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سیاست آمريکا 
جنگ افروزی و 
کشتار مسلمانان 
به دست يکديگر 
است

صادرات ۲۲ 
میلیون دالر 
محصول 
از بخش کشاورزی 
استان همدان

گوشت در 
عید قربان 
گران نمی شود

بازی های 
رايانه ای 
ورزش يا 
سرگرمی
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براي متعادل سازي قیمت ها
 کاالهاي احتكاري را وارد بازار کنید

 اقتصــاد ما در اين برهه از تاريخ انقالب 
به درجه اي از هياهو و چه شــود؟ها رسيده 
اســت كه بدون اســتثنا فكر هر بشر از هر 
طيف و طبقــه اي از جامعه اســالمي را به 
خود مشــغول كرده اســت و به نحوي هر 
كس به شكلي به اين اقتصاد چسبيده است، 
چه آنكه بســته هاي 7 يا 8 هزار تايي سكه 
از بانك مي خرد و تلنبــار مي كند و چه آن 
بنده خدايي كه در واپســين دقيقه هاي روز، 
خود را به بازار ميوه فروشــان مي رســاند تا 
بلكــه ته مانده جعبه هاي ميوه اي را به قيمت 
ارزان و مناسب حال خود، بخرد و به دهان 

بچه هايش برساند... 

يادداشت

2

فروچاله 
و ناتوانی نظام تدبیر

 فروچاله هــای كبودراهنگ بيش از هر 
چيز نشــانه ناتوانی نظام تدبير است. نظام 
تدبير بايد توان پيش بينی بحران را داشــته 

باشد و كاری كند كه بحران رخ ندهد.
 اگر هــم بحرانــی رخ داد از نظام تدبير 
ايــن انتظار را داريم كــه بتواند بحران را 
كنترل كند و تبعات آن را محدود ســازد. 
شــوربختانه نظام تدبير در كشور ما فاقد 
اين دو توانائی اســت. از سويی در مورد 

پيش بينی رخدادها بسيار ناتوان است

»تابستانه کتاب« به نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی کمک می کند
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تشريفات: 09183148188
آدرس چاپخانه: همدان - شهرک صنعتي بهاران - خيابان 

صنعت خيابان نهم
آدرس دفتر مرکزي: همدان - ابتداي خيابان مهديه روبروي 

دبيرستان شريعتي - ساختمان پيام-  واحد7

چهاردهمين حضور مرکز 
چاپ و بسته بندي همدان)پيام رسانه( 

در نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

H3 سالن فردوسي -  غرفه

مرکزچاپ و بسته بندي همدان
)پيام رسانه(

آگهيمزايدهعمومي

روابط عمومي دانشگاه نهاوند 

شرايطومدارک:
تضمین شرکت در مزايده به صورت ضمانت نامه يا نقدا به حساب شماره 0109۲3597۲001 به نام دانشگاه نهاوند نزد بانک ملي شعبه ۲۲ بهمن واريز نمايد.

هزينه درج آگهي بر عهده برنده مي باشد.
تأکید مي گردد ضمانت نامه، مدارک و رزومه کاري، پیشنهاد قیمت در سه پاکت مجزا ارائه گردد.

شرکت در مزايده هیچ گونه حقي ايجاد نخواهد نمود و دانشگاه در قبول و رد هر کدام از پیشنهاددهندگان و منتفي نمودن آن مختار است.
پس از بررسي صالحیت و توانايي شرکت کنندگان در مهلت مقرر و اعالم نتیجه برنده مزايده موظف است قرارداد را امضاء نمايد در غیر اين صورت سپرده شرکت در مزايده به 

نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد در صورت امتناع نفر دوم سپرده وي نیز ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

 )نوبت اول 1397(

دانشگاه نهاوند در نظر دارد با اجاره غذاخوري دانشگاه جهت تهیه مواد اولیه، طبخ و توزيع غذا موضوع را به پیمانکار واجد شرايط و داراي صالحیت واگذار نمايد. لذا از 
پیمانکاران دعوت به عمل مي آيد در صورت تمايل از تاريخ انتشار آگهي جهت بازديد از محل به دانشگاه نهاوند )کیلومتر 3 کمربندي بروجرد-نهاوند( مراجعه و براي دريافت 

اسناد مزايده به سايت دانشگاه نهاوند به آدرس www.nahguac.ir و يا به دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه نهاوند مراجعه نمايند.

روز بازگشايي پاکات محل تحويل پيشنهاد مهلت شرکت مبلغ ضمانت نوع پيمان رديف

دفتر معاونت اداري 500000001397/6/14اجاره غذاخوري 1
و مالي 

1397/6/17 ساعت 10 صبح

با ثبت 15فروچاله و کاهش 42 متري سطح آبهاي زيرزميني اعالم شد

دشتكبودراهنگممنوعهوبحراني
شورا کليد شهر را به خانواده برگزيده مي دهد

68 برتر برگزيده 
جشنواره شهروند برتر

خلوتي در عرفات
■ عیدتان مبارک

17 انبار کاال در همدان کشف شد

افزایش کشفیات
 کاالي احتكاري در استـان

عيد سعيد قربان 
بر تمام مسلمانان جهان مبارک



C M Y K

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

سه شنبه  30 مردادماه 1397  شماره 3271

2

 ويراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ويراستار پرينت/عكاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرايی

 ساعت ورود:  18:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدير تحريريه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

مرد جوان با انتشار عكس های خصوصی 
همسرش به دام پلیس افتاد

 رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطالعات اســتان همدان گفت: 
يك مرد جوان كه با هدف انتقام جويی، عكس های شخصی همسرش 

را در فضای مجازی منتشر كرده بود دستگير شد.
فيروز سرخوش نهاد گفت: زنی با مراجعه به پليس فتا خبر از انتشار 
تصاوير خصوصی اش در فضای مجازی و ارســال اين تصاوير برای 

برادرش می دهد.
وی اضافه كرد: پس از بررســی های صورت گرفته مشــخص شــد 
كه فردی با اســتفاده از پيام رسان تلگرام به صورت ناشناس تصاوير 

شخصی اين زن را برای برادر او ارسال كرده است.
رئيس پليس فتا همدان بيان كرد: كارشناســان پليس فتا در جريان 
تحقيقات فنی عامل اين تخلف را شناســايی و دســتگير كردند و 
پس از رودرو كردن متهم و شــاكی مشــخص شد كه متهم همسر 

اين زن است.
سرخوش نهاد ادامه داد: متهم به علت سوء ظن و بی اعتمادی به همسرش 

دچار اختالف با او شده و آنها درصدد جدايی از يكديگر بودند.
وی اضافه كرد: متهم يك كارت حافظه مملو از عكس های شخصی 
همسرش را در منزل پيدا كرده و برای اثبات ادعای خود، اين تصاوير 

را به صورت ناشناس برای برادر او ارسال می كرد.
به گزارش ايرنا، رئيس پليس فتا عنوان كرد: او با اين شــيوه درصدد 
بدنام كردن همسرش و اثبات ادعای سوء ظن به وی بود كه در نهايت 
توسط پليس دستگير شد. سرخوش نهاد با بيان اينكه فضای مجازی 
محلی برای انتقام جويی نيســت تاكيد كرد: افراد برای رفع مسائل و 
مشــكالت، ريش ســفيدان و بزرگان را واسطه قرار داده يا در نهايت 

برای رفع مشكل به مراجع قضايی مراجعه كنند.
گفتنی اســت؛ 300 فقــره پرونده قضايی چهار ماهه ابتدايی امســال 
در حوزه پليس فتا اســتان همدان تشكيل شد كه برداشت غيرمجاز، 
كالهبرداری و مزاحمت اينترنتی بيشــترين آمار پرونده ها را تشكيل 

می دهند.

صادرات ۲۲ میلیون دالر محصول 
از بخش کشاورزی استان همدان

 رئيس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان با بيان 
اينكه در چهارماهه امســال ۲۲ ميليون و ۹1 هــزار دالر محصول از 
بخش كشاورزی استان صادر شــده است، گفت: صادرات در بخش 
كشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۲0 درصد 

افزايش يافته است.
حميدرضا متين با اشــاره به اينكه در چهارماهه امسال از 60 ميليون 
و 131 هزار دالر صادرات اســتان، بخش كشــاورزی با صادرات ۲۲ 
ميليون و ۹1 هــزار دالر 36/7 درصد از صادرات اســتان را به خود 
اختصاص داده اســت، اظهار داشــت: صادرات در بخش كشاورزی 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته از نظر ارزشی ۲0 درصد افزايش 

يافته است.
 صادرات 12 میلیون دالر کشمش از استان همدان

وی با بيان اينكه در چهارماهه امســال كشــمش عنوان اولين كاالی 
صادراتی اســتان را به خود اختصاص داده است، افزود: 1۲ ميليون و 
53۲ هزار دالر كشمش از استان صادر شده كه ۲0 درصد از صادرات 

استان را به خود اختصاص داده است.
متين با تأكيد بر اينكه لبنيات دومين كاالی صادراتی استان بوده است، 
به تســنيم گفت: 8 ميليون و 835 هزار دالر معــادل 14.6 درصد از 
صادرات اســتان صادرات لبنيات بوده اســت و صــادرات در بخش 

كشاورزی شامل 14 قلم كاال بوده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اينكه 
در چهارماهه امســال صادرات از گمرک استان همدان از نظر ارزشی 
60 ميليون 131 هــزار دالر و به لحاظ وزنی به 15۹ هزار و 560 تن 
بوده، عنوان كرد: ميزان صادرات استان همدان در چهارماهه امسال از 
نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزايش  يافته 
اما وزن اقالم صادراتی اســتان در اين مدت نسبت به سال گذشته 40 

درصد كاهش داشته است.

براي متعادل سازي قیمت ها
 کاالهاي احتكاري را وارد بازار کنید

مهدي ناصرنژاد «

 اقتصــاد ما در اين برهه از تاريخ انقــالب به درجه اي از هياهو و 
چه شــود؟ها رسيده است كه بدون استثنا فكر هر بشر از هر طيف و 
طبقه اي از جامعه اســالمي را به خود مشغول كرده است و به نحوي 
هر كس به شكلي به اين اقتصاد چسبيده است، چه آنكه بسته هاي 7 يا 
8 هزار تايي سكه از بانك مي خرد و تلنبار مي كند و چه آن بنده خدايي 
كه در واپسين دقيقه هاي روز، خود را به بازار ميوه فروشان مي رساند تا 
بلكه ته مانده جعبه هاي ميوه اي را به قيمت ارزان و مناسب حال خود، 

بخرد و به دهان بچه هايش برساند. 
يقيناً و به دليل همين تناقض ها و ضدونقيض هاي اقتصادي اســت كه 
اين روزها فكر و انديشه »مال دنيا« از هر نوع آن از رگ گردن هم به 

مردم نزديك تر شده است!!!
بــه هر حــال دولتمردان با توجــه به وضعيت حــال حاضر اقتصاد 
كشورمان، پاشنه كشــيده به فكر چاره جويي و پايين كشيدن فتيله از 
كنترل خارج شــدة قيمت ها به نفع قشــرهاي آسيب پذير هستند. در 
همين ارتباط اخبار ريز و درشــت رسانه هاي كشورمان كه اين روزها 
بيشتر از هر زماني اختصاص به تحوالت اقتصادي دارد، حاكي از اراده 
3 قوه تصميم گيرنده و جريان ساز جمهوري اسالمي براي حل وفصل 
مشــكالت و مرتفع ســاختن موانع موجود بر ســر راه گردش روان 
چرخ هاي اقتصادي اســت. گويي ابر و باد و مه و خورشــيد و فلك 
همه در كارند تا تو )اقشــار كم درآمد و ضعيف( ناني به كف آري و 

به غفلت نخوري! 
متأسفانه همانگونه كه قشرهاي خاص و عام مي دانند و واقف هستند، 
جريان هاي احتكارگر و پنهان كار در جامعه ما شديدتر از اثرات رواني 
تحريم هاي خارجي، در به وجود آمدن شــرايط موجود دخيل هستند 
و به گراني و كمبود دامن مي زننــد. در واقع تحريم هاي آمريكايي و 
مسدود شدن مبادي ورودي كاالهاي اساسي به ايران، مردم ما را آزار 
نمي دهد، بلكه حركت هاي خائنانه و دور از انصاف و وطن پرســتي و 
گناهكارانه مشــتي سرمايه دار و رانتخوارهاي از خدا بي خبر است كه 

باعث رنجش و جراحت روح و روان جامعه ايراني است.
نگارنده به عنوان خبرنگار و كســي كه 40 سال از غم ها و شادي هاي 
مردم نوشته ام، با اطمينان مي گويم اين روزها جذاب ترين اخبار براي 
مردم مربوط به كشــف انبارهاي بزرگ احتكار كاال و قاچاق است كه 
تا حدودي موجب اميدواري آنان به جلوگيري از باال رفتن تب گراني 
و توزيع عادالنه كاالهاي پرمصرف شده است. خوشبختانه كم نيستند 
خبرهايي كه از گوشــه و كنار كشــورمان حاكي از لو رفتن انبارهاي 
تعجب آور احتكار و دپوســازي اصلي ترين كاال و اجناس مورد نظر 
و نياز مردم مي باشــد. با اين حال برخي مردم نيز نسبت به سرنوشت 
اينگونه كاالهاي به دســت آمده چندان خوشبين نيستند و اين نگراني 
وجود دارد كه تصميم عاقالنه و عادالنه اي در خصوص چنين مواردي 
گرفته نشــود و ســرانجام نيز كليه انبارهاي بزرگ به دســت همان 

احتكارگران و گرانفروشان تحويل شود.
مــردم انتظار دارند بــا قوانين و تصميم هاي انقالبي و خداپســندانه 
مســئوالن، كاالهاي كشف  شــده هرچه زودتر روانه بازار شده و از 
مجــاري مطمئن و با قيمت عادالنه بين مردم توزيع شــود. در همين 
صورت اســت كه هيچ كاالي پنهانــي در انبارها باقي نخواهد ماند و 

عرضه و تقاضا به تعادل معقول و منطقي خواهد رسيد.
مسلماً شرايط موجود ثمره عجله و هراس مردم نسبت به گراني هاي 
بيشتر و خداي ناكرده قحطي است كه بسياري اقدام به ذخيره سازي هاي 

بي مورد و احساسي مي كنند.
غافل از اينكه همين ذخيره سازي هاي خانگي هم عامل مهمي در باال 
رفتن بــازار تقاضا و ايجاد گراني كاذب خواهد شــد. يكي ديگر از 
خطرات ذخيره سازي اين اســت كه بر اثر نگهداري غيراصولي مواد 
غذايي و حتي خشكبار در خانه ها، تاريخ مصرف آنها به پايان رسيده 
و از حيض انتفاع خارج شــود كــه زيان هاي هنگفتي را متوجه منابع 

ملي خواهد ساخت.

پذیرش ۲14 هزار نفرروز میهمان در ستادهای اسكان 
فرهنگیان همدان

 مديركل آموزش و پرورش اســتان همــدان از پذيرش ۲14 هزار نفرروز ميهمان در 
ستادهای اسكان فرهنگيان استان خبر داد و گفت: ۹8 هزار و ۹۲3 نفر در قالب ۲7 هزار 
و 48۲ خانوار ميهمان فرهنگی در مدارس اسكان پذير و اقامتی آموزش و پرورش استان 

اقامت داشتند.
محمد پورداوود با بيان اينكه در پايگاه های اسكان موقت فرهنگيان استان از ابتدای آغاز 
تعطيالت  تابســتان تاكنون ۲14 هزار و 171 نفرروز پذيرش شده اند، اظهار كرد: بر اين 

اساس ۹8 هزار و ۹۲3 نفر در قالب ۲7 هزار و 48۲ خانوار ميهمان فرهنگی در مدارس 
اسكان پذير و اقامتی آموزش و پرورش استان اقامت داشتند.

وی با بيان اينكه پذيرش خانواده های فرهنگی در پايگاه های اسكان فرهنگيان استان تا 15 
شهريورماه ادامه دارد، افزود: سال گذشته 333 هزار مسافر در پايگاه های اسكان فرهنگيان 
پذيرش شدند.مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان با بيان اينكه امسال 1۹ پايگاه 
در 1۹ منطقه آموزشــی برای اسكان فرهنگيان در نظر گرفته شده است، به فارس گفت: 
يك هزار و 471 كالس در ســطوح مختلف برای اســكان فرهنگيان در نظر گرفته شده 
است. وی افزود: 184 كالس در گروه ويژه، يك هزار و 51 كالس در گروه »الف« و ۲36 

اتاق در گروه »ب« مسافران و گردشگران را در ايام تعطيالت تابستان پذيرش می كنند.

پورداوود با بيان اينكه امسال ظرفيت اتاق های ويژه را افزايش داديم، عنوان كرد: ظرفيت 
اتاق های ويژه 103 مورد، اتاق های »الف« 6۹ مورد و گروه »ب« ۲6 اتاق است.

وی با اشاره به اينكه امسال سه مدرسه در ناحيه يك و ۲ همدان به اتاق های ويژه مجهز 
شدند كه امكانات بيشتری نسبت به ساير اتاق ها دارند، عنوان كرد: تابستان سال گذشته 

در گروه »ج« كه دارای حداقل امكانات و تجهيزات بودند مسافر اسكان داده نشد.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان با اشــاره به اينكه امســال همدان دو رويداد 
بزرگ را پيش رو دارد لذا پيش بينی می شود تعداد زيادی مسافر از جاذبه های گردشگری 
استان ديدن كنند، خاطرنشان كرد: ظرفيت اتاق ها برای پذيرش 7 هزار و 355 مسافر در 

شبانه روز در نظر گرفته شده است.

 68 شــهروند برگزيده شــهرهمدان در 
حوزه هــای مختلف همزمان با عيد ســعيد 
قربان با برگزاری مراســمی باشكوه تجليل 

می شوند.
رئيس ستاد جشنواره شــهروندان برگزيده 
همدان گفت: جشنواره شهروندان برگزيده 
همدان از بهمن ماه سال گذشته كليد خورد، 
و ثبت نام ها تا پايان اســفندماه ادامه داشتكه 
در فراخــوان صورت گرفتــه يك هزار تن 

شركت كردند.
حميد بادامــی افزود: در مرحله نخســت 
جشــنواره 180 پرونده پذيرفته شده در ۲5 
جلسه فرايند داوری كه از استادان برجسته 
دانشــگاهی و برخــی از اعضای شــورای 
اسالمی شــهر همدان بودند، مورد بررسی 

قرار گرفتند.
بادامی با بيان اينكه اين جشنواره در 6 بخش 
برگزار شد و در نهايت 68 شهروند برگزيده 
شدند ادامه داد: در اين جشنواره 10 شهروند 
برگزيده، 13 مفاخر ارزنده و ۲5 شــهروند 
نمونه از حوزه معلمان، مهندسان و پزشكان 

تجليل می شوند.
رئيس ستاد جشنواره شــهروندان برگزيده 
همدان افزود: همچنين 1۲ شــهروند نمونه 
1۲ ناحيــه مديريت شــهری كه در ســال 
های گذشته كمك رســان اهداف اجرايی 
شــهرداری و شــورا بوده اند، يك محيط 
زيســت نمونه و يك فرد برگزيده در حوزه 
انرژی های تجديد پذير در اين جشــنواره 

مورد تجليل قرار می گيرند.
بادامی بيان كرد: همچنين در اين جشــنواره 
شــهردار همدان كليد شــهر را به شهروند 

افتخاری همدان اعطا می كند.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش های شورای 

اسالمی شــهر همدان يادآور شد: از كارمند 
نمونه حوزه پاكبان، اتوبوسرانی، تاكسيرانی 
و آتش نشــانی شهرداری همدان نيز تجليل 
می شود.بادامی با اشاره به بخش جانبی اين 
جشنواره گفت: ســه عكس موبايلی و سه 
عكس حرفه ای منتخب جشنواره جانبی نيز 
تقدير می شوند.وی ادامه داد: به برگزيدگان 
كارت شهروندی كه شامل خدمات شهری 
در حوزه های مختلف است لوح و بن سفر 

اعطا می شود.
رئيــس مركــز مطالعــات و پژوهش های 
شورای اســالمی شــهر همدان با اشاره به 
اعتراض برخی از ثبت نام كنندگان به دليل 
انتخاب نشــدن به عنوان شهروند برگزيده 
گفت: پرونده تمامی افراد و امتيازهای آنان 

مشــخص اســت و هر فردی معترض بود 
می تواند برای شــفاف ســازی به دبيرخانه 

جشنواره مراجعه كند.
 انتخــاب شــهروندان برگزيده 

ساالنه شد
سخنگوی شورای شــهر همدان نيز گفت: 
براســاس مصوبه شــورای اســالمی شهر 
همدان، جشــنواره شــهروندان برگزيده به 

صورت ساالنه برگزار می شود.
كامران گردان با تاكيد بر نقش مهم رسانه ها 
در معرفی شهروندان برگزيده گفت: رسانه 
ها بايد برای دوره آينده جشنواره شهروندان 

نمونه را معرفی كنند.
وی اضافه كرد: رســانه هــا كمك فكری 
بسيار خوبی در انتخاب شهروندان برگزيده 

خواهند داشــت و سال آينده به مراتب اين 
جشنواره با كيفيت باالتری برگزار می شود.

رئيس كميســيون خدمات شهری شورای 
شــهر همدان نيز بابيان اينكه اين جشنواره 
پس از حدود 11 سال برگزار می شود، هدف 
از برگزاری اين جشــنواره را الگوســازی 
شهروندان برگزيده برای جشنواره های آينده 
برشــمرد. كامران گردان در خصوص اعتبار 
در نظر گرفته شده برای برگزاری جشنواره 
عنــوان كرد: در بخش جوايــز 150 ميليون 
تومان و ســاير موارد نيز 50 ميليون تومان 

برای اين جشنواره در نظر گرفته شد.
وی گفت: مراسم اختتاميه جشنواره شهروند 
برگزيده روز چهارشنبه 31 مردادماه همزمان 

با عيد سعيد قربان برگزار می شود.

شورا کليد شهر را به خانواده برگزيده مي دهد

68برتربرگزيده
جشنوارهشهروندبرتر

خبـر

 رئيس ســازمان جهادكشــاورزی استان 
همدان با بيان اينكه امســال استان همدان در 
توليد گندم موفق عمل كرده اســت، گفت: 
خوشبختانه با تالش شبانه روزی كشاورزان 
امسال استان همدان در توليد گندم عملكرد 
بسيار خوبی داشته و صادركننده گندم به 1۲ 

استان كشور است.
منصــور رضوانی جالل، اظهار كــرد: توليد 
گندم نسبت به ســال گذشته بسيار باال بوده 
به طوريكه امسال مازاد توليد گندم داشتيم و 
پيش بينی بــرای خريد تضمينی گندم حدود 
570 هــزار تن بود اما تا كنــون حدود 600 
هزار تن گندم از گندمكاران دريافت كرده ايم 
و همچنــان پيش بينــی خريد حــدود 650 
هزار تــن را داريم در حاليكه توليد گندم در 
اســتان حدود 700 هزار تن است و رشد 5۲ 

درصدی نسبت به سال قبل داريم.
وی خاطرنشــان كرد: در كاشــت دانه های 
روغنی نيز موفق بوده ايم به طوريكه رشد 60 

درصدی نسبت به سال گذشته داشته ايم اين 
در حاليست كه با توجه به محدوديت هايی از 
جمله محدوديت منابع آبی و خاكی اين سير 

صعودی را طی كرده ايم.
به گزارش ايســنا، رضوانی جــالل افزود: با 
وجود محدوديت ها اين پيشــرفت می تواند 
خبری خوشــحال كننده برای مســئوالن و 
مردم باشد به طوريكه در توليد گندم به ويژه 

گندم آبی استان بسيار عملكرد خوبی داشته 
و حدود 4/5 تن در هكتار گندم آبی توســط 

كشاورزان كاشته شده است.
وی ادامه داد: كشــاورزان بيش از 147 هزار 
تن در هكتار از شــيوه ها و تكنولوژی نوين 
برای كاشــت محصوالت اســتفاده كرده اند 
و به همين منظور شــاهد افزايش بهره وری 
از آبياری نوين و تكنولوژی پيشــرفته برای 

كشاورزی در تمام نقاط استان هستيم.رئيس 
سازمان جهادكشاورزی استان همدان عنوان 
كرد: 4/5 درصد از محصوالت كشور از جمله 
گردو، سير، سيب زمينی، گندم و جو، لوبياسبز 
و ديگر محصوالت توسط استان همدان توليد 
و صادر می شــود اما وظيفه اصلی كشاورزان 
تأمين امنيت غذايی است بدان معنا كه تمامی 
محصوالت و مواد غذايی بايد ســالم و به 
دور از ســختی و آســان در دسترس عموم 
قرار گيرد. وی يادآور شد: البته اينكه كشور 
دارای امنيت تأمين غذايی است اما به علت 
مشــكالت اخير از جمله تورم، نوسانات و 
عدم تعادل و سودجويی برخی افراد سيستم 
غذايی كمی دچار مشــكل شــده است اما 
جای نگرانی نيست و آگاه كردن كشاورزان 
از دانش نوين و تكنولوژی جديد از وظايف 
جهادكشاوری  ســازمان  مســئوالن  خطير 
اســت كــه می تواند كمی از مشــكالت و 

محدوديت های جامعه را حل كند.

رئيس سازمان جهادکشاورزی اعالم کرد

رشد 5۲ درصدی تولید گندم در استان

در هفته دولت صورت مي گيرد

افتتاح و 
کلنگ زنی ۲1 
پروژه در همدان
 مدير كل راه و شهرسازی استان همدان 
از افتتــاح و كلنگ زنی ۲1 پروژه عمرانی به 
مبلــغ ۹۹ هزار و ۹۲۹ ميليون ريال در هفته 

دولت خبر داد.
فرهاد فرزانه با بيــان اينكه در هفته دولت 
چند پــروژه عمرانــی در حــوزه راه های 
روستايی افتتاح خواهد شد، اظهار كرد: در 
حوزه راه های روســتايی بيس و زيرسازی 
راه روســتايی دره راســت با اعتباری بالغ 
بــر يك هزار و ۹76 ميليــون ريال از محل 

اعتبارات استانی هزينه شده است.
وی افزود: جاده دسترسی زندان شهرستان 

مالير نيز با اعتبــاری بالغ بر ۲ هزار و 184 
ميليون ريال از محل اعتبارات استانی تامين 

شده است.
مديركل راه و شهرســازی استان همدان به 
فارس گفت: يكی ديگر از پروژه های قابل 
افتتاح احداث راه روســتايی ســوتلق در 
شهرستان تويسركان با اعتبار ملی بالغ بر 3 

هزار و 737 ميليون ريال است.
وی با بيان اينكــه احداث محور قراكند در 
شهرستان اسدآباد با هزينه كرد 6 هزار ميليون 
ريال در هفته دولت افتتاح می شــود، گفت: 
در شهرســتان همدان نيز دو پروژه احداث 
راه روســتايی بهرام آباد- امزاجرد به مبلغ 
3 هزار و 666 ميليون ريــال و احداث راه 
روستايی حيران – بارابند به مبلغ 5 هزار و 
۹35 ميليون ريال هر دو از رديف اعتبارات 

ملی افتتاح خواهد شد.
فرزانه با اشــاره به  كلنگ زنی هفت پروژه 
راه های روستايی در هفته دولت خاطرنشان 

كرد: پروژه راه های روســتايی چشمه علی، 
نادرآباد، حيدرآباد، قمشانه، گدارپهن، چهار 
چشــمه به سر ســه گاز، قيد علی بالغ در 
شهرستان بهار، درجزين در شهرستان رزن 

كلنگ زنی می شود.
وی بيان كــرد: اعتبــارات كلنگ زنی اين 
پروژه ها 36 هزار و 351 ميليون ريال است.

مديركل راه و شهرســازی استان همدان با 
اشاره به افتتاح پروژه های عمرانی در حوزه 
معاونت بازآفرينی شهری و مسكن در طول 
هفتــه دولت نيز تصريح كــرد: پروژه های 
ديواركشــی كانال فاضــالب حصار علی 
آباد در همدان با اعتباری بالغ بر ســه هزار 
و ۲50 ميليون ريــال به طول 134 مترمربع 

انجام می شود.
وی ادامه داد: ديواركشــی پارک گلســتان 
شمس آباد مالير نيز به طول سه هزار و 500 
مترمربع با اعتباری بالغ بر ســه هزار و ۹00 
ميليون ريال در هفته دولت افتتاح می شود.

فرزانه در خصــوص كلنگ زنی پروژه های 
بازآفرينــی شــهری نيز افزود: ســه پروژه 
پارک منوچهری، مجتمع چند منظوره امير 
المومنين)ع(، ديواركشــی و پوشش كانال 
محله حصار امــام در شهرســتان همدان 
انجــام می شــود. وی در مــورد اهداف و 
برنامه های راه و شهرسازی در آينده اضافه 
كرد: مديريت يكپارچــه زمين با همكاری 
دستگاه های اجرايی، تامين رفاه اجتماعی در 
زمينه مسكن، مشاركت در ساماندهی بازار 
ســرمايه در مورد زمين و مسكن از جمله 
اهداف اين اداره كل اســت. مديركل راه و 
شهرسازی اســتان همدان خاطرنشان كرد: 
كمــك به حفظ تعادل اقتصــادی از طريق 
اعمال سياســت های تشــويقی، تحقيقات 
ســاختمانی به منظور ايمنی ساختمان ها در 
حوادث طبيعی و تامين راه های اســتان اعم 
از زمينی، راه آهن و هوايی از اهداف اساسی 

اداره راه و شهرسازی استان همدان است.

با توجه به حضور وزير بهداشت
ادای احترام به مقام ابن سینا 

به سوم شهریورماه موکول شد
 مديــر روابط عمومی و امور بين الملل بنياد علمی و فرهنگی 
بوعلی ســينا گفت: ادای احترام به مقام ابن سينا كه قرار بود اول 
شــهريور همزمان با روز همدان انجام شــود، به سوم شهريورماه 

موكول شد.
توكل دارايی ضمن گراميداشت اول شهريور زادروز شيخ الرئيس 
ابوعلی ســينا اظهار كرد: برنامه های امســال برای روز همدان و 
زادروز بوعلی ســينا سوم شــهريورماه با مشــاركت دستگاه های 

اجرايی برگزار می شود.
وی به فارس گفت: با توجه به تصميم ستاد استانی بزرگداشت حكيم 
هزاره ها و حضور وزير بهداشــت در اين مراسم، ادای احترام به مقام 

شامخ ابن سينا روز سوم شهريورماه برگزار خواهد شد.
مديــر روابط عمومــی و امور بين الملل بنيــاد علمی و فرهنگی 
بوعلی ســينا يادآور شد: همچنين در مراســم ادای احترام به ابن 
ســينا، دكتر حســن بلغاری رئيس انجمن مفاخر كشــور و دكتر 

نجفعلی حبيبی مصحح كتاب قانون نيز حضور دارند.
وی يادآور شــد: روز سوم شهريور دانشگاه علوم پزشكی همدان 
نيز ويژه برنامه ای خواهد داشــت و انجمــن مفاخر ايران نيز روز 
30 مردادماه مراسم ويژه ای به مناســبت زادروز ابن سينا برگزار 

می كنند.

1- نگراني از تردد در جاده همدان ـ قزوين افزايش يافته اســت. 
گفته مي شــود برخي راننده ها كه از مســير همدان به رزن و آوج 
تردد مي كنند، نسبت به احتمال ايجاد فروچاله در اين محور اعالم 
نگراني كرده اند. گويا نزديكي فروچاله هاي ايجاد شده به اين جاده 
منجر به اين نگراني شده اســت. گفتني است مسير جايگزين اين 

جاده نيز براي مواقع ضروري پيش بيني نشده است.
۲- افزايش قيمت به مطبوعات رســيده اســت. گويا نشريات دولتي 
اقدام به گران كردن تعرفه هاي خود كرده اند. اين در حالي است كه اين 
نشريات از بودجه هاي كالن و حمايت هاي ويژه برخوردارند. گفتني 
است روزنامه ايران قيمت فروش خود را به ۲ برابر افزايش داده است.

3- نــام نماينده هــاي همــدان در ليســت درخواســت كنندگان 
شفاف ســازي در مجلــس ديده نمي شــود. گفته مي شــود برخي 
شهروندان نســبت به ســكوت و عدم حضور نماينده هاي استان 
در ليســت درخواست كنندگان شفاف ســازي در مجلس، اعتراض 
كرده اند. گفتني است نماينده هاي مجلس خواستار آن شده اند تا در 
زمان رأي گيري اســامي و نوع رأي نماينده ها از سوي هيأت رئيسه 
در مجلس علني و شفاف اعالم شود. گويا تنها نام ۲ نماينده استان 

در اين ليست ديده مي شود.
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جمع آوری 18 مورد کود فاقد شماره ثبت در فامنین

 مدير جهادكشــاورزی شهرستان فامنين از شناسايی و جمع آوری 18 مورد كود فاقد 
شــماره ثبت در فامنين خبر داد و گفت: موضوع تغذيه گياهان و تأمين كود با كيفيت از 
دغدغه های كشاورزان بوده است چرا كه نامناسب بودن كيفيت برخی كودهای موجود در 

بازار امكان تقلبی بودن كودها را گوشزد می كند.
جعفر كاويانی دلشاد در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: كودهای تقلبی عالوه بر ضررهای 
اقتصادی كه به كشــاورزان وارد می كند، در برخی موارد ســالمت منابع آب و خاک و 

محصوالت توليدی را به خطر می اندازد.

وی تصريــح كرد: وزارت جهادكشــاورزی با همكاری ســازمان تعزيرات حكومتی 
از ســال 13۹3 اقدام به ثبــت كودهای توليدی و وارداتی موجــود در بازار كرده و 
نخســتين گام، ثبت و شناســنامه دار كردن كودها و تطابق دادن محتوای كود با آنچه 
روی بســته بندی به عنوان برچسب درج شده، بود كه اين موضوع طی نامه نگاری ها 
و جلســاتی به اطالع فروشــندگان كود و كشاورزان رســانده و تأكيد شده كه طبق 
دســتورالعمل عرضه هــر گونه كود فاقد گواهی ثبت ممنوع بــوده و به منزله كاالی 

قاچاق است.
وی ادامــه داد: به اين منظور كارگروه شهرســتانی پايش كود متشــكل از نمايندگان 
فرمانــداری، اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان، تعزيرات، اتاق اصناف، اداره 

تعاون روســتايی، نيروی انتظامی و جهادكشاورزی ماهانه حداقل يك نوبت پايش از 
فروشــندگی های عرضه كود و همچنين كارگزاری های فعال در اين شهرستان انجام 
می دهند كه طی پايش های انجام شــده تا كنون ۲۲0 مورد كود ماكرو و ميكرو پايش 
و از ســامانه جامع مواد كودی اســتعالم شــد كه از اين تعداد 18 نوع كود با توجه 
به دارا نبودن شــماره ثبت مواد كودی توقيــف و جمع آوری و برای برخورد قانونی 

صورتجلسه شد.
كاويانی دلشــاد بيان كرد: ۲0 نوع كود نيز كه دارای شــماره ثبت بودند، با هدف بررسی 
كيفيت مواد كودی و تطابق اطالعات درج شــده روی بســته بندی كــود با محتوای آن 

نمونه برداری و به سازمان جهادكشاورزی برای اقدامات بعدی ارسال شد.

يادداشت روز

118طرح عمرانی هفته دولت در مالیر
 بهره برداری می شود

 معاون استاندار همدان و فرماندار ويژه مالير گفت: همزمان با هفته 
دولــت 118 طرح عمرانی و خدماتی با 336 ميليارد و 78 ميليون ريال 

اعتبار بهره برداری می شود.
به گزارش ايرنا باب ا... فتحی اظهار داشت: همچنين عمليات اجرايی 1۲ 
طرح عمرانی در هفته دولت با اعتباری بالغ بر 76 ميليارد و 50 ميليون 
ريال آغاز می شــود. وی افزود: سه طرح بزرگ اقتصادی نيز با حضور 
اسحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهوری بهره برداری می شود كه 

يك هزارو 150 ميليارد ريال اعتبار برای آنها هزينه شده است.
فرماندار ويژه مالير بيان كرد: اين طرح ها شامل طرح توليد فروسيليس 
شركت آذرخش با ميزان سرمايه گذاری 750 ميليارد ريال و اشتغال 130 
تن و طرح توليد آندلوزيت با سرمايه گذاری ۲00 ميليارد ريال و اشتغال 
70 تن در شــهرک صنعتی جوكار و همچنين انبار نفت مالير با اعتبار 
۲00 ميليارد ريال و ميزان اشتغالزايی 100 تن است. فتحی با بيان اينكه 
احتمال افزايش طــرح ها در هفته دولت وجود دارد افزود: در مجموع 
130 طرح عمرانی افتتاح و يا عمليات اجرايی آنها آغاز می شود كه يك 
هزارو 56۲ ميليارد و 1۲8 ميليــون ريال برای طرح های عمرانی قابل 

افتتاح همزمان با هفته دولت در اين شهرستان هزينه شده است.

توزیع ۲۰۷ بسته »مهر تحصیلی« از محل 
نیات موقوفات در تویسرکان

 رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركان، از توزيع ۲07 
بســته »مهر تحصيلی« از محل نيات موقوفات در شهرستان تويسركان 

خبر داد.
حميد رضــا نوروزی، رئيــس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان 
تويســركان  از توزيع ۲07 بسته مهر تحصيلی از محل نيات موقوفات 
خبر داد و به خبرنگار شبســتان گفت: در راســتای اجرای طرح »مهر 
تحصيلی« ۲07 بسته حمايتی مهر تحصيلی از محل نيات موقوفه مرحوم 

حاج شكراله شفيعی در شهرستان تويسركان توزيع می شود.
وی با اشاره به اينكه اين بسته حمايتی از محل نيات واقفين خيرانديش 
تهيه شده است، افزود: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته اين اقالم 
بين دانش آموزان نيازمند كه زير پوشش نهادهای حمايتی كميته امداد و 
بهزيستی هستند طی مراسمی در مورخه 30 مرداد ماه در محل دفتر امام 
جمعه محترم شهرستان توزيع خواهد شد.  نوروزی با بيان اين مطلب كه 
ارزش ريالی هر بسته مهر تحصيلی اهداء شده در حدود  53 هزار تومان 
می باشد عنوان كرد : از مستاجرين موقوفات نير جهت حضور در اين 
مراسم دعوت به عمل امده است تا از روند هزينه كرد عوايد موقوفات 

در اين راستا اطالع رسانی الزم به عزيزان صورت گيرد .

فروچاله و ناتوانی نظام تدبیر
امیر بختیاريان «

 فروچاله هــای كبودراهنگ بيش از هر چيز نشــانه ناتوانی نظام 
تدبير اســت. نظام تدبير بايد توان پيش بينی بحران را داشته باشد و 

كاری كند كه بحران رخ ندهد.
 اگــر هم بحرانی رخ داد از نظام تدبير اين انتظار را داريم كه بتواند 
بحران را كنترل كند و تبعات آن را محدود ســازد. شوربختانه نظام 
تدبير در كشــور ما فاقد اين دو توانائی اســت. از ســويی در مورد 
پيش بينی رخدادها بســيار ناتوان است و در برابر بحران ها هم دچار 
روزمرگی شده است و آنها را مانند رخدادهايی معمولی تلقی می كند 

كه نيازی به كنترل ندارند. 
فروچاله هــا در كبودراهنگ رخداد تازه ای نيســت. از وقوع اولين 
فروچاله بيش از ۲6 ســال سپری شده اســت و به همين دليل اگر 
تدبيــر بر اين رخداد حاكم بود نبايد امروز بعد از اين مدت شــاهد 
وقوع بزرگترين فروچاله باشــيم. اساسا بحث كم آبی رخداد تازه ای 
در پهنه كبودرآهنگ نيســت. بررسی كارشناســی وضعيت آب در 
كبودراهنــگ به پيش از انقالب در دهــه 40 بازمی گردد. زمانی كه 
گروهی پژوهشــگر از كشور يوگسالوی به اين منطقه می آيند و در 
آن زمان كه به ظاهر خشكســالی تهديدی هم محســوب نمی شده 
نقشــه راه مصرف آب هــای زيرزمينی را برای اين منطقه پيشــنهاد 
می كنند. مطابق اين نقشــه مصرف منابع زيرزمينی آب بايد مديريت 
شده می بود و بخش كشــاورزی و صنعت نمی بايست اين منابع را 

به تاراج می بردند. 
امروز شرايط كبودراهنگ در زمينه آب بحرانی است و روند بيابانی 
شــدن در اين منطقه به شــدت در حال تشديد است. هيچ سازمانی 
هم در اين زمينه خود را پاســخ گو نمی داند و همــه بر اين باورند 
كــه در ماجرای فروچاله ها تقصيری ندارند. واقعيت اين اســت كه 
مسئوليت فروچاله فراتر از يك يا چند سازمان متوجه تماميت دولت 
اســت. دولت به معنای مجموعه ســازمان های اجرائی و نظارتی در 
ماجرای فروچاله مسئوليت دارند و می توان با تهيه سياهه ای طوالنی 
مســئوليت يكايك دستگاه ها را برشــمرد و مشاهده كرد كه چگونه 

با وجود مسئوليتی كه داشتند، چشم فرو بستند و سكوت كردند.
امروز روند بيابانی شدن در كبودراهنگ به مرحله ای بحرانی رسيده 
اســت. اختالف فاحش دمای شــب و روز، فراوانــی فروچاله ها، 
خشــكی رودخانه ها و تاالب ها و بی آبی از جمله نشانه های آشكار 
وقوع بحران در اين منطقه است. با اين وجود هيچ نهادی پاسخ گوی 
وضع موجود نيســت و گويی تنها مسئول اين بحران، طبيعت است 

كه نتوانسته است از خودش محافظت كند.
همان طــور كــه اشــاره كرديــم در ماجــرای فروچالــه همه 
ســازمان های اداری به نحوی در زمينه پيش گيری و پيش روی 
آن وظيفه و مســئوليت داشــته اند. روشن اســت كه در چنين 
حالتی مســئوليت نهائــی بر عهده نهاد عالی اداری در اســتان 
است. استانداری و در راس آن اســتاندار مسئول پيش گيری و 
پيش روی اين بحران هستند. او بايد در اسرع وقت فردی توانا 
را به  صورت تمام وقت مســئول پيگيــری ماجرای فروچاله ها 
كند. اين كار در ســايه تاسيس يك دبيرخانه چابك عملی است 
تا بتوان به دور از كارهای صرفا نمايشــی، بــا انجام هماهنگی 
ميان ســازمان های اداری در استان در كوتاه ترين زمان چاره ای 

نديشيد.  ا
بی عملی ســازمان های اداری و شــانه خالی كــردن آنها چاره درد 
فروچاله ها نيســت. شــايد اين اتفاق پيش زمينه وقــوع يك بحران 
انســانی در منطقه كبودراهنگ باشــد. آيا نمی تــوان امروز برای آن 
بحران احتمالی چاره ای انديشــيد و وقــوع آن را ناممكن كرد؟ اگر 
پاسخ نظام اداری به اين پرسش منفی باشد بايد از همين حاال فاتحه 

منطقه كبودراهنگ را بخوانيم. 

روابطعمومیشهرداریگلتپه

آگهـيمزايده
ــر  ــر دارد ب ــه در نظ ــهرداري گل تپ ش
ــوراي  ــماره 5/40 ش ــه ش ــاس مصوب اس
ــذاري  ــه واگ ــبت ب ــهر نس ــالمي ش اس
صــورت  بــه  ســي ان جي  جايــگاه 
اجــاره بهــا و بــه مــدت يــک ســال )بــه 
ــق  ــوز( از طري ــرداران داراي مج بهره ب

ــد.  ــدام نماي ــده اق مزاي
تاريــخ  از  مي تواننــد  متقاضیــان 
ــت  ــدت 10 روز جه ــه م ــي ب ــاپ آگه چ
دريافــت اســناد شــرکت در مزايــده بــه 
ــد. ــه نماين ــه مراجع ــهرداري گل تپ ش

مبلــغ ســپرده شــرکت در مزايــده 
حســاب  بــه  ريــال   5/000/000
صــادرات.  بانــک   010137338۲007
شــهرداري در رد يــا قبــول پیشــنهادات 

مختــار اســت.
09187133662

)شهرســتان  کنــدر  روســتاي  دهیــاري 
تويســرکان( در نظــر دارد تعدادي تابلــوي معابر 
قديمــي )مقــري( را از طريــق مزايــده عمومــي 
ــروش  ــه ف ــنهادي ب ــت پیش ــن قیم ــه باالتري ب
برســاند متقاضیــان جهــت شــرکت در مزايده و 
کســب اطالعــات بیشــتر تــا پايــان وقــت اداري 
ــک  ــدت ي ــه م ــي ب ــاپ آگه ــخ چ روز از تاري
ــدر مراجعــه و  ــاري روســتاي کن ــه دهی ــه ب هفت
يــا بــا شــماره تلفــن 09181159980 تمــاس 
حاصــل نماينــد قابــل ذکــر اســت هزينــه آگهي 

ــد. ــده مي باش ــده مزاي ــده برن ــه عه ب
تلفنتماس:33348083

دهياريروستايكندر

آگهـيمزايده

برخي از گناهان جز در عرفات بخشيده نمي شود. 
»امام علي )ع(«

نهم ذي الحجه روز رعهف

 رب تمام مسلمين جهان مبارک باد 
روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

خبرنگار  عظيمي مجذوب-  كبودراهنگ-   
همدان پيام: ايجاد فروچاله ها و فرونشست هاي 
زمين، پديديه اي نو اســت كه در 3 دهه اخير 
بيشتر شاهد وقوع اين پديده هستيم و پديده اي 
به ظاهر طبيعــي كه با عوامل انســاني ايجاد 

مي شود.
استان همدان مخصوصاً دشت كبودراهنگ يكي 
از مستعدترين مناطق جغرافيايي ايجاد فروچاله 
در كشور است به طوري كه در حال حاضر در 
استان 40 مورد فروچاله و فرونشست رخ داده 
كه شهرستان هاي فامنين، كبودراهنگ و قهاوند 

بيشترين سهم را از اين فروچاله ها دارند.
در روز شنبه بعدازظهر ۲7 مردادماه ۹7 با ايجاد 
فروچاله اي به قطــر 60 متر و عمق 30 متر در 
حوالي روستاي كردآباد شهرستان كبودراهنگ، 
تعداد فروچاله هاي اين شهرســتان به 15 مورد 
رســيد كه كبودراهنگ ركورددار فروچاله هاي 
استان شد. روســتاهاي خان آباد، بابان، قزلجه، 
حصار، آق تپه، كردآباد، همه كسي و... تعدادي 
از اين روستاها مي باشند كه زمين در اين مناطق 
فرو ريخته و حفره هايي به شــعاع و عمق هاي 
مختلف ايجاد شــده اســت. حفره هايي به نام 
فروچالــه كه نگراني خاصــي در بين مردم و 
مســئوالن ايجاد كرده است. در علت يابي هاي 
عملي در خصوص ايجاد فروچاله ها برداشت 
بي رويــه از منابع آب هــاي زيرزميني و عدم 
تغذيه و ورود آب به اين منابع به علت كاهش 
بارندگي ها و... اصلي ترين دليل ريزش زمين و 

ايجاد فروچاله است.
آنچــه كارشناســان و مســئوالن مربوطه در 
خصوص برداشت آب هاي زيرزميني در دشت 
كبودراهنگ بيان مي كنند، نشان مي دهد كه اين 
شهرســتان بيش از ۲ هــزار و 137 حلقه چاه 
آب دارد كــه هــزار و 705 حلقه آن در بخش 
كشــاورزي با برداشت ۲50 ميليون مترمكعب 
در ســال تخليه آب از منابــع زيرزميني دارد. 
اين در حالي اســت كه هزار و 36۲ حلقه چاه 
غيرمجاز نيز در شهرســتان فعاليت غيرمجاز و 
برداشت هاي غيراصولي و بدون مديريت دارند.
نيروگاه شــهيد مفتح كه همــواره نوک پيكان 
برداشــت آب از منابع زيرزميني بوده اســت، 
ســاالنه 1۲/5 ميليون مترمكعب مصرف آب 
دارد كه تا سال ۹3 اين ميزان از منابع زيرزميني 
تأمين شــده اســت كه با بحراني شدن دشت 
كبودراهنگ و انتقال پســاب فاضالب همدان 
به ايــن نيروگاه، اين صنعــت در حال حاضر 
1/5 ميليون مترمكعب آب از آب هاي زيرزمين 

برداشت مي كند.
پــس از آنكه بزرگ تريــن فروچاله در حوالي 
كبودراهنگ  روســتاي كردآبــاد شهرســتان 
مديران بحران شهرســتان و اســتان جلساتي 
اضطراري بــراي برنامه ريزي براي اقدامات در 
اين خصوص تشــكيل دادند كه بررسي علل 
و عوامل ايجاد ايــن فروچاله ها و راهكارهاي 
مقابله و پيشــگيري در اين جلسه 3/5 ساعته 

بررسي شد.
■ در اين جلســه رئيس ستاد مديريت بحران 
همدان با اشاره به وضعيت فروچاله هاي استان 
گفت: طبق رصدي كه مديريت بحران كشور 
انجام داده است ۲ نقطه از كشور به دليل شرايط 
زمين شناســي خاص اين نوع فروچاله ها را در 
خود شاهد هستند، نقاطي كه زير بستر آبرفتي 
قرار دارند و ســازنده هاي ســطح آهكي اين 
ســازنده هاي حوزه هاي آهكي غار مانند دارند 
كه با تخليه نابع آب هــاي زيرزميني تحمل و 
توان نگهداري اين سقف و سطح پايين آمده و 
موجب ريزش سطوح بااليي و ايجاد فروچاله ها 

مي شود.
عليمردان طالبي عنوان داشت: وقتي اين پديده 
در منطقه اي اتفاق مي افتد، ديگر برگشت پذير 
نخواهد بود. خط كبودراهنگ به قزوين، شرق 
و غرب نيروگاه شــهيد مفتح از جمله نقاطي 
هســتند كه اين فروچاله ها در اين نقاط اتفاق 
افتاده است و علت اصلي ايجاد اين فروچاله ها 
برداشــت بي رويه از منابع آب هاي زيرزميني 
مي باشد و برداشت از اين منابع مربوط به اين 
نقطه خاص نيست، بلكه برداشت از باالدست 
و مناطقي چون شيرين ســو، دمق، طاسران و... 
حفره هــاي زيرزميني اين نقاط را تخليه و اين 

نقاط را آسيب پذيرتر مي كند.
وي انجــام مطالعات دقيق در اين خصوص را 
يكــي از راهكارهاي مقابله با ايجاد فروچاله ها 
خواند و ادامه داد: نيروگاه شهيد مفتح در سال 
67 و 68 مطالعــات جامــع و كاملــي در اين 
خصوص انجام داده است كه بايد اين مطالعات 
در حال حاضر تكميل و در اشــل كوچك تر و 

شهرستاني اجرا شود.
طالبي ادامه داد: بــا مطالعات دقيق ژئوفيزيك 
و ژئوتكنيك چشــم اندازي از سازه هاي سطح 
زيرزميني داشته باشــيم و با داشتن چشم انداز 
علمي مي توان به پيشگيري و مقابله با اين پديده 

پرداخت.
طالبــي تنها راهكار قانونــي و علمي مقابله با 
ايجاد فروچاله ها را تعادل بخشي منابع آب هاي 
زيرزميني خواند و ادامه داد: انســداد چاه هاي 
غيرمجاز مديريت برداشــت از چاه هاي مجاز، 
تغيير الگوي كشــت، جداســازي آب شرب 
و فضــاي ســبز و جلوگيــري از راه اندازي 
صنايع پرآب بر بخشــي از راهكارهاي مقابله 
با فروچاله هاي ســطح شهرستان بويژه دشت 

كردآباد است.
■ مديرعامل شــركت آب منطقــه اي همدان 
هم گفت: ســطح آب هاي زيرزميني دشــت 
كبودراهنگ در طي ۲۹ سال گذشته بيش از 4۲ 
متر افت و كاهش سطح داشته است كه ۲ برابر 
متوسط افت نسبت به شهرستان هاي ديگر است 
و در حــال حاضر بيش از ۲ ميليارد مترمكعب 
كسري مخازن آب دشت كبودراهنگ است كه 
اين دشــت را طبق قانون مصوب وزارت نيرو 
اين دشت به دشت ممنوعه بحراني تبديل كرده 
است و برداشــت ۲ ميليارد مترمكعب آب در 
طي ۲5 ســال از منابعي كه طي ميليون ها سال 
ذخيره شده است، يعني نشست زمين و ايجاد 

15 فروچاله در دشت كبودراهنگ.
منصور ستوده ادامه داد: درسال 71 وزارت نيرو 
اين دشــت را به عنوان دشت ممنوعه معرفي 

كرد و حوزه كشــاورزي مديريت منابع آبي را 
خواستار شــد كه هنوز دراين شهرستان شاهد 
فعاليت هاي چاه هاي غيرمجاز و برداشت هاي 

غيراصولي در حوزه كشاورزي هستيم.
ســتوده با پيشنهاد اينكه در منطقه كردآباد بايد 
كشاورزي تعطيل شــود، گفت: نيروگاه شهيد 
مفتح نيــز كه از مصرف كننده هــاي منابع آبي 
شهرستان بوده، با انتقال 45 كيلومتر خط انتقال 
پساب فاضالب همدان به اين نيروگاه و تبديل 
برج تر به خشك بهره برداري از منابع آبي اين 

نيروگاه نيز مديريت شده است.
وي ادامــه داد: در حال حاضر براي جلوگيري 
از بــروز خطرات احتمالي بايد اين فروچاله ها 
محصور شــوند تا با تخصيص اعتبارات مورد 

نياز به مقابله با ايجاد اين فروچاله ها پرداخت.
ستوده با اشاره به مديريت منابع آبي در حوزه 
كشــاورزي گفت: بخش كشــاورزي با تغيير 
الگوي كشت، آبياري هاي نوين، عدم استقرار 
صنايع پرآب بر در سطح شهرستان و همچنين 
انتقال بخشــي از پســاب فاضالب همدان به 
شــركت فوالد ويان كه در حــال حاضر آب 
مورد نياز خود را از ۲ حلقه چاه تأمين مي كند، 
مي توان از فروچاله هاي بعدي پيشگيري كرد و 
اين مصوبه بايد به شوراي مديريت بحران استان 
ارسال شود تا اعتبارات مورد نياز آن تأمين شود.
■ فرماندار كبودراهنگ نيز عنوان داشت: اوضاع 
تحت كنترل است و مديريت بحران شهرستان 
در حال آماده باش قرار دارد. دستگاه هاي عضو 
اين كميته هالل احمر، بــرق، آب منطقه اي در 
محل ســاكن شــده اند. اين فروچاله با شعاع 

مشخص محصور شده است.
حجــت ا... مهدوي با اشــاره بــه اينكه اولين 
فروچاله در سال 71 در روستاي همه كسي در 
15 كيلومتري نيروگاه شــهيد مفتح ايجاد شهد 
است، گفت: نيروگاه نوک پيكان ايجاد فروچاله 
در منطقه است به طوري كه فاصله فروچاله هاي 

ايجاد شده از نيروگاه مفتح فامنين 13 
كيلومتر، خان آباد 10 كيلومتر، نوآباد 
7 كيلومتر، همه كسي 15 كيلومتر و به 
طور ميانگين فاصله مكاني فروچاله ها 
از نيروگاه شهيد مفتح 1۲/5 كيلومتر 
است كه هشــدار جدي به منطقه و 

خود نيروگاه است.
وي با اشاره به موقعيت ملي نيروگاه 
در كشور گفت: نيروگاه يك كاركرد 
ملــي دارد. بخش بزرگــي از برق 
كشور را توليد مي كند و خط ايجاد 
اين فروچاله هــا از اتوبان همدان ـ 
قزوين و شرق و غرب نيروگاه است. 

اين نيروگاه بيشــتر در خطر قرار دارد كه بايد 
راهكاري منطقي و عملياتي ارائه شود. 

وي همچنين از مديريت بحران استان خواست 
كه حصار فروچاله هايي كه در گذشته محصور 
شــده و به هر طريقي از بين رفته، مجدداً اين 
فروچاله ها محصور شود و مطالعات پژوهشي 
در اين خصوص به ســرعت بيشــتري انجام 

پذيرد.
■ مديرعامل نيروگاه شهيد مفتح نيز در اين جلسه 
با اشــاره به برداشــت منابع آبي در حوزه هاي 
مختلف شهرســتان گفت: ايجــاد فروچاله ها 
در شهرســتان يك شــبه به وجود نيامده است 
به طوري كه در ســال هاي 45 تا 55 هر ســاله 
30 سانتيمتر به سطح آب هاي زيرزميني اضافه 
مي شــده است در حالي كه از ســال 71 ميزان 
برداشــت از اين مناقع 4 برابر آب  به اين منابع 
شده است و نخستين فروچاله شهرستان در سال 
71 ايجاد شــده كه نيــروگاه در حال مطالعات 

مقدماتي براي ايجاد و تأسيس بوده است.
امير نريماني خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 
اين نيروگاه فقط 1/5 ميليون مترمكعب از منابع 
آبي برداشــت مي كند كه در مقايســه با حوزه 

كشاورزي بسيار ناچيز است.
وي ادامه داد: در حــال حاضر 1۲/5 ميليون 
اســت  نيروگاه  مترمكعب مصرف ســاليانه 
كــه 8/5 ميليون متر آن از پســاب فاضالب 
همدان  و1/5 ميليــون آن از منابع زيرزميني 
تأمين مي شود و از مجموع 8 حلقه چاه فعال 
اين نيروگاه، ۲ حلقه در فصل زمســتان و 6 
حلقه در فصل تابســتان اســتفاده مي شود و 
بــا تبديل برج خنك كننده از تر به خشــك، 
ساالنه توانســته ايم ۲/5 ميليون مترمكعب در 
آب صرفه جويي كنيم كه بزودي برج دوم نيز 
به طرح خشــك تبديل و برج 3 و 4 نيز در 
فاز بعدي انجام خواهد شد كه نيازي به منابع 

آبي زيرزميني نخواهيم داشت.

با ثبت 15فروچاله و کاهش 42 متري سطح آبهاي زيرزميني اعالم شد
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        خيرين و نيكوكاران گرامي:
ضمــن عــرض تبريــک عيــد ســعيد قربــان، عيــد بندگــي و ايثــار بــه 
ــوان  ــه عن ــدان ب ــه هم ــام مهدي ــه دارااليت ــاند موسس ــاع مي رس اط
ــدان  ــام و نيازمن ــاي ايت ــه خانواده ه ــاني ب ــما در خدمت رس ــن ش امي
ــهريان  ــما همش ــي ش ــذورات قربان ــات و ن ــت وجوه ــي درياف آمادگ

ــل دارد: ــورت ذي ــه ص ــدر را ب گرانق
1- اهداء گوسفند زنده يا ذبح شده به موسسه 

قربانــي  گوســفند  تهيــه  جهــت  نقــد  وجــه  پرداخــت   -2 
)به صورت كامل(

3- پرداخــت وجــه نقــد جهــت بخشــي از هزينــه گوســفند قربانــي 
)مشــاركت در تهيــه قربانــي(

 آدرس: بلــوار شــهيد مدني )ره( پشــت قنــادي زرينه كوچــه زندي ها 
پاک 57

تلفـن: 38260960 - 38266833

روابط عمومي موسسه دارااليتام مهديه همدان 
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ايران و جهان

آگهی مزایده نوبت دوم 
در پرونده کالســه اجرايــی 960۲0۲ و 960073 و 930۲40 اج م شــرکت صنايــع تبديلي الوند طی  
دادنامه صادره از اداره کار و امور اجتماعي شهرســتان بهار محکوم گرديده به پرداخت مجموعا مبلغ 
79۲/080/499 ريال بابت حقوق معوقه و... در حق محکوم له که در اين خصوص و جهت استیفاي محکوم 
به، محکوم له اقدام به توقیف 6۲0 کیسه 30 کیلويي نشاسته سیب زمیني صنعتي را نموده که مطابق ماده 

114 قانون اجرای احکام مدنی از طريق مزايده به فروش خواهد رسید. 
مشخصات مال منقول:

تعداد 670 کیســه 30 کیلوگرمي نشاسته ســیب زمیني که با توجه به نوع بسته بندي و منقضي شدن 
پروانه بهداشتي ساخت محصول قابلیت عرضه به عنوان ماده مصرفي براي خوراک انسان نداشته و صرفًا 

قابلیت مصرف صنعتي دارد. 
قیمت پايه و نظريه کارشناس دادگستري:

با لحاظ جمیع عوامل مذکور مال تعرفه شده توسط کارشناس رسمي دادگستري از قرار هر کیلو 33/000 
ريال و مجموعاً به مبلغ 6۲3/800/000 ريال ارزيابي و قیمت گذاري شده است.

زمان و مکان مزايده:
زمان روز سه شــنبه مورخ 1397/4/13 از ساعت 11 الي 11:30 صبح در دفتر اجراي احکام مدني دادگاه 
اللجین واقع در خیابان مهديه دادگاه اللجین برگزار خواهد شد. توضیح اينکه مزايده به صورت حضوری 
بوده و در اين مرحله  مال توقیفي به هر میزاني که خريدار داشــته باشد فروخته خواهد شد. از برنده 
مزايده 10 درصد في المجلس دريافت و الباقی ظرف مدت ۲0 روز قابل وصول خواهد بود. بديهی است در 
صورت انصراف خريداری مبلغ واريزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان به شرکت در 
مزايده می توانند 3 روز قبل از تاريخ برگزاری مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمینه بازديد فراهم گردد. 
در صورتی که روز مزايده به هر علتی تعطیل گرديد مزايده فردای همان روز و رأس ساعت تعیین شده 

برگزار خواهد شد. )م الف ۲177(
شعبهاجرایاحکاممدنیبخشاللجين

آگهی مزایده نوبت دوم 
در پرونده کالســه اجرايی 960۲08 و 940374 و 930153 اج م شــرکت صنايــع تبديلي الوند طی 
دادنامه صادره از اداره کار و امور اجتماعي شهرســتان بهار محکوم گرديده به پرداخت مجموعا مبلغ 
81۲/988/690 ريال بابت حقوق معوقه و... در حق محکوم له که در اين خصوص و جهت استیفاي محکوم 
به، محکوم له اقدام به توقیف 630 کیسه 30 کیلويي نشاسته سیب زمیني صنعتي را نموده که مطابق ماده 

114 قانون اجرای احکام مدنی از طريق مزايده به فروش خواهد رسید. 
مشخصات مال منقول:

تعداد 630 کیســه 30 کیلوگرمي نشاسته ســیب زمیني که با توجه به نوع بسته بندي و منقضي شدن 
پروانه بهداشتي ساخت محصول قابلیت عرضه به عنوان ماده مصرفي براي خوراک انسان نداشته و صرفًا 

قابلیت مصرف صنعتي دارد. 
قیمت پايه و نظريه کارشناس دادگستري:

با لحاظ جمیع عوامل مذکور مال تعرفه شده توسط کارشناس رسمي دادگستري از قرار هر کیلو 33/000 
ريال و مجموعاً به مبلغ 6۲3/700/000 ريال ارزيابي و قیمت گذاري شده است.

زمان و مکان مزايده:
زمان روز سه شــنبه مورخ 1397/5/۲3 از ســاعت 10:30 الي 11 صبح در دفتر اجراي احکام مدني 
دادگاه اللجیــن واقع در خیابان مهديه دادگاه اللجین برگزار خواهد شــد. توضیح اينکه مزايده به 
صورت حضوری بوده و در اين مرحله  مال توقیفي به هر میزاني که خريدار داشــته باشــد فروخته 
خواهد شــد. از برنده مزايده 10 درصد في المجلس دريافت و الباقی ظرف مدت ۲0 روز قابل وصول 
خواهد بود. بديهی است در صورت انصراف خريداری مبلغ واريزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شــد. عالقمندان به شــرکت در مزايده می توانند 3 روز قبل از تاريخ برگزاری مزايده به دفتر اجرا 
مراجعه تا زمینه بازديد فراهم گردد. در صورتی کــه روز مزايده به هر علتی تعطیل گرديد مزايده 

فردای همان روز و رأس ساعت تعیین شده برگزار خواهد شد. )م الف ۲176(
شعبهاجرایاحکاممدنیبخشاللجين

آگهی مزایده نوبت دوم 
در پرونده کالســه اجرايــی 960۲۲5 و 950077 و 930147 اج م شــرکت صنايــع تبديلي الوند طی 
دادنامه صادره از اداره کار و امور اجتماعي شهرســتان بهار محکوم گرديده به پرداخت مجموعا مبلغ 
906/376/968 ريــال بابت حقوق معوقه و... در حق محکوم له که در اين خصوص و جهت اســتیفاي 
محکوم به، محکوم له اقدام به توقیف670  کیســه 30 کیلويي نشاسته سیب زمیني صنعتي را نموده که 

مطابق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی از طريق مزايده به فروش خواهد رسید. 
مشخصات مال منقول:

تعداد 670 کیسه 30 کیلوگرمي نشاسته سیب زمیني که با توجه به نوع بسته بندي و منقضي شدن پروانه 
بهداشــتي ســاخت محصول قابلیت عرضه به عنوان ماده مصرفي براي خوراک انسان نداشته  و صرفًا 

قابلیت مصرف صنعتي دارد. 
قیمت پايه و نظريه کارشناس دادگستري:

با لحاظ جمیع عوامل مذکور مال تعرفه شده توسط کارشناس رسمي دادگستري از قرار هر کیلو 33/000 
ريال و مجموعاً به مبلغ 663/300/000 ريال ارزيابي و قیمت گذاري شده است.

زمان و مکان مزايده:
زمان روز سه شــنبه مورخ 1397/6/13 از ساعت 10 الي 10:30 صبح در دفتر اجراي احکام مدني دادگاه 
اللجین واقع در خیابان مهديه دادگاه اللجین برگزار خواهد شد. توضیح اينکه مزايده به صورت حضوری 
بوده و در اين مرحله توقیفي به هر میزاني که خريدار داشــته باشد فروخته خواهد شد. از برنده مزايده 
10 درصد في المجلس دريافت و الباقی ظرف مدت ۲0 روز قابل وصول خواهد بود. بديهی است در صورت 
انصراف خريدار مبلغ واريزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. عالقمندان به شرکت در مزايده 
می تواننــد 3 روز قبل از تاريخ برگزاری مزايده به دفتر اجرا مراجعه تــا زمینه بازديد فراهم گردد. در 
صورتی که روز مزايده به هر علتی تعطیل گرديد مزايده فردای همان روز و رأس ســاعت تعیین شده 

برگزار خواهد شد. )م الف ۲175(
شعبهاجرایاحکاممدنیبخشاللجين

رهبر انقالب در پيامی به حجاج:
سیاست آمریكا جنگ افروزی و کشتار 

مسلمانان به دست یكدیگر است
 رهبر انقالب در پيامی به حجاج 
بيــت ا... الحرام، تعيين يك ميعادگاه 
دائمی بــرای انجــام فريضه حج را 
نمــادی برای وحدت مســلمانان و 
امت سازی اسالم دانستند و با اشاره 
در  آمريكا  سياست جنگ افروزانه  به 
ميان مســلمانان تأكيــد كردند: بايد 
با هوشــياری اين سياســت شيطانی 
را خنثــی كــرد و حــج و برائت از 

مشركان، زمينه ساز اين هوشياری است.
به گزارش ايســنا، متن پيام رهبر انقالب اســالمی  توســط حجت 
االسالم و المســلمين قاضی عســكر نماينده ولی فقيه و سرپرست 

حجاج ايرانی در صحرای عرفات قرائت شد.

مجلس از تقویت قدرت دفاعی کشور
 حمایت می کند

 نايب رئيس مجلس شورای اسالمی گفت: در مجلس و كميسيون 
های امنيت ملــی، برنامه و بودجه و اقتصادی تالش خواهيم كرد تا 

امسال و سال آينده، قدرت دفاعی كشور را تقويت كنيم.
مسعود پزشكيان در تشريح جلســه غير علنی مجلس كه با حضور 
امير ســرتيپ امير حاتمی وزير دفاع و پشــتيبانی نيروهای مســلح 
برگزار شــد، اظهار داشت: 31 مرداد روز صنعت دفاعی كشور است 
و به همين دليل وزير دفاع به همراه اميران، فرماندهان و مســئوالن 

اين وزارتخانه در مجلس حضور داشتند.
وی افزود: در اين جلسه گزارشی از دستاوردها و تالش های پرسنل 

وزارت دفاع و اقدام های شايسته آنان به مجلس ارائه شد.
ــا  ــس شــورای اســالمی ب ــس مجل ــب رئي ــا، ناي ــزارش ايرن ــه گ ب
ــت و  ــرد: وضعي ــد ك ــزارش، تاكي ــن گ ــردن اي ــی ك ــت ارزياب مثب
دســتاوردی كــه در صنعــت دفاعــی كشــور ايجــاد شــده، خوابــی 
را كــه دشــمنان بــرای كشــور ديــده انــد را آشــفته كــرده اســت و 
ديگــر بــه راحتــی نمــی تواننــد طمــع تجــاوز بــه كشــور و خــاک 

مــا داشــته باشــند.
پزشــكيان افزود: پرســنل وزارت دفــاع در گمنامــی و با كمترين 
امكانات، بيشــترين دستاوردها را برای كشــور ايجاد كرده اند و از 
اين رو در مجلس و كميســيون های امنيت ملی، برنامه و بودجه و 
اقتصادی تالش خواهيم كرد تا در سال جاری و آينده، قدرت دفاعی 

كشور را تقويت كنيم.
وی در پايــان از وزير دفاع و پشــتيبانی نيروهای مســلح، اميران و 

مسئوالن اين وزارتخانه تشكر و قدردانی كرد.

دولت می خواهد با استیضاح در مجلس، 
وزیراقتصاد را در آستانه عید قربان ذبح کند

 يك نماينده مجلس با بيان اينكه دولت دوســت دارد استيضاح 
زودتر انجام شــود، گفت: دولت هم به انــدازه مجلس پيگير اعالم 

وصول استيضاح وزير اقتصاد بود.
رسول خضری نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با فارس، با اشــاره به اعالم وصول استيضاح 
وزير اقتصاد گفت: در نشســت ديروز دولــت هم به اندازه مجلس 

پيگير اعالم وصول اين استيضاح بود. 
وی اضافه كرد: ديروز رفتارهايی می ديديم كه نشــان می داد دولت 

دوست دارد استيضاح زودتر انجام شود.
به گزارش فارس، نماينده مردم سردشت و پيرانشهر به عملكرد وزير 
اقتصاد اشــاره كرد و گفت: تنش هايی كه امروز در بازار ارز می بينيم 
بيشــتر از آنكه در اختيار وزير اقتصاد باشد در اختيار بانك مركزی 
است و در چنين شرايطی ما بايد سؤالمان را از عالی ترين مقام دولت 

بپرسيم و نه يك وزير.
خضری با اشــاره به بخشی از نوسانات بازار ارز، گفت: در شرايطی 
كــه پول ملی افت می كند دولت بايد اندوخته ارز و طال را مديريت 
كند اما متأســفانه اين اقدام صورت نمی گيرد و همين سياست غلط 
مشكالتی برای كشور ايجاد كرد؛ اين سياست غلط را بانك مركزی 
با توجه به نگاه اقتصادی دولت در پيش گرفت اما امروز تاوانش را 

وزير اقتصاد بايد بپردازد.
وی در پايان به ســؤال اقتصــادی نمايندگان مجلــس از رئيس 
جمهور اشــاره كرد و گفت: گويا دولــت می خواهد وزير را در 
آستانه عيد قربان ذبح كند تا نمايندگان در سؤال از رئيس جمهور 

بيايند. كوتاه 

طرح "شفافیت آرای نمایندگان"
 تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

 طرح يك فوريتی شــفافيت آرای نمايندگان با امضاء ۲۹ نفر از 
نمايندگان مجلس تحويل هيأت رئيسه مجلس شد.

به گزارش تســنيم، اين طرح برای شــفاف كــردن آرای نمايندگان 
مجلس در بررســی طرح ها و لوايح اســت تا مشــخص شود كدام 

نماينده با يك طرح موافق يا مخالف بوده است.
ــت  ــرح اس ــن ط ــان اي ــه از طراح ــی ك ــی دليگان ــينعلی حاج حس
در هميــن زمينــه، گفــت: بهتريــن معيارهــای ارزيابــی نماينــدگان 
توســط مــردم ايــن اســت كــه بداننــد نماينــدگان آنهــا در 
ــی  ــه نظرات ــس چ ــف در مجل ــح مختل ــا و لواي ــوص طرح ه خص
ــا شــما در ميــان  داشــتند. اســامی باقــی حاميــان شــفافيت آرا را ب

ــت. ــم گذاش خواه

از انرژی باد خزر باید بهره برد
  نماينده مردم ساری و مياندورود در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در دنيــا برای توليد برق از انرژی بادی و امواج دريا بهره می گيرند و 
بــا وجود ظرفيتی همچون خزر، هنوز از آن بهره ای در اين زمينه برده 

نشده است.
علی اصغر يوســف نژاد در گف وگو با ايسنا با اشاره به حضور وزير 
نيرو در مازنــدران به بيان مطالبات خود از اين وزارتخانه پرداخت و 
گفت: در حوزه تكليف و ماموريت وزارت نيرو در صنعت، آب، برق 
و صنايع وابسته انتظار می رود شرايط را برای مردم اين استان هموار و 

در تقويت پايه های زيرساختی در اين بخش ها كمك كنند.
وی با بيان اينكه با انتقال آب دريای خزر به شــدت مخالف هستيم، 
تصريح كرد: انتقال آب دريای خزر كه از سوی مجلس به واسطه يك 
اليحه پيشنهاد داده شد، مبنای كارشناسی، فنی، توجيه مادی و زيست 

محيطی ندارد و از سوی مجلس نيز اين اليحه حذف شد.
نماينده مردم ســاری و مياندورود در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اينكه دولت نبايد نسبت به موارد اين چنينی ورود پيدا كند، گفت: 
حساســيت های ويژه ای درباره دريای خزر وجود دارد و دولت نبايد 

خود را در مقابل مردم قرار دهد.
يوسف نژاد با اشاره به تفاهم نامه ای كه 5 كشور حاشيه دريای خزر در 
قزاقستان انجام دادند، اظهار كرد: بر اساس اصل 77 و 78 قانون اساسی 
اين توافقنامــه اگر درباره حد و حدود مرزها يا يك توافق بين المللی 

است بايد از سوی مجلس مصوبه بگيرد.
وی افزود: اگر مصوبه اين قرارداد با دغدغه مردم نسبت به سهم ايران 
از رژيم حقوقی دريای خزر متفاوت بود نمايندگان حساس می شوند 

و اين موضوع را پيگيری می كنند.
نماينده مردم ســاری و مياندورود در مجلس شورای اسالمی با بيان 
اينكه توجه به انرژی تجديدپذير به عنوان يكی از ظرفيت های استان 
مازندران دارای اهميت است، گفت: در دنيا برای توليد برق از انرژی 
بادی و امواج دريا بهره می گيرند با وجود ظرفيتی همچون خزر هنوز 

از آن بهره ای در اين زمينه برده نشد.
يوسف نژاد با اشاره به اينكه در مازندران شبكه های فرسوده 17 تا ۲8 
درصد انرژی را در اين اســتان هدر می دهد كه از نظر اقتصادی برای 
مازندران نامناسب است، گفت: اميدواريم دولت در ترميم بافت های 

فرسوده كمك كند.
وی با اشــاره به اينكه وزارت نيرو بايد بــرای توليد، انتقال و توزيع 
آب و بــرق در مازندران اقدام هــای الزم را انجام دهند، تصريح كرد: 
در مهار آب های ســطحی مشــكل داريم به گونه ای كه ۹0 درصد آن 

هدر می رود.
نماينده مردم ســاری و مياندورود در مجلس شورای اسالمی افزود: 
وزارت نيرو بايد به شيوه های مختلف، مانند استفاده از آب بندان ها، 

آب های سطحی را مهار كنند.
يوســف نژاد با اشــاره به اينكه در مازندران 17 هزار هكتار آب بندان 
وجود دارد كه اگر بهسازی، اليروبی و بر اساس ظرفيت اليه روبی شود 
به اندازه احداث سه سطح می تواند آب های سطحی را جمع آوری كند، 
تصريح كرد: آب، آب بندان ها می تواند موجب افزايش آب زيرزمينی 
و كمك به اقتصاد منطقه با پرورش آبزيان مانند ماهی، گردشــگری و 

تامين آب مورد نياز كشاورزی شود.
وی بــا بيان اينكه نهادهــای مختلف وزارت نيــرو درباره آب 
دريــای خزر مطالعه می كنند كه اين امر هزينه هايی را در بردارد، 
خاطرنشــان كرد: انتظار می رود سياســت های متمركز از سوی 
وزارت نيرو برای تمامی دســتگاه ها، صــورت بگيرد تا جلوی 

شود. گرفته  موازی كاری 
نماينده مردم ســاری و مياندورود در مجلس شــورای اسالمی 
در ادامه با اشاره به موضوع آبرســانی به روستاها، با بيان اينكه 
توان مالــی برای اين امر بســيار محدود اســت، گفت: بايد از 
مجتمع های آبرســانی برای استفاده روســتاها استفاده كرد و از 
ايجــاد و حفر منبع و چاه آب به صورت جدا برای هر روســتا 

شود. جلوگيری 
يوسف نژاد با اشــاره به اينكه تامين آب كشاورزی از سوی مسئواالن 
بايد در دستور كار قرار بگيرد، اظهار كرد: ميزان منابع آب در دسترس 
بسيار محدود است و بايد بر نحوه توزيع آب مديريت شود و اين امر 
با تقويت تشكل های روستايی و استفاده از كشت های جايگزين مقاوم 

به آب بهره گرفت.
وی افزود: در ســال های گذشــته توليد محصول های آب دوست در 
مازندران به شــدت افزايش يافت و برای مديريت آن می توان زمان 

مصرف منطقه ای را تقسيم كرد.
نماينده مردم ســاری و مياندورود در مجلس شورای اسالمی در پايان 
تاكيد كرد: از وزارت نيرو انتظار می رود سياســت های غيرپولی را به 
دليل مشــكالت اقتصادی و كمبود منابع مالی دولت، تقويت كند و به 

بخش خصوصی توجه بيشتری شود.

 معاون اول رئيس جمهــوری گفت: با 
تمركز ويژه ای كــه از طريق اجرای پروژه 
های اقتصاد مقاومتی بر بخش های مختلف 
اقتصادی ايجاد شد، تاب آوری اقتصاد كشور 

افزايش يافت.
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر 
به رياســت معاون اول رئيــس جمهوری 

برگزار شد.
اسحاق جهانگيری در اين جلسه مهم ترين 
هدف سياست های كلی اقتصاد مقاومتی را 
مقاوم سازی اقتصاد كشور برابر تكانه های 
خارجی عنوان كــرد و افزود: كاهش بهای 
نفت در سال ۹4 تكانه ای بر اقتصاد كشور 
بود كه توانســتيم با بهــره گيری از ظرفيت 

اقتصاد مقاومتی آن را مديريت كنيم.
وی ادامه داد: در حال حاضر نيز كه با تحريم 
های يك جانبه آمريكا مواجه هستيم بايد به 
نحوی عمل كنيم كه در پرتو سياست های 
اقتصاد مقاومتی با افزايش تاب آوری اقتصاد 

كشور بتوانيم با تحريم ها مقابله كنيم.
به گزارش ايرنا، معاون اول رئيس جمهوری 
تصريــح كرد: با تمركز ويژه ای كه از طريق 
اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بر بخش 
های مختلف اقتصاد كشــور ايجاد شــد، 
تاب آوری اقتصاد افزايش يافت كه به عنوان 
مثال با بهره برداری از پااليشگاه ستاره خليج 
فارس، بخش زيادی از نياز بنزين كشــور با 
اتكا به توان داخلی تامين شده و فرصت از 
دشمنان برای اعمال فشار بر كشور از طريق 

تحريم بنزين سلب شده است.
جهانگيری با يــادآوری اين كه بنزين توليد 
داخــل از كيفيت بااليی برخوردار اســت، 
خاطرنشان كرد: كيفيت بنزين توليدی مطابق 
با استاندارد جهانی اســت و با آاليندگی و 
مسائل زيست محيطی بنزين پتروشيمی كه 
در دوره گذشته توليد می شد، همراه نيست.
وی همچنين به دســتاوردهای حاصل شده 
در زمينه امنيت غذايی اشــاره كرد و اظهار 
داشت: بهبود شاخص های امنيت غذايی در 
كشور تا حد زيادی نتيجه اجرای طرح های 

اقتصاد مقاومتی در بخش كشاورزی است.
معاون اول رئيــس جمهوری ادامه داد: البته 
در برخی ديگر از حوزه ها نظير شفافيت به 
رغم دســتاوردهای مثبت در بخش طراحی 
ســامانه ها و دولت الكترونيك كه با ثمرات 
بسيار مثبتی همراه بوده، اما هنوز طرح ها و 

برنامه ها به صورت كامل اجرايی نشــده و 
همچنان نيازمنــد پيگيری هايی جدی برای 
تحقق شفافيت در جهت پيشگيری از فساد 

و رانت در كشور هستيم.
جهانگيری از دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی 
خواست با مشــاركت دستگاه های ستادی، 
گــزارش دقيقی در خصــوص ميزان تاب 
آوری اقتصاد كشور برابر تكانه های خارجی 
تهيــه و ميزان موفقيت عملكــرد دولت در 
اجرای اقتصاد مقاومتــی را در بخش های 

مختلف مشخص كنند.
معاون اول رئيس جمهــوری در ادامه به 
ارائه شده درباره عملكرد اجرای  گزارش 
مصوبات دســتگاه های اجرايی مختلف و 
از جملــه برنامه هــای وزارت نيرو برای 
گذر از مشــكالت ناشــی از قطعی برق 
اشــاره كرد و گفت: وزارت نيرو طرحی 
را برای تابستان سال آينده تدوين كرده تا 
با مشــكل قطع برق مواجه نشويم كه الزم 
است همه دســتگاه های ذيربط همچون 
سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه 
ملــی همكاری الزم را بــرای هر چه بهتر 
اجرا شــدن اين برنامه با ايــن وزارتخانه 

انجام دهند.
وی همچنين بــه گزارش دبيرخانه ســتاد 
درباره وضعيت حمل و نقل هوايی كشور و 
اثرات و پيامدهای ناشی از تحريم در صنعت 
حمل و نقل هوايی اشــاره و تصريح كرد: 

صنعت حمل و نقــل هوايی از بخش های 
مهم و حســاس كشور اســت و با توجه به 
اينكه هم با ايمنی مردم در ارتباط است و هم 
بخشــی از حمل و نقل كشور در اين بخش 
انجام می شــود، الزم است نهايت تالش را 
بكار گيريم تا از اين صنعت محافظت كنيم.

رئيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاكيد 
كــرد: بايد در دوره تحريــم از بخش های 
حســاس و مهم كشــور به خوبی حفاظت 
كنيم و زمينه استمرار فعاليت اين بخش ها 

را فراهم آوريم.
با يادآوری پيشــنهادات مطرح  جهانگيری 
شده از ســوی رئيس ســازمان هواپيمايی 
كشــوری برای حل مشكالت حوزه حمل 
و نقــل هوايی بر لزوم تالش در جهت حل 
اين مســائل و لزوم طرح اين پيشــنهادات 
در جلســه ستاد مقابله با تحريم برای اتخاذ 

تصميمات راهگشا تاكيد كرد.
وی در بخــش ديگــری از ســخنان خود 
دبيرخانه اين ستاد را موظف به ارائه گزارش 
های هفتگی از عملكرد دستگاه های مختلف 

در زمينه اقتصاد مقاومتی به وی كرد.
نايب رئيس اول مجلس شورای اسالمی نيز 
در اين جلســه به گزارش عملكرد دستگاه 
های اجرايی در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره 
كرد و گفت: بايد مشــخص شود كه تا چه 
ميزان توانســته ايم به اهداف تعيين شده در 
سياســت های كلی اقتصاد مقاومتی نزديك 

شويم و بايد موانع پيش رو و اقدامات الزم 
برای تحقق كامل اهداف اين سياست ها نيز 

مشخص شود.
مسعود پزشــكيان همچنين بر لزوم اطالع 
رســانی دقيق در خصــوص واقعيت ها به 
مردم تاكيد كــرد و افزود: شــرايط جديد 
كشور بايد به درستی به اطالع مردم برسد و 
مشكالت بايد با مردم درميان گذاشته شود.

در اين جلســه كه وزرای راه و شهرسازی، 
جهــاد كشــاورزی، نيرو، رئيس ســازمان 
امــور اداری و اســتخدامی، رئيــس هيات 
عامل صندوق توســعه ملی،  رئيس سازمان 
قــرارگاه  فرمانده  كشــوری،   هواپيمايــی 
ســازندگی خاتــم االنبياء و رئيــس اتاق 
بازرگانی ايران نيز حضور داشتند، دبيرخانه 
ســتاد گزارشی از عملكرد دســتگاه ها در 
تحقق سياســت های اقتصاد مقاومتی ارائه 

كرد.
در اين گزارش همچنين به انطباق طرح های 
اولويت دار و برنامه هــای اجرايی اقتصاد 
مقاومتی با بندهای ۲4 گانه سياســت های 

كلی اقتصاد مقاومتی اشاره شد.
گــزارش عملكرد اجرای مصوبات ســتاد 
در خصوص برنامه هــای مقابله با تحريم 
از ديگــر موضوعات مطرح شــده در اين 
جلســه بود كه در همين راستا گزارشی از 
راهبردهای مديريت تحريم در بخش حمل 

و نقل ارائه شد.

جهانگيری:

تابآوریاقتصادكشورافزايشيافت

چین خرید نفت از ایران را ادامه می دهد
 خبرگزاری رويترز اعالم كرد: چين بزرگترين مصرف كننده نفت ايران با وجود تحريم 

های نفتی آمريكا، همچنان خريد نفت از تهران را ادامه می دهد.
به گزارش ايرنا، چين در همين راستا تصميم گرفته است از اين به بعد محموله های نفت 
خريداری شده از ايران را با نفتكش های شركت ملی ايران حمل كند تا بتواند به خريد 

نفت از تهران برغم تحريم های آمريكا ادامه دهد.
در گزارش رويترز آمده اســت: شركت های "جوهای جنرونگ"، "ساينوپك" بزرگترين 
شــركت نفتی آسيا و شركت ملی نفت چين، در توافق جديدشان با ايران به تهران اجازه 

داده اند نفت خريداری شده را نفتكش های شركت ملی نفت ايران حمل كنند.

در ادامه اين مطلب آمده است: اين تغييرات و آغاز حمل نفت با كشتی های ايرانی نشان 
می دهد كه چين به هيچ وجه قصد ندارد تحريم های نفتی آمريكا را اجرايی كند.

اين خبرگزاری گزارش كرده اســت در ماه ژوئيه تمام 17 محموله نفتی خريداری شده 
چين از ايران توســط تانكرهای شركت ملی نفتكش ايران به چين حمل شده اند، در ماه 
ژوئن نيز از 1۹ محموله حمل شده تنها هشت تانكر توسط شركت های چينی بوده است.

با اين حال شــركت های نفت چين، ســاينوپك و جوهای جنرونگ چنين موضوعی را 
تكذيب كرده اند.در ماه گذشــته، چين روزانه حدود ۲3.8 ميليون بشــكه برابر با روزانه 
767 هزار بشكه از ايران نفت خريداری كرده است در ماه ژوئن نيز اين رقم 1۹.8 ميليون 

بشكه يا 660 هزار بشكه در روز بوده است.

طبق آمار گمرک چين، در ســال ۲017 نيز چين به طور متوسط روزانه 6۲3 هزار بشكه 
نفت از ايران وارد كرده است.

مقامات آمريكايی بعد از خروج اين كشور از برجام اعالم كردند خريداران نفت خام ايران 
بايد تا چهارم نوامبر )13 آبان 13۹7( واردات نفتی خود از ايران را پايان دهند، در غير اين 

صورت مشمول تحريم ثانويه آمريكا خواهند شد.
تحريــم های ثانويه آمريكا عليه طرف های خريدار نفــت خام از ايران كه مغاير قوانين 
تجارت بين المللی اســت، موجب واكنش منفی كشــورهای مختلف شده به طوری كه 
تعدادی از اين كشورها در صدد مستثنی شدن خود هستند و برخی از كشورها نيز اعالم 

كرده اند كه آن را اجرا نخواهند كرد.

 دستيار ويژه رئيس جمهور گفت: با ارتباط 
مداوم با دستگاه های دولتی و ساير قوا اجرايی 
شدن منشور حقوق شهروندی در تمام شئون 

زندگی مردم را پيگيری می كنيم.
شهيندخت موالوردی در گفت وگو با ايسنا، 
در پاسخ به اين پرسش كه مردم نمود اجرايی 
منشور حقوق شهروندی را چگونه در زندگی 
خود می توانند احساس كنند؟ اظهار كرد: در 
چارچوب منشور حقوق شهروندی ماموريت 
ما پيگيری، نظارت و اجرايی كردن منشــور 
حقوق شــهروندی است. مجموعه اقداماتی 
را رصد، هماهنگی و پيگيــری می كنيم كه 
دســتگاه های اجرايــی آن ها را بــه اجرا در 

می آورند.
وی ادامه داد: اين طور نيست كه ما يك فعاليت 
جداگانه ای را در دستور كار خود قرار دهيم. 
۲۲ حقی كه در منشــور حقوق شــهروندی 

مطرح شــده اســت همــان ماموريت های 
دســتگاه های اجرايی به معنای اعم خودش 
است.وی خاطرنشان كرد: برخی از حقوق و 
حق اعاده دادرسی عادالنه نياز به يك تعامل 
جدی با ساير قوا و نهادهای حاكميتی دارد. 
دســتيار ويژه رئيس جمهور افزود: اگر تمام 
دستگاه ها و نهادها به درستی به وظايف خود 
عمل كنند، خروجی كارشــان می شود همان 
خروجی منشور حقوق شهروندی كه بايد در 

زندگی روزانه مردم متبلور باشد.
دستيار ويژه رئيس جمهوری در امور حقوق 
شــهروندی با اشــاره به مصوبــه دولت در 
راســتای اجرايی شدن حقوق شهروندی در 
نهادهای دولتی، اظهار كرد: اين امر به جديت 
توسط ســازمان اداره امور استخدامی كشور 
رصد می شــود و 1۹ بندی كه در آن جا مورد 

تصريح قرار گرفته است، پيگيری می شود.

وی ادامه داد: آقای انصاری در سازمان اداری 
اســتخدامی كشــور گزارش هايی را در اين 
رابطه ارائه می دهد. تفاهم نامه هايی با وزارت 
كشــور در رابطه توســعه نقش سازمان های 
غيردولتی در حوزه حقوق شهروندی امضاء 
كردند كه شــيوه نامه اش تدويــن و در حال 

اجرايی شدن است.
وی يادآور شــد: دولت الكترونيك، سامانه 
شــفاف اطالعات و دسترســی بــه جريان 
اطالعــات آزاد از جمله مواردی اســت كه 
باعث می شود تا منشور حقوق شهروندی را 

پيگيری كنيم.
دســتيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق 
شــهروندی تصريح كرد: عالوه بر مواردی 
كه ذكر كــردم، پيگيری می كنيم موارد نقض 
حقوق شهروندی را هم بررسی می كنيم و در 

اين موارد ما محل رجوع هستيم.

وی گفت: ما مراجعات متعددی از كســانی 
كه مدعی هســتند تا حقوق شهروندی شان 
نقض شده اســت، داريم. آن ها يا حضوری 
ادعای شــان را مطرح می كنند يا با ما تماس 
می گيرند و حتی از زندان ها هم ما تماس هايی 
را داشــته ايم؛ اين موارد خيلی وقت ما را به 
خــود اختصاص می دهــد، علی رغم اين كه 
ماموريت مســتقيم ما نيســت، بدون اين كه 
احساس اين را داشته باشيم كه نبايد به آن ها 
برســيم ســعی می كنيم تا مشكالت شان را 

برطرف كنيم.
وی همچنين خاطر نشان كرد كه در جايگاه 
دســتياری رئيــس جمهــوری در حقوق 
شــهروندی نمايندگان وی بــا ارتباط منظم 
با ســاير قوا و نهادهای مربوطه پيگير مساله 
پرونده هايی از جمله پرونده  برخی  زندانيان 

مانند معلمان دستگير شده هستند.

دستيار ويژه رئيس جمهوری تشريح کرد

اثرات اجرايی شدن منشور حقوق شهروندی در زندگی مردم
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اجرای طرح ملی گفت و گوی خانواده سرعت می گیرد
 معاون رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: طرح ملی گفت و گوی خانواده 
با هدف آموزش و ترويج مهارت های زندگی در برخی استانها اجرا شده و به سرعت 
در ديگر مناطق كشور اجرايی می شود.به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار افزود: طرح تاب 
آوری خانواده ها نيز طرح ديگری است كه با هدف كاهش آسيب های اجتماعی اجرای 
آن در استان ها آغاز شده ضمن اينكه توان افزايی تشكل های مدنی را نيز در اين ارتباط 
مد نظر داريم.ابتكارگفت: در كشــور چهار ميليون زن سرپرست خانوار وجود دارد كه 
تعدادی از آنها توانايی تامين معيشت را داشته اما تعداد زيادی نيز نياز به حمايت دارند.به 
گفته وی، برنامه های متعددی برای كاهش طالق و اعتياد در بين خانواده ها اجرا شده و 

موفقيت های خوبی در اين زمينه در اردبيل بدست آمده است.

میزان مهاجرت پزشكان بیش از حد انتظار است
 معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشكی گفت: ميزان مهاجرت پزشكان به 

ويژه پزشكان عمومی در ايران بيشتر از حد انتظار است.
به گزارش ايرنا، عليرضا ســليمی بدون اشــاره به آمار تعداد پزشــكانی كه از كشور 
مهاجــرت كرده اند، افزود: بايد به اين موضوع توجه شــود؛ زيرا اگر اكنون شــرايط 
شغلی برای اين افراد فراهم نشود، در آينده وضعيت خوبی در انتظار آنها نخواهد بود.

عليرضا زالی تاكيد كرد: اينكه گفته می شــود برخی پزشكان گمشده هستند، درست 
نيســت زيرا نام آنان پس از دانش آموختگی به عنوان پزشك ثبت می شود اما به هر 
دليلی شماره نظام پزشكی نگرفته اند، البته در مورد اينكه چه تعداد مهاجرت كرده اند 

هم آمار درستی در دست نيست.

سیاست های جمعیتی باید برپایه
 گفتمان تخصصی باشد

 رئيس موسسه مطالعات تخصصی جمعيت كشور گفت: اظهار نظر در مورد مسائل 
جمعيتی حق مردم و همه افراد است، ولی نمی توان نتايج سياست های جمعيتی ميان 

مدت و دراز مدت را بر روی گفتمان غير تخصصی بنا كرد.
به گزارش ايلنا، محمد جالل عباسی شوازی با اشاره به پيچيدگی و چند بعدی بودن 

مسائل جمعيتی گفت: نيازمند مطالعات جمعيتی در حوزه های تخصصی هستيم.
وی با تاكيد بر اينكه مباحث جمعيتی نيازمند پژوهش های تخصصی و كابردی است، 
افزود: اين امر عالوه بر فهم مناســب تر مســائل جمعيتی، ســبب شناخت عميق تر 
سياستگذاران از مسايل جمعيتی برای تدوين سياست های جامع و اثرگذار می شود.

مشارکت 5۰ دانشگاه در طرح رصد اشتغال 
فارغ التحصیالن

 مديــركل دفتر ارتباط صنعت و دانشــگاه وزارت علوم گفت: تاكنون 50 دانشــگاه 
اطالعــات خود را برای طرح رصد اشــتغال فارغ التحصيالن به وزارت علوم ارســال 

كرده اند.
محمد سعيد سيف در گفتگو با مهر گفت: طرح رصد اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهی 
از اســفندماه سال گذشته آغاز شده اســت و تاكنون 50 دانشگاه اطالعات خود را برای 

مشاركت در اين طرح به وزارت علوم ارسال كرده اند.
وی افزود: باتوجه به اينكه آمار دقيقی از وضعيت اشــتغال فارغ التحصيالن دانشگاهی 

وجود نداشت، بنابراين وزارت علوم طرح رصد اشتغال فارغ التحصيالن را آغاز كرد.
مديركل دفتر ارتباط صنعت و دانشــگاه وزارت علوم خاطرنشان كرد: اطالعات ارسال 
شده از سوی دانشگاه ها در وزارت علوم مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد و نتايج نيز 

به صورت رسمی اعالم خواهد شد.

انگور برای افراد دیابتی مضر نیست
 مطالعات نشــان داده اند مصرف انگور به شــكل ميوه، آبميوه و عصاره ميوه می 
توانــد موجب ايجاد تعادل در قندخون، تنظيم بهتر انســولين و افزايش حساســيت 

انسولين شود.
به گزارش ســالمت نيوز، معموال افراد مبتال به ديابت در مورد مصرف ميوه احتياط 
می كنند. به نظر آنها، قند طبيعی موجود در ميوه ها می تواند موجب افزايش ســطح 
قندخون شــان شــود. آنها بايد مواد خوراكی و ميوه های را مصرف كنند كه دارای 
شــاخص گلوكز پايينی )GI( هستند. يكی از اين ميوه ها انگور است كه سرشار از 

پلی فنول ها است.
در حقيقت مطالعات نشــان می دهنــد مصرف منظم انگور موجب كاهش ســندروم 
متابوليك و پيشگيری از ابتال به چاقی و ديابت نوع۲ می شود. انگور جزء مواد خوراكی 
با شــاخص گلوكز پايين طبقه بندی می شود و GI آن بين 43 تا 53 است. با اين حال 

ميزان پايين GI الزاما به معنای داشتن فايده برای قندخون نيست.

فروش داروهای الغری 
بدون تجویز پزشک غیرقانونی است

 بر اساس اعالم رسمی، فروش داروهای الغری در عطاری ها، شبكه های اجتماعی، 
بازار و مطب ها غيرقانونی است و فقط با تجويز پزشك بايد مصرف شود.

دبير انجمن پيشــگيری از چاقی گفت: بيش از 50 درصد افراد جامعه مبتال به چاقی و 
اضافه وزن هستند و اين مساله روند افزايشی دارد.

محمد هاشــمی در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجــه به ابتالی درصد بااليی از 
افراد جامعه به چاقی و اضافه وزن، بســياری از آنها ســعی می كنند با داروهای 
الغــری، دمنوش های گياهی و رژيم گياه خــواری و خام خواری وزن خود را 

دهند. كاهش 
متخصص بهداشت عمومی و ســالمت تصريح كرد: در حالی كه همه بايد بدانند دارو 
كااليی نيســت كه افراد با تشخيص خود تهيه و مصرف كنند و بايد توسط پزشك و بر 

اساس شرايط بيمار و نيازهای او تجويز شود.

خلوتي در عرفات
فیض ا... مظفرپور «

  فريضه حج در كنار ســاير دستورات ديني از قبيل نماز و روزه 
و... از باالترين عبادات ديني مســلمانان محسوب مي شود كه رمز 
و رازهاي فراواني در آن نهفته است. اگرچه در وجوب حج شرط 
اســتطاعت مالي مطرح است؛ همانطور كه قرآن بيان فرموده: »... و 
هلل علي الناس حج البيت من اســتطاعه ســبياًل«، ولي هر مسلماني 
شــوق ديدار كعبه معشــوق را در ســر دارد و از هر فرصتي براي 
زيارت حرمين شــريفين خانه كعبه و مسجدالحرام و مسجدالنبي و 
قبر مطهر رسول اكرم)ص( و ائمه بقيع عليهم السالم بهره مي جويد؛ 
حال چه عمره مفرده باشــد و چه حــج تمتع. اين روزها 80 هزار 
حج گزار ايراني در كنار ميليون ها زائر ديگر از سراســر جهان آماده 
حضور در سرزمين پررمز و راز عرفات و خواندن دعاي عرفه امام 

حسين)ع( در كنار حبل الرحمه مي باشند.
امام حســين)ع( در سال 60 هجري سرزمين عرفه را به سوي عرفات 
ديگــري ترک فرمودنــد و قرباني هاي خود را از منا به ســوي كربال 

آوردند رياضي يزدي شعري با اين مضمون سروده است:
انــدر منا ذبيح يكي بود و زنده رفت/ اي صد ذبيح كشــته شــده در 

مناي تو
اگــر در منا حضرت ابراهيم)ع( به دســتور خداوند فرزند دلبند خود 
اســماعيل)ع( را به قربانگاه منا برد و هر دو اين بزرگواران به دستور 
خداوند تســليم محض شدند و هر دو ســربلند از اين آزمون پيروز 
بيرون آمدند. قال يا بُنّي انّي اري في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تري 

قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاءا... من الصابرين.
در اين زمينه اهل عرفان و اهل دل سخن ها گفته اند كه ايثار اسماعيل 
باالتر بود يا ابراهيم خليل و شــايد هر دوي اين بزرگواران. يكي مقام 
خليــل ا... رادارد و يكي مقام ذبيح ا... را. در هر حال براي اين تســليم 
خداوند مي فرمايد: و فديناه بذبٍح عظيم. قرباني بزرگ براي آنان فرستاد 
تا الگويي باشد براي مســلمين كه در ايام حج هوس هاي شيطاني از 
جمله بخل و حســد را با كشتن قرباني در وجود خود قرباني كنند و 
همچون بزرگ مرد توحيد، ابراهيم)ع( به شــيطان هاي برون و درون 
ســنگ بزنند و از پيروي آن ســر بپيچند و بنده خداي بزرگ باشند. 
همانگونه كه در ســوره مباركه يس مي فرمايد: »الم اعهد اليكم يا بني 
آدم اال تعبدوا لشــيطان انه لكم عدوٍّ مبيــن و ان اعبدوني هذا صراٍط 
مستقيم«. خداوند از بني آدم تعهد گرفته بود كه شيطان را پيروي نكنند 
و فقط خداوند را عبادت كنيد كه راه مســتقيم اين است؛ زيرا شيطان 

دشمن انسان هاست.
شــيطان در مســير ابراهيم خليل قرار گرفت تا او از انجام فرمان حق 
براي قرباني كردن فرزند سر بپيچد ولي ابراهيم خليل شيطان را رمي 
كرد؛ يعني بر ســينه او سنگ زد و از اين رو حاجيان در روزهاي دهم 
و يازدهم و 1۲ ذي الحجه در منا جمرات )سنگ ها( را كه نماد شيطان 
هســتند، رمي مي كنند و در هر بار به هر كدام از آن نمادهاي شيطان 
هفت سنگ مي زنند و ســپس عازم مكه مي شوند تا با طواف و نماز 

حج را كامل كنند.
ايــام تشــريق يعني 5 روزي كــه حاجيان از مكه خارج شــده و به 
سرزمين هاي عرفات و مشعر و منا مي روند، اعمال خاصي دارد و هر 
كدام از اين اعمال نيز راز و رمزهايي در درون خود جاي داده اند. عرفه 
را عرفه مي گويند؛ زيرا كه حضرت آدم)ع( در آن ســرزمين حضرت 
حوا)ع( شناخت و در جبل الرحمه توبه او قبول گشت و از اين بابت 
آنجا را كوه رحمت گفته اند. شــايد هم آدم)ع( خودش را شناخت و 

سپس خداي خود را؛ زيرا كه گفته اند: »من عرفه نفسه عرف ربه«.
به هر حال وقوف در ســرزمين عرفات حجــاج را به عرفان واقعي 
نزديك مي كند و ســپس با وقوف در مشــعرالحرام، آنان به شــعور 
مي رساند و براي حضور در منا و قرباني كردن تمام هوس هاي شيطاني 
آماده مي كند؛ زيرا كه در منا حاجي بعد از كشتن قرباني حلق و تقصير 

مي كند و حاجي مي شود و از احرام حج خارج مي شود. 
ولي گفته اند: »حاجــي احرام دگر بند، پي كار دگر« حاجي بايد براي 
هميشــه احرام ببندد كه وقتي از حج برگشت، از افتادن در دام شيطان 
و انجام گناهان پرهيز نمايد و اين احرام اگر هميشــگي باشــد، زهي 

سعادت.
اگرچه خريد ســوغاتي يكي از مستحبات هر سفر و زيارت است و 
بويژه در ســفر حج سفارش شده اســت،  ولي حاجيان عزيز با توجه 
به شــرايط امروز به حداقل ها اكتفا كرده و تا حد امكان اجناس مورد 
نياز را از داخل كشــور و توليدات ملي تهيه كنند و از بازارگردي هاي 
بي مــورد در مكه و مدينه پرهيز كنند كه اين كارها مغاير اهداف حج 

ابراهيمي است و برائت را معناي واقعي ببخشند.
نكته بعد در خصوص مراســم شكرگزاري و وليمه دادن هاي حجاج 
عزيز اســت كه بايد در نهايت سادگي و به دور از هرگونه اسراف و 
تبذير برگزار شود. لزومي ندارد حاجي سر سفره اش فقط افراد توانمند 
را دعوت كرده و غذاهاي رنگارنگ ســفارش دهد، بلكه بهتر است از 
اين وليمه در راســتاي اطعام نيازمندان جامعه و اقوام و بستگان درجه 
يك، آنهم با ســادگي تمام بهره جويد؛ زيرا شــرايط اقتصادي امروز 
هيچگونه زياده روي در هزينه هاي حجاج را نمي پذيرد و حاجي عزيز 
بايد از حضور در سرزمين وحي درس هاي الزم را براي ادامه زندگي 

بدون تجمل گرفته باشد.
يكرنگي يكي از اهداف مهم حج است. بزرگ و كوچك، فقير و غني، 
سياه و سفيد همه يك لباس مي پوشند و يك نوع غذا مي خورند. پس 

بايد درس گرفت.

حكم پرونده دختر وزیر سابق 
هفته آینده صادر می شود

 حكــم پرونــده تعزيراتــی دختــر يكــی از وزرای دولــت 
يازدهــم هفتــه آينــده صــادر می شــود.

به گزارش فرارو، اواســط مرداد ماه بود كه انبار داروهای احتكار شده 
به ارزش 5ميليارد تومان در استان البرز كشف شد. پس از كشف اين 
انبار، يك منبــع  آگاه به خبرنگار مهر گفت: اين انبار متعلق به دختر 

يكی از وزرای سابق است. 
در بررســی هــای اوليــه مشــخص شــد كــه در ايــن انبــار، تعــداد 
زيــادی از ايــن داروهــا تاريــخ مصــرف گذشــته بــوده و وی قصــد 
توزيــع داروهــای فاســد را داشــته اســت. شــنيده شــده اغلــب ايــن 
داروهــا جــزو داروهــای جنــرال و مكملهــا بــوده كــه قــرار بــوده 

اســت ايــن فــرد آنهــا را بــه بــازار تزريــق كنــد.
تداخل صنفی در كنار احتكار

تخلفــات دختــر وزيــر ســابق بــه هميــن جــا ختــم نميشــود چــرا 
كــه ايــن فــرد اجــازه فعاليــت در ايــن حــوزه و مجوزهــای الزم را 
نداشــته اســت، بــه هميــن دليــل تداخــل صنفــی را هــم بايــد بــه 

تخلفــات ايــن فــرد اضافــه كــرد.
ــر  ــرات پــس از انتشــار خب ــه پيــش ســخنگوی ســازمان تعزي هفت
ــوال  ــه س ــخ ب ــده، در پاس ــكار ش ــای احت ــار داروه ــف انب كش
خبرنــگار مهــر مبنــی بــر ايــن كــه گفتــه می شــود انبــار داروهــای 
احتــكار شــده كــه اخيــرا كشــف شــده، مربــوط بــه يكــی از افــراد 
ــده  ــرد: اينكــه پرون ــار ك ــم اســت، اظه ــت يازده ــه دول وابســته ب
مزبــور بــه يكــی از افــراد دولــت وابســتگی داشــته باشــد، در رونــد 
رســيدگی تاثيــری نــدارد و انبــار مكشــوفه مربــوط بــه هــر كســی 

ــود.  ــيدگی می ش ــد، رس باش
ــی از  ــا يک ــر ب ــرد محتک ــتن ف ــبت داش ــد نس  تايی

ــات مقام
ياســر رايگانــی در گفتگــو بــا مهــر در پاســخ بــه ايــن ســوال كــه 
آيــا نســبت فــرد محتكــر بــا يكــی از مقامــات ثابــت شــده اســت؟ 

گفــت: بلــه در تحقيقــات ايــن موضــوع مشــخص شــد.
وی در خصوص آخرين وضعيــت اين پرونده گفت: اين پرونده در 

دست رسيدگی است و هفته آينده حكم آن صادر می شود.
ــنيده شــده اســت  ــه ش ــای اولي ــر، در بررســی ه ــزارش مه ــه گ ب
ــای  ــی مجوزه ــتفاده از برخ ــا اس ــم ب ــن ه ــش از اي ــرد پي ــن ف اي
ــال  ــت، ح ــرده اس ــور ورود ك ــی كش ــازار داروي ــه ب ــبهه دار ب ش
اميــد اســت ايــن بــار كــه ايــن فــرد قصــد توزيــع داروهــای تاريــخ 
ــا برخــورد جــدی  ــازار را داشــته اســت ب ــه ب مصــرف گذشــته ب

ــون مواجــه شــود. قان

همشهري: گذر فرهنگ از پياده روهاي تنگ
 نگران نباش فرهنگ الغره رد مي شه 

كيهان: مردم در انتظار اقدام دولت 
 منظورت اقدام اميد متوسل به کليده 

شرق: لنكراني: مردم از سياستمداران نااميد شدند
 پس مي شه بفرماييد شما چي مد  اريد

خراسان: شوک كمرشكن به مستأجران 
 اونا زياد بار سنگين برداشتن مقاومند

همدان پيام:دوباره زمين دهان باز كرد 
 پس گرسنگی به زير زمين هم رسيد  

جوان: ظريف هم از اروپا نااميد شد 
 اون که روحيش باالبود ؟

صنعت: مرگ طبقه متوسط 
 پس گروه زير متوسط کدوم طبقه زمينند 

بهار: آمديم دريا دريا گريه كنيم 
 خوبه هر چه گريه کنيد مشکل کم آبي حل مي شه 

شهروند: بسته اسکان براي طبقه متوسط 
 نکنه تو خاليه 

كيهان: دولت درگير تناقض حرف و عمل 
 اين که وظيفشه 

ايران ورزشي: هدفم اورست است
 مگه ما گفتيم برو الوند؟ 

پيروزي: آماده باش براي آبادان 
 يعني داعش حمله کرد ؟

استقالل: طارق همام هر روز آماده تر و سرحال تر 
 عرب ها شادن شما حسوديد

همدان پيام :پيشنهاد های جديد كنترل قيمت سفر و هواپيما 
 ا-پيــاده با کفش تن تاک 2- ديدن خواب ســفر 3- خواندن 

کتاب سفر 
تجارت: افزايش قيمت بليت هواپيما چالش جديد ارزي 

 چرا همش ارزی فکر می کنيد طولی هم می شه فکر کرد

 سازوكار تبليغات محيطی اگرچه در 
فضای شهری دارای ضوابط و چارچوب 
خاص اســت اما همچنان عده ای برای 
فرار از پرداخت برخــی هزينه ها، تبليغ 
كســب و كار خــود را بــا اســتفاده از 
ديوارهای شــهری به طور رايگان انجام 

می دهند.
تبليغــات رنگارنگ در ديوارهای شــهر 
اين روزها به يك روش آســان و رايگان 
تبديل شــده و به شــكل های گوناگون 
شاهد برچسب ها، نقاشی و شعارنويسی 
هــای متنــوع غيرمجــاز در اين بخش 

هستيم.
ديوارهايی كــه از حالــت طبيعی خود 
خارج شــده و اكنون به سينمای تبليغی 
شــركت های تجاری و خدماتی، توزيع 
كنندگان و ســاير شــغل ها تبديل شده 

است.
نصــب و نشــر تبليغــات رنگارنگ در 
ديوارهای سطح شهر همدان در شرايطی 
رشــد قارچ گونه به خود گرفته است كه 
بر پايــه ماده ۹۲ قانون شــهرداری ها و 
با اســتناد به ماده 14 ضوابط و مقررات 
زيباســازی و مبلمــان شــهری، نصب 
هرگونه اطالعيه، آگهی و ديوار نويســی 

بدون اجازه شهرداری، ممنوع است.
اين اقدام در واقع از موارد نقض زيبايی 
شهر به شمار می رود و مشمول پرداخت 

خسارت و جريمه است.
 از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

نگاه گذرا بر نمايش تبليغات نوشــتاری 
و تصويری بر ديوارهای ســطح شهر، از 
شــير مرغ تا جان آدميــزاد را به رويت 

شهروندان قرار می دهد.
ــاز  ــر مج ــای غي ــی ه ــوار نويس از دي
ــای  ــركت ه ــاس ش ــماره تم ــامل ش ش
خدمــات رســانی برخــی آژانــس هــای 
بازكنــی و  لولــه  وانــت،  اتومبيــل و 
ــوارد  ــا م ــه ت ــور گرفت ــگاه كنك آموزش
ــت،  ــه، وكال ــه كلي ــر عرض ــاص نظي خ
مجمــوع  در  كــه   ... و  پرســتاری 
ــر ايجــاد آشــفتگی ديــداری و  عــالوه ب
ــه  ــردن پيكــره شــهر، نمون مخــدوش ك
ــت  ــودجويی و رعاي ــف، س ــارز تخل ب

ــت. ــهروندی اس ــوق ش ــردن حق نك

در واقع ديوارهای ســطح شــهر زمينه 
نامحــدود را برای  تبليغات رايــگان و 
سودجويان كســب و كار فراهم كرده و 
اين قشــر اغلب مكان هايــی را انتخاب 
مــی كنند كــه فاقد مالك مشــخص و 

حداالمكان بی دردسر باشد.
 ديوارنويســی هــای غیرمجاز 

نقض آشکار حقوق شهروندی
به گزارش ايرنا سرپرست سازمان سيما، 
منظر و فضای ســبز شــهرداری همدان 
در اين بــاره گفت: ديوارنويســی های 
غيرمجاز در واقع نقض آشــكار حقوق 

شهروندی است.
بابــك آزاد افزود: هرگونــه تبليغات و 
ديوار نويسی های غيرمجاز، نقض آشكار 
حقوق شهروندی است و به طور جدی 

با عامالن آن برخورد می كنيم.
وی با اشــاره به اجرای طرح پاكســازی 
ديوارنويسی های سطح شهر خاطرنشان 
كرد: هدف از اجــرای اين طرح حذف 
آلودگی های بصری، آراستگی منظر شهر 
و ارتقای زيبايی نمای شــهری اســت و 
الزم اســت كه شهروندان قبل از هرگونه 
ديوار نويســی، نصب پرده و پوسترهای 
تبليغاتــی مجوزهای الزم را اخذ كنند تا 
مانع از بروز هرگونه مشكل برای خود و 

ساير شهروندان شوند.

آزاد اظهــار داشــت: آلودگــی هــا و 
بدنــه  ناهنجــاری هــای موجــود در 
ــه  ــت ك ــواردی اس ــه م ــهری از جمل ش
ــری  ــای بص ــی ه ــتی و آلودگ ــر زش ب
مــی افزايــد و تاثيــری نامطلــوب در 

ســيمای شــهر دارد.
وی افزود: سازمان سيما، منظر و فضای 
سبز شهری شــهرداری همدان همه ساله 
برای پاكســازی ديوارهای ســطح شهر 
از آلودگی های بصــری بودجه كالن را 

صرف می كند.
آزاد بيــان كــرد: اين بودجــه در واقع 
برای شعارنويســی ها و تبليغات بی مورد 
و جمالت ناشايســتی كه ســيمای شهر 
را ناهنجار می ســازد، صرف می شــود 
در حاليكــه می تواند برای ســاير موارد 

زيباسازی هزينه شود.
سرپرســت ســازمان ســيما، منظــر و 
اضافه  فضای ســبز شــهرداری همدان 
كرد: اين ســازمان روزانه ضمن بازديد 
از خيابان های ســطح شــهر، نسبت به 
پاكسازی و امحای شعارنويسی ها، ديوار 
نويســی و پوســترهای تبليغاتی شهری 

اقدام می كند.
 پاکسازی بیش از پنج هزار متر 

مربع ديوارهای آلوده
آزاد بــا اشــاره بــه طــرح پاكســازی 

ديوارهــای آلــوده گفــت: از ابتــدای 
ــع  ــر مرب ــج هــزار مت ــون پن امســال تاكن
ديوارهــای آلــوده ناشــی از شعارنويســی 
مناطــق  در  غيرمجــاز  تبليغــات  و 
ــل  ــط عوام ــهر توس ــطح ش ــف س مختل
ايــن ســازمان شناســايی و  اجرايــی 

ــد. ــازی ش پاكس
وی اشـــاره كـــرد: هـــم اينـــك يكـــی 
از مشـــكالت اصلـــی ســـيما و منظـــر 
ـــای  ـــی ه ـــوار نويس ـــدان دي ـــهری هم ش
غيرمجـــاز بـــروی ســـاختمان منـــازل 
شـــخصی، دســـتگاه هـــای اجرايـــی و 

مغـــازه داران اســـت.
درج  متاســفانه  كــرد:  بيــان  آزاد 
از  اســتفاده  و  تبليغــات  آگهی هــا، 
ــتن  ــرای نوش ــگ ب ــپری های رنگارن اس
ــهر  ــطح ش ــی در س ــای تبليغات ــن ه مت
ــه  ــش يافت ــمگيری افزاي ــور چش ــه ط ب

اســت.
سرپرســت ســازمان ســيما، منظــر و 
فضــای ســبز شــهرداری همــدان تاكيــد 
كــرد: جامعــه شــهری در واقــع محيــط 
زندگــی شــهروندان را تشــكيل مــی 
ــی  ــای اجراي ــتگاه ه ــه دس ــد و هم ده
ــا  ــی ب ــورد قانون ــتای برخ ــد در راس باي
پديــده ديوارنويســی تعامــل و همــكاری 

ــند. ــته باش الزم را داش

زشتاستچهرهاينشهراگر
■ فرهنگ تبلیغات ديواري نیاز به بازسازي دارد

  عضــو هيات رئيســه كميســيون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: 
افزايــش قيمت ســكه موجــب رواج 
طــالق و به زنــدان افتــادن برخی از 

جوانان شده است.
فاطمه ذوالقدر با اشاره به افزايش قيمت 
سكه و بروز برخی اختالفات خانوادگی 
ناشــی از آن اظهار كرد: موضوع ازدواج 
و لحــاظ مهريه در آن بــه معنای انجام 
يك معاملــه اقتصادی نبوده و نيســت 
بلكه مهريه پيشكش و هديه ای از طرف 
مــرد بــه زن در هنگام ازدواج اســت، 
اما در شــرايط امروز با توجــه به نبود 
پشــتوانه های  و  اجتماعی  حمايت إهای 
قانونــی از زنان در جامعه، باعث شــده 
كــه مهريــه از جايگاه خــود و تعريف 

كاركردی كه برای آن در نظر گرفته شده 
كامال فاصله بگيرد و متاســفانه عليرغم 
آنكــه پيامبر اكرم )ص( مهريه ســنگين 
را نامبارک دانســتند بازهم خانواده ها از 
اين ابزار برای تضمين ازدواج اســتفاده 

می كنند.
وی به ايسنا گفت: گاهی در شرايطی كه 
می دانند مرد حتــی توان پرداخت تعداد 
انگشت شــماری از آن سكه ها را ندارد 
بازهم بر تعداد باالی مهر تاكيد می كنند 
و اين امــر به يك عرف بسيارناپســند 
تبديل شــده كه هزينــه آن را جوانان ما 
كه ســرمايه های انسانی كشــور هستند 
بايــد در زندان بدهند. ذوالقدر ادامه داد: 
متاســفانه ســقف مهريه 110 سكه هم 
نتوانســت كارايی الزم را داشته باشد و 

با شــرايط امروز اقتصادی كشور به هيچ 
وجه همخوانی ندارد و هنوز هم شــاهد 
مشــكالت بســياری در پرداخت مهريه 

هستيم.
اين نماينده مجلس شــورای اسالمی با 
بيان اين كه لحاظ قوانين سخت گيرانه تر 
در موضوع تعداد ســكه و مهر هم نمی 
تواند موثر واقع شود، گفت: ما در بحث 
ازدواج نيــاز به ارتقاء اعتماد اجتماعی و 
حمايت های اجتماعــی و آموزش برای 
بازگشت به اصالت موضوع مهر هستيم 
كه اين موضوع خواست و مطالبه جوانان 
برای تســهيل امر ازدواج نيز هســت و 
تمايل دارند موضوع همخوانی شــرايط 
مهريه با توان مالی آنها و بروزرســانی و 
متناســب سازی مهريه با نرخ روز لحاظ 

نظر قرار بگيرد
اين عضو فراكســيون زنــان در مجلس 
شــورای اســالمی اضافه كرد: افزايش 
يكباره قيمت سكه باعث رواج طالق و 
متاسفانه زندان رفتن بسياری از جوانان 
شدن كه با رعايت تناسب الزم با شرايط 
روز اين آســيب و مشكالت برخاسته از 

آن كاهش خواهد يافت.
وی در پايان گفت: اين مهم بايد در نظر 
نيز باشد كه در موضوع مهريه بايد بسيار 
عادالنه عمل كنيم و قانونگذاری و رويه 
اجرايی تعريف كنيم تا در حق هيچ يك 
از طرفين زن يا مرد اجحافی روا نگردد 
و فرهنگ ســازی در خانواده ها و تاكيد 
بر ارزش های دينی كمك قابل توجهی 

خواهد كرد.

سقف مهريه 110 سکه با شرايط امروز اقتصادی همخوانی ندارد 
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آگهی مزایده نوبت دوم 
در پرونده کالســه اجرايی 960۲14 و 940375 و 93015۲ اج م شرکت صنايع تبديلي 
الوند  طی دادنامه صادره از اداره کار و امور اجتماعي شهرستان بهار محکوم گرديده به 
پرداخت مجموعا مبلغ 906/376/968 ريال بابت حقوق معوقه و... در حق محکوم له که 
در اين خصوص و جهت اســتیفاي محکوم به، محکوم له اقدام به توقیف 630 کیسه 30 
کیلويي نشاســته سیب زمیني صنعتي را نموده که مطابق ماده 114 قانون اجرای احکام 

مدنی از طريق مزايده به فروش خواهد رسید. 
مشخصات مال منقول:

تعداد 670 کیسه 30 کیلوگرمي نشاســته سیب زمیني که با توجه به نوع بسته بندي و 
منقضي شدن پروانه بهداشتي ســاخت محصول قابلیت عرضه به عنوان ماده مصرفي 

براي خوراک انسان نداشته و صرفاً قابلیت مصرف صنعتي دارد. 
قیمت پايه و نظريه کارشناس دادگستري:

با لحاظ جمیع عوامل مذکور مال تعرفه شده توسط کارشناس رسمي دادگستري از قرار 
هر کیلو 33/000 ريال و مجموعاً به مبلغ 6۲3/700/000 ريال ارزيابي و قیمت گذاري شده 

است.
زمان و مکان مزايده:

زمان روز سه شنبه مورخ 1397/6/13 از ساعت 11:30 الي 1۲ صبح در دفتر اجراي احکام 
مدني دادگاه اللجین واقع در خیابان مهديه دادگاه اللجین برگزار خواهد شــد. توضیح 
اينکــه مزايده به صورت حضوری بوده و در ايــن مرحله  مال توقیفي به هر میزاني که 
خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. از برنده مزايده 10 درصد في المجلس دريافت و 
الباقی ظرف مدت ۲0 روز قابل وصول خواهد بود. بديهی است در صورت انصراف خريدار 
مبلغ واريزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. عالقمندان به شرکت در مزايده 
می توانند 3 روز قبل از تاريخ برگزاری مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمینه بازديد فراهم 
گردد. در صورتی که روز مزايــده به هر علتی تعطیل گرديد مزايده فردای همان روز و 

رأس ساعت تعیین شده برگزار خواهد شد. )م الف ۲178(
شعبهاجرایاحکاممدنیبخشاللجين

در بازار بليت پروازهای داخلی چه می گذرد؟
خداحافظی با بلیت های کمتر از ۲5۰ هزار تومان!

ــی  ــای ايران ــه ايرالين ه ــد ارزی ب ــت های جدي ــالغ سياس ــس از اب ــد روز پ  چن
ــيرهای  ــام مس ــل در تم ــش كام ــان از افزاي ــی نش ــای داخل ــازار بليت ه ــت ب وضعي

ــی دارد. هواي
در روزهای گذشــته و با توجه به ابالغ سياست های جديد ارزی شركت های هواپيمايی 
ايرانی كه حدود 60 درصد از هزينه های خود را با ارز انجام می دهند، مجبور شدند دالر 
را به جای 4۲00 تومان حدود ۹000 تومان بخرند و به اين ترتيب بخش قابل توجهی از 

هزينه های شركت های ايرانی حدودا دو برابر شد.
ايــن مســئله در وهلــه نخســت تاثيــر خــود را در بازارهــای بيــن المللــی و پروازهــای 
خارجــی گذاشــت كــه چنــد برابــر شــدن قيمــت برخــی مســيرها نتيجــه آن بــود امــا 
ايــن مســئله در بــازار بليــت پروازهــای داخلــی نيــز بــه خوبــی خــود را نشــان داده 

اســت.
ــه ســمت شــهرهای  ــران ب ــروازی از ته گزارش هــاي ايســنا نشــان می دهــد مســير پ
پرتقاضــا ماننــد مشــهد، شــيراز، تبريــز، بندرعبــاس، اهــواز و جزيــره كيــش در طــول 
روزهــای گذشــته افزايــش قابــل توجــه قيمــت را تجربــه كرده انــد تــا جايــی كــه در 
ــا نــرخ كمتــر از ۲50  تمامــی ايــن مســيرها امــكان پيــدا كــردن بليــت يــك طرفــه ب

هــزار تومــان وجــود نــدارد.
اگــر مســافران بخواهنــد از پروازهــای صبــح زود اجتنــاب كننــد، نــرخ پروازهايشــان 
ــل  ــداد قاب ــد و در بســياری از مســيرها تع ــی رس ــان م ــزار توم ــه بيشــتر از 300 ه ب
توجهــی از بليــت در مــرز 500 هــزار تومــان عرضــه مــی شــود. بــرای مناطقــی كــه 
پروازهــای كمتــری دارنــد ماننــد چابهــار يــا عســلويه افزايــش نــرخ قابــل توجه تــر 
اســت و ارزان تريــن بليــت در ايــن مســيرها از حــدود 300 هــزار تومــان آغــاز شــده 

ــد. ــر می رس ــه باالت وب
دبيــر انجمــن شــركت های هواپيمايــی معتقــد اســت در صــورت تــداوم ايــن وضعيــت 

احتمــاال كاهــش قابــل توجــه تقاضــای ســفر قطعــی خواهــد بود.

بازار

تحلیل سیاست های ارزی 
از منظر اقتصاد سیاسی  

 رويكرد كلی و البته مثبت اين سياست ها، توجه به سازوكار عرضه 
و تقاضا در بازار ارز ، دوری از سياســت های هيجانی، واكنشی، ايستا و 
كنترل خارج از منطق در اين بازار و كاهش بسترهای رانتخواری و سفته 
بازی ارزی در شــرايط تحريم های جديد است. اما نكته ای كه بايد در 
مورد اين سياســت ها اشاره كرد اين است كه نبايد از آن انتظار معجزه 

برای اقتصاد ايران و بهبود شرايط اقتصادی را داشت. 
اين سياست ها به طور طبيعی در شرايط بحران و التهاب اقتصادی ناشی 
از خــروج آمريكا از برجام و اعمال دوباره تحريم ها طراحی و به اجرا 

درآمده است.
 هدف واقعی اين سياســت ها ايجاد ثبات نســبی در بازار ارز و به تبع 
آن اقتصاد كشــور آنهم در يك مقطع زمانی كوتاه است. .بنابراين انتظار 
كاركرد بلند مدت و حتی ميانمدت برای اين سياست ها ، انتظاری عبث و 
بيهود است چه اينكه انتظار جبران پيامدها و رنج های ايجاد شده ناشی از 
كاهش شديد ارزش پول ملی و همچنين قدرت خريد مردم نيز ، انتظاری 
غيرواقعی است. اين سياست ها قرار نيست قدرت خريد مردم و ارزش 

پول ملی را برگرداند.
به واقع اين سياســت ها قرار است از بدترشدن اوضاع اقتصادی كشور 
جلوگيری نمايد. قطار لجام گســيخته كشــور با اين سياست ها فعال 
متوقف می شود اما مكان اين توقف با جايی كه عموم مردم از آن پياده 
شدند بسيار فاصله دارد . در اين شرايط قرار هم نيست اين قطار به عقب 
برگردد بلكه اين مردم هســتند كه بايد رنج رســيدن به قطار اقتصادی 
متوقف ايران را برای مدتی طوالنی بكشند و به آن برسند آنهم به شرطی 
كه اين قطار دوباره حركت نكند و فاصله را بيشــتر نكند. البته هستند 
مســافرانی كه با استفاده از رانت قدرت و ثروت در قطار سوار هستند 
و با آن جلو می روند و اگر اين قطار بخواهد به سمت مردم برگردد از 

آن جلوگيری می كنند.
يكی از ابهامات بزرگ سياست های ارزی جديد ، هزينه های اجرای اين 
سياست ها از جيب دولت و ملت است. اصوال هر نوع سياست و اقدامی 
در اين شــرايط غيرطبيعی توام با هزينه است آنهم هزينه های سنگين 
سرسام آور كه يكی از نمادهای آن كاهش قدرت اقتصادی و از بين رفتن 
منابع كشور است . منابعی كه می بايست صرف توسعه و آبادانی كشور 
شود و موجبات رفاه نســل های كنونی و آينده كشور گردد. از سوی 
ديگر اين سياست ها از ابهامات زيادی رنج می برد كه مهترين آن توانايی 
مهار غول بزرگ نقدينگی اســت كه با تهديدات ترامپ از خواب بيدار 
شده است. ابهام ديگر سازوكار ارتباطی اين سياست ها با قانون بودجه 
سال جاری و منابع و هزينه های ارزی و ريالی كشور است . بی توجهی 
به سازوكارهای نوين كنترلی و نظارتی بازار ارز به ويژه در مورد صرافی 

ها ديگر ابهام موجود در اين زمينه است .
فارغ از اين ابهامات، به طور كلی سياست های جديد ارزی با دو چالش 
بزرگ مواجه اســت . چالش نخست، كاركرد اين سياست ها در فضای 
كلی اقتصاد ايران است . در واقع در شرايطی كه حال كلی اقتصاد ايران 
خراب است ، پيچيدن نسخه برای يك بخش از اين اقتصاد و بدون توجه 
به بخش ها ديگر و اثراتی كه اين نســخه بر ديگر بخش ها می گذارد، 
چالش برانگيز است . اگرچه التهاب بازار ارز در مقايسه با ديگر بخش ها 
در روزهای اخير بيشــتر اســت اما به طور منطقی بی توجهی به ديگر 
بخش های مريض ، نمی تواند التهاب بازار ارز را به طور كامل فرونشاند. 
در شرايط كنونی هم فساد اقتصادی و اداری ، پاشنه آشيل اقتصاد ايران 
اســت كه مشخص نيســت در اين فضا ، آيا سياست های ارزی جديد 

كارايی دارند يا نه؟
اما چالش مهمتر و جدی تر كه اين سياست ها و هر سياست اقتصادی 
ديگر را با خطر مواجه ساخته و آن را از اثر می اندازد، فضای سياسی و 
مناســبات خارجی كشور است. اگرچه اقتصاد ايران به دليل بی توجهی 
و ســوتدبير در سال های اخير ، به شدت آسيب پذير و ضعيف است اما 
عواملی كه باعث بروز التهاب و چالش می شود، مسائل و عوامل سياسی 
اســت. بايد بپذيريم كه نبض اقتصاد ايــران و به طور خاص بازار ارز ، 
در رگ های سياســت می زند. حالل اصلی مشكالت ارزی و اقتصادی 
كشور ، بهبود مناسبات سياسی ايران با دنياست. تا زمانيكه مشكالت و 
چالش های سياسی ايران با دنيا حل و فصل نشده و در شرايطی عادی 
قرار نگيرد، كاركرد اين سياســت ها ماهيت تسكينی و موقت با هزينه 
زياد داشته و هيچ تاثيری در اقتدار و توانمندی اقتصادی كشور نخواهد 
داشت. در اين شرايط اقتصاد روز به روز كوچكتر و در مقايسه با ديگر 
كشورها ضعيف تر و ناتوان تر می شــود. با چنين شرايطی، ديگر برای 

قدرت های جهانی اقدام نظامی توجيهی نخواهد داشت.
با اين تفاسير بايد اذعان كرد كه سياست های جديد ارزی در يك فضای 
خال سياسی و اقتصادی اتخاذ شده و و به طور طبيعی در اين فضای خال 

هم نمی تواند اثربخشی الزم و بلندمدت را داشته باشد.
* علیرضا سلطانی 

بستنی گران شد 
 در حالــی كــه قيمــت انــواع بســتنی بســته بندی رونــد 
ــوه و بســتنی  ــه آبمي ــه و رئيــس اتحادي ــه خــود گرفت صعــودی ب
معتقــد اســت كــه محصــوالت ســنتی آن چنــان گــران نشــده، امــا 
قيمــت هــای اعالمــی از رشــد قابــل توجــه قيمــت بســتنی خبــر 

مــی دهــد.
اســكندر آزمــوده، رئيــس اتحاديــه آبميــوه، بســتنی و كافــی شــاپ 
بــه ايســنا گفــت: قيمــت مــواد اوليــه توليــد بســتنی و مــواد جانبــی 
ــود  ــه خ ــودی ب ــد صع ــادام رون ــز ب ــكر و مغ ــته، ش ــون پس همچ

گرفتــه اســت.
ــد  ــد كارخانجــات رون ــواع بســتنی تولي ــه داد: قيمــت ان وی ادام
ــی از  ــه در برخ ــطه آنك ــه واس ــه و ب ــود گرفت ــه خ ــودی ب صع
ــتنی  ــا از بس ــاپ ه ــی ش ــوی كاف ــده از س ــه ش ــوالت ارائ محص
بســته بنــدی كارخانجــات اســتفاده مــی شــود، كافــی شــاپ هــا 
ــش داده  ــه ناچــار افزاي قيمــت برخــی از محصــوالت خــود را ب

انــد.
رئيــس اتحاديــه آبميــوه، بســتنی و كافــی شــاپ خاطرنشــان 
ــزان رشــد قيمــت  ــه مي ــوه ای ب ــرد: قيمــت بســتنی ســتنی و مي ك
محصــوالت بســته بنــدی افزايــش قيمــت را تجربــه نكــرده انــد و 
تنهــا بــرای آنكــه از كيفيــت محصــوالت ســنتی كاســته نشــود بــه 
ــه در آن هــا از مغــز اســتفاده شــده،  ــی ك ناچــار قيمــت محصوالت

ــه اســت. ــش يافت افزاي
آزمــوده تاكيــد كــرد: بــه دليــل آنكــه خريــد بســتنی و حضــور در 
ــدارد  ــرار ن ــا ق ــواده ه ــت نخســت خان ــا در اولوي ــی شــاپ ه كاف
ــه ای رفتــار می كنــد كــه اكثــر  ــه گون اتحاديــه در قيمــت گــذاری ب

ــند. ــته باش ــوه را داش ــتنی و آبمي ــد بس ــوان خري ــا ت خانواده ه
ــزار  ــزدار را ۲4 ه ــژه مغ ــوپر وي ــتنی س ــو بس ــر كيل ــت ه وی قيم
ــزار،  ــی را ۲0 ه ــه دار و زعفران ــژه خام ــنتی وي ــتنی س ــان، بس توم
ســنتی ممتــاز را 14 هــزار و ســنتی ســاده را 13 هــزار تومــان اعــالم 
كــرد كــه در كنــار آن هــر كيلــو بســتنی ميــوه ای ويــژه مغــزدار ۲4 
هــزار، ميــوه ای ممتــاز ۲0 هــزار و فالــوده شــيرازی اعــال 1۲ هــزار 

تومــان تعييــن شــده اســت.

 تا پايان هفته قبل 11 انبار احتكار كشف 
شــده بود و در عــرض 3 روز تعداد آنها به 

17 مورد رسيد. 
طبــق اعالم تعزيــرات مديــركل تعزيرات 
حكومتی همدان تا كنون 17 انبار احتكار در 
سطح استان شناسايی شده كه پرونده 5 انبار 

به تعزيرات حكومتي ارجاع شده است.
به گفته عليرضا حســن پور دو مورد از اين 
پرونده ها منتهی به صدور حكم و محكوميت 
شــده و بقيه پرونده ها هنوز توســط مراجع 

ذيصالح در دست بررسی دقيق است. 
مديركل تعزيرات حكومتــی همدان با بيان 
اينكــه دو پرونده محكوم شــده مربوط به 
احتكار سبوس و برنج بوده است، به فارس 
گفت: مابقی پرونده ها در زمينه احتكار روغن 
موتور، برنــج، لوازم خانگی، حبوبات و قند 
و شــكر بوده كه البته برخی از آنها هنوز به 

تعزيرات ارجاع نشده است.
وی با اشــاره بــه اينكه انبارهــای احتكار 
در شــهرهای همــدان، نهاوند، اســدآباد و 
تويســركان شناسايی و كشــف شده است، 
عنوان كــرد: در وضعيت كنونی، برنامه های 
بازرســی و گشت مشترک ســيار در دست 
انجام است و در حال حاضر 15 شعبه سيار 

در سراسر استان فعاليت می كنند.
 پرونده مشــکوک بــه احتکار در 

همدان در حال بررسی است 
رئيــس اداره نظارت و بازرســی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: 
7 پرونده مشكوک به احتكار در سازمان در 

حال بررسی است.
عليرضا شــجاعی بــا تأكيد بــر اينكه بازار 
لوازم خانگی، مواد غذايی و الستيك ماشين 
از اولويت های نظارت و بازرســی اســت، 
افــزود: اين كاالها در شــمار كاالهايی قرار 
گرفته اند كــه زمينه احتكاری بااليی دارند و 
به همين علت حساســيت بااليی در نظارت 

آنها وجود دارد.
وی با اشاره به اينكه انبارها بايد بررسی شود، 
بيان كــرد: فعال نمی توان درباره قطعی بودن 
احتكار انبارهای مشــكوک نظر داد چرا كه 

بايد به دقت مورد بررسی قرار گيرند.
شجاعی از كشف ۲ انبار احتكار در شهرستان 
نهاوند خبر داد و افــزود: در هفته جاری ۲ 
انبار در شهرســتان نهاوند شناسايی شد كه 
يك انبار اقدام به احتكار 7/5 تن شكر كرده 

و يك انبار نيز احتكار لوازم خانگی داشت.
وی خاطرنشان كرد: در بازار لوازم  خانگی 8 
قلم كاالی ســنگين از جمله يخچال، فريزر،  
يخچال فريزر، ســايد بای سايد، ظرفشويی، 
مايكروويو و فرگاز جزء اولويت های سازمان 
نظارت و بازرسی است چرا كه بازار تأمين و 
توزيع اين كاالها با مشكل مواجه شده و در 

بقيه كاالها مشكلی وجود ندارد.
رئيــس اداره نظارت و بازرســی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان در 
پاسخ به اينكه تعدادی از مردم اعالم می كنند 
كاال در بازار نيســت، عنوان كرد: اگر مردم 

سطح توقعات خود را پايين بياورند در بازار 
كاال بــه اندازه كافی موجود اســت، اما اگر 
به دنبال برند خاص خارجی باشــند قاعدتًا 

فروشندگان می گويند كاال در بازار نيست.
وی با اشــاره به اينكه كاالهای خارجی در 
بازار كم شــده است، اضافه كرد: در شرايط 
تحريم شركت های خارجی قرارداد خود را 

با نمايندگی ها تمديد نمی كنند.
وی درباره آغاز خريد مردم برای سالتحصيلی 
جديــد، با بيان اينكه فعاًل بازار لوازم التحرير 
آرام اســت، خاطرنشــان كرد: بازار ضريب 
خطا دارد به طوريكه تقاضا برای يك كاالی 
خاص باال برود فروشــندگان نيز قيمت را 
افزايــش می دهند تا خواب كاالهای خود را 
بازرسی  نظارت و  اداره  جبران كنند.رئيس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان اظهــار كرد: رفتار مــردم و نحوه 
ايجــاد تقاضا و ســطح تقاضــا در تعيين 
قيمت ها مؤثر اســت به طوريكه اگر مردم 
خريد خود را به هفته آخر شهريور موكول 
كنند به طور قطع با كمبــود لوازم التحرير 
روبرو می شــوند كه همين كمبــود زمينه 
فســاد را ايجاد خواهد كرد بنابراين مردم 

بايد رفتارشان را اصالح كنند.
 انبار کاالی احتکار کشف شد

فرمانده انتظامی اســتان همدان هم از كشف 
۲ انبار حاوی مواد خوراكی و ظروف تفلون 
احتكار شــده بــه ارزش 1۲ ميليارد و 500 

ميليون ريال در شهرستان بهار خبر داد.
بــه گزارش پايــگاه خبری پليس، ســردار 
بخشــعلی كامرانی صالح بيان كرد: ماموران 
در بازرسی از اين انبارها 143 تن انواع مواد 
خوراكی احتكار شده را شامل قند، حبوبات، 

شكر، برنج و روغن كشف كردند.
فرمانده انتظامی اســتان همدان اضافه كرد: 
همچنين 18 هزار و ۲74 عدد ظروف تفلون 
خارجی كشــف و متهم با تشكيل پرونده به 

مرجع قضائی معرفی شد.
چندين انبار حاوی كاالهای احتكار شــده 
طی ۲ هفته گذشته در استان همدان به ويژه 

در شهرســتان های همدان و نهاوند كشف و 
اموال آن ضبط شده است.

 2 پرونده انبارهای احتکار نهاوند 
در آستانه اجرای حکم

رئيس تعزيرات حكومتی شهرستان نهاوند با 
اشاره به تشــكيل 1۲0 فقره پرونده طی ۲0 
روز گذشــته در نهاوند، گفــت: دو پرونده 
انبارهای احتكار نهاوند در آســتانه اجرای 

حكم است.

قاســم بازدار با بيــان اينكــه دو پرونده 
احتكار اخير نهاوند به ميزان حدود 33 تن 
مايحتاج اوليه زندگی شــامل برنج، روغن، 
چای، شكر، مواد شــوينده و... در آستانه 
اجرای حكم هســتند، به فارس گفت: اين 
دو پرونده عالوه بر جريمه نقدی كاالهای 
احتكار شــده نيز در راستای تنظيم بازار با 
نرخ مصوب و دولتی در شهرستان نهاوند 

توزيع خواهد شد.

17 انبار کاال در همدان کشف شد

افزايشكشفياتكاالياحتکاري
دراستـان

 رئيس اتحاديه گوشت گوسفندی با بيان 
اينكه قيمت اين نوع گوشــت در ايام عيد 
قربان گران نخواهد شــد، گفت: مردم در 
روز عيد قربان برای خريد دام زنده صف 
نكشــند تا دام بهتری را با قيمت مناسب 
تر بخرند. علی اصغر ملكی درباره آخرين 
وضعيت بازار گوشت گوسفندی در آستانه 
عيد قربان گفت: خوشبختانه با تدابير انجام 
شده از سوی دولت، قيمت نسبت به هفته 
گذشته تغييری نداشته ضمن اينكه درحال 
حاضر قيمت هركيلوگرم شــقه بدون دنبه 
بــرای مغازه داران حــدود 51 هزارتومان 
است كه با 10 درصد سود آن را به قيمت 

58 تا 5۹ هزارتومان عرضه می كنند.  
وی با بيان اينكه برخورد خوبی با قاچاق 
دام از كشــور صورت گرفته است، به مهر 
گفت: عليرغم نزديك شدن به عيد قربان ، 

اين امر نتوانسته بر قيمت گوشت در بازار 
تاثيرگذار باشد اما هم اكنون عرضه دام به 
اندازه كافی اســت و نياز كشــور در عيد 

قربان را تامين خواهد كرد.
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندی با اشاره 
به اينكه بازار گوشــت در آرامش به ســر 
می برد و نوسانی را شاهد نيستيم، افزود: 
عالوه بر اينكه عرضه دام زياد شده، انتهای 
ماه اســت و مردم قــدرت خريد زيادی 
ندارند همچنين تعداد سفرها افزايش يافته 
و همه اين موارد باعث ركود بازار شــده 

است. 
 ملكــی درباره وضعيت قيمت گوشــت 
گوسفندی در روزهای آينده گفت: قيمت 
گوشت گوسفندی افزايش نخواهد يافت 
اما قيمت دام زنده احتمال دارد به صورت 

موقتی نوساناتی داشته باشد.  

گوشت در عید قربان 
گران نمی شود
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در سراســر دنیا با مقوله 
بازی های رايانه ای، بازی 
های کنسول و خودروهای 
راديو کنتــرل بعنوان يک 
محور  علم  ورزشی  شاخه 
برخــورد می شــود و در 
همین راســتا عــالوه بر 
منســجمی  های  فعالیت 
مختلف  کشورهای  در  که 

صورت می پذيرد

آگهي حصر وراثت
آقاي منصور عباسي دارای شماره شناسنامه  319 به شرح دادخواست کالسه 
11۲/97/474ح از اين حوزه درخواســت گواهــی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اسدا... عباســي به شماره شناسنامه  100 در تاريخ 
1397/04/11 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفي منحصر اســت به: 1- کبري خاطب خو فرزند رســتم به شــماره 
شناســنامه 7 متولد 1318 همسر متوفي ۲- نیره عباســي فرزند اسدا... به 
شــماره شناسنامه 3 متولد 1339 دختر متوفي 3- اکبر عباسي فرزند اسدا... 
به شــماره شناسنامه 9 متولد 1346 پســر متوفي 4- حمدا... عباسي فرزند 
اسدا... به شماره شناسنامه 166 متولد1337  پسر متوفي 5- حسین عباسي 
فرزند اســدا... به شماره شناســنامه ۲30 متولد 1350پسر متوفي 6- فرامرز 
عباسي فرزند اسدا... به شــماره شناسنامه ۲۲9 متولد 1349 پسر متوفي 7- 
منصور عباسي فرزند اسدا... به شماره شناسنامه 319 متولد 1359پسر متوفي 
8- زهرا عباسي فرزند اسدا... به شــماره شناسنامه ۲99 متولد 1356 دختر 
متوفي. اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصیتنامــه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 437(
رئيسحوزهشماره112شورايحلاختالفاللجين

آگهي حصر وراثت
خانم مهرناز بیرامي فر فرزند باقر دارای شــماره شناســنامه  19801 متولد 1367/6/۲۲ به شرح 
دادخواست کالســه 9703۲6ح1۲7 مورخ 97/4/۲8 از اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان باقر بیرامي فر فرزند کلبعلي به شــماره شناســنامه  
1994 متولــد 13۲7/6/۲0 در تاريــخ 1391/3/۲5 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفي منحصر اســت به: يک همســر دائمي و  دو پسر و دو دختر به اسامي 
ذيل والغیر 1- گل تاج عزتي فرزند عزيز به شــماره شناسنامه 1019 متولد 1340/8/3 ۲-مهدی  
بیرامي فر فرزند باقر به شماره شناسنامه 1677 متولد136۲/4/31- 3-حسین بیرامي فر فرزند باقر 
به شماره شناسنامه 3-0۲7۲71-386متولد1369/9/۲0 4-فهیمه بیرامي فر فرزند باقر به شماره 
شناســنامه 7631 متولد1365/4/۲ 5-مهرناز  بیرامي فر فرزند باقر به شماره شناسنامه 19801 
متولد1367/6/۲۲ ارزش ماترک متوفي باقر بیرامي فر فرزند کلبعلي طبق نامه شــماره ۲6447 
مورخه 1397/3/۲7 داراي بیشتر از ســي میلیون ريال ارائه شده است اينک با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
 )م الف ۲161(

رئيسحوزهشماره127شورايحلاختالفهمدان

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

برابر رأي شــماره 1397603۲6006000656مورخــه 1397/5/13 هیأت اول 
موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالير تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقاي عزيز اهلل فراهاني علوي فرزند حاجیقلي به شــماره 
شناسنامه 1819 صادره از مالير در شش دانگ يک باب ساختمان به مساحت 
93/70 مترمربع قســمتي از پالک يک اصلي واقع در بخش 4 مالير خريداری 
از مالک رسمی آقاي حیدر رهام محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجع قضايي تقديــم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 433(
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/14

محمدرضااميني،رئيسثبتاسنادوامالکشهرستانمالير

آگهي حصر وراثت
خانم اکرم گهربخش دارای شماره شناســنامه  398 به شرح دادخواست 
کالســه 11۲/970433/97ح از اين حوزه درخواســت گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه موتابي به شماره شناسنامه  
300 در تاريــخ 1395/4/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفیه منحصر است به: 1-امیرحسین گهر بخش به شماره 
شناســنامه 395 صادره از همدان متولد 1357 فرزند متوفیه ۲-اکبر گهر 
بخش به شماره شناسنامه ۲99 صادره از همدان متولد 1341 فرزند متوفیه 
3-علي گهر بخش به شــماره شناسنامه 17 صادره از همدان متولد 1335 
فرزند متوفیه 4-طاهره گهر بخش به شماره شناسنامه 391 صادره از همدان 
متولد 1338 فرزند متوفیه 5-مهرانگیز گهر بخش به شماره شناسنامه 163 
صادره از همدان متولد 133۲ فرزند متوفیه 6-اکرم گهر بخش به شــماره 
شناسنامه 398 صادره از همدان متولد 1344 فرزند متوفیه اينک با انجام 
تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
کســي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخستین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م 

الف ۲137(
رئيسحوزهشماره112شورايحلاختالفهمدان

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

برابر رأي شــماره 1396603۲6006000605 مورخه 1396/5/۲ هیــأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک مالير تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقاي مرتضي رضايي فرزند علي جعفر به شماره 
شناســنامه 87 صادره از مالير در ششدانگ يک قطعه باغ به مساحت ۲۲53 مترمربع قسمتي از  
اراضي روستاي جوراب  پالک۲066 اصلي بخش يک مالير  خريداری از مالک رسمی آقاي ابراهیم 
خیري جورابي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراض داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 380(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/30

محمدرضااميني،رئيسثبتاسنادوامالکمالير

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

موضوع  اول  هیأت   1397/5/10-1397603۲6006000630 رأي شــماره  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالير تصرفــات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی رحیم بیات فرزند حسین به شــماره شناسنامه 51 صادره از تهران 
در شــش دانگ اعیاني يک باب خانه به مســاحت ۲37/14 مترمربع قسمتي 
از پــالک 19 فرعي از ۲043 اصلي واقع در بخش يک مالير برابر قرارداد اجاره 
97/4461۲۲953/3/۲4-97/3/۲4 مالک رســمی اداره اوقاف و امور خیريه 
مالير محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 4۲1(
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/14

محمدرضااميني،رئيسثبتاسنادوامالکمالير

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

برابر رأي شماره 1396603۲6009000654 مورخه 96/10/18 هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي شهرســتان فامنین تصرفات مالکانــه و بالمعارض آقاي مصطفي 
وکیلي فرزند حسن به شماره شناســنامه 413 صادره از فامنین به شماره ملي 
50۲9967699 در اعیاني شش دانگ بانضمام عرصه 79 شعیر مشاع از 96 شعیر 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت دويست و ده متر مربع و شصت و پنج صدم 
مترمربع  قســمتي از پالک 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان 
خريداري از مالک رسمي آقاي علي رســولي محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 118(
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/30

رضابيات-رئيسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانفامنين

آگهی مزایده و فروش اموال
در پرونده کالســه 970۲48/اج م محکوم علیه ســیدرضا مصطفوي فرزند سیدنقي محکوم اســت فعاًل به پرداخت مبلغ 
609/300/000 ريال به عنوان محکوم له در حق محکوم به در حق محکوم له جعفر شــاه بند ه لو با توجه به ابالغ اجرايیه و عدم 
اقدام محکوم علیه در پرداخت محکوم به و تقاضای محکوم له لذا اموال مشروحه زير توسط کارشناس ارزيابی شده است طبق 
مواد 114 و 139 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از طريق مزايده نوبت اول توســط دايره اجرای احکام مدنی بهار در روز 
شنبه مورخ 97/6/۲4 از ساعت 13-1۲ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار به فروش می رسد. مزايده 
از قیمت تعیین شده آغاز و از برندگان 10 درصد بها فنی المجلس دريافت و مابقی حداکثر ظرف يک ماه دريافت می شود و در 

صورت انصراف از خريد 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
اموال مورد مزايده: 

ملک مورد ارزيابي ششدانگ اعیان يکباب خانه مسکوني به مساحت عرصه 98/3۲3 و داراي 8 متر بر از معبر اصلي و اعیاني 
آن در دو طبقه بر اســاس پروانه شماره 3۲4 مورخ 64/1/۲1 و کسر مغازه تجاري همکف به مساحت حدود 166 مترمربع که 
از اين مقدار به مســاحت ۲1 متر مربع داراي کاربري تجاري است که در حال حاضر به عنوان پارکینگ مورد استفاده بوده و 
به مساحت 34 مترمربع با کاربري انباري تجاري و باقیمانده يک واحد مسکوني اول به مساحت حدود 45/170 مترمربع يک 
واحد مسکوني، مصالح بنايي و سقف طاق ضربي، حدود 35 سال ساخت، داخل سفیدکاري و هر دو طبقه مجزا و داراي ابزار 
آالت، کابینت، سیستم گرمايشي بخاري و آبگرمکن گازي و سرمايشي کولر آبي، نما سیماني، پنجره فلزي و داراي امتیازات 

و انشعابات شهري، ديوار حیاط و محوطه سازي مي باشد.)446(
دادورزاجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانبهار

خبـر گفتگو

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

گفتگويی صميمی با مدير ورزش نهاوند
4نهاوندی در تیم استان در جاکارتا 

 کورش قپانوری - خبرنگار همدان پيام:  بازی های اســيايی 
جاکارتا در حال برگزاری است و ورزش نهاوند چهار نماينده را 
در کاروان کشورمان جای داده که اين خود نشان از پويايی و رشد 
ورزش نهاوند دارد به همين دليل گفتگويی را با سرپرســت اداره 

ورزش شهرستان نهاوند انجام داده ايم که با هم می خوانيم:
 چهار ورزشکار نهاوندی در جاکارتا حضور دارند چقدر 

به موفقیت انها آمید داريد؟ 
 اميدوارم كه همه موفق شــوند و برای ما كســب افتخار كنند اما اگر 
بخواهم منطقی گفته باشم اميد زيادی به فرود ظفری وخانم كوليوند 
داريم برای كسب مدال از بازی های اسيايی چون هر دو نفر هم تجربه 
دارند و هم از امادگی زيادی برخوردار هســتند البته من ارزو دارم كه 

همگی دست پر به وطن برگردند.
 چه برنامه ای برای اين ورزشکاران داريد؟ 

 ما برای اين چهار نفر چه كســب مدال كنند و چه نكنند مراسم ويژه 
استقبال را داريم كه با حضور مسولين برگزار خواهيم كرد تا خستگی 
اين مسابقات و فشــار چندين ماهه تمرينات را از تن اين عزيزان به 

در كنيم
 حضــور چهار قهرمان نهاوندی هــم زمان در جاکارتا 

چگونه رقم خورد؟
  ورزش در نهاوند روز به روز در حال رشــد اســت ما می توانستيم 
بيشــتر از اين ها هم در جاكارتا نماينده داشــته باشيم متاسفانه ليال 
سياوشی ور روزهای پايانی از كاروان اعزامی خط خورد و بهنام ارين 
هم مشــكل سربازی داشــت و گر نه  ما نماينده بيشتری در جاكارتا 

داشتيم.
 بنظر میرســد ورزش نهاوند درحال رشد و بازگشت به 

روزهای اوج است، نظرشما؟
  ابتــدا بايد بگويــم تالش و زحمت مربيان خوب در شهرســتان و 
حمايت و برنامه ريزی اداره ورزش كه با تمام توان توانســته ايم همه 
امكانات را در اختييار اين عزيزان قرار بدهيم تا بتوانند ورزش نهاوند 

را سربلند كنند.
 برنامه شما برای ورزش نهاوند در ماه های باقی مانده 

سال چیست؟
 مهمترين برنامه ما ميزبانی مســابقات كشوری ووشو و بوكس در ماه 
های اينده اســت كه برای رشــد ورزش نهاوند و جذب جوانان به 
ورزش اين مســابقات كشــوری را در نهاوند ميزبانی خواهيم كرد و 
ســعی بر ان داريم تا حداقل يك ميزبانی ديگر از مسابقات كشوری 

هم بگيريم .
اما نهاوند خوابگاه ورزشــی ندارد برای اســكان ورزشكاران؟ 
خوشــبختانه بعد از حضورم در نهاوند متوجه اين مشــكل شدم 
و ســريعا برای رفــع اين معضل اقدام كردم و در ســالن بانوان 
يك خوابــگاه با ظرفيت بيش از 80 نفــر راه اندازی كرديم كه 
خوشــبختانه تمام وســايل اين خوابگاه در اختيار ماست و فقط 

است. مانده  وسايل  چيدمان 
 شــايعاتی هم مبنی بر اخراج کارمندان توسط شما بر 

سر زبان هاست چه پاسخی برای مردم داريد؟
 ما كســی را اخراج نكرده ايم بلكه بدنبال قانونمند بودن حضور افراد 
هســتيم با توجه به گســتره ورزش نهاوند ما اتفاقا با كمبود نيرو نيز 

مواجه هستيم .
ما كسی را كه رابطه كارمندی با اداره داشته باشد اخراج نكرده ايم.

 چه پاسخی برای فعالیت بدونه مجوز استخر خسروی 
داريد؟ 

 اين اســتخر مجوز دارد اما متاســفانه بعد از پايان اين مجوز در سال 
۹۲كسی برای تمديد ان اقدام نكرد كه در زمستان سال گذشته مسولين 
جديد استخر برای تمديد پروانه اقدام كردند كه تمام روال قانونی هم 

طی شده و منتظر تمديد اين مجوز هستيم
 چرا بدون مجوز فعالیت کرده؟

رياســت قبلی اداره ورزش با هماهنگی كه با مســولين استان كرده و 
اقدام مدير اســتخر برای تمديد پروانه توانســته مجوز فعاليت را هم 

بگيرد تا روال قانونی طی شود و پروانه صادر شود.

قطب آمادگی جسمانی کشور به دنبال 
سومین قهرمانی پیاپی است

 سرمربی تيم آمادگی جسمانی مردان همدان گفت: همدان به عنوان 
قطب اصلی آمادگی جســمانی كشور به دنبال كسب سومين قهرمانی 

پياپی است.
 پوريا حصاری در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: تيم منتخب همدان 
آخر هفته جاری عازم مسابقات قهرمانی كشور می شود كه برای تكرار 

قهرمانی ۲ دوره گذشته مصمم هستند.
وی اضافــه كرد: مســابقات جام باشــگاه  های كشــور يكم و دوم 
شهريورماه امسال به ميزبانی استان تهران در استاديوم آزادی برگزار می 
شود و استان همدان متشكل از ۲ تيم در اين رقابت ها شركت می كند.
به گزارش ايرنا،حصاری بيان كرد: تيم همدان در ۲ سال گذشته قهرمان 
رقابت های آمادگی جســمانی كشور شده و امسال نيز به رغم اينكه 
آيتم های مسابقات تغيير كرده اما بازهم مدعی اصلی قهرمانی هستيم.

وی خاطرنشــان كرد: تيم زير 30 سال همدان متشكل از محمد رضا 
قربانی و مهرداد پور زمانيان و تيم باالی 30 ســال نيز جليل صادقی و 

احمد كوچكی هستند.
وی افزود: همچنين تيم آمادگی جســمانی - همدان به مربيگری نادر 
قرائی و با تركيب ميالد حيدری و ســعيد غالمی در رده زير 30 سال 
و مرتضی جنتی و محمدرضا عسگری بختياری در رده باالی 30 سال 

تشكيل می دهند.
حصاری يادآور شــد: هر ۲ تيم همدان در حال حاضر دوره تمرينی 
خود را سپری می كنند و از بخت های اصلی كسب عنوان قهرمانی به 
شــمار می روند.وی اضافه كرد: پس از پايان رقابت های جام باشگاه 
های آسيا قرار است يكم و دوم مهرماه امسال نيز در مسابقات قهرمانی 
كشور شركت كنيم. هم اكنون بيش از 13 هزار ورزشكار همدانی در 

رشته آمادگی جسمانی فعاليت دارند.
آمادگی جسمانی پرطرفدارترين رشته ورزشی استان همدان به شمار 

می رود كه 85 درصد از جمعيت آن را بانوان تشكيل می دهند.

تیم ملی کبدی زنان ایران مقابل
 بنگالدش هم پیروز شد

  تيم ملی كبدی زنان ايران با پيروزی مقابل بنگالدش، صعود خود 
را به دور بعدی بازی های آسيايی ۲018 قطعی كرد.

تيم ملی كبدی زنان ايران در دومين ديدار خود در مقابل بنگالدش با 
نتيجه 47 بر 1۹ به برتری رسيد.

نيمه نخست اين ديدار ۲5 بر 8 به سود ايران به پايان رسيده بود.
تيم ايران فردا و از ســاعت 8:30 صبح به وقت تهران به مصاف چين 
تايپه می رود. به گزارش ايرنا در هجدهمين دوره بازی های آســيايی 
۲018 اندونزی كه از ۲7 مرداد ماه آغاز می شــود و تا 11 شهريور ماه 
سالجاری ادامه دارد، بيش از 11 هزار ورزشكار از 45 كشور قاره كهن 
حضور دارند كه رقابتهای خود را در 40 رشــته و 67 ماده ورزشــی 
برگزار می كنند. كاروان ورزشی ايران نيز با ۲80 ورزشكار مرد و ۹8 
ورزشكار زن در اين دوره از بازيها حضور دارد. نمايندگان كشورمان 

در 4۲ ماده و رشته ورزشی به مصاف حريفان خود می روند.
 صعود 2 شمشــیرباز ايران به مرحله حذفی بازی های 

آسیايی
رقابتهای انفرادی شمشيربازی اسلحه سابر مردان در هجدهمين دوره 
بازی های آسيايی ۲018 اندونزی برگزار شد و ۲ نماينده ايران موفق 

شدند به مرحله حذفی مسابقات راه يابند.
»مجتبی عابدينی« با سه برد مقابل ويتنام، مالزی و قطر و ۲ باخت برابر 

هنگ كنگ و چين صعودش را به مرحله حذفی قطعی كرد.
همچنيــن »علی پاكدامن« هم كه عملكرد بهتری نســبت به عابدينی 
داشــت، تمامی مســابقات خود را با پيروزی پشــت سر گذاشت و 
به مرحله حذفــی صعود كرد. پاكدامن برای رســيدن به اين مرحله 
شمشيربازان ژاپن، ويتنام، هنگ كنگ، قطر و اندونزی را شكست داد.
رقابتهای مرحله حذفی عصر امروز آغاز می شــود. كاروان ورزشــی 
ايران با ۲80 ورزشكار مرد و ۹8 ورزشكار زن در اين دوره از بازی ها 

حضور دارد.

استاد بزرگ گرجستان پیشتاز شطرنج بین المللی 
ابن سینا است

 رئيــس هيــات شــطرنج همــدان گفــت: اســتاد بــزرگ كشــور گرجســتان همچنــان 
پيشــتاز پانزدهميــن دوره رقابــت هــای شــطرنج بيــن المللــی جــام اوپــن ابــن ســينا 

در همــدان اســت.
 A احمــد علــی بابايــی در گفــت و گــو بــا ايرنــا اظهــار داشــت: در جــدول گــروه 
متشــكل از بازيكنــان دارای درجــه اســتادی و بازيكنــان دارای ريتينــگ ۲100 و باالتــر، 
مورچيــا شــويلی )Morchiashvili Bachana( از گرجســتان توانســت بــا چهــار 

امتيــاز بــه تنهايــی صدرنشــين شــود.
وی ادامــه داد: شــويلی در پايــان دور چهــارم و در ميــز يــك موفــق بــه شكســت آرش 

داغلــی از ايــران شــد.
رئيــس هيــات شــطرنج همــدان اضافــه كــرد: تــا پايــان ايــن دور از رقابــت هــا همايون 

توفيقــی و احمــد عســگری زاده بــا 3.5 امتيــاز بــه ترتيب دوم و ســوم هســتند.
ــان دور چهــارم  ــا، علــی بابايــی خاطرنشــان كــرد: همچنيــن در پاي ــه گــزارش ايرن ب
جــدول B كــه ۲13 نفــر در ايــن رقابــت شــركت دارنــد، 6 بازيكــن بــا امتيــاز مشــابه 

4 صدرنشــين هســتند.
وی افــزود: در ايــن جــدول نيــز پنــج شــطرنجباز خارجــی حضــور دارنــد كــه كيانــا 

عــرب شــطرنجباز ايرانــی االصــل مقيــم آمريــكا در جايــگاه يازدهــم قرار گرفته اســت 
ضمــن اينكــه آرويــن عادلــی از كشــورمان صــدر جــدول را در اختيــار دارد.

ــج  ــد و پن ــور دارن ــر حض ــز 110 نف ــابقات ني ــدول C مس ــد: در ج ــادآور ش وی ي
ــتند. ــازی هس ــار امتي ــود چه ــابقات خ ــه مس ــروزی در هم ــا پي ــن ب بازيك

پانزدهميــن دوره پيكارهــای شــطرنج اوپــن بيــن المللــی ابــن ســينا همــدان بــا حضور 
ــا قضــاوت 15 داور در ســالن انقــالب ايــن  ــاز داخلــی و خارجــی ب 3۹0 شــطرنج ب

شــهر در جريــان اســت.
500 ميليــون ريــال جايــزه نقــدی بــرای برتريــن هــای ايــن دوره از مســابقات تعييــن 

شــده اســت

 رئيــس كميته بازی هــا و ورزش های 
الكترونيــك اســتان همــدان در گفتگو با 
سرويس ورزشی همدان پيام از فرصت های 
نهفته قهرمانی جهان در بازی های رايانه ای 

سخن گفت.
حسين خورشــيدكوكبيان كه از اوايل سال 
جاری بعنوان سرپرســت كميتــه بازی ها 
و ورزش هــای الكترونيك اســتان همدان 
منصوب شــده اســت ضمن ابراز تأسف 
از برخــورد جامعه با بازی هــای رايانه ای 
و ســرگرمی دانســتن آنها اينچنين عنوان 
كرد كه سالهاســت در سراسر دنيا با مقوله 
بازی های رايانه ای، بازی های كنســول و 
خودروهای راديو كنترل بعنوان يك شــاخه 
ورزشــی علم محور برخورد می شود و در 
همين راستا عالوه بر فعاليت های منسجمی 
كه در كشورهای مختلف صورت می پذيرد، 
ساالنه مسابقاتی در سطح جهانی نيز برگزار 
می گردد كه معموال با جوايز بســيار ارزنده 

ای همراه هستند.
كوكبيــان ضمن اشــاره بــه مؤفقيت های 
درخشانی كه در ســاليان اخير، عالقمندان 
و ورزشــكاران ايرانی اين شاخه در سطوح 
ملی و جهانی كسب كرده اند، از جای خالی 
همدانی ها در بين سكوهای قهرمانی كسب 
شده و فرصت هايی كه به زودی در اختيار 

ايشان قرار می گيرد سخن گفت.
انجمن بازی هــا و ورزش های الكترونيك 
كه از مردادماه ســال 1385 با عنوان انجمن 
بازی های رايانه ای تحت پوشش فدراسيون 
ورزش هــای همگانی در كشــور آغاز به 
فعاليــت كرد، پــس از چند ســال فعاليت 
و كار مطالعاتی ســرانجام در ســال 13۹۲ 
ضمــن افزوده شــدن ورزش هــای راديو 
كنتــرل و رباتيك بعنــوان دو كميته جديد، 
با عنوان جديد انجمن بــازی ها و ورزش 
های الكترونيك تحت پوشــش فدراسيون 
انجمن های ورزشــی به فعاليت خود جامه 
ای نو پوشــانده و زاويه ای جديد را برای 
نگاه به بازی ها و ســرگرمی های رايانه ای 

ايجاد كرد.
اين انجمن كه با چهار كميته بازی های رايانه 
ای، بازی های كنســول، ورزش های راديو 
كنترل و رباتيك در سراســر كشور مشغول 
خدمت به عالقمندان می باشد، مدتی است 
كه در استان همدان نيز فعاليت خود را از سر 
گرفته و در ابتدا با هدف فرهنگ ســازی و 
اصالح نگاه غلطی كه به حوزه های مذكور 
از سوی عموم مردم صورت می گيرد قصد 
دارد تا در سال جاری با برگزاری كارگاه های 
آموزشــی و مسابقات استانی، ضمن معرفی 
انجمن و خدمات آن، گام های نخســت را 
برای درخشش نام ورزشكاران همدانی در 

مسابقات ملی و جهانی بردارد.

نكته قابل توجــه در خصوص كميته های 
اين انجمن، تاثير آنها بر ســالمت و تقويت 
مغز اســت كه شايد بتوان گفت در بسياری 
از ورزش هــا بصــورت تخصصــی به آن 
پرداخته نمی شــود؛ بازی ها و ورزش های 
الكترونيك بعلت هيجان فراوان، كارگردانی 
مراحل بازی، درگير بودن هوشــياری و به 
كارگيری قــدرت تصميم گيری افراد، تاثير 
بسزايی در حفظ سالمت و تقويت فعاليت 
های ذهنی داشــته و جالب است بدانيد كه 
بازی های بسياری در ســطح جهان صرفا 
جهت تمرينات ذهنی و يا اصطالحا نرمش 
های مغزی طراحی و عرضه شــده اند؛ البته 
ايــن نكته مهم نيز نبايد فراموش شــود كه 
انتخاب بازی و فعاليت صحيح در اين حوزه 
بسيار حائز اهميت است كه عالوه بر طلب 
نظــارت اصولی والديــن و متصديان ارائه 
خدمات، بخشی از مأموريت های اصلی اين 

انجمن نيز می باشد.
 بازی های رايانه ای 

مفید، همچون دارو
خورشــيدكوكبيان  حسين 
برخالف  افــزود،  ادامه  در 
جامعه  بــر  حاكم  تصــور 
كه بــازی هــای رايانه ای 
و  وقت  اتــالف  موجــب 
نوجوانان  ســالمتی  تضييع 
و جوانان می شــود، جالب 
اســت بدانيد اگــر مكان، 
زمان، تجهيزات و بازی ها 
به صورتاصولی و مناســب 
انتخاب  ســنی  های  گروه 
شوند، بازی های رايانه ای 
فعاليت های تحت  و ساير 
پوشــش ايــن انجمن، می 

توانند فوايد بســياری را همراه خود داشته 
باشند كه مهمترين آنها عبارتند از:

* كمــك به كــودكان و نوجوانــان دارای 
بيماری های مزمن نظير اوتيسم، افسردگی 

و ...
* افزايش توانايی های حركتی كودكان پيش 

دبستانی با استفاده از بازی های تعاملی
- كاهش شــدت انواع دردها از طريق تاثير 
بازی های بهره منــد از تكنولوژی واقعيت 

مجازی
* تقويت تــوان بينايی و بهبود بيماری آب 
مرواريد با استفاده از بازی های هدف زنی 

* افزايش توان انعطاف پذيری مغز از طريق 
ترشح هورمون های دوپامين و آدرنالين

* تقويــت توانايی تصميم گيــری افراداز 
طريق بازی های تعاملی وابسته بهسرعت و 
كيفيت تصميم گيری و حتی افزايش شادی 
ميان ســالمندان از طريق بازی های مناسب 

اين گروه ...
همدان  استان   
به زودی در جايگاه 

خود قرار می گیرد
ــوان  ــه عن وي در ادام
كــرد بــا همــكاری 
مســئولين اســتان، از 
شــهريورماه،  اوايــل 
ايــن كميتــه از طريــق 
و  محلــی  نشــريات 
پوســترهای  انتشــار 
ــه  ــدام ب ــی، اق آموزش
خدمــات  معرفــی 
بيــان  همچنيــن  و 
عضويــت  شــيوه 
ــه كميته  ــدان ب عالقمن
چهارگانــه  هــای 

ــم  ــن انجمــن خواهــد نمــود و اميدواري اي
بتوانيــم پــس از انجــام مرحلــه عضوگيری، 
ــان  ــكاری اداره كل ورزش و جوان ــا هم ب
اســتان، اداره كل آمــوزش و پروش اســتان، 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان، 
ــاف و ســاير مراكــز  ــاق اصن شــهرداری، ات
مرتبــط، همزمــان بــا آغــاز ســال تحصيلــی 
جديــد اقــدام بــه برگــزاری مســابقات 
ــا  ــوده ت ــتانی نم ــتانی و اس ــی، شهرس محل
در آينــده نزديــك بتوانيــم نفــرات برگزيــده 
ايــن مســابقات را در مصــاف بــا قهرمانــان 
نامــی كشــور جهــت حضــور در تيــم ملــی 
ــم. ــی ببيني ــابقات جهان ــه مس ــزام ب و اع

 هزينه های اندک، جوايز جذاب
ــچ  ــن انجمــن هي ــف اي ــای مختل ــه ه كميت
يــك نيــازی بــه هزينــه هــای ســنگين 
ــج نداشــته و از نظــر حــوادث ورزشــی  راي
نيــز تاكنــون هيــچ مــوردی گــزارش نشــده 
اســت؛ البتــه كميتــه راديوكنتــرل در ســطوح 
حرفــه ای، مقــداری نيــاز بــه هزينــه دارد كــه 
در مقابــل، مبلــغ جوايــزی كــه در مســابقات 
ايــن كميتــه مرســوم اســت، مــی توانــد بــه 
صــورت كامــل هزينــه هــای صــورت گرفته 

ــد. ــه ای را پوشــش ده ورزشــكاران حرف
 شــیوه ثبت نام و آغــاز فعالیت 

حرفه ای
انشــاا... در هفته های آتی نسبت به انتشار 
اطالعيه شرايط و نحوه ثبت نام و همچنين 
اعالم پل های ارتباطی از طريق نشــريات 
اقــدام خواهد شــد ولی درحــال حاضر 
دوستانی كه تمايل دارند بعنوان ورزشكار، 
مربی و يا باشــگاه دار كميته های مختلف 
با اين انجمن همكاری نمايند، می توانند از 
طريق سامانه پيام كوتاه 3000483100 با ما 

در ارتباط باشند؛.

قهرمان ديجيتال جهان شويد

بازیهایرايانهای
ورزشياسرگرمی
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صندلی هوشمند ارگونومیک
 طراحی شد

 يك مخترع ايرانی موفق به طراحی صندلی ارگونوميك شد كه به 
صورت هوشمند با وضعيت بدن تغيير پيدا می كند.

به گزارش مهر، عدم وجود استانداردهای الزم در صندلی های موجود 
از يك ســو و عدم تناسب با قامت و فرم بدن كاربران از سوی ديگر 
منجر به بروز عادات غلط و ناهنجاری های ساختار اسكلتی عضالنی 
می شــود. از اين رو يــك مخترع ايرانی موفق بــه طراحی صندلی 

هوشمند ارگونوميك شد.
اين صندلی ارگونوميكی هوشــمند به لحــاظ تكنولوژی به كار رفته 
و طراحی منحصر به فرد خود به صورت كامال خودكار و هوشــمند 

قابليت های متعددی دارد.

کارخانه تولید 3 داروی نوترکیب 
راه اندازی می شود

 صندوق نوآوری و شــكوفايی در راه انــدازی و توليد 3 داروی 
نوتركيب توسط يك شركت دانش بنيان مشاركت كرد.

به گزارش خبرآنالين ، صندوق نوآوری و شــكوفايی از توليد ســه 
داروی نوتركيب يك شركت دانش بنيان در بازار دارويی حمايت كرد. 
اين صندوق از اولين مرحله توليد نمونه آزمايشی داروهای نوتركيب 
اين شركت مشاركت داشته و قرار است در راه اندازی كارخانه توليد 

آن نيز سرمايه گذاری كند.
توليد سه داروی نو تركيب با مشاركت ۲۴۲٫۵ ميليارد ريالی صندوق 
نوآوری و شــكوفايی در فاز اول و مبلــغ ۲ ميليون يورو در فاز دوم 

صورت خواهد گرفت. 

وجود تعداد زیادی سیاره پر آب
 تأیید شد

 در حالــی كه پيش از اين تصور می شــد، تعداد ســياره 
های خارج از منظومه شمســی كه در آنها مقدار زيادی آب 
وجــود دارد، چندان زياد نيســت؛ يافته هــای جديد عكس 

اين مطلب را نشــان می دهد.
بــه گزارش فرارو، در 35 درصد از ســياره هايی كه در منظومه هايی 
خارج از منظومه شمســی قرار دارند و ابعاد آنها دو تا چهار برابر كره 

زمين است مقدار قابل توجهی آب وجود دارد.
وجود آب در ســيارات مختلف رمز اصلی شــكل گيری حيات در 
آنهاســت و بدون وجود آب هيچ موجود زنده ای امكان زندگی پيدا 

نمی كند.

زنبور استرالیایی 
پالستیک را منسوخ می کند

 يك شــركت نيوزلندی قصد دارد از ماده ای كه زنبور استراليايی 
برای خانه ســازی توليد می كند، برای جايگزين پالستيك استفاده 

كنند.
بــه گزارش مهر، محققان معتقدند يك زنبور اســتراليايی كه ماده ای 
سلفون مانند برای ساخت خانه اش توليد می كند، وابستگی انسان به 

پالستيك های يكبار مصرف را از بين می برد. 
اين زنبور محلی كــه Hyaeus nubilosus  نام دارد، نيش نمی 
زنــد و در كندو زندگی نمی كند. اين حشــره ماده ای غير ســمی، 
ضدآب، مقاوم در برابر شعله و مقاوم در برابر گرما توليد می كند و با 

آن النه خود را می سازد. 

فرار از گرما با الهام از میوه کاج !
 محققان سيستم ســايبانی ابداع كرده اند كه با الهام از ميوه كاج و 

بدون الكتريسيته باز و بسته می شود.
به گزارش مهر، آفتابگيرهای يادشــده كه توســط مهندسان دانشگاه 
ETH Zurich طراحی شــده اند می توانند بــه راحتی ميزان نور 

دريافتی را در طول روز كنترل كنند.
پيش از اين، چنين آفتابگيرهايی به همراه يك موتور برقی طراحی 
می شــدند كه باز و بسته شدن آنها را كنترل می كرد. اما مهندسان 
دانشــگاه ETH Zurich با بررسی ساختار و شكل هندسی ميوه 
های درخت كاج سيســتمی را برای ايجاد سايه ابداع كرده اند كه 
باز و بســته شدن خودكار ســرپناه ها را بدون نياز به برق ممكن 

می كند.
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معرفی ایران به دنیا 
با محوریت »همدان ۲۰18«

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــورای اسالمی با بيان 
اينكــه برگزاری همدان ۲018 بهترين فرصت معرفی ايران به جهان با 
يك جهش بزرگ و هدفمند است، از برگزاري نخستين نشست ستاد 

ملي طي هفته آينده خبر داد.
امير خجسته امروز در گفت وگو با فارس با اشاره به پيگيری مصوبات 
جلســات اخير با رئيس ســازمان ميــراث فرهنگی كشــور با تاكيد 
بــر اهميت موضوع »همــدان، ۲018« اظهار كرد: بر اين اســاس نياز 
اســت نتايج آخرين اقدامات صورت گرفته و مصوبات هيات دولت 
جمع بندی و تاثير نتايج حاصل در پيشبرد برنامه ريزی اساسی صورت 

گرفته و اعمال شود.
وی با اشاره به اينكه رويداد »همدان، ۲018« بسيار برای ما مهم است، 
گفت: در اين جلســه آقای مونسان عنوان كرد در اولين فرصت جلسه 
ســتاد ملی »همدان ۲018« با تصويب در هيات دولت تشكيل و طی 

هفته آينده برگزار می شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس اعضای ستاد را رئيس سازمان 
ميراث فرهنگی، اســتاندار، معاون وزير فرهنگ و ارشاد، معاون وزير 
كشور، معاون وزير امور خارجه، معاون وزير راه و شهرسازی، معاون 
وزير ورزش و جوانان، فرمانده نيروی انتظامی، معاون رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيســت، معاون رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون 
سازمان صدا و ســيما، رئيس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
معاون ذی ربط معاون رئيس جمهور در امور زنان، اســتاندار همدان، 
شــهردار همدان و يكی از نمايندگان مجمع نمايندگان استان همدان 

عنوان كرد.
وی گفت: آقای مونسان عنوان كرد 4/5 ميليارد تومان از رقم مصوب 

بودجه گردشگری همدان ۲018 در اختيار استان قرار گرفته است.
خجسته با بيان اينكه در نشست با معاون اول رئيس جمهور مقرر شد 
مصوبات جلسات رويداد گردشگری همدان ۲018 عملياتی و اجرايی 
شود، افزود: از سوی ديگر قرار شد مكاتبات در استان همدان از زمان 
الزم االجرا شــدن اين تصويب نامه تا پايان ســال ۹7 با نشان »همدان، 

۲018« انجام شود.
وی تصريح كرد: آقای مونســان در اين جلسه مطرح كرد دستگاه های 
اجرايی می توانند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به 
جابجايــی و هزينه تا يك درصد از اعتبارات رديف های ملی متمركز 

در ارتباط با پروژه های مصوب »همدان، ۲018« اقدام كنند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
اينكه برگــزاری »همدان ۲018« بهترين فرصت معرفی ايران به جهان 
با يك جهش بزرگ و هدفمند اســت، افزود: بر اين اساس نياز است 
ضمن ارتباط دو ســويه و مداوم بخش های زيرمجموعه ستاد ملی و 

استانی، همكاری گسترده ای در سطح ملی شكل گيرد.
وی افزود: برای رويداد گردشگری همدان ۲018 با توجه به حساسيت 
موضــوع با سياســتگذاری كالن و هماهنگــی در مديريت يكپارچه 
فعاليت های مرتبط از قبيل اتخاذ سياست های تشويقی برای مشاركت 

فعاالن بخش غير دولتی عملياتی شود.

اکران تابستانه فیلم های کوتاه 
در همدان آغاز می شود

 مدير امور ســينمايی حوزه هنری همدان گفت: 
اكران تابســتانه فيلم های كوتاه از دوشنبه در سينما 

فلسطين همدان آغاز می شود.
ســعيد شــرفی در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 
عالقمندان به فيلــم های هنر و تجربه می توانند در 
سانس ۲0 و 30 دقيقه به ديدن اين گروه از فيلم های 

سينمايی بنشينند.
وی افزود: امكان خريد بليط اينترنتی از سايت "سينما 

تيكت" نيز فراهم شده است.
شــرفی گفت: هم اينــك فيلم هــای هزارپا، تنگه 
ابوقريب، خالــه قورباغه و دم ســرخها روی پرده 

سينماهای همدان نمايش داده می شود.
مدير امور ســينمايی حوزه هنری همدان خاطرنشان 
كرد: نمايش فيلم های هنر و تجربه می تواند جايگاه 
شايسته و درخور ســازندگان اينگونه فيلم ها را در 
جامعه سينمايی روشن كند. سينما فلسطين، قدس و 

بهمن مالير در استان همدان فعال هستند.

 مديــركل امور كتابخانه های عمومی اســتان 
همدان گفت: در راستای ترويج فرهنگ كتاب و 
كتابخوانی در جامعه و اشاعه فرهنگ اهدای كتاب 
در بين مسئوالن، 500 جلد كتاب توسط مديركل 
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به كتابخانه 

های عمومی همدان اهدا شد.
عاطفه زارعی روز يكشــنبه در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشــت: غنی  ســازی منابع كتابخانه  های 
عمومی از شاخص  های رشد فرهنگی در جامعه 
اســت و كتاب  های اهدايی در مرتفع كردن نياز 

مطالعاتی مردم بسيار نقش دارد.
وی با اشــاره بــه مصوبه انجمــن كتابخانه  های 
عمومی اســتان درباره اهدای كتاب  های دستگاه 
 های اجرايــی به كتابخانه  ها تاكيد كرد: همكاری 

مديران موجب تقويت منابع كتابخانه ها شود.

زارعی افزود: طرح اهدای كتاب از سال ۹۲ آغاز 
شــده و افزون بر ۲۹4 هزار جلــد كتاب در اين 
طرح به كتابخانه های عمومی در سراســر استان 

هديه شده است.
مديركل كتابخانه های عمومی همدان خاطرنشان 
كرد: در اين طرح مــردم كتاب  های غيرمصرفی 
خود را به نزديك  تريــن كتابخانه تحويل داده و 
سپس كتاب  های اهدايی به كتابخانه  های محروم 

ارسال می شود.
گفتنی است؛ ماه گذشته نيز در اقدامی خيرخواهانه 
از ســوی خانواده شــهيدان دوروزی، 500 جلد 

كتاب به كتابخانه  های عمومی همدان اهدا شد.
در حــال حاضر يك ميليــون و 485 جلد كتاب 
درون قفسه های 111 باب كتابخانه استان همدان 

جای گرفته است.

مديرکل استانداري 
500 جلد کتاب اهدا کرد

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان 
معتقد اســت كه طرح »تابســتانه كتاب« به نهادينه 
كردن فرهنگ كتاب و كتابخوانی كه يكی از وظايف 
مســئوالن فرهنگی كشور است، كمك قابل توجهی 

می كند. 
 اســتان همدان ۹7  با 17 كتابفروشی در طرح عيدانه 
كتاب ۹7 توانســت 15هزار و 1۲۲ نســخه كتاب به 
فروش برساند. در اين طرح، 5هزار و ۹۲6 همدانی به 
كتابفروشی های عضو طرح مراجعه و كتاب خريدند. 
عليرضا درويش نژاد با بيان اين كه طرح »تابســتانه 
كتاب« ما را در رســيدن به هدفمان كه همان نهادينه 
كردن فرهنگ كتاب و كتابخوانی است ياری می كند، 
اظهار كرد: با توجه به پائين بودن سرانه مطالعه، جامعه 
ما به اجرای اين طرح و طرح های مشابه آن نياز دارد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان افزود: 
از طــرف ديگر اگر طرح »تابســتانه كتاب« تقويت 
شــود، بدون ترديد اجرای آن، مشكل معيشت قشر 
كتابفروشــی ها را نيز برطــرف خواهد كرد. چرا كه 
اجرای آن توجه مردم به كتابفروشــی ها و در نتيجه 

فروش باالی كتاب را به همراه دارد. 
وی بيان كرد: معتقدم بايد مسئوالن و متوليان فرهنگی 
با كتابفروشــان به عنوان مهم ترين حلقه نشر كشور، 
ارتباط مســتمر داشته باشند و رهايشان نكنند. آن ها 
بايد با مشكالت و آسيب های كتابفروشان آشنا شوند 
و در جهت رفع اين آســيب ها گام بردارند. در اين 
صورت است كه بی ترديد كتابفروشان برای شركت 
در طرح هايی همچون »تابســتانه كتاب« رغبت می 
يابند.  درويش نژاد ادامه داد: طرح »تابستانه كتاب« با 
تخفيف مناسبی كه عرضه می كند، به حضور كودكان، 
جوانان و نوجوانان در كتابفروشــی ها نقش موثری 
دارد. البته پيشنهاد می كنم همزمان با اجرای اين طرح، 
مسابقات كتابخوانی برگزار شود تا اين قشر از جامعه 

با رغبت بيشتری در كتابفروشی ها حضور يابند. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان اظهار 
كرد: همچنين پيشنهاد می كنم همزمان با اجرای اين 
طرح، طرح زيباســازی كتابفروشــی ها اجرا شود تا 
كتابفروشان ملزم شوند فضای فيزيكی خود را به گونه 
ای آمــاده كنند تا جذابيت های بصری آن ها افزايش 
يابد و مــردم با عالقه، در اين مكان ها حضور يابند. 
بدون ترديد با اين كار، تأثير و نتايج »تابستانه كتاب« 

دو چندان خواهد شد. 
نهميــن دوره طرح های حمايتی از كتابفروشــان با 
عنوان »تابستانه كتاب« به همت موسسه خانه كتاب 
و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با شعار »دانش گستری با حمايت از تاليف ايرانی« از 

30 مردادماه  در كتابفروشی های سراسر كشور برگزار 
می شــود و به مدت 7 روز در تهــران و 10 روز در 
ساير شهر ها كتاب های تاليفی را با ۲5درصد تخفيف 

ارائه می كند. 
 »تابستانه کتاب« بر تعداد کتابخوان ها 

افزوده است
مدير شهر كتاب همدان معتقد است كه طرح »تابستانه 
كتاب« با انگيزه ای كه ايجاد می كند، باعث شــده تا 
كتابخوان های جديد به سيستم كتابخوانی كشور راه 

يابند.
هوشنگ فضلی با بيان اين كه همواره از مدافعان درجه 
يك طرح های حمايتی از كتابفروشان موسسه خانه 
كتاب بودم و خواهم ماند، اظهار كرد: از اين موسسه 
به دليل فراهم كردن زمينه برگزاری اين طرح ها تشكر 
می كنم چرا كه عماًل حيــن و پس از اجرای آن ها، 

كتابفروشی ها فروش موفق تری دارند. 
مدير شهر كتاب همدان افزود: طرح های حمايتی از 
كتابفروشان اعم از »تابستانه كتاب« در اين بازه زمانی 
كه مردم قدرت خريد ندارند، فرصتی اســت كه بايد 
هم كتابفروشــان و هم مصرف كنندگان كتاب مغتنم 
شــمارند.  وی ضمن تأكيد بر فراگير شدن تبليغات 
طرح های حمايتی از كتابفروشان، گفت: با اجرای اين 
طرح ها به ويژه »تابستانه كتاب« نه تنها فروش كتاب 
افزايش می يابد بلكه شأن كتاب نيز حفظ می شود؛ 
به اين معنا كه اين طرح از اين كه هر كتابفروشــی به 
صورت جداگانه به ارائه تخفيف بپردازد باعث شده 
است كتابفروشی ها در يك محدوده زمانی مشخص 
و به صورت سراســری و با يك تخفيف يكسان، به 

مشتريان خود خدمات دهند.
فضلی بيان كرد: همچنين طرح »تابســتانه كتاب« با 
انگيزه ای كه ايجاد می كند، باعث شــده تا كتابخوان 

های جديد به سيستم كتابخوانی كشور راه يابند. 
مدير شــهر كتاب همدان عنوان كــرد: از آن جا كه 
شــخصاً معتقدم تأثير اجرای طرح های حمايتی از 
كتابفروشــان در افزايش ســرانه مطالعه  موثر است، 
پيشنهاد می كنم تحت هيچ شــرايطی اجرای آن ها 
متوقف نشــود. چرا كه باعث می شوند حتی مردم 
مناطق محروم و دورافتاده نيز به آسانی به كتاب های 

مورد نياز خود دسترسی داشته باشند. 
وی در پايان، اظهار كرد: معتقدم بايد ميان كتابفروشان 
سراسر كشور يك وحدت و همبستگی منسجم ايجاد 
شــود تا بتوانند نســبت به احيای حقوق خود گام 
بردارند. ضمن اين كه در صورت انســجام، از بروز 
بسياری از تخلفات در حوزه نشر از سوی سودجويان 

جلوگيری می شود.

»تابستانهكتاب«بهنهادينهكردن
فرهنگكتابخوانیكمکمیكند
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