نهايت شــهيد نيز از رفتن به آلمان منصرف 

شد!
 شهيد حيدرى و  گروه ابوذر

شــهيد حيدري با گروه انقالبي ابوذر كه با 
هدايت و رهبرى شــهيد محمد طالبيان "آقا 
معلم"، اداره مي شــد قبــل و بعد از انقالب 

همكاري و از آنان حمايت مي كرد.

 پايين كشــيدن مجسمه شاه با 
هدايت شهيد حيدري

 براي نخستين بار در كشور، مجسمه شاه را 
از ميدان پهلوي وقت (ابوذر) در مركز شهر 
پايين كشيدند و سبب خشم  رژيم شاه شد.

 نخستين امام جمعه
نخستين نماز جمعه نهاوند به امامت شهيد 
حيدرى حضرت امام خميني(ره) در مرداد 
ماه سال 58،برگزار و شهيد حيدري به عنوان 

امام جمعه نهاوند انتخاب شد.
 سرانجام ايثار

پيكر پاك و مطهر شهيد آيت ا... حيدري پس 
از تشييع در تهران بنا به فرمان امام خميني به 
نهاوند انتقال داده شد و در جوار مرقد پدر 
بزرگوارش در حسينيه شهيد حيدرى (قبل از 
انقالب اين حسينيه به نام "حسينيه جوانان"
نام داشــت كه مركز مبارزات و فرماندهى 

شهيد حيدرى بود) به خاك سپرده شد.
 عامل فاجعه هفتم تير

عامــل انفجــار هفتم تيــر، فردى بــه نام 
برق  رشته  دانشــجوى  كالهى،  محمد رضا 
دانشــگاه علــم و صنعت بود كــه پس از 
پيروزى انقالب به ســازمان مجاهدين خلق 
پيوست و با حفظ اين عضويت، ابتدا پاسدار 
كميته انقالب اســالمى خيابان پاستور شد 
و بعــد با هدايت ســازمان، به داخل حزب 
جمهــورى اســالمى راه پيدا كــرد. او در 
حزب ارتقا يافت و مســئول دعوت ها براى 
كنفرانس ها و ميزگرد ها و جلســات شــد. 

ضمن آنكه مسئول حفاظت حزب نيز شد.
او بمب را با كيف دستى خود به داخل جلسه 
حزب جمهورى اســالمى واقع در نزديكى 
چهارراه سرچشمه تهران انتقال داد و دقايقى 
قبل از انفجار، از ساختمان حزب خارج شد. 
پس از انفجار نيز مدتى در منزل يكى از اعضاى 
سازمان متبوع خود مخفى شد و نهايتاً از طريق 
مرزهاى غربى كشور به عراق فرار كرد. او در 
عراق با يكى از اعضاى ســازمان ازدواج كرد. 
اما در 1370 در فهرســت اعضاى «مسأله دار» 
سازمان قرار گرفت، در 1372 از سازمان جدا 

شد و در1373 از عراق رهسپار آلمان شد.

فرماندار نهاوند خبر داد:

يادواره تنها شهيد 7تير استان 
با حضور مشاور قوه قضائيه

ماجراى دسته گل شهردارى و مالكان سرگردان
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ايران و جهان

آگهي ابالغ اجراييه
بدين وســيله به آقاي محمد سلگي فرزند كرم خدا تاريخ تولد 1346/02/10 به شماره 
99 صادره از نهاوند، ســاكن نهاوند، شهرك شــهيد حيدري، بلوك 5،  شناســنامه 
5 ابالغ مي شود كه بانك كشــاورزي جهت وصول طلب خود طي پرونده كالسه  قطعه 
9600186 عليه شــما اجراييه صادر نموده كه طبق گزارش مورخ 1396/11/26 مأمور، 
محل اقامت شــما به شــرح متن سند شــناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاي بستانكار 
18 آيين نامه اجــرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبــه در يكي از روزنامه هاي  طبق ماده 
10 روز نسبت به پرداخت  كثيراالنتشــار محلي آگهي مي شــود و چنانچه ظرف مدت 
بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهــي ديگري عمليات اجرايي 

شد.  خواهد  تعقيب  شما  عليه  مقررات  طبق 
(م الف 67)

محمدعلي جليلوندـ  مسئول واحد اجراي اسناد رسمي نهاوند

براى رسيدگى به مشكالت اقتصادى مردم
 نشست قواى ســه گانه يكشنبه آينده در مجلس شــوراى اسالمى برگزار 

مى شود.
به گزارش فارس، نشســت قواى ســه گانه يكشــنبه آينده در مجلس شوراى 

اسالمى برگزار مى شود.
قرار است در اين نشست حســن روحانى رئيس جمهور، على الريجانى 
رئيــس مجلس، آيت اهللا صــادق الريجانى رئيس قــوه قضائيه به همراه 
معــاون اول رئيس جمهور، وزرا و نماينــدگان مجلس و مقامات قضايى 
حضــور دارند.پيش تر خبرگزارى فارس از نگارش نامه نمايندگان مجلس به 
على الريجانى خبر داده بود كه طى آن از رئيس قوه مقننه خواســته شــده بود 
ضمن لغو تعطيلى تابستان پارلمان، برگزارى نشست قواى سه گانه در مجلس 

براى رسيدگى به مشكالت اقتصادى مردم را دنبال كند.

درخواست نمايندگان از رئيس جمهور براى ترميم 
تيم اقتصادى كابينه

 يك نماينده مجلس شوراى اسالمى از نامه جمعى از نمايندگان براى ترميم 
تيم اقتصادى كابينه به رئيس جمهور خبر داد.

محمدرضــا تابش در گفت وگو با ايســنا اظهار كــرد: نمايندگان پيش از 
اين از آقــاى روحانى براى حضــور در مجلس دعوت كــرده  بودند تا 
جلســه اى تعاملى درباره شرايط كشور داشته باشيم اما ظاهرا ايشان عازم 
ماموريت(اروپا) هســتند لذا براى جلوگيرى از فوت وقت نامه اى مورد 

شد. تهيه  فراكسيون  سه  هر  وفاق 
وى گفــت: در اين نامه خطاب به رئيس جمهور دغدغه نمايندگان نســبت به 
اوضاع مردم و ضرورت ترميــم تيم اقتصادى كابينه مورد توجه قرار گرفته كه 

نمايندگان در حال امضاى اين نامه هستند.

در حال بررسى تحريم هاى آمريكا 
عليه ايران هستيم

 دبير اول كابينه ژاپن گفت كه كشورش در حال بررسى تحريم هاى آمريكا 
عليه ايران بوده و در اين باره با واشنگتن و تهران در حال گفت و گو است.

به گزارش ايرنا، «يوشــيهيد سوگا» گفت كه توكيو در حال بررسى تحريم هاى 
واشنگتن عليه ايران است و با آمريكا و ديگر كشورهاى مربوطه گفت و گو مى 

كند تا شركت هاى ژاپنى از تاثيرات ناخوشايند اين تحريم ها در امان بمانند.
ســوگا بدون اشــاره به جزئيات گفت كه ژاپن و آمريــكا در حال گفت و گو 
درباره تحريم ها عليه ايران هستند. وى افزود كه توكيو در اين باره با ايران نيز 

در ارتباط است.
دولت دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا فرستاده ويژه اى را به توكيو اعزام 

كرده تا ژاپن را به قطع واردات نفت خود از ايران ترغيب كند.

بيمه نامه رازي خودرو موتورسيكلت به شماره بيمه نامه 
31221068/96/434 به شماره پالك 25878511 به شماره موتور 
0197NCR955095 به شماره شاسي ۲۰۰X***NCR به نام 
ميثم احمدي به شماره ملي 3860747245 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد

كارت دانشجويي فاطمه كريمى  فرزند اسمعيل به شماره ملي 
3790342521 رشته زيست شناسى علوم گياهى دانشگاه 

بوعلي سيناي همدان به شماره دانشجويي 9512107061 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي فاطمه عرفانى فرزند حسين به و شماره ملي 
0521025222 رشته علوم سياسى دانشگاه بوعلي سيناي همدان به 
شماره دانشجويي 9512283034 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

 ما بايد در مقابل دشــمن و بدخواه 
و توطئه گر و تهمت زن با قاطعيت عمل 
كنيم اما در مقابِل مردم بايد با تواضع و 

دلسوزى و محبت وارد شد.
رهبر معظم انقالب اسالمى تاكيد كردند 
روز گذشته  در ديدار رئيس و مسئوالن 
قوه قضاييه با اشــاره به مسئوليت هاى 
سنگين و حاكميتى دستگاه قضا تأكيد 
كردند: قوه قضاييه بايد «مظهر عدالت» 
و «ملجأ مورد اطمينان و پناهگاه آرامش 
بخش مردم» براى احقاق حقوق فردى 
و عمومى باشد و اعتماد افكار عمومى 
را بــا تبليغ درســت يعنــى انعكاس 
هنرمندانه و مؤثــر واقعيات و عملكرد 
دســتگاه قضايى و نيز حركت و تحول 

مستمر درونى به دست آورد.
حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم 
انقالب اســالمى با قدردانى از رئيس، 
مســئوالن و بدنه قــوه قضاييه، وظيفه 
اين قوه را حاكميتى و بســيار حساس 
دانستند و افزودند: اگر دستگاه قضايى 
در اداى وظايــف خود يعنى «قضاوت، 
پايــان دادن بــه اختالفهــا و نزاعها و 
به خوبى  قانون»  از  متخلفــان  مجازات 
عمل كند، مردم از حاكميت، خرســند 
و راضى خواهند بــود و اگر وظايف، 
ناقــص و بد انجام شــوند، مــردم از 

حاكميت، ناخرسند خواهند شد.
ايشان اجراى صحيح و قاطعانه وظايف 
دســتگاه قضايــى را در زندگى مردم 
داراى تأثيــرات فراوان برشــمردند و 

خاطرنشــان كردند: همانگونه كه بارها 
تأكيد شــده، قوه قضاييــه بايد مظهر 
عدالت و پناهگاه ملت باشــد و مردم 
اطمينان خاطر داشته باشند كه هر جا با 
مظلمه يا تخلفى از قانون مواجه شدند، 
با مراجعه به دستگاه قضايى مى توانند 

حق خود را با آسودگى خاطر بگيرند.
به گزارش ايسنا، رهبر انقالب اسالمى، 
ورود دســتگاه قضايى در موضوعات 
مرتبط با حقوق عامه و مسائل زندگى 
روزمــره مــردم را از وظايف مهم اين 
دستگاه دانستند و گفتند: بايد در مردم 
اين اطمينــان به وجود آيد كه در موارد 

مربوط به حقــوق عامه، اگر به مراجع 
قضايى مراجعــه كنند، حقوق آنها احيا 

خواهد شد.
حضرت آيــت ا... خامنه اى همچنين 
الزمه تحول در دستگاه قضايى را تعيين 
شاخص هاى دقيق و زمان بندى دانستند 
و تأكيــد كردنــد: تحــول، به صورت 
تدريجــى امكان پذير نيســت و بايد، 
سريع و با شتاب مناسب باشد تا خود 

را نشان دهد.
ايشان با اشــاره به موضوع مهم افكار 
عمومى و لزوم جلــب اعتماد مردم و 
ضعــف قــوه قضائيه در ايــن بخش، 

افزودنــد: ما بايد در مقابل دشــمن و 
بدخــواه و توطئه گــر و تهمــت زن با 
قاطعيت عمــل كنيم اما در مقابِل مردم 
بايد با تواضع و دلسوزى و محبت وارد 
شد و با آنان تفاهم كرد تا بتوان اعتماد 

افكار عمومى را جلب كرد.
رهبر انقالب اســالمى، جلــب افكار 
عمومى و اعتمادســازى را از كارهاى 
اساســى همه دستگاهها به ويژه دستگاه 
قضايى و ضابطان آن دانستند و گفتند: 
اعتمادســازى نيازمنــد دو ركن اصلى 
اســت، يكــى كار عملــى و ديگرى 

تبليغات.

ايشان در ادامه به لزوم استفاده از شيوه 
هاى مختلف و مناسب جهت رسيدگى 
به شكايات مردم در دادسراها و مراجع 
قضايى اشــاره كردند و گفتند: در قوه 
قضاييــه بايــد قضات كوشــا، صادق 
و قانــع، به مردم معرفى شــوند تا اين 
سبك كار ترويج شود و از طرف ديگر 
بايد افراد متخلف و خيانت كار اعم از 
قاضــى و يا ديگر عوامــل نيز به مردم 

معرفى شوند.
رهبر انقالب اســالمى بر لزوم استمرار 
تأكيد  قضايى  دســتگاه  درونى  اصالح 
كردند و افزودند: هر پرونده مهمى كه 

در قــوه قضاييه، به حكم عادالنه منجر 
مى شــود، در واقع يك صدقه جاريه و 
يك عمل خير اســت و بايد به صورت 

صحيح به اطالع مردم برسد.
رهبر انقالب اسالمى در بخش ديگرى 
از سخنانشــان نقش دستگاه قضا را در 
مبارزه با مفاسد اقتصادى مهم خواندند 
و خاطرنشان كردند: در مديريت مسئله 
اساسى كشور يعنى اقتصاد، قوه مجريه 
نقــش اول را دارد اما قــواى مقننه و 

قضاييه نيز مؤثر و نقش آفرينند.
ايشان ايجاد امنيت در فضاى اقتصادى 
را از جملــه وظايــف دســتگاه قضا 
برشــمردند و افزودند: فضاى كســب 
و كار و زندگى و معيشــت مردم بايد 
امن باشــد و دستگاه قضا بايد با مختل 

كنندگان امنيت اقتصادى برخورد كند.
حضرت آيت ا... خامنه اى مبارزه قاطع 
و صريح با مفاسد و مفسدان اقتصادى 
را از ديگــر وظايف مهــم قوه قضاييه 
خواندند و افزودند: بايد واضح و مؤثر 
در اين مقوله ورود كنيد و فعال باشيد.

رهبــر انقالب اســالمى، اقنــاع افكار 
عمومــى را در برخورد دســتگاه قضا 
با مصاديق فســاد اقتصــادى ضرورى 
خواندند و تأكيد كردند: وقتى مفسدى 
را محاكمه و مجازات كرديد، روشــن 
و مستدل و هنرمندانه براى مردم تبيين 
كنيد تا مردم صحت عملكرد شــما را 
احســاس كنند و تهديدات به فرصت 

تبديل شود.

ن  ن   ی و ۷۲۷۲  وما آ ا...  ظ ی و ھادت  وما آ ا...  ظ ھادت 
ت باد س ی (ره)  ت باداز یاران امام  س ی (ره)  از یاران امام 

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدانروابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

شوراي اسالمي و شهرداري اسالمشهرآق گل

تبريك و تهنيت
جناب آقاي

 مهندس حسين فارسـي
معاون محترم امور برنامه ريزي و عمراني شهرستان مالير 

جناب آقاي 

محمـدرضا بشـري
بخشدار محترم مركزي شهرستان مالير

بدينوسيله انتصاب شما بزرگواران را در اين سمت 
تبريك عرض نموده 

و موفقيت شما را از خداوند متعال خواستاريم

رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار رئيس و مسئوالن قوه قضائيه:

لزوم قاطعيت مقابل بدخواهان و تواضع با مردم
استيضاح وزير كشور تقديم 

هيأت رئيسه مجلس شد
 يك عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اسالمى از تقديم طرح 

استيضاح وزير كشور به هيأت رئيسه با 23 امضا خبر داد.
على اصغر يوســف نژاد در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: 23 نفر از 
نمايندگان در نامه اى طرح اســتيضاح وزير كشور را به هيأت رئيسه 
ارائه كردند كه بر اين اســاس اين اســتيضاح به كميســيون شوراها 
ارجاع خواهد شــد تا پس از بررسى در اين كميسيون طى يك هفته 
گزارش آن به هيأت رئيســه ارائه و در صحــن علنى مجلس اعالم 

وصول شود.
وى محورهاى طرح استيضاح وزير كشور را به اين شرح اعالم كرد:
ـ بى توجهى به توســعه سياسى و اجتماعى كشور به ويژه احزاب و 

قانون جامع انتخابات
ـ  بى برنامگى وزارت كشور براى جلوگيرى از آسيب هاى اجتماعى 

و افزايش روزافزون آسيب ها
ـ عدم كفايت در مديريت بحران به عنوان نمونه زلزله كرمانشاه

ـ برخورد سليقه اى، رابطه  بازى و اقدام بدون ضابطه و عدم رعايت 
شايسته ساالرى در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران

ـ بى تفاوتى در حل مشــكالت، موضوعات و ناهنجارى ها كه منجر 
به نارضايتى اجتماعى همچون پديده شــانديز يا موسســه اعتبارى 

ثامن الحجج شده است.
ـ عدم نظارت بر عملكرد اســتاندارى ها در زمينه ايجاد اشــتغال به 

ويژه  استان هاى مرزى
ـ وضع نابسامان قاچاق كاال و عدم نظارت كافى در اين زمينه

ـ بى توجهى به عملكرد شهردارى ها و دهيارى ها و افزايش نارضايتى 
عمومى از عملكرد آنها

ـ بى توجهى به ناوگان فرسوده حمل و نقل به ويژه در كالن شهرها
ـ عدم اجراى قانون تقســيمات كشــورى در دولت هاى يازدهم و 

دوازدهم و سهل انگارى در ماجراى كازرون
ـ ضرب و شــتم افراد از ســوى نيروى انتظامى تحت عنوان امر به 

معروف و گشت ارشاد

سرلشكر صفوى بر حمايت از دولت تاكيد كرد
 دستيار و مشاور عالى فرماندهى معظم كل قوا، براى همه ما وظيفه است ، تالش كنيم تا با هماهنگى و هم افزايى و كمك به دولت محترم و قواى ديگر در حل مشكالت و معضالت اقتصادى 
، نقشه هاى دشمن در عرصه هاى جنگ اقتصادى و عمليات روانى را خنثى كنيم. به گزارش ايسنا، يحيى رحيم صفوى ، اقدام برخى از رسانه ها در تضعيف دولت در شرايط حساس كنونى را 
بر خالف منافع ملى دانست و گفت:  هم اكنون كه  مثلث  شيطانى آمريكا ، رژيم صهيونيستى و آل سعود  بدنبال تضعيف  اقتدار نظام جمهورى اسالمى ايران  و ايجاد نارضايتى   و القاء  نا اميد 
ى در مردم   است   و با تدابير مقام معظم رهبرى سران قوا د رجلسات مشترك  براى مقابله با جنگ اقتصادى  آمريكا عليه ملت ايران متحد  و به ميدان آمده اند براى همه ما وظيفه است ، تالش 
كنيم تا با هماهنگى و هم افزايى و كمك به دولت محترم و قواى ديگر  در حل مشكالت و معضالت اقتصادى ، نقشه هاى دشمن در عرصه هاى جنگ اقتصادى و عمليات روانى را خنثى كنيم.
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مناسبت

خبـر
 سه هدف پيش روى اين 
جشنواره ساخت و توسعه 
فضاهاى آموزشى، اشاعه 
فرهنــگ نيكــوكارى و 
خيران  اقدامات  از  تجليل 

است

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

مخالفت با پيشگيرى از باردارى مشكل ساز است
 مخالفت با پيشــگيرى از بــاردارى براى افزايش جمعيت منجــر به تصميمات 
غيرقانونى توســط والدين مى شود. رئيس انجمن جنين شناســى ايران گفت: اينكه 
براى افزايش جمعيت در مقابل پيشگيرى از باردارى بايستيم باعث مى شود، فرزندان 
ناخواســته به وجود بيايند و فرزندان ناخواسته موجب بروز مشكل مى شود و منجر 
به تصميمات غيرقانونى توسط والدين مى شود. محمدمهدى آخوندى در گفت وگو با 
ايلنا، بيان داشت: حدود دو سال پيش گزارشى از پزشكى قانونى مبنى بر ميزان تعداد 
سقط جنين داشته ايم كه تعداد آن حدود 800 مورد بوده است، اين در حالى است كه 
گزارش هاى غيررســمى در اين رابطه وجود داشت كه اين تعداد را  800 هزار مورد 

اعالم كرده است. 

شيوع اعتياد در كودكان بين سنين 8 تا 11 سال
 رئيس مركز توســعه پيشگيرى و درمان اعتياد ســازمان بهزيستى شيوع اعتياد در 

كودكان را بين سنين 8 تا 11 عنوان كرد.
فريد براتى ســده در گفت وگو با ايلنا درباره بيشــترين فراوانى سن مصرف كودكان 
گفت:  از نوزادى كه از مادر مصرف كننده متولد شــده معتاد داريم تا ســنين باالتر، اما 
بيشــترين سن در اوايل نوجوانى است، از هفت تا يازده سال متغير است، فراوانى در 

گروه هايى كه باالى هشت تا يازده سال سن داشتند،  بيشتر بوده است.
او تاكيد كرد: مناطق درگير اعتياد كودكان اغلب در حاشــيه شهر هستند. همچنين در 
منطقه هرندى تعداد آنها باالست. در سيستان و بلوچستان نيز منطقه شيرآباد و رسالت 

و در بجنورد نيز چند منطقه درصد باالى كودكان اعتياد را دارد.

تعيين سقف ريالى در ويزيت پزشكان درست نيست
 درست است كه بيمه بايد در سقف منابع تعيين شده حركت كند، اما نحوه اجراى 
چنين طرح هايى درســت نيست و ما خواهان آن هستيم كه جامعه پزشكى در جريان 

درمان مردم دغدغه نداشته باشند.
بــه گــزارش ايلنــا، محمــد جهانگيــرى معــاون نظــارت و برنامه ريــزى 
ســازمان نظــام پزشــكى، تعييــن ســقف ريالــى در ويزيــت و نســخه نويســى 
ــن  ــوع تعيي ــن ن ــا بدتري ــد و گفــت: از نظــر م پزشــكان را مشكل ســاز خوان
ــى،  ــورت ريال ــه ص ــه ب ــت ك ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــن مرحل ــقف در اي س
ــدن  ــر ش ــس از پ ــه پ ــت ك ــن اس ــوال اي ــت. س ــده اس ــن ش ــقف تعيي س

ــد؟  ــه كنن ــردم چ ــقف، م س

مهر: تعداد دانشجويان كم شد!
 بازار كار كه نباشه انگيزه براى تحصيل بى معنى ميشه!!

ايران و جهان: تيم ملى فوتبال به ايران بازگشت!
 دقيقا مثل بازگشت پرستوها افتخار آفرين و قشنگ!!

ايسنا: كارخانه ها كاال به بازار نمى دهند!
 مگر بازارى هست كه كاال بگيرد؟

اطالعات: رئيس جمهورى: كمبود واقعى نداريم!
 حقــوق رئيس جمهورى آنقدر زياده كــه هنوز براش كمبود 

واقعى ايجاد نشده!!
ايسنا: تغيير قيمت بسته هاى اينترنت در هياهوى بازار و آغاز تابستان!

 همه گرون كردن اينا هم روش!!
جام جم: قتل در قرار پنهانى 
 بنازم به اين همه امنيت!!

جمهورى اسالمى: دولت در حال تقويت پول ملى!
 از اين همه تقويت نتركيم خوبه!!

فرارو: هشدار آملى و راهكار الريجانى 
 تدبير مهم است نه راهكار
ايسنا: آب جيره بندى نمى شود!

 خدا رو شــكر حداقل يه خبر خوشحال كننده تو اين مملكت 
بهمون دادن!!

صبح اميد: پياده راه هاى همدان در كشور بى نظير است
 بدون شرح!!

صبح اميد : 115 ميليارد تومان محصوالت كشاورزى از همدان صادر شد
 هر چى كاشتيم رو صادر كرديم!!

اطالعات: دنيا فوتبال ايران را تحسين كرد 
 تيمى كه بتونه به پرتقال گل بزنه تحسين كردن داره!!

مهر: البى گســترده خودرو سازان، منتفى كردن طرح مجلس، افزايش 
نجومى قيمت ها توجهى ندارد

 ديگه مگه مى شه توجيه هم كرد!!
صبح اميد: كشف 300 ميليارد ريال قاچاق در همدان 

 بدون شرح!!

سارق خودرو زندانى از آب درآمد
 ســارق حرفه اى كــه در مرخصى از زندان به ســر مى برد با يك 

دستگاه خودرو و هشت عدد باطرى خودرو سرقتى دستگير شد.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان در اين مورد گفت: يكى از شهروندان 
كه قصد عزيمت بر سر كار را داشت متوجه تالش براى سرقت باطرى 
خودرو توسط فردى ناشــناس شده و هنگام گزارش اين موضوع به 

پليس سارق با يك دستگاه وانت پيكان متوارى مى شود.
به گزارش ايرنا، پژمان قويمى با بيان اينكه مالك خودرو مشــخصات 
خودروى سارق را در اختيار ماموران قرار داد، افزود: ماموران كالنترى 
16 پس از مشــاهده متهم به وى دستور ايســت دادند و پس از يك 

تعقيب و گريز ماموران خودروى او را متوقف مى كنند.
وى با عنوان اينكه در بازرســى از خودرو متهم هشــت عدد باطرى 
خودرو كشــف شد، عنوان كرد: متهم مدعى بود مالك خودرو بوده و 

مدارك آن را به همراه ندارد.
وى ادامه داد: پس از بررسى مدارك و مشخصات خودرو ياد شده از 

سيستم پليس، با مالك قانونى خودرو تماس گرفته شد.
اين مقام مســئول افــزود: مالك خودرو ابتدا بر ايــن باور بود كه 
خودرو در برابر منزل پارك اســت اما پــس از مدتى با مراجعه به 
جلوى درب منزل متوجه شــد كه شــب گذشته خودرو به سرقت 

رفته است.
رئيس پليس شهرســتان همدان ادامه داد: در بررســى ســوابق متهم 
مشخص شد نامبرده فردى سابقه دار است كه چندى قبل نيز به جرم 
ســرقت داخل خودرو بازداشــت و روانه زندان شده بود و در حال 

حاضر نيز در مرخصى به سر مى برد.

غواصان جسد مرد ميانسال را
 از سد اكباتان بيرون كشيدند

 غواصان آتش نشانى اين شهر جسد يك مرد ميانسال را از داخل 
سد اكباتان بيرون كشيدند.

فرمانده انتظامى شهرســتان همدان اظهار داشــت: يكى از شهروندان 
در تماســى با مركز فوريت هاى پليسى 110 خبر از شناور بودن يك 
جسد بر روى آب مى دهد كه ماموران انتظامى در محل حضور يافته 
و پس از آن قاضى و تيم تشخيص هويت پليس آگاهى در سد اكباتان 

حاضر شدند.
پژمــان قويمى در گفت و گو با ايرنــا بيان كرد: با تالش تيم غواصى 
آتش نشانى اين جســد از آب به بيرون كشيده شد و تحقيقات اوليه 

پليسى بر روى وى صورت گرفت.
قويمى ادامه داد: پس از خارج كردن جسد مجهول الهويه كه با پوشش 
كت و شــلوار بر روى آب شناور بود، وى به پزشكى قانونى تحويل 
داده شــد. مديركل پزشــكى قانونى همدان نيز در اين باره بيان كرد: 
معاينات پزشكى شــامل آزمايش هاى آسيب شناسى، سم شناسى و 

نمونه هاى پاتولوژى بر روى اين جسد انجام شده است.
دكتر على احســان صالح افزود: طبق نتايج به دست آمده سه روز از 
مرگ اين فرد گذشته است با اين وجود ارائه نتيجه قطعى در اين باره 

منوط به تكميل نتايج و تحقيقات صورت گرفته است.
طبق آمار ارائه شــده از سوى پزشــكى قانونى 12 مرد و سه زن سال 
گذشــته در اين استان بر اثر غرق شدگى جان باختند كه اين آمار در 

سال 95، 16 تن بوده است.

روزى براى مبارزه با سالحهاى شيميايى 
8 تير ماه سالروز بمباران شيميائى سردشت روز مبارزه با سالح هاى 

شيميايى و ميكروبى نام دارد.
در جنگ تحميلى 8 ســاله عليه ايــران رژيم عراق با بهــره گيرى از 
چالش هاى ميان تهران و واشــنگتن، با تحريك كاخ ســفيد و با هدف 
رســيدن به اميال خود، مرزهاى غربى كشــورمان را مورد تاخت و تاز 
قرار داد. اين جنگ به لحاظ بســيارى پارامترها، با ساير نزاع هاى چند 
سال اخير متفاوت بوده است. استفاده از جنگ افزارهاى شيميايى در اين 
جنگ از سوى رژيم عراق يكى از اين پارامترها است كه هيچگاه در اين 

وسعت، در هيچ نزاع منطقه اى به كار نرفت.
وسعت اين اقدام غيرانسانى و مغاير با قوانين بين المللى به حدى بود كه 
حتى شهروندان عراقى نيز از آن در امان نماندند. اسفند ماه سال 1366
يادآور خاطره تلخ بمباران شيميايى شهر حلبچه در منطقه كردستان عراق 

است كه طى آن صدها نفر از اهالى منطقه جان خود را از دست دادند.
آنچه در زير مطالعه خواهيد كرد، مرورى اســت بر تاريخ استفاده رژيم 
عراق از اين سالح ها در طول جنگ تحميلى كه اميدواريم حاوى مطالبى 

مفيد براى عزيزان خواننده باشد.
نخستين بارى كه ارتش عراق از سالح شيميايى در جنگ استفاده كرد 
مربوط به 27 مهرماه 1359 در منطقه جنوب (استان خوزستان) است. در 
اين ســال عراق چهار بار از سالح شيميايى از نوع تاول زا (گاز خردل) 

استفاده كرده كه 1 مصدوم و 20 شهيد به دنبال داشت.
حمالت شــيميايى ارتش بعث در سال هاى 1360 و 61 كه مقارن بود 
با عمليات هاى پياپى رزمندگان اســالم، گسترش يافت. در سال 1360
عراق 6 بار از اين سالح مرگبار و غير انسانى استفاده كرد كه باز در همان 
منطقه (جبهه هاى جنوب) و از همان نوع تاول زا بود اين بار 101 نفر 

به شهادت رسيدند.
در سال1361، در عمليات والفجر مقدماتى 12 بار مناطق غرب و جنوب 
مورد اصابت بمب هاى شيميايى قرار گرفت. جبهه ميانى، غرب و شمال 
غرب و بخشــى از استان هاى ايالم، آذربايجان غربى، اردبيل، باختران، 
كردستان و سليمانيه و در عمليات هاى والفجر 2 و 4 در سال1362، 64

بار مورد اصابت بمب هاى شــيميايى از نوع تاول زا(خردل) و اعصاب 
(تابون) قرار گرفتند.بر اثر اين حمالت وحشيانه و غير انسانى صدها نفر 

شهيد و هزاران نفر مصدوم شدند.
در اين سال (62) سالح هاى شيميايى تعداد زيادى از اهالى غير نظامى 
مناطق مزبور را مصدوم و نابينا كرد.از تاريخ اول فروردين تا 27 اسفند 
1363، 2225 نفــر مصدوم و 40 شــهيد در عمليات هاى خيبر و بدر 
حاصــل اصابت 58 بار بمب هاى تاول زا، اعصاب، خفه كننده و آلوده 
كننده خون است سال 1364، در عمليات هاى والفجر 8 و ابتداى والفجر 
9 در مناطق جنوب 76 بار سالح شيميايى به كار رفت كه حاصل آن 77

شهيد و حدود 11 هزار و 644 نفر مصدوم بود.
عراق در پاسخ به حمالت رزمندگان اسالم و به خاطر شكست سنگين 
در عمليات هاى  پيروزمندانه كربالى دو،چهار، پنج وشــش 102 بار از 
سالح هاى شيميايى اســتفاده كرد كه 4720 نفر مصدوم و 107 نفر به 

شهادت رسيدند.
در ســال 1365عراق در مناطق شلمچه، سردشــت، خوزستان، بصره، 
كردســتان، دياله و ايالم 43 بار از ســالح شيميايى استفاده كرد كه 40

مصدوم  442 شهيد حاصل اين حمالت وحشيانه بود.
در سال پايانى ،34 حمله شيميايى در مناطق غرب، شمال غرب و جنوب 
ثبت شــده اســت كه آخرين بار آن بعد از قرار داد 598 در تاريخ سوم 
شهريور در عمليات باز پس گيرى «فاو» بود. بر اساس آمارهاى رسمى 
نهادهاى مســؤول در اين رابطه تعداد كل شهداى حمالت شيميايى در 
طول جنگ حدود 2600 شــهيد و تعــداد كل مصدومان نظامى و غير 
نظامى حمالت شيميايى 107 هزار نفر و تعداد جانبازان شيميايى (كه در 
حال حاضر تحت پوش بنياد جانبازان هستند) حدود 45 هزار نفر است.

پرداختن به نقش هاى اجتماعى نبايد 
نقش مادرى را تحت الشعاع قرار دهد

 پرداختن به نقش هاى اجتماعى زنان نبايد نقش هاى اصيل همسرى و 
مادرى بانوان كه مديريت خانواده و تربيت نسل است را تحت الشعاع قرار 
دهد. معاون اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان گفت: طرح ها و 
برنامه هايى كه باعث رشد و شكوفايى استعدادها، مهارت آموزى، تربيت 
و پرورش زنان ايران اسالمى مى شود و پاسخگو به نيازهاى جامعه است، 
بر مبناى فرمايشات مقام معظم رهبرى، با توجه به ضرورت تبيين الگوى 
سوم «زِن نه شرقى، نه غربى» در اجراى طرحهايى از اين دست، توجه به 
ويژگى ها، نقش ها و رسالت زنان با توجه به آموزه هاى دين مبين اسالم به 
عنوان نسخه اصيل زن مسلمان در مقابل ساير مكاتب و نحله هاى فكرى 
ضرورى اســت.به گزارش شبســتان، مريم ملكى با بيان اينكه  قطعاً در 
حوزه فعاليت هاى اجتماعى زنان، بخش هايى وجود دارد كه حضور آنها 
در آن، هم الزم، ضروى و هم تعهد آور است، خاطرنشان كرد: پرداختن 
به نقش هاى اجتماعى زنان نبايد نقش هاى اصيل همسرى و مادرى بانوان 
كه مديريت خانواده و تربيت نســل است را تحت الشعاع قرار دهد و يا 
باعث تغيير جايگاه اين نقش ها با هم شوند و بنيان خانواده را متزلزل كند.

وى گفــت: عرصه معلمى يا بعضى از عرصه هاى خاص خدمات ويژه 
مثًال در حوزه پزشــكى از جمله موارد خاصى است كه حقيقتاً حضور 
زنان الزم اســت و به تبع اين حضور، مالزم با تعهدهايى است؛ خيلى 
اوقات زنان براى انجام تعهدات ادارى شان، ناچار مى شوند كه بسيارى 
از تعهــدات خانوادگى خود را زيرپا گذارند لذا بايد با مديريت صحيح 
فعاليت هاى اجتماعى تعهدآور در طرح هايى اين چنينى طورى عمل كرد 
كه از يك سو، نقش هاى پايه اى زنان دچار آسيب و مشكل نشود و كيان 
خانواده از خطر مصون بماند و از سويى ديگر الگوى زن مسلمان جايگاه 

خويش را در بين گفتمان هاى رقيب باز كند.

 امســال تعداد يك ميليون و 11 هزار و 
384 داوطلب كنكور سراسرى97 يا همان 
ماراتن چهل وششم در كل كشور به رقابت 
مى پردازند كه از اين تعــداد 26 هزار 544

داوطلب مربوط به استان همدان است.
بنا بر آمارهاى رسيده در آزمون سراسرى 
97، تعــداد 599 هــزار و 121 نفر زن و 
مابقى مرد هستند. به عبارت ديگر 59.24
درصد داوطلبان در سراســر كشــور زن 

هستند.
از تعداد داوطلبان شركت كننده در آزمون 
سراسرى 97 تعداد 144 هزار و 437 نفر 
در گروه آزمايشــى رياضى، 642 هزار و 
228 داوطلــب در گروه آزمايشــى علوم 

تجربــى، 204 هــزار و 936 داوطلب در 
گروه آزمايشــى علوم انســانى، تعداد 12

هزار و 249 نفر در گروه آزمايشى هنر و 
7 هزار و 534 داوطلب در گروه آزمايشى 

زبان ثبت نام كردند.
در اســتان همدان نيز 14 هــزار 824 نفر 
معــادل 55 درصــد از شــركت كنندگان 
كنكور در گروه آزمايشــى علوم تجربى، 
2هــزار و 998 نفر معــادل 11 درصد در 
گــروه آزمايشــى علوم رياضــى و فنى، 
4 هــزار و 301 نفر معــادل 16 در گروه 
آموزشــى علوم انســانى، هــزار و 748
نفر در گروه آزمايشــى هنــر و 2 هزار و 
672 داوطلــب معادل 11 درصد در گروه 

آزمايشى زبان ثبت نام كردند.
براى كنكور سراســرى امســال در استان 
همدان حوزه در اســتان 3 حوزه  در مركز 
اســتان و 11 حوزه در مدارس آموزش و 

پرورش در نظر گرفته شده است.
براى برگزارى آزمون در شهرســتان ها نيز 
دانشــگاه آزاد تويسركان، دانشگاه پيام نور 
اسدآباد، دانشــگاه پيام نور رزن، دانشگاه 
پيام نور كبودرآهنــگ، آموزش و پرورش 
نهاونــد، دانشــگاه مالير در نظــر گرفته 

شده اند.
آزمون سراســرى امســال فردا  5شنبه و 
جمعه اين هفته 7 و 8 تيرماه  در دو نوبت 

صبح و بعداز ظهر برگزار مى شود.

 اين آزمون در نوبت صبح از ســاعت 7
و در نوبت بعد از ظهر از ســاعت 14:30

شروع مى شود.
آزمون عمومــى و اختصاصى گروه علوم 
رياضــى و فنى و علوم انســانى در صبح 
پنج شــنبه هفتم تير، آزمــون عمومى و 
اختصاصى گروه آزمايشى هنر بعد ازظهر 
پنج شــنبه هفتــم تير، آزمــون عمومى و 
اختصاصى داوطلبــان گروه علوم تجربى 
صبــح جمعــه هشــتم تيرمــاه و آزمون 
گروه هــاى زبان هاى خارجــى بعدازظهر 

جمعه هشتم تيرماه برگزار مى شود.
الزم به ذكر اســت نتايج نهايى دهه سوم 

شهريور ماه اعالم مى شود.

امروز آغاز آزمون سراسرى كنكور 

 "َفاْســتَبُِقوا الَْخيْراِت إِلَى اَهللاِّ َمْرِجُعُكْم 
َجميعًا مائده- 48" آيه اى كه دريايى از 
حرف هاى نگفته در سينه دارد. آيه اى كه 
معنــاى حقيقى آن را قشــرى از جوامع 
اســالمى درك كرده اند كــه امروز كار 
خير مدرسه سازى را سر لوحه كار خود 
دارند. خيرين كه يك بسم ا... گفته و پا 
در راهى گذاشتند كه تاريخ ايران اسالمى 

را دگرگون ساخت. 
البته كم نيســتند آيــات و رواياتى كه 
تأكيدشــان را بر عمل خير و كمك به 
همنوعان قرار داده اند. خداوند در آيه 10 

سوره منافقون مى فرمايد:
"َو أَنفُِقوا مِن َمّا َرَزْقنَُكم مِّن َقبِْل أَن يَْأتَى 
ْرتَنى  أََحَدُكُم الَْمْوت َفيَُقوَل َرب لَْو ال أََخّ
َِّن  َق َو أَُكن م إِلى أََجــٍل َقرِيٍب َفَأصــَدّ

الصلِِحيَن"
انفاق  داده ايم  روزى  شــما  به  آنچه  "از 
كنيد، پيش از آنكه مرگ يكى از شما فرا 
رسد، و بگويد پروردگارا! چرا مرا مدت 
كمى به تاخير نينداختى، تا صدقه دهم و 

از صالحان باشم"
عمل خير پاداشــى كالن نزد پروردگار 

دارد.
آرى عمل خير پاداشى دارد كه بسيارى 
از ما حتى توان تجسم آن را نيز نداريم. 
با اين وجود در دنيا به ويژه نظام اسالمى 
ايران فــارغ از تمامى دغدغه هاى دنيوى 
و جايــگاه و منزلت خود يد طواليى در 
انجــام امور خير و عــام المنفعه دارند. 
هستند كســانى كه تمكن مالى الزمه را 
دارند و مى توانند از داشــته خود انفاق 
كنند. بسيارند كسانى كه شايد دستانشان 
خالى باشــد اما دلى دارند به وســعت 
دريا كه از هر آنچــه دارند در راه خدا 

مى بخشند و انفاق مى كنند.
ــاز  ــن مدرسه س بيســتمين جشــنواره خيري
ــا حضــور  ــته ب ــدان روز گذش ــتان هم اس
خيريــن و مســئوالن اســتانى و شهرســتانى 
ــوم  ــگاه عل ــاى دانش ــز همايش ه در مرك

پزشــكى همــدان  برگــزار شــد.
ــدان  ــتاندار هم ــي اس ــور عمران ــاون ام مع
در ايــن جلســه گفــت: توســعه هــر 
ــش  ــاني و دان ــرمايه انس ــه س ــه اي ب جامع
افــراد آن جامعــه اســت و هيــچ موضوعــي 
مهمتــر از ايــن نيســت كــه مراكــز علمــي 
ــم  ــت كني ــدارس را تقوي ــوص م و بخص
ــراي  ــا را ب ــن فض ــران اي ــما خيّ ــه ش ك

جامعــه فراهــم كرده ايــد.
محمودرضــا عراقــي گفــت: نيــت خيــران 
مدرسه ســاز بســيار بــاارزش اســت و 
بزرگــى  انســان هاى  مــدارس  ايــن  در 
نيت هــاى  چــون  مى يابنــد  پــرورش 

ــت.  ــه اس ــران خيرخواهان خي
ــن  ــاى خيري ــنت زيب ــرد: س ــه ك وى اضاف
مدرســه ســاز در 20 ســال گذشــته به حدى 
ــال حاضــر  ــه در ح ــوده اســت ك ــق ب موف
ــطح  ــر در س ــاى ديگ ــيارى از بخش ه بس
كشــور بــه دنبــال ايجــاد مجمعــى همچــون 

مجمــع خيريــن مدرســه ســاز هســتند.
همدان  گردشــگري  رويداد  دربــاره  وي 
2018 نيــز گفــت: اولويت اســتان بايد 
الزم  زيرســاخت هاي  و  باشد  گردشگري 
در اين راه بايد مشــخص شود، در بخش 
زيرساخت، اقدامات خوبي صورت گرفته 

و برندســازي هاي الزم از جمله ثبت شهر 
اللجين به نام شــهر جهاني سفال صورت 

گرفته است.
معــاون عمراني اســتاندار با اشــاره به 3 
همايــش بين المللي گردشــگري در ايران 
گفــت:  2 تــا از اين همايش ها در اســتان 
همدان برگزار مي شــود كه انتخاب همدان 
به عنوان برگزاركننده اين مراســم مطمئنًا 

اتفاقي نيست.
 تعهد 30 ميلياردى خيرين استان 

همدان در جشنواره امسال 
رئيس اداره نوســازي مدارس استان نيز در 
اين مراسم گفت: تعهدات خيرين در سال 
97 بالغ بر 30 ميليارد و 648 ميليون  و 274 
هزار تومان است در حالى كه اين مبلغ سال 

گذشته 27 ميليارد تومان بود.
فرزاد تيموري اظهار كرد: تعهدات خيرين 
در ســال 1377 كه مجمع كار خود را آغاز 
كرد، 500 ميليون تومان بود و جمع تعهدات 
خيّران در اين 20 سال با افزايشى كه داشته 
است به جايى رسيده كه به صورت كلى به 

220 ميليارد تومان رسيده است.
وي اضافه كرد: در اســتان همدان هزار و 
598 كالس درس بــا زيربناي بالغ بر 128 
هزار مترمربع توســط خيرين احداث شده 

است.
رئيس اداره نوســازي مدارس استان ضمن 
تشكر ويژه از اســتاندار و معاون عمراني 
وي كه پروژه هاي نوســازي مدارس را در 
صدر كارهاي خود قــرار دادند، بيان كرد: 
در ســال 93، 12 ميليارد تومان اعتبار براي 
نوســازي مدارس هزينه شدكه در سال 97

بــه 50 ميليارد تومان 
رسيده است.

اشــاره  با  تيمــوري 
رهبري  ســخن  بــه 
اينكــه  دربــاره 
هزينــه كــردن براي 
پــرورش  موزش و آ
بلكه  نيســت،  هزينه 
است،  سرمايه گذاري 
حضور  كــرد:  بيــان 
ساز  مدرســه  خيران 
زيرساخت  ايجاد  در 
اعم  آموزشــى  هاى 
از ســاخت و تجهيز 
مدرسه، ساخت سالن 
ســاخت  ورزشــى، 

نمازخانــه، اهداى مبلغ نقد و مســتغالت 
قابل تحسين است.

وى افزود: نهالي كه 20 ســال پيش كاشته 
شده و در آن زمان ريشه هاي ضعيفي داشته 
اســت، حاال به جايي رسيده كه با گذشت 
20 سال، توانســته 38 درصد از فضاهاي 
آموزشي كشــور را احداث كند و در حال 
حاضر ريشــه هاي تنومنــدي چون خيران 

دارد.
مثل  خيرخواهانه اى  اعمــال  آثار   
ســاخت بناهاي عام المنفعه پس از 

مرگ هم مى ماند
همدان  آموزش وپرورش  مديركل  همچنين 
با اشاره به كارهاي خيري كه آثار آن پس از 
مرگ همراه انسان است، گفت: اين اعمال 
شــامل كاشــتن درخت، حفر چاه، تأليف 
كتب علمي، ســاخت مســاجد و بناهاي 
عام المنفعه و تربيت فرزند صالح است كه 

در قرآن به آنها اشاره شده است.
محمد پــورداود ادامــه داد: جامعه ايراني؛ 
جامعــه اي خيــر و نيك انديش اســت و 
هميشه به دانش توجه ويژه اي داشته است 
و همانطــور كــه مى بينيم جامعــه خيرين 
مدرسه ساز مصداق بارز نيك انديشي مردم 

ايران است.
وي اضافه كرد: جشــنواره خيرين از سال 
1377 برگزار شــده است و مجمع خيرين 
بــا آغاز از ســال 1377 به كمــك تربيت 
و آمــوزش آمده اســت؛ چراكه ســازمان 
دانش آموزي  خيل  اين  با  آموزش وپرورش 

قادر به اهتمام به اين موضوع نيست.
پــورداود اضافه كرد: اين جشــنواره بايد 
مدرسه  سمت  به  را  جامعه 
ســازى ســوق دهد و سه 
هــدف پيــش روى ايــن 
جشنواره: ساخت و توسعه 
فضاهاى آموزشــى، اشاعه 
فرهنگ نيكوكارى و تجليل 

از اقدامات خيران است. 
از  درصــد   38
فضاهاى آموزشى كشور 
توســط خيرين احداث 

شده است
در ادامــه رئيــس مجمــع 
استان  مدرسه ســاز  خيرين 
ســال  گفت:  در  همــدان 
گذشــته خيرين 27 ميليارد 
تومان تعهــد كرده بودند و 

خوشبختانه اين مقدار امسال به بيش از 30 
ميليارد تومان رسيده است.

علي فراهاني اظهار كرد: با زحماتي كه در 
طول اين 20 سال از سوى خيرين صورت 
گرفته است، 38 درصد از فضاهاي آموزشي 

كشور توسط آنها احداث شده است.
وي افــزود: اين مجمع رتبــه هاى باالى 
كشورى را دارد و در حالى كه سرانه فضاى 
آموزشى در كل كشور پنج مترمربع است با 
همت خيران مدرسه ســاز ، سرانه فضاى 
آموزشــى در همدان به حــدود 6 مترمربع 

رسيده است. 
مدرسه ســاز  خيريــن  مجمــع  رئيــس 
خيّــر   860 گفــت:  همــدان  اســتان 
مدرسه ســاز حقيقــى و حقوقــى در اســتان 
همــدان وجــود دارد كــه 190 نفــر از ايــن 
ــن  ــتند و اي ــاز هس ــر مدرسه س ــراد، خيّ اف
خيــران 267 پــروژه نوســازي مــدارس بــا 
هــزار و 600 كالس احــداث كرده انــد.

فراهانــي ادامــه داد بــا وجــود مــدارس دو 
شــيفته و مــدارس و كالس هــاي تخريبــي 
نيــاز بــه مدرسه ســازي بــاز هم محســوس 
اســت و اميدواريــم بــا كمــك خيريــن اين 

نيازهــا و مشــكالت هــم رفــع شــود.
بــه  كيــك  مراســم  ايــن  حاشــيه  در 
مناســبت 20 ســالگي مجمــع خيريــن 
مدرسه ســاز تهيــه شــده بــود و بــا بريــدن 
ايــن كيــك توســط مســئوالن اســتانى 
و برخــى از خيريــن، 20 ســالگي ايــن 

ــد. ــه ش ــن گرفت ــع جش مجم
ــران  ــز از خيّ ــم ني ــن مراس ــان اي  در پاي
مدرسه ســازي كــه در ادامــه اســامى آنهــا 

ــر شــد. ــد  تقدي ــى خواني را م
 زنده ياد غالمرضا ســعادت از شهر سامن، 
داريــوش نوروزي از گل تپه، زنده ياد بهرام 
وطن خواه از همــدان، فرهادي از همدان، 
مهرداد جهاني از قلقلرود، خانواده مرحوم 
ســماوات از اللجين، رجبعلي ارگســى از 
مالير، آذين شــريفي از بهــار، ضياءالدين 
موســوي آذر از سردرود، خانواده انصاري 
از نهاوند، محمدجعفر شهبازي از همدان، 
محمدحســن بحريني از همدان، ابوالقاسم 
بختيــاري از قروه درجزين، علي حجتي و 
جــالل حجتي از رزن، چنگيــز عابدي از 
تويســركان، كرمعلي رحمتــي و خديجه 

نادري از خزل.
گفتنــى اســت در ايــن مراســم از 20
نيك انديش جوان نيز تجليل به عمل آمد.

خيران استان 30ميليارد تعهد ساخت مدرسه دادند

دستانى به وسعت آسمان بر روى زمين 
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سرمازدگى 773 ميليارد تومان به كشاورزي همدانى 
خسارت وارد كرد

 رئيس اداره بحران و مخاطرات سازمان جهادكشاورزى  همدان گفت: از ابتداى امسال 
تاكنون خسارت هاى بخش كشاورزى استان به ميزان 773 ميليارد تومان برآورد شد.

احد ظفرى افزود: در سه ماهه امسال سرما و بارش هاى بهارى به26 هزار و 448 هكتار از 
باغات همدان و 336هزار و 570 هكتار از زراعت همدان آسيب وارد كرد كه در مجموع 

363 هزار و 38 هكتار از اراضى و باغات استان را شامل مى شود.
وى با بيان اينكه بيشترين خسارات در بخش باغات به باغات گردو، هلو، سيب، شليل، 

آلو و آلبالو وارد شده است عنوان كرد: خسارات وارد شده در بخش باغات از 10 تا 100 
درصد پيش بينى شده ضمن اينكه در بخش زراعت خسارت به مزارع گندم ديم و آبى، 

كلزا، چغندر قند، سيب زمينى، جو، حبوبات و يونجه وارد شده است.
رئيس اداره بحران و مخاطرات ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه 
علت خسارات سه ماه اخير سرمازدگى، تگرگ، سيالب و آبگرفتگى بوده است به تسنيم 
گفت: كمترين خسارت ها مربوط به شهرستان هاى جنوبى استان نهاوند، ماليرو تويسركان 
بوده و بيشترين خسارات متوجه شهرهاى شمالى استان همدان، رزن و كبودراهنگ بوده 
است. ظفرى با اشاره به اينكه بسيارى از خسارت ديدگان زير پوشش بيمه نبوده اند اعالم 
كرد: كل اراضى زراعى و باغى استان 700 هزار هكتار است كه حدود 230 هزار و 529 

هكتار در بخش زراعت و 2 هزار و 323 هكتار در بخش باغات زير پوشــش بيمه قرار 
دارد. وى اظهار داشــت: از مجموع خسارت هاى سال 96 22 ميليارد تومان شامل بيمه 
مى شــد كه 18 ميليارد تومان آن به ميزان 90 درصد پرداخت شده و مابقى نيز پرداخت 
مى شود.رئيس اداره بحران و مخاطرات سازمان جهادكشاورزى استان همدان گفت: در 3 
ماهه سال 96 به ميزان 93 ميليارد و 296 ميليون تومان خسارت در سطح 82 هزار و 648 
هكتار خسارت وارد شــد كه اين رقم امسال به 773 ميليارد تومان رسيده است. ظفرى 
با يبان اينكه امســال 25 استان كشــور درگير خسارت ها شدند و 80 هزار ميليارد تومان 
خسارت ديدند اعالم كرد: اگر دولت تصميم به حمايت از كشاورزان و باغدارانى كه بيمه 

نبودند بگيرد در استان نيز حمايت ها از سوى سازمان انجام مى شود.

خودرو

االن واردات  خودرو خيانت است

 عضو هيأت علمى دانشــگاه علم و صنعت گفت: ما در شــرايط 
طبيعى مخالف واردات خودروهاى لوكس و لوكس ســوارى اقشــار 
ثروتمند نيســتيم بلكه معتقديم در شرايط جنگ اقتصادى، اختصاص 
منابع ارزى محدود كشــور بــه واردات كاالهاى لوكس و غيرضرور، 

نادرست و خيانت به اكثريت اقشار جامعه است.
اميرحســن كاكايى افزود: ممنوعيت واردات خودرو در شرايط فعلى، 
اقدامى درســت و واجب اســت زيرا در شرايط جنگ اقتصادى قرار 
داريم و منابع ارزى كشــور بايد كنترل و به ســمت نيازهاى اصلى و 

اساسى مردم هدايت شود.
وى با اشاره به اينكه انجمن واردكنندگان خودرو اخيرا اعالم كرده كه 
حدود 15 هزار نفر در حوزه واردات خودرو مشغول به كار هستند و 
اگر ظرف ســه ماه آينده ممنوعيت واردات خودرو رفع نشود، ممكن 
است تمام پرسنل خود را بيكار كنند، بيان كرد: اشتغال واردات خودرو 
در دو حــوزه اصلــى واردات و فروش و همچنيــن خدمات پس از 
فروش تعريف مى شود و اگر منظور واردكنندگان خودرو از 15 هزار 
نفر، پرســنل شاغل در خدمات پس از فروش نيز هست آمار درستى 

به نظر مى رسد.
اين كارشــناس صنعت خودرو به ايســنا گفت: اگر آقايان واردكننده 
خــودرو در نظر دارند با اتخاذ چنينى مواضعى، دولت را تهديد كنند 
كــه اگر واردات خودرو آزاد نشــود، كار خــود را تعطيل كرده و به 
خودروهاى فروخته شده از سوى خود خدمات پس از فروش نيز ارائه 
نمى كنند، اقدامى برخــالف قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 

خودرو است.
وى افزود: اما اگر منظور واردكنندگان از داشتن 15 هزار پرسنل، تنها 
پرســنل شــاغل در فرايند واردات و فروش خودرو است، اين آمار 
غيرمنطقى به نظر مى رسد و ظاهرا ارايه چنين آمارى تنها تالش براى 

فريب و تحت فشار قرار دادن دولت است.
كاكايى با بيان اينكه طبق قانون، واردكنندگان خودرو موظف هستند تا 
10 سال پس از فروش آخرين دستگاه خودرو از سوى خود، خدمات 
پــس از فروش به خودروهاى فروخته شــده ارائه كننــد، بيان كرد: 
بنابراين شــركت هاى واردكننده خودرو حداقل تا سال 1407 ملزم به 
ادامه كار و ارائه خدمات پس از فروش هستند حتى اگر در اين مدت 

يك دستگاه خودروى جديد هم وارد نكنند.
وى خاطرنشان كرد: بنابراين اينكه واردكنندگان خودرو مى گويند 15
هزار پرسنل خود را بيكار مى كنند غيرقانونى و به منزله تهديد دولت 
است گواينكه در سال هاى گذشته نيز با مصاديقى از تهديد دولت از 

سوى واردكنندگان خودرو روبرو بوده ايم.

خبر

با آدرس غلط مانع اجراى 
سياست هاى اصالحى مى شوند

  اقتصاد ايران نيازمند شــفافيت اســت. در اين مسير بى ترديد 
مشــكالت و معضــالت فراوانى خودنمايى مى كند و بســيارى از 
كسانى كه از رانت هاى موجود در بازار نفعى را مى برند و سودهاى 
كالنشان با شفاف شــدن شرايط اقتصادى در معرض خطر قرار مى 
گيرد، نــه تنها مخالفت عملى خود را آغاز مى كنند بلكه با ســنگ 
اندازى هايى نســبت به ايجاد بحران اقدام مى كنند تا شايد بتوانند 

دوران برخوردارى از رانت را كمى طوالنى تر كنند.
ـــوى  ـــارى از س ـــال ج ـــاه س ـــن م ـــاى فروردي ـــن روزه  ارز از اخري
ـــيارى  ـــد بس ـــى تردي ـــد. ب ـــالم ش ـــى اع ـــك نرخ ـــزى ت ـــك مرك بان
ـــد  ـــى بردن ـــره م ـــى به ـــد نرخ ـــت ارز چن ـــه از ران ـــانى ك از كس
ـــالم آدرس  ـــرايط و اع ـــردن ش ـــود ك ـــا گل آل ـــد ب ـــى كنن ـــالش م ت

ـــد. ـــئوال ببرن ـــر س ـــت را زي ـــل سياس ـــط اص ـــاى غل ه
 در ايــن مســير صداهايــى بــه گــوش مــى رســد كــه اصــل ماجــرا 
را زيــر ســئوال مــى بــرد. بــه عنــوان مثــال ايــن ســئوال را طــرح 
ــه اعــالم ارز تــك  ــد كــه چــرا بانــك مركــزى نســبت ب مــى كنن
نرخــى اقــدام كــرده و زمــان اجــراى ايــن سياســت زمــان مناســبى 
ــى اســت كــه بررســى هــا نشــان مــى  ــوده اســت ايــن در حال نب
ــد  ــا و مفي ــه ج ــى ب ــرخ ارز اقدام ــازى ن ــان س ــد اصــل يكس ده
ــد،  ــور وارد باش ــت مذك ــه سياس ــادى ب ــر انتق ــا اگ ــوده و اتفاق ب
متوجــه ديركــرد در اتخــاذ چنيــن تصميمــى اســت نــه زودهنــگام 

ــودن آن. ب
 به عبارت ديگر اقدام بانك مركزى در راســتاى يكسان سازى نرخ 
ارز گرچه ديرهنگام بود اما قابل دفاع است. هر چند در سال 1393
بانك مركزى يكســان ســازى نرخ ارز را در دستور كار قرار داد اما 
در فروردين ماه 1397، پس از نوســانات رخ داده در بازار و بحران 
هاى ارزى دست به عمل زد اين در حالى است كه اگر پيش از اين 
يكســان سازى نرخ ارز اتفاق مى افتاد، رانت موجود در بازار ارز از 

ميان مى رفت.
 كســانى كه امروز به اين مساله انتقاد مى كنند، بايد اين نكته را در 
نظر بگيرند كه يكســان سازى نرخ ارز مطالبه مهم بخش خصوصى 
بود چرا كه چنين سياســتى مى تواند آينده را براى فعاالن اقتصادى 
پيش بينى پذير مى كند .شــرايط كنونى ايران حكم مى كند در نقد 
سياست ها، عقالنيت، منافع ملى و همچنين بدنه اقتصادى كشور مد 
نظر قرار گيرد اما بايد توجه داشــت كه اقتصاد توصيه بردار نيست، 
سيگنال هايى كه سياستگذار به اقتصاد مى دهد، جهت حركت را در 

شرايط كنونى و آينده مشخص مى كند.
* هادى حق شناس- تحليل گر اقتصادى

كنتورخوانى گاز هوشمند مى شود

 پروژه كنتورخوانى هوشــمند با اســتفاده از امكانات زيرساخت 
مخابراتى كشــور و با بهره گيرى از مفهوم IOT (اينترنت اشياء) كه 
مطابق آخرين تكنولوژى ارســال و دريافت اطالعات در دنيا مطرح 

شده، انجام مى شود.
مدير گازرسانى شــركت ملى گاز درباره نصب و اجراى كنتورهاى 
هوشمند در كشــور گفت: يك كارگروه تخصصى با هدف تدوين 
چارچوب، الزامات و انتظارات طرح پايلوت كنتورخوانى هوشــمند 
تشكيل شده تا با در نظر گرفتن سه نكته، اين طرح را اجرايى كند.

سعيد مومنى افزود: اين سه نكته بايد مورد توجه پيمانكاران اجراى 
طرح قرار گيرد؛ نخســت آن كه شــركت ملى گاز ايران مالك كنتور 
است، نكته بعدى، بهره بردارى شــركت از زيرساخت هاى عمومى 
مخابراتى كشــور بدون داشتن مالكيت (از طرف شركت گاز) است 
تا با مفهوم IOT هم خوانى داشــته باشد و نكته نهايى، IT است كه 

بايد در مالكيت شركت ملى گاز ايران باشد.
مديــر گازرســانى شــركت ملــى گاز بــا اشــاره بــه اينكــه كارگــروه 
بــر اســاس سياســت هاى ذكــر شــده، چارچــوب الزامــات و 
ــرده  ــه ك ــى هوشــمند را تهي ــوت كنتورخوان انتظــارات طــرح پايل
اســت، بــه مــه گفــت: ايــن طــرح در ســال 95 از طريــق ســايت 
شــركت ملــى گاز بــه طــور رســمى اعــالم شــد و بــر اســاس همين 
ــركت ها  ــى و ورود ش ــالم آمادگ ــراى اع ــرايط ب ــوب، ش چارچ
جهــت اجــراى طــرح پايلــوت كنتورخوانــى هوشــمند، مهيــا شــد.
ــون، 24 شــركت جهــت اجــراى طــرح  ــا كن ــى، ت ــه مومن ــه گفت ب
پايلــوت اعــالم آمادگــى كردنــد كــه همــه ايــن شــركت ها، 
داخلــى و تنهــا يــك شــركت، خارجــى اســت و تعــدادى از آنهــا 
ــه تمــام بخش هــا و تعــدادى  ــراى اراي ــه صــورت كنسرســيوم ب ب

كرده انــد. ورود  تك شــركتى  به صــورت  نيــز 
وى اظهــار كرد: در اين مــدت، 6 نوع كنتور هوشــمند داخلى و 
خارجى از طرف تعدادى از شــركت ها براى تست ارايه شد و تنها 

يك كنتور از آزمايشگاه شركت ملى گاز ايران تاييديه گرفته است.

 هيــچ كمبــودي در اقــالم ضــروري 
خانوارهــا وجــود نــدارد، مــردم اگــر بــراي 
لوكــس،  خريدهــاي  از  دســت  مدتــي 
غيرضــروري  اقــالم  انبــار  و  وارداتــي 
بردارنــد بحــران فروكــش مي كنــد و منافــع 

ــد. ــيب نمي بين ــم آس ــور ه كش
افزايــش نــرخ دالر و بــه دنبــال آن افزايــش 
قيمــت ســكه و طــال تاثيــرات روانــى 
ــه  ــته و ب ــردم گذاش ــر روى م ــادى را ب زي
ــى  ــود كاال و گران ــرس از كمب ــراه آن ت هم
در روزهــاى آينــده موجــب شــده تــا مــردم 
اقــدام بــه خريــد و ذخيــره كاالهــاى غيــر 

ــد. ضــرورى خــود كنن
معــاون بازرگانــى داخلــى ســازمان صنعت، 
ــدان گفــت:  ــتان هم ــدن و تجــارت اس مع
كمبــودى در تاميــن و واردات كاالهــاى 
ــت  ــدارد و عل ــود ن ــردم وج ــرورى م ض
ــطح  ــاى س ــتر كااله ــت بيش ــش قيم افزاي
ــازار بــر اثــر خريــد بيــش از نيــاز مــردم  ب

ــت. ــت دالر اس ــش قيم و افزاي
مجيــد زريــن دالور افــزود: بــا افزايــش نرخ 
دالر و تاثيــر آن بــر افزايــش قيمــت برخــى 
كاالهــا، مــردم دچــار احســاس ناامنــى 
شــدند و احســاس كردنــد اگــر كااليــى را 
امــروز بخرنــد ارزان تــر از روزهــاى آينــده 
خواهــد بــود و بــا ايــن تفكــر وارد بازارهــا 
شــده و اقــدام بــه خريــد و ذخيــره هرنــوع 
ــراى  ــد، كــه وقتــى مــردم ب كااليــى مى كنن
خريــد از يكديگــر ســبقت مى گيرنــد ايــن 
ــه  ــا و در نتيج ــش تقاض ــث افزاي ــر باع ام

ــود. ــا مى ش ــى قيمت ه گران
معــاون بازرگانــى داخلــى ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان همــدان بــا بيــان 
ــى  ــر عوامل ــازى از ديگ ــرد: فضــاى مج ك
اســت كــه بــا دامــن زدن بــه برخــى 
شــايعات موجــب ايجــاد تنــش و نگرانــى 

در مــردم مى شــود.
ــكه  ــت: س ــنيم گف ــه تس ــن دالور ب زري
ــرمايه اى  ــاى س ــزو دارايى ه ــال ج و ط
از  بســيارى  بنابرايــن  اســت،  مــردم 
دارايى هايشــان  اينكــه  بــراى  مــردم 
را  كشــور  رايــج  پــول  نكنــد  افــت 
دالر  يــا  و  طــال  ســكه،  بــه  تبديــل 
موجــب  امــر  هميــن  كــه  مى كننــد 
در  و  اقــالم  ايــن  تقاضــاى  افزايــش 
مى شــود. آن  قيمــت  گرانــى  نتيجــه 
ــان  اينكــه افزايــش قيمــت دالر،  ــا بي وى ب
ــروز  ــه ام ــى ك ــيارى از كاالهاي ــال و بس ط
ــى اســت  ــم، حباب ــش آن مواجه اي ــا افزاي ب
و بــر اثــر افزايــش تقاضــا بــه وجــود آمــده 
ــردم  ــش م ــظ آرام ــا حف ــت: ب ــت، گف اس
و خــوددارى از خريــد كاالهــاى غيــر 
كوتــاه  مدتــى  در  مى توانيــم  ضــرورى 
بــازار را در حالــت عــادى و خالــى از تنــش 

ــم. مشــاهده كني

 خانه هــاى خود را بــه انبار كاال 
تبديل نكنيد

معــاون بازرگانــى داخلــى ســازمان صنعت، 
ــزود:  ــدان اف ــتان هم ــدن و تجــارت اس مع
وقتــى مــردم مشــكلى را در ســطح جامعــه 
احســاس مى كننــد بايــد بــا همدلــى و 
ــالش  ــع آن ت ــراى رف ــى ب ــاد همگان اتح
ــرورى و  ــر ض ــاى غي ــا خريده ــد و ب كنن
بى جــا خانه هــاى خــود را تبديــل بــه 

ــد. ــارى نكنن انب
هيچ گونــه  اينكــه  بــر  تاكيــد  بــا  وى 
ــت:  ــم، گف ــن كاال نداري ــودى در تامي كمب
حتــى ثبــت ســفارش مــا نســبت بــه ســال 
گذشــته افزايــش يافتــه و در واردات و 
ــده  ــاهده نش ــكلى مش ــالم مش ــن اق تامي

ــت. اس
 خريدهــاي لوكــس بــراي زمــان 

ديگــري بمانــد
ــازمان  ــى س ــارت و بازرس ــس اداره نظ رئي
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان همــدان 
گفــت: آخريــن تــالش دشــمنان جمهــورى 
اســالمى، آســيب رســاندن به بدنــه اقتصاى 
ــه  ــا اتحــادى ك ــا ب ــان م ــا مردم ماســت ام
دارنــد دشــمنان را در رســيدن به اهدافشــان 

ــد. ــاكام مى گذارن ن
ــرايط  ــوص ش ــجاعى در خص ــا ش عليرض
اقتصــادى كــه در ســطح بــازار پديــد آمــده 
بيــان كــرد: كاالهــاى اساســى و ضروريــات 
مــردم ماننــد برنــج، مــرغ، روغن و گوشــت 
بــه انــدازه كافــى در ســطح بــازار موجــود 
اســت امــا نمى دانيــم علــت تقاضــاى 

بيــش از حــد مــردم بــراى چيســت؟
ــش  ــول دارم افزاي ــه قب ــان  اينك ــا بي وى ب
ــا  ــيارى از كااله ــت بس ــر قيم ــرخ دالر ب ن
تاثيــر گذاشــته اســت امــا افزايــش تقاضــاى 
مــردم و هجــوم آنهــا در بــازار هــم قيمــت 

ــرده اســت. ــاال ب برخــى كاالهــا را ب
ــازمان  ــى س ــارت و بازرس ــس اداره نظ رئي

صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان همــدان 
گفــت: در بعضــى از كاالهايــى كــه بــا دالر 
و ارز در ارتبــاط  هســتند خالئــى احســاس 
مى شــود كــه آن هــم در حــال كنتــرل 
ــبد  ــزو س ــه ج ــى ك ــا در كاالهاي اســت ام
اصلــى خانــوار اســت هيــچ كمبــودى 

نداشــته ايم.
رفتــار  اگــر  كــرد:  تصريــح  شــجاعى 
باشــد  عاقالنه تــر  مــردم  اقتصــادى 
كننــد  مديريــت  را  خــود  تقاضــاى  و 
وجــود  خاصــى  بحــران  بدون شــك 
نخواهــد داشــت و جــو متشــنج بــازار آرام 

. د مى شــو

از  بســيارى  علــت  بيان اينكــه  بــا  وى 
افزايــش قيمت هــا ناشــى از حبــاب تقاضــا 
اســت، گفــت: بياييــد در ايــن مــدت فقــط 
بــه نيازهــاى ضــرورى خــود پاســخ بدهيــم 
ــه  ــته ب ــس و وابس ــاى لوك ــد كااله و خري

ــم. ــى ديگــر بگذاري ــراى زمان دالر را ب
ــازمان  ــى س ــارت و بازرس ــس اداره نظ رئي
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان همــدان 

ابــراز كــرد: وقتــى شــرايط چالشــى پيــش 
مى آيــد نبايــد بــر آن دامــن بزنيــم و 
فرصــت را بــراى ســوء اســتفاده كننــدگان 

ــم. ــم كني آن فراه
و  ذخيره ســازى  بــا  افــزود:  شــجاعى 
خريــد كاالهــاى مــازاد بــر نيــاز شــرايط را 
بدتــر نكنيــم چراكــه پــس از مدتــى بــازار 
ــا  ــى م ــرمايه هاى مل ــا س ــود ام آرام مى ش

آســيب مى بينــد.
وى گفت: دشــمنان ما 40 سال است كه به 
دنبال ضربه زدن به نظام ما هستند و آخرين 
برنامه و تالش آنها هم ضربه زدن به اقتصاد 
ما بوده اســت بنابراين اگر مدتى شكيبايى 
كرده و از اين بحران عبور كنيم دشــمنان را 

در رسيدن به خواسته هايشان ناكام مى كنيم.
ــازمان  ــى س ــارت و بازرس ــس اداره نظ رئي
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان همــدان 
بــا تاكيــد بــر اينكــه دولــت تمــام تــوان و 
قــواى خــود را بــراى مقابلــه و گــذر از اين 
ــت،  ــه اس ــه كار گرفت ــادى ب ــران اقتص بح
عنــوان كــرد: دولــت بيــش از هرچيــز 
نيازمنــد همدلــى و همراهــى مردمــان ايــن 

ــوم اســت. مــرز و ب
مردمــان  وقتــى  كــه  ديده ايــم  بارهــا 
ــود  ــا كمب ــا بحــران و ي برخــى كشــور ها ب
مواجــه مى شــوند، حتــى بــراى تاميــن 
نيازهــاى ضــرورى نيــز از يكديگــر ســبقت 
نمى گيرنــد و فرصــت خريــد را در اختيــار 
ــرار  ــد ق ــترى دارن ــاز بيش ــه ني ــرادى ك اف
ــالمتى  ــه س ــى ب ــس از مدت ــد و پ مى دهن
ــد.  ــور مى كنن ــران عب ــت از آن بح و موفقي
پــس اكنــون وقــت آن رســيده تــا مــا نيــز 
بــراى مصــرف هرچــه بيشــتر كاالى ايرانــى 
ــت از  ــتغالزايى دس ــتغال و اش ــق اش و رون
خريــد كاالهــاى غيــر ضــرورى و لوكــس 
خارجــى برداريــم و از طرفــى هــم بــا 
رعايــت تعــادل در خريــد كاالهــا بــه عبــور 

ــم. ــران اقتصــادى كمــك كني ــن بح از اي

 تـــا پايـــان ســـال در 95 درصـــد 
ـــبكه فاضـــالب  ـــدان ش ـــهر هم ـــيه ش حاش

اجـــرا مي شـــود.
معـــاون مهندســـى و توســـعه شـــركت 
آب و فاضـــالب همـــدان بـــا بيـــان 
اصلـــى  اهـــداف  از  يكـــى  اينكـــه 
شـــركت آب و فاضـــالب در ســـال 97 
جداســـازى فاضـــالب از رودخانه هـــاى 
ــر  ــت: اگـ ــت، گفـ ــهر اسـ ــطح شـ سـ
ــا شـــاهد  هنـــوز در برخـــى رودخانه هـ
جـــارى شـــدن فاضـــالب هســـتيم، بـــه 
ايـــن علـــت اســـت كـــه هنـــوز طـــرح 
ـــده  ـــرا نش ـــل اج ـــور كام ـــه ط فاضـــالب ب
و حـــدود 54 درصـــد كار انجـــام شـــده 
اســـت. ضمـــن اينكـــه پيـــش از ايـــن 
ــتركان  ــدان مشـ ــاط همـ ــى نقـ در برخـ
در هنـــگام ســـاخت منـــازل بـــدون 
ــات و  ــه قنـ ــا را بـ ــالع فاضالب هـ اطـ
رودخانه هـــا متصـــل كرده انـــد كـــه 
در صـــورت اطـــالع، آنهـــا را اصـــالح 

مي كنيـــم. 
ــه  ــان اينكـ ــا بيـ ــر بـ ــاد بختيارى فـ فرهـ

140 ميليـــارد تومـــان بـــراى اتمـــام كار 
ـــورد  ـــه م ـــه تصفيه خان ـــال فاضـــالب ب انتق
نيـــاز اســـت، افـــزود: اســـتفاده از اعتبـــارات 
ـــر  ـــد نظ ـــروژه م ـــن پ ـــز در اي ـــره ني تبص

قـــرار دارد.
ــال  ــه در سـ ــه اينكـ ــاره بـ ــا اشـ وى بـ
97 قـــرارداد جداســـازى فاضـــالب از 
رودخانـــه دره مرادبيـــك بـــا 15 تـــا 20 
ـــت:  ـــود، گف ـــام مى ش ـــه انج ـــر در ثاني ليت
ـــه در  ـــن رودخان ـــه اي ـــه اينك ـــه ب ـــا توج ب

ـــادى  ـــرار دارد، از اهميـــت زي باالدســـت ق
برخـــوردار بـــود و از محـــل منابـــع 
داخلـــى شـــركت حـــدود 800 ميليـــون 

ــود. ــه مى شـ ــراى آن هزينـ ــان بـ تومـ
جداســـازى  قـــرارداد  بختيارى فـــر 
رودخانـــه شـــهرك صادقيـــه و ميـــدان 
بـــار را يك ميليـــارد و 200 ميليـــون 
ـــروژه  ـــن پ ـــت: اي ـــت و گف ـــان دانس توم
ــا  ــه بـ ــت كـ ــال اجراسـ ــون در حـ اكنـ
ايـــن كار بخشـــى از فاضـــالب منطقـــه 

ــود. ــازى مى شـ ــز پاكسـ ــرى نيـ منوچهـ
ـــالت  ـــدان رس ـــه در مي ـــان اينك ـــا بي وى ب
ـــه  ـــا شـــهردارى انجـــام و ب كار مشـــترك ب
پايـــان رســـيد، بيـــان كـــرد: بـــا انجـــام 
ــه ورود  ــر در ثانيـ ــروژه 50 ليتـ ــن پـ ايـ
ــازى  ــه جداسـ ــه رودخانـ ــالب بـ فاضـ

ـــد. ش
معـــاون مهندســـى و توســـعه شـــركت آب 
ـــازى  ـــه جداس ـــدان هزين ـــالب هم و فاض
فاضـــالب كـــوى كوثـــر و جانبـــازان از 
ـــارد و 400  ـــه را 2 ميلي ـــه رودخان ورود ب
ميليـــون تومـــان دانســـت و افـــزود: كار 
ـــه  ـــه گنجنام ـــى فاضـــالب رودخان مطالعات

ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــز در ح ني
وي بـــر اجـــراي شـــبكه فاضـــالب در 
95 درصـــد حاشـــيه شـــهر همـــدان در 

ــرد.  ــد كـ ــال جاري تأكيـ سـ
بختيارى فـــر از واگـــذارى يك هـــزار 
ــته  ــال گذشـ ــعاب طـــى سـ و 500 انشـ
ــر  ــال حاضـ ــر داد و گفـــت: در حـ خبـ
430 هـــزار انشـــعاب آب در همـــدان 

ــود دارد. وجـ

براساس اعالم مركز آمار
نرخ تورم كل به 8/2 درصد رسيد

 فاصلــه تورمى در گروه عمــده «خوراكى ها، آشــاميدنى ها و 
دخانيات» نســبت به ماه قبل يك درصد افزايش و در گروه عمده 
«كاالهــاى غير خوراكى و خدمات» نســبت به مــاه قبل 3 درصد 

افزايش نشان مى دهد.
به گزارش مهر، براســاس  اعالم مركز آمار نرخ تورم كل كشــور در 
خرداد ماه 1397 برابر 8/2 درصد اســت كــه در دهك هاى مختلف 
هزينه اى در بازه 8/1 درصد براى دهك اول تا 8/4 درصد براى دهك 
هفتم نوسان دارد. محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده 
«خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات» بين 9/3 درصد براى دهك اول 
تا 11 درصد براى دهك دهم اســت. همچنين اطالع مذكور در مورد 
گــروه عمده «كاالهاى غير خوراكى و خدمات» بين 7/2 درصد براى 

دهك دوم تا 7/6 درصد براى دهك دهم است.
 كاهش فاصله تورمى دهك ها 

بر اساس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاى مختلف هزينه اى، 
فاصله تورمى دهك ها در اين ماه به 3 درصد رســيد كه نسبت به ماه 
قبل (4 درصد) يك واحد درصد كاهش نشان مى دهد. فاصله تورمى 
در گروه عمده «خوراكى ها، آشــاميدنى ها و دخانيات» نســبت به ماه 
قبــل يك درصد افزايش و در گروه عمــده «كاالهاى غير خوراكى و 

خدمات» نسبت به ماه قبل 3 درصد افزايش نشان مى دهد.

بازار مشكل كمبود ندارد

 مردم براى خريد كاال عجله نكنند 

معاون مهندسى و توسعه شركت آب و فاضالب همدان:

رودخانه  هاى همدان پاك از فاضالب مى شوند



C M

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

پنجشنبه  7 تيرماه 1397  شماره 3226

7

خبـر يادداشت

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

كى روش تا جام ملت ها مى ماند
 رئيــس فدراســيون فوتبــال مى گويــد حضــور مــردم باعــث خوشــحالى و عظمــت 

كار تيــم ملــى در روســيه اســت.
ــال  ــتقبال از ملى پوشــان فوتب ــال در مراســم اس ــاج رئيــس فدراســيون فوتب ــدى ت مه
ايــران در فــرودگاه بين المللــى امــام خمينــى حضــور يافت و اســتقبال گرمــى از كاروان 

اعزامــى تيــم ملــى داشــت.
ــتقبال  ــا اس ــرد: از بازگشــت آن ه ــار ك ــد و اظه ــر ش ــگاران حاض ــع خبرن او در جم
ــاى  ــى در جــام ملت ه ــم نتيجــه خوب ــه مى تواني ــن روشــن اســت ك ــم و دل م كردي

آســيا بگيريــم. فكــر مى كنــم ايــن نتايــج درخشــان مســئوليت فدراســيون فوتبــال را 
ــر  ــن خب ــه م ــد و ب ــام دادن ــان انج ــى از ملى پوش ــتقبال خوب ــردم اس ــرد. م ــتر ك بيش
رســيد تعــداد زيــادى نيــز بــراى اســتقبال بــه فــرودگاه مهرآبــاد رفتــه بودنــد. حتــى 

تعــدادى نيــز در كمــپ تيــم ملــى حضــور يافتنــد.
بــه گــزارش ايســنا، تــاج ادامــه داد: مــن خــودم نمى توانــم بــه كمــپ تيــم ملــى بــروم 
امــا از آن هــا خواســتم كــه بــراى احتــرام بــه مــردم هــم كــه شــده بــه كمــپ تيــم ملــى 
ــاره مــردم شــوند. زمانــى كــه مــردم در جايــى حضــور  برونــد و باعــث شــادى دوب
دارنــد، ايــن معنــى را مى دهــد كــه همــه در ايــن موفقيت هــا شــريك و ســهيم بودنــد. 
ايــن باعــث خوشــحالى و مباهــات ماســت كــه مــردم بــه ايــن شــكل از تيــم ملــى 

ــا  ــن محبت ه ــدوارم در جــام ملت هــاى آســيا نتيجــه اي ــد. امي خــود اســتقبال مى كنن
را جبــران كنيــم.

ــاى  ــام ملت ه ــا ج ــى روش ت ــرارداد ك ــد ق ــاره تمدي ــال درب ــيون فوتب ــس فدراس رئي
آســيا گفــت: كــى روش قطعــا در تيــم ملــى خواهــد مانــد. مــن قبــل از جــام جهانــى 
در تهــران صحبتــى را بــا كارلــوس كــى روش داشــتم و بــا او بــه تفاهــم رســيدم. در 
تركيــه نيــز كار را بــا او تمــام كــردم. چــه مالــى، چــه فنــى و چــه هــر شــرايط  ديگــر 
بــه تعامــل و تفاهــم رســيديم و اميــدوارم مــردم و كشــور هــم بــه هميــن نتيجــه اى 
برســند كــه مــا در پيــش گرفتيــم. عملكــرد مــا نشــان از راه درســتى مى دهــد كــه تيــم 

ملــى در آن قــرار دارد.

گزارش گاردين از نارضايتى تماشاگران 
جام جهانى به دليل حذف ايران

 سايت گاردين در گزارشى از نارضايتى هواداران فوتبال در روسيه 
از قرار گرفتن اســپانيا باالتر از ايــران در گروه B و در نهايت حذف 

ايران نوشت.
گاردين با اشــاره به حذف تيم   ملى فوتبال ايران از جام جهانى 2018 
روســيه در گروه B اعالم كرد كه برخى از هواداران فوتبال روسيه از 

اين مساله ناراحت شده اند.
تيــم   ملى فوتبال ايران در بازى آخر خود در دور گروهى جام جهانى  
روسيه مقابل پرتغال به نتيجه  يك بر يك رسيد. به  اين  ترتيب تيم هاى 

ملى فوتبال پرتغال و اسپانيا با 5 امتياز به دور بعد راه يافتند.
گاردين درباره نظر هواداران فوتبال نوشت: هواداران فكر مى كنند اگر 
داور بازى اســپانيا و مراكش كمك نمى كرد كه در  دقايق آخر اسپانيا 
مقابل مراكش به مساوى دست يابد، تيم   ملى فوتبال ايران مى توانست 

با چهار امتياز به دور بعد راه يابد.
هوادارانى كه بعد از بازى روز دوشنبه با گاردين صحبت كردند معتقد 
بودند كه تيم   ملى ايران به صورت واضحى توســط قضاوت نادرست 

داور بازى اسپانيا - مراكش از ادامه  جام جهانى حذف شد.
يــك هوادار در اين باره به گاردين، گفت : اين خيلى ناراحت كننده 
است؛ ايران بايد باالتر از تيم   ملى اسپانيا قرار مى گرفت حتى زمانى 
كــه كمك داور بازى اســپانيا - مراكش گل دوم را آفســايد اعالم 
كرد. داور وسط تصميم ديگرى گرفت. اين يك دزدى آشكار است 
و براى فيفا خوب نيســت. آن ها مى خواســتند به هر قيمتى اسپانيا 

صعود كند.
اگر بازى اسپانيا -  مراكش با نتيجه  دو بر يك به سود مراكش به پايان 

مى رسيد، احتمال داشت كه اسپانيا از جام جهانى حذاف شود.
عليرضا جهانبخش، بازيكن تيم   ملى فوتبال ايران درباره اين شــرايط 
مى گويد: خيلى ناراحت شــديم. ما در پايان بازى شانس زيادى براى 
صعود داشتيم. مى توانستيم گل بزنيم و ببريم. همان طور كه همه ديدند 
ما تمام تالش خودمان را كرديم تا دراين بازى برنده باشيم اما برخى 

شانس ها را از دست داديم.

درس هايي هم ما به فوتبال و مردم جهان 
بدهيم!

مهدي ناصرنژاد »
 با اينكه تيم ملي فوتبال كشورمان سرافرازانه از جريان رقابت هاي 
جام جهاني 2018 در روسيه خارج شد، اما اين رقابت ها و اين جريان 
هنوز در حركت و تكاپو است و هر روز درس هاي تازه اي دارد. سواي 
تمام برد و باخت ها و نتايج و وزن و تأثير فوتبال ايران در رقابت هاي 
جهاني روســيه و جداي از درس هاي آموزنده اي كه برگزاري چنين 
تورنمنت هاي پرهيجان و آلوده به تشعشــع هاي سياسي براي فوتبال 
ما و ديگر ملل جهان به همراه دارد، درس هايي هم هســت كه جامعه 
فوتبال ايران و فرهنگ و ادب و ايده هاي فرامليتي ما مي توانست به اين 
تورنمنت و بازيگردان هاي فوتبال جهاني بدهد و هنوز هم دير نيست.

واقعيت اين است كه پيشرفت ورزش و نوعاً در مقوله امروز ما يعني 
فوتبال به عوامل و زمينه هاي گوناگوني نياز دارد كه زمين هاي متعدد و 
مستطيل شكل، مربيان برجسته بين المللي، بازيكنان حرفه اي و ستاره اي 
نسل هاي اول و دوم و سوم و سرمايه گذاري هاي هنگفت، تنها بخش 
كوچكي از الزمه هاي پيشــرفت فوتبال در هر كشــور و در بين هر 
ملتي است. بدون شك يكي از تأثيرگذارترين الزمه ورزش و فوتبال، 
فرهنگ سازي است. به اين معنا كه اگر كشوري و دولتي با قصد عرض 
اندام كردن در جهان فوتبــال، 22 نفر از زبده ترين و حرفه اي ترين و 
انرژيك ترين فوتباليســت ها را از 6 گوشــه جهان يكجا جمع كند و 
بادانش تريــن و قاطع ترين مربي را براي آمــوزش و ُكوچ آن بگمارد 
و از ســويي جديدترين هواپيماي ساخت معروف ترين كارخانجات 
هواپيماسازي دنيا را در اختيار آنان بگذارد و با جيب پر از دالر چنين 
تيمي را راهي تورنمنت هاي بين المللي سازد، امان نتيجه گيري آن صفر 
خواهد بود؛ چون چنين تيم بي وطني اصًال انگيزه رقابت ندارد و مهمتر 
از همه اينكه كســي را در جهان ندارد تا او را تشــويق نمايد و از او 
پيروزي بخواهد و اين مقوله در فوتبال يعني يار دوازدهم كه مي تواند 
اهالي يك محله كوچك براي پشــتيباني از يك تيم محلي باشــد يا 
عزم و اراده مردم يك شــهر براي حمايت از تيم ريشــه دار آن شهر 
و يــا يك ملت بزرگ كه با تمام توان و جان و دل پشــت نام و تيم 
كشور خود مي ايستد و انگيزه و اعتبار بسازد. به عنوان مثال روسيه در 
تورنمنت 2018 به جايي نمي رسد؛ چون مردم اين كشور مثل آدم هاي 
گيج و گنگ به تماشــاي فوتبال كشورمان مي نشينند. كره و ژاپن هم 
هر چقدر تالش كنند تا رســيدن به قله هاي افتخار فوتبال ملي فاصله 
زيادي دارند؛ چون ملت هاي اين دو كشور دلخوشي هاي ديگري غير 
از فوتبال دارند و ژاپن حاال حاالها بايد مجموعه هاي كارتوني سوباسا 
بسازد تا فوتبال كم كم در جسم و جان مردم اين كشور ريشه بدواند. 
وليكن در مقابل كشــورهايي هم هستند كه با 3 ميليون نفر جمعيت 
فوتبــال را حيثيتي بازي مي كنند و حرف هاي زيادي در فوتبال مقابل 

كشورهايي نظير انگلستان و آلمان و برزيل و آرژانتين دارند!
تمــام اين اشــاره ها رفت بــراي اينكــه بگوييم و بنويســيم كه در 
فرهنگ ســازي براي فوتبال برخي رفتار و كردار هم درست نيست و 
چه بسا ضدفوتبال باشد. مثًال بايد ديد در دعوت كردن يك فوتباليست 
بازنشسته كه نام و نشان چندان برجسته و عالم گير هم در دنياي فوتبال 
ندارد، به يك كشور ديگر، آنهم با صرف حاال نگوييم ميلياردها، بلكه 
چند صد ميليون پول بي زبان چه كمكي مي تواند به پيشــرفت فوتبال 
ايران بكند. در حالي كه با چنين پولي مي شــود در تمام تابستان چند 
مدرســه درجه اول فوتبال را براي كودكان و نونهاالن در همان تهران 
ترتيب داده و فوتبال را بين نسل هاي رو به رشد نهادينه ساخت و چه 
بسا استعدادهاي ناب را هم شناسايي كرده و زير نظر و تربيت گرفت.
آيا خريداري و نگهداري يك تكه پيراهن يا تي شرت ورزشي منصوب 
به يك بازيكن آنهم بازنشسته و نه چندان ستاره و اعجوبه، با قيمت 1/2 
ميليارد تومان چه تاجي بر ســر فوتبال ايران خواهد زد؟ خوشبختانه 
در اين مملكت خيّرين و مردم انسان دوســت هميشــه هستند و اين 
همه مدرسه و بيمارستان و مســجد راه و روشنايي مي سازند و هيچ  
احتياجي هم به بزرگ كردن و ســتاره ساختن از ارزش هاي متعلق به 
ملت هاي ديگر ندارند و نيازي به پيراهن فروشي باشد! آيا چنين ايده ها 
و تبليغات هنگفت از جيب مردم صرفاً براي باال بردن تب يك برنامه 
تلويزيوني و موجه جلوه دادن چنين برنامه هايي نيست!؟ كه حتماً هم 
هست و غرض همانا باال بردن تعداد شمارگان پيامك هاي تلفني براي 

آن برنامه و مجريانش مي باشد.

 تمام افســوس هاى پيشــين در فوتبال 
ايران هرگز معناى عميق اين افســوس آخر 

را نداشت.
جام جهانى براى ما تمام شد اما هرگز نبايد 
فرامــوش كنيم كه ســال 2018 ما چه تيم 
باشكوهى داشتيم. آخرين شب از اين جام، 
كريس رونالدو يك پنالتى از كف داد، روى 
دروازه ما هرگز مانــورى در قواره خودش 
نشان نداد و بايد اخراج مى شد اما داور حتى 

بعد از VAR كوتاهى را كنار نگذاشت. 
ســوال روزهاى اخير را كه رونالدو چطور 
مهار مى شــود، كى روش به مضحكه كشيد. 

عجب حكايتى ساختيم، ماندگار و جانانه.
ما باشكوه بوديم و اين همان چيزى ست كه 
از فوتبال باقى مى ماند، نمايشى از قدرت و 
عشق، دو ويژگى درهم تنيده در تيم ما. نام 
كارلوس كى روش و اثرش در فوتبال ايران 
هر دو ماندگار است. كى روش باشكوه ترين 
تيم را ســاخت، در دورانى كه فوتبال ايران 
با باشگاه هاى ورشكسته و مديريت بى مايه 

مى توانستند از فوتبال چيزى باقى نگذارند.
از اينها اما بگذريم. شــادى خيابانى بعد از 

شكست مقابل اسپانيا و بعد از تساوى مقابل 
پرتغال، بعد از حذف. در اينها جستجو كنيد. 
اين چه معنايى دارد جــز اينكه قلب ملتى 
آماده است براى عشــق ورزيدن و دوست 

داشتن، براى يك زندگى شاد، براى سبكى از 
زندگى كه گرايش به آن حتى پس از ناكامى 

هم بيرون مى زند. 
چه معنايــى دارد جز اينكه شــيفته ى يك 

لبخنديم، اميد به سخت ترين راه ها بسته ايم؟
چاره اى نيست. دل بســتن به همين اميدها 
و روياها حكايت مردمانى ســت كه سخت 

روزگار مى گذرانند و جشن شان تلخ است.

شادى خيابانى در شب فراموش نشدنى فوتبال ايران

اين تيم و اين اتفاقات را از ياد نمى بريم

 جام جهانى براى تيم ملى فوتبال ايران 
به پايان رسيد اما حاصل همت چند ساله در 
حوزه برنامه ريزى، پشتيبانى و غيرت ملت 
در حمايــت از قهرمانان ملى، صحنه هايى 
زيبا از تجلى اراده و مقاومت تا شكســت 
هيمنه غول هاى فوتبال تا مرز استيصال را 

پيش چشم همگان خلق كرد.
مسلم است كه صحنه ورزش آوردگاه نبرد 
نيســت بلكه ميدانى براى صلح و دوستى 
بيــن ملت ها و به قســمى خوب تر كردن 
حــال مردمان جهان از منظر ســرگرمى و 
دمــى فراموش كردن مشــكالت فردى و 
جمعى محسوب مى شود اما همين فوتبال 
از منظر به رخ كشيدن ساختار برنامه ريزى 
و مديريت كشورها، توان فيزيكى و اراده و 
همت بازيكنان، هوش اجتماعى و قابليت 
كار تيمى، تبعات بعد از پيروزى و تبليغات 
غيرمستقيم و همچنين عشق و انسجام ملى 
كه به صورت پشــتيبانى قدرتمند از تيم ها 
جلوه گر مى شــود مى توانــد صحنه هايى 
پرشــور از نبرد اراده ها را نيــز به تصوير 
بكشد.مدت ها پيشتر در مطلبى پيرامون فيلم 
«فرزند چهارم» نوشتم كه فارغ از مسائل فنى 
اين فيلم، همين كه حضور و تالش فردى 
تعدادى از ايرانيان نيك انديش براى كمك 
به مردم سومالى و كنيا تصوير شده بود به 
خودى خود مى توانست برخى انگاره هاى 
ذهنــى و ديرپــا در مــورد مصيبت زدگى 
هميشــگى و كارى از دســت برنيامدن و 
فرهنگ «ما نمى توانيم» يادگار مانده از دوران 
استبداد را به چالش بكشد و نشان دهد كه 
ايرانى مى توانــد و آنقدر تمدن و همت و 
ظرفيت دارد كه نه تنها بر مشكالت داخلى 
خويش فائق آمده كه در گوشه گوشه جهان 
يارى گر مظلومان و ســتمديدگان نيز باشد 
و حداقل حتى در قالب فيلمى ســينمايى 
يك بار هم كه شــده بديلى براى فيلم هاى 
هاليــوودى و ابرقهرمانــان و ابرناجيــان 
آمريكايى در قالب هاى باورپذير و انسانى تر 
مطابق با فرهنگ ايرانى-اسالمى به جهانيان 

ارائه شود.

با ايــن وصف بازى ايران در برابر مراكش، 
اسپانيا و پرتغال حتى براى من غير فوتبالى 
هــم غرورانگيز بود، ديــدن تصاويرى از 
بــازى عالى و تكنيك هايــى كه بچه هاى 
ما روى ابرفوتباليســت هاى ميليارد دالرى 
اجرا مى كردند، مقاومت جانانه ديوار بتونى 
تيــم كه به جنگى تن به تن براى در اهتزاز 
نگاه داشتن پرچم بر يك بلندى مشرف به 
صحنه هاى نبرد شبيه بود به واقع در لحظاتى 
اشك را بر ديده بسيارى از ايرانيان داخل و 
خارج كشــور آورد كه مدتهاست به سبب 
انواع دشــمنى ها و تبليغــات بددالنه، اين 
تجلى همــت و اراده هموطنان را در برابر 

چشمان خويش حاضر نديده بودند.
شــايد برخى قبول نكنند اما اين شــيوه 
دفــاع با چنگ و دندان حتــى مرا به ياد 
جوانان مظلومى انداخــت كه در برخى 
صحنه هاى نبرد تن به تن در برابر دشمن 
تا بن دندان مسلح بدون حضور دوربين ها 
و تماشــاچى ها و تنها در محضر خداوند 
حاضــر و ناظر، صحنه هايى بس عظيم  از 
اراده و غيرت ايرانى را به تصوير كشيدند 
و معادالت جهان را تغيير دادند و صدالبته 
درك اثرات آن بنا به عمق انديشــه افراد 

ميسر است.
بچه هاى تيم ملــى از كليت تبعيضاتى كه 
در مورد ملت ايران اعمال مى شــود خارج 
نيستند و گاه با شامل نشدن در هديه موبايل 
يك شــركت يا كفش فالن برند خارجى، 
مشــمول تبعيضات و تالش براى در هم 
شكستن روحيه بوده اند اما انصافا قهرمانان 
خوش قد و قامت ما با اراده و ايســتادگى 
خــود صحنه هاى زيبايى را خلق كردند كه 
مورد تشــويق مقام معظم رهبرى هم قرار 
گرفت و اين بازى هاى نفس گير با خود اين 
نويد را هم داشت كه در صورت ايستادگى 
و صبــر در عرصه هاى اقتصــادى و يكى 
شدن ملت و باور همگانى به قدرت ايرانى، 
بازهم مى توان در برابر چشمان تمام جهان 
ناممكــن را ممكن كرد و ابرقدرت ها را به 

چالش كشيد.

برد تن به تن و ايستادگى بچه هاى تيم ملى براى اهتزاز پرچم ايران 

خلق "ممكن" از "ناممكن"

هشدار مسى درباره 
تيم ملى فرانسه

 كاپيتان تيم   ملى فوتبال آرژانتين پيش بينى 
كرد كه تيمش برابر فرانســه بازى بســيار 
سختى داشته باشد. تيم   ملى فوتبال آرژانتين 

با درخشش ليونل مسى توانست نيجريه را 
شكست دهد و از مرحله گروهى به عنوان 
تيم دوم صعود كند.آرژانتين در مرحله يك 
هشتم نهايى كار سختى پيش رو دارد، چرا 
كه بايد برابر تيم پر مهره فرانســه به ميدان 
رود.ليونل مسى، كاپيتان آلبى سلسته قبل از 

اين ديدار، گفت :  به خوبى مى دانم كه ديدار 
بسيار سختى پيش رو داريم. همه بازى هاى 
فرانسه را نگاه كردم. آن ها تيم بسيار خوبى 
هســتند و توان فردى باالى دارند. فرانسه 
چه در خط دفاعى و چه در وســط و حمله 
بازيكنان سرشناســى در اختيار دارد. آن ها 

ســرعت بااليى دارند. او ادامــه  داد: عثمان 
دمبله و اومتيتى دو هم تيمى من در بارسلونا 
در تيم   ملى فوتبال  فرانسه بازى مى كنند و 
هر دو بازيكنان بســيار خوبى هستند. براى 
پيروز شدن برابر فرانسه بايد بى نقص ظاهر 

شويم.

كى روش به ژائو موتينيو چه گفت؟
 ســرمربى تيــم ملى 
فوتبــال ايــران در پيكار 
بــا پرتغــال بــه بازيكن 
تعويضى تيم رقيب گفت 
به فكر حفــظ آرامش در 

بازى باشد.
يكى از اتفاقات بحث انگيز 
ديدار ايــران و پرتغال در 

سارانســك، حركت جالبى بود كه كارلوس كى روش در لحظه تعويض 
و ورود ژائو موتينيو بازيكن حريف انجام داد. سرمربى تيم كشورمان كه 
مسئول هدايت بازيكنان تيم ملى در زمين بود، به هنگام ورود موتينيو به 
زمين، كنارش رفت و چيزهايى در گوش وى گفت كه از ديد دوربين هاى 
پخش زنده دور نماند. در اين مورد خبرنگار روزنامه ورزشى آبوال سراغ 
كى روش رفت و از وى در اين مورد ســئوال كرد. گزارشــگر اين نشريه 

پرسيد مربى تيم ايران درگوش موتينيو چه گفته است؟
نويسنده نشريه پرتغالى  البته چنين پاسخ از مربى يوزهاى ايران چنين 
پاســخ گرفت: به او گفتم همه چيز راحت پيش مى رود و بايد به من 

كمك كند تا شور و هيجان در ميدان را بتوان كنترل كند.
مسئول فنى 7 سال اخير تيم كشورمان افزود: به او گفتم بازيكنانم مثل 
پرتغالى ها با تجربه نيســتند. از او خواستم كه كارى كند همه در زمين 

آرام باشند.
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مدير عامل شركت سياحتى عليصدر :
شمارش معكوس براى ميزبانى از چهلمين 

اجالس جهانى گردشگرى در همدان آغاز شد 
 مدير عامل شــركت سياحتى عليصدر در حاشيه نشست هماهنگى 
روســاى  كميته هاى دهگانه دبيرخانه همــدان 2018 كه در معاونت 
گردشــگرى سازمان ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى برگزار 
شــد  در گفتگو با كميته اطالع رســانى همدان 2018 گفت: شمارش 
معكوس براى ميزبانى از چهلمين اجالس جهانى گردشگرى در همدان 

آغاز شد
حميد رضا يارى عنوان كرد : با توجه به ورود گردشگرى به فصل پيك 
ســفر و همچنين ميزبانى همدان از اجالس جهانى جهانگردى ،  برنامه 
هاى تبليغى محيطى در راســتاى ميزبانى اجالس جهانى گردشگرى در 
سطح كشور از سوى شركت سباحتى عليصدر در بسترى متفاوت  آغاز 

خواهد شد 
وى در نشســت با بيان اينكه تبليغات ضربتى اين رويداد فراملى توسط 
صدا و ســيما و رســانه هاى جمعى صورت مى گيرد افزود: نشست 
اعضاى ســازمان جهانى گردشگرى ساالنه برگزار مى شود و ما تالش 
كرديم امسال چهلمين نشســت اعضاى اين سازمان در همدان برگزار 

شود.
يارى با بيان اينكه برنامه هاى اين نشســت توســط ســازمان جهانى 
گردشــگرى و به زبان انگليسى برگزار مى شود گفت: ريز برنامه هاى 
اين نشست از طرف سازمان جهانى گردشگرى اعالم شده و اين برنامه 

ها از 21 تا 23 آبان ماه امسال به ميزبانى همدان برگزار مى شود.
يارى اظهار داشــت: سازمان جهانى گردشگرى 500 عضو وابسته دارد 
و دغدغه ما اين اســت كه تعداد بيشــترى از اعضا در همدان حضور 

داشته باشند.
مديرعامل شــركت ســياحتى عليصدر بيان كرد: در كنار برنامه هاى 
متعدد رســانه اى با محوريت ميزبانى از اجالس يك ســرى از برنامه 
هاى تبليغاتى با هدفى متمايز آغاز شــده و انتشار  يك كليپ 6 دقيقه 
اى از شــگفتى هــاى غار عليصدر بــه همراه ويژه نامــه دوزبانه در 

گردهمايى هاى متفاوت در دست اجرا قرار گرفته است 
يارى گفت: هم اكنون در شــركت سياحتى عليصدر مترجم ها مستقر 
هســتند و با افراد براى حضور در اجالس سازمان جهانى گردشگرى 

تماس مى گيرند.
وى يادآور شد: 12 تا 14 نوامبر مصادف با 21 تا 23 آبان ماه سالجارى، 
اجالس اعضاى وابسته به سازمان جهانى گردشگرى در هتل باباطاهر 

همدان برگزار مى شود.
گفتنى اســت؛ همدان در چهلمين اجالس سازمان جهانى گردشگرى 
ميزبان 500 عضو از بيش از 150 كشــور وابســته به سازمان جهانى 

گردشگرى است.
ســازمان جهانى گردشــگرى مســتقر در شــهر مادريد اســپانيا، از 
نمايندگى هاى ســازمان ملل در بخش گردشگرى است كه در رابطه با 
امور جهانگردى سياستگذارى مى كند و امروزه پيشتازترين و شناخته 
شده ترين ســازمان بين المللى مرتبط با سفر و گردشگرى در جهان 

است.
اعضاى هيأت رئيســه اين ســازمان متشــكل از 12 عضو است كه 
در اوايل مردادماه سال گذشــته براى نخستين بار شركت سياحتى 
عليصدر همدان به عنوان يكى از اعضاى هيأت رئيســه اين سازمان 

شد. انتخاب 
شركت سياحتى عليصدر از سال 1370 با همكارى سازمان ايرانگردى 
و جهانگردى، ســازمان هميارى شــهردارى هاى استان و شهردارى 
همدان و با هدف ايجاد بســترهاى مناســب براى ارائه خدمات بهتر 
براى جذب گردشــگران داخلى و خارجــى در منطقه عليصدر ايجاد 
شــد و هم اكنون يك كرسى از 12 كرسى هيأت رئيسه سازمان جهانى 

توريسم را به خود اختصاص داده است

بيست و پنجمين جشنواره بين 
المللى تئاتر كودك و نوجوان 

آذرماه برگزار مى شود 
 رئيس جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان 
همدان، زمان برگزارى جشــنواره بيست و پنجم را 

اعالم كرد 
فاضل عبــادى اظهار كرد: «مريــم كاظمى» هنرمند 
شناخته شده تئاتر كه دبيرى جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان همدان را در آذرماه 1396 بر عهده 
داشت؛ امسال هم دبير جشنواره نوجوان خواهد بود.

وى بــا بيــان اينكه بيســت و پنجمين جشــنواره 
بين المللــى تئاتر كودك و نوجــوان 29 آبان ماه تا 4
آذرماه امسال در همدان برگزار مى شود، اعالم كرد: 
فراخوان اين دوره از جشــنواره در نيمه اول تيرماه 

منتشر مى شود.
عبادى افــزود: هنوز تصميمى بــراى تعيين تعداد 
ســالن ها براى نمايش تئاترها گرفته نشــده؛ اما به 
احتمال زياد همه ســالن هاى نمايش براى برگزارى 
بهتر جشــنواره در اختيار هنرمنــدان قرار گيرد و از 
آنجايى كه معتقديــم همه مردم در مركز اســتان و 
شهرستان ها بايد از برنامه هاى اين جشنواره استفاده 
كننــد، تمهيــدات الزم براى اجــراى نمايش ها در 

شهرستان هاى استان انديشيده شده است.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان، 
جشــنواره بين المللــى تئاتر كــودك و نوجوان را 
بزرگترين رويداد فرهنگى و هنرى كشور در حوزه 
كودك و نوجوان دانســت و تصريح كرد: هدف از 
برگزارى جشنواره اين اســت كه نشاط، شادابى و 
برنامه هاى تخصصى در ســطح استان براى كودكان 
و نوجوانان فراهم كنيم.عبادى در پاسخ به اين سوال 
كه آيا در اين دوره از جشنواره بخشى ويژه رويداد 
«همدان 2018» براى معرفى اين استان درنظر گرفته 
شده است؟ گفت: اين جشنواره از همان ابتدا كه در 
همدان آغاز به كار  كرد، عالوه بر ايجاد نشاط براى 
كودكان و نوجوانان، بر معرفى همدان به ساير شهرها 
و كشــورها تمركز داشت و فرصت معرفى استان از 
ســال هاى قبل با اين جشنواره و ابتكارات فرهنگى 

دولت تدبير و اميد آغاز شده است.

سينماى كودك بدون حمايت 
ورشكسته است

 بى توجهى به سينماى كودك و زيان ده بودن آثار 
اين حوزه، انگيزه ها را براى توليد و درخشــش آثار 

سينماى كودك و نوجوان از بين برده است.
بازيگر ســريال «قصه هاى مجيــد» درباره اهميت 
برگزارى جشــنواره فيلم كودك، اظهار داشت: بى 
مهرى هايى نسبت به تامين خوراك تصويرى براى 
بچه ها صورت گرفته اســت و چون كودكان كمتر 
توانايى تميز خــوب را از بد دارند، بنابراين والدين 

بايد تا سنين نوجوانى آنها را همراهى كنند.
مهــدى باقربيگى در گفت و گو بــا ايرنا افزود: اين 
در حاليســت كه در همه جاى دنيا بهترين امكانات 
و شــرايط براى كودكان و نوجوانان به عنوان آينده 
ســازان كشــور در نظر گرفته مى شــود و اساسًا 
براى رشــد فرهنگى اين گروه ســنى به ســرمايه 
گذارى كمترى نياز اســت و ايــن الگو بايد مد نظر 

سياستگذاران فرهنگى قرار بگيرد. 
اين بازيگر سينما و تلويزيون گفت: هنر وقتى وارد 
فضاى درآمدزايى شود از ذات و بن مايه خود فاصله 
مى گيــرد. باقربيگى با بيان اينكه ســينماى كودك 
بدون حمايت ورشكسته خواهد شد، افزود: در همه 
كشــورهاى دنيا با وجود اينكه دخالت مستقيمى بر 
هنر ندارند اما براى آن شانيت زيادى قائل مى شوند 
و همزمان به هنرمندان كمــك مى كنند تا حمايت 

مالى و معنوى از فيلم هاى اين حوزه بيشتر شود. 
اين بازيگر سينما و تلويزيون ادامه داد: تعداد توليدات 
خوب و فاخر در گونه ســينمايى كودك و نوجوان 
اندك اســت و در زمان اكران نيز فيلم هاى كودك در 
كنار فيلم هاى بزرگســال به خوبى ديده نمى شوند 
بنابراين زيان دهى در گيشه، انگيزه اى براى ادامه فيلم 

سازى در حوزه كودك و نوجوان را از بين مى برد. 

بررسى امكان انحراف سيارك ها از مدار
 "آژانس فضايى اروپا" در نظر دارد فضاپيمايى را براى بررسى امكان 
انحراف سيارك ها از مســير خود، به فضا پرتاب كند.به گزارش ايسنا 
، "آژانس فضايــى اروپا" (ESA) در نظر دارد با فرســتادن مدارگرد 
بدون سرنشين "هرا" (Hera) به سيارك دوتايى"ديديموس 65803"
Didymos)، اثرات ماموريت "دارت" (DART) را بررسى  65803)
كند. ماموريت دارت، براى بررسى امكان انحراف سيارك هاى خطرناك 
دور از زمين طراحى شــده است.  احتمال برخورد زمين با يك سيارك 
غول پيكر بعيد اســت اما در صورت وقوع چنين برخوردى، اثرات آن 
مى تواند يك فاجعه نجومى باشد. به همين دليل، بسيارى از آژانس هاى 
فضايى، براى شناسايى، رديابى و حتى برخورد با سيارك هايى كه شايد 
يك تهديد احتمالى باشند، در پروژه هايى از اين دست شركت مى كنند.

گوگل تقلب كردن را سخت مى كند
 گوگل سيســتمى طراحى كرده است كه كار دانش آموزان را براى 

تقلب در جلسات امتحان بسيار سخت مى كند.
بــه گزارش ايســنا، گوگل چنديــن ويژگى جديد بــراى محصول 
Google خود معرفى كرده است، از جمله راه هاى  Classroom
جديد براى والدين و معلمان براى جلوگيرى از دسترسى به برنامه ها 
و مرورگرها در زمانى اســت كه دانش آموزان بايد در خواب باشند يا 

تمركز خود را بر تكاليف خود و كارهاى آموزشى بگذارند.
اين سيســتم توانايى تعيين و طراحى آزمون هــا و قفل كردن آنها 
را دارد، بــه طورى كه دانش آموزان نمى توانند در حالى كه امتحان 
به صورت الكترونيكى در حال برگزارى اســت به صفحه ديگرى 

مراجعه كنند.

خودروى جنگى با قابليت تغيير شكل چرخ ها
 ارتــش آمريكا در نظــر دارد در آينده، از وســيله نقليه جديدى 
اســتفاده كند كه چرخ هاى آن از حالت معمولى به شــكل چرخ هاى 

تانك درمى آيند.
به گزارش ايســنا، ارتش آمريكا، از وســيله نقليــه جديدى كه براى 
محافظت از نيروها و انتقال ايمن تر آنها طراحى شــده، رونمايى كرده 
است. هدف "آژانس پروژه هاى تحقيقاتى پيشرفتهٴ دفاعى " يا "دارپا"

GXV-T"، بهبود  (DARPA) از اجراى اين پروژه موســوم به "
حركت، قابليت نجات، ايمنى و تاثير وسايل نقليه جنگى است.

Maj. Amber)، از اداره فناورى  Walker) "مــاژ امبــر واكــر"
تاكتيكى دارپا گفت: هدف ما اين اســت كه با فشــردن يك دكمه از 

اتاقك راننده، بتوانيم قابليت نجات را افزايش دهيم.

خدمه پرواز بيشتر به سرطان مبتال مى شوند
 نتايج يك مطالعه جديد نشــان مى دهد كه خدمه پرواز نسبت به 
افراد عادى بيشــتر به برخى از سرطان ها مبتال مى شوند. به گزارش 
ايرنا ، محققان مدت هاســت كه مى دانند خطر ابتال به سرطان سينه 
و مالنوم در خدمه پرواز نســبت به عموم مردم بيشــتر است.اكنون 
محققان دانشــگاه هاروارد آمريــكا در اين مطالعه جديد كه در مجله 
Environmental Health منتشــر شد، متوجه شدند كه خدمه 
پرواز عالوه بر ســرطان هاى سينه و مالنوم بيشتر به سرطان پوست 
غيرمالنوم، سرطان رحم، سرطان دستگاه گوارش، سرطان دهانه رحم 
و تيروئيد مبتال مى شــوند.محققان در ايــن مطالعه بيش از پنج هزار 
خدمه پرواز را مورد مطالعه قرار دادند و متوجه شدند كه خطر ابتالى 

به سرطان سينه در اين افراد بيش از 50 درصد است.

طراحى ساختار جديد براى حسگرهاى خازنى
 محققان دانشگاه بينگهمتون نيويورك حسگر جديدى را ساختند 
كه داراى حداقل مقاومت ممكن در برابر حركت اســت. اين حسگر 
نازك و انعطاف پذير، مناسب ترين گزينه براى تشخيص صدا است، 
زيرا قادر است با جريان هواى حاصل از آرام ترين صداها نيز حركت 
كند. به گزارش ايرنا، هدف محققان توليد حسگرى است كه تنها در 
برابر جاذبه مقاومت داشته باشد. تنها راه تشخيص وجود امواج صوتى 
و راســتاى حركت آن ها توسط حسگرها اين است كه خود حسگر 

بتواند با جريان هوا حركت كند. 
اكنون محققان براى ساخت يك حسگر خازنى بر اساس اين فناورى 
به جاى آهنربا، اختالف پتانســيلى را با اســتفاده از الكترودها اعمال 

كردند. 
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 در ســالى كه به نام پايتخت گردشــگرى آسيا 
تالش مى كنيم داشــته هايمان را معرفى كنيم پس 
ازآســفالت تپه تاريخى هگمتانــه و بى توجهى به 
ارزش تاريخى اين محوطه باســتانى اين بار متوليان 

امر با لودر به جان تپه افتادند.
صبح روز چهارشــنبه 6 تيرماه، به منظور نصب سه 
منبــع آب در تپه هگمتانه، با لــودر به جان اين تپه 
افتادند تا گودالى حداقل به عمق سه متر و مساحت 
30 متر مربع در نزديكى دو كليســاى مستقر در اين 

تپه حفر كنند. 
هگمتانه اين تپه بيضى شــكل تاريخى كه همدان را 
رنگ و روى تاريخ و تمــدن در عرصه ملى و بين 
المللى ميزند آنقدر شــاهد بيمهرى قرار ميگيرد كه 
حاال بايد براى زخم فرانسوى ها كه 150 سال پيش 

بر پيشانى خورد راضى تر باشد 
هگمتانه صداى تاريخ و تمدن ايران زمين است زير 
آسمان شهر تاريخى همدان كه اگر ميتوانست فرياد 
برمى آورد از اين همه ناكار بلدى حافظان امروزش 
بهرام توتونچــى، مدير پايگاه ميراثى تپه هگمتانه از 
مصاحبه در اين باره پرهيز كرده و اجازه ضبط صدا 

به خبرنگار را نداده است 
 وى اما در توضيحاتى شــفاهى تاييد كرده است كه 
زير اين گودال قطعا آثارى از تپه هگمتانه وجود دارد 

و اين گودال موقتى است!!!!
 توتونچى با اشــاره به نياز آب براى آبيارى فضاى 
ســبز تپه هگمتانه گفته است اين منبع ها براى تامين 

آب هگمتانه از چاه هاى موجود در اين تپه است!
تپه هگمتانه يكى از با ارزش ترين تپه هاى باســتانى 
ايران بوده كه چندى اســت با بى مهرى هاى فراوان 
مواجه مى شود.  يك روز به بهانه راه دسترسى براى 
عده اى، تپه را "آســفالت مى كنند، يك روز با لودر 
به جان تپه مى افتند و يك روز با بســاط نابســامان 

دستفروشان كهنه فروش احاطه اش ميكنند. 
در چند روز گذشــته نيز علف هاى هرز اين تپه از 
ســه ناحيه دچار "آتش سوزي شده كه طبق معمول 
چهره زشــتى به اين تپه داده اســت. تپه هگمتانه با 
اين مشــكل چند سالى اســت روبروست اما كسى 

نمى خواهد فكرى براى آن بكند!
با حال و روزى كه به هگمتانه گذشته است در يك 

كالم ميتوان گفت ؛ محوطه هگمتانه را شخم زدند .
 چنــد ماه پيش وقتى  كارگران شــهردارى عرضى 
حدود 10 مترى را روى پيشــانى هگمتانه آسفالت 
كردند و از سوى ديگر خودروهاى شهرى هگمتانه 
را با پاركينگ اشتباه گرفتند انتظار ميرفت روزى هم 
اين تپــه تاريخى را متحمل به حفارى هاى اجبارى 

ديگر كنند .
گويا  متاسفانه راه كار هر چه بى برنامگى در فصاى 
شهرى  است اخيرا سر از هگمتانه در همدان در مى 
آورد  و مســئوالن شهرى كه چندى پيش نتوانستند 
شهر را اداره كند و مديران شهرى، براى كمتر از 50
كسبه ى آهن فروش يك اثر تاريخى نابود ميكنند . 

متاســفانه كســى توجه نميكند كه اين محوطه در 

فهرست موقت يونسكو به ثبت رسيده است، اما در 
اين شرايط همه شانس ها براى ثبت جهانى هگمتانه 

از بين مى رود“.
ايــن نخســتين بار نيســت كــه لودر بــه جان 
هگمتانــه مى افتد ، چندى پيش هــم بهانه اين 
اتفاق آســفالتى بود كه بر سر آن آوار شد . در 
ابتدا قرار بود بخشــى از پروژه ى پياده راهى كه 
شــهردارى در خيابان اكباتان انجام مى دهد و به 
ورودى تپه هگمتانه مى رســد به ميراث فرهنگى 
واگذار شــده و به تپه ى هگمتانه ضميمه شود، 
اظهار مى كند: ”بايد بر اســاس آن طرح، امالك 
آهن فروش هايــى كــه در ايــن بخش كاســبى 
مى كنند و شــغل هاى مزاحم امالكشــان توسط 

شــهردارى خريدارى و آزاد سازى و به تپه 40
مى شد“. ضميمه  هگمتانه  هكتارى 

او اضافه مى كند: ”از سوى ديگر بر اساس قرارى كه 
با شوراى تامين براى اين مسير موقت در نظر گرفته 
بودند  كه آن هم عملى نشد، قرار بوده با ايجاد مسير 
كوچــه آهن فروش ها با گذشــتن از عرض خيابان 
اكباتان به سمت كوچه دباغ خانه پايين وصل شود و 
مشــكل تردد آنها حل شود و در مراحل بعدى آهن 
فروشان از اين نقطه از شهر همدان منتقل شوند، اما 
نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه بخشــى از تپه هگمتانه 
را آسفالت كرده و يك مسير جديد درست كرده اند 
تا آهن فروش ها و شغل هاى كاذب راحت تر آن جا 

رفت و آمد كنند.

صداى لودر بر فراز قديمى ترين تپه تاريخى همدان

هگمتانه شخم شد

85 هزار و200 ايرانى امسال به حج مى روند
 تابستان امسال در قالب 583 كاروان از سراسر 
كشــور 85 هزار و 200 ايرانى به ســفر حج تمتع 

اعزام خواهند شد.
رئيس ســازمان حــج و زيارت گفت: براســاس 
زمانبنــدى، از 27 تيرماه حاجيــان به مدينه منوره 
(مدينه قبل) و از 8 مرداد به جده (مدينه بعد) اعزام 
خواهند شد كه اين سفر حدود 31 الى 40 روز به 

طول مــى انجامد.حميد محمدى به تعداد حاجيان 
گلستانى نيز اشــاره كرد و افزود: از استان گلستان 
چهارهزار نفر در قالب 27 كاروان از 20 لغايت 24 

مرداد (مدينه بعد) به عربستان اعزام خواهند شد.
رئيس ســازمان حــج و زيارت كشــور در مورد 
امكانات و تدابير انديشــيده شده براى حاجيان نيز 
اظهارداشت: ارائه خدمات به بيش از 85 هزار نفر 

كار پيچيده اى است ،اما با هماهنگى صورت گرفته 
همه امكانات از قبيل هتل، پرواز، پزشكى، تغذيه به 

طور كامل تأمين شده است.
سيد مناف هاشــمى استاندار گلســتان نيز اظهار 
اميدوارى كرد با تدابير و تمهيدات انديشيده شده، 
زائران اســتان ســفرى خوب با كمترين مشكل را 

داشته باشند.

3 سينماگر ايرانى 
عضو آكادمى اسكار شدند 

 آكادمى علوم و هنرهاى سينمايى اسكار با ركورد 
دعوت از 928 نفر از ســينماگران فعال از سراســر 
جهان از ســه چهره ايرانى براى پيوستن به اين نهاد 
سينماى دعوت به عمل آورد. به گزارش ايسنا، 928
فرد دعوت شده براى عضويت در آكادمى اسكار نقش 
موثرى در صنعت ســينما ايفا كرده اند و در صورتى 
كه اين دعوت را بپذيرند به عضويت اين آكادمى در 
سال 2018 در خواهند آمد. حسين جعفريان فيلمبردار 
فيلم  برنده اسكار «فروشنده» ساخته اصغر فرهادى و 
همچنين فيلم «ســارا و آيدا» در شاخه تصويربردارى 
براى عضويت در آكادمى علوم و هنرهاى ســينمايى 
اســكار دعوت شده  است و على عسگرى و فرنوش 
صمدى سازندگان دو فيلم كوتاه «نگاه» و «سكوت» 
نيز به عضويت در بخش «فيلم كوتاه و انيميشن بلند» 
درخواهند آمد. عباس كيارستمى آخرين چهره ايرانى 
بود كــه روز 10 تير 1395 براى عضويت در اكادمى 
اســكار دعوت شــد اما فرصت نكرد به دعوت اين 
نهاد سينمايى پاسخ دهد و چهار روز بعد در سن 76

سالگى در پاريس درگذشت. 


