
فوريـــه  2019   25 جمادي الثانـــي 1440   مـــاه 1397  19  اســـفند   6 دوشـــنبه  
ســـال شـــانزدهم  شـــماره 3421  12 صفحـــه روزنامـــه + نيازمنديهـــا  1000 تومـــان 

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

C M

دي
حم

يرم
ي ش

طف
مص

س:
عك

/
دي

حم
يرم

ي ش
طف
مص

س:
عك

/

خبر

4

ران
خبراي

2

گ
رهن

ف

8

اليحه 
جامع انتخابات 
به مجلس
 رفت

حال موسيقى 
سنتى 
خوب است
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آيت ا... محمدى 
نماد مقاومت در برابر 

مقدس مآبى

كانال خبرى                
 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM همراهتان هستيم
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

عمـومي  يـده  ا مـز گهـي  آ

مبلغ پايه  به ازاي هر نوع كاربري مساحت (مترمربع)نشاني شهرستان استان 
متر (ريال) (نقدي)

مبلغ سپرده 
(ريال)

شرايط پرداخت 
غيرنقدي اعيان عرصه

مالير خيابان شهدا مالير همدان 
قبل از ميدان امير 
كبير نبش كوچه 
ظهير فراهاني 

طبقه اول واحد 2

30 ٪ نقد الباقي 13/900/00066/000/000مسكوني 94/88مشاع 
در اقساط حداكثر 

12 ماهه با ٪15 
كارمزد 

بيمه سينا در نظر دارد امالك مازاد خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومي به صورت نقد و يا نقد و 
اقساط به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند از طريق مراجعه به آدرس اينترنتي http://sinainsurance.com با مراجعه حضوري به 
آدرس فوق ضمن دريافت فرم شرايط شركت در مزايده با هماهنگي قبلي با شماره تلفن 32251810-32251811-

081 اقدام به بازديد ملك و دريافت اطالعات تكميلي نمايند.
نحوه و شرايط شركت در مزايده 

1- تكميل، امضاء و ارسال فرم شركت در مزايده 
2- توديع سپرده شركت در مزايده با قيد ملك مورد تقاضا 

3- ارسال و يا تحويل فيش واريزي سپرده شركت در مزايده و پيشنهاد قيمت طبق فرم شرايط مزايده در پاكت هاي 
جداگانه حداكثر تا تاريخ 1397/12/18 به آدرس مالير، خيابان شهدا، نرسيده به سه راه اميركبير، نبش كوچه ظهير 

فراهاني طبقه اول واحد 2 بيمه سينا ارسال نمايند.
4- پيشنهادات واصله در تاريخ 1397/12/22 در جلسه كميسيون مزايده بازگشايي خواهد شد.

5- اولويت با متقاضياني است كه پيشنهاد تسويه نقدي ارائه نمايند.

وقتي پيوست هاي فرهنگي پياده راه فراموش مي شود 

تعطيلي خيابان بوعلي دراعتراض به بساط فروشان

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0903515735109035157351 ارسال  نماييد.

شت
ددا

مشتري مداري يا
كليد اعتمادسازيست

 ايــن روزها كه مردم ســخت ترين دوران 
اقتصادي حاكم بر كشــورمان را مي گذرانند 
و ســيل ويرانگر گراني ها بر تمام ساختارهاي 

اجتماعي آسيب وارد مي سازد...

2

پارسيان مورد عتاب و خطاب ستاد تسهيل قرار گرفت

3 اخطار
 براي يك بانك

■ رئيس سازمان صمت: بانك پارسيان قانون را دور زده است
■ سرپرست معاونت اقتصادي استانداري: ضامن نبايد ممنوع الخروج شود

■ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي: نگذاريد از مراجع قانوني پيگيري كنند

معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان :

بودجه فرهنگي 
مبارزه با مواد مخدركم است

■ همدان در خشونت رتبه دار نيست
 بودجــه فرهنگــي مبــارزه بــا مــواد مخــدر چنــان 
كــم اســت كــه فقــط مي تــوان آن را صــرف مــاده 16 
ــرد. ــي خانواده هايشــان ك ــادان و گاه ــوزش معت و آم

معــاون پيشــگيري از وقــوع جــرم دادگســتري همــدان 
بــا بيــان ايــن مطلــب در نشســتي بــا اصحــاب رســانه 

اســتان گفــت...

سرپرست مديريت پسماند شهرداري همدان اعالم كرد 

توليد روزانه 420 تن زباله خانگي در شهر همدان 
■ احيا و پاكسازي 20 هكتار از اراضي سايت دفن زباله
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

استان همدان؛ پيشتاز در عرصه فناورى اطالعات و 
مهندسى پزشكى

 استان همدان يكى از پيشــتازان در عرصه فناورى اطالعات و مهندسى پزشكى در 
كشور است.

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان در آئين گراميداشــت روز مهندس و تجليل از 
مهندسان برتر استان همدان، با اشاره به جامعيت علم مهندسى نسبت به ساير علوم اظهار 
كرد: همه حوزه هاى زيستى به ويژه علوم پزشكى مديون علم مهندسى بوده و تمام امور 

در جامعه پزشكى امروز در گرو پيشرفت در حوزه مهندسى است.
به گزارش ايســنا، منطقه همدان، حبيب ا... موسوى بهار در ادامه خاطرنشان كرد: هرچه 

اطالعات بشــر افزايش يابد، ايمان به خداوند متعال افزايــش يافته به گونه اى كه بايد 
بدانيم انسان با 300 گرم مغز توانسته اختراعات بزرگى را به ارمغان بياورد و بشريت را 

در تسخير خود قرار دهد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان بستر پيشرفت تمام علوم را در مهندسى دانست و 
گفت: امروز كمك علوم مهندسى در كنار جامعه پزشكى توانسته اميد به زندگى در بين 
افراد را از 55 سال به 77 سال افزايش دهد و جراحى هاى پيشرفته در حال حاظر مديون 

مهندسى هاى دقيق است.
وى همچنين تصريح كرد: اكنون به جايى رســيده ايم كه بايد بدانيم علم پزشــكى علم 
مصرف است و روش كار بشر و نرم افزارهاى گوناگون تحولى بنيادين در نظام پزشكى 

ايجاد كرده است.

موسوى بهار افزود: واحد فناورى اطالعات در علوم پزشكى يكى از بزرگترين واحدهاى 
پيشرفته در كل استان بوده و مهندسان در اين واحد درياى ژرفى از ديتاها در كليه امور 

پزشكى دارند.
ــاهد  ــين ش ــال پيش ــدازه 20 س ــه ان ــته ب ــال گذش ــه در 4 س ــان اينك ــا بي وى ب
پيشــرفت علــوم در همــه حــوزه هــا بــه ويــژه در علــم پزشــكى بــوده ايــم، گفــت: 
بخــش قابــل توجهــى از اطالعــات در اختيــار قــرار گرفتــه تــا بدانيــم در پــروژه 
هــاى ســنگين و اختراعــات قابــل اجــرا در پزشــكى چــه ميــزان از نيــاز مــردم را 

برطــرف مــى كنــد.
در پايان مراســم نيز از مديران بخش هاى فناورى اطالعات، تجهيزات پزشــكى، منابع 

فيزيكى و طرح هاى عمرانى و تأسيسات دانشگاه تجليل به عمل آمد.

مشتري مداري كليد اعتمادسازيست
مهدي ناصرنژاد»

 اين روزها كه مردم سخت ترين دوران اقتصادي حاكم بر كشورمان 
را مي گذرانند و سيل ويرانگر گراني ها بر تمام ساختارهاي اجتماعي 
آســيب وارد مي سازد، يك باور عيني نزد كارشناسان و صاحب نظران 
مربوطــه وجــود دارد و مي گويند، مردم در اين شــرايط بيشــتر از 
بداخالقي ها و بدفروشــي ها در حوزه كســب و كار و بازار خسته و 
وامانده انــد و همين رويه غلط كه به يك فرهنگ زشــت در جامعه 
تبديل شده است اعتماد عمومي نسبت به فعاالن عرصه هاي توليدي و 

توزيع را سست مي سازد. 
يكي از دوســتان صاحب نظــر در حوزه اقتصــادي در اين باره مثال 
ساده اي دارد و مي گويد، اين روزها بسياري فروشگاه هاي زنجيره اي 
و هايپرماركت هــا كه روز به روز هم بيشــتر و فراگيرتر مي شــوند، 
توانســته اند نظر مردم را جلب كنند و گام هاي روبه جلويي بردارند و 
دليلش هم اين است كه اينگونه فروشگاه ها به كاركنان و فروشندگان 
خود شــديداً توصيه مي كنند با مشتريان خود خوش برخورد و خوش 

رفتار باشند و به درستي پاسخگو باشند! 
بديهي اســت هر مشتري با ســليقه و توان مالي متفاوت وارد يك 
فروشــگاه مي شــود و به دنبال كاالي دلخواه و مــورد نظر خود 
مي باشد و اين وظيفه حرفه اي و اخالقي فروشنده است كه مشتري 
خود را درســت راهنمايي كند و آدرس درســت بــه او بدهد و 
احتماالً اگر معاملــه اي و خريدي هم صورت نگرفت، بي جهت از 
مشــتري و ارباب رجوع نرنجد و حتي اگر كاالي مورد نظر مشتري 
را هم ندارد و نمي تواند به شــرايط دلخواه مشــتري جنسي را در 
اختيار وي بگذارد، عذرخواهــي كند و با لبخند و خلق خوش او 

را بدرقه سازد.
مســلماً در چنين صحنه هايي و اگر مشتري دســت خالي هم از هر 
فروشــگاهي خارج شود، يك رضايت ناگفته در ذهن او باقي مي ماند 
كه احتمال دارد دوباره به همان فروشگاه مراجعه كند و با تيپ خاطر 

به خريد بپردازد.
متأسفانه چنين اخالق فروشندگي و خلق خوش نزد اغلب فروشنده ها 
و مغازه داران ما وجود ندارد و اين يك ضعف عمومي و كلي اســت 

كه جامعه  را رنج مي دهد.
يكي ديگر از همشهريان همداني برايم تعريف مي كرد، با گوش خودم 
شنيدم، مسافري به يك مغازه  مراجعه كرده و كااليي براي خريد خود 
در نظر داشــت و مغــازه دار مربوطه با كمال بي شــرمي و وقاحت و 
كلماتي زشت به فروشنده خود سفارش مي كرد كه اين بابا غريبه است 

و تا مي تواني او را بچرخان!!!
آيا واقعاً يك راهزن هم با قرباني نگون بخت خود چنين رفتاري بروز 

مي دهد كه به اصطالح كاسب و دست فروش نفر دومي باشد؟!
همشــهري ديگرمان مي گفت به يك قنادي مثًال لوكس در محدوده 
خيابان پذيرايي و چهارراه فرهنگ مراجعه كردم و 10 بار ســفارش 
كردم كه................ عزيز يك كيلو بيشــتر شــيريني الزم ندارم و او 
ابتدا حدود يك و نيم كيلو شــيريني درون جعبه يك كيلويي برايم 
تلمبــار كرد و من اعتراض كردم و ســرانجام هم پس از تأكيد بنده 
و دو ســه بار تجديد نظر .......... فروشــنده حدود يك كيلو و 200

گرم شــيريني(200 گرم اضافي) به من تحميل كــرد كه البته رفتار 
طعنه آميز فروشــنده را هم همراه داشــت كه اي بابا چقدر گدابازي 

داري و اذيت مي كني!
اي كاش كس ديگري هم آنجا بو و به اين ........ فروشنده ناشي و كم 
حوصله مي گفت شما داريد مشتري را اذيت مي كنيد چون مشتري به 
محض ورود چند بار تأكيد كرد كه جعبه من يك كيلو بيشــتر نباشد، 
گويا از قبل اخالق و شيوه مشــتري مداري امثال شما را تجربه كرده 

است!
چنين رويه خودخواهانه و يك طرفه از جانب فروشندگان محترم 
در اغلب كســب و كار از جمله فرهنــگ غلط و رايج در جامعه 
ماســت كه مردم را آزار مي دهد و بديهي اســت خســارت هاي 
ســنگيني بر اقتصاد و منابع و سرمايه هاي ملي ما وارد مي سازد و 
دليلش هم خريد و البته تحميل خريد اضافي و مصرف نشــدن و 
فاسد شدن مواد غذايي و ســرريز شدن آن در سطل هاي زباله و 

ديگر هيچ و هيچ خواهد بود!

آيت ا... محمدى نماد مقاومت 
در برابر مقدس مآبى

 1- آيــت ا... محمدى از روزى كه در ســنگر نمايندگى ولى فقيه 
در اســتان قرار گرفته تا امروز ، دائــم در حال مبارزه با مقدس نماها 
و مقدس مآبى ها بوده اســت و در اين راه بســيار هم هزينه داده و 

تخريب شده است.
از تالش اين افراد بــراى ايجاد نهادى در برابر دفتر نماينده ولى فقيه 
و انجام موازى كارى تا رواج شــايعات گوناگــون از روابط آيت ا... 
با سياســيون تا زندگى خصوصى وى، همواره در اين اســتان ديده و 

مشاهده شده است.
زمانى گروهى براى اقامه نماز جمعه ها به يكى ار شــهرهاى نزديك 
همدان مى رفتند و زمانى گروهى تالش داشــتند تا آن روحانى را به 
همــدان آورند تا ديگر زحمت رفت و آمد را متحمل نشــوند اما در 
اين ســالها آيت ا... محمدى با حركت اخالقــى و تاكيد بر اخالق ، 

همواره ايستاد 
2- آخريــن دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى جايى بود كه اوج 
تخريب عليه آيت ا... را به خوبى نمايان كرد. تخريبى كه به اندازه اى 
شــديد بود كه حتى دوســتداران آيت ا... را هم در راى به وى دچار 

ترديد مى كرد.
اما در اين شــرايط، آيت ا... ايســتاد و پا عقب نكشــيد تا باز هم به 
مخالفان در اقليت اما سرســخت خود اين پيام را بدهد كه وقتى نيت 

الهى باشد، آمادگى گذشتن از آبرو هم هست.
3- پس از اعالم نتايج انتخابات خبرگان، طرفداران آيت ا... از اين همه 
تخريــب و اقدامات و تبليغ نامنصفانه عليه آيت ا... دل چركين بودند 
امــا باز اين آيت ا... بــود كه با طرح موضوع عمل به تكليف، به همه 
آنها درس داد كه براى پيشــبرد انقالب همواره بايد تكليف را در نظر 

گرفت و به خود فكر نكرد.
4- از فــرداى انتخابات مخربين آيت ا... گويا به هدف خود رســيده 
بودند و تخريب را وارد فاز جديدى كه آن هم شــايعه ســازى براى 
استعفاى آيت ا... از نمايندگى ولى فقيه در استان بود،كردند اما هر بار 
كه اين شايعه مطرح مى شد با ابراز نگرانى گسترده مردم و مسووالن 
استان ، شايعه رد و آيت ا... محمدى با قوت به كار خود ادامه مى داد.

5- آيت ا... محمدى با رفتار عملى خود در استان امروز به عنوان نماد 
عقالنيت و عرفان و مقاومت در برابر مقدس مآبان،  شناخته مى شود 
و حضور وى در هر محفلى حكايت از سارى و جارى بودن معنويت 
و اخالق، به عنوان دو عنصر گم شده عصر حاضر، در آن محفل دارد.

آيت ا...، امروز چهره شــناخته شده از روحانيت دغدغه مند ايرانى و 
نمونه اى كامل از ارتباط مردم با علما و زندگى روحانيت با مردم است 
چه آنكه توانســته است به خوبى سياستهاى رهبر معظم انقالب را در 
استان اجرا و دفتر نمايندگى ولى فقيه را به محلى براى مراجعه همگان 

و آخرين اميدگاه مردم كند.
6- آيت ا... در عرصه سياســى نيــز چنان رفتار كرده كه همگان او را 
به انصاف مى شناســند و به خوبى توانسته محوريت واليت فقيه در 
جامعه امروز ايــران را با ايجاد وحدت بر محور نماينده ولى فقيه در 

استان نمايان و تبيين كند.
امروز هيچ حركتى براى پاسخ به خواست مردم نيست كه آيت ا... در 
آن نقش محورى نداشته باشد. در همين دهه فجر گذشته اين استاندار 
و مقامات استان بودند كه با دعوت آيت ا... براى اولين بار در حاشيه 
شــهر و در كوى جنت حاضر شده و به ديدار مردم هميشه در صحنه 
مناطق حاشيه رفتند تا قدردان ايستادگى و حمايت آنها از نظام باشند.

7- تبيين نقش آيت ا... در يادداشــت و تحليلى كوتاه ميسر نيست و 
نمى توان خدمات گوناگون علمى، اخالقى، حوزوى، مذهبى، دينى، 
عرفانى و در يك كالم همه جانبه وى به مردم استان و استان را مطرح 
كرد اما همگان مى دانند كه اگر تالش آيت ا... نبود، شايد امروز نامى 
از بوعلى سينا در همدان به نيكى برده نمى شد و شايد گردشگرى به 
جاى آنكه اولويت توســعه استان باشد، اقدامى خالف دين و اخالق، 

آنچنان كه زمانى بود، محسوب مى شد.
آيت ا... بسيار بر همدان و همدانى حق دارد و همدان مديون وسعت 
ديــد و تالش وى براى مقابله با مقــدس مآبى، مقدس نمايى و تنگ 

نظرى است .
8- آيت ا... را ارج مى نهيم زيرا اگر امروز بزرگان را ارج نگذاريم فردا 
هيچ بزرگى امنيت نخواهد داشت و قطعا شهر از بزرگان خالى خواهد 
شــد و بزرگان ما زينت شهرهاى ديگر خواهند شد آنچنان كه تجربه 

تاريخى اين موضوع را اثبات كرده است.
پس نگرانى خود را از طرح مجدد بحث اســتعفا ، بركنارى يا هر نام 
ديگــرى مانند جوانگرايى كه بخواهد رابطه مردم اســتان با آيت ا... 
محمدى به عنوان نماينده ولى فقيه در اســتان را قطع كند، اعالم مى 
كنيم و از محضر همه بزرگان و تصميم سازان تقاضا داريم، بگذاريد 
قــدر بزرگان خود را بدانيم و تا آنجا كه نظام طبيعت اجازه مى دهد 
از وجود پر بركت آنها بهره مند شــويم كه احياى اين رابطه و پيوند 
بين روحانيت اصيل و مردم در شــرايط فعلى كشــور،كار ساده اى 

نخواهد بود.

1- معاون اســتاندار بومى انتخاب شده است. گفته مى شود تكليف 
ديگرمعاونت اســتاندارى همدان كه با سرپرســتى اداره مى شــود 
مشــخص شده است. گويا معاون توسعه استاندارى از مديران سابق 

استان است.
گفتنى است با اجراى قانون بازنشستگان  قياسى از اوائل زمستان اين 

معاونت را واگذاركرده بود .
2-رايزنى هاى انتخاباتى براى اتاق بازرگانى شــدت گرفته اســت. 
گفته مى شــود براى انتخابــات اتاق بازرگانى منتقــدان و حاميان 

اعضاى اتاق فعلى ائتالف خودرا تشكيل داده اند.
گويا شب گذشته گروه حاميان اتاق نشست ويژه داشته اند.

گفتنى است انتخابات اتاق بازرگانى استان همزمان باكشور اواخراين 
هفته برگزارخواهدشد.

3- ميوه شب عيد استان تامين شده است. گفته ميشود ميوه بازارشب 
عيد روزهاى پايان سال توزيع مى شود.گفتنى است هرساله اين ميوه 

هاازطريق مراكز مشخص به قيمت دولتى توزيع مى شود.
گويــا گرانــى بازارميوه برخــى نگرانيهارادرتامين ميوه شــب عيد 

ايجادكرده است.

 به مناســبت روز مهندس اولين نشست 
مهندســين شــهردارى به همت شهردارى 
همدان و با حضور برخى مسئوالن در تاالر 

فجر برگزار شد.
اين مراســم با تالوتى چنــد از آيات كالم 

ا... مجيد، و اجراى سرود ملى آغاز شد.
شهردار همدان در اين نشست گفت: عملكرد 
شــهردارى ها به دليل  تالش هاى مجموعه 
مهندســين در حوزه هاى مختلف است. به 
گزارش همدان پيام، عباس صوفى افزود: اگر 
همــه با هم در حوزه هاى مختلف همكارى 
داشته باشيم شاهد شــهر زيبا و شايسته در 

همدان هستيم .
صوفى گفت: اقدامات خوبى در سال گذشته 
صورت گرفت و شــهر تبديل بــه كارگاه 
عمرانى شد هر چند امسال سخت ترين سال 

هاى پس از انقالب است و افزايش ناگهانى 
قيمت در حوزه هاى مختلف را شاهد هستيم.

وى ادامه داد: اگر چه اين مسائل و مشكالت 
اقتصادى در كارهاى اجرايى تاثير گذار است 
اما مديران شــهرى و اعضاى شــوراى شهر 
تالش كرده اند تاثيرات مســائل و مشكالت 

را در كارهاى اجرايى كاهش دهند.
صوفى افزود: امسال 200 پروژه عمرانى را به 
انجام رسانده ايم كه حدود 51 پروژه امانى در 

دست اجرا و اتمام است.
وى گفت: ســال آينده ســال پر كارى است 
حدود 400 پروژه با مبلغ 805 ميليارد تومان 
توسط شوراى اسالمى شهر به تصويب رسيد 
و قرار است به صورت نظام متوازن در حوزه 
هاى مختلف در تمام نقاط شــهر ديده شود.
صوفى بيان كرد: اقدامات شهردارى در رشد 

اقتصــادى در حوزه هاى مختلف تاثير گذار 
اســت و اولين اقدام در سال آينده آسفالت 
پليمرى مى باشد كه قرار است در سطح شهر 
ريخته شود.وى خاطر نشــان كرد:در حوزه 
مباحث ادارى نيز مذاكراتى با وزارت كشور 
داشــتيم و با موافقت وزيركشــور قرار شد 
پرسنلى كه به صورت شركتى در شهردارى 
هســتند با آزمون داخلى به پرسنل قراردارى 
تبديل شوند.در ادامه نشست رئيس كميسيون 
ســرمايه گذارى و گردشگرى  شوراى شهر 
همدان گفت: مهندسين حوزه شهردارى هر 
روز به كيفيت كار خود بيانديشــند و قبل از 
اينكه كميت كار خود را گزارش دهند كيفيت 

كار خود رادر نظر بگيرند.
حسين قره باغى افزود:سياستگذارى شوراى 
شــهر بر اين اســت كه اهميت پروژه هاى  

عمرانى را در اولويت قــرار دهد و به دليل 
اهميت اين موضــوع در تدوين و تصويب 
بودجه 98، 60 درصد به پروژه هاى عمرانى 
و 40 درصد به پروژه هاى جارى اختصاص 

يافته است.
وى ادامه داد:در كميســيون اقتصاد و سرمايه 
گذارى و گردشگرى در زيرساخت ها بحث 
فنى و مهندســى اهميت زيادى دارد و بايد 
زيرســاخت ها را به صورت مطلوب و در 

زمان مناسب انجام دهيم.
قــره باغى در پايان خاطر نشــان كرد: پارك 
اكباتــان و پــارك 101 هكتــارى واليــت 
كه قرار اســت به عنوان مهــم ترين منطقه 
گردشگرى معرفى شــود نيازمند آن هستيم 
كه زيرســاخت ها را در بحث فنى و عمرانى 

آماده كنيم.

شهردار همدان :

 اقدامات شهردارى در رشد اقتصادى تاثير گذار است

 ماليــر - خبرنگار همــدان پيام: فوالد 
جعفرى با وقفه اى 8 ساله به چرخه توليد 

شهرستان مالير باز مى گردد.
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرستان 
ماليــر در بازديد از چهار واحد توليدى به 

بررسى مشكالت آن ها پرداخت.
بــاب ا...فتحــى در بازديــد از دو واحد 
فرآورى كشمش شهرســتان ضمن بازديد 
از مراحل توليد و بســته بنــدى مى گويد: 
خوشــبختانه اين دو واحد مشكل خاصى 
را از نظر فرآورى توليد ندارند و ســاالنه 
حدود 6000 هزار تن كشمش را فرآورى 
مى كنند و به كشورهاى روسيه،اوكراين و 

ديگر كشورهاى اروپايى صادر مى كنند.
وى در ادامه به مشــكالت اين واحدها نيز 
اشاره مى كند و مى گويد : برگشت سرمايه 
و ثبت در ســامانه نيما توليد كنندگان را  با 
مشكالتى روبرو كرده است كه تدابيرى را 

هم براى اين مشكالت انديشيده ايم.
فتحى در ادامه و در بازديد از فوالد جعفرى 
مى گويد:خوشبختانه اين واحد توليدى فوالد 
هم با پيگيرى هاى صورت گرفته و با ظرفيت 
اشــتغال زايى 70 نفر پس از وقفه 8 ساله به 

زودى به چرخه توليد باز مى گردد. 
وى در ادامــه خاطر نشــان مــى كند: اين 
واحــد توليــدى در ســال 89 و بــه دليل 
برخــى مشــكالت از جملــه سررســيد 

تســهيالت ،واردات بــى رويه به مشــكل 
برخورده بود. به واسطه اقداماتى كه از يك 
ماه پيش انجام شده است به چرخه توليد باز 
مى گــردد. وى درادامه مى افزايد:اين واحد 
توليــدى با ظرفيت توليــد روزانه 150 تن 
فوالدو اشتغال زايى 70 نفر در هفته آينده به 

چرخه توليد شهرستان باز مى گردد.
فتحى هــم چنين در بازديــد از مجموعه 
مالير  شهرســتان  كروكوديــل  پــرورش 

مى گويد: مجموعه تفريحى و توريســتى و 
پرورش كروكوديل بــا ظرفيت حدود 60
سر براى اولين بار است كه در مالير و در 
كشور انجام مى شود.و براى اين مجموعه 
چشــم انداز 15 ســاله در نظر گرفته شده 

است .
وى در ادامــه اظهار مى كند: اين مجموعه 
مــى توانــد كمــك خوبــى را در جذب 
گردشگر به شهرســتان مالير انجام دهد و 

ظرفيت بســيار خوبى را درزمينه اشــتغال 
شهرستان فراهم كند.

وى درادامه تصريح مى كند:هدف عمده در 
توليدى بررسى  واحدهدى  بحث سركشى 
مشــكالت بود كه بخشــى از آن در بحث 
ســرمايه در گردش بودو هم چنين مشكل 
توليدكنندگان در بحث صادرات و برگشت 
سرمايه شــان بود . كه سعى مى كنيم همه 

اين مشكالت را برطرف نماييم

 معاون خدمات شهرى شهردارى همدان 
با تأكيد بر اينكه بوســتان ها و فضاى سبز 
امروزه يكــى از اركان تأثير گذار توســعه 
پايدار شهريســت، از توزيع 8000 نهال در 

بين شهروندان خبرداد.
وحيد على ضمير افزود: براى توسعه پايدار 
شــهر بايد به مقوله حفظ محيط زيست و 
گســترش فضاى سبز متناســب با افزايش 
جمعيت و گسترش شهر توجه ويژه اى شود 

تا فضاى سبز پايدار داشته باشيم.
وى ادامه داد: فضاى سبز، با كاركرد آشكار 
بيولوژيكى خود، نقش عمــده اى بر روى 
ســالم سازى شــهروندان دارد و افزايش و 
توســعه پوشــش گياهى درختان موجب 
كاهش ميزان آلودگى ناشى از گرد و خاك ، 
تثبيت خاك،تقويت سفره هاى زيرزمينى و 
جلوگيرى از بروز خسارات ناشى از سيالبها 

و هدر رفتن آبهاى سطحى مى شود.
وى در گفــت و گو با ايســنا، با بيان اينكه 
15 تا 22 اســفند ماه به عنــوان هفته منابع 
طبيعــى نامگذارى شــده اســت، تصريح 
كرد: به مناســبت هفته منابع طبيعى و روز 
درختكارى، شهردارى فضا و زمينه را براى 
مشاركت و همكارى شهروندان در توسعه 
فضاى سبز ايجاد كرده است كه امسال نيز با 

توزيع 8000 نهال بين شهروندان محترم در 
صدد است تا مشاركت شهروندان را در اين 

امر مهم افزايش دهد.
وى با اشــاره به پويش نهال به جاى سبزه 
در راستاى مشاركت عمومى و حضور سبز 
شــهروندان، افزود: از 2 تا 9 اسفند ماه بذر 
درخــت افرا و كود كمپوســت به صورت 
رايگان درمحل پارك مردم- مركز تحقيقات 
آموزش و مشاوره فضاى سبز بين مدارس، 
مســاجد و عموم شــهروندان با همكارى 
شوراى هماهنگى سمن هاى محيط زيست 
و منابع طبيعى استان همدان توزيع مى شود 
تا به جاى ســبزه عيد ، نهال هاى كوچكى 
در سفره هفت سين سال 98 داشته باشيم و 
در 2 ارديبهشت سال 98 كه روز زمين پاك 

است، آنها را بكاريم.
على ضمير درخصــوص برنامه  هاى هفته 
درختكارى، بيان كرد: شهروندان براى ثبت 
نام بايد از 10 تا 14 اســفند از طريق سايت 
سازمان ســيما، منظر و فضاى سبز شهرى 
ثبت نام  و نهال خود را با ارائه كد ثبت نام 
از 15 تا 20 اسفند ماه به صورت رايگان در 

پارك مردم تحويل بگيرند.
وى ادامه دادند: روز چهارشــنبه15 اسفند 
ماه كاشــت نهال توســط كودكان در پارك 

ترافيــك، روز پنج شــنبه 16 اســفند ماه 
كارنــاوال دوچرخه ســواران در پياده راه 
بوعلى و راه انــدازى پويش حفظ درختان 

برگزار مى شود.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان با 
اشاره به روز 22 اسفند كه روز بزرگداشت 
شــهداء مى باشــد، افزودند: روز شــنبه 
18 اســفند ماه طى مراســمى بــا حضور 
خانواده معزز شــهدا، ســمن ها و دانش 
آموزان مدارس در ســالن ابن سينا ضمن 
تروريستى  حادثه  شــهداى  گراميداشــت 
زاهدان و شــهداى گرانقدركه مظهر عزت 
و شجاعت كشورند نهال غرس مى شود . 
همچنين روز يك شنبه 19 اسفند ماه پويش 
كاشــت درخت در پارك جنگلى اكباتان با 
همكارى فعاالن محيط زيست، گروه هاى 
مردم نهاد، دانش آمــوزان و ... راه اندازى 

مى شود.
وى بــه پويــش مردمى با شــعار "درختى 
بنشــانيم به نشــانه مهر پدر" در هفته منابع 
طبيعى اشاره كرد و گفت: هدف از انتخاب 
اين شــعار عالوه بر اهميت خاص درخت 
و درخــت كارى براى حفــظ بقا و تضمين 
ســالمت جامعــه، توجه ويژه بــه والدت 

حضرت على (ع) و روز پدر است.

فوالد جعفرى 
به چرخه توليد باز مى گردد

معاون خدمات شهرى شهردارى همدان خبر داد

توزيع 8000 اصله نهال در همدان

درگيرى همراهان بيمارى در نهاوند 
به زندگى جوان27ساله پايان داد

 رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاوند گفــت: در درگيرى بين 
افــرادى از اهالى يكى از  روســتاهاى نهاوند يــك نفر مجروح و به 
بيمارســتان عليمراديان نهاوند انتقال و بســترى مى شود  وظهر روز 
گذشــته تعدادى از بســتگان فرد مصدوم براى عيــادت از بيمار در 

بيمارستان اقدام مى كنند.
مومنعلــى دارابى گفت؛با ورود افراد به داخــل اتاق فرد مصدوم،  بين 
همراهان بيمار مشاجره  رخ مى دهد و يكى از طرفين او  را به اورژانس 
مى كشــاند تا اينكه متاســفانه درگيرى باال مى گيرد و در اين بين يك 
جوان 27 ساله ساعت 13 و 40 دقيقه ديروز يكشنبه پنجم اسفندماه در 

بيمارستان عليمراديان نهاوند به قتل مى رسد.

1500 اتاق و كالس در 
همدان براى پذيرش 
فرهنگيان در نوروز 
98 آماده مى شود

 هــزار و 500 اتــاق در قالب 166
فضاى آموزشى و فرهنگى براى اسكان 
فرهنگيــان در تعطيالت نوروزى آماده 

مى شود.
معاون توســعه مديريت و پشــتيبانى 
آموزش و پرورش استان همدان گفت: 
ســتاد اســكان فرهنگيان از 3 اسفند 
فعاليت خود را آغــاز كرده و پذيرش 
فرهنگيان به طور اينترنتى در حال انجام 

است.
محمد بداغى در گفت وگو با تســنيم 
اظهارداشت: متقاضيان مى توانند تا 24
اسفند نســبت به رزرو مكان موردنظر 
اقدام كننــد و پذيرش حضورى هم از 

25 اسفند انجام مى شود.
بداغــى بيان كــرد: 166 فضــا در 19

ناحيه و شهرســتان استان براى اسكان 
فرهنگيان پيش بينى شده كه شامل هزار 
و 465 اتاق مى شود و در هر شبانه روز 
به طور متوســط امكان پذيرش 7 هزار 
و 625 نفر وجود دارد.معاون توســعه 
مديريت و پشتيبانى اداره كل آموزش و 
پرورش همدان گفت: اين اتاق ها در سه 
نوع ويژه، نوع الف و نوع ب دسته بندى 

شده و نوع ج هم حذف شده است.
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سگ كشى خودسرانه يك دهيار
 معاون فرماندار اســدآباد از افزايش 50 درصدى هر ســاله بــار مراجعات اورژانس 

بيمارستان قائم (عج)اسدآباد در ايام نوروز خبر داد.
يزدان آزرمى در جلسه ســالمت و امنيت غذايى شهرستان اسدآباد، با اعالم اين مطلب 
افزود: با توجه به افزايش بار مراجعات به اورژانس اين بيمارستان در ايام تعطيالت نوروز 

وجود پزشك آنكال در اورژانس در نظر گرفته شده است.
وى با اشاره به ايام تعطيالت نوروزى و آغاز سفرهاى نوروزى اظهار كرد: در شهرستان 
اسدآباد 3 پايگاه امداد جاده اى در گردنه، در پايگاه آجين و پيرملو استقرار دارد كه در اين 

ايام پايگاه امداد جاده اى سه راهى وندر آباد نيز فعال خواهد شد.

آزرمى همچنين تصريح كرد: در شــهر آجين مركز بهداشــتى و درمانى شهر و در شهر 
اســدآباد در ايام نوروز مركز شــماره 2 به صورت شبانه روزى براى مراجعه شهروندان 
فعال خواهد بود كه در راستاى خدمات دهى هر چه بهتر دندانپزشكى نيز در مركز شماره 
2 حضور خواهد داشت.به گزارش ايسنا، وى در ادامه بر بهداشت محل اسكان مسافران 
نوروزى، بهداشت سطح روستاها، بهداشت نانوايى ها، مراكز بهداشتى و درمانى، مساجد، 
تنظيف و شستشــوى باكس هاى زباله، بهداشت سرويس هاى بهداشتى درون شهرى و 
برون شــهرى تأكيد كرد و گفت: خوشبختانه مشكل دفن زباله هاى عفونى كلينك ها و 
مطب هاى خصوصى ســطح شــهر با انعقادقرارداد الزم با يكى از شركت ها در راستاى 
امحاء زباله هاى عفونى مرتفع شــد و ديگر در راســتاى اين امر مشــكلى در شهرستان 

وجود ندارد.معاون فرماندار اسدآباد اضافه كرد: زباله هاى عفونى بيمارستان قائم و مراكز 
بهداشتى و درمانى دانشكده نيز در حال حاضر توسط دستگاه زباله سوز بيمارستان قائم 
بى خطر مى شــوند.آزرمى در ادامه در پاسخ به يكى از خبرنگاران در رابطه با اتالف 37
قالده ســگ ولگرد در يكى از روستاهاى اين شهرستان بدون اجازه و هرگونه مجوز از 
دادگسترى توسط دهيار روســتا اعالم كرد: دهيار اين روستا بايد پاسخگوى خودسرانه 

اتالف و كشتار سگ هاى ولگرد اين روستا باشد.
معاون فرماندار اسدآباد گفت: دهيار شخصيت حقوقى مستقل بوده كه در زمينه اين اقدام 
بايد پاسخگو باشد كه چرا اين كار را انجام داده است و در حال پيگيرى موضوع هستيم 

و اميدواريم بر اساس مصوبات و موازين و قوانين نسبت به اين كار اقدام كرده باشد.

خبـر

مساعدت 320 ميليون ريالى به بيماران 
سخت درمان در استان 

 مســئول مشــاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان از مساعدت 320 ميليون ريالى مجمع خيرين سالمت 

همدان به بيماران سخت درمان خبر داد.
حميد شــاكرى صفت از برگزارى يكصد و پنجاه و ششــمين جلسه 
شوراى مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان خبر داد و اظهار كرد: 

در اين جلسه پرونده 7 بيمار بررسى شد.
وى با اشــاره به اينكه در اين جلســه پرونده 2 بيمار مبتال به سرطان 
را بررســى كرديم، گفت: پرونده 5 بيمار نيز جزو ســاير بيماران مورد 
بررســى قرار گرفت.به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان، مســئول امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان با اشاره 
به مساعدت بالعوض 140 ميليون ريالى مجمع خيرين سالمت همدان 
به بيماران افزود: 50 ميليون ريال از ســاير مراكز براى بيماران تخفيف 
گرفته و 130 ميليون ريال نيز تصويب به پرداخت وام قرض الحسنه به 
اين بيماران شــد. وى با بيان اينكه در اين جلسه تصويب شد 2 بيمار 
زيرپوشش طرح طعم مهربانى باشند، خاطرنشان كرد: در مجموع 320

ميليون ريال به بيماران سخت درمان مساعدت شد.

24 نفر در رابطه با حفارى غيرمجاز 
در همدان دستگير شدند 

 فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى استان همدان گفت: در يك 
ماه گذشته 24 نفر در رابطه با حفارى غيرمجاز و اشياء تاريخى در استان 
دستگير شدند. حاجى عزيزى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در يك 
ماه گذشته 24 نفر در رابطه با حفارى غيرمجاز و اشياء تاريخى در استان 
دستگير شدند.وى افزود: عوامل يگان حفاظت در شهرستان هاى همدان، 
نهاوند و بهار در پيگيرى اخبار واصله مبنى بر حفارى غيرمجاز پس از 
رصد اطالعاتى و اطمينان از صحت خبر، طى عمليات هاى جداگانه به 

همراه عوامل نيروى انتظامى به محل هاى گزارش شده اعزام شدند.
به گزارش تســنيم عزيزى گفت: عوامل يگان حفاظت پس از اعزام به 
محل هاى گزارش شــده موفق به دســتگيرى 13 نفر و كشف و ضبط 
آالت و ادوات حفــارى از قبيل بيل و كلنگ، پيكور برقى، دژبر، موتور 

برق، كابل برق شدند.
فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى استان همدان بيان كرد: همچنين 
در شهرستان رزن نيز در يك عمليات مشترگ يگان حفاظت و نيروى 
انتظامى تعداد 11 نفر در حال انتقال يك قطعه ســنگ قديمى دستگير 
شدند. عزيزى عنوان كرد: متهمان دستگير شده جهت برخورد قانونى به 

مراجع قضايى تحويل داده شدند.

شهردارى مالير برگزار مى كند
مسابقه بزرگ" نقاشى شهر سبز"
 به مناسبت هفته درختكارى

 به همت ســازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهردارى مالير و به 
مناســبت هفته درختكارى، مسابقه بزرگ نقاشى با موضوع "حفظ و 
نگهدارى از درختان و فضاى سبز شهر مالير" برگزار مى شود. شهردار 
مالير گفت: اين مسابقه در راستاى اهداف فرهنگى سازمان و با هدف 
رشد و پرورش خالقيت هاى كودكان و آشنايى آنها با اهميت فضاى 
سبز شهرى ويژه كودكان با رده سنى كمتر از10 سال برگزار و به آثار 

برتر جوايزى اهدا مى شود.
حسين بابائى در گفت و گو با ايسنا، در اين رابطه افزود: عالقه  مندان به 
شركت در اين مسابقه مى توانند آثار خود را با ذكر نام و نام خانوادگى، 
نام مدرسه و شماره تماس تا تاريخ دهم اسفند 97 به دبيرخانه سازمان 
به آدرس ميدان استقالل، طبقه دوم ترمينال برون شهرى، سازمان سيما، 

منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى مالير ارسال كنند. 
 آمادگى شهردارى مالير براى استقبال از بهار 

بابائى در ادامه با بيان اينكه شهردارى مالير با آمادگى و توان كافى به 
اســتقبال از نوروز و فصل بهار مى رود، گفت: سال گذشته در طرح 

استقبال از بهار اقدامات اثربخشى انجام شد. 
شــهردار مالير با بيان اينكه در نوروز شهردارى با آمادگى همه جانبه 
ســازمان ها و واحد هاى زير مجموعه خود شهر را براى استقبال از 
بهار آماده كرده است، اظهاركرد: پاكسازى و شستشوى معابر، اصالح 
و رنگ آميزى جداول، تنظيف خيابان ها، آماده سازى عالئم ترافيكى 
و آماده سازى و تجهيز ماشين آالت موتورى در اولويت كارى ما قرار 
دارد.  بابائى تصريح كرد: ترميم آســفالت معابر و خيابان هاى شهر با 
اولويت معابر اصلى در دستور كار قرار گرفته و هم اكنون نيز پس از 
اتمام عمليات عمرانى و كنده كارى در برخى نقاط شــهر توسط اداره 
آب و فاضالب شهرى عمليات بيس ريزى توسط واحد عمران انجام 

گرفته است. 
وى از نصب بنرها و المان هاى نوروزى و ســفرهاى هفت سين در 
برخى نقاط شــهر به ويژه ميادين ورودى شهر خبر داد و گفت: آب 
نماهاى پارك ها و ميادين مالير تا پايان سال بايد ترميم و فعال شوند 
و نقاشى هاى ديوارى و رنگ آميزى نيز توسط سازمان سيما، منظر و 

فضاى سبز شهرى انجام مى شود. 
بابائى از آمادگى كامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
براى برگزارى مراســم چهارشنبه ســورى خبرداد و گفت: بايد ازهم 
اكنون نقاط حادثه خيز و مشــكل دار شهر شناسايى و نسبت به جمع 
آورى شــاخه هاى درختان، الستيك هاى مستعمل رها شده در نقاط 
مختلف شــهر و ساير موادى كه قابليت اشــتعال دارند اقدام شود تا 

شاهد رخ دادن حوادث ناگواردر شب چهارشنبه آخر سال نباشيم. 
وى خاطرنشان كرد: كنترل و رفع انواع سد معبر بويژه در معابر پرتردد 
در ايام پايانى ســال، هدايت دستفروشان و بساط گستران به نقاط از 
پيش تعيين شــده و جمع آورى نخاله هاى رها شده در حاشيه هاى 

شهر كه جلوه نامطلوبى را ايجاد مى كند، انجام مى پذيرد. 
شهردار مالير خواســتار اهتمام ويژه دست اندركاران ستاد استقبال 
از نوروز و فصل بهار در شــهردارى مالير شــد و گفت: بطور كلى 
هدف از انجام اين طرح تغيير شــكل ظاهر شــهر مالير به وضعى 
مناسب براى آغاز ســال نو و ورود ميهمانان نوروزى و گردشگران 

به مالير است. 

كارت دانشجويي هستى تركاشوند فرزند رسول به شماره 
ملي 3920365747  رشته علوم سياسى دانشگاه بوعلى 

سينا به شماره دانشجويي 89322283003  مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

آگهـى مزايـده 
ــگاه  ــرورى پ ــت و دامپ ــت و صنع ــركت كش ش
ــدودا 15 راس  ــداد ح ــر دارد تع ــدان در نظ هم
گوســاله نــر كشــتارى را از طريــق مزايــده 
ــان مــى  ــذا متقاضي عمومــى بفــروش رســاند، ل
ــخ  ــده از تاري ــركت در مزاي ــت ش ــد جه توانن
چــاپ آگهــى بــه مــدت يــك هفتــه بــه محــل 
ــان  ــتاى آورزم ــر روس ــع در مالي ــده واق مزاي
ــگاه  ــرورى پ ــت و دامپ ــت و صنع ــركت كش ش

ــد.  ــه نماين ــدان مراجع هم
اطالعات بيشتر آدرس اينترنتى:

www.proteinhamedan.pegah.ir 

مهندسى صنعت نفت 
در مسير توسعه و پيشرفت كشور

تبريك و تهنيت

امين روستائي، مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقـه همـدان

پنجم اسفندماه زادروز دانشمند بزرگ ايراني  
 خواجه نصيرالدين طوسي، مهـندس برجسته تاريخ 

علم و ادب اين كهن سرزمين عالم پرور، روز ملي مهنـدس 
نام گذاري شده است. 

شايستگي و  توانمندي مهندسان ايراني به خصوص در صنعت 
عظيم نفت بركسي پوشيده نيست. از دريافت مقادير ميليوني 
كنترل هاي  اعمال  نفت،  انبارهاي  به  انتقال  خطوط  از  فرآورده 
كمي و كيفي مكرر و دقيق برروي فرآورده ها در مراحل دريافت 
گردش  و  سوخت  تزريق  پمپ هاي  چرخش  تا  مجدد  انتقال  و 
چرخ هاي ناوگان حمل و نقل و تداوم تپش قلب صنايع گوناگون، 
همه و همه نشان از پويايي و تالش اين قشر تـــاثيرگــذار 

دارد.
در تازه ترين افتخارآفريني مهندسان اين مرز و بوم؛ افتتاح و راه اندازي سه فاز از پااليشگاه 
عظيم ستاره خليج فارس و آستانه افتتاح فاز چهارم آن است كه نشاني ديـــگر بر تارك ايـــن 

صنــــعت عظيم خواهد درخشيد.
بي گمان اين رويداد وچشم انداز اميدبخش، نويد ثبات امنيت انرژي، از مـيان برداشتن دستاويز 
باشگاه  به  كشور  ورود  تا  بنزين  واردات  به  وابستگـــي  قطع  و  دشمنان  خارجي  فشارهاي 
براي  افتخاربزرگيست  مي دهدكه  گازوئيل)را  و  (بنزين  استراتژيك  سوخت هاي  صادركنندگان 

مهندسان جوان و جسور مام وطن.
اميدواريم در گذار ملت قهرمان ايران ازتحريم ها و تنگناهاي برهه حـــساس كنوني، مهندسان 
توانمند ايراني بتوانند نقش و رسالت بي بديل خــود را در حفــظ تماميت كشور و نظام مقدس 

اسالمي به نحو شايسته ايفاء كنند.
روز مهندس، روز تجليل از استعداد، توان و اراده ايران و ايراني، روز پاسداشت خالقيت، ابتكار، 
نوآوري و ابداع در عرصه انديشه و عمل و روز گراميداشت پيشگامان پيشرفت و سازندگي كشور 
را به تمام فرهيختگان، فن آوران و صنعت مردان و زنان شاغل درشركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران و منطقه همدان تهنيت عرض كرده و از درگاه ايزد يكتا توفيقات روز افزون براي اين 

سرمايه هاي انساني ارزشمند را مسئلت دارم.

 مجيد بيــات - خبرنگار همــدان پيام: 
سرپرســت ســازمان مديريــت پســماند 
شــهرداري همدان بــا بيان اينكــه روزانه 
ميانگين 420 تن زباله خانگي توليد مي شود 
گفت: سرانه اين آمار 720 گرم به ازاي هر 

نفر مي باشد.
حسين سيبي افزود: در حال حاضر پسماند 
شــهرهاي همدان، مريانج، رزن، جورقان، 
مهاجــران، صالح آباد، قروه و روســتاهاي 
اطراف به اين ســايت منتقل مي شود و در 
ادامه توســط سازمان مديريت پسماند دفن 

مي گردد.
وي بــا بيــان اينكه محوريــت همدان در 
قســمت شــمالى اســتان به عنوان محل 
دفن پســماند، وظيفه خطيرى را به دوش 
شهرداري گذاشته خاطرنشان كرد: سازمان 
مديريت پسماند شــهرداري همدان جهت 
بهســازي و استفاده مناســب از اين سايت 
مناســب  سيســتم  ايجاد  نظير،  طرح هايي 
دفع شــيرابه، حصاركشي كل سايت، تأمين 
ماشــين آالت مناســب جهت فعاليت هاي 
عمراني محل، ايجاد ســلول دفن بهداشتي 
مناسب در محل ، تجهيز آزمايشگاه سايت 
و استحصال گاز و انرژي را در دستور كار 

خود قرار داده است.
وي در ادامــه با بيان اينكــه 50 درصد از 
مجموع زمين هايي كه در اختيار داريم آلوده 
اســت گفت: اين موضوع از داليل مختلفي 
نشــأت گرفته كه بي برنامگي در دوران قبل 

يك از اين موارد است.
ســيبى انجام پروژه هاي مهم در طول يك 
سال گذشته در قالب بهره گيري از مشاوران 
مجرب دانشگاه علم و صنعت تهران را نقاط 
عطف سازمان پسماند برشمرد و ادامه داد: 
طراحي حوضچه جمع آوري اصول شيرآبه 
و طراحي ســند فيل دفع بهداشتي زباله كه 
در نوع خود در بين شــهرداري هاي كشور 
بي نظير هســتند از مهمتريــن پروژه محيط 
زيستي استان به شــمار مي روند و بالغ بر 

17 ميليارد تومان براي مجموعه شهرداري 
همدان هزينه در بر خواهد داشت .

سرپرســت ســازمان مديريــت پســماند 
شهرداري همدان پاكســازي 20 هكتار از 
جمع آوري و دفن زباله با هزينه اي بالغ بر 
3 ميليارد تومان را از مهمترين اقدامات اين 
سازمان برشمرد و خاطرنشان كرد: در ادامه 
اين طرح، بزرگترين ســايت درختكارى را 

در اين مجموعه احداث خواهيم كرد.
وي با بيــان اينكه براي دسترســي بهتر به 
اين سايت اقداماتي از قبيل جدول گذاري، 
زيرسازي شــكل گرفته است ابراز داشت: 
مراحل تنهايي پوشــش آسفالت و ساخت 
لوله نگهداري ماشــين آالت در حال انجام 

است.
ســيبى در ادامه به انجام ديواركشي سايت 
در طول يك ســال اخير اشــاره و تصريح 
كرد: اين طرح يكي از ملزومات محل دفع 
زباله اســت كه به منظور جلوگيري از تردد 
حيوانات و افراد زباله دزد انجام خواهد شد. 
وي در ادامه گفت: در استانداري قول هاي 
مســاعدي براي تسريع در انجام پروژه هاي 
عمرانــي و خط هاي پردازش ســايت دفع 
زبالــه داده اند كــه از اين محــل تنها 120
ميليــون تومان به منظور جذب مشــاور به 

سازمان پرداخت شده اســت و اميدواريم 
در اين ادامه اين مســير كمك هاي بيشتري 

انجام شود.
وي با اشاره به اينكه اطالع رساني اقدامات 
انجام شده در اين سازمان از اهميت ويژه اي 
برخوردار اســت بيان كرد: اين ســايت در 
كنار پروژه هاي نظير پياده راه بوعلي و امام 
در نوع خود بي نظير اســت و اميدواريم به 
شكلى عمل شود كه آثار توريستي، فرهنگي 
و اجتماعي اين مجموعه به بهترين شكل به 

عموم مردم منتقل شود.
سيبى با بيان اينكه روز 15 اسفند طرح ويژه 
و گســترده با محوريت سازمان پسماند به 
مناسب روز درختكاري پيش بيني شده است 
خاطرنشــان كرد: در اين راستا برنامه هاي 
متنوع در قالب اصول آموزشــي، تشويق و 

فرهنگي گنجانده شده است. 
مديريتي  ســازمان  سرپرست 
پسماند شــهرداري همدان با 
تأكيــد بر اينكه جنس بســتر 
زباله  دفع  و  جمع آوري  محل 
از خاك رس است اظهار كرد: 
اين نوع جنــس خاك باعث 
جلوگيــري از شــيرآبه ها به 
است  شده  زيرزمين  آب هاي 

و اين سازمان با بهره گيري از اساتيد مجرب 
دانشــگاه بوعلي برنامه هــاي ويژه اي براي 
استفاده از اين شــيرآبه ها در جهت آبياري 
درختان موجود در آن محل خواهد داشت.

وي در ادامه با اشاره به اينكه كليه اقدامات 
اين سازمان آميخته با سر فصل هاي عملي و 
فرهنگي است افزود: در طول سال گذشته 
بالــغ بــر 500 ميليون قرارداد مشــاوره اي 
داشته ايم و در اين چارچوب طراحي سايت 
جامع مديريت پسماند با توجه به مطالعات 
علمي و گياه شناسي عملياتي شده است كه 
اين مقوله باعث ايجــاد چارچوب اجرايي 
ثابت خواهد شــد و تغييــر مديران و افراد 

تأثيري در روند نخواهد داشت.
ســيبى برنامه هاي آموزشي شهروندان را از 
اقدامات بارز اين ســازمان دانست و گفت: 
به گزارش جشن روز پاك و اهداي جوايز 
به دانش آموزان، اجراي پويش همه دانائيم 
نه  به كيسه هاي پالستيكي، برگزاري مراسم 
روز بدون پالســتيك با حضــور هنرمندان 
ملي، انجام آموزش هاي شــهروندي چهره 
به چهره برگزاري جشن شاد، آغاز آموزش 
شهروندي در شهرك مدرس، برگزاري 30
جنگ شادي در مدارس شهر را از مصاديق 

اين طرح دانست.
وي با ابراز اينكه در حال حاضر 12 ايستگاه 
بازيافت در ســطح شــهر همدان مســتقر 
مي باشد افزود: طبق برنامه ريزي شهروندان 
مواد قابل بازيافت خود را با اقالمي شوينده، 
كيسه زباله، كيسه فريزر، لوازم تحرير، نمك 

تعويض مي نمايند.

سرپرست مديريت پسماند شهرداري همدان اعالم كرد 

توليد روزانه 420 تن زباله خانگي 
در شهر همدان 

■ احيا و پاكسازي 20 هكتار از اراضي سايت دفن زباله

 فرماندار بهار گفت: در 40 ســال 
گذشــته اقدامات چشــمگيرى براى 
ايجاد رفاه حــال مناطق محروم اين 
شهرســتان انجام شــده به طورى كه 
همه روســتاييان از نعمت برق و 72
درصد آن ها از آب آشــاميدنى سالم 

برخوردارند. 
احسان قنبرى در گفت وگو با تسنيم 
انقالب  پيــروزى  داشــت:  اظهــار 
شــكوهمند اســالمى، نعمت هــا و 
بــراى  را  بســيارى  دســتاوردهاى 
شهرســتان بهار به همراه داشــته و 
روستاهاى شهرســتان از نعمت آب، 

برق و گاز برخوردار شده اند.
وى بيان كرد: پيش از پيروزى انقالب 
اســالمى، عمليات گازرسانى به اين 
منطقه انجام نشــده بود، اما اكنون 4

شهر و 67 روستاى اين شهرستان از 
نعمت گاز برخوردارند.

قنبرى گفت: در حوزه آب و فاضالب 
شهرى هم در ابتداى پيروزى انقالب 
39,5 درصد شهرستان بهار به شبكه 
متصل بودند، امــا اكنون صد درصد 
جمعيت شــهرى از آب آشــاميدنى 

سالم بهره مند هستند.
فرماندار بهار مطــرح كرد: در بخش 
آب و فاضالب روستايى هم تا سال 
57 هيــچ حركتى انجام نشــده بود، 
اما با تشــكيل جهاد ســازندگى، كار 
آب رسانى به مناطق محروم آغاز شد 
و با اقدامات انجام شده در سال هاى 
گذشــته 72,42 درصــد جمعيــت 

روستايى شهرستان بهار از آب شرب 
افزود:  شده اند.قنبرى  برخوردار  سالم 
با اشــاره به وجــود 47 هزار و 364

مشــترك در حوزه برق هم گفت: در 
ســال 57 اين رقم تنها 3 هزار و 47

مورد بوده و 31 روســتا برق داشتند، 
اما اكنون همه روســتاهاى شهرستان 

برق دارند.
وى اعــالم كرد: در حوزه تلفن ثابت 
هم پيش از انقالب هيچ شماره اى به 
شهرستان واگذار نشده بود، اما اكنون 
39 هزار و 694 شماره تلفن ثابت در 
بهار وجود دارد و با پيشرفت فناورى 
121 هزار و 878 خط تلفن همراه هم 

به متقاضيان واگذار شده است.
قنبرى گفت: در بخش راه سازى هم 
82 بزرگــراه، 35 راه اصلــى و 180
شهرستان  در  روســتايى  آسفالته  راه 
بهار وجود داشــته و بــراى تقويت 
كشــاورزى هم اقدامات خوبى انجام 

شده است.
وى بيان كرد: اجراى شــبكه آبيارى 

تحــت فشــار در 19 هــزار هكتار 
كانال   120 ساخت  كشاورزى،  زمين 
آب رسانى كشــاورزى در روستاه و 
ســاخت 67 مورد صنايــع تبديلى و 
ســردخانه با ظرفيت بيــش از 600
هزار تن از مهم ترين اقدامات انجام 
شــده در اين زمينه به شمار مى رود.
محصوالت  توليد  كرد:  مطرح  قنبرى 
كشاورزى، باغى و دام و طيور هم از 
150 هزار تن ســال 57 به 650 هزار 
تن در سال 97 افزايش يافته و اجراى 
كشــت هاى مكانيزه با بــه كارگيرى 
تجهيزات نوين هم از 450 هكتار به 

50 هزار هكتار رسيده است.
فرمانــدار بهار افزود: بهــار باوجود 
فاصله بســيار از مركز استان تا پيش 
از ســال 57 از داشــتن بيمارســتان 
دولتــى محــروم بود، امــا ابتدا يك 
واحد 32 تختخوابى راه اندازى شــده 
و در دهه فجر امســال هم بيمارستان 
85 تختخوابــى آيــت ا... بهارى به 

بهره بردارى رسيد.

افزايش 500 هزار تنى توليد محصوالت 
كشاورزى و دامى شهرستان بهار 
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ايران و جهان

اليحه جامع انتخابات به مجلس رفت
 اليحه جامع انتخابات براى طى تشريفات قانونى به مجلس شوراى 

اسالمى ارسال شد.
به گزارش  ايسنا ، اليحه جامع انتخابات كه به پيشنهاد وزارت كشور 
در جلسه 3 بهمن 1397 هيأت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب 
رســيده، براى طى تشريفات قانونى به مجلس شوراى اسالمى ارسال 

شده است.
گفتنى اســت، وزارت كشور در اجراى اصول مربوط به انتخابات در 
قانون اساسى جمهورى  اســالمى ايران و سياست هاى كلى انتخابات 
و به  منظور ســامان بخشــيدن به قوانين و مقررات پراكنده در عرصه 
انتخابات و اصالح و تجميع آنهــا و حذف تفاوت هاى غيرضرورى 
در فرآيندهــاى برگــزارى انتخابات، تأمين عدالــت در حق انتخاب 
شهروندان، تضمين هرچه  بيشتر ســالمت انتخابات، شفاف ساختن 
وظايف اجرايى و نظارتى، ســاماندهى روند برگــزارى انتخابات و 
جلوگيرى از اتالف وقت و تضييع امكانات كشور و نظام  مند ساختن 
تبليغات انتخابات و شــيوه ورود داوطلبان بــه عرصه انتخابات،  اين 
اليحه را ارائه داده كه موضوع در كميســيون سياسى و دفاعى هيأت 

دولت بررسى و در هيأت وزيران تصويب شد.

: CFT در پاسخ به سوالى درباره رسيدگى به پالرمو و
ظريف : دوستان در مجمع بدانند تصميم 

آنها چه آثارى دارد
وزير امور خارجه در پاسخ به سوالى درباره سرنوشت لوايح پالرمو 
و CFT در مجمع گفت: دوســتان هر تصميمــى بگيرند ما تبعيت 

مى كنيم اما خوب بدانند كه تصميم آنها چه آثارى دارد.
به گزارش ايرنا،«محمد جواد ظريف» در حاشــيه همايش چندجانبه 
گرايى در سياســت خارجى ايران ظرفيت هــا و راهبردها در جمع 
خبرنگاران درباره تمديد مهلت ايران از ســوى گروه ويژه اقدام مالى 
(FATA) گفت: دوستان واقعيات را نگاه كنند و تصميم بگيرند. هر 
تصميمى هم بگيرند ما تبعيــت مى كنيم، اما خوب بدانند كه تصميم 

آنها چه آثارى دارد.
وزير امور خارجه اظهار داشــت: دوســتان ما نگاه كنند و بر اساس 
واقعيات تصميم بگيرند، تا حاال مى گفتند كه «اتفاقى نمى افتد، اتفاقى 

نمى افتد» حاال دارند مى بينند.
ظريف خاطرنشان كرد: دو سال است از فرصتى كه توافق كرده بوديم، 
گذشــته است. ما به حرف آنها و آنكه چه گفتند، كارى نداريم، بلكه 

بحث مان درباره به ارتباطات كشور خودمان است.
لوايح پالرمو و CFT در نوبت رسيدگى در مجمع تشخيص مصلحت 

نظام است.

كنوانسيون هاى CFT و پالرمو تكميل كننده 
پازل تحريم دشمن هستند

 تصويب لوايح پالرمو و CFT در واقع قدرت بخشيدن به دشمن 
است و باز كردن مسير براى اقدامات پسى آنها است.

عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: من خود در مجلس به لوايح cft و 
پالرمو رأى منفى دادم و معتقدم كه اين كنوانسيون ها تكميل كننده پازل 

تحريم دشمن هستند.
به گزارش فارس، اكبــر رنجبرزاده افزود: قطعاً تصويب اين لوايح به 
صالح كشور نيست و اميدوارم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين 
لوايح را تصويب نكند. چرا كه اين لوايح بســيار خطرناك هستند كه 
به اعتقاد من  تصويب آن نوعى قدرت بخشيدن به جبهه دشمن و باز 

كردن مسير براى اقدامات پسى آنها است.
وى اظهار داشت: ما هيچ حســن نيتى از جبهه تمام كننده اين لوايح 
كه در مقابل ما قرار دارند مشــاهده نكرده ايم بلكه همواره در راستاى 

تضعيف و تخريب كشور ما گام برداشته اند.

طرح مشاركت مستقيم شهروندان در امور 
قوه مقننه تقديم هيأت رئيسه شد

 براى اصالح كشور بايد به سمت اصالح ساختارها برويم كه يكى 
از آنها اصالح روند قانون گذارى و نظارت بر مجلس است

عضو كميســيون اجتماعى مجلس اظهار كرد: 50 نماينده مجلس 
طرحى را با عنوان مشــاركت مســتقيم شــهروندان در امور قوه 
مقننــه امضا كردند. طرحى يك فوريتى كه تقديم هيأت رئيســه 

است. شده 
به گزارش ايسنا، رضا شيران خراسانى توضيح داد: موضوع مشاركت 
در اصول 56 و 6 قانون اساســى آمده است مبنى بر اين كه اداره امور 
كشور متكى بر آراى عمومى باشد كه تجلى آن در تمامى انتخابات ها 

يا برگزارى همه پرسى ديده مى شود.
وى گفت: شيوه غير مســتقيمى در دنيا طراحى شده مبنى بر اين كه 
شــهروندان در امر قانون گذارى مشاركت مستقيم داشته باشند كه ما 

هم اين طرح را تهيه كرده ايم.
شــيران خراســانى افزود: اگر قرار بر اصالح امور كشــور باشد بايد 
ساختارها را اصالح كنيم. در حال حاضر مجلس براى انجام وظايف 
اصلى و ذاتى اش نقصــان دارد كه قطعاً با اين طرح مى توان تا حدى 
نواقص را رد كرد. اين مردم هستند كه مى توانند نيازهاى اجتماعى را 

با اولويت در سامانه ثبت نام كنند تا به آن پرداخته شود.

ديدار مجدد رهبر كره شمالي با ترامپ

مهدى آقايانى  »
 براي نخســتين بار در سال 2018 دونالد ترامپ و كيم جونگ اون 

در سنگاپور با هم ديدار كردند. 
در پايان گفتگوهاي خود سندي را امضا كردند كه اين سند امضاء شده 
داراي چهار بند بوده كه در آن تفاهم شده بود كه دو  كشور براي صلح 
و امنيت متعهد شوند، آنها متعهد شدند كه براي پايداري صلح در شبه 
جزيره كره تالش كنند، رهبر كره شــمالي متعهد به خلع سالح كامل 
اتمى  خود شــد و در بند پاياني هر دو كشور متعهد شدند تا زندانيان 

شناسايي شده را به كشورهايشان  باز گردانند.
 در ادامه اين توافق كره شــمالي يك ســايت آزمايش موشــك هاي 
هســته اي خود را منهدم كرد و بقاياي اجســاد 200 نظامي آمريكايي 
را تحويل داد  همچنين در ســفر  مايك پمپئو به اين كشــور پس از 
گفتگو با مســئوالن كره شمالى ، سه زنداني سياسي ،آزاد،و به آمريكا 
بازگردانده شــدند. الزم به ذكر اســت كه ترامپ هنگام امضاي سند 
خلع سالح هسته اي كره شمالي گفت كه در آينده امكان مالقات هاي 
بيشتري با رهبر كره شمالي خواهد بود و به دنبال همين موضوع چند 
وقتي است كه شرايط مجدد گفتگو بين ترامپ و اون رهبر كره شمالي 
فراهم آمده اســت دومين نشست كيم جونگ اون رهبر كره شمالي و 
دونالد ترامپ در روزهاي 27 و 28 فوريه (8 و 9 اسفند) در پايتخت 

ويتنام (هانوي) برگزار مي شود.
در ايــن ارتباط مايك پمپئو در گفت وگو با يك برنامه خبري در 
مورد دستاورد  نشســت  قبلى عنوان كرده است كه بيش از يك 
سال است كه كره شــمالي هيچ گونه آزمايش تسليحاتي نداشته 
و اين خبري خوبي اســت، پمپئــو هدف از اين ديدارها را خلع 
ســالح كره شــمالي، ودســتيابى  به يك جزيره عارى از سالح 

است. كرده  عنوان  اتمي 
در اين ارتباط خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشى عنوان كرد: اعالم 
پايان جنگ كره با رويكرد دونالد ترامپ كه مخالف جنگ هاي بي پايان 

است همسو بوده است 
 در واقع رسانه ها از اعالم رسمي پايان جنگ در شبه جزيره كره خبر 
داده اند و آغاز صلح دائمي در اين منطقه را گمانه زني مي كنند ترامپ  
در گفت وگو با خبرنگاران كاخ سفيد عنوان كرده كه خواهان آن است 
ببيند كه آيا كره شــمالى در نهايت از برنامه تسليحاتى هسته اى خود 

دست مى كشد؟ 
ترامــپ در ادامه گفته  كه عجله اى براى رســيدن به اين مهم ندارد. 
همچنين عنوان كرده كه رهبر كره شــمالى مــوارد مثبتى براى عملى 
شدن خلع سالح هاى هســته اى در ذهن دارد.ترامپ به موارد جزئى 

اشاره نكرده است.
در مجموع كره شمالي كه پيش تر تحت شديدترين تحريم ها از سوى 
اياالت متحده آمريكا بوده است  به دنبال اين است تا تحريم هاى  به 
وجود آمده براي كشورش را با گفتگو هايي كه با آمريكا صورت داده 
خنثي كند.همانطور كه گفته شد ديدار ترامپ و اون طى روزهاى 27
و 28 فوريه (8 و 9 اسفند) با موضوع خلع سالح هسته اى شبه جزيره 
كره، انجام ميشــود وبايد ديد كه آيا احتمال دارد از دل اين نشســت 

،پايان جنگ كره اعالم شود؟ 
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براى عبور از فشارهاى موجود 
FATF تصويب شود

 آمريكايى ها دنبال آن بودند كه بتوانند اجماعى عليه ايران به وجود آورند.
ســخنگوى فراكسيون مستقلين مجلس  با اشاره به حضور معاون سياسى وزير 
امور خارجه گفت:  عباس عراقچى اظهار داشــت كه پيش از اين آمريكايى ها 
در دعوت نامــه خود مطرح كرده بودند كه قرار اســت موضوع ايران در اين 

اجالس بررسى شود .
به گزارش ايرنا، مهرداد الهوتى افزود:در ادامه جلسه درباره فرصت چهار ماهه 
FATF به ايران مباحثى مطرح شد، با توجه به فشارهاى سختى كه آمريكايى 
ها به شــركت هاى اقتصادى براى افزايش تحريم ها به ايران مى آورند، تاكيد 
FATF عراقچى اين بود كه براى عبور از اين تحريم ها و فشــارهاى موجود

تصويب شود.

دولت 4 ماه فرصت گرفت گزارش اصالح 
ساختارى بودجه را ارائه دهد

 دولت چهار ماه فرصت گرفته تا گزارش اصالح ساختارى را كه بخش هايى 
از آن مربوط به بودجه و بخش هايى خارج از بودجه است به مجلس ارائه دهد.

رئيس  كميســيون اقتصادى مجلس گفت: دولت هم اكنون در 11 محور براى 
بودجــه كار مى كند و مجلس هم همزمان يكســرى كارها را در كميســيون 
اقتصادى و مركز پژوهش ها انجام مى دهد، اميدواريم بتوانيم در جلسات خود 

به جمع بندى در اين باره برسيم
به گزارش ايرنا،محمدرضا پورابراهيمى اظهارداشت:مواردى كه نياز به تصويب 
قانون دارد از راه قانون و مواردى كه نياز به اصالح و مسير دولت دارد از مسير 
دولت حل خواهد شــد،اميدواريم اين جمــع بندى پس از تاييد رهبرى بتواند 

اجرايى شود.

تهديدات دشمن هر روز پيچيده تر مى شود
 تهديدات دشــمن هر روز پيچيده مى شــود و مسئوالن بايد اهميت پدافند 
غيرعامل را درك كنند زيرا درغير اينصورت كشــور دچار آسيب هايى خواهد 

شد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور اظهار داشت: مقام معظم رهبرى اهميت 
پدافند غيرعامل را بســيار باال مى دانند و هر روزى كه مى گذرد اهميت پدافند 

غير عامل بيشتر مى شود.
به گزارش مهر، غالمرضا جاللى گفت: امروز پيشرفت علم و گستردگى فناورى 
موجب پيچيدگى هايى در تحقيقات شــده و شايد برخى از مسئوالن نتوانند به 

درستى تهديدات موجود در اين پيشرفت و توسعه را متوجه شوند.
وى افزود: پدافند غير عامل يكى از ضروريات اصلى كشور است و بايد به خوبى 

دانست با اتكا به علوم و دانش گذشته نمى توان به نيازهاى كشور پاسخ داد.

 جمهورى اسالمى ايران طى ساليان اخير 
و به رغم تشــديد سياســت هاى خصمانه 
ريــاض بارها از تنــش زدايــى در روابط 

دوجانبه استقبال كرده است.
اظهارات اخير رئيس ســازمان انرژى اتمى 
يك بار ديگر مساله مذاكره با عربستان را در 
كانون توجه گروهى از تحليلگران و برخى 

رسانه ها قرار داد.
بــه گزارش ايرنا، علــى اكبرصالحى گفت: 
ايران جــز خوبى براى كشــورهاى خليج 
فــارس نمى خواهد. ما خواســتار امنيت و 
ثبات در اين كشورها هســتيم اما آنها نگاه 

ديگرى دارند.
گفت و گو ميان ايران و عربستان ديرگاهى 
اســت از سوى ناظراِن آگاه به مسائل منطقه 
به عنوان بهترين و كارآمدترين راه حل سوء 
تفاهم ها و اختالفات ميان تهران و رياض و 
رفع بخش قابل توجهى از مشكالت منطقه 

مطرح مى شود.
 فراز و فرودهاى چهل ساله روابط 

ايران و عربستان
جمهورى اســالمى ايران اگر چه طى چهل 
ســال گذشــته روابط خود با همسايگانش 
را بــر مبناى عدم مداخلــه در امور داخلى، 
حسن همكارى و تعامل تنظيم كرده است، 
ولى در ارتباط با برخى همسايگان از جمله 
عربستان سعودى با مشكالتى جدى مواجه 

بوده است.
بخــش مهمى از اين مشــكالت، از واهمه 
ريــاض از ماهيت انقالب اســالمى و نظام 
برآمده از آن ريشــه گرفته است. پيشگامى 
رهبران عربســتان براى ائتالف سازى عليه 
ايــران، در 1359 به تشــكيل نهادى چون 
شــوراى همكارى خليج فــارس با هدف 

مقابله با صدور انقالب اسالمى انجاميد.
جنگ تحميلى بهانه خوبى بود تا مخالفت و 
عداوت ها با جمهورى اسالمى، دريچه اى 
براى بروز بيابد. حمايت تمام عيار عربستان 
از صــدام در جنگ با ايــران، صحنه اى از 
تقابل غيرمستقيم رياض با تهران ايجاد كرد. 
در اين ميان و در سال 1366 كشتار حجاج 
ايرانى در مكه، روابط دو كشــور را بيش از 

پيش پر تنش كرد.
روى كار آمــدن دولت هــاى نهم و دهم و 
افزايش حساسيت جهانى به برنامه صلح آميز 
هسته اى كشــورمان، رياض را رو در روى 
تهران و در كنار صهيونيســت ها قرار داد؛ 
روندى كه بــا مرگ ملك عبــدا... و آغاز 
پادشاهى برادرش ســلمان تشديد شد و با 
روى كار آمــدن ترامــپ در آمريكا به اوج 

رسيد.
تشكيل ائتالف عربى در جنگ يمن، حادثه 
منا و اعدام شــيخ نمر النمر روحانى شيعه 
عربستانى در سال هاى پس روابط دو كشور 
را بيش از پيش تنش آلود كرد؛ تنشى كه در 
جريان حمله خودســرها به نمايندگى هاى 
سياسى ســعودى در تهران و مشهد اواسط 
دى ماه 94به اوج رسيد و به قطع روابط دو 

كشور انجاميد.
اكنون سال ها اســت رياض سياست علنى 
خود در قبال تهــران را بر مبناى تقابل همه 
جانبه قرار داده اســت. رياض در اين مسير 
تنها نيســت و بــه پشــتوانه حمايت هاى 
واشــنگتن و تل آويو تقابلــى تمام عيار را 
در عرصه هاى مختلف امنيتى، سياســى و 

اقتصادى عليه تهران پيش مى برد.
در ايــن ميان آنچه فدا مى شــود و از ميان 
مــى رود، صلح و ثبــات در منطقه و اتحاد 
و همبســتگى در بخش مهمى از خاورميانه 
و جهان اسالم است. روند تشديد بى ثباتى 
در منطقه كه در يمن و سوريه مشهود است، 
گفت و گو و مذاكره ميان تهران و رياض به 
عنوان دو كشــور مهم منطقه را به گزينه اى 
منطقى و عقاليى تبديل كرده اســت؛ گزينه 
اى كــم هزينه كه به افزايــش تفاهم، درك 

مشترك و همكارى منجر خواهد شد.
 اشارت ظريف و روحانى در مورد 

گفت و گو با عربستان
مقام هاى جمهورى اسالمى ايران با علم به 
ضرورت تعامل با همســايگان براى ارتقاى 
ثبــات و امنيت در منطقــه، همواره آمادگى 

خود را براى مذاكره و گفت و گوى منطقى 
با طرف سعودى اعالم كرده اند.

به گفته رئيس  ســازمان انــرژى اتمى، 
رئيس  جمهــورى ايران و وزير خارجه 
مــا بارهــا گفته انــد آمــاده مذاكره با 
عربســتان به ويژه درباره مشكالتشان با 

هستيم. ايران 
آخرين بار در مرداد ماه امســال در همايش 
روســاى نمايندگى هاى جمهورى اسالمى 
ايــران در خارج از كشــور بود كه روحانى 
در چارچــوب اعالم اســتقبال تهران براى 
برقرارى روابط دوســتانه با همسايگان، به 
صراحت از آمادگى كشورمان براى مذاكره 

با عربستان سخن گفت.
رئيس  جمهــورى در اين همايش تصريح 
كــرد: امروز فرصتى به وجود آمده تا روابط 
خــود را با همســايگان مان بيــش از پيش 
گسترش دهيم و حتى اگر همسايه اى مانند 
عربســتان هم از لجاجت ها و اقدامات خود 
دســت برداشت و نســبت به روابط اظهار 
تمايل كرد، بايد اختالفــات را حل كرده و 

دوستى را برقرار كنيم.
پيش از آن يعنى در آذر ماه هم روحانى در 
كنفرانس بين المللى وحدت اسالمى با تاكيد 
بر روابط دوســتانه بر پايه احترام متقابل با 
همه همسايگان از جمله عربستان، خطاب 
به رهبران رياض اعالم كرده بود: حاضريم 
از منافــع مردم شــما در برابر تروريســم 
و تجاوزگــران و ابرقدرت هــا بدون هيچ 

چشمداشتى دفاع كنيم.
اين مهم همواره از سوى وزير امور خارجه 

كشورمان هم مورد تاكيد قرار گرفته است. 
محمدجواد ظريــف در گفت و گويى بيان 
داشت: اگر دولت ســعودى اين آمادگى را 
داشــته باشد كه با عقالنيت نسبت به روابط 
خارجــى رفتار كنــد، درهــاى جمهورى 
اسالمى به روى همســايگانش هميشه باز 
است و آماده هستيم و اميدواريم رفتار مثبتى 
كه در حج داشتند به ساير حوزه هاى روابط 

تسرى يابد.
 ميانجى هاى احتمالى

به رغم بســيارى اختالف نظرها و مخالفت 
هاى داخلى و خارجى، ناظران بر لزوم گفت 
و گو ميان تهران و رياض براى كاهش تنش 
ها سخن مى گويند. در همين راستا در برهه 
هاى مختلف خبرهايى مبنى بر تمايل كشور 
سوم براى ميانجيگرى ميان دو طرف منتتشر 

شده مى شود.
اكنون هم بحــث هايى در مــورد احتمال 
ميانجى گرى چين مطرح است. سفر وليعهد 
سعودى به چين درســت چند روز پس از 
ســفر وزير امور خارجــه و رئيس  مجلس 
كشورمان به چين اين گزاره را تقويت كرده 
است. آنچه مسلم است اينكه تهران و رياض 
براى تامين منافع مشترك خود در منطقه، به 

گفت و گو با يكديگر نياز دارند.
تكيه عربســتان به واشــنگتن براى تامين 
امنيت، هرگــز به تامين امنيت واقعى منطقه 
نخواهــد انجاميد. تجربه ســال هاى اخير 
نشان داده امنيت وارداتى به پيچيده تر شدن 
معادله امنيت و تشــديد بى ثباتى براى همه 

كشورهاى خاورميانه منجر خواهد شد.

 همه مســئوالن و مديران در قواى سه 
گانه موظف هســتند در عمــل به منويات 
مقــام معظم رهبرى نگاهى ويژه به جوانان 
داشــته باشــند و از هم اكنون شــرايط و 
بسترهاى الزم را براى جوانان فراهم كنند 
تا اين عزيزان بتوانند چرخه هاى مديريتى 

كشور را برعهده بگيرند.
نايب رئيس  كميســيون حقوقى و قضايى 
مجلس شوراى اســالمى، گفت: آنچه در 
بيانيه مقام معظم رهبرى مشــاهده كرديم 
يــك اتمام حجت براى تمام مســئوالن و 
همه مردم وفادار انقالبى بود، بخش اعظم 
ايــن بيانيه خطاب به جوانــان بود، امروز 
يكى از چالش هاى كشور ما نظام پير ساالر 
حاكم بر كشــور اســت و كمتر از جوانان 

استفاده مى شود.
بــه گــزارش ايســنا،يحيى كمالى پورافــزود: 
جامعــه  از  نســل  ايــن  زمانــى  يــك 

ــور  ــتند مجب ــاال هس ــنين ب ــه داراى س ك
ــه را  ــى صحن ــر دليل ــه ه ــا ب ــوند بن مى ش
تــرك كننــد، آن وقــت بايــد در جســت و 
ــام معظــم  ــگاه مق ــر باشــيم. ن جــوى مدي
ــق و  ــن حــوزه بســيار دقي ــه اي ــرى ب رهب
ــرايط  ــه و ش ــاى جامع ــتاى نيازه در راس

ــور اســت.  كش
وى گفــت: در هــر عرصــه اى كــه جوانــان 
ــد،  ــان را نشــان دادن ــد خودش ورود كردن
مــن فكــر مى كنــم همــه مســئولين و 
مديــران در قــواى ســه گانــه موظــف 
هســتند در عمــل بــه منويــات مقــام 
معظــم رهبــرى نگاهــى ويــژه بــه جوانــان 
ــرايط  ــون ش ــم اكن ــند و از ه ــته باش داش
جوانــان  بــراى  را  الزم  بســترهاى  و 
ــد  ــزان بتوانن ــن عزي ــا اي ــد ت ــم كنن فراه
ــى كشــور را برعهــده  چرخه هــاى مديريت

ــد. بگيرن

 دولــت نبايد در ايــن خصوص حالت 
انفعالى به خود بگيرد و بايد ضمن نظارت، 

اقدامى فورى و ضربتى انجام دهد.
نايب رئيــس كميســيون فرهنگى مجلس 
گفت: كوتاهــى مجموعه هايى از دولت به 
رغــم تالش هاى صورت گرفتــه در تأمين 
كاالهــا و كنترل قيمت ها آســيب جدى به 
معيشت مردم وارد كرده كه عدم اقدام عاجل 
توسط دولت، نمايندگان را ناگزير به استفاده 

از ابزار قانونى خود مى سازد.
به گــزارش ايسنا،ســيده فاطمــه ذوالقدر 
افزود: اگر چه دولت نيز در تالش است كه 
مديريت بازار را داشــته باشد، اما در عمل 
شاهد آن هســتيم كه در ماه هاى اخير روز 
به روز وضعيت براى مردم، بغرنج تر شــده 
كه نشان مى دهد اقدامات و نظارت دولت با 
نياز جامعه همخوانى و تناسب ندارد و لذا 
نبايد در اين خصوص حالت انفعالى بخود 

بگيرد و بايد ضمــن نظارت، اقدامى فورى 
و ضربتى، آنگونه كه مــردم ثمره آن را در 

زندگيشان احساس كنند، انجام دهد.
وى تاكيد كرد: متاســفانه وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و جهاد كشــاورزى 
و دســتگاه هاى نظارتــى، در ايــن جنگ 
اقتصادى در امر تامين كاالهاى ضرورى و 
نظارت دقيق بر قيمت آنها به شايستگى و 
با قدرت عمل نمى كنند و اين وضعيت به 
هيچ عنــوان مورد قبول نمايندگان مجلس 

نيست.
ذوالقدر در پايان گفت: شــرايط موجود به 
هيــچ وجه براى مردمى كه پاى اين انقالب 
و آرمان هاى آن مانده اند شايســته و زيبنده 
نيست و  بايد پذيرفت تغيير وضع موجود و 
حركت به سمت امنيت اقتصادى و سربلند 
بيرون آمدن از اين نبــرد اقتصادى نيازمند 

عزمى جهادى و ملى است.

درهاى گشوده ايران 
براى تنش زدايى با سعودى

بيانيه مقام معظم رهبرى اتمام حجت براى 
تمام مسئوالن و مردم وفادار انقالبى بود

دولت براى حل مشكالت اقتصادى
 اقدامى فورى انجام دهد

فعاليت هاى هسته اى 
ايران و چهاردهمين 
تاييديه بين المللى
 اجراى برجــام ارتباط مســتقيمى با 
گــزارش هاى آژانس بيــن المللى انرژى 

اتمى دارد كه هر ســه ماه از فعاليت هاى 
هســته اى ايران انتشــار مى يابد. انتشار 
چهاردهمين گزارش مثبت اين نهاد راستى 
آزمــا، در بردارنده دو گزاره اســتمرار و 

مشروعيت در اين فعاليت ها است.
به گــزارش ايرنا، يكى از واقعيت ها و در 

عين حال مسائل تاثيرگذار بر تداوم اجراى 
توافق هســته اى، گزارش هايى است كه 
يوكيــا آمانو مديركل آژانــس بين المللى 
انرژى اتمى هر سه ماه يك بار از فعاليت 
هاى هسته اى ايران و همكارى هاى تهران 
با آژانس منتشر مى كند؛ گزارش هايى كه 

در اختيار شوراى حكام آژانس و همچنين 
شوراى امنيت سازمان ملل قرار مى گيرد.

برپايه سندى كه خبرگزارى رويترز آن را 
انتشــار داده، ايران هنوز سطح غنى سازى 
و ميزان ذخاير اورانيوم غنى ســازى شده 
خود را در ســطحى كه مورد توافق بوده، 

نگهداشته اســت. همچنين آژانس در اين 
گزارش تاكيد كرده به تمامى مكان  هايى كه 
براى بازرسى و بازديد نياز بوده، دسترسى 

داشته است.
پايبنــدى كامل ايران به برجــام در حالى 
تداوم يافته كه تاكنون طرف مقابل به طور 

كامــل به آن وفادار نمانده اســت. دونالد 
ترامپ رئيس جمهــورى آمريكا پس از 
ســه بار اعالم پايبندى به توافق هسته اى، 
ارديبهشت ماه امســال از آن خارج شد و 
كاخ سفيد ديگر بازيگران بين المللى را نيز 

تهديد به تحريم مى كند.

پالرمو و CFT همانند برجام مشكلى از 
ما حل نخواهند كرد

ــب  ــا تصوي ــه ب ــد ك ــن نمى ده ــا تضمي ــه م ــس ب ــچ ك  هي
حــل  تحريمــى  و  اقتصــادى  مشــكالت  پالرمــو  و   CFT
مى شــود و حتــى آقــاى ظريــف در صحــن مجلــس هــم اعــالم 
ــا  ــا ب ــم و تنه ــاره نمى دهي ــن ب ــى در اي ــا تضمين ــه م ــرد ك ك
تصويــب ايــن لوايــح جلــوى بهانه هــاى آنهــا گرفتــه مى شــود.
ــى مجلــس  ــدگان والي ــأت رئيســه فراكســيون نماين عضــو هي
گفــت: اروپايى هــا و آمريــكا از يــك ســو مــا را تحريــم 
ــا و  ــت از تحريم ه ــاى برون رف ــد و از ســوى ديگــر راه ه كردن
گره گشــايى از اقتصــاد كشــور را هــم مى خواهنــد بــر روى مــا 

ببندنــد و مســدود كننــد.
ــد  ــدون تردي ــزود                                                                                                                                                                                                                   : ب ــودرزى اف ــاس گ ــارس عب ــزارش ف ــه گ ب
پيوســتن بــه ايــن كنوانســيون ها يعنــى خــود تحريمــى و ايــن 
عضويت هــا چيــزى جــز ندامــت و پشــيمانى غيرقابــل جبــران 

بــراى مــا در بــر نخواهــد داشــت.
ــردم  ــادى م ــكالت اقتص ــا از مش ــت:                                                                                                                                                      برخى ه ــار داش وى اظه
ــراى  ــه خواســت عمومــى ب ــا زمين ــد ت ــا سوءاســتفاده مى كنن م
عضويــت در كنوانســيون پالرمــو و CFT بتراشــند امــا واقعيــت 
مســئله ايــن اســت كــه كمــاكان كــه برجــام مشــكلى از مــا حل 
نكــرد، پالرمــو و CFT هــم مشــكلى از مــا حــل نخواهــد كرد.
گــودرزى در پايــان خاطرنشــان كــرد: مــن بــر عــدم تصويــب 
لوايــح CFT و پالرمــو در مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام 
تأكيــد دارم و تأكيــد هــم داريــم كــه مجمــع بــه وظيفــه انقالبــى 

خــود عمــل كنــد.
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

23درصد بزرگساالن دچار اختالل روانپزشكى هستند
 معاون دفتر ســالمت روانى، اجتماعى و اعتياد وزارت بهداشت گفت: بر اساس 
آخرين پيمايش هاى ملى در سال 1390، آمار و شيوع اختالالت روانپزشكى در كشور 

23,6 درصد در گروه سنى 15 تا   64 سال است. 
به گزارش ايرنا، على اسدى، افزود: 12,7 درصد اين موارد مربوط به اختالل افسردگى 
در همه گروه هاى سنى و جنسى است. 15,6 درصد مربوط به  اختالل اضطراب است. 
شــايع ترين بيمارى در كشور اختالالت روانپزشكى و شايع ترين اختالل در اين زمينه 

نيز افسردگى است. 
وى بيان كرد: به طور معمول اختالالتى مانند افســردگى و اضطراب در زنان بيش از 

مردان است. 

توصيه به واجدين جامانده «جريمه ريالى سربازى»
 رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح با اشاره به تصميم قطعى 
مجلس در مخالفت با اجراى طرح جريمه ريالى ســربازى، توصيه هايى را به واجدين 
بهره مندى از اين تسهيالت ارائه كرد.موسى كمالى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
با مصوبه نمايندگان مجلس عمًال خريد خدمت ســربازى در ســال 98 منتفى شــد، 
گفت: اين طرح با پيگيرى هاى ستادكل نيروهاى مسلح و تصويب نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى در سال 98 اجرايى نخواهد شد.وى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
در روزهاى پايانى سال حجم مراجعات به دفاتر پليس +10 افزايش مى يابد، بنابراين 
توصيه مى شود كه متقاضيان هرچه سريع تر به اين دفاتر مراجعه كنند به ويژه آنكه حتمًا 

بايد تكليف پرداخت مبلغ جريمه تا قبل از سال 98 مشخص شود.

وضعيت صندوق ذخيره فرهنگيان مناسب شده است
 وزير آموزش و پرورش گفت: خوشــبختانه امســال وضعيــت صندوق ذخيره 

فرهنگيان مناسب شده است.
بــه گزارش مهر، ســيد محمــد بطحايى در جمــع خبرنگاران اظهار داشــت: 
گزارش هاى حسابرســى و صورت هــاى مالى و ترازى كه ارائه شــده حاكى 
از موفقيت نســبتًا خوبى است كه ما در ســال مالى جارى نسبت به سال مالى 

داشته ايم. گذشته 
بطحايى تصريح كرد: به رغم مشــكالت اقتصادى كشور، بهره ورى صندوق ذخيره و 
شركت هاى تابعه اش خوشــبختانه خيلى خوب بوده و اميدواريم كه اين روند رو به 

رشد همواره در سال هاى آينده ادامه داشته باشد.

بسيارى از كاالهاى تبليغ شده در 
سايت هاى اينترنتى سرقتى هستند

 معاون مبارزه با جعل و كالهبــردارى پليس آگاهى ناجا گفت: 
هنگام مراجعه به ســايت هاى اينترنتى مانند «ديوار» و «شيپور» نبايد 
به تبليغات مندرج در آنها به راحتى اعتماد شود زيرا كالهبرداران با 
سوءاستفاده از اين سايت ها اقدام به كالهبردارى يا فروش كاالهايى 

مى كنند كه بسيارى از آنها سرقتى است.
به گــزارش ايلنا، محمدرضا اكبــرى افزود: با توجه به گســترش 
سايت هاى تبليغات اينترنتى مثل ديوار و شيپور براى خريد و فروش 
كاالهاى دست دوم، افراد ســودجو از اين فضا سوءاستفاده كرده و 
اقدام به فروش كاالهاى سرقتى يا كالهبردارى با ترفندهاى مختلف 

مى كنند.
وى به تشريح برخى از شيوه هاى خريد و فروش كاال از سوى افراد 
كالهبردار در سايت هاى فوق پرداخت و گفت: كالهبردار در نقش 
فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خريداران براى خريد كاال، آنان 
را اغفال و درخواست واريز مبلغى براى رزرو كردن كاالى مورد نظر 
مى كند و در ادامه هيچگونه كااليى رد و بدل نمى شــود و حتى فرد 

كالهبردار پاسخگوى تماس هاى فرد خريدار نيز نيست.
معاون مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى ناجا تصريح كرد: 
يك روش ديگر اينكه كالهبردار در نقش خريدار ظاهر شده و پس 
از تماس با فروشــنده براى واريز مبلغ كاال درخواســت اطالعات 
كارت بانكى فروشنده (رمز دوم، cvv۲ و تاريخ انقضاى كارت) را 
مى كند و در ادامه پس از دريافت تمام اطالعات، اقدام به برداشــت 

غيرمجاز از حساب وى مى كند.
وى در خصوص شيوه سوم كالهبردارى نيز بيان كرد: كالهبردار در 
نقش فروشــنده ظاهر و كاالهاى ســرقتى را در سايت براى فروش 
بارگــذارى مى كنــد و در ادامه با فريــب و نيرنگ موفق به فروش 

آنان مى شود.
اكبــرى ادامه داد: در روش ديگرى كالهبردار در نقش خريدار 
پس از تماس با فرد فروشــنده به بهانه واريز وجه كاال، وى را 
پاى دســتگاه خودپرداز كشــانده و در ادامه با فريب و نيرنگ 
اقدام به تخليه حســاب خريدار يا همان كالهبردارى به روش 

كند. مى  كارت  به  كارت 
معاون مبارزه با جعل و كالهبردارى پليس آگاهى ناجا هشــدار داد: 
در خصوص آگهى هايى همانند درخواســت مشــاركت در سرمايه 
گــذارى، فروش خــودرو با قيمت پاييــن تر از بــازار و خريد و 
فروش عمده كاال بســيار مراقبت و هوشيار بايد باشيم زيرا احتمال 

كالهبردارى وجود دارد.
وى ادامــه داد: خريــداران بايد مراقب درخواســت هايى از طرف 
فروشنده در راســتاى مطالبه واريز وجه باشند زيرا به محض واريز 
آن، فروشــنده (كالهبردار) ديگر پاســخگوى تماس هاى خريدار 

نخواهد بود.
اكبرى اضافه كرد: هنگام انجام معامله از دريافت چك هاى تضمينى 
و رمزدار خوددارى شود يا اينكه قبل از انجام معامله چك هاى فوق 
را از بانك هاى مربوطه اســتعالم و از اصالــت آن اطمينان حاصل 

شود.
اين مقام انتظامى خطاب همچنين به شهروندان گفت: معامالت خود 
را كه همراه با دريافت چك صورت مى گيرد، حتمًا در ساعت كارى 
بانك ها انجام تا امكان استعالم و نقد كردن آنها وجود داشته باشد.

وى با بيان اينكه اگر قرار اســت هرگونه وجهى از طريق فروشنده 
يا خريدار به حســاب شــما واريز يا انتقال يابد، الزم نيســت شما 
به دســتگاه خودپرداز مراجعه كنيد، گفت: با ارائه شــماره كارت يا 
حساب و بدون حضور شما اين امر صورت خواهد گرفت. مراقب 
باشيد كشاندن شــما پاى دستگاه خودپرداز به بهانه واريز وجه كاال 

شگرد كالهبرداران است.

ايران: طرح استيضاح رئيس جمهور تبليغاتي است 
 اخه اينم شد تبليغ!!

جوان: يك ميليون فرزند با مادر ايراني كه شمرده نمي شوند!
 از آمار جا موندن!!

دنياي اقتصاد: دماسنج اعتماد در استان ها 
 اين روزا همه تب كردن!!

شرق: درهاي قرچك به روي نمايندگان باز مي شود 
 بدون شرح!!

ابتكار: باال رفتن مسكن از نردبان مجازي
  اونقدر باال بره ببينيم به كجا ميرسه!!

شهروند: با عيدي امسال چي مي تونيم بخريم
 هر چى دل تنگت مى خواد بخر!!

كيهان: متشكريم كه با گران كردن مانع قاچاق مي شويد
 اينــم خودش يه راهكاره ديگه بيشــتر از اين كه نمى تونن به 

مخشون فشار بيارن!!
جام جم: ستاره نوروز 98 مي آيد 

 به جز حاجى فيروز كى مى تونه باشه؟!!
ايران: روزگار خوش دروغ پردازان 

 كال روزگارشون با دروغ خوشه!!
اسكناس: اميد به ارزاني در آستانه نوروز 
 از اين اميدهاى واهى نداشته باش!!

ابتكار: روياي اتمي شاهزاده ها 
 با وجود ترامپ به واقعيت مى پيونده!!

ايران: پاكن ها پنيري شدند 
 مراقب موش ها باشيد!!! 

جام جم: خطر انقراضي گوسفند ايراني
  مى خوان اينبار بگن كه نســل گوســفند ايرانى منقرض شد، 

گوشت گران شد
جام جم: سفر به جاي پسته 

 اينو خوب اومدى!!
ايلنا: سال 98 كمبود دارو نخواهيم داشت 

 البته يه سرى به داروخانه ها بزنين مى بينين كه برعكِس

سهم خواب آلودگى در بروز سوانح جاده اى 
رو به افزايش است

 رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: ســهم رانندگى در حالت 
خســتگى و خواب آلودگى در بروز ســوانح جاده اى اين استان رو 

به افزايش است.
رضا عزيزى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: خودروهاى شخصى 
بيشترين ميزان سوانح ناشــى از خواب آلودگى را به خود اختصاص 

دادند و سهم كاميون ها و اتوبوس ها اندك است.
وى اضافه كرد: بيشترين ميزان ســوانح رانندگى ناشى از خستگى و 

خواب آلودگى از ساعت 12 شب تا سپيده دم رخ مى دهد.
رئيس پليس راه اســتان همدان افزود: عرض يك بزرگراه حدود 16
متر اســت و در صورت يك ثانيه بسته شدن پلك ، خودرو از مسير 
اصلى خارج مى شود.عزيزى بيان كرد: رانندگان مينى بوس هاى درون 
شــهرى برخى مواقع اقدام به ارائه سرويس در محدوده بين شهرى و 
استانى مى كنند كه اين قبيل رانندگان به علت نداشتن مهارت رانندگى 
در جاده دچار سوانح مى شوند.وى اضافه كرد: يك دستگاه مينى بوس 
متعلق به تهران هنــگام تردد در 10 كيلومترى فامنين به علت خواب 

آلودگى راننده واژگون و چهار تن از سرنشينان آن مصدوم شدند.
رئيس پليس راه اســتان همدان اظهار داشــت: همچنين چهار مورد 
واژگونى در 24 ســاعت گذشــته رخ داده كه علت بروز تمامى آنها 

خواب آلودگى راننده بوده است.

بدون دانشگاه  نمى توانستيم ايران را به اينجا برسانيم
 بدون دانشگاه نمى توانستيم ايران را به اينجا برسانيم، اكنون 14 ميليون تحصيل كرده 

و حدود 4 ميليون دانشجو داريم.
عضو موسســه پژوهش و برنامه ريزى آموزش عالى گفت: ملت هايى توانســتند رو به 

آينده اى مطلوب بروند كه حسى از تاريخ  و توان خويش داشتند.
به گزارش مهر، مقصود فراســتخواه دراين مراسم گفت: اگر براى ما مهم است كه صد 
سال پيش اين دانشــگاه افتتاح شده است، براى انتقال حس تاريخ است و بدون تاريخ 

نمى توان توسعه و تغيير پايدار داشت.
وى گفت: جامعه ايران هر مشــكلى كه داشته باشد، خوشبختانه سرمايه انسانى آموزش 

پذيرى دارد كه اكنون 14 ميليون تحصيل كرده و حدود 4 ميليون دانشجو دارد.
وى ادامه داد: اگر در جامعه مشكل بى ثباتى داريم به دليل ضعف بنيان هاى نهادى است، 
نهادهاى آموزشى مى توانند علم را گسترش دهند امروز براى يك نهاد آموزشى قديمى 

كنار هم جمع شده ايم.

علل و درمان  خارش پيشانى
 عارضه خارش پيشانى مى تواند ناشى از محرك هاى مختلف انسانى و طبيعى باشد.

به گزارش ســالمت نيوز، عفونت ها، مشــكالت روانى و محرك هاى خارجى همگى 
مى توانند  از علل احتمالى خارش پيشانى باشند. اين مشكلى است كه فرد بايد خود آن 
را تشــخيص دهد. در صورتى كه اين عارضه برايتان نگرانى ايجاد كرد مى توانيد براى 

يافتن علت اصلى آن به پزشك متخصص پوست مراجعه كنيد.
 سربندها و پيشــانى بندها كاله كاسكت ها، كاله ها و دستمال سرها پوشش هاى رايجى 
براى سر هستند كه مى توانند منجر به خارش پيشانى شوند. گرماى به دام افتاده به دليل 

پوشيدن سربند و واكنش طبيعى پوست سر به پارچه، دليل خارش پيشانى است.
هر خارش پوستى در ناحيه پيشانى مى تواند به دليل حساسيت باشد. حتى اگر هيچ گونه 

حساسيت خاصى نداشته باشيد، ممكن است به دليل حساسيت فصلى باشد.
  افرادى با پوست هاى خشك، احتمال بيشترى براى ابتال به آكنه و خارش پيشانى دارند. 

براى اجتناب از اين خارش ها، پوست خود را به طور منظم مرطوب كنيد.

عوارض بوتاكس در آرايشگاه ها
 رئيس انجمن جراحان پالستيك و زيبايى ايران با هشدار در مورد انجام بوتاكس در 
آرايشگاه ها و مراكز غيرمجاز، گفت: قوانين كنونى در زمينه برخورد با اين قبيل تخلفات، 

بازدارنده نيست.
به گزارش تبيان، على بيژنى، اظهار داشــت: متأسفانه امروزه برخى از مردم كه تمايل به 
انجام راى هاى زيبايى و پالستيك دارند، آگاهى كامل نداشته و بايد تحقيقات الزم را در 
اين زمينه در مورد پزشك خود انجام دهند، همچنين به اين موضوع توجه داشته باشند 
كه انجام جراحى حتى از نوع غيرتهاجمى نبايد توســط افراد غيرپزشك و غيرحرفه اى 
صورت گيرد.وى ضمن هشدار در مورد انجام  بوتاكس در برخى از آرايشگاه ها، گفت:  
اين مسئله سالمت مردم را به خطر مى اندازد و عوارض زيادى را مى تواند به همراه داشته 

باشد، بنابراين پيشگيرى از اين مسئله امرى ضرورى به شمار مى رود. 
بيژنى،  افزود: ارتقاء آگاهى مردم جهت پيشــگيرى از عوارض ناشى از جراحى توسط 

افراد غيرپزشك وغيرحرفه اى امرى ضرورى به شمار مى رود. 

 بودجــه فرهنگي مبارزه بــا مواد مخدر 
چنان كم اســت كــه فقط مي تــوان آن را 
صرف مــاده 16 و آموزش معتادان و گاهي 

خانواده هايشان كرد.
معاون پيشــگيري از وقوع جرم دادگستري 
همدان با بيــان اين مطلب در نشســتي با 
اصحاب رسانه استان گفت: بودجه فرهنگي 
ساالنه مبارزه با مواد مخدر چيزي نزديك به 
20 ميليون تومان است كه پاسخگوي تمام 

نيازها نيست.
ســعيد گلســتاني با اشــاره به اينكه طرح 
"ســالمت اجتماعي" در محــالت همدان 
برگزار مي شــود افــزود: در ايــن طرح با 
شناســايي معتادان توســط مــردم محله، 
كمك هايي از ســوي معتمدين به معتادان و 
خانواده هايشان براي ترك اعتياد مي شود و 
بدين ترتيب مشاركت اجتماعي در كاهش 

آسيب هاي ناشي از آن باال مي رود.
وي ادامه داد: بايــد مبارزه با مواد مخدر به 
صورت اجتماعي باشد تا اثرگذاري الزم را 

داشته باشد.
گلســتاني اظهار كرد: هــم اينك 54 محله 
در اســتان براي تشكيل شــوراي سالمت 
اجتماعي تشكيل شــده تا از ظرفيت مردم 

براي مبارزه با مواد مخدر بهره گرفته شود.
وي از افزايــش برگشــت معتــادان به 
زندان هــا نيــز خبــر داد و گفــت: اين 
برگشــت به ايــن علت اســت كه مواد 
مخدر صنعتي روان افراد را از بين برد و 
آسيب ناشــي از آن باعث گرايش مجدد 

مي شود. مواد  به  معتاد 
وي اعتياد بانوان را نيز آســيب زاتر از اعتياد 
مردان دانســت و گفت: بــراي اين منظور 
مراكز ترك اعتيــاد بانوان بايد فعال تر عمل 

كنند.
گلســتاني مراقبت پــس از آزادي زندانيان 
اعتياد را مهم دانســت و گفت: متأســفانه 
حمايت اجتماعي از اين افراد با وجود اينكه 
مقرر شده حتي در صورت بكارگيري حق 

بيمه آنها نيز پرداخت شود بسيار كم است.
گلستاني با اشاره به اينكه 57 برنامه پيشگيري 
در حــوزه مختلف با همــكاري ادارات در 
سال 97 داشتيم اظهار كرد: برگزاري سبك 
زندگي سالم ويژه سربازان وظيفه، برگزاري 
كارگاه مهارت تربيت فرزند و كارگاه ضمن 
خدمت در مدارس، برگزاري نظام مراقبت 
بهار  شهرســتان  در  دانش آموزي  اجتماعي 

و در ســال 98 براي تمام نقاط آموزشــي 
با عنوان "طرح نمــاد" از جمله برنامه هاي 

پيشگيري از جرايم و آسيب ها بوده است.
وي با اشــاره به اينكه بــراي كاهش طالق 
به ســمت آموزش هــاي پيــش از ازدواج 
رفتيم ادامه داد: از آنجا كه نداشــتن مهارت 
زندگي به عنوان حلقه مفقوده ازدواج مطرح 
است طبق تفاهمي مقرر است كه عالوه بر 
آموزش هاي بهداشتي، آموزش مهارت هاي 

زندگي هم در دستور كار باشد.
گلستاني افزود: ساالنه 16 الي 17 هزار زوج 
با هم ازدواج مي كنند كه آموزش هر يك از 
آنها سهم بســزايي در كاهش طالق خواهد 

داشت.
معاون پيشــگيري از وقوع جرم دادگستري 
همچنيــن از ديگر برنامه ايــن معاونت در 
زمينه برگزاري مشــاوره در محاكم قضايي 
اطفال خبــر داد و گفت: در قانون مجازات 
اسالمي شرايط خاصي براي مجازات اطفال 
وجود دارد كه پرونده شخصيت شناسي هم 
با كمك مشاور براي آنها تشكيل مي شود تا 

بر اساس آن مجازات تعيين شود.
 سرقت، بيشترين جرايم كودكان 

استان
وي سرقت را بيشترين جرايم كودكان استان 
دانســت و گفت: در برخي موارد هم حمل 
مواد مخدر بــه دليل ناآگاهــي از اين كار 
توســط كودكان انجام شــده كه البته بيشتر 
جرايم كودكان بــه علت فقر مالي خانواده، 
طــالق والدين و اختــالف و درگيري آنها 

بوده است.
وي در زمينــه طالق نيز بــا بيان اينكه بنياد 
صيانت از خانواده براي كنترل طالق ايجاد 
مي شود افزود: از 1800 پرونده طالق طي 
2 سال يك سوم منجر به سازش شده است 
چنانچه در ســال 95 به ميزان 6 درصد در 
ســال 96 حدود 3 درصد و  در سال 97 به 
ميزان 4 درصد كاهش طالق را شاهد بوديم.

وي ادامه داد: در 6 ماهه ســال 97 هم بيش 
از 2 هزار مورد طالق توافقي داشتيم كه اميد 
اســت اين ميزان هم با راهكار مناسب خود 

كاهش يابد.
گلســتاني با آسيب دانســتن ازدواج زود 
هنگام و كودك همســري افزود: هر چند 
اين موضوع به صــورت فرهنگ در آمده 
اســت اما بايد آسيب هاي آن را نيز مدنظر 
داشــت چنانچه در ماليــر كودكي با يك 
تبعه افغاني ازدواج و حاصل آن دو فرزند 
شد كه متأسفانه پدر خانواده را ترك كرده 
و اين كودك همســر بــا دو فرزند بدون 
كه  مي كند  زندگــي  هويت  و  شناســنامه 
كودكان وي طبق قانون امكان اســتفاده از 
كشور  دولتي  بهداشتي  آموزشي  امكانات، 

ايران را هم ندارد.
 اجراي طرح ديده بان پيشگيري 

براي جلوگيري از تخلفات
معاون پيشــگيري از وقوع جرم دادگستري 
همدان از اجراي طرح "ديده بان پيشگيري"
هم خبر داد و افزود: همشهريان با عضويت 
در اين ســامانه و گزارش تخلفات اداري، 

شهري، مديريتي و... مي توانند شاهد پيگيري 
مراجع قانوني باشــند هر چند متأسفانه اين 
سامانه هنوز مورد استقبال مردم قرار نگرفته 

است.
وي در ادامه از مباحث شــهري نيز سخن 
گفــت و افزود: در حوزه شــهري شــاهد 
تخلفات بسياري هستيم كه به عنوان نمونه 
مي توان فــروش پاركينگ هاي نظارت هاي 
ســوري صرف اعتبار كالن بــراي مبلمان 

شهري و... را مثال زد.
گلستاني گفت: ساختمان ها و بناهايي ساخته 
مي شود كه نظارت بر آنها نيست به گونه اي 
كه ناظر پول نظــارت را مي گيرد اما بدون 
اينكه ساخت و ســاز را ببيند در اتاق خود 

مي نشينند و مجوز صادر مى كند.
وي از پاركبان ها نيز ســخن گفت و اظهار 
كــرد: بايــد مباحــث قانونــي بكارگيري 
پاركبان ها بررسي شــود اگر خالف قانون 

باشند قطعاً جمع خواهند شد.
تصادفات شــهري و برون شهري نيز ديگر 
مبحث اين نشست بود كه وي در اين زمينه 
اظهار كرد: نقاط حادثه خيز استان شناسايي 
شده و به مسئول مربوطه ارجاع شده است 
تا آنها را اصالح نمايند تا شاهد مرگ و مير 

افراد نباشيم.
گلســتاني اظهار كرد: گفته مي شود همدان 
اول كشــور در خشونت اســت اما چنين 
نيســت و خشــونت در همه جاي كشور 
وجود دارد منتها اين موضوع جزء بيشترين 

جرايم مردم استان است.

به مناسبت هفته سالمت مردان 
ايرانى (سما):

مردان هم مورد 
همسرآزارى 
قرار مى گيرند

 مدير گروه سالمت روانى و اجتماعى معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان مردان را 
بيشتر در معرض آســيب هاى اجتماعى، روانى و 

عاطفى دانست.
حميد رنجبران با بيان اينكه جامعه از مردان تصوير 

يك انسان قوى، شكست ناپذير و عارى از هرگونه 
مشكالت را دارد، مطرح كرد: همين طرز تفكر در 
جامعه باعث شــده تا مردان در برابر بيان عواطف، 
احساســات و مشــكالت موجــود، از مراجعه به 
اعضــاى خانواده و يا روانشناســان اجتناب كنند؛ 
چراكــه در تصور مردان، صحبــت كردن درمورد 
مشــكالت روحى، عاطفى و يا مالــى يك نقطه 

ضعف به شمارمى آيد.
وى در گفت وگو با ايسنا،  عدم تخليه روانى آقايان 
را عاملى براى بروز و يا افزايش بيمارى هاى روانى 
دانســت و گفت: ايجاد خودپندارى منفى در بين 
آقايان به دليل عدم بيان مشــكالت و يا احساسات 
در بلند مدت بســيار خطرناك و زيان آور اســت؛ 
عموما مردان نســبت به بانوان كم تر به سالمتشان 

توجــه مى كنند از اين رو به منظور اطالع رســانى 
اهميت توجه به سالمت از سوى مردان ، نخستين 
هفته اسفندماه به عنوان هفته سالمت مردان ايرانى 

(سما)  نام گذارى شده است.
رنجبران با اشاره به شعار امسال هفته سالمت مردان 
ايرانى (مردان فعال تر، مردان سالم تر)، اظهاركرد: 
همه دســتگاه ها موظف هستند در اين هفته عموم 
جامعه به ويژه مردان را، به سمت سالمت و توجه 
به ســالمتى ســوق دهند؛ باتوجه به ماشينى شدن 
فعاليت ها، مردان فعاليت كمترى داشته و به نوعى با 

بى تحركى مواجه هستند.
مدير گروه ســالمت روانــى و اجتماعى معاونت 
بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــكى همــدان در 
رابطه با همســرآزارى و آســيب ديدن مردان در 

زندگى مشترك از ســوى همسرانشان، بيان كرد: 
همســرآزارى صرفا شامل آســيب رساندن به زن 
نمى شود بلكه مردان نيز گاها با همسرآزارى مواجه 
 اند؛ اما عموما درجامعه زن ها بيشــتر از مردان در 

معرض همسرآزارى قراردارند.
وى ادامه داد: همســرآزارى تنها شامل آسيب هاى 
فيزيكى و ضرب و جرح نمى شود بلكه داراى انواع 
مختلفى اعم از آسيب هاى عاطفى، جنسى، روانى و 

مالى را هم شامل مى شود.
رنجبران با تاكيد بر مقاومت مردان در بازگو كردن 
مشكالتشــان، خاطرنشــان كرد: اكثر مردانى كه با 
همســرآزارى موجه اند از مراجعه به پزشــك و 
روانشــناس اجتناب كرده و غالبا روانشناســان در 
مشــاوره هاى زوجين موفق به كشــف مردآزارى 

در زندگى مشــترك مى شــوند، چراكه آقايان بيان 
مــردآزارى در زندگــى مشتركشــان را يك نقطه 
ضعف بزرگ دانســته و از بيــان آن هراس دارند؛ 
به همين خاطر آمار دقيقى از مردآزارى در كشــور 

وجود ندارد.
وى آزار عاطفــى و جنســى را بيشــترين نوع 
همســرآزارى بر مردان دانســت و بيــان كرد: 
براســاس تجــارب و تحقيقات بــه عمل آمده، 
همســرآزارى از نوع عاطفى و جنســى عموما 
شــامل مردان مى شــود؛ نقش مخرب شبكه هاى 
اجتماعــى در ارتبــاط برون خانوادگــى و ارائه 
راه حل هاى نامناسب براى حل مشكالت زندگى 
زناشويى از جمله داليل بروز و تشديد اين نوع 

از همسرآزارى عليه مردان است.

معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان :

بودجه فرهنگي 
مبارزه با مواد مخدركم است

■ همدان در خشونت رتبه دار نيست

بدهى هاى بيمه سالمت تسويه شد
 بدهى هاى بيمه ســالمت بر اساس مبلغى كه طبق دستور رهبر 
معظم انقالب از صندوق توسعه ملى به اين سازمان تخصيص داده 
شــد، در بخش خصوصى به صفر رســيده و در بخش دولتى هم 

نزديك به صفر است.
مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران گفت: سه هزار ميليارد تومان از 
محل صندوق توسعه ملى به اين سازمان تخصيص داده شده است 
كه بر اين اساس، اكنون در بخش خصوصى پرداخت ها به مرداد و 
شــهريور ماه سال 1397 و در بخش دولتى به آبان ماه رسيده است، 

البته از آذرماه تخصيصى دريافت نكرده ايم.
به گزارش ايرنا، طاهر موهبتى افزود: اميدواريم بتوانيم در هفته آينده 
يك ماه ديگر از پرداختى ها در بخش خصوصى و دولتى را به انجام 
برسانيم؛ البته اگر تخصيص به درستى انجام شود، در پرداختى ها به 
روز خواهيم شد اما اگر به روز نشود، با مشكل مواجه خواهيم بود.

موهبتــى اضافه كرد: با توجه به اينكه ســازمان الكترونيك كارهاى 
خوبى را انجام داده است، يكى از اقدامات اين سازمان نسخه نويسى 
الكترونيكى است كه به صورت آزمايشى در استان كرمان آغاز شد و 
با موفقيت به پايان رسيد.وى ادامه داد: با پوشش 65 درصدى حضور 
موثر ارائه دهندگان خدمت در نسخه نويسى به صورت الكترونيكى 
در اين استان، اين طرح طى دو هفته آينده در 31 استان كشور شروع 
خواهد شد.مديرعامل بيمه سالمت ايران گفت: به همين منظور در 
هر استان در يك شهرســتان فرايند نسخه نويسى الكترونيكى آغاز 
مى شــود. اين خدمات با استفاده از كدملى به بيمه شدگان خدمات 

درمانى به صورت الكترونيكى ارائه مى شود.
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شهروندان همدانى مراقب سوء استفاده احتمالى 
قاليشويى هاى غيرمجاز باشند

 بــازرس اتحاديه صنف فرش همدان با بيان اينكه شــهروندان همدان مراقب ســوء 
استفاده احتمالى قاليشويى هاى غيرمجاز باشند گفت: حدود 50 قاليشويى غيرمجاز در ايام 

پايانى سال در شهر همدان فعال هستند.
حميــد عدالتى مرفه بيان كرد: با توجه به نزديك شــدن به ايام نــوروز 98 تقاضا براى 
شست و شوى قالى, موكت و غيره افزايش مى يابد ولى در اين بين مردم بايد براى استفاده 
از قاليشويى هاى مجاز هوشيار باشند.وى با اشاره به فعاليت قاليشويى هاى غير مجاز در 

شهرستان، به تسنيم گفت: متاسفانه در ماه هاى پايانى سال، تعداد بسيار زيادى قاليشويى 
غير مجاز با تبليغات وسيع در نشريات محلى، بيلبوردهاى شهر و توزيع تراكت حتى در 

فضاى مجازى اقدام به جذب مشترى مى كنند.
عدالتى عنوان كرد: در همدان 22 قاليشــويى مجاز و حدود 50 قاليشويى غيرمجاز فعال 
هستند كه جاى مشخصى ندارند و صنف نمى تواند نسبت به پلمب آنها اقدام كند چرا كه 

قالى ها را در كنار رودخانه و يا مكان هاى نامشخص شست و شو مى كنند.
بازرس اتحاديه صنف فرش همدان با اشاره به تبليغات قاليشويى هاى غير مجاز در شبكه 
ديوار در فضاى مجازى اظهار داشت: بسيارى از اين افراد در اين برنامه اقدام به تبليغات 
كرده و تنها شماره تلفن خود را ذكر كرده اند. از معايب كار اين است كه آنها زير قيمت 

شست و شــو مى كنند و يا باالتر از نرخ قانونى را از مردم دريافت مى كنند ولى يا از مواد 
نامناسب استفاده كرده و يا كار به درستى انجام نمى گيرد.

عدالتى بيان كرد: متاسفانه فعاليت هاى اينچنينى، مشكالت بسيارى براى شهروندان بوجود 
آورده و عدم دسترسى به اين افراد و اماكن آنها، پيگيرى شكايت شهروندان را غير ممكن 
ساخته است.وى تصربح كرد: خواهشمنديم شهروندان هوشيار باشند و فرش هاى خود را 
به قاليشويى هاى داراى پروانه كسب و واحدهايى كه جواز آنها از سوى اتحاديه شهرستان 

همدان صادر شده تحويل دهند تا خدايى ناخواسته دچار ضرر و زيان احتمالى نشوند.
به گزارش تســنيم, مردم مى توانند براى اطالع از وجود واحدهاى مجاز و بررسى نرخ 

هاى قانونى با شماره تلفن 08132512630 تماس حاصل كنند.

رئيس اتحاديه چلوكبابى همدان: 
رستوران ها در ايام نوروز

 افزايش قيمت ندارند
 رئيس اتحاديه چلوكبابى همدان با بيان اينكه تاالرها و رستوران ها 
در انتظار مواد اوليه هستند گفت: بنا نداريم در ايام نوروز رستوران ها 

افزايش قيمت داشته باشند.
ايرج جعفرى با بيان اينكه گوشت قرمز به صورت بى رويه گران شده 
اســت اظهار كرد: تاالرها و رســتوران ها نيز تحت تاثير اين افزايش 
قيمت قرار گرفتــه و به تبع اين گرانى ها نرخ غذاى رســتورانى نيز 

افزايش يافته است.
وى ادامه داد: مشــكل تاالرها و رستوران ها اين است كه عالوه بر اين 
افزايش قيمت، هيچ منبعى كه اينها بتوانند مواد اوليه خود را تهيه كنند، 

براى انها در نظر گرفته نشده است.
رئيــس اتحاديه چلوكبابى همــدان بيان كرد: گوشــت هاى منجمد 
تاريــخ دار را نيز تنها متعلق به مصــرف خانوارها در نظر گرفته اند و 

رستوران ها و تاالرها نمى تواند از اين مواد استفاده كنند.
وى به فارس گفت: چندين بار جلســه برگزار شــده كه درخواست 
كرديم يك منبع نيز براى تهيه مواد اوليه تاالرها و رستوران ها در نظر 

گرفته شود، اما هنوز چنين منبعى مشخص نشده است.
جعفرى با بيان اينكه دامپزشكى معتقد است تنها به اندازه مصرف منزل 
بايد خريدارى كرد گفت: رســتوران هر روز نمى تواند خريد داشــته 
باشــد و اين موضوع به مشكلى اساســى براى رستوران دارها تبديل 

شده است.
وى با اشــاره به اينكه اســتاندارى و ســاير نهادها مقرر شده كه طى 
جلساتى اين موضوع را حل و فصل كنند افزود: در حال حاضر ثبات 

در بازار نيست و مواد اوليه به سختى به دست مردم مى رسد.
رئيس اتحاديه چلوكبابى همدان در خصوص اينكه آيا ممكن اســت 
كمبود مواد اوليه باعث بروز تخلفاتى شود افزود: وقتى ثبات در بازار 
نباشد، ممكن است تخلفاتى ايجاد شود و از راه هاى ديگرى براى تهيه 
مواد اوليه خود اقدام كند.وى با تأكيد بر اينكه استاندارى و صنعت و 
معدن تجارت به جد براى بازار شب عيد تالش مى كنند گفت: در اين 

زمينه جلساتى نيز تشكيل مى شود كه اميدواريم حل شود.
جعفــرى در خصوص نرخ و بهاى غذاها در تاالرها و رســتوران ها 
بيان كرد: قيمت هاى كنونى خودســرانه نيست و به واحدها نرخ ارائه 

شده است.
وى با بيان اينكه افزايش مواد اوليه منجر به تغيير قيمت هاى تاالرها و 
رستوران ها مى شود افزود: اكنون تعيين نرخ به اين شيوه است كه ميزان 
تهيه غذا اعالم شده و نرخ غذا پيشنهاد مى شود كه كميته فنى اتحاديه 

بررسى كرده و پاسخ آنها را مى دهد.

فرصت ها در بودجه تمام شد
هيچ اتفاقى براى يارانه نيفتاد

 صحن علنــى مجلس تنها فرصت باقى مانــده براى حل و فصل 
مشكالت يارانه در بودجه 1398 بود و انتظار مى رفت راهكار يا تغييرى 
در نحوه توزيع يارانه نقدى ايجاد كند، اما با مصوبات نمايندگان نه تنها 
هيــچ تصميمى براى جلوگيرى از هدر رفــت منابع در توزيع نقدى 
يارانه گرفته نشد، بلكه حدود 78 ميليون يارانه بگير مى توانند بار ديگر 

با خيال راحت 45 هزار و 500 تومان را دريافت كنند.
به گزارش ايسنا، طى سال هاى گذشته با وجود بحث ها و تكاليفى كه 
در بودجه براى دولت به منظور غربالگرى يارانه بگيران پردرآمد مطرح 

بوده، هيچ تغيير خاصى در اين زمينه ايجاد نشده است.
اين در حالى اســت كه براى سال آينده نيز دولت راهكار ديگرى در 
اليحه بودجه پيشنهاد كرد مبنى بر اينكه يارانه بگيران را به طور استانى 
و با تفويض اختيار به استانداران شناسايى و حذف كنند. اما اين طرح 
دولت نيز در جريان بررسى ها در كميسيون تلفيق حذف شد و پيشنهاد 

حذف سه دهك بااليى در بودجه باقى ماند.
بــا ورود اليحه به مجلس در حالى كه اين انتظار وجود داشــت كه 
حداقل پيشــنهاد تازه اى مطرح شــده و پرداخت هاى نقدى به نوعى 
ديگر پيش برود، در پايان بررســى ها به مانند سال هاى قبل حذف سه 
دهك بااليى مورد توجه قرار گرفت و تاكيد شــد كه دولت با استفاده 
از كليه بانك هاى اطالعاتى در اختيار نسبت به شناسايى و حذف سه 

دهك باالى درآمدى از فهرست يارانه بگيران اقدام كند.
البته در زمان بررسى تبصره هدفمندى يارانه ها نظراتى براى غربالگر، 
و حذف پردرآمدها وجود داشــت كه با مخالفت هايى نيز مواجه شد؛ 
به طورى كه برخى نمايندگان پيشــنهاد كردنــد يارانه نقدى فقط به 
خانوارهاى تحت پوشــش كميتــه امداد امام خمينى (ره)، ســازمان 

بهزيستى و كسانى كه در نوبت اين نهاد قرار دارند، داده شود.
همچنين زنان بى سرپرســت و بد سرپرست خانوار و متقاضى آنها و 
فرزندان آنها و كســانى كه مشمول هستند يارانه دريافت كرده يا نياز 
خود را به سازمان هدفمندى يارانه ها اعالم كنند. اما در مقابل مخالفان 
معتقد بودند كه در حال حاضر در حاشيه شهرهاى بزرگ خانواده هايى 
هستند كه حاضر نيستند به كميته امداد امام خمينى (ره) مراجعه كرده 
و در نهايت از طريق يارانه امرار معاش مى كنند. اين شــامل برخى از 
خانواده هاى بدسرپرست و بى سرپرســت هم مى شود و كارمندان و 
بازنشســتگان نيز بعضاً محتاج يارانه نقدى هستند كه نبايد آنها را از 

دريافت مستثنى كرد.
البته اين نظر نمايندگان در حالى مطرح مى شود و مى گويند كه "برخى 
خانواده ها با يارانه نقدى امرار معاش مى كنند" كه بايد گفت، حتى اگر 
يك خانواده پنج نفره هم باشــد و يارانه آنها در هر ماه به حدود 230

هزار تومان برســد، در شــرايط موجود تورمى و اوضاع اقتصادى آيا 
اين 250 هزار تومــان دردى از اين خانوارها دوا مى كند كه اصرار بر 
پرداخت اين يارانه وجود دارد. آن هم در شرايطى كه دولت مى تواند با 
حذف پردرآمدها و كاهش هزينه در توزيع نقدى، رقم 42 هزار 500
ميليارد تومانى كه براى توزيع بين 78 ميليون نفر كنار گذاشــته، بين 
تعداد كمتر و با مبلغ بيشــترى پرداخت كند كه همين خانوارهايى كه 

راه معاش آنها يارانه نقدى است بتوانند منابع بيشترى دريافت كنند.

پ

دوم) نوبت  پايه( قيمت  ز  ا درصد   1 0 كسر با   -453 /97 /3 شماره  عمومي  يده  مزا

بـانك سپـه- مـديـريت شعب منطقـه همـدان

توضيحات نحوه فروش وضعيت ملك قيمت پايه كارشناسي (ريال)  اعيان (مترمربع)عرصه (مترمربع)نوع كاربري شماره پالك ثبتي آدرسرديف
مالير، خ شهيد مصطفي خميني، جنب 1

اداره دارايي، محل مسافرخانه قديمي 
متصرف دارد، داراي عقب نشيني از سمت خيابان (452/47م.م) سرقفلي نقدعدم تخليه7/750/000/000حدود 1290383/79تجاري1780 الي 1784

واگذار شده و صرفاً مالكيت مورد مزايده است.
مالير، اول جاده همدان، روستاي 2

حاجي آباد 
متصرف دارد، ميزان مالكيت بانك 61/7 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ نقدعدم تخليه5247/19493/856/451/625/151گاوداري2046/596

مي باشد و ارزيابي بر اساس مالكيت بانك صورت گرفته است. حدود 3000 متر 
از باغ انگورى مشجر با درختان ميوه و يكصد اصله نهال اصالح شده 

رزن، شهرك فرمانداري، كوچه شقايق2، 3
درب پنجم جنوبي 

متصرف دارد. اعيان شامل همكف (120 م.م) و نيم طبقه (46 م.م)نقدعدم تخليه2001662/100/000/000مسكوني59/703/788

متصرف دارد نقدعدم تخليه2081531/800/000/000مسكوني 59/1266رزن، جاده دمق، كوچه شهيد سليمي4
مالير، خ سعدي، كوچه شهيد حاتمي، 5

درب دوم جنوبي 
متصرف دارد، ملك در 3 طبقه بوده و ميزان مالكيت بانك 48/86 شعير از 96 نقدعدم تخليه1763721/552/322/920مسكوني 2149/1639

شعير از ششدانگ بوده و ارزيابي بر اساس مالكيت بانك صورت گرفته است.
مالير، جاده بروجرد، محدوده روستاي 6

نمازگاه
متصرف دارد، ميزان مالكيت بانك از پالك مذكور 36/85 شعير مشاع از 96 نقدعدم تخليه622011433/528/000/000گاوداري6/60

شعير از ششدانگ و ارزيابي بر اساس مالكيت بانك مي باشد.
متصرف داردنقدعدم تخليه928/78244500/000/000مسكوني 101/159كبودراهنگ، روستاي روعان7
متصرف داردنقدعدم تخليه641/88220730/000/000مسكوني 10/446كبودراهنگ، روستاي روعان8
كبودراهنگ، روستاي دستجرد، خ شهيد 9

سيدجعفر عباسي
متصرف داردنقدعدم تخليه229/02120328/667/000مسكوني 238/438

متصرف داردنقدعدم تخليه892/3200621/500/000مسكوني 229/232كبودراهنگ، روستاي بابان10
مالير، خ شهيد وفايي، نرسيده به بازار 11

روز، محل سابق شعبه بانك سپه 
تخليه، اعيان شامل همكف (356/64م.م) طبقه اول به صورت بالكن نقد/ نقد و اقساطتخليه356/64771/6474/500/000/000تجاري1096و 1387 الي 1389

(276 م.م) و زيرزمين (139 م.م)بدون كسر 10درصد از قيمت پايه كارشناسي
همدان، شهرك مدني، خ دانشگاه، ده 12

متري حاج ينونس، درب ششم، طبقه اول 
متصرف داردنقدعدم تخليه54465/000/000قدرالسهم مسكوني20/630

بدون كسر 10درصد از قيمت پايه كارشناسي
كبودراهنگ، روستاي روعان جنب 13

منبع آب 
متصرف داردنقدعدم تخليه984/75240750/000/000مسكوني101/437

تويسركان، سركان، خيابان ابوذر، طبقه 14
سوم، واحد چهارم

عدم تخليه، داراي انباري و پاركينگنقدعدم تخليه113/621/931/540/000قدرالسهم مسكوني1/5353
بدون كسر 10درصد از قيمت پايه كارشناسي

متصرف دارد، ميزان مالكيت بانك 45 شعير مشاع از 96 شعير از ششدانگ و نقدعدم تخليه216/20216/20302/343/750ورزشي101/84/656كبودراهنگ، روستاي روعان15
ارزيابي بر اساس مالكيت بانك صورت گرفته است

همدان، خ باباطاهر، محوطه سبزه ميدان، 16
محل سابق شعبه سبزه ميدان 

ملك مذكور در دو طبقه شامل همكف و زيرزمين و نيم طبقه مي باشد.نقد/ نقد و اقساطتخيله8621146/200/000/000تجاري131 و 130 قطعه يك بخش3

همدان، 20 متري سنگ شير، نبش 17
كوچه ياس 

10/50044 مفروز از 2992 حومه 
بخش يك 

ميزان مالكيت بانك از پالك مذكور 13/98 شعير مشاع از 96 شعير بوده و نقدعدم تخليه271/151050/874/374/681/306مسكوني
ارزيابي بر اساس مالكيت بانك صورت گرفته است.

همدان خ اكباتان روبروي پاركينگ 18
طبقاتي شهرداري محل سابق بانك سپه 

8 فرعي از 3386 و 3813 الي 3816 و 
3818 الي 3822 بخش سه همدان

وضع موجود پالك مذكور 138/68 مترمربع بوده كه در سند مالكيت 121/82 نقد/ نقد و اقساطتخليه138/68138/6826/800/000/000تجاري
مترمربع قيد شده و ارزيابي توسط كارشناس بر اساس  سند مالكيت بوده و اصالح 
سند با خريدار خواهد بود و قيمت آن براساس وضع موجود محاسبه مي گردد

 (م الف 4090)

بانك سپه مديريت منطقه همدان در نظر دارد امالك مازاد بر نياز خود به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي به صورت نقد و يا نقد و اقساط در قالب اجاره به شرط تمليك به فروش 
برساند. عالقمندان جهت شركت در مزايده عمومي مي توانند پس از نشر آگهي جهت دريافت برگ شرايط از تاريخ 1397/12/4 تا پايان وقت اداري روز 1397/12/13 به مديريت شعب بانك 

سپه منطقه همدان واقع در همدان بلوار خواجه رشيد مراجعه و برگ پيشنهاد خود را حداكثر تا تاريخ 97/12/23 تحويل نمايند.
مديريت بانك سپه منطقه همدان

پارسيان مورد عتاب و خطاب ستاد تسهيل قرار گرفت

3 اخطار براي يك بانك
■ رئيس سازمان صمت: بانك پارسيان قانون را دور زده است
■ سرپرست معاونت اقتصادي استانداري: ضامن نبايد ممنوع الخروج شود
■ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي: نگذاريد از مراجع قانوني پيگيري كنند

غزل اسالمي »
 بانــك پارســيان مــورد عتــاب و 
خطــاب معــاون اقتصــادي اســتاندار 
جلســه  در  ديــروز  گرفــت.  قــرار 
ــد،  ــع تولي ــع موان ــهيل و رف ــتاد تس س
رئيــس ســازمان صمــت هــم عصبانــي 
و  مديريــت  ســازمان  رئيــس  شــد، 
بانــك  ايــن  بــه  نيــز  برنامه ريــزي 

داد.  اخطــار 
رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
ــش  ــدان در واكن ــتان هم ــارت اس تج
ــكالت  ــه مش ــوط ب ــده اي مرب ــه پرون ب
ــه  ــي ك ــدگان همدان ــي از توليدكنن يك
ــر  ــده ديگ ــت توليدكنن ــر ضمان به خاط
توســط بانــك پارســيان ممنوع الخــروج 
شــده بــود، خطــاب بــه نماينــده بانــك 
پارســيان گفــت: دور زدن قانــون بــراي 
گيــر انداختــن يــك توليدكننده درســت 
نيســت و بايــد مصوبــات ســتاد تســهيل 

اجــرا شــود.
ــت  ــه داد: دوس ــن ادام ــا متي حميدرض
نــدارم بــا ايــن لحــن صحبــت كنــم امــا 

ــد. ــور مي كن ــرا مجب ــك م ــن بان اي

وي گفــت: تعهداتــي كــه توليدكننــدگان 
بــراي دريافــت تســهيالت مي دهنــد 
ــار  ــا گرفت ــا ب ــود، ام ــول ش ــد وص باي
هــم  آنهــا  كــه  ضامــن  دو  كــردن 
ــد  ــده اي را عاي ــتند فاي ــده هس توليدكنن
ــدام  ــن اق ــا اي ــا ب ــد و تنه ــما نمي كن ش
ــد. ــره انداخته اي ــا گ ــه كار آنه ــه ادام ب
هماهنگــي  معاونــت  سرپرســت 
اموراقتصــادي و توســعه منابــع هــم 
خطــاب بــه نماينــده هميــن بانــك گفت: 
ــق  ــع شماســت طب ــه نف ــه ب ــا ك ــر ج ه
ــد  ــار مي كني ــزي رفت ــك مرك ــون بان قان
امــا هــر جــا كــه بــه نفــع شــما نيســت 
ــد. ــزي را دور مي زني ــن بانــك مرك قواني

ســيدمحمود عســگري گفــت: طبــق 
قانــون بــه هيــچ عنــوان ضامن هــا 

شــوند. ممنوع الخــروج  نبايــد 
ــكاري  ــك هم ــن بان ــه داد: اي وي ادام
خوبــي بــا اســتان نــدارد و در پرداخــت 
تســهيالت  و  روســتايي  تســهيالت 
مربــوط بــه توليــد نيــز عملكــرد خوبــي 

ــدارد. ن
ــئول،  ــن دو مس ــت اي ــس از عصباني پ

سيداســكندر صيدايــي، رئيــس ســازمان 
ــم  ــتان ه ــزي اس ــت و برنامه ري مديري
بــه حالــت واســطه گري امــا بــا تحكــم 
خطــاب بــه نماينــده ايــن بانــك گفــت 
ــت  ــد در جه ــيان باي ــك پارس ــه، بان ك
تســهيل  ســتاد  مصوبــات  اجــراي 
ــه  ــد كار ب ــازه نده ــد و اج ــالش كن ت
ــد از  ــم برون ــه بگويي ــد ك ــي برس جاي
ــري  ــوع را پيگي ــي موض ــع قضاي مراج

ــد. كنن
ايــن بانــك پيــش از ايــن هــم در 
خطــاب  مــورد  جلســات  هميــن 
مســئوالن و اســتاندار وقــت قــرار 
از  آمــاري  تاكنــون  و  بــود  گرفتــه 
ــيان  ــك پارس ــهيالت بان پرداخــت تس
ــه  ــتغال ارائ ــد و اش ــتاي تولي در راس

ــت. ــده اس نش
بانــك  رئيــس  ســالوند  بــار  ايــن 
پارســيان همــدان حضــور نداشــت 
از  دفــاع  و  پاســخ  در  او  نماينــده  و 
ــم  ــا ه ــه م ــت ك ــك گف ــرد بان عملك
كــه  كنيــم  كمــك  داريــم  دوســت 
ــكار  ــا بده ــوند و ب مشــكالت حــل ش

ــم. ــاس گرفته اي ــا تم ــم باره ــي ه اصل
وي گفــت: ممنوع الخــروج كــردن ايــن 
دو ضامــن هــم توســط بانــك صــورت 
ــراي  ــق اج ــركت از طري ــه و ش نگرفت
ثبــت آنهــا را ممنوع الخــروج كــرده 
ــن  ــا اي ــم ب ــك ه ــه خــود بان اســت ك

ــكالتي دارد. ــركت مش ش
ــدام  ــن اق ــه اي ــت ك ــگري گف ــا عس ام
بــه درخواســت بانــك پارســيان انجــام 
ــا اجــراي  ــه ســرعت ب ــد ب شــده و باي
مصوبــات ســتاد تســهيل ايــن موضــوع 

ــد. را حــل كني
در جلســه روز گذشــته مشــكالت 5
ــت و  ــاي صنع ــده در بخش ه توليدكنن
ــور  ــا و ام ــا بانك ه ــه ب ــاورزي ك كش
مالياتــي، مــورد بررســي قــرار گرفــت و 
مصوبــات در راســتاي حــل مشــكالت 
ــت  ــتاني ثب ــا، توســط مســئوالن اس آنه

شــد.
آن طــور كــه رئيــس ســازمان صنعــت و 
معــدن در حاشــيه جلســه بــه خبرنــگار 
ــه 97،  ــام گفــت: در 11 ماه همــدان پي
53 جلســه ســتاد تســهيل و رفــع موانــع 
توليــد در اســتان و 186 جلســه نيــز در 

شهرســتان ها برگــزار شــده اســت.
جلســات  نتيجــه  افــزود:  متيــن 
شهرســتان ها نيــز بــراي مــا ارســال 
شــده تــا جمع بنــدي آنهــا در جلســات 

اســتاني بررســي شــود.
ــه وي، در ايــن جلســات، 163 ــه گفت ب
ــون  ــه تاكن ــته ك ــود داش ــه وج مصوب
ــه  ــده و 48 مصوب ــرا ش ــه اج 86 مصوب
ــري اســت. ــال پيگي ــز در ح ــر ني ديگ

ــي از  ــروه نظارت ــه داد: 3 گ ــن ادام متي
ســازمان صنعــت و معــدن، مديريــت و 
برنامه ريــزي و اســتانداري مصوبــات و 

ــري  ــت پيگي ــا جدي ــرا را ب مراحــل اج
مي كننــد.

ــه چگونگــي همراهــي  وي در پاســخ ب
ــد  ــش تولي ــا بخ ــتان ب ــاي اس بانك ه
ــتان  ــا اس ــا ب ــم گفــت: همراهــي آنه ه
بــد نيســت امــا كســي كــه وثيقــه 
نــدارد طبيعتــًا نمي توانــد تســهيالت 
هــم  مقصــر  و  بگيــرد  را  موردنظــر 

نيســتند. بانك هــا 
رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان همــدان افــزود: ســقف 
تســهيالت اســتان در ســال 96، 630

ــال  ــراي س ــا ب ــود ام ــان ب ــارد توم ميلي
ــد. ــته ش ــقف برداش ــن س 97 اي

ــارد  ــون 90 ميلي ــن تاكن ــه متي ــه گفت ب
شــده  پرداخــت  تســهيالت  تومــان 
ــكيل  ــم تش ــان ه ــارد توم و 400 ميلي

پرونــده داده انــد.

معاون امور مشتركين شركت آب و 
فاضالب استان همدان: 

آب شهرى 
گران نمى شود
 معاون امور مشــتركين شركت آب و 
فاضالب استان همدان گفت: تعرفه آبفاى 

شــهرى افزايش قيمت ندارد و افزايش 20
ريــال در مترمكعب مربوط به تعرفه آب و 

فاضالب روستايى است.
در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى در 
ادامه بررســى جزييات بودجه درآمدى بند 
ب تبصــره 6 را تصويب كردند كه بر اين 
اســاس وزارت نيرو از طريق شركت هاى 
آبفاى شــهرى سراسر كشور مكلف است 
عــالوه بر دريافت نرخ آب بهاى شــهرى، 

به ازاى هر مترمكعب فروش آب شــرب، 
مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب 
دريافت و به خزانه دارى كل كشــور واريز 

كند.
بــر ايــن اســاس معــاون امــور مشــتركين 
شــركت آب و فاضــالب اســتان همــدان 
بــه فــارس گفــت: افزايــش ايــن 20
ريــال مربــوط بــه تعرفــه آب و فاضــالب 

ــتايى اســت. روس

ــه  ــه تعرف ــان اينك ــا بي ــى ب ــى قديم عل
ــدارد  ــت ن ــش قيم ــهرى افزاي ــاى ش آبف
بيــان كــرد: ايــن مبلــغ 15 ريــال بــود كــه 
بــه 20 ريــال افزايــش يافتــه اســت كــه در 

ــهرى نيســت. ــاى ش بخــش آبف
وى يــادآور شــد: در آبفــاى شــهرى هنــوز 
آب  تعرفــه  افزايــش  بــراى  برنامــه اى 
وجــود نــدارد و همچنــان محاســبه هزينــه 

ــرخ قبلــى اســت. ــا ن مصــرف آب ب
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آگهى تغييرات شــركت حكمت آموختگان هگمتانه شركت تعاونى به 
شماره ثبت 8998 و شناســه ملى 10820087470 به استناد صورتجلسه 
هيــأت مديره مــورخ 25/04/1395 برابر مجوز شــماره 3985/8 مورخ 
02/139603 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان همدان تصميمات 

ذيل اتخاذ شد:
 1 - سمت اعضاء هيأت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاى بهروز بيات 
با كد ملى 3872388721 عضو اصلى و رئيس هيأت مديره آقاى ســهيل 
سبحان اردكانى با كد ملى 0069076421 عضو اصلى و منشى هيأت مديره 
آقاى كامبيز حميدى با كــد ملى 3874811425 عضو اصلى و نايب رئيس 
هيأت مديره آقاى اميد قهرمانى منــش با كد ملى 0066041929 به عنوان 

مديرعامل شركت 
:كليه قراردادها و اسنادرســمى و تعهدآور  دارندگان حق امضاء   - 2
بانكى از قبيل چك، برات، ســفته و اوراق بهادار با امضاء آقاى اميد 
مديره)  هيأت  بيات(رئيس  بهــروز  آقاى  و  منش(مديرعامل)  قهرمانى 
و  رئيس)  حميدى(نائب  كامبيز  آقــاى  مديره  هيأت  رئيس  غياب  در  و 
مهر شــركت داراى اعتبار است همچنين اســناد عادى و نامه ها با 
امضاء اميــد قهرمانى منش(مديرعامل) و مهر شــركت تعاونى معتبر 

بود. خواهد 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان 
(391512)

ــى  ــركت تعاون ــا ش ــپار آري ــا بس ــركت پاي ــرات ش ــى تغيي آگه
ــتناد  ــه اس ــى 10820074820 ب ــه مل ــت 7716 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــور ف ــادى بط ــى ع ــع عموم ــه مجم صورتجلس
ــاون  ــورخ 17/10/97 اداره تع ــه 24437/8 م ــتناد نام 12/10/1397 و باس
ــاذ  ــل اتخ ــات ذي ــدان تصميم ــتان هم ــى شهرس ــاه اجتماع كار و رف
ــغ  ــه مبل ــال ب ــغ 45360000000 ري ــركت از مبل ــرمايه ش ــد : - س ش
85680000000 ريــال بــه شــرح ذيــل افزايــش يافــت : ســرمايه شــركت 
مبلــغ 85680000000 ريــال و 285600 ســهم 300000ريالــى مــى باشــد .
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان 

(391514)

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326007000967 مورخــه 1397/10/5 هيأت اول 
موضــوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى خانم اقدس احمدي فرزند ملكعلي به شــماره شناسنامه 
277 صادره از قروه در سه دانشگ مشــاع از شش دانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 307/15 مترمربع پالك 10803 فرعي از 139 اصلي  واقع در بهار 
بخش چهار همدان خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاي جعفر قاسملو 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 792)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/21
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى تغييرات شركت مهندســى الكترونيك سينا ارتباط شركت با 
مسئوليت محدود به شــماره ثبت 6544 و شناسه ملى 10820065850 به 
استناد صورتجلسه هيأت مديره مورخ 27/09/1397 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: 1 - سمت اعضاى هيأت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاى افشين 
حاجيلو به شماره ملى 3874526720 به سمت مديرعامل آقاى على حاجيلو 
به شماره ملى 4051782621 به سمت رئيس هيأت مديره -2 دارندگان حق 
امضاء :كليه اســناد و مدارك و اوراق بهادار با امضاء يكى از آقايان افشين 

حاجيلو يا على حاجيلو همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان 

(391445)

آگهى تغييرات شركت مبين گستر همدان شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 7470 و شناســه ملى 10840101275 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مــورخ 10/10/1397 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هيأت مديره به قرار ذيل براى مدت دو سال انتخاب 
گرديدند: آقاى مهران پرتوى صفا به شماره ملى 3873891603 خانم مبينا 
پرتوى صفا به شماره ملى 3861078384 آقاى على اصغر شير دل به شماره 
ملى 0323246151 (خارج از شركا) آقاى سعيد مرادى گزين به شماره ملى 

4011071606 (خارج از شركا)
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان 

(391511)

آگهى تغييرات شركت صبا پخت تويسركان شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 662 و شناســه ملى 10861689500 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مــورخ 04/10/1397 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد : 
1 - اعضاء هيأت مديره بــه قرار ذيل براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند: 
آقاى محمد قرائتى به شماره ملى 3979554791 و خانم زهرا سليمانى به 

شماره ملى 3970051304 (خارج از شركا) 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى تويسركان 
(391510)

آگهى تغييرات شركت كمربند سبز فرداى كشاورز شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 12824 و شناسه ملى 14006694047 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 15/10/1397 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 
تعداد اعضاى هيأت مديره از 5 نفر به 6 نفر افزايش يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان 
(391442)

آگهى تغييرات شركت مبين گستر همدان شركت با مسئوليت محدود 
به شــماره ثبت 7470 و شناسه ملى 10840101275 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومى فوق العاده مورخ 10/10/1397 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 1 - به موجب سند صلح شماره 46796 مورخ 08/10/1397 تنظيمى دفتر 
خانه اسناد رسمى شماره 84 تويسركان آقاى مجتى جواهرى افخم كل به 
شماره ملى 3874136027 مبلغ 300000 ريال سهم الشركه خود را به خانم 
مبينا پرتوى صفا به شــماره ملى 3861078384 واگذار كرد و از شركت 

خارج شد .
 2 - به موضوع شركت موارد ذيل الحاق يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گرديد: ارائه خدمات تامين نيروى انســانى جهــت حمل و نقل ، 
آشپزخانه و رســتوران ،خدمات عمومى( ، نامه رســانى ،پيش خدمتى ، 
تلفنچى) نظافت ، امور تاسيســات ، فن ورزى شــبكه هاى توزيع زمين و 
هوايى ، انجام امور مرتبط با نيروهاى آبى ، تونل هاى آب ، شبكه هاى جمع 

آورى و انتقال فاضالب
 3 - ماده 18 اساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد : حق امضاى كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور و عادى و ادارى و قراردادها را اعضاى هيأت مديره 

تعيين ميكند .
 4 - تعداد اعضاى هيأت مديره بين 2 تا 6 نفر تعيين شد و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان 
(391444)

ــر آب ســپيد رود شــركت  ــرات شــركت تدبي آگهــى تغيي
ــى  ــه مل ــت 11501 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامى خ س
ــى  ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس 14004177680 ب
ــات  ــورخ 18/09/1397 تصميم ــاده م ــوق الع ــور ف ــادى بط ع

ــد: ــاذ ش ــل اتخ ذي
ــدت دو  ــراى م ــل ب ــرار ذي ــه ق ــره ب ــأت مدي ــاء هي  1 - اعض

ــد:  ــاب گرديدن ــال انتخ س
آقــاى مرتضــى عليــدادى شــماره ملــى 6479973275 خانــم 
پريــرخ پورجهــان شــماره ملــى 3873443937 آقــاى وحيــد 

نائينــى شــماره ملــى 3875923812 
2 - بازرســان شــركت بــراى مــدت يــك ســال مالــى بــه قــرار 

ــاب گرديدند: ــل انتخ ذي
ــه  ــى 5719485521 ب ــماره مل ــه ش ــماعيل ارن ب ــاى اس  آق
ســمت بــازرس اصلــى آقــاى صابــر رســولى بــه شــماره ملــى 
3874125912 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل اداره كل ثبــت 
ــا و  ــركت ه ــت ش ــدان اداره ثب ــتان هم ــالك اس ــناد و ام اس

ــدان موسســات غيرتجــارى هم
(391441) 

ــاط  ــينا ارتب ــك س ــى الكتروني ــركت مهندس ــرات ش ــى تغيي آگه
شــركت بــا مســئوليت محــدود بــه شــماره ثبــت 6544 و شناســه ملى 
10820065850 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده 

مــورخ 08/11/1397 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد.
 آقــاى افشــين حاجيلــو باكدملــى 3874526720 بــا پرداخــت 
ــه  ــه صنــدوق شــركت ســهم الشــركه خــود را ب 000/500/469 ريــال ب

000/000/475 ريــال افزايــش داد.
 آقــاى علــى حاجيلــو باكدملــى 4051782621 بــا پرداخــت 000/500/24 
ــزان  ــه مي ــود را ب ــركه خ ــهم الش ــركت س ــدوق ش ــه صن ــال ب ري

ــش داد.  ــال افزاي 000/000/25 ري
ــا  )  ــون ري ــغ 6000000 ( شــش ميلي ــرمايه شــركت از مبل در نتيجــه س
ــال افزايــش  ــال ) ري ــون ري ــغ 500000000 ( پانصــد ميلي ــه مبل ــال ب ري

ــد.  ــه در اساســنامه اصــالح گردي ــاده مربوط ــت و م ياف
ليســت شــركاء پــس از افزايــش ســرمايه بــه شــرح ذيــل مــى باشــد: 
ــى  ــركه عل ــهم الش ــال س ــده 475000000 ري ــو دارن ــين حاجيل افش
حاجيلــو دارنــده 25000000 ريــال ســهم الشــركه اداره كل ثبت اســناد و 
امــالك اســتان همــدان اداره ثبــت شــركت هــا و موسســات غيرتجارى 

همــدان 
(391513)

آگهى تغييرات شــركت اتحاديه صنف خواربار فروشــان شهرستان 
فامنين موسسه غير تجارى به شماره ثبت 19 و شناسه ملى 14003922635 
به استناد صورتجلسه مطابق اساسنامه مورخ 19/10/1397 و باستناد مجوز 
8116/ف/97 مورخ 13/11/97 اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرســتان 
فامنين و مجوز شماره970834/ الف مورخ27/11/97 اتاق اصناف شهرستان 

فامنين تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 1 - اساســنامه جديد اتحاديه مشــتمل بر 30 ماده تصويب و جايگزين 

اساسنامه قبلى گرديد . 
2 - اعضــاى هيأت مديــره برابر ماده 23 قانون نظــام صنفى و با رعايت 
تبصره هــاى ذيل آن به ترتيب ذيل تعيين گرديــد : آقاى محمد رجبى با 
شماره ملى 5029831517 به سمت رئيس هيأت مديره آقاى مهدى خليلى 
با شــماره ملى 5029447873 به سمت نايب رئيس اول هيأت مديره آقاى 
رضا باذلى با شــماره ملى 5029486348 به سمت نايب رئيس دوم هيأت 
مديره آقاى مجتبى نقوى پيام با شماره ملى 3860054589 به سمت دبير 
اتحاديه آقاى عباس بياتى با شماره ملى 3991463199 به سمت خزانه دار 
اتحاديه آقاى رضا سبحانى با شماره ملى 5029851518 به سمت عضو على 
البدل اول هيأت مديره آقاى رضا رسولى پندار با شماره ملى 5029833110 

به سمت عضو على البدل دوم هيأت مديره 
3 - ســمت بازرس برابر ماده 23 قانون نظام صنفــى و با رعايت تبصره 
هاى ذيل آن به ترتيب ذيل تعيين گرديد : آقاى على گلى با شــماره ملى 
5029471669 به ســمت بازرس اصلى آقاى عباس رحيمى با شماره ملى 

5029456252 به سمت بازرس على البدل
 4 - آدرس جديد اتحاديه به نشانى استان همدان، شهرستان فامنين، بخش 
مركزى، شهر فامنين، خيابان امام خمينى(ره) ، كوچه شهيد على شاكرى، 
خيابان شــهيدان دولتى، پالك صفر، طبقه دوم كد پستى 6561736513 

تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .
 5 - اسناد و اوراق مالى اتحاديه مانند چك ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهد 
آور مالى با امضاء رئيــس و خزانه دار و در غياب هر يك نايب رئيس اول و 

ممهور به مهر اتحاديه معتبر مى باشد.
 كليه اســناد و مدارك ادارى و مالى مى بايست در محل اتحاديه نگهدارى 
گردد . اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجارى فامنين 
(391443)

كاراته كاران همدانى در ميادين بين المللى 
درخشيدند

 دبير هيأت كاراته همدان گفت: ورزشــكاران كاراته اين استان 
در ميادين ملى و بين المللى با كســب مدال هاى رنگارنگ، خوش 

درخشيدند.
ســيروس امينى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: سيد مرصاد ظفرى 
دبير و مربى جوان هيأت كاراته شهرستان نهاوند در مسابقات بين المللى 
كاراته (شــوتوكان) كه به ميزبانى مجموعه تختى تهران برگزار شد، به 

نشان طال رسيد.
وى اضافه كرد: همچنين در اين رقابت ها عطا ظهورى كاراته كا همدانى 

به مدال نقره دست يافت.
امينــى بيان كــرد: در اين رقابــت ها كه روز گذشــته به پايان 
حضور  خارجى  مختلف  كشــورهاى  از  ورزشــكارانى  رســيد، 

شتند.  ا د
 كسب هفت نشان رنگارنگ كشورى

دبير هيأت كاراته همدان با اشــاره به موفقيت ورزشــكاران اين استان 
در مسابقات قهرمان قهرمانان انشــين كاراته و سبك هاى آزاد ساباكى 

فدارســيون كاراته گفت: در اين رقابت ها هفت مدال رنگارنگ نصيب 
تيم منتخب اين استان شد.

امينــى افزود: در مســابقات بخش قهرمــان قهرمانان انشــين كاراته ، 
محمدامين رحيمى نشان طال كسب كرد، على كرمى نقره گرفت و مهران 
داودى نژاد، محمد حسين احمدى خانى و امير حسين بقالچى نيز موفق 

به كسب سه نشان برنز شدند.
وى خاطرنشان كرد: همچنين در بخش سبك هاى آزاد حسين ابراهيمى 
و اميــر صابرى ابراهيم زاده 2 مدال برنــز را براى تيم همدان به ارمغان 

آوردند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

قهرمانان آمادگى جسمانى بانوان همدان 
معرفى شدند

 نائــب رئيس هيأت ورزش هاى همگانــى همدان گفت: قهرمانان 
آمادگى جسمانى جشنواره ورزش هاى همگانى بانوان با برگزارى يك 

دوره مسابقه به ميزبانى شهردارى همدان معرفى شدند.
مريم روحى اظهار داشــت: در ايــن دوره از پيكارها كه با رقابت 110 
بانوى ورزشــكار در قالب 6 رده ســنى برگزار شد در رده سنى زير20 
سال زهرا شعبانلو قهرمان شد، ريحانه سليمانى عنوان دوم را كسب كرد 

و تينا شاهسوند نيز در جايگاه سوم قرار گرفت.
وى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: در رده ســنى 20 تا 30 ســال نيز 
مريم ورمزيارعنوان قهرمانى را به دست آورد، شبنم موسيوند دوم شد و 

مرضيه شعبانى بر سكوى سوم قرار گرفت.
نائب رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان خاطرنشان كرد: در رده 
ســنى 30 تا 40 سال فاطمه گمار قهرمان شد، آذر باقرى و ناهيد بيات 
به ترتيب دوم و سوم شدند.وى يادآور شد: در رده سنى 40 تا 50 سال 
فاطمه قراگوزلو، فاطمه غيرتيان و ماهرخ اميرى به ترتيب اول تا ســوم 
شــدند و در رده سنى 50 تا 60 سال مريم گلشنى قهرمان شد، مرضيه 

مهرداديان در جايگاه دوم ايستاد و توران نهادى نيز سوم شد.
روحى افزود: همچنين در رده سنى باالى 60 سال اشرف سيف سكوى 
قهرمانى را تصاحب كرد، عذرى ملكى دوم شــد و مريم احدى نيز در 
جايگاه سوم ايســتاد. در پايان اين رقابت ها به نفرات برتر مدال، لوح 

قهرمانى و جوايز ارزنده اعطا شد.

ورزش معلولين در جامعه و بين مسئوالن 
كمرنگ ديده  مى شود

 با توجه به نزديك شــدن به هفته زن و گراميداشت روز مادر، ايسنا 
در نظر دارد با معرفى زنان موفق اســتان در حوزه هاى مختلف با اين 
بانوان موفق گفتگويى داشته باشــد و از موفقيت ها و مشكالت پيش 

روى آنان بگويد .
عضو تيم ملى واليبال نشســته بانوان با اشاره به كسب 15 مدال جهانى 
و كشــورى، گفت: از سال 90 به اين رشته وارد و يك سال پس به تيم 

ملى دعوت شد ه ام.
زهرا نجاتى عارف در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در سال 93 براى 
نخســتين بار در مسابقات پارآسيايى شركت كرده ام، افزود: كسب مقام 
نايب قهرمانى در مسابقات پارآسيايى 2014 و2018 و كسب رتبه پنجم 

پارالمپيك ريو از جمله مسابقات مهم در كارنامه ورزشى ام هستند.
اين بانوى قهرمان  كمبود اردوها و بودجه هاى مســابقات استانى را از 
جمله مشــكالت ورزشكاران دانســت و مطرح كرد: متاسفانه ورزش 
معلولين در جامعه و بين مســئوالن كمرنگ ديده مى شود؛  اين شرايط 
در اســتان كمى نامناسب تر بوده به گونه اى كه به دليل نبود تيم و ليگ 
معتبر در استان، ورزشــكاران مجبور به شركت در تيم هاى استان هاى 

ديگر هستند.
اين بانوى نام آور استان در رابطه با مشكالت اقتصادى ورزشكاران نيز 
عنوان كرد: سقف قرارداد ورزشكاران بسيار ناچيز و كم است؛ از اين رو 

ورزشكاران بيمه معتبر و مناسبى ندارند.

مسى به رونالدو 
نزديك شد

 مهاجم بارسلونا با هت تريك برابر سويا 
اكنون تنها يك گام با ركورد ماجم پرتغالى 

فاصله دارد.
ليونل مســى در ديدار بارسلونا و سويا در 
هفته بيســت و پنجم الليــگا هت تريك 
كرد و توانســت پيــروزى 4 بر 2 تيمش 
را رقم بزند.مهاجم بارســلونا توانست در 
50 بازى ســه گل يا بيشتر به ثمر برساند. 
ستاره آرژانتينى اكنون يك گام با كريستيانو 
رونالدو فاصله دارد و اگر سه گل در يك 
بازى به ثمر برساند به ركورد 51 هت تريك 
مهاجم پرتغالى مى رسد.به گزارش ايسنا ، 
مســى اين آمار را با بارســلونا و تيم ملى 
آرژانتين به ثبت رسانده است. او به همراه 
آبى انارى ها 45 بار هت تريك كرد و 5 بار 
بــا پيراهن تيم ملى اين اتفاق افتاد.در ميان 
روزهايى كه مسى سه گل يا بيشتر به ثمر 
رساند پنج گلش در يك مسابقه قابل توجه 
اســت. او همچنين توانست در پنج بازى 

چهار بار گلزنى كند.

پرونده كيفرى براى چند 
مدير فدراسيون فوتبال

تازه تريــن  در  نظارتــى  نهادهــاى   
بررسى هايى كه پيرامون فدراسيون فوتبال 
داشــته اند به مواردى برخورد كرده اند كه 
ممكن است منجر به احضار چند مدير و 
جلب يكى از بازنشسته هاى اين فدراسيون 
شود.قانون منع بكارگيرى بازنشسته ها در 
فدراســيون هاى ورزشــى روى گام آخر 
مانده و بــا وجود اينكه بازنشســته هاى 
فدراســيون هاى ديگر استعفا كردند، چند 
مدير بازنشسته فدراسيون فوتبال همچنان 
اصرار بر ماندن دارند تا حساسيت نهادهاى 
نظارتى روى آنها بيشــتر شود.درحالى كه 
از ســوى وزارت ورزش و ساير نهادهاى 
مرتبط بــا رفتــن بازنشســته ها بارها به 
فدراســيون فوتبال تذكر داده شده بود اما 
سماجت بازنشسته هاى اين فدراسيون در 
ماندن حساســيت ها را نسبت به اين افراد 
بيشتر كرده تا جايى كه پرونده هايى براى 

بررسى شخصى اين افراد باز شده است.
خبرنگار مهر كســب اطالع كرد نهادهاى 
نظارتى در بررســى هايى كه داشــته اند به 
برخى تخلفات مالــى در پرونده تعدادى 
از مديران فدراســيون فوتبال رسيده اند و 
حتى در صورتى كه آنها از مسئوليت شان 
كنار هم بروند بازهم پايشان در اين پرونده 
ها «گيــر» خواهد بود و بايد به اين نهادها 
پاســخگو باشند. براســاس بررسى هاى 
صورت گرفته در يكــى از اين پرونده ها 
ابهامــات مالى بــاالى 100 ميليارد تومان 
وجــود دارد كــه فرد مورد نظــر بزودى 
«جلب» خواهد شد تا توضيحات تكميلى 
را در اين مورد بــه نهادهاى نظارتى ارائه 

كند. 

باشگاه هاى استقالل و پرسپوليس 
شهريورماه 98 واگذار مى شوند

 مديركل توسعه ورزش حرفه اى و امور باشگاه ها وزارت ورزش 
و جوانان، زمان واگذارى باشگاه هاى فوتبال استقالل و پرسپوليس را 

شهريورماه سال 98 عنوان كرد.
به گزارش ايرنا، اعضاى كميسيون تلفيق بودجه سال 98 كل كشور دى 
ماه امسال در نشست خود بر واگذارى 2 باشگاه استقالل و پرسپوليس 

تا پايان سال 98 تاكيد كردند.
افشــين داورى افزود: وزارت ورزش و جوانان آمادگى و اراده 
كامل براى واگذارى باشــگاه هاى فوتبال استقالل و پرسپوليس 

را دارد.
به گفته وى، اين وزارتخانه شرايط الزم براى واگذارى 2 تيم از طريق 

سازمان خصوصى سازى را نيز فراهم كرده است.
مديركل توســعه ورزش حرفه اى و امور باشگاه ها وزارت ورزش و 
جوانان افزود: در زمينه واگذارى اين باشــگاه ها به بخش خصوصى، 
مديران متولى با ســازمان خصوص سازى، نمايندگان مجلس شوراى 
اســالمى، كميســيون اصل 44 قانون اساســى و اتاق بازرگانى ايران 

نشست هاى تخصصى برگزار كرده اند.
داورى تاكيد كرد: در نشســت هاى مستمر پيشنهادهاى مختلفى براى 
نحوه واگذارى باشگاه استقالل و پرسپوليس نيز ارائه شد كه در نهايت 

به يك جمع بندى واحدى رسيده اند.
وى تاكيد كرد: از اين رو تا شــهريورماه ســال 98 فرصت واگذارى 

قطعى دو باشگاه فوتبال استقالل و پرسپوليس داده شده است.
به گفته وى، تمامى شــروط واگذارى از جمله ميزان زيرساخت ها، 
ميزان درآمدها و بدهى هاى 2 باشــگاه جمع آورى شــده است تا به 

صورت يك بسته در اختيار متوليان امر قرار گيرد.
داورى يادآور شــد: مســئوليت اصلى واگذارى باشگاه استقالل و 
پرسپوليس برعهده سازمان خصوصى سازى كشور است و وزارت 
ورزش و جوانان نيز اداره و شــرايط الزم بــراى اين واگذارى را 

دارد.
مديركل توســعه ورزش حرفه اى و امور باشــگاه ها وزارت ورزش 
و جوانان در پاســخ به اين سوال كه اگر خريدار قصد خروج اين دو 
باشگاه از تهران را داشته باشد چه سرنوشتى براى دو تيم بايد متصور 
شــد، گفت: واگذارى اين باشــگاه ها از طريق فرابورس و درصدى 
انجام مى شــود و يكى از شرايط آن خارج نشدن مالكيت اين دو تيم 

از تهران است.
به گفته وى، اين دو باشگاه به يك شخص يا فرد خاص واگذار نمى 
شــود، بلكه نوع واگذارى به صورت فرابورسى است، به همين دليل 
تمام تالش هاى صورت گرفته اســت تا شهريورماه اين واگذارى با 

كمترين نواقص انجام شود.
دو باشگاه ورزشى استقالل و پرســپوليس معروف به سرخابى هاى 
پايتخت ايران از تيم هاى ريشــه دار آسيا هستند و مسئوليت و متولى 
اين دو تيم اكنون بــا وزارت ورزش و جوانان به نمايندگى از دولت 

است.

 معــاون تربيــت بدنــى و ســالمت 
آموزش و پرورش همــدان با بيان اينكه 
پــس از چنــد مرحلــه رقابــت مرحله 
ســوم از سى و ششــمين دوره مسابقات 
همدان  استان  دختر  دانش آموزان  ورزشى 
برگزار شــد گفت: مرحله چهارم و پنجم 
رقابت هاى ورزشــى دانش آموزان دختر 

استان برگزار خواهد شد. 
عبــدا... جعفرى در گفت وگو با فارس 
بــا بيــان اينكه پــس از چنــد مرحله 
رقابت  مرحله ســوم از سى و ششمين 
دانش آموزان  ورزشى  مســابقات  دوره 
دختر اســتان همدان اظهــار كرد: اين 
مدرسه  رويكرد  با  مســابقات  از  دوره 
روزهاى  در  قهرمان  كانــون  و  قهرمان 
اول، دوم و سوم اسفندماه سال جارى 

و در پنج رشــته مقطع برگزار شد.
وى با اشاره به اينكه در مسابقات هندبال 
متوســطه اول هفت تيــم از ناحيه يك و 
2 همدان، قروه درجزيــن، خزل، مالير، 
نهاونــد و ســامن با يكديگر بــه رقابت 
پرداختند افــزود: در پايان تيم مالير مقام 

قهرمانــى را بــه خود اختصــاص داد و 
تيم هاى ســامن و نهاوند به ترتيب دوم و 

سوم شدند.
معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و 
پرورش استان همدان گفت: در مسابقات 
هندبال متوسطه دوم نيز پنج تيم از نواحى 
يــك و 2 همدان، مالير، ســامن و قروه 
درجزين حضور داشتند كه در نهايت تيم 
ماليــر به عنوان قهرمانى دســت يافت و 
تيم هاى سامن و ناحيه 2 همدان به ترتيب 

دوم و سوم شدند.
وى با اشــاره به برگزارى مسابقات تنيس 
روى ميــز دانش آموزان دختر اســتان در 
سالن ورزشى اكباتان همدان، اظهار كرد: 
در مسابقات تنيس روى ميز متوسطه اول 
4 تيم از نواحى يك و 2 همدان، سردرود 
و اسدآباد با هم رقابت كردند كه در پايان 
رقابت ها پس از تيــم ناحيه 2 همدان كه 
به مقام قهرمانى رسيد، ناحيه يك همدان 
دوم شــد و تيم اســدآباد به مقام ســوم 

رضايت داد.
جعفرى افزود: در مســابقات تنيس روى 

ميز متوســطه دوم نيز پنج تيم نواحى يك 
و 2 همدان، اسدآباد، رزن و مالير حضور 
داشــتند كه در نهايت تيم هــاى ناحيه 2 
همدان، اســدآباد و ناحيه يك همدان به 

ترتيب اول تا سوم شدند.
مســابقات  برگزارى  به  اشــاره  با  وى 
بدمينتــون متوســطه اول دانش آموزان 
دختر اســتان كه در ســالن ورزشــى 
هفتــم تير همدان برگزار شــد، يادآور 
كــرد: در پايان اين رقابت هــا نيز تيم 
ناحيــه يك همدان به عنــوان قهرمانى 
2 ناحيه  و  نهاونــد  تيم هاى  و  رســيد 
همدان به ترتيب به مقام دوم و ســوم 

يافتند. دست 
معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و 
كرد:  خاطرنشان  همدان  اســتان  پرورش 
مرحله چهارم و پنجم رقابت هاى ورزشى 
دانش آمــوزان دختر اســتان همدان در 
روزهاى نهم، دهم، پانزدهم و شــانزدهم 
اســفندماه در دو ســالن ورزشــى برنا و 
اكباتان به ميزبانى شــهر همــدان برگزار 

خواهد شد.

اسكى باز 18 ساله ايران:

 بانوان تاريخ ساز 
شدند

ــرد  ــوان، عملك ــكى بان ــوش اس  ملى پ
دختــران اســكى باز در مســابقات جهانــى 
ســوئد را خــوب دانســت و گفــت: تيــم 

بانــوان تاريــخ ســاز شــد.
به گزارش ايسنا، عاطفه احمدى ملى پوش 
جوان اســكى ايران در مسابقات قهرمانى 
جهان سوئد در مانش اول مارپيچ كوچك 

موفق شــد رتبه 46 را به دســت بياورد و 
راهى مرحله دوم مســابقه نهايى شد. اين 
اسكى باز 18 ســاله ايران توانست نسبت 
به ساير بانوان اعزامى ايران عملكرد بهترى 
را ارائه دهد. او كه در در سال 2017 اولين 
تجربه جهانى خود را داشــت و با رتبه 62
از رســيدن به مســابقه نهايى بازماند اما با 
گذشت دو سال موفق شد 14 پله رتبه خود 
را بهتر كند. اين اسكى باز در مورد عملكرد 
تيم ايران در مسابقه جهانى سوئد به ايسنا 
گفت: با وجود وضعيت سختى كه داشتيم 
و با اينكه نسبت به ســاير تيم ها امكانات 

كمترى داشــتيم اما دختران مان براى اولين 
بــار در بخش مارپيچ كوچك به مســابقه 
نهايى رفتند. در مرحله اول مســابقه نهايى 
توانستم رتبه 53 را به دست بياورم. فروغ 

عباسى هم پنجاه و پنجم شد.
وي در ايــن مــورد افــزود: در مرحلــه 
دوم مســابقه نهايــى هــم 46 شــدم و 
ــت  ــه دس ــه 48 را ب ــى رتب ــروغ عباس ف
ــه  ــران در مقايس ــران اي آورد. در كل دخت
ــن عملكــرد  ــا دوره هــاى گذشــته بهتري ب
را داشــتند. بــه عبارتــى تيــم ملــى بانــوان 

ــد. ــاز ش ــخ س ــران تاري اي

احمــدى در مــورد انتقاداتــى كــه بــه 
عملكــرد تيم هــاى ملــى در مســابقات 
ــراى  جهانــى شــد، بيــان كــرد: هميشــه ب
ــد حواشــى  ــه خــوب كار مى كن تيمــى ك
ــه وجــود مى آيــد انتقــاد  و تهمت هايــى ب
از تيــم بانــوان خيلــى اشــتباه اســت. 
ــد،  ــال مى كنن ــكى را دنب ــه اس ــانى ك كس
مى داننــد كــه امســال دختــران ايــران 
ــل  ــا قب ــتند و ت ــرد را داش ــن عملك بهتري
ــك  ــم نزدي ــال ه ــه فين ــى ب ــن حت از اي
ــج  ــتيم نتاي ــا امســال توانس ــدند ام نمى ش

ــم. ــب كني ــرى كس بهت

از نهم اسفندماه آغاز مي شود

مسابقات ورزشى دانش آموزان 
دختر در همدان برگزار مى شود 
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

بار خدايا! زندگان و مردگاِن ما را بيامرز و ميان ما آشتى بيفكن و دل هايمان را با 
يكديگر الفت بده .

المعجم الكبير : ج 3 ص 238 ح 3265

■ دوبيتي:
بشو ياد تو اى مه پاره هستم                                     بروز از درد و غم بيچاره هستم
تو دارى در مقام خود قرارى                                    مويم كه در جهان آواره هستم

حال موسيقى سنتى خوب است
 اما تو باور نكن!

 سرپرســت گروه موســيقى" آيين" با بيان اينكه اســتقبال مردم از 
كنسرت هاى موسيقى اصيل ايرانى كم شده، گفت: موسيقى پاپ جاى 

موسيقى سنتى را گرفته است .
مصطفى رشيدى ، در خصوص بيست و يكمين دوره جشنواره موسيقى 
فجراستان همدان اظهاركرد: با تغيير و تحوالتى كه در مجموعه انجمن 
موســيقى همدان پس از چندين سال رخ داد شرايط طورى رقم خورد 
كه فضا براى شركت اكثرگروه ها فراهم و بسترى ايجاد شد كه بسيارى 
از گروه هاى موســيقى كه از اين جشنواره فاصله گرفته بودند بار ديگر 

دور هم جمع شدند .
به گزارش ايســنا ؛ رشــيدى با اشــاره به هدف خود براى شركت در 
اين جشــنواره بيان كرد: مهمترين عاملى كه باعث شد در اين جشنواره 

شركت كنم ارق خود به اين شهر تاريخى است .
وى با تاكيد براينكه برگزارى چنين جشــنواره هايى كمك شــايانى به 
معرفى موسيقى اصيل ايرانى به جوانان كه ناخواسته به سمت موسيقى 
غربى كشيده شده اند مى شود، يادآورشد: متاسفانه از آنجايى كه جوانان 
ما آشــنايى خاصى با موسيقى ايرانى ندارند از اين نوع موسيقى فاصله 

گرفته اند و اين آسيبى جدى به موسيقى سنتى وارد مى كند .
اين هنرمند در پاســخ به اين پرســش كه چرا استقبال از موسيقى پاپ 
بسيار بيشتر از موســيقى سنتى است، گفت: اگر اين سوال را نه از من 
بلكه ازتمامى هنرمندان اين كشور بپرسيد همه آه و افسوس مى كشند، 
سرتكان داده و مى گويند وا مصيبتا؛ نمى شود در اين خصوص صحبت 
كرد! وقتى كه صدا و ســيما و رسانه  ما ساز و آالت اصيل موسيقى را 
پنهان كرده و نشان نمى دهد بايد انتظار اين را هم داشته باشيم جوان ما 

به انحراف كشيده شود .
رشــيدى ادامه داد: متاســفانه در روزگارى كه شديدترين هجمه هاى 
فرهنگى هنرى از طريق اينترنت و ديگر رسانه ها بر ما وارد مى شود ما با 
مشكالت عديده اى در بيان هويت موسيقى ايرانى مواجه مى شويم كه ما 
را دچار چالش هاى فراوانى كرده است. مشكالتى كه يكى از مهم ترين 

آنها مربوط به مجاز بودن يا غير مجاز بودن موسيقى است.
وى تصريح كرد: كشــورى نظير هند و برخى از كشورهاى آسيايى كه 
توانسته اند جايگاهى براى خود در عرصه بين المللى كسب كنند وقتى 
متوجه مى شوند ما در كشورمان نمى توانيم ساز ايرانى را در رسانه ملى 
خود براى مخاطب نشــان دهيم تعجب مى كنند. وقتى مخاطب ايرانى 
خودمان هنوز شــناخت كاملى از سازهاى ايرانى ندارد و ساز گيتار را 
بيشــتر و بسيار كامل تر از تار و سه تار ما مى شناسد چگونه مى توان به 

جهانى شدن موسيقى ايرانى اميدوار بود؟
وى افزود: اين شــرايط در حالى رخ مى دهد كه همه مى دانند موسيقى 
فراگيرترين هنرى اســت كه باالتر از سينما، تئاتر، هنرهاى تجسمى و 
ســاير هنرها در جريان مستقيم زندگى مردم قرار دارد اما متاسفانه اين 

چنين در كشور ما مورد ظلم و جفا قرار گرفته است .
وى با بيان اينكه دركنسرت پاپ بليت ها درعرض يك ساعت به فروش 
مى رســد اما در موسيقى سنتى نيمى از ســالن خالى است، افزود: اين 
روزها موسيقى زيرزمينى و بازارى باب شده، موسيقى كه عارى از تفكر 
است، موسيقى كه مردم مجبور نباشند خود را به چالش بكشند و آن را 
بفهمند و درك كنند؛ فقط دنبال اين هســتند يك چيز شادى بشنوند و 

سرتكان دهند .
سرپرســت گروه موســيقى" آيين" تصريح كرد: پاپ هم بخشــى از 
موسيقى جامعه اســت و بايد باشد ولى نمى توان فراموش كرد كه اين 
سبك موسيقى بيشتر مورد حمايت قرار مى گيرد. برخى از موسيقى هاى 
پاپ گذشــته عالى بودند ولى متأســفانه اكثر آثار امروزى نه ريتم و نه 

محتوا دارند.
وى خاطرنشــان كرد: موسيقى سنتى شرايط خوبى ندارد سليقه و ذائقه 
مردم كامًال عوض شده است. موسيقى هاى هرز و سطح پايين بر فضاى 
كشــور غالب شده و موسيقى كالسيك كامًال منزوى و در حاشيه قرار 

گرفته است.
اين هنرمند همدانى اضافه كرد: جوانانى كه تحت لواى موســيقى پست 
مدرن يا سنتى كار مى كنند گرايش شان بيشتر به سمت موسيقى پاپ است 
و ازآن الگو مى گيرند. صداى اكثريت خوانندگان مشابه هم بوده و خبرى 
از شخصيت مستقل دربين خوانندگان نيست. كارهايى هم كه ارائه مى شود 
رنگ و بويى از موسيقى جدى ندارد و تقريباً بسيارى از آنها به نام مدرنيته 
و تلفيق آثار بى پايه و اساس ضبط مى كنند.نسل جديد هم شناختى از هنر 

جدى و ناب ندارد و هر چه به خوردش مى دهند مى پذيرد.

سينـما

■ قد  س......... .قانون مورفي- ماموريت غيرممكن 
■ قد  س2....................................  ترانه - پاستاريوني
■ فلسطين1.............................................. ضربه-تخت گاز
فلسطين 2................................. سوتفاهم- درساژ
■ سينما كانون.............. دزد و پري2 -پارادايس
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

تقدير و تشكر

هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت استان همدان

رياست محترم اتاق بازرگانى صنايع ، معادن و كشاورزى استان همدان 

جناب آقاى مهندس زبردست 
احتراما با عرض تبريك ايام ا... دهه مبارك فجر و چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى اكنون كه پس از گذشت حدود چهارسال 
فعاليت ، زعامت و رياست جنابعالى در اتاق بازرگانى استان در مدت كمى مانده به انتخابات دوره نهم فعاالن اقتصادى متاسفانه 
شاهد پاره اى از بداخالقيها و انعكاس آن در سطح رسانه ها مى باشيم و فعاليت هاى ارزشمند و تاثير گذار آن جناب و مجموعه 
پرسنل و كارشناسان و خادمان عرصه توليد و بازرگانى در همه ابعاد آن را ناديده انكاشته و هجمه هاى تاسف بار و اتهامات 
ناروا را در سطح جامعه بدون هيچگونه اثباتى از جانب مراجع و مقامات ذيصالح نشر ميدهند . هيأت مديره خانه صنعت ، معدن 
و تجارت استان باتوجه به آگاهى  هاو حضور خود در جاى جاى فعاليت هاى اتاق ، برخود الزم و فرض ميدارد ضمن تقدير و 
تشكر و تكريم از تمامى تالشهاى جنابعالى  در طول دوره هشتم اتاق مواردى را كه الزم است به جهت آنچه كه شاهد آن بوده 

ايم يادآورى نمائيم . 
■ بياد داريم كه با شعار  محوريت اعضاى اتاق ، قدم در عرصه عمل نهاده و به راستى به اين شعار جامع عمل پوشانيده و فعاالن 

اقتصادى عموما و اعضا اتاق خصوصا شاهد تالش بى وقفه جنابعالى كه در هيچيك از ادوار اتاق سابقه نداشته  ، بودند . 
■ تشكيل 17 كميسيون و انجمن تخصصى فعال در اتاق جهت تخصصى نمودن فعاليت هاى اتاق و جلسات برگزار شده مستمر 

با شركت فعالين اقتصادى و توليدى يك نمونه قابل تقدير است . 
■ در تمامى جلسات رسمى و كارگروههاى استانى و شوراى ادارى و ستادهاى تسهيل و شوراى گفتگو كه بر رياست  مقام ارشد 
استان و صاحبان رسانه تشكيل مى شد شاهد تقدير و تشكر تمام قد استاندار محترم سابق با ذكر فعاليت هاى اتاق به رياست 
جنابعالى در ابعاد مختلف در توسعه اقتصادى استان و حل و فصل مشكالت فعالين اقتصادى از امور بانكى و مالياتى و تامين 

اجتماعى و .... بوده ايم . 
■ برگزارى سمينارها و كنفرانس ها با حضور سفرا و رايزن هاى بازرگانى در جهت شناساندن پتانسيل هاى استان جهت جذب 
سرمايه گذار و ترتيب سفر هيأت هاى اقتصادى استان به ساير كشور هاى همجوار و آسياى ميانه و آفريقا و اروپا و اخيرا عمان 
كه حسب اظهار فعاالن اقتصادى همراه از موفقيتهاى شايان ذكرى در پيدا نمودن بازار هاى هدف جهت توسعه صادرات بوده 
ايد . در اين سفرها بعضا اصحاب رسانه عالوه بر تعدادى از هيأت نمايندگان اتاق هيأت  اعزامى را همراهى نموده و شاهد توفيق 
در اهداف سفر بوده اند و اكنون جاى تعجب است با اين همه دست آوردها كه در هيچيك از ادوار اتاق سابقه نداشته اكنون 
چشم از ديده هاو تائيد هاو حضور موثر اتاق به سرپرستى و مديريت رئيس اتاق بسته و به پاره اى از گزارشات و اتهامات بى 
اساس بسنده نموده و جو جامعه اى كه هيچ گونه ار تباطى با اين دست مسائل ندارند را بهم ريخته و باعت تشويش اذهان 

عمومى مى شوند. 
■  برگزارى كالس هاى آموزشى در كليه ابعاد ومتجاوز از 19360  ساعت با حضور 16447 نفر و انجام اقدامات كارشناسى در 
شناخت قوانين مخل كسب و كار و تشكيل جلسات با مسئولين اجرائى در خصوص فوق و همچنين طرح مسائل در سطح 
اتاق ايران و در سطح ملى در شوراى گفتگو ى كشور و فرماندهى اقتصاد مقاومتى و حضور موثر نمايندگان اتاق در هِيئت 
هاى رسيدگى به مطالبات مالياتى و تامين اجتماعى  و پيگيرى نتايج حاصله در  اين هيأت ها و همچنين حضور مشاوران اتاق 
در زمينه امور حقوقى و قضائى - بانكى و سرمايه گذارى – اقتصادى و دارائى و روابط كار و تامين اجتماعى از ديگر اقدامات 

شايسته و موثر در ارائه راهكار و حل و فصل مشكالت فعالين اقتصادى و توليدى بوده است . 
■ پى ريزى بناى اتاق و جذب اعتبارات اوليه جهت ساخت اتاقى در شان استان كه در حال حاضر در رتبه بندى اتاق هاى ايران 
در رتبه چهارم بوده و رساندن اين رتبه و شان به رتبه سوم و دوم و جذب و افزايش اعضاى اتاق از چهارصد نفر به هفتصد نفر 
و افزايش كرسى اتاق استان از چهار كرسى به هفت كرسى در هيأت نمايندگان اتاق ايران و ارتقا همه جانبه اتاق استان . از 

تالشهاى .قابل تقدير است . 
■ فلذا يك بار ديگر اصرار داريم كه خاضعانه از  آنجناب  و فعاليت هاى تاثيرگذارتان كه بى هيچ چشم داشتى و از روى اخالص 
انجام شده و به اميد خداوند متعال با پشتيبانى اعضاى محترم اتاق كه حق شناس و قدردان مى باشند در دوره نهم اتاق نيز 
جهت تكميل اقدامات شايسته و نيمه كاره تشكر و قدردانى نموده و انشا اهللا شاهد ادامه حضور مخلصانه جنابعالى در اتاق 

بازرگانى صنايع ، معادن و كشاورزى استان باشيم.

مريم مقدم »
 شنبه 5 اســفند ماه 1397 ساعت 10 و 
30 دقيقه صبــح خبرنگار همــدان پيام به 
درخواســت برخى كســبه راهى پيــاده راه 
مى شود تا پاى حرفهاى برخى از آنها بنشيند 
حرفهايــى كــه در ميان آنهــا اگر جمالت 
اعتراض به مديران شهرى شنيده مي شود اما 
راهكارهايى هم ارائه مى شود كه در صورت 
پيگيرى ، قابل اجراســت. قدمت اعتراض 
كســبه پياده راه بوعلي همــدان به فعاليت 
دستفروشــان به 16 اســفند ماه سال 1395

برمى گردد زمانى كه تازه پياده راه در همدان 
جان گرفته بود. در زمان ياد شده ، مغازه داران 
و كسبه پياده راه بوعلي همدان در اعتراض به 
فعاليت روزانه دستفروشان، مقابل فرمانداري 

همدان جمع شدند .
از همان موقع با افتتاح پياده راه و گســترده 
شــدن فعاليت دستفروشان ، معترضان پياده 
راه شدن خيابان بوعلي را عامل سرازير شدن 
انبوه دستفروشــان به اين محل و در نتيجه 
كســادي بازار مغازه داران بــه ويژه  در ايام 
پاياني سال مي دانند، و خواستار ساماندهي 
دستفروشان و رعايت جدي ساعت حضور 
آنها در پياده راه شدند اما از آن پس تا امروز 
هرگز رسيدگى به اين درخواست جامه عمل 

بر قامت خود نديده است .  
آنچه از اسفندماه 1395 تا امروز تغيير كرده 
است گذر زمان است و بس وگرنه خواسته 
معترضان كه مغازه هاي خود را بسته بودند 
دست نخورده باقى مانده است . از آن زمان 
تا امروز حرف آنها يك چيز است ؛ آنها  از 
مســئوالن مى خواهند تا با نظارت و كنترل 
بيشــتر، مجوز فعاليت در پياده راه بوعلي به 
دستفروشان ندهند و اگر هم ميدهند ؛حداقل 
در ســاعات پاياني و از ساعت 21 شب به 
پس اجازه پهن كردن بساط را داشته باشند.   
پس از ورود مســئوالن در دوره هاى متعدد 
اما همچنان رســيدگى به در خواست كسبه  

عقيم ماند 
 دستفروشان واقعى 

 دستفروش نماها 
روز گذشته پس از تعطيلى چند ساعته كسبه 
پياده راه بوعلى در بين افرادى كه مشكالتشان 
را با خبرنگار همدان پيام در ميان گذاشتند ، 
سعيد دست پيمان  ، رئيس هيأت امناي پياده 
راه بوعلي ســينا موارد متعددى را ازجمله 

مشكالت عديده حل نشده مطرح كرد .
وى تاكيــد كرد : كســبه پيــاده راه بوعلي 
خواسته هاي خود را به مسئوالن اعالم كرده 
بودند و گفته بودند  اگر به درخواســت ما 
رسيدگي نكنيد مغازه ها تعطيل ميشوند ؛ اين 
مسئله تا اينجا نبايد كشيده مي شد. متاسفانه 
فكر نكنيد كساني كه امروز در خيابان بوعلي 
بســاط دستفروشــي پهن مي كنند نيازمند 
هســتند ، شــايد باور نكنيد اغلب افرادي 
كه اينجا بساط دستفروشــي راه مي اندازند 

يا غير بومى هســتند يا كلي فروشان داخل 
بازار ، كــه عصرها اجناس خود را اينجا در 
قالب بساط دستفروشــي ها پهن مي كنند و 
حتي مانع كسب درآمد دستفروشان واقعي 
هم مي شــوند. متأسفانه به مرور زمان تعداد 
دستفروشان بيشــتر هم شده است. بارها به 
مسئوالن شــهرى مراجعه كرديم و اعتراض 
خــود را به آنها عنوان كرديم ، اما آنها هربار 
گفتنــد ، طرحي در دســت داريم كه ماه ها 
است روي آن كار مي شود و به زودي اجرا 
خواهد شــد در اين طرح عوامل مشخصي 
براى دستفروشان مورد تأكيد قرار گرفته بود 

از جمله:
1- بومي همدان باشند 

2- نيازمند شغل دستفروشي باشند 
3- سوء پيشينه نداشته باشند 

4- داراي كاور و شناسنامه كاري مشخص 
باشند 

5- فضاي فعاليت آنها هم يك متر در دو 
متر باشد

6- حق فروش اجناس مغازه اي بوعلي را 
هم نخواهند داشت 

ســرويس هاي  دستفروشــان  براي   -7
بهداشــتي جهت رعايت بهداشــت در 
پياده راه پيش بيني شود. اما با يك سوال و 
جواب خودتان هم مى فهميد اين ويژگيها 
شــامل هيچ يك از دستفروشان پياده راه 

نشده است 
 خريد وفروش جا

در حال حاضر مكاني كه دستفروشان بساط 
پهن ميكنند را خود دستفروشان به يكديگر 

خريد و فروش مي كنند.
دو ســال پيش قبــل از افتتاح پيــاده راه به 
مسئوالن شهري مراجعه كرديم و خواستار 
مديريت حضور دستفروشــان شديم حتي 
آنها عنوان كردند ما اين زيرســاخت سنگ 
را كه براي دستفروشــان طراحي نكرديم و 
منظورمان تحويل در محيط كسب و كار و 
فضاي شــهري براي كسبه  پياد ه راه بوعلي 
بوده اســت. تا اينكه پياده راه بوعلي افتتاح 
شــد اما همچنان دستفروشان در اين مكان 
مشغول به فعاليت بودند و پس از مراجعه به 
شهرداري به ما وعده رسيدگي هفته هاي پس 

از افتتاح پياده راه را دادند.
متأسفانه قرار بود اين طرح يك روز دوشنبه 
در دو سال پيش به اجر درآيد اما هرگز اين 
اتفاق نيافتاد و حتي با يك دســتفروش هم 
براي مديريت مشــكالت صحبت نكردند. 
پس از دو سال در روزهاي اخير براي اجراي 
طرح ورود كردند اما موفق به اجرا نشدند و 
كسبه پياده راه بوعلي پس از نااميد شدن در 

اجرا مغازه هايشان را بستند.
 بــه فرمانداري مراجعــه كرديم و در اين 
مراجعه و تشــكيل جلســه ، مصوب شد 
دستفروشــان از ساعت 9 شب در پياده راه 
مســتقر شــوندو پس از عيــد از پياده راه 

جمع آوري شــود امــا متاســفانه پس از 
مراجعه براي پيگيــري بهانه هاي متعددي 

مطرح شد.
9شب به پس در پياده راه

حرف ما كاســبان اين است كه دستفروشان 
از 9 شــب به پس بساط را پهن كنند و پس 
از عيد هم براي فعاليتشــان جاي مشخصي 
در شهر تدارك ديده شود كه اين مشكالت 

پيش نيايد.
پس از اعتراض كســبه پياده راه بوعلي در 
روز گذشــته و تعطيلــي مغازه هــا در اين 
منطقه تعــدادي از كســبه در اتاق اصناف 
همدان حضور پيدا كردند تا مشــكالت و 

مسائلشــان مورد رســيدگي قرار گيرد.  در 
ادامــه اين مراجعات ، جلســه اي با حضور 
علي ضمير،معاون خدمات شهرى شهردارى 
همدان ،  كاســبان اتاق اصنــاف و نماينده 
اى از  فرمانداري همدان در سالن جلسات 
اتاق اصناف تشكيل شد.پس از طرح موارد 
متعدد توســط كسبه و توضيحات مسئوالن 
شــهري حاضر در اين نشست  ، به نقل از 
علي ضمير مقرر شــد شــهرداري برنامه و 
طرح رســيدگي به فعاليت دستفروشان را 
11 اسفندماه 1397 به فرمانداري براي اجرا 
ارائه دهد و قرار بر اين شــد ظرف دو روز 
آينده جلسه اي در فرمانداري تشكيل شود و 

ماحصل تصميم گيري ها به ارگان هاي مرتبط 
و دستگاه هاي نظارتي ابالغ شود. 

و بــر ايــن اســاس از اين پــس فعاليت 
دستفروشــان قانونمند خواهد شد،  بساط 
آنها به روز بازارها منتقل مي شــود و ساعت 
كاري آنها در قالب شناسنامه و كاور و محل 

مشخص فعاليت تعيين مي شود. 
فعاليت دستفروشــان از پياده راه بوعلي به 
پياده راه اكباتان (از قســمت مسجد صاحب 

الزمان) به سمت پايين هدايت خواهد شد.
از  عــارى  اكباتــان  پيــاده راه   

دستفروشان
17 مهــر 1397 نيز سرپرســت مديريت 

پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
همــدان از جمــع آورى دستفروشــان از 
پياده راه اكباتان خبر داده بود و عنوان كرده 
بود : دستفروشان و بساط گستران پياده راه 
اكباتان به صورت كامل جمع آورى شدند. 
در زمان ياد شده حسين مردانى درگفتگو 
با ايمنا ، اظهــار كرده بود. نيروهاى واحد 
رفع ســد معبر به  صورت ويژه و يك سره 
از ساعت 8 تا 20 با اســتقرار در پياده راه 
اكباتان، ضمن رعايت حقوق شهروندى و 
حفظ كرامت انسانى دستفروشان، اقدام به 
جمع آورى آن ها و بازگشايى معابر عمومى 

مى كنند.
8 ديمــاه 1397 نيز گردان رئيس شــوراى 
شهر همدان با اشــاره به الگو شدن همدان 
در امر ساماندهى دست فروشان و پياده راه 
سازى در كشور، يادآور شده بود : مجموعه 
نيروى انتظامى در موفقيت همدان در  زمينه 
ســاماندهى دستفروشان و ايجاد پياده راه ها  

نقش موثرى داشته است.
از نگاه وى ، مديريت شــهرى براى انجام 
وظايف خود به ويژه در ســاماندهى دست 
فروشان و انتقال بخشــى از آنها از پياده راه 
بوعلى به اكباتان نيازمند همكارى دســتگاه 
هاى اجرايى مرتبط از جمله نيروى انتظامى 

است.
امــا تا امروز هيچ يك از اين رســيدگى ها 
انجام نشده است و پيگيرى درخواست كسبه 
پياده راه بوعلى عقيم مانده اســت حال بايد 
ديد آيا از اين پس فعاليت كسبه و مديريت 
دستفروشان وارائه پيوستهاى فرهنگى پياده 

راه محقق خواهد شد يا خير ؟ 

وقتي پيوست هاي فرهنگي پياده راه فراموش مي شود 

تعطيلي خيابان بوعلي دراعتراض به بساط فروشان

 دنياى اقتصاد : اگرچه رئيس ســازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و 
رئيس جامعه هتلداران كشــور وعده داده اند 
نــرخ هتل ها در نوروز گران نمى شــوند اما 
بررســى هاى «دنيــاى اقتصــاد» حكايت از 
افزايش قيمت تقريبا دوبرابرى برخى هتل ها 

در اين ايام دارد.
جمشــيد حمزه زاده، رئيس جامعه هتلداران 
كشــور در اين باره گفته اســت: «ما براى 
نــوروز نه تنهــا هيچ گونــه افزايش قيمتى 
نداريــم، بلكه حتــى از حاال بســيارى از 
اســتان ها همچــون اســتان هاى شــرق و 
غرب كشــور شامل سيســتان و بلوچستان 
كمتــر  كــه  بختيــارى  و  چهارمحــال  و 
گردشگرپذير هستند، تخفيف هايى را براى 
جذب گردشــگران درنظــر گرفته اند.» وي 
پيش بينى كرده است كه به دليل گران شدن 
مسافرت هاى خارجى، امسال شاهد افزايش 
سفرهاى داخلى و در نتيجه استقبال بيشتر از 
هتل ها باشيم. رئيس سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى نيــز در يك 
گفت وگوى راديويى اعالم كرده با همراهى 
بخش خصوصى و هتل ها، امســال هم در 

تعطيالت نــوروز افزايش قيمــت در اين 
بخش رخ نخواهد داد.

با اين همه بررسى ها بيانگر آن است كه روى 
نــرخ هتل هاى 4ســتاره در 5 نقطه مختلف 
از كشور نشــان از تفاوت چشــمگير نرخ 
اتاق هاى دو تخته اين هتل ها در ايام اســفند 
و نوروز دارد. بــراى مثال يك اتاق دو نفره 
در هتلى چهارستاره در ياسوج، به عنوان يكى 
از مقاصدى كه كمتر گردشــگرپذير است، 
براى ايام اســفندماه 232هزار تومان و براى 
ايام نــوروز 390هزار تومــان قيمت گذارى 
شــده اســت. نرخ اتاق دونفره در يكى از 
معروف تريــن هتل هــاى چابهــار نيز براى 
اســفندماه 420 هزار تومــان و براى نوروز 
860هزار تومان اعالم شده است. قيمت اتاق 
دونفره در هتلى در سلمانشــهر مازندران نيز 
در اسفند ماه شــبى 400هزار تومان است و 
در نوروز 680هزار تومــان خواهد بود. در 
مشــهد اگرچه اين افزايــش قيمت چندان 
چشمگير نيست اما از شبى 230هزار تومان 
براى يك شــب اقامت در اتاق دونفره هتلى 
چهار ستاره، به شبى 300 هزار تومان در ايام 
عيد براى اقامت در همان اتاق خواهد رسيد.

افزايش شديد قيمت هتل ها در نوروز

تاثير تعطيالت نابسامان 
بر نرخ هتل


