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نقش بانک ها در تولید و 
اشتغال محسوس تر باشد

 یکــی از دغدغــه های مســئوالن اســتان 
و البتــه فعــاالن اقتصــادی نحــوه ورود 
بانــک هــا بــه فعالیــت هــای اقتصــادی و 
نقــش آفرینــی در ســرمایه گــذاری و تولید 
ــای  ــت ه ــواره و در موقعی ــه هم ــوده ک ب
ــه نوعــی مطــرح شــده اســت. مختلــف ب

انتقــاد از عملکــرد بانــک هــا در ایــن زمینه 
مســبوق بــه ســابقه اســت و بارهــا شــاهد 
بودیــم کــه مدیــران ارشــد اســتان نگرانــی 
هــای  خــود را در ایــن خصــوص بــا 

حساســیت بیــان نمــوده انــد. 

يادداشت
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یک بر هیچ به نفع مجلس 
برای مردم

 این روزهــا در حالی کــه موج دوم 
از ســونامی گرانی ها حیــرت همگان را 
برانگیختــه و به موضوع اول و آخر بحث 
محافل عام و خاص کشورمان تبدیل شده 
است، چشم مردم به یاری دولت و مجلس 
شورای اسالمی است تا با جدیت و تحکم 
قانونی در مقابل گرانی های خودســاخته 
بایســتند و زمینه ثبات اقتصادی را فراهم 
سازند. قطعًا ایستادگی جامعه ایرانی مقابل 
جنگ اقتصادی آمریکا در صورتی به یک 

دژ آهنی تبدیل می شود.

چرا صف می کشیم؟
5
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با توجه با آمار 3سال گذشته اعالم کرد

سبزيجات وحبوبات رکورد تورم را زدند
 ■ هر افزایش قیمتي به معناي افزایش نرخ تورم نیست                           ■ همدان رتبه سیزدهم در تورم 3سال گذشته

8سال گذشت اما 

یاد فرشچیان 
در قلب همدانی ها 

زنده است
اعضای ستاد انتخابات همدان معرفی شدند

انتخابات را فارغ از نگاه های حزبی 
برگزار می کنیم
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 نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه همــدان با تاکید بــر وحدت و 
یکپارچگــی ملت و دولــت در مقابل 
دشمنان گفت: بیانیه شورای امنیت ملی 
نشــان دهنده وحدت ملی و همه جانبه 

در کشور است.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی موثقی 
در خطبــه های عبادی و سیاســی نماز 
جمعه ایــن هفته همدان با بیان اینکه بر 
تعهدات مستکبران نمی توان اعتماد کرد 
افزود: اکنون آمریکا از برجام خارج شده 
و یکســال از بی تفاوتی اروپا نسبت به 
انجام تعهدات برجام گذشته است، اقدام 
و بیانیه اخیر دولت و مســئوالن نظام در 
رابطه بــا بدعهدی آمریــکا و اروپا در 

برجام ارزشمند است.

وی تصریح کرد: مردم ایران با روحانیت 
هستند و کینه ها و توطئه های استکبار 
جهانی بــا همراهی و همدلی خنثی می 
شود و همه باید از بیانیه شورای امنیت 

اعالم حمایت کنند.
امام جمعه همدان با بیان اینکه مستکبران 
خوب حرف می زنند اما در ذهن و قلب 
خود چیز دیگــری را می پرورانند ادامه 
داد: اقدامات جمهوری اسالمی ایران در 
چارچوب بین المللی است و مستکبران 
بر اســاس قوانین و تعهدات خود عمل 

نمی کنند.
شــعبانی موثقی تصریح کرد: این اولین 
بار است که کشور اقدام عملی در مقابل 
خروج اروپا از برجام همردیف با آمریکا 
انجام داد و همگان باید آگاه باشــند که 

نباید به اروپایی ها دلخوش شد.
وی با بیان اینکه بیانیه شورای امنیت ملی 
نشان دهنده همصدایی همه کشور است 
و همه مســئوالن در این زمینه وحدت 
دارنــد ادامه داد: اگــر اروپا به تعهدات 
مالی خود عمل نکند نشان دهنده خروج 

از تعهدات و برجام است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
همدان تصریح کرد: تحریم های جدید 
دولت آمریکا شــامل صنایــع فوالد و 
فلزات اســت کــه همــگان بدانند این 
تحریم ها اثری ندارد چرا که از یکسال 

قبل شروع شده است.
شــعبانی موثقی ادامه داد: ترامپ برای 
تاثیــرات روانی این موضوع را بار دیگر 
عنوان کرده و این در حالی است که این 

تحریم ها یک ســال است که عملیاتی 
شــده اســت. امام جمعه همدان با بیان 
اینکه برخی در کشور از سخنان ترامپ و 
عملیات روانی او سوء استفاده می کنند 
افــزود: اگر جامعه آرامش خود را حفظ 
کند اثرات این تحریم ها کاهش می یابد 
و نقش مردم در این مسیر اساسی است.

حجت االســالم شعبانی موثقی در ادامه 
با اشــاره به برکات مــاه مبارک رمضان 
گفــت: فضایــل و برکات معنــوی ماه 
مبارک رمضان باید در جامعه اســالمی 

حفظ شود.
وی بیان کرد: انجام اعمال دینی، کارهای 
نیک و خدمت به سایر مومنان باید بهتر 
از گذشــته در جامعه اســالمی استمرار 

یابد.

 مدیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
شهرســتان همدان از تحقق 56 درصدی 
پرداخت تســهیالت روســتایی در این 

شهرستان خبر داد.
به گــزارش  فــارس، جــالل حدادی 
و  اشــتغال  کارگــروه  در  همدانــی 
سرمایه گذاری شهرستان همدان با اشاره 
دستگاه های  اشــتغال  بررسی سهمیه  به 
اجرایی شهرســتان همــدان اظهار کرد: 
ســال گذشته هدف شهرستان همدان در 
رابطه با ایجاد اشــتغال در سامانه رصد 

محقق شده است.
وی با بیان اینکه با حساب سهمیه اشتغال 
بخش مسکن در شهرستان همدان 153 
درصد محقق شده است ادامه داد: اشتغال 
ثبت شده در سامانه رصد در استان غیر 

بخش مســکن 83 درصد معادل 4 هزار 
و 633 نفر با احتســاب بخش اشتغال 8 
هزار و 600 نفر و ســهمیه شهرستان 5 

هزار و 586 شغل بوده است.
مدیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
شهرســتان همدان با اشاره به تسهیالت 

فراگیر و تسهیالت روستایی ادامه داد: در 
بخش تسهیالت فراگیر 52 درصد سهمیه 

پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه در بخش تسهیالت 
فراگیر 73 طرح به بانک ارســال شده و 
19 طرح منتظر بررســی است افزود: 52 

طرح به مبلــغ 30 میلیارد و 600 میلیون 
عقد قرارداد و پرداخت شده است.

حدادی همدانی بــا بیان اینکه در حوزه 
تسهیالت روســتایی 56 درصد سهمیه 
محقق شــده اســت بیان کرد: در بخش 
تسهیالت روستایی یک هزار و 274 طرح 
به بانک ها ارسال شده و یک هزار و 126 

طرح منتظر بررسی هستند.
اغلــب طرح های  اینکه  بیــان  با  وی 
دام  به  تســهیالت روســتایی مربوط 
افزود: قرارداد 113 طرح  سنتی است 
به مبلــغ 38 میلیــارد و 698 میلیون 
در بخش تســهیالت روســتایی عقد 
قرارداد شده و 103 طرح به مبلغ 31 
میلیارد و 179 میلیون تومان پرداخت 

شده است.

صدور 51 گواهینامه 
انطباق صادراتی 
کشمش در همدان
 مدیرکل اســتاندارد اســتان همدان 
گفت: از ابتدای ســال جــاری تاکنون، 
تعداد 51 فقره گواهینامه صادراتی برای 
انواع کشمش در اســتان همدان صادر 

شده است.
محمد مــددی در گفت وگــو با فارس 

اظهار کــرد: در بســیاری از بازارهای 
هدف، کشمش مالیر به لحاظ ترکیبات 
غذایــی مهمی کــه دارد را بــه عنوان 

کشمش برتر در بازار می شناسند. 
وی ادامه داد: در بخش صادرات، عالوه 
بر کاالهایی که تولید آنها در کشــور بر 
اساس مصوبه شــورای عالی استاندارد، 
مشــمول اجــرای مقررات اســتاندارد 
اجباری است، شش قلم خشکبار شامل 
پسته، کشمش، خرما، برگه زردآلو، زیره 
و زعفران نیز مشمول مقررات استاندارد 

اجباری برای صادرات هستند.
مدیرکل استاندارد اســتان همدان ادامه 
داد: گواهینامــه انطباق صادراتی پس از 
کنترل و نمونه برداری و آزمون بر روی 
نمونه های مربوطه صادر می شــود و با 
این اقــدام از خروج کاالهای بی کیفیت 

و نامرغوب جلوگیری می شود.
وی گفت: در این راســتا از ظرفیت های 
شرکت های بازرســی و آزمایشگاه های 
همــکار اســتاندارد کــه بــه تاییــد 
صالحیت ســازمان ملی استاندارد ایران 

رسیده اند، اســتفاده می شود و مطابق با 
دستورالعمل ها برای محموله های منطبق 
با اســتانداردهای مربوطــه، گواهینامه 
انطباق صادر می شــود.مددی افزود: از 
ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد 51 فقره 
انواع کشمش  برای  گواهینامه صادراتی 
در اســتان همدان صادر شده است.وی 
بیان کــرد: صادرات ایــن محصوالت 
به مقصد کشــورهای اوکراین، روسیه، 
عراق، قزاقستان، ارمنســتان، رومانی و 

امارات بوده است.

بیانیه شورای امنیت ملی 
بیانگر وحدت همه جانبه در کشور است

تحقق 56 درصدی پرداخت تسهیالت روستایی در همدان

ادامه تغییر 
مدیران استانداری

■ 3 معاون فرماندار،4 مدیرکل استانداری و مدیرعامل 
شرکت سیاحتی علیصدر تغییر کردند
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»برند کارخانه« علت اختالف قیمت داروها

 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان نظارت این معاونت بر 
داروخانه ها را همواره به صورت مستمر و ادواری دانست.

ایرج خدادادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نظارت های دقیق و جدی معاونت غذا و 
دارو بر داروخانه ها، بیان کرد: مأموران بازرسی با جدیت و سختگیری از هر داروخانه ای 
در سال 4 تا 10 بار بازدید می کنند؛ این بازرسی ها به شکل سرزده بوده و در هر ساعتی 

از روز و حتی شب انجام می شود.
وی بــا تأکید بــر اینکه قیمت دارو در تمامی داروخانه ها به صورت یکســان در اختیار 

بیماران قرار می گیرد، گفت: قیمت دارو در شورای قیمت گذاری تصویب شده و براساس 
آن تصمیم، به عرضه می رســد؛ نکته قابل توجه در اختــالف قیمت داروها، نام و برند 
کارخانه تولیدکننده اســت چرا که قیمت دارو در هر کارخانه در شــورای قیمت گذاری 

متفاوت بوده و از این رو از یک نوع دارو قیمت های متفاوتی وجود دارد.
خدادادی در رابطه با اختالف قیمت درج شــده بر روی دارو با برچسب بسته بندی نیز 
مطرح کرد: هر کارخانه داروسازی تولیدات یکسال خود را در برهه ای از زمان انجام داده 
و بر اســاس شــرایط اقتصادی در آن زمان اقدام به درج قیمت بر روی دارو می کنند اما 
به علت بروز تغییر قیمت هنگام عرضه دارو از کارخانه به داروخانه ها، به ناچار مجبور به 

درج برچسبی با قیمت جدید بر روی دارو خواهیم شد.

وی با تأکید بر اینکه داروهایی که در لیســت بیمه ثبت شده اند، به هیچ عنوان به صورت 
آزاد به فروش نخواهند رسید، اظهار کرد: تمامی داروخانه ها با بیمه ها طرف قرارداد بوده 

و هرگز به صورت آزاد در اختیار بیمار قرار نمی گیرند.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینای همدان بــا بیان اینکه در 
داروخانه ها نیز مانند هر صنف دیگری امکان بروز تخلف و قانون شکنی وجود دارد، 
عنوان کرد: بیماران می توانند هنگام مراجعه به داروخانه و مشاهده تخلفات با شماره 
گیری ســامانه 190 و یا مراجعه به سازمان غذا و دارو اقدام به شکایت کنند؛ سیستم 
نظارتی این سازمان نیز با جدیت اقدام به پیگیری و برخورد قانونی درصورت اثبات 

تخلف می کند.

خبر

نقش بانک ها در تولید و اشتغال 
محسوس تر باشد

 یکی از دغدغه های مســئوالن استان و البته فعاالن اقتصادی نحوه 
ورود بانــک ها به فعالیت های اقتصادی و نقش آفرینی در ســرمایه 
گــذاری و تولید بوده که همواره و در موقعیت های مختلف به نوعی 

مطرح شده است.
انتقاد از عملکرد بانک ها در این زمینه مسبوق به سابقه است و بارها 
شــاهد بودیم که مدیران ارشــد اســتان نگرانی های  خود را در این 

خصوص با حساسیت بیان نموده اند. 
نقدها و حتی بیان اعتراض گونه اســتاندار ســابق همدان خطاب به 
بعضی از بانک ها که عملکرد خوبی در بحث سرمایه گذاری و کمک 
به تولید و اشــتغال نداشتند، بازتاب های خاص خود را در رسانه ها 

داشت.
اخیرا هم مدیر ارشد استان به نوعی همان دغدغه ها را مطرح نموده و 
خواهان نقش آفرینی بیش از پیش بانک ها در فعالیت های اقتصادی 

مولد و توسعه محور شده است.
تجربه ســال های اخیر نشــان می دهد که این دغدغه تقریبا پس از 
رشــد کمی و به بیانی قارچ گونه بانک ها و موسســات مالی شکل 
گرفت؛ چراکه به رغم این گســتردگی و افزایش کمی بانک ها نقش 
آنها در سرمایه گذاری و توسعه واحدهای تولیدی پررنگ تر نشد و در 

مواردی درست برعکس آنچه انتظار می رفت، اتفاق افتاد.
امروز بخش عمده ای از منابع بانکی که به عبارتی سرمایه های مردم 
اســت، هنوز در چرخه اقتصادی و تولید که به معنای واقعی به رشد 

اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار کمک کند، وارد نشده است.
این در حالی اســت که شــرایط و موقعیت استانی مثل همدان که در 
مسیر توســعه با موانع ریز و درشتی مواجه است، ایجاب می کند که 
بانک ها ورود جدی تری به عرصه اقتصاد داشــته باشند و متناسب با 

نیازها و اولویت های استان به توسعه کمک نمایند. 
به هرحال منابع بانکی بخش قابل توجه و تاثیرگذاری در فعالیت های 
توسعه محور اســت که باید به موقع و بدون هیچگونه مانعی به کار 
گرفته شــود. همکاری خوب بانک ها در این زمینه باعث می شود تا 
دغدغه های موجود برطرف شود و چرخ های توسعه در استان با نقش 
آفرینی واقعی و نه صوری بانک ها بهتر از قبل بچرخد و روند توسعه 

استان شتاب بیشتری به خود گیرد.
در مجموع آنچه برای افکار عمومی مهم اســت و البته شرایط کنونی 
اســتان نیز ایجاب می کند، ورود جدی و مسئوالنه بانک ها به عرصه 
تولید و نقش محســوس آنها در این عرصه و کمک به اشتغال و رشد 
اقتصادی است. کمااینکه بعضی از بانک ها این نقش را به خوبی ایفا 

نموده اند.

دانش آموزان همدانی در جشنواره ملی 
سینا درخشیدند

 مدیرکل آموزش و پرورش 
دوره  نخســتین  همدان گفت: 
آموزی  دانش  ملی  جشــنواره 
سینا با درخشش دانش آموزان 

همدان به کار خود پایان داد.
محمد پور داود افزود: آثاری از 
830 مدرســه سراسر کشور به 
دبیرخانه این جشنواره در تهران 
ارسال شــده بود که در نهایت 
دانش آموزان همدان ســه مقام 

اول، دوم و سوم را در رشته های مختلف به دست آوردند.
وی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در این جشنواره، آثار چهار تیم 
دانش آموزی از پژوهش ســرای دانش آموزی دکتر اذکایی ناحیه یک 
همدان در رشته فتومیکروگراف سلول گیاهی، چالش زیست فناوری 

و جامعه شناسی رتبه برتر را به دست آورد.
پورداود عنوان کرد: در این جشــنواره فاطمه یگانه، ســانیا محمدی، 
زینــب بابایی، زهرا یعقوبی و نیلوفر صادقیان همدانی از آموزشــگاه 
دخترانه شهید مطهری رتبه نخست را در رشته فتومیکروگراف سلول 

گیاهی )چالش زیست فناوری( کسب کردند.
وی اضافه کرد: امیرحسام حمیدی نسیم، محمدامین زارعی و کیانوش 
سلیمی نیز از آموزشگاه پسرانه عالمه حلی رتبه دوم را در رشته چالش 

زیست فن آوری به دست آوردند.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان ادامه داد: گروه ســیده نرگس 
موســوی، ســما افالکیان، آیدا محمــودی و فاطمه خســروبیگی 
از آموزشــگاه دخترانــه پرویــن اعتصامی نیز در دو گروه رشــته 
فتومیکروگراف ســلول گیاهی )چالش زیســت فناوری( و جامعه 

شناسی رتبه سوم را کسب کردند.
وی افزود: آشنایی با علوم مختلف دانشگاهی و انتخاب هدفمند رشته 
در دانشــگاه، ایجاد انگیزه برای باال بردن سطح علمی با هدف تولید 
علم و جنبش نرم افزاری، حمایــت از طرح های تحقیقاتی گروه های 
برتــر دانش آموزی برای همکاری و مبــادالت علمی و فنی با مراکز 
پژوهشی، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی و صنعتی و تبیین نقش و 

اهمیت باالی تفکر و پژوهش، از اهداف برگزاری این جشنواره بود.
پورداود اظهار داشت: بیش از پنج هزار دانش آموز از مدارس سراسر 

کشور در این جشنواره شرکت کردند.
نخســتین دوره این جشــنواره در پنج بخش غرفه های نمایشگاهی، 
ســمینار های پژوهشی، مســابقات دانش آموزی، محتوای دیجیتال و 

سخرانی علمی برگزار شد.

1- احتمال انتصاب حمید رضا یاری در اداره کلی خارج از استانداری 
قوت گرفته است. 

گویا قرار بود وی مدیر کل  ســرمایه گذاری استانداری شود که این 
اتفاق در معارفه دیروز رخ نداد. گفتنی است در سوابق  یاری مدیر کل 

تعاون استان نیز دیده می شود.
2- انتصاب بانوان به صرف بانو بودن با انتقاد در اســتان روبرو شده 
اســت. گویا در برخی انتصابات بانوان همخوانی مدرک تحصیلی با 

مدیریتی که به آنان داده شده لحاظ نشده است.
 گفتنی است از زمان استانداری شاهرخی، استان همدان سعی دارد 30 

درصد سهم زنان از مدیریت را محقق کند
3- استاندار به دغدغه مطرح شده در استان مبنی بر ارتقا منابع انسانی 

استان توجه داشته است. 
گویا در انتصابات اخیر  تنها یک مدیر غیر بومی منصوب شده و باقی 

انتصابات با استفاده از سرمایه های انسانی استان بوده است.
 گفتنی است اســتفاده زیاد از سرمایه انســانی یک استان مجاور در 
مدیریت های اســتان باعث نگرانی هایی از قهقرا رفتن منابع انسانی 

استان شده بود.

یک بر هیچ به نفع مجلس برای مردم
مهدی ناصرنژاد »

 ایــن روزها در حالی که موج دوم از ســونامی گرانی ها حیرت 
همــگان را برانگیختــه و به موضوع اول و آخــر بحث محافل عام 
و خاص کشــورمان تبدیل شده است، چشــم مردم به یاری دولت 
و مجلس شــورای اسالمی اســت تا با جدیت و تحکم قانونی در 
مقابل گرانی های خودساخته بایستند و زمینه ثبات اقتصادی را فراهم 

سازند. 
قطعًا ایســتادگی جامعه ایرانــی مقابل جنگ اقتصــادی آمریکا در 
صورتی به یک دژ آهنی تبدیل می شــود که قشــرهای مردم متکی 
بــه عدالت اقتصادی و حاکمیت قانون و اهرم های اجرایی در درون 

جامعه خودمان باشند.
بدون شــک در همین راستا و برای پیشــگیری از امواج خودسرانه 
افزایش قیمت هاست که مجلس شورای اسالمی در نشست دوشنبه 
16 اردیبهشــت ماه جاری با تثبیــت قیمت بنزین روی همان قیمت 
قبلی )لیتری 1000 تومان(، گام مثبتی برای ممانعت از تشدید گران 

کننده گرانی ها در کشور برداشت.
البته جلوگیری قانونی از افزایــش قیمت حامل انرژی در این برهه 
حســاس با تفاهم کامل هیأت دولت و مجلس شــورای اســالمی 
صورت گرفته اســت و این همان تصمیم و حرکت بایسته ای است 
که مردم از دولتمردان و نمایندگان خود در مجلس شــورای اسالمی 

انتظار دارند.
وکالی مردم در مجلس شــورای اســالمی که در چند ماه گذشته به 
شــدت درگیر کم و کیف و تصویب بودجه کشور برای سال 1398 
بوده اند، از مشکالت قشرهای مردم در گرداب اقتصادی خبر دارند و 
قطعًا خوب می دانند کسب و کار مملکت در 99 درصد فعالیت های 
گوناگون تقریبًا تعطیل اســت و ماه های فروردین و اردیبهشــت نیز 
مزید علت می باشــد. در همین ارتباط جمعیت کثیر مســتأجرها در 
جامعه چه برای پرداخت اجاره مســکن و چه اجاره ملک تجاری، 
بیشــترین درآمد و یا از سرمایه اصلی خود را هزینه می کنند و کسبه 
کوچک و نوپا که درآمد چندانی ندارند قربانی ســرمایه داران بزرگ 

می شوند. 
از ســویی نیــز چــون بیشــترین درآمــد قشــرهای ضعیــف جامعــه 
ــه، اقســاط بانکــی، قبــوض آب و بــرق و گاز  خــرج اجــاره ماهان
ــت در  ــر بی اهمی ــه ظاه ــارج ب ــرده مخ ــن خ ــن و همچنی و تلف
ــه  ــردم ب ــات م ــد طبق ــدرت خری ــود، ق ــای اداری می ش مراجعه ه
ــری در  ــود ویرانگ ــل رک ــن دلی ــه همی ــه و ب ــش یافت ــدت کاه ش

ــم اســت. فضــای اقتصــادی حاک
در چنین شرایطی اســت که هر گونه افزایش جدید در قیمت ها به 
گرده مردم بیشتر فشار می آورد و چه بسا به نارضایتی و واکنش های 

منفی مردم در سایر حوزه های اجتماعی بیانجامد.
گرانی تدریجی و دائمی قیمت ها آنچنان به بیخ و ریشــه هر کاالی 
ضروری و به ظاهر غیرضرور رخنه کرده اســت که در خیلی موارد 
شــتاب افزایش قیمت نزد کاالهای کم مصرف چند برابر افزایش ها 
در حوزه کاالهای پرمصرف می باشــد و همین رویه بیشتر موجب 
حیرت و سردرگمی مردم است که دلیل گرانی چند برابری اجناسی 
کــه هیچ ربطی به واردات مواد اولیه و خروج ارز و تحریم ها ندارد، 
چه می تواند باشد؟! غافل از اینکه هیچ دلیل خاصی نیست و ساختار 
اقتصــادی هر جامعه مجموعه و زنجیــره ای از حلقه های کوچک و 
بزرگ اســت و قطعًا اگر در جایی قیمت میخ باال برود، متعاقب آن 

تخته هم گران خواهد شد!
اما معنای ســخن این نیست که چون افزایش قیمت در جامعه جنبه 
تســری دارد، بنابراین از دســت دولت و مجلس هم کاری ساخته 
نیست و دامنه نفوذ این )نم( باید در جایی و به خودی خود متوقف 

شود!
حداقــل وظیفــه دولتمــردان و مجلســیان ایــن اســت کــه بــا جدیت 
و قاطعیــت ومانــع افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی و پرمصــرف 
ــرات  ــتیکی و تأثی ــات لجس ــی و امکان ــزار قانون ــا اب ــند و ب باش
دولتــی کــه در اختیــار دارنــد، کنتــرل واقعــی قیمت هــا را نیــز در 
دســت بگیرنــد و در عیــن حــال مراقــب باشــند جایــگاه قانونــی 
ــا  ــد، ب ــان واگــذار کرده ان ــه آن ــردم ب ــون و م ــه قان ــی ک و اختیارات

نشــان دادن ضعــف از خــود خدشــه دار نشــود!

  ادامه تغییرات در بدنه مدیران اســتانداری 
همدان روز گذشــته رقم خــورد و 3 معاون 
فرمانــدار و 4 مدیر کل اســتانداری و مدیر 
عامل شرکت سیاحتی علیصدر تودیع و معارفه 

شدند.
 در بین این تغییرات نام مدیر شرکت سیاحتی 
علیصدر هم دیده می شــود. حمید رضا یاری 
مدیر عامل سابق شرکت سیاحتی علیصدر که 
قرار بود مدیر کل ســرمایه گذاری استانداری 
شود گویا جای خود به درویشی از شهرداری 
همدان داده اســت و قرار اســت از یاری در 

پست های مدیریتی استفاده شود.
اســتاندار همدان روز گذشته در آیین معارفه 
این مدیران گفت: تغییر و تحول در ســاختار 
استانداری و منفک شدن ســازمان مدیریت 
زمینــه بــه وجود آمــدن یــک معاونت در 

استانداری همدان را فراهم کرد.
سید سعید شاهرخی افزود: بنابراین استانداری 
همدان از سه معاونت به چهار معاونت ارتقا 
یافته و معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی 

تشکیل شد.
وی بــا بیان اینکــه وجود ایــن معاونت در 
راستای اولویت قرار گرفتن معیشت، اقتصاد 
و اشتغال است، گفت: این امر یک نیاز جدی 
بود بنابراین با توجه به شایستگی، توانمندی 
و آشــنایی به کار، »سید محمد میر صفدری« 

برای تصدی این پست انتخاب شد.
اســتاندار همدان اضافه کرد: در همین ارتباط 
»عبــدا... امیری« که پیش از این سرپرســتی 
پدافند غیرعامل را بر عهده داشــت به سمت 

مدیرکل اداری مالی استانداری انتخاب شد.
شــاهرخی از مدیرکل جدیــد اداری و مالی 
اســتانداری همدان خواست نسبت به حقوق 
و مزایا و رفاهیــات همکاران توجه ویژه ای 

داشته باشد.
وی همچنین »اسدا... عباس زاده« را به عنوان 
مدیرکل حراست اســتانداری معرفی کرد و 
گفت: این شخصیت از فهم و درک اجتماعی 
باالیــی برخوردار بوده و چهــره فرهیخته و 

فرهنگی است.
استاندار همدان اضافه کرد: با توجه به اهمیت 
تقویت حوزه امنیتی »مهدی اخوان« که پیشتر 

در معاونت امور اجتماعی فعال بود به عنوان 
معاون مدیــرکل امنیتی انتظامی اســتانداری 

منصوب شد.
شــاهرخی ادامه داد: حوزه امنیتی انتظامی از 
بخش های حساس اســت که باید نسبت به 
پیگیری مسایل شورای تامین و مصوبات این 

شورا تالش کند.
وی ادامــه داد: بــا توجه به اینکــه توجه به 
جوانان و بانوان از اولویت های دولت است، 
»مینو نیکبخــت« و »فاطمه قربانی« به ترتیب 
به عنوان معاون برنامه ریزی فرمانداری های 

شهرستان بهار و فامنین معرفی شدند.

ادامــه داد: »معصومه  اســتاندار همــدان 
باقــری« به عنــوان اولین معــاون زن در 
فرمانداری بهار منصوب شــده بود که هم 
اینــک از توان این بانــو در معاونت امور 
اســتانداری  اجتماعی  امور  های  آســیب 

شود. می  گرفته  بهره 
شــاهرخی اضافه کــرد: »حمیدرضا یاری« 
نیز  مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصدر 
جــای خود را به »مجید درویشــی« معاون 
سابق اداری مالی شــهرداری همدان داد و 
قرار اســت از یاری در پست های مدیریتی 

استفاده شود.

 با تاســی از سیاست های دولت تدبیر و 
امید مصمم هســتیم فارغ از نگاه های حزبی 
و سیاسی انتخابات پیش روی مجلس شورای 
اسالمی را با ویژگی هایی همچون بی طرفانه، 
ســالم، قانونمند و با مشــارکت حداکثری 

برگزار کنیم.
استاندار همدان در آیین معرفی اعضای ستاد 
انتخابات استان همدان، از مجریان انتخابات 
پیش روی مجلس شورای اسالمی خواست 
زمینه حضور و مشارکت حداکثری مردم در 

انتخابات را فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، ســید سعید شاهرخی ادامه 
داد: در انتخابــات ارکانی مالک عمل، رفتار 
و جهت گیری ها هســتند کــه یکی از آنها 

مشارکت حداکثری مردم است.
وی اضافه کــرد: نظام مردم ســاالری دینی 
بر پایه مشــارکت جامعه بنیان نهاده شــده و 

خواســته و ناخواســته در داخل و خارج از 
کشور نگاه ها به صندوق های رای است.

استاندار همدان افزود: مقبولیت از نظام را نیز 
در صندوق های رای معرفی کرده ایم بنابراین 
میزان حضور مردم در انتخابات حایز اهمیت 
است و در این راســتا باید اولین اصل مورد 
توجه زمینه ســازی برای حضور حداکثری 

مردم باشد.
شاهرخی یکی دیگر از ارکان انتخابات را 
قانونمنــدی عنوان کرد و گفت: انتخابات 
دارای الزاماتی است که مجریان و ناظران 
بایــد آن را مالک عملشــان قرار دهند و 
هیچ کســی حق نــدارد ســلیقه خود را 

کند. اعمال 
وی بیان کرد: سالمت انتخابات و صیانت از 
آرای مــردم باید به گونه ای باشــد که مردم 
اعتماد داشــته باشــند و بداننــد از رای آنها 

صیانت می شــود و در این صورت شــاهد 
افزایش مشارکت خواهیم بود.

استاندار همدان بر رقابتی بودن انتخابات نیز 
تاکید کرد و گفت: باید شــرایط نقش آفرینی 
همه ســلیقه ها، گروه ها، احــزاب و زمینه 
مشــارکت حداکثری در انتخابات با رعایت 

چارچوب قوانین فراهم شود.
وی از اعضای ســتاد انتخابات خواست هر 
ماه سه جلسه برگزار کرده و با نزدیک شدن 
به انتخابات این نشســت ها هفتگی شود تا 
هماهنگی الزم بین تمامــی ارکان انتخابات 

فراهم باشد.
در ادامــه با حکم اســتاندار همــدان رییس 
و اعضای ســتاد انتخابــات یازدهمین دوره 
استان  انتخابات مجلس شــورای اســالمی 

همدان منصوب شدند.
در این آیین رییس و اعضای ســتاد انتخابات 

یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی استان همدان معرفی و بر این اساس 
»مصطفی آزادبخت« معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار همدان به عنوان رییس و 

»ابوالقاسم الماسی« دبیر ستاد شدند.
همچنین محمدعلی محمــدی رییس کمیته 
امنیت، محمود علیپور مدیرکل ثبت احوال به 
عنوان دیگر عضو ستاد انتخابات، محمدحسن 
میرزایــی به عنــوان رییس کمیتــه فناوری 
اطالعات، سیدمحمدرضا میرصفدری رییس 
کمیته مالی و پشتیبانی، اســدا... عباس زاده 
رییس کمیته حراست و استعالمات، احسان 
شــهابی رییس کمیته امور حقوقی و اسدا... 
ربانی مهر به عنوان رییس کمیته اطالع رسانی 

منصوب شدند.
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 

اسالمی 2 اسفند امسال برگزار می شود.

 معاون سیاســی امنیتی اســتاندار همدان 
بــر نا امن ســازی محیط های اطــراف مراکز 
آموزشیهمدان برای معتادان تاکید کرد و گفت: 
معتادان باید از اطراف فضاهای آموزشی استان 

همدان دور شوند.
به گزارش مهر، مصطفی آزادبخت در شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با 
بیان اینکه مســئله امروز ما بیانیه شورای عالی 
امنیت ملی است، گفت: این بیانیه در رابطه با 
عهدشــکنی آمریکا و زیاده خواهی اروپایی ها 

است.
وی با بیان اینکه سیاست های کالن جمهوری 
اسالمی مورد رضایت اســتکبار نیست و هر 
روز به بهانه ای به دنبال ایجاد محدودیت ها و 
محرومیت برای مردم است، گفت: با دیپلماسی 
هوشمندانه و وحدت و انسجام موجود بیانیه 
شورای عالی امنیت ملی جواب قاطع و انقالبی 

به عهد شکنی و فرصت سوزی ها داد.
آزادبخت با بیان اینکه مردم همچون همیشه با 
پشتیبانی؛ حمایت خود را اعالم کردند، گفت: 
مردم همواره پشتیبان نظام هستند که این اقدام 

شایسته تقدیر است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه 
به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اشاره 
کرد و با بیان اینکه این شورا از انسجام خوبی 
برخوردار اســت و همه دستگاه ها در آن نقش 
دارنــد و امور با جدیــت و قاطعیت مدیریت 
می شود، اظهار داشت: گزارش ها خوب بود اما 

باید انسجام را جدی تر بگیریم.
وی با بیان اینکه همه کمیته ها و سمن ها و حتی 
اصحاب رســانه پای کار هستند، گفت: دنبال 
دشــمن به دنبال آن است ملت ایران را ناتوان 
و مضمحل کند و باید رســانه ها نسبت به این 

موضوع هوشیار باشند.
آزادبخــت با بیان اینکه شــاید برخــی افراد 
سودجو نیز در این زمینه نقش ایفا کنند، گفت: 
مواد مخدر حوزه ای است که دشمن به واسطه 

آن قصد دارد کشور را زمین گیر کند.
مصرف مخدر »گل« در حال شیوع است

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره 
به گــزارش کمیته ها و بیان اینکــه باید نقاط 
ضعف اعالم شــود بر به روز بودن اطالعات 

تاکیــد کرد و گفت: متأســفانه مصرف مخدر 
»گل« در حال شیوع است و باید خانواده ها را 
در این زمینه آگاه کرد و به صورت حرفه ای در 

این خصوص وارد عمل شد.
وی با تاکید بر برنامه ریزی برای پیشــگیری؛ 
راه انــدازی یک ســایت در فضای مجازی را 
الزم دانســت و با بیان اینکه برنامه ها باید در 
شهرســتان ها هم لحاظ شــود و ارزیابی الزم 
صورت گیرد، گفت: باید فعالیت ها را بیشــتر 

کرد.
آزادبخــت بابیــان اینکه در حــوزه فرهنگی 
و پیشــگیری ضمن اســتفاده از سمن ها باید 
اجتماعی کردن امور را نیز مدنظر داشــت چرا 
که این موضوع اثرگذاری بیشتری دارد، گفت: 
اگر مردم وارد شوند و همکاری کنند موفقیت 
بیشــتر خواهد بــود. معاون سیاســی امنیتی 
اســتاندار همدان بر نا امن سازی محیط های 
اطراف مراکز آموزشــی برای معتــادان تاکید 
کرد و گفــت: معتادان باید از اطراف فضاهای 

آموزشی استان همدان دور شوند.
آزادبخت با بیان اینکــه هرچه مراکز ماده 15 

تقویت شوند اثرگذاری اقدامات بیشتر خواهد 
بود، گفت: البته نباید از مراکز ماده 16 نیز غافل 

شد.
وی یادآور شــد: ارائه آموزش های همگانی به 
دانشــجویان و دانش آموزان در راستای آگاه 
ســازی آنان مورد تاکید کــرد و کمیته ها باید 
نظارت بیشتری بر زیرمجموعه ها داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان نیز بیان 
کرد: اگر به مقابله با آســیب های اجتماعی با 
رویکرد اجتماعی ســازی نگاه نکنیم طی چند 
ســال آینده امکان برخــورد حکومتی در این 
خصوص نخواهــد بــود و نمی توانیم نتیجه 

بگیریم.
حجت االســالم علی دشتکی با تأکید بر اینکه 
باید در عمل به اجتماعی ســازی آســیب های 
اجتماعی بپردازیم افــزود: باید مراکز ماده 15 
را به منظور مبارزه با مواد مخدر تقویت کنیم؛ 
هرچه نظارت عمومی بیشتر باشد بازگشت به 

اعتیاد کمتر است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز 
تصریح کرد: 146 مرکز درمان ســوء مصرف 
مواد مخدر اســتان به مددجویان خدمات ارائه 
می کنند که 85 مرکز در شهرستان همدان فعال 

است.
ابراهیم جلیلی با اشاره به برنامه های سال 98، 
گفت: رتبه بندی مراکز و تشدید بازدید از مراکز 

از برنامه ها در سال جاری است.

ادامه تغییر مديران استانداری
■ 3 معاون فرماندار، 4 مدیرکل استانداری و مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر تغییر کردند

اعضای ستاد انتخابات همدان معرفی شدند

انتخابات را فارغ از نگاه های حزبی برگزار می کنیم

معاون استاندار همدان:

محیط های اطراف مراکز آموزشی همدان 
برای معتادان ناامن شود
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تخصیص اعتبارات ملی برای ساخت مجتمع های 
آبرسانی روستاهای مالیر

 نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: مشــکالت اعتبــاری 
مجتمع هــای آبرســانی روســتایی تــک روســتاهای شهرســتان در نشســتی بــا 
حضــور نماینــدگان مالیــر، جانبــاز، معــاون وزیــر نیــرو و مدیرعامــل شــرکت مــادر 
تخصصــی آب و فاضــالب کشــور و مدیــران اســتانی و شهرســتانی آبفــای شــهری 

و روســتایی بررســی شــد.
ــد  ــرر ش ــت مق ــن نشس ــزود: در ای ــنا، اف ــا ایس ــو ب ــت و گ ــی در گف ــد کاظم محم

ــد کالن  ــاملو، س ــین آبادش ــانی حس ــای آبرس ــع ه ــی مجتم ــات اجرای ــال عملی امس
ــار  ــاز شــود و اعتب ــاد آغ ــم آب ــد و کری ــا 30 روســتای تحــت پوشــش، ینگــی کن ب
مشــخص ملــی از محــل صنــدوق توســعه ملــی و اعتبــارات داخلــی شــرکت آبفــای 

ــه شــد. ــن مجتمــع هــا در نظــر گرفت ــرای ای کشــوری ب
وی اظهارکرد: حل مشکالت آبرسانی روستاهای توچغاز، حرم آباد، پیرمیشان و داویجان 
از دیگر مصوبات این نشســت بود که مقرر شــد از محل تک روستایی، کمک هایی در 

حوزه خط انتقال و لوله گذاری و حفاری چاه آب آنها اختصاص یابد.
ــاد  ــی آب ــل و عل ــج خلی ــتاهای کوس ــکالت آب روس ــه مش ــان اینک ــا بی ــی ب کاظم
دمــق بــه صــورت ویــژه بررســی شــد، ادامــه داد: در ایــن جلســه پــس از انعــکاس 

مشــکالت موجــود، تصمیمــات مقتضــی اتخــاذ و بــا تخصیــص اعتبــار الزم، 
ــد. ــالغ ش ــتان اب ــتان و شهرس ــران اس ــه مدی ــتورات ب دس

نماینــده مــردم مالیــر درخانــه ملــت در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تأکیــد 
ــهیالت  ــه تس ــزوم ارائ ــور و ل ــطح کش ــد در س ــق تولی ــع رون ــع موان ــزوم رف ــر ل ب
ــق  ــدن رون ــی ش ــی اجرای ــع اصل ــت: مان ــدگان، گف ــه تولیدکنن ــب و ارزان ب مناس

ــتند. ــا هس ــد، بانک ه تولی
ــد چــون  ــد تولی ــه رون ــر ب ــتان مالی ــه بازگشــت برخــی کارخانجــات شهرس وی ب
ــای  ــدد واحده ــه کار مج ــاز ب ــا آغ ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــاژی اش ــن آلی ذوب آه

ــتیم. ــادی هس ــق اقتص ــتغالزایی و رون ــاهد اش ــی، ش ــدی و صنعت تولی

پیشرفت 80 درصدی مرکز ماده 16
 در نهاوند

 راه اندازی مرکز ماده 16 در نهاوند آغاز شــده و 80 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد.

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه 
سال گذشته هشت جلسه با 55 مصوبه برگزار شد اظهار کرد: 90 درصد 
مصوبات اجرایی شــده و 10 درصد مصوبات نیز در حال اجراست.به 
گزارش فارس ، سیدرسول حسینی شــورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر همدان مهمترین مصوبات این شورا اشاره کرد و گفت: پاکسازی 
مستمر مناطق آلوده به مواد مخدر، ناامن سازی محیط های اطراف مراکز 

آموزشی و جمع آوری معتادان متجاهر از جمله مصوبات بوده است.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخــدر همدان بیان کرد: تعمیر 
و بازســازی سوله های مرکز ماده 16 رســالت و افزایش ظرفیت مرکز 
نگهداری معتادان متجاهر استان با مدیریت سپاه استان نیز جزو تصمیمات 
شورا بود.وی با بیان اینکه در خصوص افزایش ظرفیت مراکز نگهداری 
معتادان متجاهر سهمیه 4 هزار نفری برای 10 استان پیش بینی شده بود 
که همدان نیز یکی از این استان هاست افزود: راه اندازی یک مرکز ماده 
16 در نهاوند آغاز شــده و 80 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است.
حسینی بازدید مســتمر از مراکز اقامتی میان مدت را از دیگر مصوبات 
سال گذشته برشمرد و تصریح کرد: جمع بندی و ارزیابی طرح کشوری 
کرامت در مالیر، برگزاری کارگاه های آموزشی و آموزش رایگان فنی و 
حرفه ای به بهبودیافتگان و افراد تحت تکفل آنها به صورت رایگان نیز 
جزو مصوبات شورا بوده است.مدیرکل بهزیستی همدان نیز خاطرنشان 
کرد: ســهمیه 115 نفری در طرح جمع آوری معتادان برای بهزیســتی 
تعریف شده بود و هماهنگی بین کمیته ها در این خصوص عالی بود و 
400 نفر معتاد جمع آوری شد.حمیدرضا الوند با بیان اینکه باید تدبیری 
در خصوص افزایش پذیرش در مراکز ماده 16 اندیشــیده شود یادآور 
شــد: مراکز ماده 16 ظرفیت 100 نفری داشت و ظرفیت آن را دو باربر 

کردیم اما ظرفیت اسمی اعتبارات همان 100 نفر است.
وی با بیان اینکه اکنون 260 نفــر در این مراکز پذیرش کرده ایم اظهار 
کرد: اگر بر این روال پیش رویم 800 میلیون تومان کسر اعتبار خواهیم 

داشت؛ سال گذشته 300 میلیون تومان کسری اعتبار داشتیم.

پیشرفت کشور با روحیه انقالبی 
محقق می شود

 امام جمعه بهار گفت: رمضان ماه رحمت و مغفرت الهی و ماه تقوا 
است و در این ماه تمام درب های رحمت گشوده شده و بهترین عمل 
در این ماه گناه نکردن اســت.حجت االسالم و المسلمین حاتم نیا در 
خطبــه های نماز ادامه داد: مســئوالن در روزهای اخیر در مورد برجام 
اقدامات خوبی انجام داده اند و آمریکا و متحدانش باید بدانند که تحریم 
دشمنان هیچ اثری بر ایران اسالمی نخواهد داشت و ملت یکپارچه در 
برابر دشمنان خواهند ایستاد و از دستاوردهای نظام پاسداری و حمایت 
خواهند کرد. وی ادامه داد: اربده کشــی ترامپ کار را به جایی نخواهد 
رساند و هر کس به آمریکا اعتماد کند می بازد و آمریکا که رسوای عالم 
شده، می خواهد تمام اصول، دین و عزت ما را بگیرد ما را بعنوان نوکر 
خود بپذیرد که باید با بصیرت و گوش به فرمان ولی فقیه با آنان با اقتدار 
مقابله کنیم و امروز آمریکا بدنبال اختالفات داخلی است که باید با اتحاد 

در مقابل آنان ایستادگی کنیم.

افزایش 2 برابری سطح زیر کشت کلزا 
در اسداباد

 مدیر جهاد کشاورزی اســدآباد از افزایش 2 برابری امسال سطح 
زیر کشــت کلزا در اراضی کشــاورزی این شهرستان نسبت به سال 

گذشته خبر داد.
سقراط بیرنگ در گفت و گو با ایسنا، سطح زیرکشت سال گذشته کلزا 
در این شهرســتان را 600 هکتار برشمرد و اظهار کرد:در سال جاری 
این میزان سطح زیر کشت کلزا در اراضی کشاورزی این شهرستان به 
1185 هکتار افزایش یافته که از این میزان ســطح ،برداشت 4 هزار و 

150 تن کلزا پیش بینی می شد.
وی افزود:متاســفانه بر اثر سیل و رانش و سرمازدگی سطح زیرکشت 

کلزا امسال به میزان 750 هکتار دچار خسارت شده است.
وی خاطر نشان کرد:با توجه به خسارت 750 هکتاری اراضی کلزای 
شهرستان میزان برداشت کلزای امســال 3 هزار و400 تن پیش بینی 
شــده است.بیرنگ با اشــاره به اینکه بر اثر بارندگی ها میزان تولید و 
میانگین عملکرد تولید در واحد سطح نسبت به سال گذشته بیشتر بوده 
،تصریح کرد:امسال 3.5 تن به ازاء هر هکتار کلزا تولید شده در حالی 

که سال گذشته هر هکتار 3 تن تولید کلزا داشته است.

توزیع 500 سبد کاال برای نیازمندان 
کبودراهنگی در ماه مبارک رمضان 

 کبودراهنگ - خبرنگار همدان پیام: از محل نیات واقف خیراندیش 
مرحوم امیرنظام 500 بسته سبد کاال به نیازمندان شهرستان کبودراهنگ 

توزیع می شود.
رئیس اوقاف و امور خیریه شهرســتان کبودراهنگ با بیان این مطلب 
افزود: از دیگر نیات واقف خیراندیش مرحوم امیرنظام به 200 نفر از 
ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی و داراالیتام 
کارت هدیــه ای به مبلغ هر یک 150 هــزار تومان از محل نیات این 

واقف پرداخت خواهد شد.
احمــد زارعی ادامــه داد: در ماه مبارک رمضان 7 امامزاده شــاخص 
در این شهرســتان از جمله امامزاده زید )ع(، امامزاده ها ذوالفقار)ع(، 
امزاده جعفر)ع( امامزاده عبداله )ع(، امامزاده راهب، امامزاده احمد)ع( 
و امامزاده الحســن )ع( برای پذیرایــی از مردم در طرح ضیافت الهی 
آماده شده اند و محافل انس با قرآن کریم، ترتیل خوانی و خبرخوانی 
نیز از جمله برنامه هایی هســتند که در بقاع متبرکه در این شهرستان 
برگزار می شــود.وی خاطرنشان کرد: مراسم افطاری ساده در چندین 
شــب از شب های ماه مبارک رمضان و مراســم نماز جماعت نیز در 
بقاع این شهرســتان دایر اســت و اجرای ویژه برنامه های مذهبی در 
امامزاده ذوالفقار )ع( کبودراهنگ به عنوان بقعه متبرکه شاخص در این 

شهرستان از دیگر برنامه ها می باشد.
زارعی به فعالیت 5 مبلغ بومی در این شهرســتان اشاره کرد و افزود: 
مبلغان با حضور در حرم مطهر امامزادگان به بیان مســائل اعتقادی و 

احکام و مشاوره مذهبی و فعالیت های فرهنگی می پردازند.
وی در پایان عنوان کرد: مراســم احکام 300 نفر از نیازمندان شــهر 
کبودراهنــگ همزمان با 15 مــاه رمضان )روز والدت امام حســن 
مجتبی)ع( از محل نیات مرحوم امیرنظان و همچنین مراسم افطار دهی 
اهالی روستای طاســران از محل نیات واقف خیراندیش علی محمد 

حدادی همزمان با شب 21 ماه مبارک رمضان انجام می شود.

آگهی فراخوان داوطلبین عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه های صنفی
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند - اتحادیه نانوایان

نقی کاکاوند- رئیس هیأت اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت 
مدیره و بازرس اتحادیه نانوایان شهرستان نهاوند برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت 
در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به 
عمل می آید از روز یکشنبه مورخ 98/2/22 لغایت روز چهارشنبه مورخه 98/3/8 به مدت 
i )قسمت  r a n i a n a s n a f .i r 15 روز کاری )بدون احتساب ایام تعطیل( با مراجعه به سامانه 
ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی در صفحه اول سامانه( نسبت به ثبت نام 
و اخذ کد رهگیری اقدام سپس شخصا با در دست داشتن مدارک ذیل و کد رهگیری اخذ 
شده به هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در میدان امام اداره صنعت 

معدن و تجارت شهرستان نهاوند مراجعه  و ثبت نام نمایند.
شرایط داوطلبین 

1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس
4( نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر )در این خصوص استعالم 

مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.
5( عدم اشتهار به فساد 

6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره 
اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش(.

7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار 
آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و 

یا اجاره نداده ، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1- دو قطعه عکس 4×3 جدید 

2- یک برگ تصویر پروانه کسب همراه اصل آن
3- یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه همراه اصل آن

4- یک برگ تصویرکارت ملی همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال( به همراه اصل آن

6- یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره می 
باشند. 

تاریخ انتشار: 98/2/22 
نوبت اول

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن های 
حمايت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان های استان همدان

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

دستور جلسه:
1-برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس

2- سایر موضوعات مطروحه
محل های برگزاری مجمع عمومی در شهرستان ها:

همدان: بلوار 15 فروردین سازمان صنعت معدن تجارت استان همدان
مالیر: میدان قائم بلوار فاطمیه اداره صنعت معدن تجارت شهرستان مالیر

نهاوند: بلوار ولیعصر اداره صنعت معدن تجارت شهرستان نهاوند
تویسرکان: میدان فرشید اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تویسرکان

کبودرآهنــگ: ابتــدای خیابــان مــدرس نبــش نگارســتان 2 اتــاق اصناف 
ــتان بهار شهرس

اســدآباد: میــدان دانشــگاه بلــوار چهاربــاغ اداره صنعــت معــدن تجــارت 
ــدآباد شهرستان اس

بهــار: بلــوار آیــت اهلل بهــاری کوچــه ســما اداره صنعــت معــدن تجــارت 
شهرســتان بهــار

رزن: میدان شهدا اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رزن
فامنین: خیابان شریعتی شهرداری فامنین

بدینوسیله از کلیه اعضا مجمع عمومی انجمن ها  دعوت می شود تا در جلسه ای که در ساعت 1۰ روز پنج شنبه مورخ 
1398/۰3/3۰  تشکیل می گردد حضور یابند. 

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان

اداره کل نوسازی مدارس استان همدان در نظر دارد پروژه های ذیل را طبق فهارس بهاء تأسیسات مکانیکی، ابنیه و تأسیسات برقی سال 1 398 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
S( به مناقصه عمومی بگذارد، که شرکت کنندگان الزم است دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه و تأسیسات باشند. E T A D I R A N .I R دولت )

1-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مطابق مبلغ ذکر شده فوق، به صورت ضمانتنامه بانکی )که بایستی ضمانتنامه ارائه شده و پیشنهاد قیمت حداقل 3 ماه از تاریخ ارائه، اعتبار 
داشته باشد( و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 2173۰656۰7۰۰5 نزد بانک ملی شعبه مهدیه می باشد.

2-مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/2/23 از ساعت 12:۰۰ لغایت 98/2/26 تا ساعت 12:۰۰ خواهد بود.
3-مهلت ارائه )بارگذاری( پاکت ها: از تاریخ 98/2/27 از ساعت 8:۰۰ لغایت 98/3/5 تا ساعت 14:۰۰ خواهد بود.

4-محل تسلیم پاکت الف )صرفاً پاکت الف حاوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا فیش واریزی( دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان همدان 
5- تاریخ بازگشایی پاکت ها: روز یکشنبه مورخ 98/3/7 رأس ساعت 8:3۰ صبح در محل دفتر مدیر کل خواهد بود.

6-نشانی دستگاه مناقصه گزار: همدان، سی متری شکریه، 18 متری توحید، کوچه دوم، واحد امور قراردادها

محل تأمین اعتبار تضمین)ريال( برآورد )ريال(عنوان پروژه/ شماره ستادرديف 
سررسید اوراق 

مدت )ماه(قرارداد 

احداث مدرسه برکت صدیقه 1
کبری تویسرکان )تجدید مناقصه(

(2۰98۰۰۰275۰۰۰۰23(

12سرجمع بنیاد برکت 25/97۰/483/2381/299/۰۰۰/۰۰۰

تکمیل مجتمع آموزشی تربیتی گنجنامه 2
)تجدید مناقصه( )2۰98۰۰۰275۰۰۰۰24(

8فهرست بهایی ملی 18/۰15/۰34/3119۰1/۰۰۰/۰۰۰1399/2

استاندارد سازی سیستم گرمایشی 3
مدارس شمال استان همدان 

)2۰98۰۰۰275۰۰۰۰25(

3فهرست بهاییملی گرمایشی- نقدی 12/487/716/688625/۰۰۰/۰۰۰

استانداردسازی سیستم گرمایشی 4
مدارس جنوب استان همدان 

(2۰98۰۰۰275۰۰۰۰26(

3فهرست بهاییملی گرمایشی- نقدی11/952/6۰2/873598/۰۰۰/۰۰۰

دیوارکشی و تکمیل کارگاه آینده سازان 5
شهرستان مالیر )2۰98۰۰۰275۰۰۰۰27)

ملی سررسید 6/852/221/6۰2343/۰۰۰/۰۰۰
1399/7/21

6فهرست بهایی

)م الف 232(

کارت دانشجویی سیده معصومه حسینی فرزند سید عباس به 
شماره ملی ۰311887864 رشته ارتباط تصویری )گرافیک(  
دانشگاه بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9612856۰11مفقود 

گردیده و از درجه عتبار ساقط می باشد.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زير  مراجعه نمايید

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

 نیر احمــدی- خبرنگار همــدان پیام: به 
دلیل قرار گرفتن آستان مقدس امامزاده عبدا...

)ع( همــدان در وســط میدانی بــه این نام و 
درخواست های مردمی در راستای ایجاد مسیر 
دسترسی ایمن به این مکان مقدس با توجه به 
حضور گسترده مردم در این مکان شریف در 

تمامی ایام طول سال همواره مطرح بود.
در همین راستا و با توجه به عنایت سید سعید 
شــاهرخی اســتاندار همدان به بقاع متبرکه و 
آستان مقدس امامزادگان و همچنین توجه وی 
به اجرای نظریات مردمی در راســتای رعایت 
حقوق شــهروندی از اواخر ســال 1397 در 
چندین جلســه با حضور استاندار و معاونین 
استانداری ، شــهردار همدان ، رئیس سازمان 
برنامــه و بودجــه ، هیأت امنای این آســتان 
مقدس ، مدیرکل اوقاف استان و رئیس اوقاف 
شهرســتان در خصوص اجرای طرح زیرگذر 
آستان مقدس امامزاده عبدا...)ع( همدان طرح 

ریزی گردید.
بطوریکــه کار مطالعاتی این طرح با دســتور 
مســتقیم اســتاندار همدان هم اکنون در حال 
انجام است و چندین طرح در این راستا آماده 
اجرا گردیده و ان شــاء ا... در روزهای آینده 

شاهد اجرای این پروژه خواهیم بود .
■ مرور بر جلسات برگزار شده در راستای 
اجرای این طرح با حضور استاندار همدان :

1- در راستای اجرای این طرح نخستین جلسه 
پیگیری با حضور سیدسعید شاهرخی استاندار 
همدان ، شهردار همدان ، ائمه جمعه شهرهای 
اسدآباد و رزن ، مدیرکل اوقاف استان ، رئیس 
اوقاف شهرستان و هیأت امنای امام زاده عبدا... 

)ع( در مورخه 27 اســفند 97برگزار گردید و 
در فضایی معنوی در آستانه سال نو این مکان 
شــریف غبارروبی شــد و پس از این مراسم 
اســتاندار همدان قسمت هایی از مجموعه این 
امامزاده واجب التعظیم را به همراه شــهردار 
بازدید کردند و برای خدمت رسانی شایسته تر 
به زائرین این امام زاده و توســعه آن و اجرای 
طرح زیر گــذر در این مــکان تصمیماتی با 

حضور استاندار اتخاذ شد. 
2- در دومین جلسه شــاهد حضور استاندار 
همدان و پیگیری جدی وی در ایام خجســته 
نیمه شــعبان در این مکان مقــدس بودیم که 
خود شاهدی بر توجه جدی استاندار همدان 

به رعایت نظرات شهروندان و دفاع از حقوق 
مردم می باشــد که البته این پیگیری در تمامی 
دوران حضور شــاهرخی در ســطح اســتان 
مســبوق به سابقه است و نشــانه ای از توجه 
اســتاندار همدان به رعایت نظرات شهروندان 

همدانی است .
3- در ســومین جلســه که در محــل دفتر 
استاندار همدان با حضور با حضور استاندار 
همدان ، شــهردار همدان ؛ مدیران کل حوزه 
اســتاندار و روابط عمومی و امور بین الملل 
اســتانداری همدان ، رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان ، مدیــرکل اوقاف و 
امور خیریه اســتان ، رئیس اوقاف شهرستان 

و هیــأت امنای امام زاده عبدا...)ع( در تاریخ 
17 اردیبهشت 98 برگزار شد مسیرهای پیش 
بینی شــده در طرح زیرگذر امامزاده عبدا...
)ع(با هدف دسترسی آسان مردم به امامزاده، 
کاهــش ترافیک و اجرای بهتــر برنامه های 
فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
شاهرخی خواستار انجام اقدامات الزم جهت 
اجرای این طرح در حداقل زمان ممکن شد.

در پایان به این نکته باید اشــاره کرد که بدون 
شک اگر عزم راسخ اســتاندار همدان در این 
زمینه را شــاهد نبودیم اجرای این طرح که از 
خواسته های عموم شهروندان همدانی بود به 

نتیجه نمی رسید.

حمایت و پیگیری  شاهرخی از پروژه های عمرانی:

اهتمام استاندار 
در اجرای زيرگذر امامزاده عبدا...

گزارش ویژه
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خبرپا

سخنگوی اتحادیه اروپا مطرح کرد
دلیل رد ضرب االجل ایران 

از سوی اتحادیه اروپا
 سخنگوی اتحادیه اروپا با تاکید 
بر پایبندی اروپا به برجام خواستار 
تداوم آن شــد و گفت: برجام یک 
منفعت جمعی برای حفظ امنیت ما 
و جهان محســوب می شود. ما باید 
از این دســتاورد کلیدی محافظت 
کنیم. کماکان به تعهدات خود پایبند 
می مانیــم  و از ایران هم می خواهیم 
در راستای تعهدات خود عمل کند.

مایا کاسیانچیچ ســخنگوی اتحادیه اروپا در گفت وگو با ایلنا مواضع 
اتحادیه اروپا، بعد از تصمیم اخیر دولت ایران مبنی بر کاهش برخی از 

تعهدات برجامی را مطرح کرد.
ســخنگوی اتحادیــه اروپا با اشــاره به تصمیم ایران که به ســفرای 
کشورهای باقی مانده در برجام هم ابالغ شده است، گفت: این تصمیم 

ایران ما را نگران کرده است و باعث تاسف است!
 دلیل رد ضرب االجل ایران از سوی اتحادیه اروپا

وی در ادامــه در مــورد ضرب االجل ایــران به اتحادیــه اروپا و رد 
این ضرب االجل از ســوی اتحادیه اروپا گفت: مــا این اولتیماتوم را 
رد کردیــم چرا که در حال انجام تعهدات خود هســتیم. ما به برجام 

متعهدیم و در هماهنگی کامل با توافق هسته ای ایران عمل می کنیم.
خواهان تداوم برجام هستیم

کاسیانچیچ افزود: ما و اعضای برجام در حال بررسی و تحلیل توافق 
هســته ای و تعهدات خود در آن هستیم. بنابراین از این به بعد هم به 

تعهدات خود پایبند خواهیم بود و خواهان دوام کامل برجام هستیم.

راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های 
مسئوالن مثبت است به شرط اجرا

 یک وکیل دادگســتری گفــت: راه اندازی ســامانه ثبت و ضبط 
دارایی های مســئوالن مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی 
شــود. نعمت احمدی در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: 
قرار است یک نرم افزاری برای ثبت اموال مسئوالن طراحی شود ولی 
هنوز مشخص نیست مبنا و قیود و الزاماتش چیست زیرا عنوان کرده 

که مسئوالن اموالشان را ثبت کنند.
وی افزود: اگر به این صورت باشــد که مسئوالن اختیاری اموالشان را 
ثبت کنند و حالت الزام نداشــته باشد؛ خیلی راهگشا نخواهد بود اما 
اگر تکلیفی باشد که اگر مثاًل یک زمانی مالی از مسئولی در این سامانه 
ضبط نشــده بود و بعداً کشف شد، چه جرایمی باید برای آن در نظر 
بگیریم؟ آیا باید بگوییم که عدم ثبت اموال مســئوالن در این سامانه 
برایشان محدودیتی دارد یا شرط تخلفی گذاشته شود که درست است 
و در غیــر این صورت تأثیری ندارد و فقط ســامانه ای را راه اندازی 

کرده ایم.
این وکیل دادگســتری با یادآوری اینکه طبق قانون اساســی اموال و 
دارایی مسئوالن باید قبل و بعد از مسئولیت مشخص باشد، گفت: در 
این سامانه مسئوالن ملزم هستند که اموالشان را ثبت کنند ولی سواالتی 
مطرح می شود که چه کسی می تواند به این سامانه رجوع کند؟ آیا قابل 
دسترس برای عموم است؟ ثبت اموال مسئوالن به چه منظوری است؟ 

و ... این موارد قابل مفهوم نیست.
وی افزود: قانون اخیر التصویب -قانون رسیدگی به اموال مسئوالن- 
می گوید که لزومی ندارد مردم از اموال مســئوالن مطلع باشند، حال 
سامانه می گوید باید اموال مسئوالن ثبت شود و در اینجا اگر مسئولی 
اموالش را ثبت نکرد و بخشی را در آن مشخص نکرد و بعداً مشخص 
شد که آن مسئول چنین مالی را داشته و کتمان کرده است، چه تخلفی 
مرتکب شده اســت؟ لذا باید سامانه نهایی شــود تا به این سواالت 

پاسخ داده شود.

از صحبت هایم در مورد اتباع افغان، سوء برداشت 
شده است

 معاون سیاســی وزیر خارجه با تاکید بر این که کشــورهای اروپایی باید به 
وظایف خود در ارتباط با مهاجران از جمله مهاجران افغانی در ایران عمل کنند، 
اظهار کرد: آنها دو راه پیش رو دارند یا این که در تامین هزینه های مربوط به این 
مهاجران به ایران کمک کنند و یا این که بخشی از این مهاجران را به خاک خود 

راه دهند و آنها را در خاک خود بپذیرند.
به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی در یک گفت وگوی تلویزیونی در ارتباط 
با صحبت های هفت گذشــته  خود در مورد موضوع مهاجران افغانی در ایران 
و برداشــت هایی که از صحبت های وی در این ارتباط شــده بود، تاکید کرد: 
از صحبت هــای من در آن گفت وگوی تلویزیونی سوء برداشــت شــد و یک 

سوء تفاهمی نسبت به این سخنان صورت گرفت.

برای مقابله با تحریم ها باید دقت عمل در حوزه 
اقتصاد داخلی را تقویت کرد

 یک عضو هیأت رئیســه مجلس گفت: ایــران بارها بر اهمیت بهره مندی 
از منافــع برجام تأکید کرده اما طرف مقابل از جمله اروپایی ها اقدامی عملی 
در این راســتا انجام نداده و به ارائه برخی بیانیه های شــفاهی بســنده کرده 
است.محمد آشــوری تازیانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: اروپایی ها 
اگرچه ســاختاری موسوم به اینستکس را ایجاد و بر روی آن مانور سیاسی و 
رسانه ای می دهند اما این ساختار تأمین کننده انتظار ایران در مبادالت اقتصادی 
بین المللی نیســت. همچنان باید این باور را در خودمان حفظ کنیم که برای 
مقابله با تحریم ها می بایســت دقت عمــل در حوزه اقتصاد داخلی را تقویت 
و جلوی ســوء اســتفاده های ســودجویان را بگیریم و راه حل را در ساختار 

اقتصادی داخلی بجوییم.

روابط چین و آمریکا هیچ گاه در چنین وضعیت 
شکننده ای نبوده است

 ســفیر ایــران در لنــدن در ارزیابــی جنــگ تجــاری آمریــکا بــا چیــن کــه 
وارد فــاز جدیــدی شــده اســت گفــت: بــا ایــن وجــود دو طــرف بــرای آرام 
کــردن بازارهــای جهانــی اعــالم کردنــد کــه گفت وگوهــا را در آینــده ادامــه 

خواهنــد داد.
بــه گــزارش ایســنا، حمیــد بعیدی نــژاد در کانــال تلگرامــی خــود نوشــت: بــه 
دنبــال شکســت مذاکــرات، صبــح امــروز جنــگ تجــاری آمریــکا بــا چیــن 
بــا اجرایــی شــدن دســتور ترامــپ بــرای افزایــش 300 میلیــارد دالر تعرفــه 
بــر کاالهــای چینــی آغــاز شــد. چیــن هــم اعــالم کــرد کــه مقابلــه بــه مثــل 
ــدم  ــن ع ــه ای ــپ ب ــد ترام ــی معتقدن ــران آمریکای ــل گ ــرد. تحلی ــد ک خواه

ــه مهــم انتخاباتــی نــگاه می کنــد. ــه عنــوان یــک حرب توافــق ب

 شورای امنیت خواستار آتش بس در لیبی
■ ایســنا: شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد خواســتار برقــراری 
ــس  ــرز، رئی ــزاری رویت ــل از خبرگ ــد.به نق ــی ش ــس در لیب آتش ب
دوره ای شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد از تمامــی جناح هــا 
ــد  ــس متعه ــش ب ــال آت ــه در قب ــت ک ــی خواس ــه لیب در مناقش
ــه  ــی خواســتار آن شــد ک ــای لیبیای ــن از جناح ه باشــند.او همچنی
بــه فرآینــد تحــت میانجی گــری ســازمان ملــل متحــد در راســتای 

ــد ــات در کشورشــان بازگردن تحقــق ثب
 ســی ان ان: کاخ ســفید بــه امیــد تمــاس ایــران، بــه 

ســوئیس شــماره تلفــن داد!
■ مهر:ســی ان ان بــه نقــل از منابــع آگاه می گویــد کاخ ســفید 
ــوئیس  ــار س ــی را در اختی ــماره تلفن ــته، ش ــه گذش ــنبه هفت پنجش
ــد ترامــپ  ــا دونال ــا چنانچــه ایرانی هــا قصــد تمــاس ب گذاشــته ت
رئیس جمهــوری آمریــکا را داشــته باشــند، همــه چیــز مهیــا 
باشــد!این اقــدام پــس از آن انجــام می گیــرد کــه ترامــپ در ادامــه 
ــات  ــه مقام ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــود، اب ــای خ خیال پردازی ه
ــی ان ان  ــه س ــی اســت ک ــن در حال ــگ بزنند.ای ــه وی زن ــی ب ایران
می گویــد ســوئیس ایــن شــماره را در اختیــار ایــران قــرار 
نخواهــد داد مگــر آنکــه بــر فــرض محــال، آنهــا بــرای برقــراری 

ــد. ــل نشــان دهن ــپ تمای ــا ترام ــاس ب تم
ــه ایــران خواســتار   ســی ان ان: آمریــکا در نامــه ای ب

آزادی یــک محکــوم امنیتــی شــد
ــری  ــبکه خب ــه ش ــه، ب ــامگاه جمع ــع آگاه ش ــک منب ــنیم :ی ■ تس
ــر  ــرای آزادی »باق ــکا ب ــران درخواســت آمری ــه ای »ســی ان ان« گفت
ــده را رد  ــوم ش ــی محک ــم امنیت ــه جرائ ــران ب ــه در ای ــازی« ک نم
کــرده اســت. طبــق ادعــای »ســی ان ان«، »رابــرت او برایــن«، 
ــا در  ــور گروگان ه ــکا در ام ــور آمری ــژه رئیس جمه ــده وی نماین
ــر نمــازی شــده  ــل خواســتار آزادی باق ــاه آوری ــه ای اواخــر م نام
بــود. مطابــق ایــن ادعــا، او برایــن نوشــته بــود اگــر ایــران نمــازی 
ــولی  ــور کنس ــره در ام ــران وارد مذاک ــا ای ــکا ب ــد، آمری را آزاد کن

ــد شــد خواه
 معــاون ترامــپ بــر ثبــات موضــع واشــنگتن در قبــال 

ــد کرد کــره شــمالی تاکی
'در رابطــه بــا چشــم انــداز مذاکــرات هســته ای  ■ ایرنــا: مایــک پنــس
واشــنگتن و پیونــگ یانــگ پــس از آزمایــش هــای موشــکی هفتــه 
پیــش کــره شــمالی، بــه شــبکه خبــری "فاکــس نیــوز" گفت، بــه نظر 
نمــی رســد"دونالد ترامــپ" االن خواســتار گفــت وگــو باشــد امــا، 
موضــع دولــت او تغییــری نخواهــد کــرد.در حالــی کــه کــره شــمالی 
خواســتار لغــو تحریــم هــای آمریــکا در ازای خلــع ســالح تدریجــی 
کشــورش اســت، دولــت ترامــپ خواســتار خلــع ســالح کامل هســته 

ای پیونــگ یانــگ پیــش از لغــو تحریــم هاســت.
ــران و  ــت ای ــا محوری ــیه ب ــه روس ــو ب ــفر پمپئ  س

ــا  ونزوئ
ــه  ــیتدپرس، وزارت خارج ــزاری آسوش ــل از خبرگ ــا : نق ■ ایلن
ــن  ــه ای ــر خارج ــو«، وزی ــک پمپئ ــه »مای ــرد ک ــالم ک ــکا اع آمری
کشــور، بناســت در روزهــای آینــده بــه روســیه ســفر کــرده و بــا 
ــدار و گفت وگــو  ــن« رئیس  جمهــوری روســیه، دی ــر پوتی »والدیمی
کند.وزیرخارجــه آمریــکا اعــالم کــرد کــه تنــش میــان دو کشــور 
ــبت  ــده نس ــخت گیرانه ایاالتمتح ــت س ــال و سیاس ــر ونزوئ ــر س ب
ــرف  ــن دو ط ــث بی ــورد بح ــات م ــه موضوع ــران از جمل ــه ای ب
ــا  ــفر و ب ــوچی س ــه س ــنبه ب ــت روز سه ش ــو بناس ــت. پمپئ اس
ــد.  ــدار کن ــای روس خــود، دی ــن و »ســرگئی الوروف«، همت پوتی
 هشــدار آمریــکا بــه کشــتی های تجــاری  خــود 

ــز ــه هرم ــور از تنگ ــاره عب درب
ــه ای  ــکا در بیانی ــوردی آمری ــوز، اداره دریان ــل از یورونی ــه نق ■ ایلنا: ب
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــالم ک ــد، اع ــر ش ــه- منتش ــه روز -جمع ک
گزارش هــا، ایــران تــدارکات خــود را بــرای انجــام عملیــات تهاجمی 
علیــه نیروهــا و منافــع آمریــکا در منطقــه خلیــج فــارس افزایــش داده 
اســت. ایــن بیانیــه وضعیــت هشــدار را تــا پنــج نوامبــر ســال جــاری 
تعییــن کــرده اســت.در بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت: »از اوایــل 
مــاه مــی و پــس از تهدیــد بــه بســتن تنگــه هرمــز، احتمــال ایــن کــه 
ــع  ــه مناف ــه علی ــور در منطق ــن کش ــی ای ــای نیابت ــا گروه ه ــران ی ای
ایــاالت متحــده و یــا شــرکای آن، از جملــه زیرســاخت های تولیــد 
ــه اســت.«در ادامــه  ــد، افزایــش یافت ــی بزنن ــه حمالت نفــت دســت ب
اعــالم شــده اســت: »امــکان دارد ایــران و عوامــل نیابتــی اش ناوهــای 
نظامــی یــا کشــتی های نفتکــش آمریکایــی را در دریــای ســرخ، خلیج 
ــا در  ــن ادعاه ــرار دهد.«ای ــدف ق ــورد ه ــدب م ــا باب المن ــارس ی ف
حالــی مطــرح می شــود کــه ایــران بارهــا تاکیــد کــرده آغازگــر هیــچ 
حملــه ای نخواهــد بــود و در صــورت تجــاوز دشــمن، بــه شــدت بــا 

متجــاوزان برخــورد خواهــد کــرد.
ــکا  ــا آمری ــق ب ــرای تواف ــاه ب ــک م ــا ی ــن تنه  چی

فرصــت دارد
■ ایلنا:آمریــکا چیــن را تهدیــد کــرد کــه در صــورت عــدم توافــق 
ــر وادرات کاال از  ــتری را ب ــای بیش ــده تعرفه ه ــاه آین ــک م در ی
ــرگ،  ــزاری بلومب ــل از خبرگ ــه نق ــرد. ب ــد ک ــال خواه ــن اعم پک
ــن  ــه چی ــکا، ب ــوری آمری ــپ«، رئیس جمه ــد ترام ــت »دونال دول
یــک مــاه فرصــت داد تــا بــا ایــن کشــور بــر ســر مســائل تجــاری 
ــر واردات  ــنگتن ب ــن صــورت واش ــر ای ــق برســد، در غی ــه تواف ب
تمــام کاال هــا از پکــن تعرفــه اعمــال خواهــد کــرد. ایــن تهدیدپــس 
ــماری  ــر واردات ش ــه ب ــپ تعرف ــه ترام ــت ک ــورت گرف از آن ص
از کاالهــای چینــی را بــه 25 درصــد افزایــش داد. ایــن در حالــی 
اســت کــه ترامــپ در چنــد پیــام توئیتــری اعــالم کــرد کــه مذاکــره 
ــوده اســت.  ــازنده« ب ــح و س ــن »صری ــدگان تجــاری چی ــا نماین ب
ترامــپ در پیامــی کــه در حســاب توئیتــری اش منتشــر شــد، اعــالم 
کــرد: »رابطــه مــن و رئیس جمهــوری چیــن همچنــان بســیار قــوی 
اســت و گفت وگــو دربــاره آینــده همچنــان ادامــه خواهــد یافــت.

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای )نوبت دوم(

اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان

مبلغ کل برآوردعنوان پروژه
)ريال(

مبلغ تضمین
مدت اولیه نوع قراردادمحل تامین اعتبار)ريال(

پیمان
شماره فراخوان

 سامانه ستاد

احداث طرح توسعه کتابخانه شهید 
اعتبارات تملک 6/137/9۰۰/5393۰7/۰۰۰/۰۰۰مطهری شهر فامنین

دارایی و داخلی
بر اساس بخشنامه 

82۰۰97۰5652۰۰۰۰1ماهسرجمع

اعتبارات تملک 5/927/537/926297/۰۰۰/۰۰۰احداث کتابخانه کوی ماماهان فامنین
دارایی و بنیاد برکت

بر اساس بخشنامه 
82۰98۰۰5652۰۰۰۰۰1ماهسرجمع

اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان در نظر دارد پروژه ذیل را طبق فهارس بهاء ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی سال 1398و از طریق سامانه تدارکات 
w  به مناقصه عمومی بگذارد.  w w .s e t a d i r a n .i r الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

شرايط شرکت در مناقصه عمومی :
1 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مطابق مبلغ ذکر شده فوق به صورت ضمانتنامه بانکی )که بایستی ضمانتنامه ارائه شده و پیشنهاد قیمت حداقل 3 ماه از تاریخ ارائه، اعتبار 

داشته باشد( و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 2172615617۰۰6 نزد بانک ملی شعبه مهدیه می باشد.
2 - مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  98/2/21  لغایت 98/2/25 خواهد بود .

3 - مهلت ارائه )بارگذاری( پاکتها از تاریخ 98/2/26  لغایت  98/3/4  ساعت14 خواهد بود .
4- محل تسلیم پاکت  الف )حاوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا فیش واریزی( دبیرخانه  اداره کل کتابخانه های استان همدان بوده و عالوه بر بارگذاری، تحویل دستی 

پاکت ب و ج نیز الزامیست.
5 - تاریخ بازگشایی پاکت ها روز  سه شنبه  مورخ   98/3/7  راس ساعت  9 صبح   در محل سالن اجتماعات اداره کل خواهد بود.

6 - پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه تعیین صالحیت و رتبه بندی در رشته ابنیه با رتبه حداقل 5  باشند.
7- اعتبار پروژه فوق الذکر به صورت پرداخت ریالی و اوراق اسناد خزانه اسالمی می باشد.  

H( در اسناد پاکت ب  الزامی است. S E 8- تبعیت از دستورالعمل ایمنی در زمان کار و ارائه گواهینامه ایمنی )
9- حد نصاب مناقصه یک مناقصه گر می باشد.

1۰-  نشانی دستگاه مناقصه گزار: همدان، چهار راه تختی، تپه مصلی، کتابخانه مرکزی، اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان 
شماره تماس 32674۰11  و 32672۰12  داخلی 2۰8 )کارشناس عمرانی(

 ) م الف 219(

 اتحادیــه اروپا همچنان خــود را متعهد به 
توافق هسته ای می داند و از جمهوری اسالمی 
ایران نیز می خواهد که به تعهداتش پایبند باشد. 
این در حالی اســت که دلیل اصلی لرزان شدن 
برجام پس از خروج آمریکا، انفعال و فرصت 

سوزی اروپایی ها بوده است.
به گزارش ایرنا، اعالم کاهش تعهدات برجامی 
جمهوری اســالمی ایران که روز چهارشــنبه 
)هجدهم اردیبهشت ماه( و در سالروز خروج 
»دونالد ترامپ« از توافق هسته ای ایران و 5+1 
رخ داد، تلنگری محکم به اروپایی ها بود تا به 

سرعت به این اقدام واکنش نشان دهند.
»حسن روحانی« با اعالم اینکه ایران با توجه به 
مفاد توافق هسته ای در زمینه نقض تعهدات، از 
حقوق خود استفاده کرده و فروش آب سنگین 
و اورانیوم غنی شده را متوقف می سازد، ضرب 
العجلی شصت روزه را برای اروپایی ها تعیین 
کرد تا نســبت به ادای مسوولیت های خود در 

برجام اقدامات الزم را به عمل آورند.
در همین راستا سخنگوی شورای عالی امنیت 
ملی هشــدار داد جمهوری اســالمی ایران در 
صورت تداوم نقض عهد از سوی طرف های 
توافق هسته ای به صورت گام به گام به سوی 
خــروج از برجام و مراحل پــس از آن پیش 

خواهد رفت.
در واکنش بــه ضرب العجل شــصت روزه، 
مقامــات اروپایی بیانیه ای را صادر کردند و از 
تهران خواســتند تا به تعهــدات برجامی خود 
عمل کند و دیگر گامی به ســوی برونرفت از 
توافــق برندارد. اروپایــی ها همچنین تصریح 
کردند که تعیین ضرب العجل از ســوی ایران 

را نمی پذیرند.
روز گذشته  سخنگوی اتحادیه اروپا در گفت 
وگو با یکی از خبرگزاری های ایرانی به تشریج 
دالیل رد مهلت تهران برای اقدام موثر اروپایی 
ها پرداخت و اظهار داشــت: ما این اولتیماتوم 
را رد کردیم زیرا در مســیر انجام تعهدات قرار 
داریم. ما به برجام متعهدیم و در هماهنگی کامل 
با توافق هسته ای ایران عمل می کنیم. وی توافق 
هســته ای ایران و 1+5 را منفعتی جمعی برای 
حفظ امنیت اروپا و جهان دانســت که باید از 
آن به عنوان دستاوردی کلیدی محافظت کرد. 
وی با تاکید دوباره بر پایبندی اروپا به تعهدات 
برجامی خواست تا ایران هم به تعهدات خود 

پایبند بماند.
ایــن در حالی اســت که وزیر امــور خارجه 
کشــورمان در جریان سفر به مسکو در صفحه 
مجازی خود نوشــت ایران همچنــان تعامل 
ســازنده با بازیگران برجامی و قابل اعتماد را 
دنبال می کند. به نوشــته »محمدجواد ظریف« 
برجام به خاطر آمریکا و عــدم پایبندی اروپا 
به تعهداتش در شــرایط اضطراری قرار دارد. 

اتحادیه اروپا و سه کشــور اروپایی باید برای 
حفظ برجام قدم پیش بگذارند.

تا پیش از اعالم خروج آمریکا از برجام، ســه 
کشور اروپایی حاضر در توافق هسته ای تالش 
های دیپلماتیک گسترده ای را به کار بستند تا 
مانع از تصمیم پیمان شــکنانه ترامپ شوند.به 
موازات بروز اختالفات میان اروپا و آمریکا در 
زمینه مسائل تجاری، تعهدات آمریکا در پیمان 
های بین المللی و نیز هزینــه های مالی دفاع 
جمعی آتالنتیک، مساعی دیپلماتیک اروپا برای 
اقناع ترامپ در جهت تداوم پایبندی به برجام 

به شکست انجامید.
با نگاهی به رخدادهای پس از خروج آمریکا 
از برجام می توان مجموعه مسوولیت پذیری 
اروپایــی هــا در قبال تعهــدات برجامی را 
محدود به مساعی مذکور در عرصه دیپلماسی 
و صدور بیانیه های سیاسی دانست. در عمل 
تنها اقــدام اروپایی ها تا اینجــای کار ثبت 
ســازوکاری با عنوان »اینستکس« بوده که از 
بهمن ماه پارســال تاکنــون باری را از دوش 

ایران برنداشته است.
ایــن در حالی اســت که خواســته جمهوری 
اسالمی ایران از اروپایی ها مشخص و معطوف 
به ایجــاد امکان فروش نفت، تامین خدمات و 
کاالهای مورد نیاز و تعبیــه کانال های ارتباط 

مالی بود.
افزایــش تهدیدات ترامپ علیه تهران و تهدید 
جدی شــرکت هــای خارجــی در صورت 
برقراری ارتباط با ایران ســبب شــد تا با این 
اســتدالل که بنگاه های اقتصــادی اروپایی به 
صورت خصوصی و غیردستوری فعالیت دارند، 
دولت های اروپایی عمال وارد فاز انفعال شده و 
به جای اجرایی سازی مسوولیت های برجامی 

به موضع گیری های اعالنی بسنده کنند.
اعتراض ایران به انفعــال اروپایی ها و مواضع 
تهران در این زمینه، زمانی بیشتر محق به چشم 
می رســد که رویکردها و رفتار اروپایی ها در 
مراحل پیش از انعقاد برجام و ســپس اجرایی 
ســازی آن تا زمــان خروج آمریــکا را به یاد 

بیاوریم.
در مسیر دستیابی به توافق در مذاکرات بود که 
مقامات اروپایی با تغیر تابلــوی 1+5 به 3+3 
کوشیدند تا این موفقیت دیپلماتیک محتمل را 
به نام خود ثبت کرده و در فرایند رایزنی هایی 
که در شــهرهای اروپایی صورت می گرفت 

نقش تروئیکای اروپایی را برجسته سازند.
نحوه حضور مسوول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در رایزنی های سیاســی بین ایران و 5+1 
نیز به نحوی بود که گویا اتحادیه با نزدیک شدن 
مواضع ایران با دولت دموکرات آمریکا جهت 
دستیابی به توافق برد- برد، نقش تسهیلگر گفت 

وگو و ضمانتگر نتایج آن را برعهده دارد.
با گذشت نزدیک به چهار سال از انعقاد توافق 
هسته ای، اروپا به دلیل هراس از تحمل هزینه 
های باالی تشــدید تنش با آمریکا مشــخصا 
در خارج ســاختن برجام از وضعیت قرمز و 
اضطراری تقریبا هیچ عملکرد خاصی از خود 
بر جای نگذاشته است حال آن که زمانی عکس 
یادگاری با برجام نمایشی از قدرت دیپلماتیک 
اروپا و پرستیژ اتحادیه برای برقراری امنیت و 
ثبات جهانی و نیز حل و فصل مســالمت آمیز 

اختالفات سخت تلقی می شد.
پس از برجام بود که شرکت های اروپایی برای 
اســتفاده از فرصت های بازارپرکشــش ایران 
به تکاپو افتادند و به خصوص شــرکت های 
فرانسوی چون »پژو-ستروئن« و »توتال« منافع 

خود را در گسترش همکاری ها با شرکت های 
ایرانی می دیدند.

با یادآوری این ســیر تحوالت، اظهارات اخیر 
مقامات اروپایی به ویژه »امانوئل مکرون« رئیس 
جمهوری فرانسه بسیار قابل تامل است. مکرون 
در واکنش به کاهش تعهدات برجامی ایران، در 
سخنانی دوپهلو ضرورت تداوم و حفظ برجام 
را یادآور می شود اما با اشاره به برنامه مشروع 
موشکی ایران تصریح می دارد که توافق هسته 
ای سال 2015 ناقص است و با گنجاندن موارد 

موشکی باید تکمیل شود.
برخــی تحلیلگــران مــی گوینــد برخالف 
اظهارنظرهای سیاسی اتحادیه مبنی بر ضرورت 
حفظ برجام، حرکت جمهوری اســالمی ایران 
به ســوی خروج از توافق هسته ای، تکلیف را 
برای اروپایی ها روشن می سازد و با قرار دادن 
آن ها در کنار ترامپ، به تبعات تقابل سیاســی 
با کاخ سفید و مسوولیت مقابله با تحریم های 
ضدایرانی پایان می دهد و نوعی همدســتی را 
برای بازگرداندن تحریم ها علیه تهران به وجود 

می آورد.
در مقابــل، این تحلیل وجــود دارد که پس از 
فروپاشــی کامل برجام دیگر چیزی از اعتبار 
سیاسی مبتنی بر اروپای مستقل باقی نمانده و 
حتی ژست اقتدار و وحدت اروپایی نیز خنده 

آور به نظر خواهد رسید.
خاورمیانه لرزان و سیل میلیون ها مهاجری که 
از انبار مهماتی در حال انفجار به سوی مرزهای 
اروپایی هجوم می آوردند در کنار ســرازیری 
تروریسم به سوی کشــورهای اتحادیه چشم 
اندازی هولناک را به تصویر درمی آورد که در 
آن حســرت انفعال در حفظ برجام خودنمایی 

می کند.

اروپا و برجام؛ آژير عملیات اضطراری 
پس از عکس يادگاری

هشدار خرازی به 
اروپا برای جلوگیری 
از مرگ برجام
 رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی با 
اشــاره به تصمیم ایران بــرای تعلیق مرحله ای 
تعهدات خود و در نظر گرفتن فرصت 60 روزه 
برای طرف های مقابل در توافق هسته ای برجام 
گفت:فرصت خوبی برای اروپاست که با تسریع 
در اجرایی کردن اینستکس، کندی اقدام گذشته 
خود را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند.
به گزارش ایسنا،  ســیدکمال خرازی، که برای 
شرکت در مجمع رهبران برای صلح به پاریس 
سفر کرده است، با خانم ماریل دو سارنز، رئیس 
کمیســیون روابط خارجی مجلس ملی فرانسه 
مالقات کرد.خانم دو ســارنز با ابراز خرسندی 
از این دیدار و تأکید بر اهمیت ایران، خواستار 
شنیدن دیدگاه دقیق تهران در خصوص تصمیم 
اخیر مبنی بــر تعلیق اجــرای برخی تعهدات 
برجامی شــد.وی گفت: این تصمیم و خروج 
ایــران از برجام می تواند نتایــج مثبت و ثبات 
ایجادشــده بعد از توافق هســته ای را با مشکل 
مواجه سازد که این امر جای نگرانی دارد.کمال 
خرازی نیز در توضیح مواضع جمهوری اسالمی 
ایران اظهار داشــت: مردم ایران نسبت به اروپا 
به دلیل اجرا نکردن تعهــدات برجامی آن ها و 

تبعیت از سیاســت های تحریمی ترامپ و تن 
دادن به تصمیم های فراملیتی آمریکا به شــدت 
روابط  راهبردی  بدبین هستند.رئیس شــورای 
خارجی کشــورمان افزود: جمهوری اســالمی 
ایران بــا صداقت مذاکره کــرد و در نتیجه آن 
توافق هســته ای که مورد تائید شــورای امنیت 
سازمان ملل هم قرار گرفت، حاصل شد؛ لیکن 
با وجود اجرای تعهدات از ســوی ایران، اروپا 
فقط به موضع گیری سیاسی بسنده و در عملی 
کردن تعهــدات خود کوتاهی کرد.خرازی ادامه 
داد: در نتیجه جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
مفاد برجام تصمیم به تعلیــق اجرای برخی از 
تعهدات خود گرفت.وی گفت: فرصت دوماهه، 
فرصت خوبی برای اروپاســت که با تســریع 
در اجرایی کردن اینســتکس برای تســهیل در 
مبــادالت تجاری و مالی، کندی اقدام گذشــته 
خود را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند.

همچنین رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس 
ملی فرانســه نیز با ابــراز ناراحتی از تصمیمات 
فراملیتی و فشــارهای آمریکا به اروپا و انتقاد از 
خروج آمریکا از برجام، اذعان کرد برجام نتوانسته 
در عمل خوب جلو برود.وی اظهار کرد: اروپا و 
فرانسه برای پیشبرد و حفظ برجام، اراده و حسن 
نیت دارند و امیدواریم به راه حل مناسبی برسیم.

دو ســارنز همچنین بر اهمیت تبادل هیأت های 
پارلمانــی بین دو کشــور برای شــناخت بهتر 

واقعیت ها و دیدگاه های طرفین تأکید کرد.
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آغاز اعتیاد به بازی های رایانه ای از سن »۳ سالگی«
 رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد با بیان اینکه اعتیاد به بازی های کامپیوتری می تواند 
از ســن سه سالگی آغاز شــود ،گفت: خیلی از والدین فکر می کنند اگر در سن خیلی 
پایین وسایل ارتباطی را در اختیار بچه ها قرار دهند به تقویت هوش آنها کمک می کند.
به گزارش فارس، آفرین رحیمی موقر، تاکید کرد: اعتیاد به وســایل ارتباطی از ســن 
پایین آغاز می شود و اوج آن در نوجوانی است. در پسرها استفاده از بازی های رایانه ای 
بیشتر اســت و دخترها، بیشتر سراغ شبکه های اجتماعی می روند.وی گفت: اعتیاد به 
بازی کردن  به خودی خود بیماری است؛ یعنی اعتیاد بر اساس تعریفش باعث می شود 
فرد بیش از اندازه به آن موضوع توجه کند و از فعالیت های فیزیکی معموالً می زند و 

از موارد مورد عالقه و مورد تعهدش حذف می کند تا به بازی کردن بپردازد.

اصالحیه برنامه امتحانات نهایی خردادماه 
دانش آموزان

 برنامــه امتحانــات نهایــی خردادمــاه ســال تحصیلــی 98-1397 از ســوی مرکــز 
ســنجش و پایــش کیفیــت آموزشــی اصــالح شــد.

وزارتــی  حــوزه  و  ارتباطــات  هماهنگــی،  امــور  مرکــز  گــزارش  بــه 
آموزش وپــرورش، مرکــز ســنجش و پایــش کیفیــت آموزشــی، اصالحیــه 
برنامــه امتحانــات نهایــی کلیــه رشــته های تحصیلــی دوره هــای متوســطه 
ــاه  ــطه در خردادم ــم دوره دوم متوس ــه دوازده ــگاهی و پای ــری، پیش دانش نظ
ــدر انجام شــده  ــی ق ــان لیال ــر زم ــل تغیی ــه دلی ــه ب ــی 98-1397 ک ســال تحصیل

ــرد. ــالم ک ــت را اع اس

انتقاد مجدد آیت ا... مکارم شیرازی از برنده باش
بخت آزمایی برنامه صداوسیما آشکار بود 

 یک مرجع تقلید شیعیان با انتقاد مجدد از برنامه برنده باش شبکه سه تلویزیون، و 
با بیان این که بخت آزمایی برنامه صدا و سیما آشکار بود، گفت: در برنامه صداوسیما 
یک میلیارد درآمد داشــتند و فقــط 50میلیون جایزه می دادند، امــا 950 تومان برای 

خودشان بر می داشتند.
بــه گــزارش ایلنــا ، آیــت ا... مــکارم شــیرازی، بــا بیــان ایــن کــه در ایــن شــرایط 
کــه وضــع دارد بدتــر مــی شــود، و مــا در مقابــل ایــن شــرایط مســئولیت داریــم، 
گفــت: ایــن فضــای مجــازی بــه بــالی مجــازی تبدیــل شــده اســت؛ و ببینیــد چــه 

بســاطی شــده اســت.

روزه داری مانعی برای ورزش نیست
افزایش نظارت بر باشگاه ها در همدان

 روزه داری بــا ورزش منافاتی ندارد و ورزشــکاران با رعایت 
یک ســری اصول اولیه می توانند به ورزش بپردازند اما آنچه مورد 
تاکید اســت اینکه روزه خواری در باشــگاه ها تخلف است و با آن 

برخورد می شود.
به عقیده بسیاری از پزشکان ورزش نه تنها با روزه منافاتی ندارد بلکه 
اگر به صورت صحیح و اصولی انجام شــود، باعث آرامش و کاهش 
استرس ورزشکاران می شود و استقامت فکری و صبر آنان را تقویت 
می کنــد اما باید نکات نحوه ورزش در زمان روزه داری را مدنظر قرار 

دهیم.
جالب اســت بدانید یک مطالعه جدید نشــان داده ورزش در حالت 
گرســنگی باعث کاهش هم زمان وزن و چربی می شــود؛ درحالی که 
ورزش سنگین پس از خوردن غذا فقط باعث افزایش سوخت وساز و 

کاهش وزن می شود، ولی کاهش چربی را به دنبال ندارد.
ورزش های هوازی نظیر پیاده روی بســیار سبک، بهترین نوع ورزش 
برای روزه داران محسوب می شــود؛ چراکه نه تنها باعث کاهش وزن 
می شــود، بلکه در کاهش چربی بدن نیز مؤثر بوده و بهترین زمان آن 

نیز صبح زود به مدت 20 دقیقه است.
اما اگر می خواهید ورزش های سنگین انجام دهید بهترین زمان ورزش 
کردن روزه داران، بین 1.5 تا 3 ساعت بعد از افطار است، ورزش کردن 
قبل از افطار نیز توصیه نمی شود چرا که بدن در این زمان در کمترین 

سطح متابولیسم و توانایی قرار دارد.
همچنین از نکات دیگر برای ورزشکاران که باید بدانند توجه به وعده 
سحری است، ورزشکاران سعی کنند بدون سحری روزه نگیرند زیرا 
در این صورت فرد حتماً در طول روز دچار ضعف و بی حالی خواهد 

شد.
بهترین ورزش در طول ماه رمضان، شنا و پیاده روی و دوچرخه سواری 
و ورزش های هوازی اســت که باعث تسریع گردش خون می شود و 
درنتیجه خون و اکسیژن بیشــتری به مغز می رسد و شادابی و نشاط 

را در پی دارد.
 بهترین زمان ورزش در ماه رمضان 2 ســاعت پس از 

صرف وعده افطار است
رئیس هیأت پزشکی ورزشی استان همدان در گفتگو با مهر با توصیه 
به ورزشــکاران در ایام ماه رمضان اظهار داشت: ورزش باعث کاهش 
خستگی و ضعف عضالنی روزه دار شده و از تجمع چربی ها در بدن 

جلوگیری می کند و مانع کاهش میزان متابولیسم بدن می شود.
رشــید حیدری مقدم افزود: بهترین زمــان ورزش در ماه رمضان، دو 
ســاعت پس از صرف وعده افطار اســت پس بایــد در این وعده از 

خوردن غذاهای سنگین و پرخوری اجتناب کرد.
 ورزشکاران در وعده افطار پرخوری نکنند

وی بابیان اینکه نباید ورزشکاران در وعده افطار پرخوری کنند، گفت: 
بــرای جلوگیری از پرخوری در وعده افطــار می توانید با یک لیوان 
آب ولرم و 2 عدد خرما روزه تان را باز و پس از آن مقداری ســوپ 

میل کنید.
 تمرینات ورزشــی مایم 2 ســاعت بعد از سحر یا 2 

ساعت بعد از افطار انجام شود
حیدری مقدم بابیان اینکه تمرینات ورزشــی مالیم باید 2 ساعت بعد 
از سحر یا 2 ساعت بعد از افطار انجام شود، بیان کرد: بهترین ورزش 

برای افراد عادی پیاده روی بین 15 تا 20 دقیقه است.
وی با اشــاره به جبــران آب بدن نیز گفت: مصــرف مایعاتی مانند 
خاکشــیر، تخم شربتی بدون شــکر می تواند به جبران آب از دست 
رفته بدن کمک کند همچنین روزه داران از تناول غذاهای سرخ شــده، 
فست فود، نوشابه، شــیرینی، آب نبات، لبنیات پرچرب، روغن جامد، 

زولبیا و بامیه، کله پاچه و نوشیدن آب یخ اجتناب کنند.
رئیس هیأت پزشــکی ورزشــی اســتان همدان افزود: روزه داران از 
پرخوری در زمان افطار و سحر پرهیز کنند زیرا پرخوری باعث بروز 
چاقی و دیابت، افزایش سلول های چربی، افزایش کلسترول، باال رفتن 
فشــارخون، کم آبی بدن و آسیب به کلیه ها و کبد، یبوست و رفالکس 

معده می شود.
 با روزه خواری در باشگاه های استان برخورد می کنیم

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نیز با اشاره به نحوه 
فعالیت باشگاه ها در ایام ماه رمضان اظهار داشت: باشگاه های ورزشی 
استان طبق معلوم تمام ایام سال در این ایام نیز همچنان به فعالیت خود 

ادامه می دهند و مشکلی از بابت فعالیت ندارد.
حمدا... چاروســایی افزود: تمامی استخرهای استان از سحر تا افطار 
حق هیچ گونه فعالیتی را ندارد و باید بعد از افطار به مدت دو سانس 
بــه فعالیت خود ادامه دهند که در صــورت تخلف برخورد جدی با 

استخرها صورت خواهد گرفت.
وی با اشــاره به تشدید بازرســی ها در ماه رمضان گفت: در تمام ایام 
سال بازرســی از باشگاه های اســتان صورت می گیرد اما در این ایام 
بازرسی ها تشدید پیدا می کند و در صورت روزه خواری در باشگاه ها 
با مدیریت باشگاه برخورد می شــود و پس از تخلف اقدام به پلمب 

باشگاه انجام می شود.
چاروسایی خاطرنشان کرد: مردم می توانند گزارشات و شکایات خود 
را به واحد بازرسی اداره ورزش و جوانان استان ارائه دهند و بالفاصله 

با باشگاه مربوطه برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
ســخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با تاکید برحفظ 
حرمت ماه مبارک رمضــان و روزه داران بیان کرد: از مدیریت تمامی 
باشگاه های استان درخواست شده حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ 
کنند و با ورزشکارانی که در باشگاه اقدام به روزه خواری می کنند به 

شدت برخورد کنند.
وی عنــوان کرد: همچنین فعالیت بوفه تمامی باشــگاه در ســاعات 
روزه داری ممنــوع اســت و باید به این نکته نیز توجه شــود و آماده 
گزارشات مردمی از تخلفات و برخورد جدی با متخلفان در این رابطه 

هستیم.

ایران: قد خمیده سالمندان آمریکایی با وام دانشجویی 
 وام گرفتن برای ترم های عالم  برزخ وپل صرات! 

مردم ساالری: فیلم هایی که اکران می شوند اما دیده نمی شوند 
  خوبه چه کاریه!

همدان پیام: 6 نوع غذایی که به آرامی می کشند
 فعال که گیر نمیان!

ایران: خبرنگار بحران نداریم
 خبرنگارا که کأل  تو بحرانن!!!

نصف جهان: پای دالل ها در گرانی ماکارونی 
 بگو ماه رمضان پاشنو جای دیگه دراز کنن ! 

اطالعات: انتقال  قلب اهدایی از یزد به تهران 
 قلب ها هم  هوایی شدن!!!

تجارت: ابهام در اجرای پروژه  مسکن امید 
 مگه ابهام اتمام  مسکن مهرتکمیل شد؟!

همدان پیام: تخریب 200 کیلومتر ایل راه در همدان 
 می تونن گوسفندا رو با پهباد ببرند !

ابرار اقتصادی: ارز کاالهای اساسی در دست دالالن
 پیگیر باش ببین طولش دست کیه !

ایران: رد پای ارز نیمایی در گرانی های اخیر 
  ایالت ما که نیست 

اطالعات: زباله زودتر از انسان به مریخ رسید 
 بیشتر از انسان به فکر نجات خودش بوده !

ایران: آتش نشان اندونزی بیدار شد 
 گرما شو ذخیره کنید شاید زمستون نیاز باشه 

همدان پیام: توهمات 3 بعدی با »سالویا«
 می خوان  با کالس معتاد بشن ،چکار داری 

آفتاب: دست آنهایی که دارو را کتک زدند می بوسیم 
 معلومه اهل دعوایی ها!

ــی مشــکالت کشــور  ــرای معرف ــی ســقلمه ها ب اعتمــاد: جــای خال
بــه مــردم 

  ای بابا سلقمه هم دیگه تاثیری نداره! 

واکنش معاون وزیر به کلیپ جنجالی 
پخش شده از مدارس

 معاون ابتدایی آموزش و پرورش با اشاره به چارچوب های شادی 
و نشــاط در مدارس گفت: دانش آموزان باید در خالل یادگیری شان، 
شــادی و نشــاط را تجربه کنند و نه از مســیرهایی که با فرهنگ ما 

مغایرتی ندارد.
رضوان حکیم زاده در گفت وگو با یلنا با اشــاره به چارچوب های 
شادی و نشــاط در مدارس گفت: چارچوب هایی که مدارس باید 
رعایت کنند، همان مواردی اســت که در سند تحول بنیادین به آن 
اشاره شــده و محیط مدرســه را به عنوان محیطی پویا، شاداب و 
منعطف معرفی می کند. به تعبیر دیگر می بایســت برنامه های درسی 
را با وجود استفاده از محیط ها و منابع یادگیری در راستای قانون و 
مقررات در نظر گرفت و دانش آموزان باید در همین راستا فعالیت 
کنند. بــا این روند عالوه بر امر یادگیری آنها یک فضای شــاد را 

نیز تجربه می کنند.
وی ادامه داد: سیاست هایی که وزارت آموزش و پرورش در طول دو 
سال گذشته داشته، در همین راستا بوده است. همچنین تحوالتی که در 
شــیوه های آموزشی به خصوص در دوره ابتدایی دنبال شده، مبتنی بر  
فراهم کردن یک فضای شاداب و با نشاط با رعایت اصول و مقرراتی 

بوده که در سند تحول بنیادین به آن اشاره شده است.
معــاون وزیر آموزش و پــرورش توضیح داد: هدف این اســت که 
دانش آموزان بتوانند یک شادی اصیل، با ارزش و مبتنی بر ارزش های 
اســالمی را در محیط مدارس تجربه کنند کــه از طریق فعالیت های 
آموزشــی و پرورشی باشــد، به عبارتی شــادی کردن نباید جدا از 

فعالیت های معمول مدارس باشد.

 "یــک ســاعت تمام اســت توی صف 
ایســتاده ایم تا این نوبِت لعنتی به ما برســد؛ 
هنــوز 2 خیابان مانده. از فردا شــب بنزین 
گران می شود و در این گرانی یک باک بنزیِن 
لیتری هزار تومان هم غنیمت است! "... شاید 
هم نه؛ این مونولوگ دلیل ایســتادِن خیلی ها 
در شِب چهارشنبه و پنجشنبه، در صف های 
طویل پمــپ بنزین نبــود. خیلی ها احتماال 
خواســته اند فقــط بنزین بزننــد و نه آنکه 
هرچه بیشتر، بنزین هزار تومانی ذخیره کنند. 
امــا هرچه که بود همه جای شــهر و دم هر 
پمپ بنزینی، غوغا بود! هرچند این تصویری 
آشناســت و احتماال بار ها و بار ها شاهد آن 
بوده ایم که به محض آمدِن زمزمه های گرانی، 
مردم به صف شــده اند، اما دلیل این به صف 
شــدن ها چیســت؟ چرا حاضریم ساعت ها 
در صف بنزین بایســتیم؟ پیشتر از آن، چرا 
در صف ارز و ســکه، مرغ و گوشــت، پیاز 
و ماکارونی و هرچه که شــنیدیم قرار است 

گران شود یا کم، ایستادیم؟
از بعدازظهر شــنبه، 10 اردیبهشــت بود که 
برخی از رســانه ها خبر از آغاز سهمیه بندی 
بنزین در آخر هفته دادند. این خبر آنقدر داغ 
بود که خیلی ها را بــه هول و وال بیاندازد و 
به پای صف هــای طویل بنزین هزار تومانی 
بکشــاند. یکی با ماشــین، یکی با موتور و 
دیگری پیاده با یک شیشه یک و نیم لیتری و 

یا یک دبه بیست لیتری!
در ساعات اولیه انتشار خبر، خیلی ها حدس 
می زدند که چنین شــود، ولی هجوم این بار 
مردم عجیب و کم سابقه بود. با گذشت تنها 
نیم ساعت از انتشار این خبر در خبرگزاری 
تســنیم صف ها شــلوغ و شــلوغتر شدند، 
مســئوالن اما دیر واکنش نشان دادند. آنقدر 
دیر که خیابان ها قفل شــد. زمزمه تبدیل به 
باور و یقین شــد. بله فردا آخرین روزِ بنزین 

هزار تومانی خواهد بود.
حتی آنگاه هم که تکذیب ها آغاز شد، اتفاقی 
در صف ها نیافتاد. ماشــین ها پشت به پشت 
توی صف ایستاده بودند. منتظر نازِل بنزین، 
و نزول یک باِک پر از سوخت ارزان! تاشب 

همینطور بود.
ســخنگوی شــرکت ملی پخــش و پاالیش 
فرآورده هــای نفتــی از نخســتین مقام های 
دولتــی ای بود که این خبــر را رد کرد. بیژن 
زنگنه -وزیر نفت- نیز ســاعتی بعد در جمع 
خبرنگاران ســهمیه بندی بنزین را دروغ نامید 
و گفت: باید منتظر توضیحات بیشــتر باشید. 
این تکذیب ها نتوانســت امــا از طول صف 
بنزین در پشت ســد پمپ بنزین ها بکاهد. تا 
شــب که شهرها اغلب وضعیت غیر عادی را 
تجربه کردند. خیابان های شــلوغ و بی نظمی 
غیــر قابل وصف در خیابان های اطراف پمپ 
بنزین هــا. تصاویر صف هــای در هم تندیده 
که در رســانه ها منتشر شد، همه جور ماشینی 
را می شــد در صف دید. بنز، پورشــه، انواع 
ماشــین های شاسی بلند و لوکس. و صد البته 

تاکسی های زرد و سبز.
سهمیه بندی بنزین البته موضوِع جدید و دور 
از توجهی نبوده که بخواهد کســی را شوکه 
کند، مسئوالن و کارشناسان بار ها درباره لزوم 

گرانی بنزین و جلوگیــری از تبعات قیمِت 
پایین آن ســخن گفته بودنــد. اینکه آیا این 
اطالع رسانی اشــتباه دولت بود که مردم را 
به پمپ های بنزین کشــاند یا شیطنت برخی 
رســانه ها و حتی نگرانی از کمبــودِ بنزین، 
ازدحام  واقعــی  دلیل  نمی تواند  هیچکــدام 
برای چند لیتر بنزین ارزانتر باشد. چرا صف 

می کشیم؟
دلیل صف ها اما کجاست، نه این صف فقط، 

صف مرغ، صف دالر، صف زهرمار!؟
 مسئله ۵۰ هزار تومان نیست!

اجتماعی، عضو  متین رمضانخواه. پژوهشگر 
کارگروه جامعه شناســی اقتصــادی انجمن 
جامعه شناســی ایــران در واکاوی دلیل این 
اتفاق، از خدشه دار شدِن اعتماد مردم به بازار 

و سازوکار های حقوقی و سازمانی می گوید.
رمضانخــواه در گفتگو با فــرارو می گوید: 
آنچــه در ظاهر اتفاق افتــاده همین نکته ای 
اســت که شما نیز به آن اشــاره کردید، پس 
از انتشــار اخبار سهمیه بندی بنزین و گرانی 
آن، مردم برای پر کردن باک بنزین هایشــان 
ســاعت های زیادی را در صف های طوالنی 
پمپ بنزین منتظر ماندند. اما دلیل واقعی آن، 

نگذشتن از 50 هزار تومان نیست!
به گفته این پژوهشــگر اجتماعــی این تنها 
ظاهر و ویتریــن ماجرا اســت، واقعیت را 
می توان در پشــت صحنه مشــاهده کرد، و 
برای این مشــاهده، باید به ســوالی کیلدی 
پاســخ بدهیم: چه چیز موجب میشــود که 
جامعه به انتشار چنین خبری، واکنشی سریع 
و هیجانی نشــان بدهد؟ هیجانی را در برابر 

الگوی رفتار عقالنی به کار میگیرم.
ایــن متخصص حوزه جامعه شناســی مردم 
در ادامــه توضیح می دهد کــه: بنزین گران 
میشــود، پیاز، گوشت و ســایر خوراکی ها 
گران می شــوند، بــرای دریافت گوشــت 
ســهمیه بندی اجرا می شــود، قیمت دالر و 
یورو و ســایر ارز ها گران می شــود، قیمت 
خودرو نیز روزانه و گاه ساعتی باال میرود، 
اما این تمام ماجرا نیســت، بلکه مسئله عدم 

ثبات قیمت نیز موج میزند.
بــه گفته متین رمضانخــواه قیمت ها باال می 

رونــد، اما نه بر اســاس یــک الگوی منظم 
اقتصــادی در بازه هــای زمانی معنــادار و 
مشــخص، بلکه به صورت افسارگسیخته و 
بدون هیچ پشتیبان اقتصادی و تحلیل منطقی.

این پژوهشگر چنین تحیل می کند که در واقع 
آنچه در حال وقوع اســت و مردم آنرا لمس 
و دریافت میکنند، تنها مشــاهده و درگیری با 
گرانی قیمت نیست، بلکه مسئله عدم ثبات در 
میدان است، عدم ثبات در میدان سیاستگذاری، 
کــه مهم ترین مولفه برای حیــات اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی یک جامعه است.
 اعتمادی که خدشه دار شده است

عضو کارگروه جامعه شناسی اقتصادی انجمن 
جامعه شناســی ایران با اشــاره به بی اعتمادی 
مردم ، ادامه داد: از آنجایی که مردم نمی توانند 
در تمامــی الیه هــای برنامه ریــزی، اجرا و 
نظارت حضور داشــته باشند، از طریق ایجاد 
سازوکار های حقوقی و ســازمانی، به نهاد ها 
اعتمــاد میکنند، اما آنجایــی که صدای برهم 
ریختگی و عدم تســلط به گوش میرسد، این 

اعتماد نیز دچار خدشه می شود.
"در پــی این عدم ثبات مردم با مســئله عدم 
قدرت پیش بینی دســت و پنجه نرم می کنند. 
"رمضانخواه بــا تاکید بر این مســئله معتقد 
اســت که توان پیش بینی یکــی از مهم ترین 
شاخص های ادامه حیات اجتماعی برای یک 
جامعه است که در نتیجه آن شاهد انجام رفتار 

منطقی از سوی اعضای آن جامعه هستیم.
او با اشــاره بــا عوامل متاثر بــر روی مردم 
میگویــد: در حالیکه مردم روزانه در معرض 
دریافت اخبار متفاوت سیاست داخلی و بین 
الملل قرار دارند، تصویــری که از نهاد های 
سیاســتگذار از جمله مجلس، وزاتخانه ها و 
دســتگاه های اقتصادی و سیاســی دریافت 
می کنند غیر شــفاف و در هم پیچیده است، 
و خبــر پرونده های اقتصــادی در نهاد هایی 
که وظیفه اصلی شــان حفاظت منافع و منابع 
عمومی اســت به گوش میرســد، و عرصه 
تصمیم گیــری و تصمیم ســازی را دارای 
هدفی واحد و سیاســتی روشن نمی بینند، به 
تبع آن از توان پیش بینی شــان درباره آینده 
کاسته شده و بر نگرانی ها و تشویق هایشان 

افزوده می شود.
به ســمت  جمعی  خــرد  حرکت   

رفتار های هیجانی
بنابراین به گفته این پژوهشگر این فرآیند در 
پس ذهن جامعه در حال وقوع است، و نمود 
بیرونی این آشــفتگی که خرد جمعی جامعه 
آنرا دریافت کرده اســت، با بروز رفتار های 

غیر منطقی و هیجانی خود را نشان میدهد.
وی در مقایسه اتفاق رخ داده در مورد سهمیه 
بندی بنزین و واکنش های دیگر مردم گفت: 
صف های طوالنی بنزین و گوشت از آن رو 
مورد توجه قرار میگیرد که عینی اســت، اما 
الگوی این رفتار شــبیه به توییت های متوالی 
اســت که به محض دریافت خبری از حوزه 
روابط بین الملل در فضــای مجازی پخش 
میشــود و یا در برخورد هیجانی با واقعه ای 

مانند سیل مشاهده میشود.
خردِ جمعی به بــاور رمضانخواه همان چیزی 
است که با اتکا به توان پیش بینی پذیری خود، 
اعتماد کرده و بر اساس آن دست به رفتار محاسبه 
شــده عقالنی میزند، اما آنجایی که این منطق و 
توان پشــت صحنه کارکرد خود را از دســت 
میدهد، نمود رفتاری آن نیز از سوی رفتار عقالنی 

به سما رفتار هیجانی سوق پیدا میکند.
وی در ادامه تاکید کــرد: مردم نه از آن رو که 
یک بــاک بنزین پر کنند و یــا در هزینه 50 
هزار تومانی صرفــه جویی کنند، بلکه، چون 
برداشت و قضاوتشان بر این اصل مبتنی است 
که معلوم نیست فردا صبح چه اتفاق دیگری 
رخ خواهــد داد و یا تصمیــم جدیدی اتخاذ 
خواهد شــد، لحظه را در می یابند تا از ضرر 

فوری جلوگیری نمایند.
اما راه حل برون رفت از چنین موقعیت هایی 

چیست؟ 
متیــن رمضانخــواه راه حل بــرون رفت از 
این وضعیــت را نیازمند تصمیــم گیری و 
عزم جدی در عرصــه برنامه ریزی و تعیین 
سیاســت های مطلوب در سطح کالن است، 
امــا بــرای گام اول، هماهنگی و شــفافیت 
نهاد های واســط که وظیفــه ارتباط با عموم 
جامعــه را بر عهده دارند از جمله رســانه ها 

می تواند راهگشا باشد.

چرا صف می کشیم؟

 جمالتی همچون »میهمانــی رفتن و میهمان 
آمدن ممنوع«،»پارک و تفریح و ســفر و ســینما 
قدغن«، »باید فالن رشــته قبول شوی تا در میان 
فامیل سربلند شویم« نُقل محافل و خانواده هایی 
است که فرزند کنکوری دارند، جمالتی که چیزی 

جز افزایش بار استرس فرزندان به همراه ندارد.
در وصف اوضاع ایــن روزهای فرزندان کنکوی 
همین بس کــه روزها را در تالش برای برقراری 
ارتباط میان تست ها و گزینه های درست به شب 
می رســانند و شب ها را با کابوس قبول شدن یا 
نشــدن میان رقبایی که کمر همت برای قبولی و 

ساختن آینده خود بسته اند، می گذرانند.
کارشناســان تربیتی هــم در این بــاره معتقدند 
امتحان و آزمون،همواره با اســترس و هیجاناتی 
همراه است که گاه فضای ذهنی افراد را به سمت 
ناامیدی می کشاند، اگر در این میان والدین هم با 

بیان توقع ها و آرزوهای بر باد رفته خود، فرزندان 
را با فشار و اســترس روبه رو کنند نتیجه آزمون 

چیزی که انتظار دارند نخواهد شد.
در نتیجه ایجاد محیطــی آرام و فارغ از هر گونه 
اســترس از نیازهــای مبرم بیــش از یک میلیون 
دانش آموز کنکوری است که همراهی خانواده و 
هماهنگی های مناسب مدرسه و فضای آموزشی 

با دانش آموزان را می طلبد.
موضوعی که اصغر کیهان نیا مشــاور خانواده و 
حســن بهرامنی روانشناس در گفت و گو با ایرنا 
بر آن تاکید کردند و عنوان داشتند: با بررسی حال 
و هــوای خانواده ها در آســتانه کنکور، می توان 
دریافت کنکور را آزمونی برای تعیین سرنوشــت 
مــی بینند که در صورت عدم قبولی، سرنوشــتی 
شوم و شرم آوری در انتظار دانش آموزان خواهد 
بود؛ تصوری اســترس زا و موهون که با روح و 

روان دانش آموز بازی می کند.
 کنکــور، گــود رقابت علمی اســت نه 

خانوادگی
کیهان نیا مشــاور خانواده ضمن اشــاره به این که 
کنکور به میدان رقابتی میان خویشــاوندان و فامیل 
تبدیل شده تا رقابتی علمی میان دانش آموزان، اظهار 
داشــت: در زمان کنونی، دانشــگاه رفتن و گرفتن 
مدرک، هویت آور تلقی می شــود یعنی اگر کسی 
مدرک تحصیلی داشــت می تواند کار و شغل پیدا 

کند در نتیجه دارای هویت خواهد بود.
وی ادامــه داد: بــه همین دلیل خانــواده بر خالف 
قوانین جاری، کاری جز رقابت برای گرفتن مدرک 
تحصیلی و بلند کردن سری در سرهای فامیل ندارند.

کنکــور، محک علمی اســت نه تعیین 
کننده سرنوشت

یک روانشناس هم درباره رفتار والدین در کاهش 

یا افزایش اســترس دانش آموز کنکوری گفت: از 
دالیــل دیگر اضطراب کنکور این اســت که این 
امتحان به عنوان ســنجش معلومــات دیده نمی 
شــود و تنها به دیده تعیین سرنوشت به آن نگاه 
می شــود. این مطلب را می توان از ســطح توقع 
و انتظاری کــه اطرافیان از فــرد کنکوری دارند 

دریافت.
خانواده به عنوان نخستین کانون رشد و پرورش، 
نقش بسیار مهمی در شــکوفایی فرزندان دارد و 
تناسب رفتاری والدین، مسیر آینده او را هموار یا 
ناهموار می کند؛ در کارزار کنکور هم نباید از این 

نقش غفلت کرد.
حســن بهرامنــی دربــاره ایــن نقــش بــه خبرنگار 
ــاس  ــر اس ــا ب ــواده ه ــت: خان ــا گف ــی ایرن علم
انتقــال دهنــده محبــت بــه فرزنــد،  نقــش 
عملکردهــای متفاوتــی از خــود نشــان مــی دهند 
کــه گاهــی ایــن محبــت کــردن بُعــد منفــی بــه 
خــود مــی گیــرد. ناخواســته بــه فرزنــدان عنــوان 
مــی کننــد کــه قبــول نشــوی هــم مهــم نیســت 
و تــالش تــو بــرای مــا کافــی اســت. ایــن پیــام 
ــار  ــا ب ــی رســد ام ــت م ــه نظــر مثب ــر چــه ب اگ
روانــی منفــی در دانــش آمــوز ایجــاد مــی کنــد 

بــا ایــن محتواکــه مــا بــه تــو اعتمــاد نداریــم کــه 
ــول شــوی! قب

این روانشــناس یادآور شــد: از ســویی دیگر 
گاهی پدر و مادر ســطح توقــع و انتظار را به 
قدری باال مــی گیرند که خــارج از توانمندی 
دانش آموز اســت در نتیجه احســاس می کند 
نمی تواند خواســته والدیــن را برآورده کند و 

دچار استرس می شود.
کیهان نیا هم به کاربــرد کلمات در ایجاد فضای 
آرامش یا اســترس زا اشاره و عنوان کرد: والدین 
نبایــد به هیچ عنوان به دانش آموز تاکید کنند "تو 
باید قبول شوی". نباید با زبان تحکم دانش آموز 
را با دیگری مقایسه کنند بلکه وظیفه دارند وسایل 
آرامش و امکانات تحصیلی را برای او فراهم کنند 
و بــا زبان نرم به او بگویند "ما از تو انتظار تالش 
داریم و اگر هم موفق نشــدی در سال های بعد 

جبران خواهی کرد. "
به باور کیهــان نیا، در این صــورت دانش آموز 
احســاس آرامش پیدا می کند امــا پیگیری های 
مکرر و پرســش های درســی که به دانش آموز 
احســاس کنترل شــدن می دهد که بــار منفی و 

استرس به وجود می آورد.

توصیه به خانواده های کنکوری

امنیت آری، نصیحت نه
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اگر جلوي قاچاق دام گرفته شود گوشت قرمز ارزان 
می شود

ــر و  ــای اخی ــه بارش ه ــه ب ــا توج ــت: ب ــدان گف ــان هم ــه قصاب ــس اتحادی  رئی
وضعیــت مناســب تامیــن علوفــه دام هــا، پیش بینــی می کنیــم در خــرداد مــاه قیمــت 

ــود. ــت ارزان ش گوش
اکبر ســپهری وفا بیان کرد: خوشبختانه امسال مشکلی در زمینه تامین علوفه دام ها وجود 
ندارد.وی با بیان اینکه اگر جلوی قاچاق دام از اســتان و کشــور گرفته شود از ماه آینده 
قیمت گوشت تعدیل می شود، ابراز کرد: از طرفی هم با تأمین گوشت منجمد و وارداتی 

در استان بخش بزرگی از نیاز چلوکبابی و تهیه غذاها برطرف می شود.
رئیــس اتحادیــه قصابــان همــدان بــا بیــان اینکــه امــروز قیمــت هرکیلــو گوشــت نرمــه 
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــان اس ــزار توم ــوط آن 93 ه ــان و مخل ــزار توم ــفندی 125 ه گوس
ــه فــروش می رســد. ــا قیمت هــای 95 و 105 هــزار تومــان ب گوشــت گوســاله نیــز ب

ســپهری وفا از ورود گوشــت منجمــد بــه اســتان بــا قیمــت کیلویــی 60 هــزار تومــان 
در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و افــزود: ایــن گوشــت بــا ارز نیمایــی وارد می شــود و 

همــکاران مــا می تواننــد نســبت بــه واردات آن اقــدام کننــد.
 گوشت 8۵ هزار تومانی مورد استقبال قرار نگرفت

مخلــوط  گوشــت  توزیــع  بــه  گفت وگــو  از  دیگــری  بخــش  در  وی 

اســتان  فروشــگاه های  در  تومــان  هــزار   85 قیمــت  بــا  گوســفندی 
اشــاره کــرد و بــه تســنیم گفــت: بــه دلیــل کاهــش اختــالف قیمتــی 
ــردم  ــتقبال م ــورد اس ر، م ــازا ب ــطح  ــت در س ــرخ گوش ــا ن ب ــت  ــن گوش ی ا

قــرار نگرفــت.
رئیــس اتحادیــه قصابــان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــام نــوروز حداکثــر قیمــت 
ــه 125  ــن قیمــت ب ــا امــروز ای ــان رســید ام ــه 118 هــزار توم گوشــت گوســفندی ب
هــزار تومــان رســیده اســت، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت مناســب صحراهــا از 
نظــر تامیــن علوفــه، تعــداد کشــتار و فــروش دام کمتــر شــده کــه خــود دلیلــی بــرای 

افزایــش قیمــت بــوده اســت.

نقل و انتقال دام زنده بدون شماره هویت 
در همدان ممنوع شد

 معاون تولیدات دامی جهاد کشــاورزی اســتان همدان گفت: بر 
اساس دستور العمل های صادر شده جدید وزارت جهاد کشاورزی؛ 
برای هر نــوع جابه جایی، خرید و فروش و یا نقل  و انتقال دام  زنده 
دامــداران موظف به نصب و ثبت شــماره هویت دام در ســامانه 

مخصوص آن هستند.
محمــد نظر پور بیان کرد: این روش نظارتــی که برای دام های زنده 
ســبک و ســنگین در دو  بازه زمانی متفاوت با نصب شــماره های 
دیجیتالی 15 رقمی اجرا می شود؛ به تشکل های فعال در حوزه تولید 
و پرورش، خرید و فروش و نقل و انتقال  ونظارت و مالکان دام های 
زنده در اســتان همدان اطال ع رسانی شده اســت) اتحادیه دامداران، 
اتحادیه صنعت دامپروری، تعاونی گوسفنداران وسازمان نظام صنفی 
فنی و مهندسی کشاورزی(. طبق این روش همه تشکل های فعال در 

این حوزه ملزم به اجرای آن هستند.
وی افزود: نصب شــماره  15 رقمی بر روی گوش دام های سبک و 
سنگین با هدف افزایش نظارت بر نقل و انتقال و کاهش قاچاق دام 
و افزایش نظــارت بر محیط تولید دام اجرا خواهد شــد؛ اداره کل 
راهداری اســتان ها هم باید به شرکت های همکار خود در حوزه بار 
اعالم کنند که هیچ شــرکتی اجازه صدور بارنامه برای دام های بدون 

هویت ثبت شده در سامانه دیجیتال دام ندارد.
نظر پــور بــه تســنیم گفــت: پلیــس هــم بــر اســاس ایــن 
ــود  ــماره می ش ــدون ش ــال دام ب ــل و انتق ــع نق ــتور العمل، مان دس
و در هــر مســیر کــه دامــی را در کامیــون یــا ســایر وســایل نقلیــه 
ــف  ــاق توقی ــوان دام قاچ ــه عن ــد ب ــایی کن ــت شناس ــدون هوی ب
اســتان  دامــداران  داد.  خواهــد  قضایــی  دســتگاه  تحویــل  و 
همدان)ســبک و ســنگین( قبــل از فرا رســیدن موعــد اجــرای 
ــا مراجعــه بــه ســامانه ای کــه بــرای  ایــن دســتور العمل موظفنــد ب
اینــکار طراحــی و فعــال خواهــد شــد هویــت دام هــای ســبک و 
ســنگین خــود را بــا اختصــاص کــد 15 رقمــی مشــخص و در ایــن 

ــد. ــت کنن ــامانه ثب س
ــرد  ــام ب ــت دام ن ــایی هوی ــامانه شناس ــامانه را س ــن س ــام ای وی ن
ــه  ــوزه ب ــن ح ــه در ای ــدی ک ــاس قواع ــر اس ــت: ب ــار داش و اظه
اســت؛  شــده  ابــالغ  اســتان ها  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
ــد  ــدون هویــت ندارن کشــتارگاه های  دام هــم اجــازه کشــتار دام ب
ــرای  ــی ب ــدون هویتــی را کشــتار کننــد تخلــف قانون و اگــر دام ب
آنــان در نظــر گرفتــه می شــود. فقــط یــک اســتثنا بــرای دام هــای 
عشــایر لحــاظ شــده کــه بــرای آن هــم ضوابــط خاصــی بــه هنــگام 

ــن شــده اســت. کــوچ عشــایر تعیی
معــاون تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان همــدان 
ــل  ــوز حم ــا مج ــد ب ــی بای ــوع دام ــر ن ــی ه ــرد: جابه جای تاکید ک
بــار باشــد کــه در غیر این صــورت پلیــس اجــازه جابه جایــی 

ایــن دام هــا را نمی دهــد و دام هــا هــم توقیــف می شــوند.
ــماره  ــال دام باش ــل و انتق ــر نق ــارت ب ــرح نظ ــت: ط ــور گف نظر پ
هویــت بــرای دام هــای ســنگین از ابتــدای پاییــز و  بــرای دام هــای 
ــدو  ــرای خواه ــتان اج ــل زمس ــتین روز فص ــم از  نخس ــبک ه س
فرصــت کافــی بــرای همــه دامــداران پیــش بینــی شــده اســت کــه 
بــرای ثبــت هویــت دام زنــده خــود اقــدام الزم را انجــام دهنــد.

تخفیف 25 تا ۳0 درصدی ماکارونی 
در ماه رمضان

 مدیر کل نظارت 
محصــوالت  بــر 
و  کشــاورزی 
غذایــی  مــواد 
حمایــت  ســازمان 
و  مصرف کننــدگان 
از  تولیدکننــدگان 
 30 تا   25 تخفیــف 
درصــدی در عرضه 
ســوی  از  ماکارونی 
تولیدی  واحدهــای 
فروشــگاه های  و 
زنجیــره ای در مــاه 

رمضان خبر داد.
علیرضا رستمی با اشــاره به هماهنگی های صورت گرفته با انجمن 
صنفــی ماکارونی برای در نظر گرفتن تخفیف در ماه مبارک رمضان 
به ایســنا گفــت: در این ماه 25 تا 30 درصــد تخفیف برای عرضه 
ماکارونــی در نظر گرفته شــده که 10 درصد از طریق فروشــگاه 
زنجیره ای و 15 تا 20 درصد از این تخفیف نیز از ســوی واحدهای 

تولیدکننده اعمال می شود.
وی هم چنین علت افزایش قیمــت ماکارونی را افزایش قیمت گندم 
و افزایش دســتمزد کارمندان عنوان کرد و گفت: اگر در این شــرایط 
افرادی از محصوالت قبلی خود سو استفاده می کنند و کاالهایی را که 
قیمت قدیم روی آن هــا درج را به قیمت جدید عرضه می کنند، این 
موضوع قابل پیگیری است و شهروندان می توانند شکایات خود را به 
سامانه 124 و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ارائه کنند.

اخیراً با تصویب ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
قیمت هر بســته ماکارونی 700 گرمی به عنوان مبنای تعیین قیمت 
این محصول با 75 درصد افزایش به 5/450 تومان رســید و قیمت 

سایر انواع ماکارونی نیز بر این اساس تغییر کرد.
اخیراً رئیس هیــأت مدیره انجمن صنفــی کارفرمایان کارخانجات 
ماکارونی ایران اعالم کرد که این انجمن تصمیم گرفته که به مناسبت 
ماه مبارک رمضان همه کارخانه هــا، ماکارونی را حداقل 15 درصد 

ارزان تر از قیمت مصوب به فروشندگان عرضه کنند.

تحلیلی بر قانون جدید چک
 از مهمترین دالیل افزایش زندانیان چک این مسأله است که در کشور 

ما از چک به عنوان سندی مدت دار استفاده می شود.
یک وکیل دادگســتری با بیان مطلب باال توضیح داد: اسناد تجاری که 
در معنای خاص خود شــامل چک و برات و سفته می شود، هر کدام با 
فلسفه ای خاص به وجود آمده اند؛ به عنوان مثال برات و سفته با توجه 
به قابلیت هایی که دارند برای تسهیل کار تجار در معامالت مدت دار به 

وجود آمدند .
مرتضی زارعی لطف با تأکید بر حال بودن چک، ادامه داد: برای معامالت 
حالی که امکان نقل و انتقال حجم و مبلغ زیاد پول ممکن نبود، چک به 
وجود آمد، برای معامالت وعده دار نیز از سفته و برات استفاده می شد، 
مسأله ای که در رویکرد ابتدایی قانونگذار در قانون تجارت مصوب سال 

1311 نیز مشهود بود.
وی افزود: در کشــورهایی که حقوق تجارت پویایی دارند، از چک به 
شیوه سنتی و رایج مرسوم در کشور استفاده نمی شود بلکه از آن بیشتر 

به عنوان سند تجاری حال یاد می کنند.
زارعی لطف با بیان اینکه بر اســاس آمار ارائه شــده زندانیان مربوط به 
چک، در رتبه دوم این جایگاه قرار دارند، عنوان کرد: قانونگذار درباره 
بحث چک از سیاست ارعابی استفاده کرده بدین طریق که با قرار دادن 
مجازات های کیفری و جرم انگاری بعضی از رفتارها در مورد چک به 

این سیاست پرداخته است.
این وکیل با اشاره به اینکه اسناد تجاری دارای خصوصیاتی نظیر تضامنی 
و غیرقابل ایراد بودن، هستند، اظهار کرد: چک ویژگی متمایزی نسبت 
به ســایر اسناد تجاری دارد که آن قابلیت تعقیب کیفری چک است که 
نشأت گرفته از سیاست ارعابی بوده و  قانونگذار برای محتاطانه عمل 

کردن مردم درباره چک آن را وضع کرده است.
وی با بیان اینکه طی بررسی های انجام شده در سال های اخیر و آمار 
باالی زندانیان مربوط به مسائل قانون چک، قانونگذار تصمیم به اصالح 
این قانون گرفت و عالوه بر سیاست ارعابی به سیاست پیشگیرانه روی 
آورده اســت، توضیح داد: در قانــون جدید چک، قانونگذار برای حل 
ریشــه ای مشکالت و جرائم ناشــی از آن، با تعیین فاکتورهایی امکان 

استفاده آسان همه مردم از این سند تجاری را سلب کرده است.
زارعی لطف بیان کرد: در راســتای همین سیاســت های پیشــگیرانه، 
قانونگذار چک الکترونیک را برای نخســتین بار در ایران به رســمیت 
شناخته که طی مدت یک ســال باید زیرساخت و زمینه های اجرایی 
آن آماده شود.وی با بیان اینکه بهتر بود ابتدا زمینه های استفاده از چک 
الکترونیک ایجاد شــده و بعد به صورت قانون در می آمد، خاطرنشان 
کرد: هدف از پیش بینی این چک، پیشگیری و کاهش جرائم سنتی مانند 

قابلیت جعل و سرقت آن بوده است.
وی اضافه کرد: در این قانون سازمان های مختلفی نظیر بانک ها مقابل 
بانــک مرکزی، بانک مرکزی در مقابل قــوه قضائیه، بانک ها در مقابل 
دارنده و صادر کننده چک مسئولیت پیدا کرده اند، در واقع قانونگذار با 
ایجاد وظایف شبکه  ای سعی بر کاهش جرائم در این زمینه داشته است.

زارعی لطــف درباره علت آمار باالی زندانیان چک، اعالم کرد: یکی از 
مهمترین دالیل این مســأله این است که در کشور ما از چک به عنوان 
سندی مدت دار استفاده می شود، فردی که اعتباری ندارد، با استفاده از 
چک و به امید پیدا کردن توانایی پرداخت در آینده چک صادر می کند 
که این امر زمینه ساز بسیاری از برگشت خوردن و عدم وصول اینگونه 

چک ها و  مسائل تبعی آن می شود.
وی با بیان اینکه قانون صدور چک، چک را به عنوان سندی مدت دار 
معرفی کرده اســت، گفت: مدت دار بودن چک باعث می شود افرادی 
که اعتبار کافی ندارند از آن بیشتر استفاده کنند و از طرفی سفته و برات 
که اسنادی مدت دار هستند، به حاشیه رانده شوند که متأسفانه قانونگذار 

نسبت به آن توجه ویژه ای نکرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به پیش بینی چک موردی در اصالحات 
قانون جدید، بیان کرد: افرادی که به طور دائم از چک استفاده نمی کنند، 
می توانند به صورت موردی از بانک طبق شرایطی چک موردی بگیرند 
که در کنار مزایایی که برای آن می توان متصور شد معایبی نیز دارد که 
از آن جمله بسترسازی برای امکان سوءاستفاده افراد سودجو از اینگونه 
چک ها را می توان عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون 
جدید برای بانک مرکزی شــأن قانونگذاری قائل شده است، این امر را 
قابل انتقاد دانســت و اظهار کرد: در قانون جدید کیفیت مسدودسازی 
حســاب ها و تعیین قواعد چک الکترونیک افراد به دستورالعمل بانک 
مرکزی حواله شده و این مطلب بدان معناست که بانک شرایط شکلی 

چک الکترونیک را تعیین می کند و قانونگذار دخالتی در آن ندارد.
این وکیل با بیان اینکه پیش بینی اعتبارسنجی در قانون جدید نیز بر عهده 
بانک مرکزی است، افزود: همه افراد توانایی پرداخت چک را ندارند، به 
همین منظور بانک مرکزی بر اساس فاکتورها و انجام استعالمات الزم 
تعیین می کند که به چه کســانی چک تعلق گیرد که این موضوع سبب 

کاهش خود به خودی جرائم در این زمینه می شود.
زارعی لطف درباره ســامانه صیاد نیز توضیح داد: بر اساس قانون جدید 
ســامانه ای به نام صیاد ایجاد می شود که از این پس تمامی چک ها در 
آنجا صادر می شــود. وی با ایراد بر یکی از بندهای قانون جدید عنوان 
کرد: در یکی از بندها قید شده اگر چکی برگشت بخورد، بعد از مدت 
24 ساعت تمام حســاب های شخص صادرکننده مسدود می شود که 
ایراد مقطعی وارده بر این موضوع در شرایط نابسامان و غیرثابت اقتصاد 
کنونی، در واقع نادیده گرفتن بخش های تولیدی است چرا که با شرایط 
اقتصادی امروز و نوسانات قیمت، چرخه کار یک واحد تولیدی با صدها 
کارگر مختل می شود.این وکیل دادگستری صدور فوری حکم اجرائیه 
را از موارد دیگر این اصالحات خواند و گفت: این مورد تا کنون اجرا 
نشــده است و اگر کسی بخواهد نسبت به آن اقدام کند باید طبق روال 
فعلی و از طریق طرح دعوی بــه این امر بپردازد اما طبق قانون جدید 
فرد می تواند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کرده و دستور اجرای 
فوری آن را بگیرد. وی بیان کرد: بهتر بود برای اصالح و تدوین قانون 
جدیــد، از توانایی و نظرات افراد متخصص در این حوزه و حقوقدانان 

برجسته کشور استفاده می شد.

غزل اسالمی »

 نرخ تورم ماهانه خانوارهای استان 
همــدان در فروردین مــاه 4/4 درصد 
نسبت به اسفندماه افزایش داشته است. 
درصد تغییر شاخص کل فروردین 98 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای استان  

51/1 درصد می باشد.
معــاون آمــار و اطالعات ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان همدان 
بــا اعالم خبــر باال توضیــح داد: در 
فروردیــن ماه 1398 عدد شــاخص 
کل برای خانوارهای اســتان نســبت 
به فروردین 95 به 175/5 رســید که 
نســبت به ماه قبل 4/4 درصد افزایش 

نشان می دهد. 
محمدرضا ساغرچیان افزود: میانگین شاخص 
کل در کشــور 170/9می باشــد، که اســتان 
همدان ســیزدهمین اســتان در این شاخص 

می باشد. 
وی توضیح داد: در این گزارش شاخص سال 

95 عدد 100 قرار داده شده است.
ســاغرچیان افزود: تورم یــک متغییر کالن 
اقتصادي اســت کــه روند تغییرات ســطح 
قیمت ها را نشان مي دهد و نباید از این نکته 
غافل شــد وقتي نرخ تورم اعالم مي شود به 
معنای تغییرات میانگین سطح عمومی قیمت 
همه  کاال و خدمات در کل اســتان برای همه 

خانوارهاست. 
بــه گفتــه وي، برای محاســبه ایــن نرخ 
اطالعات مربوط به  475 کاال و خدمت که 
هرکدام با توجه به سهمي که از کل مخارج 
خانوار دارند بــا مراجعه به حدود دو هزار 
منبع اطالعاتي، یعني پاســخگویاني شــامل 
خانوارهــا، مراکز فــروش کاال و خدمات 
مصرفي و اطالعات ثبتــي، قیمت آنها اخذ 
مي شــود.  ســاغرچیان ادامه داد: این 475 
قلم کاال شامل خوراک، نوشیدني، دخانیات، 
زیورآالت، پوشاک، آموزش، بهداشت، حمل 
و نقل و غیره مي شود و در مجموع 12هزار 

قیمت برای هر ماه جمع آوری می شود.
معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان همدان گفت: نکته قابل 
توجه این اســت که  قیمت اقــالم دارایي و 
ســرمایه ایي نظیر طالي آب شده، ارز و سکه 
)کاالهای ســرمایه ای( در نــرخ تورم مدنظر 

قرار نمي گیرد. 
طبــق گفته هــاي وي، کاال یــا خدماتي که 
بیشترین وزن و استفاده را دارند قطعا در نرخ 
تورم تأثیر بیشــتری خواهند داشت. بنابراین 
ســبد انتخابی به گونه ای اســت که اوالً همه 
گروه های کاالیی را پوشــش مي دهــد، ثانیًا 
مورد اســتفاده بیشــترین تعداد خانوارهای 
استان است و ثالثًا در ســبد مصرفی خانوار 

تداوم مصرف دارد. 
ساغرچیان بیان کرد: البته مي توان در سطوح 
مختلف درآمدي، کاالیي، زماني و جغرافیایي 
نــرخ تورم را محاســبه نمود. به طــور مثال 
تــورم خوراکي ها  مختلف،  دهک هاي  تورم 
و غیــر خوراکي ها، تورم ماهانه و ســاالنه، 
تورم شــهري و روســتایي که انواع آن براي 
هــای تخصصی  پژوهش  و  سیاســتگذاري 

استفاده می شود.
  وي در پاســخ به این ســوال که چرا مردم 
نمی توانند با نرخ های تــورم اعالمی ارتباط 
واقعــی برقــرار کنند و درکشــان از ارقام با 
نرخ های ارایه شده متفاوت است؟ هم گفت: 
معمــوال هر فرد تورم را بر اســاس کاالها و 
خدمات مصرفی شــخصی خــود که تعداد 
محدودی می باشد، تخمین می زند در حالی که 
مرکز آمار ایران تورم را بر اســاس اطالعات 
475 قلم کاال و خدمت )که پوشــش کاملی 
از ســبد خانوارهای ایرانی می باشد( محاسبه 
می کند. مــورد بعدي این اســت که معموال 
افــراد در تخمین تورم ذهنــی خود وزن و 
ضریب اهمیت کاالهــا و خدمات را مدنظر 

قــرار نمی دهند ولی مرکز آمار ایران کاالها و 
خدمات را بر اســاس وزنشان در محاسبات 
وارد می کند )بر اساس اطالعات هزینه درآمد 
خانوار( که موجب می شــود هــر کدام تأثیر 

متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد. 
وي ادامــه داد: معموالً افــراد هرنوع گرانی 
و افزایــش قیمت را به معنــی افزایش نرخ 
تــورم در نظر می گیرنــد در حالی که معنای 
نرخ تورم نرخ رشــد قیمت هاست. یعنی هر 
افزایش قیمتی به معنــای افزایش نرخ تورم 
نمی باشــد بلکه اگر ســرعت رشد قیمت ها 
افزایــش یابد نرخ تورم افزایــش می یابد. به 
عنــوان مثال اتومبیلــی را در نظر بگیرید که 
با ســرعت 120 کیلومتر بر ســاعت در حال 
حرکت است بعد از مدتی راننده پای خود را 
روی ترمز می گذارد و سرعت به 90 کیلومتر 
در ســاعت می رسد. در این مثال ما با کاهش 
سرعت مواجه شدیم ولی کماکان اتومبیل در 
حال رفتن به جلو است. به عبارتی هنوز هم 
سرعت داریم ولی در قیاس با قبل کمتر شده 

اســت به طور مشابه هنگامی که تورم کاهش 
پیــدا می کند ســرعت رشــد قیمت ها کمتر 
شــده ولی قیمت ها همچنان افزایش می یابد. 
در محاســبات نرخ تورم در مرکز آمار ایران 
تغییرات قیمت که ناشی از تغییر مشخصات 
کاالســت )مانند تغییر کیفیــت، وزن، مارک 
و...( به عنوان افزایــش قیمت در نظر گرفته 
نمی شود و سعی می شود در هر مظنه قیمت، 
مشــخصات خاص قلم تعریف شــود و در 
هر دوره از قلمی با همان مشــخصات ثابت 
قیمت گیری شــود تا افزایش واقعی قیمت ها 
نشــان داده شــود ولی در ذهن افراد جامعه 
معموالً این نوع تغییرات قیمت )به دلیل تغییر 
مشــخصات( به عنوان تــورم در نظر گرفته 

می شود.
 ساغرچیان گفت: شاخص قیمت و نرخ تورم، 
یک نماگر میانگین اســت و ســنجه ای برای 
قیمت سبد مصرفی متوســط خانوارهاست. 
به عبــارت دیگر، چــون دهک های مختلف 
درآمدی، ســبدهای مصرفی متفاوتی دارند و 

ضریــب اهمیت متفاوتی هم به کاالها 
و خدمــات می دهند لــذا تورم برای 
خانوارهــای در دهک هــای درآمدی 

متفاوت، متفاوت خواهد بود.
 بیشــترین تورم یک ســال 

درکاالهاي بادوام
طبق جدولي که معاون آمار و اطالعات 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
همدان در اختیــار خبرنگار همدان پیام 
گذاشته بیشترین تورم در 12 ماه منتهي 
به فروردین 98 مربوط به کاالهاي بادوام 
با 74/4 درصد رشد است. همین گروه 
کاالیي در تورم نقطه به نقطه نســبت به 
ســال 95 با 169/3 درصد رتبه هفتم را 

داشته است.
محصــوالت خوراکي طبقه بندي نشــده در 
جاي دیگر، میوه و خشکبار، مبلمان و لوازم 
خانگــي و نگهداري معمول آنها، گوشــت 
قرمز و گوشــت ماکیان، گوشــت سفید و 
فرآورده هاي گوشــتي و خوراکي هاي تازه 
به ترتیــب بــا 73/2، 64/9، 60/9، 60/5، 
58/6 و 54/8 درصد تورم در 12 ماه منتهي 
به ماه جاري نســبت به دوره مشــابه سال 
قبل در رتبه هاي دوم تا هفتم قرار گرفته اند.
اما در تورم نقطه به نقطه سبزي ها و حبوبات 
با 232/1 درصد رشد نسبت به سال 95 رتبه 
اول در تورم را دارد. بعد از آن گوشت قرمز 
و ماکیان با 177 درصد رشــد نسبت به سال 
95 رتبه دوم را داشــته اســت. خوراکي هاي 
تازه نیز با 171/7 درصد، دخانیات با 169/3 
درصد، گوشت سفید و فرآورده هاي گوشتي 
با 267/5 درصد و میوه و خشــکبار با 159 
درصد رشــد در رتبه هاي سوم تا ششم تورم 
نقطه به نقطه در فروردین ســال 98 نسبت به 

سال 95 قرار گرفته اند.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با توجه با آمار 3سال گذشته اعالم کرد

 سبزيجات و حبوبات 

رکورد تورم را زدند
■  51 درصد تورم نقطه به نقطه در همدان                                                    ■ هر افزایش قیمتي به معناي افزایش نرخ تورم نیست

■ کاالهاي بادوام بیشترین تورم یک سال گذشته را داشته است                      ■ همدان رتبه سیزدهم در تورم 3سال گذشته

                       سال 1398 همدان                                                                             100=1395

گروه های کاال و خدمات 

ماه فروردین

شاخص

درصدتغییرات شاخص نسبت به

 ماه مشابه سالماه قبل
قبل

 مجموع ماه هاي منتهي
 به ماه جاري نسبت به
دوره مشابه سال قبل

دوازده ماه منتهي به
    ماه جاری نسبت به دوره مشابه

سال قبل
175.54.451.151.132.۰شاخص کل

217.89.۰82.182.144.9خوراکي ها، آشامیدني ها و دخانیات

1215.89.68۰.48۰.442.4- خوراکي ها و آشامیدني ها

216.99.881.381.342.5  خوراکي ها

144.72.323.۰23.۰2۰.7      نان و غالت

267.55.3115.1115.158.6      گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها

277.۰5.6119.8119.86۰.5          گوشت قرمز و گوشت ماکیان

193.22.673.573.542.7          ماهي ها و صدف داران

169.7۰.۰45.645.635.7      شیر، پنیر و تخم مرغ

169.21.353.153.135.1      روغنها و چربیها

259.۰17.21۰6.51۰6.564.9      میوه و خشکبار

332.134.8163.1163.145.2      سبزیجات )سبزي ها و حبوبات (

181.24.269.269.231.۰      شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیریني)قند و شکر و شیریني ها(

238.۰۰.9116.7116.773.2      محصوالت خوراکي طبقه بندي نشده در جاي دیگر

192.84.762.662.639.9      چاي، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه هاي غیر الکلي(

125.6125.6111.4-2269.3۰.4- دخانیات

155.81.736.۰36.۰25.9کاالهاي غیر خوراکي و خدمات

3182.41.162.۰62.۰4۰.8- پوشاک و کفش

4133.81.816.716.715.7- مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت ها

13۰.2۰.715.615.613.8      مسکن

129.6۰.514.814.813.5          اجاره

141.53.131.331.32۰.9          خدمات نگهداري و تعمیر واحد مسکوني  )خدمت (

149.46.321.521.523.9      آب ، برق و سوخت

5213.51.293.۰93.۰6۰.9- مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها

613۰.2۰.913.513.511.5- بهداشت و درمان

7161.9۰.345.345.327.8- حمل ونقل

8166.۰۰.537.737.733.5- ارتباطات

6۰.56۰.548.2-9196.24.6- تفریح و فرهنگ

1۰143.2۰.423.123.116.8- آموزش

112۰۰.61۰.774.374.335.3- هتل و رستوران

1217۰.68.942.742.727.3- کاالها و خدمات متفرقه

187.25.26۰.۰6۰.۰36.7شاخص کل* )بدون اجاره(

2۰2.75.773.973.944.1کاالها

137.۰1.918.618.615.2خدمات

113.8113.874.4-241.8۰.4کاالهای بادوام

198.37.568.568.539.3کاالهای بی دوام

191.61.671.۰71.۰46.5کاالهای کم دوام

271.715.۰115.7115.754.8خوراکی های تازه

165.72.645.645.63۰.3سایر خوراکی ها

131.83.312.612.614.2خدمات عمومی
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خانه کشتی مسعود مصطفی جوکار بازگشایی شد

 با پیگیری های صورت گرفته و مساعدت مدیرکل ورزش و جوانان استان، خانه 
کشتی مسعود مصطفی جوکار مالیر بازگشایی شد.

رئیس هیأت کشــتی همدان گفت: این خانه کشتی در سه سال گذشته بنا به دالیلی 
تعطیل شــده بود و پیگیری برای بازگشایی آن در اولویت برنامه های هیأت کشتی 

استان در فصل جدید از فعالیت خود قرار گرفت.
حمیدرضــا یاری در گفت و گو با  ایرنا اظهار داشــت: در بازدیدی که از وضعیت 
کشــتی شهرستان مالیر داشتیم، ضمن بررســی دقیق مشکالت خانه کشتی مسعود 

مصطفی جوکار، خواستار بازگشایی مجدد آن شدیم که پیگیری ها نتیجه بخش بود.
یاری خاطرنشان کرد: مالیر سابقه درخشان در کشتی کشور دارد و تاکنون عالوه بر 

نشان های متعدد بین المللی، 2 مدال المپیک را نیز کسب کرده است.
رئیس هیأت کشــتی همدان ابراز امیدواری کرد: با بازگشایی خانه کشتی مالیر بار 
دیگر شــاهد اوج گرفتن ورزش کشــتی این شهرســتان در عرصه های ملی و بین 

المللی باشیم.
مالیر یکی از قطب های اصلی ورزش کشــتی اســتان همدان است و خانه کشتی 
مســعود مصطفی جوکار پــس از مدال آوری او از بازی هــای المپیک 2004 آتن 

احداث شد.

خبـر خبـر

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

مدیر کل توسعه امور باشگاهها:
سرخآبی ها آماده واگذاری هستند

 مدیرکل توسعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها گفت: سرخآبی 
های پایتخت با حسابرســی های دقیق آماده واگذاری هســتند و با 
انتخاب حامیان مالی مناسب و پرداخت بدهی ها که در مجموع حدود 

55 میلیارد تومان بود، مجوز حرفه ای 2 باشگاه اخذ شد.
به گزارش ایرنا از وزارت ورزش و جوانان، »افشــین داوری« افزود: 
مالیات های سنگین باشــگاه های استقالل و پرسپولیس طی سال ها 
باعث شد تا مشکالتی در بخش مجوز داشته باشند که بخش اعظم آن 

به دلیل ساختار آنها بود.
وی افزود: حسابرســی 2 باشگاه حدود هشت سال انجام نشده بود و 
شفافیت مالی هم وجود نداشــت. از طرفی درآمدزایی جانبی و نوع 
بلیت فروشی 2 باشگاه به دلیل ساماندهی نشدن آن مشکالت را بیشتر 

کرد.
مدیرکل توســعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها به تالش وزارت 
ورزش و جوانان برای حرفه ای شــدن استقالل و پرسپولیس اشاره 
کرد و افزود: تالش بســیار مضاعف وزارت ورزش باعث شد تا با 
انتخــاب حامیان مالی و پرداخت بدهی کــه در مجموع حدود 55 

میلیارد تومان بود مجوز حرفه ای 2 باشگاه گرفته شود.
وی تصریــح کرد: مالیات هم نقش بســیار مهمــی برای صدور 
این مجوز داشــت که با درایت و برنامه ریزی وزارت ورزش و 
جوانــان، تمام بدهی مالیاتی 2 باشــگاه تجمیع و در حال حاضر 
در کمیســیون ماده 251 مکرر قانون مالیاتی کشور مورد رسیدگی 
مجــدد قرار گرفته کــه امیدواریم هرچه زودتر مرتفع شــود. در 
واقع دســتور وزیر ورزش و جوانان باعث شــد برای نخســتین 
مرتبه تمامی مالیات های گذشــته تجمیع و برای نخســتین بار به 
صورت مشــخص تحویل وزارت اقتصاد و دارایی شــده تا مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
داوری ادامه داد: هر دو باشــگاه ســالیان طوالنی بود که حسابرسی 
نشــده بودند و نیاز بود که میزان درآمد و هزینه آنها مقایسه شود. با 
تالشی که طی 2،5 سال گذشته داشتیم اکنون به نقطه ای رسیدیم که 
به روز هستیم و در سال 95، 96 و 97 بخش حسابرسی 2 باشگاه به 

سرانجام رسیده و آماده واگذاری هستند.
وی با اشــاره به تاکید دکتر ســلطانی فر بر روی ساختار درست 
هر دو باشــگاه گفت: استقالل و پرسپولیس در حال حاضر دارای 
هیأت مدیره توانمند، تخصصی و فنی هســتند و ساختارشان برابر 
قوانین و مقررات تنظیم شــده اســت. اگر موارد فوق را درست 
ارزیابی کنیم بخش مهمی از آن به ســاختار بسیار خوب 2 باشگاه 
بر می گردد که باعث شــفافیت مالی شده است. همچنین اتفاقات 
خــوب دیگری مثل بلیت فروشــی الکترونیکی به دســتور وزیر 
ورزش و جوانان انجام شــد که سابقا فیزیکی بود. میزان درآمدها 
از ایــن طریق کامال شــفاف اســت و به زودی می توان شــاهد 

2 باشگاه باشیم. واگذاری کامال منطقی 
ـــدی وزارت ورزش  ـــیار ج ـــه اراده بس ـــاره ب ـــا اش ـــپس ب داوری س
ـــه  ـــون و ب ـــر قان ـــرای واگـــذاری 2 باشـــگاه گفـــت: براب ـــان ب و جوان
ـــص  ـــی نواق ـــع برخ ـــر رف ـــر ورزش ب ـــد وزی ـــا تاکی ـــوص ب خص
ـــگاه  ـــن 2 باش ـــه ای ـــوط ب ـــوارد مرب ـــائل و م ـــیر، مس ـــن مس در ای
ـــازمان  ـــس و س ـــای ذیصـــالح، مجل ـــتگاه ه ـــه دس ـــفاف ب ـــال ش کام
خصوصـــی ســـازی تحویـــل داده شـــده و در دی مـــاه ســـال 97 ایـــن 
ـــالح داده  ـــتگاههای ذیص ـــل دس ـــتندات تحوی ـــا مس ـــا ی ـــاب ه  حس
ـــریعتر  ـــه س ـــازی هرچ ـــی س ـــازمان خصوص ـــم س ـــده و منتظری ش
برابـــر قوانیـــن و مقـــررات زمـــان مزایـــده را اعـــالم کنـــد تـــا 

ـــیم. ـــگاه باش ـــن دو باش ـــذاری ای ـــاهد واگ ـــم ش بتوانی

آغاز مسابقات شطرنج جام رمضان همدان
 مسابقات شــطرنج جام رمضان همدان به میزبانی هیأت شطرنج 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ،مسابقات 
شــطرنج جام رمضان همدان اروز جمعه  به میزبانی هیأت شــطرنج 
اســتان همدان آغاز شد. این مسابقات با حضور 37 بازیکن، با فرمت 
زمانی 30 دقیقه به اضافه 10 ثانیه، در 7 دور به روش سوئیســی و به 

داوری خانم فرناز ترابی یگانه برگزار می شود.

»رضا صفرخانیان« داور نمونه تکواندو
 تیم ملی نونهاالن کشور شد

 رئیــس اداره ورزش و جوانان مالیر گفــت: »رضا صفرخانیان« 
داور درجه 2 بین المللی اســتان همدان و نخستین مربی بین المللی 
تکواندوی کشور به عنوان داور نمونه مسابقات تکواندو انتخابی تیم 

ملی نونهاالن کشور انتخاب شد.
مهــدی رضایی در گفت و گــو با ایرنا بیان کرد: ایــن داور مالیری 
اردیبهشــت امســال با قضاوت و داوری عادالنه خود در مســابقات 
تکواندو انتخابی تیم ملی نونهاالن کشــور به عنــوان داور نمونه این 

مسابقات معرفی شد.
وی افــزود: انتخــاب داور تکوانــدوی مالیری در حکمی توســط 
فدراســیون تکواندو جمهوری اســالمی ایران انجام شد و افتخاری 

دوباره برای ورزش این شهرستان کسب کرد.
رئیس اداره ورزش و جوانــان مالیر با بیان اینکه تکواندوی مالیر با 
حضور مربی ارزنده و بین المللی تکواندو پیشتاز است ادامه داد: »رضا 
صفرخانیان« سابقه درخشانی در رشته تکواندو، مربی گری و داوری 

این رشته دارد که به موفقیت تکواندوی مالیر کمک می کند.
رضایی بیان کرد: این داور بین المللی تکواندوی اســتان همدان سال 
گذشــته نیز توسط فدراسیون تکواندو کشــور به عنوان برترین داور 

مسابقات لیگ تکواندو انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.
مسابقات تکواندو انتخابی تیم ملی نونهاالن کشور اواسط اردیبهشت 

امسال به میزبانی خانه تکواندو در تهران برگزار شد.
داوری مسابقات بین المللی باشگاه های آسیا در سال 2016، مسابقات 
بیــن المللی جام فجر 2011 و مســابقات لیگ برتــر و نقش جهان 
بــه عنوان پر افتخارترین لیگ کشــور، از افتخاراتی اســت که »رضا 

صفرخانیان« در کارنامه داوری خود دارد.
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پیشخوان

آگهي حصر وراثت
ــه  ــت کالس ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  583 ب ــماره شناس ــلی دارای ش ــعید مرس ــای س آق
ــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح  114/98۰166ح  از ای
داده کــه شــادروان غالمحســین مرســلی  بــه شــماره شناســنامه  147۰ در تاریــخ 98/1/3 
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-محمد مرسلی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 4469 پسر متوفی
 2-سعید مرسلی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 583 پسر متوفی

 3-پروین مرسلی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 2883 دختر متوفی
  4-محمدحسین مرسلی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 4257 پسر متوفی

 5-سمیه مرسلی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 14۰ دختر متوفی
  6-الهه مرسلی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 4۰۰۰۰53۰27 دختر متوفی

  7-داریوش مرسلی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 3555 پسر متوفی
ــر  ــنامه 25۰7 همس ــماره شناس ــه ش ــین ب ــد غالمحس ــی واال فرزن ــن عباس   8-ماه جبی
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــی این متوف
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 

خواهــد شــد. 
)م الف 13۰(

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

چگونه بر سردرد ناشی از روزه داری 
غلبه کنیم

 عضو هیأت علمی و مدیر گروه فیزیولوژی ورزشــی پژوهشگاه 
علوم ورزشی معتقد است: در ایام ماه مبارک رمضان برای جلوگیری 
از ســردرد ناشی از افت قند خون، با انجام فعالیت ورزشی می توانید 

بر سردرد خود غلبه کنید.
هادی روحانی اظهار کرد: مهم ترین عامل ایجاد ســردرد در طول 
روز بــرای افراد روزه دار، افت قند خون اســت کــه به دلیل غذا 
نخــوردن روزه دار پس از وعده ســحر رخ می دهد. این ســردرد 
به طور معمول اندکی پس از ســاعت ظهر بروز می کند و به همراه 
خود، بوی بد دهان را نیز به دنبال دارد که عالمت کاهش قند خون 
و استفاده بدن از مواد جایگزین قند مانند کتون بادی ها است. البته 
این مســاله به این معنا نیست که در بدن شــما هیچ قندی وجود 

ندارد بلکه قند در 
وی در گفت وگو با ایسنا، گفت: از آنجایی که سلول های عصبی و مغز 
فقط می توانند قند مصرف کنند بنابراین، کمبود قند منجر به ســردرد 
و عصبانیت شــما می شود. پس برای این که بتوانید در ایام ماه مبارک 
رمضان بر ســردرد و بی حالی خود غلبه کنید، بهتر است با یک ترفند 
علمی و با انجام یک حرکت ورزشی قندها را از مخازن بدن رها کرده 

و به سمت خون و مغز هدایت کنید.
عضــو هیأت علمی پژوهشــگاه علوم ورزشــی در پایان تصریح 
کرد: زمانی که احساس سردرد در این ایام دارید، در همان لحظه 
از روی صندلــی خود بلند شــوید و آغاز کنید تعداد 20 پله را با 
ســرعت باال بروید، یا یک مسیر 30 متری را با سرعت بدوید. یا 
در جا، چند بار با ســرعت باال و پاییــن بپرید. با این کار به مغز 
پیغامی ارســال می کنید مبنی بر این کــه می خواهید یک فعالیت 
بدنی انجام دهید و بدن شــما نیز آغــاز به خروج انرژی از منابع 
خود به ویژه رهاســازی قند از کبد می کند. با این ترفند علمی به 
راحتی می توانید قند را در اختیار مغز خود قرار دهید و ســردرد 

را از خود دور کنید.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 13976۰326۰34۰۰1576 مورخــه 1397/12/1 هیــأت 
ــاختمان هاي  ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک همــدان 
منطقــه دو تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای میثــم حســن زاده 
ــار  ــادره از بیج ــنامه 79 ص ــماره شناس ــه ش ــتم علی ب ــد رس ــزه فرزن قرانق
ــت  ــع تح ــاحت 94/8۰ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در شش
ــطه  ــداري مع الواس ــش 2 خری ــه بخ ــدان حوم ــع در هم ــالک17/1364 واق پ
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــن زاده مح ــتمعلی حس ــای رس از آق
ــي مي شــود، در  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضي 
داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص و ع

)8۰ شــد.)م الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/22
موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقای سید محمد هاشمی زاده با وکالت آقای احمد مال امیر  مالک سه دانگ از ششدانگ یک باب عمارت  پالک 278 اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور سند تک برگی 
پالک فوق را از این اداره نموده است و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین پالک مذکور را می شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استنادکد 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر 
ابالغ می گردد که در تاریخ سه شنبه 1398/4/4 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، کوچه آقاتور پشت پاساژ گروس حضور یابند بدیهی است عدم حضور مجاورین 

و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد.)م الف 41(
جلیلوند 

رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 98/1/17 مورخــه   13986۰326۰۰9۰۰۰۰32 شــماره  رأي  برابــر 
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض هی
و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
شهرســتان فامنیــن تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای رضــا 
ــادره  ــنامه 5۰2۰115691 ص ــماره شناس ــه ش ــن ب ــد حس ــبحانی فرزن س
ــاب  ــک ب ــگ ی ــش دان ــي 5۰2۰115691 در ش ــماره مل ــه ش ــن ب از فامنی
ــدم  ــک ص ــت و ی ــع و بیس ــزده مترمرب ــد و پان ــاحت ص ــه مس ــه ب خان
ــع قســمتي از پــالک 1۰4 اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان  مترمرب
ــده  ــرز گردی ــری مح ــم ناص ــای کاظ ــمي آق ــک رس ــداري از مال خری
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش 15 روز آگه
ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره  ثبت 
ــید،  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن تس ــتان فامنی ــالک شهرس ــناد و ام اس
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
)م الف 13(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 13986۰326۰34۰۰۰۰51 مورخــه 1398/1/27 هیــأت 
ــاختمان هاي  ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک همــدان 
ــران  ــواد رحمانی مه ــي ج ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــه دو تصرف منطق
فرزنــد حســینعلی بــه شــماره شناســنامه 386۰136674 صــادره از 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــي آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــدان در شش هم
ــش 5  ــدان بخ ــع در هم ــالک132/542 واق ــت پ ــع تح 123722/11 مترمرب
ــده  ــرز گردی ــران مح ــی مه ــینعلی رحمان ــطه از حس ــداري مع الواس خری
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب اســت. ل
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش روز آگه
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض مالکی
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
ــخ تســلیم اعتــراض،  ــاه از تاری پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک م
ــت  ــي اس ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــف 2۰1( ــد. )م ال ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/6

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 1397/12/2۰-13976۰326۰۰6۰۰1665 شماره  رأي  برابر 
هیــأت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی عباس صالحی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
499 صادره از مالیر در شــش دانگ یــک باب خانه به 
مساحت 285/72 مترمربع قســمتي از پالک یک اصلي 
اراضــی دولت آباد واقع در بخش چهــار مالیر خریداری 
از مالک رســمی احمد فتاحی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 36(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/22
محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالير

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

موضوع  هیأت  مورخه1398/1/26  رأي شــماره 13986۰326۰34۰۰۰۰47  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان منطقــه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ابراهیم خدابنده لو فرزند بهرامعلی به شــماره شناسنامه 725 صادره 
از همدان در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 977۰5/83 
مترمربع تحت پالک132/541 واقع در همدان بخش 5 خریداري مع الواســطه از 
محمد نعمتی و خیراله حاجی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 198(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/6

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

 کنفدراســیون فوتبال آسیا دو 
دیدار از رقابت های کاپ آســیا 
) را بــه »بیــژن  A F C CU P (
حیدری« و »موعــود بنیادی فر« 

داوران کشورمان محول کرد.
به گزارش ایرنا از سایت رسمی 
فدراســیون فوتبال، دیدار دو تیم 
هوم یونایتد سنگاپور و کایا ایلوو 
H رقابت های  فیلیپین از گــروه 
A ، ســه شــنبه 24  F C CU P
اردیبهشت در ســنگاپور برگزار 

می شود.
»بیــژن حیدری« بــه عنوان داور 
بازی، »علی میرزابیگی« به همراه 
»سعید قاســمی« به عنوان کمک 
هــای وی قضاوت ایــن دیدار 
را برعهــده دارنــد. داور چهارم 
»فارس تاویی« از ســوریه است. 
ناظــر داوری از کــره جنوبی و 
از کشور هنگ  نماینده مســابقه 

کنگ است.
همچنین دیدار 2 تیم الوحده اردن 
و هالل القدس فلسطین از گروه 
 A F C CU P رقابت هــای   A
روز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه 
در شهر امان اردن برگزار می شود 
و قضاوت این مسابقه نیز با نظر 
کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به تیم داوری ایرانی رسیده 

است.
بر همین اســاس »موعود بنیادی 
فر« بــه عنــوان داور، »حســن 
علی  »ســعید  همراه  به  ظهیری« 
نژادیان« به عنوان کمک های وی 
به  کاظمی«  »وحیــد  همچنین  و 
عنــوان داور چهارم قضاوت این 

بازی را برعهده دارند.
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  نماینده 
در این مسابقه از کشور امارات و 

ناظر داوری از چین است.

اعزام تیم کشتی 
شهرستان اسدآباد به 
مسابقات چند جانبه 

شهرستان کنگاور
 تیم کشــتی شهرســتان اســدآباد 
به مســابقات چند جانبه شهرســتان 
کنــگاوررده در رده ســنی نونهاالن و 

خردساالن اعزام شد.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان تیم کشــتی 
اســدآباد در مســابقات چنــد جانبه 
رده های ســنی نونهاالن و خردساالن 
یــادواره زنده یاد علــی اکبر رحمت 
آبادی شرکت کردند و مقام اول را این 

مسابقات را کسب نمودند.
ایــن مســابقات با حضــور تیم های 
هرســین ،تویســرکان،قروه،کنگاور و 

اسدآباد برگزار گردید .
در رده خردساالن :امیر حسین مرسلی، 
پارسا سطوتی و امیر علی شکری ودر 
رده نونهــاالن :محمد جواد میرزاپور ، 
محمد مهدی سلیمی ، مجید طهماسبی 
و امیــر محمد مرادی مقــام اول این 

مسابقات را از آن خود کردند.

میزبان فینال جام حذفی 
تا پایان هفته مشخص 

می شود
 بــا اعــالم ســازمان لیــگ فوتبــال،  
میزبــان فینــال جــام حذفــی تــا پایــان 

هفتــه مشــخص خواهــد شــد.
بــه گــزارش تســنیم، بــا اعــالم ســعید 
فتاحــی، رئیــس کمیتــه مســابقات 
ســازمان لیــگ، ورزشــگاه میزبــان 
فینــال مســابقات فوتبــال جــام حذفی 
ــه  ــان هفت ــا پای باشــگاه های کشــور ت

ــد. ــد ش ــخص خواه ــاری مش ج
ــا  ــرد ب ــد ک ــن تأکی ــی همچنی فتاح
توجــه بــه گرمــای هــوا قطعــًا فینــال 
جــام حذفــی در شــهر خرمشــهر 

ــد. ــد ش ــزار نخواه برگ
ــابقات  ــن مس ــی ای ــه نهای ــدار نیم دی
بیــن  مــاه  خــرداد  هشــتم  روز 
پرســپولیس  و  ســپاهان  تیم هــای 
برگــزار خواهــد شــد و دیــدار فینــال 
ــن  ــاه بی ــرداد م ــد روز 12 خ ــز بای نی
برنــده ایــن بــازی و دامــاش گیالنیــان 

ــود. ــزار ش برگ

ژوزه مورسیا؛ گزینه 
سرمربیگری استقالل

 یک خبرگزاری انگلیسی از دعوت 
تیم اســتقالل از سرمربی تیم الشحانیه 
قطر برای عقــد قرارداد همکاری خبر 

داد.
به گزارش  تسنیم، خبرگزاری رویترز 
به نقل از دفتر خبری خود در اســپانیا 
ســرمربی  مورســیا،  ژوزه  نوشــت: 
اســپانیایی پس از گذراندن یک فصل 
عالی در الشــحانیه قطر از ســوی تیم 
استقالل ایران برای همکاری در فصل 

آینده دعوت شده است.
ژوزه  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ــال 2017  ــن س ــاه ژوئ ــیا در م مورس
الشــحانیه  بــا  قــراردادی  میــالدی 
قطــر امضــا کــرد و موفــق شــد 
گاز  قطــر  لیــگ  از  را  تیــم  ایــن 
راهــی لیــگ ســتارگان کنــد. وی 
ــحانیه  ــم الش ــت تی ــن توانس همچنی
ــتارگان  ــگ س ــر لی ــل اخی را در فص
ــه عنــوان یکــی از گران تریــن  قطــر ب
ــد. ــظ کن ــا حف ــال دنی ــای فوتب لیگ ه

رامیــن رضاییــان، بازیکــن ایرانــی در 
فصــل گذشــته لیــگ ســتارگان قطــر 
در ترکیــب تیــم الشــحانیه بــازی 

ــرد. ک

 رئیس هیأت بدمینتون همدان گفت: امیر 
جباری بدمینتون باز همدانی سهمیه حضور 
در مسابقات بین المللی جمهوری آذربایجان 

را کسب کرد.
هــادی تیپ در گفت و گو بــا  ایرنا اظهار 
داشــت: این ورزشــکار همدانی در رقابت 
های انتخابــی تیم ملی بدمینتــون ایران به 
منظور حضور در مســابقات بیــن المللی 
جمهوری آذربایجان با برتری مقابل حریفان 

خود موفق به کسب سهمیه شد.

ــی  ــن الملل ــرد: مســابقات بی ــه ک وی اضاف
در  آذربایجــان  جمهــوری  بدمینتــون 
روزهــای 16 تــا 19خــرداد مــاه ســال 

ــود. ــی ش ــزار م ــاری برگ ج
جبــاری  امیــر  شــد:  یــادآور  تیــپ 
پرافتخارتریــن بدمینتــون بــاز همدانــی بــه 
شــمار مــی رود و در ســال هــای اخیــر بــه 
ــای  ــه ه ــده در عرص ــای ارزن ــت ه موفقی

ــت. ــیده اس ــی رس ــن الملل ــی و بی مل
امیــر جبــاری بــا 17 ســال ســن 9 ســال در 

رشــته بدمینتــون فعالیــت دارد و در چهــار 
ســال گذشــته بــه صــورت ثابــت در تیــم 

ملــی عضویــت داشــته اســت.
کاپیتــان فعلــی تیم ملــی جوانان کشــورمان 
از ســال 89 تاکنــون طــالی رقابــت هــای 
ــان  ــان و جوان ــاالن، نوجوان ــون نونه بدمینت
کشــور را کســب کــرده اســت و بــا وجــود 
ــت در  ــنی توانس ــن رده س ــور در ای حض
ــرار  ــوم ق ــاالن در رده س ــگ بزرگس رنکین

گیــرد.

بدمینتون باز همدانی سهمیه 
مسابقات بین المللی را کسب کرد

قضاوت داوران ایرانی 
در مسابقات فوتبال کاپ آسیا
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محله ای با خانه های چاپی ساخته می شود
 برپایی نخســتین محله با چاپگر ســه بعدی جهان به منظور حل 
مشــکل مســکن مردم در منطقه امریکای التیــن از جمله طرح های 
جدیدی اســت که به اســکان افرادی که زیر 200 دالر درآمد دارند، 
کمک خواهد کرد. به گــزارش نیواطلس، این طرح با همکاری چند 
شــرکت تجاری در آمریکای التیــن به نام های نیو اســتوری، فیوز 
پروجکــت و غیره انجام می شــود. طرح اولیه این کار در فســتیوال 
معماری تگزاس در سال گذشته میالدی ارائه شد. هر یک از خانه های 
ساخته شــده بدین روش 32 متر مربع مساحت داشتند. تا به حال از 
فناوری خانه سازی ســه بعدی برای ساخت ادارات مختلف، قلعه و 
حتی خانه های به شکل متفرقه استفاده شده است، اما این فناوری تا به 

حال برای ساخت مسکن در مقیاس انبوه به کار نرفته است. 

اسپیس ایکس پروژه اینترنت ماهواره ای را 
آغاز می کند

 اســپیس ایکس در هفته جاری چند ماهواره آزمایشی برای پروژه 
استارلینک را به آسمان می برد. این اقدام نشان دهنده آغاز پروژه برای 

تامین اینترنت ماهواره ای است.
به گــزارش دیلی میل، برنامه الون ماســک بــرای تاباندن اینترنت 
پرسرعت به زمین با استفاده از هزاران ماهواره در حال تحقق است. 
در همین راســتا به نظر می رســد پروژه »اســتارلینک« در هفته آتی 

آغاز شود.
طبق بیانیه »گوین شــات ول« رئیس اســپیس ایکس، این شرکت در 
تاریــخ 15 می چند ماهواره را همراه یک موشــک فالکون 9 به فضا 

پرتاب می کند. این عملیات در حقیقت آغاز پروژه استارلینک است.

حافظه فلش غیرقابل هک به بازار می آید
 یک شــرکت تجاری از تولید حافظه فلشی خبر داده که کاماًل غیر 
قابل هک اســت و باز کردن آن تنها توســط مالک این حافظه ممکن 

است.
به گزارش زددی نت، قیمت این حافظه فلش که توســط شرکت آی 
دیسک تولید شده تنها 99 دالر است و به منظور شناسایی مالک واقعی 
آن از فناوری اســکن عنبیه چشم استفاده شــده است. عالوه بر این، 
برای رمزگذاری اطالعات ذخیره شده بر روی حافظه فلش مذکور از 
A-256 بهره گرفته شده است.شرکت سازنده  E S فناوری رمزگذاری 
مدعی است حتی اگر یک هکر الگوی اسکن عنبیه فردی را در اختیار 
داشته باشــد، قادر به فریب این حافظه فالش نیست و باز کردن این 

حافظه تنها در صورت حضور خود فرد ممکن خواهد بود.

مواد ضدآب و لک شدن کاشی با فناوری 
نانو تولید شد

 محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به تولید نانو ســیلیس 
کلوئیدی با فناوری نانو شــدند که در ضد آب و ضد لک شدن کاشی 
ها موثر است. جعفر حاج سیاری، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان 
درباره محصول دانش بنیان نانو ســیلیس کلوئیدی تولید شده در این 
شرکت به مهر گفت: سیلیس کلوئیدی یکی از مقاوم ترین مواد معدنی 

در طبیعت است که کاربردهای خاصی در صنعت دارد.
وی با اشــاره به کاربردهای نانو سیلیس کلوئیدی گفت: یکی از این 
کاربردها در صنعت ساختمان است که باعث ضدآب و ضد لک شدن 
سرامیک می شود که با استقبال کارخانه های کاشی و سرامیک مواجه 

شده است.

توئیتر بیش از 166 هزار حساب کاربری 
تروریستی را حذف کرد

 توئیتر در نیمه دوم 2018 میالدی بیش از 166 هزار حساب کاربری 
مروج تروریســم را حذف کرده است. این شــرکت برای این منظور از 
ابزارهایی با دقت 91 درصدی اســتفاده کرده اســت.به گزارش رویترز، 
توئیتر با رصد آنالین محتوای تروریســتی در پلتفرم خود، بیش از 166 
هزار حســاب کاربری را در نیمه دوم سال گذشته میالدی حذف کرده 
است.این شرکت در کنار فیس بوک و گوگل از سوی مقامات و دولت های 
سراسر جهان تحت فشار است تا محتوای افراط گرایانه را حذف کند، در 
غیر این صورت با قوانین ســخت تری روبرو خواهد شــد.عالوه بر آن، 
توئیتر اعالم کرده برای این منظور ابزارهایی را به کار گرفته که با دقت 91 

درصدی حساب های کاربری مروج تروریسم را حذف می کند.

خسارت ۲۰میلیاردی به بزرگ ترین بازار سرپوشیده جهان
میراث جهانی تبریز سوخت

 چهارشنبه گذشــته )18اردیبهشت( بخش ســرای »دودری« بازار 
جهانی تبریز به مســاحت 2 هــزار و 500 متر در دو طبقه طعمه حریق 
شــد. این آتش سوزی باعث شد تا به حدود 100 مغازه آسیب جدی و 
به 50 مغازه خســارت جزئی وارد شــود؛ آسیبی که برآورد خسارت و 
مرمــت آن به گفته معاون میراث فرهنگی کشــور، به حدود 20 میلیارد 
تومان رســیده اســت. البته این حادثه نخســتین تجربه آتش سوزی در 
بزرگ ترین بازار تاریخی سرپوشیده جهان نبود؛ 10 سال پیش هم سرای 
»ایکی قاپیالر« با 120 مغازه بازار تبریز در آتش سوخت؛ آتش سوزی ای 
که خاموش کردن آن 2 روز طول کشــید اما آتش سوزی اخیر در عرض 
4ساعت به دلیل وجود شبکه ها و شلنگ های آتش نشانی تعبیه شده در 
دل بازار، خاموش شد. اگرچه انتقادات بسیاری به چرایی نبود اقدامات 
پیشگیرانه در این حادثه وجود دارد اما از سوی دیگر، نزدیکی دو حادثه 
آتش ســوزی کلیســای نوتردام پاریس با حریق بازار تاریخی تبریز این 
سوال را ایجاد می کند که آیا همچون حادثه پاریس، عزم ملی برای مرمت 
و بازسازی اثر جهانی بازار سرپوشیده تبریز شکل خواهد گرفت یا خیر؟

 مشارکت بازاری ها در مرمت
معاون میــراث فرهنگی ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری کشور درباره مرمت این اثر جهانی می گوید: »تالش ها بر این 
است تا بازار تاریخی تبریز به شکل سابق برگردد. در حال حاضر باتوجه 
به برآورد خســارت حدود 20 میلیارد تومان بابت مرمت بخش سوخته 
بازار باید در نظر گرفت که طبق تفاهم نامه ای قرار است مدیرکل استان، 
پایــگاه و هیأت امنای بازار تبریز، شــهرداری، اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان، اداره برق، آتش نشانی و... مشارکت داشته باشند.« محمدحسن 
طالبیان همچنین تاکید می کند مشــارکت بازاری ها برای مرمت دوباره 
بازار همیشــه یک مشارکت موفق بوده و لذا از مشارکت بازارهای های 
بازار تاریخی تبریز به عنــوان یک الگو یاد می کند. او در ادامه می گوید: 
»50 درصد این بخش از بازار که طعمه آتش شده است بیمه  بوده است. 
اما در هر صورت مشــارکت بازاری ها قطعا کمک خواهد کرد تا هرچه 
سریع تر این بخش آتش گرفته نیز سرپا شود و بار دیگر به فعالیت خود 

ادامه دهد.«
 مقایسه با حریق »نوتردام«

اما لحظاتی پس از آغاز آتش ســوزی کلیســای نوتــردام واکنش های 
شــدیدی در ســطح ملی منعکس شــد؛ به طوری که امیدها را برای 
بازســازی و مرمت آن اثر تاریخی زنده می کرد. حتی امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه در دقایق اولیه اعالم کرد ظرف 5 سال این کلیسا 
مرمت خواهد شــد؛ هرچند کارشناسان معماری فرانسوی معتقدند در 
مدت زمان 5 ســال نمی شــود نوتردام را مرمت کرد. از سوی دیگر، 
ســرمایه داران و صاحبان کســب وکارهای بزرگ در فرانســه نیز در 
ســاعات اولیه پس از آتش ســوزی نوتردام وارد میدان شدند و بخش 
قابل توجهــی از هزینه مرمت این بنا را تقبل کردنــد. در ایران اما تا 
لحظه تنظیم این گزارش عالی ترین مقام میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشور واکنشی به آتش سوزی در بازار جهانی تبریز نشان 
نداده و حتی نشانی از نگرانی ملی برای نابودی بخشی از سرمایه های 
این بازار ارزشــمند دیده نمی شــود؛ میراثی که با کسب و کار بخشی 
از مردم کشــور در استان آذربایجان شرقی گره خورده است.  به باور 
کارشناسان، دلیل اصلی این واکنش ها را می توان در اثرگذاری این دو 

بنا در اقتصاد دو کشور جست و جو کرد.
کلیسای نوتردام ساالنه باعث جذب گردشگران بسیاری به پاریس است 
و جریان مالی مناســبی را برای این کشــور ایجاد می کند؛ کشوری که 
روی درآمدهای گردشــگری حساب کرده. در مقابل اما، گویا مسووالن 
چندان روی بازار جهانی تبریز برای جذب گردشــگر به کشور حساب 

باز نکرده اند.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

در ماه رمضان، درهای آسمان گشوده می شوند، شیاطین به بند کشیده می شوند و اعمال 
مؤمنان پذیرفته می شود. رمضان، خوب ماهی است! در روزگار پیامبر خدا به ماه رمضان، 

»مرزوق )روزی یافته(« می گفتند .   
الکافي ج 4ص 157 ح 2

■ دوبیتي:
ته که می شی بمو چاره بیاموج                       که این تاریک شوانرا چون کرم روج

کهی واجم که هرگز وا نه ای روج کهی واجم که کی این روج آیو  
باباطاهر

سینـما
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مریم مقدم   »

 نمی دانم از کجــا و چگونه آغاز کنم، برای 
کســی که بهترین واژه ها در وصف خوبی های 
ماندگارش نمی گنجد. برای کسی که بزرگ مرد 
خیر ایران اســت و آنقدر ردپایش در جای جای 
این سرزمین مانا است که گویی اهل هیچ کجا و 

همه جای این سرزمین است . 
نام و نشــان او را میتــوان از هرمزگان تا همدان 
جســتجو کرد ، مردی که با نگاه و دستان پر خیر 
و برکتش به دنیای بی جان نیازمندان می بخشــد 
و ســاختن و آباد کردن حرفه اوست. می سازد 
تا کودکان همزیســتی را بیاموزند و با هم متحد 
شوند می سازد تا نفس هیچ بیماری سرد نشود تا 
بهترین لحظه های زندگی با خیر و برکت مال در 
هر زندگی رقم خورد .چه چیزی می توانم بنویسم 
برای کســی که تنها آرزویش سالمت بیماران و 

دارایی فقرا و لبخند کودکان است 
برای کسی که جای سرمایه گذاری های شخصی 
برای خود و خانواده اش برای آنها خوشــنامی و 
برای خود هزاران ثواب خریداری کرده اســت . 
نمیتوانــم درباره عظمت اندیشــه اش جمله ای 
بنویسم ، فقط می دانم که اگر او نبود شایدسالمت 
هزار بیمار و اســتعدادهای هــزاران دانش آموز 
ســرگردان خارج از بیمارستان ها و مدارس می 

ماند و هزاران پنجره امید بسته می شد.
  رونمایی از یاد بزرگان 

رونمایی از تندیس ؛ پرتــره چهره ، نامگذاری یک 
خیابان و جای داد نام خیرین در ردیف انســانهای 
صاحب نام هیــچ کدام نخواهد توانســت جایگاه 
انسانهای فرهیخته ای که با شنیدن نام آنها لبخند بر 

لب نقش میبندد را میان مردم نمایان کند .
محمدعلي فرشچیان برادر بزرگ نابغه هنر مینیاتور 
ایران بود که گرچه زادگاهش اصفهان بود اما ردپای 
مهربانی و سخاوتش کران تا بیکران را پس از عروج 

وی در برگرفته است .
پس از شهریور 1394 که تندیس مرحوم محمدعلی 
فرشــچیان در همدان رونمایی شــد اردیبهشت 97 
نیز با انتخاب فرزندان مرحوم فرشــچیان به عنوان 
شــهروندان برگزیده همدان تالش شد تا نام وی در 

اذهان جامعه محلی بیش از پیش زنده شود 
حاال اردیبهشت سال 1398 در مرکز آموزش درمانی 
فرشچیان ســینای همدان از تصویر این بزرگ مرد 
ایرانی به بهانه از راه رســیدن هشــتمین ســالگرد 
درگذشــت وی رونمایی شــد . مردی که برخالف 
همدانی نبودنش اما در قلــب تک تک همدانی ها 
جای دارد ، چه بسیار مردانی که اهل همدان بودند و 
می توانستند به جای فرشچیان خیر و برکت مالشان 
را نصیب مردمان این شهر کنند اما حتی نام و نشانی 

از آنها در این دیار نیست .
  رد پای مردی که اهل ایران است 

حاال فرشچیان برای همدانی ها و در پایتخت تاریخ 
و تمدن چنان نامش به نیکی شــهره اســت که هر 
همشــهری در برابر جایگاه متمایز وی ســر تعظیم 

فرود می آورد 
به این دلیل که فرشــچیان عرق ملی و وطن داشت 
هیچگاه موطن خود را جز ایران هیچ دیاري ندانست 
و هر گاه در هر گوشه از سرزمینش دستاني او را به 
یاري خواند، سخاوتمندانه و با یاری خداوند از آنان 
دســتگیري کرد. او که خیّري نام آشناست برخالف 
برادر هنرمند خود و بر حســب تقدیر و قضا راهي 
بازار و کسب و کار شد و پس از مرگ پدر تصمیم 
گرفت که تکیه گاه و مأمن اعضای خانواده باشــد؛ 
بنابراین، به حرفه پدر در کار فرش و صادرات ادامه 

داد.
پدر محمدعلي فرشچیان که نامي نیک پس از رفتن 
خود بر جاي گذاشــته بود پس از رخت بربستن از 
دنیا وارثي داشــت که همچــو او در برپایی محافل 

و مجالس بزرگان علــم و هنر ایران زمین )در منزل 
پدری( کوشا بود.

زندگی نامــه محمدعلي فرشــچیان برخالف برادر 
هنرمندش چندان کامل نیست و حتي در گفتگوهاي 
رسانه اي خود نیز در زمان حیات عنوان کرده است 
که در خاطر خود تاریخ دقیقي از کارهاي خیري که 
به انجام رســانده است ندارد و زیاد به زمان ساخت 
مدارس و ساختمان هایي که به همت او ساخته شده 

است، توجهي نداشته است.
او به دلیل زمینه تحصیالت خود در رشــته ادبیات 
همواره تاریخ را الگــوي زندگي خویش قرار  داده 
و به دوستان و آشنایان همواره عنوان مي کرده است 
که یادآوري ادوار گذشــته و خواندن سرنوشــت 
حکومت ها و ملت ها بسیار جالب و مفید بوده است؛ 
به طوری که وي با کسب تجربه از خواندن اتفاقات 
متعدد در طول تاریخ توانســت از خود اسطوره اي 

بسازد که در تاریخ امروز مثال زدني است.
  خیریه های فرشچیان 

فرشچیان منزل پدری خویش را نیز پس از سال ها به 
طور کامل بازسازي مي کند و در اختیار دختران کر 

و الل قرار مي دهد تا آنها عالوه بر تحصیل علم 
و دانش به انجام کارهاي 

هنري ترغیب شوند.
این خیّر بلندآوازه 
در اوایل دهه 60 
مدرسه ســازي 
مي کند  آغاز  را 
نخســتین  و 
را  کار خــود 

صورت  به 

مشارکتي در سال هاي 60 یا 61 به انجام مي رساند. 
این مدرسه در شهر ري در حالي افتتاح مي شود که 
پاسخگوي نیاز اصلي مردم منطقه محسوب مي شود.

در ســال 1372 او و همســرش که زنــي مؤمنه و 
نیکوکار بود به کمک فرزندانشــان به تأسیس بنیاد 
پژوهش هاي علوم و هنر فرشــچیان اقدام مي کنند. 
گویا فرشــچیان قصد داشته است فعالیت هاي خود 
را در زمینه هاي مختلف تحت پوشش این بنیاد قرار 
دهــد تا هر قدمي در راه خــدا برمي دارد به نام این 
بنیاد در خاطر ثبت شــود و از آن به بعد بنیاد مکاني 
مي شــود براي پیگیري خدمــات و احداث بناهاي 

عام المنفعه.
این  از تأســیس  پس 
بنیاد، فعالیت هاي آن 
مدرسه ســازي  به 
نمي شــود  محدود 
و دامنه فعالیت های 
تا جایی  بنیــاد  این 
گســترده می شود که 
بیمارستان  ســاخت  به 
و  روانپزشــکي 
ن  ســتا ر بیما

تخصصــي قلــب و عــروق در همــدان به همت 
محمدعلي فرشچیان ختم می شود.

در یکي از روزهاي خوب خدا این خیّر نام آشــناي 
ایران زمین وقتي پا به دیار همدان مي گذارد شــاید 
کسي حتي با نام او آشنا نبوده است- از نیاز همداني ها 
به بیمارستان روان درماني و یک بیمارستان تخصصي 
قلب و عروق آگاه می شود و تصمیم به ساخت آنها 
می گیرد و حاال پس از گذشــت سال ها او به قدري 
در این شهر آشناست که شاید کمتر کسي باور کند 

او زاده همدان نیست.
  بیمارستان روانپزشکي همدان

بیمارســتان روانپزشــکي همــدان از جمله مراکز 
درمانــي روانپزشــکي بزرگي اســت در زمینی به 
مســاحت 10 کیلومتر مربع با 200 تختخواب در 
ســال 1386 به انجام مي رسد و در سالروز والدت 
با ســعادت امام حسن عسکري)ع( افتتاح مي شود. 
این مرکز آموزشــي و درماني که هزینه اي بالغ بر 
67 میلیارد ریال را براي ساخت به خود اختصاص 
مي دهد مبلــغ 30 میلیارد ریــال را از بنیاد خیریه 
محمدعلي فرشــچیان براي انجام پروژه ســاخت 
دریافت مي کنــد و الباقي هزینه هاي ســاخت نیز 
توسط دانشــگاه علوم پزشکي همدان براي خرید 

تجهیزات تأمین مي شود.
دســتان پر خیر و برکت فرشــچیان تنها به یاري 
مردمان این شــهر براي ســاخت مرکز آموزشي و 
روان درماني اکتفا نکرد. او در کنار این بیمارســتان 
به ســاخت بیمارستان تخصصي قلب و عروق در 
زمیني به مساحت 25 هزار مترمربع اقدام کرد که 
حاال پس از رفتــن او از این دنیاي فاني، این 
بیمارستان از جمله پروژه هاي نیمه تمامي بود 

که به پایان نرسید.
پروژه ساخت این بیمارستان از جمله عملیات اجرایي 
بود که به دنبال پروژه موفق بیمارســتان روانپزشکي 
همدان به همت مرحوم محمدعلي فرشچیان به اجرا 
درآمد و باز هم 40 درصد هزینه هاي ســاخت این 

بیمارستان توسط بنیاد فرشچیان تأمین شد.
به نقل از رئیس دانشــگاه علوم پزشکي همدان، بعد 
از اتمام 40 درصد ســهم خیریــه هیچ بودجه اي از 
سوي دولت به این پروژه در سال 1390 اختصاص 

پیدا نکرد.
ایــن پروژه از جمله پروژه هاي ســنگین خیرســاز 

محسوب مي شد که در سطح کشور بي نظیر بود 
 مدارس خیریه 

یادگارهاي این مرد آســماني بــه همین جا ختم 
 6600 با  12 کالسه  نمي شود. دبیرستان دخترانه 
متر مربع مســاحت و مدرســه راهنمایي پسرانه 
بــا 12 کالس و 4500 متــر مربع نیــز از جمله 
یادمان هایي اســت که بیــش از پیش قلب مردم 
همدان را از پر کشــیدن او از ایــن دنیا به درد 

مي آورد.
او حتي براي زدودن چهره فقر از اســتان هرمزگان 
نیــز از دیگــر خیران پیشــي گرفت و بــراي پاک 
کردن رد پاي فقر راهي این دیار شــد و بخش هاي 
متعددي چــون رودان و بندرعباس و... را کپرزدایي 
و مدرسه هاي متعدد 5 کالسه و 4 کالسه را در آنجا 

تأسیس کرد.
درباره شکل گیري و آفرینش بنیاد پژوهشهاي علوم 
و هنر محمد علي فرشــچیان باید گفت که این بنیاد 
مکاني اســت براي پي گیري خدمــات و احداث 
بناهاي عام المنفعه که توســط وي و با یاري همسر 
و فرزندانش در ســال 1372 تاسیس شد. وی سعی 
داشت کارهایی که می خواهد در این ارتباط به انجام 
برساند، تحت پوشش مادی و معنوی این بنیاد قرار 
بگیرد. اکنون نیز بیش از یک دهه از عمر فعالیت آن 
می گذرد و با توفیق خداوند متعال توانسته قدم های 

خوبی را بردارد.
اینها جدا از کمک هایی اســت که بنیاد فرشچیان 
بــه زوج های جوان بــرای تشــکیل خانواده یا 
ســاخت حوزه های علمیه و مسجد کرده است. 
هر چند کــه محمد علــی فرشــچیان اصفهانی 
است، اما این دلیل نشــده که مناطق دیگر ایران 
از نگاهش دور باشــد. در جشــن کپر زدایی از 
مناطق محروم اســتان هرمزگان و شهرســتان ها 
و بخش های رودان، خمیر و بندر عباس، ســنگ 
تمام گذاشــت و 17 مدرسه 5 کالسه، 4 کالسه، 
3 کالســه، 2 کالسه و یک کالســه بنا بر شرایط 
مکانی آنجــا احداث کرد. این مــدارس همگی 
شامل یک ســوییت معلم است تا آموزگاران، در 
ایامی که در آن مناطق به تدریس مشغول هستند، 

از امکانات رفاهی نیز بهره مند باشد.
یادگارهای بنیاد پژوهش های علمی و هنری محمد 
علی فرشچیان در اســتان همدان دیده می شود. به 
واقع شهرهای زیادی است که می توان تابلوی این 
بنیاد را بر سر در بعضی از اماکن فرهنگی، بهداشتی و 
آموزشی آن دید، همدان نیز یکي از این شهر هاست 
و همه مردم پایتخت تاریخ و تمدن ایران اســالمي 

همواره قدردان زحمات ایشان هستند.
امروز که 8 ســال از زمان پرکشیدن این سخاوت 
 مــرد بزرگ مي گــذرد قلب تک تــک همداني ها 
از نبودنــش به درد می آیــد و گاه حضور مردان 
اینچنینــي در ایــن دنیاي خاکي، انســان ها را وا 
مــي دارد که آنان را الگوی خویش در ســخاوت 
و بزرگــی قــرار دهند. یاد این مــردان بزرگ باز 
هم انســان را بر آن می دارد تــا در برابر عظمت 
و بزرگي پــروردگار که چه مهربانانه نعمت هایش 
را به انســان که اشــرف مخلوقات است ارزانی 

می دارد، کرنش کرده و سر تعظیم فرود آورند.

8سال گذشت اما 

ياد فرشچیان در قلب همدانی ها زنده است

مدیرعامل مجمع خیرین سالمت همدان خبر داد:

نصب تنديس مرحوم حاج محمدعلی فرشچیان در مرکز آموزش درمانی فرشچیان سینا
 مدیرعامل مجمع خیرین سالمت همدان از نصب تندیس مرحوم حاج محمدعلی فرشچیان در مرکز آموزش درمانی فرشچیان سینا در آینده ای نزدیک خبر داد.
روز گذشته با سالروز در گذشت خیر مرحوم حاج محمد علی فرشچیان مصادف بود که منشا خدمات ارزنده ای در همدان بوده است و به منظور تجلیل از وی در یک 

حرکت نمادین عکس این خیر بزرگوار در محل تعین شده در سالن کنفرانس مرکز روانپزشکی محمد علی فرشچیان نصب شد.
محمد صادق صبا در حاشیه این مراسم، هشتمین سالگرد خیر نیکوکار عرصه سالمت رادمردی که دلش دریا بود مرحوم حاج محمد علی فرشچیان را از جانب مردم 

همدان به خانواده نیک اندیش وی تسلیت گفت.
بهروز رحیمی معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه با تشــکر از محمدصادق صبا و همکاران وی در مجمع خیرین سالمت برای اشاعه کار خیر در استان  ابراز 

امیدواری کرد که بیش از پیش برای فرهنگ سازی در حوزه خیرین سالمت تالش شود.
وی با تشکر از حصاری نماینده خانوده فرشچیان خاطر نشان کرد که وضعیت فعلی مرکز روانپزشکی محمدعلی فرشچیان با شرایط قدیم این محل قابل مقایسه نیست 

و امید است کمی و کاستی های موجود نیز رفع شود.
وی قدرشناسی مسئوالن و مردم همدان از خیرین سالمت را ارزشمند خواند و با اشاره به خاطراتی از روز افتتاحیه مرکز آموزشی درمانی فرشچیان سینا با حضور این 
خیر بزرگوار حاج محمدعلی فرشچیان یادآور شد که مرحوم فرشچیان عالوه بر اینکه  لذت دنیایی را با انجام کارهای خیر درک کرد با باقیات و صالحات بسیار در 

حوزه آموزش و پرورش و درمان بیماران از لذت اخروی نیز بهره مند است.

خ را الگــوي زندگي خویش قرار یخ را الگــوي زندگي خویش قرار یخ را الگــوي زندگي خویش قرار داده  همواره تار
رده است  کرده است  کرده است  ان همواره عنوان ميیان همواره عنوان ميیان همواره عنوان مي و به دوستان و آشنا
ادآوري ادوار گذشــته و خواندن سرنوشــت 
د بوده است؛ ید بوده است؛ ید بوده است؛  یار جالب و مفیار جالب و مف ار جالب و مفیار جالب و مفی یها بسیها بس ها و ملت
سب تجربه از خواندن اتفاقات کسب تجربه از خواندن اتفاقات کسب تجربه از خواندن اتفاقات  کبه طوری که وي با کبه طوری که وي با 
خ توانســت از خود اسطورهیخ توانســت از خود اسطورهیخ توانســت از خود اسطورهاي  متعدد در طول تار

خ امروز مثالیخ امروز مثالیخ امروز مثالزدني است. ه در تار
 خیریه های فرشچیان 

ز پس از سالیز پس از سالیز پس از سالها به  یفرشچیان منزل پدری خویش را نیفرشچیان منزل پدری خویش را ن
ر کر کر  کار دختران کار دختران  ار دختران یار دختران ی یند و در اختیند و در اخت ند و در اخت کند و در اخت ک امل بازسازي مي

ل علم یل علم یل علم  یدهد تا آنها عالوه بر تحصیدهد تا آنها عالوه بر تحص و الل قرار مي
ارهاي کارهاي کارهاي  و دانش به انجام 

ب شوند.یب شوند.یب شوند. یهنري ترغیهنري ترغ
ر بلندآوازه 

ل دهه 60
ســازي 
ند  کند  کند  مي آغاز  را 
ن ین ین  نخســت نخســتیو  یو 
را  ار خــود 

صورت  به 

ري خدمــات و احداث بناهاي یري خدمــات و احداث بناهاي یري خدمــات و احداث بناهاي  یگیگ گیگی یشــود براي پیشــود براي پ مي
عامالمنفعه.

ن ین ین  از تأســیس ا پس 
تیتیتهاي آن  یاد، فعالیاد، فعال اد، فعالیاد، فعالی یبنیبن
مدرسهســازي  به 
نميشــود  محدود 
و دامنه فعالیتهای 
تا جایی  بنیــاد  این 
گســترده میشود که 
مارستان یمارستان یمارستان  ب ســاخت  بیبه  ســاخت  یبه 
و  و کي  و کي  ي  کروانپزشــکروانپزشــ
ن  ســتا ر ن یما ســتا ر ن یما ســتا ر ما یبیب

مارســتان روانپزشــیمارســتان روانپزشــیمارســتان روانپزشــ یبیب
درمانــي روانپزشــ

مســاحت 
ســال 

با ســعادت امام حسن عسکري)ع( افتتاح مي
ن مرین مرین مر ا

67 م
ميدهد مبلــغ 

محمدعلي فرشــچ
افت ميیافت ميیافت مي در

توسط دانشــگاه علوم پزش
یتجهیتجهی

دســتان پر خ
مردمان ا

روان
به ســاخت ب

زم


