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شهردار فرصت 
را غنيمت شمارد

آيين تجليل 
از مفاخر 
تويسركان 
برگزار مى شود

3 ماه تا اعالم 
وزير گردشگرى

با مظاهرى تمام 
كرده بودند

عنايتـى 
سرمربى شد!

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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ما وارث زمين هاي 
سوخته ايم

  مشكالت مبتالبه جامعه ايراني از جمله 
وضعيت اقتصادي همان غده بدخيمي است 
كه از خيلي سال هاي پيش به وجود آمده، 
اما اين بيماري به ظاهر پنهان اين روزها به 
اندازه اي متورم شده است كه همگان را به 

زحمت و هراس انداخته است...

ترافيك مالير از كمبود پاركينگ است

 مديركل بنياد مسكن استان با اشاره به 
مناطق  روستايى  منازل  بازسازى  احداث 
زلزله زده استان كرمانشاه، گفت: عمليات 
احداث و بازسازى منازل روستايى مناطق 
زلزله زده كرمانشــاه تا كنون  55 درصد 

رشد فيزيكى دارد.
به گزارش ايسنا ؛ حسن ظفرى ، بازسازى 
و احداث 7500 واحد از منازل زلزله زده 
به اســتان همدان واگذار شــده اســت، 
اظهاركرد: بــا يارى خدا مردم اين مناطق 
تا قبل از شــروع فصل سرما واحدها  در 

سكونت دائم هستند.
وى در مــورد احداث و تعميرواحدهاى 

موجــود در مناطق زلزلــه زده، بيان كرد:  
مســئوليت عمليات احداث 3200 واحد 
و عمليــات تعميــر 4300 واحد در 85 
روســتاى ســرپل ذهاب به بنياد مسكن 

همدان محول شده است .
وى درصد رشــد عمليات متوســط 55 
درصــد اســت، افــزود: از 3200 واحد 
احداثــى بيــش از 2900 واحد عمليات 
پيكــرى، 2600 واحد اجراى ســقف و 
806 واحــد عمليات گچ و خاك به اتمام 

رسيده است. 
ظفرى با اشــاره به اينكــه 806 واحد به 
مردم تحويل داده شــده است، گفت: از 

مجمــوع 5000 واحدى كه بــه تازگى 
افتتاح شــده، 806  واحد متعلق به استان 

همدان است .
وى همچنيــن در خصــوص واحدهاى 
تعميرى گفت: 95 درصد واحد ها تعمير 
شدند و  بيش از  4000 واحد موفق شدند 
با سيســتم هاى بانكى عامل در خصوص 

اعطاى تسهيالت ارتباط برقرار كنند.
مديركل بنياد مسكن استان همدان با بيان 
اينكه بيش از 3800 واحد عمليات تعمير 
آنها تمام شــده و 200 واحد باقى مانده 
اســت در خصوص اعتبار اين عمليات، 
بيــان كرد: 200 ميليارد تومــان اعتبار به 

استان همدان اختصاص داده شده و بخش 
عمده آن تا به امروز هزينه شده است و تا 
چند ماه آينده مابقى عمليات اجرا و اعتبار 

باقى مانده هزينه مى شود .
وى بيــان كــرد: طبــق برنامه ريزى هاى 
انجام شده تا قبل از آغاز فصل سرما كار 
عمرانى و اجرايى با مشــاركت مردم به 

اتمام خواهد رسيد .
ظفــرى در پايان افزود: مــردم در فرآيند 
بازسازى ركن اساسى هستند و خود مردم 
با حضور همه جانبه  مديريت عمليات را 
براى اتمام واحد ها و بهره بردارى هرچه 

سريعتر بر عهده دارند

 رئيــس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجــارت همــدان گفت: چهــار طرح 
اقتصادى با حضور اســحاق جهانگيرى 
معاون اول رئيــس جمهورى به صورت 
رســمى در اين اســتان بهره بردارى مى 

شود.
 چهار طرح اقتصادى در همدان 

بهره بردارى مى شود
حميدرضــا متيــن روز چهارشــنبه در 
نشست اعضاى شــوراى اطالع رسانى 
همــدان بيان كرد: اين طرح ها شــامل 
حــوزه هاى اقتصاد مقاومتى ســال 96

هســتند كه در پايان ســال گذشــته به 
مرحله بهره بردارى رسيدند.

وى بيــان كرد: شــركت گندله ســازى 
اسدآباد با سرمايه گذارى يكهزار و 800
ميليارد ريال و پيشرفت 85 درصدى هم 

اينك در حال كار است.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان اضافه كرد: با بهره بردارى از اين 
طرح اقتصادى در شهرستان اسدآباد براى 
126جوياى كار اشتغال ايجاد شده است.

متيــن ادامه داد: شــركت "ارابه نســيم"
كبودرآهنگ نيز بــا 100 درصد ظرفيت، 
سرمايه گذارى يكهزار 400 ميليارد ريال 
و ايجاد اشــتغال براى 137 تن در ســفر 
معاون اول رئيــس جمهورى به صورت 

رسمى بهره بردارى مى شود. 
وى از بهره بردارى خط توليد شــركت 
فروسليس غرب پارس در مالير خبر داد 
و گفت: اين طرح با سرمايه گذارى 450
ميليارد ريال براى 83 جوياى كار فرصت 

شغلى ايجاد كرده است.
متيــن گفت: بهــره بردارى از شــركت 
فروســليس  كننده  توليد  مالير  آذرخش 
با ســرمايه گذارى 800 ميليــارد ريال و 
ايجاد 185 فرصت شــغلى نيز در دستور 

كار است. 
در حالى كه تعهد اشتغال همدان در سال 
گذشته ايجاد 19 هزار و 980 شغل بود و 
تاكنون اين رقــم فراتر از تعهد و به عدد 
30 هزار شــغل افزايش يافته، ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اين اســتان 97

درصد تعهد خود را محقق كرده است.

 در حــال حاضر قيمــت زمين در 
همدان بين يك تا ده ميليون تومان است 
كه نشان مى دهد توســعه شهر متوازن 
نبوده اســت. مديركل راه و شهرسازى 
همدان با عنوان ايــن مطلب  گفت: از 
سال گذشته بازنگرى طرح جامع شهرى 
را  آغاز كرده ايــم و حداقل دو رويكرد  
را مدنظر قرار داده ايم و آن اينكه اعتقاد 
داريم طرحى موفق اســت كه مطابق با 

نياز مردم و هدايت شده باشد .
 به گزارش تســنيم ، فرهــاد فرزانه  در 
نشســت شــهر انديشــى با محوريت 
بازآفرينــى اظهــار داشــت: در بخش 
بازآفرينى شــهرى همــدان  بيش از دو 
وضع  شــناخت  مطالعات  صفحه  هزار 
موجود انجام شده است كه نشان مى دهد 
متاسفانه همدان داراى خط ميانى شده و 

به دوبخش تقسيم شده است.

وى با بيان اينكه عدم توجه به دو محور 
ياد شــده سبب مى شــود طرحى مانند 
طرح تفضيلى ســال 85 تهيه شود كه تا 
امروز بيــش از 1700 مصوبه اصالحى 
داشته است گفت: در حال حاضر قيمت 
زمين در همــدان  بين يك تا ده ميليون 
تومان است  كه نشــان مى دهد نه تنها 
توسعه شهر متوازن نبوده است بلكه از 
يك سو شــهر به باغات متصل شده و 

از ســوى ديگر نيز ما نتوانسته ايم قيمت 
و كيفيت شهرى را متناسب با نياز شهر 

ارائه دهيم.
ــود  ــاى موج ــريح ويژگى ه ــا تش وى ب
ــات  ــهرى و اقدام ــى ش ــاز آفرين در ب
ــرد:  ــراز ك ــه اب ــن عرص رخ داده در اي
طــرح جامــع شــهرى بايــد بــه ســمتى 
حركــت كنــد كــه همــه نقــاط شــهر از 
ــات يكســانى برخــوردار شــوند. امكان

متفاوت بودن قيمت اراضى در همدان نشان دهنده توسعه نامتوازن شهر است 

مديركل بنياد مسكن استان خبرداد

پيشرفت 55 درصدى احداث واحدهاى مسكونى مناطق زلزله زده 

سؤال از رئيس جمهور اعالم وصول شد

2 نماينده استان در ليست سؤال از روحاني
■ خجسته: بارها از رئيس جمهور خواستيم در تلويزيون با مردم گفتگو كند.

مدير جهاد كشاورزي اعالم كرد

همدان رتبه سوم كشور 
در آبياري تحت فشار

گفتگو با كنكوري ها پس از اعالم نتايج

بهتر از اين هم 
مي توانست باشد

■ 5روز فرصت انتخاب رشته

كاهش 50درصدي 
مصرف لبنيات در 10سال

لبنيات 
در حال 

خداحافظى 
با سفره مردم!
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با حضور جهانگيرى
چهار طرح اقتصادى در همدان بهره بردارى مى شود
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

مدير منطقه 2 شهردارى همدان خبر داد
بازگشايى 45 مترى ورودى شهرك بهشتى

 مديــر منطقه 2 شــهردارى 
همــدان از بازگشــايى 45 مترى 
ورودى شهرك بهشتى از دو هفته 

آينده خبر داد.
رضا ابرار خرم از بازگشــايى 45
مترى ورودى شــهرك بهشــتى 
خبر داد و اظهار كرد: بازگشــايى 
اين مسير امســال اجرا مى شود و 
بازسازى تأسيسات اين منطقه نيز 

جزء ملزومات كار است.
وى با بيان اينكه به منظور به روزرسانى تأسيسات آب، برق و گاز ابتدا 
بايد خاكبردارى انجام مى شد، گفت: به منظور زيرسازى تأسيسات ابتدا 
بايد خاكبردارى و پل ارتباطى براى جابجايى خطوط خدمات رســان 
صورت مى گرفت.مدير منطقه 2 شــهردارى همــدان بيان كرد: پس از 
جابجايى تأسيســات، خاكبردارى تكميل و جدول گذارى و زيرسازى 

آغاز خواهد شد.
وى با تأكيد بر اينكه طى يك تا دو هفته آينده بعد از جابجايى تأسيسات 
كار جدول گذارى و زيرسازى بازگشايى اين مسير شروع مى شود، افزود: 
پس از 30 ســال كه مردم در اين منطقه بدون آسفالت و جدول گذارى 
بودند اين كار انجام مى شود.ابرار خرم با اشاره به ديگر اقدامات شهردارى 
منطقه 2، تصريح كرد: اجراى پروژه «باغ گل ها» جنب پارك بانوان يكى 
از پارك هاى زيبا و در دســت اجراست.وى به احياى «شهر اطلسى ها» 
توسط شهردارى در منطقه 2 اشاره كرد و ادامه داد:  ايجاد پارك جنگلى 
كوهســتانى حيدره از ديگر برنامه هاســت كه كار خوب پيش مى رود؛ 
ايجاد پارك 100 هكتارى نيز از ديگر برنامه هاى شــهردارى منطقه 2
در ســال جارى است. مدير منطقه 2 شهردارى همدان خاطرنشان كرد: 
دفع آب هاى سطحى و تعويض يا جابجايى جداول از بين رفته در بلوار 

رنجبران، بلوار واليت و جاده فقيره نيز در حال انجام است.
وى در پايــان يادآور شــد: در نظــر داريم قبل از آغــاز فصل پاييز و 
بارندگى ها اقدامات به منظور دفع آب هاى ســطحى و تعويض جداول 

در معابر انجام شود.

مدير منطقه يك همدان:
اواخر پاييز پايان ساماندهي بلوار ارم

 مدير منطقه يك همدان گفت: 
پروژه ساماندهي بلوار ارم تا اواخر 
پاييز سال جاري به پايان مي رسد.

امير فتحيان نســب با اشــاره به 
اينكه پروژه ساماندهي بلوار ارم، 
پروژه اي اســت كه 7 ســال نياز 
به زمان دارد، اظهــار كرد: پروژه 
ســاماندهي بلوار ارم به طور فاز 
بندي اجرا مي شود كه بخش عمده 
و قابل توجه آن تا اواخر پاييز سال 

جاري انجام مي شود.
فتحيان نسب در تشريح ميزان اعتبار الزم براي انجام اين پروژه اضافه 
كرد: با توجه به گســترده بودن اين پروژه اعتبار الزم براي اجراي آن 

حدود 20 ميليارد تومان است.
مدير منطقه يك همدان در ادامه با اشــاره به مراحل كار سايت موزه 
ميدان امام خميني(ره) افزود: مراحل خاك برداري و اجراي فنداسيون 
از اين محل ظرف چند روز آينده توسط اداره ميراث فرهنگي صورت 
مي گيرد و پس از اتمام اين مراحل، شهرداري اقدام به شروع فاز بعدي 

اين پروژه مي كند.
فتحيان نســب درباره مدت زمان الزم براي انجــام اين پروژه گفت: 
باتوجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته به احتمال زياد اين ســايت 

موزه تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد. 
وي در پايان با اشــاره به پر هزينه بودن اين پــروژه بيان كرد: ميزان 
اعتبار الزم براي به اتمام رســاندن سايت موزه ميدان امام خميني(ره) 

3 ميليارد تومان است.

شناسايى عامل آتش سوزى در منطقه حفاظت شده آلموبالغ 
 رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اسدآباد گفت: فردى كه اقدام به آتش زدن پوشش هاى گياهى منطقه آلموبالغ 

كرده بود شناسايى و به مراجع قضايى معرفى شد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ روح اله زال پور،رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان اسدآباد گفت : ماموران 
يگان حفاظت محيط زيست شهرستان اسدآباد هنگام گشت زنى در منطقه حفاظت شده آلموبالغ  متوجه آتش گرفتن پوشش 
گياهى منطقه به مســاحت يك هكتار شده و در بررسى هاى بعدى مشخص شــد اين آتش سوزى توسط يكى از عشاير آن 

منطقه صورت گرفته است.
وى اظهار داشــت: بر اساس ماده 13 قانون شــكار و صيد، ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش سوزى در پاركهاى ملى و آثار 
طبيعى ملى و مناطق حفاظت  شــده يا پناهگاه هاى حيات وحش براثر بى مباالتى يا عدم رعايت مقررات محيط زيســت و يا 
تخلف  از نظامات دولتى مجازات حبس از نود و يك روز تا ســه ســال يا جزاى نقدى از يك ميليون و هشتصد هزار ريال تا 

بيست ميليون ريال را در پى دارد.
زال پور خاطرنشان كرد: فرد متخلف شناسايى شده و به مراجع قضايى معرفى شد.

افتتاح 27 طرح راهدارى در همدان
  معاون راهدارى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان گفت: 27 طرح راهدارى با 123 ميليارد ريال هزينه 

هفته دولت در استان به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش مهر و به نقل از روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان، حميد پرورشــى خرم با 
اشــاره به اينكه هفته دولت فرصتى بزرگ براى گزارش خدمات دستگاه هاى اجرايى به مردم است، اظهار داشت: هفته دولت 

مهم ترين مناسبت تقويمى دستگاه هاى اجرايى است كه مردم با نتايج تالش هاى مجموعه نظام اسالمى بيشتر آشنا مى شوند.
وى با تأكيد بر اينكه اين اداره كل نيز بهره بردارى از چندين پروژه عمرانى را در دستور كار خود قرار داده است، عنوان كرد: 
27 طرح با اعتبار 123 ميليارد ريال در استان به بهره بردارى مى رسد كه از اين ميزان 32 ميليارد ريال از اعتبارات استانى و بقيه از 
اعتبارات ملى تأمين شده است. معاون راهدارى استان همدان افزود: لكه گيرى و روكش آسفالت محورهاى روستايى رزن، سه 
راهى فامنين-آوج، سه راهى پايگاه- قيدار، كبودرآهنگ-سوباشى، مالير-آورزمان، قهاوند-كوريجان، مريانج-امامزاده محسن، 
همدان-سنندج، محور روستايى بهار، اسدآباد-آجين-سنقر، فيروزان-كارخانه، نهاوند-بروجرد و تويسركان-كنگاور بخشى از 

طرح هاى افتتاحى اين اداره كل است.

1- وعــده جايزه ويژه براي معرفي معتــاد در همدان بار ديگر تكرار 
شــده است. گفته مي شود يكي از مســئوالن استان از پرداخت جايزه 
براي معرفي معتادان در همدان خبر داده اســت. گويا وي بزرگ ترين 
دســتاورد خــود را در دوران تصدي مديريت در همــدان، مبارزه با 
قاچاق موادمخدر مي داند. گفتني است در سال هاي گذشته نيز اعطاي 
جايزه براي معرفي معتاد از سوي برخي مسئوالن مطرح شد كه بعدها 

موضوع اجرا نشد!
2- ســاخت مــوزه ميــدان مركــزي شــهر منتفــي شــده اســت. گفتــه 
ــزي  ــه خاكري ــدام ب ــق، اق ــر در ســكوت مطل مي شــود مســئوالن ام
و همسطح ســازي محــل كشــف بقايــاي دوره مــادي ميــدان 
كرده انــد. گفتنــي اســت پيــش از ايــن اســتاندار و مســئوالن ميــراث 
فرهنگــي از تخصيــص اعتبــار و ســاخت و تكميــل مــوزه در ايــن 

نقطــه خبــر داده بودنــد.
3- تأييد تغيير اســتانداران از ســوي وزير كشــور مورد توجه قرار 
گرفته اســت. گفته مي شود با اين اتفاق بزودي استانداران 15 استان با 
پست هاي خود خداحافظي خواهند كرد. پيش بيني مي شود با اين اقدام 
بدنه اجرايي استان ها تغيير كند. گفتني است نيكبخت جزو گزينه هاي 

اول تغييرات مي باشد.

ما وارث زمين هاي سوخته ايم
مهدي ناصرنژاد »

  مشكالت مبتالبه جامعه ايراني از جمله وضعيت اقتصادي همان 
غده بدخيمي است كه از خيلي سال هاي پيش به وجود آمده، اما اين 
بيماري به ظاهر پنهان اين روزها به اندازه اي متورم شــده اســت كه 
همگان را به زحمت و هراس انداخته اســت. به طور كلي علت هاي 
فراواني موجب پيدايش و رشــد اين بيماري شده است، وليكن نبود 
نظارت كارســاز به ســازوكارهاي اجتماعي و اقتصادي و همچنين 
تعارف با قوانين در اجراي بده وبســتان ها، چنين كالف ســردرگم را 

هم اينك پيچيده تر از هر زمان ديگر ساخته است.
جامعه ما 40 ســال پيش انقالب كرد. رژيمــي كهنه و نخ نما مي بايد 
بعد از قريب 2 هزار و 500 ســال خودكامگي و مردم آزاري عوض 
مي شــد. آن رژيم در تمام تاروپود و پيكره اين آب و خاك ريشه زده 
بود و به راحتي امكان ريشــه كن ساختن آن ممكن نمي شد، اما چون 
هيچ چاره اي براي ماندن و حيات دوباره اش نبود، تمام تاروپود و آب 
و خــاك را بهم ريختند تا نيمه جاني از خود بيرون ببرند و تلي خاك 
و زميني سوخته از آن همه ثروت و مكنت و سرمايه باقي ماند و بايد 

از نو شروع مي شد!
پس از آن هم جنگي بنيان كن بر ما تحميل شد. جنگي كه هيچ آمادگي 
ذهني و تجربه زمان و مكان براي آن نبود و هر آنچه هم كه از كشور 
انقالبي باقي مانده بود، براي مقابله با متجاوزان به كار گرفته شــد و 
بدين سان يك دهه از تمام انرژي و استعدادهاي بالقوه كشور و مردم 
تلف شد، بدون آنكه فرصتي براي برنامه ريزي و پايه ريزي اركان اصلي 

كشوري و ملتي نوپا فراهم شده باشد!
جنگ كه بر مردم ما تحميل شــد و كشور با مرزهايي گسترده درگير 
مقابلــه و دفاع گرديد، بر هر اهل فكر و علم و تجربه مســلم بود كه 
شــروع جنگ كشور را 30 ســال به عقب برده و ادامه آن نيز هر روز 
ســال ها و ســال ها كشــور را به عقب مي اندازد؛ چراكه تمام منابع و 
ســرمايه و جان بهترين جوان هاي اين مرزوبوم فدا مي شــود، مسأله 
كوچكي نبود، بخش بزرگي از كشوري كهن قرار بود جدا شود و اگر 
اين اتفاق شــوم مي افتاد، پس از آن نيز از باقيمانده اين پيكر، عزيز و 
مقدس چيــز ديگري باقي نمي ماند. بنابراين با خاتمه جنگ و تحمل 
آن همه خســارت و تألم و داغ، زمين هاي ســوخته افزوني گرفت و 
هزينه هاي سنگيني براي بازسازي و جبران كه در قدرت و توان كمتر 
كشوري است، آن هم كشوري تاراج شده و هستي از كف داده! واقعًا 
كه خداوند چه انسان ها و چه مردمي بر اين مرزوبوم گمارده است كه 
رشد و بزرگي و قدرت او ريشه در سختي ها و مصائب روزگار دارد.

اين واقعيت هاي تلخ تمام آن مصائب و تمام دشــمني ها بر ما نيست. 
امروزه با اين همه وســايل ارتباط جمعي حقيقي و مجازي و راستگو 
و دروغ پرداز، كار دشواري نيست اگر با يك خبر جعلي و سناريويي 
اهريمنــي هر آن خاطر ملتي را در هر ســوي جهان به بهم ريخته و 

قرارومدار جامعه اي را تارومار ساخت.
آخر طال و ارز و ماشــين و ظرفشويي چيزهايي نيست كه هر لحظه 
و جابجا خوراك مردم باشــد و قحطي آن موجب مرگ مير آني شود. 
چنين امكاناتي را مي شود با يك حرف ساخت و با يك نصفه حرف 
خراب كرد. اما هر آنچه كه هســت، چنين باليايي ناشي از آفت هاي 
يك شبه و يك روزه و يك ماهه و يكساله نيست، بلكه اپيدمي چندين 
ساله و چندين دهه است كه هر كس آمده و رفته و نازل شده مسئول 
آن است و امروز سلب مســئوليت و توپ اندازي به زمين اين و آن، 
گناهي نابخشــودني و عملي ناجوانمردانه است كه در اوج زبوني و 
بي هويتي و بيگانگي با خدا اتفاق مي افتاد و هيچ سنخيتي ندارد كه يك 
كالغ و چهل كالغ كنيم و زيرش هم بنويســيم «علي بركت ا...» بايد 
بدانيم و بخواهيم و وارد عمل شويم. اينجا جاي جوالدوز زدن به اين 

و آن و پنهان شدن از بيم گزند از سوزن، هرگز نيست.

 اينجا روســتاى حســين آباد عاشورى 
از توابع شهرســتان بهار اســت، روستايى 
سرســبز با داشــتن قنات ها، چشمه ها و 
جويبارها كه مردمانش بر اين باور رســيده 
اند كــه آب حكم طال دارد و آســتين ها 
را بــاال زده اند تا از هــدر رفتن حتى يك 
قطره آب جلوگيرى كنند.  به گزارش ايرنا 
مردمانى كه با حركتى جهادى در كنار جهاد 
كشــاورزى براى اجراى طرح آبيارى كم 
فشار همت كردند و با خوديارى، از قطره 
قطره آب همچون چشمان خود مراقبت مى 
كنند.مردمان حسين آباد عاشورى با فرهنگ 
سازى اجازه ندادند حتى يك حلقه چاه غير 
مجاز در روستاشــان حفر شود. آرى اينجا 
روستايى اســت كه هميشه به فرزندانشان 
مى آموزند كه آب و زمين ميراثى است كه 
از گذشتگان به امانت گرفته اند و بايد اين 

ميراث را به آيندگان بسپارند.
منابــع درآمدى در اين روســتا بيشــتر از 
دامپرورى  دامــدارى،  كشــاورزى،  طريق 
و باغدارى تامين مى شــود و محصوالت 
اصلى در روستاى حسين آباد كشت گندم 
و جــو و باغ هاى فراوان انگور اســت كه 
از نقــاط قوت اقتصادى در اين روســتا به 
شــمار مى رود. حاال كشاورزان اين روستا 
با كمك دولت و راهنمايى مســئوالن براى 
حفظ منابع آبى اجراى طرح سامانه آبيارى 
عمومى كم فشــار را با جديــت در برنامه 
كارى خود قــرار دادند طرحى كه به گفته 
كارشناسان فعال در بخش كشاورزى روش 
هاى آبيارى تحت فشار در ساليان متمادى 

در كشور مورد استفاده قرار گرفته است.
كارشناســان بر اين باورنــد كه آبيارى كم 
فشــار روش جديدى است كه در آن هيچ 
نيازى به پمپاژ، استخر و قطره چكان نيست 
و انرژى اوليه با توجــه به اختالف ارتفاع 
ســطح آب از مبدا تا مزرعــه قابل تامين 

است.
به گفته كارشناســان در آبيارى كم فشــار 
از مصرف انرژى هــاى اضافه براى پمپاژ، 
تعويض قطره چكان ها به دليل گرفتگى و 
تبخير آب درون استخر جلوگيرى مى شود 
و به دليل استفاده از لوله هاى پلى اتيلن با 
قطــر 40 ميلى متر ديگر نياز به تعويض آن 

ها نيست. 
مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزى 
اســتان همــدان در اين بــاره گفت: طرح 
ســامانه آبيارى عمومى كم فشار روستاى 
حســين آباد عاشــورى در 270 هكتار از 
باغ هاى اين روســتا در حال اجرا اســت. 
ابراهيم فرامرزى افــزود: از مجموع قنات 
ها و جويبارهاى اين روســتا 250 ليترآب 
در ثانيه اســتخراج مى شود كه سه استخر 
بزرگ در روســتا احداث شده و آب قنات 
از باال به اين اســتخرها انتقال مى يابد. وى 
بــا بيان اينكه از اســتخرها آب به صورت 
كم فشار به باغ ها انتقال پيدا مى كند ادامه 
داد: در گذشــته كانال هايى به عنوان شبكه 
اصلى حفر شــده بود و در حال حاضر از 
اين كانال ها شــبكه هاى فرعى آب توسط 
لوله بــه باغ ها انتقال مــى يابد. مدير آب 

و خاك ســازمان جهاد كشــاورزى استان 
همدان با تاكيد بر اينكه با اجراى اين طرح 
در روستاى حسين آباد عاشورى قطره اى 
از آب هدر نخواهد رفت افزود: هر چه آب 
از قنات اســتحصال مى شود، لوله و كانال 

به پاى باغ ها رسيده و استفاده مى شود.
فرامرزى بيان كرد: در طرح اوليه 12 هزار 
و 143 متر لوله در ســايزهاى مختلف با 
246 حوضچه تقســيم آب تاسيس شد و 
بعــد از اجراى طرح تعــدادى از باغ ها 
باقيمانده بود كه ســه هزار متر مجدد به 
طرح اضافه شــد. به گفته وى قرار است 
براى اجراى اين طرح ســه هزار متر لوله 
تعبيه شــود كه كل آب 250 ليتر در ثانيه 
را به باغ ها انتقال دهد. مدير آب و خاك 
ســازمان جهاد كشــاورزى استان همدان 
اظهار داشــت: اين طرح از آذرماه ســال 
1396 از محل اعتبارات ملى تبصره چهار 
تاميــن اعتبار و 12 ميليــارد ريال اعتبار 
براى آن در نظر گرفته شــده است و يك 
ميليارد و 950 ميليون ريال نيز خوديارى 

اهالى روستا بوده است.
فرامــرزى با بيــان اينكه در شهرســتانه 
تويسركان نيز چنين طرحى در حال اجرا 
است افزود: مرحله اول طرح يعنى انتقال 
آب از منبع تا اول باغ با لوله اســت و در 
مرحلــه دوم باغداران بايد اســتخر پمپاژ 
آب تاســيس و طرح آبيارى قطره اى را 
اجــرا كنند. وى گفت: مجموعه آب هاى 
اين روســتا چشــمه و قنات است كه از 
كوههاى اطراف سرچشمه مى گيرد و كه 
پيش از ايــن بيش از 50 درصد از آبهاى 
اين روســتا به علت وجــود علف هرز، 
تبخيــر آب از جوى هــاى عمومى، نظام 
حق آبه و تقســيم آب پرت مى شــد اما 
در حال حاضر آب ها در استخرها تجمع 
و تقسيم مى شــوند. فرامرزى سطح زير 
كشــت باغ ها اســتان همدان را70 هزار 
هكتــار ذكر كرد و افــزود: با اجراى اين 
طرح راندمان باالى 90 درصد شده است 
و به كشــاورزان و باغدارانى كه ســامانه 
نويــن آبيارى تحت فشــار را اجرا كنند 

بــه ازاى هر هكتــار 100 ميليــون ريال 
بالعوض پرداخت مى شــود. وى اظهار 
داشــت: روستاى حســين آباد عاشورى 
تنها روستايى است كه 100 درصد جوى 
هاى ســنتى آن حذف و براى آن سامانه 

نوين آبيارى كم فشار انجام شده است.
توسط  كشور  ســوم  رتبه  كسب 
همدان در اجراى آبيارى تحت فشار 

رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى همدان 
گفــت: 81 درصــد از اراضــى مســتعد 
كشاورزى اين اســتان زير پوشش آبيارى 
هاى نوين است كه در همين حوزه همدان 
رتبه ســوم كشور را كســب كرده است . 
منصور رضوانى جالل افزود: سطح اراضى 
آبى اســتان همدان 253 هزار هكتار است 
كه 163 هزار هكتار آن براى اجراى آبيارى 

تحت فشار مستعد ارزيابى مى شود.
وى با بيان اينكه اســتان همدان در استفاده 
از روش هاى آبيارى تحت فشــار در 10 
سال اخير رتبه هاى اول تا سوم را به خود 
اختصاص داده اســت گفت: امسال نيز با 
اســتفاده از روش هاى آبيارى نوين براى 
افزايــش بازدهى آبيارى در ســطح مزارع 

تالش مى كنيم.
رضوانى جالل با اشــاره به اينكه با اجراى 
طرح هاى آبيارى تحت فشار 590 ميليون 
متر مكعب در مصــرف آب صرفه  جويى 
شد خاطرنشــان كرد: در سال هاى پس از 
پيروزى انقالب اســالمى به ويژه در سال 
هاى اخير، توسعه سيستم هاى نوين آبيارى 
به عنوان يكــى از راهكارهــاى مديريت 
مصــرف آب در بخش كشــاورزى مورد 
توجه قرار گرفته است.وى تاكيد كرد: هم 
اكنون افزون بر 145 هزار هكتار از اراضى 
آبى استان زير پوشــش سيستم هاى نوين 
قرار گرفته و ســاالنه بيش از 638 ميليون 
متر مكعب در مصرف آب بخش كشاورزى 

صرفه جويى مى شود.
رئيــس ســازمان جهــاد كشــاورزى اســتان 
ــازمان بحــث  ــن س ــه داد: اي ــدان ادام هم
بهــره ورى از منابــع را در دســتور كار 
خــود قــرار داده اســت؛ چراكــه در جهــان 

امــروزى ميــزان بهــره ورى از آب حــدود 
ــود و  ــى ش ــى م ــش بين ــرم پي 5,1 كيلوگ
ــه  ايــن در حالــى اســت كــه ايــن رقــم ب
ــور  ــتان و كش ــن اس ــط در اي ــور متوس ط
حــدود هفــت كيلوگــرم يعنــى تــا 2 برابــر 
ــا  ــاده ه ــره ورى از نه ــكان افزايــش به ام

اســت.
رضوانى جالل تاكيد كرد: ســال گذشته با 
اجراى 12 هــزار و 17 هكتار آبيارى تحت 
فشار در استان همدان، موفق به كسب رتبه 
سوم كشور شــده ايم و در سه سال گذشته 
اســتان همدان يكى از استان هاى موفق در 

اين حوزه بوده است.
وى اظهار داشــت: همچنين به منظور بهره 
ورى از عوامــل توليد، افزايــش توليد در 
واحد سطح و كاهش مصرف آب در بخش 
كشاورزى، توسعه سيستم ها و كشت هاى 
گلخانــه اى به عنوان يكــى از برنامه هاى 
وزارت متبوع اين ســازمان مورد توجه قرار 

گرفته است.
چارچــوب  هميــن  در  داد:  ادامــه  وى 
ــدان  ــتان هم ــار در اس ــون 103 هكت تاكن
ــاى  ــال ه ــده و در س ــاد ش ــه ايج گلخان
اخيــر توجــه ويــژه اى بــه توســعه گلخانــه 
در مقيــاس بــزرگ صــورت گرفتــه اســت.

رضوانــى جــالل بــا بيــان اينكــه بيــش از 
29 درصــد فضــاى كســب وكار اســتان در 
بخــش كشــاروزى اســت افــزود: بيــش از 
ــاورزى  ــوالت كش ــد محص ــار درص چه
كشــور در ايــن اســتان توليــد مــى شــود. 
اســتان همــدان يــك هــزار و 950 هكتــار 
وســعت دارد كــه 46 درصــد اراضــى 
ــى،  ــد زراع ــى، 33 درص ــع طبيع آن مناب
ــدود 13,1 درصــد  ــاغ و ح 3,7 درصــد ب
آن نيــز آيــش اســت. ايــن اســتان در 
ــزار و 422  ــاورزى يكصــد ه بخــش كش
ــتغال  ــد اش ــردار دارد و 26 درص ــره ب به
ــى  ــوزه اختصــاص م ــن ح ــه اي ــتان ب اس
يابد.روســتاى حســين آبــاد عاشــورى 
ــش  ــار بخ ــهر به ــع ش ــتاى تواب از روس
ســيمينه رود حــدود 900 خانــوار و 3500 

ــت دارد. ــر جمعي نف

معمارى  شهرسازى  كميسيون  رئيس   
شــوراى اســالمى شــهر همدان تاكيد 
كــرد: شــهردارى در ارائه پيشــنهادات 
خود بــه مشــاور طرح جامع شــهرى 
همــدان فرصت را از دســت ندهد. به 
پيش  زاده  نوراله  نرگــس  مهر،  گزارش 
كميسيون  جلسه  در  چهارشــنبه  ظهر  از 
طرح  افزود:  شــورا  معمارى  شهرسازى 
جامع شــهر همدان هم اكنون در توسط 
مشــاور در دست تدوين است و بر اين 
اساس بايد شــهردارى طرح توسعه اى 
شــهر براى 20 ســال آينده را به مشاور 
طرح ارائه دهد. نوراله زاده اضافه كرد: 
بــا توجه بــه اينكه مطالعات شــناخت 

وضع موجود طرح جامع شهر همدان به 
تصويب رسيده، بر اين اساس شهردارى 
بايــد اشــكاالت موجــود در مطالعات 
صورت گرفته را به مشــاور طرح براى 

اصالح ارائه دهد.
وى با اشــاره به اهميت پيش بينى توسعه 
شــهر، اظهار كــرد: از آنجايــى كه طرح 
توسعه شــهر بسيار مهم بوده و سرنوشت 
20 ســال آينده شــهر را رقم مــى زند، 
شهرسازى  كميسيون  جلســات  برگزارى 
و معمارى در زمينه بررسى سياست هاى 
توســعه شــهرهمدان در اين زمينه انجام 
مى شــود تا در نتيجه پيشنهادات شورا و 
شهردارى براى اصالحات الزم به مشاور 

طرح جامع ارائه شود.
وى تاكيد كــرد: مديريت شــهرى براى 
تدوين طرح جامع شــهرى نبايد فرصت 
را از دســت بدهــد و بايد  طــرح ها و 
پيشــنهادات خود را براى توسعه شهرى 
آينده به مشــاور ارائه دهد. نوراله زاده در 
ادامه به لزوم رعايت ضوابط شهرسازى و 
معمارى ايرانى اسالمى اشاره كرد و گفت: 
سالهاست كه بر اين موضع تاكيد مى شود 
اما خالف اين ضوابط را در شهرســازى 
و معمــارى بــا مرتفع ســازى و ضوابط 

شهرسازى شاهديم.
معمارى  شهرســازى  كميســيون  رئيس 
شوراى اسالمى شهر همدان يادآور شد: 

هر شــهرى كه اصالــت و كيفيت خود 
را حفــظ كند در توســعه يافتگى موفق 
عمل مــى كند.نورالــه زاده همچنين با 
تاكيد بر اينكه در شهرســازى اســالمى 
بايد به تمامى جوانب توجه كرد، افزود: 
امروزه متاسفانه به مسكن به عنوان يك 
كاالى اقتصادى و سرمايه نگاه مى شود 
در صورتى كه در شهرســازى اســالمى 
مسكن نبايد وسيله سرمايه گذارى باشد 
چراكه مسكن محل امن و آسايش انسان 
محسوب مى شــود. وى گفت: بايد در 
بازنگرى،  تفضيلى  و  جامــع  هاى  طرح 
شهرســازى  ضوابط  با  منطبق  و  اصالح 

اسالمى اعمال شود.

مدير جهاد كشاورزي اعالم كرد

همدان رتبه سوم كشور 
در آبياري تحت فشار

فرصتي كه شورا به مديريت شهري داد

شهردار فرصت را غنيمت شمارد

اجراى طرح هاى محله محور در راستاى 
ترويج فرهنگ كتابخوانى

  اجــراى طرح هاى محلــه محور در راســتاى ترويج فرهنگ 
كتابخوانى رضوى رئيس اتحاديه انجمن هاى دانش آموزى اســتان 
همدان خواســتار اجراى طرح هاى محلــه محور به منظور ترويج 

فرهنگ كتابخوانى رضوى در همدان شد. 
به گــزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومى اســتان 
همــدان، رئيس اتحاديه انجمن هاى دانش آموزى اســتان همدان، 
با اشــاره به برگزارى جشنواره كتابخوانى رضوى، گفت: برگزارى 
مســابقات كتابخوانى مانند جشنواره رضوى بهانه اى براى آشنايى 

جامعه با كتاب و فرهنگ مطالعه است.
محمــد صالح جبارى،  با بيان اينكه در دورانى زندگى مى كنيم كه 
بيشــتر افراد جامعه وقت خود را صــرف فضاى مجازى مى كنند 
و هميــن امر باعث دورى بيشــتر جامعه از فرهنــگ كتابخوانى 
شــده اســت، وى گفت: براى جامعه اى كه از فرهنگ كتابخوانى 
تا حدودى دور شــده بايد برنامه ريزى كرد و برگزارى مسابقات 
كتابخوانى از جمله برنامه هايى است كه مى تواند ما را در رسيدن به 
جايگاه واقعى مطالعه در خور ملت بزرگ ايران اسلمى كمك كند.

جبارى با بيان اينكه هر كدام از دستگاه هاى كشور مى توانند با توجه 
بــه ظرفيت هاى خود در تحقق اين امر اقدام كنند، گفت: اگر افراد 
شاغل در هر دستگاه به اين امر اهتمام داشته باشند و خانواده خود 
را نيز سهيم كنند تعداد قابل توجهى از افراد جامعه در زمان كمى با 

كتاب و كتابخوانى رو خواهند آورد.
وى بابيان اينكه اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان استان 
همدان نيز در همين راستا عالوه بر شركت دانش آموزانش در اين 
جشــنواره، فعاليت هاى متعدد ديگرى در حوزه گسترش فرهنگ 
كتابخوانــى انجام داده اســت، گفت: اتحاديه هرســاله با اجراى 
طرح «كندوى كتاب» براى دانش آموزان و شــبكه پشتيبان اتحاديه 
انجمن هاى اسالمى دانش آموزان استان، فضاى مناسب و جذابى را 

براى ارتباط هر چه بيشتر با كتاب آماده مى كند.
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يادداشت شهرستان

خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

تويسركان رتبه نخست اختصاص اعتبارات اشتغالزايى 
در استان را داراست

 فرماندار تويســركان گفت: شهرستان تويسركان در بخش اختصاص اعتبارات ارزان 
قيمت و اشــتغالزاى روستايى و اشتغال فراگير تا كنون رتبه اول استان همدان را به خود 

اختصاص داده است.
به گزارش تسنيم، حبيب موميوند در كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى تويسركان اظهار 
داشــت: 18 درصد از مجموع كل اعتبارات مالى كه در قالب تســهيالت ارزان قيمت و 
اشتغالزاى روستايى در اســتان همدان مصوب شده مربوط به تويسركان است در حالى 

كه اين شهرســتان بر اساس مولفه هاى مختلف آمارى هشت درصد از زير ساخت هاى 
اســتانى را داراســت.وى افزود: تا كنون از 240 طرح مصوب در حوزه صنايع دســتى 
شهرستان تويســركان، 20 ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايى پرداخت شده كه موجب 

شده ميراث فرهنگى تويسركان از اين حيث از عنوان اول استان برخوردار شود.
موميوند ابراز كرد: همچنين در بخش كشــاورزى تويســركان تا كنون 22 ميليارد تومان 
تســهيالت اشتغالزاى ارزان قيمت اختصاص يافته كه شــش ميليارد تومان از اين ميزان 

عقد قرار داد شده است.
وى گفت: در مجموع تا كنون يك هزار و 89 طرح با برآورد تســهيالتى افزون بر 160 
ميليارد تومان براى دريافت تسهيالت ارزان قيمت اشتغالزايى از شهرستان تويسركان به 

استان معرفى شده اند.
فرماندار تويســركان با بيان اينكه اختصاص تســهيالت اشــتغالزايى بايد حتماً به ايجاد 
فرصت هاى جديد شــغلى بينجامد تصريح كرد: تســهيالت ارزان قيمت اشتغالزايى به 
تجهيز و نوسازى واحدهاى درآمدزا تعلق نى گيرد و حتماً بايد اشتغالزايى صورت بگيرد.
وى تاكيد كرد: جوانان جوياى كار و بدون شــغل در شهرستان تويسركان زياد هستند و 
همه مسووالن و دستگاه هاى مرتبط اجرايى بايد با پرهيز از سنگ اندازى در مسير ايجاد 

اشتغال نسبت به ايجاد فرصت هاى جديد شغلى دغدغه داشته باشند.
به گزارش تســنيم، در اين نشست مشكالت 12 طرح اشتغالزاى شهرستان تويسركان كه 

در مراحل معرفى پرونده و يا دريافت تسهيالت قرار داشتند، مورد بررسى قرار گرفتند.

خبـر

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل تعلل در ساخت درمانگاه تامين اجتماعى 
شهرستان بهار

 شهرســتان بهار از معدود شهرســتانهاى استان همدان است كه با 
داشــتن 45 هزار بيمه شــده تامين اجتماعى هنوز فاقد يك درمانگاه 
تامين اجتماعى است و كارگران زحمت كش، مستمرى بگيران و بيمه 
شدگان تامين اجتماعى از خدمات درمانى اين سازمان محروم هستند.

پس از وعده هاى چندين ساله با پيگيرى مردم و مسئولين شهرستان و 
مخصوصا اعضاى شوراى شهر باالخره كلنگ ساخت درمانگاه تامين 
اجتماعى با حضور ربيعى وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى در بهار 
به زمين زده شــد و آرزوى چندين ساله مردم شهرستان بهار پس از 

سالها انتظار به سر آمد.
در زمان كلنگ زنى (آبان ماه 96) با حضور مسئوالن كشورى و استانى 
قول مساعد داده شــد كه طى 2 سال آينده اين پروژه به بهره بردارى 
برسد ولى عليرغم گذشت چندين ماه از زمان كلنگ زنى پروژه، هيچ 

اقدام عملى درخصوص ساخت اين مركز انجام نشده است.
لذا در آســتانه ســفر دكتر ربيعى به اســتان همدان يكى از مطالبات 
جدى مردم پيگيرى و اخذ دستورِ ساخت اين درمانگاه است تا مردم 
شهرســتان بهار از خدمات اين مركز بهره مند شوند و در سفر وزير 
تعاون كار و رفاه اجتماعى به استان، اميدواريم دغدغه ها و انتظارات 
مردم شهرســتان بهار و پروژه هاى كلنگ زنى شده در ساليان گذشته 
نيز مورد توجه قرار گيرد و انتظار جمعيت 130 هزار نفرى شهرستان 

بهار به سر آيد.
نزديكى شهرستان بهار به مركز استان همواره به صورت تهديد مطرح 
بوده و اين شهرستان به دليل نزديكى به مركز استان از بسيارى امكانات 

اوليه محروم است
برهمين اســاس انتظار مى رود دولتمردان با تغيير نگرش و رويكرد 
شهرســتان بهار را به عنوان فرصت تلقى كنند تا ديار آيت اهللا بهارى 

روند رو به رشد داشته باشد.

آيين تجليل از مفاخر تويسركان 
برگزار مى شود

 مدير كل  فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان گفت: برگزارى 
آيين هــاى تجليل از مفاخر فرهنگى، هنــرى، مذهبى، علمى و دينى 

شهرستان تويسركان در دستور كار قرار دارد.
به گزارش تســنيم، عليرضا درويش نژاد در شوراى فرهنگ عمومى 
شهرستان تويسركان اظهار داشت: اعتبار مالى مورد نياز براى برگزارى 
آيين تجليل و نكوداشت مفاخر تويســركان در عرصه هاى مختلف 
تامين شده است.وى افزود: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
از تاليف كتاب معرفى علماى تويســركان حمايت مى كند و آمادگى 
خود براى حمايت از تاليف كتاب هاى ديگر با هدف انديشــمندان و 

مفاخر بزرگ اين شهرستان در عرصه هاى ديگر اعالم مى كند.
درويش نژاد برگزارى آيين هاى تجليل و نكوداشــت انديشــمندان، 
نخبــگان و مفاخر در حوزه هاى مختلف را گامى موثر در جهت احيا 
هويت دينى و ملى در جامعه دانست و ابراز كرد: تشكيل كميته صيانت 
از خانواده و راه اندازى مركز مشــاوره ازدواج در تويســركان نيز خبر 

خوشى است كه بدون ترديد نتايج اميد بخشى را به دنبال دارد.
امام جمعه تويســركان نيز در اين نشســت گفت: تويســركان يك 
شهرستان فرهنگى است كه بارگاه حضرت حيقوق نبى(ع) مهمترين 

نماد تاريخى، فرهنگى و مذهبى آن به شمار مى رود.
حجت االســالم مرتضى موحدى بر آغاز به كار هر چه سريعتر كميته 
صيانت از خانواده و مركز مشــاوره ازدواج در تويســركان تاكيد كرد 
و افزود: بايد با بهره گيرى از پيشــينه درخشــان و اثر گذار شهرستان 
تويسركان در بخش هاى مختلف فرهنگى، دينى، علمى، ادبى و هنرى 

در جهت به حداقل رساندن آسيب هاى اجتماعى گام برداريم.

بازديد فرماندار كبودراهنگ از
 تصفيه خانه فاضالب 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: فرماندار كبودراهنگ و برخي از 
مســئوالن از تصفيه خانه فاضالب اين شهر جهت انتقال آن به باغات 

سادلج بازديد كردند.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ در اين بازديد بــا تأكيد بر تعامل و 
همكاري بين اعضا براي تأمين آب براي فحظ درختان و باغ ها تأكيد 
كرد و افزود: پس آب فاضالب اين شــهر با لوله گذاري كه انجام شده 
تا با باغداران ســادلج در شهر بتوانند با مشــاركت و همراهي جهاد 
كشاورزي باغات خود را آبياري كنند.حجت ا... مهدوي در ادامه بيان 
داشــت با تصفيه فاضالب، رواناب ها و از همه مهمتر آب خاكستري 
و در نظر گرفتن شــبكه اي جداگانه براي آن مي توان از اين منابع آبي 

مجدداً استفاده كرد و به محيط زيست نيز كمك شاياني كرد.

وجود مشكل در بازار سيب زمينى ناشى از 
نبود تساوى عرضه و تقاضا است

 فرماندار شهرستان بهار گفت: وجود مشكل در بازار سيب زمينى 
اين شهرستان ناشى از عدم تساوى بين عرضه و تقاضا است.

به گزارش مهر، احسان قنبرى ظهر سه شنبه در كميسيون تنظيم بازار 
شهرســتان بهار بر رصــد بازار در تمام حوزه هــا و نظارت كامل بر 
كنترل قيمت ها تاكيد كرد.قنبرى عنوان كرد: از ابتداى ســالجارى تا 
كنون تعداد 600 مورد بازرسى از واحدهاى صنفى انجام و تعداد 150
پرونده بدليل گرانفروشى، تقلب، كم فروشى و عدم ارائه فاكتور خريد 

در تعزيرات حكومتى تشكيل شده است.
فرماندار بهار با تاكيد بر رصد بازار در همه حوزه ها و نظارت كامل 
بر كنترل قيمتها افزود: دستگاه هاى مختلف ازجمله صنعت، معدن 
و تجارت، اتاق اصناف، تعزيرات حكومتى و جهاد كشاورزى بايد 
هم به صورت دســتگاهى و هم به صورت مشــترك بازديد هاى 
دوره اى خود را در راســتاى كنترل هر چه بهتر بازار داشته باشند. 
وى به مشــكل پيش آمده در بازار سيب زمينى اشاره كرد و گفت: 
وجود مشكل در بازار ســيب زمينى به دليل عدم تساوى عرضه و 
تقاضاست.قنبرى افزود: در راســتاى تنظيم بازار يك هزار و 100
كيلو گوشــت قرمز گرم به قيمت هركيلــو 32 هزار و 200 تومان 
و 30 تــن برنج به قيمت هركيلو 4 هــزار تومان در نقاط گوناگون 

شهرستان بهار در حال توزيع است.

شهردارى همدان اقدام به آســفالت بسيارى از كوچه هاى شهر كرده 
اســت اما كوچه نصر واقع در شهيد زمانى به دليل كنده كارى شركت 
آب كه مــدت زمان زيادى از آن هم مى گذرد، وضع مناســبى ندارد 
ازنيروهاى شــهردارى همدان مى خواهيم  كه با لكه گيرى اين كوچه 

تردد خودروها را راحت تر و بدون مشكل نمايند.

در برخى از كوچه هاى شــهر شاهد هستيم كه خانواده ها با گذاشتن 
زباله خود در جلوى منزل صحنه ناخوئشايندى را ايجاد كردند كه اين 

براى شهر گردشگرى همدان مناسب نيست.
اين زباله ها كه از ابتداى صبح به كوچه ها هدايت مى شود تا شب در 
كوچه باقى مى ماند و عالوه بر بوى نامناسب، باعث پراكندگى آن در 
سراســر كوچه توسط گربه ها و يا كودكان هم مى شود خواهشمنديم 
شــهردارى در اين خصوص با نصب بنر و يا تابلوهايى در محالت، 

كوچه ها و .. فرهنگ سازى كند.  

 فرماندار اســدآباد بــا تاكيد برمديريت 
مصرف آب و برخورد با چاه هاى غير مجاز 
گفت:فروچاله ها در دشت اسدآباد به سبب 

كم آبى در حال شكل گرفتن است.
بــه گزارش تســنيم ،كريــم حميدوند در 
قرارگاه اقتصاد مقاومتى اظهار داشــت:در 
راستاى اين امر جامعه نيازمند نهادى است 
كــه فكر ملى توليد كــرده و تصميمات را 
بــه تصميمات ملى تبديل كنــد چرا كه با 
فكر ملى داشــتن بدون تعصبات منطقه اى 
تصميمات در راســتاى اقتصــاد مقاومتى 

موثرتر واقع خواهد شد.
وى در ادامــه بــا اشــاره به تســهيالت 
اشتغالزايى افزود: راهنمايى متقاضيان براى 
اســتفاده از اين تسهيالت به عنوان يكى از 
فرصت هاى كم نظير در اشــتغال جوانان و 
مشاغل درآمدزا  از نقش موثرى در اقتصاد 
مقاومتى برخوردار بوده كه مى طلبد مديران 
دستگاه هاى ذيربط سرمايه گذاران و افرادى 
را كه قصد طرح توسعه دارند براى استفاده 

از اين تسهيالت ترغيب و راهنمايى كنند.
حميدوند همچنين با اشــاره به دو كارخانه 
موفق كاويان پيچ و كاويان پود شهرســتان 
با ظرفيت 100 درصد توليد ،تصريح كرد: 
عدم وقفــه در توليد با وجــود تكانه هاى 
اقتصادى در كشور توسط اين دو كارخانه 
نشان از هنر مديريتى اين واحدهاى توليدى 
دارد كــه با توجه به اين هنر مديريتى طرح 
توســعه اين دو كارخانــه در آينده نزديك 

انجام خواهد گرفت.
 آغاز فرونشســت ها در دشــت 

اسدآباد
فرمانــدار  در ادامــه با تاكيــد برمديريت 
مصــرف آب و برخورد بــا چاه هاى غير 

مجاز  گفت:در برنامه امسال شهرستان  در 
راستاى مديريت آب هوشمند سازى چاه ها 
بايد ســرلوحه قرار گيرد چرا كه در دشت 

اسدآباد فرونشست ها شروع شده است.
وى خاطر نشــان كرد:اجرا شــدن اين امر 
مى تواند ما را در بهره بردارى مناســب از 

چاه هاى آب كمك كند.
 حمايت از دســتگاه هاى خدمات 
رســان بــراى برخــورد قانونى با 

انشعابات غير مجاز
حميدوند افزود: براى برخورد با انشعابات 

غيرمجاز  آب و برق، فرماندارى اســدآباد 
بــراى برخورد قانونى پشــتيبان دســتگاه 
هاى خدمات رسان بوده و آنان را حمايت 
خواهد كــرد. وى اضافه كرد:كســانى كه 
داراى انشعابات غير مجاز هستند مالحظه 
مصرف ندارند كه در اين راســتا انشعابات 
غيرمجاز بايد براى ادارات و شــركت هاى 
زيربــط خط قرمز بــوده و پيگيرى الزم را 

انجام دهند.
فرمانــدار همچنين تصريح كرد: تصفيه و 
اســتفاده از پسماند فاضالب شهر همدان 

بــراى نيروگاه شــهيد مفتــح نمونه بارز 
اقتصاد مقاومتى در استان همدان بوده كه 
شهرستان اسدآباد نيز با توجه به خروجى 
40 ليتر در ثانيه پســماند فاضالب شــهر  
مى توانــد بــا الگوبردارى از ايــن امر با 
تغييــرات مجدد پســماند فــوق را براى 
آبيارى فضاى ســبز و مصــارف صنعتى 

مورد استفاده قرار دهد.
ســخنان  از  ديگرى  بخش  در  فرمانــدار 
خود با اشــاره به احصا مشــاغل كوچك 
و درآمــدزا موجود شهرســتان توســط 
كارگــروه اقتصادى به عنوان زيرمجموعه 
افزود:پرورش  مقاومتــى  اقتصاد  قرارگاه 
كرم ابريشــم، فــرآورى و بســته بندى 
ســبزيجات، فرآورى محصــول زعفران، 
توليد و بســته بندى انواع ترشــيجات و 
شــورى جات، بســته بنــدى تخم مرغ 
محلــى، پــرورش گلمحمــدى، توليــد 
گياهان دارويى، آموزش تراش سنگ هاى 
درآمد  كوچك  مشــاغل  جمله  از  قيمتى، 
زا و جديدى اســت كه در اين شهرستان 
شناسايى شــده كه مى توانند اين مشاغل 
كارهاى جانبى ديگــرى را در كنار خود 
فراهــم كننــد و بايد از اين مشــاغل در 
راســتاى اقتصاد مقاومتى شهرستان براى 

شوند. حمايت  بيشتر  هرچه  توسعه 
به گزارش تســنيم در پايان  اين جلسه از 
5 دســتگاه ادارى شــامل ادارات آموزش 
و پــرورش، دانشــگاه ســيدجمال الدين 
اسدآبادى، پيام نور، شهردارى  و ورزش و 
جوانان شهرستان به خاطر داشتن بيشترين 
كاهــش مصرف انرژى برق تا پايان ســال 
گذشــته توسط شــركت برق شهرستان با 

اهدا تنديس تقدير و قدردانى شد.

 معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى 
مالير بــا بيان اينكه كمبود پاركينگ و عدم 
وجود زيرســاخت هاى الزم ســبب ايجاد 
ترافيك در شــهر مالير شده است، گفت: 
طرح جامــع ترافيك شــهر ماليــر تهيه 

مى شود.
 به گزارش تســنيم، مجيد دماوندى اظهار 
داشــت: با توجــه به وضعيــت موجود و  
محدود بودن  منابع مالى شهردارى و  اينكه 
اجراى اين طرح هزينه بااليى دارد  به دنبال 
اين هســتيم كه بتوانيــم از ظرفيت بخش 

خصوصى در اين بخش  استفاده  كنيم.
وى بــا بيان اينكه  طبــق برآوردهاى اوليه  
تهيه طرح  جامع ترافيك حدود 500 ميليون 
تومان هزينــه دارد ، گفت: هم اكنون مجوز 
تهيــه طرح از شــورا گرفته شــده و براى 
خصوصى  بخــش  مشــاركت هاى  جذب 

فراخوان درج شده است.
دماونــدى از ديگر اقدامات اين ســازمان 
به شناســايى 5 نقطه حادثــه خيز با توجه 
به تيــك جمعيتى و ميزان تــردد خبر داد 
و افــزود:  بعد از مطالعات و بررســى هاى 
كارشناسى مقرر  شــده در اين 5 نقطه پل 

عابر پياده نصب شود.
معاون حمل و نقل و ترافيك  شــهردارى 
ورودى  غرضى،  بيمارستان  روبروى  مالير 
مالير از سمت روســتاى گلوشجرد، بلوار 
كريم خــان زند، مقابل ترمينــال نهاوند  و  
جاده سالمت مقابل مسكن مهر را از جمله 
نقاط پرحادثه شناسايى شده در زمينه نصب 
پل عابر پياده بيان كرد و افزود: مالك اوليه 

در راســتاى شناســايى اين مناطق حادثه 
خيــز و پر تردد بودن مناطــق مذكور بوده 
و در صــورت تخصيص به موقع اعتبارات 

عمليات اجرايى به زودى آغاز مى شود.
دماونــدى ميزان اعتبار برآورد شــده براى 
احداث هر پل عابر پياده به صورت مكانيزه 
را مبلغ 2 ميليارد تومان بيان كرد و تصريح 
كــرد: تا زمانى كه اعتبــارات الزم تامين و 
عمليات اجرايى نصب پــل عابر پياده  در 
نقاط مذكــور اجرايى شــود از تابلوهاى 
هشــدار دهنده ، چراغ هاى چشمك زن و 
عاليم خطر بــراى كاهش حوادث در اين 

 مناطق استفاده  مى شود.
وى يكــى از اقدامــات مؤثــر ســازمان 
حمــل و  نقــل ترافيــك شــهردارى ماليــر 
ــش  ــك و كاه ــش ترافي ــتاى كاه در راس
حــوادث را نصــب دوربين هــاى ثبــت 
ســرعت غيــر مجــاز و  تخلــف بيــان كــرد 
ــن  ــداد 4 دوربي ــون تع ــم اكن ــزود: ه و اف
ــت  ــت و برگش ــير رف ــف مس ــت تخل ثب
ــوار  ــالب و بل ــوار انق ــالمت، بل ــاده س ج
حــاج طوســى و  همچنيــن 2 دوربيــن 
نظارتــى نيــز در ميــدان تعــاون و اســتقالل 
ــر  ــه  تصاوي ــده ك ــب ش ــتان نص شهرس
ــراى  ــور ب ــاى مذك ــط شــده دوربين ه ضب
ارگان هــاى ذى ربــط بــا نامــه دا دگســترى 

ــر اســت. ــكان پذي ام
ــم  ــا معتقدي ــه م ــان اينك ــا بي ــدى ب دماون
ــى  ــوادث رانندگ ــش ح ــتاى كاه در راس
فرهنــگ ســاز تاثيــر مطلوب تــرى نســبت 
ــه اى دارد  ــرى و جريم ــوردى قه ــه برخ ب

گفــت: يــك طــرح نيمــه جامعــى در 
راســتاى افزايــش تعــداد دوربين هــاى 
ثبــت تخلــف در دســتور كار معاونــت 
ــت  ــر اس ــهردارى مالي ــل ش ــل و  نق حم
كــه در صــورت تخصيــص اعتبــارات  
ــن ثبــت تخلــف  ــا 12 دوربي ــداد 10 ت تع
ــى  ــى فعل ــاى نظارت ــداد دوربين ه ــه تع ب

در ســطح شــهر افــزوده مى شــود.
دماونــدى از رايزنــى معاونــت  حمــل 
و  نقــل شــهردارى بــا اداره آمــوزش و 
ــرورش شهرســتان در راســتاى اســتفاده   پ
ترافيــك  شــهرك  ظرفيــت  از  بهينــه 
ــر داد  ــار خب ــارك  كوهس ــتان در پ شهرس
ــگ  ــه فرهن ــه اينك ــه ب ــا توج ــزود: ب و اف
ترافيكــى  مســائل  آمــوزش  و  ســازى 
دارد  موثــرى  نتيجــه  كودكــى  ازدوران 
مقــرر شــد هزينــه ايــاب و ذهــاب دانــش 
آمــوزان توســط شــهرداى تاميــن شــده  و 
يــك  مربــى از پليــس راهــور نيــز وظيفــه 
آمــوزش و اطــالع رســانى بــه آنهــا را بــر 

عهــده دارد.
دماونــدى بيــان كــرد: طبــق توافــق اوليــه 
بــا پليــس راهــور و فرمانــدارى شهرســتان 
ــدارس از  ــايى م ــه بازگش ــه ب ــا توج و ب
ــه  ــاى الزم ب ــاه آموزش ه ــر م ــداى مه ابت
صــورت مســتمر بــه دانــش آمــوز در 

ــود. ــه مى ش ــك ارائ ــارك ترافي پ
ايجــاد  مســائل  از  ديگــر  يكــى  وى 
ترافيــك در مركــز شــهر را فراهــم نبــودن 
زيــر ســاخت  الزم و كمبــود پاركينــگ 
ــون تعــداد  ــزود:  هــم اكن ــان كــرد و اف بي

12 پاركينــگ در مركــز شــهر و يــك 
شــهيد  درخيابــان  طبقاتــى  پاركينــگ 
همــدان  خيابــان   ) خمينــى  مصطفــى 
) داريــم كــه بــا توجــه بــه افزايــش 
ــز و  ــى ني ــردد كاف ــزان ت ــت و  مي جمعي
در صــورت تاميــن اعتبــار الزم ايجــاد 
تعــدادى پاركينــگ طبقاتــى در مركــز 
شهرســتان در دســتور كار  معــاون حمــل 

و  نقــل شــهردارى قــراردارد .
ترافيــك   و  و  نقــل  حمــل  معــاون 
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــر ب ــهردارى مالي ش
ســرعت كاه ها  نصــب  درگذشــته 
كارشناســى شــده نبــوده اســت  از كاهــش 
پالســتيكى   ســرعت كاه هاى  تعــداد 
در برخــى مناطــق شــهر باتوجــه بــه 
ــزود:  ــر داد و اف ــارات خب ــص اعتب تخصي
ــراى ايجــاد هرســرعت كاه   مقــرر شــده  ب
در  بررســى  و  كاركارشناســى  از  بعــد 
شــوراى ترافيــك شهرســتان اقــدام شــود.

دماونــدى نصــب گل ميــخ   در خيابان هــاى 
شــهيد مصطفــى خمينــى، خيــام و ميــدان 
ــالح  ــر، اص ــر كبي ــه راه امي ــا س ــه ت زندي
برخــى نقــاط حادثــه خيــز و نصــب 
عالئــم و تابلوهــاى هشــدار دهنــده و 
نصــب گل ميــخ ازســه راه  اميــر كبيــر تــا 
ميــدان  مــادر و ســاماندهى پارك هــاى 
حاشــيه اى را از ديگــر اقدامــات معاونــت 
شــهردارى  و  ترافيــك  و  نقــل  حمــل 
ماليــر در راســتاى روان ســازى و تســهيل 
درتــردد وســايل نقليــه و عابريــن پيــاده در 

ــرد. ــان ك ــتان بي ــز شهرس مرك

فرماندار هشدار داد

فروچاله ها دشت اسدآباد را 
تهديد مي كنند

ترافيك مالير از كمبود پاركينگ است

كارت دانشجويي نيما رضايي فرزند علي اكبر به شماره 
ملي 0021412571 رشته مهندسي عمران دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9512176017 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

ذخيره 177 تن 
جو در سيلوهاى 
مالير
 مدير جهاد كشاورزى شهرستان مالير 
از ذخيــره 177 تن جو در ســيلوهاى اين 
شهرستان خبرداد و گفت: سطح زير كشت 

جو آبى در اين شهرســتان 5000 هكتار و 
ســطح زير كشــت جو ديم 2200 هكتار 

است.
على مروت اميرى در گفتگو با ايســنا، در 
اين رابطه افزود:  در ســال جارى 25 هزار 
تن توليد جو آبى و 5 هزار و 60 تن توليد 
جو ديم در سطح شهرستان مالير صورت 

پذيرفته است.
وى با بيان اينكــه در حال حاضر177 تن 

جو در ســيلوهاى مالير ذخيره شده و اين 
روند ادامه دارد، خاطرنشان كرد: عملكرد 
جو آبى 5 تن بر هكتار و عملكرد جو ديم 

2,03 تن بر هكتار است.
مدير جهاد كشــاورزى ماليــر در بخش 
ديگرى از ســخنان خود بــا بيان اينكه در 
بحث آبيارى قطره اى بيش از 107 ميليارد 
تومان اعتبار براى استان همدان درنظرگرفته 
شده است، گفت: سهم شهرستان مالير 20 

ميليارد تومان است.
اميــرى خاطرنشــان كــرد: باتوجــه به 
خشكســالى و كمبــود آب و اهميــت 
صرفه جويــى در بحث آبيــارى اراضى 
كشاورزى، در اين زمينه هييچ محدوديت 
پرداختــى وجود نــدارد و بــراى تمام 
متقاضيانــى كه بخواهند سيســتم آبيارى 
قطــره اى را در ارضى خــود اجرا كنند، 

اعتبار درنظرگرفته مى شود.

ر آگهي دعوت سهامداران 
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي 

به طور فوق العاده

شركت درخشان شيمي همدان 
(سهامي خاص)

بدينويسله از كليه سهامداران شركت درخشان 
شيمي همدان سهامي خاص به شمار ثبت 172 و 
شناسه ملي 10820010069 دعوت به عمل مي آيد تا 
در جلسه عمومي عادي به طور فوق العاده شركت 
كه در ساعت 13 صبح مورخ 1397/5/20 در محل 

شركت تشكيل مي  شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومي عاديدستور جلسه مجمع عمومي عادي
 به طور فوق العاده : به طور فوق العاده :
1- انتخاب مديران 
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
4- تصويب  ترازنامه حساب سود و زيان 

هيـأت مديره

ر آگهي دعوت سهامداران جهت 
تشكيل مجمع عمومي فوق العاده 
شركت درخشان شيمي همدان 

(سهامي خاص)
بدينويسله از كليه سهامداران شركت درخشان 
شيمي همدان سهامي خاص به شمار ثبت 172 و 
شناسه ملي 10820010069 دعوت به عمل مي آيد 
در  كه  شركت  فوق العاده  عمومي  جلسه  در  تا 
ساعت 9 صبح مورخ 1397/5/20 در محل شركت 

تشكيل مي  شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده :دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده :

1- اجاره نقل و انتقال سهام
هيـأت مديره
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ايران و جهان

سمانه جهانگيرى عرش»
 در جلسه علنى ديروز مجلس شوراى 
مجلس،  رئيس  الريجانى  على  اسالمى، 
رئيس  از  نماينده   80 سوال  وصول  اعالم 

جمهور را قرائت كرد.
نمايندگان  از  نفر  قبال 92  گفت:  الريجانى 
سوال  تقاضاى  اسالمى  شوراى  مجلس 
ارائه  رئيسه  هيأت  به  را  جمهور  رئيس  از 
كردند كه به كميسيون اقتصادى ارجاع شد. 
نمايندگان  حضور  با  اقتصادى  كميسيون 
رئيس جمهور اين موضوع را بررسى كرد 
كه در نهايت 80 نفر از نمايندگان مجلس 
باقى  سوال  اين  براى  اسالمى  شوراى 
از  چهارم  يك  از  بيش  يعنى  است،  مانده 
نمايندگان تقاضاى سوال از رئيس جمهور 

را دارند.
مجلــس  رئيــس  ايســنا،  گــزارش  بــه 
ــق اصــل  ــه داد: طب شــوراى اســالمى ادام
ــش از  ــر بي ــه اگ ــاده 212 آيين نام 88 و م
يــك چهــارم نماينــدگان تقاضــاى ســوال 
از رئيــس جمهــور را داشــته باشــند ســوال 
بايــد اعــالم وصــول شــود كــه ايــن ســوال 
طبــق گــزارش شــماره د/ 429771114

مــورخ 97.5.2 كميســيون اقتصــادى از 
حســن  والمســلمين  حجت االســالم 
روحانــى مــورد بررســى قــرار گرفــت كــه 
ايــن ســوال بــا پنــج محــور اعــالم وصــول 

مى شــود.
به  اشاره  با  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس 
گزارش كميسيون اقتصادى مجلس شوراى 
عدم  شامل  محور  پنج  اين  گفت:  اسالمى، 
و  كاال  قاچاق  كنترل  در  دولت  موفقيت 
ارز، استمرار تحريم هاى بانكى، عدم اقدام 
شايسته دولت درباره كاهش نرخ بيكارى، 
ركود اقتصادى شديد چند ساله و افزايش 
شديد  كاهش  و  خارجى  ارز  نرخ  شتابان 

ارزش پول ملى است.
ــور  ــس جمه ــرد: رئي ــار ك ــى اظه الريجان
موظــف اســت طبــق مــاده 213 آيين نامــه 
حداكثــر تــا مــدت يــك ســال بــراى 
ــه ســواالت در مجلــس شــوراى  پاســخ ب

ــد. ــدا كن اســالمى حضــور پي
در همين خصوص يك عضو هيأت رئيسه 
مجلس روند بررسى سوال از رئيس جمهور 
اگر  كه  گفت  و  داد  توضيح  را  مجلس  در 
رئيس جمهور  پاسخ هاى  از  نمايندگان 
قوه  به  رسيدگى  جهت  سوال  نشوند  قانع 
اميرآبادى  مى شود.احمد  ارسال  قضاييه 
سوال  بررسى  روند  توضيح  در  فراهانى 
بالفاصله  سوال  گفت:  رئيس جمهور،  از 
رئيس جمهور  به  مجلس  رئيس  توسط 

ارسال مى شود. گزارش آن بايد ظرف 48
نمايندگان  اختيار  در  و  شده  چاپ  ساعت 

قرار گيرد.
براى  ماه  يك  رئيس جمهور  افزود:  وى 
به  پاسخگويى  و  مجلس  در  حضور 
توضيحات  از  بعد  دارد.  فرصت  سواالت 
رئيس جمهور در مجلس براى هر پنج سوال 
مى شود.  راى گيرى  جداگانه  صورت  به 
پاسخ هاى  از  نمايندگان  اكثريت  اگر 
سواالت  از  يك  هر  درباره  رئيس جمهور 
به  رسيدگى  جهت  سوال  آن  نشدند  قانع 

قوه قضاييه ارسال مى شود.
قضاييه  قوه  كرد:  خاطرنشان  اميرآبادى 
رسيدگى  موضوع  اين  به  قانون  اساس  بر 

خواهد كرد.
ساعت  يك  رئيس جمهور  شد:  يادآور  وى 
و  دارد  سواالت  به  پاسخ  براى  زمان 
نمايندگان سوال كننده هم نيم ساعت زمان 

دارند كه توضيحات خود را بيان كنند.
رئيس جمهور  آيين نامه،   213 ماده  طبق 
تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  است  موظف 
جلسه  در  سواالت،  يا  سوال  دريافت 
يا  سوال  به  و  يابد  حضور  مجلس  علنى 
دهد  پاسخ  نمايندگان  مطروحه  سواالت 
مجلس  تشخيص  با  و  موجه  عذر  با  مگر 
يا  سوال  طرح  مدت  اسالمى.  شوراى 
منتخب  نمايندگان  طرف  از  سواالت 
مدت  و  دقيقه   30 حداكثر  سوال كنندگان 
ساعت  يك  حداكثر  رئيس جمهور  پاسخ 
است كه طرفين مى توانند بحث خود را به 
دو بخش تقسيم كنند. در اين صورت همه 
سواالت و پاسخ ها در بخش اول وقت هر 
يك از دو طرف بيان مى شود و در بخش 
پاسخ هاى  و  سوال كنندگان  ابهامات  دوم 

رئيس جمهور مطرح مى شود.
مرحله  اين  از  پس  ماده،  اين  تبصره  طبق 
از  يك  هر  به  رئيس جمهور  پاسخ  درباره 
سواالت از نظر قانع كننده بودن به صورت 
چنانچه  مى شود.  راى گيرى  جداگانه 
از  جلسه  در  حاضر  نمايندگان  اكثريت 
نشده  قانع  سوال  به  رئيس جمهور  پاسخ 
باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون يا 
استنكاف از قانون محسوب شود، آن سوال 

به قوه قضاييه ارسال مى شود.
الزم به يادآورى است از استان همدان دو 
نماينده كه بر امضاى خود براى سوتال از 
آزاديخواه  احد  ماندند  باقى  جمهور  رئيس 
مردم  نماينده  خجسته  امير  ماليرو  نماينده 

همدان، فامنين و قهاوند هستند.
در حال حاضر اين طرح 83 امضا دارد و 
است.  نيافتاده  قانونى  نصاب  حد  از  هنوز 
چرا كه براى طرح سوال از رئيس جمهور 

تنها به امضاى 74 نماينده نياز است.
2 نماينده همدان امضاى خود را 

پس نگرفتند
در  فامنين  همدان،  مردم  نماينده 
از  بارها  گفت:  اسالمي  شوراي  مجلس 
باالترين  عنوان  به  خواستيم  رئيس جمهور 
مقام اجرايي كشور در تلويزيون، مجلس و 
يا ساير محافل حضور يافته و در خصوص 
داليل  به  اما  باشد  پاسخگو  كشور  وضع 

مختلف اين موضوع محقق نشد.
بايد  اينكه  بيان  با  خجسته  امير   
اقتصاد  بازار  آشفته  اين  در  رئيس جمهور 
گفت:  بدهد  مردم  به  قانع كننده اي  پاسخ 
ما به عنوان نماينده مردم دولت را حمايت 
خصوص  در  نمي توانيم  اما  مي كنيم 

مشكالت مردم ساكت باشيم.

ديدارهاي  در  مردم  اينكه  بيان  با  وي 
مختلف انتقادهايي بر ما وارد مي كنند اظهار 
سخت ترين  در  مردم  اينك  هم  داشت: 
شرايط اقتصادي به سر مي برند و قطعًا اين 
فشارهاي اقتصادي واحد باعث بدبيني آنها 

به نظام خواهد شد. 
كاالي  دالر  ميليارد   44 داشت:  اعالم  وي 
افزود:  شود  كشور  وارد  بود  قرار  ضروري 
كردند  تباني  ارتباط  اين  در  متأسفانه 
آن  با  و  گرفته  را  پول  عمده  قسمت  و 

معامالتي انجام دادند.
وي همچنيــن گفــت: 60 ميليــارد دالر كاال 
از گمــرك كشــور وارد شــده كــه دســت 
احتــكار  انبارهــا  در  و  نرســيده  مــردم 
شــده اســت كــه بايــد در ايــن خصــوص 
رئيــس  شــخص  و  مربوطــه  مســئول 

ــد. ــخگو باش ــور پاس جمه
نداريم  كمبودي  ما  اينكه  بيان  با  خجسته 
در  بسياري  توانمندي  ما  كشور  گفت: 
توليد و واردات كاال دارد اما متأسفانه سوء 
سخت ترين  در  مردم  شده  باعث  مديريت 
كرد:  تأكيد  وي  كنند.  زندگي  شرايط 
مسئوالن بايد اختالفات را كنار بگذارند و 

به فكر حل مشكالت مردم باشند.
مجلس  در  فامنين  همدان،  مردم  نماينده 
شوراي اسالمي اظهار داشت: با وجود اينكه 
هنوز تحريم ها شروع نشده است چرا بايد 
مردم ما با مشكالت عديده اي دست و پنجه 

نرم كنند.
از  سوال  از  ما  هدف  گفت:  وي 
در  و  بوده  مردم  حق  احقاق  رئيس جمهور 
خود  امضاهاي  كه  نمايندگاني  ارتباط  اين 
را پس گرفته اند قطعًا در آينده بايد به مردم 

پاسخ دهند.

 بى اعتنايى دولتمردان به مسائل معيشتى 
مردم قابل قبول نيست

گفــت: بى اعتنايى  نگهبان  شــوراى  دبير 
دولتمردان به مسائل معيشتى مردم به هيچ 
عنوان قابل قبول نيســت؛ رئيس جمهور و 
دولت بى درنگ در اين زمينه اقدامات الزم 

را صورت دهند.
به گزارش مهر بــه نقل از اداره كل روابط 
عمومى شــوراى نگهبــان، آيت اهللا احمد 
جنتى دبير شوراى نگهبان در جلسه امروز 

با اظهار نگرانى و تأســف شديد از اوضاع 
اقتصادى نابســامان كشــور اظهار داشت: 
بى اعتنايى دولتمردان به مســائل معيشتى 

مردم به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
دولــت  و  رئيس جمهــور  افــزود:  وى 
بى درنگ در ايــن زمينه اقدامات الزم را 

صورت دهند.
آيــت ا... جنتى با بيان اينكه مشــكالت و 
نوســانات ارز، هــر روز مايحتاج مردم را 
گران تر مى كنــد تاكيد كرد: دولت تدبير و 

اميد بايد همه تدابير الزم جهت ساماندهى 
اوضــاع اقتصادى را فراهم آورد، حتى اگر 
الزم باشــد، بايد تيم اقتصادى دولت هم 

تغيير كند.
وى با تأكيد بر ضــرورى بودن گفتگوى 
رئيس جمهــور با مردم اضافــه كرد: بايد 
جامعه را اميدوار به آينــده كرد و ما يقينًا 
با عنايــت حق تعالى و تــالش خالصانه 
مســئوالن مى توانيم از اين مرحله تاريخى 

عبور كنيم.

موافقت مجلس با تشكيل 
وزارت ميراث فرهنگى

 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى با تشــكيل وزارت ميراث 
فرهنگى موافقت كردند.

ماده واحده طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دستى در دستور كار جلسه علنى صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار 
گرفــت كه نمايندگان با 137 راى موافق، 41 راى مخالف و يك راى 

ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر به آن راى دادند.
در ماده واحده طرح تشــكيل وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى آمده است: سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دســتى با كليه اختيارات و وظايفى كه بــه موجب قوانين و مقررات 
داراســت، با رعايت بند «د» ماده 29 قانون خدمات كشــورى و بند 
«الف» ماده 28 قانون برنامه ششم و بدون توسعه تشكيالت و افزايش 
نيروى انسانى به وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
تبديل مى شود و بار مالى ناشى از تعيين عنوان از محل منابع داخلى و 

صرفه جويى تامين خواهد شد.
طبــق تبصره 1 ماده واحده اين طرح، كليــه امكانات، اموال و نيروى 

انسانى سازمان مزبور در اختيار وزارتخانه جديد قرار مى گيرد.
به گزارش ايســنا، در تبصره 2 ماده واحده اين طرح هم آمده اســت: 
شرح وظايف اين وزارتخانه مطابق قوانين مورد عمل سازمان مذكور 
خواهد بود و دولت موظف است تغييرات در شرح وظايف وزارتخانه 
جديد را حداكثر ظرف مدت يك سال براى تصويب به مجلس ارائه 

كند.
طبق تبصره 3 ماده واحده اين طرح، هرگونه افزايش نيروى انســانى، 
امكانــات و بار مالى براى وزارتخانه موضوع اين ماده در طول دوران 

اجراى برنامه ششم توسعه ممنوع است.

193 نماينده مجلس خواستار تغيير 
حداكثرى در كابينه دولت شدند

 193 نفــر از نماينــدگان مجلس طى نامه اى بــه رئيس جمهور 
خواستار تغيير حداكثرى در كابينه دولت شدند.

به گزارش فارس، محمدعلى وكيلى عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى 
اســالمى در نشست علنى امروز (چهارشنبه) پارلمان نامه 193 نفر از 
نمايندگان پارلمان به حسن روحانى رئيس جمهور را در صحن علنى 

مجلس قرائت كرد.
در اين نامه نمايندگان مجلس خواســتار تغيير حداكثرى كابينه دولت 

شدند و تاكيد كردند كه اين مسئله به صالح كشور خواهد بود.
در اين نامه نمايندگان ضمن تشــكر از رئيس جمهور نسبت به تغيير 
رئيس كل بانك مركزى معتقدند كه اين اقدام به عنوان نقطه شــروع 
اصالحات خوب است ولى معطوف كردن تغييرات به يك مورد پاك 

كردن صورت مسئله است.
نمايندگان تاكيد كردند: بر اين اســاس همانگونه كه در گذشته يادآور 
شديم، شرايط كنونى اقتصادى تغييرات حداكثرى را مى طلبد و خير و 

صالح كشور در تغيير حداكثرى كابينه است.

سوال از رئيس جمهور خالف قانون است
 معاون پارلمانى رئيس جمهور گفت: ســوال و تحقيق و تفحص 
حق مجلس است اما بايد از آن قانونى استفاده كرد، آنچه امروز اتفاق 

افتاده كامال خالف اصول مسلم حقوقى و قانون اساسى است.
به گزارش مهر، حســينعلى اميرى معاون پارلمانى رئيس جمهور در 
حاشــيه نشست هيأت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص سوال 
از رئيس جمهور اظهار داشــت: سوال از رئيس جمهور ابتدا در سال 
گذشته مطرح شــد و نمايندگان رئيس جمهور به كميسيون مربوطه 
رفتند و پاسخ دادند.در فاصله كوتاهى سوال دوم مطرح شد و مجددا 
نمايندگان رئيس جمهور به آن پاســخ دادند. تعــدادى از نمايندگان 

مجلس قانع شدند و سوال اول و دوم از حد نصاب افتاد.
وى افزود: در فاصله كوتاهى ســوال سوم نيز از رئيس جمهور مطرح 
شد كه مجددا نمايندگان رئيس جمهور در كميسيون مربوطه حضور 
پيدا كردند و نمايندگان قانع شــدند. به دنبــال از حد نصاب افتادن 
ســوال چهارم از رئيس جمهور، متاسفانه سوال كنندگان محترم رفتند 
و تعدادى ســوال ديگر و امضاء جمــع كردند و حمعى از نمايندگان 
با عده اى ديگر كه قانع شــده بودند صحبت كردند تا از انصرافشان، 

انصراف دهند.
اميرى تاكيد كرد: ســوال و تحقيق و تفحص حق مجلس اســت؛ اما 
بايد از آن قانونى اســتفاده كرد، آنچه امروز اتفاق افتاده كامال خالف 
اصول مسلم حقوقى، قانون اساسى و خالف آيين نامه داخلى مجلس 
اســت.هر حقوق دان و حقوق خوانى مــى داند كه انكار بعد از اقرار 

مسموع نيست.
معــاون پارلمانى رئيس جمهور با بيــان اينكه در هيچ جاى آيين نامه 
داخلــى مجلس انصراف از انصراف پيش بينى نشــده اســت، اظهار 
داشــت: متاســفانه اين كار كامال خالف قانون اتفاق افتاده و از كليه 

ظرفيت هاى قانونى مان استفاده مى كنيم.
وى با بيان اينكه كشــور بايد بر اساس قانون اداره شود، گفت: رئيس 
جمهور و اعضاى دولت ســوال، استيضاح و تحقيق و تفحص را حق 

مجلس مى دانند اما بايد از آن قانونى استفاده شود.
اميرى اضافه كرد: بنده حاضرم در تلويزيون مناظره كنم كه طرح سوال 
هاى متعدد از رئيس جمهور جز هدف سياسى چيز ديگرى ندارد و به 
دنبال حل مشــكالت مردم نيست. سواالتى كه از آقاى رئيس جمهور 

مطرح كردند، تكرارى بود و در صالحيت وزارتخانه ها بود.
معاون پارلمانى رئيس جمهــور در پايان با بيان اينكه قانون عادى 
و قانون اساســى وظايف رئيس جمهور را مشــخص كرده، تاكيد 
كرد: ســواالت مطرح شــده در صالحيت دستگاه هاى ديگر است 
و من حاضرم در هــر جايى كه نمايندگان ســوال كننده بخواهند 

مناظره كنم.

طرح استيضاح وزير كار اعالم وصول شد
 اســتيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در مجلس شــوراى 

اسالمى اعالم وصول شد.
به گزارش ايسنا، على اصغر يوســف نژاد، اظهار كرد: طبق مواد 222 
و 223 آيين نامه داخلى مجلس شــوراى اسالمى طرح استيضاح وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى كه 12 تيرماه ســال 1397 به كميســيون 
اجتماعى ارجاع شــده بود با توجه بــه پايان مهلت مقرر با 40 امضاء 

اعالم وصول مى شود.
وى افزود: مطابق ماده 225 آيين نامه داخلى مجلس شــوراى اسالمى 
وزيــر ظرف 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضيحات 

به نمايندگان است.

در اين شرايط بدانيم كه چه چيزهايى 
مى گوييم

 نماينده اروميه در تذكرى بر لزوم رعايت شــأن مجلس شــوراى 
اسالمى تاكيد كرد و گفت: برخى از نمايندگان حرف هايى را مى زنند 

كه باعث بى اعتمادى به خانه ملت مى شود.
نادر قاضى پور در جلســه روزچهارشــنبه مجلس شوراى اسالمى با 
استناد به ماده 79 آيين نامه در تذكرى اظهار كرد: برخى از نمايندگان 
اظهارنظرى در مجلس شوراى اســالمى مى كنند كه آن صحبت ها با 

روح كلى مجلس شوراى اسالمى مغايرت دارد.
وى با اشاره به فرموده امام خمينى (ره) مبنى بر اين كه مجلس شوراى 
اســالمى عصاره فضائل ملت و در راس امور اســت، گفت: با همين 
نگاه نمايندگان براى كانديداتورى فيلترهاى زيادى را رد مى كنند تا در 
نهايت حافظ و پاســدار انقالب باشند. ممكن است در اين بين برخى 
از آنهــا اقداماتى را انجام دهند كه ديگر مردم آنها را انتخاب نكنند يا 
اين كه تخلفات شــان را هيأت نظارت بررسى كند، اما اين كه اتهاماتى 
از تريبون مجلس شوراى اسالمى متوجه نمايندگان شود جفا در حق 
نمايندگان است. اينگونه مطالب باعث مى شود كه مردم به خانه ملت 

يعنى پناهگاهشان بى اعتماد شوند.
نماينده مردم اروميه با بيان اين كه تعدادى از نمايندگان شب و روز در 
مجلس شوراى اسالمى كار مى كنند، گفت: قريب به اتفاق نمايندگان 
نوكر مردم هســتند و براى مردم كار مى كنند، لذا اگر كســى از رانتى 
اســتفاده كرد و يا كار خالفى را انجام داد بايد او را به هيأت نظارت 

معرفى كرد نه اين كه قاطبه نمايندگان را متهم نمود.
به گزارش ايســنا، على الريجانى رئيس مجلس شــوراى اسالمى در 
پاســخ به اين تذكر گفت: حرف هاى آقاى قاضى پور دردمندانه بود. 
آقايان بعضــى نكاتى را مى گويند كه باعث تحقير مجلس شــوراى 
اسالمى مى شود چرا بايد در اين شرايط اين كار را كرد هر نماينده اى 
مى تواند كار منحصر به فردى كند و فعال باشــد و به نظارت بپردازد. 
اين كار را كسى ديگر به جز نماينده نمى تواند انجام دهد. اين وظيفه اى 

است كه قانون اساسى براى نمايندگان مشخص كرده است.
وى افزود: چرا بايد حرفى زده شود كه براى ديگران سوء تفاهم ايجاد 
كند. بايد در اين شرايط بدانيم كه چه چيزهايى را مى گوييم و رعايت 

كنيم. ديگران هم حرف هايى نزنند كه درست نيست.
الريجانى، رئيس مجلس در پاســخ به تذكر اين نماينده اظهار داشت: 
در خصــوص ترميم كابينه، نمايندگان مجلس نامه اى را تدوين كرده 
اند كه به دســت آقاى رئيس جمهور هم رسيده و پيگيرى شده و اين 
مطالبه به حقى است كه در اين شــرايط بايد يك تيم اقتصادى قوى 

بر سر كار باشد.
وى افزود: در خصوص برخورد با اخاللگران اقتصاد نيز با قوه قضائيه 
صحبت شده و ضوابطى را براى پيگيرى و برخورد با اين افراد اعالم 

خواهند كرد كه احتماالً تا روز شنبه اين اتفاق خواهد افتاد.

رئيس جمهور درباره تغييرات كابينه 
مشورتى با مجلس نداشته است

 يك عضو فراكســيون اميد مجلس با بيان اينكه «با توجه به فضاى 
جامعــه اكثريت مردم انتظار ترميم كابينــه را دارند» گفت: اگر رئيس 
جمهور در ترميم كابينه تعلل كنند قطع به يقين مجلس به اين موضوع 

ورود پيدا مى كند.
جالل ميرزايى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به ضرورت ترميم كابينه 
از سوى رئيس جمهور، اظهار داشت: اگر تغيير كابينه به گونه اى باشد 
كه گزينه هايى كه جايگزين افراد فعلى مى شــوند توانمند باشــند و 
جريان هاى سياســى و نخبگان حوزه مربوطه نسبت به اين افراد نظر 

مثبتى داشته باشند در باال رفتن كارآيى دولت موثر است.
وى در ادامه گفت: اما اگر تغيير كابينه به گونه اى باشــد كه افرادى بر 
ســر كار بيايند كه تا به امروز مسئوليتى نداشتند و كارآمدى آنها محل 
شــك و ترديد اســت و همچنين مورد قبول نخبگان حوزه مربوطه 
نباشــند قطعا كارآيى چندانى نخواهند داشت و دردسرهاى جديدى 

را ايجاد خواهد كرد.
نماينــده مردم ايالم در مجلس اظهار كــرد: انتخاب افراد جديد براى 
تغيير كابينه جزو اختيارات رئيس جمهور اســت اما در همه نظام هاى 
دموكراتيك، رئيس جمهور يا نخست وزير كه مسئوليت انتخاب كابينه 
را دارند با ديگران مشورت مى كنند و يا حداقل با پارلمان در اين زمينه 
مشــورت دارند اما تا به امروز رئيس جمهــور در خصوص تغييرات 

مشورتى با مجلس نداشته است.
ميرزايى تصريح كرد: از زمانى كه رئيس جمهور اعالم كردند كه قصد 
تغيير كابينه را دارند مجلس نيز نسبت به استيضاح وزرا مقدارى سست 
شد اما اگر ايشان تعلل كنند قطع به يقين مجلس به اين موضوع ورود 
پيدا مى كند. با توجه به فضاى جامعه اكثريت مردم انتظار ترميم كابينه 

را دارند.
اين عضو فراكســيون اميد مجلس در پايان گفت: مردم نسبت به دولت 
بى اعتماد شده اند و اين زنگ خطرى براى رئيس جمهور و حاميان ايشان 

است. رئيس جمهور بايد نسبت به تغيير كابينه هر چه زودتر اقدام كند.

جهانگيرى گزينه احتمالى سخنگويى دولت
  برخى اخبار حكايت از اين دارد كه در جلســه صبح امروز هيأت 
دولت به احتمال زياد درباره سخنگوى جديد تصميم گيرى مى شود.اما 
شنيده ها حاكيست اسحاق جهانگيرى با اختالف بسيارى نسبت به ديگر 
گزينه ها با حفظ سمت معاون اولى اين پست را به يدك خواهد كشيد.

به گزارش فارس، برخى اخبار حكايت از اين دارد كه در جلســه صبح 
امروز هيأت دولت به احتمال زياد درباره سخنگوى جديد تصميم گيرى 

مى شود.

شنيده ها حاكيست با توجه به مطرح شدن نام اسحاق جهانگيرى معاون 
اول رئيس جمهور و مرد فعال اين روزهاى دولت گزينه هاى ديگر مانند 
محمود واعظى، نهاونديان، على ربيعى، حسام الدين آشنا، على جنتى و 

حميد ابوطالبى از شانس به مراتب كمترى برخوردار هستند.
شب گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوى پيشين دولت در توئيتى از 
خداحافظيش با پســت سخنگويى خبر داده و بيان داشت: «همانگونه 
كه پيشــتر هم گفته بودم كم اثر كردن فشــارهاى اخير دشــمنان و 
شــرايط جديد اداره كشــور، كار مضاعف همه مديران را مى طلبد. 
هرچند كه تاكنون بر هر دو مســؤوليت رياســت ســازمان برنامه و 

بودجه و ســخنگويى دولت تمركز داشــته ام و اين دو نيز با يكديگر 
همپوشــانى بســيارى دارند اما از رئيس جمهور درخواســت نمودم 
بدليل شــرايط جديد، اجازه دهند همه توان خود را صرف كمك به 
ايشان در حوزه برنامه و بودجه نمايم و مسؤوليت سخنگويى دولت 
را عزيز ديگرى برعهده بگيرند، كه خوشــبختانه مورد موافقت ايشان 

نيز قرار گرفت.»
حال بايد ديد دولت براى اين پســت مهم چــه گزينه اى را راهى طبقه 
هشتم ســاختمان كوثر نهاد رياســت جمهورى كه محل نشست هاى 

سخنگوى دولت با خبرنگاران است خواهد كرد.

ترامپ شهوت 
مذاكره دارد
 عضو مجمع تشــخيص مصحلت نظام 
گفت: دولــت آمريــكا زياده طلب، زورگو 
و كينه توز اســت. نبايد به ادعاى ترامپ و 

دولت او براى مذاكره با ايران اعتماد كرد.
مصطفى ميرسليم در گفت وگو با تسنيم، با 
اشاره به تاثير سياست هاى اقتصادى دولت 
در بروز نابســامانى هاى اخير در بازار سكه 

و ارز گفــت:  بدون شــك سياســت هاى 
اوليه دولت يازدهم و ســپس ادامه آنها در 
دولت دوازدهم، عامل اصلى  پديدار شــدن 
نابســامانى هاى اخير بازار سكه و ارز بوده 

است.
وى با انتقاد از عدم هماهنگى تيم اقتصادى 
دولت، افــزود: تركيب كابينه بــه گونه اى 
انتخاب شــده اســت كــه بتوانــد همين 

سياست هاى غلط اقتصادى را پياده كند.
به گفته رئيس شوراى مركزى حزب موتلفه 
اســالمى، امروز كه دولــت متوجه خطاى 
راهبردى خود شــده، بايد صادقانه آن را با 

مردم در ميان گذاشــته  و با كمك مردم  در 
مسير فائق آمدن به مشكالت حركت كند و 

مانع بروز بحران  در كشور شود.
عضو مجمع تشــخيص مصحلــت نظام با 
اشــاره به لزوم تغييــرات در تيم اقتصادى 
دولت گفت: الزم است كه رئيس جمهور هر 
چه ســريع تر تركيب اعضاى دولت را تغيير 
داده  و با بلند نظرى و به دور از گروه گرايى، 
افرادى را برگزيند كه اعتقاد، دانش و تجربه 
الزم براى مواجهه با شرايط كنونى را داشته 

باشند. 
وى با اشاره به بسترسازى برخى رسانه هاى 

اصالح طلب براى مذاكــره مجدد با آمريكا 
گفت:  ترامپ شــهوت مذاكــره دارد ولى 
مقصــود او از مذاكــره، ادامه سياســتهاى 
درآوردن  خدمــت  به  آمريكا،  اســتكبارى 
جمهورى اســالمى و ســاير مخالفانش در 

زمينه هاى سياسى، اقتصادى و امنيتى است.
ميرسليم با بيان اينكه باور ادعاى ترامپ براى 
مذاكره بدون قيد و شــرط با  ايران حكايت 
از  غفلت و خامى  برخى ها دارد، تاكيد كرد: 
دولت آمريكا زياده طلب، زورگو و كينه توز 
اســت و نبايد به ادعاى ترامپ و دولت او 

براى مذاكره با ايران اعتماد كرد.

آيت ا... جنتى:
بى اعتنايى دولتمردان به مسائل معيشتى مردم قابل قبول نيست

سؤال از رئيس جمهور اعالم وصول شد

2 نماينده استان 
در ليست سؤال از روحاني
■ خجسته: بارها از رئيس جمهور خواستيم در تلويزيون با مردم گفتگو كند.
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نكتهدانشگاه
چاقى به قلب افراد جوان هم آسيب مى رساند

 پزشــكان همواره عنوان مى كنند كه چاقى موجب افزايش ريسك بيمارى قلبى در 
ســنين باالتر مى شود، اما تحقيق جديد آشكار ساخته كه چاقى حتى مى تواند به قلب 

افراد جوان هم صدمه بزند.
بــه گزارش مهر، دانشــمندان بريتانيايى دريافته اند افراد جوانى كه داراى شــاخص 
توده بدنى (BMI) باالترى بودند فشــارخون باالترى داشــته و ماهيچه قلب شان 

هم ضخيم شده بود.
«كايتلين ويد»، سرپرست تيم تحقيق از دانشگاه بريستول بريتانيا، در اين باره مى گويد: 
«نتايج ما نشان مى دهد هرگونه كاهش در شاخص توده بدنى در سن جوانى از ابتال به 

مشكالت سالمت قلب و عروق در سنين باالتر پيشگيرى مى كند.»
وى در ادامه مــى افزايد: «اگر روند اپيدمى چاقى افزايــش يابد اين احتمال وجود 
دارد كه خطر بروز مشــكالت قلبى عروقى نظير سكته و بيمارى قلبى عروق كرونر 

هم افزايش يابد.»

9 دانشگاه ايرانى 
در جمع هزار دانشگاه برتر"بومتريكس"

605 دانشــگاه ايرانى در نظام رتبه بندى وبومتريك حضور دارند كه از اين تعداد 9
دانشگاه داراى رتبه زير هزار هستند. 

به گزارش مهر، تازه ترين ويرايش رتبه بندى دانشگاهها در نظام وبومتريكس در جوالى 
2018 منتشــر شــد.پايگاه رتبه بندى وبومتريكس بيش از 28 هزار دانشگاه و موسسه 
تحقيقاتى جهان را بر مبناى چهار شاخص رتبه بندى مى كند، كه در اين بخش دانشگاه 

ها در يك رتبه بندى كلى جهانى و همچنين به صورت قاره اى تقسيم مى شوند.
نظام رتبه بندى وبومتريك به ارزيابى حضور پژوهشــى و آموزشى دانشگاه ها در وب از 

طريق وب سايت هاى دانشگاهى آنان مى پردازد.
بر اساس رتبه بندى نظام وبومتريكس در جوالى 2018 تعداد 605 دانشگاه از ايران مورد 

ارزيابى قرار گرفته اند كه از اين تعداد، 9 دانشگاه ايرانى داراى رتبه زير هزار هستند.
10 رتبه اول دانشگاه هاى دنيا نيز در اختيار دانشگاه هاى آمريكايى و انگليسى قرار دارد.

بهداشت
مشكالت معيشتى باعث كاهش اهداى خون مى شود

 مشكالت معيشتى تاثير زيادى در كاهش اهداى خون دارد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تاثير مشكالت اقتصادى در كاهش 
تمايل افراد براى اهداى خون، تاكيد كرد:  قطعا مشــكالت معيشــتى تاثير بسزايى در 
كاهش جمعيت اهداكننده خون دارد، ضمن اينكه اغلب افراد با نشاط پيشگام در اهداى 
خون هستند.به گزارش مهر، همايون هاشمى افزود: مشكالت اقتصادى كنونى وضعيت 

نگران كننده اى ايجاد كرده و الزم است آستين باال بزنيم.
وى بــا يادآورى تخصيص اعتبار 220 ميلياردى به ســازمان انتقال خون در بودجه 97، 
گفت: ساالنه در جهان 112 ميليون و 500 هزار واحد خون اهدا مى شود و در ايران نيز 
ســاالنه بيش از 2.1 ميليو نفر خون اهدا مى كنند و اهداى خون در ايران كامال داوطلبانه 
است.هاشــمى ادامه داد: شاخص اهداى خون در كشــورمان 27 نفر به ازاى 1000 نفر 
جمعيت اســت، همچنين 52 درصد اهداكنندگان خون در سال 97، انتقال دهنده مستمر 

خون بوده اند كه سهم مردان از اين تعداد 96 و زنان 4 درصد بوده است.

كارت هاى ملى  ايرانى تا آبان توليد مى شود
 كارت هاى داخلى در مرحله تست نهايى بوده و تا آبان ماه سال جارى وارد بازار 
مى شــود. سخنگوى ســازمان ثبت احوال با بيان اينكه  داخلى سازى بدنه كارت ملى 
هوشــمند تاثيرى در روند ثبت نام و صدور كارت ملى ندارد، اظهار كرد: كســانى كه 
هنوز موفق به دريافت كارت ملى هوشمندشان نشده اند مى توانند طبق روال گذشته با 
مراجعه به ســايت و پيش ثبت نام و سپس تكميل ثبت نام در دفاتر پست و پيشخوان 
نســبت به ثبت نام و دريافت كارت ملى هوشمندشــان اقدام كنند.به گزارش ايســنا، 
ســيف ا... ابوترابى افزود: كارت هاى داخلى در مرحله تست نهايى بوده و تا آبان ماه 
سال جارى وارد بازار مى شود. اين كارت ها از نظر كيفيت و ظاهر تفاوتى با كارت هاى 

وارداتى ندارد. 

ورود 6 كتاب درسى جديد به پايه دوازدهم
 6 كتاب نوپديد براى اولين بار به برنامه درسى پايه دوازدهم ورود مى يابد.

سرپرســت سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى با اعالم اين خبر گفت: تا 15 مرداد 
همه كتب درسى پايه دوازدهم زير چاپ مى روند.به گزارش ايسنا، حيدر تورانى با بيان 
اينكه سازمان پژوهش هر ساله 140 ميليون جلد كتاب آموزشى در 1200 عنوان را آماده 
و چاپ مى كند اظهار كرد: از ســال 90 تغيير نظام آموزشى 3-3-6 شروع شد و امسال 
تغييرات به پايه دوازدهم مى رسد.وى گفت: چندين درس تحولى در پايه دوازدهم داريم. 
«مديريت خانواده و ســبك زندگى» پســران و دختران، «سالمت و بهداشت»، «جريان 
شناسى انديشه هاى معاصر»، «تاريخ اسالم»، «علوم و معارف قرآنى» شش كتابى هستند 

كه براى اولين بار تدوين شده و وارد مجموعه برنامه درسى مى شوند.

راه اندازى مجهزترين مركز اوتيسم كشور
 مدير مركز تخصصى توانبخشى بااشاره به اينكه اولين، مجهزترين و استانداردترين 
مركز اوتيســم در تهران به زودى افتتاح مى شــود گفت: ارائــه خدمات رايگان در 

بخش هاى مختلف به كودكان اوتيسم انجام خواهد شد.
به گزارش مهر، كيوان دواتگران گفت: اين مركز از ســوى خيرين احداث شد و زير 
نظر سازمان بهزيستى در حال حاضر فعاليت مى كند كه تجهيز آن را نيز سازمان انجام 

داده است.
وى افزود: اين مركز براساس نيت خيرين كه ارائه خدمات به افراد نيازمند، آسيب پذير، 
معلول و سالمند است، خدمات ارائه مى دهد و در حال حاضر به صورت هيأت امنايى 

اداره مى شود.

تسنيم: اشتباه بزرگ اعالم نيروى مازاد در آموزش و پرورش
 امان از دست اين اشتباهات بزرگ

جوان : مذاكره بازى قمارباز!
 قمار بازاى تا چه حد

ايران: زنان تاثير بيشترى در ديپلماسى عمومى دارند
 پرچم خانم ها باالست

اطالعات: آمريكا بايد خروج از برجام را جبران كند
 چطورى؟ با مذاكره؟

عصر ايرانيان: مذاكره حقه جديد آمريكا
 اى حقه باز پير

تجارت: جهت قيمت ها معكوس شد
 مگه ميشه قيمت ها در ايران پايين بياد

كيهــان: پنجه عدالت بر گلوى مفســدان اقتصــادى جيغ ترامپ 
را درآورد

 پس چرا صداى جيغ رو ما نشنيديم
جام جم: لطفا بازنشسته شويد

 آره واال خدا خيرتون بده بزاريد بيكاران بيان سر كار
شرق: سرگردانى 12 هزار كاميون لب مرز

 بدون شرح
هگمتانه: 60 درصد آثار بوعلى سينا چاپ نشده است

 پس چى چاپ شده؟!!
جام جم: كليد قفل اقتصادى دست دولت است

 اين كه گفتن نداره
همدان پيام: ردپاى 2018 پاك شود

 بدون شرح
شرق: تغيير تيم اقتصادى دولت

 يعنى رنگشون داره عوض مى شه
اطالعات: از حق خود براى صادرات نفت نمى گذريم

 از حق مردم چى؟؟
كيهان: توپ برجام در زمين اروپا فرصتى محدود است

 امان از اين برجام كه يا فرصت يا ....

عامالن فروش اسكناس هاى 500 درهمى 
تقلبى دستگير شدند

 عامالن فروش 180 قطعه اســكناس 500 درهمى تقلبى توســط 
ماموران كالنترى 13 دستگير شدند.

فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: در پى شكايت فردى مبنى 
بر كالهبردارى و فروش ارزهاى تقلبى به وى، شناســايى و دستگير 

متهمان در دستور كار قرار گرفت.
بــه گزارش ايرنا، پژمان قويمى طبق اظهار شــاكى، اين فرد از طريق 
دوستش با يك فرد كه در ظاهر فروشنده ارز بوده آشنا شده و 90 هزار 
درهم شامل 180 قطعه اســكناس 500 درهمى امارات را خريدارى 

كرده است.
وى افزود: مالباخته پس از چند روز با مراجعه به يكى از صرافى هاى 

شطح شهر همدان متوجه تقلبى بودن اين اسكناس ها شده است.
قويمى گفت: پس از ثبت اظهارات مالباخته، تحقيقات پليســى آغاز 
شــد و هر 2 متهم توســط عوامل كالنترى 13 عين القضات دستگير 
شــدند و اين متهمان 30 و 35 ســاله در اظهارات خود، فروش ارز 
تقلبى به شــاكى را تاييد كردند.فرمانده انتظامى شهرستان همدان بيان 
كرد: پرونده متهمان به مرجع قضايى ارســال شــد و پس از آن براى 
تحقيقات بيشتر در اختيار دايره مبارزه با جرائم اقتصادى پليس آگاهى 
همدان قرار گرفت. قويمى توصيه كرد: شهروندان براى خريد ارز به 
صرافى هــا و مراكز مجاز مراجعه كنند و از تهيه ارز از طريق مراجع 

غير رسمى خوددارى كنند.

كاهش 10 درصدى تصادفات درون شهرى 
در همدان

 رئيــس پليس راهور همــدان از كاهــش  10 درصدى مجموع 
تصادفات درون شــهرى در اين اســتان خبرداد و گفت: خوشبختانه 
امسال شاهد كاهش تصادفات درون شهرى و آمار فوت شدگان ناشى 
از تصادفات هستيم به طوريكه امسال نسبت سال گذشته فوت شدگان 

ناشى از تصادفات درون شهرى 5درصد كاهش داشته است.
به گزارش ايسنا، على فكرى اظهاركرد: در مجموع 10 منطقه از همدان 
به عنوان مناطق پرحادثه شناســايى شــده كه به شوراى ترافيك براى 
ارائه راهكارهايى صحيح اعالم شــده است،خوشبختانه از اين مناطق 
بازديــد به عمل آمده و براى رفع اين خطــرات برنامه ريزى صورت 

گرفته است.
وى خاطرنشــان كرد: اولين و پرحادثه ترين منطقــه همدان،بلوار 
ســردار همدانى اســت كه بيشــترين آمار تصادفات را داراست و 
در رتبه هاى بعدى بلوار آيت ا... نجفى،بلوار شــهيد مطهرى، بلوار 
يادگار امام، بلوار باغ بهشــت و بلــوار بعثت جزو مناطق پر حادثه 

شهر همدان هستند.
فكرى با تأكيد بــر اينكه افزايش خودرو درمحدوده شــهرى باعث 
بروزترافيك ميشود، بيان كرد: ساالنه 50هزار خودرو وارد محدوده هاى 
شــهرى همدان مى شــوند كه اين حجم باعث بروز ترافيك هايى در 

سطح استان مى شود.
در مورد ترافيك روزهاى گذشته در خيابان كرمانشاه بيان كرد: به دليل 
اجراى پروژه روكش آســفالت در بلوار احمدى روشن،باعث شده تا 
در خيابان كرمانشاه ترافيك هايى بعضاً نيمه سنگين شكل بگيرد كه اين 

مسئله تا يك هفته آينده حل مى شود.

مهسا پاشائى »
 نتايــج اوليه كنكــور در حالى اعالم 
شد كه عده اى را خوشحال و بسيارى را 

اندوهگين كرد.
برخي ها نتايج تالشهاى خود را ديدند و 
خرســند از رتبه اى كه كسب كرده اند اما 
عده اى هم افسوس زمان و عمر از دست 

داده خود را مى كشند
در ادامه با تعــدادى از داوطلبان كنكور 
درباره حال و هواى آنها پس از ديدن رتبه 
كنكورشان گفت وگو كرديم كه در ادامه 

مى خوانيد..
 خود فــرد مهمترين عنصر براي 

موفقيت هستند
يكي از برترين هاي كنكور امســال با اعالم 
رضايت و خوشحالي از كنكور به خبرنگار 
ما گفــت: موفيت در كنكور بــه خود فرد 
بستگي دارد. درست است كه يك مشاور و 
معلم خوب در موفقيت افراد بي تأثير نيستند 
ولي خود فرد و تــالش او مهمترين عنصر 

براي موفقيت وي است.
زهــره فعله گري با اعالم اينكــه رتبه 300

كنكور را كسب كرده است، ادامه داد: قبل از 
ديدن رتبه ها خيلي استرس نداشتم؛ چراكه 
در حد توان خــودم در كنكور تالش كرده 
بودم و از خودم راضي بودم ولي خانواده من 
خيلي نگران بودند كه خداروشــكر با ديدن 

رتبه ها خيلي خوشحال شدند.
او درباره رشــته انتخابى خود بيان كرد: به 
پزشــكي عالقه دارم واميــدوارم بتوانم در 

تهران قبول شوم.
اين داوطلب كنكور ، گفت: در طول دوران 
مطالعــه بــراي كنكور گاهي افراد خســته 
مي شــوند ولي اي كاش مي توانســتيم اين 
شرايط را تحمل كنيم و بيشتر تالش كنيم تا 
حتي رتبه هاي بهتري را بتوانيم كسب كنيم.

كنار  ارزش  كنكــور  در  موفقيت   
گذاشتن تفريحات را دارد

يكي از داوطلبان ديگر كنكور امسال گفت: 
قبــل از اينكه نتايج كنكــور را اعالم كنند 
اســترس، نگراني و اضطراب زيادي بر من 
غالب شــده بود طوري كــه همه اعضاي 
خانــواده هم اين اضطراب را متوجه شــده 
بودنــد. البته اين اضطراب به دليل ســخت 
بودن كنكور امسال هم بود و به همين دليل 
استرس زيادي نسبت به اينكه قبول مي شوم 

يا نه، داشتم.
مهسا اضافه كرد: اين روزها همه كنكوري ها 
چالــش آينده را دارند كه آيــا مي توانند در 
دانشگاه قبول شــوند يا نه؛ در صورتي كه 
قبول شــوند، آينده خوبي خواهند داشــت 
و در صورتي كه قبول نشــوند،به ديد خود 
آينده اى نخواهند داشت و اين موضوع خود 
اضطراب بيشتري را براي آنها فراهم خواهد 

كرد.
او ادامه داد: در كنار كنكوري ها، خانواده آنها 
هم فشار و استرس زيادي را تحمل خواهند 
كرد كه آيا آينده فرزندمان تضمين مي شود يا 

به سمت پوچي مي رود.
مهســا درباره رتبه اش گفت:  رتبه از چيزي 
كه فكر مي كردم، بدتر شــد ولي مي توانم با 
همين رتبه رشته و دانشگاه مورد عالقه خود 

را انتخاب كنم.
اين كنكوري در پاسخ به خبرنگار ما درباره 
اينكه ممكن است سال آينده دوباره كنكور 
بدهد يا نــه، گفت: اين موضوع بســتگي 
بــه انتخاب رشــته دارد ولي هميشــه اكثر 
كنكوري ها چالش ماندن يا رفتن به دانشگاه 

را با خود دارنــد ولي من قصد ماندن براي 
سال آينده را ندارم.

مهســا ادامــه داد: انتخاب رشــته موضوع 
مهمي اســت بخصوص امسال اين موضوع 
از اهميت بيشــتري برخوردار است؛ چراكه 
كنكور سال آينده به دو صورت كنكور براي 
نظام قديــم و كنكوري بــراي نظام جديد 
برگزار مي شود. به همين دليل اين موضوع 
هم يكي از دغدغه هاى ديگر كنكوري هاي 

امسال است.
او اظهــار كرد: من در رشــته علوم تجربي 
تحصيل مي كردم ولي از عيد امسال تصميم 
به شــركت در كنكور انســاني گرفتم و از 
نوروز براي كنكور انساني مطالعه كردم. در 
شرايطي به ســر مى بردم كه يك ماه امتحان 
دروس رشته تجربي را مي دادم در حالي كه 

در ماه بعد قرار بود كنكور انساني بدهم.
اين داوطلب ادامه داد:  اگر در رشته تجربي 
كنكور مي دادم، نمي توانستم تا اين حد موفق 
شوم و بسيار راضي هستم كه رشته خود را 
تغيير دادم و خوشحالم اين تصميم را گرفتم؛ 
چراكه سالهاســت خيل عظيم داوطلبان به 

سوي رشته  تجربي است ولي در آينده اين 
رشــته  انساني است كه باعث توسعه جامعه 

مي شود.
مهســا احســاس پشــيماني مى كرد از اين 
موضوع كه چرا از اول در رشــته انســاني 
تحصيل نكرده است و گفت: براي پزشكان 
هــم در جامعه امروزى فضايــي براي كار 

نمانده است.
وي گفت: خوشبختانه از اين چالش زندگي 
هــم در حال گذر هســتم و بــه نظرم اين 

چالش ها من را بزرگ تر كرده است.
اين داوطلب در آخر به داوطلبان سال آينده 
توصيه كرد: ارزشــمند اســت براي مدتي 
تفريحــات را از ورزش گرفتــه تا  فضاى 

مجازى كنار گذاشته تا به موفقيت برسند.
درست  گذشته  ســال  كاش  اي   

انتخاب رشته كرده بودم
همچنين يكي از داوطلبان كنكور كه ســال 
دوم بود در كنكور شــركت مي كرد، گفت:  
رتبه امسال من بسيار بدتر از پارسال است و 
اي كاش سال گذشته همه رشته ها را انتخاب 

مي كردم و به دانشگاه مى رفتم.

پريســا اظهار كرد: اشــتباه كردم به سخن 
مشــاور خود گوش دادم و فقط رشته هاي 
خــوب را انتخــاب كردم در حالــى كه با 
رتبه پارســال مي توانســتم در رشته بهتري 
قبول شــوم ولى در حال حاضر با اين رتبه 
نمى توانم در رشــته ها و دانشــگاه هايي كه 

دوست دارم، قبول شوم.
او ادامه داد: مشــاور من با بيــان اينكه اگر 
بماني براي ســال آينده بهتر از آن است كه 
به رشــته معمولي تري بروي، گفت؛ ســال 
آينــده مي تواني كمي بيشــتر تالش كني و 
رشته بهتري در دانشــگاه قبول شوي ولي 
من متأسفانه اين پيشــنهاد را قبول كردم و 
فقط رشــته هاي خوب را انتخاب كردم كه 

متأسفانه در آنها هم قبول نشدم.
پريسا آهي كشيد و افزود: اي كاش همان 
پارســال كه رتبه بهتري داشــتم،  انتخاب 
رشــته مي كرد؛ چراكه امســال انگيزه در 
خواندنم خيلي كمتر بــود و مطمئنا براى 
ســال آينده هم ديگر نمى توانم به اندازه 
كافــى بخوانم و نتيجه بهترى نســبت به 

امسال نخواهد داشت.

خواب آخر- 
 گرماى طاقت فرســاى تابســتان و تاللو رگه هاى خورشــيد به 
داخل خودرو در كنار رانندگى طوالنى مدت در مســيرى يكنواخت 
و خميازه هاى پى در پى، سنگينى پلك ها را رغم زده است، غافل از 

اينكه اين خواب مى تواند آخرين خواب زندگى باشد.
باز هم تابستان از راه رســيد و خانواده ها با فارغ شدن از امتحانات 
خرداد فرزندانشــان كوله بار خود را بر پشت خودرو جمع كرده و 

خود را مهياى سفر كردند.
كوچكترها بيشــتر از همه مراقب هســتند كه وسايل بازيشان را جا 
نگذارند و اســباب بازى هاى ريز و درشت خود را زود در صندوق 

عقب خودرو جا مى دهند.
پدر هم با دست زدن به الستيك ها، نگاهى به آمپر سوخت و كشيدن 
ميله اندازه گيرى روغن موتور (گيج)، خود را براى رانندگى طوالنى 

مهيا مى كند.
پيش از ســفر، مــادر آيه هايى از قرآن را بر زبان جــارى كرده و با 
نشستن در داخل ماشين و حركت خودرو بار ديگر زير لب دعاهايى 

را زمزمه و آرزوى سفرى ايمن را مى كند.
بچه ها صندلى عقب خودرو را تصاحب كرده اند و با شــيطنت هاى 
كودكانه و باال و پايين پريدن، شــوق خود را براى سفر و رسيدن به 

مقصد ابراز مى كنند.
با گذشت چند ســاعت از رانندگى، مادر تسبيح به دست به خواب 
رفته و صدايى از كودكان به گوش نمى رســد؛ گويا آنها هم از فرط 

شيطنت به خواب رفته اند.
نبود هم صحبت و طوالنى و يكنواخت بودن مســير، خستگى را بر 
چشــمان پدر چيره مى كند، پلك ها ديگر ياراى ايستادن ندارند و با 

گذر زمان چشم ها پشت پلك هاى خسته غروب مى كنند.
صداى ترمز دهشــتناك، برخورد 2 ارابه آهنين و غلت خوردن پياپى 
خــودرو خبر از ثانيه هاى مرگ بار آخــر زندگى مى دهد و اعضاى 

خانواده هم آغوش خاك مى شوند.
طبــق آمــار پليــس راه حــدود نيمــى از جانباختــگان ســوانح 
رانندگــى بــرون شــهرى ايــن اســتان بــه علــت واژگونــى وســيله 

ــد. ــوت مى كنن ــه ف نقلي
همچنيــن طبــق بررســى هاى صــورت گرفتــه توســط كارشناســان 
ــى  ــه ب ــايل نقلي ــى وس ــى واژگون ــل اصل ــى، عام ــوانح رانندگ س
ــه جلــو ناشــى از خســتگى و خــواب آلودگــى اســت. توجهــى ب

ــوانح  ــى از س ــد باالي ــه درص ــت ك ــن اس ــاى اي ــاى گوي آماره
ــه آزاد  ــده از جمل ــك ش ــتقيم و تفكي ــيرهاى مس ــى در مس رانندگ
ــا اطمينــان  راه هــا و بزرگراه هــا رخ مى دهــد چــرا كــه راننــدگان ب
بــه ايمــن بــودن مســير، بــا خيالــى راحــت و خــواب آلــود مســير 

ــد. ــى مى كنن را ط
ــتقيم را  ــيرهاى مس ــى در مس ــش واژگون ــل افزاي ــر عوام از ديگ
مى تــوان يكنواختــى مســير و نبــود اســتراحتگاه و پاركنيــگ هــاى 

ــراى اســتراحت دانســت. مناســب ب
هــر چنــد وجــود مجتمــع هــاى خدماتــى و رفاهــى زمينــه مناســبى 
بــراى توقــف و اســتراحت راننــدگان اســت امــا نبايــد بــه بهانــه 
نبــود ايــن مراكــز از توقــف در مناطــق خــوش آب و هــوا هنــگام 

بــروز خســتگى و خــواب آلودگــى دريــغ كــرد.
ــوانح  ــروز س ــگيرى از ب ــراى پيش ــس ب ــاى پلي ــى از توصيه ه يك
ــع  ــك رب ــى، ي ــواب آلودگ ــتگى و خ ــت خس ــه عل ــى ب رانندگ
اســتراحت پــس از هــر 2 ســاعت رانندگــى اســت امــا بايــد توجــه 

ــراى همــه يكســان نيســت. داشــت كــه ايــن نســخه ب
ايــن زمــان در مــورد افــرادى بــا ويژگى هايــى نظيــر ســن، شــرايط 
جســمى و قــدرت بدنــى، متفــاوت بــوده و راننــدگان بايــد هــر گاه 
خســتگى بــر چشمانشــان غلبــه كــرد، نســبت بــه پــارك خــودرو 

در مــكان ايمــن و اســتراحت كافــى اقــدام كننــد.
ــرار  ــورد توجــه ق ــد م ــز باي ــتراحت ني ــراى اس ــان ب ــت زم مديري
گيــرد بــه گونــه اى كــه فــرد هنــگام خســتگى و خــواب آلودگــى 
در يــك مســير فاقــد امنيــت قــرار نگيــرد تــا مجبــور بــه رانندگــى 
ــا اطــالع از  بــراى رســيدن بــه يــك مقصــد ايمــن شــود؛ بلكــه ب
ــى،  ــى و رفاه ــاى خدمات ــه مجتمع ه ــاى و فاصل ــت جغرافي موقعي

زمــان و مــكان اســتراحت را مديريــت كنــد.
دارنــدگان خودروهــاى مجهــز بــه سيســتم "كــروز كنتــرل" يــا بــه 
عبارتــى سيســتم تثبيــت كننــده ســرعت خــودرو نيــز بايــد اســتفاده 

از ايــن سيســتم را بــه حداقــل ممكــن برســانند.
بهــره گيــرى از ايــن سيســتم موجــب كــم تحركــى بــدن و كاهــش 

توجــه راننــده بــه مســير مقابــل و خــواب آلودگــى وى مى شــود.
همچنيــن بــراى پيشــگيرى از بــروز ســوانح دلخــراش، افــرادى كــه 
ــد  ــه مى توان ــد ك ــرف مى كنن ــى مص ــك داروهاي ــز پزش ــا تجوي ب
خــواب آور باشــد، بايــد از رانندگــى در مســير هاى طوالنــى 

پرهيــز كننــد.

گفتگو با كنكوري ها پس از اعالم نتايج

بهتر از اين هم مي توانست باشد

5روز فرصت
 انتخاب رشتـه

 داوطلبان از 15 تا 20 مرداد ماه فرصت 
دارند نسبت به انتخاب رشته در اين آزمون 

اقدام كنند.
مشــاور عالى سازمان ســنجش آموزش 
كشــور از قرار گرفتن دفترچه هاى چاپى 
انتخاب رشته آزمون سراسرى 97 بر روى 
باجه هاى روزنامه فروشى هاى كشور خبر 
داد و گفت: داوطلبــان از 15 تا 20 مرداد 
ماه فرصت دارند نســبت به انتخاب رشته 

در اين آزمون اقدام كنند.
حســين توكلى ضمن اعــالم اين مطلب 
اظهــار كــرد: كارنامه نتايــج مرحله اول 
آزمون سراسرى سال 1397 شب گذشته 
از طريق پايگاه اينترنتى ســازمان سنجش 
آموزش كشور منتشر شد و داوطلبان مجاز 
به انتخاب رشــته  از 15 تــا 20 مرداد ماه 
مى توانند با مراجعه به سايت اين سازمان 

نسبت به انتخاب رشته خود اقدام كنند.
وى در ادامه تصريح كرد: دفترچه راهنماى 
تحصيلــى (دفترچه  رشــته هاى  انتخاب 
شــماره 2) هريك از گروه هاى آزمايشى 
مربوط نيز روز سه شــنبه نهم مرداد منتشر 

شــد و دفترچه چاپى انتخاب رشــته نيز 
از امروز چهارشــنبه 10 مــرداد بر روى 
باجه هاى روزنامه فروشــى هاى سراســر 

كشور قرار گرفته است.
ــه  ــى ك ــذا داوطلبان ــنا، ل ــزارش ايس ــه گ ب
ــى  ــته هاى تحصيل ــاب رش ــه انتخ ــاز ب مج
بــه  مراجعــه  بــا  مى تواننــد  شــده اند، 
باجه هــاى روزنامــه فروشــى شهرســتان 
ــا پرداخــت مبلــغ  محــل اقامــت خــود و ب
15000 (پانــزده هــزار) ريــال (1500 تومان) 
ــزد  ــوان كارم ــه عن ــه ب ــر دفترچ ــت ه باب
توزيــع دفترچــه راهنمــاى انتخــاب رشــته، 
ــت آن  ــه درياف ــبت ب ــرر نس ــان مق در زم
اقــدام كننــد. الزم بــه تاكيــد اســت دفترچــه 
مذكــور رايــگان بــوده و بــه جــز هزينــه اى 
ــده  ــن ش ــع، تعيي ــزد توزي ــراى كارم ــه ب ك
ــد پرداخــت شــود. ــه اى ديگــرى نباي هزين

توكلى گفت: داوطلبان گروه هاى آزمايشى 
علوم رياضــى و فنى، علوم تجربى، علوم 
انسانى، هنر و يا زبان هاى خارجى كه مجاز 
به انتخاب رشته شده اند، مى توانند دفترچه 
راهنماى انتخاب رشــته گروه آزمايشــى 
ذى ربــط را دريافت كننــد. ضمنا بخش 
پيوســت هاى دفترچه راهنمــاى  انتخاب 
رشته شامل شــرايط و ضوابط مؤسسات 

خــاص و همينطــور آدرس و ضوابط و 
شرايط دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالى منحصرا در سايت سازمان سنجش 
قرار دارد كه به داوطلبان توصيه مى شــود 
براى انتخاب رشــته و اطــالع از ضوابط 
و شــرايط مؤسسات نسبت به مطالعه اين 
بخش از طريق سايت سازمان اقدام نمايند.

مشــاور عالى سازمان ســنجش آموزش 
كشور همچنين شــانس قبولى در كنكور 
امسال را باالى 70 درصد عنوان كرد و با 
تاكيد بر اينكه 467 هزار نفر براى پذيرش 
در دوره روزانه دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى مجاز شدند، اضافه كرد: 129 
هزار نفر از اين افراد در دوره روزانه و 30 
هزار نفر در نوبت شبانه پذيرفته خواهند 
شد. در مجموع حدود 160 هزار داوطلب 
در اين دوره ها پذيرش مى شوند كه اسامى 

چهار برابر اين ظرفيت اعالم شد.
 توكلى با بيان اينكــه نتايج نهايى كنكور 
97 نيمه دوم شــهريور ماه اعالم مى شود، 
خاطرنشان كرد: به طور كلى 763 هزار و 
499 نفر در آزمون امسال پذيرفته خواهند 
شد كه اين آمار در مقايسه با سال گذشته 
تعداد 19 هــزار و 499 نفر افزايش يافته 

است.
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افزايش خريد لوازم خانگى با وجود افزايش قيمت!
 رئيس اتحاديه لوازم خانگى استان همدان بابيان اينكه لوازم خانگى ايرانى 40 درصد افزايش قيمت داشته است، گفت: با وجود افزايش 
قيمت لوازم خانگى همچنان شاهد افزايش تقاضا و خريد مردم هستيم.   عبدالرضا خانجانى افزود: باتوجه به عدم ثبات ارز و دالر، لوازم 
خانگى ايرانى و خارجى افزايش قيمت چشــمگيرى داشــته اســت به طوريكه لوازم خانگى خارجى در بازار تجار 45 درصد افزايش و 
در بازارعرضه  به دليل ممنوعيت واردات و هزينه باال اين كاالها 100درصد افزايش قيمت داشــته اســت. وى دررابطه باعدم ثبات قيمت 
دربازارلوازم خانگى، به ايسنا گفت: متأسفانه عدم ثبات نرخ ارز براكثر بازارهاى روز از جمله بازار لوازم خانگى تاثيرمنفى گذاشته است به 
طوريكه شاهد افزايش 40 درصدى قيمت ها در لوازم خانگى ايرانى هستيم. وى تصريح كرد: همچنين به دليل ممنوعيت واردات كاالهاى 
خارجى شاهد كمبود كاال و كاهش عرضه هستيم كه اين عامل باعث افزايش چشمگير قيمت ها شده است با اين حال ما همچنان شاهد 
افزايش تقاضا و خريد مردم هستيم. خانجانى با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت ها به علت عدم ثبات ارز و دالر است، تصريح كرد: افزايش 
قيمت لوازم خانگى به هيچ عنوان تقصير فروشنده ها نيست و فروشنده با افزايش قيمت سعى دردريافت سود حداقلى و حفظ كاال دارد.  

رشد 35 درصدى قيمت خودرو بدليل عدم عرضه توليدكنندگان
 رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو از افزايش 35 درصدى قيمت خودروهاى داخلى با عرضه نشدن اين كاال توسط شركت هاى 
توليدكننده در بازار خرده فروشى خبر داد.سعيد موتمنى با اشاره به سكوت وزير صنعت معدن و تجارت و شوراى رقابت نسبت به اين 
افزايش قيمتها افزود: هم اكنون متوسط تفاوت قيمت خودروهاى زير 45 ميليون تومان در بازار نسبت به كارخانه به 14 تا 22 ميليون 
تومان رسيده در حالى كه پيش از اين 3 تا 15 ميليون تومان بوده است. وى با اشاره به افزايش 75 درصدى قيمت خودروهاى داخلى از 
اواخر فروردين امسال تاكنون گفت: شركت ايران خودرو بيشترين افزايش قيمت و در بين ديگر شركتهاى توليد كننده خودرو باال ترين 
تخلف را دارد. رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو شروع افزايش قيمت خودرو و عرضه نشدن آن توسط شركتهاى توليد كننده داخلى 
را از گروه پژو و سمند دانست و گفت:  206 تيپ 2 كه در 10 روز گذشته بين 39 تا 40 ميليون تومان فروخته مى شد امروز 52 ميليون 
تومان عرضه شد. موتمنى افزود: پژو glx 405 از 36 ميليون تومان به 50 ميليون تومان، 207 اتوماتيك از 75 ميليون تومان به 100 ميليون 
تومان ، ساندرو استپ وى از 78 ميليون تومان به 102 ميليون تومان و دنا معمولى از 53 ميليون تومان به 70 ميليون تومان رسيده است.

عضو هيأت مديره اتحاديه مشاورين امالك همدان:
خريداران مسكن منتظر كاهش 

يا ثبات قيمت نباشند
 عضو هيأت مديره اتحاديه مشــاورين امالك استان همدان با بيان 
قيمت مســكن از ابتداى ســال تا كنون 31 درصد رشد داشته است، 
گفت: معامله در بازار    مسكن به لحاظ حجمى 30/8 درصد و به لحاظ 

ارزشى 21 درصد رشد داشته است.
شــهرام رحيم بخش در مورد افزايش قيمت مسكن در ماه هاى اخير 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته، بيان كرد: قيمت مسكن در بازار 
رهن و اجاره 34 درصد و در بخش خريد و فروش 31 درصد افزايش 

داشته است.
وى با اشاره به شرايط موجود در بازار مسكن و پيش بينى هاى صورت 
گرفتــه درخصوص قيمت ها، به ايســنا گفت: با توجــه به آمارهاى 
پيش نگر قيمت، تعدادآمار صدور پروانه ســاختمانى و روند افزايشى 
قيمت معامالت و تعداد اوراق تســهيالت مسكن فرابورس پيش بينى 
مى شود كه ساخت و ساز افزايش يافته و به طبع آن قيمت مسكن نيز 

افزايش پيدا كند.
عضو هيأت مديره اتحاديه مشــاورين امالك اســتان همدان با اشاره 
به اينكه در ســال جارى شــاهد اُفت رونق معامالت در بازار مسكن 
بوده ايم، اضافه كرد: با توجه به شــرايط موجود، امســال نســبت به 
سال هاى90 و91 كه ســال هاى اوج رونق بازار مسكن بود، با وجود 
افزايش تعداد معامالت با كاهش رونق در بازار مسكن مواجه هستيم.

رحيم بخش با تأكيد بر وابســتگى بازار مسكن بر قيمت ارز، سكه و 
طال، بيان كرد: با افزايش قيمت دالر، ســكه وطال در بازار بايد شاهد 
رشد قيمت مســكن باشيم چراكه مســكن ارتباط مستقيمى با روند 

صعودى نرخ ارز،سكه و طال دارد.
وى درمــورد اقدامات الزم براى ايجاد ثبات در بازار مســكن، عنوان 
كرد: براى برقرارى ثبات در بازار مســكن بايد همزمان چند عمليات 
زيربنايى انجام شــود، مهار تورم از طريق توسعه گردشگرى و توليد، 
ايجاد مكانيزم قيمت گذارى و كنترلى، برقرارى توازن در بحث عرضه 
و تقاضا، از جمله اقدامات الزم براى ايجاد ثبات در بازار مسكن است.   

مسكن مشمول نرخ گذارى نيست
عضو هيأت مديره اتحاديه مشــاورين امالك استان همدان با اشاره به 
اينكه مسكن مهم ترين كاالى ســبد خانوار است، بيان كرد: متأسفانه 
قيمت گــذارى در اين بازار به صورت عادالنه انجام نمى گيرد و هنوز 
هيچ اداره و يا ســازمانى مســئوليت نظارت رهن، اجــاره و كنترل 
قيمت گذارى را به عهده نگرفته و سازمانى در اين خصوص تأسيس 

نشده است.
رحيم بخش با اشاره به تأثير65 درصدى ارزش زمين بر قيمت مسكن، 
اذعان داشت: 65 درصد از ارزش ساختمان ها به زمين آن ها اختصاص 

دارد.
وى در پايان با اشــاره به ســخت بودن تجزيه تحليل و قبول شرايط 
كنونى بازار مســكن براى مصرف كننده، گفت: متأسفانه بخش زياد و 
قابل توجه گرانى مسكن واقعى است و بخش اندكى از اين گرانى ها 
حباب اســت با اين وجود خريداران بايد اقدام به خريد كنند تا بازار 

مسكن به رونق واقعى خود برسد.

خريداران سكه احتياط كنند 
 مردم از واحدهاى داراى مجوز سكه بخرند

ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــر ته ــه طــال و جواه ــس اتحادي ــب ريي  ناي
ــرد:  ــه ك ــردم توصي ــه م ــازار ب ــد ســكه در ب حجــم تقاضــاى خري
بــراى جلوگيــرى از مشــكالت احتمالــى حتمــاً از واحدهــاى داراى 

ــد. ــدارى كنن جــواز، ســكه خري
ــن  ــد اي ــراى خري ــكه ب ــداران س ــت: خري ــى گف ــعود يزدان مس
مســكوكات طاليــى حتمــاً بــه واحدهــاى كســبى كــه داراى جــواز 
عرضــه ســكه هســتند مراجعــه كننــد تــا بــا اطمينــان خاطــر خريــد 

ــند. ــته باش داش
وى بــا اشــاره بــه وجــود برخــى ســكه هــاى غيراســتاندارد در بــازار 
ــروش  ــواز ف ــاى داراى ج ــه واحده ــه ب ــرد: اتحادي ــان ك خاطرنش
ــداران  ــروز هــر مشــكلى خري ســكه نظــارت دارد و در صــورت ب
ــد،  ــرى نماين ــه پيگي ــق اتحادي ــود را از طري ــورد خ ــد م ــى توانن م
ولــى اگــر مــردم از واحدهــاى متفرقــه ســكه خريــدارى كننــد بــراى 

احقــاق حقــوق خــود، مرجــع رســمى نخواهنــد داشــت.
نايــب رييس اول اتحاديه طال و جواهــر تهران با هيجانى بودن بازار 
سكه در روزهاى اخير به مهر گفت: حباب سكه در روزهاى اخير به 
باالى يك ميليون تومان رســيده و خريداران سكه بايد در خريد خود 

در اين ايام نهايت دقت خود را داشته باشند.
يزدانــى يــادآور شــد: معمــوال در زمــان التهــاب بــازار بايــد از خريد 
و فــروش غيرضــرورى ســكه اجتنــاب كــرد، چــرا كــه معامله گــران 
ــه  ــد بلك ــود نمى كنن ــا س ــه تنه ــت ن ــن موقعي ــه اى در اي غيرحرف

احتمــال متضــرر شــدن آنــان بســيار زيــاد اســت.

ف آگهي تجديد مزايده عمومي

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان همدان

رنگشماره موتورشماره شاسيشماره انتظاميمدلنوع خودرورديف
ميزان 
درصد 
استهالك

1

سواري پرايد
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 افزايــش قيمت شــير خــام و ديگر 
الزامات توليد مواد لبنى، باعث گرانى 32 

درصدى لبنيات شد. 
اما اين افزايش قيمت را نه مصرف كنندگان 
عالقمند  توليدكنندگان  نه  مى پســندند و 
هستند كه اين موضوع اعمال شود چرا كه 
به خوبى مى دانند گرانى به معناى كاهش 
قدرت خريد و حذف مواد لبنى از ســفره 

مردم است.
پنير 400 گرمى uf كــه تا پيش از اين 4 
هزار تومان قيمت داشــت، بــه 5 هزار و 
700 تومان رســيده اســت يا قيمت شير 
نــرخ پرچرب يك ليترى  با ســه درصد 
چربــى از 2 هزار و 700 تومان به 3 هزار 
و 700 تومان افزايــش يافت، البته برخى 
از توليدكنندگان به طور كامل اين افزايش 
قيمت را اعمال نكردند تا بتوانند مشتريان 

خود را حفظ كنند.
دليل ايــن افزايــش قيمــت را افزايش 
قيمت شــير خام و البته ظروف مورد نياز 
بسته بندى اعالم مى كنند، شير  هزار و 200
تومانى بنا بر اعالم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به هزار و 500 تومان رســيد اما 
درخواست وزارت جهاد كشاورزى هزار 

و 750 تومان بود.
توليدكنندگان معتقدند منطق وزارت جهاد 
كشاورزى براى اين افزايش قيمت را درك 
نمى كنند. به گفته برخــى از فعاالن بخش 
خصوصى وزارت جهاد كشاورزى در تالش 

است كه نظر خود را به كرسى بنشاند.
رئيس هيأت مديــره اتحاديه تعاونى هاى 
توليدكننــدگان فرآورده هاى لبنى ايران به 
فارس گفــت: افزايش قيمت لبنيات نه به 
نفع مصرف كننده اســت و نه توليدكننده؛ 
چراكه به مرور زمــان مردم قدرت خريد 
خود را از دست داده و در نتيجه لبنيات از 

سبد خريد خانوار حذف مى شود.
على احسان ظفرى با بيان اينكه اين اتفاق 
به نفع هيچ قشرى در جامعه نيست، افزود: 

مبناى تعيين قيمت نه توليدكننده است و 
نه دامدار بلكه مصرف كننده مشخص كننده 

قيمت نهايى است.
وى با بيــان اينكه  اقــدام وزارت جهاد 
كشــاورزى در روند خريد و فروش شير 
يك كار بى ســابقه بود، بيان كرد: امروز بر 
اثر اقدامات دولت قيمت شير باورنكردنى 
شده است در حالى كه امكان مديريت بهتر 
و كنترل منطقى تر قيمت آن وجود داشت.

اين توليدكننده با اشاره به اينكه نهاده هاى 
دامى با ارز دولتــى و به قيمت 4 هزار و 
200 تومانى تأمين مى شــود، ادامه داد: از 
همين رو وقتى همه شاخص ها در دست 
دولت قرار دارد چطور ممكن است قيمت 
شير طى 40 سال به  هزار و 200 تومان و 
طى 4 ماه به  هزار و 750 تومان برســد و 

550 تومان افزايش يابد؟!
جهــاد  وزارت  در  خودزنــى   

كشاورزى
وى خاطرنشــان كرد: حاال كــه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قيمت شــير را 
هزار و 570 تومان اعالم كرده است، بازهم 

وزارت جهاد كشــاورزى به دنبال افزايش 
بيش از  هزار و 700 تومانى شير است.

ظفــرى با اشــاره به اينكه نظر ســازمان 
حمايــت از مصرف كننــدگان و وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت بــراى وزارت 
جهاد كشاورزى مهم نيست، گفت: اتفاق 
بدتر اين است كه در بحران نبود شير براى 
صنايع لبنى، وزارت جهاد كشــاورزى به 

خريد تضمينى شير روى آورده است.

وى افزود: فلســفه خريــد تضمينى اين 
اســت كه وقتى محصولى مازاد مصرف 
كشور توليد شود، دولت موظف است به 
خريد تضمينى بپردازد كه محصول توليد 
شــده از بين نرود، اما زمانى كه به اندازه 
مصرف كشور شير نداريم؛ خريد تضمينى 
منطقى نيست. رئيس هيأت مديره اتحاديه 
فرآورده هاى  توليدكننــدگان  تعاونى هاى 
لبنى ايران تصريح كــرد: اين اتفاق باعث 
مى شود كه محصوالت لبنى از مردم دورتر 
و كارخانه هاى صنعتى در آستانه تعطيلى 

قرار گيرند.
وى با اشاره به اينكه سليقه اى عمل كردن 
براى كســب پست و ميز، جاى خود را به 
كار كردن براى مردم داده است، ادامه داد: 
متوليان خريد تضمينى شــير ادعا مى كنند 
بــا اين اقدام دامدار را حمايت مي كنند در 
حالى كه در عمل مشــتريان شير در حال 

نابودى هستند.
ظفرى با بيان اينكه مــردم به دليل گرانى 
مواد لبنى را از سفره خود كنار مى گذارند، 
خاطرنشان كرد: در سال 82 سرانه مصرف 

شــير 100 كيلوگرم بود امــا امروز به 50 
كيلوگرم رسيده است.

وى گفت: در حــال حاضر عده اى كه در 
صنعت مواد لبنى تجربه و فعاليتى نداشتند، 
اقدام به خريد شــير خام كردند و دست 
افراد باســابقه را كوتاه كردند تا دالالن هم 

وارد كار شوند.
رئيس هيأت مديــره اتحاديه تعاونى هاى 
توليدكننــدگان فرآورده هــاى لبنى ايران 
افــزود: دالالن در اين بخش به نام خريد 
شير از دولت يارانه و ضرر و زيان دريافت 

مى كنند كه جاى تأسف دارد.
وى تأكيد كرد: مســؤوالن نسبت به مواد 
لبنــى بى تفــاوت نباشــند چراكه كاهش 
مصــرف مواد لبنى ســالمت جامعه را به 
خطر مى اندازند و اين اتفاق به نفع كشور 

نيست.
ظــروف  قيمــت  افزايــش    

بسته بندى
مديرعامل شركت پگاه همدان هم گفت: 
افزايش قيمت لبنيات بر اســاس مصوبه 
دولت بوده كه به دليل افزايش قيمت شير 

خام رخ داده است.
محمود دوســتى افزود: سال گذشته شير 
خام بين  هزار و 150 تا هزار و 250 تومان 
بود كــه در حال حاضر به  هــزار و 700

تومان رسيده است.
وى بيان كرد: عالوه بر اين قيمت ظروف 
بسته بندى كه به پتروشيمى ها وابسته است 
افزايش قابل توجهى يافته كه در نتيجه اين 
اتفاق، افزايش قيمت لبنيات سودى براى 

واحدهاى توليدى در بر ندارد.
مديرعامل شــركت پگاه همدان ادامه داد: 
پيش بينى مى شــود اين افزايش قيمت با 
توجه به قيمت تمام شده توليدات، تعديل 
شــود و در صورت ادامه روند، توليد نيز 

متضرر خواهد شد.
  راضى به افزايش قيمت نيستيم
وى با تأكيد بــر اينكه توليدكنندگان مواد 

لبنى راضى بــه افزايش قيمت نيســتند، 
خاطرنشــان كرد: مصرف كنندگان سرمايه 
اصلى ما هســتند، بنابرايــن وقتى قدرت 
خريد  مردم كاهــش مى يابد، توليدكننده 

متضرر مى شود.
دوستى با اشــاره به اينكه نهاده هاى دامى 
وارداتى است و تحت تأثير افزايش قيمت 
ارز قرار گرفته اســت؛ گفــت: دامدار هم 
راضى به گران فروختن شــير نيســت و 
شرايط او را به افزايش قيمت وادار مى كند.

وى افزود: البته در اين بين سوداگرانى نيز 
حضور دارند كه از وضعيت فعلى ســوء 

استفاده كرده و به سودجويى مى پردازند.
مديرعامل شركت پگاه همدان با اشاره به 
اينكه در شــرايط فعلى واحدهاى توليدى 
به دنبال سود نيستند، تصريح كرد: تالش 
همه واحدهاى صنعتى حفظ وضع موجود 

تا رسيدن به نقطه ثبات است.
وى ادامــه داد: برخــى از توليدكنندگان 
قيمت ها را به اندازه ســقف تعيين شــده 
توسط دولت افزايش ندادند تا بتوانند بازار 

خود را حفظ كنند.
كالف سردرگم قيمت گذارى همچنان در 
گير و دار تصميمات لحظه اى و شبانه كه 
بدون پشــتوانه علمى اخذ مى شود، براى 
جيب مردم گران تمام شــده و در حوزه 
مواد غذايى سالمت جامعه را نيز به خطر 

مى اندازد.
وزارت جهاد كشــاورزى به جاى خريد 
تضميمى شــير از دامداران مى تواند براى 
خريــد نهاده هــاى دامى يارانه بيشــترى 
تخصيص دهــد تا قيمت تمام شــده را 
پاييــن نــگاه دارد و در نتيجــه آن مواد 
لبنى نيز افزايش قيمت نداشــته باشند، به 
عبارت بهتر جبران هزينه هاى دامدار باعث 
مى شود توليد نيز نيازى به افزايش قيمت 
فروش احســاس نكنــد و بهترين اتفاق 
ممكن در شرايط فعلى يعنى حفظ وضع 

موجود رخ دهد.

 مديركل دفتر نظارت بر تشــكل ها 
و هماهنگى امور اســتان هاى ســازمان 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان گفت: 
ســتاد مبارزه با احتكار تشكيل شده و 
با كمك دســتگاه ها نسبت به شناسايى 
انبارهاى داراى كاالهاى احتكار شــده 

اقدام مى كند.
 مجيد ارغنده پور در ســومين همايش 
مصرف كنندگان  حقــوق  از  حمايــت 
همدان كه توسط همين سازمان در مالير 
برگزار شــد، بسيارى از التهابات قيمت 
كاالها كــه از التهابات قيمت ارز و طال 
نشات گرفته به مشكالت اقتصادى دامن 

زده است.
وي بــا بيان اينكه ســتادهاى مربوط به 
تامين، توليد و توزيع كاال تشكيل شده 
كه بــر كاالهاى اولويت دار و اساســى 
مــردم نظارت مى كند گفــت: ما اجازه 
نداده ايم اين التهابات بر كاالهاى اساسى 
تاثير بگذارد.ارغنده پور با اشاره به فشار 
روانى متاثر از ارز در كشور گفت: براى 
كاالهاى اساسى قيمت ارز 3 هزار و 800

تومانى به طور ويژه از سوى دولت تأمين 
شد.

وى گفــت: گروه دوم اولويت كاالهايى 
بود كه براى تامين مــواد اوليه واحدها 
و كارخانه ها مورد نياز بود كه جلساتى 
گذاشته شد كه نياز واحدها احصا شود 
و متناســب با ارز 4 هزار و 200 تومانى 

تامين شود.
مديركل نظارت بر تشكل ها و هماهنگى 
امور اســتان هاى ســازمان حمايت از 
حقوق مصرف كننــدگان افزود: اولو يت 
بعــدى ارز بازار تبــادل توافقى بود كه 
در اين زمينه براى كاالهايى كه اولويت 
آنها ضرورى نبــوده و به فراخور اينكه 
در ايران توليد نمى شوند يا توليد آنها كم 
است و نياز كارخانجات توليدى هستند 
در گروه ســوم ديده شده و ارز توافقى 
توسط بانك مركزى شرايط آن در حال 

پايدارى است.

وى افزود: كاالهاى نوع چهارم كاالهايى 
است كه به اين نتيجه رسيديم كه لزومى 
به واردات آنها نيست و با اتكا بر توليد 
داخلى مى توان آنهــا را توليد كرد و در 
اين زمينه مى توانيــم از توليدات داخل 
حمايت كنيــم به همين خاطــر براى 
محدوديت هايى  ضرورى  غير  كاالهاى 
گذاشــته شــد. وى اضافه كرد: در اين 
زمينه ستاد مبارزه با احتكار تشكيل شده 
و با كمك دستگاه ها نسبت به شناسايى 
انبارهاى داراى كاالهاى احتكار شــده 
اقدام مى كند.مديركل نظارت بر تشكل ها 
و هماهنگى امور اســتان هاى ســازمان 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان افزود: 
ما اعالم كرده ايم كسانى كه از ارز دولتى 
در مقاطع قبلى استفاده كرده اند بايد در 

سامانه 124 خوداظهارى كنند.
وى گفت: من از هميــن تريبون اعالم 
مى كنم با كســانى كه فعاليــت خود را 
در شــبكه فروش ثبت نكنند و به روال 
خارج از قانون كار كنند برخورد قانونى 

و تعزيراتى مى شود.
 روزهاى آينده شــاهد كاهش 

قيمت ارز خواهيم بود
به گزارش فارس، رئيس سازمان صنعت، 
معدن  و  تجارت استان با اشاره به اينكه 
 يكى از داليــل اصلى به وجــود آمدن 
مشكالت فعلى و اختالالت ارز و سكه 
وجود نقدينگى باالى در دســت مردم 
است، گفت: بخش اعظمى از مشكالت 
اقتصادى مربوط به سوء مديريت برخى 
مسئوالن اقتصادى است. حميدرضا متين 
با بيان اينكه  امروز كشور ما در موقعيت 
جنگ اقتصادى قرار گرفته كه تركيب اين 
جنگ به مراتب بسيار دشوارتر ازجنگ 
نظامى اســت، تصريح  كرد: قيمت ارز 
صادراتى از سوى اين 4 محور مشخص 
نيست اما  با قيمت 4 هزار و 250 هزار 
تومانى كه دولت اعــالم  كرده متفاوت 

است.
متين يكى از  داليل اصلى به وجود آمدن 

مشكالت فعلى  و اختالالت ارز و سكه 
را  وجود نقدينگى باالى آزاد در دست 
مردم دانســت و افزود: طبــق آمار در 
اسفند  ماه سال 93  ميزان نقدينگى در 
دست مردم 7 هزار و 500 ميليارد تومان 
بوده كه اين رقم در اسفند سال گذشته 
به رقــم 14 هزار ميليارد تومان افزايش 

يافته است.
وى بيان كرد: اين پول راكد در دســت 
مردم  كه باعث حمله به بازار ارز و سكه 
مى شــود در مرحلــه  اول ضربه اش به 

خود مردم برمى گردد.
وى با اشاره به اينكه در سال هاى اخير 
قانون حمايــت از مصرف كنندگان  پر 
رنگ تر از گذشته شده افزود: اميدواريم 
با تصويب ورود ارز از 4 محور فوالد، 
پتروشــيمى ايران ،مس و آلومنيوم طى 
هفته هاى آينده  شاهد جلوگيرى از رشد 
و تالطم قيمت ارز و سكه در بازار  بوده  
و قيمت ارز يك روند كاهشــى را در 

پيش گيرد .
معاون عمرانى و برنامه ريزى فرماندار 
مالير نيز با اشــاره بــه اينكه عده اى 
سودجو با ايجاد تالطم و باال و پايين 
كردن قيمت ارز و سكه نه  تنها موجب  
جنگ اقتصادى در كشور بلكه جنگ 
روانى و رســانه اى  شده اند كه دودش 
به چشــم ملت مى رود، گفت:  اينها 
خائن  هســتند  و بايد با آنها برخورد 

شود.
حســين فارســى  با اشــاره به اينكه 
توليد كنندگانى كه  عليرغم  همه كمبودها، 
تحريم ها و مشــكالت تهيه مواد اوليه 
كارخانه خود را تعطيل نكرده اند  همانند 
سربازان خط مقدم  در جنگ اقتصادى 
با دشمن هستند كه بايد حمايت شوند، 
گفت: كسانى كه با خريد و احتكار سكه 
و ارز اوضاع كشــور را متشنج مى كنند  
و فشارهاى روانى به  ملت وارد  مى كنند 
همانند منافقين هستند كه بايد در برابر 

آنها ايستادگى كرد.

با متخلفان شوخى نداريم

كاهش 50درصدي مصرف لبنيات در 10سال

لبنيات در حال خداحافظى با سفره مردم!
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يك  خود  كــه  مظاهرى 
پاســى قديمى به شمار 
را  برنامه هايش  مى رود، 
داده  پاس  مديرعامل  به 
عظيمى  امير  حتى  و  بود 
در  آنچنانى  تجربــه   كه 
ندارد  فوتبال  مديريــت 
از ايــن برنامه به خوبى 

استقبال كرده بود

آگهي حصر وراثت
اقاي حسينعلي محسني داراى شماره شناسنامه  1097 به شرح 
دادخواست كالسه 111/229/97ش از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اســداله 
محسني  به شماره شناسنامه508  در تاريخ 97/4/6 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر اســت به: 1- متقاضي گواهي حصر وراثت با مشخصات 
فوق الذكر پسر متوفي 2-شمس اله محســني فرزند اسداله به 
شماره شناســنامه 941 صادره از بهار متولد 1340 پسر متوفي 
3-ابوالقاسم محســني فرزند اسداله به شماره شناسنامه 1662 
صادره از بهار متولد 1354 پســر متوفي 4-ابوالحسن محسني 
فرزند اسداله به شماره شناسنامه 21 صادره از بهار متولد 1359 
پسر متوفي 5-خرامان محسني فرزند اسداله به شماره شناسنامه 
981 صادره از بهار متولد 1343 دختر متوفي والغير اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 349)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي ايرج اصالني فرهنگ داراى شماره شناسنامه  8 به شرح دادخواست 
كالسه 425/97ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان ذوقعلي اصالني فرهنگ به شــماره 
شناسنامه  38 در تاريخ 97/4/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-مريم اصالني 
فرهنگ فرزند ذوقعلي به شماره شناسنامه 87 متولد1365 فرزند متوفي 
2-فريده اصالني فرهنگ فرزند ذوقعلي به شــماره شناســنامه 1998 
متولــد1347 فرزند متوفي 3-اكرم اصالني فرهنــگ فرزند ذوقعلي به 
شــماره شناســنامه 2117 متولد1349 فرزند متوفي 4-فاطمه  اصالني 
فرهنگ فرزند ذوقعلي به شماره شناسنامه 30 متولد1362 فرزند متوفي 
5-زهرا اصالني فرهنگ فرزند ذوقعلي به شماره شناسنامه 4040165322 
متولد1371 فرزند متوفي  6-ندا اصالني فرهنگ فرزند ذوقعلي به شماره 
شناســنامه 4040292231 متولد1357 فرزنــد متوفي 7-ايرج اصالني 
فرهنگ فرزند ذوقعلي به شماره شناسنامه 8 متولد1359 فرزند متوفي 
8-منيره صاحبى فرزند عزت ا... به شــماره شناسنامه 1117 متولد1327 
همسر متوفى 9-جواد اصالني فرهنگ فرزند ذوقعلي به شماره شناسنامه 
4050823756 متولــد1358 فرزند متوفــي 10-اعظم اصالني فرهنگ 
فرزند  متولد1354  شناســنامه 4050822156  شماره  به  ذوقعلي  فرزند 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
(م الف 354)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين     

آگهي حصر وراثت
آقاي محمود ملوكي داراى شماره شناسنامه  3860346598 به 

شرح دادخواست به كالسه   112/970315/97ح 
 از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عليرضا ملوكي به شماره شناسنامه  
428 در تاريــخ 1396/11/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1- معصومه وزيري ميرزايي به شــماره شناسنامه 
2460 صادره از تهران متولد 1347 همســر متوفي 2-محسن 
ملوكي به شــماره شناسنامه 3861133504 صادره از همدان 
متولــد1378 فرزند متوفــي 3- محمود ملوكي به شــماره 
شناســنامه 3860346598 صادره از همــدان متولد1370 
درخواست  مقدماتي  تشــريفات  انجام  با  اينك  متوفي  فرزند 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي 
دارد و يــا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

شد.  خواهد 
(م الف 1853)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهى مزايده 
در اجراي پرونده اجرايي كالســه 950055 مفتوح در شعبه 
اجراي احكام دادگاه عمومي بخــش صالح آباد محكوم عليه 
علي اصغر جعفري فرزند محكوم به پرداخت مبلغ 240 ميليون 
ريال به عنوان محكوم به در حق محكوم له حســين سلطاني 
مجد لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نســبت به برائت ذمه 
خويش اقدامى ننموده اين اجرا به درخواست محكوم له اقدام 
به توقيف اموالى به شرح ذيل كه در تاريخ 97/5/30 ساعت 10 
الي 10 و نيم صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه محكوم به 
مى نمايد. معهذا كسانى كه تمايل به شركت در  مزايده دارند  
مى توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده مال مشــروح ذيل را 
مالحظه نمايند.مزايده در دايره اجراى احكام دادگاه صالح آباد 
برگزار مى گردد.  شرح مال: شش دانگ يك قطعه زمين تجاري، 
متعلق به آقاي  علــى اصغر جعفري، مفروز واقع در صالح آباد 
بلوار الغدير زمين هاي عاشورلو شهرك مشاغل مزاحم شهري 
قطعه 25 با متراژ 33  و نيم مترمربع بدون ســند رسمي كه 
قولنامه اي مي باشد در اجاره نمي باشد به قيمت پايه 166500000 
ريال تعيين شده است بديهى است برنده مزايده كسى است كه 
بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد و مى بايست ده درصدى را 
فى المجلس و مابقى را ظرف مدت كمتر از يك ماه تأديه نمايد 
در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را 
نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط 

و مزايده تجديد مي گردد.(353)
دادورز اجراى احكام مدنى دادگاه عمومي صالح آباد- 
جواهري 

آگهي حصر وراثت
به   3722 شناسنامه   شــماره  داراى  پژمان  اله بخش  آقاي   
درخواست  شعبه  اين  از  كالسه 135/97ح  دادخواست  شرح 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
مرحومه مهناز ترك شــوندى   به شماره شناسنامه  3861 
زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  در   1396/7/9 تاريخ  در 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 
فوق الذكر  مشــخصات  با  پروژه  متقاضي  پژمان  اله بخش   -1
همســر متوفي 2-زهرا پژمان فرزند اله بخش به شماره ملي 
وحيد   -2 متوفي  فرزند   1381/7/17 متولد   3861343649
متولد   3860999362 ملي  شماره  به  اله بخش  فرزند  پژمان 
تركاشــوندي  مراد  حاجي   -4 متوفي  فرزنــد   1377/4/4
 1355/6/1 متولد   3310 شناسنامه  شماره  به  بابامراد  فرزند 
پــدر متوفي والغير اينك بــا انجام تشــريفات مقدماتي 
هر  تا  مي نمايد  آگهــي  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواســت 
كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
واال  دارد  تقديم  ماه  يك  ظرف  آگهي  نخستين  نشر  تاريخ  از 

(1865 (م الف  شد.  خواهد  صادر  گواهي 
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف    

آگهي حصر وراثت
 عبداله يوسفي پرويز داراى شــماره شناسنامه  2119 به شرح 
دادخواست كالسه 135/292/97 از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اسماعيل 
يوسفي پرويز  به شــماره شناسنامه  36 در تاريخ 1397/3/19 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
فرزند  پرويز  يوسفي  به: 1-عبداله  است  منحصر  متوفى/متوفيه 
اسمعيل به شماره شناســنامه 2119 متولد1350 فرزند متوفي 
2-معصومه  يوســفي پرويز فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه 
فرزند  پرويز  يوسفي  متوفي 3-پروانه  فرزند  متولد1353   2120
اسمعيل به شماره شناســنامه 2321 متولد1356 فرزند متوفي 
4-مصطفي يوســفي پرويز فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه 
2322 متولد1351 فرزند متوفي 5-شــهال يوسفي پرويز فرزند 
اسمعيل به شماره شناســنامه 2700 متولد1361 فرزند متوفي 
6-مجتبي يوسفي پرويز فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه 69 
متولد1363 فرزند متوفي 7-سجاد يوسفي پرويز فرزند اسمعيل 
به شماره شناســنامه 3860301896 متولد1369 فرزند متوفي 
8-اختر يوسفي پرويز فرزند اسماعيل به شماره شناسنامه 884 
متولد1328 همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
 (م الف 1856)

رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف   

آگهي حصر وراثت
خانم بانو مرادي داراى شــماره شناســنامه  941 به شــرح دادخواست 
كالســه 114/970251ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان ناصر باقري طالب به شماره شناسنامه 
491 در تاريــخ 97/4/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به:1- بانو مرادي فرزند محبعلي 
به شماره شناسنامه 941 همسر متوفي 2- مينو باقري طالب فرزند ناصر به 
شماره شناسنامه 4000072609 دختر متوفي 3-سلمان باقري طالب فرزند 
ناصر به شماره شناسنامه 14610 پسر متوفي 4-حسين باقري طالب فرزند 
ناصر به شماره شناسنامه 4000008978 پسر متوفي 5-تهمينه باقري طالب 
فرزند ناصر به شــماره شناســنامه 13155 دختر متوفي 6-سكينه باقري 
طالب فرزند ناصر به شماره شناســنامه 845 دختر متوفي 7-زهرا باقري 
طالب فرزند ناصر به شماره شناســنامه 43 دختر متوفي 8-محمد باقري 
طالب فرزند ناصر به شماره شناســنامه 4010132183 پسر متوفي والغير 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف337)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 1397/4/3-139730326006000405 شــماره  رأي  برابــر 
هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
محمدرضا حاتمي فرزند جعفر به شــماره شناســنامه 705 
صادره از مالير در سه دانگ از شــش دانگ يك باب مغازه 
به مســاحت 37/36 مترمربع قســمتي از پالك يك اصلي 
اراضي دولت آبــاد واقع در بخش چهار ماليــر خريدارى از 
مالك رســمى آقاي غالمحسين اصالني محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 314)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/11

محمدرضا اميني، رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهي مزايده 
در اجراي اجراييه شــماره 127/97/اج ارســالي از حوزه 111 شوراي حل 
اختالف كبودراهنگ يك باب ملك به شــماره پــالك 75725 واقع در 
روستاي اميرآباد به نام اسماعيل احمدي و به نفع آقاي محمد ابراهيم اميدي 
صاحب فرزند باالعلــي توقيف گرديده از طريق مزايده در تاريخ 97/6/18 
ساعت 10 صبح در محل اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف به آدرس: 
كبودراهنگ بلوار بعثت جنب پارك الله به فروش برساند در اجراي مواد 18 
و 122 و 123 قانون اجراي احكام مدني بدينوسيله اعالم تا كساني كه تمايل 

به خريد دارند در جلسه مزايده شركت نمايند.(م الف 96)
قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف كبودراهنگ

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
مورخه 97/4/5  شــماره 139760326009000148  رأي  برابر 
هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
شهرســتان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض شركت آب 
و فاضالب اســتان همدان به شــماره ملي 10861114025 در 
ششدانگ يك باب ســاختمان اداري به مساحت هشتصد و 
پنج مترمربع و هفت صدم مترمربع قسمتي از پالك 104 اصلي 
واقع در بخش پنج همــدان اراضي فامنين خريداري از مالك 
رســمي آقاي علي موحدي محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 102)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/11

رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
فامنين

آگهي حصر وراثت
خانم مهرانگيز اقبال داراى شــماره شناسنامه  23 
به شــرح دادخواست كالســه 111/257/97ش از 
اين حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده 
كاوياني  بهرام  شــادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و 
در   4040248783 شناســنامه   شــماره  به  نيك 
تاريــخ 97/4/23 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود 
متوفى/متوفيه  آن  حين الفــوت  ورثه  گفته  زندگى 
منحصر اســت به: 1- متقاضي گواهي حصروراثت با 
مشــخصات فوق الذكر مادر متوفي 2- سميه عالي 
شناسنامه 4900837520  شماره  به  علي  فرزند  نژاد 
صادره از كرج متولد 1379 همســر متوفي اينك با 
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشــريفات  انجام 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 386)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف 
صالح آباد 

آگهى مزايده نوبت اول
در كالســه اجرايي 960278 اج م آقاي محمد زهي طــي دادنامه صادره 
از شعبه اول دادگاه عمومي ماهيدشــت محكوم گرديده به پرداخت مبلغ 
35/268/000 ريال در حق محكوم له و نيز پرداخت 1/762/400 ريال بابت 
نيم عشر در حق صندوق دولت كه در اين خصوص و جهت استيفاي محكوم 
به خواهان اقدام به توقيف يك دستگاه وانت نيسان از اموال محكوم عليه 
نمــوده كه مطابق ماده 114 قانون اجراى احــكام مدنى از طريق مزايده به 

فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال منقول:

يك دستگاه خودروي وانت نيسان آبي رنگ داراي اتاق بار به شماره انتظامي 
32 ط 356 ايران 28 مدل 86 نوع ســوخت بنزيني، شماره موتور 409802 
و شماره شاسي 122687 تحت مالكيت محكوم عليه كه در حال حاضر در 
پاركينگ اللجين توقف مي باشد. الســتيك ها مستعمل ولي قابل حركت 
مي باشــد چراغ هاي عقب شكسته و حسب اظهارات محكوم عليه خودرو 

داراي بيمه نامه شخص ثالث مي باشد. 
قيمت پايه و نظر كارشناس دادگستري:

با لحاظ جميع عوامل فوق الذكر خودروي ياد شــده توســط كارشــناس 
دادگستري به مبلغ 155/000/000 ريال ارزيابي و قيمت گذاري شده است.

زمان و مكان مزايده: 
زمان روز سه شنبه مورخ 1397/5/30 از ساعت 11 الي 11:30 صبح در دفتر 
اجراي احكام مدني دادگاه اللجيــن واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين 

برگزار خواهد شد.
توضيح اينكه مزايده به صورت حضورى بوده و فروش مال تعرفه شده از قيمت 
پايه شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد از برنده مزايده 
10 درصــد فى المجلس دريافت و الباقى ظرف مدت 20 روز قابل وصول خواهد 
بود. بديهى است در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد شد. عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 روز قبل از تاريخ 
برگزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد.  هزينه هاى نقل 
و انتقال تابع شرايط عمومي معامالت خودرو مي باشد هزينه خالفي و پاركينگ 
تا تاريخ صورتجلسه مزايده به عهده محكوم عليه بوده و ساير هزينه ها (اعم 
از مبلغ قطعي و غير قطعي) بر عهده برنده مزايده مي باشد در صورتي كه روز 
مزايده به هر علتي تعطيل گرديد مزايده فرداي همان روز و رأس ساعت تعيين 

شده برگزار خواهد شد.(م الف 439)
اجراى احكام مدنى شعبه اجراى احكام مدنى بخش اللجين

خبـر نكته
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پيشخوان
رسوايى در فوتبال عراق

 فدراســيون فوتبال عراق كادرفنى و ادارى تيــم ملى نوجوانان اين 
كشور را به خاطر صغر سن بازيكنان از كار بر كنار كرد.

تيم   ملى فوتبال عراق خود را آماده بازى هاى آسيايى جاكارتا مى كرد. اين 
بازيها قرار بود در مالزى برگزار شود. فدراسيون فوتبال عراق اعالم كرد 
كه 11 بازيكن از اين تيم كه خود را آماده سفر به اردوى تداركاتى اردن 
مى كردند، صغر ســن دارند و به همين خاطر دســتور داد تا كادر فنى و 

ادارى اين تيم از كار بركنار شوند.

قــرار بود كه تيــم   ملى فوتبــال نوجوانان عراق بــراى حضور 
هر چــه قدرتمندانه تر در بازى هاى آســيايى جاكارتا در اردن 
اردوى را برگــزار كند اما مســئوالن فرودگاه متوجه مى شــوند 
بعد از  جعلى اســت و  شناســايى برخــى بازيكنــان  مــدارك 
بررســى هاى الزم متوجه مى شــوند كه 11 بازيكــن از اين تيم 
مــدارك جعلى ارائــه داده انــد و مى خواهند با صغر ســن در 

رقابت هاى آســيايى شركت كنند.
فدراســيون فوتبال عــراق بالفاصله بيانيه اى صــادر و اعتراف كرد كه 
بازيكنــان تيم   ملى فوتبال نوجوانان عراق صغر ســنى دارند و به همين 

خاطر دستور داد تا اين اردو لغو شود و كادر فنى و مسئوالن فنى و ادارى 
اين تيم هم از كار بركنار شدند.

روزنامه العاجل عربستان هم نوشت كه سرمربى تيم   ملى فوتبال نوجوانان 
عراق از بازيكنان خود خواســته بود كه موهاى شان را بزنند تا سن آنها 
كمتر نشان داده شود اما اين روش او جواب نداد و برنامه هاى شان نقش 

بر آب شد.
به گزارش ايســنا، تيــم   ملى فوتبال نوجوانان عراق در ســال 2016 
توانســت با پيروزى برابر ايران در ضربات پنالتى  جام قهرمانى آسيا 

را باالى سر ببرد.

آيا كارلوس از ايران خداحافظى كرده است؟
دليل تهديد به جدايى كى روش چيست؟

 كارلــوس كى روش 
ايران  ملى  تيم  ســرمربى 
با انتشــار بيانيه اى مبهم 
درباره  هــا  زنى  گمانــه 
جدايى خــود از تيم ملى 
فوتبال ايــران را افزايش 

داده است.
سه"،  "ورزش  گزارش  به 
فوتبال  ملى  تيم  سرمربى 
ايــران بعــد از حضور 7
ســاله خود روى نيمكت 
تيم ملى در شرايطى امروز 
از خانــواده فوتبال ايران 
تشــكر كرده كــه ظاهراً 
براى  پول  انتقال  موضوع 

دريافت دستمزد تبديل به مانع اصلى حضور وى در ايران شده است.
 كى روش كه از قراردادهاى قبلى 300 هزار يورو از فدراسيون فوتبال 
طلب كار اســت، با گذشــت چند ماه موفق بــه دريافت اين مبلغ از 
اهالى فدراســيون نشده چرا كه با شــديدتر شدن تحريم هاى بانكى 
نقــل و انتقاالت مالى با مبدا ايران به بانك هاى اروپايى تا حد زيادى 

ممنوع شده است.
فدراســيون فوتبال براى حل اين مشكل حتى جلسه اى با عراقچى 
معــاون وزارت امور خارجــه برگزار كرده امــا در نهايت روش 
پيشــنهادى امور خارجه براى انتقال پول مــورد موافقت كارلوس 
كــى روش قرار نگرفته اســت. ظاهراً فدراســيون فوتبــال بعد از 
مشــورت با مديران باالدســت به اين نتيجه رســيده بود كه پول 
كى روش را در استانبول به دســت او برساند اما سرمربى تيم ملى 
ايــران از دريافت پول با اين روش خــوددارى كرده و باتوجه به 
مســائل حقوقى و مســئوليتى كه در اختيار داشتن پول نقد برايش 
به وجود مى آورد، از مســئولين فدراسيون خواسته كه به دنبال راه 

ديگرى باشند.
اگر اين مســئله حل نشود كارلوس كى روش عطاى كار در ايران را به 
لقايش خواهد بخشــيد چرا كه با آغاز تحريم هاى آمريكا عليه ايران 
روزنه هــاى موجود براى نقل و انتقاالت مالى بســته تر نيز خواهد 
شــد و باتوجه به اين كه كى روش و دســتيارانش در زمان 6 ماهه تا 
جام ملت  هاى آســيا درخواســتى حدود 5/2 ميليون يورو پول براى 
دســتمزد دارند، بعيد به نظر مى رســد دريافت اين پول برايشان كار 

ساده اى باشد.

مرگ قهرمان اسكى المپيك زمستانى 2010
 ويبكه اســكوفترود، اســكى باز نروژى كه قهرمان المپيك 2010
شده بود در سن 38 سالگى به دليل تصادف با جت اسكى درگذشت.

پيكر ويبكه اسكوفترود، قهرمان زن اسكى المپيك زمستانى 2010 كه 
شنبه ناپديد شــده بود، يك شنبه توسط تيم نجات در نزديكى جزيره 

سن هلنا در نروژ پيدا شد.
ويدار لوفشــوس، مدير تيم   ملى اسكى نروژ ناراحتى خود را از مرگ 

اين ورزشكار ابراز كرد.
اســكوفترود در المپيك زمســتانى ونكوور 2010 مدال طالى كراس 
كانترى اسكى امدادى را كســب كرد. او در سال هاى 2005 و 2011

نيز قهرمان جهان شده بود.او 15 بار در جام جهانى اسكى مدال كسب 
كرده بود و در سال 2015 بازنشسته شده بود.

بازي هاي كوچك، خالقيت هاي بزرگ
 بازى هاى فكرى و خالقانه جاى بازى هاى رايانه اى! اين شايد امروز 
يكى از دغدغه هاى پدر و مادرانى باشد كه از حضور فرزندان خود در 
فضاى مجازى و وابســتگى بيش از حد بــه بازى هاى رايانه اى هراس 

دارند.
در روزگارى كه كودكان هر لحظه بيشــتر غــرق در فضاى مجازى و 
بازى هاى رايانه اى مى شوند، شايد بد نباشد كه والدين بيش از هميشه 
براى برون رفت فرزندان از اين نابهنجار اجتماعى تالش كنند و نسخه 
شفابخش بازى هاى قديمى، خالقانه، ورزش و حتى بازى هاى محله اى 

و قديمى را براى آنها تجويز كنند.
بازى و ورزش عمده ترين شكل فعاليت كودك و مناسب ترين آن براى 
بروز اســتعداد و خالقيت او به شمار مى رود. بازى در كودك تحول به 

وجود مى آورد و نقش مهمى در پرورش، رشد و خالقيت دارد.
امروزه بسيارى از افرادى كه با كودكان كار مى كنند بر اين عقيده اند كه 
بازى و ورزش براى كودكان به منزله كارى اساسى است و  فرصت هاى 
بازى و و رزش براى رشــد و سالمت آنها بسيار حياتى است.از طرفى 
اســتعداد هاى نهفته در كودكان و نوجوانان نياز به شكوفايى دارد و اگر 
اين شناسايى و شكوفايى بدرستى انجام نشود، ظرفيت ها و توانايى هاى 

نهفته در آنها هرز مى رود.
 بازى، يك روش درمانى

رئيس كميتــه بــازى و ورزش كودكان هيــأت ورزش هاى همگانى 
استان همدان با بيان اينكه بازى مى تواند آموزش دهنده مفاهيم اساسى 
به كودك باشــد و او را از خودمحــورى برهاند، گفت: بازى مى تواند 
زندگى اجتماعى را به كودك بياموزد و امرى براى فراموشى شكست ها 

و ناكامى هاى روزانه باشد.
داوود فتحى با بيان اينكه امــروزه از بازى به عنوان يك روش درمانى 
استفاده مى شود، عنوان كرد: از طريق بازى، كودك مضطرب، پرخاشگر، 
خجالتى، عاطفى، مأيوس، افسرده، بيش فعال، بدبين و ترسو را مى شناسند 

و به كمك بازى به روان درمانى آنان مى پردازند.
 والدين شرايط بازى سالم را فراهم كنند

فتحى ادامه داد: والدين بهتر اســت شرايط سالم بازى را فراهم كرده و 
خود به عنوان همبازى شــركت كنند و اجــازه بدهند كودك با قدرت 

خالقيت خود بازى را اداره كند.
وى با بيان اينكه والدين از طريق درگير شــدن در فعاليت هاى خالق 
كودك در رشد خالقيت او نيز سهيم هستند، تاكيد كرد: خانواده ها بايد 
فرصت هاى الزم را براى ســوال كردن، كنجكاوى و كشــف محيط به 

كودكان بدهند و هرگز آنها را تنبيه و تهديد نكنند.
رئيس كميته بازى و ورزش كودكان هيأت ورزش هاى همگانى استان 
همدان خاطرنشــان كرد: زمينه رشــد خالقيت در خانه زمانى فراهم 
مى شود كه به كودكان آزادى زيادى داده شود و براى آنها به عنوان يك 

فرد احترام قائل شد.
*خيال پردازى هاى كودكان را سرزنش نكنيد

فتحى در ادامه با بيان اينكه با تشويق و تاييد رفتار كودك و فراهم آوردن 
زمينه هاى مساعد و تدارك بازى هاى دلخواه او، قدرت تخيل و خالقيت 
كودك تقويت مى شود، به والدين تاكيد كرد: خيال پردازى هاى كودكان 

را سرزنش نكنيد زيرا خالقيت او را محدود مى سازيد.
اين روانشــناس كودك در ادامه با اين توضيح كه شــايد بازى كردن با 
خاك براى والدين زحمت بيشــترى به همراه داشته باشد، گفت: اين 
مــورد در حقيقت يك راه عالى براى آموزش به همراه بازى به كودكان 
است، با اين ويژگى كه وقتى بازى تمام شد حتما قانونى گذاشته شود كه 
پاك سازى محيط جزو امتيازها محسوب شده و آن را جزو شروط بازى 
لحاظ كنند.وى با مهم ارزيابى كردن نقش خالقيت در موفقيت كودك 
يادآور شــد: خالقيت مهمترين وجه زندگى است و اهميت آن به ويژه 
نقش بازى در رشد خالقيت كودكان روز به روز در حال افزايش است.

 غالمرضا عنايتى در شرايطى قرارداد خود 
با پاس را نهايى كرد كه پيش از او كار باشگاه 
با وحيــد مظاهرى براى قبول مربى گرى اين 

تيم همدانى تمام شده بود.
آقاى گل سابق ليگ برتر فوتبال ايران بعد از 
كش وقوس هاى فراوان قرارداد خود با آخرين 
قهرمان ايران در آسيا را نهايى كرد تا در چالش 
دشوار مربى گرى، به نيمكت تيمى تكيه بزند 
كه امسال نه اعضاى هيأت مديره اش آنچنان 
كه بايد پشت اين تيم هستند و نه مديرعاملى 

دارد كه با فوتبال قرابت داشته باشد.
مثل روز روشن است كه رضا عنايتى امسال 
كار دشوارى با پاس همدان در ليگ دسته دوم 
فوتبال ايران خواهد داشت و اين را مى توان 
از حاشيه هايى كه نه در كوران مسابقات بلكه 
پيش از امضاى قرارداد با پاس سراغش آمد، 

فهميد.
عنايتــى حاال به نيمكت پــاس تكيه زده و 
اگرچه خيلى دير اما خيلى سخت مشغول 
بستن تيمى قدرتمتد براى حضور در ليگ 

دســته دوم فوتبال ايران 
اســت، اما بهتــر از من 
و شــما مى دانــد وقتى 
به  متعلق  رســتوران  در 
نخستين  پاس  مديرعامل 
وعــده غذايــى خود را 
همراه با سياوش اكبرپور 
تنها  مى كــرد،  صــرف 
آن طرف تر  قدمــى  چند 
نونوار  ســاختمان  در  و 
شهردارى همدان، رئيس 
شهردار  و  فوتبال  هيأت 
در حال مذاكره با نفراتى 
جمشــيديان  احمد  مثل 

بــود و حتى بدش هــم نمى آمــد كه در 
صورت انتخاب نشدن دوست صميمى اش 
(جمشــيديان)، پيروز قربانى يا جهانبخش 
جعفرى بهتر از عنايتــى اى خواهد بود كه 
اســتارت مربى گرى اش با مشكى پوشــان 

مفتضحانه بوده است.
شكاف بين مديرعامل پاس و شهردار همدان 
وقتى جالب تر مى شــود كه پيش از عنايتى، 
جمشيديان، قربانى و بقيه، متفق القول همگى 
به يك گزينه رسيده بودند و اتفاقا همه چيز 

هم تمام شده بود: وحيد مظاهرى!
مظاهرى كــه خود يك پاســى قديمى به 
شمار مى رود، برنامه هايش را به مديرعامل 
پاس داده بود و حتى امير عظيمى كه تجربه  
آنچنانى در مديريت فوتبــال ندارد از اين 
برنامه به خوبى استقبال كرده بود. اين وسط 
اما مديرعامل به واسطه تجربه كم در فوتبال 
يكباره خود را وسط بازى جالبى ديد. بازى 
شگفت انگيزى كه ظرف 24 ساعت، وحيد 
مظاهرى تائيد شــده را محو و رضا عنايتى 

را علم كرد!
قصه وقتى اسفناك تر شد 
كه در بدو ورود مظاهرى 
از  پيــش  و  همــدان  به 
ديدار او بــا امير عظيمى 
به عنوان مديرعامل پاس، 
بازيكن سابق تيم ابومسلم 
خراسان براى صرف نهار 
دعوت  فــردى  طرف  از 
مى شود كه خود را نماينده 
صوفى  عباس  تام االختيار 
و  فوتبال  هيــأت  رئيس 
معرفى  همدان  شــهردار 
كرده اســت! فــردى كه 

شهردار  به  آنقدر  خوش خدمتى،  به واســطه 
نزديك شد كه نماينده او در جلسه با وحيد 
مظاهرى لقب گرفت و دست آخر همين افراد 
چسبيده به فوتبال، كار پاس را به بيراهه بردند.

با تمام ايــن اوصاف عنايتى به نيمكت پاس 
تكيه زده و ظرف چند روز گذشــته شــاهد 
حضور بازيكنان مختلفى در اردوى اين تيم 

بوده ايم.
يكى از اين نفرات جهانگير عسگرى بازيكن 
سابق همين پاس است كه در زمان مربى گرى 
داوود مهابــادى در ليگ يك به خدمت تيم 
درآمد و همان موقع نه تنها گره از كار مهابادى 
و دســتيارانش باز نكرد بلكه خيلى ها معتقد 
بودند اضافه وزن او، موجب شده تا پاسى ها 
چشــم بازار را كور كنند. چه برسد به اينكه 
حاال او ســى وچند ســال هم ســن دارد و 
مشخص نيســت طبق چه قاعده و اصولى 
رضا عنايتى و دستيارانش سراغ عسگرى را 

گرفته اند.
اگــر قرار بر اين اســت تا عنايتــى اينگونه 
يارگيرى كند بايد خيلى زود منتتظر اتفاقات 
و نتايج عجيب در تيمى باشيم كه در تيررس 
حاشــيه هاى خرد و كالن قرار دارد و اين را 
مى توان از مديركل ورزش و جوانان همدان 
پرسيد كه اين روزها به لحاظ اتفاقات رخ داده 
در پاس، فشار عصبى وحشتناكى را متحمل 

شده است!
به هر حال اين طبيعت فوتبال پرســوءتفاهم 
اســت. با وحيد مظاهرى تمام مى كنند، از او 
برنامه و ليســت 40 نفره بازيكن مى گيرند، 
براى بســتن قرارداد نهايــى او را به همدان 
فرامى خوانند و يكباره قرعــه را به نام رضا 

عنايتى مى زنند!
عجيب اما واقعى! شيك و مجلسى!

كيلوهاى اضافى در اردوى پاسكيلوهاى اضافى در اردوى پاس

با مظاهرى تمام با مظاهرى تمام 
كرده بودندكرده بودند

عنايتـى عنايتـى 
سرمربى شد!سرمربى شد!

مجهزترين مركز كشتى 
قاره آسيا در آزادى به 
بهره بردارى مى رسد

 روند ســاخت آكادمى بين المللى 
كشــتى ايــران، به عنــوان مجهزترين 
مركــز كشــتى در قاره آســيا، مراحل 
پايانى خود را پشــت ســر مى گذارد. 
به گزارش روابط عمومى فدراســيون 
كشتى، آكادمى بين المللى كشتى ايران 
در زمينى به مساحت 1300مترمربع و 
به زيربناى 7000 مترمربع در مجموعه 
ورزشى آزادى تهران جهت استفاده تيم 
هاى ملى كشتى در حال احداث است.

اين پــروژه در 6 طبقه با كاربرى هاى 
ورزشــى، اقامتى، خدماتــى و رفاهى 
اســت كه دو طبقه زيريــن مربوط به 
فضاهاى ورزشــى مى باشد كه در آن 
سالن كشتى، بدنسازى، استخر و آب 
درمانى در نظر گرفته شده است. يك 
طبقه ادارى و دو طبقه بعد اقامتى است 
كه شــامل 34 اتاق براى ورزشكاران، 

مربيان و مهمانان مى باشد.
با توجه بــه مجاورت اين آكادمى بين 
المللى بــا درياچه مجموعــه آزادى، 
توسط مديران پروژه كه زير نظر بانك 
پاســارگاد فعاليت مى كنند، در طبقه 
ششم يك رســتوران با فضاى باز در 

نظر گرفته شده است.

انتقال 7 ميليارد تومانى 
دلفى به آيندهوون

 امير ســلطانى مديرعامل باشــگاه 
اســتقالل خوزستان ادعا مى كند يونس 
دلفى ســتاره جوان اين تيم در آســتانه 
حضور در PSV آيندهوون هلند قرار 

دارد.
بــه گزارش ورزش ســه، يونس دلفى 
كــه در عضويت تيم ملى تاريخ ســاز 
نوجوانــان ايران بود، بعــد از حضور 
در رقابت هاى جــام جهانى در لباس 
تيم اســتقالل خوزســتان نيز نمايش 
فوق العاده اى داشت و در حالى كه يك 
بار در تمرينات آيندهوون شركت كرده 
بود، حاال با وقفه اى چند ماهه به گفته 
مديرعامل باشــگاه استقالل خوزستان 

عازم اين باشگاه نامدار هلندى است.
ســلطانى مبلغ نقــل و انتقاالت دلفى 
را 550 هــزار يــورو اعــالم مى كند 
كــه اين پــول در صــورت پرداخت 
ركوردى براى يك باشــگاه خارج از 
مركز خواهد بود. مبلغى كه اســتقالل 
خوزســتان با آن مى تواند هزينه يك 
ســال خود را در شــرايط فعلى ارز و 

يورو تامين كند. 
سلطانى مى گويد توافق ما با PSV از 
دو هفته پيش آمــاده بود و تنها موارد 
كوچكى در آن وجود داشــت و ما در 
نظر داشتيم منافع باشگاه به نفع بهترى 
در اين انتقال تامين شود و درخواست 
دريافت حق انتقال در صورت ترانسفر 
دلفى به تيم بعدى را داشــتيم كه اين 
PSV درخواســت با موافقت باشگاه
همراه شــده و دلفى در صورت انتقال 
به باشــگاه ديگر 20 درصد از قرارداد 
بعدى خود را نيز به باشــگاه استقالل 

خوزستان پرداخت خواهد كرد.
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طرح وزارتخانه شدن گردشگرى منتظر تاييد شوراى نگهبان
3 ماه تا اعالم وزير گردشگرى

 مديركل امور مجلس ســازمان ميراث فرهنگى گفت: اگر شــوراى 
نگهبان به طرح وزارتخانه شــدن سازمان ميراث فرهنگى ايرادى نگيرد 

يك ماهه اين طرح تعيين تكليف و سه ماهه وزير معرفى خواهد شد.
مرتضى شــكوهى مديركل امور مجلس سازمان ميراث فرهنگى پس از 
تصويب طرح يك فوريتى تشكيل وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى كه امروز توسط نمايندگان مجلس انجام شد، به خبرنگار 
مهر گفت: پيش از اين كليات طرح تصويب شده بود و امروز به بررسى 
جزئيات پرداخته شــد  اين طرح داراى يك ماده واحده و ســه تبصره 
بود  كه باالخره جزئيات آن رأى آورد. حاال اين طرح به شوراى نگهبان 
خواهد رفت و تا پس از بررســى و اعالم نظر كه معموالً 15 روز طول 

مى كشد، به تائيد برسد.
وى ادامه داد: پيش بينى اين اســت كه اگر شــوراى نگهبان به اين طرح 
ايرادى نگيرد، تا يك ماه ديگر وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگى 
تعيين تكليف مى شود و با تائيد شوراى نگهبان، اين طرح به قانون تبديل 

خواهد شد و وزير سه ماهه معرفى مى شود.
شكوهى درباره اينكه پيش از اين معاونت گردشگرى و سرمايه گذارى 
در ســازمان ميراث فرهنگى ادغام شــده بود و در بررســى جزئيات 
طرح وزارتخانه شــدن نيز آمده كه اين ســازمان نبايد تشكيالت خود 
را توســعه دهد، گفت: وزارتخانه ها در پنج معاونت ديده شده اند و به 
همه دستگاه ها ابالغ شــده كه معاونت هاى رياست جمهورى كه بيش 
از پنج معاونت دارند، بايد در هم ادغام شــوند. قبًال هم اين طور بود كه 
مى بايســت معاونت سرمايه گذارى با گردشگرى ادغام شود. اما بند «د» 
ماده 28 قانون مديريت خدمات كشورى مى گويد «كليه دستگاه ها ملزم 
به داشتن حداكثر پنج معاونت هستند». سازمان ميراث فرهنگى نيز بايد 

5 معاونت داشته باشد.
مديركل امور مجلس سازمان ميراث فرهنگى ادامه داد: در بند «الف» 
ماده 29 قانون برنامه ششــم توسعه آمده اســت كه «كليه دستگاه ها 
تا پايان برنامه ششــم بايد تا 15 درصد كوچك شوند»؛ اين دو متن 
داخــل يك واحده آمده كه نشــان مى دهد مجلس بــه دنبال بزرگ 
شدن بدنه دولت نيست و مى خواهد در چارچوب قوانين، وزارتخانه 
داشــته باشد و بيشــتر هدف نمايندگان مجلس بحث نظارت است. 
بنابراين ســازمان ميراث فرهنگى نياز به بزرگتر شــدن ندارد، چون 
اكنــون در تمامى اســتان ها، اداره كل و نمايندگــى داردو به نيروى 

انسانى بيشترى هم نيازى ندارد.
وى افــزود: دولت يك ســال فرصــت دارد تا شــرح وظايف جديد 
وزارتخانه گردشــگرى را ابالغ كند. همچنين بــا توجه به اينكه اجازه 
بزرگتر شدن تشــكيالت را ندارد، اما مى تواند اصالحات الزم را انجام 
دهد. قانونگذار دست سازمان ميراث فرهنگى را در اين باره باز گذاشته 

است؛ اين اصالحات مى تواند پس از تعيين وزير انجام شود.
شــكوهى درباره اينكــه  مســئوالن مختلف در ســازمان ميراث 
فرهنگــى هميشــه از تبديــل اين ســازمان بــه وزارتخانه اعالم 
نارضايتــى مى كردنــد گفت: نگرانى در اينجا بود كه در مســير و 
وزارتخانه شــدن سازمان، سه بخش ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى از هم تفكيك شــوند و يا اينكه خروجى اين طرح 

شد. خواهد  چه  مجلس  در 
وى درباره بررســى بازگشت فرش به معاونت صنايع دستى نيز گفت: 
جاى فرش در حوزه معاونت صنايع دســتى اســت. بايد اين موضوع 
بعدها پيگيرى شــود. فرش برند ما در صنايع دستى است. اخيراً قانونى 
در مجلس تصويب شده كه درباره حمايت از فعاالن صنايع دستى است. 
ما معتقديم كه فرش جدا از صنايع دســتى نيست و اگر سياستگذارى 
درســتى براى صنايع دستى داشته باشيم، بايد فرش را هم در اين بخش 
ببينيم يا اگر بســته حمايتى وجود دارد بايد هم براى صنايع دستى باشد 

و هم براى فرش.

 روز خبرنگار فرصت خوبي براي 
تجليل از جايگاه خبرنگاران

 معاون سياسي و امنيتي استاندار همدان در جلسه 
كارگروه رسانه اســتان گفت: روز خبرنگار فرصت 
خوبي براي تجليل از جايگاه واالي خبرنگاران است و 
بايد سعي شود دراين ايام به نحو شايسته از خبرنگاران 

تجليل شود.
معاون سياســي و امنيتي استاندار همدان در جلسه 
كارگروه رسانه استان گفت: روز خبرنگار فرصت 
خوبي بــراي تجليل از جايــگاه واالي خبرنگاران 
اســت و بايد سعي شود دراين ايام به نحو شايسته 
از خبرنگاران تجليل شــود. ســيد سعيد شاهرخي 
افزود: برنامه هــاي روز خبرنگار با هماهنگي همه 
دســتگاه ها و با محوريت وفاق و همدلي برگزار 
شــود و زمينه مشــاركت اصحاب رسانه در برنامه 

ها فراهم شود.
وي اضافه كرد: كارگروه رســانه در جهت بررسي 
مشكالت اصحاب رســانه است و بايد به صورت 
منظم و مطلوب برگزار شــود.وي گفت: رسانه ها 
پل ارتباطي مردم و مســئولين هستند و بايد ارتباط 

ادارات و رسانه ها بيشتر شود.
وي افزود: شوراي اطالع رساني استان يك كاربرگ بر 
اساس مستندات قانوني است و بايد بر اساس برنامه 
تشــكيل شود و در سال جاري به صورت جدي اين 
شورا تشكيل شده اســت با تهيه سند شواري اطالع 
رساني استان حركت جديدي در حوزه اطالع رساني 

استان شاهد خواهيم بود.

تيم هاى توليد محتواى رسانه اى 
در دستگاه هاى اجرايى همدان 

فعال مى شود
 روز گذشــته  شوراى اطالع رسانى استان همدان 
برگزار شد در اين شورا بر فعال شدن تيم هاى توليد 
محتواى رسانه اى در دستگاه هاى اجرايى استان تاكيد 
شد . اين روزها با از راه رسيدن مناسبت هفته خبرنگار 

بار ديگر بر اهميت نقش اهالى رسانه تاكيد ميشود 
در اين شورا يكى از محورهاى توسعه خبر، رسانه و 
اطالع رسانى با محوريت خبرنگاران برشمرده شد و 
بر اين موارد تحليل هايى ارايه شد كه  دشمنان همواره 
با شگردهاى مختلف به دنبال توقف انقالب اسالمى 
بوده اند و امروز هم توطئه هاى بسيارى را در دستور 

كار قرار داده اند.
همچنين تاكيداتى مبنى بر ايجــاد اميد و اعتماد بين 
دولت و نظام و مردم وظيفه و مسئوليت داريم و بايد 

كارهاى انجام شده را اطالع رسانى كنيم.
و تاكيداتى در اين زمينه صورت گرفت كه اگر قرار 
است در اطالع رســانى موفق باشيم بايد به اطالع 
رسانى باور داشته باشيم و بايد اين باور در مديران 
ايجاد شــود كه بنده در نامــه اى اين موضوع را به 
مديران تاكيد خواهــم كرد. در مواردى نيز  بر اين 
مهم تاكيد شــد كه پروژه هاى بزرگ استان همدان 
ارزش هزينه براى اطالع رسانى را دارند و دستگاه 
هــا بايد به اين موضوعات توجه كنند و حســاس 
باشــند، راه ارتباط با مردم از طريق رسانه ها است 
و اگر اين ارتباط ايجاد شود، نقشه هاى دشمن در 
ايجاد ياس و نا اميدى از بين مى رود و مشــاركت 
مردم در كارها افزايش مى يابد.و قرار بر اين شــد 
تيم توليد محتوا در دســتگاه هاى اجرايى اســتان 

همدان ايجاد شود.
و تاكيداتى در اين زمينه شد كه  فضاى مجازى نبايد 
براى هجمه خالى باشــد بلكه روابط عمومى ها بايد 
حضور داشــته باشــند و افراد خالق در كنار روابط 
عمومى ها پاى كار باشــند و فضاى مجازى رصد و 
اقدام مناسب انجام شود، ارزيابى دستگاه هاى اجرايى 
در حوزه اطالع رســانى از شاخص هاى اصلى ادامه 
همكارى با مديران اســت و در نمره ارزشيابى لحاظ 
خواهد شــد كه اين ارزيابى به صورت فصلى انجام 
شود.و بر اين مهم تاكيداتى صورت گرفت كه ليست 
دستگاه هايى كه روابط عمومى ضعيف دارند بايد ارائه 
شود تا با مديران آنها صحبت شود و از اين وضعيت 

خارج شوند.

آلزايمر در آزمايشگاه شبيه سازى شد
 مغز انســان يكى از پيچيده ترين مخلوقات خداست و همين امر 

درمان بيمارى هاى سخت مغزى مانند آلزايمر را دشوار مى كند.
به گزارش نيواطلس، از همين رو و به منظور درك بهتر ســاختار اين 
بيمارى ها و عوامل شكل دهنده آنها محققان بيمارستان ام جى اچ در 
ماساچوست آمريكا مدلى دقيق و مفصل از بيمارى آلزايمر را با شبيه 
سازى سلول هاى عصبى و به نمايش گذاشتن فعال و انفعاالت عصبى 
مغز بازسازى كرده اند.آنان اميدوارند از اين طريق بتوانند مراحل اوليه 
شكل گيرى اين بيمارى صعب العالج را بهتر درك كنند و راهى قطعى 

براى درمان آلزايمر بيابند.
اين اولين بار نيســت كه بيمارى آلزايمر در محيط آزمايشگاهى شبيه 

سازى مى شود.

پرجمعيت ترين منطقه زمين تا پايان قرن 
خالى از سكنه مى شود

 طبق تحقيقى جديد به دليل امواج گرما قسمت بزرگى از چين كه 
پرجمعيت ترين منطقه در كره زمين است، تا پايان قرن خالى از سكنه 
مى شــود. به گزارش ايندپندنت، همزمان با افزايش انتشــار گازهاى 
گلخانه اى و توســعه زمين هاى كشــاورزى در منطقه اى حاصلخيز 
شــمال چين (North China Plain)، اين ناحيه به زودى شاهد 
بزرگترين تغيير در زندگى انســان به دليل تغييــرات و آب و هوايى 
خواهد بود. اين تحقيق در دانشگاه MIT انجام شده و نشان مى دهد 
فعاليت هاى انسانى  طى سال هاى آتى در سراسر اين منطقه تغييراتى 
ايجاد مى كنند كه در نتيجه آن، كشــاورزى و ســكونت در آنجا غير 

ممكن مى شود.

فاصله زمين تا مريخ به كمترين ميزان رسيد
 شب گذشته فاصله مريخ تا زمين به 57.6 ميليون كيلومتر تا زمين 
رســيد. از آگوســت 2003 تاكنون فاصله زمين و مريخ به اين ميزان 
نرســيده بود و 269 سال ديگر فاصله 2 سياره دوباره به اين ميزان مى 
رسد.به گزارش اسپيس، شب گذشته فاصله مريخ تا زمين به كمترين 
ميزان از ســال 2003 ميالدى رسيد.   البته هنوز اين سياره سرخ رنگ 
در آسمان قابل مشاهده اســت. ولى انسان بايد 269 سال ديگر صبر 
كند تا فاصله مريخ تا زمين دوباره به اين ميزان برســد.طبق گفته ناسا 
در اين زمان فاصله مريخ تا زمين به 57.6 ميليون كيلومتر رســيد. در 
آگوست 2003 ميالدى فاصله مريخ تا زمين 55.6 ميليون كيلومتر بود.
اين درحالى اســت كه مريخ تا 2289 ميالدى فاصله مريخ تا زمين به 

اين اندازه نخواهد رسيد.

ماده اى سخت تر از الماس در شهاب سنگ 
كشف شد

 محققان روس نوعى ماده معدنى جديد در يك شهاب كشف كرده اند 
كه از الماس سخت تر است. به گزارش ديلى ميل، به گفته محققان روس 
يك نوع ماده معدنى جديد در شــهاب سنگ كشف شده كه از الماس 
سخت تر است. دو سال قبل جويندگان طال در سيبرى اين سنگ فضايى 
را يافتند. از آن زمان تاكنون آزمايش هاى متوالى روى اين نمونه انجام شده 
است. به گفته كارشناسان اين شهاب سنگ حاوى يك ماده ناشناخته است 
كه در فضا تشكيل شده و آنها ماده مذكور را Uakitite نامگذارى كرده 
اند.   بوريس شوستوف مدير انسيستو ستاره شناسى آكادمى علوم روسيه 
مى گويد: كشف مواد معدنى جديد در شهاب سنگ ها پديده اى معمول 

است زير آنها تحت شرايط متفاوتى از زمين تشكيل مى شوند.

روياى تبديل مريخ به سكونتگاه آينده 
انسان رنگ باخت

 بشر هميشــه اميدوار بوده تا بتواند روزى مريخ را با ايجاد تغييرات 
به زيستگاهى مناسب براى انسان ها مبدل كند، اما تحقيقات جديد ناسا 
عملياتى بودن چنين ايده اى را زير سوال برده است.به گزارش نيواطلس، 
برخى پژوهشگران قبال بر اين عقيده بودند كه مى توان با دستكارى محيط 
زيست مريخ، جوى پايدار را در آن به وجود آورد كه زمينه را براى شكل 
گيرى درياهاى جديد ايجاد كند تا بتوان بدون نياز به استفاده از پوشش 
ها و سازه هاى حفاظتى به راحتى در مريخ زندگى كرد.اما پژوهش جديد 
ناسا نشــان مى دهد كه مواد موجود در مريخ حتى براى ايجاد يك جو 
پايدار حداقلى در اين ســياره كافى نيست و لذا نمى توان انتظار داشت 

مريخ روزى به يك مستعمره جذاب براى ساكنان كره زمين مبدل شود.
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ــا  ــهر دني ــن ش ــوان كهن تري ــه عن ــدان ب  هم
لحــاظ  از  بشــري  زيســتگاه  توانمندتريــن  و 
ــش  ــي (بي ــانه هاي فرهنگ ــتاني و نش ــار باس آث
ــي) در  ــتاني و فرهنگ ــر باس ــه و اث از 1800 ابني
ســال 2018 ميــالدي از ســوي ســازمان هاي 
بين المللــي در امــور گردشــگري بــه عنــوان 
و  شــد  تعييــن  آســيا  گردشــگري  پايتخــت 

ــت. ــام گرف ــدان 2018» ن «هم
در  و  مناســبت  هميــن  بــه  اســت  قــرار   
ــروع  ــهريورماه ش ــه از ش ــي ك ــاي معين تاريخ ه
همــدان  در  متنوعــي  برنامه هــاي  مي شــود، 

ــود. ــرا ش اج
يكــي از ايــن برنامه هــا، ســفِر ســفرا و كارداران 
ــت و  ــدان اس ــه هم ــرح ب ــور مط ــن كش چندي
ــي  ــك ميزبان ــراي ي ــا ب ــن روزه ــا اي همداني ه
جهانــي  اعتبــار  و  نــام  درخــور  و  شايســته 
البتــه  مي ســازند.  مهيــا  را  خــود  خويــش، 
ــه  ــتان ب ــد اس ــئوالن ارش ــاط مس ــن ارتب در اي
اتفــاق دســت اندركاران صنعــت گردشــگري 
ــه  ــي از جمل ــاي فرهنگ ــران نهاده ــي مدي و حت
ــددي  ــت هاي متع ــه و نشس ــهرداري ها جلس ش
مســئوالن  و  داشــته اند  ســالجاري  آغــاز  از 
و  فرهنگــي  ميــراث  ســازمان  باالدســتي 
ــتقيم  ــور مس ــه ط ــز ب ــورمان ني ــگري كش گردش
پيشــرفت!  رونــد  جريــان  در  غيرمســتقيم  و 

دارنــد. قــرار   «2018 «همــدان  برنامه هــاي 
ــروژه «همــدان 2018»  ــن احــوال پ ــام اي ــا تم ب
حداقــل تــا ايــن برهــه از حضــور خــود ماننــد 
ــك  ــط ي ــه فق ــت ك ــوده اس ــي ب ــكه دوروي س
مي آيــد  نظــر  بــه  و  بــوده  نمايــان  آن  روي 
ــدازه  ــد و ان ــت ها در ق ــا و نشس ــام برنامه ه تم

ــده اســت. ــي مان ــث باق ــرف و حدي ح
واقعيــت ايــن اســت كــه تمــام ارزش و اعتبــار 
پايتخــت گردشــگري آســيا بســتگي بــه كيفيــت 

حضــور و نقــش فعــاالن و دوســتداران صنعــت 
ــه  ــيا و منطق ــل در حــوزه آس گردشــگري حداق
ــور  ــه ط ــت. ب ــد داش ــان خواه ــون خودم پيرام
يقيــن پايتخــت گردشــگري آســيا بــه ايــن 
علــت «همــدان 2018» نــام گرفتــه و بــا تاريــخ 
ــه  ــق ب ــه متعل ــت ك ــده اس ــد ش ــالدي برن مي
ــان  ــيا و جه ــت و آس ــي اس ــگري خارج گردش
ــاني را در  ــام و نش ــا ن ــن پايتخــت ب ــد چني باي
ايــن برهــه از تاريــخ بــه نظــاره بنشــينند و 
ــا مشــكل  ــوند. ام ــنا ش ــود آن آش ــود و نب ــا ب ب
ايــن اســت كــه ســال 2018 جلوتــر از ســال و 
ــتر  ــي بيش ــدود 4 ماه ــاه شمســي اســت و ح م

ــري  ــده و دي ــي نمان ــالدي باق ــال مي ــن س از اي
ــزد افــكار عمومــي  نخواهــد پاييــد كــه 2018 ن
جهانــي و از جملــه دارنــدگان تقويــم و ســالنامه 
ميــالدي در حــوزه كشــورهاي آســيايي بــه 
ــته از  ــلمًا آن دس ــت. مس ــد پيوس ــخ خواه تاري
ــه  ــه ب ــه بي توج ــگري ك ــان ذوق گردش صاحب
ــه فضــا و  ــاكن، دل ب ــي س دلخوشــي هاي زندگ
ــي  ــافرت هاي هواي ــا مس ــپارند و ب ــا مي س دري
هويت هــاي  بــا  آشــنايي  بــراي  دريايــي  و 
فرهنگــي و تاريخــي ملت هــا، دنيــا را زيــر 
تمــام  ندارنــد  دوســت  مي گذارنــد،  پــا 
دلخوشــي هاي خــود را در آيينــه زمان هــاي 

ــد. ــه بينن ــت رفت از دس
ــد  ــان برس ــه پاي ــال 2018 ب ــر س ــوالً اگ  اص
در  اروپايــي  و  آســيايي  گردشــگران  و 
 «2018 «همــدان  برنامه هــاي  چارچــوب 
ــدان  ــه هم ــان ب ــود پايش ــد خ ــال جدي در س
ــم  ــا بدهي ــه آنه ــم ب ــي داري ــد، چــه جواب برس
ــم يكســال از  ــان بفهماني ــه آن ــه ب ــر از اينك غي
زمــان عقــب هســتيم و «همــدان 2018» را در 
ــت  ــا آنوق ــم. آي ــزار مي كني ــال 2019 برگ س
خودمــان  بــراي  را  خومــان  ضرب المثــل 
نشــده،  «غــوره  كــه،  نمي گيرنــد  مصــداق 

شــده ايم.» مويــز 

رويداد 2018هنوز در ابتداي راه است

مديركل ارشاد همدان:

جمعه بازار كتاب 
در همدان 
راه اندازى مى شود
 مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همــدان از ايجاد جمعه بــازار كتاب در همدان 
خبر داد و گفت: پيوند شــهردارى و شــوراى 
شــهر با فرهنــگ و هنر پيوندى ذاتى اســت و 

نمى توان از آن چشم پوشى كرد.
چهارشــنبه  ظهر  از  پيش  نژاد  درويش  عليرضا 
در صحن شــوراى شــهر همدان با بيان اينكه 
فرهنگ عامل توســعه جوامع است؛ افزود: در 
بحث هاى عملياتى،   ارتباط بين دستگاه هاى 
امور  متوليان  و  اســت  ناپذير  اجتناب  فرهنگى 
فرهنگى نمى توانند نســبت به هم بى توجه و 

باشند. تفاوت  بى 
درويــش نژاد افــزود: در حوزه توســعه فرهنگى 
نيازمند هم افزايى بين نهادهاى مختلف هســتيم و 
براى اين امر بايد به ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى 

درخصوص فرهنگ، رجوع كنيم.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان با 
بيان اينكه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى برنامه 
هايى تدوين كرده كه تا سال 1400 بايد بخشى از 
آن محقق مى شــود؛ افزود: برخــى از اهداف اين 
سياست گذارى شامل ايجاد گذرگاه هاى فرهنگى 
و هنرى در سطح شهر، ايجاد شهر خالق فرهنگى 

و هنرى است.
وى بــا تاكيد بر اينكه به دنبــال راه اندازى جمعه 
بازار كتاب هستيم؛ اظهار كرد: در حوزه اقتصاد هنر 
هم  براى حمايت از معيشت هنرمندان و كشف و 

معرفى استعدادها؛ ايجاد بازارچه هنر را در دستور 
كار داريم كه شــهردارى و شوراى اسالمى همدان 
مى توانند در اين زمينه تاثيرگذارى زيادى داشــته 

باشند.
درويش نژاد با بيان اينكه همدان نقشــى موثر در 
فرهنگ و هنر اين سرزمين دارد؛ گفت: همدان مهد 
مفاخر اســت و باغ موزه مفاخر از مواردى اســت 
كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد.گفتنى 
اســت، در پايان مقرر شد تفاهم نامه همكارى بين 
شورا و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان تدوين 

و امضاء شود.

حرم امن الهى در آستانه حال و هواى خانه 
خدا اين روزها با نزديك شــدن به موسم 
حج بزرگ ابراهيمى با حضور ميليونها نفر 
از جهان در مكه مكرمه، معنويت بيشترى به 
خود گرفته اســت. حرم امن الهى ميعادگاه 
عاشقانى شده كه عمرشــان را در آرزوى 
رســيدن به اين سفر سپرى كرده اند و براى 
يافتن ردى، نشانى، عطرى، شباهتى يا الاقل 
تصورى از ثانيههاى گذشــته بر حضرت 
ابراهيم خليل ا...(ع) و روزهاى پرنور رسول 
عشــق و مهربانى حضرت محمد(ص) دل 
به دلدار داده، با بــه جاى آوردن اعمال و 
زيارات مستحبى، بر گِرد خانه خدا طواف 

عشق كرده اند.


