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  استقبال 
خوب مردم  
از نمایشگاه 
مواد غذایی

پلمب یک 
رستوران و اخطار 
به دو فست فودی 
در همدان

همدان پایلوت 
ورزش محالت 
در سطح 
کالنشهرها

انتصاب 
نخستین 
فرماندار زن 
استان
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ثبات مدیریتی شرط الزم 
اجرای برنامه ها

 ۱- در ایران احکام مدیران را ۴ ســاله 
صــادر می کننــد مگر آنکه مــدت زمان 
مدیریــت مدیــر مجموعــه ای در قانون 

مشخص شده باشد.

شرکت های کم فروش اینترنتی همدان معرفی شدند
2

7

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

تبریک و تهنیت
جناب آقای

 دکترحمیدرضا یاری
ریاست محترم هیأت کشتی 

استان همدان
 انتخاب شایسته حضرتعالی که نشان 
از لیاقت و مدیریت کارآمد شما دارد 
را صمیمیانه تبریک و تهنیت عرض 
می نماییم. از خداوند متعال آرزوی 
توفیق روزافزونتان را خواستاریم.

مینماییم. از خداوند متعال آرزوی 
توفیق روزافزونتان را خواستاریم.

مدیریت و پرسنل 
رستوران بین المللی اسپی یاس- پور صفری

خانه میرابیان 
مرمت می شود

38372222 -  38371111                         

 اسپی یاس برترین و محبوب ترین
 برند رستوران در استان همدان

آش رشته و حلیم مخصوص
 انواع غذاهای ایرانی ، فرنگی و ایتالیایی

 منوی افطار

38372222 -  38371111 پور صفری

آغاز دور جدید گراني ها

افزایش  قیمت هاي2برابري کلید خورد

تازه ترین توصیه  حضرت آیت ا... خامنه ای به روزه داران
 حضــرت آیــت ا... خامنــه ای در 
جلسه ی درس خارج فقه، توصیه هایی 
را برای اســتفاده از فرصت ماه مبارک 
رمضــان و توجه ویژه بــه عبادت در 

سحرهای این ماه، بیان کردند.
به گزارش ایسنا،  به مناسبت فرارسیدن 
ماه مبارک رمضان متن  این بیانات رهبر 

انقالب را به شرح ذیل منتشر کرد:
دوستان عزیز! ماه رمضان فرصت خیلی 
خوبی است، فرصت بسیار خوبی است. 
البتّه فرصت تبلیغ اســت، فرصت تببین 
اســت، فرصــت اُنس با مردم اســت، 
فرصت کمــک به فقرا اســت لکن از 
همه ی اینها باالتر، فرصت تعبّد اســت، 
فرصت تقّرب اســت، فرصت روزه ای 
نشســتن  میگیرید، فرصت  که  اســت 
سر ســفره ی رحمت الهی،  سر سفره ی 
ضیافت الهی است. این سفره ی ضیافتی 
که میگویند، این ضیافت، همین روزه ی 
شــما اســت، همین نافله ی شما است، 
همین نماز شما است که به جا می آورید.
البتّه اعمــال  ماه رمضــان خیلی زیاد 

اســت؛ شــما مالحظه کنیــد در اقبال 
ســیّدبن طاووس، برای هر شب چقدر 
اعمــال، چقــدر نمازهــای مختلف و 
گوناگــون ]ذکــر میکند[ که مــا واقعًا 
بعضی مــان قاصریــم، بعضی مان ]هم[ 
جاهل به اهّمیّت این کارها هستیم -که 
حاال محّل ]بحث نیســت[- لکن یک 
قدرِ متیّقن هایی، یک قدرِ اقل هایی وجود 

دارد که اینها را نباید از دست داد.
سحر ماه رمضان همه پا میشوند؛ نباید 

این سحر را از دست داد؛ سحر فرصت 
خیلــی خوبی اســت. مکــّرر عرض 
کرده ایم که اگر ماها از ســحر استفاده 
نکنیــم، در ایــن دنیای شــلوغ، وقت 
دیگری نداریم برای خلوت با خودمان، 
با دلمان، با خدای خودمان؛ واقعًا وقتی 
باقی نمیمانــد. ما گرفتاریــم؛ در این 
۲۴ ساعت، چند ســاعتش که خوابیم، 
بیدار هســتیم،  آن ســاعتهایی هم که 
گرفتاریم؛ هر کســی یک مشــغولیّتی 

دارد یا مشــغولیّتهای مختلفی دارد. آن 
فراغتهایــی که وجود داشــت، امروز 
وجود ندارد -]البتّه[ نقص زمانه نیست، 
طبیعت زمانه اســت- باالخــره امروز 
وسایلی هســت و زندگی، یک زندگی 
ماشینی است. امروز پدیده هایی وجود 
دارد که این پدیده ها در گذشــته وجود 

نداشته؛ ]لذا[ گرفتاری زیاد است.
نمی شــود در ایّام روز -چــرا، ]البتّه[ 
اوحدّی از مــردم، در حال حرکت، در 
حال معامله، در حال کار فنّی، در حال 
کار با رایانه، در همه ی اوقات با خدای 
متعال مأنوسند و مشغول ذکرند و ذکر 
دائم دارنــد: اَلَّذیَن ُهــم َعلی َصالتِهِم 
دائِمون؛ بعضی ها این  جور هســتند که 
دائم در نمازند؛ حاال ما که دســتمان به 
دامن آنها نمیرسد و از آنها دوریم، ولی 
کسانی آن جور هستند- فرصت ما فقط 
ســحر اســت؛ اگر چنانچه سحر را از 
دست بدهیم، دیگر واقعًا فرصتی باقی 
نمیماند. خداوند ان شــاء ا... همه تان را 

محفوظ بدارد.

کانال خبری                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM
همراهتان هستيم
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شرط رونق 
اجتماعی 
در کشور 

احیا حیات 
روستایی است

گرانی، »سنگ« پيش پای نشريات

 »كاغذ« مطبوعات را 
»قیچی« كرد

5

نيمه شباذان مغرب غروب آفتاب اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح تاريخ قمری تاريخ روز 

20:2500:26 20:05 13:13 06:20 04:47 1 رمضان 13۹8/2/17 سه شنبه 

20:2600:26 20:06 13:12 06:1۹ 04:45 2 رمضان 13۹8/2/18 چهارشنبه 

20:2700:26 20:07 13:12 06:18 04:44 3 رمضان 13۹8/2/1۹ پنجشنبه 

20:2700:25 20:08 13:12 06:17 04:43 4 رمضان 13۹8/2/20 جمعه 

20:2800:25 20:0۹ 13:12 06:16 04:42 5 رمضان 13۹8/2/21 شنبه 

20:2۹00:25 20:0۹ 13:12 06:16 04:40 6 رمضان 13۹8/2/22 يکشنبه 

20:3000:25 20:10 13:12 06:15 04:3۹ 7 رمضان 13۹8/2/23 دوشنبه 

20:3100:25 20:11 13:12 06:14 04:38 8 رمضان 13۹8/2/24 سه شنبه 

20:3200:24 20:12 13:12 06:13 04:37 ۹ رمضان 13۹8/2/25 چهارشنبه 

20:3200:24 20:13 13:12 06:12 04:36 10 رمضان 13۹8/2/26 پنجشنبه 

20:3300:24 20:13 13:12 06:12 04:35 11 رمضان 13۹8/2/27 جمعه 

20:3400:24 20:14 13:12 06:11 04:34 12 رمضان 13۹8/2/28 شنبه 

20:3500:24 20:15 13:12 06:10 04:33 13 رمضان 13۹8/2/2۹ يکشنبه 

20:3600:24 20:16 13:12 06:10 04:32 14 رمضان 13۹8/2/30 دوشنبه 

20:3600:24 20:16 13:13 06:0۹ 04:31 15 رمضان 13۹8/2/31 سه شنبه 

20:3700:23 20:17 13:13 06:08 04:30 16 رمضان 13۹8/3/1 چهارشنبه 

20:3800:23 20:18 13:13 06:08 04:2۹ 17 رمضان 13۹8/3/2 پنجشنبه 

20:3۹00:23 20:18 13:13 06:07 04:28 18 رمضان 13۹8/3/3 جمعه 

20:3۹00:23 20:1۹ 13:13 06:07 04:27 1۹ رمضان 13۹8/3/4 شنبه 

20:4000:23 20:20 13:13 06:06 04:26 20 رمضان 13۹8/3/5 يکشنبه 

20:4100:23 20:21 13:13 06:06 04:26 21 رمضان 13۹8/3/6 دوشنبه 

20:4200:23 20:21 13:13 06:05 04:25 22 رمضان 13۹8/3/7 سه شنبه 

20:4200:23 20:22 13:13 06:05 04:24 23 رمضان 13۹8/3/8 چهارشنبه 

20:4300:23 20:23 13:13 06:05 04:24 24 رمضان 13۹8/3/۹ پنجشنبه 

20:4400:23 20:23 13:14 06:04 04:23 25 رمضان 13۹8/3/10 جمعه 

20:4400:23 20:24 13:14 06:04 04:22 26 رمضان 13۹8/3/11 شنبه 

20:4500:23 20:24 13:14 06:04 04:22 27 رمضان 13۹8/3/12 يکشنبه 

20:4600:23 20:25 13:14 06:03 04:21 28 رمضان 13۹8/3/13 دوشنبه 

20:4600:23 20:26 13:14 06:03 04:21 2۹ رمضان 13۹8/3/14 سه شنبه 

20:4700:23 20:26 13:14 06:03 04:20 1 شوال 13۹8/3/15 چهارشنبه 

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

هدیه روزنامه همدان پیام
سال 1398 هجری شمسی  - سال 1440 هجری قمری
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  ۱8:۴5

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

یادداشت روز

خبـر

خبـر
 kh a b a r @ h a m e d a n p a ya m . co m

شنیده ها

 sh e n i d e @ h a m e d a n p a ya m . co m

خطر انقراض عقاب طالیی در همدان

 رئیــس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت 
محیط زیســت استان همدان با اشاره به وجود ۴ گونه عقاب در 
اســتان گفت: وضعیت تراکم عقاب طالیی در استان همدان در 

مقایسه با سایر گونه ها از وضعیت بهتری برخوردار است.
رضا دانش پژوه در گفت وگو با ایسنا، در تشریح این خبر مطرح 
کرد: زیســتگاه ۴ عقاب طالیی، شاهی، دشتی و تاالبی خاندان 
بزرگ در اســتان همدان موجود اســت که تراکم عقاب طالیی 
نســبت به سایر گونه ها بیشــتر بوده اما با این حال در معرض 

خطر انقراض هستند.
وی ادامه داد: زیســتگاه عقاب طالیی در مناطق شمالی کشور و 
در دامنه های زاگرس تا استان فارس و حتی کرمان و سیستان و 
بلوچستان اســت که وضعیت تراکم جمعیت این نوع پرنده در 

سطح کشور نگران کننده است.
دانش پژوه با بیان اینکه زیستگاه عقاب طالیی در مناطق مرتفع و 
کوهستان ها است، عنوان کرد: با توجه به اینکه اینگونه پرنده ها 
در کوهستان ها ساکن هستند مناطقی چون خانگرمز تویسرکان، 
لشــگردر و گلپرآباد مالیر نیز جزء مناطق حفاظت شــده قرار 

گرفتند.

وی تصریــح کرد: با توجه به اینکه زجیره غذایی عقاب ها جزء 
مهمترین دسته غذایی قرار دارد، به طور قطع زیستگاه آنها باید 

به طور کامل از مواد غذایی متنوع تأمین شود.
دانش پژوه با اشاره به کشــف تنوع مهره داران در استان همدان 
اظهار کرد: تا کنون بیش از ۲۴ گونه ماهی، ۴ گونه دوزیســت، 
۴3 خزنده، ۱83 گونه پرنده و ۴0 گونه پستاندار در سطح استان 

کشف شده است.
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان همدان در پایان یادآور شد: علت تنوع مهره داران 
در همدان را می توان وجود زیستگاه های فراوان و متنوع دانست.

خبر

ثبات مدیریتی شرط الزم اجرای برنامه ها
 ۱- در ایــران احکام مدیران را ۴ ســاله صادر می کنند مگر آنکه 
مدت زمان مدیریت مدیر مجموعه ای در قانون مشــخص شده باشد 
که در آن صورت باید به قانون عمل شــده و برای آن مدت مشخص 

حکم صادر شود.
اما اکثر مدیران به ۴ سال مدیریت نرسیده بنا به دالیل معلوم و نامعلوم 
پست مدیریتی را ترک گفته یا در همان رده یا باالتر جابه جا می شوند.

۲- بازه زمانی ۴ ســاله فرصت مناسبی است تا یک مدیر بتواند برنامه 
های کالن و اسناد باالدستی را در حوزه مدیریت خود اجرا کرده و با 
ابتکار و اهتمام و خالقیت نام نیکی از خود برجا گذاشــته و در یادها 

ماندگار شود.
البته برخی مدیران بیش از ۴ سال هم زمان در اختیار داشته اند اما اراده 
ای برای ابتکار و خالقیت و پیشبرد برنامه ها در آنها دیده نشده است.

3- از جمله مدیریت های مهم در استان ، مدیریت ارشد شهرستان ها 
یعنی فرمانداری ها هستند. فرمانداران نماینده عالی دولت در شهرستان 
و مدیر ارشد شهرستان محسوب می شوند که باید برنامه های دولت 
را بــه پیش بــرده و نظارت بر اجرای برنامــه و ایجاد هماهنگی بین 

مدیران شهرستان در اجرای سیاستهای دولت را انجام دهند.
۴- فرمانداری مســئولیت مهمی است زیرا تصمیمات فرماندار است 
که توســعه شهرســتان را جهت می دهد و به عبارتی سکان توسعه 

شهرستان در دستان فرماندار است.
با این تعبیر فرماندار نقش اصلی را در حرکت شهرســتان به ســمت 

توسعه یا عقب ماندن از توسعه دارد.
5- ســند توسعه استان برای ۹ شهرستان استان تدوین و ابالغ شده و 

برای شهرستان درگزین نیز ابالغ خواهد شد.
از جمله نکات مهم در این سند با توجه به اظهارات استاندار مسئولیت 

مستقیم اجرای آن با فرمانداران است.
فرمانداران این سند را امضا و متعهد به اجرای آن شده اند.

۶- فرماندار نقــش اصلی را در اجرای انتخابــات دارد و در اجرای 
انتخابات، مستقیم با وزیر کشور در ارتباط است.

فرماندار اســت که باید مقدمات برگزاری انتخابات و شرایط اجرای 
قانون انتخابات در حوزه انتخابیه  و برگزاری سالم انتخابات را فراهم 

کند.
۷- اکنون در سال انتخابات و نخستین سال اجرای سند توسعه استان 
به عنوان اصلی ترین برنامه ســه ســاله استان ، وضعیت با ثباتی در 8 

فرمانداری از ۱0 فرمانداری استان مشاهده نمی شود. 
دو فرمانداری با سرپرست اداره می شود.از بازنشستگی قریب الوقوع 
دو فرماندار در محافل سیاسی سخن گفته می شود و گویا دو فرماندار 
قرار اســت از فرمانداری بروند و محل ماموریت فرمانداری دیگر نیز 
تغییر کند و فرمانداری نیز در انتظار ارتقا اســت و تنها دو فرمانداری 

به ثبات مدیریتی رسیده و بحثی درباره فرمانداران آنها مطرح نیست.
حال با این اوصاف ایجاد ثبات مدیریتی در فرمانداری ها از هر اقدام 
دیگری در اســتان ضروری تر اســت تا فرمانداران با قوت، اجرای 
انتخابــات ، برنامه ها و سیاســتهای دولت و نظام ، بخصوص ســند 
توسعه استان را پیگیری کنند. هرچند ثبات در پستهای سیاسی چندان 

قاعده و قانونی ندارد.

۱- نمایندگان اســتان دو گزینه غیر بومی را برای مدیریت در استان 
نپذیرفته اند.

 گویا این دو گزینه برای ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و صنعت 
و معدن بوده اند. گفتنی اســت پیش از این افکار عمومی در استان از 

انفعال نمایندگان در انتصاب مدیران غیر بومی گالیه مند بود.
۲- احزاب اصالح طلب اســتان با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام 

جمعه همدان دیدار می کنند.
 گویا این دیدار به زودی انجام خواهد شــد. گفتنی اســت جمعی از 
مســئوالنان اصالح طلب نیز در این دیدار دبیران احزاب را همراهی 

خواهند کرد.
3- بازنشسته بودن یا نبودن برخی مسئوالن استان روشن نیست. گویا 
توافقاتی در استان برای ادامه خدمت برخی مدیران پس از رسیدن به 
ســن خدمتی بازنشستگی و بازنشسته نشــدن آنها، انجام شده است. 
گفتنی است مشخص نیست این توافقات بر اساس قانون است یا این 

اقدام غیر قانونی رخ داده است.

وجود 320 زندانی جرائم غیرعمد 
در زندان های همدان

 مدیرعامل ســتاد دیه اســتان همدان از وجود 3۲0 زندانی جرائم 
غیرعمد در زندان های استان خبرداد.

یدا... روحانی منش در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان اینکه تمام تالش 
مســئوالن ستاد دیه آزاد کردن زندانیان و بازگشت آنان به آغوش گرم 
خانواده اســت، مطرح کرد: مسئوالن قضایی کشور همواره در تمامی 
طول سال به ویژه ماه مبارک رمضان به دنبال راهی برای پرداخت دیه 
و جلب رضایت شکات به منظور بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد به 

آغوش گرم خانواده هستند.
وی با اشــاره به اینکه انجام گلریزان یکــی از روش های جمع آوری 
پول برای پرداخت دیه زندانیان جرائم غیرعمد است، گفت: ستاد دیه 
هر ساله با همکاری سایر دســتگاه های وابسته اقدام به برگزاری این 
مراســم دیرینه در استان می کند از این رو امسال نیز همانند سال های 
گذشته ۲3 ماه مبارک رمضان ستاد دیه آماده پذیرای خیرین استان برای 

آزادکردن افراد گرفتار در زندان است.  

نرخ جدید کرایه تاکسی  ها 
به زودی اعالم می شود

 مسئول بازرسی ســازمان تاکسیرانی همدان با بیان اینکه نرخ های 
ارائه شده موقت هستند، از انتشار نرخ های جدید کرایه تاکسی در چند 

روز آینده در شهر همدان خبر داد.
مرتضی علی محمدی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح این خبر مطرح 
کرد: نرخ هایی که طی هفته  اخیر منتشــر شــده است، موقت بوده و 
نرخ های اصلی ســال ۹8 با حضور بازرسان به رانندگان تاکسی ابالغ 

خواهد شد.
وی ادامه داد: شــهروندان در صورت تخلف راننــدگان از قبیل ُرند 
حساب کردن کرایه تاکسی می توانند آن را به سامانه ۱۲۷ اطالع دهند.
مسئول بازرسی سازمان تاکســیرانی همدان در پایان یادآور شد: نرخ 
کرایه تاکسی ها باید بر اســاس نرخ نامه ای که بر روی شیشه خودرو 

نصب شده است، پرداخت شود.
این در حالیست که بسیاری از رانندگان تاکسی، از پرداخت باقی مانده 

کرایه مسافران به علت و بهانه نداشتن پول ُخرد خودداری می کنند.

درخشش جوان همدانی در مسابقات 
کشوری »مدهامتان«

 مرحله کشوری ســیزدهمین دوره مسابقات قرآنی »مدها متان« با 
معرفی نفرات برتر در مشــهد مقدس به کار خود پایان داد به گزارش 
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی همدان،سرپرســت 
دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مســاجد استان همدان در این 
باره گفت: مرحله کشوری این مسابقات با حضور نفرات برتر مراحل 

استانی از ۱0 تا ۱3 اردیبهشت در مشهد مقدس برگزار شد.
 حمیدرضــا ناهیدی فر افزود: هفت نفر از نفرات برتر ســیزدهمین 
دوره مســابقات قرآنی مدها متان استان همدان در رشته های حفظ 
کل، ترتیل، رشــته قرائت تحقیق وحفظ جزء 30 برای شــرکت در 
مرحله کشــوری مســابقات قرآنی مدهامتان به مشهد مقدس اعزام 
شدند.وی خاطرنشان کرد: در رشته حفظ کل برادران باالی ۱۶ سال 
این مســابقات، محمد داوریان از کانون فرهنگی و هنری ولی عصر 
)عج( مســجد صاحب الزمان همدان رتبه سوم را به خود اختصاص 

داد.
ناهیدی به نحوه برگزاری مســابقات در مراحل مختلف اشاره کرد و 
افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته همه ساله مسابقات در 

چهار مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود.

 همواره در انتشار و انعکاس اخبار درست 
رسانه ها توانســته اند حس امنیت را به جامعه 
محلی منتقل کننــد. فرمانده انتظامی اســتان 
همدان که درآستانه حلول ماه رمضان در خانه 
مطبوعات اســتان همدان حضــور پیدا کرد با 
اشاره به نقش تأثیرگذار اطالع رسانی با عنوان 
این مطلب گفت : هم افزایی رسانه ها و ناجا 

در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است
بخشــعلی کامرانی صالح ؛ با اشاره به  ایجاد 
شــرایط جدید و تحول در عرصــه فناوری 
افزود : این تحوالت هر روز شتابی بیشتر می 
گیرد؛ ضمن آنکه این فناوری ها در دســترس 
همگان با باورهای متفاوت و سطوح مختلف 
دانش هست از این رو ، رسانه های حرفه ای 
به صورت تخصصی امــور را دنبال می کنند 

ونقش آفرینی موثری خواهند داشت 
وی همچنین عنــوان کرد : در حوزه آموزش، 
اطالع رســانی و مدیریت فضای رسانه نیروی 
انتظامی همواره دارای برنامه های مشــترک و 
مشــخصی بوده اســت چرا که بر این باوریم 
انتقال مباحث کارشناســی به جامعه می تواند 
مراحل آشــنایی با جرم و پیشگیری از آن را 

به گونه ای متمایز 
فرمانده انتظامی اســتان همدان عنوان کرد: با 
تالش نیروی انتظامی در ســال گذشته ۷500 
فقره پرونده در استان همدان به مصالحه ختم 
شد از سوی دیگر پس از ورود کارشناسان به 
حوزه بررسی و نظرسنجی مشخص شد مردم 
۷5 درصد از ارتباط با پلیس و نیروی انتظامی 
رضایت مند هستند. همچنین سال گذشته ۴00 
هزار نفر در مساجد و مدارس در حوزه نیروی 
انتظامی توسط کارشناسان آموزشهای الزم را 

پشت سر گذاشتند.
کامرانــی صالح افــزود: 3500 دقیقه مباحث 

آموزشــی روی آنتن های ملی رفت تا به این 
واسطه بتوانیم ارتباط الزم را با مردم در راستای 

ارائه نکات آموزشی برقرار کنیم.
وی به آمار کشف جرائم حوزه فضای مجازی 
در کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۹3/5 
درصد از جرائم فضــای مجازی در همدان با 
درایت پلیس فتا کشف شد. وی در ادامه گفت: 
نیروی انتظامی اقدامــات متعددی را رقم زده 
اســت تا بتواند در حوزه کشــف علمی جرم 
نتایج مطلوب را به دست آورد. در همین زمینه 
دفتر مطالعاتی راه اندازی شد تا حوزه پژوهش 
نیروی انتظامی در راســتای تأمین موارد الزم 
برای دستیابی به نظرات کارشناسی فعال شود.

کامرانی صالح گفت: از آنجا که امنیت نســبی 
اســت هیچ گاه نمی توان افکار جامعه محلی 

و افراد را خواند پس اقــدام به جرم غیرقابل 
پیش بینی اســت اما می توان با ارائه راهکارها 
آموزش ها و ارتباط های منســجم وقوع جرم 
را در جامعــه پیشــگیری و مدیریت کرد. در 
این راستا الزم است آموزش های فرهنگی در 
سطح جامعه به صورت تأثیرگذاری تدوین و 
ارائه شود و همچنان بر این باوریم که آموزش 
بیشترین تأثیرگذاری را خواهد داشت در این 
زمینه الزم اســت یادآوری کنیــم ۷0 درصد 
جرائم با آموزش های از قبل برنامه ریزی شده 

کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین عنوان کرد  :  رســانه ها و سایر 
موسسات فرهنگی غالبا نقشی اساسی در پیوند 
موضوعات تاریخی، خاستگاه پیوستگی ها و 
سرنوشت ها ایفا می کنند. رسانه های جمعی 

عــالوه بر موسســات آموزشــی و مذهبی و 
خانواده، نقش مرکزی را در تعیین هویت ملی، 
حفظ و تقویت آن در تصور مردم ایفا می کنند.
فرمانــده انتظامی اســتان همــدان تاکید کرد 
: تعامل پلیس و رســانه یــک اصل در ترویج 
فرهنگ احترام به حقــوق اجتماعي و نظم و 
انضباط جامعه اســت و در این عرصه، تدبیر 
پلیس و مدیریت رسانه اي در تعاملي هدفمند 
و هوشمندانه زیر بناي فرهنگ سازي عمومي 

شده است.
کامرانــی صالــح  در پایان عنوان کرد: شــما 
رســانه ها در حوزه احســاس امنیت از سوی 
جامعــه نقش آفریــن هســتید و می توانید در 
کنار نیروی انتظامی نقش تأثیرگذاری را برای 

داشتن یک جامعه امن به خوبی ایفا کنید.

شرکت های کم فروش اینترنتی  همدان 
معرفی شدند

 رئیس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی گفت: 
بررسی های میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان می دهد 
بین 5 تا 8 درصد مغایرت در حجم بســته های درخواستی مشترکین 

وجود دارد.
به گزارش ایسنا بر همین اساس تمامی شرکت ها تا 5 درصد و شرکت 
مخابرات ایران در اســتان خراسان شــمالی، شرکت داده گستر عصر 
نوین )های وب( در استان فارس، شرکت پارس آنالین در استان های 
فارس، همدان، کردســتان و کرمانشــاه، شرکت پیشــگامان توسعه 
ارتباطات در اســتان کهگیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات 
شاتل در استان بوشهر، شرکت داده پردازی فن آوا در استان کهگیلویه و 
بویراحمد، شرکت انتقال داده های آسیاتک در استان همدان تا 8 درصد 
کم فروشی داشته اند و باید فرایندهایشان را اصالح و بهینه سازی نحوه 

محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.

آخر هفته بارانی در انتظار همدانی ها

 کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان از فعالیت یک 
سامانه بارشی نه چندان قوی در روز جمعه خبر داد.

محمدحســن باقری شکیب در گفت وگو با ایســنا، با اعالم این خبر 
تصریح کرد: از امروز تا ســه روز آینــده، هوا ابری و در بعدازظهرها 
با افزایش ابر و ســرعت وزش باد همــراه خواهد بود که بارش قابل 
مالحظه ای تا پایان هفته نخواهیم داشــت. وی ادامه داد: در روزهای 
چهارشــنبه و پنجشنبه رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می شود که 

در روز جمعه، سامانه بارشی با شدت بیشتری فعالیت خواهد کرد.

 »لیال امیدی« طی حکمی از سوی استاندار 
همدان سرپرست فرمانداری اسدآباد شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری همدان، 
به دنبال اســتعفا و انتقال کریــم حمیدوند، 
فرماندار اسدآباد به استانداری البرز، استاندار 
همــدان در حکمی لیال امیــدی را به عنوان 

سرپرست فرمانداری اسدآباد منصوب کرد.
لیال امیدی معــاون عمــران و برنامه ریزی 
فرمانداری اســدآباد و نخستین زن در استان 

است که سرپرست فرمانداری می شود.
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان در 
ایــن باره  گفــت: فرماندار اســدآباد مدتی 
بود که اســتعفا داده بود اما استانداری با این 
درخواســت موافقت نمی کــرد و بارها نیز 
تالش شــد که از درخواست خود منصرف 

شود.

مصطفــی آزادبخــت  در گفت وگویــی با 
فارس با بیان اینکه استعفا حمیدوند به دلیل 
افزود: حمیدوند  نبوده اســت  کاندیداتوری 
کارمند اســتانداری البرز اســت و خواهان 
بازگشــت به این استان شــده که در نهایت 
علیرغم میل باطنی با استعفا وی مخالفت شد.

معاون سیاسیـ  امنیتی استاندار همدان با اشاره 
به اینکه شهرستان را نمی توان بدون مدیر رها 
کرد ادامه داد: طی بررسی  خانم امیدی معاون 
عمرانــی و برنامه ریزی فرمانــداری به دلیل 
قابلیت هایی که در این مدت از خود نشــان 

دادند به عنوان سرپرست معرفی شد.
وی درباره استعفای معاون فرماندار اسدآباد 
نیز اظهار کرد: یــزدان آذرمی نیروی توانمند 
است که با استعفای او موافقت نشده و به کار 

خود ادامه می دهد.

آزادبخت همچنین از قبول استعفا معاون اداره 
کل ارزشیابی اســتانداری همدان خبر داد و 
گفت: اگرچه ما خواهان ماندگاری و ادامه کار 

او بودیم و بارها خواســتیم که در مسؤولیت 
خود باقی بمانــد اما به دلیل اصرارش تمایل 
به کاندیداتوری در انتخابات مجلس با استعفا 

ایشان موافقت شد.
وی تصریح کرد: در مجموع از ســه استعفا 
ارائه داده شد دو استعفا پذیرفته و یک مورد 

رد شد.
دوهفته پیش کریم حمیدوند استعفای خود را 

به استاندار همدان تسلیم کرد.
فرمانــدار ســابق اســدآباد نیروی رســمی 
استانداری البرز اســت که در حدود ۶ سال 
مامور به خدمت در اســتان مرکزی و همدان 

بود.
وی ســه سال و نیم در نهاوند فرماندار بود و 
از سال گذشته در اسدآباد مشغول به خدمت 

شد.

ليال اميدی سرپرست فرمانداری اسدآباد شد

انتصاب نخستین فرماندار زن استان

فرمانده انتظامی استان همدان

هم افزایی رسانه ها و ناجا 
در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است

شهرک صنعتی 
اللجین 2 در همدان 
پایه ریزی می شود

 معاون محیط زیســت انســانی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: 
شهرک صنعتی اللجین ۲ در استان همدان پایه 

ریزی می شود.
رضا عبداللهی در جلسه ارزیابی اثرات زیست 
محیطی استان همدان با دستور کار مکان یابی 
شــهرک صنعتی اللجین ۲ و بــا محوریت 
استقرار واحدهای چینی و سرامیک، گفت: به 
دلیل اهمیت فواصل و حریم ها به خصوص 
موضوع تأمین آب و رعایت دســتورالعمل 
حریم کیفی آب های سطحی، بازدید مشترک 
از محل انجام و در جلســه آینده پیرامون آن 

تصمیم گیری می شود.
بــه گزارش مهــر، معاون محیط زیســت 
انســانی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان همدان بابیان اینکه سال گذشته تعداد 

۱3۷۶ مجوز اســتقرار، بهره برداری، تغییر 
خط و توسعه و ارزیابی زیست محیطی در 
استان همدان صادر شد، افزود: یک هزار و 
3۲ مجوز استقرار، ۱۱۱ مجوز بهره برداری، 
۲۴0 مجوز تغییر خط و توسعه و 3 مجوز 
ارزیابی زیســت محیطی در استان همدان 
طی یکسال گذشته در شهرستان های استان 

صادر شده است.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان همدان اضافه کرد: 
کارگروه ارزیابی زیســت محیطی نیز برای 
پروژه های  اخیر  دســتورالعمل های  بررسی 
مشــمول ارزیابی زیســت محیطی برگزار 

می شود.
عبداللهی عنوان کرد: طبق این دستورالعمل 
تمامی شــهرک های صنعتی با هر مقیاس، 
مشمول ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست 
محیطی هســتند و برای تسهیل در این امر 
بررسی و صدور مجوز شهرک های صنعتی 
تا ۲00 هکتار به اســتان ها تفویض اختیار 

شده است.

بیمارستان ها با 
کمبود تجهیزات 
مواجه نیستند

 رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
همدان از عدم کمبود تجهیزات و امکانات 
بیمارستانی در تمامی بیمارستان های استان 
خبر داد.حبیب اله موســوی بهار در گفت و 
گو با ایسنا، با اشاره به تحریم های پزشکی 
و اقتصادی موجود، مطرح کرد: خوشبختانه 
علی رغم تمامی تحریم ها و شــرایط سخت 
اقتصادی با هیچ گونه مشکلی در تجهیزات 
بیمارســتانی مواجه نبوده و تمامی لوازم و 
تجهیزات مورد نیاز و اساسی خریداری شده 
است از این رو هیچ گونه کمبود تجهیزات 

بیمارستانی روبه رو نیستیم.
وی ادامه داد: گاهی اوقات برخی از لوازم  و 
تجهیزات مورد نیاز در اورژانش بیمارستان، 
به دلیل بدعهدی شرکت های تحویل دهنده 
با تاخیر به دست پرسنل بیمارستان می رسد 

که این مسئله هیچ ارتباطی با کمبود تجهیزات 
ندارد.موســوی بهار با تاکید براینکه دانشگاه 
علوم پزشکی هیچ گاه اقدام به خرید تجهیزات 
تقلبی نمی کند، عنوان کرد: باتوجه به شرایط 
سخت اقتصادی مسئولین همواره در تالش 
بــرای تهیه تجهیــزات اصل و بــا کیفیت 
بیمارستانی هســتند.رئیس بیمارستان بعثت 
نیز، با بیان اینکه تمامی تجهیزات اساســی 
و مورد نیاز این بیمارســتان ســال گذشته با 
هزینه مناســب تری خریداری شــده است، 
گفت: خوشبختانه علی رغم تمامی مشکالت 
اقتصادی در ســال گذشته بنا بر انجام طرح 
توسعه ســالمت به دستور وزارت بهداشت، 
دستگاه شتاب دهنده،  موردنیازترین و اساسی 
ترین وسیله درمانی مرکز جامع سرطان این 
بیمارســتان خریداری شــده اســت.حمید 
کیانی فتــوت اظهار کــرد: در صورت کامل 
نبودن تجهیزات در این بخش از بیمارستان، 
بیماران بــه منظور دریافت خدمات کامل تر  
به مرکز جامع تری که خود یک بیمارســتان 

دولتی است، منتقل خواهند شد.
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آغاز عملیات اجرایی احداث مخزن بتنی 
نیروگاه شهید مفتح 

ــی احــداث  ــات اجرای ــام: عملی ــگار همدان پی ــگ- خبرن  کبودراهن
مخــزن بتنــی نیــروگاه شــهید مفتــح بــا اعتبــار 58 هــزار میــالرد و ۱8۷ 

میلیــون ریــال آغــاز شــد.
ــن  ــان ای ــا بی ــم ب ــن مراس ــدان در ای ــتاندار هم ــی اس ــاون عمران مع
مطلــب گفــت: انتقــال پســاب همــدان بــه نیــروگاه شــهید مفتــح بــرای 
ــود کــه  ــده کار ارزشــمندی ب تأمیــن آب مصــرف برج هــای خنک کنن

ــرد. ــی برطــرف ک ــروگاه را از ســفره های زیرزمین ــن نی ــاز ای نی
ــا احــداث مخــزن بتنــی نیــروگاه شــهید مفتــح کــه  عراقــی افــزود: ب

ــود. ــع می ش ــی اســت بخشــی از مشــکالت مرتف ــروژه خوب ــک پ ی
فرمانــدار شهرســتان کبودراهنــگ نیــز اظهــار داشــت: نیــروگاه شــهید 
مفتــح یــک ســرمایه ارزشــمند بــرای ایــن شهرســتان اســت و انتقــال 
پســاب تصفیــه شــده همــدان بــه نیــروگاه یــک اقــدام جهــادی بــوده 
اســت کــه بــا انجــام ایــن پــروژه نیــاز نیــروگاه را بــه منابــع آب هــای 

زیرزمینــی برطــرف کــرده اســت.
ــه  ــروگاه در منطق ــن نی ــود ای ــه وج ــاره ب ــا اش ــدوی ب ــت ا... مه حج
کبودراهنــگ گفــت: بــه کارگیــری تمــام ظرفیت هــای محلــی و 
اســتفاده از نیروهــای تحصیــل کــرده بــه دلیــل آشــنایی بــه شهرســتان 
ــه محــل بایــد در بحــث اســتخدام مــا نیروهــای بومــی  و نزدیکــی ب

ــد. ــرار گیرن ــت ق در اولوی
ــروگاه   ــن نی ــان داشــت: ای ــز بی ــح نی ــهید مفت ــروگاه ش ــل نی مدیرعام
ــرده  ــد ک ــرق تولی ــاعت ب ــر س ــگاوات ب ــون م ــته ۶ میلی ــال گذش س
ــفره های  ــه س ــه آب ب ــتخرهای تغذی ــداث اس ــه اح ــت.دیناروند ب اس
زیرزمینــی بــا هــدف جبــران کم ابــی منطقــه را از دیگــر فعالیت هــای 
ــا  ــتخر ب ــتا ۶ اس ــن راس ــت: در همی ــرد و گف ــان ک ــروگاه بی ــن نی ای
ظرفیــت هــر اســتخر یــک و نیــم میلیــون مترمکعــب احــداث شــده 

اســت.
وی افــزود: امســال بــا ســرریز ایــن اســتخرها، ۱0 میلیــون مترمکعــب 

بــه ســفره های زیرزمینــی تغذیــه شــد.

اعزام 166 گروه جهادی محله محور مالیر 
به مناطق محروم

 فرمانده ســپاه ناحیه مالیر با اشاره به اجرا و برگزاری برنامه های 
متنوع در حوزه های مختلف در سالروز بسیج سازندگی، گفت:  ۱۶۶ 
گروه جهادی محله محور در بستر مسجد فعال شده و به مناطق هدف 
و محروم اعزام می شــوند.به گزارش ایسنا، پاسدار سیدجواد حسینی  
در جمع خبرنگاران به مناســبت سالروز تأســیس جهادسازندگی با 
هدف عمران، آبادانی و محرومیت زدایی، افزود: این گروه ها توســط 
پایگاه های مقاومت در عرصه های مختلف شناســایی شده همچون  
بهداشــتی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به تعداد 5 هزار و 
۷۶۶ نفر روز به فعالیت می پردازند.وی به واگذاری تسهیالت به طرح 
های اقتصاد مقاومتی در راســتای ایجاد کارگاه های اقتصاد مقاومتی 
چون زنبورداری، پرورش گیاهان دارویی، گل محمدی، زعفران، تولید 
صنایع دســتی، پرورش طیور،دامپروری، پرورش آبزیان و... توســط 

بسیج سازندگی مالیر اشاره کرد.

کشت انتظاری 218 هکتار نخود دیم 
در فامنین

 مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان فامنین از کشت انتظاری ۲۱8 
هکتار نخود دیم در این شهرستان خبر داد.

جعفر کاویانی دلشــاد اظهار کرد: ســال زراعی گذشته ۲ هزار و ۱5۲ 
هکتار انواع حبوبات در فامنین کشــت شد که ۱00 هکتار از اراضی 

کشاورزی شهرستان به کشت انتظاری نخود دیم اختصاص یافت.
وی تأکید کرد: در راســتای اجرای سیاست های سازمان جهاد کشاورزی 
برای اجرای روش هایی که هزینه کشــت ســنتی نخود را کاهش داده و 
درآمد حاصل از این محصول را باال ببرد، اقدامات مطلوبی صورت گرفته 
است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین در گفت وگو با فارس گفت: 
امسال سطح کشــت حبوبات در شهرستان فامنین ۲ هزار و ۲00 هکتار 
اســت که 50 هکتار از آن به روش کشــت مستقیم و ۲۱8 هکتار کشت 

نخودانتظاری با استفاده از بذور گواهی شده انجام شده است.

دانش آموزان نمونه مدرسه شبانه روزی حاج حسین حیدری و کبری محمدی روستای آبمشگین

زهرا منظری 
اول ابتدایی

زینب خدابنده لو 
دوم ابتدایی

زینب منظری 
چهارم ابتدایی

زهرا مشکین فام
 دوم ابتدایی

مهیا اصالحی 
دوم ابتدایی

ضحا دهبای 
چهارم  ابتدایی

نسا دشته 
اول ابتدایی

نگین محمودی
اول ابتدایی

زهرا منظری ساجد
معدل 19/71

زهرا خدابنده لو
معدل 19/86

الهه منصوریان
معدل 20

زهرا یادگاری
معدل 19/93

زهرا دهبانی
معدل 20

پریناز ورهرامهر
معدل 20

زینب خانی
معدل 19/71

ناهید زارعی
معدل 19/64

کبری داودی
معدل 19/79

مهدیه فخزنی صباح
معدل 19/93

زینب ایمانی
معدل 20

زهرا قاسم زاده 
پنجم ابتدایی

فاطمه منتظری 
چهارم ابتدایی

فاطمه زارعی 
ششم ابتدایی

یگانه حسنی
 پنجم ابتدایی

نرگس محمدی
 ششم ابتدایی

فرشته ایمانی
 ششم ابتدایی

فاطمه محمودی
 پنجم ابتدایی

مهدیه مرادی
 ششم ابتدایی

رقیه منظری دهقان
معدل 20

زهرا منتظری معزز
معدل 20

امیر عباس منصوریانعلیرضا نادریمحمد روح الهی فرد دانیال اسکندری نرگسرضا طاهری رحیم محمد حسام ابوالفضل قربانی
امیر محمد رخشانیحسین گلشنیشمسی کیوان

نیما عالمی روشن پور محمد حسین زارعیعلی صمدی احدیانعلیرضا فخیمی آراسته عباس زنگنه نجاتیعلی اصغر اسکندری صامتحسین عباسی راد علیرضا محمدی

 کبودراهنــگ- عظیمــی مجــذوب- 
با نزدیک شــدن به  خبرنگار همدان پیام: 
ماه مبــارک رمضان، خانواده هــا و ویژه 
بزرگترهــا در حال آماده ســازی خود و 
خانواده برای استقبال از این ماه پر خیر و 
برکت می شوند. خانه تکانی، خرید و تهیه 
مایحتاج روزمره زندگی، تهیه کاالهای که 
در این ماه اســتفاده نیاز بیشتری هست از 
جمله برنامه های هر خانواده برای استقبال 
و ورود به این ماه مبارک اســت و خرید 
و رفت و آمد شــلوغی در بــازار هیجان 
و شــور و شــوق خاصی ایجــاد می کند 
اما آنچــه در بازار کبودراهنگ مشــاهده 
می شــود بی رونقــی، رکود و ســبدهای 
خاص خرید مردم است که به گفته یکی 
از بازاریان معتبر شــهر، شرایط اقتصادی 
مردم در ســالیان اخیر ویژه در یک سال 
گذشته وضعیت نامناسبی دارد که تورم و 
افزایش نجومی قیمت ها توان خرید مردم 
را نجومی تر پایین آورده و ســفره ای اکثر 
مردم شهر کبودراهنگ که از اقشار متوسط 
جامعه اندخالی تر و کم رنگ و بوتر شــده 
اســت به طوری که ســال های گذشته با 

قرار گرفتن در آســتانه ماه مبارک رمضان 
شــاهد شــور و هیجان در مردم و رونق 
بازار بودیم که امسال از رکود و بی رونقی 
برخوردار اســت و مردم اکثریت مایحتاج 
نیاز خود را به صــورت جزئی و روزانه 

تهیه می کنند.
کاالهای اساســی و مورد نیــاز مردم در 
ماه مبارک رمضان، برنج، روغن، گوشــت 
ســفید و قرمز، خرما، شــکر، ماکرونی، 
تخم مــرغ، لبنیــات و... اســت که طبق 
بررسی ها و مشــاهدات خبرنگار همدان 
از بازار کبودراهنــگ برخی از این کاالها 
از جمله نوعی برنــج )تایلندی( روغن و 
ماکارونــی به میــزان الزم و فراوان یافت 
نمی شــود و کاالهای دیگر نیز با تفاوت 
قیمت نســبی در بازار در حــال ارائه به 
مردم اســت. طبق مشــاهدات ما هر کیلو 
برنج خارجــی از ۷ هزار تومان تا ۷ هزار 
و ۶00 تومــان و روغن جامد نباتی از ۱0 
هزار تومان تا ۱۱ هزار تومان و شــکر از 
۷ هزار تومان تــا ۹ هزار تومان و قند هر 
کیلــو از ۷ هزار تومان تا 8 هزار و 500 و 
خرما هر کیلو 30 هزار تومان ماکارونی از 

3/500 تا ۷/500 و گوشــت مرغ هر کیلو 
از ۱۱ هــزار 500 تومان تا ۱۲ هزار تومان 

در حال توزیع است.
بیشتر فروشــندگان معتبر و بزرگ عرضه 
کننده مواد غذایی شــهر کبودراهنگ بازار 
کبودراهنــگ را در آســتانه مــاه مبارک 
رمضان در مقایســه با ســال های گذشته 
بــازاری راکد و بی رونــق می دانند و نظر 
جمعی آنان کاهش تــوان خرید مردم بر 
اثر تورم و افزایش افسار گسیخته قیمت ها 

می باشد.
یکــی از خریــداران در فروشــگاه کــه 
نیم ســاعتی منتظر اتمام خریدش بودم با 
ســبدی نیمه خالی به صندوق فروش آمد 
در گفت وگو با ما می گوید: بیشتر قیمت ها 
نسبت به چند ماه پیش ۴ برابر شده است 
از طرفی هم کیفیت کاالها نیز پایین آمده 
است ما مجبوریم به جای خرید کاالهای 
با بســته بندی های معتبر و اســتاندارد از 
کاالهــای و اقــالم فله ای تهیــه کنیم که 

برایمان کمی با صرفه تر باشد. 
میرزایــی علت کمی خریدش را عدم نیاز 
خانــواده تصمیم گرفتیم که در ماه مبارک دانســت و گفت: با توجه بــه درآمدم با 

رمضــان به میزان مصــرف روزانه خرید 
کنیــم و چیزی اضافه تــر از نیاز هر روز 
نخریم با ایــن کار هم در این ماه هر روز 
خرید رفته و ســرگرم شــده باشیم و هم 

مواد غذایی تازه تهیه کنیم.
در ادامه رئیس ســازمان صنعت و معدن 
وتجــارت شهرســتان نیــز در خصوص 
وضعیت ارائــه کاالهای مورد نیاز مرم در 
ماه مبارک رمضــان در بازار در گفت وگو 
با همدان پیام عنوان داشــت: در آســتانه 
ورود به ماه مبارک رمضان با اجرای طرح 
ضیافت در شهرســتان کاالهــای و اقالم 
اساســی و اصلی مورد نیــاز مردم در این 
مــاه به صورت تعرفه هــای دولتی توزیع 

خواهد شد.
مرتضی افشــاری، روغن نباتی، برنج، قند 
و شکر را از جمله کاالهای توزیعی طرح 
ضیافت خواند و گفت: ســازمان صمت 

اســتان مقرر کرده اســت کــه کاالهای 
مــورد نیاز مردم در این ماه را در ســطح 
شهرستان ها به تعرفه  )نرخ( دولتی توزیع 
نماید که به محــض تحویل این اقالم به 

شهرستان ها نیز توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: توزیع بیش از ۴0 تن برنج با 
قیمت هر کیلو ۷ هزار و ۴00 تومان )برنج 
خارجی هندی( توزیع روغن با ۲0 درصد 
پایین تر از قیمت بازار و قند هر کیلو با ۴ 
هزار و ۷00 تومان و شکر هر کیلو 3 هزار 

و ۴00 تومان توزیع خواهد شد.
افشاری خاطرنشان ساخت: نظارت روزانه 
بازار توسط بازرســان و اتحادیه های  در 
صنفــی در حال انجام اســت و مردم در 
صورت مشــاهده هر گونه تخلف صنفی، 
گران فروشــی می توانند با تلفن ۱۲۴ و یا 
به صورت حضوری خواستار رسیدگی به 

شکایات خود باشند.

رکود بازار ماه رمضان 
در کبودراهنگ 

قیمت ها نسبت به چند ماه 
است  شده  برابر   4 پیش 
از طرفی هم كیفیت كاالها 
نیز پایین آمده اســت ما 
مجبوریم بــه جای خرید 
كاالهای با بسته بندی های 
از  اســتاندارد  و  معتبــر 
فله ای  اقــام  و  كاالهای 
برایمان  كــه  كنیم  تهیه 

كمی با صرفه تر باشد
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گزارش
 g o za r e sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

ایران و جهان 

آمریکا به دنبال جنگ و درگیری 
با ایران نیست

 مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه تهدیدهای خود علیه ایران از 
اعزام بمب افکن و ناوهواپیمابر به خاورمیانه خبر داد ولی در عین حال 

تاکید کرد که واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست.
به گزارش ایلنا ، جان بولتون مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه 
سیاســت های جنگ طلبانه خود از از اعزام بمب افکن و ناو هواپیمابر 

به خاورمیانه خبر داد.
وی در این باره مدعی شــد: آمریکا ناوها و بمب افکن ها را به حوزه 
ســنت کام در خاورمیانه اعزام می کند تا این اقدام پیامی واضح برای 
ایران باشــد مبنی بر اینکه هرگونه حمله به منافع آمریکا یا متحدانمان 

بی پاسخ نخواهد ماند.

مذاکرات ایران و 1+4 در سطح کارشناسی 
سه شنبه انجام می شود

 مذاکرات برجامی ایران و گروه ۱+۴ در ســطح کارشناســی روز 
سه شــنبه این هفته با حضور کارشناســان وزارت امور خارجه ایران، 
انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در بروکسل برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در این دور از مذاکرات، طرفین درخصوص مسائلی 
نظیر تحریم هــای یکجانبه آمریکا، عدم تمدیــد معافیت های نفتی 
ایاالت متحده، عدم تمدید معافیت های مربوط به همکاری های هسته 
ای، همکاری های اقتصادی مبتنی بر اینستکس گفت وگو کرده و به 

تبادل نظر با یکدیگر خواهند پرداخت.
در این چارچوب، علی اصغر نوری و پر فیشر، روسای ایرانی و آلمانی 
اینستکس احتماال در این دور از مذاکرات کارشناسی درخصوص نوع 
همــکاری های ایران و اتحادیه اروپا در قالب اینســتکس با یکدیگر 

دیدار و گفت وگو می کنند.

استانی شدن انتخابات در صورت تایید 
شورای نگهبان هم برای مجلس یازدهم 

اجرایی نمی شود
 رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی که در آن به استانی 
شــدن انتخابات نیز پرداخته شده در صورت تایید شورای نگهبان هم 

در انتخابات مجلس یازدهم اجرایی نمی شود.
محمد جواد کولیوند در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس هم زمان با بررســی  شورای نگهبان 
در هیأت  نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسی 

است.
وی ادامه داد: پس از اعالم نظر شورای نگهبان باید کمیسیون شوراها 
و امور داخلی مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، با توجه 
به اینکه مجلس تا ۷ خرداد جلســه علنی دارد و پس از آن نمایندگان 
به حوزه های انتخابیه خود می روند، از ۲ خرداد روز شــمار انتخابات 
آغاز می شود و نهم خرداد تا ۱۶ خرداد نیز زمان استعفای مقامات برای 
حضور در انتخابات مجلس است، در خوش بینانه ترین حالت هم این 

طرح به اجرای انتخابات مجلس یازدهم نمی رسد.

روحانی چهارشنبه اقدامات متقابل در 
واکنش به خروج آمریکا از برجام را اعالم 

می کند
 یــک مقام نزدیک به هیأت نظارت بــر برجام اعالم کرد: احتماال  
روحانی رئیس جمهور روز چهارشــنبه هفته جاری در گفتگوی زنده 
رادیــو و تلویزیونی، برنامه های مرحله ای ایــران برای انجام اقدامات 

متقابل در برابر خروج امریکا از برجام را اعالم خواهد کرد.
این مقام ایرانی در گفت وگو با ایسنا گفت: برنامه های پیش بینی شده 
در چارچــوب بندهای ۲۶ و 3۶ برجام بوده و فعاًل موضوع خروج از 

برجام مطرح نیست.
وی ادامه داد: کاهش جزئی و کلی برخی تعهدات ایران و آغاز بخشی 
از فعالیت های هســته ای که انجام آن در چارچــوب برجام متوقف 
شــده بود، نخســتین گام ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام 

و همچنین بدعهدی کشورهای اروپایی در اجرای تعهداتشان است.
این مقام خاطرنشان کرد: مقامات اتحادیه اروپا که در یک سال گذشته 
تنها به ارائه وعده های اجرا نشده اکتفا کرده اند به صورت غیر رسمی 

در جریان این تصمیم قرار گرفته اند.

دولت ترامپ تخریب امید اجتماعی را 
در دستور کار قرار داده است

 دستیار پیشین رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان این 
کــه دولت ترامپ تخریب امید اجتماعی را در دســتور کار قرار داده 
است، گفت: پیروزی در جنگ امید تنها با حفظ انسجام، همبستگی و 
همدلی داخلی رخ می دهد و مهمترین راهکار رســیدن به این هدف 

تن دادن به گفت وگوی ملی است.
»شــهیندخت موالوردی« در گفت وگو بــا ایرنا گفت: بعد از خروج 
آمریکا از برجام، راهکار این کشــور ایجاد نارضایتی حداکثری برای 
فروپاشی داخلی ایران است. مســلم است در این شرایط ما با عالوه 
بر یک جنگ تمام عیار اقتصادی همزمان درگیر یک جنگ تمام عیار 

روانی نیز هستیم.
وی با تایید عبارت »جنگ امید« که توسط ریاست جمهوری مطرح 
شده است، خاطرنشان کرد: به طور مشخص تخریب امید اجتماعی 
در دســتور کار رهبــران دولت ترامپ وجــود دارد و باید در این 
چارچوب سیاســت هایی مناسب اتخاذ کرد تا پاسخگوی نیازهای 

جامعه باشد.

زنگ انتخابات زده شد 
فیض ا... مظفرپور »

 با اعالم برنامه زمانبندی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اســالمی بار دیگر زنگ انتخابات در کشــور به صدا درآمد و مدیران 
و مســئوالنی که باید از سمت خود استعفا دهند از همین روزها باید 
تصمیم ســختی بگیرند و آن تصمیم ســخت عبارت است از حفظ 
پست ها و ســمت های فعلی و یا دل کندن از میز و صندلی اداری به 
هوای رســیدن به صندلی های سبز بهارستان و ساختمان هرمی شکل 

مجلس شورای اسالمی.
گر چه رسیدن به پست و مقام در نظام مقدس اسالمی هدف و اصل 
نبوده بلکه فرع بر هدف خدمتگزاری می باشــد. و اصل انجام وظیفه 
دینی و قانونی برای خدمت به مردم می باشد و اصوالً رسیدن به مطامع 
دنیوی از طریق مقامات و مســئولیت های مختلف با آموزه های دینی 

سازگار نیست.
از طرفی نیز فرار از مســئولیت و شانه خالی کردن از خدمتگزاری از 
ســوی افراد شایسته نیز پسندیده نیست زیرا که خالی کردن میدان از 
طرف شایســتگان در حقیقت باز کــردن راه حاکمیت افراد ناالیق و 
ناشایست و سودجوست که مدیریت ها و پست و مقام را نردبان ترقی 

و رسیدن به اهداف مادی و سودجویانه خود می دانند.
و امــروزه ضربــه ای که نظام اســالمی از حضور اینگونــه افراد در 
مســئولیت ها می خورد شــاید از ضربه دشــمنان خارجی نیز بدتر و 
خطرناک  تر است زیرا این افراد هویت نظام اسالمی را دچار دگرگونی 
می کنند و ازدورن به آن ضربه می زنند که در حقیقت اهداف دشمنان 

خارجی را برآورده می کنند. 
بگذریم، در انتخابات یازدهم دوره مجلس شــورای اســالمی و میان 
دوره ای مجلس خبرگان پنجم که قرار اســت دوم اســفندماه امسال 
برگــزار شــود باید با بهره گیــری از تجارب گذشــته کاری کرد که 
انتخابات به نحو احسن انجام گرفته و با مشارکت و حضور حداکثری 
مردم و در ثانی انتخاب افراد صالح و شایســته که کمربندهای خود را 
برای خدمت به نظام و مردم محکم بســته باشــند به همین دلیل و از 
همین حال همه باید تالش کنیم جهت کارآمدن کردن مجلس شورای 
اسالمی افراد متخصص و متعهد را شناسایی و به جامعه معرفی کنیم.

حال این افراد شایسته اگر در میان مدیران فعلی هستند و می خواهند 
در لبــاس نمایندگی مردم خدمت کنند. باید هــر چه زودتر تصمیم 
خود را گرفته و تا ۱۶ خرداد ماه از ســمت های خود استعفا نمایند. و 
استعفای خود را به مقامات مافوق خود تسلیم و موافقت آنان را مبنی 
بر قبول استعفا جلب کنند تا به هنگام ثبت نام در ۱۶-۱0 آذرماه ارائه 
دهند. چون قانون اعالم کرده باید ۶ ماه قبل از ثبت نام اســتعفای آنان 
مورد پذیرش قرار گرفته باشــد. یعنی در فاصله ۱۶ خرداد تا ۱۶ آذر 

۹8 که ۶ ماه می باشد.
نکتــه دیگیر که همچنان فکر برخی از کاندیداها از جمله مدیرانی که 
قصد ورود به انتخابات را دارند به خود مشــغول کرده است. موضوع 
استانی شــدن انتخابات است که این طرح مجلس در حال حاضر در 
شــورای نگهبان در حال بررسی اســت و این شورا در روزهای آتی 
درباره آن اظهار نظر خواهد کرد. اگر این طرح به طور کامل با اصول 
قانون اساسی و شــرع مغایرت داشته باشد و رد شود به احتمال زیاد 
تعــداد زیادی از مدیران و ســایر افراد خود را بــرای انتخابات آماده 
خواهند ســاخت و در صورتی که مورد تأیید شــورای نگهبان قرار 
گیرد. به احتمال زیاد برخی مدیران اجرایی و حتی کاندیداهای باالقوه 
دیگر از تصمیم خود برای ورود به انتخابات منصرف خواهند شد زیرا 
که انتخابات اســتانی را مطابق میل و تــوان و ظرفیت خود نمی بینند 
و شــانس پیروزی خود را در مقابل نماینــدگان فعلی و کاندیداهای 

شاخص پایین تر می دانند.
اخیراً ۱5 اندیشکده به رئیس مجلس و شورای نگهبان نامه ای نوشته اند 
که در آن به صورت مسئدل مخالفت خود را با استانی شدن انتخابات 
ابراز کرده اند. و این طرح را کارشناسی نشده و دارای تبعات اجتماعی، 
سیاسی، حقوقی و امنیتی دانسته که یکی از پیامدهای امنیتی آن را بروز 
آشوب و اغتشــاش در بسیاری از حوزه های انتخابی به دلیل عدم اثر 

بخشی رأی و مشارکت سیاسی مردم دانسته اند.
اگر شورای نگهبان طرح را برای اصالحاتی به مجلس برگرداند ممکن 
است رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان طوالنی شده 
و در نهایت طرح به مجمع تشخیص رفته و آنگونه که مصباحی مقدم 
یکی از اعضای مجمع اعالم کــرده این طرح در هیأت عالی نظارت 
مجمع رد شده اســت. همچنین کولیوند رئیس کمیسیون شوراها نیز 
گفته با توجه به آغاز روند اجرای این انتخابات این طرح به انتخابات 

یازدهمین دوره مجلس نمی رسد.

 آئین نکوداشت اســتاد اخالق، فلسفه و 
عرفــان "آیت ا... غیــاث الدین طه محمدی" 
نماینده مــردم همدان در مجلــس خبرگان 
رهبــری شــامگاه جمعه با حضور پرشــور 
مسئوالن کشــوری و لشکری، اســتانداران، 
نمایندگان و مدیران ســابق، فعلی و اقشــار 
مختلف اســتان همدان و بــه همت مجمع 
علما و نخبگان اســتان همدان مقیم تهران در 

دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار شد.
   آیــت ا... طــه محمــدی یکی از 
چهره های برجســته و اثرگذار استان 

همدان است 
در این آیین باشــکوه که با حضور حداکثری 
مســؤالن و مردم برگزار شد، صالحی امیری 
رئیس ملی کمیته المپیک کشــور اظهار کرد:  
خداوند همه نعمــت هایش را به همدانی ها 
ارزانی کرده است و این شهر به ایران هویت 
ملی، دینی و تاریخی داده اســت و در فرایند 
تمدنی و در فضای مردم شناسی فعلی همدان 

نقطه عطف تمدن ایران محسوب می شود.
صالحی امیــری در این باره افــزود: همدان 
همچون ســتاره درخشــانی اســت که همه 
ایرانیان از نــور آن بهره می برند و به تعبیری 
خورشــیدی اســت که همــه تاریکی ها را 
کنــار می زند و نــور تابناک این ســرزمین 
محســوب می شــود که در این بین چهره ها 
و شــخصیت های ممتاز همدان نیز خورشید 
گونه هســتند که آیت ا... طه محمدی یکی از 
چهره های برجســته و اثرگذار این دیار است 
که بایســتی شخصیت وی به درستی تبیین و 

معرفی شود.
وی تصریــح کرد: اگر امــروز در حوزه های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دچار مشکالت 
مختلفی هســتیم ناشی از فاصله گرفتن ما از 
اخالق و فرهنگ است که بایستی در مباحث 
معرفتی و اخالقی جدی تــر ورود پیدا کنیم 
چــرا که نســل امروز و جوانان این کشــور 
چشمه جوشانی هســتند که تشنه معرفت و 
اخالق هستند و ما باید در این زمینه بیش از 

پیش نقش آفرین و هویت ساز باشیم.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه 
بیان کرد: برای حیات جامعه، باید با دعوت از 
نسل جدید برای بازگشت به اخالق، فرهنگ 
و فضیلت، مبانــی معرفتی و الگوهای جدید 
را به درستی شناســایی و معرفی کنیم و اگر 
چه شخصیت های بســیاری در کشور داریم 
اما متأســفانه این عزیزان در پس پرده هستند 
کــه آیت ا... محمدییکی از این ســرمایه های 
عظیم به شمار می رود که ضرورت دارد این 
ســرمایه عظیم دینی، معرفتی و فرهنگی را با 
روش های خاص به نسل امروز معرفی کنیم.

وی فرهنــگ را مقولــه ای انســجام بخش، 
شخصیت ســاز، هویت ساز و سازگار کننده 
جامعه متمدن دانســت و اظهار کرد: آیت ا... 
محمدی احتیاجی به برگزاری مراسم تجلیل 
ندارد و این ما و نسل امروز هستیم که احتیاج 
داریم از این نماد فرهنگی و دینی بهره ببریم.

وی گفــت: آیت ا... محمدی همــواره ثابت 
کرده است نقشــی محوری و وحدت آفرین 
در استان همدان داشته و امروز این ما هستیم 

که بیــش از هر زمــان دیگری نیــاز داریم 
اســوه های اخالقی، معرفتی و فرهنگی را به 
عنوان الگوی درست دینی به مردم و به ویژه 

نسل جدید معرفی کنیم.
صالحی امیری اضافــه کرد: در جامعه امروز 
فــردی می تواند نقطه عطف باشــد که خود 
عمل گرا باشــد و آیــت ا... محمدی در این 
زمــره قرار دارد و انتظار مــی رود در معرفی 
و بازنمایی این شــخصیت عمل گرا بیش از 

پیش تالش کنیم.
همواره قــدردان زحمات افــراد و خادمان 
باشــید تا محبت و همدلی بین مردم اســتان 

بیش از پیش گسترش پیدا کند
نماینده مــردم همدان در مجلــس خبرگان 
رهبری با بیــان اینکه انتظــار برگزاری این 
چنین مراسمی را نداشــتم، گفت: با اجرای 
این مراســم و حضورتان من را شرمنده خود 
کردید اما بایستی یادآور شوم که سنت حسنه 
تجلیل از خادمان مردم بسیار ارزنده است و 
بایســتی در طول تاریخ ماندگار باشد و شما 
مردم و مســؤوالن همدان تالش کنید که در 
این عرصه الگوی کشــوری باشــید چرا که 
اجرای اینگونه مراسم موجب افزایش همدلی 
و همراهی در جامعه اســالمی و دوستداران 

اهل بیت)ع( می شود.
آیــت ا... غیاث الدین طه محمــدی در ادامه 
اظهار کرد: از سال ۱3۶۱ و با حکم امام راحل 
مسؤولیت امامت جمعه در فامنین را پذیرفتم 
و اکنون با گذشت 3۷ ســال از حضورم در 
سنگرهای مختلف در استان همدان به عنوان 
یک طلبه ساده افتخار می کنم که در کنار مردم 

این دیار فرهیخته و نجیب زندگی کردم.
وی در ادامــه بــه بیان خاطــره ای از دوران 

مســؤولیت خود در استان همدان اشاره کرد 
و گفت: زمانی که به سمت نماینده ولی فقیه 
در اســتان منصوب شدم جایگاه شیخ حسین 
ابوعلی ســینا در همدان مهجور مانده بود که 
به همت دوســتان و تالش حقیر توانســتیم 
شــخصیت علمی و دینی این اندیشمند و از 
مفاخر بزرگ تاریخ اسالم را در سطح منطقه 
و جهــان احیا کنیم که در همین رابطه مفاخر 
میرسیدعلی  ماندگاری همچون  و چهره های 

همدانی نیز احیا شــدند و در تالش هستیم 
دِین خود را نســبت به شاعر مهجور همدان 
"باباطاهــر" هــم ادا کنیــم چرا کــه احیای 
شــخصیت های ماندگار و اثرگذار این دیار 
زرخیــز موجب احیای دوباره هویت دینی و 

فرهنگی دارالمؤمنین همدان خواهد بود.
نماینده سابق ولی فقیه در استان همدان با بیان 
اینکه اقداماتی را در همــدان آغاز کردیم اما 
متأسفانه مغفول ماند، افزود:  احداث مصالی 
بزرگ همدان یکی از آرزوهای بنده است که 
می تواند به عنوان بزرگترین مصالی غرب آسیا 
و با ظرفیت های مختلف در جهان معرفی شود 
که متأسفانه به دلیل برخی مشکالت اجرای آن 
به تأخیر افتاد که در کنار این موضوع بایستی 
به احداث مدرســه علمیه بــرادران همدان با 
ظرفیت دوهزار طلبه اشــاره کرد که متأسفانه 
آن هم اجرا نشــد و همچنین مدرســه علمیه 
خواهران همدان که علی رغم فعالیت نسبی که 
اکنون دارد آن طور که بایسته و شایسته بود به 

اهداف مورد نظر نرسید.
وی در پایــان صحبت های خــود خطاب به 
مســؤوالن و نخبگان اســتان همدان گفت:  
دارالمؤمنین همدان استان زرخیزی است، لذا 
درخواســت دارم در هر جایگاه و منصبی که 
قرار دارید همواره قــدردان زحمات افراد و 
خادمان باشــید تا محبت و همدلی بین مردم 

استان بیش از پیش گسترش پیدا کند.
 بایســتی از ظرفیت هــای آیت ا... 
محمدی بهره هــای الزم و كافی را در 
جهت رشد فکری و معنوی جامعه ببریم

آیت ا... سید هاشــم حمیدی از علمای دینی 
همدانی مقیم تهران نیز در این مراسم گفت: 
همدان مهد شــخصیت ها و علمای ارزشمند 

و برجســته ای نظیر مرحوم آیت ا... حسینقلی 
همدانی است که هر کدام از بزرگان و علمای 
این ســرزمین جــزو مفاخر دینــی، اخالقی 
و فلســفی کشــور و جهان اسالم محسوب 
می شــوند و ارزش علم و دیــن را به خوبی 
فــرا گرفتند و به مردم انتقال دادند که در این 
میــان آیت ا... غیاث الدین طــه محمدی نیز 
سال های سال در همدان حضوری پررنگ و 
محوری داشــت و موجب وحدت و همدلی 

هر چه بیشــتر در استان شــد که جا دارد از 
ظرفیت های وی بهره های الزم و کافی را در 
جهت رشــد فکری و معنوی جامعه ببریم و 
برگزاری این مراسم در جهت معرفی جایگاه 

وی ارزنده است.
 احیــای ارزش هــا از دغدغه های 

آیت ا... محمدی است
نماینده مردم همــدان در مجلس دهم نیز به 
نمایندگی از مجمع نمایندگان اســتان همدان 
بیان کرد: شــخصیت برجسته علمی و دینی 
آیت ا... محمدی برای همگان روشــن است 
و وی در طــول مــدت چهــارده ســال که 
مســؤولیت نمایندگی ولی فقیه در استان را 
بر عهده داشت به عنوان پدر معنوی همواره 
وحدت آفرین بود و توانست تمامی گروه ها 
و ســالیق سیاسی و حزبی در استان را بدون 
کوچکتریــن چالش سیاســی و حول محور 
نظام و خــط رهبری به خوبی هدایت کند و 
آرامش ویژه ای را در اســتان به وجود آورده 

بود.
امیــر خجســته در ادامــه تصریح کــرد: با 
پیگیری ها و دلســوزی های آیت ا... محمدی 
شــاهد تسریع در توسعه استان همدان بودیم 
و زیرســاخت هایی نظیر فرودگاه، راه آهن و 
آزادراه و بســیاری از اقدامــات و فعالیت ها 
در اســتان نتیجه پیگیــری و اهتمام وی به 

موضوعات توسعه ای استان همدان است.
 از محضر ایشان آموختم همیشه به 

مخالفان و دوستان احترام بگذارم
اســتاندار اســبق همدان نیز به نمایندگی از 
مجمع استانداران همدان در این مراسم اظهار 
کرد: اســتان همــدان دارای ظرفیت های بی 
بدیلی در حوزه های مختلف اســت و وجود 
اندیشــمندان و مفاخر علمی و دینی در این 
ســرزمین، نمونه بارزی از این ظرفیت ها به 
شــمار می رود کــه در این میان شــخصیت 
برجســته علمی، دینی و فلسفی آیت ا... طه 
محمدی یکی از ایــن مهمترین موضوعات 
و نکات ارزشــمند اســتان همدان است که 

بایستی به آن توجه ویژه ای شود.
احمد خرم در ادامه گفت: ۲۷ ســال پیش در 
همدان با آیت ا... طه محمدی آشنا شدم و در 
هر دیدار نکات ارزشمندی از وی یاد گرفتم 
و این استاد اخالق را نماد صداقت، راستی و 
مردانگی می دانم و به جرأت می توانم بگویم 

مردانگی را از آیت ا... محمدی آموختم.
وی در ادامه به بیان برخی از ویژگی های 
پرداخت  محمــدی  آیــت ا...  شــخصیتی 
شــخصیت  محمدی  آیــت ا...  گفــت:  و 
برجســته ای در حوزه اخــالق و معرفت 
هســتند کــه هــم زیبایی اخالقــی دارد 
افــکار دارد و هرگز اهل  و هم زیبایــی 
خشــونت نیست و از محضر وی آموختم 
همیشــه بــه مخالفان و دوســتان احترام 
بگــذارم و به یاد دارم زمانــی که ابوعلی 
ســینا در شــهر خودش مظلوم مانده بود 
و چراغش در همدان فروغی نداشــت با 
اقدامــات و فعالیت های جدی وی، افکار 
و اندیشــه های علمی و دینی ابوعلی سینا 

احیا شد. و  تازه ای گرفت  جان 

به همت مجمع علما و نخبگان استان همدان مقیم تهران انجام شد

 تجلیل از 37 سال خدمات ارزشمند 
"آیت ا... طه محمدی"

■ صالحی امیری: آیت ا... طه محمدی نقشی محوری و وحدت آفرین در استان همدان دارند

اجرای »قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن« برای صیانت 
از حیثیت مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هدف ما از اجرای قانون رســیدگی به دارایی مسئوالن، مچ 
گیری نیســت، گفت: در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئوالن و 

مقامات جمهوری اسالمی است.
به گزارش ایســنا، آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئوالن عالی قضائی با اشاره به 
قانون »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران« مصوب 
سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز بررسی و به دستگاه قضائی ابالغ شده است، اظهار کرد: آئین نامه اجرایی این قانون 

که تهیه آن بر عهده دســتگاه قضائی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این 
قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

رئیــس قوه قضائیه ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیســت بلکه در پی 
شــفافیت و اقدامات پیشگیرانه هســتیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از 
حیثیت مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کارهای 
مناسب، عماًل نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه ای صورت گیرد که مسئوالن مدام از 
سوی هر شخص یا رسانه ای در معرض اتهام نباشند و شبهه ای در خصوص دارایی هایشان 

وجود نداشته باشد.
رئیسی در پایان بر ضرورت همکاری همه مسئوالن در قوای مختلف برای اجرای صحیح و 
دقیق این قانون تاکید کرد.رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم 

رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی دشمن، تصریح کرد: 
امروز دشــمن در حوزه های اقتصادی، سیاسی و رسانه ای، آرایش جنگی به خود گرفته و 
این امر ایجاب می کند که همگان با یک روحیه انقالبی و جهادی، وضعیت متناسبی در برابر 

این آرایش جنگی داشته باشیم.
رئیسی گفت: آرایش متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیت های اقتصاد داخلی، رونق 
تولید و اشتغال و توجه هر چه بیشتر به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است. در حوزه سیاسی، 
بهترین آرایش و وضعیت، انسجام ملی و هم صدایی و پرهیز از ارسال هرگونه پیام و سیگنال 
سازش و تسلیم است. امروز ارسال این قبیل پیام ها که حاکی از عقب نشینی در برابر دشمن 
باشد، محکوم به شکست است. در حوزه روانی و رسانه ای نیز، آشنایی با ترفندهای جنگ 

روانی دشمن و مقابله با این ترفندها، بهترین و مؤثرترین راهبرد به شمار می آید.

برای کاهش مشکالت مردم، حتی به میزان 
اندک نیز چاره ای اندیشیده شود

 این روزها در هــر محفلی که حضور می یابیم، حرف از تحریم ها، 
ناامیدی و مشــکالت اقتصادی در کشور است که باید برای کاهش این 

مشکالت حتی به میزان اندک نیز چاره ای اندیشیده شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جهان آینده به شدت 
در حال تغییر اســت، افزود: عنوان شــده که در 30 سال آینده جهان به 
اندازه 300 سال قبل پیش از آن تغییر می یابد، ما برای این آینده چه کرده 

ایم و گذشتگان برای آینده امروز ما چه کردند؟  
به گزارش ایلنا، زهرا ســعیدی مبارکه ادامه داد: شاید در 30 سال آینده 
شــخصی در مجلس حضور یابد و ســعیدی امروز در مجلس را مورد 
انتقــاد قرار دهد که بــرای آینده ای که قرار بود فنــاوری، اطالعات و 
ارتباطات به این سطح از پیشرفت برسد، اما اقدامی برای آن انجام نشد.

ســعیدی مبارکه با بیان اینکه امروز تفکر ما به صورت خطی و فناوری 
های جدید به صورت نمایی در حال رشــد است، اظهار کرد: امروز در 
شرایط تحریم ها به قدری درگیر روزمرگی ها شده ایم که غافل از این 
هستیم که امروز ثروت بیشتر کشورهای ثروتمند از طریق تفکر دیجیتالی 

کسب می شود.
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نکته

صدور 100 هزار کارت هوشمند نظام پزشکی 
در سال جاری

 رئیس ســازمان نظام پزشــکی کشــور از صدور ۱00 هزار کارت هوشمند نظام 
پزشــکی در ســال جاری خبر داد.به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به 
پرونده الکترونیک سالمت تصریح کرد: پرونده الکترونیک سالمت می تواند به حوزه 
سالمت در کشور کمک کند و در نهایت منجر به اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده 

شود. با این مکانیسم می توان کنترل صحیح منابع و هزینه ها را انجام داد.
وی همچنین افزود: در هیچ جای دنیا، این طور نیست که بتوان با دفترچه بیمه بدون 
داشتن ضابطه خدمت دریافت کرد، اعتقاد ما این است که بیمه ها باید تقویت شوند و 

به این شکل به سمت قطع ارتباط مالی بین پزشک و بیمار، حرکت کرد.

شیوع شناسی معلولیت ها برای نخستین بار
 در ایران انجام می شود

 معاون پیشــگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور، از آغاز شیوع شناسی 
معلولیت برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: این شیوع شناسی روی ۱00 هزار 
نمونه در سه استان خراسان رضوی، گلستان و خوزستان در حال انجام است.مینو رفیعی 
در گفت و گو با ایرنا افزود: شیوع شناسی معلولیت ها کاری نیست که بگوییم هر سال 
انجام می شود بلکه در مقطعی انجام می شود و بر اساس نتایج آن، شیوع شناسی بعدی 
5 تا ۱0 سال بعد انجام خواهد شد.رفیعی افزود: از روی مشاهدات نمی توان درباره علت 
معلولیت ها قضاوت کرد، این قضاوت ها علمی نیست و می خواهیم محاسبات علمی 

اپیدمیولوژیک در این زمینه انجام شود تا برنامه منطقی برای آن داشته باشیم.

مشموالن خدمت سربازی در اردیبهشت ماه
 فراخوانده شدند

 سازمان وظیفه عمومی ناجا، تمام مشموالن دارای مدرک تحصیلی کاردانی، دیپلم 
و زیردیپلم را که برگ آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشــت ماه سال جاری دریافت 

کرده اند، به خدمت سربازی فراخواند.
به گزارش ایرنا، ســازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای اعالم کرد: مشــموالن 
فارغ التحصیــل مقاطع کاردانی، دیپلم و زیردیپلم که بــرگ آماده به خدمت به تاریخ 
اردیبهشــت ماه ســال ۹8 دریافت کرده اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیــک انتظامی )پلیس+۱0(، برگ معرفی نامه مشــموالن بــه مراکز آموزش را 

دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.

ماه مهمانی خدا ماه اندیشه های آسمانی 
حسین درخشنده »

 حلــول ماه مبــارک رمضان حلــول ماه میهمانی خــدا وضیافت 
بی بدیل رحمت و رضوان الهی اســت که در آن دل های مشتاقان بیقرار 
قراری از جنس آرامش وصل و رســیدن به آنچه دلخواه است می یابد 
.برکات این ماه روح را شفاســت و برجسم جان شکیبایی بی حد است 
تک تک لحظاتش مشــهون از الطاف بی منتهای مهربان ترین مهربانان و 

بخشنده ترین بخشندگان است. 
مــاه میهمانی خدا را قدر و بها بیش از آن اســت کــه در ُگنه ذهن ما 
تصویری بیابد و وصفش به زبانی جاری شود که »لیلة القدر خیٌر من الف 
شهر« شب های این ماه روشنای راه آینده بندگان است وسحرگاهانش 

نجات.
 لحظه هایش قرار بی قراران و گذرش بهارِ دل دلدادگان، صفایش جالی 
جان ها و عطایی که همتایی ندارد. و خداوند فرمود بخوان وآیه آیه فیض 
بی منتها بر خیل بنی آدم فرو آورد و در این ماه عصمت و عزت بندگان را 
به قاموس قرآن در آورد و نازل فرمود تا از نزول وحی بر قلب نبی مکرم 
اســالم)ص( بندگان راه خود بیابند و مسیر سعادت بپیمایند. و فرمود 
بخوان، بخوان و بدان آنچه صالح توســت همه اینجاست و این کتاب 
قرآن کتابی خواندنی است که بخوانی و بدانی و اندیشه کنی به تک تک 
کلماتش و جمله جمله عباراتش وآسمانی از معارف را اندوخته مسیرت 

کنی  که راه وصل جز به اندیشه ای آسمانی پیمایش نشود. 
قرآن حدیث حضرت  حق بر جویندگان حقیقت اســت و حجتی بر 
همگان. فضیلت اســت که صفحه صفحه اش آینه تمام نمای مصحف 
روزگاران است. چه عبرت ها که در آن نهفته است و چه حکمت ها که 
در آن آشکارا راهنمای بندگان خداست. کالم خدا و ماه خدا چه انس و 
الفت دیرینه ای دارند که هرکه به دوستی با کالم خدا در آید و مهمان ماه 
خدا باشــد چه قربتی به رضوان  خدا خواهد  داشت. وحاال مایم و ماه 
میهمانی خدا ماهی که فرصتی برای رسیدن است و مهلتی برای بریدن، 

بریدن از هر چه فاصله است.
و رسیدن به آنچه رضای حضرت اوست. فرصتی برای سامان بخشیدن 
به بی سر و ســامانی نفس. فرصتی برای پیمایش مسیر ی الهی که این 
میسر نشود جز به کوشش درکسب معرفت. لحظه لحظه ماه میهمانی خدا 
فرصتی است برای اندیشیدن در کالم الهی است و اینگونه با اندیشه های 
آسمانی  و عمل به فرمان الهی، میهمان  بر سر سفره صاحب این ماه رو 
سفید ورستگار وبا فطرتی آگاه به کمال سعادت نائل خواهد شد. امید بر 
آن داریم تا در این میهمانی الهی میهمانی قابل باشیم و قدر لحظه لحظه 

این  فیض گسترده الهی را بدانیم.

آرمان ملی: احمدی نژاد سوخت 
 مهم کتشه که مونده!!!

پیروزی: جنگ مجازی در اینستاگرام 
 بدون شرح!

ایران: خرید و فروش تخمک در دست دالالن
 جنین هم نایاب می شود!!!

جمهوری اسالمی: باید فرمان بازار خودرو را از دالالن گرفت 
 چرخاشم  بگیرین چون می تونن چرخاشو قل بدن!!! 

ــیب و  ــای س ــرگرم روی ــت س ــی دول ــار گران ــردم گرفت ــان: م کیه
ــام  ــی برج گالب

 اینم یه نوع شغله! مگه سال اشتغال نیست ؟!
شرق: کابوس ترامپ ونزوئال- ایران 

 شما چطوری رفتید تو خواب ترامپ اونم در حد کابوس؟!!
کیهان: درگیری در  عروسی ۶ زخمی بر جا گذاشت 

 با لباس ضد گلوله برید عروسی!!!
ایسنا: شیوع افسردگی در کشور باالست 

 با این شرایط بیشتر ز این نمیشه انتظار داشت!
جام جم: حاشیه نشینی نتیجه نظام  اداری مالی غلط کشور است 

 ولی اونا رفتن حاشیه شهر اعصابشون راحت باشه 
فرهیختگان: دعانویسی روی دیوار 

 بدن شرح
قدس: دیوار قیمت خودرو فرو ریخت 

 ولی صفراش مونده؟!
جام جم: معمای اتاق عمل چیست؟

 سالم بری ناقص برگردی!
جوان: لبنیات به سبد پردرآمدها کوچ کرد 

 کأل مهاجرت  چیز خوبه! 
نصف جهان: استاندار معزول با سیل نرفت!

 شاید وزنش سنگین بوده !الکی نیست که!
همدان پیام: مردم کم می خرند 

 به خاطر بی پولی،  نیستا، می خوان الغر بشن! 

به مناسبت 17 ارديبهشت روز جهانی آسم
شیوع رو به گسترش آسم

 بر اســاس آمار سازمان بهداشت جهانی آسم یک مسئله بهداشتی 
برای کلیه جوامع اعم از توســعه یافته و در حال توسعه به شمار می 
رود. طبق آمار  بیش از 300 میلیون نفر در سراسر دنیا از بیماری آسم 
رنج می برند همچنین ساالنه حدود 300 هزار نفر به علت این بیماری 
می میرند و اگر اقدام فوری صورت نگیرد ، در طی ۱0 سال آینده این 

میزان حدود ۲0 درصد افزایش می یابد.
آســم بیانگر بیماری اســت که در آن عالیم مکرر سرفه، تنگی نفس 
همراه با خس خس سینه و احساس خفقان وجود دارد. آسم بیماری 
التهابی مزمن و غیر واگیر ریه اســت. مزمن بــه این معنا که بیماری 
همیشه وجود دارد حتی زمانی که بیمار احساس ناخوشی ندارد. این 

بیماری تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بروز می کند.
علل دقیق آسم هنوز نامشخص است ولی آنچه که تا کنون روشن شده 
، نشان می دهد که آســم محصولی از ترکیب عوامل محیطی، سبک 
و نحوه زندگی و خصوصیات زیستی و ذاتی فرد )ژنتیک( می باشد.

اگر افراد خانواده ســابقه انواع آلرژی هــا )اگزما، آلرژی بینی، آلرژی 
غذایی و آســم ( را داشته باشــند احتمال بروز آسم در سایر افراد آن 
خانواده بیشــتر می شود. همچنین تماس با عواملی چون دود سیگار، 
عوامل عفونی و ویروســی و بعضی مواد حساســیت زا ممکن است 
ســبب افزایش احتمال ابتال به آســم گردد ، برخی افراد نیز به دلیل 
شرایط شغلی ممکن اســت دچار آسم شوند نظیر کارگران نانوایی ، 

چوب بری، رنگسازی و...
دود سیگار و سایر دخانیات از مهمترین عوامل افزایش آسم بخصوص 
در کودکان است. حدود ۴ هزار ماده سمی در دود سیگار شناخته شده 
است بنابراین توصیه می شود اجازه سیگار کشیدن در خانه یا فضاهای 

بسته به هیچ کس داده نشود.
عوامل خطر برای بروز و یا شــدت آسم عبارتند از : مواد حساسیت 
زا یــا آلرژن ، مواد محرک مانند دود ســیگار و آلودگی هوا، عفونت 
های ویروسی ، مواد افزودنی در غذا ها ، کم تحرکی و چاقی، کمبود 

D و آالینده های شیمیایی و... ویتامین 
 تا کنون راه حلی برای ریشه کن کردن آسم پیدا نشده است ، اما این 
بیماری را می توان به شــکلی درمان و کنترل کرد که از بروز عالیم و 

حمالت آن پیشگیری شود.
در صورت کنترل بیماری آسم می توان از زندگی مطلوبی برخوردار 
بود البته شــدت بیماری یک تظاهر ثابت در هر بیماری نیست و در 
طــی زمان تغییر می کند در واقع هدف از درمان آســم، کنترل عالیم 

بیماری است .
* رحمت ا... یوسفی

مهدی ناصرنژاد »

 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشورمان 
اخیــراً در نشســت شــورای اجتماعی که با 
حضور مسئوالن مربوطه از سراسر کشور در 
تهران برگزار شــد، یکی از آسیب های قابل 
تأمل و ملموس اجتماعی را روند فاجعه آمیز 
مهاجرت روستانشینان به شهرهای بزرگ ذکر 

کرده است.
البته در این خصوص نفس حضور و زندگی 
هموطنان عزیز روستایی در شهرها هرگز دلیل 
ناهنجاری از نوع اجتماعی آن نیست اما وقتی 
زیرساخت های الزم و کافی در تمام حوزه های 
اجتماعی برای همزیستی و زندگی راحت و 
بی دغدغه و همچنین امکانات یکسان در یک 
شهر جوابگوی توسعه همسان و رشد متوازن 
فرهنگی برای همه سطوح جامعه نباشد منجر 
به ناهنجاری ها می گردد و به جامعه آسیب می 

رساند.
ســیر مهاجرت روستاییان به شــهرها مقوله 
جدیدی نیست و تقریباً از ۷0 سال پیش با یک 
ریتم نسبتاً کند در ایران آغاز شده و به تدریج 
روند افزایشی به خود گرفته و هنوز هم ادامه 
دارد به نحوی که نسبت جمعیت روستانشین 
با شهرنشین در ایران از رقم های ۷5 به ۲5 ۷0 
ســال پیش هم اینک حالت معکوس به خود 

گرفته است.
در وضعیت کنونی برای جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان به شهرها راهکار موثری اندیشیده 
نشده است به عبارتی دیگر در طول ۷0 سال 
گذشته در قبال هر یکصد خانوار روستایی که 
ناگزیر به شهرها مهاجرت داشته اند حتی یک 
خانوار با اصالت روســتایی از شهر به طرف 
موطن اصلی خود مهاجرت معکوس نداشته 
و به ندرت مهاجران روستایی دوباره به خانه 

پدری بازگشته اند.
در چنین شرایطی خیلی از روستاها که مشکل 
ســاختار رفاهی داشــته اند و خشک سالی ها 
نیز رمق آنها را گرفته بــه تدریج تخلیه و به 
مخروبه هایی تبدیل گشــته و ســاکن آن در 
شهرهای بزرگ حاشیه نشین شده اند به همین 
علت اکثــر قریب به اتفاق شــهرهای بزرگ 
کشــورمان به صورت ناموزونــی باد کرده و 
گسترش یافته است. در واقع هر آنچه برای هر 
ذهن پرسشگری متصور می باشد، این است که 
روستانشینان کشورمان در طول تمام سال های 
گذشــته متأثر از مقوله نابرابر توسعه همگانی 
توسط سازمان های اجتماعی برای دستیابی به 
زندگی بهتر و جستجوی آینده ای ایمن برای 

خود و نســل های بعد از خودشان ناگزیر به 
ترک دار و دیار خود شــده و به شــهرها پناه 
آورده اند و این قصه همچنان ادامه دارد، غافل 
از این که در شهرها هم برای همگان به یکسان 
خبری نیست و متأسفانه جمعیت بی شماری 
از هموطنان روســتایی با مهاجرت به شهرها 
نتوانسته اند سرنوشت شیرینی برای خود رقم 
بزننــد و خیلی ها با چنیــن خودزنی هایی از 

روستاها رانده و از شهرها نیز مانده اند.
به گفته وزیر کشور در همان نشست شورای 
اجتماعی، در حال حاضر مســئوالن اجرایی 
در کالنشهرها و شــهرهای بزرگ بر اثر سیر 
مهاجــرت بی رویه روستانشــینان، بین نقاط 
حاشیه نشین و محروم شهرهای خود محاصره 
شــده اند و ســاخت و ســازهای ناموزون و 
غیرقانونــی و خارج از محــدوده، انبوهی از 
مشــکالت مدنی و ناهنجاری ها روی دست 
کارگزاران دولتی و حتی بخش های غیردولتی 

گذاشته است.
چنین مشــکالتی همچنان روبه افزایش است 
و می رود تا به انفجار آســیب های اجتماعی 
بیانجامــد که بایــد هر چه زودتــر برای آن 

چاره جویی کرد.
در حــال حاضر به نظر می آید تنها راه ممکن 
بــرای عالج واقعــه ارتقاء زیرســاخت ها و 
کانون های رفاه اجتماعی در نقاط حاشیه نشین 
باشــد و گویا برنامه ریزی هایــی نیز در این 
ارتباط از سال های قبل به مرحله اجرا گذاشته 
شده باشد که با ســرمایه گذاری های سنگینی 

همراه است.
اما نباید فراموش کرد که ایجاد زیرساخت های 
جدید برای رفاه عمومی در شهرها و کناره های 
حاشیه نشین شهرها باید با ایجاد اشتغال پایدار 
برای ســاکنان چنین نقاطی همراه باشد تا به 

نتیجه موثر منتهی شود.
چه خوب اســت به موازات بهره مند سازی 
نقــاط پایین و باالی شــهری عمدتــاً برای 
حاشیه نشــینانی که اصالت روســتایی دارند، 
برنامــه جامعی هم برای جلوگیــری از ادامه 
مهاجرت ها و تشویق و ترغیب روستانشینان 
برای ماندن در روستاهای خود اندیشیده شود.

البته شخص وزیر کشــور در این باره نیز به 
مسئوالن و به خصوص ســازمان های جهاد 
کشــاورزی که متولی اصلی عمران و آبادانی 
نقاط روســتایی در اســتان ها هستند، توصیه 
می کند تا برنامه ریزی های خود در این ارتباط 
را به صــورت ضربتی و بســیجی به مرحله 
عمل درآورند و اجازه تخلیه بیشــتر روستاها 

را ندهند!
شــاید راه ســوم در این خصوص این باشد 
که بیشترین ســرمایه گذاری ها برای بهره مند 
سازی و ایجاد زیرساخت های رفاهی در نقاط 
حاشیه نشین شهرها را خرج روستاها کرد و به 
سمت ایجاد ساختارهای مطمئن در روستاها 

سوق داد!
باید در نظر داشت که توسعه زیرساخت های 
روســتایی آنگونه که مورد نیــاز تولیدگران 
روستانشــین می باشــد و درآمد و هزینه های 

کامل زندگی آنان را تأمین می سازد، معامله ای 
دو ســر منفعت هم برای دولــت و هم برای 

مهاجران روستایی در شهرها خواهد بود.
آن دســته از مهاجران روستایی که در شهرها 
دنبــال حداقــل درآمــد برای امــرار معاش 
خانواده هــای خود هســتند، چنانچه مطمئن 
باشند با بازگشــت به روستا و احیای دوباره 
تتمه زمین ها و باغ های سوخته خود می توانند 
با آبروداری بهتری زندگی داشــته باشند، به 
طور حتم چنین خواهند کرد. اغلب جوان های 
روســتایی برای فرار از بیکاری های شــدید 
فصلی و کسب درآمد به شهرها هجوم می برند 
و در سخت ترین شــرایط زندگی می کنند و 
چنانچه در روســتای خود و زیر سقف خانه 
پدری از طریق انتقال بسیاری مشاغل تولیدی 
به روستاها، کســب درآمد داشته باشند و از 
حداقل رفاه فرهنگی، بهداشــتی و درمانی نیز 
برخوردار باشــند هرگز هوس شهرنشینی و 
مهاجرت به سرشان نخواهد زد. شاید تصور 
روستاهای آباد و پرجمعیت در شرایط کنونی 
مثل ســراب و آرزویی محال باشد، اما برای 
نجات نســل های آینده از بحران های شدید 
اجتماعی و تولید غذا، هیچ چاره ای نیســت 
غیر از تقسیم یکسان و عاقالنه و عادالنه منابع 
ملی و سرمایه در شهر و روستا. به طور قطع 
زمین هایی که صدها و هزارها ســال قبل در 
گستره کشورمان به سکونتگاه های اقوام ایرانی 
تبدیل شده، هم اینک نیز قابلیت احیا و آبادانی 

دوباره را دارد.

پروین سلیمی »

 دومین نمایشــگاه محصوالت غذایی 
ســال ۹8 واقع در محل دائمی نمایشگاه 
های بین المللی استان همدان به مناسبت 
مــاه مبارک رمضان با عنــوان ضیافت در 
حالی بــه کار خود پایان می دهد که ۱۲0 
تولید کننده از استان همدان و دیگر نقات 
کشور به مدت یک هفته با تخفیفات ویژه 

در خدمت همشهریان همدانی بودند. 
تولید کنندگان محصوالت غذایی در دومین 
نمایشگاه سال ۹8 و نوزدهمین نمایشگاه 
مــواد غذایی ویژه ماه مبــارک رمضان به 
مدت یک هفته بــا عنوان ضیافت با ۱۲0 
غرفه از ۱۱ اردیبهشــت با تخفیفات ویژه 
همشهریان همدانی را در خرید مایحتاج 
افطار و سحر در ماه رمضان یاری می کردند 
تا عموم مردم بتوانند لوازم ضروری خود 
را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه نمایند.  
باشد که در این روزهای وانفسای گرانی 
بتوانند  سفره رمضان اقشار مختلف جامعه 

استانی را یکسان و رنگین کنند.
دراین  نمایشــگاه   تولید کننده ها،  مواد 
غذایی خود را با برندهای مختلف در غرفه 
ها عرضه کردند که از جمله محصوالت، 
ســوغات اردکان یزد، ادویجــات زروار 
همدان، باقلوای استانبلی تبریز، نون باگت 

شرکت ســنان، انواع شــربت های سنتی 
شــیراز، عرقیات گیاهی همدان از جمله 
مواد غذایی عرضه شــده در نمایشــگاه 
هستند در ضمن همشهریان می توانند در 
ساعات باقی مانده با خرید انواع شوینده 
ها، شیرینی جات و ترشیجات از تخفیفات 

و جوایز نمایشگاه نیز بهره مند شوند.
کنار غرفه های فضای داخلی نمایشگاه،  در 
محوطه بیرونی نیز شــور و شوق خاصی 
حاکم اســت مراسم جشــن ضیافت  از 

ســاعت ۱۹ تا ۲۱ در فضای نمایشــگاه 
بهانه ای اســت. که  بازدیدکنندگان  پس 
از خرید، حضوردرجشن ضیافت را نیز در 
برنامه خود قرار دهند و عاله بر گذراندن 
لحظاتی  خوش با دریافت جوایزی شانس 

خود رامحک بزنند. 
در این مــدت یک هفتــه تولیدکنندگان 
فرسط داشتند محصوالتشــان را معرفی 
وعرضه کنند. غرفه نمــک بیش از دیگر 

غرفه ها مردم را به خود جلب می کرد.

جــالل فیاضی مدیر شــرکت ادویجات 
زروار از سابقه 50 ساله شرکت خود گفت 
و نوع محصوالتش را  ادویه جات ترکیبی 
برای پخت غذا و انواع ساالدها همچنین 
چاشنی دســرها عنوان کرد.که در بسته ها 
و ســایزهای مختلف پذیرای سفارشات 
همشهریان اســت و  3۶ نوع ادویه، انوع 
نمک وسماق رابا تخفیف عرضه می کند.

در این بین مدیرپخش نمایندگی باقلوای 
استانبولی تبریز در همدان نیز  باقلواهای 

۴ مغز با آرد شــیرینی، شهد انگبین، شیره 
انگور و عسل تهیه شــده را به نمایشگاه 
آورده بــود  و از اســتقبال و عالقه مردم 
همدان به این نوع شــیرینی ابراز رضایت 
داشــت وی از همشــهریان دعوت کرد 
عالوه بر نمایشگاه در محوطه کوچه نیلی 
خیابان بوعلی لذت خرید این نوع شیرینی 

اورگانیک را از دست ندهند.
غرفه عرقیــات فتاحی نیز از روزهای اول 
با استقبال خریداران شربت ها و عرقیات 
سنتی روبه روبود چرا که تولیدکنندگان این 
محصول در غرفه حضور عالوه بر عرضه، 
کار مشاوره خواص شربت ها را نیز انجام 
می دهند و شربت ها و عرقیات بهار نارنج، 
بیدمشک، زیره، شــاطره، کاسنی، سرکه 
ســیب از جمله محصوالتی هستند که با 

تخفیف در نمایشگاه عرضه شد.
برادران سوغات ســرای تبریز نیز با انواع 
معجون تهیه شده با عسل کنجد، گزگبین، 
حلواهای رژیمی و ارگانیک به مراجعین 
نمایشگاه این پیام را می دادند که با خرید 
مواد غذایی و شــیرینی های تهیه شده با 
مواد اولیه طبیعی مانند عسل و شیره انگور 

قدمی درافزایش سالمتی خود بردارند.
مهــدی غالمی مدیرغرفه حلوا شــکری 
شــیررضا اردکان نیز ضمن معرفی فواید 
حلــوای بادام زمینــی  و حلــوا زرده از 
سابقه ۴0 ساله این شرکت و رضایتمندی 
مشتریانش از این محصول ابراز خرسندی 
کرد و حضور خــود در چندمین دوره از 

نمایشگاه هاه همدان را موفقیت آمیز دانست 
چرا ابراز داشــت همدانی ها به این نوع 

شیرینی عالقه خاصی دارند.
تنوع نان باگت با توست سبوس دار، قلعه 
جو، طالیی برگر، نان گردو و کشــمش، 
تافتون سبوس دار، در نمایشگا مواد غذایی 
عالقه مندان خوبی را به خود جذب کرده 
بود. شــایان ذکر است. ســال های اخیر 
روغن های گیاهی مشــتریان زیادی پیدا 
کرده از جمله آن روغن کنجد که به گفته 
تولید کنندگان این محصول ملکه روغن ها 

به شمار می رود.
بر همین اساس در طول برگزاری نمایشگاه 
غرفه روغن کنجد فروش بیشتری داشت. 
حســین عظیمی که به مدت ۶ سال کار 
تولیدروغن کنجد  را در همدان آغاز کرده 
اســت. از خواص این روغن گیاهی برای 
کاهش فشــار و قند خون توضیحاتی به 

مشتریان خود می داد.
پای شــتر مرغ نیز به نمایشــگاه  همدان 
بازشــدبود. تولیــد کنند فــرآورده های 
شــتر مرغ  از اســتان قم در سه قسمت 
بهداشــتی، دارویی و زیبایی همچنین با 
عرضه ومشاوره در خدمت هم استانی های 

همدانی بود.
وی گوشت شترمرغ را مفید برای بیماری 
قلبی و افرادی کــه چربی باال دارند مفید 
دانســت وگفت: گوشت شــتر مرغ تنها 
گوشــتی اســت که عالوه داشتن مزایای 

فراوان، فاقد چربی است.

شرط رونق اجتماعی در کشور 
احیا حیات روستایی است

  استقبال خوب مردم  از نمایشگاه مواد غذایی 

ابالغ بخشنامه وزیرکشور درخصوص 
تکالیف دستگاه ها در ماه رمضان

 ســخنگوی وزارت کشور از ابالغ بخشــنامه وزیر کشور درباره 
وظایف ذاتی و قانونی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی در ماه 
مبارک رمضان خبر دادبه گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی در این باره 
اظهارداشت: در این بخشنامه از تمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای 
عمومی خواسته شده است از برگزاری افطاری های تجمالتی پرهیز 
کننــد.وی در ادامه افزود: وزارت صنعت معدن و تجارت نیز موظف 
شده نسبت به ایجاد نمایشــگاه عرضه مستقیم کاال، کنترل و نظارت 
داشته تا کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم با قیمت و کیفیت مناسب 
عرضه شود.ســخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی مکلف شده است بر کیفیت طبخ شیرینی، 
زولبیا، بامیه و غذاهای رســتوران ها و نیز غذاهایی که هنگام افطار و 
سحر در معابر عمومی عرضه می شوند از قبیل آش، حلیم و .... کنترل 

و نظارت جدی و مستمر داشته باشد.



C M Y K

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

سه شنبه  17 ا ردیبهشت ماه 1398  شماره 3466

6

مستطیل سبزعلم ورزش 

فعاالن بوکس برای اعتالی این رشته همت کنند

 سرپرســت هیأت بوکس استان اظهار داشــت: همه فعاالن رشته ورزشی پر طرفدار 
بوکس برای اعتالی این ورزش باید همت کنند و در این مسیر ما دست همه دوستداران 

و عالقه مندان رشته بوکس را به گرمی می فشاریم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، سعید دوست محمدی در 
نخستین نشست هم اندیشی پیشکسوتان، مربیان، قهرمانان و داوران بوکس استان همدان 
ضمن شنیدن صحبت های پیشکسوتان و مربیان حاضر در جلسه از تغییرات اساسی در 
بدنه این هیأت خبر داد و گفت: تشــکیل هیأت رئیســه توانمند و کمیته های فعال طبق 

چارت حرفه ای و بین المللی انجام می شود.

وی با قدردانی از همه زحمت کشــانی که در گذشته برای این هیأت قدمی برداشته اند 
اظهار داشــت: همه فعاالن رشته ورزشی پر طرفدار بوکس برای اعتالی این ورزش باید 
همت کنند و در این مســیر ما دست همه دوســتداران و عالقه مندان رشته بوکس را به 

گرمی می فشاریم.
دوست محمدی ضمن قدردانی از حضور پیشکسوتان تصریح کرد: ارتباط مستمر و مدام 
بین اعضای خانواده بوکس باید برقرار باشد و دلجویی از پیشکسوتان و قهرمانان استان 

همواره باید در برنامه های این هیأت باشد.
وی خاطر نشــان کرد: با حضور همه ی فعاالن بوکس اســتان به زودی پس از معرفی 
اعضای کمیته های مختلف جلسه های تخصصی با هر کمیته برگزار می شود و به دنبال 

آن هستیم که بوکس استان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

وی افزود: فراخوان رسمی برای کاندید شدن و عضویت کمیته های تخصصی به همه ی 
فعاالن رشــته بوکس انجام شده و برای ارتقا کیفی و کمی بوکس استان از هیچ کوششی 

نباید دریغ کرد.
وی با بیان این مهم که حضور شهرستان ها همواره نقطه عطف برای ورزش استان است 
خاطر نشان کرد: بازدید و بررسی پتانسیل شهرستان ها و رسیدگی به آن در اولویت برنامه 
های این هیأت خواهد بود و از همه ظرفیت های موجود در اســتان استفاده خواهد شد 
تا استعداد های برتر شناسایی شده و آینده روشنی برای این رشته ورزشی شاهد باشیم.

دوست محمدی در پایان از برگزاری لیگ بوکس استان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: 
همه ی ورزشــکاران رشته بوکس برای حضور در لیگ آمادگی داشته باشند چرا که این 

امر موجب پویایی و فعال شدن باشگاه ها و ورزشکاران می شود.

تاریخ نیمه نهایی و فینال جام حذفی 
مشخص شد

 کمیته مسابقات سازمان لیگ تاریخ برگزاری مسابقات نیمه نهایی 
و فینال جام حذفی یادواره آزادســازی خرمشهر در فصل ۹8-۹۷ را 

اعالم کرد.
به گزارش "ورزش ســه"، سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات دراین 
باره گفت: پیش از این احتمــال تغییراتی در تقویم قمری و آغاز ماه 
مبارک رمضان وجود داشــت، به طور غیر رسمی اعالم شده بود که 
دیدار نیمه نهایی جام حذفی 3 خرداد برگزار می شــود که با توجه به 
اینکه ماه مبارک رمضان از دیروز)  سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹8( آغاز 
شده، بنابراین روز سوم خرداد ماه مصادف با شب های قدر است. به 
این ترتیب بازی نیمه نهایی جام حذفی بعد از ایام شــهادت حضرت 
علی )ع( و شــب های قدر و در روز 8 خرداد برگزار خواهد شــد. 
مســابقه فینال هم روز ۱۲ خرداد ۱3۹8 بین دو تیم داماش گیالنیان و 

برنده بازی پرسپولیس و سپاهان انجام خواهد شد.

تاکید دوباره تاج
 سرمربی تیم ملی خارجی است

 رئیس فدراسیون فوتبال بار دیگر تاکید کرد که سرمربی جدید تیم 
ملی خارجی است.

به گزارش "ورزش سه"، با گذشــت حدود ۴ ماه از رقابت های جام 
ملت های آســیا تیم ملی فوتبال ایران اما هنوز سرمربی جدید خود را 
نشناخته است. در این راستا فدراسیون نشینان هیچ نامی را تایید نمی 
کننــد و از این رو مدام وعده می دهند که ســرمربی جدید به زودی 

معرفی می شود.
با این حال گمانه زنی های متعددی در این خصوص صورت گرفته و 
هربار نام یک مربی مطرح می شود. در شرایط کنونی برخی بر این باور 
هستند که با توجه به مشــکالت اقتصادی فدراسیون فوتبال، مدیران 
از جذب مربی خارجی پشیمان شــده اند و روبه گزینه های داخلی 
آورده اند، اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال همچون گذشته این 

موضوع را تکذیب کرد.
رئیس فدراسیون در حاشیه مجمع سالیانه هیأت فوتبال استان مرکزی 
گفت: »با توجه به موقعیت فوتبال ایران در آسیا و بررسی انجام شده؛ 
بدون شک سرمربی تیم ملی ایران از میان گزینه های خارجی انتخاب 

می شود.«

شرط بندی موجب تغییر نتیجه نمی شود

 رئیــس کمیته حقوقــی و تدوین مقــررات فدراســیون فوتبال 
درخصوص تحلیل هایی که این روزها در مورد موضوع شرط بندی 

مطرح می شود به نکات قابل توجهی اشاره کرد.
به گزارش "ورزش سه"، احمدرضا براتی با اشاره به برخی موضوعات 
مطرح شده در هفته های اخیر پیرامون شرط بندی به سایت فدراسیون 
فوتبال گفت:مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ما در موضوع شرط 
بندی بســیار سختگیرانه تر از فیفا اســت چرا که بر اساس مقررات 
اخالقی فیفا، حداکثر مجازات اشــخاصی که در شرط بندی مداخله 
دارند ســه سال محرومیت است و باید توجه کرد که در مقررات فیفا 
هیچ حداقلی درنظرگرفته نشــده، یعنی قاضی می تواند از یک روز تا 
سه سال محرومیت در نظر بگیرد اما در مقررات انضباطی فدراسیون 
فوتبــال ایران، مجازات فردی که در شــرط بندی مداخله می کند در 
مرتبه اول حداقل ســه ماه، مرتبه دوم حداقل شــش ماه و مرتبه سوم 

حداقل یک سال می باشد. 
باید توجه داشــت که این موارد حداقل محرومیت اســت و حداکثر 
تعیین نشده است. بنابراین قاضی رسیدگی کننده اگرچه نمی تواند کم 
تراز این مقداری که در مقررات تعیین شده حکم صادر کند اما با توجه 
به عدم تعیین حداکثر مجازات و با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و 
احوال می تواند این محرومیت را حتی به صورت مادام العمر در نظر 
بگیرد. بنابراین مجازات شرط بندی در مقررات فیفا از یک روز تا سه 
سال است و در مقررات ایران از سه ماه تا پایان عمر متخلف متغیر و 

موکول به نظر قاضی است.
رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات اضافه کرد: بر اساس مقررات 
انضباطی فدراسیون ایران احکامی که در موضوع شرط بندی صادر می 
شوند قابل بخشش یا تعلیق نیستند و تخلف شرط بندی مشمول مرور 
زمان هم نمی شــود و عالوه بر این مــوارد، این احکام جهت تعمیم 
بین المللی به فیفا اعالم می شود تا فردی که محکوم شده با خروج از 
ایران و حضور در سایر کشورها از اجرای حکم محرومیت فرار نکند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول( 

اداره کل میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری استان همدان

اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان همــدان در نظــر دارد پــروژه هــای ذیــل را طبق فهرســت بهــاء ابنیــه ســال 1398 از طریق ســامانه تــدارکات الكترونیكــی دولت 
S(بــه مناقصــه عمومــی بگــذارد. الزم بــه ذکر اســت شــرکت کننــدگان بایــد دارای صالحیــت پیمانــكاری ابنیــه از ســازمان برنامه و بودجه باشــند. E T A D I R A N .I R (

1-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مطابق با مبلغ درج شده به صورت ضمانتنامه بانكی )که باید ضمانتنامه ارائه شده حداقل تا 3 ماه از تاریخ ارائه اعتبار داشته باشد( یا واریز وجه نقد 
به شماره حساب 2172625606007 بانک ملی ایران می باشد.

2-مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1398/02/21 از ساعت 12:00 لغایت 1398/02/24 تا ساعت 12:00 خواهد بود.
3-مهلت ارائه ) بارگذاری( پاکت ها : از تاریخ 1398/02/24 از ساعت 12:00 لغایت 1398/03/04 تا ساعت 14:00 خواهد بود.

4- محل تسلیم پاکت الف )صرفا ضمانتنامه بانكی یا فیش واریزی( : دبیرخانه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان.
5- تاریخ بازگشایی پاکات: روز یكشنبه مورخ 1398/03/05 راس ساعت 08:30 صبح در دفتر مدیرکل خواهد بود.

6- نشانی دستگاه مناقصه گذار: همدان میدان جهاد- خیابان عارف قزوینی- چهار راه نظری- باغ نظری- واحد امور پیمان. )م الف 194(
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مدتقرارداداعتبارتضمین)ریال(برآورد)ریال(عنوان پروژهردیف
انجام عملیات کفسازی معابر روستای ملحمدره اسد آباد1

)2098003192000001(
اوراق خزانه با سر 4،349،664،652220،000،000

رسید1398/06/27
2 ماهفهرست بهائی

انجام عملیات کفسازی روستای مانیزان شهرستان مالیر2
)2098003192000002(

اوراق خزانه اسالمی باسررسید 3،794،708،442190،000،000
1398/06/27

2ماهفهرست بهائی

تبریک و تهنیت
جناب آقای

 پرویز ملک زاده
استاد سبز تجربه

حیف است که تو را شمع بنامیم
شمع را می سازند تا بسوزد

اما تو می سوزی تا بسازی
روز معلم بر شما مبارکروز معلم بر شما مبارک

مدیران، معاونین ،آموزگاران و دانش آموزان 
کالس های زنگ سبز

آگهي حصر وراثت
آقای محمد احمدی صالح دارای شــماره شناســنامه  9 به شــرح دادخواســت کالسه 
111/14/98ش از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کبری رضائی به شــماره شناسنامه  1656 در تاریخ 88/6/20 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- متقاضی 
گواهی حصر وراثت با مشــخصات فوق الذکر پســر متوفی 2- روشن احمدی صالح فرزند 
قاسم به شماره شناســنامه 13 صادره از بهار متولد 1337 پسر متوفی 3- گلشن احمدی 
صالح فرزند قاســم به شــماره شناســنامه 4442 صادره از بهار متولد 1339 پسر متوفی 
4- فرشته احمدی صالح فرزند قاسم به شــماره شناسنامه 12 صادره از بهار متولد 1344 
دختر متوفی 5- بتول احمدی صالح فرزند قاسم به شماره شناسنامه 3479 صادره از بهار 
متولد1329 دختر متوفی 6- شــهناز احمدی صالح فرزند قاسم به شماره شناسنامه 4441 
صادره از بهار متولد 1338 دختر متوفی 7- شــهین احمدی صالح فرزند قاســم به شماره 
شناســنامه 4104  صادره از بهار متولد1335 دختر متوفی والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
 )م الف 55(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

 مجیــد بیــات- خبرنگار همــدان پیام: 
اختتامیــه چهارمین دوره المپیــاد فرهنگی، 
ورزشــی محــالت همدان که مزیــن به نام 
سردار شهید علیرضا شمسی  پور بود. عصر 
یکشنبه با حضور مدیران و مسئوالن و جمع 
کثیری از ورزشــکاران رشته مختلف برگزار 

شد.
این مسابقات در رشته های فوتبال، فوتسال، 
والیبال، هندبال، کشــتی در رده های ســنی 
متفاوت با مشــارکت فعال شهروندان انجام 
شــد که در نوع خود در ســطح کالنشهرها 

حرکتی بی نظیر به شمار میرود. 
شهردار همدان در این مراسم سال ۹۷ را سالی 
خوب و توأم با موفقیت برای ورزش محالت 
دانســت و اضافه کرد: مجموعه شــهرداری 
همدان با همدلی و همکاری اقشــار مختلف 
اعم از روسای هیأت های ورزشی و کمیته های 
فعال محالت اتفاق خوبی را رقم زده که نقطه 

اتکا پشتوانه ورزش حرفه ای است.
عبــاس صوفی سیاســت اصلــی مجموعه 
با هیأت هایی دانست  شهرداری را همکاری 
که امکان برگزاری ورزش محله ای را دارند 
ادامه حمایت های اعضای شورای شهر  ودر 
و مسئولین را عامل پویایی این حرکت عظیم 

دانست.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
گســترش ورزش محالت با هدف توســعه 
نشــاط اجتماعی ،از اهداف اصلی مجموعه 
شهرداری دانست و خاطرنشان کرد: در کنار 
همه اقدامات انجام شــده مباحث فرهنگی و 
اجتماعی هم از اهمیت بســزایی برخوردار 

است.
رئیس شورای شــهر همدان نیز با بیان اینکه 
توســعه ورزش محالت و اســتفاده بهینه از 
اوقات فراغت از اهداف اساســی شــورای 
پنجم اســت افزود: در المپیاد چهارم  ۴300 
نفر مشــارکت فعــال داشــته اند که اخالق 
مــداری و انجام امور فرهنگی و اجتماعی از 

مشخصات بارز این دوره است.
کامــران گردان ورزش محالت را پشــتوانه 
خوبــی برای ورزش حرفــه ای قلمداد نمود 
و در ادامه اضافه کرد: با توســعه اصولی این 
مقوله در سطح شهر همدان دیگر احتیاجی به 
ورزشــکاران غیر بومی نیست و ما می توانیم 
از ظرفیــت همین اســتعدادهای بالقوه بهره 

ببریم.
وی بــا بیان اینکه حضور بانوان در این دوره 
از المپیــاد یکی از نکات قابل توجه اســت 

افزود: جذب اسپانســرهای مناسب  درآینده 
به منظور پوشــش مســابقات بســیار حائز 

اهمیت است.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری همدان هــم  در این مراســم 
اظهار داشت: این دوره مزین به نام سردار 
شــهید شمسی پور،8000 شــهید واالمقام 
استان همدان و شــهدای مدافع حرم است 
که پشــتوانه معنوی  ارزشــمندی به شمار 

می رود.
سعید خوشــبخت مقایسه افزایش بودجه در 
راســتای توســعه ورزش محالت مشارکت 
اقشــار مختلف جامعه را بی نظیر دانست و 
گفت: همدان در ســطح کالنشهرها در این 

حوزه شهری شاخص به شمار می رود.
وی برگــزاری ورزش هــای خانوادگی در 
قالب مســابقات مختلف را از اولویت های 

اصلــی مجموعــه شــهرداری در آینــده 
برشــمرد و افزود: این مهم محقق نمی شود 
مگر با همکاری مســتمر و مناســب تمامی 
ارگان های درگیر و حمایت اعضای محترم 
شورای شهر و شــهردار همدان که همیشه 
در ســطوح مختلف  توسعه ورزش  حامی 

می باشند.
خوشــبخت در بخش دیگر از سخنان خود 
تعداد ورزشــکاران که در این دوره شرکت 
داشــتند را ۴300 نفر برشمرد و خاطرنشان 
کرد: این رویداد وســیع در رشته فوتبال در 
رده های سنی زیر ۱5 ، ۱8 سال و بزرگساالن   
همچنین در رشته  کشتی و والیبال  در قسمت 

نوجوانان و جوانان برگزار شد.
جانشین فرمانده سپاه انصار الحسین همدان 
نیــز حضور مجموعه شــهرداری همدان در  
دوران بحرانی ســیل در همدان را ســتود و 
اظهار داشت : شــهرداران مناطق،سازمان ها 
و معاونت های شهرداری به خوبی توانستند 
اوضاع را کنترل کنند که این نشات گرفته از 

یک نظم سیستمی مناسب است.
فرجی در ادامــه فرهنگ برگــزاری المپیاد 
ورزشــی محالت با نام شــهدا به خصوص 
سردار شهید علیرضا شمسی پور را رویدادی 
مثبت تلقی کرد و گفت :این شــهید گرانقدر 
در کنار امور جنگی و جهادی ،یک ورزشکار 
و پهلــوان تمام عیار بود و در ســخت ترین 
شــرایط جنگی در ســوریه به منظور ایجاد 
روحیه و نشاط اجتماعی  مسابقات ورزشی 

برگزار میکرد. 
وی در پایان برنامــه ریزی و  اجرای برنامه 
های  ورزشی ،فرهنگی و اجتماعی به منظور 
هدفمنــد کردن اوقات فراغــت جوانان ، را 
عامل اصلی ایجاد نشــاط در جامعه  دانست 
و از مســئوالن خواســت در این راه از هیچ 

تالشی دریغ نکنند.

اختتامیه چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی محالت 

همدان پایلوت ورزش محالت 
در سطح کالنشهرها

ورزشکاران در ماه مبارک رمضان غذای 
کربوهیدرات دار مصرف کنند

 یک متخصص پزشکی ورزشی معتقد است: ورزش و فعالیت های 
فیزیکی حتی در بعد قهرمانی منافاتی با روزه  داری ندارد و ورزشکاران 
بــا رعایت توصیه های علمی و پزشــکی می توانند از مزایای این ماه 

بهره مند شوند.
احمد باقری مقدم در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه روزه داری در 
ماه مبارک رمضان نه تنها برای پرورش روح بلکه برای پرورش جسم 
نیز الزم اســت، افزود: مطالعات علمی بسیاری در رابطه با جنبه های 
مختلف پزشکی و ورزشی در ماه مبارک رمضان انجام شده که نشان 
می دهد ورزش و فعالیت فیزیکی حتی در بعد قهرمانی منافاتی با روزه 
داری ندارد و ورزشــکاران می توانند بــا رعایت توصیه های علمی و 

پزشکی از مزایای این ماه بهره مند شوند.
وی گفت: باید در هر سه نوبت غذایی افطار، شام و سحری با برنامه 
ریزی مشخص غذای مناسب میل شود. وعده سحری در ورزشکاران 
اهمیت دارد و حذف این وعده اشــتباهی اســت که متأسفانه بعضی 
ورزشــکاران مرتکب می شــوند. بهتر اســت افطاری سبک و شام و 
سحری کامل باشد. ضمن اینکه ورزشکاران باید در رژیم غذایی خود 

از همه گروههای غذایی با ارجحیت کربوهیدرات استفاده کنند.
این متخصص پزشکی ورزشی خاطرنشــان کرد: وعده سحری باید 
متعادل و حــاوی مواد غذایی کافــی برای تأمین انــرژی مورد نیاز 
روزانه باشــد تا ورزشکاران در طول روز دچار ضعف نشوند. ضمن 
اینکه پرخوری و تندخوری در ســحر می تواند موجب بروز عوارض 
گوارشی در طول روز شود. بنابراین توصیه می شود ورزشکاران روزه 
دار زود بخوابند و یکی دو ســاعت قبل از اذان صبح بیدار شــوند و 

غذای متنوعی به آرامی بخورند.
باقری مقدم افزود: چون بدن ورزشکاران به آب کافی نیاز دارد، توصیه 
می شــود در این ماه و بویژه در وعده ســحر بیشتر از میوه های آبدار 
استفاده کنند. زیرا میوه های آبدار ماندگاری بیشتری دارد و مواد الزم 
دیگری را هم به بدن می رساند. همچنین سعی کنید از غذاهایی استفاده 

کنید که نمک کافی داشته باشند.
وی اضافــه کرد: تــا حد امکان غذاها باید کم چرب باشــد، به ویژه 
اگر قرار اســت بعد از افطار مسابقه دهید. زیرا هضم غذاهای چرب 
سخت تر بوده و می تواند برای ورزشکاران مشکل ساز شود. بنابراین 
توصیه می شــود غذاهای سرخ شــده کمتر بخورید و سعی کنید از 
غذاهای آب پز یا بخارپز بیشــتر اســتفاده کنید. همچنین از مصرف 
غذاهای نفاخ و محرک پرهیز کنید. مثاًل غذاها با ادویه زیاد، ترشــی 
یا تندی زیاد و یا غذاهایی مثل سوســیس و کالباس، ســس مایونز و 

. مصرف نشود. . .
این متخصص پزشکی ورزشی تصریح کرد: ورزشکاران باید از مواد 
غذایی ادرار آور همچون؛ چای، قهوه و نوشــابه کوکا که ذخایر آب 

بدن را کم می کند، احتیاط الزم را داشته باشند و کمتر مصرف کنند.
وی بهترین زمان برای انجام تمرینات ورزشــی را بعد از افطار عنوان 
کــرد و افزود: در این ماه ورزشــکاران باید حجم تمرینات را از نظر 
شدت، مدت و تعداد جلسات کمتر کنند و در هوای گرم و زیر آفتاب 

به دلیل از دست دادن آب بدن ورزش نکنند.
باقری مقدم اظهار کرد: بهترین زمان برای برگزاری مسابقات و تمرین 
حداقل ۲-3 ســاعت بعد از مصرف غذاست. بنابراین در تابستان که 
اذان مغرب حدود ساعت ۲0 است، زمان مسابقه یا تمرین باید حداقل 

ساعت ۲۲باشد.
وی در پایان مهم ترین ماده غذایی برای افزایش عملکرد ورزشکاران 
در ماه مبــارک رمضان را ذخایر غنی از کربوهیــدرات عنوان کرد و 
گفت: مواد غذایی همچون نان، برنج، ماکارونی و ســیب زمینی غنی 
شده از کربوهیدرات هستند بنابراین ورزشکارانی که می خواهند در ماه 
رمضان مسابقه دهند باید ذخایر کربوهیدرات بدنشان را غنی سازند. 
گاهی رعایت موارد ذکر شــده برای ورزشــکار کمی پیچیده به نظر 
برسد ولی پزشــکان و کارشناسان تغذیه ورزشی به راحتی می توانند 
ورزشکاران رده های قهرمانی را در این زمینه یاری کنند تا غذای قبل 
از مسابقه )افطار( در عین سبکی و غیر نفاخ بودن انرژی الزم را فراهم 
آورد. البته در طول مسابقه مایعات و حتی نوشابه های ورزشی کمک 

کننده خواهد بود.

بانوان همدانی 
مجوز انتخابی 
تیم ملی جودو را 
کسب کردند

 نائب رئیس هیــأت جودو همدان گفت: 
هشــت بانوی این اســتان مجوز حضور در 
رقابت های انتخابی جودو تیم ملی را کسب 

کردند.
کبری کرمــی در گفت و گو بــا ایرنا اظهار 
داشت: مسابقات درون اردویی تیم ملی جودو 
بانوان کشــور از روز گذشته  و به مدت یک 
هفته با حضور ۶۷ جودوکار به میزبانی استان 

تهران برگزار می شود. وی اضافه کرد: حدیث 
پلوئی، مریم بربط ، شــیوا جهانگیری، رقیه 
خدابنده لوئــی، آرمینا بازافکن، زهرا خانیان، 
مبینا عزیزی و فاطمه آقاجانی هشــت بانوی 
جودوکار اســتان در این دوره از مســابقات 

درون اردویی انتخابی تیم ملی هستند.
کرمی بیان کرد: این رقابت ها در ۲ رده سنی 

نوجوانان و جوانان برگزاری می شود.

نائب رئیس هیأت جودو همدان خاطرنشان 
کرد: نفرات برتر هر ۲ رده ســنی قرار است 
برای آمادگی هرچه بهتــر به منظور اعزام به 
مســابقات آســیایی خردادماه سال جاری به 

میزبانی تهران به میدان بروند.
تیم ملی کشورمان تیرماه امسال راهی کشور 
چین تایپه محل برگزاری مســابقات آسیایی 

می شود.

گزارش ویژه
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بازار مسکن در شهریورماه افت می کند
 یک کارشــناس بازار مســکن با بیان این که علت کاهش معامــالت به تردید بازار 
مربوط اســت گفت: شیب افزایش قیمت مســکن از پایان تابستان مالیم می شود؛ زیرا 

تقاضای مؤثر افت می کند.
بیت ا... ســتاریان در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: مباحثی که ســال گذشته از طرف 
برخی افراد عنوان می شد مبنی بر این که تقاضایی در بازار مسکن وجود ندارد به نظرم 
مطالعه شــده نبود. روند رشد بازار مسکن که از خردادماه سال گذشته آغاز شد با افت 
و خیزهای ماهیانه ادامه یافت و طبق محاسباتی که داشتم در پایان سال ۱3۹۷ گفتم این 

رشــد تا شهریورماه ۱3۹8 ادامه خواهد یافت و بعد از آن دچار رکود می شویم؛ آن هم 
نه به این علت که تقاضایی وجود ندارد بلکه تقاضای مؤثر کاهش می یابد.

وی افزود: بعد از عید با وقوع ســیل در کشــور معادالت مقــداری به هم خورد و به 
اعتقاد من باعث می شــود رشد قیمت تا پایان سال ۱3۹8 ادامه پیدا کند. البته هم اکنون 
معامالت به طور محسوسی کاهش یافته که به تردید بازار مربوط است. احتمال می دهم 
در تابســتان تعداد معامالت افزایش پیدا کند و بعد از شهریورماه شیب منحنی افزایش 

قیمت و معامالت، مالیم می شود.
ســتاریان در خصوص مقایسه رشد قیمت مسکن نســبت به طال و ارز گفت: مسکن 
فاصله قیمتی نسبت به ارز و طال را پر خواهد کرد اما به تدریج این اتفاق می افتد. طی 

۲5 ســال گذشته بازار طال و ارز ۱8۶ برابر رشــد کرده اما مسکن ۱۱00 برابر افزایش 
یافته است. بخش مسکن این فاصله را حداقل برای ۱0 تا ۱5 سال آینده حفظ خواهد 
کرد و شــاید در آن زمان با تحوالت تکنولوژی، نرخ رشد جمعیت و گروه های سنی، 

اوضاع تغییر کند.
این کارشــناس بازار مســکن با بیان این که حذف قیمت گذاری در سایت های فروش 
ملک تأثیر چندانی در روند قیمتی بازار مســکن نخواهد داشت، تاکید کرد: شاید برای 
کاالهایی مثل خودرو، لوازم خانگی یا کاالهای خاص فرهنگی، این مســاله تأثیرگذار 
باشــد ولی ملک، کاالی سرمایه ای است و عوامل تبلیغاتی تأثیرگذار چندانی در قیمت 

مسکن ندارد. این اقدامات ما نوعی فرافکنی و گول زدن خودمان است. 

اشتغال خودرو

فرمان بازار خودرو هم چنان در دست دالالن
قیمت خودروهای وارداتی در بازار 

می شکند؟
 در کمتر از یک ماه گذشــته، قیمت خــودرو از 30 تا 50 درصد و 
در بعضی مــوارد تا ۱00 درصد افزایش داشــت. این افزایش قیمت 
را که اکنون حتی از روزانه به ســاعتی رسیده، صاحب نظران صنعت 
خــودرو یک التهاب کاذب می دانند. افزایــش نجومی و باورنکردنی 
قیمت خودرو در دو هفته منتهی به هشــتم اردیبهشــت ماه ۹8، در 
حالی بود که هیچ اتفاق اقتصادی  قابل ذکری در بازار رخ نداده بود که 
بتوان از آن به عنوان دلیل افزایش قیمت یاد کرد. براساس گزارش ها، 
قیمت خودروهای مونتاژی در بازار در مدت مذکور ۷0 تا 80 درصد 

افزایش یافتند.
این در شرایطی اســت که حســین اردوخانی، رئیس سابق اتحادیه 
نمایشگاه داران معتقد است: وضعیت امروز بازار خودرو در تاریخ ۱00 

ساله ورود خودرو به ایران و شکل گیری بازار این کاال سابقه ندارد.
وی گفت که بنده سابقه فعالیت ۴5 ساله در بازار خودرو دارم، اما این 

وضعیت در چهار دهه گذشته سابقه نداشته است.
اردوخانی با ذکر این نکته که قاطعانه می گویم خرید و فروش خودرو 
واقعا به صفر رســیده و بازار چه در حوزه خودروهای داخلی و چه 
وارداتی با رکودی شدید روبروست، متذکر شد: وضعیت خودروهای 
وارداتی نامناســب است. ما خودروی سانتافه را در سال ۲00۹ حدود 
۴5 میلیون تومان می فروختیم، اما ســانتافه ۲0۱۶ در حال حاضر 800 
میلیــون تومان قیمت دارد، یعنی معادل قیمت یک آپارتمان خوب در 

شهرها.
 1۵هزار خودرو در گمركات خاک می خورد

در این میان، دبیر انجمن واردکنندگان با اشــاره به افزایش حداقل 50 
درصدی قیمت خودرو در هفته گذشــته، به ایســنا گفت: با توجه به 
متوقف شــدن واردات خودرو، در فضای خودرویی در یک ســال و 
نیم گذشــته با تنش مواجه هستیم و این موضوع به این برمی گردد که 
همکاران ما معلول یک تصمیم ناصحیح در سال های ۹5 و ۹۶ شده اند.
بــه گفته مهدی دادفر، در حال حاضر ۱5هــزار خودرو در گمرکات 
خاک می خورد که با محاسبه نرخ ارز روز حدود 8 هزار میلیارد تومان 

خودرو در گمرک وجود دارد که همه متعلق به مردم است.
اما   مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ به این انتقادات 
گفت که به هیچ عنوان واردات خودرو در ســال ۹8 در دســتور کار 

قرار ندارد.
ســید مهدی نیازی با بیان این که آزادسازی خودروهای دپو شده طبق 
مصوبه هیأت وزیران در حال انجام اســت، متذکر  شــد: تا االن هیچ 

مصوبه جدیدی به ما ابالغ نشده است.
  وی درباره پروســه آزادســازی این خودروها از گمرک توضیح داد: 
خودروهایــی که در گمرک دارای قبض انبار هســتند دو گروه اند یا 
ثبت سفارش بانکی داشته و یا ثبت سفارش بدون انتقال ارز داشته اند؛ 
آن هایی که بدون انتقال ارز هستند باید قبض انبار ۱۶/05 به قبل داشته 
باشند تا خودروهایشان با ثبت سفارش جدید ترخیص شود و آن هایی 
که ثبت سفارش بانکی داشته اند، اگر تا تاریخ ۱۶/۱0 قبض انبار داشته 
باشند، ثبت سفارش آنها تمدید و خودرو آنها ترخیص می شود که البته 

این فرایند شامل چند مرحله است.
 وقتی دالالن قیمت ها را باال بردند

در این میان، آن طور که روند قیمت ها در بازار نشــان می دهد، این که 
خودروهای وارداتی به حدی افزایش قیمت داشــته اند که قیمت هایی 
نزدیک بــه قیمت خانه پیدا کرده اند و اغلــب خودروها قیمت هایی 
میلیاردی پیدا کرده اند. این در شــرایطی اســت که عده ای از دالالن 
با ایجاد انتظار تورمی در این بازار، باعث شــدند که قیمت ها روز به 

روز باال رود.
هر چند که دالیل متعددی برای این نابه ســامانی بازار خودرو مطرح 
می شــود، اما کارشناسان و مســئوالن موثرترین عامل را نفوذ دالالن 
و قیمت گذاری های غیرمنطقی از طریق ســایت های اینترنتی خرید و 
فروش خودرو می دانند البته عده ای هم معتقدند که واســطه یا داللی 
که می تواند با نفوذ، قیمت کاالها را در کل کشــور افزایش دهد، دالل 
عادی و خرده پا نیســت. به باور تحلیلگران، اکنــون ۹0 درصد بازار 
خودرو نه دست مصرف کننده واقعی، بلکه در دست دالل سرمایه گذار 

و پولدار است.
بر این اســاس، رضا رحمانــی، وزیر صنعت، معــدن و تجارت، از 
دســتگاه های نظارتی خواست که بســاط دالالن را جمع کنند. به این 
ترتیب، در هفته های اخیر که قیمت های پیشنهادی خودرو در فضای 
مجازی به طور روزانه باال می رفت، روز پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با 
ورود پلیس فتا، حذف قیمت های بازار خودرو به مدیران سایت های 

واسط ابالغ شد.
 خودرو نخرید

چند روز پیش ســخنگوی سازمان تعزیرات اعالم کرد: در فضایی که 
تعدادی سودجو و دالل بدون کارشناسی قیمت ها را افزایش می دهند، 
از مردم تقاضا می شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید 

و فروش به روال عادی برگردد.
پیش از این نیز سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی از افزایش دو 
برابری پرونده های تخلف گران فروشــی خودرو در یک ماهه اخیر 
در مقایسه با سال گذشــته خبر داده بود. به گفته یاسر رایگانی، سال 
گذشــته ۱8 هزار پرونده گران فروشی خودرو در شعب این سازمان 

مختومه شد.
عبــدا... رضیان، عضو هیأت رئیســه کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس نیز با تشــریح راهکارهایش برای توقف نابســامانی های 
قیمتی در بــازار خودرو، می گوید: به نظر بنده برای باز شــدن 
قفــل فضای بازار خودرو دو راه حل وجــود دارد، یا باید با باز 
کردن درهای واردات کشــور که فضــای رقابتی را بار دیگر در 
صنعت خودروســازی کشــور به وجود آوریم که البته ارزبری 
بســیار زیادی دارد و یا اجــازه کنترل بازار خودرو از دالل ها و 

شود. سلب  مالی  واسطه گران 

خوابی که بازار برای افزایش دستمزدها دید
 یک مقام مســئول کارگری با اشــاره به افزایش غیرموجه قیمت 
برخی کاالهای اساسی و اقالم مصرفی از مسئوالن مربوطه و سازمان 
تعزیرات خواست تا برخورد جدی تری با متخلفان بازار داشته باشند.

هادی ابوی با انتقاد از رها شــدگی قیمت هــا در بازار گفت: علیرغم 
آنکه سال گذشته هشدار دادیم که دستگاه های نظارتی باید قاطعانه در 
آشفته بازار قیمت ها ورود کنند و با شناسایی متخلفان جلوی افزایش 
غیر منطقی قیمت ها را بگیرند، اما می بینیم که این امر رها شده و دالالن 
به راحتی برای بازار نرخ تعیین می کنند و مردم را نسبت به باال و پایین 

شدن قیمت ها سرگردان و عصبی کرده اند.
 نظارت قوی باشــد ماكارونی بیشــتر از 3هزار تومان 

نمی شود
وی اعالم نرخ قانونی قیمت اقالم مصرفی در بازار را خواستار شد و 
گفت: وظیفه اعالم قیمت ها برعهده هر دستگاه و سازمانی که هست 
انتظــار داریم یکبار قیمت های جدیــد کاال را اعالم کنند تا هر چند 
روز یکبار قیمت جدیدی در بازار ســر در نیاورد و شــاهد آشفتگی 
بازار و نارضایتی مردم نباشیم. اگر نظارت قوی باشد کسی حق ندارد 
ماکارونی را از 3هزار تومان بیشتر بفروشد و یا اگر نرخ جدیدی تعیین 
می شود اجازه ندهند ۲0 درصد هم روی کاالیی که قیمت گذاری شده 

کشیده شود.
 فرهنگ خرید و مصرف را تقویت كنیم

این مقام مســئول کارگری خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه سازمان های 
نظارتی و بازرســی و تعزیرات نقش بازدارندگی داشــته و در انجام 
وظایف خود اهتمام و تالش شــبانه روزی دارند ولی معتقدم پیش از 
این کار، باید فرهنگ خرید و مصرف را در مردم تقویت کنیم تا برای 

هر افزایش قیمتی که اعالم می شود، شاهد رفتارهای هیجانی نباشیم.
ابوی تأکید کرد: دولت باید به عنوان تنظیم کننده اصلی روابط کار و یکی 
از شرکای اجتماعی، جلوی افسارگسیختگی قیمت ها را بگیرد. البته این 

کار با بخشنامه و دستورالعمل اجرایی نمی شود و برخورد قاطع می طلبد.
 افزایش 4۰۰ هــزار تومانی دســتمزد، فروردین ماه 

بعلیده شد
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با اشــاره به 
افزایش ۴00 هــزار تومانی حداقل مزد کارگران در ســا ل ۱3۹8 به 
ایسنا گفت: از بیرون که به قضیه نگاه می کنیم همه افزایش ۴00 هزار 
تومانی را گل و بلبل می بینند و می گویند رقم قابل توجهی است ولی 
واقعیت این است که این پول همان فروردین ماه تمام شد و با خوابی 
که بازار از قبل برای آن دیده بود، اجاره بهای مســکن، هزینه ایاب و 
ذهاب، افزایش سریع نرخ بلیت اتوبوس، تاکسی و حامل های انرژی، 
۴00 هزار تومانی که بعد از ســال ها به کارگران اضافه شده بود یکجا 
بلعیده شد. شــورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل 
حقوق و دستمزد ســال ۱3۹8 کارگران را 3۶/5 درصد تعیین کرد. با 
این افزایش پایه حقوق کارگران ۴00 هزار تومان بیشــتر شد، اما این 
افزایش مزد البه الی افزایش قیمت ها در همان روزهای نخست سال 

گم شد و خود را نشان نداد.

آگهي حصر وراثت
آقــای عبــاس ســلیمی ربیــع دارای شــماره شناســنامه  3920 بــه شــرح دادخواســت 
کالســه 114/971046ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان منصــوره ســلیمی ربیــع بــه شــماره شناســنامه  713 در 
تاریــخ 97/10/8 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت 

آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت بــه:
1- اکرم حیدری بهرحسن فرزند الهمراد به شماره شناسنامه 7 دختر متوفی

ــه شــماره شناســنامه 4000104861  ــد الهمــراد ب  2-ســهیال حیــدری بهرحســن فرزن
دختــر متوفــی 

3- عباس سلیمی ربیع فرزند الهمراد به شماره شناسنامه 3920 پسر متوفی
ــه شــماره شناســنامه 4000187236  ــد الهمــراد ب  4- زهــرا حیــدری بهرحســن فرزن

دختــر متوفــی
ــنامه 57  ــماره شناس ــه ش ــراد ب ــد اللهم ــن فرزن ــر حس ــدری به ــرام حی  5- به

پســرمتوفی
ــر  ــنامه 13 پس ــماره شناس ــه ش ــراد ب ــد الهم ــن فرزن ــدری بهرحس ــم حی  6- قاس
ــور را در یــک نوبــت  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزب متوفــی اینــک ب
ــزد او  ــي ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــي دارد و ی ــي اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــي مي نمای آگه
ــي  ــم دارد واال گواه ــاه تقدی ــک م ــرف ی ــي ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش

ــف 115( ــد. )م ال ــد ش ــادر خواه ص

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقای حجت ا.. یاری دارای شــماره شناســنامه  383 به شرح 
دادخواســت کالســه 111/74/98ش از این حوزه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر 
یاری به شماره شناسنامه  189 در تاریخ 94/8/19 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن متوفی/

متوفیه منحصر اســت به: 1- متقاضــی گواهی حصر وراثت با 
مشخصات فوق الذکر پسر متوفی 2- خلیل یاری فرزند امیر به 
شماره شناســنامه 360صادره از بهار متولد 1332 پسر متوفی 
3- عزت ا.. یاری فرزند امیر به شماره شناسنامه 414صادره از 
بهار متولد 1340 پســر متوفی 4- حبیب ا.. یاری فرزند امیر به 
شماره شناســنامه 415 صادره از بهار متولد 1342 پسرمتوفی 
5- رقیه یاری فرزند امیر آقا به شــماره شناسنامه 382صادره 
از بهار متولد1336 دختر متوفی 6- مهری یاری فرزند امیر به 
شماره شناسنامه 466 صادره از بهار متولد 1347 دختر متوفی 
7- ثریا یاری فرزند امیر به شماره شناسنامه 498  صادره از بهار 
متولد1349 دختر متوفی 8- خدیجه یاری فرزند امیر به شماره 
شناسنامه 593 صادره از بهار متولد 1352 دختر متوفی والغیر 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 56(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
آقــای بهــرام فرهــادی دارای شــماره شناســنامه  4010533811 بــه شــرح 
دادخواســت کالســه 114/980104ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــماره  ــه ش ــادی ب ــیم فره ــادروان نس ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 97/10/20 در اقامت ــنامه  4000193041 در تاری شناس

ــه: ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفی/متوفی ــه حین الف ــه ورث ــی گفت زندگ
 1-نهــال صمــد پناهــی فرزنــد بهــرام بــه شــماره شناســنامه 4000573233 دفتــر 

متوفــی
ــدر  ــنامه 4010533811 پ ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد قوچعل ــادی فرزن ــرام فره  2- به

ــی متوف
ــه بــه شــماره شناســنامه 5050 همســر   3- بهــرام صمدپناهــی فرزنــد احســان ال

متوفــی
ــه شــماره شناســنامه 11363 مــادر متوفــی  4- فاطمــه چنگیــزی فرزنــد محمــد ب
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــي 
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خواهــد شــد. 
)م الف 117(

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

آگهی دعوت از مجاورین
چــون آقای جلیل مرادی پــور مالک 3 دانگ از 
ششــدانگ پالک های باقیمانــده فرعی از 1126 
اصلی بخش 1 نهاوند برابر درخواســت شــماره 
قالب  در  تقاضای  مورخ 1398/2/14  98/ن/743 
صدور ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره 
نموده و متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین را 
نمی شناسد و دسترســی به مالكین ندارد لذا به 
استناد کد 914 مجموعه بخش نامه های ثبتی در 
خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن 
اسناد مالكیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرا 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالكین مجاور 
پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در روز یكشنبه 
مورخ 1398/2/29 ساعت 12 صبح در محل وقوع 
ملک واقع در نهاوند، خیابان هفده شهریور جنب 
داروخانه دکتر تقوی بدیهی اســت عدم حضور 
ومجاورین و مالكین مشاعی مانع از انجام عملیات 
نقش برداری نمی گرددچنانچه نیاز به آگهی مجدد 

باشد در همین روزنامه درج می گردد.)م الف 39(
محمدعلی جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

غزل اسالمي »

 در دو هفتــه قیمت ماکاروني و تن ماهي 
دوبرابر شــد. قیمت ماکاروني در پاییز سال 
۹۷، ۱5 درصد گران شده بود و تن ماهي نیز 
در اواسط ســال گذشته با افزایش حدود ۴۱ 
درصدي مواجه شــد. اما در هفته گذشته این 
کاال مجدداً دوبرابر شــد. البته تاکنون درباره 
دالیل گرانی تن ماهی، هیچ کدام از نهادهای 
متولی از سازمان شیالت گرفته تا بازار ماهی 
تن و کانون انجمن صنایع غذایی، پاســخگو 
نیســتند و در فروشگاه ها این محصول یافت 

نمي شود.
گوشــت گرم وارداتي نیز با همین شــرایط 
مواجه شد. در دي و بهمن سال ۹۷ با قیمت 
هر کیلو حدود ۴۶ هزار تومان توزیع مي شد 
اما به یک باره ســهمیه آن قطع شــد و رئیس 
نظارت و بازرســي ســازمان صمت اســتان 
همدان اعالم کرد که دیگر گوشــت گرم ۴0 
هزار توماني وجود ندارد و قرار است هرکیلو 
گوشت گرم وارداتي با سهمیه بندي هر کیلو 

80 هزار تومان توزیع شود.
خرمــا هم افزایش بیــش از دو برابري را در 
سال ۹8 تجربه کرد و خرماي بم که در اواخر 
ســال ۹۷ با ۱5 هزار تومان فروخته مي شــد 
اکنون هرکیلو 33 هزار تومان شده است. نوع 
جنوبــي آن نیز همین مقدار افزایش قیمت را 
داشته است و زیر ۱۴ هزار تومان خرمایي در 

بازار موجود نیست.
قیمــت میوه وتره بــار نیز همین شــرایط را 
گذرانده و گوجه و سیب زمیني که در اواخر 
ســال ۹۷ به ترتیب حدود 3 هزار و ۲ هزار 
تومــان در بازار عرضه مي شــد اکنون ۶ و 5 

هزار تومان شــده اند. ســبزي نیز از ۴ هزار 
تومان به ۷ هزار تومان رســیده اســت. پیاز 
هرچند که شــرایط ویژه تري را گذراند و از 
هزار به ۱۲ هزار تومان رســید اما حدود ۱0 
روز است که روي حدود 5 هزار تومان ثابت 

شده است.
 البته قیمت قند و شکر نیز در اواخر سال ۹۷ 
در بازار آزاد به دو برابر رسید و اکنون نیز این 
روند ادامه دارد و آنطور که نوســانات بازار 
نشان مي دهد بسیاري اقالم با افزایش قیمت 

مجدد مواجه خواهند شد.
چیپس هم با اینکه در دو ماه گذشته ۴0 درصد 
افزایش قیمت داشت و ۲هزارو500 توماني ها 
۴هزار تومان شده بودند مجدداً در هفته گذشته 

بدون سروصدا هزار تومان دیگر گران شدند. 
یعني قیمت آن در 3 ماه به دو برابر رسید. 

برنج و بسیاري اقالم دیگر نیز در حال تجربه 
کردن افزایش قیمت مجدد هستند.

اقالم پالســتیکي هم در دو هفته گذشته در 
ً  بــا افزایش ۴0 درصدي  فروشــگاه ها مجددا
مواجه شد. قیمت این قلم در اواسط سال ۹۷ 

یک باره به 3برابر رسید. 
هرچند که در 3 ماه گذشــته بسیاري از اقالم 
بسته بندي شده با افزایش قیمت مواجه شده اند 
اما ظاهراً این بار قیمت ها ۱0 و ۲0 درصد باال 

نمي رود و افزایش ها چشمگیرتر است.
در ســال ۹8، ۴00 هــزار تومــان به حقوق 
کارگــران و ۲0 درصد هم به حقوق کارمندان 

اضافه شــد اما با دوبرابر کردن قیمت ها عماًل 
کارگران و کارمندان فقیرتر از سال ۹۷ شدند. 
یک حســاب بدون پایه علمي و بررسي دقیق 
نشــان مي دهد که اگر حقوق کارگران از یک 
میلیون و ۲00 هزار تومان سال ۹۷ به ۲ میلیون 
 و500 هزار تومان در سال ۹8 مي رسید احتماالً 
وضعیت زندگي کارگران در حد سال ۹۷ باقي 
مي ماند. البته اگــر یک خانواده کارگري قصد 
خرید کاالي بادوام ماننــد یخچال یا خودرو 
را داشت دیگر توان خریدش را نداشت. زیرا 
خودرو پراید از ۲0 میلیون تومان به 50 میلیون 
تومان رسید و فروش اقساطي آن برداشته شد 
که عماًل خرید آن از سبد خانوارهاي کارگري 

حذف شد. 

آغاز دور جدید گراني ها

افزایش  قیمت هاي 2 برابري 
کلید خورد

 مدیر امور آب و فاضالب شــهر همدان 
گفت: علت تاخیر در رفع مشــکل فاضالب 
ساختمان واقع در بلوار کاشانی عدم شناسایی 
خروجی فاضالب از ســوی مالــک بود که با 
مشــخص شدن آن شبکه فاضالب نیز اصالح 

شد.
حســین آذرتکیــن بیان کرد: دوشــنبه هفته 
گذشــته طی تماســی با شــرکت آبفا اعالم 
شــد فاضالب ســاختمانی در بلوار کاشانی 
دچار شــده و همکاران بــرای اقدام در محل 

حضور یافتند.
وي افــزود: مالــک هر خانــه ای باید بداند 
انشــعاب آب و فاضالب منزل از کجا عبور 
کرده که انشــعاب آب تقریبا مشخص است 

اما لوله فاضالب چون نقشه خاصی نداشته به 
ویژه در ساختمان های قدیمی  قابل شناسایی 

نیست.
آذرتکین به فــارس گفت: همکاران آبفا به 
مالک گفتند که خروجی فاضالب کجاست 
و مالک نیز نقطه ای را نشــان داده اســت 
امــا طی حفــاری خروجــی را نیافتند که 
مالک عنوان کرد از معمار ســاختمان خود 
خروجی فاضالب را ســوال کرده و اطالع 

می دهد.
مدیر امور آب و فاضالب شهر همدان تصریح 
کرد: مالک مجدد به شرکت آبفا مراجعه کرد 
و عنوان کرد که معمار ساختمانش در تهران 
است اما خودم جای دیگری را حدس می زنم 

که همــکاران مجدد برای حفــاری حضور 
یافتند اما باز هــم خروجی فاضالب را پیدا 
نکردند. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بحر 
این ساختمان ۲0 متر بود، نمی شد تمام آن را 
حفاری کرد زیرا هم شهرداری اجازه نمی داد 
و هم همسایه های دیگر از کنده کاری شاکی 
می شدند، بنابراین باید خروجی فاضالب از 

سوی مالک اطالع داده می شد.
آذرتکین با بیان اینکــه در این مدت که این 
شــبکه فاضالب اصالح شــد این مشــکل 
رســانه ای هم شد گفت: در نهایت همکاران 
آبفــا خود اقدام به حفاری کردند تا خروجی 
فاضالب را یافتند، خروجــی که از زیر پله 
بیرون آمده بود و نســبت بــه اصالح اقدام 

کردند.
وی با اشاره به اینکه مالکان باید از خروجی 
فاضالب منزل خود اطالع داشته باشند افزود: 
در زمان فروش نیز مالک سابق باید خروجی 
فاضالب را به خریدار اطالع دهد تا در زمان 

بحرانی بتوان اقدام کرد.
مدیــر امور آب و فاضالب شــهر همدان با 
تأکید بر اینکه هــر منزلی باید یک منهولچه 
داشته باشــد تا فاضالب بعد از ورود به آن 
وارد شبکه اصلی شود تصریح کرد: بسیاری 
از ساختمان های قدیمی که قدمت باالی ۱0 
دارند دارای چنین منهولچه هایی نیســتند که 
خود مالک ملزم به مشخص کردن خروجی 

فاضالب است و باید به آبفا اطالع دهد.

زولبیا و بامیه 
کیلویی 17 هزار 
تومان
 رئیــس اتحادیه قنادان و آجیل فروشــان 
همدان گفت: زولبیا و بامیه بر اساس مصوبه 
کمیسیون نظارت در همدان کیلویی ۱۷ هزار 

تومان عرضه می شــود و بیش از آن تخلف 
است.

محمد ارغوان با اشــاره بــه اخباری مبنی بر 
ابالغ قیمت زولبیا و بامیه در تهران کیلویی ۲0 
هزار تومان بیان کرد: این قیمت مورد تأیید ما 
نیست و رئیس اتحادیه قنادان تهران بر اساس 
قانون حق ندارد برای شهرهای دیگر قیمت 

تعیین کند.
وی بــا بیــان اینکــه هــر شهرســتان اتحادیــه 

خــود را دارد و قیمت هــا بایــد بــه تصویــب 
ــد  ــتان برس ــر شهرس ــارت ه ــیون نظ کمیس
افــزود: قیمــت ۲0 هــزار تومــان بــرای زولبیا 
ــده  ــالم ش ــران اع ــژه ته ــاً وی ــه صرف و بامی

اســت.
رئیس اتحادیه قنادان و آجیل فروشان همدان 
بیان کــرد: هنگام تعیین قیمــت باید حقوق 
مصرف کننده را نیز در نظر گرفت و بر اساس 

واقعیت ها قیمت را مشخص کرد.

وی افزایــش قیمت زولبیا و بامیه را زمینه ای 
برای ایجاد کارگاه های زیرزمینی دانست و با 
بیان اینکه با این کار ســالمت مردم به خطر 
می افتد خاطرنشان کرد: فروش زولبیا و بامیه 
بیش از ۱۷ هزار تومان در همدان نیز تخلف 

محسوب می شود.
ارغوان در پایان از مردم خواست محصوالت 
مورد نیاز خود را از واحدهای صنفی معتبر و 

قانونی تهیه کنند.

مشکل فاضاب شهروند همدانی رفع شد

پلمب یک رستوران و اخطار 
به دو فست فودی در همدان

 مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان همدان گفت: در گشــت 
مشترک یک رستوران پلمب و دو فست فودی اخطار گرفتند.

 علیرضا حسن پور از کشف 85 کیلوگرم گوشت، مرغ، سوسیس و 
کالباس فاسد در همدان خبر داد و اظهار کرد: این کشفیات حاصل 
گشت مشترک تعزیرات حکومتی با دیگر سازمان ها از رستورانها و 

فست فودهای سطح شهر است.
وی با اشــاره به گشت های مشترک از رســتوران ها و فست فودها 
که در این بازرســی ها بهداشت فردی، بهداشت محیط و مواد اولیه 
بررســی می شــود به فارس گفت: در این بازرسی ها یک رستوران 
پلمب و دو فســت فود اخطار گرفتند.مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اســتان همدان با بیان اینکه در این گشــت  مشترک ۲5 رستوران و 
فست فودی بازرسی و ۱0 فقره پروند تقلب و عدم رعایت بهداشت 
برای متخلفین تشکیل شده اســت افزود: واحدهایی که در کسب 
ســود، جان مردم را به بازی می گیرند، اخطار می گیرند.وی با تاکید 
به اینکه با تخلفات به شدت برخورد خواهیم کرد خاطرنشان کرد: 
تلفن 3۲5۲3۴۴۲ اداره کل، تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و تارنمای t135.ir آماده دریافت گزارشات مردم است.
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 شــورای عالی فضای مجازی پیام رســان های داخلی برتر برای 
انجام مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اســتفاده نهادها و مؤسسات 
دولتی، عمومی و غیر دولتی را اعالم کرد.به گزارش مرکز ملی فضای 
مجازی، شورای عالی فضای مجازی طبق بررسی های صورت گرفته 
سه پیام رسان اجتماعی »بله«، »سروش« و »گپ« را به عنوان پیام رسان 
های واجد شــرایط برای انجام مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری 
و همچنین انجام تبلیغات توسط نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و 
غیردولتی معرفی کرد.بر اساس بند ۱۱ مصوبه »سیاست ها و اقدامات 
ســاماندهی پیام رسان های اجتماعی« شــورای عالی فضای مجازی 
کشــور استفاده از پیام رســان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات 

اداری و ارائه خدمات اداری را ممنوع اعالم کرده است.

رانندگان تاکسی های اینترنتی در سراسر 
آمریکا اعتصاب می کنند

رانندگان تاکســی های اینترنتی از جمله اوبرو و لیفت روز چهارشنبه 
نســبت به وضعیت شغلی خود اعتصاب می کنند.به گزارش رویترز، 
در روزهای آتی رانندگان شــرکت تاکسی اینترنتی اوبر در نیویورک 
نسبت به وضعیت شغلی خود اعتصاب می کنند. این اعتراض در حالی 
برنامه ریزی شده که اوبر تصمیم دارد عرضه اولیه سهام خود در بورس 
نیویورک را آغاز کند.به هرحال دلیل اعتراض رانندگان شرایط ناعادالنه 

استخدام اعالم شده است.
این اعتراضات در حقیقت نشــان دهنده یکی از چالش های اوبر برای 
کاهش هزینه های رانندگان و دسترســی به سوددهی و از سوی دیگر 

پرداخت دستمزد کافی به رانندگان برای حفظ خدمات آنان است.

تولید محصوالت جدید دانش بنیان 
در بخش خطوط انتقال نیرو

 یک شرکت دانش بنیان فعال حوزه تولید یراق آالت خطوط انتقال 
نیرو شــبکه توزیع و پست های فشار قوی موفق به تولید دو محصول 
دانــش بنیان جدید شــد.به گزارش صندوق نوآوری و شــکوفایی، 
علیرضــا فیض زاده، مدیر توســعه بازار یک شــرکت دانش بنیان در 
خصوص محصوالت خود گفت: محصوالت تولیدی این شــرکت، 
مورد مصرف در خطوط انتقال نیرو و پست های فشار قوی هستند و 
دو محصول دانش بنیان »دمپر ۶ رزونانســه« و »اسپیسر دمپر ۶ باندله« 
با حمایت صندوق نوآوری و شــکوفایی ساخته شدند.وی افزود: کار 
اصلی »دمپر ۶ رزونانســه« مانند انواع دیگر محصوالت دمپر، جذب 

ارتعاشات آئولین است.

کاربران موزیال می توانند اخبار جعلی را 
شناسایی کنند

 موزیــال پیش از برگزاری انتخابات اتحادیه اروپا راهنمایی برای 
جلوگیــری از اختالالت در این رویداد را عرضه کرده اســت. این 
راهنما به کاربران کمک می کند حساب های رباتیک و اخبار جعلی 
را شناســایی کنند.به گزارش پرس اسوسیشن، موزیال )شرکت مادر 
مرورگر فایرفاکس( راهنمایی بــرای رصد اختالالت آنالین قبل از 
انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا عرضه کرده است.این راهنما شامل 
ابزارهایی برای شناسایی حساب های کاربری رباتیک در شبکه های 
اجتماعی و اطالعات درباره اتحادیه اروپا، منابعی برای کنترل اخبار 
واقعــی و همچنین نکاتی درباره رصــد اطالعات جعلی در فضای 

آنالین است. 

کاهش 30 درصدی فروش آیفون اپل را 
نگران کرد

 میزان فروش گوشــی آیفون در سه ماهه دوم سال ۲0۱8 و نیز سه 
ماهه اول سال ۲0۱۹ کاهش یافته و همین امر موجب نگرانی شرکت 

اپل شده است.
به گزارش آســین ایج، اپل که این روزها شــاهد عرضه گوشی های 
هوشــمند فراوان و متعددی در بازار است، برای حفظ سهم خود از 
بازار گوشی های هوشــمند کار دشواری پیش رو دارد.کاهش فروش 
گوشــی آیفون منحصر به یک نقطه خاص از جهان نیســت و تقریبًا 
در همه بازارهای جهانی اســتقبال از این گوشی کاهش یافته است. از 
جمله نقاط جهان که فروش آیفون در آن کاهش یافته می توان به اروپا، 

چین، ژاپن و آمریکا اشاره کرد. 

رونمایی از کتاب »خلقنده« 
در شهر کتاب همدان

حمید رضــا  نوشــته  »خلقنــده«  کتــاب   
ــنبه ۱5  ــی در روز یکش ــنده همدان ــر نویس مالمی
اردیبهشــت مــاه ازســاعت ۱8:30 الــی ۲0 در بین 
عالقمنــدان بــه کتــاب در شــهرکتاب همــدان رو 
نمایــی می شــود. نویســنده کتــاب ، بــا بیــان 
اینکــه مضمــون کتــاب دربــاره خالقیــت اســت، 
ــد  ــوزش می ده ــا آم ــه م ــاب ب ــن کت ــت: ای گف
کــه چگونــه می تــوان در هــر حــوزه و زمینــه ای 

ــم.  ــف کنی ــت را تعری خالقی
ــرای  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــا مالمی حمیدرض
نــگارش کتــاب خلقنــده عــالوه بــر مقــاالت 
متعــدد، ۲0 کتــاب نیــز مطالعــه کــرده اســت، افزود: 
در کتــاب، تمرینــات خاصــی جهــت افزایــش 
ــا  ــه ب ــده، ک ــته ای آورده ش ــر رش ــت در ه خالقی
انجــام آنهــا قطعــا توانایــی افــراد در انجــام کارهــا 
افزایــش می یابــد. وی اضافــه کــرد: آمــوزش 
نویســندگی، آمــوزش نقاشــی، توضیحاتــی در 
مــورد حفــظ و اســتحکام رابطه هــا، آمــوزش 
توانمندســازی و رونــق کســب و کار از جملــه 

آموزش هــای درج شــده در کتــاب اســت.
ــی  ــده« کتاب ــاب »خلقن ــه کت ــان اینک ــا بی ــر ب مالمی
ــاالً  ــرد: احتم ــار ک ــت، اظه ــی اس ــوری و تمرین تئ
ــه زودی در وبســایت نویســنده  ــاب ب مباحــث کت
ــرار  ــدان ق ــار عالقه من ــگان در اختی ــه طــور رای و ب
ــن  ــرد: ای ــان  ک ــر نش ــان خاط ــرد. وی در پای بگی
ــا قیمــت  کتــاب توســط انتشــارات » آپریــس« و ب
ــه در  ــازار عرضــه شــده ک ــه ب ــان ب ــزار توم 30 ه
مراســم رونمایــی از 30 درصــد تخفیــف برخوردار 

اســت.

ايده سفر داوطلبانه برای بازسازی مناطق فاجعه ديده
کمک گردشگری به مقاصد سیل زده

 ســیل از روزهای ابتدایی نوروز عالوه بر اینکه زندگی بســیاری از 
مردم را به نابودی کشــاند، مقاصد گردشــگری را نیز با چالش جدی 
روبه رو کرد. استان گلســتان که انتظار می رفت در نوروزی که گذشت 
میزبان تعداد بسیاری از گردشــگران داخلی باشد، ضربه دوم را بعد از 
سیل از سفر نکردن مردم خورد. فعاالن گردشگری در این استان پیش از 
این به »دنیای اقتصاد« گفته بودند اگرچه تنها بخش هایی از استان درگیر 
ســیل بود اما اطالع رسانی نامناسب موجب شــد که دیگر مناطق نیز با 

ریزش شدید گردشگر مواجه شوند.
 كمک گردشگری به مقاصد سیل زده گنبدكاووس در میان 

سیل
این موضوع اما تنها در ایران اتفاق نیفتاده اســت. جاســتین فرانسیس، 
بنیانگذار موسســه سفر مسئوالنانه که مدتی پس از سونامی سال ۲00۴ 
به تایلند ســفر کرد، می گوید: »مردم محلی به من می گفتند این واقعیت 
که گردشگران سفر خود را به این مقصد متوقف کرده اند، به شکل گیری 
»سونامی اقتصادی« منجر شده؛ به این معنا که رنج آنها از فاجعه طبیعی 
با کمبود درآمد از گردشــگری دوچندان افزایش یافت. با این حال، این 
به آن معنا نیست که وضعیت در سایر حوزه های فاجعه متفاوت باشد و 
این حساسیت هایی است که باید درک شود.« همین تجارب باعث شده 
گروه هایی شکل بگیرند که در فاصله اندکی پس از وقوع فجایع طبیعی، 
در مقاصد آسیب دیده حاضر شوند تا هم به بازسازی آنها کمک کنند و 
هم جریان مالی ناشــی از گردشگری را به این مقاصد بازگردانند؛ نظیر 
اتفاقی که پس از زلزله ســال ۲0۱5 در نپال به وقوع پیوست و بسیاری 
از گردشــگران در راستای کمک به جوامع آسیب دیده و برای پیاده روی 

در محور »آناپورنا« )از مناطق کوهستانی نپال( راهی این کشور شدند.
 تجربه ایران

در ایران نیز حرکتی برای بازســازی مناطق ســیل زده گلستان با کمک 
گردشگران داوطلب به ابتکار احســان میرزایی صورت گرفت. او طی 
فراخوانی در شبکه های اجتماعی از مردم دعوت کرد با هزینه ای بسیار 
اندک به گلستان بروند و در قالب یک گروه داوطلب، سفری را برای کار 
داوطلبانه شکل دهند. او که مدیرمسئوالن مجله اینترنتی »گیچ« است، در 
این خصوص به »دنیای اقتصاد« می گوید: »پیش از ســیل با برخی فعاالن 
گردشگری گلستان در ارتباط و پس از آن نیز در جریان اتفاقاتی که آنجا 
می افتاد، بودم. تصمیم گرفتم پس از فاصله گرفتن از موج احساسات و 
کمک های مردمی در روزهای و هفته های اولیه بعد از فاجعه، جمعی را 
برای کمک به مردم در این مناطق ایجاد کنیم.« میرزایی از حمایت ها از 
ایده سفر به منظور کار داوطلبانه در مناطق سیل زده می گوید، اما یادآور 
می شود که در نهایت استقبال چندان چشمگیری از این حرکت صورت 
نگرفت: »از این ایده حمایت شد اما در عمل بسیاری با توجه به شرایطی 

که وجود داشت، نتوانستند در این سفر حضور پیدا کنند.«
به گفته او، این اتفاق در کشــورهای غربی به شــکل سازمان یافته تری 
وجود دارد: »در اروپا و آمریکا، اغلب ســایت هایی برای کار داوطلبانه 
در ســفر وجود دارد و از آنجا که افراد فرصت بیشــتری دارند و این 
کارها از پیش برنامه ریزی می شــود، به شــکل بهتری عملی می شود.« 
این درحالی اســت که به باور میرزایی، شرایط ســفر اخیر به مناطق 
سیل زده متفاوت و قرار بوده در کمترین زمان بیشترین بهره برداری از 
توان شــرکت کننده صورت گیرد. او یادآور می شود که این حرکت ها 
در صورت درنظر گرفتن پیوســت های فرهنگی و اجتماعی می تواند 
بهتر ادامه پیدا کند.  حاال عالوه بر این حرکت ها، برخی از آژانس های 
گردشــگری نیز درنظر دارند با از ســرگیری تورهــای خود به قصد 
مقاصد ســیل زده، بار دیگــر اقتصاد گردشــگری را در این مناطق به 
جریان بیندازند؛ اتفاقی که شاید بتواند مرهمی بر مسائل عدیده مادی 

و معنوی سیل زده ها باشد.

■ حدیث:
امام باقر )ع(:

هر کس ماه رمضان بر او وارد شود و او روزش را روزه بگیرد و بخشی از 
شبش را به عبادت و نماز بایستد و از آنچه خداوند بر او حرام کرده، پرهیز 

کند، بدون حساب وارد بهشت می شود.   
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■ دوبیتي:
که هر چه دیده بیند دل کند یاد زدست دیده و دل هر دو فریاد  

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد بسازم خنجری نیشش ز فوالد  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س................................ . تگزاس- چهارانگشت
■ قد  س2......................... غالمرضا تختی-پيشونی 

سفيد - متری شيش و نيم-چهارانگشت
........................ زندانی ها-  ژن خوک ■ فلسطين1 
فلسطين 2.................................. متری شيش و نيم

■ سينما کانون.........پيشونی سفيد - ژن خوک 
- قانون مورفی

■بهمن مالير. ...........زندانيها-متری شيش و نيم
■ آزادي تويســرکان-  پيشــونی سفيد - متری 

شيش و نيم-چهارانگشت

 مرمت و بازســازی خانه باید توســط مالک آن 
انجام شــود زیرا ایــن خانه باســتانی جزء امالک 

شخصی بوده و مالک خصوصی دارد .
معاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان همدان با عنوان 
این مطلب ، از آماده سازی طرح مرمت خانه میرابیان 
خبــر داد . احمد ترابی با بیــان اینکه، طرح مرمت 
این خانه توســط میراث فرهنگی تهیه خواهد شد، 
ادامــه داد: اداره میراث فرهنگی بر اجرای این طرح 
نظارت خواهد کرد و مالک باید بر اســاس آن اقدام 

به بازسازی کند.
ترابی با اشاره به این مطلب که میراث فرهنگی قصد 
ثبت ملی ایــن خانه را دارند، افــزود: اداره میراث 
فرهنگی اقداماتی در این خصوص انجام داده و اگر 
به ثبت برسد، این خانه با همکاری میراث فرهنگی 
مرمت خواهد شــد . معاون میراث فرهنگی تصریح 
کرد: در حال حاضر مالک، در این خانه ساکن بوده 
و قصد تبدیل آن به مجموعه ای بوم گردی را دارد .

وی بــا تأکید بر قدیمی بودن این بنا، گفت: در حال 
حاضر با نصب داربست از این خانه رفع خطر شده 
و اکنون در وضعیت امن قرار دارد اما باید نسبت به 

تهیه فوری طرح مرمتی آن اقدام کرد .
ترابی با بیان اینکه قدمت ساخت این خانه به دوره 
پهلوی اول می رســد و متراژ و وسعت آن ۴50 متر 
مربع است، افزود: این خانه دو ساختمان با حیاطی 
مرکزی دارد و ساختمان شمالی که به زمستان نشین 

معروف است، در دو طبقه و با پلکانی عریض آغاز و 
در محل پاگرد به دو پلکان تقسیم می شود .

  وی با اشاره به اینکه نمای این خانه آجری است، 
اظهار کرد: بــاالی ورودی ها و پنجره ها به صورت 
هره چین و در پشــت بام آن دور تــا دور، آجر به 

صورت تزئینی کار شده است .
ترابی با یادآوری اینکه سقف این ساختمان مسطح 
و تیر پوش چوبی است، اضافه کرد: در جنوب این 
بنا نیز ســاختمانی آجری و دو طبقه وجود دارد که 
بام آن برای پوشــش و عایقکاری، شیروانی ساخته 

شده است 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، در 
پایان گفت: بین دو ســاختمان شمالی و جنوبی این 
بنا، حیاطی به شکل شعاعی همراه با دو باغچه و یک 

حوض ساخته شده است.

 این روزها حال مطبوعات خوب نیست، همه این 
نگرانی زیر سر کاغذ است، کاغذی که گاه گرانی اش 

عذاب آور است و گاه نبودش اشک آور!
 گرانی و کمبود کاغذ امان مطبوعات را بریده، پس 
از افت و خیز در بازار کاغذ طی سال گذشته، با آغاز 
سال جدید مجدداً کمبود و گرانی کاغذ اهالی رسانه 
را نگران کرده تا آن جا که بسیاری از آنها دیگر توان 

انتشار ندارند.
برخی تیراژ خود را پاییــن می آورند، برخی هزینه 
گزافی را برای تهیه کاغذ می دهند و برخی نیز سعی 
می کننــد افتان و خیزان و با کاهش صفحات و چند 
روز یک بار چاپ کنند.حال و روز مطبوعات خوب 
نیســت، بعد از اینکه تلگرام و شبکه های اجتماعی 
نفس اطالع رسانی مطبوعات را گرفت، حاال درگیر 

گرفتاری دیگری شده »گرانی کاغذ ـ نبود کاغذ«.
حــدود ۱۱5 نشــریه و 30 نمایندگــی مطبوعات 
کشوری در اســتان همدان فعال است که عالوه بر 
نشریات داخلی، نشریات کشوری هم دغدغه کاغذ 

دارند.
 در نوبت كاغذیم

یکی از اهالــی مطبوعات همــدان در گفت وگو با 
فارس با بیان اینکه مشــکل کاغذ را از سال گذشته 
داریم اظهار کرد: از ابتدای امســال با افزایش قیمت  
کاغذ و در کنار آن هزینه های چاپ باعث شــده به 
دوبرابر افزیاش یابد که برای ما چالش برانگیز شــده 

است.
محمد غالمی با اشــاره به اینکه سعی کردیم تیراژ 
را پاییــن نیاوریم ادامه داد: بــا این وضعیت اقتصاد 
رسانه ای را مدیریت می کنیم هر چند وضعیت مالی 

رسانه ها با چالش مواجه است.
وی بــا بیان اینکــه ۶ ماه اســت در نوبت دریافت 
کاغذ یارانه ای هســتیم گفت: نامه ما در ســال قبل 
به نمایندگی تعاونی مطبوعات داده شــده اما هنوز 

نگرفتیم.سردبیر هفته نامه آوای الوند با بیان اینکه جز 
چند روزنامه بقیه نتوانسته اند کاغذ یارانه ای بگیرند 
افزود: هنوز کاغذ یارانه ای به دســت ما نرسیده و با 
هزینه های گزاف توســط چاپخانه نشــریه ما چاپ 

می شود.
نیروهــای روزنامه  از  نفــر   تعدیل 1۵ 

سپهرغرب
یکی دیگر از رسانه های همدان ضمن ابراز گله مندی 
وضعیت کنونی کاغذ اظهار کرد: سپهرغرب نیز برای 
۱0 روز آینده کاغذ ندارد، باید کاغذ را از بازار آزاد 
خریداری کنیم که در بــازار آزاد کیلویی ۱۷ تا ۱8 
هزار تومان به فروش می رسد.کاشــی با بیان اینکه 
کاغذی که سال قبل حواله ای کیلویی 5 هزار و 300 
خریداری می شد حاال به ۱۷ هزار تومان رسیده است 
افزود: در حوزه مطبوعات مشکل ما تنها بحث کاغذ 
نیســت، بلکه زینک نیز گران است به طوری که هر 
ورق زینک دو ورقی را ۲5 هزار تومان می خریدیم 

که حاال ۶0 هزار تومان شده است.
وی بــا تأکید بر اینکه رنگ و بیمه نیز گران شــده 
اســت اضافه کرد: طی روزهای اخیر حدود ۱5 نفر 
از نیروهای این روزنامه تعدیل شــده است، با این 

وجود ما درخواســت جانبی نداریــم و اگر صرفًا 
مشکل کاغذ حل شود فعالیت خود را ادامه می دهیم.
 كاهش یارانه مطبوعاتی ســپهرغرب به 

یک سوم
جانشین مدیر مســئوالن روزنامه سپهرغرب با بیان 
اینکه بحث کاغذ خارج از اراده رســانه است افزود: 
بنده در دوران مدیرکل ســابق ارشاد پیگیر بودم، با 
معاون مطبوعاتی ســابق ارشاد هم صحبت کردیم، 
موضوع را با مدیرعامل تعاونی مطبوعات کشور در 
میان گذاشــتیم، اما به جایی نرسید؛ ضمن اینکه با 

خانه مطبوعات هم مکاتبه داشتیم.
وی با بیــان اینکه نامه و درخواســت داده ایم اما 
اعالم شــده در نوبت است افزود: یک ایرادی در 
این میــان وجود دارد، چطور برخی رســانه های 
نورچشــمی کاغذ دارند و چاپ هــم دارند و ما 

فقط نداریم؟
کاشــی با بیان اینکه در زمینــه یارانه مطبوعات که 
طی ۴8 ساعت گذشــته واریز شده نیز این تفاوت 
وجود دارد گفت: چطور من رســانه غرب کشوری 
از رســانه دیگری که مجوز غرب کشــور داشته و 
همسان خودم است، یک سوم یارانه دریافت کردم؛ 

این عجیب اســت.. وی با بیان اینکه در این اوضاع 
اقتصــادی چنین برخوردهایی رســانه را کم انگیزه 
می کند افزود: در حال حاضر تمام همت ما در حیطه 
ادامه فعالیت است، تمام انرژی ما برای این است که 

تعطیل نشویم.
کاشی با تأکید بر اینکه بعد از ۱0 روز و اتمام کاغذ 
موجــود مجبوریم کاغذ با نرخ آزاد بخریم گفت: با 
خرید کاغذ از بازار آزاد نیز معلوم نیســت که چند 
روز دوام بیاوریــم چــون قیمت تمام شــده برای 

روزنامه بسیار باال می شود.
وی اضافه کرد: وقتی آگهی نیست و فشار اقتصادی 
در کشور محسوس است، روزنامه با نرخ باال را چه 
کسی می خرد؟ امسال با کاغذ دولتی که از سال قبل 
هنوز داریم، قیمت تمام شــده روزنامه ۱380 تومان 
افتاده که در نهایت ۱500 تومان شــد که قطعاً میزان 
خرید نیز کاهش می یابد.جانشــین مدیر مســئوالن 
روزنامه ســپهرغرب در ادامه با بیان اینکه لیســت 
بیمه شــده روزنامه ســپهرغرب 35 تا ۴0 نفر است 
گفت: متاســفانه بیشترین کم توجهی به این روزنامه 
شده اســت، هم در توزیع یارانه که هیچ حمایتی از 
وزارت ارشاد نمی شــود و هم در اهمیت به فضای 

شغلی رسانه.
وی ضمن درخواست از مســئوالنان مبنی بر اینکه 
به رســانه های مکتوب نگاه جدی تری داشته باشند 
گفت: اســتانداری، اداره کار و اداره ارشاد باید پای 
کار باشــند و به افرادی که در عرصه رسانه فعالیت 

می کنند به عنوان یک گروه هدف کاری نگاه کنند.
کاشــی با بیان اینکه هفته نامه ها دیگر چاپ هفتگی 
ندارند و دیر به دیر چاپ می شوند افزود: آنهایی هم 
که چاپ می شوند بر اســاس نوبت انتشاری که در 

مجوز آمده چاپ نمی شوند.
گرانی کاغذ نظم چاپ مطبوعات را به هم ریخت

مدیرعامــل خانه مطبوعات همــدان نیز اظهار کرد: 
برای حل مشــکل کاغذ مطبوعات ارشاد هم پیگیر 
اســت اما به دنبال این هســتیم با معاون مطبوعاتی 

وزارت ارشاد جلسه ای داشته باشیم.
مهــرداد حمزه بیان کرد: تیــراژ تمام مطبوعات چه 
سراسری و چه محلی بدون استثنا کاهش یافته است 
البته هنوز نشریه ای به صورت صد درصدی تعطیل 

نشده است اما منظم نیز چاپ ندارند.
وی با بیان اینکه حدود یک هفته ای اســت روزنامه 
جام جم در استان همدان توزیع نمی شود افزود: این 
روزنامه به قدری تیراژ خود را پایین آورده که نه تنها 

در همدان بلکه در غرب کشور نیز چاپ نمی شود.
مدیرعامــل خانه مطبوعات همدان با تأکید بر اینکه 
مشکل کاغذ موضوعی کشوری است بیان کرد: قباًل 
ارز ۴۲00 تومانی برای کاغذ تخصیص می یافت که 
حاال حذف شده است، باید دید در آینده چه اتفاقی 

می افتد؟
نماینده تعاونــی مطبوعات کشــور در همدان نیز 
در گفت وگو با فارس با بیان اینکه درخواســتی از 
مطبوعات مبنی بر دریافت کاغذ یارانه ای از آنها اخذ 
شده اســت اظهار کرد: این درخواست ها به شرکت 
تعاونی مطبوعات ارسال شد و چند حواله از تعاونی 
برای مطبوعــات همدان گرفتیم، یــک مورد کاغذ 
وارداتی نیز برای یکی از روزنامه های همدان گرفته 
شد.باب الحوائجی با بیان اینکه منتظر واردات کاغذ 
هســتیم و درخواســت ها نیز در نوبت است گفت: 
تعاونی نیز اعالم کرده کــه کاغذ مازندران به علت 

نبود مواد اولیه تولید ندارد.
وی با بیان اینکه بازار آزاد کاغذ نیز خیلی گران است 
تصریح کرد: کاغذ بســیار گران شــده و مطبوعات 
باید منتظر واردات کاغذ باشــند زیرا کاغذ داخلی 

جوابگوی درخواست ها نیست.
نماینده تعاونی مطبوعات کشــور در همدان گفت: 
تعاونی مطبوعات با ۲ هزار و 500 عضو در کشــور 
چند سالی اســت فعال است، این مجموعه کاغذ و 
یکسری امکانات در اختیار مطبوعات می گذاشت که 
با ایجاد مشکل کاغذ نیز سهمیه ای در نظر گرفته شد.

وی اضافه کرد: ســال گذشته ۱0 حواله صادر شد و 
کاغذ به دست مطبوعات رسید؛ تنها یک نشریه هنوز 
کاغذ خود را دریافت نکرده است، یکی از نشریات 

نیز با تاخیر درخواست خود را اعالم کرد.
 این روزها رسانه های مکتوب در تالطم تهیه کاغذ 
برای انتشــار هســتند، در این میــان برخی تعطیل 
شــده اند، برخی تیراژ خود را کاهش داده اند، برخی 
نوبت چاپ خود را تغییر داده اند و برخی هم کاغذ 

تهیه می کنند اما سخت و دشوار.

خانه میرابیان مرمت می شود

گرانی، »سنگ« پيش پای نشريات

 »كاغذ« مطبوعات را »قیچی« كرد


