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بررسی صالحیت ها 
محدود نباشد

 1- یکــی از مباحثی کــه در انتخابات 
همــواره مطــرح بــوده ، بحث بررســی 
صالحیت ها و چگونگی انجام این فرایند به 
گونه ای است که امکان رقابت از بین نرفته و 
سالئق گوناگون فعال در چارچوب قوانین 

نظام در انتخابات داوطلب داشته باشند.

یادداشت

4

انتخابات آینده مجلس 
به کدام سو می رود

 در مرحله اول یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی کار ثبت نام داوطلبان 
این دوره برای نمایندگی مردم در مجلس،  
16 آذر ماه در سراسر میهن اسالمی به پایان 
رسید و بر اساس اعالم ستاد انتخابات 430 

نفر مرد و زن در استان همدان...

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

افراد الیق  برای نشاندن  بزرگان  انتخاب  درایت و کاردانی خصلت مدیران و مبنای 
بر مسند مدیریت است. لذا انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت جدید را صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده، امید است در پناه الطاف الهی در راه خدمت همواره 

موفق و موید باشید.
حسین متین رئیس اداره راه و شهرسازی نهاوند

تبریک و تهنیت

شهرداری و شورای اسالمی شهر جورقان

جناب آقای مهندس

 داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

مبنای  و  مدیران  خصلت  کاردانی  و  درایت 
بر  الیق  افراد  نشاندن  برای  بزرگان  انتخاب 

مسند مدیریت است.
لذا انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت جدید 
را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، امید 
است در پناه الطاف الهی در راه خدمت همواره 

موفق و موید باشید.

تبریک و تهنیت

شرکت سیاحتی علیصدر

جناب آقای مهندس

 داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

ــی  ــته حضرتعال ــاب شایس ــرام انتص ــا احت ب
ــک و  ــه تبری ــد را صمیمان ــمت جدی در س
ــد  ــوده و از درگاه خداون ــرض نم ــت ع تهنی
رحمــان مزیــد توفیقــات حضرتعالــی را برای 
خدمتــی سرشــار از از نشــاط و ســازندگی در 
ــتان  ــتر اس ــکوفایی بیش ــد و ش ــت رش جه

ــم. ــالت داری ــدان مس هم

تبریک و تهنیت

شرکت توان راهان - قاسمی

جناب آقای مهندس

 داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

در  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  احترام  با 
تهنیت  و  تبریک  صمیمانه  را  جدید  سمت 
رحمان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض 
خدمتی  برای  را  حضرتعالی  توفیقات  مزید 
سرشار از از نشاط و سازندگی در جهت رشد 
مسالت  همدان  استان  بیشتر  شکوفایی  و 

داریم.

تبریک و تهنیت

سازمان نظام مهندسی استان همدان 
 هیأت رئیسه دفتر نمایندگی مالیر

جناب آقای مهندس

 داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

با احترام انتصاب شایسته حضرتعالی 
در سمت جدید را  صمیمانه تبریک 
است  امید  نموده،  عرض  تهنیت  و 
خدمت  راه  در  الهی  الطاف  پناه  در 

همواره موفق و سربلند باشید.

تبریک و تهنیت

روابط عمومی کارخانه خانه سازی همدان

جناب آقای مهندس

 داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

مبنای  و  مدیران  خصلت  کاردانی  و  درایت 
انتخاب بزرگان برای نشاندن افراد الیق بر 

مسند مدیریت است.
سمت  در  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  لذا 
عرض  تهنیت  و  تبریک  صمیمانه  را  جدید 
نموده، امید است در پناه الطاف الهی در راه 

خدمت همواره موفق و موید باشید.

تبریک و تهنیت

مدیرعامل و هیأت مدیره 
شرکت هواپیمایی ثامن پرواز

جناب آقای مهندس

 داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

در  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  احترام  با 
تهنیت  و  تبریک  صمیمانه  را  جدید  سمت 
رحمان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض 
خدمتی  برای  را  حضرتعالی  توفیقات  مزید 
سرشار از از نشاط و سازندگی در جهت رشد 
مسالت  همدان  استان  بیشتر  شکوفایی  و 

داریم.

تبریک و تهنیت

شرکت رزن بتن و شن و ماسه رزن

جناب آقای مهندس

 داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

در  انتصاب شایسته حضرتعالی  احترام  با 
سمت جدید را صمیمانه تبریک و تهنیت 
رحمان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض 
مزید توفیقات حضرتعالی را برای خدمتی 
جهت  در  سازندگی  و  نشاط  از  از  سرشار 
همدان  استان  بیشتر  شکوفایی  و  رشد 

مسالت داریم.

تبریک و تهنیت

شرکت تعاونی معدنی زرین ماسه

جناب آقای مهندس

 داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

شایســته  انتصــاب  احتــرام  بــا 
را   جدیــد  ســمت  در  حضرتعالــی 
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــه تبری صمیمان
ــاف  ــاه الط ــت در پن ــد اس ــوده، امی نم
ــق و  ــواره موف ــت هم ــی در راه خدم اله

ســربلند باشــید.

تبریک و تهنیت

سازمان همیاری شهرداری های استان همدان

جناب آقای مهندس

 داریوش حسینی خرم آبادی
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان همدان

درایت و کاردانی خصلت مدیران و مبنای 
انتخاب بزرگان برای نشاندن افراد الیق بر 

مسند مدیریت است.
انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت  لذا 
جدید را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
نموده، امید است در پناه الطاف الهی در راه 

خدمت همواره موفق و موید باشید.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید 

به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضویت در کانال تلگرام نیازمندیهای همدان پیام  لطفاً عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

شهر اطلسی ها تشنه دوراندیشی

نیازمند 
توان سرمایه گذاران 

درهمدان هستیم
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بهترین زمان خرید 
مسکن کی است؟

خانه 
درحال حاضر 
گران نمي شود

پرونده داوطلبان 
زیر ذره بین بررسی صالحیت

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر:

راه های دسترسی علیصدر 
استاندارد نیست
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بررسی صالحیت ها محدود نباشد
 1- یکــی از مباحثی که در انتخابات همواره مطرح بوده ، بحث 
بررســی صالحیت ها و چگونگی انجام این فرایند به گونه ای است 
که امکان رقابت از بین نرفته و ســالئق گوناگون فعال در چارچوب 

قوانین نظام در انتخابات داوطلب داشته باشند.
برخی این مباحث را تضعیف نهاد قانونی نظارت دانســته و از ورود 
به آن نهی دارند و برخی نیز نظارت را در چارچوب قانون و مستند 

می دانند و بر این نوع نظارت همواره تاکید دارند.
2- بــه اذعان نمایندگان فعلی، مجلس اکنون در رأس امور نیســت 
و نهادهای قانونگذار موازی در بی تفاوتی مجلس تشــکیل شــده و 

انحصار قانون گذاری را از مجلس خارج کرده است.
فارغ از درســتی یا نادرســتی این تحلیل، بســیاری دلیل بروز این 
شرایط را در فرایند بررسی صالحیت ها قبل از رقابت های انتخاباتی 
و حــذف داوطلبانی که توانایی پیشــگیری از بروز این شــرایط را 

داشته اند، ارزیابی می کنند.
3- اقناع افــکار عمومی پس از اجرای بــدون اقناع طرح مدیریت 
مصــرف بنزین بســیار مورد توجــه صاحب نظــران به خصوص 

اصولگرایان قرار گرفته و بر این مهم بسیار تاکید دارند.
این اتفاق خوبی اســت که همه از حق دانســتن مردم سخن بگویند 
و از این دفاع کنند اما ســخن گفتن تنها کافی نیست و در عمل هم 
باید به اقناع افکار عمومی به خصوص در انتخابات و نتایج بررسی 

صالحیت ها اثبات شود.
4- برخی صاحب نظران دلیل اعتراضات را تنگ کردن دایره خودی ها 

در سال های اخیر و کنار زدن افراد به بهانه های گوناگون می دانند.
ایــن نظر را بپذیریم یــا نپذیریم این واقعیــت را باید قبول کرد که 
وضعیت واگرایی و دافعه در ســپهر سیاســی ایــران بیش از جاذبه 
و همگرایــی، نمود دارد و این روند در جایــی مانند انتخابات باید 

تغییر کند.
5- وزارت کشــور انتخابــات رقابتــی را از ارکان و اهدافی که در 
انتخابــات دنبال می کند، اعالم کرده، شــورای نگهبان نیز بر رعایت 

قانون در صالحیت ها تاکید داشته است.
همچنین تمام نهادهــای مرتبط با انتخابات، بر رعایت حق الناس در 
انتخابات تاکید دارند که در مرحله بررسی صالحیت ها مبتنی بر حق 
داوطلبی اســت که برای رقابتی سالم و قانونی وارد میدان انتخابات 

شده است.
6- بســیاری از افرادی که در این ســال ها در فضای سیاسی کشور 
از هــر دو جناح و مســتقل فعال بوده و به شــهرت در توانمندی، 
شــجاعت، کاربلــدی و حرکت در چارچوب منافــع و امنیت ملی 

رسیده بودند، در این دوره از انتخابات داوطلب نشده اند.
جدای از این که این رفتار و  چرایی نیامدن بسیاری از افراد شناخته 
شــده سیاسی نیاز به بررســی دارد اما نیامدن آنها شرایطی را ایجاد 

کرده تا گمانه احتمال کاهش رد صالحیت ها مطرح شود.
7-  اعتراضات اخیر نشان داد سیاست های انقباضی در قبال مردم در 
هر حوزه ای نمی تواند به وحدت و همبستگی منجر شود و اعتمادها 

را کاهش داده و شرایط سؤاستفاده دشمنان را فراهم می کند.
به همین دلیل وقت آن اســت که از فرصت انتخابات برای بازبینی 
برخی سیاســت ها استفاده شده و شرایط بر اساس قانون در پاسخ به 
انتظــارات از انتخاباتی رقابتی، آزاد و در تراز قانون اساســی فراهم 

شود.

تکذیب استفاده از یک سرسرنگ برای ۴ بیمار در همدان

  در روزهای گذشــته خبری مبنی بر اســتفاده از یک سرســرنگ بــرای چهار نفر 
منتشــر شده اســت که با کمی اطالعات پزشکی این موضوع از پایه و اساس زیرسوال 
می رود. مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا با تکذیب استفاده از یک 
سرســرنگ برای چهار بیمار در بیمارستان بعثت همدان با اعالم این خبر گفت: این دو 
موضوع را بهم ارتباط می دهند که فعالیت های شاخص و مورد توجه بیمارستان بعثت 
که بزرگترین بیمارســتان استان است را زیرسوال می برد که به طور جد این موضوع را 

بررسی کرده ایم.

طاهری ، با بیان اینکه این خبر این موضوع را به اتفاق لردگان ارتباط داده است، با اشاره 
به اینکه ارتباط این دو موضوع بار روانی به دنبال خواهد داشــت، تصریح کرد: با کمی 
اطالعات پزشــکی می توان فهمید که با یک سرسرنگ نمی توان چهار سمپل را آزمایش 

ساده و روتین قندخون را انجام داد.
مدیر بیمارســتان بعثت همدان نیز با بیان اینکه برای آزمایش قندخون از سرنگ استفاده 
نمی شود بلکه دستگاه گلیکومتر مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: آزمایش قندخون به 
روش های متعددی گرفته می شود که یک قلم برای نیشتر زدن)لمست( و ایجاد منفذ بر 
روی انگشت استفاده می شود.حمید کیانی فتوت تصریح کرد: سرنگی در این روش در 
بیمارستان استفاده نمی شود به طوریکه در بیمارستان بعثت با دستگاه گلیکومتر استفاده 

شــده و خونگیری انجام می گیرد. این دســتگاه سوراخ کوچکی بر روی انگشت ایجاد 
کرده و خون با فشار دادن انگشت خارج می شود و سپس خون گرفته شده در دستگاه 

تست قندخون وارد شده و میزان قندخون مشخص می شود.
وی با بیان اینکه در حیطه سالمت که خیلی حساس است هر خبری حتی در حد شایعه 
باشد بررسی می کنیم، خاطرنشان کرد: اتفاقی که در خبر منتشر شده است حادث نشده 
اما اگر شــاکیانی وجود دارد می توانند از طریق بازرسی علوم پزشکی و ارائه مستندات 
پیگیری کنند.کیانی با اشــاره به اینکه دلیلی نــدارد از یک کیت قندخون برای چند نفر 
استفاده شــود، بیان کرد: در این تجهیزات کمبودی وجود ندارد و تمام پرستاران به آن 

دسترسی دارند بنابراین دلیلی ندارد از یک کیت برای چند نفر استفاده شود.

معاون استاندار همدان:

طرح ساماندهی بازار سریع انجام شود

۳۱ هزار نفرداوطلب در کنکور ارشد ۹۹ 
ــون کارشناســی  ــام در آزم ــرای ثبت ن ــر ب ــون 31 هــزار نف  تاکن
ــاد علمــی دانشــجویی  ارشــد ســال ۹۹ و بیســت و پنجمیــن المپی

ــد. ــدام کرده ان ــور اق کش
ــت:  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــنجش ب ــازمان س ــی س ــاور عال  مش
ــال ۹۹  ــته س ــد ناپیوس ــای کارشناسی ارش ــون ورودی دوره ه آزم
ــی، شــامل  ــد رشــته امتحان ــرای 141 ک ــروه آموزشــی و ب در 6 گ
54 کــد رشــته امتحانــی علــوم انســانی، 17 کــد رشــته  علــوم پایــه، 
24 کــد رشــته امتحانــی فنــی و مهندســی، 23 کــد رشــته امتحانــی 
ــر و 10  ــی هن ــد رشــته امتحان ــی، 13 ک ــع طبیع کشــاورزی و مناب

ــود. ــزار می ش ــکی برگ ــته دامپزش ــد رش ک
به گزارش مهر حسین توکلی اظهار داشت: دفترچه راهنمای شرکت 
در آزمون کارشناسی ارشــد سال 13۹۹ و بیســت و پنجمین دوره 
المپیاد علمی دانشــجویی کشور از روز شنبه 16 آذر ماه ۹8 بر روی 
ســایت سازمان سنجش قرار گرفته اســت و داوطلبان می توانند با 

مطالعه آن در آزمون ثبت نام کنند.
مشــاور عالی سازمان سنجش یادآور شــد: ثبت نام برای شرکت در 
آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال۹۹ و بیست و پنجمین 
المپیاد علمی دانشــجویی کشور از روز شــنبه 16 آذر ماه از طریق 
ســایت سازمان سنجش آغاز شده است و تا امروز 18 آذر ۹8 تعداد 

31 هزار و 835 نفر در آزمون ثبت نام کرده اند.
وی خاطرنشــان کرد: مهلت ثبت نام در آزمــون ورودی دوره های 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ تا دوشنبه 25 آذرماه ۹8 ادامه دارد.

ــه  ــون ورودی کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال ۹۹ و مرحل  آزم
ــور  ــجویی کش ــی دانش ــاد علم ــن دوره المپی ــت و پنجمی اول بیس
ــزار  ــاه ۹۹ برگ ــن م ــه 2۹ فروردی ــنبه 28 و جمع ــای پنجش روزه

می شــود.
پذیرش دانشــجو در دوره های روزانه، شــبانه، مجــازی، پیام نور، 
دانشــگاه آزاد، دانشــگاه ها و موسســات دولتی و دانشــگاه ها و 
موسســات غیردولتی و پردیس های خودگردان در دوره کارشناسی 

ارشد ناپیوسته سال ۹۹ صورت می گیرد.

آزمون حفظ قرآن کریم ویژه داوطلبان
 زیر ۱۰سال درهمدان برگزار می شود

 رئیس کارگروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان همدان از برگزاری آزمون حفظ قرآن کریم ویژه داوطلبان زیر 

10 سال در همدان خبر داد.
حبیب شــهنوازیان اظهار داشــت: با توجه به درخواست های مکرر، 
آزمون حفظ قــرآن کریم برای داوطلبان زیر 10 ســال در همدان به 

صورت شفاهی برگزار می شود.
وی افزود: ســتاد اجرایی آزمون سراسری قرآن و عترت در اطالعیه 
شــماره 3 خود اعالم کرده با توجه به درخواست های مکرر، آزمون 
حفظ قرآن کریم برای داوطلبان زیر 10 سال صرفا به صورت شفاهی 
برگزار می شود و بر اساس این اطالعیه، زمان و مکان آزمون در کارت 

ورود به جلسه درج خواهد شد.
شــهنوازیان با تأکید بر اینکه مهلت ثبت نام برای شــرکت در آزمون 
سراسری قرآن و عترت 25 آذرماه تعیین شده است، خاطرنشان کرد: 
بر اساس گزارشی که معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از آخرین نتایج ثبت نام شرکت کنندگان در هجدهمین آزمون 
سراســری قرآن و عترت، اعالم کرده استان همدان در بین رتبه های 

برتر قرار دارد.
رئیس کارگروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان تصریح کرد: رتبه بندی متقاضیان شــرکت در آزمون سراسری 
قرآن و عترت بر اســاس فعالیت موسســات قرآنــی، تعداد ثبت نام 
کنندگان در اســتان ها و شهرها انجام شــده و بر اساس این گزارش 
جامعه القرآن شعبه خردســاالن همدان، رتبه اول در بین موسسه های 

قرآنی را به خود اختصاص داده است.

مرگ شهروندان در تصادف زنجیره ای

 بر اثر تصادف زنجیره ای پنج دستگاه خودرو در محور همدان 
- قروه نرســیده به روســتای "همه کسی" یک تن فوت و 13 نفر 
مجروح شــدند. رئیس پلیس راه اســتان همدان با اعالم این خبر 
گفت: در این تصادف زنجیره ای ابتدا یک دستگاه پراید با نزدیک 
شدن به جاده مه آلود سرعت خود را تا حد ممکن کاهش می دهد 
اما یک دســتگاه کامیون با ســرعت باال از پشت سر با این وسیله 

می کند. برخورد  نقلیه 
به گزارش ایرنا ؛ رضا عزیزی اظهار داشت: همچنین یک دستگاه مینی 
بوس با کامیون برخورد کرده و یک دســتگاه پژو نیز به مینی بوس و 
پژو دیگری به ســواری پژو نخســت در نزدیکی روستای همه کسی 

برخورد می کند.
رئیس پلیس راه اســتان همدان اظهار داشت: 13 تن در این تصادف 
زنجیره ای مجروح شــد و یک نفر فوت کرد و از بین مجروحان نیز 

هشت تن بستری و پنج تن به صورت سرپایی مداوا شدند.
عزیــزی تاکیــد کــرد: بی توجهــی بــه جلــو و نکاســتن ســرعت بــا 
ــن تصــادف  ــروز ای ــل ب ــود عام ــه محــدوده مه آل ــک شــدن ب نزدی

زنجیــره ای اســت.
وی ادامه داد: همچنین  در روز های اخیر در جاده قدیم همدان - ساوه 
500 متری روستای فیض آباد یک دستگاه سواری تیبا با وانت تویتا به 

صورت رخ به رخ برخورد می کنند.
رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد: با وجود بارش تگرگ در این 
جاده راننده تیبا با سرعت غیرمطمئنه اقدام به تردد کرده بود که موجب 
انحراف وسیله نقلیه از مسیر اصلی و برخورد پهلوی سمت راست با 

جلو وانت تویتا می شود.
عزیزی ادامه داد: راننده تیبا مجروح و سرنشــین این وســیله نقلیه به 
علت شــدت ضربه وارده و گیر کردن داخل خودرو در دم جان خود 

را از دست داد.

1- یکی از نمایندگان مالیر با چالش نام مشابه روبه رو شده است. گویا 
2 داوطلب با نام محمد کاظمی برای رقابت انتخاباتی در حوزه مالیر 
ثبت نام کرده اند. گفتنی است در صورت ادامه این وضعیت در لیست 
پس از بررســی صالحیت ها، نام پدر وجه تمایز این دو داوطلب در 

رقابت و شمارش آرا خواهد بود.
2- تغییرات مدیریتی در اســتان ادامه دارد. گویا این تغییرات به دلیل 
بازنشســتگی چند مدیر انجام خواهد شد. گفتنی است برخی مدیران 
بازنشسته که با استفاده از استثنائات در مدیریت مانده بودند، سرانجام 

دوباره بازنشسته خواهند شد!
3- پاداش به سوت زنان از سوت زنان مالیاتی شروع شده است. گویا 
اهدا پاداش به ســوت زنان مالیاتی مصوب شــده است. گفتنی است 
ســازمان مالیاتی موظف شده اســت در صورت صحت اطالعات و 
اخبار دریافتی از سوت زنان برای وصول مالیات های فراری به سوت 

زنان پاداش ارائه کنند.
4- خصوصی ســازی های انجام شده در استان دوباره بررسی می شود. 
گویا این اقدام به درخواســت رسانه ها و تشکل های دانشجویی انجام 
خواهد شــد. گفتنی اســت نحوه واگذاری، اداره پس از واگذاری و 
شرایط فعلی اهم این بررسی ها برای کشف تخلفات احتمالی خواهد 

بود.
5- ضــرورت انجام پــروژه 4 خطه کردن محــور همدان- علیصدر 
با تصادفــات منجر به فوت در این محور بیشــتر شده اســت. گویا 
سرمایه گذار این پروژه هنوز نهایی نشده است. گفتنی است وضعیت 
فعلی این جاده منجر به تصادفات شدید و افزایش کشته و مصدوم در 

تصادفات استان می شود.

 شــهردار همدان در نشست هم اندیشی با 
فعاالن و متولیان حوزه ساخت و ســاز مسکن 
بر لزوم تســهیل امور جهــت حضور فعال 
ســرمایه گذاران این عرصه در شــهر همدان 

تأکید کرد.
عبــاس صوفی در این جلســه که با حضور 
انبوه ســازان  انجمــن  اعضــای  و  رئیــس 
اســتان همدان برگزار شــد گفــت: همدان 
دارای ظرفیت هــای بــی نظیــری در زمینه 
سرمایه گذاری اســت که مشارکت همگانی 
و همه جانبه در این راســتا می تواند ضامن 

پویایی اقتصاد در شرایط فعلی باشد.
بــه گزارش برنا، صوفی با تأکید بر اینکه افق 
توسعه  شهر نیازمند دور اندیشی است، گفت: 
مادامی می توان از توسعه و رشد شهر همدان 
سخن به میان آورد که چشم انداز بلند مدت 
شــهر را در اولویت قــرار داد و تحقق این 
موضوع مســتلزم مشارکت و حضور فعاالنه 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی اســت که 
بایستی با حمایت همه جانبه و فراهم نمودن 

شــرایط، بســتر حضور پررنگ این افراد در 
عرصه های اقتصادی در شهر را فراهم نماییم.

وی در ادامــه به مزیت های فزاینده اقتصادی 
در کالبد شــهر همدان اشــاره کرد و گفت: 
فرهنگ توســعه مداری مهمترین رویکرد در 
تعالی شــهرها به شــمار می رود که باید این 
فرهنــگ را در بین ســرمایه گذاران ترویج 

دهیم تا چشم انداز روشنی از آینده را متصور 
باشیم.

شــهردار همدان تصریح کرد: فراهم کردن 
با  ســرمایه گذاران  برای  اقتصــادی  امنیت 
راهبردی  تشــویق های  و  همگانــی  همت 
ممکن می شــود که در این باره باید ســایر 
دســتگاه ها نیز وارد میدان شــوند تا نتایج 

بخورد. رقم  مثبتی 
صوفــی در ادامه افــزود: در حــال حاضر 
شهرداری همدان علی رغم کمبود منابع مالی، 
پروژه های بزرگ و مهمی را در دســت اجرا 
دارد که از جمله آنها می توان به ســاماندهی 
ورودی هــای شــهر، احــداث و تکمیــل 
تقاطع هــای غیرهمســطح، پیاده رو ســازی، 
هدایت آب های ســطحی و پارکینگ طبقاتی 

و... اشاره کرد.
وی یادآور شد: شهرداری همدان با رویکرد 
جهادی به دنبال خدمات رســانی مطلوب و 
شایسته به شهروندان در تمام مناطق است و 
در این مسیر به دور از حواشی توسعه متوازن 

شهر را دنبال می کند.
شــهردار در پایــان متذکــر شــد: امنیــت 
از  انبوه ســازان  بــرای  ســرمایه گذاری 
اولویت هــای اصلی ما در مدیریت شــهری 
اســت؛ چراکه همپوشانی موفق برای طرفین 
در گرو همکاری و تعامل حداکثری خواهد 

بود.

 شهرداری باید مطالعات طرح ساماندهی 
بازار همدان را سرعت دهد.

معاون استاندار در جلسه بررسی حرائم واجد 
ارزش میراث فرهنگــی در محــدوده رینگ 
مرکزی شــهر همــدان با اعالم ایــن خبر بر  
نحوه ایمن سازی بازار همدان بر لزوم تشکیل 
کمیته ای متشکل از دستگاه های ذی ربط برای 
رسیدگی به مســائل و مشکالت احتمالی در 

خصوص تهیه طرح های حریم تاکید کرد.
محمودرضا عراقی گفت: اتاق اصناف همدان 
باید نســبت به برگزاری کالس های آموزشی 
با همکاری شــهرداری  بازاریان  ایمنی برای 
همــدان و دســتگاههای خدمــات رســان 
اقدام کند. ایمن ســازی در طرح ساماندهی 
بــازار باید لحاظ شــود، معــاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتاندار همــدان تاکید کرد ؛ 
دســتگاه های خدمات رسان باید در خصوص 
ایمنی بازار و تهیه طرح ایمنی نظارت داشته 

و در رفع مشکالت بکوشند.
وی تصریح کــرد: اداره کل میراث فرهنگی 

باید نسبت به بازنگری طرح محدوده حرائم 
با نگرش ابعاد واقعی و کارشناسی با مشارکت 

ارگان های مرتبط اقدام کند ،معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار همدان خواستار تسریع 

شــهرداری همدان در انجــام مطالعات طرح 
ساماندهی بازار همدان شد.

شهر اطلسی ها تشنه دوراندیشی

نیازمند توان سرمایه گذاران 
در همدان هستیم

مشتریان برای 
رمز دوم بانکی 
اقدام کنند

 با الزام بانک مرکزی به اســتفاده از رمز 
پویا، ســاعت کاری تمامی شعب بانک ملی 
ایران در استان همدان به منظور ارائه خدمات 
مشــاوره و راه اندازی رمز دوم یکبار مصرف 
مشــتریان و کاهش مشــکالت آنها بعد از 
زمان الزام شــده، افزایش یافت. مدیر روابط 
عمومی بانک ملی استان همدان با اعالم این 
خبر گفت: اپلیکیشــن 60 بانک ملی ایران، 
ابزاری بــرای تولید رمز یکبــار مصرف در 
بستر گوشی تلفن همراه است که فعال سازی 
آن از روش های متفاوتــی به صورت کاماًل 

غیرحضوری امکان پذیر است.
محمدمهدی ملکیان با بیان اینکه مشــتریان 
برنامه رمز  فعال ســازی  بــرای  می تواننــد 
یکبارمصرف از طریق دانلود آن از ســایت 
رســمی بانک بــه آدرس bmi.ir و یا کافه 
بازار و گوگل پلــی برای کاربران اندروید و 
ســیبچه برای کاربران گوشی های اپل اقدام 
کرده و با مراجعه به افزون بر 230 خودپرداز، 
کیوسک و کش لس های این بانک در استان و 
یا از طریق سامانه بام رمز خود را فعال کنند.

ملکیان گفت: شــهروندانی هم که گوشــی 
هوشــمند نداشــته و یا به  علت پایین بودن 
ورژن گوشــی امکان دریافــت برنامه 60 را 
نداشته باشند به راحتی می توانند از طریق کد 
دستوری #60*737* اقدام به دریافت رمز 

یکبارمصرف کنند.

وی افزود: اگر به هر علتی مشــتریان موفق 
به فعال ســازی غیرحضوری نشــوند و در 
فرآیند نصــب نیازمند راهنمایی باشــند، با 
تمهیدات ویژه ی به عمل آمده در بانک ملی 
ایران مشتریان می توانند در روزهای شنبه تا 
چهارشنبه تا ساعت 17 و روزهای پنجشنبه تا 
ساعت 15 به تمامی شعب این بانک در سطح 

استان مراجعه کنند.
وی تأکیــد کرد: با توجه به الزام اســتفاده از 
رمزهــای پویا و همچنین افزایش اســتقبال 
کاربران برای نصب اپلیکیشــن 60 با نزدیک 
شدن به زمان بندی اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی، توصیه می شود تا شهروندان فرآیند 
نصب این اپلیکیشــن را برای جلوگیری از 
بروز مشکالت احتمالی به روزهای پایان ماه 

موکول نکنند و در اسرع وقت اقدام کنند.
مدیر روابط عمومی بانک ملی استان همدان 
خاطرنشان کرد: روش گام به گام فعال سازی 
هر دو روش دریافت رمز یکبارمصرف نیز در 
  www.bmi.ir ســایت این بانک به آدرس

قابل دسترسی است.

مطالعات پژوهشی 
رونق تولید در کشور را 
سرعت می دهد

 مطالعات پژوهشی به رونق تولید کمک 
می کنــد. معاون توســعه مدیریــت و منابع 
اســتاندار همدان با عنوان این مطلب گفت: 
یافته های پژوهشــی توان مدیریتی کشور را 

افزایش می دهد 
ســیدمحمدرضا میرصفــدری با اشــاره به 
تحریم هــای تحمیلی بر ایران و تبریک هفته 
پژوهش به پژوهشگران عرصه های مختلف 
علمی در ایران، گفت: وجود تحریم ها را باید 

یک فرصت بدانیم.
وی در ادامه بابیــان اینکه وجود تحریم ها 
موجب شــده تا تالش ها و کوشــش های 
بیشــماری در عرصه هــای مختلف انجام 
شود، افزود: یکی از موضوعاتی که تالش 
در آن چشــم گیر بوده، یافتــن راهی برای 
تفکیک اقتصاد کشور از اقتصاد نفتی است 
و تالش هایی صورت گرفته تا به بودجه ای 
بیندیشیم که منبع و منشاء آن درآمد حاصل 

از فروش نفت نباشد.
بــه ضــرورت  ادامــه  در  میرصفــدری 
تفکیــک اقتصــاد کشــور از درآمدهای 
روزگاری  در  گفــت:  و  پرداخــت  نفت 
تحریم های  مــورد هجمــه  ایــران  کــه 
گرفته  قــرار  یک طرفــه ای  و  ناعادالنــه  
شــکوفایی  علمی،  توانمندی های  بر  باید 
تولیدات شــرکت های داخلی و همچنین 

کنیم. اتکا  بومی  فناوری های 

معاون توســعه مدیریت و منابع اســتاندار 
همدان با اشــاره به اهمیت ســرمایه گذاری 
در حوزه پژوهــش و تحقیقات، تاکید کرد: 
هنگامی که از اقتصاد پژوهشی سخن به میان 
می آید دانشگاهیان و پژوهشگران کشور باید 
آســتین باال زده و در سیستم های مدیریتی و 

اقتصادی کشور سهیم باشند.
وی افزود: از دانش و توانمندی دانشگاهیان 
می توان به سیستم مدیریتی کشور کمک های 

موثری کرد.
میرصفدری با تاکید بــر تأثیرات پژوهش و 
فناوری در افزایش توان کشــور در سیستم 
اقتصادی، گفت: مطالعات پژوهشی می تواند 
فناوری و رونق تولیــد را افزایش داده و به 
تبع آن چرخه اقتصاد کشور بچرخد و فعال تر 

شود.
وی گفت: این امر خود بســتری برای ایجاد 
اشتغال در سطح کشــور خواهد شد و باید 
تاکید کرد که این مهم فقط از طریق استفاده 
بهینه از یافته های علمی پژوهشگران و اساتید 

کشور امکان پذیر است.
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آگهی تغییرات شرکت الوند مکش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3762 و 
شناسه ملی 10820047550 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر64 ماده 

و11تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
)689279(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقای ســیدروح اله میرحسینی با وکالت آقای رضا سوری تقاضای صدور سند تک برگی مشاعی 
پالک 374 فرعی از 3401 اصلی بخش یک نهاوند را از این اداره نموده است و متقاضی مدعی می باشد 
که مجاورین پالک مذکور را نمی شناســند و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه 
بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 
18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد 
که در روز شــنبه مورخ 1398/11/5 ساعت10 در محل وقوع ملک واقع در نهاوند- گوشه هفت آسیابه 
روبروی قبرستان حضور یابند بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات 

نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد.
)م الف227(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

موسسه مهدیه شهید  مدنی 6هزار کفش اهدا کرد

اجرای طرح پای پوش در مدارس همدان
 امسال 6 هزار جفت کفش به مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون تومان بین 

دانش آموزان بی بضاعت مدارس شهر همدان توزیع می شود. 
موسسه شهید مدنی همدان هر سال طرح »پایپوش زمستانی« را با هدف 
اهدای کفش به دانش آموزان بی بضاعت برگزار می کند که امسال نیز این 

اتفاق رقم خورد .
4 فروشگاه کفش در سطح شهر همدان به نمایندگی از موسسه مهدیه 
شــهید آیت ا... مدنی کار توزیع کفش به دانش آموزان را انجام می دهند 
و دانش آموزانی که کارت حمایتی موسسه آیت ا... مدنی مهدیه را دارند 
از 18آذر ماه تا 20 دی ماه می توانند با مراجعه به این فروشــگاه ها کفش 

خود را دریافت کنند.
مدیرعامل موسســه آیت ا...  شهید مدنی در مراسم طرح پایپوش گف: 
سال ۹6 تعداد )568( جفت کفش با مبلغ 2 میلیارد و 31۹ میلیون تومان 
وسال ۹7 تعداد )580( جفت کفش با 3 میلیارد و 700 میلیون تومان بین 
دانش آموزان نیازمند توزیع شده است و امسال نیز 6 هزار جفت کفش با 
مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون تومان بین دانش آموزان نیازمند در مدارس 

شهرستان همدان توزیع می شود. 
سید محمدکاظم حجازی بیان کرد: سال 78 بود که این خدمت بزرگ 
آغاز شــد و تا امروز خوشبختانه با یک نگاه انسان دوستانه و منطبق بر 

نگرش سفارش شده در معارف اسالمی پیش می رود.
وی با بیان اینکه هر کاری برای استمرار نیاز به همکاری و همراهی دارد 
گفت: اقداماتی که در بطن جامعه شکل گیرد و مردم نسبت به انجام آن 

احساس نیاز کنند حتما ماندگاری بسیاری خواهد داشت.
مدیرعامل موسسه آیت ا... شهید مدنی با اشاره به اینکه ورود هیچ یک 
از افراد فعال در این مجموعه برای نام نیســت بلکه کار آنها خالصانه 
برای خداســت خاطرنشان کرد: افراد بزرگی یاری گر این طرح بوده اند 
و هســتند، زمانی که اجرای طرح کمی طول کشید همین افراد تماس 

گرفتند و علت آن را جویا شدند.
ســیدمحمدکاظم حجازی در این باره ادامه داد: 12 سال است که این 
کار حمایتــی با همکاری آموزش و پرورش، آســتان قدس رضوی و 
موسسه شــهید محرابی آیت ا... مدنی از ابتدای آذر ماه و شروع فصل 

سرما انجام می شود. 
وی با بیان اینکه این افراد پیگیر اجرای طرح »پایپوش« برای دانش آموزان 
محروم بودند تا صدقه جاری هر ســال در پرونده اعمالشان حفظ شود 
گفت: این اقدام در فرهنگ همدان ســابقه طوالنی دارد و موسساتی به 
دست این مردم در این شهر راه اندازی شده که قریب به 50 سال خدمات 

ارائه می دهند.
حجازی با بیان اینکه همچنان استواری این موسسات به اراده خیرین این 
شهر بستگی دارد و این کار بسیار ارزشمند است افزود: درآمد متوسط 
خانواده های همدان نسبت به خانواده های دیگر شهرها در کشور پایین 
است اما این روحیه به این مســائل ارتباطی ندارد بلکه به اعتقادات و 

باورهای دینی مرتبط است.
وی با تاکید به اینکه نگاه به کفش سنتی است آن هم در شهری که برف 
و یخبندان در آن دیده می شود گفت: گالیه  مندم از افرادی که می توانستند 
یک ماه زودتر طرح را اجرا کننــد؛ گالیه ام ابتدا به همکاران خودم در 

موسسه است که باید زودتر به فکر دانش آموزان در هوای سرد بودند.
مدیرعامل موسسه آیت اهلل شهید مدنی با اشاره به اینکه ما کسانی هستیم 
که می توانیم تصمیم گیری کنیم و  در خصوص پاره و کهنه بودن کفش 
دانش آموزان بی بضاعت نیز مسوولیم افزود: باید در این زمینه تدابیر الزم 

را بیاندیشیم و بتوانیم نیازها را تامین کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: مســئوالن آموزش و پرورش به فکر تعلیم و 
تربیت و مســائل فرهنگی در مدرســه هســتند و شرکت در »طرح 
کفش« نیز تکلیفی نیســت اما اثر روانی زیادی خواهد داشــت که 
بتوانیــم بن خرید کفش را به عنوان جایــزه ای به دانش  آموز ممتاز، 
فعــال و مورد تایید هدیه کنیم تا کفشــی را بــه انتخاب خود تهیه 
کند.وی با تاکید به اینکه دانش آموزی که اولویت دارد را شناســایی 
کنیم و کارت را به او هدیه دهیم افزود: امیدواریم امســال به 6 هزار 
دانش آموز کفش هدیه داده شــود.مدیرعامل موسسه آیت اهلل شهید 
مدنی افزود: امیدواریم افراد فعال در حوزه اقتصاد اســتان در بخش 
خصوصی و  دولتی همت کنند و آمار محرومیت در این استان پایین 
آید. حجازی فروشگاه های کفش ایرانیان در خیابان باباطاهر، کفش 
بادامی خیابان اکباتان، کفش مســعود خیابان، اکباتان بازار گلشن و 
کفش کفایتی خیابان باباطاهر جنب راســته قبله را فروشــگاه هایی 
دانست که کار توزیع کفش را از 17 آذر تا 20 دی ماه بر عهده دارند 
و دانش آموزان می توانند با دردست داشتن کارت موسسه کفش های 

خود را تحویل بگیرند. 

اختصاص ۱/5 میلیارد تومان 
برای پروژه های شهری نهاوند

 در نشســت بررسی مشــکالت سه نقطه شــهری گیان، برزول و 
فیروزان نهاوند و بازدید از پروژه های نیمه کاره و طرح های در دست 
اجرا که با حضور معاون ســازمان برنامه بودجه استان همدان برگزار 
شد، یک و نیم میلیارد تومان اعتبار ویژه به پروژه های عمرانی شهرهای 

گیان، برزول و فیروزان اختصاص یافت.
فرماندار نهاوند در این نشست گفت: در دو سال و نیم گذشته اقدامات 
خوبی در حوزه گردشگری شهرستان نهاوند، خصوصاً در شهر گیان 

و سراب گیان انجام شده است.
ناصری گفت: ایجاد سکوی نشیمن، روشــنایی راه دسترسی سراب 
گیان، روشنایی سایت اصلی سراب و احداث سرویس های بهداشتی 
و ..از جمله اقدامات اســت و در بازدید معاون سازمان برنامه بودجه 
کشور از پتانسیل های گردشگری شهرستان اعتبار نقدی قابل توجهی 

برای توسعه زیرساخت های گردشگری در نظر گرفته شد.
فرماندار نهاوند، تأکید کرد: امروز با توجه به اولویت بندی بخشداری و 
مجموعه شهرداری و شورای شهر گیان برنامه ریزی خوبی در توسعه 
گردشگری انجام شده که از مهم ترین آن ها می توان به طرح بزرگ ترین 
دریاچه مصنوعی غرب کشور در بســتر رودخانه سراب گیان اشاره 

کرد.
وی تصریح کرد: این طرح، سراب گیان را به شهرگیان متصل و حلقه 

مفقوده گردشگری شهرگیان با سراب را مرتفع می کند.
ناصری با اشاره به لزوم ســاماندهی معبر ورودی اصلی شهر گیان با 
توجه به تعدد تردد در این محور با توجه به اســتقبال گردشگران در 
ایام مختلف، گفت: با پیگیری های انجام شده بیش از 300 میلیون تومان 

اعتبار برای تملک و تعریض این معبر اختصاص داده شد.
وی تصریح کرد: با توجه به لزوم ایجاد زیرســاخت های ورزشی در 
شهر گیان خوشبختانه در این حوزه نیز با مساعدت استاندار، رئیس و 
معاون سازمان برنامه  و بودجه استانداری همدان مبلغ 50 میلیون تومان 
برای تعمیر و تجهیز سالن کشتی گیان در نظر گرفته شد لذا امیدواریم 

این مهم موجب ایجاد توسعه در بخش و شهر گیان شود.

طرح تولید بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه 
در مالیر آغاز شد

 مالیر - خبرنگار همدان پیام: عملیات اجرایی فاز نخست طرح تولید زنجیره ای بوقلمون 
گوشتی با ظرفیت 20 هزار قطعه با حضور جمعی از مسئوالن شهرستانی و استانی در بخش 

سامن ، روستای آورزمان آغاز شد.
مدیر عامل شرکت ماکیان گستر پرگاس در این آئین گفت:  اجرای فاز نخست طرح تولید 
بوقلمون گوشتی 20 هزار قطعه ای در زمینی به مساحت بیش از 20 هزار متر مربع با سرمایه 
10 میلیارد تومان اجرا می شود که اگر مسئوالن، حمایت های الزم از این طرح را داشته باشند 

این طرح 3 ماهه به بهره برداری می رسد.

فاطمــه نائینی زاده در ادامه افزود: این طرح در 6 فاز تولید و پرورش مولد بوقلمون، جوجه 
کشی، کشتارگاه ، کارخانه دام ، ایجاد صنایع تبدیلی و سردخانه اجرا می شود. برای اجرای 

هرفاز از این طرح 10 میلیارد تومان سرمایه هزینه می شود.
وی با بیان این مطلب که گوشت بوقلمون  سرشار از فسفر، کلسیم، آنتی اکسیدان و کلسترول 
پایین است افزود: این طرح نخستین طرح زنجیره ای کامل تولید گوشت بوقلمون در کشور 

است که برای تکمیل نیاز به حمایت داریم.
نائینی زاده هم چنین خواستار کد )IR( برای کشتار گاه بوقلمون شد و گفت: این کد یک برند 

جهانی است ودر حال حاضر کشتار گاهی با این کد در کشور نداریم.
سرمایه گذار این طرح با بیان اینکه تجار خارجی آماده عقد قرار داد با ما هستند افزود: این 
آمادگی را داریم که در زمینه تولید همبرگر، سوسیس، کنسرو و صنایع تبدیلی بوقلمون تولید 

و صادرات داشته باشیم.مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز دراین 
آئین گفت: اجرای طرح های تولید زنجیره ای همچون تولید بوقلمون گوشتی درایجاد اشتغال 
و سرمایه گذاری بسیار اثر گذار است.محمود عسگریان افزود: یکی از ویژگی های این طرح، 
زنجیره ای بودن این طرح است که برای ما بسیار مهم است، امیدواریم که در کوتاه ترین زمان 
ممکن به بهره برداری برسد.وی ضمن تقدیر از سرمایه گذاران این طرح که از استان دیگری 
در همدان سرمایه گذاری کرده است گفت: با توجه به اینکه اجرای مرحله نخست این طرح 

از سرمایه شخصی است، امیدواریم به سرعت تکمیل و به بهره براداری برسد.
عســگریان با بیان اینکه در برنامه راهبردی اســتان همدان هرسال باید حدود 20 هزار شغل 
ایجاد شود، افزود: برای ایجاد این رقم اشتغال هرسال 5 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت 

می گیرد که سهم شهرستان مالیر 25 درصد از این رقم سرمایه گذاری است.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت 
در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی 

اتحادیه آهنگران و صنعتگران اتومبیل 

علی سلیمانی - رئیس هیأت اجرایی انتخابات

شرایط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس

4( نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر )در این خصوص 
استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.

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

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

باشد.
9- وثاقت و امانت 

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

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

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

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

7- آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه
وظایف و اختیارات اتحادیه ها برابر ماده 30 قانون نظام صنفی عبارت است از:

الف( ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع 
و  مصوبات  اجرای  ب(  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  برای  الزم  پروانه های 
با  کسب  پروانه  صدور  د(  نظارت  کمیسیون  و  نظارت  عالی  هیأت  بخشنامه های 
ابطال  ه(  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  متقاضیان  مدارک  و  تقاضا  دریافت 
پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون 
کسب  پروانه  بدون  که  صنفی  واحدهای  فعالیت  ادامه  از  جلوگیری  و  نظارت 
باطل می گردد  یا پروانه آنها به عللی  این قانون  دایر می شوند مطابق ماده )27( 
اصناف  اتاق  به  هر سال  ماه  دی  آخر  تا  آن  تسلیم  و  بعد  بودجه سال  تنظیم  و( 
تا  آن  تسلیم  و  ساالنه  ترازنامه  تنظیم  ز(  تصویب  و  رسیدگی  جهت  شهرستان 
پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب ح( 
ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با 
به  رسیدگی  کمیسیون های  تشکیل  ط(  دولتی  غیر  یا  دولتی  سازمان های  کمک 
شکایات حل اختالف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های 
به  هزینه خدمات  و  عوارض  مالیات،  نظارت ی( وصول  عالی  هیأت  دیگر مصوب 
به دولت ک(  از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته  نمایندگی 
هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز 
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب 
با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد 
ل( ارائه پیشنهاد به منظور تیین نرخ کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای 
صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان 

جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه 
برابر ماده 11 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی 

رئیس:
- انجــام کلیــه امــور اجرائــی اتحادیــه و اداره جلســات هیــأت مدیــره شــرکت 
در اجــالس اتــاق اصنــاف، امضــای کلیــه اســناد و مکاتبــات اتحادیــه، ارائــه 
گــزارش فعالیــت و عملکــرد اتحادیــه بــه اتــاق اصنــاف هــر ســه مــاه یکبــار، 
ــورت  ــه ص ــه ب ــای اتحادی ــرای اعض ــه ب ــرد اتحادی ــت و عملک ــزارش فعالی گ
ــره، کســب  ــأت مدی ــت اعضــای هی ــا مرخصــی و مأموری ســاالنه، موافقــت ی
ــرای مرخصــی و مأموریــت خــود، پیگیــری  ــاق اصنــاف ب موافقــت  رئیــس ات
فعالیت هــای توســعه ای اتحادیــه از جملــه آمــوزش، پژوهــش، ارتقــا و 
ــه،  ــدون اتحادی ــای م ــری و برنامه ه ــب و کار، پیگی ــود کس ــره وری و بهب به
ــر  ــی براب ــاوره ای و تخصص ــات مش ــتفاده از خدم ــان و اس ــاب کارکن انتص

ــی  ــام صنف ــون نظ ــاده 37 قان ــد ب م ــه بن آیین نام

نواب رئیس
ترتیب  به  رئیس  نواب  مأموریت(،  و  مرخصی  )هنگام  اتحادیه  رئیس  غیاب  در   -
سمت وظایف وی را بر عهده دارند، شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه، 

پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 

دبیر 
- تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی 

رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه 

خزانه دار 
- مســئولیت نظــارت بــر عملکــرد مالــی اتحادیــه، اظهــار نظــر در خصــوص 
پیش نویــس بودجــه، ترازنامــه و صورت هــای مالــی ســاالنه اتحادیــه، 
پیگیــری جــذب منابــع مالــی و درآمدهــای اتحادیــه در چارچــوب  آیین نامــه 
ــی  ــرد مال ــزارش عملک ــه گ ــی ، ارائ ــام صنف ــون نظ ــاده 31 قان ــره 1 م تبص

ــه  ــه صــورت ماهان ــره ب ــأت مدی ــه هی ــه ب اتحادی

بازرس اتحادیه
ــه در  ــره اتحادی ــأت مدی ــرد هی ــزارش از عملک ــه گ ــی و تهی ــی، بازرس بررس
حیطــه وظایــف محولــه در اجــرای آیین نامــه شــرح وظایــف بــازرس از جملــه 
ــه کســب در اتحادیــه، نحــوه  نحــوه صــدور، تمدیــد، تعویــض و ابطــال پروان
ــرای  ــه  ب ــدام اتحادی ــوص اق ــی در خص ــام صنف ــون نظ ــاده 27 قان ــرای م اج
جلوگیــری از فعالیــت واحدهــای صنفــی فاقــد پروانــه کســب، نحــوه اجــرای 
ــرای تعطیلــی  ــه  ب ــون نظــام صنفــی در خصــوص اقــدام اتحادی مــاده 28 قان
موقــت واحدهــای صنفــی دارای پروانــه کســب، امــور مالــی اعــم از درآمــد، 
ــف و  ــات غیرموظ ــه ازای خدم ــی ب ــوه دریافت ــوب، وج ــه مص ــه و بودج هزین
ــوارد،  ــایر م ــی و س ــا حقوق ــی ی ــخاص حقیق ــی از اش ــای دریافت کمک ه
ــات و  ــرای مصوب ــی، اج ــای آموزش ــزاری دوره ه ــیون ها، برگ ــکیل کمیس تش
ــوه  ــی نح ــارت، بررس ــیون نظ ــارت و کمیس ــی نظ ــأت عال ــنامه های هی بخش
ــوه و  ــی نح ــه، بررس ــط اتحادی ــی توس ــراد صنف ــت از اف ــق عضوی ــول ح وص
زمــان واریــز ســهم بیســت درصــد از مبالــغ دریافتــی اتحادیــه  بــا حســاب 

ــران و... ــاف شهرســتان و ای ــاق اصن ات

ــازرس اتحادیــه آهنگــران و صنعتگــران اتومبیــل  بــر اســاس مــاده 6 آیین نامــه اجرایــی انتخابــات اتحادیه هــای صنفــی، در نظــر اســت انتخابــات هیــأت مدیــره و ب
شهرســتان همــدان برگــزار گــردد. لــذا از واجدیــن شــرایط عضویــت در هیــأت مدیــره و بــازرس اتحادیــه صنــف مزبــور کــه در ذیــل شــرایط آنــان اعــالم گردیــده 
دعــوت بــه عمــل می آیــد از روز شــنبه مــورخ 98/9/23 لغایــت روز شــنبه مورخــه 98/10/7 بــه مــدت 15 روز بــا مراجعــه بــه ســامانه iranianasnaf.ir )در صفحــه 
اول ســامانه/ ســامانه ســاران )انتخابــات الکترونیــک(/ ثبــت نــام داوطلبیــن در انتخابــات اتحادیه هــای صنفــی( نســبت بــه ثبت نــام و تکمیــل پرسشــنامه و بارگــذاری 
تصاویــر شناســنامه، کارت ملــی، پروانــه کســب، مــدرک تحصیلــی یــا اعتبارنامــه و عکــس پرســنلی و اخــذ کــد رهگیــری اقــدام نماینــد و بــا در دســت داشــتن مدارک 

ذیــل بــه اتحادیــه مربوطــه مراجعــه نماینــد.

 تاریخ انتشار:12/ 9/ 98 - نوبت اول

کارت دانشجویی مهدی حسنی  فرزند محمد به شماره ملی 
0022293132 رشته مهندسی مکانیک  دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9612165023مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بیمه نامه کوثر و الحاقیه بیمه خودرو پژو روآ به شماره بیمه نامه 
1398/1010/293873 به شماره پالک 863د24 ایران 18 به شماره موتور 
11888012016 و شماره شاسی NAAB41DA9AH257242  به نام 

اسماعیل محمدی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 1922 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

 راه هــای ارتباطی به ســمت غارعلیصدر 
مناســب و در ســطح بین المللی نیســت به 
طوریکه هیچ یک از مســیرهای منتهی به غار 
اســتاندارد الزم را ندارد. مدیرعامل شــرکت 
ســیاحتی علیصدر با عنوان این مطلب گفت: 
با وجود اینکه شــرکت علیصدر یک شرکت 
سهامی خاص است اما انتفاع آن به کل استان 
برمی گردد. در حال حاضر 300 نفر به صورت 
مستقیم و 1000 نفر به صورت غیرمستقیم در 

این شرکت مشغول فعالیت هستند.
به گزارش ایسنا، غالمحسین تقوی اظهار کرد: 
علیصدر می تواند برای استان ایجاد ثروت و 

درآمد کند
وی خاطرنشان کرد: نزدیک به 28 سال سابقه 
تأسیس شرکت اســت، از ابتدا با چالش ها و 
نوسانات زیادی مواجه بوده و امروز به سمت 
پیشرفت حرکت می کند و نیاز است رسانه ها و 
مجموعه مدیریت دولتی و مردمی ما را کمک 
کنند.تقوی با اشــاره به تبلیغات منفی صورت 
گرفته علیه شــرکت طی چند سال گذشته که 
بعضاً ناخواســته و نادانسته بوده است، مطرح 
کرد: درآمدها و هزینه های شرکت تقریباً با هم 
باالنس می شوند به طوریکه درآمدهای حاصله 

صرف نگهداری از غار می شود.
وی بــا گالیه از هموار نبودن زیرســاخت های 

گردشــگری الزم در اســتان تصریح کرد: باید 
زیرســاخت های گردشــگری فراهم شود به 
طوریکــه در بُعد ارتباطــی، راه های ارتباطی به 
سمت غارعلیصدر مناسب و در سطح بین المللی 
نیست به طوریکه هیچ یک از مسیرهای منتهی 
به غار اســتاندارد الزم را ندارد در حالیکه باید 
برای راه های دسترســی به غار اقدامات ایمنی و 

چهارخطه شدن ها را مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه زیرســاخت هایی مثل هتل، 
پمپ بنزیــن، مجتمع های خدمات بین راهی، 
تأسیســات مخابراتی و ... در مسیر غار وجود 
ندارد، تأکید کرد: حتی در شــهرهای پیرامون 
غار نظیر بهار، کبودراهنگ و گل تپه نیز هنوز 

اقدامات گردشگری انجام نشده است.
تقوی با بیان اینکه شــرکت بــه تنهایی نمی 
تواند از پس ایجاد زیرساخت های گردشگری 
برآید، مطرح کرد: ما تنها بــرای بهره برداری 
از غار می توانیم خدمــات ارائه کنیم و ایجاد 
زیرســاخت های الزم گردشــگری بایــد در 
طرح های جامع شهرها و طرح تفصیلی دیده 
شــود که به نظر دیده نشده و نگاه نقطه ای در 

این طرح ها وجود دارد.
طرح جامع گردشگری علیصدر تهیه می شود

وی اعالم کرد: خوشبختانه استاندار با نگاهی 
که بــه مجموعه علیصدر دارد، دســتور تهیه 

طرح جامع گردشگری غارعلیصدر و پیرامون 
آن همچون روســتا را صــادر کرده و هر نوع 
ســرمایه گذاری باید در طرح تعریف شود به 
طوریکــه از پراکنده کاری برحذر هســتیم و 
کار درســت را انجام می دهیــم. به زودی هم 
مشاوری متخصص را به کار می گیریم البته به 
کمک مجموعه مدیریتی استان هم نیاز داریم.

به گفتــه مدیرعامل شــرکت علیصدر، طرح 
گردشکری اســتان باید به صورت کلی تهیه 
شــود و غارعلیصدر هم متأثر از آن باشــد و 
سایر جاذبه های گردشگری همچون گنجنامه، 

عباس آباد، گیان نهاوند و شیرین سو در طرح 
گنجانده شود.

جهانــی  ثبــت  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
غارعلیصدر یکســری ضوابــط و الزامات 
میــراث فرهنگی و زیســت محیطی الزم 
اســت که باید رعایت شــود و ساخت و 
ســازی در اطراف غار انجام نشــود. غار 
دســتکاری نشده و آســیب ندیده بلکه بر 
روی بناهای پیرامون آن بحث هســت که 
آنها دیده  انتقال  بــرای  نقطه ای دیگر  باید 
شــود تا زمینه ثبت جهانی غار فراهم آید.

 رئیس اداره بهزیستی شهرستان مالیر از 
ارائه تسهیالت اشتغال به 40 نفر از معلوالن 
شهرستان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر 

داد.
به گزارش فارس، حجت االسالم حمیدرضا 
تکلو با اشاره به اینکه 6 هزار و 500 معلول 
شــامل ضایعه نخاعی، معلولیت های ذهنی، 
جســمی ـ حرکتی، شــنوایی، بینایی و.. از 
خدمــات مختلــف اداره بهزیســتی مالیر 
بهره مند هســتند اظهار کرد: تعدادی از این 
معلوالن با توجه به شــرایط مستمری بگیر 
هســتندوی گفت: تعــدادی از معلوالن نیز 
از خدمات توانبخشــی شامل ویلچر، تشک 
مواج، عصا، ســمعک کمک هزینه تحصیلی 
دانشــجویی، حق پرســتاری و... اســتفاده 

می کنند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان مالیر با بیان 
اینکه در حال حاضر دو مرکز شــبانه روزی 
در حوزه نگهــداری معلوالن ذهنی دختران 
زیر 14 سال و باالی 14 سال فعالیت دارند 
گفت: یــک مرکز شــبانه روزی اعصاب و 
روان و ســه مرکز روزانه نیز برای معلوالن 

آموزش پذیر فعال است.
وی تعداد دانشجویان معلول زیر پوشش را 
در ســال جاری 40 نفر دانست و گفت: از 

ابتدای امسال برای 40 نفر از معلوالن با ارائه 
تسهیالت اشتغال ایجاد شده است.

تکلو تصریح کرد: هــر کدام از معلوالن که 
شرایط گرفتن تســهیالت را داشته باشند و 
دارای مــدرک فنی و حرفــه ای و یا مدرک 
دامداری در روســتا با توجه به عالقه خود 
برای کار باشــند تســهیالت بین 15 تا 50 
میلیون تومــان برای اشــتغالزایی آنها ارائه 

می شود.
وی با بیان اینکه مهمترین مشکالت معلوالن 
مشکل مسکن و هزینه های درمان و اشتغال 
اســت گفت: ما پیگیر رفع این مشــکالت 
هستیم اما با توجه به شرایط و قیمت باالی 

دارو همه مشکالت را نمی توان حل کرد.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر:

راه های دسترسی 
علیصدر 
استاندارد نیست

ارائه تسهیالت اشتغال زایی 
به ۴۰ نفر از معلوالن مالیر
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 معاون سیاســی وزارت کشــور دولت اصالحات گفت: 
مساله اصلی این است که حاکمیت و بخشی از این حاکمیت 
که شورای نگهبان است در سیاست های انقباضی و نادرست 
تجدیــد نظر کند و اجازه دهد یــک فضای رقابتی به معنای 
واقعی در انتخابات شــکل بگیرد و یک انتخابات آزاد و در 
تراز قانون اساسی رقم بخورد. اگر چنین شرایطی فراهم شد 

محصولش هرچه باشد مبارک است.
مرتضی مبلغ در گفت و گو با ایلنا، در پاســخ به این سوال که 
مشارکت و ثبت نام شــخصیت های سیاسی را در یازدهمین 
دوره انتخابــات مجلس چگونه دیدید؟ گفت: آنطور که باید 

و شــاید به خصوص در طیف اصالح طلب شــاهد حضور 
نیروهای توانمند و شاخص و شجاع نبودیم اما تعداد اندکی 
با این ویژگی ها ورود کردند که بســیار کار ارزشمندی انجام 

دادند. 
در بیــن اصولگرایــان هم مشــاهده می کنیم بســیاری از 
نیروهای ریشــه دار و اصیل اصولگرا هم به صحنه نیامدند. 
جریان هایــی آمدند که نسبت شــان بــا اصولگرایی اصیل 
و ریشــه دار نســبت چندان جــدی و عمیق نیســت. این 
هشــداری جدی به حاکمیت است که بررسی کند چرا ما 

هستیم. وضعیتی  چنین  شاهد 

اخبار
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 siasat@hamedanpayam.com

یادداشت

ت
دول

لل
 الم

ین
ب

خبر

رئیس ستاد انتخابات کشور: 
سهم نمایندگان مجلس از ثبت نام ها 

۲ درصد است
 نام نویسی 15هزار و 618 داوطلب نمایندگی مجلس نهایی شده که 
با درنظرگرفتن افرادی که دســتی ثبت نام کردند این آمار به 16 هزار و 

145 داوطلب افزایش می یابد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری با خبرنگاران با ارائه آمار 
و گزارش روند نام نویســی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شــورای اســالمی افزود: طبق پیش بینی اولیه، ثبت نام انجام شد؛ طبق 
زمانی قانونی باید تا ساعت 24 شب گذشته نام نویسی انجام می شد که 
به تعداد زیادی به صورت دســتی فرم داده شد و هنوز نام نویسی آنان 

در سیستم ثبت نشده است.
به گزارش ایرنا، جمال عرف ادامه داد: در صورت قطعی شدن ثبت نام 

این افراد تعداد داوطلبان به 16 هزار و 145 نفر افزایش می یابد.
به گفته وی، 88 درصد ثبت نام کنندگان مرد و 12 درصد زن هســتند و 
248 نفر از نمایندگان فعلی یعنی 2 درصد و 633 نفر از نمایندگان ادوار 

یا 4 درصد در انتخابات ثبت نام کردند.  
معاون سیاسی وزیر کشور درباره میانگین سنی داوطلبان اظهار داشت: 
3هــزار و 20۹ نفر بین 36 تا 40 ســال، 2 هــزار و 837 نفر 42 تا 45 

سال هستند.
وی افزود: برمبنای میانگین سنی، کمترین شرکت کننده ها از سنین 71 تا 

75 سال به تعداد 61 نفر ثبت نام کننده است.
عرف گفت: کارمندان با 5 هزار و 464 نفر بیشــترین گروه شــغلی و 
کمتریــن تعداد هم به افراد نظامی با ۹0 نفر تعلق دارد و 4هزار و 101 

نفر یعنی 26درصد ایثارگر هستند.
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره میزان انصرافی های داوطلبان ثبت نام 
شده گفت: به شکل قطعی آماری نداریم اما به شکل موردی نامه ارسال 

کردند و درخواست انصراف داشتند.
وی با بیان اینکه همکاران ما در این روزها تحت فشار بوده اند، گفت: 
هیأت های اجرایی در همه حوزه ها تشــکیل شده است؛ استعالمات از 

مراجع چهارگانه اخذ می شود و در روند رسیدگی قرار می گیرد.
عرف با اشاره به پیش بینی ستاد برای برگزاری یک انتخابات پویا، گفت: 
به عنوان مجری انتخابات تمام هم و غم مان برگزاری انتخابات است. 
تقریبا در ابتدای کار هستیم و زمینه سازی برای اجرای قانون به عنوان 
مجری انتخابات یعنی وزارت کشور و ناظر یعنی شورای نگهبان است. 
امیدواریم افراد کارآمد و در تراز انقالب برای انتخابات مجلس انتخاب 

شوند.
همه ثبت نام کنندگان وارد گردونه رقابت نمی شوند

معاون وزیر کشــور ارائه آمار از ترکیب و آرایش سیاســی داوطلبان 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس را زود دانست و گفت: فعال تحلیلی 
از 16 هــزار ثبت نام کننده اتفاق نیفتاده اســت، از ســوی دیگر همه 
ثبت نام کنندگان، وارد گردونه رقابت نمی شوند. باید اجازه دهید تا در 

مراحل بعد به این سواالت راحت تر پاسخ بدهیم.
رئیس ســتاد انتخابات کشوردر پاســخ به دیگر پرسش ایرنا در مورد 
احراز صالحیت داوطلبان تصریح کــرد: از دیروز احراز صالحیت ها 
و پس از استعالم نهادهای چهارگانه به هیأت های اجرایی 11 نفره که 
8 نفــر از معتمدین و بقیه هم فرماندار، دادســتان و رئیس ثبت احوال 
هستند، ارسال می شود و آنان براساس ماده 50، حدود 10 روز  فرصت 
اعالم دارند. وی ادامه داد: در مورد اعتراض ها و کســانی که به بررسی 
صالحیت ها اعتراض دارند هیأت های نظارت شکل می گیرد و در دو 
دوره 20 روزه بررســی ها انجام می شود که این فرایند در مجموع 50 

روز طول خواهد کشید.

 فعالیت احزاب جدی تر شود

 در جریان بررســی صالحیت ها ما فقط صالحیت های شــخصی 
افراد را بررســی می کنیم و عضویت افراد در گروه ها و احزاب بررسی 

نمی شود.
سخنگوی شورای نگهبان بر لزوم فعالیت جدی تر احزاب تاکید کرد و 
گفت: احزاب می توانند بیش از این در فعالیت های سیاســی مشارکت 

داشته باشند و باید فعالیت آن ها جدی تر شود.
کدخدایی، اظهار داشت: از دهه 80 شمسی به این طرف، فعالیت های 
سیاســی شدیدتری را شاهد بودیم و اگر چه قانون اساسی از حزب و 
فعالیت های سیاسی حمایت کرده، اما به دلیل اینکه این حمایت ها در 
قوانین عادی عملیاتی نشده اســت، فعالیت احزاب در کشور نتوانست 
ثمرات الزم را داشته باشد لذا باید حمایت های قانون اساسی از تحزب 
در قوانین عادی نیز لحاظ شــود.قائم مقام دبیر شورای نگهبان یکی از 
نقایــص فعالیت های حزبی را عدم فعالیــت حزبی پس از راهیابی به 
مجلــس عنوان کرد و گفت: قانون باید در مورد احزاب و فعالیت های 
حزبی اصالح شود تا نقش احزاب در کشور پررنگ تر شود.وی افزود: 
مثــاًل می توان اینطور برنامه ریزی کرد که اگــر حزبی درصدی از آراء 
را کســب کند، کرسی های مشــخصی به آن حزب داده شود؛ در واقع 
باید هویت حزبی و سیاسی احزاب پر رنگ تر شود.سخنگوی شورای 
نگهبان تاکید کرد: ضرری که از رهگذر فقدان هویت و شناسه سیاسی 
احزاب بوجود می آید را مردم متحمل می شــوند و این باید در قوانین 
اصالح شــود.کدخدایی با اشــاره به فعالیت های حزبی در کشور های 
پیشرفته، اظهار داشت: به جد معتقدم که باید فعالیت احزاب در کشور 

نهادینه شود و این نیاز به یک مطالبه جدی و همه جانبه دارد.
وی درباره نحوه بررسی صالحیت ها تاکید کرد: التزام به قانون اساسی و 
مفاد آن اصلی ترین مبنا برای شورای نگهبان در بررسی صالحیت هاست 
و این توقع نباید باشــد که اگر فردی چارچوب نظام را قبول نداشت 
توسط شورای نگهبان تایید شود چرا که چنین فردی تایید نخواهد شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان از خطا مبرا 
نیست و ممکن اســت در فرآیند کار انسانی خودش، خطا هم داشته 
باشد، گفت: همانطور که بار ها هم اعالم کرده ام تا جایی که بتوانیم سعی 

می کنیم که جلو اشتباهات را گرفته و اصالح کنیم.

انتخابات آینده مجلس به کدام سو می رود
مهدی ناصرنژاد  «

 در مرحله اول یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی کار 
ثبت نــام داوطلبان این دوره برای نمایندگی مردم در مجلس،  16 آذر 
ماه در سراســر میهن اسالمی به پایان رســید و بر اساس اعالم ستاد 
انتخابات 430 نفر مرد و زن در استان همدان داوطلب شده و ثبت نام 
کرده اند تا چه پیش آید و چه در نظر شورای نگهبان برای تأیید یا رد 

صالحیت آنان بیفتد!
آنچه در تمــام انتخابات مختلــف حوزه های سیاســی و اجرائی و 
قانونگذاری کشورمان مشهود می باشد، ورود سه طیف فکری به عرصه 
رقابت های انتخاباتی اســت که معموالً از گروه و طیف اصالح طلبان، 
گروه اصولگرایان و نامزدهای مستقل و فارغ از وابستگی های جناحی 
است که البته بررسی نتایج انتخابات گذشته بیانگر این واقعیت است 
که شخصیت های مســتقل یا خیلی کم شانس موفقیت و کسب آرای 
حداکثری دارند و یا در نیمه های راه به ســمتی قش می کنند و الجرم 
یوغ وابســتگی به این طرفی ها یا آن طرفی ها را به گردن می اندازند. 
جماعتی هم هستند که حاال مستقل یا غیرمستقل آن اول راه را خوب 
می آینــد ولیکن در وســط های راه به علت هــای گوناگون انصراف 

می دهند و شاید هم چیزی کاسب بشوند، خدا عالم است!
با تمام این احوال موضوعی این روزها از ستاد انتخابات استان همدان 
به بیرون درز پیدا کرده و کمی هم بیشتر موجبات نگرانی تحلیل گران 

دلسوز سیاسی اجتماعی را فراهم ساخته است.
موضوع این اســت که گفته می شــود، بیشــترین افرادی که در ستاد 
انتخاباتی استان همدان ثبت نامشــان نهایی شده و وارد مرحله تعیین 
صالحیت شده اند، افرادی هستند که وابستگی آنان به جناح اصولگراها 
محرز اســت و برای این دوره از انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
در اســتان همدان در اکثریت مطلق قرار دارند. البته در این یادداشت 
صرف کیفیت و یا حداقلی و حداکثری گروه های خاص مطرح نیست 
و این قشرهای مردم هســتند که با آرای خود مشخص می کنند، چه 
افرادی را به عنوان نمایندگان خویش به مجلس می فرستند و چپ و 
راست هر دو از یک جامعه واحد و متحد می باشند ولیکن نکته قابل 
تأمل در این موضوع این اســت که بپذیریم به این باور غلط رســیده 
باشــیم که طبق یک اصل نانوشته و غیرمنطقی باید اهرم های خواسته 
یا ناخواســته قدرت یک دوره مجلس یا ریاســت جمهوری باید در 
دســت اصولگرایان و دوره ای دیگر در دســت اصالح طلبان باشد و 
این یعنی تن دادن به تغییرات بنیادی در ســاختارهای قانون گذاری و 
اجرایی کشــور در دوره های متعدد است که از جهات گوناگون برای 
یک جامعه و سمت و سوی توسعه آن بسیار مضر می باشد، چرا باید 
ترکیب یک مجلس از جناح های مختلف و با درصد کمی اختالف آرا 
نباشــد؟ که در این صورت تضارب آرا به وجود بیاید و فرآیندسازی 

اصولی و منطقی صورت بگیرد. 
حال اینکه چرا افراد متصل به اصالح طلبان تمایل کمتری برای حضور 
در این دوره رقابت های انتخاباتی از خود بروز داده اند، به خودشــان 
مربوط اســت، ولی اینکه قبــل از ورود به رقابت هــای جدی قبول 
کرده اند، پیروز انتخابات نخواهند بــود، رویکرد قابل اطمینانی برای 

آینده کشور نیست که بسیار جای تأمل و نگرانی دارد!

بنزین دو نرخی فساد آوراست
 اما در شرایط اضطراریم

 رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت بدون اشکال و ایراد نیست 
و از انتقاد ســازنده استقبال می کند، گفت: قدرت باید نقد شود چون 
اگر نقد نشود احتمال انحراف دارد و کشور دانشجویی می خواهد که 

با صراحت و شهامت حرف بزند و مسئوالن را نقد کند.
حســن روحانی با حضور در دانشگاه فرهنگیان در جمع دانشجویان 
تأکید کرد: اما در میان همه این روزها روز دانشجو و ایامی که تعلق به 

بیان جایگاه دانشجو، دانشگاه و اظهارنظر دارد، ویژه است
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، وی با تأکید بر اینکه 
بنزین 2 نرخی و دالر چندنرخی ســخت و فسادآور است، گفت: اما 
گاهی شرایط اضطرار بوجود می آید و باید در دوران سختی قبول کنیم 
و همه باید در کنار هم باشــیم و دانشگاه ها در چگونگی اجرای این 

طرح وارد شوند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود به موضوع اصالح 
قیمت بنزین اشاره و با تأکید بر اینکه قانون ما را موظف می کند قیمت 
حامل هــای انرژی را افزایش دهیم، گفت: همیشــه این بحث وجود 
داشته که افزایش قیمت بنزین به یکباره انجام شود یا به صورت سال 

به سال و کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند.
روحانی، گفت: قبل از این دولت، بنزین و گازوئیل وارد می کردیم و 
حتی در فصل زمستان گاز را هم وارد می کردیم، به طوری که یکی از 
کشورهای همسایه شمالی وقتی در یک زمستان سخت متوجه نیاز ما 
به گاز شد، قیمت را ۹ برابر کرد و دولت قبل ناچار به پرداخت آن شد.

بدون روس ها هم قادر به ادامه تولید 
ایزوتوپ های پایدار هستیم

 تلقی ما این اســت که روس ها به خاطر تمدید نشدن معافیت های آمریکا 
کنار نمی کشــند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره توقف همکاری روسیه 
در پروژه تولید رادیوایزوتوپ  پایدار در ســایت فردو اظهار کرد: حدود هفت، 
هشت روز پیش در رابطه با این موضوع با روس ها مذاکراتی داشتیم. به لحاظ 
فنی در جایی که ایزوتوپ پایدار تولید می کنیم، نمی شــود غنی سازی کنیم. از 
این رو وقتی تصمیم گرفته می شود کار غنی سازی کنیم به طور طبیعی نمی توان 

همزمان تولید ایزوتوپ پایدار داشته باشیم.
بــه گزارش ایســنا، بهروز کمالونــدی ادامه داد: در مذاکــرات ما چند روش 
جایگزین پیشنهاد و بحث شد تا این همکاری در سطوح فنی ادامه یابد و این 

گفت وگوها ادامه دادند.

در برابر هرگونه تجاوز
 پاسخی کوبنده خواهیم داد

 سخنگوی وزارت خارجه تهدیدات رژیم اشغالگر قدس را نشانه ضعف و 
ناتوانی این رژیم و با هدف ســرپوش گذاشتن بر بحران ها و مشکالت داخلی 
سرمداران آن دانست.به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی در واکنش به ادعاها 
و تهدیدات نظامی اخیر مقامات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اظهار داشت: 
تهدیدات رژیم اشــغالگر قدس را نشانه ضعف و ناتوانی این رژیم و با هدف 
سرپوش گذاشــتن بر بحران ها و مشکالت داخلی ســردمداران آن می دانیم؛ 
رژیمی که شــالوده و ماهیت آن در طول 70 سال سابقه اشغالگری بر تهدید و 
تجاوز بنا شده است.موسوی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران با اتکا بر قدرت 
مبتنی بر فرهنگ ایثار و مقاومت مردم خود در دفاع از کیان ایران و امنیت ملی 

خود لحظه ای درنگ و مماشات نخواهد کرد.

کاهش بودجه دفاعی 
برای دومین سال متوالی

 انتشــار متن الیحه بودجه سال 13۹۹ کل کشور نشان می دهد که نسبت به 
ســال ۹8،  کاهش 1356 میلیارد تومانی داشته است و دولت برای دومین سال 

متوالی بودجه دفاعی کشور را کاهش داده است.
بــه گــزارش فــارس، جزئیــات الیحــه بودجــه ســال آینــده نشــان 
می دهــد کــه اعتبــارات امــور دفاعــی و امنیتــی شــامل ســه فصــل دفــاع، 
فصــل حفــظ نظــم و امنیــت عمومــی و فصــل تحقیــق و توســعه در امــور 
ــان  ــارد توم ــزار و ۹52 میلی ــی از 70 ه ــور کل ــه ط ــی ب ــی و امنیت دفاع
مصــوب در ســال ۹8،  بــرای ســال ۹۹ بــه میــزان 6۹ هــزار و 5۹6 میلیــارد 
ــش  ــان کاه ــارد توم ــوع 1356 میلی ــه در مجم ــه ک ــش یافت ــان کاه توم

داشــته اســت.

 پس از هفــت روز ثبت نــام از داوطلبان 
یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی، رکورد ثبت نام در انتخابات مجلس 
ایران شکست. هر چند این رکورد نه تنها جای 
افتخار ندارد، بلکه گویای مشــکالت قانون 

انتخابات مجلس است.
به گزارش ایســنا، 16 هــزار و 145 نفر برای 
انتخابات مجلس ثبت نــام کردند یعنی برای 
هرکرسی سبز پارلمان، 67/55 نفر رقابت می 
کنند البته پس از بررســی تایید صالحیت ها، 

این عدد مسلما کمتر خواهد شد.
شورای نگهبان که مســئولیت نهایی بررسی 
صالحیت داوطلبــان در انتخابات را بر عهده 
دارد، در این ســال ها منتقد ثبت نام زیاد افراد 
در انتخابــات بوده اســت، زیرا فرصت کافی 
برای بررسی دقیق شرایط داوطلبان را ندارد و 
در این بین چه بسا حق افرادی که صالحیت 
حضور در انتخابات را دارند، به دلیل وقت کم 
برای بررســی دقیق صالحیت ها و تعداد زیاد 

داوطلبان نادیده گرفته شده است.
پــس از ثبت نــام 12 هــزار داوطلــب در 
انتخابــات مجلس دهم، لــزوم بازنگری در 
قانون انتخابات احســاس شد، زیرا شرایط 
درباره  مجلــس  انتخابات  قانــون  حداقلی 
شــرایط داوطلبــان زمینه را بــرای ثبت نام 
زیاد فراهم کرده اســت. با این حال الیحه 
جامع انتخابات آنقدر دیر به مجلس رســید 
و مجلــس هم در بررســی آن تعلل کرد تا 
انتخابــات پیش روی مجلس هــم با همان 

قانون و نقص هایش اجرا شود.
ماده 28قانون انتخابات مجلس تصریح می کند 
که انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای 

شرایط زیر باشند:
1- اعتقاد و التزام عملی به اسالم.

2- التــزام عملی به نظــام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران.

3- تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.
4- ابراز وفــاداری به قانون اساســی و اصل 

مترقی والیت مطلقۀ فقیه.
5- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا 

معادل آن.
6- نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه.

7- سالمت جســمی در حد برخورداری از 
نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

8- حداقل ســن سی ســال تمام و حداکثر 
هفتادوپنج سال تمام.  

تبصــره 1- داوطلبان نمایندگــی اقلیت های 
دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به 
اسالم، مذکور در بند »1«، مستثنی بوده و باید 

در دین خود ثابت العقیده باشند.  

تبصره 3 )الحاقــی 26/ 1/ 1386(- هر دورۀ 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی معادل یک 
مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات 

محسوب می شود.
وجود این شــرایط حداقلی و همچنین نبود 
نظام انتخاباتی حزبی اجازه می دهد تا هرکسی 

که دارای این شرایط باشد این حق را به خود 
بدهد تا در انتخابات ثبت نام کند. مجلس دهم 
می تواند در عمر باقی مانده خود الیحه جامع 
انتخابات را بررسی و تصویب کند تا حداقل 
نقش سازنده ای درحل مشکل انتخابات داشته 

باشد.

پرونده داوطلبان 
زیر ذره بین بررسی صالحیت

درصد مشارکتتعداد نماینده مورد نیاز تعداد داوطلب تاریخ برگزاری انتخابات 
27052 3694 58/12/24 نخسین دوره مجلس 
27065 1592 63/1/26 دومین دوره مجلس 
27060 1999 67/1/19 سومین دوره مجلس 
71/1/213233323358چهارمین دوره مجلس
27071 5365 74/12/18 پنجمین دوره مجلس 
29067 6853 78/11/29 ششمین دوره مجلس 
29051 8172 82/12/1 هفتمین دوره مجلس 
29055 7600 86/12/24 هشتمین دوره مجلس 
29064 5283 90/12/12 نهمین دوره مجلس 
29062 12072 94/12/7 دهمین دوره مجلس 

-290 16145 98/12/2 یازدهمین دوره مجلس 

تعداد داوطلبان انتخابات یازده دوره مجلس

تخلفات انتخاباتی باید در 
زمان خودش رسیدگی شود

 متولیــان انتخابات همگی در چارچوب 
قانون عمل کنند و تخلفات انتخاباتی باید در 

زمان خودش رسیدگی شود.
رئیس قــوه قضاییه با بیــان اینکه مجریان، 
ناظران، کاندیداها و همــه مردم باید قانون 
انتخابات را مبنای عملکرد خود قرار دهند، 
گفت: باید از شــعاری عمل کردن، ســیاه 
نمایی، تخریــب، اقدامات خالف اخالق و 
قانون و هر اقدامی که نوعی دوگانه ســازی 
در جامعه و برخــورد ناجوانمردانه به جای 
برخورد منصفانه و عادالنه به شمار می آید، 
پرهیز شود. بر این اساس مجریان، ناظران و 
عموم مردم که ناظران همیشگی هستند، باید 
به خوبی نظارت داشته باشند که اگر تخلفی 
صورت گرفــت، فورا به وزارت کشــور، 
شورای نگهبان و حســب مورد به دستگاه 

قضایی اعالم کنند.

انتظار از اصالح طلبان بیش از این بود
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بهداشتنکتهدانشگاه
فرصت های مطالعاتی جایگزین بورسیه دکتری شد

 اعزام دانشــجویان دکتری به فرصت های مطالعاتی 6 تا ۹ ماه، جایگزین بورس 
دکتری خارج شد و در سال جاری 458 نفر از این فرصت ها استفاده کردند.

رئیس ســازمان امور دانشجویان گفت: در چند ســال اخیر بحث اعزام دانشجو در 
قالب بورســیه به خارج از کشور به حداقل رسیده است و تعداد دانشجویانی که در 
فاصله زمانی ۹3 تا ۹7 از بورس خارج استفاده کرده اند به کمتر از 100 نفر می رسد.

به گزارش ایرنا مجتبی صدیقی، اظهار داشــت: بــا بیان اینکه دوره های تحصیالت 
تکمیلی داخل کشــور گسترش زیادی پیدا کرده اســت، افزود: بسیاری از نیازهای 
دانشجویان دکتری برای تحقیقات در داخل تامین می شود و دوره های کوتاه مدت 6 

تا ۹ ماه جایگزین بورسیه دائم شده است.
رئیس سازمان امور دانشجویان، کاهش اعتبارات را بر حذف بورس خارج از کشور 
تاثیرگذار دانســت و اظهار داشت: مهم ترین بحث، صرفه جویی اعتباری در بورس 

دکتری است که این هزینه برای فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت صرف می شود.

التهاب روده ریسک عفونت های ویروسی
 را افزایش می دهد

 مطالعه جدید نشان می دهد بیماری التهاب روده می تواند ریسک مشکالت حاد 
سالمت را افزایش دهد.

مطالعه محققان بیمارستان ســن آنتونی فرانسه نشان می دهد بیماران جوان مبتال به 
بیماری التهاب روده 5 برابر جمعیت عمومی با ابتال به عفونت های ویروسی مواجه 
هستند که می تواند منجر به بستری شدن در بیمارستان یا آسیب دائمی به یک عضو 
شــود.محققان در این مطالعه، حدود 2700 بیمار مبتال بــه التهاب روده را در مرکز 
ارجاع فرانسه مورد بررسی قرار دادند تا به نقش نسبی فعالیت بیماری التهاب روده 

و داروهای تحریک کننده عفونت حاد ویروسی پی ببرند.
در حالیکه بیماران جوان در رده سنی 18 تا 35 سال با باالترین ریسک ابتال به عفونت 
مواجه هستند، اما ریسک بروز عفونت های شدید ویروسی در بیماران تمامی سنین 

3 برابر بیشتر است.

کودکان مادران دیابتی در معرض ریسک باالی 
بیماری قلبی

مطالعه جدید نشان می دهد کودکان متولدشده از مادران مبتال به دیابت با ریسک 
باالی ابتال به بیماری های قلبی عروقی مواجه هستند.

به گزارش مهر، محققان هشدار می دهند کودکانی که از مادران دیابتی متولد می شوند 
با ریســک باال ابتال به بیماری قلبی عروقی از دوران کودکی تا سن 40 سال مواجه 
هســتند.محققان دانشگاه آرهوس دانمارک عنوان می کنند اگر مشخص شود که این 
رابطه مبتنی بر علیت اســت، پیشــگیری، غربالگری و درمان دیابت در زنان ســن 
بارداری نه تنها برای بهبود ســالمت زنان مهم است، بلکه خطرات بلندمدت بیماری 

قلبی عروقی را در نوزادشان هم کاهش می دهد.
شمار زنان مبتال به دیابت قبل یا در طول بارداری در سطح جهان روبه افزایش است 
و کودکان این زنان با احتمال بیشــتر ابتال بــه فاکتورهای پرخطر بیماری أهای قلبی 

عروقی نظیر فشارخون باال و قندخون باال روبرو هستند.

۱5۰ به ورز عشایری استخدام می شوند
 150 به ورز عشــایری از بین عشایر استخدام می شــوند که 120 نفر زن و 30 نفر مرد 
خواهند بود و همچنین مجوز استخدام 15 مامای عشایری نیز به دانشگاه های علوم پزشکی 
ابالغ شده است.رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: برای خانه های بهداشت 
عشایری نیز کار شروع شده و سفارش کانکس برای برخی مناطق و چادرهای ویژه برای 
مناطق دیگر در حال انجام است و تا پایان سال تعدادی از این خانه های بهداشت عشایری 
راه اندازی می شــوند. از این 120 خانه بهداشت عشــایری، ۹0 مورد کانکس و 30 مورد 
چادر خواهد بود.جعفر صادق تبریزی درباره طرح ساماندهی ارائه خدمات سالمت به جامعه 
عشایری به ایرنا اظهار داشت: طرح ساماندهی ارائه خدمات سالمت به جامعه عشایری باید 

در هیأت دولت تصویب و بعد به وزارت بهداشت ابالغ تا اجرایی شود. 

مطالبات مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی 
منظم پرداخت می شود

 مدیرکل درمان غیرمســتقیم ســازمان تأمین اجتماعی، از پرداخت منظم مطالبات 
جاری مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد با این سازمان خبر داد.

شــهرام غفاری با بیان اینکه مطالبات آذرماه سال ۹8 نیز به صورت پیش پرداخت انجام 
شده، افزود: پرداخت مطالبات معوق این مراکز هم با اهتمام مدیران، تمهیدات اتخاذی 

و همچنین تداوم پرداخت مطالبات جاری، به زودی در دستور کار قرار می گیرد.
وی همچنین در خصوص مطالبات مراکز درمانی غیر دانشگاهی نیز یادآور شد: براساس 
برنامه ریزی های سازمان تامین اجتماعی باید بخش قابل توجهی از مطالبات معوق نیز 

در ماه های آتی پرداخت شود.

صدمات یادگیری نامناسب در کودکان جبران ناپذیر است
 مغز کودک مانند اسفنج از جذب باالیی برخوردار است و زمانی که به یادگیری نامناسب 
وادار شود، صدمات جبران ناپذیری به رشد آن وارد خواهد کرد.عضو انجمن علمی روانپزشکان 
گفت: آثار تربیتی بر رشد مغز کودک در سال های نخستین زندگی به سرعت و با افزایش سن 
همراه خواهدبود و به مرور با کامل شــدن مغز،  از ســرعت رشد آن کاسته می شود. مهشید 
رابطیان در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه رشد مغز با تحریک یادگیری مناسب امری پسندیده و 
آثار مطلوبی بر روی کودکان خواهد داشت،  ادامه داد: تحریک مغز کودک به دو شکل انجام 
می شود یکی بر اساس تجربیاتی اســت که کودک به طور معمول در دوران زندگی کسب 
می کند مانند غذاخوردن، خوابیدن، عمل دفع، نوع حرف زدن و در بخش دیگر تحریک مغز 
کودک بر اساس تجربه والدین انجام می پذیرد که موجب یادگیری بیشتر و بهتر آن می شود. 

آنفلوآنزا را به راحتی مهار کنیم
 در حال حاضر گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
حاکی از آن است که حدود چهار هزار نفر در بیمارستان های سراسر 
کشــور بر اثر ابتال به آنفلوآنزا بستری هســتند و استان های کرمان، 
گلستان، مازندران، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین موارد 

فوتی را در این زمینه دارند.
در چند سال اخیر واکسن های موثری برای پیشگیری از آنفلوآنزا در 
دسترس هستند. ولی اغلب افراد به این دلیل که تصور می کنند به این 
بیماری مبتال نخواهند شد، واکسن نمی زنند و برخی به این دلیل که 
تصور می کنند خود واکســن باعث ابتالی آن ها به آنفلوآنزا خواهد 

شد، از آن دوری می کنند. ولی این درست نیست. 
متخصــص داخلی در ایــن زمینه به ایرنا می گوید: اساســی ترین و 
موثرترین نکته برای ســالم نگه داشــتن خود، شستشــوی مناسب 
دست ها است. اهمیت شستن دست ها قبل از خوردن غذا یا خوراکی 
بســیار ضروری بوده و کودکان و نوجوانــان در تمام طول روز در 
معرض انوع باکتری ها و ویروس ها هســتند و معموال بهداشت را به 

درستی رعایت نمی کنند.
رضا احمدی با بیان اینکه برای پیشگیری از آنفلوآنزا و سرماخوردگی 
آب زیاد بنوشــید، اظهار می دارد: نوشــیدن آب برای سالمت بسیار 
مهم است. بدنی که بهتر آبرسانی شود، برای دفع بیماری و مبارزه با 
آن مجهزتر بوده، اگر فردی مبتال به  آنفلوآنزا است، نوشیدن آب در 
جلوگیری از کمبود آب بدن و بهبود ســریعتر بیماری کمک می کند 
و نوشــیدن آب همچنین به رقیق نگه داشتن مخاط کمک می کند و 

تنفس راحت تر می شود.
رعایت رژیم غذایی مناسب برای پیشگیری از آنفلوآنزا

ایــن پزشــک ادامــه می دهــد: مــواد غذایــی ضــد بیمــاری و تقویــت 
کننــده سیســتم ایمنــی بــدن از جملــه پروتئین هــا شــامل حبوبــات، 
تخــم مــرغ، آجیل هــا، ماهــی و مــرغ اســت. پروتئیــن بخشــی از 
بنیــاد ســاختمانی تولیــد گلبول هــای ســفید در بــدن اســت کــه بــا 

ــد. ــه می کنن بیمــاری مقابل
شــامل  آنتی اکســیدان  از  سرشــار  خوراکی هــای  احمــدی، 
مرکبــات، میوه هــا و ســبزیجات را بــرای فــرد مبتــال بــه آنفلوآنــزا 
ــای  ــار از پروبیوتیک ه ــت سرش ــد: ماس ــد و می گوی ــد می دان مفی
ــدن و  ــالمت ب ــه س ــالم ب ــت. روده س ــده روده اس ــت کنن تقوی
ــادی  ــدود زی ــا ح ــد و ت ــک می کن ــی کم ــتم ایمن ــت سیس تقوی

ــد. ــن می کن ــده ایم ــزای مع ــه آنفلوآن ــال ب ــراد را از ابت اف
وی تصریح می کند: نوشــیدن روزانه یک لیوان آب عســل گرم به 
تقویت سیســتم ایمنــی بدن کمک کرده و باعث می شــود کمتر به 
آنفلوآنزا و سرماخوردگی دچار شد یا در صورت ابتال سریعتر بهبود 

یافت.
احمدی می گوید: خواب کافی شــبانه برای ســالم ماندن بسیار مهم 
اســت خواب کافی برای بزرگســاالن حداقل هفت ساعت در شب 
و برای کودکان در ســنین مدرسه 10 ساعت در شب است. خواب 
کافی باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ سالمت کلی می شود.

وی با بیان اینکه شکر سیستم ایمنی را سرکوب می کند، می گوید: قند 
گلبول های سفید معروف به فاگوسیتوز را مهار می کند. فاگوسیتوزها، 
باکتری ها و ویروس ها را در بدن می بلعند. اثر سرکوب کنندگی شکر 
بر سیســتم ایمنی 30 دقیقه بعد از مصرف شــروع می شود و ممکن 
اســت تا 5 ساعت ادامه پیدا کند. این مدت طوالنی به خصوص اگر 
قصد ورود به مکان های عمومی که مسلما میکروب بیشتری دارند، 

خطرناک است.
 آنتی بیوتیک بیش از حد مصرف نشود

وی در پایان تاکید می کند: حد امکان از مصرف آنتی بیوتیک پرهیز 
شود. مگر در مواردی که مطمئن باشید برای درمان عفونت باکتریایی 
کــه به بدنتان حمله کرده اســت، مجبور به اســتفاده از آنتی بیوتیک 
هستید. آنتی بیوتیک فلور طبیعی موجود در روده را مختل می کند و 
منجر به مشکالت احتمالی سالمتی و ضعف سیستم ایمنی می شود.

بر اساس آمار وزارت بهداشت، ســاالنه 500 هزار نفر در جهان به 
دلیل ابتال به آنفلوآنزا جان خود را از دست می دهند ولی خوشبختانه 

آمار مرگ  و میر در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین تر است.

دنیای اقتصاد: نقطه اصابت تورم بنزین 
 تو جیب های مردم !!

ستاره صبح: کالنشهرها زیر چکمه  آالینده ها 
 پس اسمشون داره له می شه ؟؟!

شرق: احمدی نژاد با چه نیروهایی به میدان می آید؟
 نصفشون پیاده نصفشون سوار پهباد 

شرق: تهران نفس ندارد 
 نفسشو مهاجران شهرستانی بریدن 

عصر اقتصاد: قیمت گوشت تا پایان سال افزایش نمی یابد
 پس مردم تا پایان سال بهونه گوشت نخریدن ندارن

قدس: تقاضای کاال گازش را گرفت 
 احتماالً تو گرونی بنزین بیشتر از گاز استفاده می کنه سرعتش 

زیاد بشه 
کسب و کار: موج جدید گرانی ها 

 دیگه این قرار، بدقولیه!! 
کیهان: دوراز شأن رئیس جمهور است که این گونه با مردم شوخی کند.

 خنده بر هر دردی دواست 
همدان پیام: پاس از پنجره نقل و انتقاالت محروم شد
 درب و پنجره هم جلوپیشرفت پاس رو گرفتن!!
صدای زنجان: سرعت گیر بهتر از دوربین عمل می کند 

 درسته راننده از خواب بیدار می شه !!
ندای ابهر: تغییر الگوی کشت، نجات بخش کشاورزی 

  چاره اندیشی رونق تولید گل کرد
کیهان: 4 سال فاصله برای رسیدن به تهرانی ها با هوای همیشه سالم 

 تهرانی ها چهار سال دیگه نفس بکشن 
ایران: رمزگشایی از سخنان روحانی 

 مگه رمز مغز کشف شده
همدان پیام: موج سوم آنفلوانزا در فصل سرما می آید

 خودتونو استرلیزه کنید!!
ایران: یک گردهمایی نه چندان دوستانه و دیگر هیچ 

 نکنه بقیه اش یه قل دوقل بود که نمی گی!!

سرویس مدارس سهمیه سوخت 
می گیرند 

 دولت ماهانه 12 میلیارد و 600 میلیون تومان مابه التفاوت ســهمیه 
سوخت فقط به سرویس مدارس پرداخت می کند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری سراسر کشور در گفت وگو 
با فارس، درباره افزایش کرایه ســرویس های مدارس گفت: بر اساس 
توافق های صورت گرفته نرخ سرویس مدارس افزایش نخواهد یافت.
مرتضــی ضامنی بیان داشــت: در این خصوص بــا وزارت نفت و 
وزارت کشور توافقی صورت گرفته تا به ناوگان های فعال شهرداری 

مابه التفاوت سهمیه سوخت تا سقف 120 لیتر پرداخت شود.
وی بیان داشت: روز گذشــته مرحله اول اطالعات ما برای سرویس 
مدارس به وزارت کشور ارسال شد که بعد از بررسی و پاالیش برای 

واریز سهمیه مابه التفاوت سوخت در آذر ارسال می شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شــهری سراســر کشور گفت: 
مابه التفاوت سهمیه ســوخت در هر ماه 180 هزار تومان است که در 
کارت بانکی رانندگان واریز می شــود و فقط امکان هزینه کرد آن در 

جایگاه های سوخت وجود دارد. 
وی خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر اطالعات 70 هزار دســتگاه 
خودروی سرویس مدارس که تأییدیه شهرداری را گرفته اند به وزارت 

کشور برای تخصیص اعتبار ارسال شده است.
ضامنی خاطرنشان کرد: ســرویس های مدارس و تاکسی ها تا دو ماه 
آینده بر اساس گزارش پیمایش سهمیه سوخت می گیرند و اپلیکیشن 
پیمایش ســرویس مدارس نیز به زودی فعال خواهد شد که بر اساس 

پیمایش صورت گرفته سوخت مورد نیاز  به آنها اختصاص می یابد. 
مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری سراسر کشور بیان داشت: 
بر اساس محاســبه صورت گرفته در هر ماه دولت باید 12 میلیارد و 
600 میلیون تومان یارانه ســهمیه سوخت به ناوگان سرویس مدارس 

پرداخت کند. 

 "شیرمدرسه" همچنان در انتظار 
اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی

 مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت درباره آخرین 
وضعیت توزیع شیر در مدارس، گفت: تالش می کنیم که تا پایان سال 
تحصیلی 60 نوبت در مدارس مناطق محروم شیر توزیع کنیم که البته 

نیازمند تامین اعتبار است.
زهــرا عبداللهی در گفت وگو با ایســنا، عنوان کــرد: در این زمینه به 
طور مداوم جلســاتی را با کمیته شیرمدرسه، سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت آمــوزش و پرورش داریم که با این طرح موافقت شــده و 
قول داده اند که برای مدارس مناطق محروم کشور اعتبارات دیده شود 
و برنامه شیرمدرســه انجام شود. وی با بیان اینکه در مرحله اول قرار 
است برنامه شیر مدرسه را در تمام مقاطع مدارس مناطق محروم اجرا 
کنیم، گفت: بــرای اجرای این برنامه حدود 200 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز اســت که ســازمان برنامه و بودجه قول داده است این اعتبار را 
تامین کند. عبداللهی ادامه داد: به محض اینکه اعتبارات را تامین کنند، 
توزیع شیر در مدارس را آغاز می کنیم و در این زمینه جلساتی را پیش 
می بریم. البته تالش مان این است که از همین امسال این اقدام را آغاز 
کنیم و قرار شده که تا پایان سال تحصیلی 60 نوبت در مدارس مناطق 
محروم شیر توزیع شود و امیدواریم به زودی اعتبارات آن تامین شود.

 با شــیوع ویروس آنفلوانــزا در فصل 
ســرد، بیش از هزاران نفر در کشور مبتال 
و ده هــا نفر به کام مرگ کشــیده شــدند 
در این میان اســتان همــدان نیز بی نصیب 
از این ماجــرا نبوده به طوری کــه تا کنون 
بیــش از 5000 نفر به دالیــل مختلف از 
جمله شــک به مبتال شدن به مراکز درمانی 
اســتان مراجعه کردند کــه تنها 2درصد از 
100درصــد آن ها مبتال بــه ویروس فوق 
بودنــد و ۹8 درصــد مابقی حتــی نیاز به 
نداشتند. هیچ گونه مراقبت و بستری شدن 

با اینکه مســئوالن علوم پزشکی استان سعی 
دارنــد از دادن هرگونه آمــار و ارقامی مبنی 
بر مرگ و میر های آنفلوانزایی شانه خالی کنند 
امــا خبر ها حاکی از مرگ بیش از 12 نفر در 

همدان می باشد.
این در حالی است که مدیر کل علوم پزشکی 
استان از کاهش شیوع آنفلوانزا خبر می دهد 
و از کمتر شــدن حجــم مراجعه کنندگان به 

بیمارستان ها می گوید.
رشید حیدری مقدم در گفت و گو با همدان پیام 
از ارائه آمار فوتی ها بر اثر آنفلوانزا خودداری 
می کنــد و می افزاید: تعــداد مرگ و میر ها در 
همدان سهم ناچیزی از کشور را دارد با این 
حال نمی توانیم اطالعاتی از تعداد این افراد 

را در اختیار رسانه ها قرار دهیم.
ــدان  ــاری در هم ــن بیم ــه ای ــال ب ــوج ابت م
ســبب شــده تــا مــردم نســبت بــه آن دچــار 
ــود  ــالمتی خ ــد س ــر تهدی ــت از خط وحش
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی شــوند ام
ــه  ــایندی هایی ک ــام ناخوش ــا تم ــروس ب وی
بــا خــود دارد در افــرادی کــه بیمــاری 
ــد و ســالم هســتند  ــه ای دیگــری ندارن زمین

ــود. ــرگ ش ــه م ــر ب ــد منج نمی توان
بهداشــت  معــاون  رابطــه  همیــن  در 
ــه  ــت ک ــد اس ــدان معتق ــکی هم علوم پزش
ــرگ  ــدن م ــه وجود آم ــل ب ــن عام مهم تری
ــک  ــروس تحری ــن وی ــه ای ــال ب ــر ابت در اث
و  اســت  دیگــر  زمینــه ای  بیماری هــای 
بیــن  چنــدان  ارتبــاط  تقریبــی  به طــور 
آنفلوانــزا و مــرگ ایــن افــراد وجــود نــدارد.

در  اینکــه  بیــان  بــا  کرمــی  منوچهــر 
مکان هایــی کــه تراکــم جمعیتــی آنهــا 
زیــاد اســت امــکان ابتــال بــه ایــن ویــروس 
بیشــتر از اماکــن دیگــر اســت، گفــت: 
ــتان  ــزا در اس ــت آنفلوآن ــوارد مثب ــداد م تع
ــن  ــا ای ــت ب ــش نیس ــدان فاح ــدان چن هم
ــتان  ــی اس ــای درمان ــام ظرفیت ه ــال تم ح
بیمــاران  پذیــرش  کامــل  آمادگــی  در 
ــت  ــتان بعث ــه دو بیمارس ــتند به طوری ک هس
ــرای رســیدگی  ــژه ب و ســینا بخش هــای وی
بــه ویزیــت و درمــان ایــن بیمــاران را 

اختصــاص داده انــد.
ــر  ــاون وزی ــالغ مع ــزود: براســاس اب وی اف
ــب  ــار عجی ــه خاطــر اعــالم آم بهداشــت ب
ــا  ــاری و ی ــن بیم ــه ای ــال ب ــب ابت و غری
فوتــی ناشــی از آن در برخــی رســانه ها 
بــدون توجــه بــه بــازه زمانــی آن، آمارهــا از 
ایــن پــس توســط وزارت بهداشــت اعــالم 

ــد شــد. خواه
وی خاطرنشــان کــرد: مــوارد فوتی در اســتان 

همــدان بعــد از بررســی ها 
بــه  آزمایش هــا  انجــام  و 
ابــالغ  بهداشــت  وزارت 
خواهــد شــد همان طــور کــه 
ــد  ــز بای ــتان ها نی ــر اس دیگ
ــا  ــد ت ــن کار را انجــام دهن ای
وزارت بهداشــت در مجمــوع 

ــد. ــه ده ــار را ارائ آم
که  اخبــاری  پیش  چنــدی 
بیماران  انتقال  از  محتوی آن 
ســینا به بعثت خبــر می داد 
بــا واکنش هــای محتلفــی 
همــراه شــد حتــی در این 
بین شــنیده ها حکایت از آن 
داشت که برخی بیماران بعد 
از مراجعــه به منــازل خود 
از  تا بعد  راهنمایی می شوند 
خالی شدن فضا برای بستری 

با آن ها تماس گرفته شود.
حاال معاون درمان علوم پزشــکی نســبت به 
این خبر واکنش نشــان داده و گفته اســت: 
بیمارســتان ها ظرفیت پذیرش تمام بیماران 
را دارنــد و با توجه بــه وضعیت همه گیری 
آنفلوآنزا در این فصل، بیمارانی که اورژانسی 

نیســتند به صورت مدیریت شــده پذیرش 
می شــوند تا ظرفیت برای بیمــاران نیازمند 

بستری، فراهم شود.
ابراهیم جلیلی در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه گفته می شــود در حال حاضر تنها یک 
پزشــک در بخش تریاژ بیمارســتان بعثت، 
بیماران را پذیرش می کند و تعداد پزشــکان 
پاسخگوی میزان مراجعات نیست افزود: در 
حال حاضر چهار پزشک شامل دو متخصص 
طــب اورژانــس، یک 
دو  و  عمومی  پزشــک 
کار  اطفــال  متخصص 
پذیرش کودکان را مجزا 

انجام می دهد.
وی با بیان اینکه بیماران 
نوبــت  در  بدحــال 
نمی ماننــد و به محض 
به  بیمارســتان  به  ورود 
اتاق احیا منتقل می شوند، 
گفت: بیمارانی که نیاز به 
ویزیت سرپایی اما فوری 
دارند توسط متخصصان 
طب اورژانس و بیماران 
ســرپایی توسط پزشک 
عمومی ویزیت می شوند.

اینکه  به  با اشــاره  وی 
ویژه  به  بیمارســتان ها 
بعثت و شهیدبهشتی بنا به ظرفیت، بیمارانی 
را بستری می کنند گفت: مواقعی که ظرفیت 
پر شــود می توان بین بیمارستانی بیماران را 

پوشش داد و خدمات ارائه داد.
جلیلــی تاکید کرد: در ایــن روزها به خاطر 
ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا مراجعــات به 

بیمارســتان هاافزایش یافته که 80 درصد این 
بیماران با مراجعه بــه درمانگاه های عمومی 

هم می توانند خدمات دریافت کنند.
یک پزشــک عمومــی نیــز در گفت و گو با 
همدان پیــام گفــت: بیماري کــه مبتال به 
ویروس آنفلوآنزاســت دچار عفونت تنفس 
فوقاني و تب بســیار باالســت و با کوفتگي 
و درد شدید عضالت ساق پا و یا تمام بدن 

روبه روست.
ف. ب با بیان اینکه این عالئم ممکن اســت 
در ســایر ویروس ها هم مشاهده شود، عنوان 
کرد: البته این عالئم اختصاصي آنفلوآنزا نیست 
ولي در فصول ســرد سال یک احتمال جدي 
را به ســمت آنفلوآنزا مي برد. نکته مهم بحث 
اپیدمیولوژي و خطر چرخش ویروس آنفلوآنزا 
و ویروس هاي مشابه در پاییز و زمستان است.

وی با اشــاره به اینکه پیشــگیري همواره 
کرد:  تاکیــد  اســت،  درمــان  بر  مقــدم 
بــراي اینکــه در فصل هاي شــایع دچار 
میزان  یــا  نشــویم  تنفســي  عفونت هاي 
انتقــال بیمــاري را کم کنیــم همه افراد 
جامعــه چــه در محیط هــاي بهداشــتي 
درمانــي و چه در ســایر مراکــز جمعي 
دانشــگاه ها،  مدارس،  مهدکودک،  )خانه، 
فراوان  مایعــات  و...(، مصــرف  ادارات 
)به شــرط اینکه منعي نداشــته باشــد(، 
اســتراحت کافي، رعایت بهداشت دست 
فاصلــه یک متري  آداب ســرفه، حفظ  و 
بــا افردي کــه عالئــم تنفســي بیماري 
آنفلوآنزا یا ویروس هاي مشــابه را دارند، 
جلوگیري از دســت دادن و روبوسي از 
راهکارهاي موثري اســت که باید به طور 

جدي مــورد توجه همگان قرار گیرد.

قاتل خاموش 
میهمان ناخوانده 
فصل سرما
 گاز ســمي مونوکســیدکربن براثر نبود 
اکسیژن کافي هنگام سوختن مواد سوختني 
از جمله بنزین، نفت، گاز و گازوئیل تولید 

مي شود. 
این نوع مسمومیت ها در ایام مختلف سال 
رخ مي دهد، اما در فصول سرد سال به علت 
افزایش اســتفاده از وسایل گرمایشي بیشتر 

مشاهده مي شود.
وجــود گاز مونوکســیدکربن در فضــا هیــچ 
ــد  ــاد نمي کن ــرد ایج ــي در ف ــم تنفس عالئ

ــت و  ــگ اس ــو و رن ــدون ب ــن گاز، ب و ای
تحریک پذیــر نیســت؛ به عبــارت دیگــر 
ــات حضــور  ــراي اثب ــري ب نشــانه هاي ظاه
ــه  ــدن، ب ــدارد. گاز CO در ب ــود ن آن وج
ــال  ــئول انتق ــه مس ــون ک ــن خ هموگلوبی
اکســیژن بــه سلول هاســت، متصــل شــده و 
بــه ارگان هــاي مختلــف بــدن همچــون مغز 
بافت هــاي قلــب آســیب مي رســاند.  و 
ــه  ــن ب ــي هموگلوبی ــل ترکیب ــن می همچنی
مونوکســید کربــن 200 تــا 250 برابــر میــل 
ترکیبــي آن بــه اکســیژن اســت. غلظــت گاز 
مونوکســیدکربن و زمــان حضــور افــراد 
ــن  ــل تعیی ــن عام ــوده مهمتری ــط  آل در محی
ــرد در  ــر ف ــت و اگ ــمومیت اس ــدت مس ش
محیــط بــا غلظــت بــاالي گاز ســمي بــراي 
ــت  ــا غلظ ــط ب ــا در محی ــاه ی ــدت کوت م

پاییــن گاز ســمي بــراي مــدت زمــان زیــاد 
ــمومیت  ــار مس ــد، دچ ــته باش ــور داش حض

شــدید مي شــود.
عالئم  مشــابه  مســمومیت  اولیه  عالئــم 
ســرماخوردگي و آنفلوآنزا است و سردرد، 
بي حالي، خستگي و کوفتگي بدن نشانه هاي 
اولیه مســمومیت با گاز مونوکســیدکربن 
اســت که در بیشــتر مواقع افراد به علت 
سرما، تصور مي کنند به سرماخوردگي مبتال 

شده اند.
در صورت ادامه تماس با محیط آلوده، فرد 
دچار تهوع، اســتفراغ، خواب آلودگي و در 
نهایت کاهش ســطح هوشــیاري و تشنج 
مي شــود که نهایتا مرگ فرد را در پي دارد. 
مشاهده عالئم مشابه، همزمان در همه افراد 
خانــواده یا بهبود عالئم در افــراد با تغییر 

محیــط، از علت هاي عمده مراجعه افراد به 
مراکز اســت. بهترین درمان، خروج فرد از 
محیط آلوده و تجویز کپسول اکسیژن است، 
البته همواره پیشگیري مهمترین اقدام است 
و افراد باید از وســایل گرمایشي استاندارد 
اســتفاده کنند و براي سرویس و راه اندازي 
آن از صاحبــان صالحیت و متخصصان در 

این زمینه کمک بگیرند.
براي ورود  پنجره ها  بازگذاشــتن درزهاي 
اکســیژن و خروج گازهاي ســمي نیز از 
اهمیت بســیاري برخوردار بوده و با توجه 
به جمعیت باالي شهر تهران، این استان در 
مقایسه با اســتان هاي دیگر، سردمدار آمار 

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است.
*شاهین شادنیا 
فوق تخصص سم شناسی بالینی

تلفات آنفلوانزا ادامه دارد

به  عامــل  مهم تریــن 
اثر  در  مرگ  وجود آمدن 
ابتــال به ایــن ویروس 
بیماری های  تحریــک 
زمینه ای دیگر اســت و 
ارتباط  تقریبــی  به طور 
و  آنفلوانزا  بیــن  چندان 
وجود  افــراد  این  مرگ 

ندارد
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اقتصـاد

فناوری

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

ــخ  ــد دادوران ســپنتا درتاری ــروغ جاوی ــر تجــاری ف تاســیس موسســه غی
ــه شناســه ملــی 14008819997 ثبــت  ــه شــماره ثبــت 947 ب 16/09/1398 ب
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت 

اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد.
ــوع  ــت موض ــی و داوری"ثب ــاوره حقوق ــات مش ــه خدم ــوع : ارائ  1 - موض
ــد،  ــی باش ــت نم ــه فعالی ــه اخذوصدورپروان ــه مذکوربمنزل ــت موسس فعالی
ــدت :  ــی" 2 - م ــای قانون ــس ازاخذمجوزه ــی پ ــرورت قانون ــورت ض درص
ــدان ،  ــتان هم ــی : اس ــز اصل ــدود 3 - مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب از تاری
شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، محلــه خیابــان بوعلــی 
ســینا جنوبــی ، خیابــان بوعلــی ســینا جنوبــی ، کوچــه شــهید امیــر لعلــی ، 
پــالک 11 ، مجتمــع امیــن ، طبقــه دوم کدپســتی 6515693777 4 - ســرمایه 
ــال مــی باشــد. 5 - اســامی و میــزان ســهم  شــخصیت حقوقــی : 1000000 ری
ــهم  ــال س ــده 90000 ری ــان دارن ــد نوروزی ــای امیرمحم ــرکا :آق ــرکه ش الش
ــرکه  ــهم الش ــال س ــده 400000 ری ــان دارن ــم نوروزی ــم مری ــرکه وخان الش
وآقــای مصطفــی نوروزیــان دارنــده 510000 ریــال ســهم الشــرکه 6 - اولیــن 
ــه  ــی 3875366832 ب ــماره مل ــه ش ــان ب ــی نوروزی ــای مصطف ــران : آق مدی
ــه  ــان ب ــم نوروزی ــم مری ــره وخان ــأت مدی ــس هی ــل و رئی ــمت مدیرعام س
شــماره ملــی 3874038841 بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره وآقــای 
ــو  ــمت عض ــه س ــی 3860849697 ب ــماره مل ــه ش ــان ب ــد نوروزی امیرمحم
هیــأت مدیــره بــرای مــدت 3 ســال انتخــاب گردیدنــد. 7 - دارنــدگان حــق 
امضــا :حــق امضــا در کلیــه موارداعــم از چــک و ســفته وبــرات اوراق بهــادار 
و تعهــدآور بانکــی ودیگــر قــرار دادهــا بــا امضــا مدیرعامــل بــه تنهایــی کــه 
ــل : طبــق  ــر عام ــارات مدی ــی باشــد. 8 - اختی ــر م ــا مهــر موسســه معتب ب
اساســنامه بــه اســتنادپروانه وکالــت بــه شــماره 1391203008120822 مــورخ 
1391/4/14کانــون وکالی دادگســتری اســتان همــدان آگهــی گردیــده اســت. 

)689284(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

ــخ  ــهر درتاری ــادل ش ــگان ع ــر پیش ــاری مه ــر تج ــه غی ــیس موسس تاس
ــی 14008818981 ثبــت  ــه شناســه مل ــه شــماره ثبــت 946 ب 1398/09/16 ب
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت 

ــردد. ــی میگ ــوم آگه ــالع عم اط
ــوع  ــت موض ــی و داوری "ثب ــاوره حقوق ــات مش ــه خدم ــوع : ارائ  1 - موض
فعالیــت مذکور،بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد،درصورت 
ــه مــدت  ــخ ثبــت ب ــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم" 2 - مــدت : از تاری ل
نامحــدود 3 - مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش 
مرکــزی ، شــهر همــدان، محلــه آرامــگاه بوعلــی ، کوچــه هواپیمایــی ، بلــوار 
خواجــه رشــید همدانــی ، پــالک 25 ، طبقــه دوم کدپســتی 6516694573 4 
- ســرمایه شــخصیت حقوقــی : 1000000 ریــال نقــدی مــی باشــد. 5 - اســامی 
و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا :خانــم ناهیــد آریانــژاد دارنــده 500000 ریــال 
ــرکه  ــهم الش ــال س ــده 500000 ری ــی دارن ــر تکرل ــای امی ــرکه وآق ــهم الش س
6 - اولیــن مدیــران : خانــم ناهیــد آریانــژاد بــه ســمت مدیرعامــل ورئیــس 
ــه  ــی 3874693546 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــر تکرل ــای امی ــره وآق ــأت مدی هی
ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره بــرای مــدت نامحدودانتخــاب گردیدنــد. 
7 - دارنــدگان حــق امضــا :حــق امضــا مجــاز در کلیــه مــوارد اعــم از چــک 
ــای اداری  ــه ه ــادی و نام ــی واوراق ع ــدآور بانک ــروات اوراق تعه ــفته وب و س
برعهــده نایــب رئیــس هیــأت مدیــره یــا مدیرعامــل هریــک بــه تنهایــی کــه 
ــل : طبــق  ــر عام ــارات مدی ــی باشــد. 8 - اختی ــر م ــا مهــر موسســه معتب ب
ــورخ  ــماره 1391203008120544 م ــت ش ــتنادپروانه وکال ــه اس ــنامه ب اساس
ــده  ــی گردی ــدان آگه ــتان هم ــتری اس ــون وکالی دادگس 1391/04/29 کان

اســت. 
)689281(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقای سید روح اله میرحسینی با وکالت آقای رضا سوری تقاضای صدور سند تک برگی 
مشاعی پالک 344 از 3401 اصلی بخش یک نهاوند را از این اداره نموده است و متقاضی مدعی 
می باشد که مجاورین پالک مذکور را نمی شناسند و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد 
کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد 
مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین 
مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در روز شــنبه مورخ 1398/11/5 ساعت10 در محل 
وقوع ملک واقع در نهاوند- گوشــه هفت آسیابه روبروی قبرستان حضور یابند بدیهی است 
عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه 

نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد.
)م الف228(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی دعوت از مجاورین 
چــون آقــای ســید روح الــه میرحســینی بــا وکالــت آقــای رضــا ســوری تقاضــای صــدور 
ــن  ــد را از ای ــک نهاون ــی بخــش ی ــالک 371 از 3401 اصل ــک برگــی مشــاعی پ ســند ت
ــور را  ــالک مذک ــن پ ــه مجاوری ــد ک ــی می باش ــی مدع ــت و متقاض ــوده اس اداره نم

ــدارد. ــن ن ــه مالکی ــی ب ــند و دسترس نمی شناس
ــول  ــن ط ــوص تعیی ــی در خص ــنامه های ثبت ــه بخش ــد 914 مجموع ــتناد ک ــه اس ــذا ب  ل
اضــالع و مســاحت دار کــردن اســناد مالکیــت و همچنیــن مــاده 18 آیین نامــه اجرایــی 
مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا بــه کلیــه مالکیــن مجــاور پــالک فــوق الذکــر ابــالغ 
می گــردد کــه در روز شــنبه مــورخ 1398/11/5 ســاعت10 در محــل وقــوع ملــک واقــع 
در نهاونــد- گوشــه هفــت آســیابه روبــروی قبرســتان حضــور یابنــد بدیهــی اســت عدم 
حضــور مجاوریــن و مالکیــن مشــاعی مانــع از انجــام عملیــات نقشــه برداری نمی گــردد 

چنانچــه نیــاز بــه آگهــی مجــدد باشــد در همیــن روزنامــه درج می گــردد.
)م الف225(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي حصر وراثت
ــه  ــت کالس ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  120 ب ــماره شناس ــی دارای ش ــدا... ابوطالب ــای ی آق
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراث 529/98/112 از ای
ــخ 98/7/20 در  ــه شــماره شناســنامه  70 در تاری داده کــه شــادروان شــیرین شــیری ب
ــه  ــوت آن متوفی/متوفی ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــماره  ــه ش ــد 1343 ب ــرا... متول ــد نص ــی فرزن ــه ابوطالب ــه: 1-یدال ــت ب ــر اس منحص
ــه  ــد 1337 ب ــرا... متول ــد نص ــی فرزن ــه ابوطالب ــی 2-حمدال ــد متوف ــنامه120 فرزن شناس
شــماره شناســنامه4051735419 فرزنــد متوفــی 3-ســیف اله ابوطالبــی فرزنــد نصــرا... 
ــا ابوطالبــی  ــد متوفــی 4-زکری ــه شــماره شناســنامه4050962438 فرزن ــد 1344 ب متول
ــی  ــد متوف ــنامه4059726940 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد 1328 ب ــرا... متول ــد نص فرزن
ــر  ــنامه3371 همس ــماره شناس ــه ش ــد 1301 ب ــد متول ــد اس ــی فرزن ــه ابوطالب 5-نصرال
متوفــی 6-اکــرم ابوطالبــی فرزنــد نصــرا... متولــد 1337 بــه شــماره شناســنامه70 فرزند 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــی این متوف
آگهــي مي نمایــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر خواهد 

ــف 363( ــد. )م ال ش
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهی دعوت از مجاورین 
چــون آقــای ســید روح الــه میرحســینی بــا وکالــت آقــای رضــا ســوری تقاضــای صــدور 
ســند تــک برگــی مشــاعی پــالک 292 فرعــی از 3401 اصلــی بخــش یــک نهاونــد را از 
ــور  ــالک مذک ــن  پ ــه مجاوری ــد ک ــی می باش ــی مدع ــت و متقاض ــوده اس ــن اداره نم ای
ــه  ــد 914 مجموع ــتناد ک ــه اس ــذا ب ــدارد، ل ــن ن ــه مالکی ــی ب ــند و دسترس را نمی شناس
بخشــنامه های ثبتــی در خصــوص تعییــن طــول اضــالع و مســاحت دار کــردن اســناد 
مالکیــت و همچنیــن مــاده 18 آیین نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا بــه 
ــورخ  ــنبه م ــه در روز ش ــردد ک ــالغ می گ ــر اب ــوق الذک ــالک ف ــاور پ ــن مج ــه مالکی کلی
ــد- گوشــه هفــت آســیابه  1398/11/5 ســاعت10 در محــل وقــوع ملــک واقــع در نهاون
ــن  ــن و مالکی ــور مجاوری ــدم حض ــت ع ــی اس ــد بدیه ــور یابن ــتان حض ــروی قبرس روب
ــی  ــه آگه ــاز ب ــه نی ــردد چنانچ ــه برداری نمی گ ــات نقش ــام عملی ــع از انج ــاعی مان مش

ــردد. ــه درج می گ ــن روزنام ــد در همی ــدد باش مج
)م الف226(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

مروری بر بهترین گوشی های تاشو ۲۰۱۹
 با توجه به محبوبیت گوشــی های تاشو در سال جاری میالدی، 
بسیاری از شــرکت های تولیدکننده موبایل به سمت توسعه و تولید 

این محصوالت روی آورده اند.
به گزارش ایســنا، حدود یک سال اســت که غول های تکنولوژی 
همچون سامســونگ و هوآوی از برنامه های خــود برای معرفی و 
عرضه گوشــی های هوشــمند تاشــو و انعطاف پذیر خبر داده اند تا 
جایی که اوایل سال 201۹ میالدی نیز شاهد رونمایی گلکسی فولد 

سامسونگ و هوآوی ایکس تاشو بود.
گوشــی های  عرضــه  و  معرفــی  بــازار  کــه  روزهــا  ایــن   
ــر و  ــاف پذی ــش انعط ــه نمای ــه صفح ــز ب ــو مجه ــمند تاش هوش
ــیاری  ــت، بس ــاب شده اس ــب و ت ــر ت ــیار داغ و پ ــدنی بس ــا ش ت
ــی و  ــوی طراح ــمت و س ــه س ــان ب ــزرگ جه ــرکت های ب از ش
ــا  ــن آنه ــه از مهمتری ــد ک ــوالت روی آورده ان ــن محص ــعه ای توس

می تــوان بــه سامســونگ و هــوآوی اشــاره کــرد.
از آنجا که بازار گوشــی های هوشــمند به مرحله اشــباع رسیده و 
شرکت های سازنده نیز با معرفی و افزودن قابلیت های جدید، دیگر 
نمی دانند باید برای جلب مشتریان بیشــتر و رضایت طرفدارانشان 
چه کار کنند، به سمت گوشــی های هوشمند تاشو و منعطف روی 
آورده اند تا شــاید بتواند بازار راکد و بی تالطم را رونق بخشــد و 
تحوالت عظیــم و قابل توجهــی را برای کاربران و شــرکت های 

تولیدکننده موبایل به ارمغان بیاورد.
بر اســاس گزارش وب ســایت t3، در زیر به مــروری بر برترین 
گوشی های هوشمند تاشو و مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر که 

روانه بازارهای جهانی شده اند، خواهیم پرداخت:
)SAMSUNG GALAXY FOLD( سامسونگ گلکسی فولد

از بارزترین ویژگی های این گوشــی هوشمند می توان به موارد زیر 
اشاره کرد:

نمایشگر 7.3 اینچی
حافظه رم: 12 گیگابایت

حافظه داخلی: 512 گیگابایت
لنز دوربین سه گانه: 16 – 12 و 12 مگاپیکسلی

باتری: 4 هزار و 380 میلی آمپر ساعت
)HUAWEI MATE X( هوآوی میت ایکس

از مهم ترین ویژگی های این گوشــی های هوشمند تاشو می توان به 
صفحه نمایش 8 اینچی، پردازنــده ۹80 کایرین و قابلیت اتصال به 

شبکه ۵G اشاره کرد.
)OPPO FOLDABLE PHONE( گوشی تاشوی اوپو

با اینکه هنوز شرکت چینی اوپو این محصول خود را به طور رسمی 
رونمایــی و عرضــه نکرده و اطالعات زیــادی از آن نیز در فضای 
مجازی و رســانه های خبری منتشر نشده اســت، اما انتظار می رود 
گوشــی قدرتمندی باشد که توانایی رقابت با سایر رقبای سرسخت 
خود را داشــته باشد. بسیاری از کارشناســان و تحلیلگران فعال در 
حوزه فناوری برآورد کرده اند که این گوشی شباهت های فراوانی به 

گوشی تاشوی هوآوی میت ایکس خواهد داشت.
)۲۰۱۹ MOTOROLA RAZR( ۲۰۱۹ موتوروال ریزر 

این گوشــی هوشــمند تاشو در دو نســخه مختلف به حافظه رم 6 
گیگابایتی و داخلی 128 گیگابایتی و تراشه پردازنده اسنپ دراگون 

کوالکام 710 مجهز شده است.  
)LG BENDI( ال جی بِندی 

ایــن محصول نیز با اینکه هنوز در مرحله توســعه قرار دارد، توجه 
بســیاری از کارشناســان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری را به 

سمت و سوی خود جلب کرده است.
 انتظــار می رود ایــن محصول در اوایل ســال 2020 میالدی روانه 

بازارهای جهانی شود.
)XIAOMI MIX FLEX( شیائومی میکس فلکس 

این گوشــی هوشــمند نیز که در حد انتشــار یــک ویدیو معرفی 
و رونمایی شده اســت، برای بســیاری از طرفداران این برند چینی 
نوظهور جالب توجه اســت و به نظر می رسد در دو نسخه شیائومی 

دوآل فلکس و میکس فلکس به بازار عرضه شود.

در نشست بودجه اعالم شد
پرداخت یارانه ادامه دارد
■  قیمت گازوئیل افزایش نمی یابد

 رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعالم پیش بینی فروش روزانه 
یک میلیون بشکه نفت با نرخ متوسط50 دالر و تبدیل آن با نرخ 4200 
تومان به ریــال، گفت: پرداخت یارانه نقدی ادامــه دارد و منابع برای 

پرداخت آن به 78 میلیون نفر در سال بعد پیش بینی شده است.
به گزارش ایســنا، طبق سنت معمول سازمان برنامه و بودجه، دیروز، 
یک روز پــس از ارائه الیحه بودجه به مجلس، نشســت خبری به 
میزبانی ســازمان با حضور رئیس ســازمان برنامه و بودجه و برخی 

معاونان وی و همچنین خبرنگاران برگزار شد.
محمدباقر نوبخت در این نشست ضمن تبیین ابعاد الیحه بودجه 13۹۹ 
که در روز گذشــته از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد، به 

سواالتی در این زمینه پاسخ داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه برای سومین سال 
تحریم تدوین شده اســت، گفت که چگونه بتوان منابع را در شــرایط 
تحریمی بدست آورد و چگونه مصرف کرد و اینکه در سال آینده چه 
هدفی با این بودجه پیگیری می شــود و اثر آن بر زندگی مردم در این 

تنگنا چیست؟
 پیش بینی درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی نفت 

در سال آینده
وی با اشــاره به کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده گفت: حدود 48 
هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده است که این منابع بر حسب 
یک میلیون بشــکه نفت در روز و با قیمت هر بشکه 50 دالر است، در 
حالی که این رقم در  ســال جاری 1.5 میلیون بشــکه نفت با نرخ 55 

دالر بوده است.
نوبخت با اعالم اینکه نرخ تبدیل دالر به ریال در بودجه سال بعد 4200 
تومان است، گفت: با توجه به اینکه تامین کاالهای اساسی با نرخ 4200 
تومان انجام می شود و از محل منابع نفتی تامین خواهد شد، نرخ تسعیر 

ارز نیز 4200 در نظر گرفته شده است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی می گویند"پیش بینی 
نفتی خوش بینانه است"، اظهار کرد: این در حالی است که در سال جاری 
متوسط نرخ هر بشکه نفت تا 63 دالر نیز بوده است و باید بتوانیم نفت 

بفروشیم و منابع ناشی از آن را در کشور به ثروت تبدیل کنیم.
آمریکا اجازه واردات بنزین به ایران را نمی داد

وی  در رابطه با زمان اصالح قیمت بنزین در ســال جاری توضیح داد: 
پیش تر اصالح قیمــت بنزین و افزایش آن را در الیحه بودجه آوردیم، 
ولی با توجه به شــرایط خاصی که وجود داشت امکان آن فراهم نبود. 
به هر حال سال 13۹7 وضعیت ارزی ثبات نداشت و اوضاع اقتصادی 

چندان مساعد نبود.
 افزایش قیمت گازوئیل نداریم

در ادامه این نشست پورمحمدی - معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه 
- دربــاره احتمال افزایش قیمت گازوئیل، گفت که هیچ پیش بینی در 
رابطه با افزایش قیمت سوخت از جمله گازوئیل در بودجه وجود ندارد.

 حذف یارانه به استرس آن برای مردم نمی ارزد
اما با توجه به پیش بینی رقم حدود 42 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت 
یارانه نقدی در بودجه سال آینده و از سوی دیگر تاکید بودجه بر حذف 
ســه دهک باالی در آمدی که این موضــوع را با تناقض مواجه کرده و 
برنامه غربالگری به چه نحوی پیش خواهد رفت؟ نوبخت پاسخ داد: به 
هر حال چند سالی است که حذف دهک های باال و تعداد 24 میلیون نفر 
مطرح می شود ولی باید به شرایط هم توجه داشت. همین چند صد هزار 
نفری که حذف کردیم هم با اعتراض همراه شد و گله مند شدند. حذف 

و روالی که موجب ایجاد استرس بین مردم می شود نمی ارزد.
 چرا نرخ ۸۵۰۰ تومان؟

نوبخت همچنین درباره اینکه چرا نرخ دالر نیمایی برای تامین سایر 
کاالها حدود 8500 تومان اعالم شــده در حالی که در حال حاضر 
نرخ نیما باالتر است؟ توضیح داد: در مورد کاالهای اساسی که باید 
ارز 4200 تومانی تامین شود و طبق مصوبه شورای امنیت ملی باید 
ذخایر الزم برای این کاالها که از جمله آن برنج، الســتیک، کاغذ و 

دارو است، تامین شود.

آرایشگاه زنانه 7 میلیون تومان جریمه شد

 مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان با اشاره به تشــکیل 144 فقره پرونده از 
جریمه 7 میلیون تومانی آرایشگاه گرانفروش در همدان خبر داد.

علیرضا حسن پور با بیان اینکه آرایشــگاه زنانه در همدان نقره داغ شد، اظهار کرد: تمام 
واحدهای صنفی از جمله آرایشگاه ها ملزم به رعایت قوانین صنفی هستند و هیچ عذری 
در این خصوص پذیرفته نیست گفت: با گزارشی که ارسال شد متوجه شدیم یک واحد 
آرایشــگاه زنانه در همدان با دریافت وجه اضافه از مشتری مرتکب گرانفروشی در ارائه 

خدمات شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان تصریح کرد: پرونده این فرد در هیأت بدوی 
اداره کل تعزیرات حکومتی تشــکیل و پس از اجرای تشــریفات قانونی واحد صنفی به 

پرداخت مبلغ 7 میلیون تومان جزای نقدی درحق دولت محکوم شد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 144 فقره پرونده در خصوص آرایشگاه های 

زنانه در سطح استان تشکیل و متهمان بیش از یک میلیارد ریال جریمه شده اند.
وی بیان کرد: مردم هرگونه تخلف آرایشــگاه ها از حیث گرانفروشــی، تقلب و عدم 
رعایــت مقررات بهداشــتی و به کارگیری لوازم آرایشــی غیرمجاز را از طریق تلفن 
32523442 اداره کل، تلفن گویای 124 ســازمان صنعت، معدن و تجارت و تارنمای 

t۱۳۵.ir اطالع دهند.

 طبق نظر کارشناســان، بازه رکودی بازار 
مســکن که معمــوال 10 تــا 15 فصل طول 
می کشد مناسب ترین زمان برای خرید خانه 

است و هم اکنون در این دوره قرار داریم.
شواهد نشان می دهد بازار مسکن وارد دوره 
پسارکود شده اســت؛ بدین مفهوم که خرید 
و فــروش نســبت به نقطه  عمــق رکود 46 
درصد افزایش یافته اما آن قدر باال نیست که 
بتوان از آن به عنــوان رونق یاد کرد. به نظر 
می رســد متقاضیانی که سطح فعلی قیمت ها 

را پذیرفته اند به تدریج وارد بازار شده اند.
مســکن به عنوان یک دارایــی ثابت همواره 
خود را با انتظارات تورمی تطبیق می دهد. بر 
این اساس، نوسانات ماهیانه برای متقاضیان 
واقعــی اهمیــت چندانی نــدارد. البته پس 
از تیرماه امســال با بروز نشــانه های رکود، 
نوسان گیران بازار مســکن را ترک کردند و 
احتماالً بــرای 10 تا 12 فصل آینده اقدام به 

خرید نمی کنند.
تجربــه ســیکل های رونــق و رکــود مســکن 
در ســال های 1368، 1386، 13۹2 و 13۹7 
نشــان داده بــازار مســکن بعــد از دوره 
ــا  ــود 10 ت ــق، وارد رک ــدت رون ــاه م کوت
15 فصــل خواهــد شــد. رکــود اوایــل ســال 
ــر 15 فصــل  ــغ ب ــان 13۹6 بال ــا پای 13۹2 ت
ــن دوره  ــه طوالنی تری ــد ک ــه طــول انجامی ب
در چهــار بــازه زمانــی مذکــور بــوده اســت.

دو عامل رونق بخــش، تقاضای واقعی را به 
سمت بازار مسکن سوق داد؛ به دنبال کاهش 
هفت درصدی قیمت نســبت به نقطه ی اوج 
و نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، طرف 
تقاضا به تدریج با اقتباس از ادوار گذشــته 

خود را برای خرید آماده می کند.
قیمت ماهیانه مســکن در شــهر همدان در 
وضعیت کلی 2 درصد کاهش داشته اســت. 
رقم افت قیمت نســبت به نقطه ی اوج بازار 
در تیرمــاه بــه 7 درصد می رســد. کاهش 

قیمت ها از یک طرف و نگرانی از بابت تورم 
سیستماتیک در پایان ســال و اثر تغییر نرخ 
بنزین، برخــی متقاضیان مصرفی را به خرید 
مجاب کرد. به طوری کــه معامالت در 2 ماه 
گذشته به ترتیب 22 و 1۹ درصد باال رفت.

یکــي از بنــگاه داران همدانــي گفــت: در 
ــه  ــد ک ــان معتقدن ــی، کارشناس ــرایط فعل ش
ــازار  ــا در ب ــه و تقاض ــرف عرض ــر دو ط ه

مســکن بــه درک مشــترک رســیده اند. 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــکان ب ــرف مال ــک ط از ی
رشــد  بــرای  ظرفیتــی  کــه  رســیده اند 
قیمــت وجــود نــدارد. خریــداران نیــز 
می داننــد کــه نمی تــوان انتظــار ریــزش 
ــاه 13۹8  ــان م شــدید قیمــت را داشــت. آب
ــکن  ــت مس ــی قیم ــدل کل ــه مع ــا این ک ب
ــاه  ــه م ــبت ب ــد نس ــدان 2 درص ــهر هم ش
ــات  ــا جزئی ــته ام ــش داش ــل از آن کاه قب
ــي  ــت در برخ ــه قیم ــت ک ــای آن اس گوی
ــد  ــاه رش ــه مهرم ــدان نســبت ب ــق هم مناط

ــت.  ــته اس داش
وي افزود: قیمت مسکن به کف نزدیک شده 
و متقاضیان موثر که خانه را به قصد سکونت 
خریداری می کنند برای خرید آماده می شوند. 
البته با وجود افزایش قیمت آهن آالت و نرخ 
دســتمزد که به دنبال افزایــش قیمت بنزین 
اتفاق افتاد کارشناســان، تورم مجدد را برای 

بازار مسکن متصور نیستند.
 پیش بینی قیمت مسکن 

در ادامه سال ۹۸
یکي از سازندگان آپارتمان در همدان گفت: 
کاهش نســبی قیمت مســکن در دو سه ماه 
اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می شــود که 
ریسک ســرمایه گذاری در 2 بخش خرید و 

ساخت را کاهش داد. 
از سوی دیگر ثبات بازارهای موازی مسکن، 
تقاضا را به ســمت بازار ملک هدایت کرد. 
بعــد از یک دوره پرالتهاب در ســال 13۹7 
که فعالیت های ســوداگرانه در بازار ملک را 

تشــدید کرده بود بــازار در ماه های اخیر به 
آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل رغبت 
فعاالن عرصه ساخت و ساز برای حضور در 

بازار بیشتر شده است. 
برخی از متقاضیان مصرفی نیز در این شرایط 
اقــدام به خرید کردند که به افزایش نســبی 

معامالت انجامید.
حبیب رباطي کارشــناس مسکن در همدان 
درباره تأثیر نرخ ســوخت بر  قیمت مسکن 
اظهار کــرد: مهم ترین عامــل رکودی حال 
حاضر بازار مســکن، کاهــش قدرت خرید 

متقاضیان است.
 وقتی قیمت یک کاالی استراتژیک مثل بنزین 
افزایش می یابد ممکن اســت التهاباتی را در 
کوتــاه مدت در برخی کاالهــا ایجاد کند. اما 
در بخش مســکن، علی رغــم وجود تقاضای 
بالقوه ای که دیده می شــود هــر نوع افزایش 
قیمت، عمق رکود را بیشــتر می کند. لذا رشد 

قیمت ها در بازار مسکن بعید به نظر می رسد.

بهترین زمان خرید مسکن کی است؟

خانه درحال حاضر گران نمي شود

 یک کارشناس اقتصادی گفت که دولت 
بایــد در الیحه بودجــه 13۹۹ تصمیمات 
ســختی می گرفت که این مورد مشــاهده 
نشــده، بنابراین انتظار اســت در تصویب 
الیحه بودجــه این موضوعات مدنظر قرار 
گیرد. دولت نباید از ســاده ترین راه حل ها 
برای کسب درآمد اســتفاده کند و باید به 

سمت ایجاد درآمدهای مولد برود.
فعلی  یارمحمدیان، در خصوص وضعیت 
اقتصادی کشــور، به ایســنا گفت: مشکل 
اقتصاد کشور به نحوه اداره عمومی کشور 
بر می گردد. متاسفانه دولت ها انگیزه  گرفتن 
تصمیمات ســخت را ندارند. نمونه آن نیز 

در الیحه بودجه 13۹۹ مشهود است.

این استاد دانشگاه گفت: انتظار این بود در 
این شرایط سخت کشور تصمیمات جدی 
در خصوص بودجه گرفته شود. خصوصا 
اینکه بخشی از بار فشار اقتصادی از طریق 
افزایش قیمت ســوخت بــه مردم تحمیل 
شده اســت بنابراین دولت نیز باید در این 

زمینه متحمل فشارهایی شود.
ســخت  تصمیمات  گفت:  یارمحمدیــان 
نباید علیه مردم باشــد بلکه دولت نیز باید 
هزینه هایی را متحمل شــود. از این طریق 
که بــا صرفه جویــی در بودجه های خود 
با مــردم همراهی کنــد. در بودجه 13۹۹ 
هیچ صرفه جویــی از جانب دولت رصد 
نمی شود. رویه سال های گذشته در بودجه 

سال 13۹۹ ادامه پیدا کرده است.
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به موضوع 
مالیات ها در الیحه بودجــه 13۹۹، تصریح 
کرد: در ایــن الیحه مالیات هــای جدیدی 
تعریف نشده است. نباید به مالیات به عنوان 
تنها یک روش درآمد نگاه کرد بلکه باید آن 
را یک ابزار تنظیمی در نظر گرفت. مالیات بر 

عایدی سرمایه در همین زمینه است.
وی ادامه داد: مالیات عایدی بر سرمایه از 
ســوداگران دریافت می شود و قرار نیست 
از مردم عادی این مالیات گرفته شود. این 
مالیــات یکی از ابزارهای مقابله با ســفته 
بازی و سوق دادن نقدینگی به عرصه های 

مولد است.

یارمحمدیان در برنامه پایش تاکید کرد: الیحه 
بودجه 13۹۹ در حوزه شــفافیت نقاط قوتی 
دارد که می توان به دقیق تر شدن بودجه برخی 
جداول بودجه اشاره کرد. اما روند سال های 
گذشــته در بودجــه ســال 13۹۹ ادامه پیدا 
کرده است و به نظر می رسد عزمی برای تغییر 

ساختاری بودجه وجود ندارد.
وی ادامــه داد: در مالیات ها باید تغییراتی 
اساســی صورت می گرفت کــه در الیحه 
بودجه 13۹۹ مشــاهده نمی شود. به عنوان 
مثال مالیات گرفتن از موسسات کنکور که 
خود گردش مالی برابــر وزارت آموزش 
و پــرورش دارند، خود یکــی از تغییرات 

می توانست باشد که اعمال نشده است.
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نشست مدیر کل ورزش و جوانان استان با نواب رئیس
بانوان سهم خود را مطالبه کنند

 در نشســت مدیر کل ورزش و جوانان اســتان بــا نواب رئیس 
هیأت های ورزشی جهانشیر خواستار مطالبه بانوان از ورزش شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان در نشستی با نواب رئیس هیأت های 
ورزشی به بررسی عملکرد آنها در ورزش بانوان پرداخت.

در این نشست جهانشیر بیان کرد: زنان سهم بزرگی در ورزش دارند، 
از آنجا که پنجاه درصد جامعه ما را زنان تشــکیل داده است باید پنجاه 

درصد اعتبارات نیز برای بانوان باشد.
وی به نواب رئیس گفت :شــما بانوان با دانستن قوانین اتخاذ شده در 
منشورهای ورزشی فدراسیون باید سهم خود را مطالبه کنید تا بتوانید 
بانوان را در عرصه باالی ورزشــی پیش ببرید. جهانشیر در خصوص 
عملکرد ورزش در المپیاد و عدم رضایت او از جایگاه کســب شــده 
افزود: امسال با برنامه ریزی و تمرینات منسجم باید بتوانیم جایگاه خود 
را ارتقا دهیم، هرچند ما به نســبت مدال های سال قبل رشد داشته ایم 
ولی باید از این امر غافل نباشــیم که جایگاه خود را خیلی بیشتر ارتقا 
دهیم زیرا بر این باور و اعتقاد هستیم که همدان پتانسیل خوب ورزشی 
دارد همانطور که می دانید تعداد مدال کسب شده نقره ما 14 عدد بوده 

و ما می توانیم با یک برنامه ریزی صحیح آنها را به طال تبدیل نماییم.
در این نشســت پیر دهقان مســئول هماهنگی امور بانوان به گزارش 
عملکــرد بانوان پرداخت و گفت: خوشــبختانه با تدابیر اتخاذ شــده 
جلسات تخصصی با هیأت های ورزشی در حال انجام است که نواب 
رئیس با برنامه ریزی مناسب بتواند بهتر از سال قبل در المپیاد ورزشی 

حاضر شود.
در ادامه این جلسه قهرمانی معاون توسعه ورزش قهرمانی استان گفت: 
جامعه آماری ورزشی ما در هیأت های ورزشی از طریق بیمه ورزشی 
مشخص می کند و خوشبختانه بحث بیمه ورزشی ما چهار درصد رشد 

داشته است.
وی گفت: در حال حاضر کشــور در جنگ اقتصادی اســت و ما باید 

بتوانیم با برنامه ریزی درست از این جنگ سر افراز بیرون بیاییم.
وی در بحث المپیاد قهرمانی افزود: خوشــبختانه ما در بحث میزبانی 
المپیاد استعداد برتر ورزشــی در چهار رشته بسکتبال بانوان، شطرنج 
بانوان، کشــتی آزاد و ژیمناستیک بانوان خیلی عملکرد خوبی داشتیم 
ولی باید بتوانیم در بحث سکو و نگه داشتن کاپ قهرمانی در شهرمان 

بیش از پیش تالش نماییم.
وی خاطر نشــان کرد: از هم اکنون باید به فکر سال آینده برای حضور 
در المپیاد باشیم باید مسابقات انتخابی از حاال برگزار شود و با تمرین 
مربی هــای مجرب و کارآزموده تیم اســتان را بــرای حضور در این 

مسابقات آماده نماییم.

مسابقات تکواندو در ۳ گروه سنی برگزار شد

 روز گذشته مسابقه تکواندو در سه رده سنی شکوفه ها ،خردساالن 
و نونهاالن برگزار گردید

مســابقه تکوانــدو قهرمانی شــکوفه ها، خردســاالن و نونهاالن 
شهرســتان همــدان با حضور 10 باشــگاه از شهرســتان همدان 

گردید برگزار 
در این مسابقات باشگاه های کوثر، کارگران، خانه تکواندو، کانون بسیج، 
برنا، دلشــاد و باشگاه شهید صوفی شرکت داشتند که در پایان نفرات 

برتر معرفی شدند.
نفرات برتر رده سنی شکوفه ها

وزن اول: امیرحسین سهرابی-  وزن پنجم: محمدصدرا خانجانی افشار
نفرات برتر رده سنی خردساالن

وزن اول: محمدمتین نیاز رستمی- وزن دوم: سبحان خلیلی- وزن سوم: 
امیررضا منظمی- وزن چهارم: طاها فضلعلی- وزن پنجم: محمدیاسین 

سلطانی- وزن ششم: مهربد منتظری - وزن هفتم: حسین قراگزلو
نفرات برتر رده سنی نونهاالن

وزن دوم: محمدیاسین عسگری- وزن ســوم: پارسا بامداد راد- وزن 
چهارم: امیرحســین منصوری- وزن ششم: ســپهر صادق بیان - وزن 

دهم: سروش گماری

ملی پوشان تیراندازی در همدان  اردو زدند
 همدان از بیســتم آذر ماه میزبــان اردوی تیم  ملی تیراندازی در 2 

بخش آقایان و بانوان است.
رئیس هیــأت تیراندازی اســتان با اعــالم این خبر گفــت: وجود 
زیرساخت های مناســب تیراندازی در استان همدان باعث شده است 
تا فدراســیون برای میزبانی از مسابقات کشــوری و اردوی تیم های 
ملی نگاه ویژه ای به همدان داشته باشد که با درخواست هیأت استان 
و مســاعدت فدراســیون میزبانی از اردوی تیم ملی بزرگساالن در 2 
بخش آقایان و بانوان به همدان ســپرده شد. اردوی تیم ملی بانوان از 
روز چهارشــنبه 20 آذر ماه در همدان برگزار می شود و تا شنبه ادامه 
خواهد داشت و اردوی تیم ملی آقایان نیز بالفاصله پس از اردوی تیم 

ملی بانوان به میزبانی همدان برگزار می  شود.
ناصر محمودی در رابطه بــا دلیل عدم موفقیت نمایندگان تیراندازی 
همدان در مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو هم گفت: مه لقا 
جامه بزرگ در 2 المپیک متوالی حضور داشته است و امیدوار بودیم 
برای بار سوم هم موفق به کسب سهمیه المپیک شود، اما مصدومیت 
شدید مانع از این امر شد. جامه بزرگ از ناحیه زانو دچار مصدومیت 
شدید شد و 5 ماه از تمرینات دور بود و حتی تا جراحی زانو نیز پیش 
رفت و همین مسئله باعث شــد با آمادگی کامل در مسابقات کسب 

سهمیه حاضر نشود.
وی بــا بیان این که جام بزرگ در کســب مقام ســوم تیمی این 
مســابقات برای تیم ملی بانوان ایران نقــش مهمی ایفا کرد اظهار 
داشــت: مینا قربانی دیگــر نماینده تیراندازی همــدان نیز برای 
نخســتین بار بود که در مسابفات کسب سهمیه حضور داشت و با 
وجود عملکرد خوب وی نیز به دلیل سطح بسیار باالی مسابقات 

از کسب سهمیه باز ماند.
رئیس هیأت تیراندازی استان با اشاره به اقدامات هیأت تیراندازی 
در راستای استعدادیابی هم گفت: پس از تجهیز و راه اندازی سالن 
تیراندازی آمــوزش و پرورش تفاهم نامه ای بــا اداره کل آموزش 
پرورش همدان برای اســتعدادیابی در مدارس به امضا رســاندیم. 
به همین منظور مربیان هیأت در مدارس همدان کالس های آموزشی 
برگزار و اســتعدادها را شناســایی کردند. دوره هــای اختصاصی 
آموزش نوجوانان و جوانان به صورت مســتمر در مدارس همدان 

برگزار می  کنیم.
وی تصریح کرد: با اشــاره به گران بودن ســالح و مشکالت هیأت 
و تیراندازان برای تامین ســالح با ارائه 2 پیشــنهاد به مسئوالن استان 
گفت: پیشنهاد می کنم برای تامین سالح وام هایی با بهره کم در اختیار 
ورزشکاران قرار بگیرد. همچنین به مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
اســتان نیز پیشــنهاد دادیم برای خرید ســالح و قطعات ارز نیمایی 

اختصاص دهد.
محمودی با اشاره به اینکه تیم های آقایان و بانوان استان همدان تاکنون 
در مسابقات لیگ یک نتایج درخوری کسب کردند تاکید کرد: با توجه 
به توسعه زیرساخت ها و نیز برنامه های هیأت در راستای استعدادیابی 

دوران موفقی را برای تیراندازی همدان پیش بینی می کنیم.

با اعالم رسمی AFC سهمیه ایران 2+2 شد
استقالل و شهر خودرو در پلی آف

 کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
2020 را اعالم کرد.

ماه گذشــته چند رسانه عربی مدعی شــدند که سهمیه ایران در لیگ 
قهرمانــان آســیا 2020 تغییری نکرده و 2+2 اســت اما فدراســیون 
کشورمان پیش از این اعالم کرده بود که سهمیه افزایش یافته در فصل 

آینده لیگ قهرمانان آسیا، 1+3 خواهد بود.
روز گذشــته کنفدراسیون آســیا جدول بازی ها در مرحله پلی آف را 
اعالم کرد که استقالل و شهر خودرو را در این مرحله جای دارند تا به 
صورت رسمی سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2020، 2+2 باشد.

این رقابت ها امروز در کوالالمپور مقر AFC قرعه کشی می شود.
سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2020 با اعالم کنفدراسیون فوتبال 
آســیا 2+2 شد.  بدین ترتیب پرسپولیس و سپاهان دو سهمیه مستقیم 
ایران هســتند و در مرحله گروهی حضور دارند. اســتقالل و شــهر 

خودرو نیز کار خود را از مرحله پلی آف آغاز می کنند.
 اســتقالل باید در گام نخست در ورزشــگاه آزادی به مصاف برنده 
جــدال تیم های الفیصلــی اردن و الکویت کویت برود و ســپس در 
صورت پیروزی، به آخرین دور پلی آف می رســد تا مقابل الریان در 

دوحه پیکار کند.
دیگر تیم ایرانی حاضر در این مرحلهٍ، شــهرخودرو باید در اولین گام 
با برنده دیدار چنــای هند با الرفاع بحرین بازی کند. پیروزی در این 

مسابقه، نماینده مشهد را به دور بعدی می فرستد.
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پیشخوان
6 مدال رنگارنگ دستاورد کشتی استان 

از جام تختی

 شیرمردان کشتی استان با کسب 3 مدال نقره و3 مدال برنز در رقابت های 
انتخابی جام بین المللی کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشتند.

مسابقات کشتی آزاد انتخابی جام تختی در سالن شهدای هفت تیر تهران 
آغاز شــد و در نهایت سه کشتی گیر همدانی با درخشش برابر حریفان 
خود فینالیســت شدند. اما در آخرین گام مقابل حریفان تن به شکست 

دادند وبه مدال نقره بسنده کردند.
در وزن 74 کیلوگرم مسعود کمروند دالور کشتی نهاوند با عبور از سد 

رقبای خود حریف مصطفی حســین خانی کشتی گیر کهنه کار تهرانی 
در دیدار فینال شــد. کمر وند در فینال با اینکه آسیب دیده بود توانست 

حریف خود را شکست داده و به مدال طال  دست یابد.
در وزن 7۹ کیلوگــرم عباس یزدانی با به خاک زدن حریفان خود راهی 
دیدار پایانی شد تا در مصافی سرنوشت ساز برابر حمیدرضا زرین پیکر 
از تهرانی قرار بگیرد یزدانی این مســابقه را در عین شایستگی واگذار 
کرد وصاحب نشان نقره شد در وزن 86 کیلوگرم نیز مهدی حاجیلوئیان 
پدیده این وزن توانست با شکست تمامی رقبای خود، حریف مرصاد 
مرغزاری از مازندران شــود. این کشتی گیر شایسته استان نیز در فینال 
حریف کشتی گیر مازنی نشد وسومین مدال نقره استان را بدست آورد.

حمید علی بخشــی و جمال خدابنده لو دیگر آزادکاران مســتعد استان 
بودند که با قرعه بدشانســی حریف هم اســتانی های خود شدند تا از 
فینالیست شدن محروم شوند و در شانس مجدد برای کسب مدال برنز 
به روی تشــک رفتند وبه مدال برنز دست یافتند.دیگر کشتی گیر مدال 
آور استان یوسف کامرانی بود که او نیز گردن آویز مدال برنز شد.دانیال 
شریعتی نیا کشتی گیر ســنگین وزن همدانی نمایش ضعیفی ارائه داد و 
بازهم اسیر اشتباه نابخشودنی خود شد تا در حسرت فینال ۹7 کلیویی ها 
باقی بماند.داریوش ولی زاده در وزن 57 کیلوگرم، جواد غالم تجری در 
61 و  محمدرضا شاه محمدی در 74 کیلوگرم عملکرد امیدوارکننده ای 

داشتند که با شکست مقابل رقبا از گردونه رقابت ها کنار رفتند.

حیدری دیدار سپاهان 
وشهرخودرو را سوت زد

قضــاوت  فوتبــال  فدراســیون   
حســاس ترین بازی لیگ برتر کشــور 
بین تیم های پدیده شــهرخودرو مشهد 
و فــوالد ســپاهان اصفهــان را به داور 
همدانی ســپرد.از ســوی کمیته داوران 
بیژن حیدری روز گذشته بازی حساس 
شهرخودرو مشهد و سپاهان اصفهان را 

در مشهد سوت زد.
بیژن حیدری از داوران بین المللی فوتبال 
کشــور امســال بازی های حساسی را 

قضاوت داشته است.
همچنین دیــروز دیگــر داور باتجربه 
همدان مهدی الونــدی به عنوان کمک 
داور در دیدار فوالد خوزستان و پارس 

جنوبی قضاوت خواهد کرد.

اعزام تیم وودبال همدان 
به قهرمانی کشور

 تیم وودبال بانــوان و آقایان همدان 
برای شــرکت در مســابقات قهرمانی 

کشور عازم کرمان شدند.
112 ورزشــکار از 14 اســتان در این 
مسابقات شرکت می کنند که محمدعلی 
قاسمی به عنوان مربی و سرپرست تیم 

همدان را همراهی خواهد کرد.
اعضای تیــم وودبال بانــوان و آقایان 
همدان پس از انجام تمرینات و برگزاری 
چند مسابقه دوســتانه و در مرحله بعد 
با انجام مســابقه انتخابــی در دو راند 

مشخص شده اند.

باشگاه رخ A صدرنشین 
لیگ شطرنج باشگاه ها

 دور نهم مســابقات لیگ شــطرنج 
باشگاه های استان همدان برگزار شد.

دور نهــم مســابقات لیــگ شــطرنج 
استان همدان، هفته گذشته  باشگاه های 
در محل اردوگاه فجر برگزار شــد و در 
 ،A دیدارهای مهم، تیم های باشگاه رخ
باشگاه شطرنج صفوت، باشگاه شطرنج 
رخ B، هیأت شطرنج مالیر، هدف، نظام 
مهندسی و ماهرخ برابر حریفان خود به 
پیروزی رســیدند و بازی تیم های ذهن 
برتر با پیشکســوتان همدان و رویال با 
باشگاه شــطرنج قائم مقامی به تساوی 
انجامید. در پایان دور نهم مســابقات، 
تیم های باشــگاه رخ A با 16، باشــگاه 
شــطرنج قائم مقامی با 15 و باشــگاه 
شطرنج صفوت با 14 امتیاز در رده های 

اول تا سوم ایستادند.

ورزشکاران درگزین
 ۲ هکتار نهال کاشتند

 ورزشــکاران کمیته طبیعت گردی 
وکوهگردی هیأت همگانی شهرســتان 
درگزیــن در حرکتــی خودجــوش 2 
هکتار نهال کاشــتند. در این برنامه 200 
ورزشــکار طبیعت گرد این شهرستان 

حضور داشتند.
رئیــس هیــأت ورزش هــای همگانی 
درگزین بــا اعالم ایــن مطلب گفت: 
ورزشکاران شــرکت کننده 200 راس 
نهال بادام را در اطراف ســد شنجور از 

توابع این شهرستان کاشتند.
جواد نــوروزی صبور اظهار داشــت: 
هیأت ورزش های همگانی شهرســتان 
درگزین در طول سال عالوه بر برگزاری 
مسابقات و جشنواره های متنوع ورزشی، 
در راســتای فرهنگ ســازی جامعه در 
عرصه های مختلف اقــدام به برگزاری 

برنامه های مختلف می کند.

ــرکت  ــان ش ــاران هکمت ــاس به ــد مقی ــرکت مول ــرات ش ــی تغیی آگه
ــی 10820075698  ــه مل ــت 7821 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ س
ــات  ــورخ 1398/07/17 تصمیم ــره م ــأت مدی ــه هی ــتناد صورتجلس ــه اس ب

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ذی
شــعبه شــرکت در اســتان تهــران بــه آدرس : اســتان تهــران ، 
ــه  منطقــه 14 ، شهرســتان تهــران، بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، محل
ــان  ــم( ،خیاب ــوزی )هفت ــی ف ــن و مصطف ــهیدان حس ــان ش ــک، خیاب ون
اداری  مجتمــع   ،23 پــالک  )نیلــو(،  الهیجانــی  شهیدکترشــمس 
ــد  ــرقی 32 ،ک ــمال ش ــد ش ــم ، واح ــه شش ــک(، طبق ــال ون نیلو)روی
ــی دره  ــین عباس ــای حس ــد وآق ــیس گردی ــتی 1435694360 تاس پس
ــه  ــعبه ب ــر ش ــمت مدی ــه س ــی 0452536154ب ــماره مل ــه ش ــدی ب بی

ــد.  ــن ش ــدود تعیی ــدت نامح م
)689282(

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهــی تغییــرات شــرکت بهیــن کاران الونــد همــدان شــرکت 
ــی  ــه مل ــت 10766 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ب
فــوق  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه   10820105882
العــاده مــورخ 1398/04/2 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : خانــم 
 500/000 دارنــده  ملــی4051868605  شــماره  بــه  پاکــرو  فاطمــه 
ریــال ســهم الشــرکه ، طبــق ســندصلح شــماره 180568مــورخ 
ــدان،  ــماره 15 هم ــمی ش ــناد رس ــه اس ــادره ازدفترخان 1398/4/23 ص
ــم وزیــری  ــم مری ــه خان ــال ازســهم الشــرکه خــودرا ب میــزان50000 ری
ــودرا  ــرکه خ ــهم الش ــال ازس ــزان10000 ری ــی3979321101 و می باکدمل
و  واگذارنمــود   3860396218 باکدملــی  زنگنــه  امیــن  آقــای  بــه 
ــذا  ــش داد. ل ــال کاه ــزان 440/000 ری ــه می ــود را ب ــرکه خ ــهم الش س
ــل  ــرح ذی ــه ش ــرکه ب ــهم الش ــال س ــل وانتق ــس ازنق ــرکاء پ ــامی ش اس
ــهم  ــال س ــده 500/000 ری ــرانجانی دارن ــی ش ــای مرتض ــد: آق ــی باش م
ــرکه  ــهم الش ــال س ــده 440/000 ری ــرو دارن ــه پاک ــم فاطم ــرکه خان الش
ــای  ــرکه آق ــهم الش ــال س ــده 50/000 ری ــری دارن ــم وزی ــم مری خان

ــرکه. )689278( ــهم الش ــال س ــده 10/000ری ــه دارن ــن زنگن امی
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهــی تغییــرات شــرکت روســتایی پیــروز شــرکت تعاونــی بــه شــماره 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع  ثبــت 57 و شناســه ملــی 10820003905 ب
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/07/30 تصمیمــات ذیــل 
اتخــاذ شــد : 1 - آقــای محمــد ســروندی بــه شــماره ملــی 3934161154 
ــی  ــماره مل ــه ش ــدی ب ــور نق ــای منص ــی ، آق ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ب
ــی  ــرای یــک ســال مال ــی البــدل ب ــازرس عل ــوان ب ــه عن 3934250076 ب
انتخــاب گردیدنــد. 2 - اعضــاء هیــأت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت 
ــه زندیــه پــری بــه شــماره  ســه ســال انتخــاب گردیدنــد: آقــای آیــت ال
ملــی 3930180057 و آقــای کاوس نــوروزی به شــماره ملــی 3934256260 
و آقــای هبــت الــه مــرادی بــه شــماره ملــی 3934136461 و آقــای علــی 
ــه  ــروندی ب ــد س ــای محم ــی 3932284038 و آق ــماره مل ــه ش ــتمی ب رس
ــره و آقــای  شــماره ملــی 3934161154 بعنــوان اعضــا اصلــی هیــأت مدی
ــه  ــمت ال ــای حش ــی 3932140311 و آق ــماره مل ــه ش ــدادای ب ــعود خ مس
نیکــو بــه شــماره ملــی 3932541626 بعنــوان اعضــا علــی البــدل هیــأت 
مدیــره 3- ترازنامــه وحســاب ســودوزیان ســال مالــی97 بتصویــب رســید 

)689280(.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری مالیر

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــوع  ــأت اول موض ــه 1398/87/26 هی ــماره 139860326006000995 مورخ ــر رأي ش براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــارض  ــه و بالمع ــات مالکان ــر تصرف ــک مالی ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
متقاضــی مریــم زنگنــه بیغشــی فرزنــد حشــمت اهلل بــه شــماره شناســنامه 3920501055 
صــادره از مالیــر در شــش دانــگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 109/40 مترمربــع 
ــر   ــار مالی ــش چه ــع در بخ ــاد واق ــی دولت آب ــي اراض ــک اصل ــالک ی ــمتي از پ قس

ــت.  ــده اس ــرز گردی ــام مح ــی ره ــمی غالمعل ــک رس ــداری از مال خری
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم نماینــد. بدیهــي اســت در  ــي تقدی ــه مراجــع قضای اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
)م الف 322(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/19

محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد 
و امالک شهرستان مالیر

 گل ها: حسین کاظمی )4+۹0 پنالتی( برای 
همدان و اســماعیل حســین زاده )85( برای 

آستارا
اخطــار: کاظم صالحــی )همدان(، حســین 
آفرین زاده، سجاد مسعودی، فرشاد ایمانپور و 

پژمان ثباتی
اخراج: حسن اشجاری سرمربی آستارا 

داوران: مصطفــی عزیزی، مجتبی قاســمی و 
رسول بابایی 

تیم شهرداری همدان: رسول مقصودی، امیر 
محمد نسایی، فرشاد علیزاده، پیمان حشمتی، 
محسن وفائی، محمد کاظمی، کاظم صالحی 
)ســیدمحمدامین ناصرالدینی 80(، حســین 
کاظمی، علی عســگری )محمد باالوند 86( 
، محمد عباس تبــار و مهدی خلج )محمد 

زارعی 60(
سرمربی: هادی گل محمدی 

تیم شــهرداری آستارا: سجاد مسعودی، احمد 
عزیزی، ســیداحمد صالح  ، فرشاد ایمان پور، 
)اســماعیل حســین زاده 55(، پویا عزیزپور، 
علیرضا ربیع زاده، حســین آفرین زاده، حسین 
رضاپور، )مزدک پوربخــش ۹0(، محمد آزاد 
طلب، پویا گلدوســت)ابراهیم بزرگی 68( و 

پژمان ثباتی
سرمربی: حسین اشجاری 

همدان ورزشگاه شهدای قدس هفته دوازدهم 
لیگ دسته دوم کشور جام آزادگان 

هفته دوازدهم از رقابت های لیگ دســته دوم 
کشــور با انجام 7 بازی در گروه نخست دنبال 
شد و تنها تیم کاسپین قزوین موفق به پیروزی 
شد و مابقی دیدارها به تساوی انجامید تا این 
هفته، هفته تســاوی ها لقب بگیرد. در یکی از 
این دیدارها تیم فوتبال شهرداری همدان میزبان 
همنام خود از بندر آســتارا بود و با بخت بلند 

در وقت های تلف شده از شکست گریخت.
شــاگردان هادی گل محمدی شــروع خوبی 
داشــتند و از همان دقایق نخست سعی کردند 
تا دروازه حریف را تهدید کنند اما تاکتیک غلط 
این تیم مانع از کامیابی آنها شد تیم شهرداری 
آستارا از فیزیک بدنی خوب و قد و قامت باال 
برخوردار بودند و در جنگ های هوایی موفق 
بودند. شــهرداری همدان در مصــاف با این 
حریف ارسال توپ های بلند را در دستور کار 
قــرار داد و به همین دلیل موفق به ایجاد خطر 

جدی روی دروازه حریف نشد.
بازیکنان شهرداری همدان هر گاه به بازی روی 

زمین روی آوردند موفق تر ظاهر شدند اما در 
طول ۹0 دقیقه اکثراً به بازی هوایی و ارســال 

توپ های بلند دل خوش کردند.
نیمه نخست علی رغم برتری نسبی شهرداری 
همــدان بدون گل به پایان رســید با شــروع 
نیمه دوم باز این تیــم همدانی بود که برتری 

محسوسی داشت.
هدایت تیم شهرداری آستارا را حسن اشجاری 
بازیکن ســابق پاس همدان به عهده داشت و 
در مصاف با تیــم همدانی نمایش قابل قبولی 
ارائه داد این تیم چشم به ضد حمالت داشت 
و بارها از این حربه اســتفاده کرد و خطرناک 

ظاهر شد.
تیم میهمان سرانجام در دقایق پایانی برخالف 
جهت بازی به گل برتری رسید اشتباه و تعلل 
مدافعان شهرداری همدان در درون شش قدم 
باعث شد تا اسماعیل حســین زاده اولین گل 

بازی را به نام میهمان ثبت کند.
پس از این گل شاگردان گل محمدی که خود 
را در یک قدمی شکست می دیدند سراپا حمله 
شدند و در محوطه جریمه حریف خیمه زدند 
و سرانجام در یکی از این حمالت و در آخرین 
ثانیه های وقت های تلف شــده در شــلوغی 
محوطه جریمه داور خطای پنالتی تشــخیص 
داد و فرصت مناســبی را در اختیار شهرداری 
همدان قرار داد تا از شکست فرار کنند. حسن 
اشجاری سرمربی شــهرداری آستارا روی این 
تصمیم داور به سختی اعتراض کرد و حتی تیم 
خود را برای دقایقی بیرون کشــید و با کارت 

قرمز داور روبه رو شد.
ســرانجام پس از دقایقی تیــم حریف حاضر 

به ادامه بازی شــد و حســین کاظمی کاپیتان 
شهرداری همدان این ضربه پنالتی را بر خالف 
حرکت دروازه بان درون دروازه آســتارا جای 
داد تا شــهرداری در وقت هــای اضافه از یک 

شکست خانگی فرار کند.
تیم شهرداری همدان با این تساوی 17 امتیازی 

شد و در همان مکان ششم جدول باقی ماند.
 در ســایر دیدارهای این گــروه تیم فوتبال 
اســتقالل مالثانی صدرنشــین مسابقات در 
مصاف با میهمان خــود خیبر خرم آباد بدون 
گل متوقف شــد دیگر مدعی صعود شــهید 
قندی یــزد در اهواز مقابل فــوالد نوین به 
تساوی 2 بر 2 دســت یافت. اترک بجنورد 
در خانه مقابل امید گناوه به تســاوی بدون 
گل رضایــت داد. آواالن کامیاران در فومن 
مقابل شــهرداری این شهر 2 بر 2و مساوی 
کرد، مس نوین کرمان نیز در خانه برابر میالد 
تهران 1 بر 1 متوقف شــد تا هفته مساوی ها 
تکمیل شــود تنها تیم پیروز هفته دوازدهم 
کاسپین قزوین بود که در خانه میهمان خود 
اروند خرمشــهر را در یک بازی پرگل 3 بر 
2 با شکســت بدرقه کرد و از انتهای جدول 

فاصله گرفت.
پس از گذشت 12 هفته استقالل مالثانی با 
24 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی است 
و تیم های شــهید قندی یــزد و فوالد نوین 
اهواز با 21 امتیاز مشــترکا دوم هســتند و 
تیم های خیبر خرم آباد و شــهرداری آستارا 
نیز 20 امتیازی می باشــند. تیم شــهرداری 
همدان نیز با 17 امتیاز در رده ششم جدول 

جای دارد.

A جدول رده بندی لیگ دسته دوم باشگاه های کشور)هفته دوازدهم( گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

824+12732146استقالل مال ثانی 1
921+12551167شهید قندی یزد 2
521+126331914فوالد نوین اهواز 3
720+11551103خیبر خرم آباد 4
220+126242018شهرداری بندر آستارا5
317+114521411شهرداری همدان 6
114-123541213میالد مهر تهران 7
214-123541113اترک بجنورد8
213+12273108مسن نوین کرمان 9
113-1134487اتحاد اوالن کامیاران 10
413-123451216کاسپین قزوین 11
412-12264812امید پرسپولیس گناوه12
610-123181016کارون اروند خرمشهر 13
164-47622-11شهرداری فومن 14

شهرداری همدان یک                                      شهرداری بندر آستارا یک

فرار شهرداری از شکست 
در وقت اضافه
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استخراج بیت کوین با گاز پِرتی از میادین 
نفتی در آمریکا 

 یک شــرکت مســتقر در دنور گاز اضافی تولید شده در میادین 
نفتی را به برق تبدیل کرده و از آن برای استخراج بیت کوین استفاده 
می کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ؛ 8 پایگاه در 
سرتاسر آمریکا ایجاد شده و قرار است 30 تاسیسات دیگر را تا نیمه 

اول سال آینده میالدی راه اندازی کند.
 شرکت »کروسو انرژی سیســتمز«  در حال مهار بخشی از این گاز 
اضافی و تبدیل آن به برق اســت تا این مراکز اطالعاتی ذکر شده را 
راه اندازی کند و با استخراج بیت کوین، از آنها درآمد داشته باشد. این 
شــرکت ســال آینده 70 واحد را نصب می کند که هر کدام ظرفیت 

حدود یک مگاوات برق را دارند. 

وضع عوارض جهانی بر تجارت دیجیتال 
از هفته آینده 

 ضرب االجل 20 ساله جهانی برای وضع عوارض بر تجارت دیجیتال 
هفته آینده پایان می یابد و مردم مجبور هســتند برای دانلود نرم افزار و 
فیلم عوارض بپردازند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، 
طبق گفته مقامات تجاری و اسناد و مدارک موجود ، ضرب االجل 20 
ساله جهانی برای وضع عوارض بر تجارت دیجیتال هفته آینده پایان 
می یابد و مردم مجبور هســتند برای دانلــود نرم افزار و فیلم عوارض 
بپردازند .در حال حاضر فشار برای برداشته شدن این ممنوعیت افزایش 
یافته است چون اکثر کتاب ها و فیلم ها دیجیتالی شده اند بنابراین درآمدها 
کاهش بیشتری یافته اند.  اجرایی کردن چنین عوارضی بسیار سخت 

است. نمی توان به آسانی منبع محصوالت  دیجیتالی را مشخص کرد.

تولید نی از پوست انبه به جای پالستیک

 دانشجویان با استفاده از پوست انبه نوعی نی حافظ محیط زیست 
ابداع کرده اند که در نمایشگاه علم، فناوری و نوآوری دانشگاه های 
مکزیک برنده جایزه نخســت شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از دیلــی میل، ســاالنه بیش از 50 میلیون تن انبه در سراســر جهان 
کشت و پوســت آنها دورریز می شــود.»ایتزل پانایگوا« و » آلوندرا 
مونتســرات«برای حفاظت از محیط زیســت و اجتناب از خسارت 
پالستیک ها به اکوسیســتم این نی را اختراع کرده اند. آنها در نهایت 
توانستند ورقه ای نازک از پوست انبه تولید کنند که به شکل یک لوله 
در می آید. این نمونه مشــابه نی معمولی ولی کمی ضخیم تر است. 
رنگ آن نیز بین زرد و قهوه ای است و جالب آنکه بوی انبه می دهد. 

اما هیچ طعمی از انبه را در نوشیدنی به وجود نمی آورد.

ماشین ظرفشویی که آب کم مصرف می کند

 ماشین ظرفشویی رومیزی مخصوص افرادی ساخته شده که تنها 
زندگی می کنند. این دســتگاه نیازمند شلنگ آب مخصوص نیست 
و بــا افزودن مقداری آب طی چند دقیقــه ظرفها را تمیز می کند. به 
گزارش خبرگزاری مهر، یک ماشین ظرفشویی رومیزی ساخته شده 
که مناسب افرادی اســت که تنها زندگی می کنند. ماشین ظرفشویی 
مذکور Tetra نام گرفته و یک سیستم ماژولی دارد .ماشین ظرفشویی 
مذکور قابلیت شســتن 2تا 10 بشــقاب را دارد. با تغییر ماژول های 
داخل دستگاه می توان آن را برای شستن ظروف مختلف آماده است.
Tetra نیازمند شلنگ آب مخصوص نیست بنابراین در مصرف آب 
صرفه جویی می کند. کافی اســت کاربر آب را داخل دستگاه بریزد و 

طی چند دقیقه بشقاب ها شسته می شوند.

امکان شارژ کوادکوپتر و تامین انرژی 
پاسگاه ها با تجدیدپذیرها

 محققان یکی از شرکت های دانش بنیان "سامانه پایش مراقبتی" را 
بــه بازار معرفی کردند که عالوه بر انجام دیده بانی به جای نیروهای 
ســرباز، امکان تامین انرژی برای پاســگاه ها و همچنین شارژ باتری 
کوادکوپترها را با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر باد و خورشید در 

مناطق مرزی و صعب العبور فراهم می کند. 
دکتر افشین اصلیان، مجری طرح در گفت وگو با ایسنا، "سامانه پایش 
مراقبت" را از دستاوردهای دانش بنیان این شرکت عنوان کرد و گفت: 
دوربین هایی که بر روی ســامانه نصب شده است، دائما در حال کار 
کردن هستند و دیگر نیاز نیست تا سربازها به طور دائم در دکل های 

دیده بانی حضور داشته باشند.

»جوالن«
گوشه ای از تاریخ همدان

 "جوالن" نام کتابی است هم نام قدیمی ترین محله 
همدان که با معرفی و تحلیل بافت باارزش و سنتی 
این منطقه، معماری و ســبک و سیاق ساخت وساز 
و زندگــی مردمــان این محله اثری جــاودان برای 
دوست داران تاریخ و فرهنگ این کهن دیار به یادگار 

گذاشته است.
شــهر همدان از دیرباز در دل خود، چندین محله ی 
مســکونی را جای داده که بسیاری از آنها اینک نیز 

واجد همان خصوصیات اولیه هستند.
بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای دستکم 82 
محله و زیر محله در همدان شناسایی شده اند. در این 
محله ها مراکزی وجود دارد که عرضه کننده خدمات 

روزانه به ساکنان هستند.
جــوالن از قدیمی تریــن محالت همدان اســت؛ 
در کتاب "جوالن" برای شــناخت جوالن ســابقه 
شکل گیری و نظام محله ای آن بررسی و ارتباط آن با 
محالت زیر مجموعه اش از نظر گذشته و همچنین 
تعدادی از خانه های قدیمی این محله از نظر شکل و 

ساختار معماری مطالعه و تحلیل شده است.
 نمای شمال شرقی حمام قدیمی جوالن

ســرگذر، فرامنه، ارمنی ها، گلچهره، گازران، قاشق 
تراشان، سبدبافان، چرچره، بنه بازار، چمن چوپان ها، 
حاجــی، فیل خانه، صابونی هــا، پیرگرگ، ضرابی و 

دباغ ها برخی از محله ها قدیمی این دیار هستند.
اما چرا جــوالن؟ این محله مرکز اصلی ســکونت 
و اســتقرار بافندگان جوالن بوده اســت، بخشی از 
جمعیت روستا نشــین و صحراکار ساکن در محله 
که دسترسی به پشم گوسفندان هم برای آنها ساده تر 
بوده در خارج از زمان فعالیت کشاورزی و به ویژه در 
زمستان های سرد همدان بخشی از فعالیت های خود 

را معطوف به تولید جوالی کرده باشند.
جوالن در اصل "جوالهان" خوانده می شد و بعدها 
به صورت جوالن درآمده است. جوالهان به معنای 
نساجی و بافندگی و برگرفته از کلمه جوال به معنی 
نساج و بافنده است.همانگونه اشاره شد جوالن محله 
ای بوده که بر اساس حرفه ای خاص شکل گرفته بود 
و بافندگان در آن خانه داشتند و حتی محله شالبافان 
در کنار محله ی جوالهان قرار داشته است که هر دو 

از یک صنف هستند.
محه جوالن جزو محالتی اســت که در هسته اولیه 
شهر قرار داشــته و این محله در شمال شرق بافت 
کهن شــهر همدان قرار گرفته و از محالت گسترده 

و دارای قدمتی بیش از سایر محالت شهر است.
محله جوالن و سایر محله ها و سایر حوزه نفوذ آن، 
مثل محله ی شــالبافان و نظربیگ از یک سمت در 
حاشیه شمال شرقی تپه هگمتانه و متصل به آن قرار 
گرفته و از ســویی دیگر مجاور اراضی کشــاورزی 
است و می توان انتظار داشت که محله ی جوالن جزو 
اولین واحدهای مجتمع های زیستی انسانی پیرامون 

تپه ی هگمتانه تا امروز باشد.
 نمای کلی از داخل خانه قدیمی صحرایی 

محله جوالن
در محله های همدان عناصر شــاخصی با هدف رفع 
نیاز اهالی دایر شده بود که نانوایی، قصابی، بقالی و 
لبنیاتی، خیاطی، کلوچه پزی، کفاشی، سبزی فروشی، 
قهوه خانه، مسگری، مکتب خانه، حلبی سازی، محل 
بازی اطفال، لحاف دوزی و ســقاخانه برخی از این 

عناصر هستند.
کتاب "جوالن" بــه همت محمــد ابراهیم زارعی، 
ســعیدعلی تاجر،  محمدرضا عراقچیان، محمد پیله 
ور و خلیل طالع اســالمی از اساتید دانشگاه بوعلی 
سینا تهیه و توسط حوزه هنری همدان تابستان امسال 

با تیراژ یک هزار و 100 نسخه منتشر شد.

با ما مسافر با تجربه شوید 
چگونه سفری ارزان به استانبول 

را تجربه کنیم؟
 اگر برای یک ســفر ارزان به ترکیه تجربه ندارید همه ی نکته هایی 
که باید برای برنامه ریز هوشــمندانه برای ســفر به استانبول بدانید و 
توصیه هایی برای صرفه جویی در هزینه های سفر به استانبول در ادامه 

آمده است.
 بهترین زمان را برای سفر 

خلوت ترین ماه های استانبول، از آذر تا بهمن )دسامبر تا فوریه( است 
که به خاطر شــرایط بارانی و برفی شــهر، گردشگرانی کمتری به آنجا 
ســفر می کنند و به راحتی می توان ارزان تریــن قیمت ها را برای اقامت 

در استانبول پیدا کرد. 
  بلیط هواپیما را ارزان تهیه کنید

برای خرید بلیط هواپیمای استانبول بهتر است از یک موتور جستجوی 
پرواز اســتفاده کنیــد تا ارزان ترین بلیــط را در بهترین زمان ممکن و 

مناسب ترین شرکت هواپیمایی برای شما پیدا کند. 
 هتل به صرفه

اگــر به دنبال صرفه جویی در هزینه های خود هســتید، می توانید چند 
ماه زودتر اقدام به رزرو هتل محل اقامت خود کنید و ترجیحا، محلی 
را انتخاب کنید که از مرکز شــهر و خیابان های شــلوغ و گران قیمت 
آن دورتر باشــد. هتل Aybar واقع در منطقه ی ســلطان احمد، هتل 
Peninsula در فاصلــه ی چندصــد متری با مســجد آبی و هتل 
Apricot ، همگی از هتل های ارزان اســتانبول هســتند که به خاطر 
قیمت پایین و فاصله ی کم با جاهای دیدنی استانبول، گزینه های خوبی 

برای اقامت در این شهر هستند.
راه دیگر برای کاهش هزینه های اقامت در استانبول آن است که به جای 
هتل، هاســتل را برای اقامت انتخاب کنید که هزینه ی آن ها شاید یک 
چهارم یا یک پنجم هتل های مدرن و لوکس چند ســتاره ی اســتانبول 

باشد.
 تاکسی سوار نشوید

برای تردد در ســطح شهر از حمل و نقل عمومی استفاده کنید و برای 
این کار، استانبول کارت تهیه کنید. قیمت کارت حمل و نقل استانبول 
که به استانبول کارت معروف اســت، تقریبا نصف هزینه ی بلیط های 
تک سفره اســت. این کارت، در همه ی کیوسک ها موجود است و در 
ایســتگاه های مترو می توان آن ها را شــارژ کرد و برای سوارشدن در 
اتوبوس، مترو، قطارهای حومه، قایق های فرابر و تراموا کارایی دارند.

به خاطر باال بودن کرایه ها، بهتر اســت از تاکسی استفاده نکنید؛ به جای 
آن دولموش سوار بشوید. دولموش ها در مسیرهای زیادی از استانبول 

تردد می کنند و کرایه ی آن ها بسیار کمتر از تاکسی است.
 همان غذایی را بخورید که محلی ها می خورند

دکه های اغذیه فروشــی و رســتوران  های محلی هــم غذایی با همان 
کیفیت و به مراتب خوشــمزه تر، اما با قیمتی مقرون به صرفه تر، دارند. 
در خیابان های مختلف استانبول و به خصوص در بازارها به کافه هایی 
به نام اســناف )Esnaf( برخواهید خورد کــه عموما محلی ها برای 
صرف ناهار به آنجا ســر می زننــد. محلی ها بهتــر می دانند که کدام 

رستوران، غذاهای محلی را بهتر آماده می کند.
 ارزان خرید کنید

به جــای رفتن بــه مراکــز گران قیمت خریــد، به خیابــان کاراباش 
)Karabas(، مرکــز فــروش آثار هنری، و فرانســیز ایش گچیدی 
)Fransiz Is Gecidi( برویــد تا بتوانید ادویــه، جواهر، صنایع 
دستی، لباس و ســوغاتی هایی ســنتی تهیه کنید. همچنین، می توانید 
بخشــی از خریدهای خود را از بازار بزرگ اســتانبول یا شــنبه بازار 
اســتانبول در ناحیه سیســیلی انجام بدهید. رفتن به خیابان اســتقالل 
استانبول )Istikal Street( در بی اوغلو هم خالی از لطف نخواهد 

بود. 
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مریم مقدم  «

 ویژگی برنامه ریزان سفر در استان های پرمسافر 
اســتفاده از فرصتها در فصل های غیرپیک یا کم 
مسافر اســت. این روزها که همه ایران را پائیز 
درنوردیده اســت و از جمله همدان با کوچه باغ 
های پائیزی یک پارچه زرد و نارنجی شده است 
خبر می رسد نصف جهان جشنواره هنرهای زمینی 
" برگ ها و رنگ هــا " را برگزار می کند. اصفهان 
همان شهری که آمار گردشگران خارجی آن این 
منطقه را به گردشگر پذیرترین استان ایران تبدیل 

کرده است از ظرفیت پائیز هم غافل نمی شود .
گردشــگری فعالیت نســبتا پیچیده ای است که 
چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. 
این امر بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد 
صدمات ناخواسته وغیر منتظره ای شود. شعارهای 
متعددی از تریبون مدیران و برنامه ریزان اســتان 
همدان در عرصه گردشــگری مطرح می شــود 
و با وجود نمایش رقابت بســیار برای توســعه 
گردشــگری در استان اما شــاهد این هستیم که 
مناسبت ها، رویدادها  از  امور گردشگری  متولیان 
و حتی نمایشگاه ها با بی تفاوتی می گذرند و در 
جذب گردشــگر تالشی نمی کنند که نمونه بارز 
آن جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و بیتفاوتی 
برای جذب گردشگر به این بهانه در همدان بود. 

 رویدادها منبع جذب گردشگر
کارشناســان بر این باورند بایــد برنامه ریزی های 
مناسبی در راستای بهره بردن از رویدادها صورت 
بگیرد تا بتوان به اهداف توسعه گردشگری دست 

یافت.
مشهود است که جاذبه های گردشگری یک مقصد، 
تنها به ویژگی های محیط طبیعی یا ابنیه، صنایع دستی 
و نظایر آن خالصه نمی گردد. در واقع رویدادهایی 
که با فصل ها و مناسبت ها در یک مقصد گردشگری 
رخ می دهند خود می توانند به عنوان منبع مهمی برای 

جذب گردشگران تلقی شوند.
 امروزه اهمیت برپایی نمایشگاه ها و جشنواره ها در 
توســعه اقتصاد جهانی روز به روز در حال افزایش 
اســت، به طوری که بر اساس بررسی های انجام شده 
برپایی رویدادها اگر بــا برنامه ریزی برای اقامت و 

جذب گردشــگر باشد هر ساله حداقل 300 میلیارد 
دالر درآمــد بطور مســتقیم عاید اقتصــاد جهانی 
می کننــد. برگــزاری رویدادها به ویژه در ســطوح 
منطقه ای و بین المللی از جنبه های مختلف موجبات 
پویایی اقتصاد بومی را فراهم می ســازد که از جمله 
آن کمک به توسعه و رونق صنعت گردشگری و نیز 

حفظ و ارتقاء سطح اشتغال ملی است.
 شهری در یک قدمی کوچه باغ ها

همدان از جمله شــهرهایی است که نزدیکی باغات 
آن به مرکز شهر و دسترسی آسان به کوهپایه و دامنه 
کوه برای مردم شهر و گردشگران یک مزیت است .

در حالی از روزهای زرد و نارنجی همدان و کوچه 
باغ های رنگارنگ پائیزی شهر به راحتی گذشتیم که 
در خبرها آمده اســت جمعــه 22 آذر اصفهانی ها با 
هدف استفاده از ظرفیت های طبیعت در جهت ایجاد 
نشاط اجتماعی در منطقه ناژوان جشنواره »برگ ها و 
رنگها« را با استفاده از ظرفیت پائیز برگزار می کنند .

برنامه ریــزان این رویــداد اعالم کرده انــد، مردم با 

حضور در این جشــنواره می توانند با اســتفاده از 
برگ های رنگین پاییزی و شــاخه های درختان که 
در منطقه ناژوان بر روی زمین ریخته و جمع آوری 
شده اســت، اثرهای هنری ایجاد کنند و به 10 طرح 

برتر جایزه اعطا می شود.
این طرح ها توســط اســتادان نقاشــی، گرافیک و 
صنایع دســتی دانشــگاه هنر اصفهان مورد داوری 
قرار می گیــرد، منطقه ناژوان، ظرفیت های بســیار 
خوبی برای برگزاری چنین جشنواره هایی در جهت 
جلب مشارکت مردم، ایجاد شور و نشاط بین آنها، 
فرهنگ ســازی و ایجاد اوقات فراغت سالم و مفید 

دارد.
 ناژوان اصفهان و گنجنامه همدان 

گویا در ســالیان اخیر  بســیاری از مردم اصفهان و 
گردشــگران در روزهای مختلف به ویژه تعطیالت 
به ایــن منطقه برای گذرانــدن اوقات فراغت خود 
می آیند، منطقه گردشــگری ناژوان جایی شــبیه به 
گنجنامه همدان اســت همانطور که گنجنامه دارای 

مناظر بکــر طبیعی از جمله آبشــار ، غارآکواریوم؛ 
باغ رستوران ها است و ناژوان نیز دارای باغ پرندگان، 
مــوزه پروانه ها، صدف ها، تله ســیژ، آکواریوم، باغ 
خزنــدگان و قایق رانی خانوادگــی از جمله اماکن 

دیدنی و تفریحی این مجموعه است.
از آنجا که کارشناســان ســفر دریافتند بسیاری 
از آن هــا برنامه مشــخص و هدفمنــدی برای 
اســتفاده از این اوقات ندارند، مسئوالن شهری 
با اجرای چنین جشــنواره هایی،  تصمیم گرفتند 
برنامه های ســرگرم کننده ســالم و جذابی برای 

بگیرند. نظر  در  آنها 
به  برگــزاری چنیــن جشــنواره هایی همچنیــن 
فرهنگ ســازی برای استفاده درســت از طبیعت و 
جلوگیری از تخریب آن تاثیر بســزایی دارد.طرح ها 
و ایده های مختلفی برای بهره گیری از این فرصت ها 
و هنرهای زمینی وجود دارد که امید است با اهتمام 
بیشتر مســئوالن و عالقه مندان شــاهد اجرای آنها 

باشیم.

اصفهانی ها جشنواره »برگ و رنگ« راه انداختند

کوچه باغ های همدان 
در سکوت پاییزی

میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معــاون   
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
همدان از برگزاری جشــنواره ملی »گردشگری 
کودک و خانواده« در دی ماه امسال در همدان 
خبــر داد و گفت: بــا توجه بــه ظرفیت های 
موجود همــدان در زمینه گردشــگری کودک 
به دنبال معرفی شایســته این اســتان به عنوان 

پایلوت شهر کودک هستیم.
علی خاکســار، بــا بیان اینکــه همدان یکی 
۹ اســتان منتخب برای برگزاری رویداد  از 
ملــی در نیمه دوم ســال بوده اســت، بیان 
برند گردشــگری  عنــوان  با  کرد: همــدان 
کودک و خانواده در کشــور شــناخته شده 
تئاتر  جشــنواره های  مانند  رویدادهایــی  و 
و فیلــم کــودک و نوجــوان و نمایشــگاه 
گردشــگری که طی دو ســال اخیر برگزار 

بوده  است. مؤثر  این روند  در  شده، 
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر کودکان 
در انتخاب مقصد گردشــگری خانواده ها نقش 
متنوعی  برنامه های  اظهار کــرد:  دارند،  مؤثری 

بــرای این جشــنواره تنظیــم و بــه معاونت 
گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی ارســال 
شده است و در روزهای آینده جلسه هماهنگی 
با دستگاه های مختلف با حضور رسانه ها انجام 

خواهد شد.
خاکســار تاریخ پیشــنهادی برگزاری جشنواره 
گردشــگری کــودک و خانــواده را 18 تا 23 
دی مــاه عنــوان کــرد و گفت: ایــن تاریخ به 
احتمال زیاد تصویب خواهد شد و برای تمامی 
تعریف  برنامه خاص  روزهای جشــنواره یک 

شده است.
وی در پایان معرفی همــدان به عنوان پایلوت 
شــهر کودک را مســتلزم همکاری دستگاه های 
مرتبط دانســت و بیان کرد: مشارک و همراهی 
ارگان هایــی از جملــه آمــوزش و پــرورش، 
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان، 
و  فرهنــگ  کل  اداره  اســتان،  دانشــگاه های 
ارشــاد اسالمی و شــهرداری همدان در جهت 
هم افزایی، می تواند در دســتیابی همدان به این 

باشد. تأثیرگذار  عنوان 

 تفاهم نامه حج تمتع ســال ۹۹ امضا شد ، این 
تفاهم نامه در پی مذاکــرات بین هیأت جمهوری 
اسالمی ایران به ریاست علی رضا رشیدیان رئیس 
سازمان حج و زیارت و محمد بن صالح بنتن وزیر 

حج و عمره عربستان سعودی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان حج و زیارت 
؛ رئیس ســازمان حج و زیارت در پایان مذاکرات 
گفت : این مذاکرات پس از تبادل نظر و جمع بندی 
کارشناســان دو طــرف و ارائه نقطــه نظرات و 

پیشنهادات و درخواست ها به انجام رسید.
علی رضا رشیدیان تصریح کرد: محور مذاکرات ما 
تاکیــد بر حفظ عزت ، کرامــت ،امنیت و آرامش 

زائران و حجاج ایرانی بود.
وی افــزود : توســعه و تقویــت هماهنگی ها و 
تعامالت دو جانبه به منظور تســهیل امور اجرایی 
و ارائــه خدمــات باکیفیــت و بهتر بــه زائران 
دربخش های مختلف اعم از حمل و نقل، اسکان و 
نیز انجام پشتیبانی های الزم از جمله مباحث مورد 

تاکید در این مذاکرات بود.
وی همچنین ارائه تسهیالت بیشتر از سوی طرف 

برای شرکت های هواپیمایی جمهوری  عربستانی 
اســالمی ایران در نقل و انتقال حجاج را از جمله 

مباحث مورد توجه در این مذاکرات دانست.
وی اظهار کرد : در این راســتا موضوع بهره گیری 
از ظرفیت فرودگاه طائف برای جابه جایی زائران 

ایرانی در موسم حج مورد تاکید قرار گرفت.
رشــیدیان با اشاره به مشــکالتی که برای زائران 
ایرانی طی ســنوات گذشــته در زمینه اسکان در 
شــهر مدینه وجود داشــت، افزود : بدین منظور 
بــه وزیر حج و عمره عربســتان اعالم کردیم که 
سرمایه گذاران ایرانی آمادگی مشارکت درساخت 

هتل های مناسب در مدینه را دارند.
وی تصریــح کرد: بر این اســاس مقرر شــد این 
موضوع توسط مبادی ذی أربط بررسی و پاسخ آن 

به سرعت اعالم شود.
رشــیدیان افزود: همچنین در این جلسه موضوع 
پیگیری حقوق شهدای منا طرح شد و از وزیر حج 
و عمره عربستان خواسته شد موضوع تسریع شود 
و وی نیز اعالم کرد، موضوع همچنان در دســت 

پیگیری است .

جشنواره »گردشگری کودک و خانواده« 
در همدان برگزار می شود

تفاهم نامه حج تمتع 
سال ۹۹ امضا شد
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