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بی عملی استان پس از 
حادثه محله آخوند

 ۱- با گذشت بیش از ده روز از حادثه 
خشــن محله آخوند، رصد اخبار حکایت 
از بی عملی دســتگاه ها و پلیس در حوزه 
مســئولیت های پس از حادثه و بازسازی 

آسیب وارد شده.

ماه رمضان اوج فعالیت مساجد
5

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

طرح حمایت از احیای بافت های 
تاریخی- فرهنگی تصویب شد 

نیمه شباذان مغرب غروب آفتاب اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح تاریخ قمری تاریخ روز 
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اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

هديه روزنامه همدان پیام
سال 1398 هجری شمسی  - سال 1440 هجری قمری

مسئوالن ارشاد استان اعالم کردند

ادامه برگزاری 
کنسرت ها با وجود 

حاشیه سازان

یک سال پس از خروج 
از برجام

حداکثر فشار 
برای انزوای 

ایران
4

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

احزاب سياسی اميدبخش 
اخالق مدار و جوان گرا باشند

8

3

2



C M Y K

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

چهارشنبه  18 ا ردیبهشت ماه 1398  شماره 3467
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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:  ۱8:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبر

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

شنیده ها

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

سامانه بارشی همدان را فرا می گیرد
 کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: سامانه بارشی که فعالیت آن از شرق 
دریای مدیترانه آغاز شده است، از روز پنجشنبه هفته جاری از سمت غرب، وارد استان 

همدان می شود.
ســید محسن موسوی در گفت و گو با  ایرنا با اشاره به اینکه روز چهارشنبه بر شدت 
ســرعت باد افزوده می شود، اظهار داشت: در این روز احتمال بارش پراکنده باران در 

نقاط مرتفع استان وجود دارد.
موســوی عنــوان کــرد: ســامانه بارشــی ناپایــدار از پنجشــنبه اســتان را فــرا مــی گیــرد 
کــه در پــی آن رگبــار پراکنــده بــاران و رعــد و بــرق در برخــی از نقــاط اســتان رخ 

مــی دهــد.

دپارتمان دانشگاه ابن سینا همدان بهره برداری شد
ــی  ــتاری و مامای ــکده پرس ــی دانش ــری تخصص ــجویان دکت ــان دانش  دپارتم
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــدان ب ــینا هم ــن س ــکی اب ــوم پزش ــگاه عل P( دانش h . D (

ــرداری شــد. بهــره ب
به گزارش ایرنا، همزمان با مراســم گرامیداشــت هفته آموزش و روز استاد، دپارتمان 

( دانشکده پرستاری و مامایی افتتاح شد. P h . D دکتری تخصصی)
این طرح در زمینی به مساحت حدود 200 متر مربع و با هزینه حدود 2 میلیارد و 700 

میلیون ریال احداث شده است.
این دیپارتمان دارای دارای چهار اتاق مخصوص دانشجویان و یک سالن کنفرانس است 

که از درآمد اختصاصی دانشکده احداث و تکمیل شده است.

سینما در ماه رمضان نیم بها شد
 مدیر امور سینمایی حوزه هنری با بیان اینکه سینماهای همدان روزانه 6 سانس اکران 

دارند گفت: در ماه رمضان فیلم های سینمایی در سه سانس اول نیم بها اکران می شود.
سعید شرفی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه سینماها در ماه رمضان نیم بها می شوند 
اظهار کرد: مخاطبان هنر هفتم می توانند ســه سانس اول هر سینما را در ماه رمضان به 

صورت نیم بها تماشا کنند.
وی در تشریح این خبر گفت: سه سانس اول شامل دو سانس صبح و یک سانس بعداز 

ظهر است که برای مخاطبان نیم بها در نظر گرفته شده است.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری همدان بیان کرد: سینماها روزانه 6 سانس اکران دارند 

که دو سانس صبح، سه سانس عصر و یک سانس بعد از افطار است.

خبر

بی عملی استان پس از حادثه محله آخوند

 ۱- با گذشــت بیش از ده روز از حادثه خشن محله آخوند، رصد 
اخبار حکایت از بی عملی دستگاه ها و پلیس در حوزه مسئولیت های 
پس از حادثه و بازسازی آسیب وارد شده به روح و روان افراد نزدیک 

به حادثه ، مردم استان و چهره ترسیم شده از استان دارد.
در این زمینه خبری تاکنون منتشر نشده تا بتوان از اقدامات الزم انجام 

شده پس از حوادث این چنینی سخن گفت.
2- حادثه محله آخوند همدان ، ضربه مهلکی به صنعت تازه به حرکت 

درآمده گردشگری استان بود.
وقتی همدان با خشــونت این گونه در کشــور و جهان مشهور شود 
قطعا تمام تالشی که برای معرفی استان به عنوان استانی آرام و امن و 
مناســب برای سفر انجام شده بی اثر می شود و باید از نو برای اثبات 

شایستگی استان در گردشگری تالش کرد.
اما در این زمینه تاکنون برنامه ای از ســوی نهادهای مســئول استان 
مشاهده نشده و کارگروه گردشــگری هم برای کاستن از هزینه این 

آسیب تشکیل نشده است.
البته برگزاری چند کنســرت در همدان که از پیش برنامه ریزی شده 
بود در این مدت، توانست اندکی این فضا را تغییر دهد اما کافی نبود.

۳- این حادثه قطعا آســیب بســیار به لحاظ روحی به ساکنان محله 
آخوند ومحله منوچهری محل کشــته شدن قاتل به عنوان محل وقوع 

حادثه وارد خواهد کرد.
حضور روانشناســان و متخصصان امور اجتماعی در محل و صحبت 
با مردم و روحانیون مدرسه آخوند و انجام اقدامات تخصصی در این 

زمینه می تواند این آسیب را کاهش دهد.
4- پس از حادثه پلیس اســتان برای بازسازی اقتدار آسیب دیده پلیس 
گام برداشــت. شناســایی و هالکت قاتل در زمانی کم از وقوع حادثه 
نشانگر اقتدار پلیس استان بود که بسیاری از آن قدردانی کردند همچنین 
شناسایی و دستگیری حامیان اینســتاگرامی قاتل اقدام دیگر پلیس در 
تجلی اقتدار بود اما برای جلب اعتماد بیشــتر مردم این اقدامات کافی 
نیست و نیاز به اقدامات گسترده تر در مقابله با اراذل و اوباشی است که 
همدان را از مراکز فعالیت خود قرار داده اند و از اینکه دنباله رو چهره 

شناخته شده شرارت ایران هستند، به خود می بالند.
5- هیچ مسئولی با مردم استان در این مدت سخن نگفت تا احساس 
امنیت مخدوش شده در مردم افزایش یابد و آسیب روحی حاصل از 
این حادثه در اذهان عمومی زدوده شــود. اقدامی که بسیار الزم بود و 
بهتر بود مدیریت ارشــد استان فعاالنه در ارتباط با زدودن تشویش از 

اذهان عمومی استان ظاهر می شد.
6- حادثــه محله آخوند بر اقتصاد اســتان با ایجــاد ذهنیت منفی در 
ســرمایه گذاران و فرار سرمایه تاثیر خواهد گذاشت که در این زمینه 

هم اقدامی برای پیشگیری از دستگاه های مسئول مشاهده نشد.
مشهور است که سرمایه از خبر ناامنی هم فرار می کند و به جایی می 

رود که حتی اخبار منفی هم در حوزه امنیت نداشته باشد.
7- برای کاستن از آسیب های حادثه محله آخوند و منوچهری بر روح و 
روان مردم، اقتصاد ، گردشگری، سرمایه گذاری و امنیت استان باید همه 
دستگاه ها و نهادها اعم از پلیس، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان میراث 
فرهنگی، اداره کل دارایی، صدا و ســیما و رسانه ها و نهادهای مرتبط با 
موضوع پای کار بیایند تا با عمل به وظایف خود در قبال سالمت روحی و 
روانی مردم و صیانت از دستاوردهای توسعه استان ، شایستگی همدان در 

تمامی حوزه های فعالیت سالم را باز هم اثبات کنند.

۱- یکی از فرمانداران ســابق نهاوند از هر فرصتی برای حضور در 
این شهرســتان اســتفاده می کند. گویا این حضورها جنبه تبلیغاتی 
برای آماده ســازی اذهان و داوطلبــی در انتخابات مجلس را دارد. 
گفتنی است ســابقه خدمت این فرماندار در نهاوند در زمان دولت 

مهرورز است.
2- گرانی در اســتان به مصالح ساختمانی رسید. گویا برخی مصالح 

ساختمانی در استان صد در صد افزایش قیمت داشته اند. 
گفتنی اســت بــا توجه به بی تاثیــری نــرخ ارز در قیمت مصالح 
ساختمانی احتمال ســاختگی بودن این قیمتها از سوی فروشندگان 

بسیار است.
۳- کمیســیون اجتماعی مجلس مصوبه ای بر خالف عدالت داشته 
است. گویا این کمیسیون با پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دیوان 
محاسبات همانند بخش اداری مجلس و مرکز پژوهش های مجلس با 
خروج از شمول مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 

موافقت کرده است. 
گفتنی است همسان سازی حقوق کارکنان دولت در تمامی دستگاه ها 

از وعده های نمایندگان است.

جریمه 62 میلیونی ریالی یک رستوران 
در همدان

 مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: یک رستوران در همدان 
به خاطر گرانفروشی 62 میلیون ریال جریمه شد.

علیرضا حسن پور  در گفت وگو با فارس از جریمه 62 میلیونی ریالی 
یک رســتوران خبر داد و اظهار کرد: یــک واحد صنفی که غذاها را 
گران تــر از نرخ نامه اتحادیه عرضه می کرد به 62 میلیون ریال جریمه 
شد.  وی بیان کرد: برحسب گزارش هایی شعبه هیات بدوی تعزیرات 
حکومتی همدان بررسی را آغاز و پس از احراز گرانفروشی و اجرای 
تشریفات قانونی متهم به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم 

کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان با اشــاره به طرح تشدید 
بازرســی تعزیرات حکومتی گفت: طی روزهــای اخیر 85 کیلوگرم 

گوشت، مرغ، سوسیس و کالباس فاسد کشف شده است .
وی با بیان اینکه یک رســتوران پلمب و دو فســت فود اخطار پلمب 
گرفتند خاطرنشان کرد: پل ارتباطی ما با مردم تلفن ۳252۳442، تلفن 
 t135.ir گویای ۱24 ســازمان صنعت، معدن و تجــارت و تارنمای

است تا گزارش تخلفات احتمالی را اعالم کنند.

فشار خون 700 هزار همدانی اندازه گیری 
می شود

 معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان گفت: به 
دنبال شــکل گیری پویش ملی فشار خون، وضعیت فشار خون 700 
هزار شــهروند باالی ۳0 سال این اســتان سنجش و اندازه گیری می 

شود.
رشید حیدری مقدم در آیین راه اندازی کمپین ملی سنجش فشارخون 
بیان کرد: فعالیت پویش ملی کنترل فشار خون از 27 اردیبهشت آغاز 

و تا ۱5 تیر امسال ادامه دارد.
وی اضافه کرد: کنترل فشــار خون یکی از اولویت های برنامه ششم 
توسعه کشور است چرا که طبق برآوردهای صورت گرفته یک چهارم 

مردم فشار خون دارند.
حیدری مقدم گفت: 50 درصد افراد مبتال به فشار خون از ابتال به این 
بیماری مطلع نیســتند همچنین افراد مطلع نیز به نحوه درمان آگاهی 
ندارند.وی ادامه داد: بنابراین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
همدان عالوه بر کمک به درمان افراد مبتال به فشــار خون، نسبت به 

آموزش نیز اقدام می کند.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان از رسانه ها، 
سمن ها و دیگر نهادهای مسئول خواست این مجموعه را در اجرای 

این طرح ملی و اثرگذار در کاهش مرگ و میر زودرس یاری دهند.

210 تن گل محمدی
 در مالیر برداشت می شود

 مدیر اداره جهاد کشــاورزی مالیر پیش بینی کرد: در سال زراعی 
جدید حدود 2۱0 تن گل محمدی از مزارع این شهرســتان برداشت 
شــود که نسبت به سال گذشــته میزان تولید بیش از یک و نیم برابر 

افزایش یابد.
علی مروت امیری در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: سال گذشته سطح 
زیر کشــت گل محمدی در مزارع این شهرستان ۱05 هکتار بود که 
از این میــزان 70 هکتار بارور و ۳5 هکتار هنــوز به مرحله باردهی 

نرسیده بود.
وی افزود: امســال ۳5 هکتار نیز به مرحله باردهی رسیده است و در 
مجموع پیش بینی می شود میزان برداشت گل محمدی در مزارع این 

شهرستان به 2۱0 تن برسد.
مدیر اداره جهاد کشــاورزی مالیر ادامه داد: سال گذشته از سطح زیر 
کشــت قابل بارور گل محمدی در هر هکتار 2 تن برداشــت شد که 
در مجموع ۱40 تن گلبرگ تازه گل محمدی از مزارع این شهرســتان 
برداشت شد. مروت امیری بیان کرد: در حال حاضر 20 هکتار نیز به 
سطح زیر کشت گل محمدی در مزارع مالیر اضافه شده است و سال 

زراعی آینده به مرحله برداشت می رسد.

 از احزاب سیاسی اصولگرا و اصالح طلب 
انتظار می رود رعایــت اخالق، جوان گرایی و 

امیدبخشی را مورد توجه قرار دهند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان روز گذشته  
در جمع نماینــدگان احزاب و تشــکل های 
اصالح طلــب همــدان اظهار کــرد: جایگاه 
نمایندگی ولی  فقیه متعلق به هیچ جناح سیاسی 
نیست، هرچند این مجموعه سیاسی است اما 
باید فراجناحی عمل کند و محور وحدت در 

جامعه باشد.
به گزارش فارس، آیت ا... حبیب ا... شعبانی با 
اشــاره به آیه هایی از کالم وحی گفت: در دنیا 
ادیان مختلفی داریم، اما محور وحدت تسلیم 
شدن در برابر امر خداوند مانند نخ تسبیح همه 

آنها را در کنار هم قرار می دهد.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان ادامه داد: 
احزاب هــم متعدد و متفاوتنــد اما باید نقطه 
وحدتی داشته باشند که مورد تایید همه آن ها 
باشــد و آن نیســت جز چارچوب های نظام 

جمهوری اسالمی.
وی با بیان اینکه مســئله والیت نیز در امتداد 

اطاعــت از پروردگار متعال، برگرفته از اصول 
دین مبین اسالمی و قانون اساسی است گفت: 
هر فرد یا حزبی که در چارچوب نظام حرکت 

می کند باید در این مسیر پیش رود.
شــعبانی با دعوت تمام احزاب سیاســی به 
رعایت تقوا گفت: رعایت تقوا، شناخت حق 
و کنار حق ماندن در مسائل سیاسی سخت تر 
اســت ضمن اینکه باب گفت وگــو و تعامل 
بین احزاب و جناح های سیاسی نیز کم است 
در حالی  که اگر این کار انجام شــود به نقاط 

مشترک بیشتری می رسیم.
وی بــا بیان اینکه امروز مشــکالت اقتصادی 
کمرشکن شده است تصریح کرد: برای مردم 
تفاوتی نمی کند که کدام جناح سیاسی سر کار 
باشــند؛ بلکه تأمین معیشت شان مهم است و 
تأکیدات مقام معظم رهبری از سال 90 تاکنون 

هم بر مسائل اقتصادی و معیشتی بوده است.
مسئوالن اقتصاد را به  درستی مدیریت کنند

نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان با بیان 
اینکه حق مردم نجیب، دلســوز و خوب نظام 
جمهوری اسالمی اســت که از نظر اقتصادی 

دچار سختی نباشــند افزود: مسئوالن باید به 
مســئله توجه جدی داشته و اقتصاد به  درستی 

مدیریت شود.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس 
تأکید کرد: در رقابت های انتخاباتی باید فضای 
امیدبخشی تقویت شــود زیرا این مهم به نفع 

تمام احزاب سیاسی است.
شــعبانی تصریح کــرد: از احزاب سیاســی 
اصولگرا و اصالح طلب انتظار می رود رعایت 
اخالق، جوان گرایی و امیدبخشی که سه اصل 
مهم بیانیه گام دوم انقالب است را مورد توجه 

قرار دهند.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی دین را از بعد 
فــردی به اجتماع آورد گفت: پیش از انقالب، 
دیــن داری فردی بود، اما پس از آن، دین داری 
جمعی مطرح شد، هرچند مشکالت فراوان و 

نقاط ضعف هم در عرصه حکومتی داریم.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با تأکید بر 
اینکه اگر انقالب اســالمی نبود؛ امروز خبری 
از دین نبود اظهار کرد: نظام اســالمی موجب 
شــد تا امروز افراد متدین و دغدغه مندی در 

تمــام گرایش ها و طیف های سیاســی وجود 
داشته باشند.

وی بــا تأکید بر ضــرورت پایبندی احزاب و 
جریان های سیاســی به قانون اساسی تصریح 
کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری، امروز موضوع 
»انقالبی« و »غیر انقالبی« مطرح اســت و هر 
اسالمی  نظام جمهوری  فردی چارچوب های 

را بپذیرد، خودی است.
در این دیدار نمایندگان احزاب و تشکل های 
اصالح طلب به بیــان دیدگاه ها و نظرات خود 
پرداختنــد که تعامل نماینــده ولی فقیه با این 
تشــکل ها، دادن جایگاه اجتماعی به احزاب 
اصالح طلــب و حمایــت امام جمعــه برای 
دستیابی به این جایگاه ها در استان، جلوگیری 
از گسترش فساد اقتصادی و سوء استفاده های 
مالی در کشور و لزوم برخورد با آن ها، رعایت 
انصاف و پاک کردن ذهنیت ها هنگام بررســی 
صالحیت نامزدهای انتخاباتی و وجود افرادی 
که سودجویانه قصد ایجاد خط کشی هایی در 
جامعــه را دارند؛ مهم ترین مــواردی بود که 

مطرح شد.

استفاده از تجارب 
شهرهای موفق در 
امر سرمایه گذاری 
و گردشگری

 رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان 
گفت: حمایت جدی از سرمایه گذاران رونق 

اقتصادی جامعه را به همراه دارد.
کامران گردان در هشتمین جلسه صحن شورا 
با اشاره به سفر اعضای شورا به شهر کرمان و 
بم اظهار کرد: با تبادل افکار و اطالعات سفر 

پرباری در این دو شهر رقم خورد. 
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی 
شــهر همــدان، وی  اســتفاده از تجــارب 
شــهرهای موفق در امر ســرمایه گذاری و 
گردشــگری را ضروری دانســت و اضافه 
کرد: با در راســتای اســتفاده از ظرفیت های 

شهربم در امر گردشگری و انعقاد تفاهم نامه 
خواهرخواندگی دو شهر بم و همدان سفر به 

این شهر صورت گرفت.
وی نامگــذاری یکــی از بلوارهای اصلی 
شــهر بم به نــام همــدان را  اقــدام در 
شناســاندن و معرفــی پایتخــت تاریخ و 
تمــدن ایران زمین در شــهر گردشــگری 
بــم حائز اهمیــت دانســت و اظهار کرد: 
تبلیغات مهمترین مقوله در امر گردشگری 
اســت که در انعقاد تفاهم نامه با شهر بم، 
انجام تبلیغات دو جانبه لحاظ شده است؛ 
به گونه ای که در هر دو شــهر مقرر شــد 
تبلیغات محیطی برای جذب گردشــگر و 

معرفی شهرها صورت پذیرد.
 همت شورا و شهرداری در حمایت 

از  گردشگری سالمت
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای 
شهر همدان هم در این جلسه ضمن قدردانی 
از خانواده مرحوم فرشچیان و بنیاد ایشان در 
خصوص ارائــه خدمات خیرخواهانه در امر 

بهداشــت و درمان بویژه احــداث فضاهای 
جدید در بیمارســتانها، گفــت: راه اندازی 
زنجیره هتل بیمارستانی اقدام ارشمند و مهمی 
است که می تواند در امر گردشگری سالمت 

بسیار کمک کننده باشد.
جــواد گیاه شــناس اضافه کرد: می بایســت 
به همت شــورا و شــهرداری در حمایت از  
گردشگری ســالمت و توجه به این بخش، 
ســرمایه گذاران بمنظور احداث زنجیره هتل 
بیمارستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
با کمترین موانع بتوانند در این راه اقدام کنند .
 شهرک توليدی صنوف در همدان 

احداث می شود
رئیس کمیســیون خدمات شــهری شورای 
شــهر همدان هم با اشــاره به حمایت شورا 
و شــهرداری از ســرمایه گذاران و کسب و 
کارهای کوچک گفت: حدود ۱00 هکتار از 
اراضی جاده ربات شــورین به عنوان شهرک 
تولیدی صنوف برای انتقال مشاغل مزاحم در 

نظر گرفته شده است .

علی فتحی اضافه کــرد: در صورت اجرای 
طرح شــهرک تولیدی صنوف بســیاری از 
مشاغلی مشکل بسیاری از مشاغل مزاحم و 

آالینده حل خواهد شد.
بایگانی  و  اســکن  برای  اولویتی   
الکترونيکی در شهرداری قائل نيستند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شــهر همدان نیــز گفت: ایجاد شــهرداری 
الکترونیکی را از دور سوم پیگیری کردی اما 
در شهرداری اولویتی برای اسکن و بایگانی 

الکترونیکی قائل نیستند.
نرگس نورالــه زاده اضافه کرد: بــا توجه به 
کنــدی روند اجــرای امور مربــوط به زیر 
ساخت سیستم یکپارچه شهرسازی معماری 
به نظر میرســد اولویتی در شــهرداری برای 
انجام بایگانی الکترونیک و اسکن پرونده ها 
وجود ندارد و اســکنها و زحماتی که از قبل 
طی دو مرحله انجام شده  قابل استناد نیست 
چون فقط یکی از مناطق قابلیت پاسخگویی 
از روی مدارک اسکن شده را انجام می دهد.

 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری همدان با اشــاره به برگزاری 
جشــنواره »انتخاب بانوان توانمند و نمونه 
همدان« گفــت: انتخاب نبایــد بدون کار 
»شهروند  انتخاب  مانند  باشــد  کارشناسی 

نمونه«.
مصطفی آزادبخــت در کارگروه تخصصی 
بانوان و خانواده اســتان با بیان اینکه زنان 
جایگاه ویژه ای در تمدن اســالمی دارند و 
باید در برنامه ریزی امور این قشر کاربردی 
و کارشناســی پیش رفت اظهــار کرد: در 
راستای ایجاد نشاط اجتماعی ظرفیت هایی 
خوبی وجــود دارد که باید به خوبی از آن 

بهره مند شد.
وی بــا بیان اینکه امیدوارم بتوانیم نشــاط 
اجتماعــی را تقویت کنیم افزود: نشــاط 
اجتماعــی برگرفته از دین اســت و باید با 
توجه به این موضوعــات به دنبال اهداف 

رفت.
به گزارش فارس، معاون سیاســی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری همدان با تاکید به 
اینکه بایــد برنامه ها را مکتوب کرد چراکه 
گاهی کمتر به این موضوع توجه می شــود 
گفت: بهترین موضوعی که ما را به مقصد 
بیان صحیح صورتجلسات  می کند  هدایت 

و حل مسئله است.
وی بــا اســتقبال از برگزاری جشــنواره 
»انتخــاب بانوان توانمند و نمونه اســتان« 
خاطرنشــان کرد: باید بانوان توانمند استان 
را شناســایی کرده و آنهــا را تقویت و به 

جامعه الگو ارائه دهیم.
آزادبخــت با بیان اینکه تــا دهه فجر برای 
انتخاب بانوان نمونه فرصت اســت افزود: 
 پیش بینــی و آینده نگــری امــور بانــوان 

توانمند  بانوان  در شناســایی  اســتانداری 
خوب اســت اما برای اعضای جلسه طرح 

پیشنهادی را تعریف کنیم.
وی با اشــاره بــه اینکه طــرح باید همراه 
انتظارات تهیه و همسان ســازی شــود  با 
گفت:در انتخاب بانوان نمونه اگر ما متولی 
شویم کار با مشــکل مواجه می شود، باید 
آن را به ســازمان های دخیل در امور بانوان 

واگذار کرد.
امنیتــی و اجتماعــی  معــاون سیاســی، 
اســتانداری همدان با بیــان اینکه انتخاب 
افراد نباید بدون کار کارشناسی باشد مانند 
انتخاب »شــهروند نمونه« افزود: به عنوان 
مثال فردی توســط شورا به عنوان شهروند 
نمونه انتخاب شــده بود که همســرش از 

انتخاب او گالیه داشت و می گفت این فرد 
توجهی به رفتار یک شهروند نمونه ندارد.

وی با اشاره به اینکه در ۱2 محور انتخاب 
بانــوان نمونه مــورد توجه اســت گفت: 
ســازمان ها افرادی را با توجــه به این ۱2 
محور معرفی کنند زیرا باعث می شود خود 

به خود داوری حذف شود.
آزادبخت بیان کرد:  وقتی به عنوان فرماندار 
فعالیت داشــتم برای تجلیل از افراد نمونه 
چند نفر خاص مرتب معرفی می شدند که 
گفتم باید به ســمت افراد ناشناخته رفت و 
در ایــن زمینه نیز باید ایــن موضوع مورد 

توجه باشد.
وی تاکید کرد: باید مسائل علمی را همواره 
مد نظر قــرار داد و تحقیقات و اســتفاده 

از ظرفیت متخصصان مــا را به هدف می 
رساند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
همدان با اشاره به برگزاری جشنواره ای در 
خصوص پوشــش بانــوان ادارات افزود:  
تقریبًا برای آقایان به پوشش کت و شلوار 
به اجماع رســیده ایم و این موضوع نهادینه 
شــده اســت در مورد بانوان نیز باید تمام 
جوانب را در نظر گرفت و طرحی ارائه داد 

که حداکثر رضایتمندی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه نیاز به ورود 
کارشــناس اجتماعی و روانشناســی است 
تصریــح کرد: درخواســت هایی از ادارات 
داشتیم پوشــش بانوان ساماندهی شود که 

این موضوع نیز مورد توجه است.

بهمن ماه 98

زنان نمونه استان مشخص می شوند

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

احزاب سياسی اميدبخش، اخالق مدار و جوان گرا باشند

نرخ کرایه تاکسی ها افزایش مجدد 
نخواهد داشت

 در پی انتشار خبری با عنوان "نرخ جدید کرایه تاکسی ها به زودی 
اعالم می شــود " سازمان تاکسیرانی در این باره اینگونه توضیح داد: با 
توجه به هزینه های باالی چاپ نرخنامه ها و همچنین امکان تغییرات 
بسیار جزئی در کرایه برخی مسیرها و نه تمام آنها، سازمان تاکسیرانی 
اقدام به چاپ موقت نرخنامه های مصوب سال 98 به صورت سیاه و 
سفید کرده و آن را در اختیار رانندگان قرار داده است تا در مدت زمان 
رسیدگی به موضوعات برخی مسیرها و چاپ نرخنامه اصلی مسافرین 
و تاکســی داران از نرخ های مصوب سال 98 آگاهی پیدا کنند و این 
موضوع به هیچ عنوان به معنی افزایش مجدد نرخ کرایه تاکسی ها در 
سال 98 نبوده و شایعاتی در خصوص افزایش مجدد نرخ کرایه های 
تاکسی به علت سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اساسا کذب بوده 

و مورد تایید نمی باشد.
به گزارش ایســنا، افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در سال 98 بر اساس 
مصوبه شورای اسالمی شهر همدان و همچنین کمیته انطباق فرمانداری 

صورت پذیرفته و حدود دو هفته قبل نیز ابالغ شده است.
سازمان تاکسیرانی نرخ های اعالمی را به جز موارد مورد اعتراض که 

درحال بررسی هستند را قطعی عنوان کرده است.

آغاز کوچ بهاره 1500 خانوار عشایری
 از جنوب به نهاوند

 رئیس مرکز امور عشایری شهرستان نهاوند گفت: با شروع فصل 
گرما در مناطق جنوب کشــور کوچ بهاره یک هزار و 500 خانواز از 

عشایر به مناطق ییالقی نهاوند آغاز شد.
ابوالقاســم بنی هاشــمی  در گفت وگو با فارس اظهار کرد:  عشــایر 
کوچنده مســتقر در مناطق گرمســیری جنوب کوچ خــود را از ۱2 
اردیبهشت به سمت اســتان همدان آغاز کرده اند و از دو روز گذشته 

وارد نهاوند شدند.
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ادارات قوانین مربوط به زنان را از آرشیو بیرون آورند
 مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری همدان از برگزاری جشــنواره بانوان 
پرافتخــار الوند خبرداد و گفت:ادارات باید قوانین مربوط به پاس ورزشــی و دورکاری 

خانم ها را از آرشیو بیرون آوردند.
ــه گــزارش ایســنا،ربیعه علیمحمــدی یکــی از اهــداف برگــزاری ایــن کارگــروه را  ب
ابــالغ تذکــر و ارائــه راهــکاری بــرای عــدم رعایــت شــئونات و کرامــت زن مســلمان 
در بعضــی از مشــاغل و مناطق،عــدم رعایــت پوشــش مناســب و ســاعت کاری بعــد 
از نیمــه شــب بــه اداره کل کار و رفــاه اجتماعــی و نیــروی انتظامــی دانســت و اظهــار 

ــوزش کــودک  ــات و نیروهــای خــود را در راســتای آم ــد امکان کرد:تمــام ادارت بای
ونوجــوان و خانــواده بــه کار گیرنــد.

وی بابیان اینکه محور آموزش ها باید تولید در خانواده باشد افزود:جشنواره زنان پرافتخار 
الوند در ســال 98 برگزار می شود که هدف از برگزاری این جشنواره داشتن یک جامعه 

آماری از زنان توانمند استان است.
ــنواره را  ــن جش ــر ای ــدف دیگ ــدان ه ــتانداری هم ــوان اس ــور بان ــرکل ام مدی
و  دانســت  دورافتــاده  مناطــق  ســاکن  زنــان  توانمنــدی  معرفــی  و  اعــالم 
گفت:پوشــش زنــان اداری از نظــر جنــس و رنــگ مناســب فضــای اداری 
ــاس اداری  ــر لب ــد ب ــا تاکی ــالمی ب ــاس ایرانی-اس ــنواره لب ــن جش ــت بنابرای نیس

ــود. ــی ش ــزار م ــدان برگ در هم
علیمحمدی با بیان اینکه در طراحی لباس ها باید نقوش و هویت ملی و اســتانی در نظر 
گرفته شــود اضافه کرد:بعد از طراحی هر سازمان لباس متناسب با فضای اداری خود را 
انتخاب خواهد کرد و با پذیرش این طرح عالوه بر معرفی تولیدی های اســتان اشــتغال 

کثیری برای بانوان نیز ایجاد خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه اداره ارشــاد،تبلیغات اسالمی،دانشــگاه فنی،علمــی کاربــردی 
،صنعــت ،معــدن و تجــارت و اصنــاف متولــی برگــزاری ایــن جشــنواره هســتند عنــوان 
کرد:اکثــر دســتگاه هــا لبــاس فــرم دارنــد امــا بســیاری از ایــن لبــاس هــا متناســب بــا 

حفــظ حرمــت زنــان نیســت.

15 عنوان برنامه در هفته هالل احمر 
کبودراهنگ اجرا شد 

 کبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پیام: بیش از ۱5 عنــوان برنامه 
آموزشــی، فرهنگــی و خدماتی همزمــان با هفتــه هالل احمر در 

کبودراهنگ اجرا شد.
رئیــس جمعیت هالل احمــر کبودراهنگ با بیان ایــن مطلب گفت: 
همزمــان با گرامیداشــت هفته هالل احمر بیــش از ۱5 عنوان برنامه 
فرهنگی، آموزشــی و هنری در کانون هــای هالل احمر، جمعیت در 
شهرســتان اجرا شده است که از آن جمله می توان به برگزاری کارگاه 
آموزشــی مقابله با ســیل و حوادث طبیعی برای ۳0 نفر از طالب و 
روحانیون، برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه در خوابگاه های 
دانشــجوی برای بیش از ۳0 نفر از دانشــجویان، برگزاری مسابقات 
نقاشی در کانون غنچه ها هالل برگزاری دوره های آموزش  کمک های 

اولیه برای غنچه های هالل در 5 مهد کودک شهرستان اشاره کرد.
جبار طهماســبی، دیدار بــا اعضای جمعیت هالل احمــر، جوانان و 
داوطلبــان و امدادگران با امام جمعه شهرســتان و فرماندار، برگزاری 
کارگاه آموزش مهارت های ارتباط با نوجوان ســالم، دیدار با خانواده 
شهدا غبار روبی گلزار شهدا و انجام تست رایگان قند خون در محل 

نماز جمعه و... از دیگر برنامه های این هفته در شهرستان است.

سرما ۳0 میلیارد تومان به ۳ هزار 250 
هکتار از باغات نهاوند خسارت زد

 مدیر جهاد کشــاورزی نهاوند گفت: اواخر هفته گذشــته بر اثر 
سرمای شدید، ۳0 میلیارد تومان خسارت به باغات نهاوند وارد شد.

 حســین خردمند افزود: دمای زیر صفر اوایل اردیبهشت، ۳0 میلیارد 
تومان خســارت به باغات نهاوند وارد کرد و ســطح باغاتی که دچار 
ســرمازدگی شد ۳ هزار 250 هکتار است که در حومه شهر نهاوند و 

روستاهای جهان آباد، کوهانی، طائمه، دهفول و ملوسان قرار دارند.
وی میزان خســارات وارده به بخش های باغبانی و کشاورزی راشامل 
درختان هلو، شــلیل، گردو، بادام و ســیب 28 میلیارد و 9۳0 میلیون 
تومان خســارت و در بخش کشاورزی نیز یک میلیارد و 450 میلیون 

تومان خسارت اعالم کرد.
مدیر جهاد کشاورزی نهاوند افزود: عالوه بر خسارت به این دو بخش 
850 میلیون تومان نیز به محصوالت گلخانه ای خســارت وارد شده 

است.
در شهرستان نهاوند بیش از ۱۳ هزار و 500 هکتار باغ وجود دارد که 
حدود 7 هزار و 200 بهره بردار و باغدار در این بخش فعالیت دارند و 
ساالنه بیش از ۱22 هزار تن انواع محصوالت از آن برداشت می شود.

طرح شهید بهنام محمدی یکی از طرح های 
موفق بوده است

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: طرح شهید بهنام محمدی یکی 
از طرح های پنجگانه مهم بسیج سپاه ناحیه کبودراهنگ است.

فرمانده سپاه ناحیه کبودراهنگ در جلسه قرارگاه شهید بهنام محمدی 
که به همت حوزه بسیج دانش آموزی در سپاه ناحیه کبودراهنگ برگزار 
شده بود اظهار داشت: این طرح یکی از طرح های پنج گانه مهم بسیج 
است و برنامه راهیان نور شهرستان در میان سایر شهرستان ها جایگاه 
خوبی دارد و این جایگاه را مدیون همکاری بســیار خوب آموزش و 

پرورش شهرستان با سپاه و بسیج هستیم.
محمد بداغی افزود: هر ساله اعزام دانش  آموزان و بسیجیان به راهیان 

نور را داریم که خوشبختانه با استقبال با شکوهی انجام می شود.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ نیز در این نشست از 
همکاری دو مجموعه تربیتی آموزش و پرورش و سپاه ابراز خرسندی 
کرد و با اشاره به مشکالت و عدم خروجی از اجرای برخی طرح ها، 

طرح شهید بهنام محمدی را یک طرح خوب و موفق توصیف کرد.
رضا عسگری افزود: یبش از ۳00 طرح جدید در سند تحول بر اساس 
بیانــات ائمه معصومین )ع( و کالم مقام معظم رهبری دیده شــده تا 
دانش آموزان در تراز انقالب اسالمی تربیت یابند که باید این رسالت 
سنگین انجام شود. وی در پایان با اشاره به مدرسه، منزل و مسجد به 
عنوان ۳ پایگاه مهم اجتماعی هر فرد اســت افزود: وظیفه ما در طرح 
شــهید بهنام محمدی ایجاد ارتباط صحیح بین این ســه مکان است 
و بایــد در اجرای این طرح موانع مرتفع شــود و طرح به صورت با 

کیفیت تر انجام شود.

نقشه برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور 
ترسیم شده است

 فرمانده سپاه ناحیه مالیر با اشاره نامگذاری سال جاری توسط مقتام 
معظم رهبری تحت عنوان" سال رونق تولید"، گفت: با توجه به اهمیت 
مقوله اقتصاد و قرارگرفتن در جنگ اقتصادی، رهبری معظم سیاست های 
راهبردی و نقشه راه سالیانه را برای مردم و مسئولین ترسیم کردند. سید 
جواد حسینی در گفت و گو با ایسنا، ، با بیان اینکه دشمنان جنگ اقتصادی 
وســیعی را علیه ملت ایران ایجاد کرده اند، تصریح کرد: الزمه موفقیت، 
اتحاد قوی بین ملت و مسئولین است تا توطئه های جنگ اقتصادی خنثی 
شود.وی کار جهادی و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی طبق منویات مقام 
معظم رهبری را از ضرورت های حال حاضر کشور عنوان و اظهار کرد: 
رهبری در سیاست های راهبردی خود در ابتدای سال چهار ضلع کلیدی 

را برای نقشه مدیریت کشور در سال جاری ترسیم کردند.

آگهي مناقصه عمومي)نوبت دوم(

محمد حسین پور -شهردار نهاوند

مبلغ تضمین )سپرده مبلغ برآورد به ریالشرح پروژهردیف
شرکت در مناقصه(

اعتبار پروژهنوع اوراقحداقل گرید

ساماندهی بام نهاوند )شامل :آرماتور 1
بندی ،بتن ریزی استخر ،محوطه سازی 

،پیاده روسازی پیرامون استخر(

 5/000/000/000
ریال

استانیاخزاء 5713 ابنیه250/000/000 ریال

شهرداري نهاوند در نظر دارد براساس آیین نامه مالي شهرداریها و رعایت قوانین و مقررات مالي و از طریق آگهي مناقصه عمومي پروژه ساماندهي بام نهاوند  
را به شرکتهاي واجد صالحیت و مورد تایید سازمان  مدیریت و برنامه ریزي استان وداراي حداقل گرید 5 ابنیه و باشرایط ذیل واگذار نماید: 

متقاضیان جهت  کسب اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد مناقصه به امورقراردادها و واحد عمران شهرداري مراجعه و یا باشماره تلفن 7-33237445-081 داخلي 208 و 105 
تماس حاصل نمائید.

محل اعتبار پروژه از محل اعتبارات استاني )عمراني ( میباشد و هرگونه پرداختي به پیمانکار از طریق اوراق اخزاء 713 که سررسید آن 1400/5/18 میباشد صورت میگیرد.
متقاضیان مي بایست جهت شرکت در مناقصه چهار پاکت تهیه نموده و آنها را به شرح ذیل تکمیل نمایند:

پاکت الف:
متقاضیان مي بایست مبلغ 250/000/000 ریال به حساب 2171145713001 رد وجوه سپرده نزدبانک ملي شعبه شهرداري بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه واریز و فیش 
واریزي را در داخل پاکت الف قراردادهو درب پاکت را ممهور به مهر و امضا شرکت و نماینده تام االختیار و حق امضا شرکت نموده و یا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي ویا 

اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نماید.
پاکت ب:

متقاضیان مي بایست رزومه کاري ،اسناد مناقصه ،آخرین تغییرات شرکت ،اساسنامه شرکت ،صالحیت شرکت و فتوکپي شناسنامه و کارت ملي دارندگان حق امضا اوراق را 
داخل پاکت ب قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمایند.

پاکت ج:
متقاضیان مي بایست برگه پیشنهاد قیمت خودرا داخل پاکت ج قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نماید.

پاکت د:
متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف ،ب و ج را در داخل پاکت ))د(( قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپایان وقت اداري مورخ 98/2/31 تحویل دبیرخانه 

شهرداري نموده و رسید دریافت نمایند.
شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.

متقاضیان مي بایست پیشنهادهاي خود را تا پایان وقت اداري مورخ 98/2/31 تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند.
هزینه انتشار آگهي مناقصه و دیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد .
به پیشنهادهاي مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

کمیسیون عالي معامالت روزچهارشنبه مورخ 98/3/1 در محل شهرداري تشکیل و چنانچه حداقل سه پیشنهاد ارائه شده باشد پیشنهاد ها مفتوح و برنده اعالم خواهد شد.
چنانچه برنده مناقصه از تاریخ اعالم کمیسیون عالي معامالت به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد میگردد 

و چنانچه نفر دوم نیز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نیز به نفع شهرداري ضبط ومناقصه تجدید میگردد.
آگهي چاپ نوبت اول 98/2/10

آگهي چاپ نوبت دوم:98/2/18
) م الف 102(

آگهي مزایده حضوري حمام شهرداري )نوبت دوم(

)م الف 103(  محمد حسین پور-  شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند 2 از191 جلسه شوراي اسالمي شهر و رعایت ماده 13 آیین نامه مالي شهرداري ها یک باب حمام شهرداري را واقع در محدوده 
پارک قبر آقا را از طریق آگهي مزایده حضوري به اشخاص حقیقي یا حقوقي واجد صالحیت و با شرایط ذیل واگذار نماید: 

امور قراردادها و معاونت خدمات شهري  به واحد  ■ متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
تماس   103 و   208 داخلي   081-  33237445 تلفنهاي7-  شماره  با  یا  و  مراجعه  شهرداري 

حاصل نمایند.
■ متقاضیان جهت شرکت در مزایده حضوري مي بایست مبلغ 50/000/000 ریال سپرده شرکت 
در مزایده را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي شعبه شهرداري 
واریز و فیش واریزي را هنگام شرکت در مزایده حضوري به همراه داشته باشند در غیر اینصورت 

شهرداري از حضور وي جهت شرکت در مزایده ممانعت بعمل خواهد آورد.
■  متقاضیان به جاي وجه نقد میتوانند از ضمانتنامه بانکي یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ 

ارائه به شهرداري حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.
■  رعایت نکات ایمنی و فنی از سوی برنده مزایده در خصوص محل و نوع استفاده الزامی است.

■ شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار مي باشد.

■ هزینه کارشناسي و همچنین هزینه اتشار آگهي روزنامه برعهده برنده مزایده مي باشد.
■ هرگونه حادثه جاني یا مالي براثر فعالیت و راه اندازي حمام شهرداري بر عهده برنده مزایده مي 

باشد و شهرداري هیچگونه مسئولیتي را در این زمینه قبول نخواهد کرد.
■  بیمه نمودن محل مورد اجاره و تأسیسات و تجهیزات محل در مدت ایام اجاره بر عهده برنده 

می باشد.
■ متقاضیان تا پایان وقت اداري مورخ 98/2/31فرصت دارند جهت شرکت در مزایده حضوري 

را دارند.
■ کمیسیون عاي معامالت در مورخ 98/3/1در محل شهرداري تشکیل و چنانچه حداقل سه 

متقاضي جهت شرکت در مزایده حضوري باشد برنده مشخص و اعالم مي گردد. 
آگهی نوبت اول:98/2/10

آگهی نوبت دوم: 98/2/18

مبلغ سپرده شرکت در مزایدهمبلغ اجاره ماهیانه )کارشناسی (مدت اجارهشرحردیف
واگذاری یک باب حمام شهرداری 1

واقع در محدوده پارک قبر آقا
9/500/00050/000/000 ریال3ساله

آگهی مزایده عمومی 

دهیاری روستای طایمه

دهیاری طائمه در نظر دارد تراکتور دهیاری خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل به فروش برساند

شرایط مورد مزایده: 
کلیه هزینه ها از قبیل نقل و انتقاالت سند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض کارشناسی )هزینه 
ایاب و ذهاب کارشناس(،هزینه نشر آگهی، هزینه دادخواست به عهده برنده مزایده می باشد. 
پاکت  الی 1398/2/28 می باشد ضمناً  تاریخ 1398/2/18  از  مزایده  بازدید وسایل مورد  زمان 

قیمت پیشنهادی تا پایان وقت اداری 1398/2/28 روز شنبه به دهیار تحویل دهند.
زمان برگزاری مزایده روز یکشنبه مورخ 1398/2/31 رأس ساعت 10 صبح در محل بخشداری 

مرکزی نهاوند می باشد.
مزایده گذار پس از برگزاری مزایده در قبول یا رد پیشنهادات مخیر می باشد بدون آنکه احتیاج 

به ذکر دلیل باشد.
می باشد  پایه  قیمت  درصد   5 شده  ذکر  دستگاه  برای  مزایده  در  شرکت  بابت  ضمانت  مبلغ 

شماره  به  سپرده  حساب  به  واریز  یا  و  بانکی  شده  تصمین  چک  صورت  به  می بایست  که 
34562010027782205402 نزد پست بانک شعبه آزادگان واریز شده باشد.

شرکت کنندگان می بایست چک تضمین شده بانکی و یا اصل فیش واریزی مربوط به سپرده 
شرکت در مزایده را در پاکت الف و پیشنهاد قیمت را در پاکت ب قرار داده و هر دو پاکت را در 

یک پاکت در بسته گذاشته و تحویل دهیار دهند.
برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعالم نتیجه مزایده اقدام به پرداخت 
بهای پیشنهادی خود نماید و در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر دهیاری حق دارد ضمن 

ضبط سپرده شرکت در مزایده از برندگان بعدی دعوت بعمل آورد.
پیشنهاد دهندگان جهت بازدید از ماشین آالت دهیاری می توانند به روستای طایمه نزد آقای 

یوسف کاویانی و یا به شماره تلفن 09183521141 تماس حاصل فرمایند.

قیمت کارشناسی شده مشخصات ردیف

1
یک دستگاه تراکتور فرگوسن تیپ 285 سالم، مدل 1389

620/000/000 )ریال( یک دستگاه تریلی حمل بار 
یک دستگاه پاکت بارگیری

مزایده گذار: دهياری روستای طائمه 
تاریخ شروع مزایده: 98/2/18

عنوان آگهی: فروش تراکتور دهياری

کارت دانشجویی میالد اسدی فرزند غالمحسن به شماره ملی 
0945219245 رشته مهندسی بیومکانیک بیوسیستم  دانشگاه 

بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9513100006مفقود گردیده و از 
درجه عتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی محمد جبار زاده  فرزند سلمان به شماره ملی 
6400096035 رشته علوم اجتماعی  دانشگاه فرهنگیان به شماره 
دانشجویی 9612714248مفقود گردیده و از درجه عتبار ساقط 

می باشد.

بیمه نامه کوثر خودرو پراید جی ال ایکس آی به شماره بیمه نامه 
1397/1010/631011 به شماره پالک 127ط 57ایران 28به شماره موتور 

2667567 و شماره شاسیS1412287869607 به نام رضا محمدی به 
شماره شناسنامه 3 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

 سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی همدان اجرای کنســرت را یکی از 
اصلی ترین سیاســت های وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی دانست .
علی مــرادی نور بــا تاکید براینکــه اجرای 
کنســرت موســیقی همواره همانند برگزاری 
انواع نمایشــگاه های فرهنگی از سیاست های 
کلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی است، 
مطرح کرد: برگزاری کنسرت موسیقی نیازمند 
یک مدیریت بر اساس تدبیر، اندیشه و به دور 
از حاشــیه اســت؛ برگزاری کنسرت باید در 
آرامش کامل و به دور از دخالت حاشیه سازان 

صورت پذیرد .
وی در گفت وگــو با ایســنا، با بیــان اینکه 
طرفداران موسیقی حق شرکت در کنسرت ها 
را دارند، گفت: از حاشــیه ساران تقاضا داریم 
تا موســیقی را به عنوان یک هنر فاخر ببینند و 
اجازه دهند تا طرفداران موسیقی از برگزاری 
کنسرت ها به عنوان یک فرصت استفاده کنند .

مرادی نــور در رابطه با ایجاد حاشــیه  برای 
برگزاری کنســرت ها، تصریح کرد: حاشــیه 
به منظور نبود توانایــی در مدیریت برگزاری 
کنســرت ها اســت؛ از این رو اداره فرهنگ 
و ارشاداســالمی بــه عنوان متولــی و بخش 
خصوصی به عنوان برگزارکننده کنســرت ها، 
باید تمام تالش خود را برای مدیریتی مناسب 

بر اســاس تدبیر و در کنار ایجاد فضایی آرام 
کنند تا مــردم نهایت لــذت را از حضور در 

کنسرت ببرند .
 ادامه برگزاری کنسرت ها

  معــاون امور هنــری و ســینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی همــدان از ادامه 

برگزاری کنسرت ها خبر داد .

هادی فیض منش  نیز با اشــاره به برگزاری 
و اســتقبال بی نظیر مردم از 2 کنسرت اجرا 
شــده در پنجشــنبه و جمعه گذشته، مطرح 
کرد: روند کاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، حمایت از برگزاری کنسرت های 
مناسب و به روز کشــوری بر اساس قوانین 

موجود است .
وی بــا تاکیــد براینکه برگزاری کنســرت ها 
به عهــده بخش خصوصی بــوده و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی تنها متولی بررسی 
و نظارت بر نحوه و کیفیت کنسرت ها است، 
گفت: کنسرت ها در صورت استقبال و وجود 
متقاضی بدون شــک ادامه خواهدداشت؛ این 
اداره تنها با بررســی و نظارت خود بر نحوه و 
کیفیت اجرا، اقــدام به اعطای مجوزهای الزم 

می کند .
فیض منش اضافه کرد: از این رو کنسرت ها در 
تمامی سبک های مجاز بدون هیچ منعی برگزار 

خواهد شد .

مسئوالن ارشاد استان اعالم کردند

ادامه برگزاری کنسرت ها 
با وجود حاشیه سازان

شهرداری همدان 
برای راه آهن 
خط تاکسی 
ایجاد کند
 شــهروندان برای دستیابی به ایستکاه راه 
آهن با مشکل مواجه هستند و شهرداری باید 
نسبت به راه اندازی خط تاکسی در این مسیر 

اقدام کند.

معاون امور عمرانی فرماندار همدان در جلسه 
اعضای شــورای ترافیک شهرستان همدان، 
افــزود: مردم متقاضی سیســتم حمل و نقل 
عمومی تاکســی در مجموعه راه آهن هستند 

و باید این مهم محقق شود.
بــه گزارش ایرنا، رضا زمانــی همچنین 
تاکیــد کرد: محــدوده چــراغ قرمز را 
بین شهری  از توقف مســافربرهای  باید 
پایانه ها  به  مســافربرها  و  کرد  پاکسازی 

شوند. منتقل 
وی با اشــاره بــه اینکه در ایــن زمینه باید 
مطالعات دقیق و جلســات کارشناسی انجام 

شــود، افزود: ایــن طرح از بعــد ترافیکی، 
شهرســازی و اجتماعی باید مورد بررســی 

قرار گیرد.
زمانی با اشــاره به اینکه سرمایه گذارانی برای 
احداث طرح پمپ بنزین برای محور »چشین« 
و »ابــرو« مراجعه کرده اند، یــادآوری کرد: با 
توجه به اینکه روستاهای یاد شده از محورهای 
گردشگری بشمار می روند، احداث پمپ بنزین 
در این محور از نظر ترافیکی و زیست  محیطی 

حائز اهمیت است.
وی با اشاره به اینکه به دنبال دور کردن پمپ 
بنزین ها از هســته مرکزی شهر هستیم ادامه 

داد: احداث پمپ بنزین در رینگ سوم باعث 
کاهش ترافیک می شود.

معاون امور عمرانی فرماندار همدان با اشاره 
به اینکه در ســال 96 تعداد فوتی های ناشی 
از تصادفات در سطح شهر 49 تن بود اظهار 
کرد: این تعداد در ســال گذشــته به ۳5 نفر 
رسیده است که باید روند کاهشی ادامه یابد.

وی بــا بیان اینکه طبــق این آمار با کاهش 
28 درصدی فوتی ناشــی از تصادفات در 
سطح شهر مواجه بودیم افزود: این کاهش 
به دلیــل نصب دوربین ثبــت تخلفات در 

سطح شهر است.
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درخواست وزارت کشور برای 
الکترونیکی شدن انتخابات مجلس

 رئیس پژوهشکده شــورای نگهبان از درخواست وزارت کشور از 
این شــورا برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت 

الکترونیکی خبر داد.
سیامک ره پیک رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای 
الکترونیکی شــدن انتخابات مجلس شورای اســالمی، گفت: شورای 
نگهبان در ادوار گذشــته انتخابات نظراتش درباره چگونگی و شرایط 

الکترونیکی شدن انتخابات مجلس را اعالم کرده است.
وی با بیان اینکه هنوز در این دوره از انتخابات نیز تغییراتی در شــرایط 
شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک ایجاد نشده 
است، اظهار داشت: الکترونیکی شدن انتخابات مراحل مختلفی از قبیل 
احراز هویت و ارتباطات و امنیت را شامل می شود که بخشی از آنها در 

دوره های گذشته انتخابات نیز اجرا شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان مشکل قبلی الکترونیکی شدن انتخابات 
را مربوط به صندوق های رأی الکترونیک دانست و تصریح کرد: در دوره 
قبلی انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور نتوانست ایرادات شورای 
نگهبان نســبت به صندوق های رأی الکترونیک را برطرف کند، اما در 

انتخابات شوراها اجرا شد.
ره پیک با تأکید بر اینکه شــورای نگهبان و و وزارت کشور باید درباره 
صحت و امنیت انتخابات برای الکترونیکی شدن به توافق برسند، گفت: 
این توافقات هنوز حاصل نشــده، اما در شرایط کلی شورای نگهبان با 
اصل الکترونیکی شــدن انتخابات موافق است، اما همیشه مشروط به 
این است که باید از نظر مشــارکت، امنیت و صحت اعتبار الزم مورد 

تأیید قرار گیرد.
وی همچنین از درخواســت وزارت کشور به شــورای نگهبان برای 
برگــزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس خبــرداد و افزود: وزارت 
کشور درخواست داده که روند انتخابات الکترونیک در برخی حوزه ها 
مورد بررســی قرار گیرد؛ جلسات کارشناسی نیز بین شورای نگهبان و 

وزارت کشور در این زمینه برگزار شده و این جلسات ادامه دارد.
رئیس پژوهشــکده شــورای نگهبان ادامه داد: قباًل شورای نگهبان در 
حوزه احراز هویت و بعضی موارد دیگر توافقاتی با وزارت کشور برای 
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک داشــته و به وزارت کشور نیز 

اعالم کرده ایم که مشغول بررسی و رفع ایرادات هستند.
ره پیک در پایان خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه ممکن است بعضی از 
بخش ها نظیر ســخت افزار و نرم افزار و امثال اینها تغییر کند، ایرادات 
شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن انتخابات می بایست در هر 
دوره مجدد بررســی شــود و با دوره قبلی انتخابات متفاوت است که 
این جلســات برای رفع ایرادات بین وزارت کشــور و شورای نگهبان 

ادامه دارد.

آخرین وضعیت بررسی طرح افزایش 
نمایندگان مجلس

 ســخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شــورای اسالمی آخرین 
وضعیت بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان را تشریح کرد.

اصغر ســلیمی در گفت وگو با تسنیم، در تشــریح روند بررسی طرح 
افزایش تعداد نماینده به ۳۳0 نفر در مجلس، اظهار داشت: بررسی این 
طرح در کمیســیون شوراها به پایان رسیده و اعضای کمیسیون با طرح 

مذکور موافقت کرده اند.
وی افزود: طرح مذکور برای بررســی در صحن تقدیم هیأت رئیســه 
مجلس شده است، و در نوبت بررسی در جلسه علنی پارلمان قرار دارد.

ســخنگوی کمیســیون شــوراهای مجلــس در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــد؟"  ــت می کن ــور موافق ــرح مذک ــا ط ــان ب ــورای نگهب ــا ش ــه "آی ک
ــت،  ــرای دول ــی ب ــار مال ــتن ب ــل داش ــده به دلی ــاد بن ــت: به اعتق گف
ــت  ــدگان موافق ــداد نماین ــش تع ــرح افزای ــا ط ــان ب ــورای نگهب ش

نمی کنــد.
سلیمی ادامه داد: به دلیل اینکه افزایش تعداد نمایندگان در قالب الیحه 
مطرح نشده بنابراین به دلیل داشتن بار مالی دولت زیر بار اجرای چنین 

طرحی نمی رود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس در جواب به این سؤال که آیا این طرح 
به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس می رســد، اظهار داشت: 
به دلیل اینکه نظر برخی از نمایندگان تأمین نشــده و نسبت به سهمیه 
اختصاص گرفته شده برای شهرستان و استان خود معترض هستند، بعید 

است که این طرح به تصویب نمایندگان برسد.

دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی به مردم، 
سخنگو داشته باشند

 وزیر کشــور با بیان اینکه دســتگاه های اجرایی در حوزه اقتصادی موظف  
هســتند تا یک سخنگو داشته باشند، گفت: ســخنگوها باید اخبار دقیق را در 
اختیار رســانه ها قرار دهند.به گزارش  مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی از مردم 
خواســت تا از مراجع اصلی، اخبار را دریافت کنند و گفت: این مراجع اصلی، 
دســتگاه های اجرایی هستند و موظف شدند که به ویژه در حوزه اقتصادی که 
این ســتاد هدایت می کند، در هر موضوعی ابهام زدایی کنند، شایعات را خنثی 

کنند و اطالعات دقیق و درست در اختیار مردم قرار دهند.
وی در همین راستا افزود: دستگاه های اجرایی، صدا و سیما و خبرگزاری های 
رســمی کشور که منابع خبری آنها از نهادهای رسمی است، مراجع اصلی خبر 

هستند.

N اجرا  P T ایران سیاستش را در قالب برجام و 
خواهد کرد

 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان 
N اســتفاده می کند«، گفت : ایران در قالب  P T این که »ایران از ظرفیت برجام و 
N را اجرا  P T N سیاست خود را پیش می گیرد، اما تعهدات مازاد بر  P T برجام و 
نخواهد کرد.حشــمت ا... فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا، درباره پاسخ های 
احتمالی ایران به خروج آمریکا از برجام گفت : جمهوری اسالمی ایران سیاست 
تقابلی خود را پیش رو می گیرد. قطعا از این سیاست همه قوای نظام و جریانات 
N حتما  P T سیاسی حمایت خواهند کرد. اصل این است که ما در قالب برجام و 
سیاســت خود را در پیش خواهیم گرفت.به گفته وی برجام که در حال  حاضر 
به عنوان برنامه جامع یاد شده است، دارای پیش بینی هایی است که اگر طرفین به 

تعهدات خود عمل نکنند، چه اتفاقی رخ می دهد.

راهی جز مقاومت در برابر تحریم های آمریکا نداریم
 رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید 
بــر این که »ما برای مقابله با تحریم هــای آمریکا راهی به جز مقاومت و ایجاد 
ساختار مستحکم درونی نداریم« گفت: باید با اتکا به تمام ظرفیت های داخلی 
و پیش بینی های الزم در عرصه خارجی همچون ایجاد ارتباط و تعامل منطقی 
با کانون های قدرت به غیر از آمریکا در برابر زیاده خواهی های آمریکا مقاومت 
جدی داشته باشیم.اردشیر نوریان در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: کشور ما 
در چارچوب توافقات سیاســی نشان داده که خواهان آرامش در منطقه است. 
ولــی با این وجود نمی توان قبول کرد که آمریکا با روش های یک جانبه اش به 
دنبال به هم زدن آرامش و ثبات در منطقه بوده و می خواهد معادالت قدرت را 
به نحوی شکل دهد که تمام اهداف آمریکا - که در گذشته در قالب طرح هایی 

به شکست انجامیده- اکنون به ثمر بنشیند.

 پيشــروی ارتش سوریه به سمت آخرین مناطق تحت 
تصرف تروریست ها در شمال کشور

■ ایســنا: جنگنده ها و بالگردهای ارتش سوریه عملیات نظامی را به 
پایگاه های تروریست ها در منطقه عاری از سالح در حماه ترتیب دادند 
که موجب تخریب پایگاه ها و انهدام انبارهای اسلحه و توپخانه گروه 
تروریستی جیش العزه وابســته به هیأت تحریر الشام )النصره سابق( 
شد.همچنین رسانه های سوری از پیشروی ارتش این کشور به سمت 

آخرین پایگاه مخالفان در شمال غرب سوریه خبر دادند
 موگرینی: وقایع اخير ونزوئال نشــانگر نبود چشم انداز 

سياسی برای حل بحران است
■ ایســنا: رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اظهار کرد، وقایع 
اخیر در ونزوئال نشــانگر عدم وجود چشــم اندازی سیاسی است که 
بتواند به بحران فعلی در این کشــور پایــان دهد.فدریکا موگرینی،در 
نشســت دو روزه گروه بین المللی تماس درباره ونزوئال در شهر سن 
خوزه کاســتاریکا اظهار کرد: وقایع اخیر نتیجه ناامیدی و عدم وجود 
چشم اندازی سیاسی اســت که بتواند بحران فعلی را پایان دهد. این 
شــرایط همچنین لزوم اضطراری روندی سیاسی و صلح آمیز را که به 

راهکاری دموکراتیک و ونزوئالیی بینجامد، تایید می کند
 اذعان رسانه های صهيونيست به شکست این رژیم در 

جنگ عليه غزه
■ مهر:رسانه های رژیم صهیونیســتی به شکست این رژیم در جنگ 

اخیر علیه نوارغزه اذعان کردند.
بر اساس این گزارش، روزنامه »یدیعوت آحارانوت« به نقل از مقامات 
نظامی رژیم صهیونیستی نوشــت: حدود 700 موشک از نوار غزه به 
سمت اراضی اشغالی شلیک شد و خســارت های زیادی به بارآورد 
و موجب کشته شــدن 4 نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر شد. این 
روزنامه در ادامه آورده است: تمامی اینها نتیجه فقدان توان بازدارندگی 
اسرائیل در برابر غزه اســت و پس از سه روز درگیری در نهایت تل 
آویو بار دیگر تسلیم شروط و خواسته های حماس و دیگر گروه های 

فلسطینی شد
 نگرانی ناتــو درباره تصميم ترکيه برای اســتفاده از 

سامانه موشکی روسيه
■ تسنیم: دبیر کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ناتو به شدت نگران 
طرح و برنامه ترکیه برای اســتقرار سامانه های دفاع موشکی اس 400 
روســیه است.به نقل از رویترز، ینس اســتولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 
دوشــنبه در اظهاراتی در یک کنفرانــس خبری گفت: تبعات تصمیم 
ترکیه برای اســتقرار سامانه موشــکی اس 400 روسیه، نگران کننده 
است. این در شــرایطی است که واشنگتن به طور آشکار اعالم کرده 

است که تحریم هایی را علیه ترکیه اعمال خواهد کرد
 هشــدار رئيس صنــدوق بين المللی پول نســبت به 

تنش های آمریکا و چين
■ ایلنا: به نقل از اف ایکس استریت، »کریستین الگارد« رئیس صندوق 
بین المللی پول در اظهار نظری گفته اســت: »تنش های موجود بین 

چین و آمریکا برای اقتصاد جهانی تهدید بزرگی به حساب می آید«.
در همین حال، وزارت خارجه چین روز گذشته اعالم کرد که تعرفه ها 
هیچ گرهی را از تنش میان پکن و واشــنگتن نخواهد گشود. »گنگ 
شائونگ« ســخنگوی وزارت خارجه چین، در نشستی خبری اعالم 
کرد که این کشور امیدوار است واشنگتن برای حل نگرانی ها با پکن 
همکاری کند. »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر از افزایش 

تعرفه های تجاری بر واردات کاال از چین خبر داده بود.
 دیپلمات ونزوئال: آمریکا با جنگ به دنبال چپاول منابع 

ونزوئالست
نماینده ونزوئال در سازمان ملل هشدار داد که دولت آمریکا به دنبال به 
راه انداختن جنگی استعماری برای غارت و چپاول ونزوئالست؛ دقیقا 
همان جنگی که عراق را ویران کرد .به نقل از خبرگزاری پرنساالتینا، 
ســاموئل مونکادا در صفحه شــخصی توییترش نوشت: مایک پمپئو 
سخنگوی جنگ طلب واشنگتن تهدید کرده که کشورش برای حمله 
نظامی به ونزوئال حتی بدون اجازه از کنگره امریکا اماده است. مونکادا 
افزود: وزیر خارجه امریکا به این مسئله اشاره کرده که دونالد ترامپ 

تمامی اختیارات را برای اغاز این جنگ بدون اجازه کنگره دارد.
این دیپلمــات ونزوئالیی عنوان کرد که یکــی از اهداف آمریکا در 
این راســتا دست یافتن به ظرفیت ذخایر منابع مختلف ونزوئال است 
از جمله نفت این کشــور که بزرگترین ثــروت امور انرژی در جهان 

محسوب می شود .

 وزیر امور خارجه آمریکا مدعی 
شــد که فعالیت های ایران در منطقه 
باعث تشــدید اوضاع می شود و این 

فعالیت ها زیر نظر قرار دارد.
به گــزارش فارس، »مایــک پامپئو« 
وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 
گفت که فعالیت های ایران در منطقه 
را تحت نظر داریــم و معتقدیم که 
این فعالیت ها باعث تشــدید اوضاع 

می شود.
وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرد: 
تمامــی اقدامات امنیتــی الزم برای 
تضمین گزینه هــای »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا برای هر اقدام 
تشدید آمیز احتمالی از سوی ایران را 

اتخاذ می کنیم.
شــاناهان«،  »پاتریــک  همچنیــن  
سرپرســت وزارت دفــاع آمریــکا 

روز دوشــنبه ضمن تکرار ادعاهای 
بی اساس گفت که از ایران می خواهیم 
تمامــی »اقدامــات تحریک آمیز« را 

متوقف کند. 
وی در توئیتر نوشــت اقدام شــب 
گذشــته در اعزام ناوگروه رزمی به 
منطقــه اســتقرار فرماندهی مرکزی 
آمریکا بــا تأیید او صــورت گرفته 

است.
او نوشــت: »اعالنیه شــب گذشته 
مبنی بر اعزام نــاو هواپیمابر آبراهام 
لینکلن و یک یگان بمب افکن نیروی 
منطقه مســئولیت  به  آمریکا  هوایی 
ســنت کام که من دیروز آن را تأیید 
کردم اقدامی دوراندیشــانه در تغییر 
وضعیت تجهیزات نظامی، در پاسخ 
بــه نشــانه های وجود یــک تهدید 
باورپذیر نظامی از ســوی نیروهای 

رژیم ایران است.«
از سوی دیگر »جان بولتون« مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید بامداد دوشنبه 
در بیانیــه ای از اقــدام تحریک آمیز 
کشورش در اعزام یک ناوگروه رزمی 
به غرب آســیا خبر داد اما اعالم کرد 
که کشــورش  تمایلی برای جنگ با 

ایران ندارد.

مهدی آقایانی »

 امروز  یک ســال از خــروج آمریکا از 
برجام، با سکان داری دونالد ترامپ در کاخ 
ســفید، می گذرد، آمریکا در ۱8 اردیبهشت 
مــاه ۱۳97 از پیمان اقدام جامعه مشــترک 
)برجام( خارج شــد .توافقی که در دی ماه 
۱۳94 با ســختی ها و مشقت های فراوان ما 
بین ایران و 6 کشــور قدرتمنــد جهانی به 

امضا رسید.
ــد  ــم ش ــختی ها، تنظی ــام س ــا تم ــام ب   برج
ــه  ــی ب ــد مطلوب ــا ح ــرارداد، ت ــن ق و طرفی
پیمــان خــود، عمــل کردنــد امــا بــا روی کار 
ــوان ریاســت  ــه عن ــپ ب ــد ترام ــدن دونال آم
جمهــوری جدیــد ایــاالت متحــده،  آمریــکا 
ــن  ــاره از ای ــک ب ــه ی ــاه و ب ــد م ــد از چن بع
ــن  ــی خــارج شــد. ای ــم بین الملل ــق مه تواف
را  بین المللــی  جامعــه  تأســف  رخــداد 
ــس از  ــا پ ــه اروپ ــت، اتحادی ــش داش در پی
ــدن  ــارج ش ــر خ ــی ب ــپ مبن ــخنان ترام س
برجــام ایــن کار را عملــی خطرنــاک توصیف 
کردنــد و پایبنــدی خــود را نســبت بــه ایــن 
توافــق اعــالم داشــتند. روســیه و چیــن نیــز 
ــن  ــه  و ای ــش گرفت ــه را در پی ــن روی همی
ــن  ــی خــالف قوانی ــکا را عمل حرکــت آمری
بین المللــی، عنــوان کردنــد. در همیــن حــال، 
ــش  ــز ،واکن ــران نی ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه  ــی مغرضان ــام را حرکت ــه برج ــکا ب آمری
ــه  ــی ک ــا زمان ــت ت ــالم داش ــت و اع دانس
قوانیــن برجــام رعایــت شــود و منافــع ایــران 
از ایــن پیمــان بــر طــرف شــود ، برجــام را با 
پنــج کشــور باقــی مانــده ادامــه خواهــدداد. 
بــه هــر صــورت آمریــکا در تاریــخ ۱8 
ــد و  ــارج ش ــام خ ــاه از برج ــت م اردیبهش
عنــوان کــرد: کــه تحریم هــا بعــد از دو دوره 
ــد  ــاز خواهن ــاره ب 90 روزه و ۱80 روزه، دوب
گشــت. ایــن زمــان 90 روزه و ۱80 روزه بــه 
ــژه  ــه وی ــورها ب ــه کش ــود ک ــر ب ــن خاط ای
فعالیت هــای  بین المللــی،  شــرکت های 
ــن  ــد در ای ــش دهن ــران کاه ــود را در ای خ
ــده  ــاالت متح ــه داری ای ــان وزارت خزان می
ــکا  ــران و آمری ــه ای ــی ک ــکا، تحریم های آمری
در مــورد لغــو آنهــا بــه توافــق رســیده بودند 
را بازگردانــد کــه از مهمتریــن آنهــا می تــوان 
بــه تحریــم کانال هــای مالــی ،خودروســازی، 
تحریــم دالر، تحریــم مبادله هــای مالــی 
و بانکــی ،تحریــم خدمــات بیمــه ای و... 
ــا  ــه اروپ ــان اتحادی ــن می ــرد. در ای ــاره ک اش
ــران از ایــن توافــق خــارج  ــرای اینکــه ای ، ب
نشــود یــک پیشــنهاد جایگزیــن  بــرای 
ــه بانکــی و فــروش نفــت و همچنیــن  مبادل
بازگشــت پول هــای نفتــی از طریــق خطــوط 

ــه داد. ــی  ارائ مال
در همین ارتباط آمریکا به این اقدام واکنش 
نشان داد و عنوان نمود: هر کشور یا شرکتی 
کــه بخواهد با ایران مبادلــه کند دیگر حق 
ارتباط بــا آمریکا را نــدارد و در واقع این 
اقدام را بــا شــدیدترین تحریم ها، جواب 

خواهد داد.
همــان طور که گفته شــد مهلت ۱80 روزه 
آمریکا به کشــور هــا) 4 نوامبر مصادف با 

۱۳ آبان ماه( به پایان رســید و دولت آمریکا 
در همین  تاریخ ،خبر از بازگشــت تمامی 
تحریم ها داد.این تحریم ها شــامل،تحریم 
های  جدید واشــنگتن میشد. که بخش های 
کشتیرانی و مالی و انرژی را در بر می گرفت.
اما با توجه به صادرات گســترده نفتی ایران 
به دیگر کشــورها و همچنین کمبود انرژی 
بازار نفت  ،آمریــکا تصمیم گرفت تا به 8 
کشــور خریدار  نفت ایران، معافیت دهد تا 
مانع افزایش قیمت نفت جهانی شــود. اما 
این باعث نمی شــد که آمریکا به تحریم ها 
خصمانه خود نســبت به جمهوری اسالمی 
ایــران پایان دهــد به همین خاطــر مجدداً 
وزارت خزانه داری آمریکا در یک لیست 75 
صفحه ای تحریم های جدیــد را اعالم کرد 
که از مهمتریــن آنها تحریم بانک مرکزی و 

تمامی بانک های زیر مجموعه آن بود.
ــت،  ــان مهل ــه پای ــران ب ــان ای ــن می در ای
می شــد  نزدیــک  نفتــی  معافیت هــای 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــاره اع ــن ب ــفید درای .کاخ س
معافیت هــای  دیگــر،  ترامــپ  دونالــد 
ــرد  ــد ک ــد نخواه ــورها را تمدی ــی کش نفت
ــن  ــت ۱۳98 ای ــع در ۱2 اردیبهش و در واق
خواهــد  رســید.  پایــان  بــه  معافیت هــا 
ایــن اقــدام آمریــکا بــا واکنــش کشــورهای 
خریــدار روبــه رو شــد امــا آمریــکا بــه 
ــورهای  ــی کش ــه تمام ــک جانب ــورت ی ص
ــا تحریــم تهدیــد کــرد. ــدار نفــت را ب خری

هــر چند مختصر اما تا اینجا ســعی کردیم 
نگاهــی کوتــاه از خروج برجــام و ایجاد 

تحریم ها علیه ایران بیاندازیم.
در واقع هدف ترامــپ از خروج از برجام 
، این اســت تا ایــران را در منطقه و جهان 
،محدود کنــد. آمریکا در این دوره ســعی 
کرده که با فشــارهای تحریمی شدید ،تغییر 
رفتار جمهوری اســالمی ایــران را در پیش 
گیــرد، آمریکا حتی در مورد مذاکره با ایران 
اظهار داشــته که باید ۱2 شرط آمریکا را به 
طور کامل قبــول کند ،که از مهمترین آنها ، 
دست برداشتن از مبارزه با رژیم کودک کش 
اسرائیلی اســت. این موضوع نشان می دهد 
کــه در واقع آمریکا ســاختار، مذاکره را به 

طور کل نقض می کند، جمهوری اســالمی 
نیــز با توجه به این موضوع مذاکره را کاماًل 

بی فایده می داند.
آمریکا همیشــه در صحنه بین الملل ســعی 
کرده اســت کشــورهایی که با ساختارهای 
سیاســی او مغایرت دارند را تحت تحریم 

قرار دهد.
آمریکا با توجه به داشتن ساختار ابر قدرتی 
در حــوزه اقتصــاد و نظامی، توانســته این 
موضوع را به اکثریت کشــورها بپذیراند که 
با توجه به قدرتمند بــودن در این حوزه ها 
می توانــد با تحریم،نقش دیگر کشــورهای 
غیر همســو را تغییر دهد که متأســفانه این 
موضوع از طرف دیگر کشورها نیز پذیرفته 

شده است.
حمایــت  بــه  نگاهــی  بخواهیــم  اگــر 
ــد  ــم دی ــم خواهی ــام بیندازی ــا از برج اروپ
ــه  ــاد پیمان نام ــه مف ــا ب ــه تنه ــا ن ــه اروپ ک
حتــی  بلکــه   ، نکــرده  عمــل  برجــام 
نتوانســته اســت کانــال مالــی ایجــاد شــده 
بــه نــام )اینســتکس( را راه انــدازی کنــد  و 
ــد  ــادالت تجــاری را در آن صــورت ده تب
ــر  ــف، وزی ــواد ظری ــاط ج ــن ارتب .در ای
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ام
طــی آخریــن واکنــش هــا نســبت  بــه ایــن 
" کــه اروپــا  تنهــا یــک  کانــال مالــی گفــت
درصــد از صــد در صــد تعهداتــش نســبت 
بــه "اینســتکس" را عملــی کــرده اســت"که 
ــه  ــت ک ــن اس ــانگر ای ــوع نش ــن موض ای
بــه  توجــه  بــا  اروپایــی  شــرکت های 
ــد  ــکا دارن ــا آمری ــه ب ــی ک ــارت کالن تج

ــتند. ــران نیس ــا ای ــه ب ــه مبادل ــر ب حاض
الزم بــه ذکر اســت که حتی کشــور های 
اروپایی با ایــاالت متحده آمریکا ،در برخی 
از موارد همســو شــده اند و مسائلی مانند 
حضور ایران در منطقه و توان موشکی ایران 
را زیر ســوال برده اند و بــا توجه به همین 
کرده  ایران  بــه  موضوعات،انتقادات جدی 
اند و جدایی از آمریکا،تحریم های جدیدی 

علیه ایران وضع کرده اند.
آمریــکا با پیش گرفتن ایــن  اقدامات ضد 
ایرانی ،توانســته کشور های عربی را نسبت 

به ایران ،دور کند.حتی رژیم صهیونیستی که 
از نظر تمامی کشــور های عرب و مسلمان 
یک رژیم غاصب به حســاب مــی آید ،با 
توجه به ســاختار ایران هراسی ،توانسته با 
آنها به یک اتحاد سیاســی، ضد ایران برسد 
.با توجه به این موضوعات،آمریکا به دنبال 
محدود کردن ایــران در جهان به ویژه میان 
کشــور های خاورمیانه اســت تا بتواند به 

اهداف خود برسد.
حال جمهوری اســالمی ایــران با توجه به 
گذشــت  ســه ســال  از اجرای دقیق مفاد 
برجام، به این نتیجه رســیده است در مقابل 
۱2 ماه بــد عهدی طرفین مذاکــره،  عمل 
متقابلی در حوزه برجام نشان دهد. با توجه 
به اخبار رســانه ها، حجت االســالم حسن 
روحانی، رئیس جمهوری ،امروز در گفتگو 
زنــده رادیو و تلویزیــون، برنامه جمهوری 
اســالمی ایران را  برای اقدامات متقابل در 
برابــر بد عهدی های آمریــکا اعالم خواهد 

کرد.
همچنیــن آمریکا نیــز قصــد دارد، امروز 
تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کند. به 
گزارش فارس به نقل از شــبکه "آکسیوس" 
عنوان شــده که احتماالً  امروز چهارشــنبه 
دولت ترامــپ، تحریم های جدیدی را علیه 
ایران وضع خواهد کــرد، همچنین روزنامه 
"وال اســتریت  ژورنال" هفته گذشته اعالم 
کرده بود کــه ترامپ قصد دارد تحریم هایی 

علیه بخش  پتروشیمی ایران وضع کند.
در مجموع تحریم های ایجاد شده علیه ایران، 
وضعیت معیشــتی و اقتصادی مردم  را تحت 
تاثیر قرار داده اســت .مردم ایران انتظار دارند 
که کشــور از لحاظ اقتصادی ،دچار بحران و 
تورم فزاینده نشوند . البته آمریکا در ادعاهای  
واهی خود اعالم کرده است ،که ایران باید به  
صورت یک بازیگر عادی رفتار کند یا شاهد 
فروپاشــی اقتصادش باشد.جمهوری اسالمی 
ایــران برای مقابله با این گونه فشــارها، باید 
روابــط خود را  با جهان به ویژه کشــورهای 
همسایه  بیشتر کند و همچنین سطح مناسبات 

را  با کشور اروپایی  افزایش دهد.
* کارشناس ارشد روابط بین الملل

یک سال پس از خروج از برجام

حداکثر فشار برای انزوای ایران

 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره وضعیت بازداشــت شــدگان مقابل 
مجلس و زمان آزادی آنها، گفت: از بازداشت 
شدگان اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد 

اقدامات قانونی در شرف انجام است.
به گزارش ایسنا، غالمحســین اسماعیلی ، 
اظهار کرد: به مناســبت حلــول ماه مبارک 
رمضــان ابتدا دو توصیــه حقوقی و قضائی 
در باب رعایت حرمت این ماه شریف دارم. 
توصیه اول به همه شــهروندان این است که 
حرمت این ماه را نگاه دارید به ویژه کسانی 
که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند 
هم احترام این ماه و هم احترام مؤمنین روزه 
دار را رعایت کنند. از تظاهر به روزه خواری 
اجتناب کننــد. واحدهای صنفی مســئول 
هستند در عدم ارائه مواد خوراکی حدفاصل 
اذان صبــح تا اذان مغرب اجتناب کنند. همه 
می دانند تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل 

حرام اســت. نیروهای انتظامی وظیفه دارند 
در مورد مواجه بــا این اقدام به وظیفه خود 

عمل کنند.
ســخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: توصیه 
دوم به بانوان محترم به رعایت بیش از پیش 
حجاب در معابر و اماکن عمومی اســت. به 
موجب تبصــره ماده 6۳8 قانــون مجازات 
اســالمی عدم رعایت حجاب جرم شناخته 
شده است. خواهران عفت و حجاب و آقایان 

نگاه را از نامحرم نگاه دارند.
زمان برای بازنگری جدی در اجرای برجام 

فرا رسیده است
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با بیان اینکه »برجام جاده  دو 
طرفه است« گفت که زمان برای تجدید نظر 

در اجرای برجام فرا رسیده است.
عالء الدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا 
درباره پاســخ های احتمالی ایران به خروج 

آمریــکا از برجام گفت: برجــام یک جاده 
دو طرفــه بود باید بپذیریم کــه ما تعدادی 
از فعالیت های صلح آمیز هســته ای خود را 
محــدود کردیم که آمریکایی ها هم به عنوان 
کشور امضاکننده قرارداد قرار بود تحریم ها 

را بردارند.
وی افــزود:  بعــد از روی کار آمدن ترامپ 
نقض عهد در برجام صورت گرفت برجامی 
که جاده دو طرفه بود. پذیرفتنی نیست که ما 
بــه تعهداتمان ادامه دهیم و طرف مقابل این 
کار را نکند؛ لذا زمان برای بازنگری جدی در 

اجرای برجام فرا رسیده است.
بروجــردی با بیان این که »اقدامات متقابل را 
شورای امنیت فردا اعالم می کند« گفت: زمان 
برای تجدید نظر در اجرای برجام فرا رسیده 
است آن ها به تعهدات خود عمل نکرده اند 
ما دیگر نمی توانیم نظاره گر از بین رفتن منافع 

خودمان باشیم.

پامپئو: فعالیت های ایران در منطقه را زیر نظر داریمبازداشت شدگان مقابل مجلس آزاد شدند
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نیش و نوش

نکته

ناشنوایان از صدا و سیما درخواست زیرنویس فیلم ها 
را دارند

 مســئول کارگروه ناشنوایان سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر لزوم حضور رابط 
ناشنوا در صدا و سیمای کشوری و استانی و درخواست ناشنوایان در این زمینه گفت: 
مکاتباتی با ســیما داشتیم که در بخش هایی موفق شدیم و به طور مثال زیرنویس در 

شبکه خبر به صورت آنالین وجود دارد.
رضا غالمی ســلطان مرادی در گفت و گو با ایرنا افزود: اما در برخی شبکه ها هنوز 
موفق نشده ایم که در خواست ناشنوایان را محقق کنیم. زیرنویس اخبار های سراسری 
و برخی فیلم ها و برنامه های تلویزیونی از درخواســت های ناشنوایان است که امید 

می رود در این زمینه با صدا و سیما تفاهم نامه ای منعقد کنیم.

ضرورت توجه به استعدادیابی در حوزه
 اشتغال و خودکفایی

 رئیس کمیته امداد با تاکید بر ضرورت استعدادیابی در حوزه اشتغال و خودکفایی 
مددجویان گفت: هنر کمیته امداد خودکفایی مددجویان تحت حمایت است.

به گزارش فارس، ســیدپرویز فتاح با اشــاره به اهمیت اشتغال زایی برای مددجویان 
تحت حمایــت امداد اظهار کرد: هنر کمیته امداد ایجاد اشــتغال پایدار و خودکفایی 
جامعه هدف اســت و کشف نبوغ  و استعدادیابی میان مددجویان از مهم ترین کارها 

در این بخش است.
وی ادامــه داد: افزایش صادرات محصوالت داخلی یک فرصت خوب برای کشــور 

است و باید  از تخصیص ارز به واردات بی رویه جلوگیری شود.

کاهش 65 درصدی مصدومان چهارشنبه آخر سال
 رئیس ســازمان اورژانس کشــور گفت: در پایان سال گذشــته تعداد مصدومان 

چهارشنبه آخر سال نسبت به سال گذشته 65 درصد کاهش یافت.
به گزارش فارس، پیرحسین کولیوند اظهار داشت: با توجه به تمخیدات صورت گرفته 
در پایان سال گذشته تعداد مصدومان چهارشنبه سوری امسال نسبت به سال گذشته 65 
درصد کاهش یافت.وی افزود: سال گذشته برای نخستین بار ایران بر اساس پارامترهای 
سازمان بهداشت جهانی در میان کشور های الف جهان قرار گرفت است، در حال حاضر 
به ازای هر ۱00 هزار نفر 20 کشته داریم در حالی که در گذشته رتبه هشتم را در جهان 
داشتیم.کولیوند تصریح کرد: در جریان سیل اخیر 2500 نفر به وسیله بالگردهای اورژانس 

به مناطق امن منتقل شدند که 500 نفر از آنان مادران باردار بودند.

سونامِی دونامی
فردین علیخواه »

 در روزهای نخســت هر تــرم، مراجعه و درخواســت برخی از 
دانشــجویان برای تغییر نام شان در لیســت حضور و غیاب کالسها 
برای اســتادان صحنه ای آشناست. نام شناسنامه ای این دانشجویان با 
نامی که به آن شناخته می شوند متفاوت است. به نظر می رسد که این 
روزها دونامی، تبدیل به سونامی شده است. معموال در پایان هر ترم به 
شکلی گذرا نام های خط خورده و نام های جایگزین در لیست های 
مختلف را مقایســه می کنم و برای آنکه بتوانم از این موضوع درک 
روشنی داشته باشم با احترام دالیل این درخواست را از آنان سوال می 
کنم. » حس خوبی از اسمم ندارم« و » من که اسممو انتخاب نکردم« 
کوتاه ترین جمله هایی اســت که بیان می شود. نام های جایگزین به 
تعبیر آنان »شــیک تر و امروزی تــر«، »خاص تر« و در کل » باکالس 

ترند« و به آنان » حس خوبی« منتقل می کنند.  
برخی از والدین از تغییر نام فرزندان خود رنجیده خاطر می شــوند و 
احساس می کنند که تغییر نام بی احترامی به خواست و انتخاب آنان 
اســت. معموال این چنین احساسی با تغییر نام خانوادگی شدیدتر می 
شــود. این والدین نام را نیز جزئی از میراث خانوادگی می دانند و به 

همین دلیل تغییر آنرا پشت کردن به این میراث قلمداد می کنند. 
بدون تردید نام هر فرد بیانگر سلیقه و شاید جهان بینِی نسل پیش از او 
است. هر چند بسیار محدود، این امر حتی تابع سلیقۀ چند نسِل پیش 
از اوســت چرا که هنوز در مناطقی از ایران، طبق ســنتها پدربزرگ و 
درغیاب او مادربزرگ برای نوه نام » نیک« انتخاب می کند که معموال 
کمتر »شــیک« است. افراد هیچ نقشــی در انتخاب نام برای خودشان 
ندارند و زمانی هم که می توانند نقش داشــته باشــند در مقابل عمل 
انجام شده والدین قرار گرفته اند. انتخاب نام همچنین تابع شرایط کلی 
جامعه نیز هســت. برای مثال افزایش نام های روح اهلل، مقداد، زینب، 
ابوذر و مسلم در سال های آغازین انقالب متأثر از تب و تاب انقالب 
و تأثیرپذیری والدین از آن دوران بود و ممکن است برای فرزندانی که 

چنان فضایی را از نزدیک تجربه نکرده اند خوشایند نباشد.
نســل های پیشــین عموما همرنگ جماعت، جمع گــرا و به دنبال 
»یکســانی« بودند. آنان به جریان اجتماعــی حاکم بر جامعه نگاه می 
کردند و تالش می کردند تا با آن همراهی کنند. در مقابل، نسل جدید 
به دنبال متمایز بودن، خاص بودگی و »یکتایی« ، و نه یکسانی است. 
نسل جدید می خواهد شبیه هیچ کس نباشد. اینکه در نهایت چقدربه 
این هدف دست می یابد پرسش مهمی است. جورج زیمل معتقد بود 
که مد در زمینه هایی ظالمانه رفتار می کند. منظور آنکه افراد با هدف 
منحصربفرد بودن به سراغ مد می روند ولی نتیجه آن می شود که همه 
افراد تابع یک مد در عمل شــبیه یکدیگر می شــوند. درباره نامها نیز 
این اتفاق رخ می دهد. جوانان با هدف منحصربفرد بودن، نام خود را 
تغییر می دهند ولی در نهایت باز هم برخی نام ها در لیست حضور و 

غیاب استادان در حال تکرار شدن است.
در ســال های اخیر »نیاز به خاص بودگــی« در جامعه ایرانی پررنگ 
شده است. این امر یکی از دالیل گسترش نامهای کمتررایج و ناشنیده 
اســت. زیمل معتقد بود که وقتی در جامعه مد جدیدی همه گیر می 
شــود طبقه ای که در ابتدا آن مد را خلق کرده اســت جایگاه خاص 
بودگی خود را از دســت می دهد. به همین دلیل برای حفظ جایگاه 
خود مد جدیدتری خلق می کند و این چرخه همچنان ادامه می یابد. 
درباره نام ها نیز می توان چنین استداللی داشت. نامهای ناشنیده توسط 
طبقات دارای ســبک زندگی خاص تر می آیند، همه گیر می شوند و 
مجددا آن طبقات برای فرزندان خود نام های خاص انتخاب می کند. 
از طرف دیگر، برخی از والدیــن انتخاب نام » باکالس« برای فرزند 
را یکی از راههای ورود آســانتر به جمع طبقات دارای سبک زندگی 
خاص تصور می کنند چرا که تقلید از نام، در مقایسه با سایر راههای 

ورود به این طبقات آسان تر و کم هزینه تر است. 
تغییر دادن نام تصمیمی شخصی و وابسته به سلیقه افراد است. نام هر 
فرد در درجه اول باید برای خود او خوشــایند و پذیرفتنی باشــد. به 
همین دلیل تغییر نام را نه عصیان یا بی احترامی بلکه باید امری فردی 
دیــد. البته نقد و تحلیل جریان کلی جامعه در خصوص انتخاب نامها 
توسط منتقدان فرهنگی و جامعه شناسان الزم است تا افراد با آگاهی 

و دقت الزم نام های خود را انتخاب کنند.

اخبار صنعت: جایگزینی رمز دوم یکبار مصرف عابرکارت از ابتدای 
خرداد 

  تو عمل یا حرف؟!
جام جم: برنج از قافله گرانی در امان نماند

 می خواد جایزه نوبل بگیره!!!
آوای الوند: دستمان در واگذاری مدیریت به جوانان و بانوان نمی لرزد

 حاال یه بار به فکر بانوانید!!!
آرمان: دوباره بورس سقوط کرد

 فشارش اومده پایین!!!
جمهوری اســالمی: رایزنی دولت هند بانک جدید برای همکاری  با 

تجار ایرانی 
 بانک ها هم خارجی می شن!

رسالت: مردم نباید هر روز با نرخ جدید مواجه شوند 
 بدون شرح

جوان: خجسته: دولت تعیین قیمت خودرو را به دالالن سپرده است
 بدونه دالل که بازارتعطیله

شرق: کلید راه حل گرانی در دست دولت است
 کلیدو استفاده کنن رنگش می ره! 

شرق: دعوای اصولگرایان و احمدی نژادی ها 
 سیاسیون دعوا کنن عوام باور کنن!!!

کیهان: افسار گسیختگی پراید، تن ماهی، ماکارونی 
 رفتن،  مسابقه دو میدانی!

ایسنا: سرگرم شدن کودکان در بازی مجازی به چه قیمت؟
 به قیمت آسایش مادران!!!

ایران: سیل با زنان بی رحم تر است 
 چون لباسشون بلندتره 

مردم ســاالری: عملکرد دولت روحانی را نباید به پای اصالح طلبان 
نوشت 

 باشه به دوستاش می نویسیم! 
همدان پیام: خوابی که بازار برای افزایش دستمزدها دید 

 اگه تعبیر یشه!!!

متخصصان همدان قیر خود ترمیم ساختند
 متخصصــان یک واحد فناور مســتقر در پــارک علم و فناوری 
همــدان با تکیه بر توانمندی های داخلــی، »قیر خود ترمیم« با عمر 

طوالنی در کشور تولید کردند.
مدیرعامــل این واحد فناور در گفت و گوی بــا ایرنا، درباره تولید 
این محصول گفت: با توجه به آســیب پذیری آســفالت خیابان ها 
و بزرگراه ها، توانســتیم با به کارگیری دانش بومی در کشــور برای 

نخستین بار قیر خود ترمیم شونده تولید کنیم.
علــی قنبری افزود: ما توانســتیم با انجام فرآیندهــای فناورانه، قیر 
خالص را تغییر داده و قیری با خاصیت خود تعمیری و خود ترمیمی 

تولید کنیم که این محصول عمری چند برابر نمونه خالص دارد.
قنبری با اشاره به این موضوع که برای تولید انبوه این محصول فناور 
نیازمند حمایت است اظهار داشت: مقاومت در برابر ترک خوردگی، 
بهبود خــواص رئولوژیکی )علم جریان و تغییر شــکل جریان ها( 
و خواص فیزیکی، مقاومت در برابر آســیب های رطوبتی و ترمیم 
آســیب دیدگی ها با عمر چند برابــر از جمله مزیت های تولید قیر 

ترمیم شونده است.
وی که در دانشــگاه زنجان تحصیل کرده است، عنوان کرد: فرآیند 
ساخت این محصول ۳0 ماه طول کشید که پس از تحقیقات مستمر، 
ماده ای ســاختیم که برخالف اینکه آب برای قیر مضر است، آب را 

دوست دارد.
مدیرعامل این واحد فناور با اشــاره به ایــن موضوع که قیر ترمیم 
شــونده در مناطقی که بارندگی زیاد دارد کمترین آسیب را می بیند، 
اضافه کرد: این ماده خاصیت کشســانی دارد و وقتی با قیر خالص 
ترکیب می شــود به طور کامل همگن می شود و با خود قیر خالص 

هیچ فرقی ندارد.
وی با اشــاره به اینکه آسفالت روسازی خیابان ها به طور میانگین 9 
ســال عمر دارد، ادامه داد: در تحقیقات آزمایشگاهی که بر روی قیر 
خود ترمیم صورت گرفته اســت عمر آن از ۱00 سال تا ۳۱5 سال 

تخمین زده شده است.
قنبــری بــا اشــاره بــه اینکــه در آزمایــش هــای هوشــمند، بــا نفــوذ 
آب چســبندگی ایــن نــوع قیــر بیشــتر مــی شــود، افــزود: آزمایــش 
ــه  ــا ۳00 درج ــر ت ــر صف ــانتیگراد زی ــه س ــای 22 درج ــا در دم ه

ســانتیگراد بــاالی صفــر صــورت گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد: اســتحکام ایــن نــوع قیــر ســال بــه ســال بیشــتر مــی 
ــوع قیــر پنــج درصــد  شــود و هزینــه ســاخت آســفالت از ایــن ن
بیشــتر از آســفالت معمولــی اســت، امــا بــرای ســاخت مــواد اولیــه 

آن نیازمنــد ســاخت پتروشــیمی اســت.
ــی  ــش آلودگ ــرد: کاه ــد ک ــاور تاکی ــد فن ــن واح ــل ای مدیرعام
ــی در  ــه جوی ــداری، صرف ــه نگه ــش هزین ــت، کاه ــط زیس محی
ــای  ــت ه ــردم از دیگــر مزی ــدی م ــت من ــش رضای ــت و افزای وق

ــود. ــی ش ــوب م ــول محس ــن محص ای
قنبری یادآور شد: در صورت فراهم شدن زمینه های الزم برای تولید 
انبوه این محصول می توانیم نیروی انسانی جذب کنیم و اشتغال زایی 
داشته باشیم اما اکنون با توجه به کاربردی بودن این محصول فناور، به 

دلیل وجود مشکالت کار متوقف مانده است.
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــت ی ــال ثب ــه دنب ــرد: ب ــد ک وی تاکی
هســتیم تــا بــا حمایــت مســئوالن کارخانــه تولیــد ایــن نــوع قیــر 

ــم. ــدازی کنی را راه ان

فیض ا... مظفرپور »

 مســاجد به عنوان مهمترین پایگاه دینی 
مســلمانان از صدر اســالم یعنــی هجرت 
پیامبر از مکه به مدینه که دســتور ســاختن 
مسجدی در شــهر یثرب )مدینه النبی( فعلی 
را به نام مســجد قبا صــادر فرمودند تاکنون 
همواره رونق بیشــتری یافته و کارکردهای 
سیاســی- اجتماعی- فرهنگی خــود را نیز 
افزایش داده اند مساجد به عنوان نماد اسالم 

در سراسر جهان شناخته می شوند.
و بر اساس برخی آمارها امروزه 2/500/000 
مســجد در جهان وجود دارد. در کشــور ما 
تعداد مســاجد از 70 تا 80 هزار گفته شده 
اســت و قرار است طبق برنامه ششم توسعه 
در افق ۱404 تعداد مساجد کشور به 92000 
افزایــش یابد زیرا که در آن ســال جمعیت 
کشــور به 92/000/000 نفر خواهد رسید و 
این یعنی به ازای هر ۱000 نفر یک مســجد 
در کشور وجود داشــته باشد. و این آمار تا 
نقطه مطلوب هنوز فاصله خواهد داشت زیرا 
که بر اساس گزارش شبستان حجت االسالم 
و المســلمین قرائتی رئیس ســتاد اقامه نماز 
کشــور اعالم کــرده باید بــه ازای هر 250 
نفر یک مسجد داشــته باشیم. اگر چه تعداد 
مساجد کشــور در طول 40 سال گذشته به 
سه برابر افزایش یافته است یعنی از 25 هزار 
مســجد در ســال ۱۳57 به 7۳000 در سال 
97 رسیده اســت. ولی همچنان باید مردم و 
مسئولین به ساختن بیشتر مساجد در کشور 

همت گمارند.
زیرا که به ۱00 هزار مســجد نیاز است یعنی 
حدود 20 هزار مســجد دیگر باید ســاخته 

شود.
از حدود 7۳ هزار مســجدی که در کشــور 
وجود دارد 6۳ هزار مسجد متعلق به شیعیان 
و ۱0 هزار مسجد متعلق به اهل سنت است 
و در بین شــهرهای کشــور نیز بیشــترین 
مساجد متعلق به شــهر سنندج می باشد. در 
تهران پایتخت نیز حدود 2000 مسجد وجود 
دارد که بیشــتر آنها در مناطق مرکزی شهری 
متمرکز شــده اند. اخیراً افتتاح یک مسجدی 
پرهزینــه در غرب تهــران و در منطقه 22 با 
واکنش هــای متفاوتی روبرو شــد و برخی 
این مســجد را زیباترین مســجد ایران بلکه 

خاورمیانه نامیدند.
در کشور همســایه ترکیه نیز چند روز پیش 
بزرگترین مســجد این کشــور با گنجایش 
65000 نمازگزار بــا حضور اردوغان رئیس 
جمهور این کشــور افتتاح شد.گفته شده که 
هزینه ســاخت این مسجد ۱00 میلیارد دالر 

بوده است.
و امــا برگردیــم بــه اســتان همــدان که 
حجت االســالم و المسلمین علی مراد کیانی 
معاون ســازمان تبلیغات اســالمی استان در 
مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته اســت. در 
استان همدان تا سال 94، ۱790 مسجد وجود 
داشته است که حدود 700 تا از این مساجد 

دارای امام جماعت هستند.

وی گفته بر اســاس ۱ برنامه 5 ساله از سال 
92 تــا 97 قرار اســت آمار ائمــه جماعت 
مســاجد به 50 درصد مســاجد برسد یعنی 

900 امام جماعت داشته باشند.
بــه عقیده نگارنده این یک ضعف اساســی 
اســت که ام القرای جهان اسالم تعداد زیادی 
از مساجد از وجود روحانی و امام جماعت 
محرومنــد و ایــن محرومیــت در مناطــق 
روســتایی و محروم کشور بیشتر نمود دارد. 
و اگر قرار است در سال های آتی مساجدی 
ساخته بشــود و ۱00 هزار مسجد در ۱404 
داشــته باشــیم باید بیش از هر موضوعی به 

تأمین مبلغ و امام جماعت 
مســاجد بیندیشــیم. تا با 
مسجد  روحانی  محوریت 
نیــز  آنهــا  فعالیت هــای 
گســترش یافته و مساجد 
از پویایــی الزم برخوردار 
شــوند. اگــر در ماه های 
مبلغان  محــرم  و  رمضان 
دینــی به تمامی مســاجد 
می شــوند  اعزام  کشــور 
باید این حضور همیشگی 

باشد.
سازمان  کل  مدیر  دشتکی 
استان  اســالمی  تبلیغات 
گفتــه، ۱800 مبلغ در ماه 
رمضان به مســاجد استان 

اعزام شده اند. 
وجــود کانون  هــای فرهنگــی و هنــری و 
پایگاه های بســیج محله در مساجد از دیگر 

مزیت های مساجد کشور است.
هادی فیض منــش مدیر کانون های فرهنگی 
و هنری مســاجد گفته در 500 مسجد استان 
همــدان این کانون ها فعال هســتند. در کنار 
این برخی مســاجد از کانون های قرآنی نیز 
برخوردار می باشند. دشتکی همچنین گفته در 
۱50 مســجد استان مراسم جمع خوانی قرآن 
برگزار خواهد شــد و همچنین تشکل های 
خیریه نیز در برخی مساجد فعالیت می کنند 

کــه با همکاری کمیته امــداد امام خمینی به 
شناســایی و حمایت از خانواده های مستمند 

می پردازند.
امام صــادق)ع( فرموده اســت: »مســاجد 
خانه هــای امن در زمین اند خوشــا به حال 
بنده ای که در خانه اش خود را طاهر ســازد 
)وضــو بگیرد( و بعــد در خانه خدا برود و 
خدا را زیارت کند آنجا دیگر بر میزبان است 

که مهمان خود را گرامی بدارد.«
حال که در مــاه میهمانی خدا قرار گرفته ایم 
چه بهتر در این ایام میهمانی بیشــتر اوقات 
فراغت خود را در خانه های خدا )مســاجد( 
بگذرانیم و بــه راز و نیاز 
با معبــود و اقامه نمازهای 
و  وقــت  اول  جماعــت 
همچنیــن قرائت قرآن که 
در این ماه کــه بهار قرآن 
اســت داشته باشــیم و با 
قرآن انس بگیریم. مساجد 
قرآنی  پایگاه هــای  بایــد 
تفسیر  و  قرائت  و  باشــد 
قرآن در آنها برگزار شود.

و صوت زیبــای قرآن را 
از در خانــه خدا و در ماه 
میهمانــی خدا از قاریان و 
حافظان قــرآن بلکه باالتر 
دســتورات  به  عامالن  از 
قرآن بشنویم و عمل کنیم.

اســت  خــوش  »چــه 
ــا شــنیدن« اگــر  صــوت قــرآن زتــو دلبــر ب
دســتور بــه آبــاد کــردن مســاجد داده شــده 
اســت. تنهــا آبــاد کــردن ســاختمان مســاجد 
ــر  ــد مســجد از حضــور پ نیســت بلکــه بای
ــزاران و  ــن و نمازگ ــعور مومنی ــور و ش ش
ــاد  ــه آب ــی کلم ــای واقع ــه معن روزه داران ب
باشــد و هیــچ مســجدی نبایــد در ایــن مــاه 
ــدون نمازگــزار باشــد.  بــدون روحانــی و ب
ــد: »آن  ــه ۱08 می فرمای ــه آی ــوره توب در س
ــه  ــر پای ــت ب ــه از روز نخس ــجدی ک مس
ــا شــده شایســته اســت. کــه در آن  تقــوا بن

قیــام و عبــادت کنــی. در آن مردانی هســتند 
کــه دوســت دارنــد پاکیــزه باشــند خداونــد 
ــه ۱8  ــت دارد.« و در آی ــزگان را دوس پاکی
همیــن ســوره مبارکــه نیــز می فرمایــد: 
ــد  ــاد می کنن ــانی آب ــی را کس ــاجد اله »مس
ــت آورده  ــدا و روز قیام ــه خ ــان ب ــه ایم ک
ــد و از  ــد و زکات بپردازن ــا دارن ــه پ نمــاز ب
ــن  ــت چنی ــن اس ــد ممک ــدا نترس ــر خ غی

ــد«  ــت یابن ــی هدای گروه
پــس بنیــان مســاجد بایــد بــر اســاس تقــوا 
باشــد نــه غیــر از آن همانگونــه کــه در صدر 
اســالم منافقیــن مســجد ضــرار را تأســیس 
کردنــد و بــه دســتور پیامبــر تخریــب شــد 
امــام باقــر )عــج( فرمــوده اســت: »هنگامــی 
ــر  ــد ب ــام می کن ــج( قی ــان )ع ــام زم ــه ام ک
ــه شــکل  ــه ب ــر مســجدی ک ــن ه روی زمی

کاخ ســاخته باشــد خــراب خواهــد کــرد.
روزنامــه همدان پیــام بنا به وظیفــه دینی و 
رســالت فرهنگی خویش هر ســال در ماه 
مبارک رمضان که اوج فعالیت های مســاجد 
اســت از برخی مســاجد شــهر همدان و 
گزارشــاتی تهیه می کند. و سعی می شود این 
گزارشات از مناطق و محالت مختلف شهر 
باشــد و مساجدی که در ســال های گذشته 
معرفی شــده اند از حــوزه انتخاب ما خارج 

می شوند. 
در پایان جــا دارد از دو روحانی بزرگواری 
که در سال های گذشته از مساجد آنها گزاشر 
تهیه شد و در سالهای اخیر به رحمت ایزدی 
پیوستند یاد کنیم یعنی مرحوم آیت ا... مسلم 
اسدی امام جماعت سابق مسجد حاج احمد 
در خیابان شریعتی و مرحوم و آیه ا... جابری 
همدانی امام جماعت مسجد حاج خدا کرم 
در خیابان شهدا که در گزارش های ما از دو 
مســجد مذکور با این بــزرگان گفتگو کرده 
بودیم ذکــر خبری بکنیم همچنین از مرحوم 
که  بازنشســته  فرهنگی  محمدعلی جعفری 
به عنوان رئیس هیأت امنای مســجد جامع 
همدان با ما به گفت وگو نشسته بود یاد کنیم 

خدایشان رحمت کند.

 معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان نسبت به کاهش ازدواج  های رسمی و شیوع 

ازدواج های نامتعارف در کشور هشدار داد.
محمد مهــدی تندگویان در گفت وگــو با ایلنا، در 
خصوص پیشــنهاد مطرح شده در مجلس مبنی بر 
پرداخت جایزه به دخترانی که زیر 20 سال ازدواج 
کنند، گفت: این بحثی است که آقای آزادی خواه در 
کمیســیون فرهنگی مطرح کرد، ولی تا به امروز نه 
تبدیل به طرح شــده و نه الیحه. برای جاری شدن 
چنین اتفاقی در کشور باید پروسه های متعددی طی 
شود و کمیسیون برنامه و بودجه هم بررسی  هایش را 
در این زمینه انجام دهد، از طرفی تاکنون هیچ بحثی 
در مورد محل اعتبار چنین کاری و مدل پرداخت و 

میزان آن صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: باید ببنیــم در اصل دنبال چه چیزی 
هستیم؛ طبیعتا ما به دنبال ترویج امر ازدواج هستیم و 
دولت هم باید پیگیر آن باشد، اما یکی از بحث های 
مهم که در نظر داریم کاهش آسیب ها به ویژه کاهش 
طالق در جامعه اســت، زیرا موضوع طالق چندین 
آســیب اجتماعی دیگر از جمله مشــکالت زنان 
سرپرســت خانوار و کودکان بدسرپرست را در پی 

دارد.
تندگویان گفت: اگر قانونی را تصویب می کنیم، باید 
به هشدارهای آن نیز توجه کنیم. به هر حال ممکن 

است ما افراد را در سنی که هنوز توانایی تشکیل یک 
زندگی را نداشته باشند، وادار به زندگی مشترک  کنیم 
که در  نهایت منجر به آسیب اجتماعی بزرگتری مثل 

طالق می شود.
معاون ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش 
و جوانــان اضافه کرد: در کشــور ما به دلیل نوع و 
شــیوه تحصیالت و بحث سربازی، عمال یک پسر 
زمانی می تواند سرکار برود که حداقل 27،28 سال را 
داشته باشد. آن شخص برای اشتغال به طور طبیعی 
می بایست، تحصیالت حداقلی دانشگاهی را داشته 
باشد و دوره سربازی اش را هم طی کند، یا حتی اگر 
قصد دانشگاه رفتن هم نداشته باشد، باید به سربازی 
برود که باز در این مورد نیز زودتر از 24،25 ســال 

نمی توانند در جایی مشغول به کار شوند.
تندگویان اضافه کرد: من فکر می کنم طرح هایی این 
چنینی مثل جایزه برای ازدواج زیر 20 سال تا زمانی 
که اشتغال ایمن ندارم و نمی توانیم برای تهیه مسکن 
ارزان کاری کنیم، کمکی به موضوع ترویج ازدواج 

نمی کند، و نگرانیم امر ازدواج را تبدیل به یک معامله 
کند که در این شرایط تبعات منفی آن خیلی بیشتر 

است.
او با اشــاره به اینکه امر ازدواج بعضا به یک مبادله 
مالی تبدیل شده است، گفت: همین االن در مناطقی 
که فقر فرهنگی و مادی وجود دارد، نگرانیم که اگر 
وام ازدواج را از یک مبلغی بیشتر کنیم، ازدواج تبدیل 

به یک مبادله مالی شود که هیچ فایده ای هم ندارد.
معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان اضافه کرد: آن زمانی که موضوع وام ازدواج 
در مجلس مطرح بود که امســال نیز به ۳0 میلیون 
تومان رســید، این بحث مطرح بود که برای کاهش 
سن ازدواج مقدار وام را برای کسانی که زیر 24 سال 
ســن دارند، افزایش دهیم که این مساله همان موقع 
هم رای نیاورد و به نتیجه ای نرسید، اما جایزه ازدواج 
برای دختران زیر 20 ســال حتی به عنوان طرح هم 

مطرح نشده است.
تندگویان در پاسخ به این سوال که به طور کلی فکر 

می کنید، در نظر گرفتن جایــزه یا اینگونه اقدامات 
می تواند جوانان را تشــویق به ازدواج کند؟ گفت: 
خیر، در ابتدای این دولت رقم وام ازدواج سه میلیون 
تومان و حاال ۳0 میلیون تومان اســت، ولی شــیب 
افزایش روند ازدواج تناســبی با افزایش وام نداشته 

است.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا طرح مباحثی از 
جمله دادن جایزه به افرادی که زیر 20 سال ازدواج 
می کنند، موجب ســودجویی نخواهد شد؟ گفت: 
همین االن هم این اتفاق برای وام ۳0 میلیونی می افتد. 
بنابراین ما این هشــدار را می دهیم که کاری نکنید، 
ازدواج تبدیل به یــک کاالی مورد خرید و فروش 
شود. ما باید برای تشــویق ازدواج زیرساخت های 
دیگــری را به جای پول در نظر بگیریم که می تواند 

همان مسکن ارزان و اشتغال باشد.
معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان اضافه کرد: اگر زوجی اشتغال مناسب داشته 
باشند، خودشــان از عهده زندگی بر می آیند، وقتی 

زوجی اشتغال نداشته باشند، هر چقدر هم مبلغ وام 
افزایش پیدا کند، کمکی به زوجین نمی شــود و در 

واقع آنها را تبدیل به بدهکاران بانکی می کند.
وی دربــاره کاهــش آمار طالق گفــت: یکی از 
مشکالت ما این اســت که دستگاه واحدی برای 
ارائه آمار در این زمینه  نداریم. ثبت احوال مدعی 
این است که آمار طالق کاهش داشته، اما در این 
میــان دو بحث جانبی وجــود دارد؛ اول اینکه با 
کاهش امر ازدواج در کشور مواجه ایم و به همان 
میزان ازدواجــی صورت نمی گیــرد که ما حاال 
بخواهیم بحث کاهش آمار طالق را داشته باشیم. 
دوم اینکه ما مســاله ازدواج ســفید را در کشور 
داریم، یعنی در کشــور روابطی وجود دارد که در 

هیچ جایی ثبت نمی شود.
معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان در پایان اظهار داشت: در واقع طالق هایی 
هم داریم که در اثر ازدواج های غیرثبت شــده در 
کشــور انجام می شــود و طبیعتا جایــی هم برای 
دسترسی به این آمار وجود ندارد. این یک هشدار 
است که ما در کشــور از یک طرف شاهد کاهش 
ازدواج هســتیم و از طــرف دیگــر ازدواج های 
نامتعارفی را داریم که هیچ جایی ثبت نمی شــود 
و اگــر منجر به جدایی و طالق هم شــوند، قابل 

رصد نیست.

ماه رمضان اوج فعالیت مساجد

هشدار نسبت به کاهش ازدواج  های رسمی و شیوع ازدواج های نامتعارف در کشور

طالق هایی که ثبت نمی شوند

مساجد خانه های امن در 
زمين اند خوشــا به حال 
خانه اش  در  که  بنده ای 
خود را طاهر سازد )وضو 
خانه  در  بعــد  و  بگيرد( 
خدا برود و خدا را زیارت 
کند آنجا دیگر بر ميزبان 
را  خود  مهمان  که  است 

گرامی بدارد
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اشتغال

فناوري

تا پایان امسال محقق می شود
خداحافظی با قبوض کاغذی

 حذف قبض های کاغذی به عنوان یکی از تکالیف امســال از سوی شرکت توانیر به 
ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده است و طبق گفته های سخنگوی سابق صنعت برق این 

طرح امسال اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، قبض های کاغذی هم اکنون توسط شرکت مخابرات، وزارت نیرو، وزارت 
نفت و سازمان شهرداری برای مردم صادر می شود که برای مثال شرکت مخابرات ایران ۳5 
میلیون قبض دوره ای صادر می کند و وزارت نیرو صدور قبوض آب و برق و وزارت نفت 

قبوض گاز را بر عهده دارد.دی ماه ســال گذشته بود که محمدجواد آذری جهرمی - وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات - اعالم کرد که از ظرفیت دولــت الکترونیک و از طریق 
کانال های فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله اپلیکیشــن، پیامک و کدهای دســتوری، 

قبوض خدماتی قابل دریافت برای کاربران خواهد شد و قبوض کاغذی حذف می شود.
وعده ای که عملی نشد

وی با بیان این که با دستور رئیس پروژه حذف قبوض کاغذی آب و برق تا اردیبهشت ماه 
اجرایی می شود، اظهار کرده بود: هم اکنون مشکل این است که بسیاری از کنتورهای برق 
به نام مالک نبوده و سیســتم خدمات مشــتریان وزارت نیرو به روزرسانی نشده و بانک 
اطالعاتی دقیقی از مالکان کنتور در دسترس نیست، با این حال سناریوی اجرای این طرح 

توسط سازمان فناوری اطالعات ایران ارائه شده و به زودی وارد فاز اجرایی می شود.
اما به تازگی نیز مسؤوالن وزارت نیرو از اجرای این طرح به صورت آزمایشی در استان 
سیستان و بلوچســتان خبر داده اند و آن طور که گفته شده به زودی این طرح در سراسر 
کشــور به اجرا در می آید. البته سراسری شدن این موضوع نیازمند اخذ مجوزهایی است 

که این مجوزها هم در حال دریافت هستند تا زودتر اجرایی شود.
بنا بر اعالم وزارت ارتباطات، اگر دولت الکترونیکی، از مرحله شــعار به عمل برسد، به 
واســطه آن می توان در کنار صرفه جویی ۳۳0 میلیارد تومانی اتصال کارت ســوخت به 
کارت بانکی، ۱,440 میلیارد تومان در هزینه قبوض صرفه جویی کرد و این موارد شــاید 

ابتدایی ترین بهره برداری ها از هوشمندسازی فرآیندهای دولتی باشند.

واریز مابه التفاوت حق مسکن کارگران 
در فیش اردیبهشت

 دبیــرکل کانون عالی انجمن های صنفــی کارگران گفت: مصوبه 
افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۳98 الزم االجرا 
اســت و مابه التفاوت برج فروردین آخر اردیبهشت ماه به طور کامل 

پرداخت خواهد شد.
هادی ابوی بیان کرد: حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است 
که حتماً باید در هیأت دولت تصویب شــود تا به اجرا درآید. ســال 
گذشته شــورای عالی کار این رقم را به ۱00 هزار تومان افزایش داد 
و وزارت کار مصوبه را به دولت ارســال کرد. مصوبه هم از ســوی 
کمیســیون اقتصادی دولت تصویب شد و به فاصله کمی از تصویب 
هیأت وزیران گذشــت. با توجه به آنکه مصوبه از ســوی معاون اول 
رئیس جمهور ی ابالغ شــده و در آن به صراحت قید شده که کمک 
هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 
۱۳98 مبلغ ۱00 هزار تومان تعیین شــود لذا این مصوبه الزم االجرا 
است و کارفرمایان باید افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن را از برج 

فروردین اعمال کنند.
وی به ایسنا گفت: برخی کارفرمایان به طور علی الحساب حق مسکن 
فروردیــن ماه را داده و ما به التفاوت آن را منوط به ابالغ بخشــنامه 
کردند و برخی دیگر حق مســکن فروردین و اردیبهشت را یکجا با 

حقوق اردیبهشت پرداخت خواهند کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: کمک 
هزینه مسکن کارگران تا قبل از تصویب 40 هزار تومان بود که شورای 
عالی کار آن را بــه ۱00 هزار تومان افزایش داد، لذا افزایش 60 هزار 
تومانی حق مسکن رقم چندانی نیســت که کارفرمایان نتوانند آن را 
بپردازند؛ ضمن آنکه مصوبه قانونی و توسط دولت به تصویب رسیده 

و از ابتدای سال ۱۳98 الزم االجرا است.
به گفته ابوی چنانچه کارگران مشمول قانون کار افزایش حق مسکن 
سال ۱۳98 را هنوز دریافت نکرده اند در فیش حقوقی اردیبهشت ماه 
آنها منظور خواهد شــد و کارفرمایان مکلفند از اردیبهشت ماه کمک 

هزینه مسکن را به طور کامل به کارگران پرداخت کنند.

T آخرین نسل  D -L T E درباره فناوری 
اینترنت ثابت

Tدر حقیقت آخرین نسل اینترنت ثابت است  D - L T E  فناوری 
که اینترنت را به صورت بی ســیم در اختیــار کاربران قرار می دهد. 
این فناوری در مقایسه با ســایر فناوری های اینترنت ثابت از جمله 
Wتجربــه ســرعت باالتــری را  i MA X Dial-up، ADSL و 
برای کاربــران به ارمغان می آورد و محدودیت هایی مانند ســرعت 
پایین، عدم امکان جابجایی مودم، محدودیت های ظرفیت در مراکز 
مخابراتیرابرطرفکرده  اســت. همان طور که از نام آن پیدا است، این 
4G می باشــد. فناوری -L T E فناوری بر پایه نســل چهارم اینترنت
یا تکامل بلندمدت، استانداردی جهت انتقال داده پرسرعت به  L T E
F و  D - L T E صورت بی سیم می باشــد. این فناوری به دو صورت 
F در توسعه نسل  D - L T E Tارائه می گردد. اســتاندارد  D -L T E
چهارم شــبکه موبایل به کار می رود که با تقســیم پهنای فرکانسی، 
قابلیــت دانلود و آپلود را برای کاربران به وجود می آورد. با این کار 

دانلود و آپلود همزمان برای کاربران امکان پذیر خواهد بود.
Tاز تکامل فناوری TD-SCDMA به وجود  D - L T E اســتاندارد
آمده که در آن به جای تقســیم پهنای فرکانســی، دریافت و ارسال 
را بــر روی یک پهنای باند فرکانســی و در بازه های زمانی متفاوت 

انجام می دهد.
 با این کار دیگر نیازی به باند محافظ بین بازه های فرکانسی دانلود و 
آپلود وجود ندارد و می توان از تمامی ظرفیت پهنای باند برای ارسال 
یا دریافت اطالعات اســتفاده کرد. بنابراین سرعت ارسال و دریافت 
اطالعات در این روش افزایش می یابــد. همچنین می توان ظرفیت 
ارسال و دریافت را با کنترل بازه های زمانی تغییرداد.0                                           

T D -L T E  نحوه استفاده از فناوری 
T)شرکت آسیاتک(،  D -L T E پس از انتخاب ارائه دهنده سرویس 
شما نیاز به یک مودم و یک سیم کارت برای استفاده از این سرویس 
دارید. ســیم کارت های ارائه دهنده این نوع سرویس خاص بوده و 
تنها قادر به دریافت و ارسال داده می باشند و قابلیت مکالمه با آن ها 

وجود ندارد. 
همچنین مودم های این ســرویس ها نیز خاص می باشد چرا که باید 
هماهنگ با بازه فرکانســی باشــد که شــرکت ارائه دهنده سرویس 
 T D -L T E درآنبازهکارمی کند. ســرویس هایاینترنت   T D -L T E
موجود در ایران قابلیت ارائه خدمات و ارســال و دریافت اطالعات 

را تا سرعت 40Mbps دارا می باشد. 
T را می توان بهترین و سریع ترین  D - L T E در حال حاضرفناوری
فناوری دسترســی به اینترنت ثابت در ایران نامید که می توانید از آن 

استفاده نمایید.

شغل خبرنگاری »سخت و زیان آور« 
اعالم شد

 وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اعــالم کــرد که شــغل 
خبرنــگاری در دســته مشــاغل ســخت و زیان آور قــرار دارد.

به گزارش ایســنا، شریعتمداری در پاســخ به تذکر محمودزاده 
نماینده مردم مهاباد در مجلس شــورای اســالمی در خصوص 
اینکــه »به چه دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســختی 
کار خبرنگاران و اهالی رسانه را نمی پذیرد« در نامه ای اظهار کرد: 
مســتند به ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره )2( الحاقی ماده 76 
قانون تأمین اجتماعی، موضــوع تصویب نامه هیأت وزیران در 
ســال 86، شــغل خبرنگاری صراحتاً به عنوان مشاغل سخت و 
زیان آور عنوان شــده اســت و مصادیق آن طی مصوبات هیأت 

وزیران در سال 8۳ تصریح شده است.
ــت  ــی اس ــت: بدیه ــده اس ــریعتمداری آم ــه ش ــه نام در ادام
ــای  ــه دبیرخانه ه ــان ب ــت متقاضی ــه درخواس ــورت ارای در ص
کمیته هــای اســتانی بررســی مشــاغل ســخت و زیــان آور 
ــورد  ــتانی م ــای اس ــط کمیته ه ــب توس ــور، مرات ــر کش سراس
ــورت  ــت و در ص ــد گرف ــرار خواه ــر ق ــان نظ ــق و امع تطبی
احــراز ســوابق بازنشســتگی، مســتمری آنهــا توســط ســازمان 

ــود. ــرار می ش ــی برق ــن اجتماع تأمی

خریدهای هیجانی این بار 
دامن ماکارونی را گرفت 

 جوسازی افراد سودجو برای نشــان دادن کمبود اقالم خوراکی 
موضوع روز حوزه اقتصادی شــده و این بار ماکارونی این محصول 
خوشمزه و باب میل کودکان، قربانی این جوسازی ها شده است به 
گونه ای که جای خالی این محصول در قفسه فروشگاه های زنجیره 

ای خود نمایی می کند.
ســود جویان هر روز موضوعی را َعَلم کرده و با اعالم کمبود اقالم 
خوراکــی پرمصرف در بیــن خانوارها عالوه بر ایجاد تشــویش و 
نگرانی در بین مردم، در واقع قصد زیر ســوال بردن عملکرد دولت 
و نظام را در ســر می پرورانند؛ هرچند این نگرانی ها برای نخستین 

بار نیست که مطرح می شود و برای آخرین بار هم نخواهد بود.
در چند روز گذشــته شایعه کمبود تن ماهی و افزایش قیمت آن در 
فضای مجازی دست به دســت پیچید، داستان تکراری کمبود رب 
گوجه فرنگی نیز هنوز پایان نیافته بود که افزایش قیمت قند و شکر 
نقل محافل شــد و مردم که نگران تامین مایحتاج خود بودند، قفسه 

های فروشگاه ها را خالی و انبارهای خانه ها را پر می کردند.
و اکنون در آســتانه مــاه مبارک رمضان مردم عــالوه بر خریدهای 
هیجانی و بیش از ظرفیت قند و شــکر، با شــایعه کمبود ماکارونی 
مواجه شدند و از ترس گرانی برای خرید این محصول به فروشگاه 

ها هجوم آوردند.
به راســتی مگر یــک خانوار چقدر مصرف روزانــه هر یک از این 
محصوالت را دارد که به مقدار اندک بسنده نکرده و به فروشگاه ها 
هجوم می آوردند و آیا این محصوالت تاریخ انقضا ندارند که شاهد 

اینگونه احتکار خانگی هستیم؟
امروز در بازدید از چند فروشــگاه بزرگ همدان با خالی بودن قفسه 
ماکارونی روبرو شــدم که به گفته فروشنده ها، مردم با این قصد که 
ماکارونی کمیاب و یا گران شــده برای خرید آن هجوم آورده اند و 
البته خود فروشــنده نیز معتقد بود که به دلیل کمبود گندم و گرانی 

آرد ماکارونی نیز نایاب و قیمت آن افزایش یافته است.
این در حالی است که رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان 
اعالم کرد که به برکت بارش های اخیر امســال پیش بینی می شود 
گندم دیم 40 تا 200 درصد در ســطح کشــور افزایش تولید داشته 

باشد.
امــا ســوال اینجاســت در ایــن بیــن آیــا مــردم مقصرنــد کــه نگــران 
تهیــه مایحتــاج روزانــه خــود هســتند و بــا کوچکتریــن شــایعه ای 
بــه خریــد هیجانــی رو آورده و بــا هجــوم احساســی بــه فروشــگاه 
ــا  ــد و ی ــی کنن ــد م ــه خری ــاز روزان ــت و نی ــش از ظرفی ــا بی ه
ــرای  ــان ب ــته هایم ــتی از داش ــه درس ــه ب ــی ک ــئوالن و مدیران مس
ــت  ــردم خیالشــان از باب ــا م ــد ت جامعــه اطــالع رســانی نمــی کنن

تهیــه اقــالم ضــروری و مــورد نیــاز آســوده باشــد؟
ــه  ــتانها از جمل ــتر اس ــان، بیش ــه کارشناس ــه گفت ــه ب ــی ک در حال
همــدان وارد ترســالی شــدند و ایــن موضــوع نویــد بخــش رونــق 
ــا  ــازی ه ــه جوس ــن گون ــد ای ــس بای ــود، پ ــد ب کشــاورزی خواه
ــته  ــن رش ــه ای ــه ادام ــود چراک ــاک ش ــه پ ــردم و جامع ــن م از بی
جوســازی هــا عــالوه بــر مختــل کــردن آســایش و آرامــش مــردم، 
آنهــا را نســبت بــه عملکــرد مســئوالن اجرایــی بدبیــن مــی کنــد و 

موجــب خوشــحالی دشــمنان نظــام مــی شــود.
پــس ضــروری اســت در ایــن مقطــع حســاس مســئوالن و 
ــای  ــران خبره ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــوزان نظ دلس
ــا  ــاورزی را ب ــش کش ــژه در بخ ــه وی ــش ب ــد بخ ــوش و نوی خ
قــوت بیشــتری اطــالع رســانی کــرده و رســانه هــا را بــا برگــزاری 
میزگردهایــی در ایــن خصــوص همراهــی و مــردم را بــه روزهــای 

ــد. ــر کنن ــش رو امیدوارت ــده و پی آین
همچنیــن از مردم نیز انتظار می رود که اخبــار اقتصادی را فقط از 
رسانه های معتبر دریافت کرده و با تحقیق بیشتر از پذیرش و انتشار 
شایعات در این زمینه به صورت جدی پرهیز کنند و مانع از رسیدن 

سودجویان به اهداف شومشان شوند.
امیدواریم جوســازی کمبود ماکارونی آخرین سناریوی این قصه پر 
غصه باشــد تا مردم با خیالی آسوده یک ماه به مهمانی خدا بروند و 

به دعا و نیایش بپردازند.
* زهرا پیرنیا

در  جوجه ریــزي  افزایــش  به خاطــر   
مرغداري هاي اســتان همدان تــا 50 درصد 

قیمت آن کاهش پیدا مي کند.
رئیــس اتحادیه مرغ، ماهی، تخم مرغ و پرنده 
فروشــان همدان با اشــاره بــه جوجه ریزی 
گســترده در مرغداری های این استان و تولید 
فراوان گوشــت مــرغ پیش بینی کــرد با این 
وضعیــت در هفته های آینــده قیمت مرغ 50 

درصد کاهش یابد.
جواد عاشوری بیان کرد: در حال حاضر قیمت 
مــرغ در همدان ۱۱ هــزارو 500 تومان برای 

مصرف کنندگان به فروش می رسد.
وی اضافه کرد: روزانه 70 تا 80 تن گوشــت 
مــرغ در بازار همدان توزیع و مازاد تولید مرغ 

استان به دیگر مناطق صادر می شود.
رئیــس اتحادیه مرغ، ماهی، تخم مرغ و پرنده 
فروشــان همدان به ایرنا گفت: بــه دلیل ماه 
مبارک رمضان و اوج مصرف، خرید گوشــت 
مرغ افزایش یافته که با تدابیر اندیشــیده شده 

مشکلی برای تأمین و توزیع ایجاد نمی شود.
عاشــوری با اشــاره به افزایش مصرف تخم 
مــرغ در ماه مبارک رمضان افزود: مصرف این 

منبع پروتئینی در بیــن روزه داران و قنادی ها 
افزایش پیدا کرده امــا با این وجود نرخ تخم 
مرغ افزایــش نمی یابد.وی با بیان اینکه قیمت 

تخــم مرغ کاهش پیدا نمی  کنــد، تأکید کرد: 
تخم مرغ از شانه ای ۱4 تا ۱8 هزار تومان بنابر 
وزن هرشانه به فروش می رسد و این فرآورده 

در ماه رمضان قیمت ثابتی را تجربه می کند.
طبــق گفته هاي عاشــوري، 22 عمده فروش 

تخم مرغ در همدان فعال هستند.

 رئیــس اتحادیه قنادان همــدان گفت: با 
توجه به وضعیت اقتصادی و برای رفاه حال 
مردم نــرخ  هرکیلو زولبیا و بامیه را در نقاط 

حاشیه ای و پایین شهر ارزانتر اعالم کردیم.
محمــد ارغوان با بیان اینکــه قیمت هرکیلو 
زولبیا و بامیه با توجه به درجه کیفیت آن بین 
۱7 تا ۱8 هزار تومان اعالم شده، ابراز کرد: اما 
در مناطق پایین شهر حداکثر قیمت این کاال 

۱6 هزار تومان است.
رئیس اتحادیه قنادان همدان به تسنیم گفت: 
خوشــبختانه شــکر و تخم مرغ مــورد نیاز 
قنادان بــه موقع و با قیمت مناســب تامین 
شده، بنابراین کمبودی در این زمینه احساس 

نمی شود.
ارغوان با اشــاره به اینکه سال گذشته قیمت 

زولبیا وبامیــه ۱4 هزار تومان بود، بیان  کرد: 
با توجه به شرایط اقتصادی مردم سعی کردیم 
حداقــل افزایش قیمت را بــر روی این کاال 

اعمال کنیم.
وی  با اشاره به اینکه  میزان تقاضا و مصرف 
کاالهایی مانند انگشــت پیــچ، حلوا زرده و 
پشمک در ماه مبارک رمضان باال می رود، ابراز 
کرد: امسال هیچ گونه افزایش قیمتی برای این 

سه کاال نداشتیم.
قنادان همــدان در بخش  اتحادیــه  رئیس 
دیگری از گفت وگو  به غیر بهداشتی بودن 
زولبیا و بامیه های رنگی اشاره کرد و گفت: 
مردم در صورت مشــاهده زولبیــا و بامیه 
رنگــی، واحد متخلف را به  ســامانه ۱90 

گزارش دهند.

  بخشــی از شکر مورد نياز قنادان 
همدان تامين شد

رئیس اتحادیه قنادان و آجیل فروشان همدان 
با اشاره به افزایش میزان مصرف شکر در ماه 
رمضان گفت: بخشی از شکر مورد نیاز قنادان 
شهر برای پخت شیرینی های مرسوم این ماه 

تامین شده است.
ارغوان بیان کرد: از ابتدای امسال در 2 مرحله 
250 تن شکر با نرخ مصوب دولتی به قیمت 
۳4 هزار ریال بین قنادان همدانی توزیع شده 
است.وی اضافه کرد: قنادی های شهر برای ماه 
مبارک رمضان به یک هزار تن شکر نیاز دارند 
که با مســاعدت و همکاری سازمان صنعت، 
معدن و تجارت همدان برای تامین و توزیع 

این میزان شکر تالش می کنیم.

رئیس اتحادیه قنادان و آجیل فروشان همدان 
با اشاره به افزایش پخت شیرینی های مرسوم 
ماه مبارک رمضان گفت: مصرف شکر نیز در 

این ایام چندین برابر می شود.
ــج  ــش از پن ــدان بی ــزود: در هم ــوان اف ارغ
هــزار تــن در صنــف قنــادی مشــغول بــه کار 
هســتند کــه اســتمرار فعالیــت آنهــا منــوط 
ــد محصــول  ــه و تولی ــواد اولی ــن م ــه تامی ب
اســت. در حــدود 2۳0 قنــادی در شــهر 

ــد. ــت دارن ــدان فعالی هم
زولبیا و بامیه، حلوا زرده، انگشــت پیچ، نان 
چای و کماج از شــیرینی های پرطرفدار ایام 
روزه داری در همدان محســوب می شود که 
بیشتر آنها جزو سوغاتی های پرآوازه این دیار 

هستند.

  یکــی از فعاالن حوزه روابط عمومی در 
مــورد کارآیی بالک چین در حــوزه روابط 
عمومــی گفت: یکــی از مهمتریــن مزایای 
بالکچین در کارکرد روابط عمومی ها، استفاده 
از تغییرناپذیــری و انکارناپذیری بالک چین 

برای مبارزه با فیک نیوز است.
محمدرضا نظری با بیــان اینکه بالک چین یا 
زنجیره  بلوکی، یک فهرســت گسترش یابنده 
از اقالم اســت کــه بالک یا زنجیــره  نامیده 
می شــود و این زنجیره ها توسط روش های 
رمزنگاری تأمین امنیت می  شوند، افزود: بالک 
چین به زنجیره ای از بالک ها گفته می شود 
که اطالعاتی دربردارد و از سال ۱99۱ توسط 
تعدادی از پژوهشگران مطرح شد و به منظور 
زمان بندی اســناد دیجیتال بــه وجود آمد تا 
دیگر امکان تغییر تاریخ و یا دســت بردن در  

آنها وجود نداشته باشد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــالک چیــن چیزی 
ــار  ــت، اظه ــمی اس ــناد رس ــر اس ــبیه دفت ش
ــوان  ــا را می  ت ــالک چین ه ــع ب ــرد: در واق ک
بــه صــورت دفتــر کل توزیعــی غیرمتمرکز و 
ــه  ــت ک ــر گرف ــاز درنظ ــوارد ب در برخــی  م
می  تواننــد تراکنش هــای بیــن دو نفــر را 
ــی  ــت آزمای ــل راس ــورت کارا و قاب ــه ص ب
ــن  ــاوری بالک چی ــد. فن ــت کنن ــی ثب و دائم
بــا  را  داده هــا  دســت رفتن  از  ریســک 
ــع شــده در  ــه صــورت توزی ــا ب ــره آنه ذخی

ــد. ــذف می کن ــبکه، ح ــر ش سراس
نظری ادامه داد: قوانین خاصی که بالک چین 
برای ورود داده به آن اســتفاده می کند، این 
فناوری را از ســایر پایگاه داده ها متمایز می 
کند. این بدان معناســت که نمی توان داده ای 
به آن داد که در تضاد با داده های ثبت شــده 

قبل باشد بدین ترتیب داده ها غیرقابل تغییر و 
دارای ثبات هســتند همچنین داده ها در عین 

شفافیت دارای امنیت نیز هستند.
ایــن فعــال روابــط عمومــی خاطرنشــان 
کــرد: از ســوی دیگــر جــذاب تریــن بخــش 
ــوژی  ــاوری غیرمتمرکزســازی تکنول ــن فن ای
آن اســت بــه گونــه ای کــه هیــچ کــس قــادر 
نخواهــد بــود دارایــی  هــا و اطالعــات شــما 
را حــذف کــرده یــا تغییــر دهــد و یــا از آن 

بــه نفــع خــود اســتفاده کنــد.
وی بــا یــادآوری اینکــه بســتر بــالک چیــن 
ســاختار زنجیــره ای و توزیــع شــده ای 
دارد کــه در معروف تریــن ارز رمزنــگاری 
شــده دنیــا یعنــی بیــت کویــن نیــز اســتفاده 
ــت  ــی اس ــرد: بدیه ــوان ک ــت، عن ــده اس ش
ماننــد  اعتمادســاز  هــای  فنــاوری  کــه 
ــی  ــر از موضوعات ــیار فرات ــن بس ــالک چی ب
ــه  ــرد دارد و دامن ــن کارک ــت کوی ــون بی چ
اثربخشــی مثبــت آن همــه حــوزه هــای 

ــت. ــد گرف ــی را دربرخواه ــی و صنعت علم
نظــری بــا اشــاره بــه ســه اصــل بــاز بــودن، 
ــه  ــودن ب ــک ب ــل ه ــز و غیرقاب ــدم تمرک ع
خوبــی توســط ایــن نــوآوری کــم نظیــر کــه 
ــور  ــراع موت ــراع ماشــین چــاپ، اخت ــا اخت ب
ــراز  ــک ط ــت در ی ــی اینترن ــا حت بخــار و ی
اهمیــت قــرار دارد، پوشــش داده مــی شــود، 
ــت اســتفاده از  ــن مزی گفــت: شــاید مهمتری
ــل دســتکاری  ــن، غیرقاب ــاوری بــالک چی فن
ــن  ــالک چی ــه در ب ــودن آن اســت چــرا ک ب
ــد  H تولی a s h ــد  ــک ک ــش ی ــر تراکن ــا ه ب
ــش  ــد ه ــا ک ــد ب ــن ک ــه ای ــود ک ــی ش م
ــد  ــالک جدی ــک ب ــب شــده و ی ــی ترکی قبل
ــک  ــالک دارای، ی ــر ب ــی شــود. ه ایجــاد م
ترتیــب خطــی، زمانــی و رشــته کاراکترهــای 
ــت  ــن عل ــه همی ــت. ب ــرد اس ــر بف منحص
دســت کاری و ایجــاد اطالعــات نادرســت و 
غیرقابــل ردیابــی، تقریبــا غیرممکــن اســت.

وی ادامــه داد: هنگامــی که یــک تراکنش 
ایجــاد می شــود، اطالعــات آن داخل یک 
بالک محافظت شــده و از طریق رمزنگاری 
با اطالعات قبلی، گروه بندی شــده و به کل 
شبکه ارسال می شود بنابراین برای تغییر در 
یک بالک بایــد کلیه بالک های بعد از آن را 

تغییر داد که این امر تقریبا غیرممکن است.
نظری با عنوان اینکه بالک چین به علت اینکه 
شــفاف و بدون نیاز به اعتمــاد، غیرمتمرکز، 
تغییرناپذیــر و انکارناپذیر اســت می تواند 
روابط عمومی ها را متحول سازد، گفت: یکی 
از مهمتریــن مزایای بالک چیــن در کارکرد 
روابــط عمومی ها اســتفاده از تغییرناپذیری 
و انکارناپذیــری بالک چین بــرای مبارزه با 
فیک نیوز اســت. حتی در آینده ای نه چندان 

دور می توان شــاهد بود که صحت محتوا و 
منبع انتشــار هر تصویر، فیلم و خبر توســط 
یک شناسه منحصربفرد با استفاده از فناوری 
بالک چین در لحظه قابل بررسی باشد که این 
امکان دامنه گســترش اخبار جعلی را کاهش 

خواهد داد.
وی با بیان اینکه ویژگی فوق العاده تکنولوژی 
بالک چین که در واقع قابلیت تمرکززدایی آن 
است، افزود: استفاده از تکنولوزی بال کچین 
به علت شــفافیت، اعتماد مشتریان و ذینفعان 
را در پی خواهد داشــت که مهمترین سرمایه 
یک سازمان تلقی می شود. تغییرناپذیر بودن 
این فناوری اهمیــت تولید محتوا و دقت در 
انتشــار مطالب را در روابــط عمومی به یک 

اصل مهم تبدیل خواهد کرد.
نظری ادامــه داد: رتباطات اطمینان بخش بین 
طرفیــن ارتباط، محتوا و خدمات مورد تبادل 
یا به اشتراک گذاشته شده، شفافیت اطالعات 
برای همه ذی نفعان، محرمانگی برای اعضاء و 
بین اعضا و ده ها مورد دیگر از جمله مزایایی 

روابط عمومی بالک چین به شمار می روند.
این فعال روابط عمومی گفت: جالب اســت 
بدانیم انجمــن اقتصاد جهانــی تخمین می 
زند کــه تا ســال 2027، ۱0 درصد از تولید 
ناخالص داخلی جهــان در بالک چین ذخیره 
خواهد شــد. اگر چه بالک چیــن فرصتهای 
فراوانــی را برای کســب و کارهای مختلف 
مهیــا کرده تا با عبور از روش های ســنتی و 
ناکارآمــد به مزایای فراوانی دســت یابند اما 
بررســی جنبه های مختلف این تکنولوژی و 
چالش ها و تهدیدهای پیش رو بســیار حائز 

اهمیت است.
وی در پایــان عنوان کرد: بالک چین در حال 
حاضر یک تصویر کلی است که توجه زیادی 
را در فنــاوری مالی به خود معطوف کرده اما 
با توجه به نوین بــودن این فناوری، زمان و 
تحقیقات زیــادی برای واکاوی ابعاد مختلف 

آن نیاز است. 

زولبيا و باميه در پایين شهر ارزان تر است

انقالب بالک چین در روابط عمومی
و مقابله با فیک نیوزها

وعده اتحادیه به شهروندان: 

مرغ ارزان می شود
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برگزاری اردوهای گردشگری ورزشی 
در ماه رمضان ممنوع است

 رئیــس هیــأت ورزش هــای همگانــی همــدان گفــت: برگــزاری 
اردوهــای گردشــگری ورزشــی در ایــام مــاه مبــارک رمضــان ممنــوع 

و بــدون اعتبــار قانونــی اســت.
ــچ  ــار داشــت: هی ــا اظه ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــبزواری در گف ــادی س ه
ــام صــادر نمــی شــود و  ــن ای ــت در ای ــرای فعالی ــه مجــوزی ب گون
راهنمایــان گردشــگری ورزشــی نیــز نبایــد اقــدام بــه ثبــت نــام کنند.

وی بیــان کــرد: حتــی عنــوان شــده فقــط اردوهــای زیارتــی بــه قصد 
۱0 روزه در ایــام مــاه مبــارک رمضانــی اعتبــار دارد امــا هرگــز مــورد 

تاییــد هیــأت ورزش هــای همگانــی اســتان همدان نیســت.
ســبزواری خاطرنشــان کــرد: فعالیــت اردوهــای گردشــگری 
ــی  ــار قانون ــدون اعتب ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــام م ــی در ای ورزش
ــع  ــورد قاط ــن برخ ــور یقی ــه ط ــاهده ب ــورت مش ــت و در ص اس

ــد. ــد ش خواه
ــن  ــرار گرفت ــش ق ــت پوش ــزوم تح ــر ل ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
ــت:  ــی گف ــه ورزش ــب بیم ــی در قال ــگری ورزش ــای گردش اردوه

تمامــی اعضــای گــروه هــای گردشــگری ورزشــی بایــد دارای بیمــه 
ــه اردوی گردشــگری ورزشــی،  ورزشــی باشــند و قبــل از هــر گون
مجوزهــای الزم توســط هیــأت ورزش هــای همگانــی اســتان ، پــس 

ــه شــده صــادر مــی شــود. از بررســی مــدارک ارای
وی افــزود: هــم اکنــون بیــش از 50 راهنمــای گردشــگری ورزشــی 
زیــر نظــر کمیتــه گردشــگری ورزشــی هیــأت ورزش هــای همگانی 

اســتان همــدان دارای کارت فعالیــت هســتند.
ــای گردشــگری ورزشــی از اســتقبال چشــمگیری در ســطح  اردوه

اســتان همــدان برخــوردار اســت.

خبـر داستان های تاريخ فوتبال

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

ماجرای مضحک ترین اتفاق
 فوتبال اسپانیا

 میگل رینا در یک حرکت عجیب به اشتباه دروازه تیم ملی اسپانیا 
را باز کرد تا مضحک ترین گل تاریخ این کشور به نامش ثبت شود.

تیم ملی فوتبال اســپانیا در دوم می ســال ۱97۳ به مصاف هلند 
رفت. این ســومین دیدار دو تیم در تاریخ بــود. دو بازی قبل با 
ســر و صدای زیادی به پایان رسیده بود. الروخا در سال ۱920 
با نتیجه ۳ بر یک پیروز شــد و توانســت مدال نقره المپیک را به 
دست آورد. در سال ۱957 آلفردو دی استفانو نخستین گل هایش 
را برای تیم ملی به ثمر رســاند و هت تریک کرد. همچنین لوئیس 
ســوارس گلزنی کرد تا اســپانیا 5 بر یک پیروز شود. با این حال 
دیدار ســوم آســان نبود. هلند از آژاکس بزرگ و فاینورد تشکیل 
شــده بود و از همه باالتر از ســبک جدیدی بهــره می برد که در 
رأس آن یوهــان کرویف قرار داشــت. آن تیم بــه پرتغال کوکی 
معــروف بود. الروخا که برای صعود به جام جهانی ۱974 تالش 
می کرد این بازی دوستانه را به پیشنهاد الدیسالو کوباال )سرمربی 

تیم( تدارک دیده بود.
به گزارش ایسنا، بازی قرار بود در ورزشگاه المپیک آمستردام برگزار 
شود. ایریبار دروازه بان ثابت اسپانیا به دلیل آسیب دیدگی در این دیدار 
حضور داشت. میگل رینا از دروازه الروخا حفاظت می کرد. دروازه بان 
ذخیره گارسیا رمون جوان بود. بازی با گل رپ شروع شد. با این حال 
والدس که گلزن بزرگی بود بازی را مساوی کرد. بازی در این شرایط 
به دقیقه 45 نزدیک می شد تا این که مضحک ترین اتفاق تاریخ فوتبال 

اسپانیا رقم خورد.
بازیکنــان هلند تــوپ را به بیرون زدند. ویولتــا آماده بود تا به 
توپ در محوطه ۱8 قدم به ســمت رینــا ضربه بزند. دروازه بان 
اســپانیا بیرون از محوطه در کنار خــط انتهای زمین منتظر ضربه 
مدافع بــود تا توپ را با پا کنترل کند، ســپس آن را به محوطه 
ببرد، با دســت بگیرد و توپ را بلند ارسال کند. او می خواست 

این کار وقت کشی کند. با 
ویولتا توپ را زمینی فرســتاد. کرویــف فرصت طلب به رینا 
نزدیک شــد. این حرکت باعث شــد که دروازه بان اسپانیایی 
عصبی شــود. او بــه جای این که وارد محوطه شــود، منتظر 
ماند. کرویف و توپ تقریبًا هم زمان رســیدند. رینا به سمت 
راســت رفت تا مانع از رســیدن توپ به بازیکن هلند شود. 
او با پای چپ توپ را نتوانســت به خوبــی کنترل کند و به 
آن ضربه زد تا به ســمت ویولتا برگردد اما ضربه محکم بود 
و توپ از ســمت راست مدافع رد و وارد دروازه شد! بازی 

2 بر یک شــد و نیمه اول پایان یافت.
کوباال رینا را تعویض و به گارســیا رمــون فرصت بازی داد. والدس 
گل دیگری به ثمر رســاند تا همه چیز دوباره به تساوی برسد. با این 
حال اسپانیا یک گل مضحک دیگر دریافت کرد. یک کرنر به نفع هلند 
اعالم شد که توپ ارسالی به پشت اسرائیل )بازیکن فاینورد( برخورد 
کرد و وارد دروازه شد. هلند برای نخستین بار اسپانیا را شکست داد. 
شب اســپانیا نبود اما بیش از همه شب رینا نبود که اشتباه مضحکش 

برای سال ها در یادها ماند.

ملی پوش قایقرانی:
 هدفم حضور در المپیک 2020 است

 ملی پــوش قایقرانی همدان با تاکید بر اینکــه هدفم حضور در 
المپیک 2020 توکیو اســت گفت: برای موفقیت در این مسیر نیاز به 

حمایت ویژه مسئوالن وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک داریم.
مریــم کرمی در گفــت و گو با ایرنا اظهار داشــت: قایقرانی یکی از 
پرمدال ترین رشــته های المپیک محســوب می شود و حمایت همه 
جانبه از این رشــته می تواند کشورمان را صاحب موفقیت ارزنده در 

این میدان مهم بین المللی کند.
وی اضافه کرد: فدراسیون قایقرانی در حد توان حمایت های الزم را 
داشته است منتهی اهمیت المپیک فراتر از داشته های فدراسیون است 
و بایــد وزارت ورزش و کمیته ملــی المپیک به صورت ویژه به ملی 

پوشان این رشته توجه کند.
کرمــی خاطرنشــان کرد: بازی های آســیایی جاکارتا و درخشــش 
ملی پوشــان قایقرانی در کسب مدال نشــان داد که از ظرفیت باالیی 
برخوردار هســتیم و حاال برای ورود به میدان مهم المپیک باید میزان 
توجه مسئوالن ویژه تر باشــد.ملی پوش قایقرانی همدان خاطرنشان 
کرد: همانند سایر ملی پوشان رویای کسب مدال در المپیک را دارم هر 

چند کار سختی در پیش داشته و باید تالش مضاعف کنم.
وی با اشاره به دور تمرین آماده سازی تیم ملی گفت: اردوی تیم ملی 
پس از تست گیری در دریاچه آزادی دایر شده است و امیدوارم بتوانم 

در گام نخست سهمیه المپیک را کسب کنم.
کرمی ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئوالن وزارت ورزش و کمیته 

المپیک بتوانیم با حداکثر سهمیه راهی این بازی ها شویم.

قهرمانان تکواندو انتخابی همدان 
مشخص شدند

 رئیــس هیأت تکواندو همدان گفت: قهرمانــان تکواندو انتخابی 
همدان در رده های ســنی پایه دختران با برگزاری یک دوره مسابقه 

معرفی شدند.
احسان قنبری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: مسابقات خردساالن 
در رده ی کمربنــد قرمز به باال و نونهــاالن پوم یک به باال با حضور 
شهرســتان های بهار، رزن، نهاوند، اسدآباد، مالیر و باشگاه های برنا، 
الوند، کانون مهدیه، خانه تکواندو، شهید صوفی، کارگران و فردوسی 

برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: در این رقابت ها و در رده سنی خردساالن، فاطمه 
زارعی از باشــگاه برنا در وزن اول، نیوشا میرزایی از کانون مهدیه در 
وزن دوم، ســتایش ملکی از بهار در وزن سوم، زهرا نظری از باشگاه 
برنا در وزن چهارم و توتیا اســکندری از کانون مهدیه همدان در وزن 

پنجم عنوان قهرمانی را به دست آوردند.
قنبری اضافه کرد: همچنین در وزن ششم زهرا قبادی از باشگاه الوند، 
ریحانه شادبهر از باشگاه شهید صانعی در وزن هفتم و مهسا نوروزی 

از رزن در وزن هشتم به رتبه های نخست دست یافتند.
وی یادآور شد: در رده سنی نونهاالن و در وزن اول نیز اسما اکنلویی 
از کانون مهدیه همدان، مهال حیدری از باشــگاه برنا همدان در وزن 
دوم، زهرا شــهبازی از نهاوند در وزن سوم، فاطمه قربانی از باشگاه 
برنا در وزن چهارم، نرجس معروفی از باشگاه فردوسی در وزن پنجم 
و نادیا حســن نژاد از خانه تکواندو همدان در وزن ششــم سکوهای 

نخست را به دست آوردند.
رئیس هیــأت تکواندو همدان افزود: همچنین آرزو ســرخ آبادی از 
باشــگاه کارگران در وزن هفتم، آیدا بهرامی از بهــار در وزن نهم و 
یگانه صادفی از باشگاه الوند همدان در وزن دهم عنوان های قهرمانی 

را کسب کردند.
نفرات برتر این رقابت ها به اردوی استانی دعوت می شوند.
همدان 5 هزار ورزشکار سازمان یافته در رشته تکواندو دارد.

عذرخواهی باشگاه استقالل از هوادارانش

 باشــگاه استقالل از هوادارانش بابت صعود نکردن این تیم به دور 
حذفی لیگ قهرمانان عذرخواهی کرد.

به گزارش ایسنا، تیم فوتبال استقالل ایران در هفته پنجم لیگ قهرمانان 
آســیا مقابل الدحیل به تساوی یک بر یک رسید تا با 5 امتیاز در رده 
سوم گروه C این رقابت ها باقی بماند و از صعود به مرحله بعد لیگ 

قهرمانان آسیا بازماند.
در همین راســتا، باشگاه اســتقالل از کلیه هوادارانی که به ورزشگاه 
آزادی آمدند، تشکر کرد و بابت کسب نکردن جواز صعود و رسیدن 

به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا از آن ها عذرخواهی کرد.
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پیشخوان

آگهي حصر وراثت
خانم مژگان رشــیدی فیض دارای شماره شناسنامه  10803 به شــرح دادخواست کالسه 
114/980149ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان موسی رشیدیان به شماره شناسنامه  4849 در تاریخ 96/11/23 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-حدیث 
رشــیدیان فرزند موسی به شماره شناسنامه 4000385531 دختر متوفی 2- مژگان رشیدی 
فیض فرزند نبی به شماره شناسنامه 10803 همسر متوفی 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 نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
 )م الف 121(
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آگهي حصر وراثت
آقای حسن شاکری دارای شماره شناسنامه  7601 به شرح دادخواست کالسه 112/60/98 از این حوزه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداهلل شاکری به شماره شناسنامه  3119 در تاریخ 
1394/9/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 
1- حسن شاکری فرزند اسداله به شماره شناسنامه7601 متولد 1350 صادره از فامنین پسر متوفی 2- حسین 
شاکری فرزند اسداله به شماره شناســنامه 7600 متولد 1350 صادره از فامنین پسر متوفی 3- مهدی شاکری 
فرزند اسداله به شماره شناسنامه7602  متولد 1353 صادره از فامنین پسر متوفی  4- علی امینی فرزند اسداله 
به شماره شناسنامه 5582 متولد 1339 صادره از فامنین پسر متوفی  5- فاطمه امینی  فرزند اسداله به شماره 
شناســنامه83  متولد 1343 صادره از فامنین دختر متوفی 6- بتول رزاقی فرزن د احمد به شماره شناسنامه 
2465 متولد 1306 صادره از فامنین همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات 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 40(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین 

آگهي حصر وراثت
خانم مهناز ارزانی دارای شماره شناسنامه  911 به شرح دادخواست کالسه 111/71/98 از این 
حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر رضایی 
به شماره شناسنامه  4040279591 در تاریخ 96/10/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-متقاضیان گواهی حصر وراثت 
با مشــخصات فوق الذکر مادر متوفی 2- مرادعلی رضایی فرزند عزیز به شماره شناسنامه 1 
صادره از بهار متولد 1313 پدر متوفی  و الغیر.اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي 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 58(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 1۳9804026781000002/1
بدینوسیله به آقای حسن میرشــکار نام پدر: حصیم متولد 1353/6/20 شماره ملی 3931789438 شماره 
شناسنامه 609 متعهد پرونده کالسه 9800002 که برابر گزارش اداره پست مالیر در آدرس متن سند و اعالمی 
شــناخته نگردیده اند ابالغ می گردد که برابر چک بانکی شماره 9502/758727-12 مورخ 97/12/18 عهده 
بانک ملی بین شما و آقای سیدمحسن حســینی مبلغ 900/000/000 ریال بابت اصل طلب و 5% حقوق دولتی 
متعلقه بدهکار می باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرا مفاد 
اســناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 

مرتب   پری جلیلی
مدیر اجرای ثبت مالیر

آگهي حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت کالســه  ــم اختــر محمــدی دارای شــماره شناســنامه  108991 ب خان
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح 114/980103ح از ای
داده کــه شــادروان علــی فخیمــی بهــروز  بــه شــماره شناســنامه  7191 در تاریــخ 98/1/24 
ــه  ــوت آن متوفی/متوفی ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم در اقامت

منحصــر اســت بــه: 
1- امیرحســین فخیمــی بهــروز فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 4000395440   پســر 

متوفــی
ــه شــماره شناســنامه 4000451790 پســر  ــد علــی ب  2- حمیدرضــا فخیمــی بهــروز فرزن

متوفــی
ــر  ــنامه 4000381501  دخت ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد عل ــروز فرزن ــی به ــیما فخیم  3- س

ــی متوف
ــر  ــنامه 4000132849 دخت ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد عل ــروز فرزن ــی به ــحر فخیم  4- س

ــی  متوف
ــی  ــر متوف ــنامه 108991 همس ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد حبیب ال ــدی فرزن ــر محم 5- اخت
ــي  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
ــد از  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــي دارد و ی ــي اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت مي نمای
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. 
)م الف 125(
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آگهي حصر وراثت
ــه  ــت کالس ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  174 ب ــماره شناس ــفیقی دارای ش ــم ش ــای کری آق
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح 114/980109ح از ای
ــخ 94/9/22  ــنامه  8 در تاری ــماره شناس ــه ش ــفیقی ب ــلطانعلی ش ــادروان س ــه ش داده ک
ــه  ــوت آن متوفی/متوفی ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم در اقامت

ــه: منحصــر اســت ب
1- نسرین شفیقی فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه809 دختر متوفی

 2- عزیزبانو شفیقی فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه 509 دختر متوفی 
3- کبری رضایی فرزند علی قدم به شماره شناسنامه 1 همسر متوفی

 4- کمربانوشفیقی فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه 399 دخترمتوفی
 5- حمیده شفیعی فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه510 دختر متوفی
 6- اقدس شفیعی فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه 511 دختر متوفی 
7- نظرقلی شفیقی فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه398 پسر متوفی 
8- احمد شفیقی فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه 11728 پسر متوفی 

ــی و  ــر متوف ــنامه 174 پس ــماره شناس ــه ش ــلطانعلی ب ــد س ــفیقی فرزن ــم ش 9- کری
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر. این الغی
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
باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر 

ــد.  ــد ش خواه
)م الف 118(
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برگزاری مسابقات 
فوتسال بانوان در 

شهرستان رزن
 مسابقات فوتسال در دو رده سنی زیر 
۱2 سال و ۱9 سال بمناسبت گرامیداشت 
مقام معلم و 472 شــهید شهرستان رزن 
در ســالن انقالب با حضور تیم همدان 

برگزار شد..
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان ، بمناســبت 
گرامیداشت هفته معلم یکدوره مسابقات 
فوتسال با حضور دو تیم رزن و همدان 

در سالن انقالب رزن برگزار شد.
ســنی  رده  دو  در  مســابقات  ایــن 
زیــر ۱2 ســال و ۱9 ســال برگزار 
شــد. تیم فوتســال منتخــب همدان 
و  کرده  شــرکت  مســابقات  این  در 
میهمان باشــگاه شــهر رزن شدند و 
در دیدارهایــی جــذاب و نفس گیر 
از  دوره  این  برتر  مقام  برای کســب 

مســابقات به مصاف هم رفتند.
در پایان تیم فوتسال زیر ۱9 سال همدان 
توانســت با تتیجه 5 بر 4 تیم فوتســال 
رزن را شکست دهد و در مقابل نیز تیم 
فوتسال زیر ۱2 سال با یک بازی جذاب 
و حساب شــده با نتیجه ۱ بر ۱ بازی را 

پایان دادند.

درگزین فاتح مسابقات 
هندبال ساحلی جام زنده 

رود شد
 هفتمیــن دوره مســابقات هندبــال 
ســاحلی جام زنــده رود در رده ســنی 
نوجوانان بــا قهرمانی تیم درگزین پایان 

یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
ــابقات  ــتان، مس ــان اس ورزش و جوان
ــه  ــت هفت ــاحلی گرامیداش ــال س هندب
فرهنگــی اصفهــان در زمیــن ســاحلی 
ــد و 60  ــزار ش ــاژوان برگ ــتان ن بوس
ــای  ــوان در رده ه ــردان و بان ــم م تی
ــت  ــر رقاب ــا یکدیگ ــنی ب ــف س مختل
ــه  ــز ب ــان نی ــور عم ــم کش ــد، تی کردن
عنــوان میهمــان در ایــن مســابقات 

ــود. ــرده ب شــرکت ک
در رده نوجوانــان مســابقات هندبــال 
ســاحلی جام زنــده رود تیــم درگزین 
همدان اول شد، شــیراز بر سکوی دوم 
ایستاد و آموزش و پرورش خمینی شهر 

عنوان سوم را بدست آورد.

رشته بدنسازی و 
پرورش اندام در قهاوند 

فعال می شود
جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس   
شهرســتان همدان گفت: در راســتای 
توســعه ورزش قهرمانــی و همگانــی 
در شهرســتان همدان به زودی رشــته 
بدنسازی و پرورش اندام در قهاوند فعال 

می شود.
 همایش پیاده روی در روســتای هیزج 

شهر قهاوند برگزار شد.
ــالمت  ــاء س ــت: ارتق ــراز گف ــه ب ملیح
ــم  ــردم و تکری ــی م ــمانی و روان جس
مهمتریــن  روســتائیان  اجتماعــی 
ــش اســت.  ــن همای ــی ای ــداف برپای اه
وی افــزود: توســعه ورزش همگانــی 
در شــهرها و روســتاهای شهرســتان 
ــه ورزش و  ــن برنام ــدان از مهمتری هم
جوانــان شهرســتان همــدان مــی باشــد. 
ملیحــه بــراز تصریــح کــرد: در راســتای 
توســعه ورزش قهرمانــی و همگانــی در 
شهرســتان همــدان بــه زودی رشــته 
بدنســازی و پــرورش انــدام در قهاونــد 

ــود. ــی ش ــال م فع

 فوتبال همدان این روزها از دوران اوجش 
بسیار فاصله دارد به طوری که باید گفت سقوط 

آزاد در فوتبال همدان در حال انجام است.
ایــن روزها در هیاهوی گرانــی بازار، کاهش 
قدرت خرید مــردم، گرفتاری زندگی روزمره 
و... شاید تنها دلخوشی که مردم را گرفتار خود 

کرده است، مقوله فوتبال است.
»فوتبال« پدیده ای اجتماعی اســت که سن و 
سال نمی شناسد، اما انگار این مقوله فرهنگی، 
در همدان بالی جان شده و ضعف فوتبال در 

استان بسیار مشهود است.
بارها گفته شــده است و نوشــته ایم فوتبال و 
فوتسال استان حال و روز خوشی ندارد و شاید 
افتخارات این هیأت به داشتن چند داور لیگ 

برتری و بین المللی محدود شده است و تمام.
هرچند در این میان نباید از نبود رئیس هیأت 
فوتبال هم به ســادگی عبور کــرد، جایی که 
شهردار این روزهای همدان با این همه دغدغه 
فکــری و کاری، دیگر توانی بــرای تفکر در 
فوتبال ندارد و ســبب این می شود روز به روز 
در حال پســرفت هستیم و تیم هایمان در لیگ 

دسته دوم در حال درجا زدن هستند.
 هفت ســال در حسرت بازی ليگ 

برتر
به گزارش فارس استان همدان قریب به هفت 
سال است در لیگ برتر فوتبال ایران تیم ندارد 
و تماشاگران مشــتاق این دیار، حسرت دیدن 
یک بازی لیگ برتری را در شهرشان می خورند 
و معلوم نیســت چه زمانی آرزوی دیرینه آنها 

برآورده می شود؟
تیم های پاس و شــهرداری همدان چند سالی 
اســت در لیگ دســته دوم درجــا می زنند و 
حســرت صعود را دارند، هرچند تا حرفی به 
میان می آید از مدعی بــودن پاس تا روز آخر 
صحبت می شــود، اما در واقع تیم مدعی پاس 
و فانوس به دست شــهرداری، االن چه فرقی 

باهم دارند؟
در دسته سوم هم در فصل آینده دو تیم از استان 
همدان حضور دارند، ذوب فلزات شهرســتان 
بهار و تاالروحدت مریانج تیم هایی هستند که 
باید در پایین ترین سطح ممکن فوتبالی کشور 

برای اثبات فوتبال همدان تالش کنند.
 حال ناخــوش فوتبال ســاحلی و 

فوتسال آقایان و بانوان
اما در فوتسال هم اوضاع به هیچ عنوان مساعد 
نیســت، یعنی اینکه نه به فوتبال رسیدند و نه 

به فوتسال.
تیم های مختلفی از جمله سرخپوشان همدان در 

رده های ســنی، تیم سالمت در لیگ دسته دوم 
فوتسال کشور و... هرکدام بنابر عدم حمایت 
مسووالن، راه انحالل را پیش گرفتند و تعطیل 

شدند.
وضعیت فوتبال و فوتســال بانوان هم دست 
کمی از آقایان نــدارد، تیم های مختلفی آمدند 
و تیم داری کردند و دســت آخر برای همیشه 
منحل شــدند، ما عماًل ایــن روزها تیم های 

خاصی در مسابقات کشوری نداریم.
فوتبال ساحلی همدان پیش از این در لیگ های 
کشوری حضور داشت اما این روزها هیچ تیمی 
وجود ندارد و علماً فوتبال ســاحلی به تاریخ 
پیوسته و در آینده خاطره ای بیش نخواهد شد.

 ســقوط پایه های فوتبــال بر اثر 
سياست های غلط

کارشناسان بر این باورند سقوط تیم های پایه به 
منزله فروپاشی ساختار فوتبال استان محسوب 
می شود، روزگاری نه چندان دور تیم های پایه 

در لیگ های مختلف کشور آقایی می کردند.
با این وضع بازیکنی هم از همدان در تیم های 
ملی بازی نخواهد کرد اگرچه در یک مقطعی 
در برخی رده ها چنــد بازیکن به اردو دعوت 
می شــوند اما از ملی پوش شدن خبری نیست، 
درست برخالف دوران گذشته فوتبال همدان 
که بسیاری از فوتبالیســت های این استان در 
تیم های ملــی و باشــگاه های مطرح حضور 
داشتند. هرچند این روزها تیم جوانان شهرداری 
همدان کمی اوضاع را تغییــر داده و اگر خدا 
بخواهــد به لیگ برتر صعــود خواهد کرد اما 
هیچگاه نمی توان سیاســت غلط را پشت این 

صعود احتمالی به لیگ برتر پنهان کرد.
پرسش کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال همدان 
از متولیان این رشته این است که با این کارنامه 
ضعیف و بی سابقه مگر چه سودی برایتان دارد 
که اصرار بر ماندن دارید و دست برنمی دارید؟

 مدارس فوتبال، تهدید یا فرصت؟
بر اســاس آمار موجود مدارس فوتبالی زیادی 
در ســطح اســتان وجود دارد اما هیچگاه یک 
بازیکن نخبه از این مدارس به فوتبال کشــور 
معرفی نشده و قطعاً نگاه اقتصادی و درآمدزا 
متولیان مدارس و نبود برنامه مدون برای رشد 
و پرورش بازیکنان نخبه از سوی متولیان فوتبال 

همدان از یک فرصت، یک تهدید می سازد.
بی کیفیت بــودن برخی مــدارس، تعداد کم 
ناظران، ازدحام بیــش از حد بازیکنان هنگام 
آمــوزش در یــک محوطه کوچــک، تهدید 
محسوب می شود، اما حضور هزاران عالقه مند 
به فوتبال در مدارس یک فرصت اســت برای 

پرکردن اوقات فراغت و کشــف اســتعدادها 
مشروط بر اینکه خوب آموزش ببینند و خوب 

هم نظارت شوند.
 حال خوش داوری و افتخار به آن

برخالف دیگر قسمت های فوتبال همدان، حال 
داوری این روزهای اســتان بسیار خوب است 
و کارنامه قابل دفاعی برای مســووالن فوتبال 

همدان به جای گذاشته است.
حضور سه داور بین المللی فوتبال، قریب به 6 
داور لیگ برتری در فوتبال، فوتسال و فوتبال 
ساحلی، قریب به بیش از 20 داور در لیگ های 
مختلف کشوری بزرگساالن و بیش از 20 داور 
در مسابقات رده های سنی، نمره داوری فوتبال 

همدان را ممتاز کرده است.
 مدارک مربيگری بر قاب یادگاری

برخی کارشناسان بر این باورند وجود نزدیک 
  A ،B ، C از یک هزار مربی با مدرک، درجه
D آســیا و ایران در اســتان همدان هم یک  و 
تهدید محسوب می شود، اینکه هیأت اقدام به 
تربیت این همه مربی کرده است، باید به فکر 

بازار کار برای آنها هم باشد.
اینکه مبلــغ گزافی از بابــت ورود به عرصه 
مربیگری دریافت می شــود، نتیجه آن می شود 
کــه آنها مدارک خود را قاب گرفته و بر دیوار 
بکوبند چراکه برای این همه مربی، این تعداد 

تیم وجود ندارد.
با وجود اینکه در همــدان مربیانی خوبی هم 
وجــود دارد و در یک مقطــع کوتاهی هم در 
اســتان های دیگر مربیگری کردنــد، اما آنها 
هم اینک خانه نشین شده اند و هیأت فوتبال هم 

نتوانسته برای این مشکل، فکری کند.
حاال باید حســرت مربیان جوانی را خورد که 
با هزاران امید مدرک گرفته اند ولی تیمی برای 
کار کردن نیست از این رو آنها به هرز می روند 
و بهتر است هیأت فوتبال همدان پیش از تولید 

انبوه و فله ای به فکر کار برای مربیان باشد.
به نظر می رســد کیفیت برگزاری کالس های 
مربیگری در همدان بســیار پایین است چراکه 
این استان نه تنها تیمی در پایه ها در لیگ برتر 
ندارد بلکه بازیکنی هم از این استان در تیم های 

مختلف ملی بازی نمی کنند.
با این تفاسیر باید گفت فوتبال همدان در حال 
درجه زدن است و قطعاً در آینده ای نزدیک با 
مشکل جدی مواجه می شود، بهتر است رئیس 
آن کمی بیشــتر برای فوتبــال وقت بگذارد و 
به جای درخواســت غیر کارشناسی میزبانی 
آسیایی، کمی برای ترمیم فوتبال استان تالش 

کند.

ناکامی های مستطیل سبز ادامه دارد

سقوط آزاد درفوتبال همدان

سعی داریم دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس را زودتر آزاد کنیم

 معاون امور مجلس، حقوقی و هماهنگی امور اســتان های وزارت 
ورزش و جوانــان گفت: تمام تالش وزارت ورزش و جوانان بر این 
است تا بحث واگذاری دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس با سرعت 
بیشتری صورت بگیرد تا با آزادسازی این دو باشگاه به اهلش سپرده 

شود.
سید هادی حسینی در گفت وگو با ایسنا، پس از قرار گرفتن در سمت 
معاون امور مجلــس، حقوقی و هماهنگی امور اســتان های وزارت 
ورزش و جوانان اظهار کرد: تالش بر این اســت که تعامل خوبی بین 
مجلس و دولت برقرار شود و از فضای مجلس برای کمک به ورزش 

و تقویت زیرساخت ها و فدراسیون ها استفاده کنیم.
وی گفت: من زمانی که نماینــده مجلس بودم از همان زمان اعتقاد 
داشتم که این دو باشگاه باید از حیطه ی دولت خارج و توسط خود 
مردم اداره شوند. در حقیقت یکی از طراحان این طرح بودم و تاکید 
داشتم که با واگذاری این دو باشگاه باید ورزش سبک شود. شرایط 
این دو باشــگاه در حال حاضر همانند فــرد زندانی می ماند که باید 
هر چه ســریع تر آزاد و به اهلش سپرده شــود. باید به سمتی پیش 
برویم که این فضا را زودتر برای دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس 

فراهم کنیم.
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کپسول دراگون به ایستگاه فضایی
 بین المللی متصل شد

 کپســول دراگون حامل 5500 پوند تجهیزات به ایستگاه فضایی 
بین المللی رســید. یک بازوی رباتیک که کشــور کانادا آن را ساخته 
این کپســول را به ایســتگاه فضایی بین المللی متصل کرد.به گزارش 
پرس اسوسیشن، کپســول دراگون که حامل 5500پو ند تجهیزات و 
آزمایش های مختلف است، به شرکت اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی 
بین المللی رسید. این کپسول متعلق به شرکت اسپیس ایکس، روز شنبه 
پس از تأخیرهای مکرر باالخره به آسمان پرتاب شده بود.»دیوید سن 
ژاک« فضانورد کانادایی، بازوی رباتیک بزرگ این ایستگاه فضایی را 
به کپسول دراگون متصل کرد. این بازوی رباتیک در کانادا ساخته شده 

و در ایستگاه فضایی بین المللی به کار گرفته شده است.

مقابله با پیری با یک آزمایش فضایی!
 محققان در ایستگاه فضایی بین المللی برای انجام یک آزمایش کم 
نظیر در حال برنامه ریزی هستند که نتیجه آن مقابله با روند کهنسالی 

بر روی کره زمین و نتایج مخرب آن است.
به گزارش نیواطلس، در جریان این آزمایش تعامل نانوذرات سرامیکی 
با سلول های بدن مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود این روند 
چگونه می تواند مانع از پیر شــدن این سلول ها شود.محققان اروپایی 
که بر روی این طرح کار می کنند معتقدند مبارزه با پیری ســلول های 
بــدن باعث جلوگیری از ابتالی فضانوردان به بســیاری از بیماری ها 
خواهد شد و از جمله فشارهای روحی و نگرانی های ناشی از اقامت 
طوالنــی مدت آنها را در فضا کاهش خواهــد داد.یکی از عوامل پیر 
شدن سلول های بدن، افزایش تعداد رادیکال های آزاد در انسان است. 

4 داروی ایرانی ضد سرطان و دیابت 
فردا رونمایی می شوند

 چهار داروی ایرانی که توســط محققان در شرکت های دانش بنیان 
ایرانی در حوزه ســرطان و دیابت به تولید رســیده اند، فردا رونمایی 
می شــوند. به گزارش مهر، مراســم رونمایی از چهار دستاورد مهم 
دارویی، با حضور ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فردا 

در شهرک صنعتی اشتهارد برگزار می شود.
در این مراســم از دو داروی ضد سرطان بســیار مهم و گران قیمت 
»رگورافنیــب« و »ســورافنیب« و همچنیــن دو داروی پرکاربــرد 
»آمپاگلیفلوزین« و »داپاگلیفلوزین«، مخصوص بیماران دیابتی رونمایی 

خواهند شد.

ربات های کتک خور برای بیماران روانی 
تولید شدند

 عرضــه محصوالت فناورانه برای کمک به بیماران روحی و روانی با 
هدف خالی کردن خشم و عصبانیت آنها با تولید ربات هایی جدید وارد 
مرحله ای تازه شده است.به گزارش یاهونیوز، پژوهشگران دانشگاه کارنگی 
ملون اشیای رباتیکی با هدف پاکسازی روح و روان بیماران روانی تولید 
کرده اند که فرد می تواند با ضربه زدن، چاقو زدن و حتی فحاشی خطاب 
به آنها خود را سبک و عصبانیت خود را خالی کند.یکی از اشیای تولیدشده 
بدین منظور شبیه به یک نازبالش سیاه رنگ است. اما فرد بیمار با فرو کردن 
اشیای تیز به درون آن عصبانیت خود را خالی می کند. این شیء بعد از این 
کار شروع به لرزش می کند و تا زمانی که فرد همه اشیای برنده را از درون 

آن خارج نکند، به لرزش خود ادامه می دهد.

چرا فیس بوک و اینستاگرام سانسور می کنند
 فیس بوک و اینستاگرام در حالی با سیاست دوگانه اقدام به سانسور 
برخی صفحات می کنند که برخی کارشناســان آمریکایی این اقدام را 

راهی برای انحراف اذهان عمومی از خشونت پراکنی آنها می دانند.
به گزارش مهر، فیس بوک و به تبع آن اینســتاگرام که ســال ها پیش 
توســط فیس بوک خریداری شده اســت، در روزهای اخیر اقدام به 
مسدودســازی برخی صفحات کاربران این شبکه های اجتماعی کرده 
اســت. این اقدامات اکنون منجر به اظهار نظرهای گوناگونی از سوی 
برخی کارشناسان آمریکایی شده است. به طوریکه برخی کارشناسان 
امور رســانه ای معتقدند هدف فیس بوک از ایــن کار انحراف افکار 
عمومی از نقشــی است که خود این شبکه اجتماعی در جهت تبلیغ، 

ترویج و تشدید خشونت ایفا کرده است.

روشنای خاطره ها
 در یک کتاب

 کتاب »روشــنای خاطره ها« به کوشش مرتضی 
سرهنگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش مهر، کتاب »روشنای خاطره ها« تازه ترین 
اثری اســت که از سوی انتشارات ســوره مهر و با 
موضــوع بازخوانــی چهل خاطره کوتــاه جنگ به 
همراه یادداشــت های مرتضی سرهنگی درباره این 

یادداشت ها منتشر شده است.
ســرهنگی در این کتاب در خالل روایت چهل 
خاطره کوتاه برگزیده از میان کتاب های منتشــر 
شده توســط دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه 
هنری درباره راوی این داستان ها و نیز موقعیت 
بازگویی آن و خاطره نــگار آن توضیحاتی ارائه 

است کرده 
سرهنگی در مقدمه خود درباره این کتاب می نویسد: 
" گفتن ندارد؛ ناگزیرم بنویســم. بنویســم همه این 
ســال هایی که روی این صندلی نشسته ام و رفت و 
آمد خاطره های کوچــک و بزرگ را روی میز کارم 

می بینم، گاهی به یکی شان دل می بندم.
غریبه که نیستید، وقتی چشم توی چشم می شویم، 
نمی توانــم بروم به صفحه بعــد. تصویر همان چند 
صفحه را که دلبری کرده اســت، کنــار می گذارم، 
دوباره و چندباره می خوانمش و یادداشت کوچکی 

برایش می نویسم.
حــاال همه آن خاطره هــا را یک جا در این کتاب 
روشــنای خاطره هــا می گــذارم پیــش رویتان، 
خــودش قصــه ای اســت و قصــه کوتاهی هم 
من برایــش نوشــته ام کــه می خوانید.غریبه که 
نیستید، معلوم اســت دست من به همه خاطره ها 
نمی رسد. گذر خیلی از خاطره ها هم به مسیر میز 
کارم نمی خورد و نیامدند. آن هایی را آوردم که با 

داشتیم. بروبیایی  هم 
با همه این خاطره ها گاهی روزهای تلخ و شــیرینی 

داشتم اما از همه شان لذت بردم"
کتــاب »روشــنای خاطره هــا« جــدای از متن 
خاطــرات خود دارای روایتی ســاده و جذاب 
درباره حواشــی زندگی راویــان خاطره و نیز 
چگونگــی گــردآوری آنهاســت که بســیاری 
از ایــن اطالعــات در متن اصلــی خاطرات و 

ندارد. وجود  نیز  آن  کتاب های 
سرهنگی در مقدمه خود بر این کتاب ابراز امیدواری 
کرده است در آینده بخش دیگری از این خاطرات را 

نیز با همین یادداشت ها منتشر کند.

86 اثر تاریخی واجد ارزش ثبت 
در فهرست آثار ملی شناخته شد

 در کمیتــه آثــار غیرمنقول، 86 اثــر تاریخی از 
هشــت استان آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
تهــران، فارس، قم، کردســتان، لرســتان و همدان، 
پس از بررســی و تایید کارشناسان و صاحب نظران 
میراث فرهنگی واجد ارزش ثبت در فهرســت آثار 

ملی شناخته شد.
به گزارش میراث آریا، سرپرســت دفتر ثبت آثار 
و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی با اعالم 
ایــن خبر گفــت: »در این کمیته بــه تفکیک ۳0 
پرونــده از اســتان فارس، ۱8 پرونده از اســتان 
آذربایجان شــرقی، ۱۱پرونده از استان لرستان، 8 
اثر از استان قم، از اســتان های آذربایجان غربی 
و تهــران از هرکــدام 6 اثر، 5 پرونده از اســتان 
کردســتان  و دو پرونده از اســتان همدان مورد 

بررسی قرار گرفت.«
مصطفــی پورعلی محوطه تاریخی باغ گلســتان و 
کلیســای انجیلی تبریز، قلعه سنگان اشنویه، مسجد 
جامع مرودشت، حمام سیدان، خانه صالحی، مزرعه 
احمد آباد و تکیه روســتای کاسوای قم، حمام حاج 
تراب و بازار بروجرد، ورزشگاه امجدیه، پادگان 06 
مجموعه تاریخی ســلطنت آبادو دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران را از شناخته شده ترین آثاری برشمرد 
که در این جلسه واجد ارزش ثبت در فهرست آثار 

ملی شناخته شد.

جریان سازی خبری در خدمت حفظ 
میراث فرهنگی همدان است

مهدی ناصرنژاد »

 حفظ میراث گذشتگان و هر آنچه که نشانه تمدن ریشه دار و فرهنگ 
قابل افتخار برای یک ملت باشد، وظیفه بزرگی است که به عهده نسل های 
کنونــی و در رأس آن مســئوالن و کارگزاران فرهنــگ و ادب و تاریخ 

کشورمان می باشد. 
ایران بزرگ و کهنسال نشانه های قابل افتخاری از تاریخ سرزمینی و اقوام 
و دانشــمندان و تمدن در اعصار قرون و خالصــه هر آنچه که موجب 
ســربلندی و دفاع از کیان و اصالت و بزرگی این سرزمین نزد ملل جهان 
باشــد، در همه جای خــود دارد و موزه های ایران و جهان پر اســت از 
نشانه های هویت ملی و تاریخی مردم سرافراز ایران که نظر دنیا و دنیاییان 

را معطوف عظمت خود ساخته است.
استان همدان و شهر همدان به تنهایی مجموعه ای از نشانه های پرافتخار 
و قابل استناد تاریخ و فرهنگ ایرانیست و چه گویاتر از اینکه خود شهر 
همدان با حدود ۳000 سال قدمت، نماد زنده ای از زندگی شهرنشینی از 

قدیمی ترین دوران تا کنون می باشد.
چنین کالســه و مجموعه تمدن بشــری در این نقطه از ایران سرافراز و 
این گوشــه تاریخی از جهان به ســادگی و از روی اتفاق به دست نیامده 
و خوشــبختانه ملت های گوناگون و اوالتر از همه ملت ایران از گذشته 
تا کنون در حفظ بســیاری از آثار پیشینیان و ستاره های تاریخ و فرهنگ 
خویش کوشــا بوده و با عالقه مندی و تعصب خاصی میراث گذشتگان 
را پاســدار بوده اند. و نشانه های آن هم وجود هزاران جلد کتب گوناگون 
علمی و ادبی در گنجینه های ایرانیســت که هیچ ارزش مادی را نمی توان 

برای آن متصور بود.
همدان در کنار حداقل ۱800 اثر ماندگار تاریخی و بناهای پابرجا و استوار 
از اعصار مختلف که حدود نیمی از آن نیز در فهرســت آثار ملی به ثبت 
رســیده است، بناهای ارزشــمندی نیز دارد که متعلق به دوره های نسبتًا 
معاصر می باشد. و اگر چه زندگی مدرن شهری و آپارتمان نشینی ناخواسته 
به میراث گذشــتگان دهن کجی می کند، ولیکن برخی خانه های تاریخی 
در همدان به لحاظ استحکام و زیبایی و راحتی های خاص خود هنوز هم 
قابل سکونت هستند و یا می شود با مرمت و بازسازی به عنوان یک جذبه 
تاریخی از آن بهره مند شد.به طور کلی در شهر همدان هم اینک حدود 700 
هکتار بافت تاریخی باقی مانده که بیشــترین ابنیه قدیمی از جمله همین 
خانه های تاریخی و کاروانســراها و حمام و مساجد و راسته بازارها در 

محدوده بافت تاریخی همدان واقع شده اند.
در همین ارتباط حدود 250 خانه تاریخی در شــهرهای استان شناسایی 
شــده که برای حفظ اغلب آن اهتمام به عمل می آید و یک چهارم از کل 
چنین خانه های زیبا و خاطره انگیزی که انسان را با خود به شکوه زندگی 
گذشــتگان می برد، در خود شهر همدان و در محدوده بافت های تاریخی 
واقع است. متأسفانه بسیاری خانه ها و حتی دیگر بناهای مسکونی و غیر 
مســکونی در سال های گذشته در هجوم غفلت های انسانی و غیرانسانی 
تخریب شــده و از دســت رفته اند و بی خبری اصحاب رســانه نیز در 
گذشته روند تخریب های خواســته و ناخواسته بسیاری بناهای تاریخی 
را ســرعت داده است.خوشبختانه در ســال های اخیر با توجه به اهمیت 
و توســعه صنعت گردشگری و وجود افرادی تحصیل کرده و متخصص 
و البته عالقه مند در بین همکاران رســانه ای لزوم بازنگری در ارزش های 
فرهنگی و تاریخی در همدان بیشتر از هر زمان دیگر وارد فضای رسانه ای 
و جریان سازی های خبری شده است و خدا را شکر که روزنامه همدان پیام 
با بهره مندی از تیمی توانا و آگاه نسبت به جایگاه فرهنگی و گردشگری 
اســتان، در ارتباط با افکار عمومــی و معرفی بناهای تاریخی و همچنین 
همسویی با مســئوالن و متولیان سازمان حفظ میراث فرهنگی، پیشتاز و 

خستگی ناپذیر نشان داده است. 
یکی از دالیل نابودی بسیاری از بناهای تاریخی تاکنون از جمله خانه های 
قدیمی که ارزش های فرهنگی بسیاری داشته اند چه در سطح کشورمان و 
چه در همدان، بی خبری خود مالکان اینگونه بناها و مخصوصاً خانه های 
تاریخی است که به هر طریق انگیزه برای حفظ میراث پرارزش گذشتگان 
خود نداشــته اند و یا در نهایت اینکه در قبال قیمتی به ظاهر خوب برای 

تخریب و تبدیل آن، خط بطالن روی چنین میراث با ارزش کشیده اند.
خوشبختانه چندین مورد بنای تاریخی در همدان و در همین دو سال اخیر 
با ورود به موقع تیم خبــری همدان پیام و ارتباط با مالکان آن برای حفظ 
میراث خود، از خطر تخریب و انقراض کامل در امان مانده است که آخرین 
آن خانه تاریخی موسوم به »خانه میرابیان« در محدوده چمن کبابیان همدان 
می باشد. خوشــبختانه مالک شخصی خانه میرابیان که خود عالقه زیادی 
بــه بقای این خانه موروثی و تاریخی دارد، با راهنمایی صحیح و اهتمام و 
پیگیری و همچنین حمایت های همه جانبه میراث فرهنگی موفق به ثبت این 
بنا در فهرست آثار ملی شده و می رود تا از تسهیالت دولتی نیز برای مرمت 
کامل این بنای تاریخی وارد عمل شــود. طبق تازه ترین خبر ما مرمت های 
مقدماتی خانه تاریخی میرابیان در همدان شــروع شده و امید می رود این 
بنای بسیار زیبا و تماشــایی که متعلق به اوایل دوران پهلوی است، برای 

بازدید عالقه مندان به میراث فرهنگی از سراسر کشور آماده شود.

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(:

ماه رمضان پیش شما مثل ماه های دیگر نباشد؛ چرا که نزد خداوند ، احترام 
و بر سایر ماه ها برتری دارد . در ماه رمضان ، روِز روزه داری شما مثل روِز 

خوردنتان نباشد! )ادب و حرمت این ماه را نگه دارید( .   
فضائل األشهر الثالثة ص 95 ح 78

■ 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

 »طــرح حمایت از مرمت و احیــای بافت های 
تاریخــی، یک حلقه مفقوده و یــک مصوبه متمایز 
اســت که خبر تصویب آن از مجلس رســانه ای و 

موجب دلگرمی صاحبان خانه های تاریخی شد.«
مدیرکل میراث فرهنگی ؛ صنایع دستی و گردشگری 
همدان بــا عنوان این مطلــب  گفت:علی مالمیر با 
اشــاره به تصویب طرح حمایت از مرمت و احیای 
بافت های تاریخی در جلســه علنی روز گذشــته 
مجلس گفــت: »این مصوبه  با هــدف حمایت از 

مالکان خانه های تاریخی به تصویب رسیده است.«
وی به 90 بنای ثبت شده در محدوده بافت تاریخی 
همدان اشــاره کرد و گفت : در استان همدان 250 
خانه تاریخی داریم که یک چهارم آن در شهر همدان 
قرار گرفته است . و این مصوبه میتواند برای صاحبان 

خانه های تاریخی یک امتیاز حایز اهمیت باشد 
وی در تشریح پیشینه این طرح گفت: »موضوع این 
طرح از مجلس قبلی آغاز شد و زمان طرح آن به 5 
سال قبل بازمی گردد، 5 سال پیش این طرح به عنوان 
یک پیشــنهاد در مجلس مطرح شد و در این مدت 
5 سال گذشته، جلسات تخصصی بسیار زیادی در 

خصوص این طرح برگزار شد.«
مالمیــر افزود: »در این مدت دســتگاه های مختلف 
ازجملــه ســازمان میراث فرهنگی در نشســت با 
نمایندگان مجلس در کمیسیون هایی مثل کمیسیون 
فرهنگی و نیز نشســت های تخصصی در ســازمان 
میراث فرهنگی به بررسی این طرح پرداختند و سال 
گذشته این طرح در مجلس مطرح و خوشبختانه در 

جلسه علنی روز گذشته مجلس تصویب شد.«
مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
همــدان  ادامه داد: »این طرح در حقیقت یک حلقه 
مفقوده در خصوص مالکان بناها و خانه های تاریخی 
بود که خوشبختانه با نظر مساعد نمایندگان مجلس 

تصویب شد.«
وی افزود: »افرادی که در بافت های تاریخی زندگی 
می کنند بــه خاطر رعایت قوانینــی مثل حریم آثار 
تاریخــی و ... محدودیت هایی دارند که با تصویب 
این طرح محدودیت ها و مشکالت مالکان خانه های 
تاریخی برطرف شــده و به سازمان میراث فرهنگی، 
این اجازه را می دهد تا بیشــتر بــه نیازهای مالکان 

خانه های تاریخی بپردازد.«
مالمیر در ادامه به بخش های مختلف این طرح اشاره 
کرد و گفت: »این طرح، ماده هایی دارد که می تواند 
به حــوزه میراث فرهنگی کمک بســیاری کند، این 
طرح مورد تائید و موافقت ســازمان میراث فرهنگی 
اســت و ماحصل 5 سال کار کارشناسی و همکاری 
ســازمان میراث فرهنگی، دســتگاه های مختلف و 

نمایندگان مجلس است.«
نمایندگان مجلس در جلســه علنی روز یکشــنبه 
مجلــس با ۱۳8 رأی موافــق، ۳6 رأی مخالف و 2 
رأی ممتنع از مجمع 2۳۱ نماینده حاضر در مجلس 
طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی-
فرهنگی را تصویب کردند. این طرح ۱9 ماده دارد.

در این جلســه ماده ۱ این طــرح مربوط به تعریف 

این  در  به کاررفتــه  اصطالحات 
قانون نیز به شــرح زیر تصویب 

شد:
الــف( حفاظت: بــه معنای کلی 
پیشینی در  فعالیت های پسینی و 
خصوص پاسداری از ارزش های 
بناهای  همچــون  اســت  مادی 

تاریخی
تخصصی  علمی ات  مرمت:  ب( 
و همه جانبــه )کمــی و کیفی( 
اســت که هدف آن حفظ، بیان و 
آشکار کردن ارزش های تاریخی، 
فرهنگی و زیبایی شناختی یک اثر 
با لحاظ اصالت و یکپارچگی آن 
است و مراحل گوناگونی اعم از 
تداوم، تثبیت و استحکام بخشــی 
بازگردانی وضعیت موجود به  تا 

وضعیت اصیل و پایدار را شامل می شود.
پ( احیا: فرایندی هدفمنــد از مجموع اقدامات را 
شــامل می شود که به منظور حفاظت و ارتقای کیفی 
با حفظ اصالت و یکپارچگی در بافت های تاریخی-

فرهنگی انجام می شود.
ت( صیانــت: به معنای کلیه فعالیت های پســینی و 
پیشینی در خصوص پاسداری از ارزش های معنوی 
است همچون ارزش های بناهای معنوی که مربوط 

به تاریخ و فرهنگ یک کشور باشد.
ث( حریــم بنــا: نواحی اطراف یک اثــر فرهنگی، 
تاریخی، طبیعــی ملی یا جهانی که همراه با ضوابط 
و مقــررات قانونی با هدف محافظت مؤثر از آن اثر 
و حمایت هــای قانونی به عنــوان الیه های حفاظتی 
)منظــری، ســاختاری، عملکردی( بر روی نقشــه 

مشخص می شود.

ج( محــدوده بافــت: محدوده 
یک منطقــه تاریخی و فرهنگی 
ثبت شــده که همــراه با ضوابط 
و مقــررات قانونــی بــا هدف 
فرهنگی،  آثار  از  مؤثر  محافظت 
یــا  ملــی  طبیعــی  تاریخــی، 
جهانی موجــود در آن منطقه و 
حمایت هــای قانونــی به عنوان 
)منظری،  حفاظتــی  الیه هــای 
ســاختاری، عملکردی( بر روی 

نقشه مشخص می شود.
چ( کاربــری متناســب: به حفظ 
ارتقای هویــت و ارزش های  و 
اثر با بهره گیــری از ظرفیت ها و 
مزیت هــای تاریخــی، فرهنگی 
و طبیعــی و همچنین اجتماعی، 
پاســخگویی  برای  آن  اقتصادی 
به نیازهای معاصر وفق ضوابط و مقررات و قوانین 

ناظر به موضوع اطالق می شود.
ح( طرح ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی-

فرهنگی: طرحی است که با توجه به ویژگی، ظرفیت 
و مزیت تاریخی، فرهنگی و طبیعی بافت تاریخی-

فرهنگی شــهر و روســتا با هماهنگی و همکاری 
نزدیک کلیه دســت اندرکاران و ذی نفعان در مقیاس 
کل تا جزء به همراه طرح مدیریتی مربوطه ارائه شده 
و تکالیف همه دست اندرکاران در آن روشن باشد. 
در ایــن طرح عالوه بر تنظیــم روابط این بخش از 
شــهر یا روستا با سایر تقســیمات شهر و روستایی 
زمینه های توســعه هماهنگ شهری و روستایی مد 

نظر قرار گیرد.
خ( حمایت: بسترسازی مناسب برای توانمندسازی 
مالکان و بهره برداری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان 

بافت های تاریخی-فرهنگی
د( سازمان: ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری کشور
همچنین نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
جلسه علنی امروز دوشــنبه ۱6 اردیبهشت پارلمان 
و در جریان در بررســی طرح یک فوریتی حمایت 
از مرمت و احیــای بافت های تاریخی- فرهنگی و 
توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- 
فرهنگــی، با اکثریــت آراء مــاده )2( این طرح را 

تصویب کردند.
در متن مــاده )2( این طرح آمده اســت: به منظور 
حمایــت از مرمت و احیای بافت هــای تاریخی- 

فرهنگی، سازمان مکلف است:
الف- با همکاری وزارتخانه های راه و شهرســازی 
و کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ظرف مدت 
حداکثر دو ســال پس از تصویب این قانون نسبت 
به تکمیل، تعیین و ابــالغ محدوده بافت تاریخی- 
فرهنگی کلیه شهرها و روستاهای تاریخی اقدام کند.
ب- با همکاری وزارتخانه های راه و شهرســازی، 
کشور و بنیاد مســکن انقالب اسالمی ظرف مدت 
حداکثر دو ســال پس از تصویب این قانون نسبت 
به تهیه چارچوب طرح های ویژه حفاظت و احیای 
بافت های تاریخی- فرهنگی )ازجمله تعیین حرائم( 
با رویکرد صیانت از ارزش های تاریخی - فرهنگی 
و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده ها اقدام 

کند.
پ- ظــرف مدت یک ســال پــس از تصویب 
این قانون، دســتورالعمل های مــورد نیاز برای 
مدیریــت بهره بــرداری، نگهداری و پشــتیبانی 
با  تاریخی- فرهنگی  بافت هــای  اماکن و  بناها، 
اولویت واگــذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی 

ابالغ کند. را تهیه و 

طرح حمایت از احیای بافت های 
تاریخی- فرهنگی تصویب شد 

انگشت پیچ و حلوا 
زرده سوغات ویژه 
همدانی ها
درماه رمضان
 انگشــت پیچ وحلوازرده که از ســوغاتي هاي 
خاص همدان و به ویژه ماه رحمت خداست، بسیار 
مقوي اســت و انرژي بــدن را در ایام روزه داری 

تأمین مي کند.
انگشــت  پیچ با رنگي سفید و حالتي مایع مانند 
عسل، زینت بخش ســفره هاي روزه داران است 
. مواد اولیه انگشــت پیچ را ســفیده تخم مرغ، 
گالب، شــکر و آب تشــکیل مي دهد و قنادها 
آن قدر آن را هم مي زنند تا ظاهر آن سفت شده 
و حالتي مانند عسل به خود بگیرد. این شیریني 
بین ۱00 تا ۱۳0 ســال است که  در همدان تهیه 

مي شود.
اما چرا به این شــیریني انگشــت پیچ مي گویند، 

در قدیم مردم انگشــت اشــاره خود را در کاسه 
پر از انگشــت پیچ فرو مي کردند و دورانگشــت 
مي پیچیدند تا کش بیایــد و آن را مي خوردند اما 
امروزه از قاشــق و چنگال براي این کار استفاده 
مي کنند، در عوض اسم آن انگشت پیچ باقي مانده 
اســت. شــاید با خود بگویید زرده هاي باقیمانده 

تخم مرغ چه سرنوشتي دارد.
 قنادهــاي همدانــي فکــري هم بــه حال آن 
کرده انــد، این زرده ها را بــه حلوا زرده تبدیل 
می کنند. این حلوا هم در جاي خود خوشمزه 

و مقوي اســت و فقط از شکر، گالب و زرده 
تخم مرغ درست مي شود و رنگ آن زرد طالیي 
با توجه به وجود  اســت. کارشناســان تغذیه 
ســفیده تخم مرغ، شکر و گالب در انگشت پیچ 
و زرده تخم مرغ، شــکر، روغــن و گالب در 
حلوا زرده، ارزش آنهــا را فقط در انرژي زایي 
و مقــداري دارا بودن پروتییــن مي دانند. آنان 
معتقدند این دو شــیریني بعد از خرما مي تواند 
تأمین کننــده قنــد خون از دســت رفته در ماه 

باشد.  مبارک رمضان 

افــرادی کــه در بافت های 
می کنند  زندگــی  تاریخــی 
به خاطــر رعایــت قوانينی 
مثــل حریم آثــار تاریخی و 
... محدودیت هایــی دارنــد 
که بــا تصویب ایــن طرح 
محدودیت هــا و مشــکالت 
تاریخی  خانه هــای  مالکان 
برطرف شــده و به سازمان 
را  اجازه  این  ميراث فرهنگی، 
نيازهای  به  بيشتر  تا  می دهد 
تاریخی  خانه هــای  مالکان 

بپردازد


