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اينك كه در دوره پنجم شوراهاى اسالمى،شهر نهاوند با انتخاب و اعتماد مردم بعنوان 
شوراى منتخب پذيرفته شده ايد ضمن تبريك به شما عزيزان، اميدواريم حضور

اين كادر مجرب و متخصص به نهاوندى آباد و شايسته شهروندان اين ديار بيانجامد.
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انديشه بلند امام راحل 
چراغ راه امت اسالمى

 در آستانه بيســت و هشتمين سالگرد 
عروج ملكوتى رهبر كبير انقالب اســالمى 
و بنيانگذار جمهورى اســالمى، بار ديگر 
خاطرات آن شــخصيت بزرگ كه نه فقط 
در سپهر سياســى بلكه در وادى اخالق و 
ايمان يك الگوى بارز براى تمام كســانى 
بود كه مى خواهند براى پيشــرفت كشور 
و اعتالى و نظام قدمــى بردارند، در ذهن 
ها تداعى مى شــود. البته در نگاه نخست 
همگان امام خمينــى(ره) را به عنوان يك 
رهبر انقالبى و مبارز سياســى مى شناسند 
كه حقيقتا اين مهم را در حد اعالى خود به 

سرانجام رسانده اند...

هشدار كافي نبود
فرياد الزم است

 "مشــتريان اين شــعبه براي پيگيري 
مطالبات خود به دادســراي همدان مراجعه 
كنند" اين جمله بر سردر موسسه  اعتباري 
آرمان در خيابان بوعلي سينا نصب شده كه 
تا سه ماه پيش به جاي همان نوشته ضمن 
تبريك نوروز وعده ســود 27 درصدي به 
سپرده گذران مي داد. اين وعده براي برخي 
جذاب و طمع برانگيز بــود و براي برخي 
هراسناك. هراســناك بدان جهت كه وقتي 
فاصله 9 درصدي اين سود را با بسياري از 
موسسات و بانك ها مقايسه مي كردند آن را 

تخيلي و فريب كارانه مي دانستند...

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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اللجين سفال چينى ندارد

سودهاى بادآورده 
خارجى ها از بازار 
طالى ايران

افطارى هايى كه 
بوى ريا مى دهد

صادرات استاندار 
از همدان

در يك جامعه 
بدوى بوعلى سينا 
پيدا نمى شود
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فردا حسينيه امام براى سالروز رحلت امام خمينى تدارك ديده استفردا حسينيه امام براى سالروز رحلت امام خمينى تدارك ديده است

گردهمايى بزرگ عزاداران روح اله  گردهمايى بزرگ عزاداران روح اله  
آب پاكى روى دست مالباختگان

«آرمان»
پول ندارد

■ در جلسه مالباختگان و خجسته از نبود مجوز، مالك، سرمايه و نظارت در 3 سال 
گذشته سخن گفته شد

تابستان در راه است؛  مواظب سبزى آلوده باشيد

ردپاى فاضالب
تا سفره هاى مردم
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خبـرويژه

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

كاهش جرايم امنيتى در همدان تا19 درصد
 معاون سياسى، امنيتى استاندار همدان ، از كاهش جرايم امنيتى در استان تا 19 درصد 

خبر داد.
به گزارش شبستان ، محمد ابراهيم الهى تبار، گفت: دولت تدبير و اميد در حوزه اجتماعى 

اقداماتى را از سال 92 انجام داده است كه در بيان عملكرد در مناظره ها مغفول ماند.
وى با بيان اينكه اهداكنندگان خون از 45 هزار نفر در 92 به 53 هزار نفر در سال گذشته 
رسيده است، افزود: همچنين12 سازمان مردم نهاد استان همدان در حوزه زيست محيطى 
در ســال 92 به 36 مورد در ســال 95 رسيده اســت. وى تصريح كرد: همدان به عنوان 

پايلوت كشورى اهداى عضو مطرح شد به طورى كه در سال 92 در استان 6 مورد اهدا 
عضو انجام شد كه اين آمار در سال گذشته به 20 مورد افزايش پيدا كرد. معاون سياسى، 
امنيتى اســتاندار همدان از كاهش سرانه مصرف آب شــرب در استان همدان خبرداد و 
خاطرنشــان كرد: مردم اســتان همدان كاهش سرانه مصرف آب شرب را از 183 ليتر در 

سال 92 به 173 ليتر در سال گذشته رساندند.
الهى تبار اظهار داشت: در راســتاى توسعه فعاليت هاى قرآنى تعداد موسسات قرآنى از 
62 مورد در سال 92 به 120 مورد و خانه هاى قرآنى از 110 مورد به 196 مورد در سال 
گذشــته افزايش داشته است.وى در خصوص تولد و ميزان بارورى در استان همدان نيز 
گفت: استان همدان در سال 92 از 32 هزار تولد به 33 هزار مورد رسيده است و همچنين 

افزايش ميزان بارورى از 1/2 به 2 درصدى رسيده است.وى با بيان اينكه نرخ ازدواج در 
اســتان همدان حركت رو به مثبتى دارد، اظهار داشــت: همچنين با كاهش 6/0 درصدى 
طالق در اســتان همدان مواجه ايم.وى از افزايش ظرفيت 19 هزارى راهيان نور در سال 
92 به 30 هزار نفرى در سال گذشته خبرداد و تصريح كرد: همچنين تعداد كتابخانه هاى 

استان از 150 باب به 220 باب و از 50 هزار نفر عضو به 62 هزار نفر رسيده است.
معاون سياســى، امنيتى استاندار همدان از كاهش 29/4 درصدى كاهش وقوع سرقت در 
اســتان همدان خبرداد و بيان داشت: همچنين از سال 92 تا كنون با كاهش 19 درصدى 
جرائم امنيتى، 6 درصدى نزاع و درگيرى، 18 درصدى نزاع دســته جمعى و 4 درصدى 

جرائم رايانه اى مواجه بوديم.

صادرات استاندار از همدان
 با روند انتصاباتى كه در همدان پس از مشخص شدن جهت دولت 
دوازدهم آغاز شــده ، بزودى همدان پايلوت صادرات استاندار به ديگر 

استان ها خواهد شد!
در اين روند برخى از كسانى كه خود را براى انتصابات مطرح مى كنند 
با زيركى شايعه انتصاب افراد ديگر به سمتى باالتر و استاندارى در ديگر 
استانها را پخش مى كنند.تا به اينجاى كار استانداران كردستان، كرمانشاه، 
سمنان و هرمزگان در دولت دوازدهم از همدان خواهند رفت و همدانى 
خواهند بود!بازى انتصابات در ماه رمضان به نزديك شدن افطار كمك 
مى كند، پيشــنهاد مى كنيم شما هم مشغول شويد فقط مرزهاى كشور 

را در نظر داشته باشيد !

انديشه بلند امام راحل چراغ راه امت اسالمى
 در آســتانه بيست و هشتمين ســالگرد عروج ملكوتى رهبر كبير 
انقالب اسالمى و بنيانگذار جمهورى اسالمى، بار ديگر خاطرات آن 
شــخصيت بزرگ كه نه فقط در ســپهر سياسى بلكه در وادى اخالق 
و ايمان يك الگوى بارز براى تمام كســانى بود كه مى خواهند براى 
پيشــرفت كشــور و اعتالى و نظام قدمى بردارند، در ذهن ها تداعى 

مى شود.
البته در نگاه نخســت همگان امام خمينى(ره) را به عنوان يك رهبر 
انقالبى و مبارز سياسى مى شناسند كه حقيقتا اين مهم را در حد اعالى 
خود به سرانجام رســانده اند، اما اگر قدرى بيشتر به ابعاد شخصيت 
اين مرد بزرگ الهى پرداخته شــود، از فقه و سياست و عرفان گرفته 

تا فلسفه و سياسيت همه را مى توان در وجود ايشان مشاهده كرد.
امام خمينى(ره) پيش از آنكه در صحنه سياسى و اجتماعى وارد شوند 
و رهبرى يك نهضت بــزرگ و مبتنى بر فرهنگ و اعتقادات دينى و 
مذهبى مردم را برعهده بگيرند، به عنوان يك چهره  مذهبى و مجتهد 
تــراز اول زبان زد عام و خاص بودند و پــس از آغاز نهضت نيز به 
بهترين شكل، حركت انقالبى ملت ايران را مديريت و رهبرى كردند.
بسيارى از تحليلگران و نظريه پرزدازان كه به بررسى و تحليل انقالب 
اســالمى ايران پراخته اند، در خصوص رهبرى اين انقالب بزرگ و 
منحصــر به فرد به نكات و مفاهيمى رســيده اند كه براى آنها تازگى 
داشته است. مديريت توانمند و رهبرى شجاعانه در كنار زندگى ساده 
همراه با تقواو عرفان باال تحير و تعجب انديشــمندان سياســى را به 

دنبال داشته است.
بدون ترديد انديشــه بلنــد امام(ره)  و رهنمودهاى ايشــان همچون 
چراغى روشــنگر، مســيرحركت اصيل انقالب را مشخص و روشن 
نموده است. مسيرى كه مقصد آن تعالى و پيشرفت كشور و پايدارى 

و قوان نظام است.
امروز اين انديشــه ها و رهنمودها در آثار امام(ره) مشــهود است كه 
با تكيه بــر آن مى توانيم عالوه بر رفع مشــكالت جامعه در عرصه 
هاى مختلف، گام هاى مهمى را در جهت توســعه و پيشرفت جامعه 
برداريم؛ مشــرط بر آنكه راهى را كه امام راحل(ره) براى امت ترسيم 

نمودند، با قوت طى كنيم.
تجربه نشــان مى دهد كه هرگاه تكيه گاه ما انديشــه هاى بلند امام 
راحل (ره) بوده، نه تنها به بن بست نخورده ايم، بلكه مسير هموارى 
پيش روى ما قرار داشــته اســت، اما  در برهه هايى كه احيانا از آن 
فاصله گرفته ايم، با چالش هايى مواجه شده ايم. از اين رو بايد گفت 
امروز بيش از هر زمانى نيازمند فكر و انديشــه امامهستسم و بايد اين 
رهنمودها را كه در آثار ايشــان متبلور است و مقام معظم رهبرى نيز 

بارها  بر آنها تأكيد نموده اند، مورد توجه قرار دهيم.

با استقبال و تقدير مسئوالن استان صورت گرفت
بازگشت تيپ مدافعان حرم به همدان 

 پنج شنبه هفته گذشته در همدان آيين استقبال از رزمندگان مدافع 
حرم با حضور مســئولين اســتانى و خانواده هاى مدافع حرم در سپاه 

ناحيه همدان برگزار شد. 
در اين مراسم مســئوالن همدان پذيراى قدوم مهدى فرجى فرمانده 
تيپ 32 انصارالحســين(ع) به همراه جمعى از ســرداران و سربازان 
واليتى مدافع حرم حضرت زينب(س) و مجاهدان فى سبيل ا... بودند 
كه از جبهه دفاع از حرم باگشــته بودند. جبهــه اى كه اين روزها با 
دالورى ها و رشادت مردى هاى مجاهدان جبهه مقاومت شكست و 
نابودى تكفيرى را در ســوريه و عراق نزديك كرده و از سوى ديگر 
موجب اتحاد سپاه اسالمى در روزگار غيبت حضرت ولى عصر(عج) 
شده است.همدانى ها در اين جبهه اما از ابتدا نقشى ماندگار داشته اند 
از تقديم گل سرسبد سپاه شان سردار شهيد حسين همدانى در اين راه 
تا نثار خون جوانان دالورى همچون محسن فانوسى ،محمدرضا زارع 

الوانى و سيد ميالد مصطفوى. 
آيين استقبال از بازگشــت عزتمندانه و غرورآفرين رزمندگان مدافع 
حرم با حضور حضور آيت ا... محمدى نماينده ولى فقيه در اســتان 
و امام جمعه شــهر همدان، فرماندار، فرمانده سپاه استان، مسئولين و 
كاركنان سپاه انصارالحسين(ع) و سپاه ناحيه همدان، خانواده شهدا و 
خانواده رزمندگان مدافع حرم در محل سپاه ناحيه همدان برگزار شد.

در اين فرصت پيش آمده حاضرين با ابراز خرســندى و اشك چشم 
با قربانى كردن گوســفند و اهداى گل و دود كردن اســپند بازگشت 
مدافعان حرم با وطن را گرامى داشتند و از زحمات خالصانه، صادقانه 
و بى شــائبه آنان تقديــر و قدردانى كردند و موفقيت و ســربلندى 
رزمندگان اسالم و مدافعان حرم حضرت زينب(س) را از درگاه ايزد 

منان مسألت كردند.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان در حاشيه اين مراسم دفاع 
از جبهه هاى مقاومت را دفاع از انقالب و نظام جمهورى اسالمى ايران 
دانست و گفت: خط مقدم در زمان كنونى در جبهه هاى مقاومت است.

غالمعلى ابوحمزه در گفتگو با خبرنگار بســيج اظهار داشت : امروز 
جمع كثيرى از برادران پاســدار، بسيجى و پيشكسوتى كه بيش از دو 
ماه در جبهه مقاومت بودند و ماموريت خود را به بهترين وجه انجام 

دادند به همدان بازگشتند.
وى با اشــاره به ضــرورت حضور مدافعان حــرم در جبهه هاى 
مقاومت عنوان كرد: مقــام معظم رهبرى در اين خصوص دو بيان 
دارند كه اگر رزمندگان ما در جبهه هاى مقاومت حضور نداشــتند 
امروز بايــد در كرمانشــاه و 25 كيلومترى همــدان با داعش مى 
جنگيديــم و در تعبيرى فرمودند كه اگر ايثار و فداكارى رزمندگان 
مدافع حرم نبود بايد در تهران و اصفهان و شيراز و مشهد با داعش 

مى جنگيديم.

1- يكى از اعضاى محورى ليست خدمت اواخر هفته گذشته اعتراض 
خود به نتايج شوراى شهر همدان را به هيات نظارت داده است. گويا 
وى ادعــا دارد كه در صندوقى آرا داشــته امــا آراى وى صفر اعالم 
شده است. گفتنى اســت هيات اجرايى هيچ يك از اعتراض ها را با 

مستنداتى كه دارد، وارد ندانسته است.
2- برخى معترضان شوراى شهر همدان خواستار انتشار آرا به تفكيك 
صندوق ها شــده اند. گويا فرماندارى در مقابل اين خواسته مقاومت 
مى كند. گفتنى اســت در موردى مشابه فرماندارى تهران هم تا تاييد 

انتخابات از انتشار آرا به تفكيك صندوق ها خوددارى كرد.
3- احتمال حضور برخى نمايندگان استان در انتخابات خانه مطبوعات 
زياد اســت. گويا اين اقدام در ادامــه داوطلبى هاى اين نمايندگان در 
انتخابات هاى اخير انجام خواهد شــد. گفتنى اســت انتخابات خانه 

مطبوعات استان 24 خردادماه برگزار خواهد شد.
4- البى هاى قدرتمندى براى حمايت از برخى داوطلبان شــهردارى 
همدان تشكيل شده است. گويا در اين البى ها افراد موثرى از برخى 
داوطلبان براى حمايت شــورا حمايت مى كنند. گفتنى است اين نوع 
حركات شهردار آينده را مديون نهادهاى قدرت و ثروت خواهد كرد.

آگهى مزايده
سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهردارى همدان با توجه به مجوز هيأت مديره سازمان قصد دارد نسبت
 به واگذارى بوفه هاى مشروحه مندرج در جدول ذيل را صرفاً جهت عرضه و فروش مواد خوراكى بسته بندى
 شده بهداشتى از طريق مزايده كتبى به اشخاص حقوقى و حقيقى با شرايط تعيين شده اقدام نمايد.

1- مبلغ سپرده تضمين شركت در مزايده مذكور بر اساس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدى، ضمانتنامه بانكى، اوراق 
مشاركت و يا اسناد خزانه مى باشد ضمناً حساب شماره 0111114073009 نزد بانك ملى شعبه شهردارى جهت واريز نقدى 

اعالم مى گردد.
2-متقاضيان مى توانند از تاريخ 1396/3/13 تا مورخ 96/3/27 جهت اخذ اوراق مزايده به امور قراردادها سازمان سيما، 

منظر و فضاى سبز شهرى واقع در ميدان رسالت، بلوار واليت روبروى كالنترى 15 مراجعه نمايند.
3-متقاضيان مى بايستى پيشنهادت خود را به صورت در بسته ممهور شده تنظيم و از تاريخ نشر اين آگهى تا پايان وقت ادارى 

روز شنبه مورخ 96/3/27 تحويل دبيرخانه سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى واقع در ميدان رسالت، بلوار و واليت 
روبروى كالنترى 15 نمايند.

4-مستأجر مى بايستى معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد را به منظور تضمين حس انجام معامله در زمان عقد قرارداد به صورت 
نقدى يا ضمانتنامه بانكى به عنوان سپرده به سازمان سيما، منظر و فضاى سبز پرداخت نمايد. زمان استرداد سپرده حس انجام 

معامله يك ماه پس از تخليه محل و تسويه حساب با سازمان مى باشد.
5-مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مى باشد.

6-متقاضيان شركت كننده در مزايده نبايد منع قانونى شركت در معامالت دولتى داشته باشد.
7-سپرده افرادى كه در مزايده برنده نشوند به غير از نفرات اول تا دوم بعد از يك هفته مسترد خواهد شد.

8-در صورت انصراف نفر اول سپرده ايشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 
نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

9-برنده مزايده پس از ابالغ قانونى حداكثر 7 روز كارى مهلت دارد نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت 
سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم با رعايت همين شرط قرارداد منعقد خواهد شد.

10-كليه هزينه هاى نشر آگهى و ديگر هزينه هاى دولتى به عهده برنده مزايده خواهد بود.
11-ارائه تأييديه و صالحيت كارى از اداره اماكن عمومى در زمان عقد قرارداد جهت برنده مزايده الزامى مى باشد.

12-استفاده و چينمان هر نوع وسيله در اطراف بوفه تحت هر عنوان ممنوع مى باشد.
13-زمان قرائت پيشنهادها روز يكشنبه مورخ 96/3/28 ساعت 10 صبح در محل سازمان خواهد بود.

14-شركت در اين مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان مى باشد.
15-سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

16-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اوراق مزايده مندرج مى باشد.
17-جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 38214925-38214926 تماس حاصل نموده و يا به سايت

 www.hamedan.ir مراجعه نماييد.
نام بانك و شعبه و شماره حساب مدت واگذارى قيمت پايه اجاره (ريال)محلرديف

مبلغ سپرده (ريال)واريز سپرده 

بوفه پارك ارم واقع در ضلع غربى1
شماره حساب 0111114073009 96/4/1 لغايت 230/000/00097/3/31 ريال پارك همجوار شهر بازى رنگين كمان 

25/000/000 ريالبانك ملى شعبه شهردارى 

بوفه واقع در قسمت انتهايى پارك نرگس واقع 2
شماره حساب 96/7/10111114073009 لغايت 160/000/00097/6/31 ريالدر بلوار فهميده روبروى بيمارستان فرشچيان

20/000/000 ريال بانك ملى شعبه شهردارى 

بوفه واقع در پارك مردم قسمت پايين شهر 3
شماره حساب 0111114073009 96/4/1 لغايت 480/000/00097/3/31 ريال بازى (محوطه پارك، خارج از شهردارى)

50/000/000 ريالبانك ملى شعبه شهردارى 

شماره حساب 0111114073009 96/5/1 لغايت 350/000/00097/4/31 ريال بوفه واقع در قسمت مركزى پارك مردم 4
38/000/000ريالبانك ملى شعبه شهردارى 

شماره حساب 0111114073009 96/6/1  لغايت 195/000/00097/5/31 ريالبوفه واقع در پارك شهروند5
22/000/000 ريالبانك ملى شعبه شهردارى 

بوفه واقع در پارك بانوان6
شماره حساب 0111114073009 96/5/1 لغايت 70/000/00097/4/31 ريال (متقاضى بايد خانم باشد)

15/000/000 ريالبانك ملى شعبه شهردارى 

شماره حساب 0111114073009 96/6/1 لغايت 90/000/00097/5/31 ريال بوفه واقع در پارك فدك7
000 /15/000 ريالبانك ملى شعبه شهردارى 

سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهردارى همدان

  فردا(يكشــنبه) خاطرات روزى غمبار 
بــراى انقالبيــون و امام خواهــان در ايران 
تجديد مى شــود. روزى كه بيشــتر مردم با 
اين جمله از آن شــوكه شدند كه« روح بلند 
پيشواى مسلمانان جهان حضرت امام خمينى 
به ملكوت اعلى پيوســت».18 سال پيش در 
چنين روزى ازدحامى بى نظيرى در بيابانهاى 
بهشت زهراى همدان نمايان شد كه حكايت 
از آخرين مالقات عاشــقان ، دوستداران و 
مريــدان با رهبرى بود.رهبــرى كه با نفس 
حقش توانسته بودند آزادى را تحقق ببخشند 

و بهتر از ملت زمان رسول ا...(ص) شوند.
پس از آن اما هرساله اين ايام به تجديد بيعتى 
دوبــاره با امام امت و ادامــه راه او بدل مى 
شود كه امسال به دليل همزمانى با روزهاى 
پر بركــت ماه ضيافت ا... تغييــر كرده و به 

بعدازظهر افتاده است. 
در همدان هم برنامه هاى مختلفى از ســوى 
نهادهــاى تصميــم گير و مســئوالن براى 
گراميداشــت هر چه باشــكوه تر اين روز 

تاريخى پيش بينى شده است.
قرار است فردا همزمان با 14 خرداد مراسم 
ويژه سالگرد ارتحال امام(ره) در حسينيه امام 
خمينى(ره) همدان برگزار شــود.پيش بينى 
مسئوالن حضور 5 هزار نفرى از مردم همدان 

در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) است.
همچنين اعالم شده كه امسال به دليل تقارن 
14 و 15 خردادمــاه با مــاه مبارك رمضان، 
اعزام زائــران به مرقد بنيانگذار كبير انقالب 
انجام نمى شــود و مراســم بزرگداشت امام 
خمينــى(ره) در روز چهاردهم، با پيش بينى 

حضور 5 هــزار نفر، در حســينيه امام(ره) 
برگزار مى شود.رئيس كميته ستاد بزرگداشت 
خمينى(ره)  امام  حضرت  ارتحال  ســالروز 
همــدان هم از حضور احتمالى ســيد على 
خمينى به عنوان سخنران ويژه مراسم ارتحال 

امام در استان همدان خبرداد. 
محمد مهدى  روحى در ســتاد بزرگداشت 
ارتحال امام خمينى(ره) شهرســتان همدان 
به برگزارى برنامه هاى مختلف به مناســبت 
ســالگرد رحلت امام(ره) در استان همدان 
اشاره كرد و يادآور شد: براى روز چهاردهم 
و پانزدهــم خردادمــاه 2 برنامــه پيش بينى 
كرده ايم به طوريكه روز 15 خرداد در حسينه 
امام(ره) عالوه بــر جزءخوانى قرآن كريم، 

مداحى و سخنرانى خواهيم داشت. 
وى بــا بيــان اينكه 15 خرداد ســاعت 10

صبح مراسم بزرگداشــت ارتحال امام(ره) 
در حسينيه برگزار مى شــود و سخنران اين 
مراسم آيت ا... موسوى اصفهانى است، ادامه 
داد: همچنيــن با توجه به اينكه  ارتحال امام 
خمينى(ره) با رحلت حضرت خديجه(س) 
همزمان اســت، چندين برنامه هيأتى را نيز 

پيش بينى كرده ايم.
همچنين در كميته مراســم قيــام 15 خرداد 
در اســتان رئيس شوراى هماهنگى تبليغات 
اســالمى اســتان گفت: همه موفقيت ها و 
پيشــرفت هاى نظام به بركــت امام خمينى 
(ره) و انقالب اســت و بايد تالش شــود 

مراسم بزرگداشــت امام راحل در روز 14
خرداد با شكوه و عظمت برگزار شود.حجت 
االسالم فاضليان حضور حداكثرى مردم در 2
انتخابات پيــش رو و انتخاب افراد اصلح را 
ميثاق دوبــاره با آرمانهاى امام (ره) بيان كرد 
و افزود: حضور در ايــن انتخابات عمل به 
وصيت هاى ايشان در حفظ نظام جمهورى 

اسالمى است. 
مراســم بزرگداشــت امام راحل (ره) عصر 
روز 14 خرداد در حسينيه امام خمينى (ره) 
برگزار و در مراسم افطار از حاضران پذيرايى 
شــود و در روز 15 خرداد نيز مراسمى براى 
بزرگداشــت قيام 15 خرداد در حوزه علميه 

همدان برگزار شود.

فردا حسينيه امام براى سالروز رحلت امام خمينى تدارك ديده است

گردهمايى بزرگ عزاداران روح اله  

 در شــهر همدان و در حاشيه اين 
شهر ســبزى كارى هاى بسيارى وجود 
دارد كه به گفته مســئوالن امر برخى 
از آن هــا از فاضالب بــراى آبيارى 
محصوالتشان استفاده مى كنند كه اين 
حتم  به طور  را  شهروندان  سالمتى  امر 
با خطــر مواجه خواهــد كرد چراكه 
سبزى ازجمله پرمصرف ترين توليدات 
محسوب  همدان  استان  در  كشاورزى 

مى شود.
 كشــت 100 هكتار بيمارى در 

همدان 
بر اساس بررسى ها در حال حاضر بيش 
از 100 هكتار از مزارع سبزى در همدان 
با فاضالب تغذيه مى شوند كه مسئوالن 
عامل  مهم تريــن  معتقدنــد  بهداشــتى 
زمينه ساز اين پديده در دسترس و ارزان 

بودن فاضالب براى كشاورزان است.
 بيمارى گوارشــى جدى ترين 

آسيب سبزى فاضالبى
يك متخصص بيمارى هــاى داخلى در 
همين زمينه در گفتگو با مهر با تاكيد بر 
اين كه گرما و مصرف ســبزيجات آلوده، 
شيوع اسهال هاى حاد را در فصل تابستان 
بيشــتر مى كند، گفت: اولين و مهمترين 
عامــل در بروز ناراحتى هاى گوارشــى 
اســتفاده از ســبزيجات آلوده است كه 
متاســفانه بدون هيچ گونه نظارتى وارد 
بازار مى شــوند و مــردم هم بدون هيچ 
دغدغه اى اقدام به مصرف آنها مى كنند.
عباس عبادى با بيــان اينكه ميكروبها و 
انگلهــاى موجود در ســبزى هاى آلوده 
بعد از ورود به خون وارد سيستم عصبى 
بدن مى شوند و ناهنجاريهاى بلندمدت 
و مرگ آورى را براى شــخص رقم مى 
زنند، گفت: چرخــه ورود ميكروبها از 
انســان به طبيعت و از طبيعت به سبزى 
و دوباره به بدن انسان، پروسه اى است 
كه ضمن تقويت آلودگى ها، باعث ايجاد 

بيماريهاى مهلك تر ديگرى مى شود.
 معرفــى 58 زارع متخلــف به 

محكمه 
رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان 
نيز در خصــوص موضوع آبيارى برخى 
ســبزى و صيفى كارى ها با آب فاضالب 
در همدان در گفتگو با مهر گفت: تاكنون 
58 نفر از كشاورزان متخلف در اين زمينه 

به قوه قضاييه معرفى شده اند.

محمد خيرانديش افزود: با توجه به ورود 
قوه قضاييه 30 هكتار از زمين هاى آبيارى 
شده با فاضالب نيز شخم زده شده است.

وى با اشــاره به اقدامات در دستور كار 
براى ســال جارى نيز بيــان كرد: مطابق 
تصميمات اتخاذ شده، قرار بر اين است 
تا امور آب دو حلقه چاه براى كشاورزان 
جايگزين كند و مابقى كشــاورزان نيز با 
كشــت ســبزيجات جايگزين، از آلوده 

شدن سبزيجات جلوگيرى كنند.
وى بــا بيان اين جمله كــه من به عنوان 
يكى از مسئوالن حوزه بهداشت جرأت 
استفاده از ســبزى را ندارم، گفت: جهاد 
كشاورزى به منظور ايجاد مجتمع كشت 
سبزى، پيشــنهاداتى مطرح كرد كه البته 
اين پيشنهاد با اعتراض كشاورزان مواجه 
شده، اما ما نمى توانيم به خاطر كم شدن 
سود كشــاورزان، ســرطان را از طريق 

سبزى آلوده به مردم منتقل كنيم.
مسئول بهداشت محيط و حرفه اى مركز 
بهداشت همدان نيز با بيان اينكه در حال 
حاضر در شهر همدان براى 2  درصد از 
شهر شبكه جمع آورى فاضالب پيش بينى 
نشده اســت، گفت: در بحث سبزيجات 
آلــوده تمام انتظــارات افــكار عمومى 
متوجه حوزه بهداشــت و درمان اســت 
در حالــى كه در پــاره اى از موارد هنوز 
زيرســاخت هاى الزم توســط نهادهاى 

ديگر فراهم نشده است.
حسين خالقى مجد افزود: البته مشكالت 
و چالش هاى مرتبط با سالمت سبزيجات 
و صيفى جات در حال حاضر نســبت به 
2 تا 3 ســال گذشته كمتر شده به طورى 
كه اين مشكالت شــايد از 150 هكتار 
زمين كشــاورزى به 100 هكتار كاهش 

يافته است.
آنچه مســلم اســت اينكه همه ساله با 
گرم شدن هوا موضوع آبيارى سبزيجات 
بــا فاضالب مورد توجه رســانه ها قرار 
مى گيــرد و با اين وجود تاكنون شــاهد 
اقدام بازدارنده  و قابل توجهى از ســوى 
ارگان هاى مســئول نبوده ايم چراكه اين 
نوع كشت و كار باز هم در سطح استان 
وجــود دارد و محصــوالت آن راهــى 
ســفره هاى مردمى مى شود كه به نظارت 
متوليان بهداشت و سالمت اعتماد دارند 
و از محصوالتى كه با نظارت مســئوالن 
در بازار توزيع مى شود، استفاده مى كنند.

ردپاى فاضالب 
تا سفره هاى مردم
■ رئيس بهداشت همدان: سبزى نمى خورم

خبـر
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ضمـن گراميـداشت
قيــام خــونـين
15 خرداد سالـگـرد
ارتحـال ملـكوتـى 

حضرت
 امام خمينى(ره)

بر مردم 
دارالمـؤمنين 

و دارالمـجـاهدين
 تسـلــيت بــاد

مديريت و كاركنان هتل آپارتمان خاتممديريت و كاركنان هتل آپارتمان خاتم

يادداشت

كوتاه از شهرستان

خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

مريم اسدى »
 زن بــه پيش آمد فرزنــد 5 ماهه اش را 
روى ســن گذاشت و در حالى كه چادرش 
داشت از سرش مى افتاد با داد و گريه گفت: 
يك نفر بگويد من چــه كارى انجام دهم؟ 
از كجــا خرجى خودم و اين بچه را بدهم؟ 
ايــن پول تمام دارايى من بود باور كنيد اين 
رسمش نيست... اين نامردى است پول ما را 

برده اند و هيچ كس هم جوابى نمى دهد.
تمام جمع متاثر شــده بودند انگار همه درد 
خود را فراموش كــرده بودند و فقط به زن 

بيوه نگاه مى كردند.
اما طولى نكشــيد تا دوباره ســر و صدا در 
جمعيت بلند شد و تمام مالباختگان موسسه 
آرمان مى گفتند كه ما پولمان را مى خواهيم، 

چه كسى جوابگو است.
اين اتفاق ها در روز پنج شنبه هفته گذشته 
در ســالن اجتماعات كانون فرهنگى مهديه 
در حضور امير خجسته نماينده مردم همدان 
وفامنين در مجلس شوراى اسالمى رخ داد.

گويا اين نماينده باتوجــه به نطقى كه روز 
چهارشنبه در مجلس در ارتباط با مالباختگان 
استان داشته است حاال آمده بود تا از نزديك 
حرف هاى مردم را بشنود و در جريان امور 

قرار بگيرد.
هر كسى سوالش را از نماينده مى پرسيد و 
همه متفق القول مى گفتند كه پولمان چه شد 

نكند كه پول ما را ندهند.
پس از پرسيدن سوال ها حاال نوبت نماينده 
اى بــود كه با راى مردم در اين منصب قرار 
گرفتــه بود تا پاســخى قانع كننــده به اين 
مالباختگان بدهد وكمى جو موجود را آرام 

كند.
 در سختى ها بايد كنار شما باشيم

امير خجسته با بيان اينكه من امروز به اينجا 
آمده ام چرا كه بايد آرامشى بر جمع حاكم 
شــود و  مردم از ســردرگمى پاسخ ندادن 
مســئوالن خارج شــوند گفت: من نماينده 
شما و زبان شما هستم، ما در سختى ها بايد 
كنار شما باشيم و تمام توان را به كار بگيريم 
وگرنه در خوشــى ها و مناسبت ها كه همه 

هستند.
 قطعا افرادى در پشت اين قضيه 

دست داشته اند
وى با اشــاره به نطقى كه روز گذشــته در 
مجلس داشت گفت: مسئولين چه مى كنند 
و چرا جلوى كار را نمى گيرند؟ آيا كاسپين، 
ثامن الحجج و ... درس عبرت نشد؟ و قطعا 
افرادى در پشت اين قضيه دست داشته اند 

كه اين دست ها بايد مشخص شود.
نماينده مــردم همدان وفامنين در مجلس با 
بيان اينكه هر مسئولى اگر كارش را درست 
انجــام ندهد از وزير اقتصاد گرفته تا... ما با 
او برخورد خواهيم كــرد گفت: اين حرف 
هارا نه تنها در اينجا من اين حرف ها را در 
مجلس هم زده ام و وزير موظف اســت در 

ارتباط با مالباختگان پاسخگو باشد.
در ادامــه با توجه به اينكه موسســه آرمان 

مجوز نداشته است، شخصى از مالباختگان 
نامه اى را نشان داد كه نامه مجوز چند سال 
پيش به نام صاحب موسســه براى فعاليت 
شــعب در اســتان همدان صادر شده است 
در اين راســتا خجسته گفت: تمام مسئولين 
اســتان از فرماندار، اســتاندار و .. همه بايد 
بيايند و پاسخگو باشند به اين عنوان كه اين 
شخصى كه موسسه و مجوز به نام آن ثبت 
شده است اكنون كجا است و حاال چرا مى 

گويند موسسه مجوز ندارد.
 پول چندانى در حساب ها نيست

در ادامــه وى در پاســخ به ســوال يكى از 

مالباختگان كه آيا پول ها از حســاب بانك 
خارج شده است گفت: حسن اين موضوع 
اين مى باشد كه پول ها از بانك خارج نشده 
است. در همين ميان ارتباط تلفنى در حضور 
جمع با فرشاد حيدرى، معاون نظارتى بانك 
مركزى برقرار شد كه او در ارتباط با پول ها 

چيز ديگرى مى گفت.
بــه گفته وى عالوه بر اموال حســاب هاى 
موسسه توقيف شده است، اما پول چندانى 
در حســاب ها نيست و همان مقدار كم هم 

توقيف شده است.
معاون نظارتى بانك مركزى عنوان كرد: ما از 
ســال 93 تا كنون دو بار از موسسه وحدت 
شكايت كرده ايم كه بيايد تا ساماندهى مالى 

صورت بگيرد اما خودشان تعلل كردند، پس 
از آن هم نام موسسه را به آرمان تغيير داده و 
در مرحله بعد هم تابلوها را به اسم موسسه 
اعتبارى توسعه تغير دادند تا بتوانند به حيات 

خود ادامه داده و سرمايه مردم را بگيرند.
حيدرى با بيــان اينكه ما براى ضبط دارايى 
از سوى بانك مركزى اقدام كرده ايم گفت: 
امكان پرداخــت وجوه مردم وجود ندارد و 
در واقع پولــى هم ندارند كه پرداخت كنند 
و ما بايد بررســى كنيم كه چه ميزان اموال 
از اين موسسه داريم تا بتوانيم جواب مردم 

را بدهيم.

 شــنيده ها حاكى از اين است كه 
پول ها خارج شده

وى در پاســخ به اين ســوال كه آيا پول ها 
از بانك خارج شــده اســت اظهار كرد: ما 
نميتوانيم اطمينانــى در اين جهت به مردم 
بدهيم اما شــنيده ها حاكى از اين است كه 
پول ها خارج شده است، و در مقابل 4300
ميليارد تومان بدهى كه به مردم دارند ما فقط 
16 ميليارد تومان از اين موسســه در دست 

داريم.
به گفته معاون نظارتى بانك مركزى مسئولين 
موسســه گفته اند كه مجموع تسهيالت و 
امــوال منقول و غير منقــول 3500 ميليارد 
تومان مى شود اما صحت اين امر مشخص 

نمى باشد.
 ممكن است هر اتفاقى براى پول 

ها افتاده باشد
حيــدرى در ادامــه با بيان اينكــه بر روى 
دفترچه هاى موسسه نوشته شده است تحت 
نظارت بانك مركزى افزود: اين نوشــته ها 
قابل اعتماد نيست و بايد گفت كه خودشان 

اين هارا نوشته اند.
وى در پاســخ به اين ســوال كه آيا ممكن 
است پول ها به اســتان ديگرى انتقال يافته 
باشــد گفت: ما در اين زمينه هيچ اطالعى 
نداريم و ممكن اســت هر اتفاقى براى پول 

ها افتاده باشد.
با اين اوصــاف بايد گفت كه وضعيت پول 
ها سرگردان مانده است و طبق گفته معاون 
بانك مركزى ممكن اســت هر اتفاقى براى 
پول ها افتاده باشــد، اما نكته قابل توجه در 
اين ميان اين اســت كه شنيده ها مى گويد 
شعب اين موسسه در تهران در حال فعاليت 
مى باشــند و به روال طبيعى خود ادامه مى 

دهند.
اين موضوع در حالى اســت كه اكثر شعب 
اين موسسه در استان هاى مجاور همدان نيز 

ورشكست شده اند.
و نكته ديگر در ارتباط با دفترچه هاى اين 
موسســه مى باشد كه روى آن نوشته شده 
است تحت نظارت بانك مركزى، مگر مى 
شــود چنين تخلفى با اين وسعت صورت 
گيرد و هيچ كس متوجه آن نشود؟ و چرا 
بانــك مركزى به اين موضوع رســيدگى 
نكرده اســت كما اين كه طبق گفته بانك 
مركزى در ســه ســال اخير دو بار از اين 
موسســه شكايت كرده اند پس چرا با اين 
تفاســير زودتر اقدام نكــرده اند و اجازه 
دادنــد كه تعاونى وحــدت تا اين حد در 

تخلف هاى خود پيش برود.
تمام اين ســواالت يك جواب را مى دهد 
آن هم اينكه به قــول نماينده همدان قطعا 
افرداى در پشــت اين قضيه وجود دارد كه 

بايد مشخص شود چه كسانى مى باشند.

آب پاكى روى دست مالباختگان

«آرمان» پول ندارد
■ در جلسه مالباختگان و خجسته از نبود مجوز، مالك، سرمايه و نظارت در 3 سال گذشته سخن گفته شد

 همدان پيام؛ شــهردار نهاوند از تحقق 
اعتبــاري بيشــتر از بودجه ســال 95 در 
مديريت شــهري نهاوند خبر داد و گفت: 
بودجه ســال 1395 شهرداري نهاوند مبلغ  
237 ميليارد و 380 ميليــون ريال بود كه 
خوشبختانه از اين مبلغ 247 ميليارد و 661

ميليون ريال در سال 95 محقق شد، اين در 
حاليســت كه تعداد پروانه هاي ساختماني 

صادره در 112 فقره بوده است.
اميررضا يوســفيان با بيان اينكه كل بودجه 
سال 96 شهردارى نهاوند حدود 206ميليارد 
و 500 ميليون ريال است، گفت: اين بودجه 
نســبت به متمم بودجه سال 95 حدود 12
درصد كاهش داشته است. يوسفيان گفت: 
بودجه ســال 96 شــهردارى نهاوند به 60

درصــد پروژه هاى عمرانــى و 40 درصد 
كارهاى جــارى اختصــاص دارد كه در 

شوراى شهر به تصويب رسيده است.
وي هم چنين از اختصاص مبلغ 5 ميليارد و 

700 ميليون ريال از محل اعتبارات جاري، 
عمراني، آتش نشــاني و تجهيزات در سال 
96 بــراي خريد ماشــين آالت خبر داد و 
افزود: مبناى بودجه 96 شهردارى نهاوند، 
توجه به اهداف و سياست هاى كلى نظام، 
دولت و شــوراى اسالمى شهر است و در 
بودجه نويسى اسناد فرادستى به خوبى مد 

نظر قرار گرفته وبه تصويب رسيده است.
وى گفت: اكنون در فصل اقتصاد مقاومتى 
قرار داريم و اين يعنى بيشترين بهره ورى 
با استفاده از كمترين منابع مالى، امروز بايد 
هر آنچه به زبان مى رانيم را در عرصه اقدام 
و عمــل نيز پياده ســازى نماييم. خدمت 
رســانى جهادى با حضور مديران باتجربه 
و متخصص محقق مى شــود و شــوراى 
اســالمى شــهر نهاوند به دنبال شايســته 
ساالرى در انتصاب ها مى باشد.  يوسفيان 
ادامه داد: يكسان ســازى بودجه و تقســيم 
عادالنه آن، از ديگر سياست هاى مديريت 

شهري در بررسى بودجه سال 96 مى باشد 
كه اميد اســت با تحقق آن شاهد اتفاقات 
خوب در حوزه عمرانى، خدماتى و رفاهى 

براى عموم شهروندان نهاوند باشيم
 آغاز مجدد عمليات بهســازى و 

لكه گيرى آسفالت در شهر
شهردار نهاوند گفت: عمليات لكه گيرى و 
بهسازى آســفالت در معابر اصلى شهر در 
حال انجام است و تا پايان سال جارى نيز 
اين روند ادامه دارد. اميررضا يوســفيان با 
اشاره به اينكه هم اكنون لكه گيرى در بلوار 
كربال،كوچه ميري،خيابان سلمان فارسي و 
كوچه هاي فرعي و... در حال اجراســت، 
گفت: عمليات آسفالت و لكه گيرى ديگر 
معابر و خيابان هايى كه آسفالت آنها از بين 
رفته در روزهاى آينــده طبق برنامه كارى 
انجام مى شود. يوسفيان خاطر نشان كرد: 
عمليات لكه گيرى معابر اصلى و فرعى به 
منظور مناسب ســازى سطوح كوچه ها و 

خيابانها از ســوى شهردارى در حال انجام 
است. وي تصريح كرد: عمليات لكه گيرى 
در خيابان ها و كوچه  هاى شهر كه داراى 
مشــكل بوده، شناسايى شــده است و بر 
اســاس اولويت بندى هاى صورت گرفته 

همچنان ادامه خواهد داشت .
وى در ادامه لكه گيرى و آســفالت معابر 
را از اولويت هاى مديريت شــهرى عنوان 
كرد و گفت: ايــن امر مورد توجه و تاكيد 
شهرداري در راســتاى خدمت رسانى به 

شهروندان نهاوندي مى باشد .
شــهردار نهاونــد در پايــان رضايتمندى 
شهروندان را ســرمايه و تكيه گاهى براى 
شهردارى برشــمرد و ابراز اميدوارى كرد: 
تالش مجموعه مديريت شهرى نهاوند بر 
اين است كه در كوتاهترين بازده زمانى با 
اتمام عمليات لكه گيرى و آسفالت خيابان 
ها و كوچه هاى شــهر موجبات رضايت 

همشهريان را فراهم كند .

تحقق بيش از 100 درصد بودجه شهردارى نهاوند

سپاه مجرى « طرح محله پاك» در نهاوند 
  400 ميليون ريال اعتبار براى اجراى اين طرح اختصاص پيدا كرده است. 

جانشــين فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند اظهارداشــت: طرح «محله پاك» در مناطقى كه 
بيشترين آلودگى به مواد مخدر را دارند اجرا و اين طرح در راستاى شناسايى و مبارزه 

با قاچاقيان عمده، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان مواد مخدر است. 
حميد پور مهدى عنوان كرد: يكى از معضالت و آســيب هاى اجتماعى كه امروزه هم 
بحث فرهنگ و هم بحث امنيت اجتماعى را با فشار و تنش مواجه كرده بحث اعتياد و 
مواد مخدر است. پورمهدى افزود: متأسفانه امروزه مواد مخدر خيلى آسان در دسترس 

نوجوانان و جوانان قرار دارند هرچند بحث مبارزه و مقابله با مواد مخدر و اعتياد چند 
وجهى اســت و نياز به بررسى موارد مختلفى دارد. وى تأكيد كرد: بحث مبارزه با مواد 
مخدر در صورتى كه به صورت پيگير و دامنه دار باشــد و در اين زمينه فرهنگ سازى 
الزم انجام شــود نتيجه خواهد داشــت و تالش هايى كه در اين زمينه انجام شده بايد 
به نوعى هماهنگ باشــند تا نتيجه مثبت و بهترى حاصل شــود. پورمهدى بابيان اينكه 
براى اجراى طرح «محله پاك» يك بررســى در ســطح شهرستان نهاوند انجام و طبق 
اين بررســى مناطقى كه بيشــترين آلودگى به مواد مخدر را دارند شناسايى شد، گفت: 
طبق بررسى هاى انجام شده منطقه پاى قلعه، دوخوهران و شيخ منصور به عنوان آلوده 
ترين مناطق شهرستان شناسايى و طرح «محله پاك» را در اين مناطق اجرا مى شود. وى 

عنوان كرد: در بهمن ماه ســال گذشته اين طرح در سه منطقه از شهر نهاوند آغاز شد. 
جانشــين فرمانده سپاه ناحيه نهاوند بيان داشــت: با همكارى ناجا فروشندگان اصلى، 
توزيع كنندگان و مصرف كنندگان مــواد مخدر در اين محالت و همچنين معتمدين، 
افراد برجســته و ظرفيت هاى اين مناطق را شناسايى كرديم. پورمهدى عنوان كرد: اين 
محالت داراى ظرفيت هاى زيادى از قبيل مســاجد، امام زاده، مدرسه و افراد برجسته 
هســتند كه با برنامه ريزى و استفاده از اين ظرفيت ها مى توانيم طرح «محله پاك» را در 
اين مناطق اجرا كنيم. وى اظهار داشت: در اجراى طرح محله پاك با قاچاقچيان عمده، 
توزيع كنندگان و مصرف كنندگان مواد مخدر كه شناســايى شــده اند برخورد قضايى 

صورت خواهد گرفت.

هشدار كافي نبود، فرياد الزم است
امير بختياريان»

"مشتريان اين شعبه براي پيگيري مطالبات خود به دادسراي همدان 
مراجعه كنند" اين جمله بر ســردر موسسه  اعتباري آرمان در خيابان 
بوعلي ســينا نصب شده كه تا سه ماه پيش به جاي همان نوشته ضمن 
تبريك نوروز وعده ســود 27 درصدي به ســپرده گذران مي داد. اين 
وعده براي برخي جذاب و طمع برانگيز بود و براي برخي هراسناك. 
هراسناك بدان جهت كه وقتي فاصله 9 درصدي اين سود را با بسياري 
از موسســات و بانك ها مقايسه مي كردند آن را تخيلي و فريب كارانه 
مي دانســتند و حــدس مي زدند كه ديــر يا زود چنين موسســه اي 
ســپرده گذارانش را اســير بي تدبيري مديرانش كند. بحران برامده از 
موسساتي چون آرمان ناشــي از طمع و ناآگاهي سپرده گذاراني ست 
كه در قبال چنين سودهاي بااليي به جاي تدبير و ترديد سرمايه خود 

را آتش مي زنند. 
بخش ديگري از بحران موسســات اعتباري همچون "آرمان" ناشي از 
ضعف فعاليت حرفه اي در كشور است. بر خالف حرفه پزشكي كه تا 
حد قابل توجهي از دخالت افراد غير حرفه اي در امان مانده و كسي را 
ســراغ نداريم كه حاضر باشد تن به عمل جراحي زير دست مثال يك 
خبرنگار دهد در ســاير حرفه ها در كشور دخالت افراد غير حرفه اي 
كامال بارز اســت. واقعيت اين است كه بانك داري حرفه است و هر 
بقــال و عطاري را نمي توان بانــك دار تلقي كرد. ايرانيان با اين كه در 
مورد خدمات پزشكي سخت گيرند و جان خود را در معرض دخالت 
غيرپزشكان قرار نمي دهند در استفاده از ساير خدمات حرفه اي همان 
سخت گيري را ندارند و به سادگي مال و سرمايه خود را در اختيار غير 
حرفه اي ها مي گذارند. بيشتر موسسات اعتباري كه در سال هاي اخير 
پول مردم را به باد فنا داده اند توسط كساني تاسيس و اداره شده اند كه 
بــا اصول بانك داري به عنوان يك حرفه غريبه بوده اند. صيانت از هر 
حرفه در ابتدا وظيفه صاحبان خوشنام حرفه و در مرحله بعد وظيفه اي 
همگاني ســت. روزي كه موسسه آرمان با نصب بنر مردم را با ادعاي 
سود 27 درصد به ســمت خود مي خواند جامعه بانك داران كشور و 
در راس آنها بانك مركزي نبايد ســكوت مي كرد. البته بانك مركزي 
سكوت نكرد و رئيس كل آن بارها هشدار داد ولي واقعيت اين است 
كه در جامعه  ما هشــدار كافي نيســت فرياد بايد زد. همه ما نيز بايد 
به جاي ســكوت فرياد مي زديم تا امروز شــاهد مال باختگان كمتري 
باشــيم. به همين دليل جامعه مدني بايد احساس مسئوليت كند و در 
قبال موسســات و نهادهاي دروغگو و فريب كار كوتاه نيايد. موسسه 
آرمان نمونه اي از نهادهايي ست كه نظام فعاليت حرفه اي را به سخره 
گرفته اند. بياييم به جاي سكوت با فرياد اين گونه كارها را رسوا كنيم 
تا جامعه ما به جاي دســت اندازي سياه كاران، جاي امني صرفا براي 

فعاالن خوشنام حرفه ها باشد.

240 ميليارد تومان محصوالت زراعى وباغى 
ازتويسركان صادرشده است 

 در سال 95 بيش از 240 ميليارد تومان محصوالت زراعى و باغى 
از تويسركان به ساير نقاط كشور صادر شد. 

رييس جهادكشــاورزى تويســركان در گفتگو با همــدان پيام گفت: 
ميزان صادرات در شهرســتان نسبت به سال 94 از رشد 10 درصدى 
برخوردار بوده است. مسعود اكبرى با توجه به  نوع محصوالت زراعى 
صادر شــده از تويســركان به ديگر نقاط كشور در سال 95 بيان كرد: 
در فهرســت اين محصوالت، 65 تن كلزا، 200 تن حبوبات، 10 هزار 
تن يونجه، 28 هزار تن چغندر قند، 5 هزار تن ســيب زمينى، 2 هزار 
و 100 تن ســير و 856 تن ذرت دانه اى ديده مى شــود. اكبرى افزود: 
4 هزار و 100 تــن ذرت علوفه اى، 4 هزار و 200 تن گوجه فرنگى، 
9 هزار تن خيار و 150 تن گشنيز در اين فهرست قرار دارد همچنين 
عمده اين محصوالت شامل 4هزار و 803 تن گردو، 149 تن بادام، 2

هزار و 125 تن آلو، 4 هزار و 823 تن ســيب درختى و 25 تن سماق 
مى شود. اكبرى در ادامه گفت: در سال گذشته 378 هزار و 950 قطعه 
مرغ زنده از تويسركان براى كشتار به استان هاى همجوار مانند لرستان، 
مركزى، البرز، ايالم، تهران، كردستان، سمنان، كرمانشاه و قزوين صادر 
شــده است. اكبرى  از صدور 2 هزار و 600 كيلوگرم گوشت قرمز به 
اســتان كرمانشــاه خبر  داد و افزود: مرغ كشتار گرم به تاريخ مصرف 
روز به ميزان 196 هزار و 500 كيلوگرم به استان هاى اردبيل، تهران و 

كردستان صادر شده است.

جوان نهاوندى خودكشى كرد
 فرمانده نيروى انتظامى شهرستان نهاوند از مرگ جوان نهاوندى به 

دليل خودكشى خبرداد. 
منصور ملكى افزود: اين جوان 24 ســاله كه متاهل هم بود صبح روز 
چهارشــنبه در يكى از روســتاهاى نهاوند با حلق آويز كردن خود از 
درخت، خودكشــى كرد. به گفته ملكى اين فرد با ســابقه قبلى اقدام 
به چند خود كشــى ناموفق داشته كه در نهايت روز حادثه مجددا در 
اثرتكرار اين اقدام جان خود را از دست داد. اين جوان 24 ساله شب 
قبل حادثه به خانواده خود اطالع مى دهد كه مجددا قصد خودكشــى 
دارد ولــى خانواده وى اين حرف او را جدى نمى گيرند و  نيمه هاى 
همان شــب با طنابى كه از خانه برداشــته به باغ حاشيه روستا رفته و 
شبانه  به حلق آويز كردن خود اقدام مى كند.  صبح كه اعضا خانواده 
از نبــودن وى در خانه مطلع مى شــوند، به دنبال اين جوان رفته و با 
جسد حلق آويز وى در باغ حاشيه روستا روبرو شده و به پليس اطالع 
رسانى مى كنند. فرماندهى انتظامى نهاوند، افزود: با دستور مقام قضايى 

جسد حلق آويز اين جوان تحويل پزشكى قانونى گرديد.

يكى از مشكالتى كه چند وقتى است در مالير با آن روبه رو هستيم مربوط 
به كيفيت نان اســت.براى اينكه نان كيفيت خوبى داشته باشد نياز است 
زمانى بين درست كردن خمير و پخت آن وجود داشته باشد كه متاسفانه 
اين امر در اكثر نانوايى ها رعايت نمى شود و بالفاصله اقدام به پخت نان 

مى كنند.لطفا مسئولين محترم به اين امر رسيدگى كنند
اصالت-شهروند ماليرى
يكــى از داروهاى مورد نياز افراد مبتال به پاركينســون قرص ماداپور 
اســت. چند وقتى است كه نمى توانيم به راحتى در مالير اين داروى 

مهم را پيدا كنيم.از مسئولين خواهشمندم به اين امر رسيدگى كنند
قربانى

پياده روى هاى خيابان هاى شــهدا و بروجرد شهر مالير در بعضى از قسمت 
ها كامال با اجناس مغازه داران پوشيده شده است و بيشتر اوقات عبور و مرور 
به راحتى انجام نمى شود لطفا مسئولين شهردارى به اين مشكل رسيدگى كنند
نيكزاد

در خيابان آبان واقع در مســكن مهر مالير بيش از پنج سال است در 
گوشه و كنار شــاهد تخليه زباله توسط شهروندان هستيم و از سوى 
شهردارى اقدامى براى جمع آورى و سامان دادن به اين مسئله صورت 

نگرفته است لطفا مسئولين به اين مشكل رسيدگى كنند.
شهروند ماليرى

بابت گزارش محله هاى محروم نهاوند از شما تشكر داريم اميدواريم 
يك روز برســد كه مسولين شهر اين مناطق را هم به حساب بياورند 
و عدالت در ارايه خدمات و توجه ها و امكانات را رعايت كنند و در 

برابر اين مردم شرمنده نباشند. 
خيرالهى

باتوجه به اينكــه ثبت نام مدارس كم كم در حــال اجرا مى رود اما 
خانواده ها براى پايگاههاى ســنجش هنوز ســر در گم هستنداطالع 

رسانى انجام نشده است.
پدر دانش اموز نهاوندى

جمع اورى زباله در برخى مناطق و كوچه هاى  فرعى محالت نهاوند 
وضعيت مناسبى ندارد و سبب جمع شدن حيوانات و گربه و موش و 

سگ مى شود لطفا رسيدگى كنيد
شهروند نهاوندى

ســه راهى فارسبان به برزول و شهرك را اداره راه به جاى آسفالت و 
اصالح مســير اقدام به ايجاد سرعت گيرهاى نافرم و غيراستانداردى 
كرده كه باتوجه به اينكه اين مســير روشنايى ندارد هنگام شب براى 
مسافران غريبه و ناآشناى جاده يقينا به حوادث ناگوار خواهد انجاميد.
اين در شرايطى است كه بدليل ايمن نبودن و غيراستاندار بودن اين سه 
راهى راهنمايى و رانندگى اعالم كرده اســت كه هر حادثه اى در اين 

مسير رخ دهد اداره راه مقصر صد در صدى است.
جمعى از رانندگان مسير فارسبان ,برزول-شهرك

اهدا عضو جوان ماليرى به چهار بيمار 
زندگى دوباره بخشيد

 اهداى اعضاى بدن يكى از جوانان اهالى ازندريان شهرستان مالير 
به چهار بيمار نيازمند به عضو زندگى دوباره بخشيد.

مسوول تيم فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
افزود: در ماه رمضان ماه رحمت و مغفرت الهى خانواده بشيرى نهنجى 
وقتــى تقدير مهدى فرزند خود را در مرگ مغزى ديدند با رضايت به 
اهداى عضو عزيزشــان و زندگى بخشيدن به چند بيمار نيازمند، نام 

ماندگارى را براى اين جوان ثبت كردند.
به گزارش ايرنا، مجيد حميدى وى با بيان اينكه در ســال جارى اين 
سومين اهدا عضو در اســتان همدان بوده است افزود: مهدى بشيرى 
جوان 18ســاله در يك حادثه رانندگى دچار مرگ مغزى شــد كه با 
رضايت خانواده، 2 كليه، پانكراس و كبد وى در بيمارســتان سلمان 
فارسى بوشــهر خارج و براى پيوند به شيراز منتقل شد. سال گذشته 
در استان همدان اعضاى 20بيمار مرگ مغزى به 70 نفر زندگى دوباره 

بخشيده است. 
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هشدار به ادامه اختالفات ايران و عربستانب

 رئيس مجلس اعالى اســالمى عراق ضمن هشــدار درباره پيامدهاى 
اختالفات ريــاض و تهران براى منطقه اعالم كرد كه ادامه آن براى منطقه 
خطرناك اســت و «آتــش بزرگى» را در منطقه ايجــاد مى كند.به گزارش 
فارس، «سيد عمار حكيم» درباره ادامه اختالفات ايران و عربستان هشدار 
داد و تاكيد كــرد كه پيامدهاى ناگوار آن، منطقــه را در معرض تهديد و 
خطر قرار مى دهد.رئيس ائتالف ملى عراق افزود: با اســتمرار اختالفات 
عربســتان و ايران، آتش بزرگى در منطقه ايجاد مى شــود.وى همچنين به 
انتخابــات پارلمانــى پيش روى در عراق تاكيد كــرد و گفت: ما تاخير و 
تعويق انتخابات پارلمانى و خالء قانون اساســى را نخواهيم پذيرفت.سيد 
عمار حكيم رئيس مجلس اعالى اســالمى عراق اظهار داشت كه فساد از 

تروريسم براى كشور عراق خطرناك تر است

وزير كشور به مجلس گزارش ميدهد
 گزارش وزير كشــور از روند برگزارى انتخابات 29 ارديبهشــت ماه 
در صحــن علنى مجلس ارائه خواهد شــد.به گزارش ايســنا، نمايندگان 
مجلس شوراى اســالمى در جلسات علنى سه شنبه و چهارشنبه اين هفته 
گزارش وزير كشــور از روند و چگونگى برگزارى انتخابات دوازدهمين 
دوره رياســت جمهورى، پنجمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا و 

ميان دوره اى مجلس را استماع مى كنند.
سوال نادر قاضى پور، نماينده اروميه و حسينعلى حاجى دليگانى، نماينده 
شــاهين دژ از وزير ارتباطات نيز در دســتور كار جلسات علنى اين هفته 
مجلس خواهد بود.قرار اســت كميسيون صنايع و معادن هم گزارش خود 
را درباره حادثه معــــدن زمســـــتان يورت آزادشــهر به صحن علنى 

مجلس ارائه كند.

پاسخ تروريست ها را مى دهيم
 فرمانده نيروى انتظامى  با اشــاره به شهادت چند تن از ماموران ناجا 
در مرزهاى كشــور اظهار داشت: مرزداران ما با دفاعى كه انجام دادند، از 
ورود تروريست ها به كشور جلوگـــــيرى كردند، اقدامات تالفى جويانه 
انجام خواهد شد و تروريســــت ها پاســـــخ حمالت خود را دريافت 

خواهند كرد.
حسين اشترى افزود: ما در داخل كشور از امنيت پايدار برخوردار هستيم 
و با همت دســتگاه هاى نظامى، انتظامى و امنيتى هيچ مشــكلى در داخل 
كشور وجود ندارد. اشــترى در خصوص تدابير اتخاذ شده براى ايام 14 
خرداد عنــوان كرد: اقدامات و هماهنگى هاى الزم انجام شــده و همانند 
سال هاى گذشــته مردم مى توانند با اطمينان خاطر در اين مراسم باشكوه 

شركت كنند.

تائيد انتخابات ميان دوره اى مجلس
 سخنگوى وزارت كشور از وصول نامه شوراى نگهبان به وزارت 
كشور در خصوص تاييد صحت انتخابات مياندوره اى مجلس شوراى 

اسالمى در هر 4 حوزه انتخابيه موضوع اين انتخابات خبر داد.
به گزارش ايسنا، سلمان ســامانى گفت: در نامه دبير محترم شوراى 
نگهبان كه در آخرين ســاعت دهم خرداد ماه به وزارت كشور واصل 
شــد، در اجراى ماده 73 قانون انتخابات مجلس شــوراى اســالمى، 
صحت انتخابات اوليــن مياندوره اى دهمين دوره مجلس شــوراى 
اسالمى در حوزه هاى انتخابيه اهر و هريس، اصفهان، بندرلنگه، بستك 

و پارسيان، و مراغه و عجب شير تاييد شده است.

خطر بحران اجتماعى در سيستان 
 نماينــده مردم زاهدان در مجلس گفــت:  هيچ اقدام خاصى براى 
حل بحران در استان سيستان و بلوچستان از سوى دستگاه هاى مسئول 
صورت نگرفته اســت و روحانى على رغــم وعده وعيدها در عرصه 

عمل هيچ اقدامى نمى كند.
حســينعلى شهريارى در گفت وگو با فارس، با اشاره به گرماى شديد 
در استان سيستان و بلوچستان و قطع برق منازل مسكونى در چند روز 
گذشته گفت: سازمان هواشناسى عنوان مى كند كه دماى هوا در برخى 
شهرها به 56 درجه رسيده ولى واقعيت اين است كه دماى هوا از 56

درجه نيز بيشتر است. 
وى افزود: ما در اين شــرايط شاهد افت ولتاژ شديد برق و همچنين 
قطع برق هســتيم كه موجب خراب شدن و سوختن وسايل خانگى 

مردم به علت قطع مكرر برق شده است. 
نماينده مردم زاهدان در مجلس اظهار داشت: از سوى ديگر با توجه به 
گرماى زياد، قبض هاى برق مردم با مبالغى در حدود يك ميليون تومان 
مى آيد كه حقوق ماهيانه بسيارى از ساكنان اين واحدهاى مسكونى در 
حدود 200 هزار تومان هم نيســت كه عدم توان پرداخت هزينه برق 

مصرفى توسط اين افراد باعث مى شود تا برق منازل آنها قطع شود. 
شهريارى با بيان اينكه وضعيت در استان سيستان و بلوچستان بسيار 
نگران كننده اســت، خاطرنشان كرد: وقتى برق در استان قطع مى شود 
آب مصرفى مردم هم دچار مشكل مى شود و ترس ما از اين است كه 

اين مسئله به يك بحران اجتماعى تبديل شود. 
وى افزود: مردم اســتان سيســتان و بلوچستان بيشــترين رأى را به 
روحانى داده اند، اما متأســفانه روحانى وعده و وعيد مى دهد، اما در 

عرصه عمل اقدامى نمى كند. 
نماينده مردم چابهار در مجلس هم با بيان اينكه هيچ اقدام عملى براى 
كمك رســانى به مردم سيستان و بلوچســتان به دنبال قطعى برق در 
روزهاى اخير انجام نشــده است، گفت: اداره برق حتى پول تعويض 

ترانس برق را هم از مردم مى گيرد.
على ُكرد نماينده مردم خاش و ميرجاوه در مجلس شــوراى اسالمى 
هم گفته: هيچ اقدامى از ســوى ســتاد مديريت بحران براى مقابله با 
بحران ناشى از گرماى هوا در استان سيستان و بلوچستان انجام نشده 

و بخشى از مردم استان 72 ساعت است كه آب ندارند.

حمايت 156 نماينده از اقدامات واليتى 
در دانشگاه آزاد

156 نماينــده مجلــس در نامه اى خطاب بــه رئيس هيات امنا 
دانشــگاه آزاد اسالمى ضمن تاكيد بر نقش و جايگاه اين دانشگاه و 
تدبير حكيمانه رهبــر معظم انقالب در انتصاب وى تاكيد كردند: با 
عنايت به سند چشم انداز و اســناد باالدستى نظام، خواهان ادامه و 
استمرار رشــد كيفى و ارتقاى جايگاه علمى كشور در عرصه هاى 
ملــى و بين المللى بوده و حمايت جدى خود را از اقدامات مدبرانه 

شما اعالم مى كنيم.
به گزارش ايرنا، در نامه اين نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى 
خطاب به على اكبر واليتى آمده اســت: جايــگاه و اهميت علم و 
دانايى به عنوان ركن اصلى پيشرفت و تعالى بر كسى پوشيده نيست 
و ارزش انســان در آموزه هاى اســالمى و قرآنى به دانش اوست؛ 

دانشى كه باعث رشد و سعادتمندى دين و دنياى انسان شود.
در اين نامه آمده اســت: ارتحال جانســوز رئيس هيات موسس و 
هيات امضاى اين دانشــگاه باعث شوك در جامعه به ويژه در ميان 
اعضاى بزرگ خانواده دانشــگاه شــد، در چنين شرايطى انتصاب 
حضرتعالى كه چهره اى علمى و دانشــگاهى شناخته شده، مقبول و 
مورد اعتماد امام، رهبرى عزيز و مرحوم آيت ا... هاشمى رفسنجانى 
يار هميشه در صحنه انقالب و امام و رهبرى بود، با تدبير حكيمانه 
رهبرمعظــم انقالب (مدظله العالى) و يــادآورى اثربخش بودن اين 

دانشگاه در حكم ايشان مايه مباهات و امتنان است.
در بخشــى از اين نامه ياودآور شده است: از اعضاى محترم هيات 
موسس در انتخاب شايســته جنابعالى به عنوان رييس هيات امناى 
دانشگاه آزاد اسالمى و تحوالت اخير در هيات رئيسه اين دانشگاه، 
به خصوص انتصاب رئيس دانشگاه كه از اقدامات شايسته و درخور 

توجه جنابتان است نيز تشكر مى شود.
نماينــدگان مجلس در ايــن نامه تاكيد كردند كه بيــان راهبردهاى 
مديريتى در توســعه كيفى دانشگاه آزاد اسالمى، ارتقاى هرم هيات 
علمى، جذب نخبگان و توجه جدى به توســعه شركت هاى دانش 
بنيان در راستاى سند برنامه هاى پنج ساله توسعه و سند چشم انداز 
1404 در راســتاى تحقق اقتصاد مقاومتى مورد حمايت و پشتيبانى 
آنها اســت. در بخش ديگرى از اين نامه آمده اســت: با عنايت به 
سند چشــم انداز و اسناد باالدســتى نظام، ما نمايندگان امضاكننده 
خواهان ادامه و اســتمرار رشد كيفى و ارتقاى جايگاه علمى كشور 
در عرصه هاى ملــى و بين المللى بوده و حمايت جدى خود را از 
اقدامات مدبرانه شــما اعالم مى داريم و سالمتى و دوام عمر رهبر 
معظم انقالب و توفيقات روزافزونتان را در راســتاى پيشبرد اهداف 
مقدس نظام جمهورى اسالمى ايران از خداوند متعال مسالت داريم.

خبـر

 يادگار امام راحل جهل را دشــمن همه 
انسان ها دانســت و تأكيد كرد: هرچه فرد 
عالم تر شــود خير و توانايى در او در انجام 
كارخير بيشتر مى شود؛ پس هرچه مى توانيد 

از انواع جهالت ها دورى كنيد.
به گــزارش جمــاران، حجت االســالم و 
المســلمين سيد حســن خمينى در تجديد 
ميثاق جوانــان هالل احمر بــا آرمان هاى 
امــام خمينــى (س) با بيان اينكــه همه ما 
نسبت به محيط اطرافمان و جامعه خويش 
مسئوليت داريم، اظهار كرد: تفاوت پيامبران 
و دانشــمندان در اين است كه دانشمندان يا 
نخبگان در مســير صعودى جوامع پيدا مى 
شــوند. لذا در يك جامعه بدوى نمى توان 
امثال بوعلى ســينا، ابوريحان، اديســون و 
نيوتن را پيدا كرد؛ بلكه بايد فضاى مناسب  
فراهم شــود تا از درون آن چنين شخصيت 

هايى پديدار شود.
وى با بيان اينكه پيامبران از اين نظر در نقطه 
مقابل نوابغ هســتند، تصريح كرد: پيامبران 
در موعد ســقوط جوامع پيدا مى شوند، لذا 
وجــود آنان معجزه و خرق عادت اســت. 
بنابرايــن، نتيجه طبيعى جامعــه عربى كه 
دختــر را زنده به گور مى كند و هيچ دانش 
و فرهنگــى ندارد، پيدايش پيامبر نيســت، 
اما نتيجــه طبيعى جامعه اســالمى بوعلى 
سينا است. سيد حســن خمينى با تأكيد بر 
اينكه همه ما مديون جامعه هســتيم، افزود: 
اگر جامعه شما مشــكل دار باشد استعداد 
شما به ظهور نمى رســد؛ لذا مسئوليت ما 
در جامعه اداى دين اســت و لطفى نيست 
كــه ما به جامعه مى كنيم. وى با اشــاره به 
روايتى از پيامبــر (ص) كه مى فرمايند «هر 

كس صبح كند و به امور مســلمانان همت 
نورزد، از آنان نيســت»، يادآور شد: يكى از 
ابعاد كار هالل احمر كه دوستان با نيت پاك 
به آن مى پيوندند، اداى دين به جامعه است. 
وى گفت: از زبان معصومين توصيه مى كنم 
كه دانش خود را در هر حوزه اى كه هستيد 
باال ببريد. اميرالمؤمنين (ع) مى فرمايد «العلم 
اصل كل خير و الجهل اصل كل شّر». يعنى 
ريشــه همه خيرها در علم و ريشــه همه 
شروردر جهل است؛ امام خمينى نيز كتابى 
با عنوان «شرح حديث جنود عقل و جهل» 
دارد و در آن توضيح مى دهد، ريشــه تمام 
خيرهاى عالم در علم و ريشــه همه شّرها 
در جهل است. يادگار امام با بيان اينكه قدر 
جوانى را بدانيد، افزود: يكى از مواردى كه 

مى شود قدر جوانى را دانست اين است كه 
علم خود را باال ببريد. حديث اميرالمؤمنين 
(ع) را وجهه همت خودتان كنيد و در كنار 
مسئوليت اجتماعى، علم خود را باال ببريد. 
هرچه فرد عالم تر شود خير و توانايى او در 
انجام كارخير بيشتر مى شود؛ بنابراين، هرچه 

مى توانيد از انواع جهالت ها دورى كنيد.
وى با تأكيد بر اينكه سعى كنيم تعقل را در 
جامعه باال ببريم، گفــت: اميرالمؤمنين (ع) 
مى فرمايند«هر ظرفى پر مى شود اّال علم». 
هرچه دانش فرد باال رود وسعت شخصيت 
پيدا مى كند. در زندگى جمعى، شــخصى، 
سياســى و اجتماعى هرچه بيشتر به دورى 
از جهالــت توجه كنيد، زيرا دشــمن همه 
انسان ها جهل است. ســيد حسن خمينى 

اظهــار كرد: وقتى دانش را كســب كرديد، 
اين توانايى مانند همه توانمندى هاى ديگر 
زكات دارد. اميرالمؤمنيــن(ع) زكات علم را 
در دو چيز مى داند؛ زكات اول اين است كه 
علم را به كسى كه نمى داند منتقل كنيد. البته 
اين علم الزاما علم دين نيســت و مى تواند 
دانش اقتصاد، سياســت، فرهنگ و هر چيز 
ديگرى باشد. اما همه زكات علم اين نيست؛ 
زكات دوم علم اين اســت كه تالش كنيد 
به آن علم عمل كنيد. وى در پايان ســخنان 
خود گفت: مجموعه هالل احمر بر اساس 
مسئوليت ما نسبت به درد ديگران و حق آنها 
بر گردن ما، شكل گرفته است و ان شاء ا... 
اين تالش ها مورد لطف و عنايت خداوند 

قرار گيرد.

 ســتاد كل نيروهاى مسلح در بيانيه اى 
تصريح كرد: ســيره و انديشه حضرت امام 
(ره) مى توانــد همــواره به عنوان ســند و 
چشــم انداز راهبردى مبارزه با نظام سلطه، 

چراغ راه ملت و مسئوالن نظام قرار گيرد.
به گزارش فارس، ستاد كل نيروهاى مسلح 
به منظور بزرگداشت مناسبت هاى 14 و 15
خرداد، ســالروز ارتحال ملكوتى بنيانگذار 
كبير انقالب اســالمى و قيام تاريخى مردم 
ايران عليه ظلم و ســتم رژيم شاهنشــاهى 
بيانيه اى صادر نمود. در اين بيانيه آمده است: 
14 خرداد هرســال يــادآور روزهاى حزن 
و انــدوه فقدان بزرگ مــرد الهى و مبارزى 
شكوهمند  انقالب  كه  است  خستگى ناپذير 
اسالمى ايران را به عنوان رستاخيز و رويداد 
قرن با تكيه بر فرهنگ عظيم شورا و پشتيبانى 
ملت مجاهد و نستوه ايران و به مدد الهى بر 
پايه استقالل و آزادى بنا نهاد و طومار ننگين 

دو هزار و پانصد ســاله شاهنشاهى را براى 
هميشه در هم پيچيد. اين بيانيه خاطرنشان 
مى سازد: حضرت امام خمينى (ره) با رهبرى 
حكيمانه و عالمانه خود عظيم ترين حماسه 
مردمى و شگفت انگيزترين پديده قرن اخير 
را با خلق يك حكومت دينى برخاســته از 
اراده مردم طراحــى و پايه گذارى نمود كه 
منافع استكبار جهانى و در رأس آن آمريكاى 
جهانخوار را با بيدارى ملت هاى مســلمان 
و مظلوم در سراســر جهان چالش كشيد و 
نويدبخش تحقق نظــم نوين الهى مبتنى بر 

اسالم ناب محمدى (ص) گرديد.
ايــن بيانيه با اشــاره به شــخصيت ممتاز، 
بى بديــل و پيامبر گونه امــام خمينى (ره)، 
تبيين شخصيت و انديشه امام راحل (ره) را 
معرفى  اسالمى  انقالب  مصونيت ساز  عامل 
و مى افزايد:تعميــق و تأمل در واقعيت هاى 
امروز نظام جهانــى و به ويژه پيچيدگى ها، 

ترفندها و ســناريوهاى شوم دشمنان اسالم 
و كينه ورزى جبهه استكبار جهانى نسبت به 
انقالب اسالمى ايران و حمايت همه جانبه از 
جريان هاى انحرافى و گروه هاى تكفيرى و 
خشونت طلب و بسط و گسترش تروريسم 
در منطقه و تالش در جهت ايران هراســى 
و ايجــاد ناتوى عربى عليه ايران، گوياى آن 
اســت كه سيره و انديشه حضرت امام (ره) 
مى تواند همواره به عنوان سند و چشم انداز 
راهبردى مبارزه با نظام سلطه، چراغ راه ملت 

و مسئوالن نظام قرار گيرد.
اين بيانيه بازخوانى و مــرور مواضع الهى، 
انقالبى و كليــدى امام عزيز (ره) در مبارزه 
و مقابله با دشــمنان و ايستادگى و مقاومت 
در برابــر ياوه گويى هــا و زياده خواهى هاى 
آمريــكا و متحدانــش را حائــز اهميــت 
خوانــده و تصريح مى كند: امــروز الگوى 
نظام واليت فقيه و مردم ســاالرى دينى راز 

ماندگارى موفقيت و سربلندى در مقابله با 
نظام ســرمايه دارى و جبهه استكبار است و 
جمهورى اسالمى با پيروى از همين الگوى 
مترقى اســت كه به دســتاوردهاى بزرگ 
و ارزشــمندى همچون الهام بخشــى براى 
ملت هاى منطقه، استقالل، حاقتدار دفاعى با 
تكيه بر توان داخلى و پيشــرفت هاى علمى 
خيره كننده در حوزه هاى مختلف دســت 
يافته است. ستاد كل نيروهاى مسلح در پايان 
با گراميداشــت ايــام اهللا 14 و 15 خرداد، با 
تأكيد بر همراهى و شركت يكپارچه خانواده 
بزرگ نيروهاى مســلح در تجديد ميثاق با 
آرمان هاى امام راحل (ره) و بيعت مجدد با 
واليت فقيه و مقام معظم رهبرى، از اقشار و 
آحاد ملت است واليت مدار و انقالبى كشور 
براى حضور گسترده و پرشور در آئين هاى 
اسالمى  انقالب  كبير  بنيانگذار  گراميداشت 

دعوت به عمل آورد.

دعوت از مردم براى حضور باشكوه در مراسم ارتحال

 تبيين انديشه امام عامل مصونيت ساز انقالب

رييس مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به اين كه نحوه تعطيلى مطبوعات و فيلتر 
رسانه ها بايد ضابطه مند شود، گفت: نبايد 
اجازه داد رســانه ها نيز به سادگى تعطيل 
شــوند، قبول داريم در ايــن زمينه نياز به 
ضابطه داريم و اگر الزم باشــد مجلس نيز 

پيگيرى خواهد كرد.
به گزارش ملت، على الريجانى در نشست 
مشــترك با مديران رسانه ها اظهار داشت: 
يكى از جلسات خوب براى من، برگزارى 
جلسه با رسانه ها است و احساس مى كنم 
بيش از اينها بايد مطالب شــما شنيده شود 
و از كارهاى رســانه هاى مستقل حمايت 

شود.
رئيس مجلس شــوراى اسالمى بيان كرد: 
الزم است رسانه ها رابطه تنظيم يافته ترى 
با مجلس شوراى اسالمى داشته باشند، كه 
ما نيز از اين موضوع اســتقبال مى كنيم و 
بــراى فراهم كردن ايــن امكان تالش مى 

كنيم.
وى تصريح كرد: مى توان با همكارى مركز 
پژوهش ها و رسانه ها مدلى را طراحى كرد 
و از حضور رســانه ها در كميسيون هاى 

مجلس استفاده كرد.
الريجانى ادامه داد: پيشنهاد ايجاد گروهى 
كارى براى مطبوعات كه متشكل از نماينده 
رســانه ها، نمايندگان مجلــس و معاون 
مطبوعاتى ارشاد است، قابل بررسى است 

تا اگر ايراد احتمالى دارد، برطرف گردد.
رئيس قوه مقننه كشورمان با اشاره به اينكه 
مجلــس دريچه ارتباط با رســانه ها را باز 
مى گــذارد، گفت: همكارى با رســانه ها 
براى مجلس شوراى اسالمى افتخار است. 
وى با اشــاره به تقاضــاى برخى مديران 
رســانه جهت ديدار با رئيس قوه قضائيه 
گفت: حتما توصيــه مى كنم تا رئيس قوه 
قضائيه با رســانه ها ديدار داشته باشد كه 
قطعاً اين جلسات مفيد خواهد بود و طى 
آن نظرات اهالى رسانه به صورت مستقيم 
به گوش مســئوالن مى رسد. الريجانى با 
تاكيد بر اينكــه نحوه تعطيلى مطبوعات و 
فيلتر شدن رسانه ها بايد ضابطه مند شود، 
گفت: همانطور كــه موضوع حبس زدايى 
از ســوى مجلس پيگيرى مى شود، نبايد 
اجازه داد رســانه ها نيز به سادگى تعطيل 
شــوند، قبول داريم در ايــن زمينه نياز به 

ضابطه داريم و اگر الزم باشــد مجلس نيز 
پيگيرى خواهد كرد. رئيس نهاد قانونگذارى 
كشور با اشــاره به تجديدنظر درخصوص 
هيات منصفه در اليحه گفت: گفته مى شود 
كه در ارتباط با رســانه ها دو اليحه در راه 
اســت، كه البته دولت اليحه هاى ديگرى را 
نيــز در راه دارد كه هنوز به دســت مجلس 
نرسيده است كه از جمله اين لوايح مى توان 
به اليحه خدمات كشــورى اشاره كرد. وى 
با بيان اينكه قانون مطبوعات ســال هاست 
كه وجود دارد، گفت: قانون ســازمان نظام 
رســانه ها نيز موضوع مطلوبى است كه مى 
توان به آن توجه داشــت. الريجانى با بيان 
اينكه رســانه ها يك صنف هســتند و مى 
توانند مســتقل باشند، تاكيد كرد: دولت اگر 
ســريع تر لوايح مربوطه را به مجلس ارائه 
كند، مى توانيم روى آنها بيشــتر كار كنيم. 
رئيس مجلس شوراى اسالمى ضمن تشكر 
از مطبوعات به دليل همكارى معقوالنه آنها 
با مجلس اظهار داشــت: رسانه ها با مجلس 
ارتباط معقوالنه اى داشته اند و من نقدهاى 
مطرح شده را مفيد مى دانم، زيرا رفتار رسانه 
ها در آگاهى بخشى براى مجلس مفيد است. 

وى با بيان اينكه از رسانه ها مى خواهم كه 
مردم را نســبت به قوانينى كه در مجلس با 
زبان خشك و حرفه اى وضع مى شود، آشنا 
كننــد، گفت: مردم بايــد بدانند چه قوانينى 
وجود دارد و اگر محدوديتى هســت آن را 
بشناسند. الريجانى تصريح كرد: براى مثال 
قانون رفع موانع توليد در مجلس شــوراى 
اسالمى وضع شده ولى سرمايه گذار از اين 
قانون مطلع نيســت كه در اين گونه مواقع 
نقش رسانه ها براى ايجاد ارتباط بين مردم 
و قوانين وضع شــده بسيار مهم است. وى 
با اشــاره به اينكه امروز در مجلس قانونى 
مرتبط با حاشــيه نشين ها وضع شده است، 
افزود: در مناطق حاشيه نشينى از آنجايى كه 
مســكن آنها قانونى نيست، از ارائه خدمات 
نيز محروم هســتند، در مجلس پيرامون اين 
موضوع مباحث فراوانى مطرح شــد كه در 
نهايت فرصت 3 ســاله اى به اين افراد براى 
رفع مشــكالت داده شــد و از طرف ديگر 
مناطق حاشيه نشين از خدماتى مانند آب و 
برق برخوردار مى شوند كه اين موضوعات 
بايد از طريق رســانه ها و با زبانى مردمى به 

اطالع برسد.

الريجانى در نشست با مديران رسانه ها
رسانه ها نبايد به سادگى تعطيل شوند

رئيس جمهور در ضيافت افطار كاركنان دولت
دولت آرزوهاى مردم را بدست آورد

 رييس جمهور در مراسم ضيافت افطار با خانواده دولت، ماه مبارك 
رمضان را ماه ميهمانى و بندگى خدا توصيف كرد و گفت: ماه رمضان 
براى تقويت صبر و استقامت ما است و استوارى در برابر ناماليمات 

و سختى ها انسان ساز و بسيار ارزشمند است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر رياست جمهورى، حسن روحانى 
با اشاره به ضرورت رعايت صبر و تدبير در همه عرصه هاى اجتماعى، 
اظهار داشت: انتخابات نيز يكى از آزمايش هاى خداوند براى جامعه 
ما اســت كه داراى ابعاد فراوان سياسى، اجتماعى و بين المللى است 

و ملت ما در اين آزمايش در برابر دنيا و جهانيان، بسيار سربلند شد.
روحانى افزود: پيروز حقيقى در اين انتخابات مهم، رقابتى و در شرايط 
خــاص كه در معرض جهانيان بود؛ ملت بزرگ ايران و رهبرى معظم 

انقالب بودند.
رييس جمهور با اشــاره به اينكه مردم در اين انتخابات با حضورشان 
آنچه در دل داشتند را بيان كردند، خاطرنشان كرد: ما در مسير رسالتى 
كه بر دوش گرفته ايم، صبر و اســتقامت خواهيم داشت و البته روزه 
دارى نيز تمرين صبر اســت كه به ما ياد مى دهد كه چگونه در برابر 

سختى ها، مقاومت كنيم.
وى با اشــاره به اينكه اعضاى دولت طى فعاليت چهارســاله دولت 
يازدهم بسيار تالش كرده و در برابر حمالت، مشكالت و ناماليمات 
صبــور بودند،  گفــت: تحمل تهمت و حرف ناروا خيلى ســخت و 
مشكل است، اما ماه رمضان به ما مى خواهد ياد بدهد كه اگر در برابر 

ناماليمات صبر و تحمل كنيم آن وقت خداوند اجر مى دهد.
روحانى با تقدير از تالش مســئولين دولت و خانواده آنها كه در اين 
مدت با اقدامات خود  آرزوهاى ديرين ملت را برآورده كردند، اظهار 
داشت: خودكفايى در گندم و صادرات آن و نيز خودكفايى در گازوييل 

و بزودى بنزين از آرزوهاى مردم بود كه در اين دولت برآورده شد.
رييس جمهور دستيابى به رشد اقتصادى 8 درصدى، تورم تك رقمى، 
تجــارت آزاد بــا دنيا و توليد و صادرات نفــت را از ديگر آرزوهاى 
محقق شده توسط دولت دانست و گفت: صادرات نفت و ميعانات در 
فروردين و ارديبهشت امسال تقريبا 2 ميليون و 500 هزار بشكه بوده 
است.روحانى ادامه داد: ما بازار خود را بدست آورديم و حق ملت را 

بازستانديم و اين آرزوى مردم بود.
رييــس جمهور با تقدير از تالش ها و فداكارى هاى خانواده اعضاى 
دولت از معاون اول رييس جمهور به خاطر خدمات ارزنده و فداكارى 
كه در عرصه انتخابات براى ملت و آينده كشور انجام داد تجليل كرد.
پيش از ســخنان رييس جمهور، جهانگيرى معاون اول رييس جمهور 
در سخنانى با تبريك موفقيت روحانى در انتخابات دوازدهمين دوره 
رياســت جمهورى، گفت: ملت ايران در اين انتخابات كارى تاريخى 

و ارزنده كرد.
معاون اول رييس جمهورى با اشاره به اينكه هنوز برخى صحنه هاى 
انتخابات آشكار نشده و همه برنامه ها گفته نشده است، اظهار داشت: 
امروز دولت اصرار دارد تا بســرعت در فضاى بعد از انتخابات قرار 

گرفته و به سمت كار، پيشرفت و توسعه كشور گام بردارد.
جهانگيرى با بيان اينكه برخى در دوران انتخابات به دنبال پاك كردن 
صورت مسائل اتفاق افتاده در كشور بودند،  خاطرنشان كرد: روحانى 
در ايام انتخابات به نحو مطلوب و آنطور كه شايســته ملت ايران بود 
درخشيدند و توانســت صحنه حال و آينده كشور را به درستى براى 

مردم ترسيم كنند.
معــاون اول رييس جمهور با بيان اينكه مردم در انتخابات نســبت به 
آينده خود واكنش نشــان دادند و بــا راى خود اعالم كردند آينده بى 
ثبات و مبهم نمى خواهند، گفت: دكتر روحانى در فضاى ناجوانمردانه 
اى كه ايجاد شــده بود، توانست اعتماد بزرگى از ملت ايران دريافت 

كند و البته اين مسئوليتى سنگين بر دوش ما گذاشته است.

افزايش اختالفات قطر با عربستان
آتش اختالفات ميان دوحه و ديگر كشورهاى عربى حاشيه خليج 
فارس باز هم تندتر شد و اين بار انتشار فايلى صوتى از امير سابق قطر 

دليل آن است.
به گزارش فارس، در حالى كه بحران روابط ميان قطر و عربســتان و 
برخى ديگر از كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس به دليل اظهارات 
«تميم بن حمد» امير قطر روز به روز در حال بدتر شــدن است، فاش 
شــدن يك فايل صوتى از «حمد بن خليفه» امير سابق اين كشور در 

هفته گذشته آتش اين اختالفات را تندتر كرده است.
بر اســاس گــزارش وبــگاه «آى 24»، اين فايل صوتــى مربوط به 
گفت وگوى ميان حمد بن خليفه پدر امير فعلى و «حمد بن جاســم» 
نخست وزير وقت قطر است و رسانه هاى عربستانى در واكنش به اين 
فايل صوتى اعالم كرده اند سخنان مذكور نيت هاى پنهان قطر و اسرار 

سياست خارجى آن را نشان مى دهد.
حمد بن خليفه در بخشــى از سخنانش مى گويد: ما با تمام معارضان 
رابطه داريم، ما كشورى هستيم كه بيش از همه موجب خشم عربستان 
شده ايم، اگر آمريكايى ها در عراق موفق شوند گام دوم عليه عربستان 
خواهد بود. حمد در اين فايــل تاكيد مى كند دوحه از گروه هايى كه 
عربستان آنها را «شورشى» مى داند حمايت مى كند زيرا اين در راستاى 
منافع قطر اســت؛ كارشناسان مى گويند وى در صدد آماده سازى يك 

توطئه عليه عربستان و ديگر كشورهاى منطقه است.
بر اساس اين گزارش، امير قطر در ادامه به حمايت مالى از رسانه هاى 
گروه هاى معارض اعتراف مى كند و مى گويد: ما همان طرفى هســتيم 
كه شــبكه «الحوار» را در لندن به وجود آورديم، ما شــبكه «الجديد» 
در لبنان را تغذيه مالى مى كنيم و بســيارى از اهالى رسانه مى دانند كه 

خبرنگاران شبكه هاى المنار و الجديد در قطر آموزش ديده اند.
روزنامه هاى قطر به هجمه رســانه هاى سعودى و اماراتى عليه تميم 
بن حمد واكنش نشان دادند و هم اكنون جنگ رسانه اى شديدى ميان 

عربستان و قطر در جريان است.

يادگار امام در جمع اعضاى جمعيت جوانان هالل احمر:

در يك جامعه بدوى بوعلى سينا پيدا نمى شود
بايد تعقل را در جامعه باال ببريم
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انتخاب رشته اجبارى نيست
 انتخــاب رشــته دانــش آموزان براســاس 
بررسى هاى مشــاوره اى و نمره هايى كه كسب 

مى كنند در مدارس انجام خواهد شد.
به گزارش ايســنا، مديركل امور تربيتى وزارت 
آموزش و پرورش گفت: براى انتخاب رشــته، 

امســال ظرفيت ها را مالك قرار داده ايم و همه ادارات آمــوزش و پرورش بايد حداكثر 
ظرفيت را براى پذيرش دانش آموزان رعايت كنند.

وى افزود: امسال اولويت ها را براساس توانايى، استعداد و رغبت دانش آموزان امتيازبندى 
كرده ايم و مالك نهايى، انتخاب رشــته و ثبت نام در مدرسه است و به عملكرد تحصيلى 

دانش آموزان مربوط مى شود.

بخشنامه اى مبنى بر تضعيف فعاليت هاى قرآنى 
پيدا نخواهيد كرد

 قطعا هيچ بخش نامه، صورت جلســه، نامه و ... در آموزش و پرورش پيدا 
نخواهيد كرد كه مبتنى بر سند 2030 يا تضعيف كننده فعاليت هاى قرآن، عترت 
و نماز باشــد.به گزارش ايســنا، معاون قرآن و عترت اداره كل قرآن، عترت و 
نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: هيچ نگرانى در اين زمينه وجود ندارد و 

فعاليت هاى قرآن، عترت و نماز بيش از پيش پررنگ تر خواهد شد. 
ميكائيل باقرى ادامه داد: با توجه به اينكه چشم انداز سند تحول بنيادين تحقق 
حيات طيبه است هيچ شكى نداريم كه راه نيل به حيات طيبه استفاده مطلوب 

از فرصت هاى موجود در فضاى قرآن و عترت و نماز است.

اجراى 27 برنامه در راستاى 
سياست هاى كلى خانواده

 مديركل دفتر ســالمت جمعيــت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت از اجراى 27 برنامه در 

راستاى سياست هاى كلى خانواده خبر داد.
به گزارش ايســنا، محمداســماعيل مطلق گفت: 

نهادينه سازى سبك زندگى ســالم در جوانان برنامه ديگرى است كه در اين راستا انجام 
مى شود. برگزارى كميته ارتقاى سالمت جوانان، برگزارى هفته سالمت جوان، برگزارى 
مسابقه عكاســى با رويكرد ترويج شيوه زندگى ســالم در جامعه، برگزارى كارگاه هاى 
ارتباطات اجتماعى و كمپين هاى ســفيران سالمت به صورت ماهانه بخشى از اين برنامه 

خواهد بود.

نيش و نوش

همشهرى: زنجانى در اختيار وزارت اطالعات قرار گرفت
 خدا به دادش برسه!!

همدان پيام: انتخابات شوراى شهر هنوز تاييد نشده است
 اينجور كه بوش مى اد يه بار ديگه مى خوايم بريم صف راى دادن!!

همشهرى: خودروى داخلى در حسرت ستاره كيفيت
 آخه چقدر پرايدمون تو حسرت باشه!!

مهر: سند 2030 موجب غفلت مسئولين از سند تحول بنيادين شد
 اينم از بدى هاى اين سند!!

شرق: قوه قضائيه خويشتن دارى كرده است
 پس يه اليك پيش ما داره!!

خبرآنالين: ربيعى: برطرف كردن فقر مطلق را تا پايان دولت دوازهم 
پيگيرى مى كنيم

 آقا از اين وعده هاى دست نيافتنى ندين!!
همدان پيام: همدان رها شده در بى نظارتى بانكى

 نــه اينكه جاهاى ديگه كه نظارت داريم خيلى كارا درســت 
انجام مى شه!!

اعتماد: داستان شعله هايي كه به خانه ها رسيدند
 ديگه مگه داستانى هم مونده اون خونه نابود شد و رفت!

سالمت نيوز: رشد بينايى تا ميانسالى ادامه دارد
 ديدى نبايد تا دم پيرى نااميد باشى!!

فارس: اطالعيه جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى: دستگاه قضايى 
با تخلفات و جرائم گسترده انتخاباتى برخورد كند

 انتخابات ديگه تموم شد!!
شرق: تهران و طلبكارانش

  بدون شرح!!
همدان پيام: نكند قطارهايمان هم كنار هواپيماهايمان پهلو بگيرند

  بعيد نيست!!
تسنيم: سيگار 30 سال عمر را كم مى كند

 حاال هى بكش!!
شرق: ارزش يك «اليك» چقدر است؟

  اينجور كه معلومه به ارزش خون آدمى!!

14خرداد و باز هم يادى از امام خمينى (ره)
 سيد روح اهللا مصطفوى ملقب به امام خمينى رهبر انقالب اسالمى 
و بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران بودند كه در 14 خرداد سال 1368 

رحلت نمودند.
امام خمينى در روز بيستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 
30 شهريـور 1281 هجرى شمسى  در شهرستان خمين از توابع استان 
مركزى ايران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد پـاى بـر اين 

دنيا گذاشت.
 مرورى كوتاه بر وقايع زندگى امام خمينى(ره)

امام خمينى (ره) پس از درگذشــت حضرت آيــت ا... بروجردى به 
مخالفت با سياســت هاى طاغوت برخاست و در قيام 15 خرداد 1342 
دستگير و روانه تهران و زندانى شد، پس از مدتى آزاد و به شهر مقدس 

قم مراجعت نمود. 
در قضيه تصويب كاپيتوالسيون (مصونيت مجرمين آمريكائى در ايران) 
با سخنرانى مهم و آتشين در مسجد اعظم قم دستگير و به تركيه و سپس 

به عراق تبعيد گرديد.
امام خمينى (ره) در سال هاى اقامت در عراق همچنان رهبرى مبارزه با 
رژيم پهلوى را به عهده داشته و در سال 1357 با هماهنگى رژيم پهلوى 
به رژيم بعث عراق، ايشان ناگزير از خروج از عراق شده و با عزيمت به 

پاريس مبارزه و انقالب ،امام را وارد مرحله اساسى نمود.
با اقامت امام خمينى (ره) در پاريس و انعكاس سخنان و نقطه نظرات 
ايشان در رسانه هاى غربى رژيم پهلوى در ضعف و انزوا قرار گرفته و 
با رهبرى هوشمندانه و دقيق ايشان انقالب اسالمى مردم ايران با خروج 

شاه و خانواده سلطنتى از ايران به روزهاى اوج خود نزديك گرديد.
 امام خمينى در سن 87 سالگى به ملكوت اعى پيوست

بــا مراجعت رهبر فقيد ايران در 12 بهمــن 1357 و هدايت انقالب از 
نزديك، صبح پيروزى در 22 بهمن ماه 1357 دميد و مردم ايران شاهد 

پيروزى را در آغوش گرفته بود.
با انحالل رژيم سلطنتى و پايان حكومت 57 ساله و ستمكارانه پهلوى، 
امام خمينى (ره) جمهورى اسالمى ايران را با آراى قاطع مردم بنيان نهاد. 
از 22 بهمن 1357 تا 14 خــرداد 1368 حضرت امام همچنان رهبرى 
انقالب را به دوش كشــيده و انقالب و كشور را در حوادث خطرناكى 
و توطئه هاى گوناگون و جنگ 8 ســاله تحميلى عراق و تحريم ها به 

سالمت و به خوبى رهبرى نمودند.
 رحلت امام خمينى (ره)

امام خمينى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را كه مـى بايــست ابـالغ كنـد 
، گفته بـود و در عمـل نيز تـمام هستيـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها 
بـــكار گرفته بـود. اينك در آستـانه نيمه خـرداد سـال 1368 خـود را 
آماده مالقات عزيزى مى كرد كه تمام عمرش را براى جلب رضاى او 
صرف كرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او ، در مـقابل هيچ قدرتى خـم 

نشده، و چشـمانش جز براى او گريه نكرده بـود.
ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سيزدهـم خـرداد ماه سـال 1368
لحظه وصال بـود. قــلبـى از كار ايستـاد كه ميليـونها قلــب را بـه نور 
خدا و معنـويت احـيا كرده بـــود. بــه وسيله دوربين مخفـى اى كه 
تـوسط دوستان امــام در بيمارستان نصب شده بـود روزهاى بيمارى و 
جريان عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است. وقتى كه گوشه هايـى 
از حاالت معنوى و آرامـش امام در ايـن ايـام از تلويزيون پخـش شـد 
غوغايى در دلها بر افكند كه وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممكـن 

نيست. لبها دائمـا به ذكـر خـدا در حـركت بود.
در آخرين شــب زندگى و در حالى كه چند عمل جراحى ســخت و 
طوالنى درسن 87 سالگى تحمل كرده بود و در حاليكه چنديـــن سرم 
به دستهاى مباركـش وصل بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تالوت 

مـى كرد. 
در ساعات آخر، طمانينه و آرامشى ملكـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت 
بـه وحـدانيت خـدا و رسالت پيـامبـر اكرم (ص) را زمـزمه مـى كـرد 
و بـا چنيـن حــالتى بـــود كه روحـش به ملكـوت اعلى پرواز كرد. 
وقتى كه خبر رحلت امــام منتشر شـد ، گـويـى زلزله اى عظيـم رخ 
داده است ، بغضها تـركيـد و سرتاسر ايران و همـه كانـونهايـى كـه در 
جـهان بـا نام و پيام امام خمينـى آشـنا بـودنـد يــكپارچه گـريستند و 
بـر سر و سينه زدنـد. هيچ قلـم و بيـانـى قـادر نيست ابعاد حـادثه را 
و امواج احساسات غير قابل كنترل مردم را در آن روزها تـوصيف كند.

مناسبت

 سفره هاى افطار پهن مى شود، رديفى 
از انواع و اقســام خوراك هاى رنگين به 
سفره  گرداگرد  مهمانان  مى آيد،  چشــم 
نشســته اند با آنكه صداى ربنا به گوش 
مى رســد، اما جاى چيزى وصف نشدنى 

خالى است.
گويــا خبرى از لحظــات آرامش بخش 
افطارهاى گذشــته نيســت و نمى توان 
بــوى مهمانى خدا را حــس كرد، چون 
در البه الى ضيافت مجلل و خوراك هاى 
رنگين حال و هواى رمضان ســفرهاى 
افطارى باشكوه اين روزها در همسايگى 
نيازمندانى برگزار مى شود كه براى تامين 
روبه رو  مشكل  با  افطارشــان  و  سحرى 
ارزش هاى  كه  اينجاســت  نكته  هستند. 
جامعه به قدرى دستخوش تغيير شده كه 
عده اى با پهن كردن سفره هاى افطار، نيت 
خير خود را دچار حواشــى مى كنند يا 
حتى برخى از افراد ماه مبارك رمضان را 
دستاويزى براى رسيدن به نيت هاى دنيوى 

قرار مى دهند.
اين درحالى اســت كه ماه مهمانى خدا 
دقيقا نقطه مقابل دنياگرايى، اســراف و 

بى خبرى از نيازمندان است.
 فرهنگ ناخوشايند تجمل گرايى و 

اسراف در سفره هاى رمضان
ســبقت گرفتن در دادن طعام و افطارى به 
روزه داران از ســوى بزرگان دين با خرما 
و نان و غذاى ســاده تاكيد شــده و دستور 
به تكريم فقرا و نيازمندان شــده اســت نه 
پهن كردن ســفره هاى رنگين و پر هزينه و 
اسراف كردن و آنهم براى اشخاص و افراد 
بى نياز و ثروتمند و صاحب مقام و منزلت.

 افطارى باالى 2 ميليون تومان !
مدير يكى از سفره خانه هاى همدان با بيان 
اينكه بايد هر چــه زودتر براى رزرو زمان 
افطارى اقدام كنيم مى افزايد: تقريبا از چند 
روز قبل ماه رمضان اين ســفره خانه رزرو 

مى شود.
مرادى خاطر نشــان مى كند: قيمت سفره 
افطارى براســاس نوع غذا و تعداد نفرات 
متفاوت اســت ولى يك سرويس چاى 12 
هزار تومان اســت كه شامل زولبيا و باميه، 

خرما و چاى نبات است.
به گفته وى هزينه پنير و سبزى و نوع غذا بر 
اساس منوى انتخابى فرق مى كند. وى ادامه 
داد: قيمت كوبيده 14 هزار و 500 تومان و 

جوجه 16 هزار تومان است.
مدير تاالر ديگرى نيز با شعار اينكه سبزى و 
پنير را صلواتى مى دهيم بيان مى كند: قيمت 
جوجه 15 هزار تومــان، كوبيده 15 هزار ، 
كباب بختيارى 18 هزار و 500 تومان است.
وى همچنين عنوان مى كند: همچنين شله 
مشهدى هم در منوى افطارى وجود داردكه 
براساس نرخ مصوب كيلويى 8 هزار تومان 

است.
تاالرها عالوه بر قيمــت غذاى ثابت خود 
قيمــت ديگرى را بــراى هزينــه تاالر و 
مخلفــات در نظــر مى گيرنــد و حال اگر 

بخواهيم متوسط هر افطارى را حساب كنيم 
به گفته دست اندر كار يك تاالر، هزينه هر 
نفر به طور ميانگين 18 هزار تومان مى شود.

حال تصور كنيــم اگر در هر مهانى حداقل 
100 نفر حضور داشته باشند يك ميليون و 
800 هزار تومان بدون هزينه هاى حاشيه اى، 
حداقل هزينه هر افطارى خواهد شد و اگر 
اين مهمانى در تمام ماه مبارك رمضان برپا 
شوند كه در آن صورت حداقل 50 ميليون 
تومان تنها در يك مكان، هزينه خواهد شد.

اگر اين رقم را به كل رستوران ها اختصاص 
دهيم مبالغ هنگفتى به دست مى آيد كه مى 
توان درد بســيارى از نيازمندان را با آن دوا 

كرد.
در واقع پهن كردن سفره هاى رنگين افطار و 
ريخت و پاش هاى ميليونى در رستوران ها و 
اماكن تفريحى نشان دهنده درك كردن افراد 

نيازمند جامعه نيست.
به راستى به اسم افطارى و به نيت هايى مانند 
تفاخر، جلب دوســتى افراد در سمت  هاى 
مختلف، نيات و اغراض سياســى، مطرح 
كردن خــود در جامعه و كســب رضايت 
عــده اى خاص آيا مى توان بــه آرمان ها و 

اهداف واقعى اين ماه مبارك رسيد؟
 از مال خودم اين ســفره را پهن 

كرده ام!
از شــخصى كه هر ساله ســفره افطارى پر 
زرق و برقخود را براى متمكنين شهر پهن 
مى كند دليل اين همه هزينه در سفره رمضان 

را مى پرسم.
وى مى گويد: شما نبايد براى اطعام مؤمنان 
و روزه داران مــرا مورد بازخواســت قرار 
دهيــد؛ چــون از مال خودم اين ســفره را 
پهن كرده ام و دوســت دارم به روزه داران 
در همين يك شــبى كه ميهمان من هستند، 
خوش بگذرد و نمى توان اين نوع پذيرايى 
را مصداق اســراف دانست؛ زيرا همه چيز 

مورد استفاده قرار مى گيرد.
  ميهمانى افطار بزرگترهاى فاميل

حاج محمود ســاالرى يكى از شهروندان 
ريش سفيد است كه در مورد آداب و رسوم 

مردم اين شــهر در ماه رمضــان مى گويد: 
معموال در ماه مبارك رمضان در اين شــهر 
هر كس به تناسب توان خود سفره افطارى 
را براى ميهمانان و اقوام خوئد پهن مى كند.

ســاالرى با اشاره به اينكه جوانان احترام به 
بزرگترها را بــه ويژه در ماه مبارك رمضان 
بيــش از پيــش رعايت مى كننــد تصريح 
مى كند: پدربزرگ ها و مادربزرگ هاى فاميل 

هميشه باالنشين سفره هاى افطار هستند،
وى با اشــاره به اينكه سنت حسنه افطارى 
دادن در گذشته بسيار زيباتر بود مى افزايد: 
در زمــان افطــار همه همســايگان جمع 
مى شدند و در وسط حياط سفره اى پهن مى 
شــد و هر كدام كاسه اى از آش و سوپ و 
غذاهاى مقوى سنتى را مى آوردند و بدون 
اغراق مى توان گفت هر كسى كه نيازمند بود 

از آن جا دست خالى نمى رفت.
  رنگ باختن سادگى در سفره هاى 

افطار
خانمى فرهنگى هم بيان مى كند: متأسفانه 
در سال هاى اخير شاهد رنگ باختن سادگى 
در سفره هاى افطار بوده ايم و رقابت، تفاخر 

و ريا وارد سفره هاى افطار شده است.
شاكرى با اشاره به اينكه مطمئناً پهن كردن 
ســفره افطــار و دادن افطــارى در اين ماه 
مى تواند ازجمله اعمالى باشــد كه انســان 
را بــه تقرب الهــى برســاند مى افزايد: اما 
تجمل گرايى كه ايــن روزها در بين برخى 
از مردم رواج پيداكرده اســت هيچ شباهتى 
به آنچه در احاديث در مورد افطارى است 
نــدارد و تنها باعث از بيــن رفتن فرهنگ 

سادگى افطار مى شود.
وى تاكيــد مى كند: به  راســتى مى شــود 
به جاى پهن كردن سفره هاى رنگين و دادن 
هزينه هاى گزاف براى افطــارى، دردها و 
گره هاى زيادى را از مشكالت نيازمندان در 
اين مــاه باز كرد و اين مهــم نياز به توجه 
همه مــردم و مســئوالن دارد، همان كارى 
كه اين روزها ســفره هايى ساده كه با چند 
عدد خرما، نان، سبزى و يك استكان چاى 
پهن مى شوند و بدون هيچ ريا و جلوه گرى 

روزه داران بســيارى را بــه دور خود جمع 
مى كنند.

 افطارهايى كه اشكال شرعى دارد
و  روحانى  موســوى،  االســالم  حجــت 
كارشــناس اجتماعى هــم در اين باره مى 
گويد: در كشــور و شهر خودمان متاسفانه 
شاهد هستيم كه در ماه رمضان چه اسراف 
هايى به اســم مهمانى خدا مى شود و اكثرا 
هم انتظار دارند كه در اين مراســم شركت 
كنيد ولى من آن را نقد مى كنم چون واقعا 

بايد به فكر مستمندان بود.
وى بيان مى كند: بايد بدانيم فلســفه روزه 
چيســت؟ هدف تعالى روح آدم هاست و 
اينكه حال گرســنگان و تشــنگان را درك 
كنيم. الزم است همه مسلمانان در اين زمينه 
دست يارى به ســوى همكيشان خودشان 
دراز كننــد و آنان را از مشــكالت رهايى 

دهند.
وى با اشــاره به تصريح قرآن كريم در اين 
باره مى افزايد: اسراف يكى از مفاهيم مذموم 
و ناپســندى است كه بيشتر از 20 مرتبه در 
آيه هايى از ســوره هاى مختلف قرآن كريم 
با شــكلها و معانى گوناگون، زياده روى و 
تجــاوز از حد اعتدال به آن اشــاره كرده و 
بر پرهيز از آن تأكيد شده و عاقبت اسراف 

كنندگان را نشان داده است.
اينكه پيامبر(ص) فرموده اند، افطار دهيد ولو 
با يك خرما، نشــان دهنده اهميت سادگى 
اطعــام روزه داران و پرهيز دادن جامعه از 

اسراف و تبذير است.
 حرف آخر...

به عقيده كارشناسان اگر جلوى روند چشم 
و هم چشــمى بويژه آن هم از نوع دولتى 
اش گرفته نشود، اين فخرفروشى پرهزينه، 
سال به سال فشار بيشترى به بودجه كشور 

تحميل مى كند.
وظيفه ما اين اســت كه در اين ماه عزيز و 
مبارك، ســاده زيستى و ســفره هاى ساده 
را تبليغ كنيم چرا كه فلســفه روزه، فاصله 
گرفتن از آلودگى دنيا و دورى از تشريفات 

است.

حوادث

وحيد سهرابى، از عكاسان رسانه اى دار 
فانى را وداع گفت

وحيد ســهرابى، از عكاســان قديمى همدان پيام روز چهارشنبه 10
خرداد در يك حادثه ناگهانى در همدان از دنيا رفت.

مرحوم ســهرابى در ســال هاى 89 و  90 در روزنامه همدان پيام و 
از ســال 90  تا 92 به مدت دو ســال در خبرگزارى دانشجويان ايران 
فعاليت كرد. اين عكاس تجربى در سال 89 برنده جايزه تصوير سال 
در بخش جوان شــد. وحيد ســهرابى متولد 8 ارديبهشت 1368 در 
همدان بود. پيكر اين مرحوم روز گذشــته پس از تشيع در شهرستان 
بهار راهى خانه ابدى شد. روزنامه همدان پيام ، اين ضايعه غم انگيز را 

به خانواده اين مرحوم و جامعه رسانه اى تسليت مى گويد.

به زودى حدود 200 نخبه 
در دانشگاه آزاد جذب مى شوند
 برنامه داريم به زودى حــدود 100 تا 200 نخبه را در 
دانشگاه آزاد جذب كنيم. اين نخبگان ابتدا از دانشگاه آزاد 

و در مراحل بعدى از خارج از دانشگاه جذب مى شوند.
سرپرست دانشگاه آزاد در گفتگو با مهر گفت: در دانشگاه 

آزاد ابتدا از نخبگان اين دانشگاه و در مراحل بعدى از نخبگان خارج از دانشگاه برنامه 
جذب نخبگان دنبال خواهد شد.على محمد نوريان افزود: طبق برنامه ريزى هاى صورت 

گرفته به زودى قرار است بين 100 تا 200 نخبه براساس نياز دانشگاه جذب شوند.
سرپرســت دانشــگاه آزاد تاكيد كرد: برنامه هاى اين دانشــگاه براساس سياست ها و 
اســتراتژى هاى كلى كه در هيات موسس و هيات امنا تعيين شده و به ويژه با رهنمود 
هاى مقام معظم رهبرى پيگيرى مى شــود.نوريان اظهار داشــت: درصدد چابكسازى 

سيستم دانشگاه آزاد هستيم تا در حوزه رشد كيفى نيز به دستاوردهاى خوبى برسيم.

بهداشتنكتهدانشگاه
مبتاليان به "كبد چرب" از همين لحظه 
سيگار را ترك كنند
 بيماران بــا كبد چرب بدانند براى اينكه در آينده دچار 
بيمارى قلبى و عروقى و ســكته هاى مغزى و قلبى نشوند، 
بايد همين امروز اقدام كنند و سيگار خود را هر چه زودتر 
خاموش كنند؛ چراكه خطرات ناشــى از مصرف دخانيات 

عالوه بر كبد و قلب و عروق، افراد را در معرض ابتال به انواع سرطان ها قرار مى دهد.
سيدمويد علويان گفت وگو با ايســنا، به عالئم و نشانه هاى بيمارى كبد چرب اشاره و 
اظهــار كرد: اوال بايد توجه كرد كه در اكثر موارد در بيمارى كبد چرب عالمت خاصى 
وجود نــدارد و اين بيمارى به دنبال انجام آزمايش هاى دوره اى و اختالل در آنزيم هاى 
كبد مشخص مى شود و يا اينكه در زمان انجام سونوگرافى شكم براى علل ديگر، وجود 
كبد چرب تشــخيص داده مى شود. البته اختالالت آنزيمى در كبد چرب معموال خفيف 

بوده و در اكثر موارد موجب افزايش مختصر در آنزيم هاى كبدى مى شود. 

رشد بينايى تا ميانسالى ادامه دارد
 نتايج مطالعات جديد نشان داده است رشد بينايى تا 40

سالگى ادامه دارد.
به گزارش سالمت نيوز، محققان تاكنون  بر اين باور بودند 
كه مركز پــردازش بصرى مغز در چند ســال اول زندگى 
متوقف مى شود، اما مطالعات جديد اين تصور را به چالش 

كشيده و نشان داده رشد بينايى تا ميانسالى ادامه دارد.محققان دريافتند چشم انسان بيشتر 
از آنچه قبال تصور مى شــد، رشد مى كند و اين مطالعه براى اصالح اين عارضه (تنبلى 
چشــم) در بزرگسالى موثر اســت.تاكنون، اين ديدگاه كه آستانه بلوغ قشر بينايى اوليه 
در چند ســال اول زندگى به پايان مى رســد، پذيرفته شده بود. اين باور سنتى بر اساس 
مطالعات آناتوميك عملكرد سيناپس بود و همچنين ارتباط بين درون قشر مغز، بين قشر 
مغز و مناطق ديگر مغز.با اين حال، محققان پيش از اين دريافته بودند برخى از پروتئين ها 

در قشر بينايى فراتر از سال هاى اوليه زندگى رشد مى كنند.

از سفره هاى 2 ميليونى تا فخر فروشى و ريا كارى

افطارى هايى كه بوى ريا مى دهد

انتقال خون همدان آماده پذيرش
 اهدا كنندگان در ماه رمضان است

 اين مركز در ماه مبارك رمضان هر شب از زمان افطار تا ساعت 
24 آماده پذيرش اهدا كنندگان است.

مديركل انتقال خون استان همدان گفت: فعاليت همكاران اين مركز 
در ايام مبارك ماه رمضان در نوبت عصر حذف شده و شيفت شب 

داير شده است.
به گزارش ايرنا افشــين محمدى در گفــت و گو با ايرنا بيان 
كرد: در شــب هاى قدر ســاعت فعاليت مركــز انتقال خون 
همدان افزايش و ســاعات بيشــترى به پذيرش شــهروندان 

يابد. مى  اختصاص 
اهداى  براى  ســاعت  بهترين  همدان  خون  انتقــال  مديركل 
خون را زمان افطار دانســت و به روزه داران توصيه كرد: 
پس از اهــداى خون، مايعات مصرف كنند و از اســتعمال 
ســيگار به ويژه در 2 تا سه ســاعت نخست پس از اهداى 

كنند. پرهيز  خون 
محمدى افزود: با توجــه به دائم بودن نياز به مصرف خون، پائين 
بودن عمر پالكت ها و قابــل نگهدارى و ذخيره نبودن پالكت ها 
از اهــدا كنندگان انتظار مى رود در ماه مبارك رمضان اهداى خون 

را فراموش نكنند.

گسترش اعتياد 
بين كودكان 
حاشيه نشين

 هر جا حاشيه نشــينى گسترش پيدا 
كند به همــان اندازه اعتياد در كودكان و 

نوجوانان نيز گسترش پيدا مى كند، زيرا 
اين اقشار جامعه در معرض آسيب هاى 

اجتماعى بااليى قرار دارند.
سازمان  رئيس مركز توسعه پيشــگيرى 
و  كــودكان  گفت:  كشــور  بهزيســتى 
نوجوانــان كه ســوءمصرف مواد مخدر 
دارنــد را به داليلى نمى توان در مراكزى 
كه بزرگســاالن حضور دارند، نگهدارى 

كرد و آنها نمى تواننــد در مراكز اقامتى 
حضور داشته باشــند. به همين دليل ما 
مدل اقامتى مراكز درمان و بازتوانى سوء 
مصرف مواد مخدر كودكان و نوجوانان 
را براى اولين بــار در زاهدان راه اندازى 
كرديم و اكنون 2 سال از آغاز اين طرح 

مى گذرد.
سازمان  رئيس مركز توسعه پيشــگيرى 

بهزيســتى با بيان ايــن مطلب گفت: در 
اين اقامت گاه ها بعد از درمان، سم زدايى 
و روانشناســى، بازتوانــى را به كودكان 
و نوجوانان آمــوزش مى دهيم و پس از 
اين مراحل كــودكان را به خانواده ها باز 
مى گردانيم و اگر كودكان به هر شــكلى 
سرپرســت مشخصى نداشــته باشند به 

مراكز نگهدارى فرستاده مى شوند.

مجيد رضازاده، با اشــاره به ديگر مراكز 
درمان، بهبود و بازتوانى ســوء مصرف 
نوجوانان كه در دســت تاســيس است، 
گفت: مراكز بهبــود و بازتوانى با توجه 
به الگوى زاهدان در اســتان هاى البرز، 
خراسان شمالى و تهران تاسيس خواهد 
شــد تا از اين طريق بتوانيم به كودكان 
و نوجوانان معتاد خدمــات ارائه دهيم. 

آمــار شــهرهايى كه در آن كــودكان و 
نوجوانان معتاد هستند در دست نيست، 
اما بايد به اين نكته اشاره كنيم كه هر جا 
حاشيه نشينى گسترش پيدا كند به همان 
انــدازه اعتياد در كودكان و نوجوانان نيز 
گســترش پيدا مى كند، زيرا اين اقشــار 
جامعه در معرض آســيب هاى اجتماعى 

بااليى قرار دارند.
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اجرايى شدن رجيسترى موبايل از اول تيرماه 
 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرايى شــدن طرح رجيســترى 

تلفن هاى همراه از پايان خردادماه خبر داد. 
يــداهللا صادقى ضمن تاكيد بر اهميت اجراى اين طرح در كاهش قاچاق موبايل، اظهار 
كرد: اجراى طرح رجيسترى تلفن همراه داراى دو بخش است كه يكى از اين بخش ها 

به قواعد تجارى و ديگرى به زيرساخت هاى فنى مربوط مى شود.
بــه گزارش اقتصــاد آنالين، وى ادامــه داد: در حوزه قوانين و قواعــد تجارى ما در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتى را در دســتور كار قرار داده ايم، اما در بخش 

زيرساخت هاى فنى موضوع در اختيار وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات قرار دارد تا 
با استفاده از دستگاه هاى خاص شرايطى ايجاد شود كه امكان رجيسترى تمام تلفن هاى 
همراه وجود داشــته باشد و در عين حال در موارد مبادله تلفن همراه و خريد و فروش 

آن، فرد با مشكلى مواجه نشود.
صادقى با تاكيد بر اين كه در اجراى اين طرح دچار نشــدن مردم به مشــكل از اهميت 
ويژه اى برخوردار است، گفت: برهمين اساس طى ماه هاى گذشته وزارت ارتباطات با 

جذب پيمانكاران مختلف در حال انجام اين بخش است.
معاون امور اقتصادى و بازرگانى وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطالعاتى 
كه از ســوى ســتاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال به دست ما رسيده، ظاهرا امور مربوط 

به اين بخش در حال انجام اســت و به احتمال زياد تا پايان خردادماه اين طرح اجرايى 
مى شود.عالوه بر رجيسترى تلفن همراه، سامانه اى نيز به تازگى طراحى شده و طبق آيين 
نامه هاى مدون واردكنندگان تلفن همراه ملزم شده اند از پايان ارديبهشت ماه سال جارى 

كاالى خود را با ثبت شناسه خاص وارد كنند.
پيش از اين سخنگوى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز در آخرين روزهاى سال 
گذشته از اجرايى شدن طرح رجيسترى تلفن هاى همراه تا تير ماه 1396 خبر داده بود، 
محمــود واعظى-وزير ارتباطات-هم در آخرين اظهار نظرهاى خود در اين زمينه گفته 
بود: با وزارت صنايع و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هماهنگ كرديم و اميدواريم اين 

فرآيند تا تير ماه اجرايى شود.

شفاف سازي پرونده مالى مديريت شهرى 
در دستور كار است

 رئيس كميســيون برنامه و بودجه، حقوقى و امور ادارى شوراى 
اسالمى شهر همدان گفت: حسابرسى شهردارى، حافظ منافع تمامى 
مردم شهر است و به عنوان نمايندگان مردم در شوراى شهر به دنبال 

شفاف سازي پرونده مالى مديريت شهرى هستيم.
به گزارش فارس، حســين قراباغى در كميســيون برنامه و بودجه، 
حقوقى و امور ادارى شوراى شهر با محوريت «حسابرسى سال 94»، 
اظهار كرد: يك ســال مالى فعاليت گسترده يك مجموعه است كه به 
صورت مســتمر انجام مى شــود؛ البته در مباحث مالى و حسابرسى 
اگر نتيجه، اظهار نظر مشــروط يا مطلوب حســابرس باشد كه براى 
مجموعــه قابل قبول خواهــد بود، اما در صورت عــدم اظهار نظر 

حسابرس، نبود شفافيت مالى براى مجموعه را به دنبال دارد.
وى بــا تأكيد بــر ارائه شــرح وظايف حسابرســى بــراى مطالبه 
خواسته هاى شــهروندان، گفت: براى سال مالى 95 بايد طبق شرح 
وظايف مشخص فرآيند حسابرسى انجام شود تا خطاها و اشتباهات 

گذشته تكرار نشود و با جبران گذشته، شرايط را بهبود ببخشيم.
رئيس كميســيون برنامــه و بودجه، حقوقى و امور ادارى شــوراى 
اسالمى شهر همدان خواستار شكوفايى مباحث مالى و شفاف سازى 
امور مديريت شــهرى شــد و بيان كرد: بايد نظــارت مجامع كامل 
حسابرسى پيش از حسابرسى مستقل وجود داشته باشد، در غير اين 

صورت امتيازات منفى براى مجموعه رقم خواهد خورد.
حسابرسان حاضر در اين نشست كميسيون نيز به طرح مشكالت 
خود پرداخته و درخواســت كردند تا شــرايط فعاليت حسابرس 
در مجموعه شــهردارى ها مناسب تر شــود و از طرفى مشاركت 
و هماهنگى هاى مناطق و ســتاد هم با اين افــراد، ارتقا پيدا كند 
تــا بتوانند پربارتر از پيش براى شــفافيت مالــى اين مجموعه ها 

كنند. عمل 

خبـر

آگهي حصر وراثت
آقاى مجيد قهرمانى مطلق داراى شماره شناسنامه  93 به شرح دادخواست كالسه 112/960275/96ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان حسين قهرمانى مطلق به شماره شناسنامه  42285 در تاريخ 96/2/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1- مجيد قهرمانى مطلق به شماره شناسنامه93 متولد1351 صادره از همدان فرزند متوفى  2-حسن 
قهرمانى مطلق به شــماره شناســنامه36 متولد1345 صادره از همدان فرزند متوفى 3-منيره قنادان به شماره شناسنامه1208 متولد1310 صادره از 
همدان همســر متوفى 4-اكرم قهرمانى مطلق به شماره شناسنامه359 متولد1335 صادره از همدان فرزند متوفى 5-فاطمه قهرمانى مطلق به شماره 
شناســنامه570 متولد1339 صادره از همدان فرزند متوفى 6-حميد قهرمانى مطلق به شماره شناسنامه106834 متولد1340 صادره از همدان فرزند 
متوفى 7-عباس قهرمانى مطلق به شماره شناسنامه105036 متولد1342 صادره از همدان فرزند متوفى 8-سعيد قهرمانى مطلق به شماره شناسنامه35 
متولد1349 صادره از همدان فرزند متوفى 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 1180)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهى مزايده عمومى 1-96 نوبت دوم

اداره امور پيمان هاى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان

سازمان جهاد كشاورزى استان همدان در نظر دارد ملك زير را از طريق برگزارى مزايده عمومى به فروش رساند. لذا متقاضيان واجد شرايط خريد مى توانند از تاريخ اولين انتشار آگهى مزايده جهت 
دريافت فرم هاى شرايط شركت در مزايده تا تاريخ 96/3/20 از طريق پايگاه اطالع رسانى مناقصات كشورى به نشانى  www.iets.mporg.ir و يا مراجعه به امور پيمان هاى سازمان نسبت به دريافت 

اسناد مزايده اقدام نمايند در ضمن در اين مدت (7 روزكارى بدون احتساب ايام تعطيلى) از ساعت 8 الى 14 به منظور اخذ اطالعات بيشتر (عندالزوم بازديد از محل و ملك موصوف در شهرستان محل 
وقوع ملك) اقدام نموده و آخرين مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ96/3/31 مى باشد لذا متقاضيان مى بايست كليه اسناد مزايده و برگ پيشنهاد قيمت خود را به دبيرخانه 
نوع  ضمنًا  شد.  خواهد  مزايده مشخص  و برنده  قرائت   96/4/1 مورخه  صبح   10 ساعت  در  سازمان به نشانى همدان، كوچه مشكى، نبش خيابان  عمران تحويل نمايند در ضمن پيشنهادات رسيده 

مى باشد) ملى،  بانك  نزد   2174205605007 شماره  به  دولت  خزانه  حساب  به  واريزى  فيش  يا  بانكى  (ضمانت نامه  مزايده  شركت  قبول  در  امور  پيشنهادى  مبلغ  درصد   5) تضمين 

توضيحات قيمت پايه به ريال تضمين شركت در مزايده  متراژ اعيان (مترمربع)متراژ عرصه (مترمربع)نوع كاربرى پالك ثبتىآدرس ملكنام ملك

زمين سابق مجتمع 
دامپرورى سيراب 

جاده (بزرگراه همدان-تهران 10 كيلومتر 
مانده به شهرستان رزن، سمت راست، 

اراضى كشاورزى تكيه سيراب 
27 فرعى از 69 اصلى

3294176000پنج درصد مبلغ پيشنهادى -205886زمين كشاورزى ديم  بخش 5 اراضى تكيه سيراب 
داراى يك حلقه چاه گمانه 

دهانه گشاد كه در حال حاضر 
داراى مجوز حفر چاه به شماره 

19002/600 مى باشد

زمين مجتمع
 دامپرورى سابق علمدار 

شهرستان نهاوند 
شهرستان نهاوند، اراضى

كشاورزى (آبى) داراى پروانه -كشاورزى روستاى علمدار 
سند رسمى ملك موصوف 10376450000پنج درصد مبلغ پيشنهادى--بهره بردارى دامپرورى 

مختص اعيانى صادر شده است

آگهــى دعـوت مجمـع سالـيانه عـادى
 نوبت دوم شركت تعاونى نانوايان همدان

بنا به تصميم هيأت مديره شركت جلسه مجمع عمومى 
ساليانه عادى به طور فوق العاده نوبت دوم رأس ساعت 
10 صبح روز پنج  شنبه 96/4/1 در محل تعاونى نانوايان 
واقع در ضرابى كوچه چشمه و اتحاديه و تعاونى برگزار 
مى گردد. لذا از اينكه اعضا (صاحبان سهام) دعوت به 

عمل مى آيد در تاريخ و ساعت مقرر حضور بهم رسانيده 
يا جهت تنظيم وكالتنامه همراه با وكيل خود در رأس 

ساعت كارى  تعاونى از ساعت 9 الى 13 بعداز ظهر قبل 
از مجمع به دفتر شركت مراجعه نمايند ضمناً افراد 
كانديد جهت سمت بازرس حداكثر تا ده روز بعد از 
تاريخ انتشار به دفتر شركت مراجعه و نسبت به تكميل

 فرم مربوطه و تحويل به دفتر شركت اقدام فرماييد.
دستور جلسه:

1-گزارش هيأت مديره و بازرسان در مورد عملكرد شركت
 در سال 94 و 95

2-طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1394 و 1395
3-تصويب بودجه و تعيين خط مشى شركت در سال 1395 و 1396

4-انتخاب بازرسان اصلى و على البدل 
5-طرح و تصويب تغييرات سرمايه اعضا

6-مجوز اخذ وام بانك ها و بانك توسعه و تعاون و بانك قوامين

هيأت مديره شركت تعاونى نانوايان همدان تاريخ انتشار 96/3/13

آگهي حصر وراثت
خانم ســميرا عافيتى معين داراى شماره شناســنامه  4000085123 به شرح دادخواست 
كالســه 114/960086ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان ســجاداله دارى  به شماره شناســنامه  5723 در تاريخ 96/2/23 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است 
به: 1- سميرا عافيتى معين فرزند ذبيح اله به شماره شناسنامه 4000085123 همسر متوفى 
2- فرشته خادمى پناه فرزند حسن به شماره شناســنامه 990 مادر متوفى والغير اينك 
با انجام تشــريفات 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 1410)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

ممنوع الخروجى 16هزار بدهكار در سال 95  
 رئيس سازمان ثبت اســناد و امالك كشور از افزايش 17درصدى 
وصول معوقات بانك ها و ممنوع الخروجى 16هزار بدهكار درســال 
95 خبر داد. احمد تويســركانى با بيان اينكه «48 هزار و 467 ميليارد 
ريال از مطالبات معوق بانك ها در سال 95 وصول شد» گفت: با توجه 
بــه وصول 41 هزار ميليارد ريالى در ســال 94، 17 درصد در وصول 

مطالبات معوقات بانك ها رشد داشته ايم.
  به گزارش ايسنا،وى با بيان اينكه «سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
درخصــوص معوقاتى مى تواند اقدام كند كه تضمين ها و وثايق الزم 
اخذ شده باشد» اظهار كرد: اين سازمان درخصوص بحث معوقات با 
شناســايى اموال بدهكاران و به مزايده گذاشتن اين اموال، معوقات را 

وصول مى كند.
رئيس سازمان ثبت اســناد و امالك كشور خاطرنشان كرد: اگر افراد، 
اموالى داشته باشند كه قابل شناسايى باشد بطور طبيعى اين سازمان با 

جديت، موضوع را پيگيرى مى كند و اموال را بازمى گرداند.
تويســركانى با بيان اينكه «ســازمان ثبت مواردى كه بانك ها اعم از 
ممنوع المعامله شــدن، ممنوع الخروج شــدن و شناسايى اموال اين 
بدهكاران و بدنبال آن توقيف اموال را اعالم كنند، اجرا مى كند» گفت: 
16 هزار و 482 نفر از بدهكاران پارسال ممنوع الخروج شدند كه اين 
موضوع موجب تســريع در وصول بدهكار طلبكاران و بدهكارى 8

هزار و 492 نفر وصول شد.
به گفته وى، اين افراد بعد از پرداخت بدهكارى در همان سال گذشته 

از ممنوع الخروجى در آمده اند.
 طرح انتزاع ســازمان ثبت از قــوه قضاييه فقط اتالف 

انرژى است 
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت : طرح انتزاع اين سازمان 
از قوه قضاييه فقط سبب اتالف انرژى در مجلس است و شبه قضايى 
بودن وظايف ثبتى انتزاع ســازمان ثبت از قــوه قضاييه را غيرممكن 

مى كند.
 احمد تويســركانى درباره طرح انتزاع ســازمان ثبت اسناد و امالك 
كشــور از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت كشــور كه با امضاى 84

نماينده مجلس درحال پيگيرى اســت، افزود: مخالفت با بحث انتزاع 
كه پيش از اين از ســوى عده اى ديگر از دوســتان مطرح شده، بارها 
اعالم شده است و حتى قوه قضاييه هم مخالفت خود را اعالم كرده و 
سازمان ثبت هم با مخالفت با اين طرح، داليل خود را ارايه كرده است.

وى افزود: حفظ اطالعات مــردم و اهميت ثبت مالكيت  هاى مردم، 
اقتضايى است كه سازمان ثبت اســناد در وظايف خود بخوبى انجام 
داده و نكته اى كه در اين ميان نهفته اســت، شبه قضايى بودن بسيارى 

از وظايف سازمان ثبت اسناد است.
وى گفت : وظايفى مانند اجراى ثبت رســمى در شوراى عالى ثبت و 
وظايفى مربوط به هيات هاى نظارتى اســتان ها، همگى مويد آن است 

كه جايگاه ثبت در حوزه قوه قضاييه قرار گرفته است.

ادعاى افزايش 40 درصدى قيمت كاالهاى 
مصرفى غيركارشناسى است

 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در مورد افزايش 
قيمــت برخى كاالها ادعــاى افزايش 40 درصــدى قيمت كاالهاى 
مصرفى و كوچك شــدن ســفره مردم در ماه مبارك رمضان را غير 
كارشناســى دانســت و از رصد مداوم وضعيت قيمت كاالها توسط 

كارگروه تنظيم بازار خبر داد.
بنــا بر اين گزارش كارگروه تنظيم بازار به صورت هفتگى و روزانه با 
رصد وضعيت قيمت و توزيع كاالهــاى مورد نياز مردم و در جهت 
بهبود شرايط دسترسى مصرف كنندگان به اقالم اساسى مورد نياز نسبت 
بــه اتخاذ تصميمات الزم اقدام مى كند كه از جمله آخرين تصميمات 
اين كارگروه مى توان به تأمين و توزيع گوشــت گرم وارداتى، برنج، 
شكر و... از طريق شبكه هاى توزيع مورد اطمينان نظير فروشگاه هاى 
زنجيره اى و بازارها و ميادين ميوه و تره بار اشــاره كرد كه اثرات اين 

تصميم براى مردم شريف كشورمان ملموس خواهد بود.

 بازار طال و جواهر بازار پر زرق و برقى 
اســت كه خانم ها را هميشه مجذوب خود 
مى كند اگر سرى به بازار طال و جواهر زده 
باشــيد، به طور حتم با ورود به واحدهاى 
طالفروشــى پيشــنهادهايى را از ســوى 
فروشــندگان خواهيد داشت خريداران در 
اين بازار پر زرق و برق با طالهاى خارجى 
مواجه مى شوند و با اصرار فروشنده كه اين 
طالها كيفيت بيشترى دارد و عيار آن باالتر 
است، مشتريان را متحمل هزينه هاى گزافى 
مى كنند كه البته هزينه هاى گزاف يك روى 
ســكه است و روى ديگر ســكه كه بسيار 
اهميت دارد، اين اســت كه بيشتر طالهاى 
خارجى موجود در بازار قاچاق هســتند و 

غيرمجاز معامله مى شوند. 
كارشناســان معتقدنــد كاهــش توليدات 
كارگاه هاى  ورشكســتگى  دليل  به  داخلى 
طالســازى موجب شــده تا بازار داخلى 
شــاهد ورود طالهاى ساخت خارج باشد 
توانايى  داخلى  طالســازان  بر اين اســاس 
توليد محصوالت باكيفيت و قابل رقابت با 
كشورهاى پيشــرفته جهان را دارند، اما به 
دليل پرداخت ماليات بر ارزش افزوده باال و 
مقرون به صرفه نبودن توليد شاهد تعطيلى 

كارگاه هاى طالسازى
 هستيم البته مســئوالن بر اين باورند كه با 
تصويب قوانين اصالحى در حوزه دريافت 
ماليات بسيارى از واحدهاى توليدى رونق 
سابق خود را بازمى يابند و قاچاق اين كاال 

نيز در كشور به صفر خواهد رسيد.
 اكثر طالهــاى خارجى موجود در 
واحدهاى صنفى طالفروشــى قاچاق 

است
محمد الوندى از پيشكسوتان صنف طالفروشان

در حــال حاضــر اكثر طالهــاى خارجى 
موجود در واحدهاى صنفى قاچاق اســت 
و به هميــن دليل واحدهاى صنفى بايد در 
قبال فروش هر ميــزان طال حتى زير يك 

گرم به مشترى فاكتور ارائه كنند به عبارت 
ديگر، تمام طالفروشــى هاى ســطح شهر 
مجــوز خريدوفروش دارند، ولى هيچ كدام 
از طالفروشــى ها مجــوز فــروش طالى 
خارجــى را در واحد صنفى خود ندارند و 
در صورت مشاهده بازرسان با اين واحدها 

برخورد قطعى خواهد شد. 
اكثر طالهاى خارجى موجود در واحدهاى 
صنفى طالفروشــى قاچاق است و مجوز 
خريدوفروش به آنها داده نشده و طالهاى 
جديد با ظاهر متفاوت از دســته كاالهاى 
قاچاق هســتند و به دور از چشم ماموران، 

معامالت اين طالها صورت مى گيرد.
قسمتى از طالى موجود ويترين ها طالهايى 
اســت كه مردم به صورت مســافرى وارد 
كشور كرده اند و به طالفروش فروخته اند و 
معموال طالفروشان به دليل كيفيت و تنوع 
باالى اين طالهــا آن را آب نمى كنند و در 

ويترين مى فروشند. 
گويا توســط اتحاديه ها طرح شناسنامه دار 

شــدن مصنوعات طال براى جلوگيرى از 
قاچاق صورت مى گيرد كــه در اين طرح 
كدهــاى جديــدى تعريف شــده كه در 
اتيكت هايى كه نصب مى شــود مشخصات 
كاال را مشــخص مى كند و مى توان طالى 
توليد داخل را از طالى قاچاق تشــخيص 

داد .
هزينه هاى گزاف طال هاى ايتاليايى

غالمرضا سهرابى، كارشناس بازار طال

طالهــاى قاچاق توســط قاچاقچيان از 
مرزهاى زمينى و دريايى وارد مى شــود 
و متاســفانه مدتى است كه مانند گذشته 
نمى شــود.  داده  پوشــش  خوب  مرزها 
برخى مى گويند طــالى قاچاق بازار از 
طريق مســافر وارد مى شــود كه مطمئنا 
چنيــن حرفــى صحت نــدارد، چرا كه 
وارد  طال  مى تواند  گرم   150 تنها  مسافر 
ســهم  خارجى  طالى  بازار  در  اما  كند، 

دارد.  بسزايى 
طالهايى كه از مرز زمينى قاچاق مى شود، 

محصول تركيه اســت و از مرز دريايى نيز 
تركيه سهم بسزايى دارد و بخش خيلى كم 
آن طالى ساخته شده كشور ايتالياست كه با 
قيمت هاى باال در بازار به فروش مى رسد. 
نخســتين نكته در اين بخش نبود نظارت 
بر بازار اســت كه عمر اين نبود نظارت به 
حدود يك ســال نزديك شــده و موضوع 
ديگر در اين بخش كمبود نيروى انســانى 

براى حفاظت از مرزهاست. 
مساله سوم عدم شــناخت مردم نسبت به 
طالهاى خارجى است بر اين اساس مردم 
براى طالهاى ايتاليايى پول گزافى پرداخت 
مى كننــد، در حالى كه آن طــال مربوط به 
كشــور تركيه اســت همچنين بابد اشاره 
شــود كه فروش طال ازسوى طالفروشانى 
اســت كه مجوز از واحد صنفى دارند، اما 
به دليل آنكــه هيچ جريمه اى بــراى آنها 
لحــاظ نمى شــود به راحتــى و بى دغدغه 
طالى خارجى را مى فروشــند و به خروج 

ميلياردها تومان ارز كمك مى كنند.

سودهاى بادآورده خارجى ها از بازار طالى ايران 

 مردم گوشت 
18 هزار تومانى 
بخرند

 قيمت هاى گوشــت قرمز منجمد تعديل شد و 
از كيلويى 22 هزار تومان به 18 هزار تومان كاهش 

يافت.
 دبير ســتاد تنظيم بازار كشــور گفت: قرار شد در 
صورت افزايش قيمت مرغ از ذخاير 20 هزار تنى 
مرغ منجمد استفاده شود كه با قيمت 5500 تومان 

براى مصرف كننده توزيع مى شود.
محســن بهرامى اظهار كرد: 30 هــزار تن برنج به 
مراكز اســتان ها و شهرستان ها حمل شد و بسته به 
نوع برنج از برنج ســفيد تا برنــج هندى 1121 با 
قيمت كيلويى 2700 تومان تا 3900 تومان در بازار 

عرضه مى شود.
به گزارش خبــر آنالين وى با بيان اينكه در تأمين 
روغن هيچ مشــكلى نداريم، گفــت: هماهنگى با 

توليد كنندگان روغن و انجمن صنفى كارخانجات 
روغن انجام شــده به ويژه در اين ايام روغن را در 

شبكه هاى توزيع به وفور عرضه كنند.
وى افزود: همچنين بدون محدوديت همه مصارف 
صنفى و صنعتى قند و شكر از نظر بسته بندى و فله 
تأمين شده است و به هر ميزانى كه براى هر بخشى 

نياز باشد در اختيار قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: مشــكالت جزيى در تأمين گوشت 

قرمز داشتيم كه اقدامات الزم انجام شده است.
دبير ســتاد تنظيم بازار گفت: ارز مورد نياز را براى 
واردات گوشــت گرم و دام زنــده تأمين؛ و از ارز 
متقاضى به ارز مبادلــه اى تبديل كرديم. همچنين 
تســهيالت گمركى پيش بينى شــده، تســهيالت 
دامپزشــكى و اعزام ناظر كشتار به كشورهاى مبدأ 
دام و گوشــت قرمز به ايران هستند صورت گرفته 

است.
بهرامــى ارض اقدس افزود: هم اكنون روزانه 100
تا 150 تن گوشــت قرمز از قزاقستان، قرقيزستان، 
تركمنستان و حتى استراليا با هواپيما وارد مى شود 
كه اميدواريم به زودى شــاهد تنظيم بازار گوشت 

قرمز باشيم.

وى اضافه كرد: همچنين هماهنگ شــده اســت 
به ميزان نياز گوشــت منجمد گوساله در كشور 
توزيع شــود البتــه به دليل اينكــه ترجيح بازار، 
گوشــت گرم اســت و مصرف كنندگان رغبتى 
به مصرف گوشــت قرمز منجمد نشــان ندادند؛ 
قيمت هاى گوشــت قرمز منجمد تعديل شد و از 
كيلويى 22 هزار تومان به 18 هزار تومان كاهش 
يافت كه اميدواريم برخــى مصارف خاص اين 
ايــام مانند نذورات و مصــارف عمده از طريق 
گوشــت منجمد جايگزين شــود كــه به تعديل 

قيمت كمك مى كند.
وى ادامه داد: با آغاز عرضه دام پروارى كه به علت 
شــرايط خوب مراتع كشور ناشى از بارندگى هاى 
فراوان در شرايط مطلوب قرار دارد، به تنظيم قيمت 

گوشت قرمز كمك خواهد شد.
بهرامى با بيان اينكه در بقيه كاالى اساسى مشكلى 
نداريم، افزود: افزايش ناچيزى در قيمت خرما در 
اين ايام به ســتاد گزارش شــده بود البته بيش از 
50 نوع خرما در كشــور توزيع مى شود، اما آنچه 
كه بيش از همه مصرف عمده كشــور را تشــكيل 
مى دهد خرماى رطب مضافتى است كه خوشبختانه 

بــه ميزان كافى موجود اســت و مبادى توليدى به 
استان ها معرفى شد و هماهنگى ها صورت گرفت.

بهرامى گفت: خرما كيلويى 6 هزار تا 7 هزار تومان 
در ميادين ميوه و تره بار شــهر تهران و شهرهاى 

بزرگ و مراكز استان ها در حال توزيع است.
وى محــدود نبودن صادرات دام زنده از ايران و 
استقبال از دام زنده ايرانى در كشورهاى همسايه 
را با وجود توليد كافى و 820 هزار تنى گوشــت 
قرمــز را در نوســان قيمت گوشــت قرمز موثر 

دانست
بهرامــى افزود: بحث پرواربنــدى و نگهدارى دام 
با هزينه كم به علت بارش هاى مناســب جوى و 
رغبت دامــداران به عرضه ديرتر دام ها و فروش با 
وزن باالتر نيز موجب كمبود عرضه و نوسان قيمت 

شده بود.
وى ادامه داد: تغيير ذائقه مصرف كنندگان به استفاده 
بيشتر از گوشــت قرمز و افزايش مصرف گوشت 
قرمز در سبد هزينه اى خانوار از ديگر عوامل نوسان 

در قيمت گوشت قرمز است.
دبير ســتاد تنظيم بازار گفت: سال هاى قبل برخى 
مواقــع تا 100 هزار تن واردات گوشــت قرمز به 

ويژه براى مصارف صنفى و صنعتى و فرآورده هاى 
گوشتى داشتيم كه خوشبختانه به علت حمايت از 
توليد داخل، واردات گوشت كاهش يافت كه خود 

در نوسان قيمت بى تأثير نبود.
بهرامــى ارض اقدس درباره هزينه هاى ســربار 
صنايــع لبنى و اقدامات ســتاد بــراى جبران آن 
گفــت: صنعت لبنيات كشــور، شــيرخام را به 
فرآوردهاى متنوع لبنى تبديــل مى كند با فرض 
ثابت نگه داشــتن قيمت شــيرخام براى صنعت 
لبنى كشــور كه البته در جاى خود براى حمايت 
از دامداران كه افزايش هزينه اى حداقل در سطح 
تورم خواهند داشــت، دولت بايد يارانه مناسبى 

را در اختيار دامداران قرار دهد.
وى اظهار داشت: از طرف ديگر با فرض ثابت 
بــودن ورودى مواد خام كه همان شــير براى 
صنعــت لبنى اســت بايد بپذيريم كه بخشــى 
از هزينه هــاى ســربار آن ها مانند دســتمزدى 
كه افزايــش 14 تــا 15 درصــدى مى يابد تا 
هزينه هــاى حمل و نقل و انرژى، بايد ســهم 
ســربار توليد را در هزينه هاى توليــد ببينيم تا 

باشد. صرفه  به  مقرون  توليد 
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پيشخوان
آغاز ثبت نام كالس هاى آموزشى تابستانه 

هيأت شطرنج همدان
 رئيس هيأت شــطرنج همدان از آغاز ثبت نام كالس هاى آموزشى 

تابستانه هيأت شطرنج همدان خبر داد.
احمــد على بابايى با اشــاره به فعاليت هاى هيأت شــطرنج از ابتداى 
امسال، اظهار كرد: با توجه به نزديك شدن به تعطيلى مدارس و آغاز 
فصل تابستان، ثبت نام كالس هاى آموزشــى تابستانه هيأت شطرنج 

همدان نيز آغاز شده است.

وى با بيان اينكه تابســتان فصل مناسبى براى هدايت دانش آموزان 
به سوى يك ورزش فكرى است، گفت: خانواده ها و دانش آموزان 
عالقمنــد مى توانند بــه منظور ثبت نام در كالس هاى آموزشــى 
تابستانه شــطرنج همه روزه از ســاعت 17 تا 20 به محل هيأت 
شــطرنج همدان مراجعه كرده و مراحل ثبت نام را  توســط جواد 

زارعى انجام دهند.
رئيس هيأت شــطرنج همدان بيان كرد: كالس هاى آموزشــى هيأت 
شطرنج همدان از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته در 2 نوبت صبح و 

بعد از ظهر در ايام تابستان برگزار خواهد شد.

وى با تأكيد بر اينكه خانواده ها نقش موثرى در هدايت فرزندانشان به 
اين ورزش فكرى و خوش آتيه دارند، افزود: تابستان بهترين فرصت 
براى جوانان و نوجوانان دانش آموز است كه عالوه بر فعاليت در ساير 
رشته هاى ورزشى كه از قواى فيزيكى در آنها استفاده مى كنند، تقويت 

فكرى را نيز در رشته شطرنج داشته باشند.
على بابايى در پايان تصريح كرد: شطرنج به فرزندان كمك مى كند يك 
الگوى فكرى در خود ايجاد كنند و بتوانند از آن درست استفاده كنند. 
آنها ياد مى گيرند كه همه نظريه هايشــان درست نيست و گاهى الزم 

است از ديگران الگو بگيرند.

تيم ملى فوتبال ايران اول 
آسيا و سى ام جهان

 در جديدترين رنكينگ فدراســيون 
جهانى فوتبال، تيم ملى ايران در رده 30 

جهان و نخست آسيا قرار گرفت.
به گزارش ايســنا، فدراســيون جهانى 
فوتبال (فيفــا) رده بندى جديد تيم هاى 
ملى فوتبال را اعالم كرد كه بر اســاس 
آن تيم ملى ايران در رده ســى ام جهان 
و نخست آسيا قرار گرفته است. جايگاه 
تيم ملى ايران نسبت به رده بندى قبلى 
2 رده افت پيدا كرده است. پس از ايران 
تيم هاى كره جنوبى، ژاپن، اســتراليا و 
عربســتان به ترتيب در رده هاى دوم تا 
پنجم قرار دارنــد. در اين رده بندى تيم 
ملى فوتبال برزيل هم چنان بهترين تيم 
جهان است و پس از اين تيم آرژانتين، 
آلمان، شــيلى و كلمبيا، بــه ترتيب در 

رده هاى دوم تا پنجم هستند.

اظهار نظر جالب رونالدو 
درباره مسى

 ســتاره پرتغالى رئــال مادريد به 
ســتايش از ليونل مســى پرداخت و 
اظهار نظر جالبى را درباره او بر زبان 

آورد.
به گزارش مهر، كريســتيانو رونالدو و 
ليونل مســى را بايد بازيكنان برتر دهه 
اخير فوتبال جهان دانست كه بازى هاى 
درخشــانى را در 2 تيم رئــال مادريد 
و بارســلونا به نمايش مى گذارند و به 
نظر مى رســد كه دوران درخشش آنان 
هم چنان ادامه دارد. رونالدو ســخنانى 
جالبى را درباره مســى بر زبان آورد. او 
گفت: من و مسى به خانه هم نمى رويم 
و با همديگر براى شــام خوردن بيرون 
نمى رويم اما بايد بگويم كه مشــكلى 
هم با همديگر نداريم. من به بازيكنان 
باكيفيــت و خوب عالقه زيادى دارم و 
از ديدن بازى آن ها لذت مى برم و مسى 
يكى از اين بازيكنان است. او ادامه داد: 
من رابطه خوبى با مسى دارم. او رقيب 
من نيست و اصال دوست ندارم كه با او 

يا بازيكن ديگرى مقايسه شوم.

عملكرد هيات هاى ورزشى همدان 
بررسى و آسيب شناسى مى شود

آســيب  و  بررســى   
شناســى نحوه عملكرد و 
فعاليت هيات هاى ورزشى 
استان در راستاى شناخت 
نقــاط ضعــف و قوت و 
ارتقاى سطح كيفى آنها در 

دستور كار قرار دارد.
معاون  ضميرى كامل  على 
كل  اداره  ورزشى  توسعه 
ورزش و جوانان اســتان 
همدان گفت: براى پيشبرد 
اهداف ورزش اســتان و 

تقويت هيات هاى ورزشى و بررسى موانع و مشكالت ورزش همدان 
جلســات تخصصى با هيات هاى ورزشــى در حال برگزارى است. 
وى افزود: تاكنون بيش از 10 جلســه با هيات هاى ورزشــى مختلف 
در طول يك هفته گذشــته برگزار شده و مسائل و مشكالت موجود 
آنها به صورت دقيق و موشــكافانه مورد بررسى و تحليل قرار گرفته 
است.معاون ورزشى اداره كل ورزش و جوانان همدان ايجاد تعامل و 
همكارى تنگاتنگ بين اداره كل ورزش و جوانان و هيات هاى ورزشى 
را بســيار ضرورى دانســت و ادامه داد: برگزارى جلسات تخصصى 
مستمر به صورت هر سه ماه يك بار در دستور كار قرار گرفته است.

ضميرى كامــل گفــت: اين مجموعه جهــت تبادل نظر و بررســى 
راهكارهاى مناســب براى رسيدن به اهداف مشــترك بين اداره كل 
ورزش و جوانان همدان با هيات هاى ورزشــى در راستاى تقويت و 

پيشبرد اهداف ورزش همگانى و قهرمانى تشكيل شده است.
وى ادامه داد: اين جلســات در 3 محور برگزار مى شــود. در ابتدا 
هيات ها گزارش كوتاهى از عملكرد سال 95 خود ارائه مى دهند و 
در ادامه برنامه عملياتى ســال 96 و گزارشى از وضعيت مستعدين 

خود ارائه مى كنند.

فصــل  در  همــدان  اســتان  ورزش   
بهار حســابى گل كاشــت و درخشــش 
ورزشــكارانش در مياديــن بين المللــى 
حسابى همه را ســر ذوق آورد كه اگر به 
ضرب المثل معروف "سالى كه نكوست از 
بهارش پيداســت" توجه كنيم، بايد منتظر 
درخشش ورزش استان در سال 96 باشيم.
ورزش اســتان همــدان در ابتداى ســال 
جــارى تلخى و شــيرينى هاى بســيارى 
داشت كه اگر واقع بين باشيم، شيرينى آن 
آنقدر زياد بود كه تلخى بر كاممان نماند و 

حسابى سر ذوق آوردمان.
شــايد نــام ارديبهشــت 96 در ورزش 
اســتان حســابى خاطره انگيز شود، ماهى 
كه ورزشــكاران جوان و پراميد همدانى 
در ميادين مختلف بين المللى و آســيايى 
خوش درخشيدند تا مدال هاى رنگارنگى 
به ويترين افتخارات ورزش اســتان اضافه 
شود. زن و مرد از ورزشــكاران همدانى 
در رشــته هاى مختلف انفــرادى و تيمى 
مدال هــاى گوناگونى براى مادســتان به 
ارمغــان آوردند تا بهشــتى براى ورزش 
استان در بهار ارديبهشت پديد آيد، اما در 
كنار اينها نبايــد از تلخى عدم صعود تيم 
شهردارى به ليگ دسته اول نيز به راحتى 
عبور كرد و حتى به دليل گرفتن چند مدال 
با ارزش توســط تنى چند از ورزشكاران 
خوب همــدان، بر بــاد آنهــا خوابيد و 

مشكالت را ناديده گرفت.
مشــكالت امروز ورزش همــدان تلخى 
اســت كه بر جاى مانده است، اما در اين 
مطلب فقط درباره شــيرينى ارديبهشــت 
ورزش استان بايد گفت و بحث مشكالت 

هميشه داغ و البته باز است.
 مدالى برق آسا در صفحه شطرنج

نخســتين افتخار بين المللى ورزش استان 
در ارديبهشــت ماه شــايد متعلق به يك 
جوان كم نام و نشــان باشد در يك رشته 

خاص.
اميرمســعود مرادى شطرنج باز همدانى در 
ميدان جوانان آســيا پشت صفحه سياه و 
سفيد شطرنج نشست و خانه هاى سفيد را 
براى ســفيدبختى خودش در اين رويداد 
الگــو قرار داد و در نهايــت به مدال برنز 

رسيد.
اين شطرنج باز آينده دار همدانى در بخش 
برق آســا توانست با كســب 7 امتياز از 9 
بازى انجام داده به عنوان ســومى برسد تا 
نخســتين چراغ مدال آورى استان در نيمه 
نخســت سال 96 در عرصه هاى آسيايى و 

بين المللى را روشن كند.
 طالى بلندقامت در واليبال

سالهاســت كه تــالش كرده تــا جا پاى 

بزرگان بگذارد و روزى در ميان كهكشان 
واليبال دنيا جزو ســتاره هاى پرنور و البته 
پرفروغ باشــد و در اين راه از هيچ تالشى 
جواهرى توانا  سعيد  است.  نبوده  فروگذار 
بلندقامت تيم ملى واليبال اميد ايران كه در 
همه رده هاى ملى نيز عضويت داشته است 
و اين بار در تركيب تيم ملى زير 23 ايران 

در رويداد آسيايى به ميدان رفت.
پســر محجوب همدانى ها به همراه ديگر 
ياران تيمش آنقدر خوب ظاهر شــدند تا 
در ميزبانى اردبيلى ها سربلند خارج شوند 
و در فينال اين رويداد بزرگ آســيايى بر 
حريف چشم بادامى خودشان چيره شوند.
جواهرى توانــا جزو بازيكنــان كليدى و 
اصلى تيم اميــد بود و در بازى برابر ژاپن 
در فينــال اين رقابت ها نيــز به عنوان يار 

اصلى وارد ميدان شد. 
 برنز پرچمدار كاروان ايران

يكى ديگر از ميادين مهــم بين المللى كه 
ورزش همدان در آن صاحب ورزشــكار 
بــود بازى هاى همبســتگى كشــورهاى 
اســالمى به ميزبانى كشور آذربايجان بود 
كه استان همدان صاحب 2 ورزشكار بود.

يكى از اين ورزشــكاران مه لقا جام بزرگ 
بود، ورزشكار با اخالق و محجبه همدانى 
كــه يكى از اســطوره هاى ورزش همدان 
است و در سن جوانى اميد ورزش همدان 
در آوردگاه هــاى مهم آســيايى و جهانى 

است.
اين بانــوى تيرانداز كشــورمان به عنوان 
پرچمــدار كاروان ايــران در اين بازى ها 
رســالتى مهم را در پيش داشت و در آخر 
هم توانســت به مدال برنز، رسالت ملى و 
البته ورزشى خود را به خوبى اتمام بخشد.

 طاليى ووشو
در نهايت به حــق خودش در عرصه هاى 
بين المللى رســيد، پســرى كــه در آينده 
حرف هاى زيادى بــراى گفتن دارد و به 
نوعى آينده دار ووشــو اســتان در كشور 

خواهد بود.
فــرود ظفرى ووشــوكار خوب اســتان 
در اين ســالها تــالش بى شــمار و البته 
خســتگى ناپذيرى كرد تا در نهايت ختم 
به مدال طاليى رنگ بازى هاى همبســتگى 

كشورهاى اسالمى شد.
بــه آذربايجــان رفته بود كه با دســت پر 
برگــردد كــه در نهايت به ايــن مهم هم 
رسيد تا يك افتخار به يادماندنى در ووشو 

همدان به يادگار بگذارد.
به طور حتم در آينــده حرف هاى زيادى 
براى گفتن دارد. هرچند شــيرينى كسب 
مدالش زياد دوام نداشــت و غم از دست 
دادن بــرادر خود بر رؤياى مدال آورى اش 

چيره شد.
 طاليى روى ماسه هاى ساحل

بازيكــن ارزشــمند و با تجربــه هندبال 
كشــورمان در تركيب تيم ملى ساحلى به 
ميدان رفت تا اســتان همــدان در رويداد 
قهرمانــى آســيا در اين رشــته صاحب 

ورزشكار باشد.
خوب  هندباليســت  خوش قــدم،  مهدى 
همدان كه در تيم هاى متعدد كشورمان به 
ميدان رفته اســت، توانست به همراه تيم 
ملى كشورمان در مسابقات آسيايى هندبال 
ساحلى به عنوان يار اصلى به ميدان برود 
و دست آخر نيز با مدال ارزشمند و تيمى 

طال به كار خودش پايان دهد.
خوش قدم به همــراه ديگر هم تيمى هايش 
تالش كردنــد تا عالوه بر كســب مدال 
طالى آســيا، جواز حضور در مســابقات 

جهانى را هم كسب كند.
 تارتان با برنز

از 4 نماينده استان در مسابقات نوجوانان 
دووميدانى  آسيا، فقط يك ورزشكار موفق 
شد روى ســكو برود و ويترين افتخارات 

دووميدانى همدان را پربارتر كند.
ســيدامير زمانپور در ماده 3 هزار متر اين 
رقابت هــا با زمان 8 دقيقــه و 49 ثانيه و 
34 صدم ثانيه نخستين مدال برنز ايران را 

كسب كرد.
اين ورزشــكار نوجــوان اســتان پديده 
نوظهــورى اســت كــه قطعــًا در آينده 
مدال هاى بيشترى براى اين رشته ورزشى 
به ارمغــان خواهد آورد و قطعًا شــاگرد 
ممتــاز مكتب دووميدانــى خوب همدان 

خواهد بود.
عنوان سومى اين ورزشكار خوب همدانى 

براى ورزش استان كمتر از طال نيست.

دعوت ورزشكار همدانى 
به اردوى تيم ملى اسكواش پيوند اعضا

 رئيس هيات اسكواش استان همدان از دعوت ورزشكار همدانى به 
اردوى تيم ملى اسكواش پيوند اعضاى كشور خبر داد.

فاطمه السادات شبيرى اظهار داشت: اردوى ما قبل پايانى ورزشكاران 
اســكواش اعزامى به رقابت هاى جهانى پيوند اعضا از پانزدهم خرداد 

در ورزشگاه شهيد حيدرنيا آغاز خواهد شد.
وى تصريح كرد: در اين مرحله از اردو 10 بازيكن به تيم ملى دعوت 
شده اند كه در ميان اســامى دعوت شده ها نام اعظم غفارى شريف از 

همدان هم به چشم مى خورد.
رئيس هيات اســكواش استان همدان در ادامه خاطرنشان كرد: بانوان 
ملى پوش از پانزدهم تا هجدهم و آقايان از بيســتم تا بيست وسوم در 

اردوى تيم ملى اسكواش پيوند اعضا خواهند بود.
شــبيرى در ادامه با اشاره به وضعيت اســكواش در استان همدان با 
بيان اينكه ورزش اســكواش در اســتان همدان يك ورزش نوپاست 
و براى شناســايى بهتر آن برنامه هاى زيادى را در دست اجرا داريم، 
اظهار داشت: اميدواريم با همكارى نهادهايى چون آموزش و پرورش، 

اسكواش گام هاى موثرترى در راه اهداف خود بردارد.
وى گفت: به گفته مســئوالن فدراسيون، استان همدان ظرفيت سازى 
بســيار خوبى را در اسكواش ايجاد كرده است و همكارى با اداره كل 
ورزش، اداره كل آموزش و پرورش، دانشــگاه بوعلى، شــهردارى و 

شوراى اسالمى همدان خود گ.واهى بر اين ادعاست.
رئيس هيات اســكواش اســتان همدان اضافه كرد: راهبرد فدارسيون 
ترويج و استعدادپرورى اين ورزش است كه خوشبختانه استان همدان 

به خوبى توانسته در اين راستا حركت كند.
شــبيرى در پايان با اشاره به اينكه ورزشــكاران اسكواش همدان در 
كشــور موفق عمل كرده اند، افزود: براى مثال على حيدرى و آرشــام 
بابكيان در رده سنى نونهاالن در اين رشته خوش درخشيده اند و ساير 

ورزشكاران دختر و پسر نيز عملكرد مطلوبى داشته اند.

دعوت جودوكاران همدانى 
به اردوى تيم ملى 

 2 جودوكار همدانى به دور جديد تمرينات ملى پوشــان جوان و 
اميد كشورمان دعوت شدند.

جالل نصرپور رئيس هيات جودو اســتان همدان اظهار داشت: دور 
جديد تمرينات ملى پوشــان جوان و اميد جودو كشورمان با حضور 
34 جودوكار از روز گذشــته به ميزبانى استان تهران آغاز شده كه در 
ليست اســامى دعوت شده ها نام اميرمحمد بهمنى و على آهنگرى از 

همدان هم به چشم مى خورد.
وى تصريح كرد: محمد منصورى به عنوان سرمربى و احمد كاظمى و 
محسن ذكريا به عنوان مربى هدايت تيم ملى جوانان و اميد كشورمان 

را بر عهده دارند.
نصرپور در ادامه در خصوص سياست هاى هيات جودو استان  همدان 
در ســال جارى اظهار داشت: افزايش دانش ســطح مربيان و داوران 

جودو استان از برنامه هاى مهم و اصلى در سال 96 خواهد بود.
رئيس هيات جودو اســتان همدان با بيان اينكه در تمامى ايام ســال 
مربيان استعدادياب در خانه جودو اســتان  همدان آماده استعداديابى 
از ســنين پايه هستند، افزود: از مســئوالن درخواست مى شود تا نگاه 
ويژه اى به اين رشته ورزشى داشته باشند تا بتوانيم در آينده اى نزديك 

شاهد رشد و پيشرفت بيشتر اين ورزشى در استان همدان باشيم. 
وى با بيان اينكه همدان يكى از قطب هاى جودو كشور است، تصريح 
كرد: شهرســتان هاى تويسركان، نهاوند، بهار و مالير از شهرستان هاى 
فعال هســتند و در برنامه توسعه اين هيات توجه و فعال كردن ساير 

شهرستان هاى استان مدنظر است.
نصرپــور در پايــان با اشــاره به اينكــه انجام اقدامات ريشــه  اى و 
استعداديابى در اين رشته از اولويت هاى هميشگى كار ماست، عنوان 
كرد: خوشبختانه استعداديابى هيچ گاه در هيات جودو همدان متوقف 

نشده است.

آگهي حصر وراثت
خانم پريوس فريدونى داراى شــماره شناســنامه  836 به شــرح دادخواســت به كالسه 
114/960094ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان عبداله عابدينى به شماره شناســنامه  9058 در تاريخ 96/2/3 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-فردين عابدينى 
فرزند عبدا... به شماره شناســنامه4000146467 پسر متوفى2-فرانك عابدينى فرزند عبدا... 
به شــماره شناســنامه4000238991 دختر متوفى 3- پريوش فريدونى فرزند مراد به شماره 
شناسنامه 836 همســر متوفى والغير اينك با انجام تشريفات 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 نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م آلف 1409)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي ماده 10 قانون الحاقي موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه 
مسكن مصوب 1388 شهرستان كبودراهنگ 

اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ بنا به دســتور ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون مذكور اسامي كساني كه 
درخواست ثبت پالك هاي ذيل را نموده اند را آگهي مي نمايد. 1. رأي شماره 126مورخه 96/2/30 كالسه 3301 
ق.ال به نام حسين رضا لطفى نادر فرزند نادعلى نسبت به 6 دانگ يك باب خانه به مساحت 481/65 مترمربع 
پالك 1039فرعي از 269 اصلي بخش چهار همدان واقع در شهر گل تپه  مراتب در يك نوبت منتشر مي گردد لذا 
شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي كه نسبت به درخواست هاي مندرج در اين آگهي اعتراض دارند ظرف مدت 
20 روز از تاريخ انتشــار مي توانند اعتراض خود را به صورت مكتوب به اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ 
تسليم نماييد و پس از آن نسبت به ارائه دادخواست اعتراض به دادگاه كبودراهنگ و ارسال رسيد دادخواست 

به اداره ثبت اقدام نمايد. در غير اين صورت برابر مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 175)
قدير يوسفي نيا رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

آگهى مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شــماره 9509978110700813 مورخ 95/9/13 صادره از شعبه هفتم دادگاه حقوقى 
همدان حكم انحالل شــركت در حال تصفيه سيب سبز باختر (ثبت 5592) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراى 
مواد 223 الى 225 قانون تجارت در امور انحالل و هم چنين مفاد آيين نامه اجراى اســناد رســمى الزم االجراى ثبت 
اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 129) امالك شركت در حال تصفيه شامل شش دانگ يك باب دامدارى 
به مســاحت 1275مترمربع و اراضى كشــاورزى با ســند ثبتى (20/742، 20/745، 20/746 و 20/747) به متراژ 
155578 مترمربع كه واحد دامدارى در آن قرار دارد و نيز اراضى كشــاورزى با سند عادى به متراژ 42450 مترمربع 
حومه بخش چهار همدان (قريه رباط شورين نرسيده به ايستگاه راه آهن) و يك حلقه چاپ داراى پروانه و استخر آب 
و امتياز برق 50 آمپر و پروانه گوســفند داشتى و ادوات كشاورزى كه كارشناسان رسمى دادگسترى بهاى آن را مبلغ 

10/350/000/000 ريال ارزيابى نموده است.
شــرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابى كارشناس (پايه) شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود 
متقاضيان شــركت در مزايده بايد 5 درصد مبلغ پايه را به حســاب 0111033549004 نزد بانك ملى دادگسترى واريز و 
اصل فيش را در جلسه مزايده ارائه نمايند فروش كًال نقدى يا توافق با هيأت تصفيه بوده و تمامى هزينه ها (هزينه آگهى، 
كارشناسى و نيز بدهى مالياتى و نقل و انتقال و هزينه عوارض شهردارى و ساير ادارات) بر عهده برنده مزايده خواهد بود 
بديهى است برنده مزايده كسى تلقى مى گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد و ظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير 
اين صورت مبلغ ۵٪ واريزى به نفع شــركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد و 5درصد واريزى ساير متقاضيان در مورخ 

96/3/21 مسترد مى گردد.
شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه 

شركت نمايند.
زمان و مكان اجراى مزايده: مزايده فوق الذكر در روز شــنبه مورخ 96/3/20 رأس ســاعت 10 صبح در محل دفتر تصفيه 

شركت واقع در همدان، خيابان بوعلى روبروى اداره دارائى طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه برگزار مى گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر با شماره تلفن 38265729-081 تماس حاصل 

نمايند و با هماهنگى مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهى از امالك مورد مزايده بازديد بعمل آورند. (م.الف 962 )
مدير تصفيه

على هاشم كريمى 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
 نوبت سوم شركت تعاونى نانوايان همدان

هيأت مديره 
شركت تعاونى نانوايان همدان

بنا به تصميم هيأت مديره شركت جلسه مجمع عمومى 
فوق العاده نوبت سوم رأس ساعت 9 صبح روز يكشنبه 
96/3/21 در محل تعاونى نانوايان واقع در ضرابى كوچه 

چشمه تازه و اتحاديه و تعاونى برگزار مى گردد لذا از كليه 
اعضاء (صاحبان سهام) دعوت مى شود در تاريخ و ساعت مقرر 
حضور به هم رسانيده يا جهت تنظيم وكالتنامه همراه با وكيل 

خود در ساعات كارى تعاونى از ساعت (9 الى 13 بعدازظهر)
 قبل از مجمع به دفتر شركت مراجعه نمايند اقدام نماييد.

1-تصويب اساسنامه جديد
دستور جلسه:

تاريخ انتشار 96/3/13

سالى كه نكوست از بهارش پيداست

ارديبهشت  طاليى ورزش همدان
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گزارش   

يادداشت

روشى جديد براى رديابى ويروس ايدز
 محققان دانشگاه "پيتسبورگ" آمريكا موفق شدند روشى ابداع كنند 
كه مى تواند ويروس  ايدز را در زمانى كه در سيســتم ايمنى بدن پنهان 
شده، رديابى كنند. به گزارش ايسنا ، اين روش دقيق ترين راهكار براى 

رصد وضعيت ويروس ايدز در بدن تا به امروز محسوب مى شود.
ويروس "اچ.آى.وى"(HIV) به پنهان شــدن در سيستم ايمنى بدن و 
مقابله در برابر روش هاى كشف كننده شهرت دارد و در اين زمان ممكن 
است فرد بيمار نادانسته ديگران را به ويروس ايدز مبتال كند، در حالى 

كه ويروس حتى در بدن خودش شناسايى نشده باشد. 
محققان دانشگاه "پيتســبورگ"(Pittsburgh)  اعالم كرده اند كه به 
روشــى دقيق براى كشــف ويروس اچ.آى.وى دست پيدا كرده اند كه 

مى تواند فعاليت مخفيانه اين ويروس را نيز تشخيص دهد.

حسگرى كه به عمق پوست 
نفوذ مى كند

 دانشمندان آلمانى يك اسكنر دستى ابداع كرده اند كه عمق پوست 
را بررســى كرده و اطالعات مهمى در اختيار پزشــكان مى گذارد. به 
گزارش مهر ، پزشــكان معموال بيمارى التهابى پوست "پسوريازيس"
(psoriasis) را با چشمانشــان معاينه ميكنند و اين  شيوه آنچه در 
بخش عمقى تر پوســت ُرخ مى دهد را آشــكار نمى كند.پسوريازيس 
(صدفك يا داءالصدف) بيمارى پوســتى مزمن خودايمنى است ؛ اين 
بيمارى هنگامى رخ مى دهد كه سيســتم ايمنى بدن سيگنال هاى اشتباه 
مى فرستد. اين سيگنال ها باعث افزايش سرعت چرخه رشد سلول هاى 
پوســت و در نتيجه افزايش بيش از حد ســلول هاى اين عضو از بدن 

مى شود.

اعالم جزئيات نخستين كاوشگر 
خورشيدى ناسا

 "ســازمان ملى هوانوردى و فضايى امريكا" (NASA) سال آينده 
نخستين كاوشگر خورشيدى خود را روانه مدار خورشيد خواهد كرد 

تا بخش هايى از رازهاى سربه مهر اين ستاره را افشا كند.
به گزارش ايســنا به نقل از نيواطلس، در حالى كه كاوشگر جديد در 
Solar نام گرفته بود، اكنون با نام "كاوشــگر  Probe Plus ابتــدا
Parker) و به افتخار "يوجين  Solar Probe) "خورشيدى پاركر
Eugene)) ُغسل تعميد داده شده است! "يوجين  Parker "پاركر
پاركر" دانشمند امريكايى در رشته فيزيك نجومى است كه حدود 60

ســال قبل مقاله اى منتشر كرد و آن چه كه معتقد بود ماده پرسرعت و 
مغناطيسم ساطع شده از خورشيد است، را توصيف كرد.

ارسال ماهواره مخابراتى هند 
با نخستين موشك بومى

 هند در تاريــخ 5 ژوئن قصد دارد تا ماهواره مخابراتى خود به نام 
GSAT-19 را با استفاده از سنگين ترين موشك خود كه ظرفيت حمل 
4 تن ماهواره را دارد، به "مدار زمين ثابت انتقال" (GTO) بفرســتد. 
به گزارش ايسنا ،"سازمان تحقيقات فضايى هند" (ISRO) اعالم كرد 
GSLV-) يا " Mark موشك اين ماهواره  زمين آهنگ موسوم به"3
Mk III) قرار است در 5 ژوئن(دوشنبه 15 خردادماه) در ساعت 17:28

به وقت محلى به فضا فرستاده شود. اين موشك در اولين پرواز خود، 
ماهواره مخابراتى GSAT-19 با وزن 3136 كيلوگرم را از ســكوى 
 (Sriharikota)"پرتــاب دوم در پايگاه موشكى"ســرى هارى كوتا

ارسال خواهد كرد.

ميكروبها ما را الغر مى كنند!
 محققان علوم پزشكى به اين نتيجه رسيده اند كه موفقيت شناخته شده 
ترين روش جراحى الغرى در گروى تنوع ميكروبها در سيستم گوارشى 
اســت. به گزارش مهر، به نقل از ساينس الرت، جراحى بايپس معده اى 
بــه عنوان مؤثرترين روش براى كمك به بيماران چاقى اســت كه تالش 
مى كننــد از وزن خود بكاهند. اكنون محققان متوجه شــده اند كه تنوع 
ميكروبها به مراتب مؤثرتر از كمتر غذاخوردن در اين روند است. تحقيقات 
صورت گرفته نشان مى دهد با انجام عمل جراحى بايپس معده، اكوسيستم 
ميكروبها در سيستم گوارشى دگرگون شده به طوريكه تنوع آنها به ميزان 
چشمگيرى افزايش مى يابد. شايد در ظاهر اينگونه به نظر برسد كه چنين 
تنوعى براى سالمت فردى كه اين جراحى را انجام مى دهد مناسب نباشد 

اما تحقيقات اخير نتايج جالب توجهى به همراه داشته است.

آستان مقدس شاهزاده حسين(ع) 
مأمنى براى جوانان شب زنده دار همدان

 همزمان به شــروع ماه مبارك رمضان پيچيده شــدن نواى دلنشــين 
"مناجات ســحرگاهى" كه به همت جمعى از جوانــان مومن و انقالبى 
برگزار مى شــود جان هاى تشــنه مردم دارالمجاهدين همدان را سيراب 
مى كند.  چند ســالى است كه با فرارســيدن ماه ميهمانى الهى به همت 
جمعى از جوانان مومــن و انقالبى ديار درالمومنيــن و دارالمجاهدين 
همدان مراســم "مناجات سحرگاهى" در آســتان مقدس امامزاده واجب 
التعظيم حســين بن على النقى(ع) معروف به شاهزاده حسين(ع) عموى 
گرامى بقيه ا... االعظم(عج) برگزار مى شود و توانسته روحى تازه در كالبد 
شهر و جان هاى تشنه مومنين بدمد. اين برنامه پرفيض كه همچون نهالى 
نوپا دوران جوانى خود را ســپرى مى كند در نيمه شــب هاى ماه مبارك 
رمضان مامنى براى حضور نوجوانان و جوانان بوده تا آنها در كنار ديگر 
دوستان خود انس با مناجات را در خود نهادينه كنند و به رمز و رازهاى 
عبادت هاى نيمه شب كه باب ورود انسان به آسمان ها است، آگاه شوند. 

آنچه در ادامه مى خوانيد.
 به گزارش تســنيم ، صابر نورى محب از خادمان و برگزار كنندگان اين 
مراســم در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان، با بيان اينكه در دين 
ما بر بيدارى در نيمه هاى شــب به ويژه در سحرهاى ماه مبارك رمضان 
توصيه بسيارى شــده است، اظهار داشت: نبود يك برنامه مناسب با اين 
مضمون در شهر همدان ســبب شد تاجمعى از جوانان همدانى در سال 
90 اقدام به برپائى برنامه" مناجات سحرگاهى" در شهر همدان كنند. وى 
افزود: اين برنامه براى اولين بار در باغ موزه دفاع مقدس و در جوار مزار 
شهداى گمنام برگزار شده و از سال دوم با رويكرد دعوت از عموم مردم 
براى حضور در اين برنامه به آستان مقدس امامزاده  حسين(ع) منتقل شد. 
اين فعال فرهنگى بيان كرد: برنامه مناجات ســحرگاهى هرساله با شروه 
ماه مبارك رمضان از ســاعت 1:30 بامداد با قرائت قرآن شروع شده و با 
سخنرانى، مناجات خوانى و درنهايت با پذيرائى از شركت كنندگان در اين 
محفل ادامه مى يابد. وى با اشــاره به استقبال مردم از برنامه تصريح كرد: 
اين استقبال فراتر از انتظار ما بود وخوشبختانه به لطف خدا هر سال نيز 
اين استقبال در حال رشد است تا جايى كه در سال گذشته ما ميزبان 300

تن از اهالى دارلمومنين همدان بوديم.
نــورى محب عنــوان كرد: در همه اين ســال ها ايــن برنامه به صورت 
مســتقل و به نام امامزاده حســين(ع) برگزار شده و عمده هزينه هاى آن 
نيز از كمك هاى مردمى تامين مى شود هرچند از سوى استان اين امامزاده 
واجــب تعظيم نيز كمك هايى بــه برنامه مى شــود. وى درباره رويكرد 
موسسان اين برنامه اظهار داشت: از جمله برنامه هاى ما استفاده حداكثرى 
از ظرفيت هــاى ديگر هيات ها و دعــوت از همه فعاالن اين عرصه بوده 
اســت تا از اين برنامه حالت اختصاصى خارج شود به همين منظور نيز 
امســال از فعاالن مســجد مهديه و يكى از هيات هاى همدانى دعوت به 
عمل آمده تا در برگزارى اين مراســم ما را يارى كنند. اين فعال فرهنگى 
با تاكيد بر دعوت از بهترين ســخنرانان و مداحان استان براى حضور در 
اين مراسم تصريح كرد: امســال براى اولين بار كانال تلگرامى"مناجات 
سحرگاهى" راه اندازى شــده و هر شب برنامه را به صورت زنده براى 

مخاطبان خود پخش مى كنيم. 
حســين مهدوى راد از مداحان  اين محفل نورانــى نيز دردر گفت وگو 
با تســنيم بيان كرد: اين برنامه از 6 ســال گذشــته تا كنون با هدف رفع 
خال موجود در ارتباط بين افراد با خداوند متعال كه ســالها است مغفول 
مانده، برگزار مى شــود. وى با اشاره به نوپا بودن برنامه در جامعه افزود: 
اين برنامه كه به صورت منسجم در سحرهاى ماه مبارك رمضان برگزار 
مى شود با استقبال خوب و نسبتا قابل قبولى از سوى مردم رو به رو شده 
اســت. اين مداح اهل بيت(ع) با تاكيد بر حضور نوجوانان در اين محفل 
نورانى بيان كرد: اگرچه تنها چند سال است كه اين برنامه در شهر همدان 
برگزار مى شــود اما  تعداد افراد شركت كننده در مراسم هرسال نسبت به 

سال گذشته بيشتر مى شود. 

خبـر

نمايش پيكرك هاى 10هزارساله 
در موزه ملى ايران

 قديمى تريــن پيكرك هاى ساخته شــده توســط 
كشاورزان اوليه ايران در نمايشگاه «آثار كمترديده شده 
موزه ملى ايران» در موزه ملى ايران به نمايش درآمده 
است. به گزارش روابط عمومى موزه ملى ايران، حسين 
عزيزى، مسئول بخش پيش از تاريخ موزه ملى ايران، 
امروز پنجشنبه 11 خرداد با اعالم اين خبر گفت: «اين 
مجموعه پيكره هاى كهن كه نزديك به 10هزار ســال 
قدمت دارد در كاوش هاى باستان شناسى تپه باستانى 
گنج دره در نزديكى شــهر هرسين در استان كرمانشاه 

كشف شده اند.»
او ادامه داد: «تپه گنج دره يكى از روستاهاى اوليه ايران 
اســت كه بين ســال هاى 1344 تا 1353 خورشيدى 
توسط باستان شــناس كانادايى فيليپ اسميت كاوش 
شــد. اســميت در كاوش خود آثــار چندين دوره 
سكونتى روستانشينان اوليه را كشف كرد كه در اوايل 
به صورت فصلى مورد ســكونت بوده است و سپس 
با ساخت خانه هايى با ديوار گلى در تمام طول سال 
مورد سكونت بوده است. روستانشينان اوليه گنج دره 
براى نخســتين بار موفق به اهلى كردن بز شدند و در 

كنار دام دارى به كشاورزى نيز مى پرداختند.» 
عزيزى افزود: «در اين دوره كه نوسنگى گفته مى شود 
ســاخت پيكرك هاى كوچك گلى حيوانات و انسان 
براى نخســتين بار در ايــران رواج يافت. برخى از 
پژوهشگران ســاخت چنين آثارى را نمادين و آيينى 
مى دانند.»سرپرســت بخش پيش از تارخ موزه ملى 
تشريح كرد: «پيكرك هاى گلى انسان تقريباً همگى زن 

و بدون سر ساخته شده اند. 
عزيزى در پايان گفت: «شــايد ساخت پيكرك هاى 
انســانى و حيوانى را بتوان اوليــن بارقه هاى زندگى 
آيينى انســان در حدود 10هزار سال پيش دانست.» 
براســاس اعــالم روابط عمومــى موزه ملــى ايران، 
عالقه مندان مى توانند تا 27خرداد امســال در بازديد 
از نمايشــگاه «آثار كمتر ديده شده موزه ملى ايران» از 
اين پيكرك هاى گلى كهن و ده ها اثر باســتانى ديگر 

بازديد كنند.
اين نمايشــگاه در گالرى موزه دوران اسالمى برقرار 
بوده و همه روزه از ساعت 9 تا 19 به صورت رايگان 

پذيراى بازديدكنندگان خواهد بود.

فعاليت47 كارگاه توليدى مبل و 
منبت در شهرستان تويسركان

 شهرستان تويسركان با برخوردارى از چهار هزار 
و 747 كارگاه توليــدى مبل و منبت و بيش از هفت 
هزار و 600 شــاغل در اين بخش استحقاق دريافت 

نشان جهانى مبل و منبت را دارد. 
حبيب موميونــد فرماندار تويســركان گفت: توليد 
مبل  منبت در شهرســتان تويسركان از قدمت بااليى 
برخوردار است و اشتغال زايى باالى نيز در شهرستان 
دارد. وى بيــان كرد: طرح هاى بازار پســند، اصيل و 
جذاب با قيمت تمام شــده مناســب از ديگر مزاياى 
توليدات صنايع مبل و منبت در تويســركان به شمار 

مى روند.
موميوند با اشــاره به اينكه  صنايــع مبل و منبت در 
تويســركان به طور سنتى و دستى و بدون استفاده از 
دستگاه هاى سى. ان. سى توليد مى شود تصريح كرد: 
البته در برخى موارد اســتفاده از دستگاه سى. ان. سى 
در شهرســتان گزارش شده كه سعى شده به سرعت 
و با قاطعيت از گســترش آنها جلوگيرى شــود. وى 
با اشــاره به ســخنان چند روز اخير استاندار همدان 
مبنى بر لزوم گرفتن نشــان جهانى مبل و منبت براى 
شهرستان تويســركان گفت: اختصاص نشان جهانى 
مبل و منبت به تويســركان و ايجاد فروشــگاه ها و 
نمايشــگاه هاى متعدد و دائم مبــل و منبت مى تواند 
به روند اشــتغالزايى اين هنر و صنعت در تويسركان 
ســرعت و كيفيت ببخشد. فرماندار تويسركان افزود: 
اكنون اتحاديه فعاالن حــوزه توليدات صنايع مبل و 
منبت در تويســركان ايجاد شــده اما صنعتگران اين 
بخش بايد با عزم و اراده اى بيشتر امور مربوط به اين 

اتحاديه و فعاليت هاى صنفى آن را دنبال كنند. 
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مريم مقدم »
 اين روزها اللجين گزينه زير ذره بين رسانه ها 
شده است ، رســانه هايى كه نه از روى غرض كه 
صرفا براى ارايه راهكارهاى پيشــنهادى تالش مى 
كنند، مســئوالن و برنامه ريزان را متوجه شــرايط 
حســاس حاكم بر جهانى ماندن يا نماندن اللجين 
كنند. در اين ميان برخى انتقادها به بهانه اى مى ماند 
كه گويا در تكاپو اســت تا تصميم گيران به جاى 
آنكه در هموار كردن شــرايط قدم بردارند را راهى 
بيراهه كنند . آنچه به نام چينى در اللجين دســت 
به دســت مى شــود و مهر انتقاد بر آن مى خورد 
سراميك است نه ســفال اين يكى از همين موارد 
اســت كه اين روزها رســانه اى مى شود اما چون 
و چراى بســيارى را مى طلبد . كارشناسان بر اين 
باورند نقص هاى اين شهر براى جهانى نماندن چيز 
ديگرى اســت و اينكه برخى رسانه ها و مسوالن 
مشــكل اللجين را اقالم چينى مى دانند يا از روى 
نادانســته ها اســت يا از گل آلود كردن آب هدف 

اين رفتار است . 
برخالف آنچه مطرح مى شود نبود بسته بندى و برند 
مشكل غربت و نقصان  سفال اللجين در بازارهاى 
جهانى است كه از ديده ها به دور مانده است حذف 
واردات رقابت را كم مى كنــد. وجود كاالى چينى 
در بازار سفال اللجين موجب افزايش كيفيت سفال 
اللجين در ده سال گذشــته شده است. اين مطلبى 
اســت كه بزرگترين صادركننده سفال در منطقه و 
صادركننده برتر كشــور بيان كرد. اين صادر كننده 
سفال در پاسخ به سوالى در خصوص وجود سفال 
چينى در اللجين گفت: ما در اللجين هيچ شيئى به 
نام سفال چينى نداريم ، چرا كه سفال تعريف خاص 
خود را دارد كه هيچ يك از اشــياء و اجناس چينى 
موجود در بازار شامل اين تعريف نمى شوند. بشيرى 
ادامه داد: اجناسى كه در بازار وجود دارد شامل شيشه 

، چوب وظروف چينى است؛ اما سفال نيست.
بشــيرى با بيان اين كه ســفال اللجيــن 8 درصد از 
صادرات كشــور و 20 درصد از صادرات اســتان را 
به خود اختصاص داده اســت اظهار داشت: متاسفانه 
هميشه ايرادات كار ما نمايش داده  مى شود و همواره 
از ضعف بسته بندى ها و ميزان واردات شكايت مى 
شــود اما مزيت هاى كار ما گفته نمى شود. بشيرى 
با اشاره به ســابقه كارى خود گفت: من از سال 86

تاكنون 10 سال به عنوان صادركننده نمونه معرفى شده 
ام و در ســال گذشته حدود 4 كانتينر واردات و 400

كانتينر صادرات سفال داشتم و تعداد واردات نسبت به 
صادرت بسيار اندك و ناچيز است

بشيرى ادامه داد: ما هم اعتقاد داريم كه كاالهاى بى 
كيفيت چينى باعث ايجاد ضربه به اقتصاد كشــور 
مى شــود ، اما نمى توان به طور كلى اين آن را از 
بازار حذف كرد ؛ چرا كه وجود همين كاالها باعث 
ايجاد رقابت در بازار شــده و سفالگران داخلى با 
طرح هاى جديد آشنا شده و محصوالت متنوعتر با 

قيميت كمتر را ارائه مى دهند.

اين صادر كننده ســفال با اشــاره به جهانى شدن  
اللجين ادامه داد: طبق رهنمودهاى مسئولين ميراث 
فرهنگى استان، سعى شــده كه كاالهاى چينى در 
فرشــگاههاى اللجين به حداقل برسد ؛ اما نبايد به 
حذف كامل بيانجامد، چرا كه ما معتقديم مشــترى 
حق انتخــاب دارد و بايد بتواند كاالى خوب و بد 
را از هم تفكيك كند و وجود اين كاالها باعث مى 
شود كه فروشــنده به نقص كار خود پى برده و به 

افزايش كيفيت كار خود بپردازد.
بشــيرى ادامه داد: اگر بخواهيم اين كاالها را از 
بازار حذف كنيم توليدكننده را به ســمت توليد 
كاالى بى كيفيت ســوق داده ايم و فروشنده هر 
چه كه عرضــه كند ، خريدار مجبــور به خريد 
همان كاال است. بشــيرى با اشاره به سفال هاى 
توليد شــده در اللجين در ده ســال گذشــته و 
مقايسه آن با سفال هاى كنونى گفت: در ده سال 
گذشــته هيچ تنوعى در توليد ســفال در اللجين 
مشاهده نمى كرديد و سفال هاى توليدى محدود 
به چند قلم ســاده و سنتى بود، اما هم اكنون اين 
محصوالت داراى تنوع بسيارى است و عامل آن 
رقابت ، خالقيت و مقايســه سفالهاى اللجين با 

ديگر شهرها و كشورهاست.
بشــيرى اضافه كرد:ســفال هاى توليد شده در 
داخل به دليل دارا بودن خاك و ســوخت ارزان 
قيمت تمام شده كمترى دارد ، اما در كشورهاى 
ديگر به اين توليدات به چشم هنر نگاه مى كنند 
و قيمت بااليــى براى آن در نظــر مى گيرند و 
از اين نظر توليدات داخل كشــور از نظر قيمت 
بســيار مقرون به صرفه تر از توليدات خارج از 

كشور است.

حساب سفال و سراميك را جدا كنيد 

اللجين سفال چينى ندارد

مهدي ناصرنژاد»
 عنــوان پرطمطراق و پراعتبار «شــهر جهاني 
ســفال» براي اللجين در استان همدان را هيچ 
نهاد و شخصيت حقيقي يا حقوقي و يا حتي 
بين المللي روي دســت ما يعني مردم خوب 
اللجين و هم اســتاني ها و مســئوالن مربوطه 
نگذاشته است. اين عنوان در حقيقت درخور 
تأريخ و هنر ســفال 700 ســاله اين صنعت 
در اللجين اســت و جهانيان كــه امروز ديار 
پررمــزوراز تبريز را به عنوان شــهر جهاني 
فرش، يــا اصفهان را به عنوان شــهر جهاني 
صنايع دســتي و همچنين مشــهد را به لحاظ 
كمياب  و  اعجاب انگيز  ســنگ هاي  خاستگاه 
به عنوان شــهر جهاني ســنگ هاي قيمتي و 
نيمه قيمتــي برمي گزيننــد، روي انتخاب نام 
نمي كنند  اشتباه  هم  اللجين  شــهر  بين المللي 
و اين فرايند توسط شوراي راهبردي انتخاب 
شــهرهاي جهاني بــا مطالعــات و رايزني و 
بررسي تمام جوانب از نظر قدمت و خاستگاه 
واقعي هنر و صنعت سفال و بسياري ملزومات 
شهر جهاني شدن، شكل گرفته، به ثبت رسيده 

و به گوش جهانيان رسيده است.
اما ايــن تمام ماجرا نيســت و گويا جهاني 
شدن شهرســتان اللجين تابع يكسري قواعد 
بين المللــي هم هســت و بايــد از اين پس 
هنرمندان ســفال و ســراميك اللجين، مردم 
زحمتكــش و اليــق اين ديــار و همچنين 
مسئوالن محلي و استان ثابت كنند كه بدون 
دليل از 700 سال پيش تاكنون هنر و صنعت 
سفال در اللجين دوام نياورده و پاي نگرفته 
است؛ چراكه اين رسم و اين قاعده و قانون 
به خاطر ذات درست و قابليت هاي غيرقابل 
انكار خود بيش از 700 سال از فرازونشيب 
تاريخ و جنگ و خرابي و تغييرات ويرانگر 
سلسله هاي حكومتي گذشته و سالم و روپا 
و پويا و شــگفت انگيز تا امروز و تا اينجاي 
تاريــخ و قرار و مدار تعامــالت بين المللي 

است. رسيده 
بدون شــك يكي از داليل پايداري سفال در 
بين تمام دست ســاخته هاي بشري از آهن و 
مفرغ و مس و آلياژهاي ســخت و درخشنده، 
همين اراده و مقاومــت مردم آن و اصالت و 
نجابت جنسي است كه سفال دارد و از خاك 

رس پرورده به وجود مي آيد.
امروز جهانيان و شــوراي راهبردي انتخاب 
شــهرهاي جهاني در تجليگاه هاي بين المللي 
خود براي مردم اللجين و مســئوالن استان 
شــرط كرده اند كــه اگر قرار اســت مردم 
جهان به شــهر جهاني سفال ســفر كنند و 
اگر قرار اســت ســفال برگزيــده جهانيان 
باشــد و اگر قرار اســت خيل جهانگرداني 
كــه از اقصي نقــاط دور و نزديك جهان به 
اللجين سفر مي كنند، از سفر و رنج و خرج 
خويش خسته و دلزده نشوند، بايد امكانات 
آبرومندانه آن نيز بــراي خود مردم اللجين 
فراهم باشــد و شــهر جلوه و زيرساخت و 
بهداشــت و خدماتي درخــور ميهمان هاي 
راه دور داشته باشــد واين بر عهده ايرانيان 
ميهمان نواز و دســت پاك و چشم و دل سير 
اســت تا از اللجين شهر و ســكونتگاهي با 
اعتبــار جهاني بســازند و از هيچ تالش و 

بينديشند. جهاني  و  نكنند  دريغ  هزينه 
 امروز مسئوالن و شهرداران اللجين نبايد چند 
رفــت وروب و رنگ و تعويــض چراغ را به 
حســاب جهاني كردن و جهاني ساختن شهر 
خــود بگذارند و بدانند زيرســاخت هايي در 
اين شــهر الزم است تا 10 سال و 20 سال و 
50 ســال آينده به كار آيد و جزو سرمايه هاي 
ملي در اين گوشه زيبا و زالل كشورمان باقي 
بماند. موضوع از ظاهرســازي و بزرگ نمايي 
و واســطه گري براي قانع ساختن اين و آن و 
پر كردن ســطور رسانه ها گذشته و كاري بايد 

كارستان تا بماند و بگويند و به تماشا آيند.
ســخني هم با هنرمندان و فروشــندگان و 
سرمايه گذاران خوب شهر اللجين كه سخن 
اول و آخرمان هم نيست و بارها گفته ايم و 
كاش نيازي نباشــد تا در آينده بازگو كنيم. 
اجناس وارداتــي و بنجل را از بدنه و دامن 
توليدات ناب و ســفال اصيل اللجين خارج 
كنيد و پاكســازي نماييد. چند تومان فروش 
بيشــتر در كوتاه مــدت ارزش اين كارها و 
چنين كار و كاسبي ها را ندارد. شهر اللجين 
بايد بــراي هنر اصيل و مانــدگار و جهاني 
اللجين باقي بماند و در ســايه ظاهر فريبند 
اجناس  ســودآور  هرچند  و  پرزرق وبرق  و 

وارداتي گم نشود، اين به نفع شماست!

اللجين را جهاني بخواهيد و جهاني نگه داريد
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