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اتاق بازرگانى 
و سال سخت پيش رو

 انتخابــات اتــاق بازرگانــى همدان با 
اســتقبال اكثريت اعضاى اين اتاق برگزار 
شــد. در حالى كه در اتــاق تهران تنها 18
درصد از اعضاء در اين انتخابات شــركت 

كرده بودند.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

ن هستيم
همراهتا

استانى شدن انتخابات مجلس تصويب شد
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي مهندس 

 سيد مصطفى موسوى
انتصاب شايسته جنابعالى را 

به عنـوان 
شهردار شيرين سو
 تبريك و تهنيت عرض 

مى نماييم
رض ي ه و بري

يم ممنماياا مى 
حميد بادامى نجات

 نائب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان

تقدير و  تشكر

كارخانه توليد مواد اوليه كاشى 
و سراميك حاجى همدان

بدين وسيله بر خود الزم مى دانيم مراتب سپاس و 
كه  گرامى  سروران  شما  يكايك  از  را  خود  قدردانى 
كاشى  اوليه  مواد  توليد  كارخانه  افتتاحيه  مراسم  در 
و سراميك حاجى حضور بهم رسانيده ايد و ما را در 
ايجاد اشتغال در استان همراهى نموده ايد، تقدير و 

تشكر نمائيم.
 اميد است در سايه توجهات حضرت ولى عصر (عج) 
و منويات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) موفق و 

مويد باشيد.

جناب آقايان
حسين افشارى 

(فرماندار محترم شهرستان همدان)
امير خجسته 

(نماينده محترم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى)
حميدرضا حاجى بابايى 

(نماينده محترم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى)
حميدرضا متين 

(رياست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان همدان)

ساعت 
سفر ريلى همدان 

خوش نيست 

مخفي كاري بانك ها دراجراي قانون
■ سيستم بانكي قوانين ودستورالعمل هايي كه منافع مشتري را درنظرگرفته است به مشتريان خود اطالع نمي دهند

درمراسم توديع و معارفه شهردار شيرين سو مطرح شد

دولت شهردارى ها را 
تنها نمى گذارد

آرزوى داشتن لباس نو پشت ويترين مغازه ها نماند

در آستانه عيد نوروز 
به فكر فقرا باشيم
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هواى همدان در مرز آلودگى
 مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان با بيان اينكه هواى شهر در زمستان 

هشدار آلودگى را داده است، از عدم پايش اتوبوس هاى درون شهرى خبرداد.
ســيدعادل عربى با اعالم اين خبر بيان كرد: با توجه به محدود و كوچك بودن 
استان همدان و هواى پاك و سالم آن، تا كنون پايشى در رابطه با از كارافتادگى 
اتوبوس هاى درون شهرى نداشته ايم.وى ادامه داد: در فصل زمستان نيز با وقوع 
چندين بار وارونگى دما، هواى پاك اســتان، هشــدارهاى خود را در رابطه با 
رسيدن به مرز آلودگى اعالم كرد و اين موضوع نيازمند تدبير است چرا كه نبايد 
گذاشــت هواى پاك همدان آلوده شود.عربى در گفت وگو با ايسنا،خاطرنشان 
كرد: افزايش خودروها و فعاليت شــبانه روز مراكز صنعتى از عواملى است كه 
هواى پاك استان همدان را تهديد مى كند و آن را تا مرز هشدار و خطر آلودگى 

برده است و در راستاى جلوگيرى از اين اتفاق تلخ بايد چاره اى انديشيد.

درباره تغيير نماينده ولى فقيه در استان همدان 
به زودى اطالع رسانى مى شود 

 رئيس شوراى سياســت گذارى ائمه جمعه استان همدان با اشاره به انتشار 
اخبــارى درباره تغيير نماينده ولى فقيه در اســتان همدان گفت: بزودى اطالع 

رسانى الزم در اين خصوص انجام مى شود. 
حجت االسالم والمسلمين سيد صادق حسينى در گفت وگو با  تسنيم، در پاسخ 
به ســوالى مبنى بر انتصاب حجت االسالم والمسلمين شعبانى به عنوان نماينده 
ولى فقيه در اســتان اظهار داشت: هم اكنون تغييرات بسيارى در اين عرصه در 

سراسر كشور وجود دارد.
وى  با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقالب بر جوان گرايى افزود: به زودى منابع 
رســمى اخبارى درباره وجود يا نبود تغييرات در حوزه نمايندگى ولى فقيه در 

استان همدان را منتشر مى كنند.

چهره آخرين نمايشگاه سال 97 بهارى شد  
 همشهريان خوش سليقه بهار را با گل و گياه در نمايشگاه بين المللى تجربه 
كنند. پانزدهمين نمايشگاه گل و گياه و گياهان دارويى، ادوات باغبانى وماهى هاى 
زينتى همدان از روز يكشــنبه 12 اســفند ماه  آغاز و تا  روز جمعه همه روزه از 
ساعت 15 الى 21 در محل دائمى نمايشگاه بين المللى  همدان پذيراى عالقمندان 
اســت.توليد كنندگان حوزه گل و گياه و گياهان دارويى، ادوات باغبانى و ماهى 
هاى زينتى در 90 غرفه نمايشگاه  به استقبال بهار رفته اند درضمن عالوه برگل 
و گياه  انواع تزئينات سفره هفت سين عيد، در قالب هاى متنوع، و انواع تنقالت 
طبيعى، ماهى هاى زينتى در اين نمايشگاه عرضه شده است.   هدف از برگزارى 
اين نمايشگاه آشنا شــدن بازديدكنندگان با شركت هاى جديد و محصوالت و 
تجهيزات به روز گل و گياه، ادوات باغبانى و ماهى هاى زينتى است . پيش بينى 

مى شود كه از اين نمايشگاه استقبال خوبى به عمل آيد. 

توان صنعتي استان
 نياز به معرفي بهتر دارد

مهدي ناصرنژاد»
 ظرفيت و تــوان توليد ايران بزرگ در تمام زمينه ها و به ويژه 
تــوان صنعتي در جاي جاي كشــورمان از جملــه همدان تاكنون 
خوب ديده نشــده اســت و بدون شــك يكــي از داليل اصلي 
افول واحدهاي توليــدي و كارگاه هاي بزرگ و كوچك  و حتي 
شــهرك هاي صنعتي، مهجور ماندن و ديده نشــدن آنان در اذهان 

عام و خاص مي باشد.
البته خود مديران و ســرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه هاي 
توليدي بــه نوعي در گمنامي و فراموشــي و افول واحدهاي خود 
مقصر هســتند وليكــن از حق كه نگذريم رســانه ها نيز در اين امر 
به لحاظ مشكالت خاص خودشــان بي تفاوت مانده اند و شايد هم 
انتظار جبران هزينه هاي سنگين تبليغاتي از جانب صاحبان صنعت را 
دارند كه از اين واقعيت غيرقابل كتمان به راحتي نمي توان گذشت. 
با اين حال و با توجه به اينكه كشــورمان در ساختار اقتصادي خود 
هم اينك دچار شــرايط خاصي است و توجه به استعدادهاي داخلي 
بــراي بيرون رفت از بحران بســيار مهم و الزامي به نظر مي رســد، 
ضرورت دارد تا ســرمايه هاي ملي در بخش هــاي توليدي به ويژه 
صنعت بيش از پيش معرفي شــود و در اين راستا بايد هم صاحبان 
صنعت پيشقدم شوند و هم رســانه ها بخش بزرگي از ظرفيت هاي 
پخش خود را با هزينه هاي كمتر و اگر شده به قيمت تمام شده براي 

معرفي تبليغ مفيد در اختيار صاحبان توليد و صنعت بگذارد.
واقعيت اين اســت كه در سال رو به تمام جاري (سال 1397) كه به 
حمايت از توليدات داخلي اختصاص دارد خيلي از فرصت ها براي 
معرفي توان داخلي كشــورمان در حل مشكالت اقتصادي در برابر 

تحريم ها و گراني از دست رفت.
در همين اســتان همدان كه چندان هم به عنوان يك استان صنعتي و 
قطب قابل توجه مطرح نمي باشد، بسياري كارگاه هاي كوچك وجود 
دارد كه با تمام توان و اســتعداد براي حل مشــكالت و نياز جامعه 
اســتان تالش مي كند و قطعًا بخش بزرگي از توليدات آنان نيز براي 
ارســال به ساير نقاط كشورمان و يا صادرات به كشورهاي خارجي 

اختصاص دارد وليكن كمتر نام و نشاني بين مردم دارند.
البتــه ممكــن هــم هســت همــه اقشــار جامعــه بــه نســبت مســاوي 
مصــرف كننــده و مشــتري كااليــي خــاص نباشــند بــه خصــوص 
ــات  ــا ســاخت قطع ــه و ي ــواد اولي ــد م در حــوزه صنعــت و تولي
ــر  ــي بزرگت ــاي صنعت ــي آن واحده ــتريان اصل ــه مش ــي ك صنعت
هســتند وليكــن بايــد در نظــر داشــت كــه آگاهــي عمومــي نســبت 
ــد كشــور، موجــب آرامــش  ــوان و ظرفيــت صنعــت و تولي ــه ت ب
روانــي جامعــه خواهــد بــود و بــه خــودي خــود از هجــوم مــردم 
بــراي ذخيره ســازي كاالهــاي خــاص جلوگيــري خواهــد كــرد و 
ــدات  ــدگان خــاص را متوجــه تولي ــًا اينكــه نظــر مصرف كنن نهايت
ــه ثبــات قيمــت و  ــر وار ب داخلــي مي ســازد و ايــن عوامــل زنجي
اشــتغال خواهــد انجاميــد و خالصــه اينكــه ايجــاد چنيــن زمينــه 
ــي اســت  ــكار عموم ــر اف ــل و تنوي ــي كام ــد معرف ــي نيازمن حيات
ــه هميــن روزنامــه  ــده در ايــن فرصــت ب ــا نگارن جــاي آن دارد ت
مي باشــد  يادداشــت  و  مطلــب  ايــن  ناشــر  كــه  همدان پيــام 
پيشــنهاد دهــم بــراي معرفــي يك يــك واحدهــاي توليــدي اســتان 
ــا هــر تــوان و ظرفيــت پيشــقدم شــده و از ظرفيت هــاي بالقــوه  ب

و تأثيرگــذار خــود در ايــن امــر مهــم بهــره ببــرد.
قاعدتــًا مســئوالن همدان پيــام بــا شــناخت كامــل از شــرايط 
ــه خصــوص در حــوزه  صنعــت و فعاليــت واحدهــاي توليــدي ب
ــن ضــرورت را  ــي بيشــتر از ســاير رســانه هاي اســتان اي كارآفرين
ــاي  ــه به ــل ب ــود حداق ــد ب ــرد و حاضــر خواهن ــد ك درك خواهن
ــرو و كاغــذ و چــاپ را  ــات خــود از لحــاظ ني تمــام شــده امكان
ــي  ــرمايه هاي اصل ــت س ــا و موجودي ــل ظرفيت ه ــي كام ــه معرف ب

ــد. اقتصــاد اســتان اختصــاص دهن
اطمينان اســت چنين رويكردي به توجه بيشــتر مسئوالن استان به 
بخش توليد و صنعت خواهد انجاميد و چه بســا از ركود و سكون 
و خداي ناكرده شكســت واحدهاي توليدي گمنــام و مهجور نيز 

جلوگيري شود.

اتاق بازرگانى و سال سخت پيش رو
امير بختياريان »

 انتخابات اتاق بازرگانى همدان با استقبال اكثريت اعضاى اين اتاق 
برگزار شد. در حالى كه در اتاق تهران تنها 18 درصد از اعضاء در اين 
انتخابات شــركت كرده بودند، ميزان استقبال اعضاء از اين رويداد در 

همدان 69 درصد بود. 
همچنيــن در حالى كه مقبوليت نفر اول انتخاب شــده در اتاق تهران 
53 درصد اســت، اين ميزان در همدان 67 درصد است. غير از تهران، 
انتخابات اتاق در بسيارى از شهرهاى مهم كشور چون اصفهان نيز به 
لحاظ مشاركت اعضاء و ميزان مقبوليت نفر اول قابل مقايسه با همدان 
نيست. دســتاورد اتاق بازرگانى همدان مىتواند بيانگر پررنگ بودن 
احساس تعلق اعضاء به اين نهاد باشد. از طرفى نويد دهنده مقبوليت 
باالى منتخبين در ميان بدنه اعضاى اتاق اســت. اين دو مولفه باعث 
مىشــود كه اتاق همدان به لحاظ انسجام و قدرت نمايندگى، بسيار 

مطلوب ارزيابى شود.  
با توجه به پيشبينى موسســات پژوهشــى معتبر، در صورت كاهش 
ريسك سياسى، در ســال آينده تورم نســبت به سال جارى كاهش 
خواهد داشــت اما در برابر، ركود تشــديد مىشــود؛ به همين دليل 
بنگاههاى اقتصادى سال خوبى را تجربه نخواهند كرد. مسئوليت اتاق 
همدان از اين نظر، شايســته توجه است. اتاق در مقام مهمترين نهاد 
مدنى در بخش خصوصى الزم اســت پايگاه فعاالن بخش خصوصى 
و تكيهگاه آنها در سال سخت 1398 باشد. تامين مالى بنگاهها از يك 
سو و گسترش بازار فروش كاال و خدمات از سوى ديگر دغدغه مهم 
بخش خصوصى در ســال آينده است. اتاق بازرگانى همدان شايسته 
است با اتخاذ سياست درســت، بنگاههاى اقتصادى را براى عبور از 

اين دو مشكل يارى كند. 
در ســال آينده گســترش رايزنى اتاق با نهادهاى دولتى و بازارهاى 
منطقهاى مىتواند سختى ركود را جبران و عبور از سختىها را تسهيل 
كند. اين دســتاورد در صورتى براى اتاق همدان محقق مىشود كه از 
دســتاورد به دست آمده در انتخابات پاسدارى شود. هيأت نمايندگان 
اتاق همدان بايد نشــاط حاصل از انتخابات اخير را قدر بنهند و براى 
مواجهه با ســال ســخت 98 از انرژى حاصل از اعتماد اكثريت اتاق 

بهره ببرند.

1-  حضــرت زاده معــاون امور مالى و اقتصادى شــهردارى 
همدان مى شــود. گويــا مرتضــى حضــرت زاده از معاونت 
برنامه ريزى و توسعه ســرمايه انسانى به معاونت امور مالى و 

اقتصادى شهردارى همدان نقل مكان مى كند.
گفتنى است مجيد درويشــى كه معاون امور مالى و اقتصادى 
شهردارى است، به عنوان مديرعامل شركت سياحتى عليصدر 

جايگزين حميدرضا يارى خواهد شد.
گفته مى شــود تغييرات اساســى در شــهردارى به بعد از عيد 

موكول شده است. 
2- ائتالف اتاق براى همه ضيافت شــام قدردانى خواهند داد .

گويا پس از موفقيت  اين ائتالف در كســب حداكثرى كرسى 
هاى هيات نمايندگان اتاق اســتان قرار اســت در ضيافتى به 
منظور ايجاد اتحاد و يكدســتگى  و تقدير از مشــاركت  70 

درصدى مراسمى برگزار نمايند.
3- خبرنگاران به مجلس مى روند . گفته مى شــود اين اقدام 
جهت بررســى عملكرد نمايندگان استان در مجلس اجرا مى 

شود.

 شيرين ســو- اســدا.. طاقتي احســن- 
خبرنگار همدان پيام: مدير كل امور شهرى 
و شــوراهاى استاندارى گفت: بنا به داليلى 
شهر شيرين سو شــوراى اسالمى را ندارد 
اما اســتاندار همدان مراقــب حفظ حقوق 
شــهروندان اين شهر هست بطوريكه جاى 
خالى پشتيبانى از  شهردارى احساس نشده 

و نخواهد شد.
ســيد حســين جعفرى در آييــن معارفه 
شــهردار و  تكريم سرپرســت شهردارى 
شــيرين ســو افزود: در شــرايط سخت 
اقتصادى كه در كشــور همه با آن  آشــنا 
دچار  هم  رســانى  خدمت  شرايط  هستند 
كاستى هاى نسبى شــده است اما  دولت 
مراتب پيگيرى ها و  پشــتيبانى هاى خود 

را همراه خواهد كرد.
وى در ادامه گفت: شهر شيرين سو قابليت ها 
و اســتعدادهاى بى نظير براى شــكوفايى 
هرچه بيشــتر دارد.  شــهردار جديد بايد با 
بكارگيرى همه ظرفيت ها به مردمان نجيب 

اين ديار خدمت كند.
جعفرى همچنين از همدان پيام بعنوان يك 
رسانه موثر در استان كه خاستگاه اصلى آن 
شهر شيرين سو است بخاطر حمايت هاى 
هميشگى از رويدادهاى فرهنگى شهر تقدير 

كرد.
 ما آمده ايم كارى كنيم كه  بماند 

نه اينكه بمانيم
فرمانــدار كبودراهنــگ نيز گفت: امســال 
در شــهر كبودراهنگ نه از شــورا و نه از 
شــهردارى اقدام مثبتى نديديــم و بعد از 
اين هم اگر درســت كار نشود به صراحت 

خواهيم گفت. 
حجــت ا... مهدوى در ادامــه گفت: قانون 
بايد مالك اقدام در شهردارى باشد، چراكه 
مسئوليت شهردارى از مقام سياسى هم باالتر 

است.
فرماندار همچنين خطاب به شهردار جديد 
شيرين سو گفت: از مشورت مردم همواره 

بهره ببريد و براى چندين سال بعد اين شهر 
چشم انداز ترسيم كنيد.

وى در خصــوص رعايت نــكات فنى هم 
گفت: ســهل انگارى در انضباط قانونى در  
ساخت و ساز ها براى ما خسران  معنوى و  
قانونى خواهد داشت بنابر اين نبايد مديون 

كسى باشيم.
مهدوى تصريح كرد: شهرداران حق سياسى 
كارى ندارنــد بنــاى كار خــود را بر اصل 

صداقت استوار كنيد.
وى خاطرنشــان كــرد: نماينــده دولــت 
ــت   ــدار اس ــو بخش ــيرين س ــش ش در بخ
كارهــاى  بــراى  ســو  شــيرين  ادارات 
ــا  خــود در شــهر شــيرين ســو بايســت  ب

شــهردارى هماهنــگ باشــند.
مهدوى در پايان گفت: مثلث گردشــگرى 
كبودراهنــگ يك پايه و يــك ضلع اصلى 
خود را از شيرين سو برگرفته است لذا براى 
تحقق شايســتگى بيــش از پيش آن تالش 

كنيد.
 مديريت شهرى در جلب رضايت 
مردم نسبت به نظام نقش موثر دارد

شــهردار شيرين ســو هم در اين مراسم 
مستقيما  شــهرى  مديريت  داشت:  اظهار 
بــا بدنه جامعه ارتباط دارد و اين ارتباط 
در كســب رضايــت عمومــى و اعتماد 
مردم بــه نظام نقش ويژه اى را ترســيم 

است. كرده 
ســيد مصطفــى  موســوى گفت:تعامل 
اجرايى  هاى  دستگاه  ساير  با  شهردارى 
موجب تعالى خدمات مديريت شــهرى 
بــه شــهروندان خواهــد بــود  و اين 
ســرلوحه برنامه ماست.وى گردشگرى 
را يك ركن اصلى براى توســعه شيرين 
سو دانســت و افزود: از اين مهم براى 
رونــق  اقتصــادى شــهروندان بهــره 

برد. خواهيم 
موســوى همچنين مشاركت جويى از مردم 
شيرين سو را در پيش برد اهداف شهردارى 

از اهم برنامه هاى خود دانست.
گفتنى اســت در پايان اين مراســم ســيد 
مصطفى موسوى به عنوان  شهردارى شيرين 
ســو معرفى و از زحمات صدفى سرپرست 

اين شهردارى تقدير شد.

 شــهردارى مشهد با همكارى مجمع 
جهانى ريسك ســوئيس(GRF) و نيز 
سازمان استراتژى كاهش خطرپذيرى در 
اقدام   (UNISDR)متحد ملل  سازمان 
به برگزارى ششــمين دوره جشــنواره 
جايزه بين المللى مديريت بحران نموده 

است.
شــهردارى  شــهرى  خدمات  معــاون 
همــدان بيان كــرد: اين فراخــوان  با 
هدف شناســايى و ارزيابــى طرحهاى 
برتــر در زمينــه كاهش اثــرات بالياى 
طبيعــى، پدافند غيرعامل و جامعه ايمن 
كنفرانس  دائمى  دبيرخانــه  همكارى  با 
 (INDM)بين المللى مديريــت بحران
و شناسايى افراد نخبه و مبتكر، استارت 
آپها و طرحهاى نوآورانه در حوزه هاى 
شهرســازى و طراحى شــهرى، حمل 
و نقل و ترافيك، فنــاورى اطالعات و 
ارتباطــات و هوشمندســازى خطرات 
زيست محيطى سالمت منتشر شده بود.

علــى ضمير افــزود: در ايــن فراخوان 
62 طرح از ســوى مخترعان، اســتادان 

دانشگاه و نخبگان به دبيرخانه جشنواره 
ارائه شــده بود كه طــى روند داورى و 
غربالگــرى در نهايــت 12 طرح براى 
داوران   ) داورى   جلســه  در  ارائــه 
كامال بى طرف ، اســاتيد دانشگاهى و 
شــدند  برگزيده  مرتبط)  دولتى  مديران 
و پژوهشــگران طــرح هــاى برگزيده 
بصورت زنده و در مدت 7 دقيقه طرح 
خود را ارائه و به سواالت مطرح گرديده 

از سوى داوران پاسخ دادند.
وى افــزود: از ميان اين طرح ها، طرح"

اسكان اضطرارى با رويكرد پدافند غير 
عامل محالت شهر همدان" در راستاى"

طرح تاب آورى محالت" به همت اداره 
مديريت بحران شهردارى همدان در اين 

مسابقه رتبه سوم را كسب نمود.
بيتــا روحى دبير ســتاد مديريت بحران 
شهردارى نيز در مورد اين طرح توضيح 

داد: بمنظور دستيابى به يك برنامه ريزى 
دقيق واصولى تر در قبل از وقوع بحران، 
جمع آورى اطالعاتى در خصوص اين 
كــه چه تعداد از افــراد در چه محدوده 
هايى از ســطح شــهر نياز به اســكان 
اضطرارى بيشترى دارند صورت گرفت.

 همچنين ارزيابى آسيب پذيرى محالت 
در دو محور ساخت گاهى و سازه اى و 
با استخراج شاخص هاى ارزيابى اسكان 
اضطرارى به تفكيك در مديريت بحران 
و پدافند غير عامل ،  با توزيع پرسشنامه 
و بازديد هاى ميدانى و ادغام اطالعات 
در نرم افزار GIS بررسى گرديد كه در 
نهايت 81 نقطــه در فضاى باز عمومى 
جهت اسكان مشخص شد و در مرحله 
بعــدى ضمن اســتخراج شــاخصهاى 
ارزيابى قابليــت دارا بودن يك مكان از 
لحاظ امكانات، تجهيزات و تاسيســات 

شهرى و تدوين پرسشــنامه، شناسنامه  
كاملى از هر يك از مكان ها بدست آمد 
و با اســتفاده از روش AHP از طريق 
نرم افزار EXPERCHOICE مكان 

ها الويت بندى شدند.
وى افزود: با توجه به اقليم شهر همدان 
و وقوع بحــران هايى از قبيل تهديدات 
نظامى، افرادى كه در فضاى باز عمومى 
مى باشــند مســتقيما تحت تاثير اصابت 
تركــش ها و امــواج انفجــار قرار مى 
گيرند؛ لذا عالوه بر فضاهاى باز عمومى 
فضاهاى سرپوشيده نيز از لحاظ مذهبى، 
ادارى، آموزشى، دانشگاهى  با همكارى 
دستگاه هاى مربوطه مشخص شدند كه 
با توجه به ميزان آسيب پذيرى محالت، 
يكــى از مدارس انتخاب شــد و ضمن 
آموزش طــرح مديريت بحران و پدافند 
غيــر عامــل اماكن آموزشــى ، به كادر 
آموزشــى، اجراى طــرح پايش محله ، 
مانور اســكان اضطرارى نيز با مشاركت 
افراد محلى به مرحله اجرا رسيد و بدين 

وسيله طرح نيز ارزشيابى گرديد.

درمراسم توديع و معارفه شهردار شيرين سو مطرح شد

دولت شهردارى ها را تنها نمى گذارد

 براى شب عيد انبار هاى استان پر از كاال 
است و بر اســاس اولويت هاى پيش بينى 

شده در اختيار مردم قرار مى گيرد.
اســتاندار همدان در نشســت با مديركل 
و معاونان كميته امــداد امام خمينى (ره) 
همدان با تبريك چهلمين سالگرد اين نهاد 
افزود: محرومــان و نيازمندان كميته امداد 
در اولويــت واگذارى كاالهاى اساســى 
يارانه اى همچون گوشــت، مرغ، شكر و 

برنج قرار دارند.
سيد سعيد شــاهرخى اضافه كرد: در همين 
ارتباط گوشت قرمز با قيمت 290 هزار ريال 
و شــكر با قيمت 30 هــزار ريال در اختيار 
افراد زير پوشــش كميته امداد امام خمينى 

(ره) و بهزيستى قرار مى گيرد.
وى با بيان اينكه اين نهاد يادگار امام خمينى 
(ره) است كه توجه به محرومان، نيازمندان، 
مســتضعفان و ايتام را نهادينه كرده اســت، 
اظهار داشــت: مديران دستگاه هاى اجرايى 
استان موظفند همچون طرح سپاس (ديدار 
از خانواده هاى شهدا)، در ايام عيد نوروز با 
دست پر به ديدار خانواده هاى محروم بروند 

و مشكالت آنها را بررسى كنند.
به گزارش ايرنا، مديــركل كميته امداد امام 
خمينى (ره) همدان نيز در اين ديدار گفت: 

از 40 هزار سهميه كالهاى اساسى، 11 هزار 
سهم به كميته امداد استان واگذار و در بين 
افراد زير پوشش اين نهاد توزيع شده است.

پيمــان تركمانه افزود: امســال با واگذارى 
تســهيالت به مبلــغ 550 ميليــارد ريال به 
افراد زير پوشــش اين نهاد، سه هزار و 141 
شــغل ايجاد شــده و 14 هزار و 564 طرح 

اشتغالزايى در دستور كار قرار گرفت.
وى اضافه كرد: در مجموع در ســال جارى 
يكهزار و 700 ميليارد ريال براى كمك هاى 
بالعوض به خانواده هاى نيازمند هزينه شده 

است.
تركمانه با بيان اينكه در مجموع 820 ميليارد 
ريال تسهيالت كارگشــايى به افراد نيازمند 

واگذار شده اســت، اضافه كرد: 52 ميليارد 
ريال زكات و 114 ميليارد ريال نيز از طريق 
ساير كمك هاى مردمى به كميته امداد امام 

خمينى (ره) استان پرداخت شد.
وى  ادامه داد: در مجموع از ابتداى ســال تا 
كنــون 450 ميليارد ريال كمك هاى مردمى 

جمع آورى شده است.

الزام شهرداري همدان به الكترونيكي 
كردن ناوگان تاكسيراني

 رئيس شوراى اسالمى شهر همدان بر مصوبه الزام شهرداري 
همدان بــه الكترونيكي كــردن پرداخت هاي خــرد در ناوگان 

تاكسيراني تأكيد كرد.
كامــران گردان گفــت: در حال حاضر با توجــه به نقدي بودن 
پرداخت هاي خرد در حوزه حمل ونقل شــاهد بروز مشكالت 
عديده اي براي شــهروندان و شهرداري هســتيم كه مسأله پول 
خــرد، معطل شــدن و ايجاد ترافيك، از بيــن رفتن پول، ايجاد 
تنش بين راننده و مســافر و ايجاد مشكالت بهداشتي از جمله 

اين مشكالت است.
وى افزود: از آنجايي كه شهرداري همدان با بهره گيري نزديك 
بــه 4 هزار راننــده تاكســي و 350 راننده اتوبوس نســبت به 
جابجايي به 200 هزار نفر مســافر در بخش اتوبوسراني و 450 
هزار نفر مســافر با تاكسي اقدام ميكند، به صورت مستقيم با اين 

قبيل مشكالت درگير است.
به گــزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شــهر همدان، 
گردان معتقد اســت: همچنين بــا ظهور آژانس هــاي اينترنتي 
يا اپليكيشــن هاي مســافربري كه عليرغم نوپا بودن، توانسته اند 
استقبال و رضايت نسبي شهروندان را جلب كنند، چنانچه براي 
به روزرساني سيستم تاكسيراني و سرويس هاي ارائه شده توسط 
اين بخش اقدامي صورت نگيرد، رانندگان تاكســي در آينده اي 
نه چندان دور با مشــكالت عديده اي در بحث معيشت و كسب 

درآمد مواجه خواهند شد.

شايعات موجود در مورد اعضاى فعلى 
شورا بى اساس است

 نايب رئيس شــوراى شــهر همدان با بيــان اينكه برخى از 
اتهامات و شايعات موجود در مورد اعضاى فعلى شورا بى اساس 
است، مطرح كرد: اين شايعات مدتى است در شبكه هاى مجازى 
توسط اعضاى سابق شورا مطرح شده اين درحاليست كه  متهم 
كردن شــخصى در هرمكانى غير از مراجع قضايى جرم بوده و 

قابل پيگيرى قضايى است .
حميــد بادامــى نجــات باتاكيــد براينكــه شــوراى شــهر 
ــار  ــرده اســت، اظه ــه شــفاف ســازى ك ــدام ب مدت هاســت اق
كــرد: شــفافيت موضوعــى اســت كــه از ابتــداى شــوراى پنجــم 
شــروع شــده؛ ايــن درحاليســت كــه برخــى از افــراد بــه دليــل 
ــى  ــار نامه هاي ــا انتش ــا ب ــبكه هاى مجــازى ي ــى در ش نبودآگاه
درخواســت  شــفاف ســازى در شــوراى شــهر را دارنــد؛  ايــن 
بــه شــكلى اســت كــه از زمــان انتخــاب شــهردار توســط ايــن 
شــورا، تمامــى جلســات بــا حضــور خبرنــگاران تشــكيل شــده 

اســت .
وى بيان مطالبى در مورد عدم شفافيت شوراى اسالمى را  برابر 
با بى اخالقى دانســت و افزود: بدون شك شفاف سازى باعث 
كاهش فســادهاى مالــى در جامعه مى شــود؛ از اين رو تمامى 
اعضاى شــوراى شــهر با اعتقاد به عملكردى شفاف و باور به 
كاركردن در اتقاق شيشــه اى مشغول خدمت به مردم شهر خود 

هستند .

 ”كسب رتبه سوم ششمين جايزه بين المللى 
مديريت بحران توسط شهردارى همدان“

استاندار: 

انبارهاى همدان براى شب عيد 
پر از كاالست
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خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

 كمك يك ميليارد توماني استاندار 
به شهرستان تازه تأسيس قروه درجزين

  اســتاندار همدان در جلســه با امام جمعه و مديران شهرستان قروه 
درجزين ضمن تبريك ارتقاء جايگاه و تبديل شدن اين بخش به شهرستان 
قول كمك يك ميليارد توماني و يك دستگاه خودرو به اين شهرستان تازه 

تأسيس را داد.  
استاندار همدان در جلسه با امام جمعه و مديران شهرستان قروه درجزين 
ضمن تبريك ارتقاء جايگاه و تبديل شــدن اين بخش به شهرستان قول 

كمك يك ميليارد توماني و يك دســتگاه خودرو به اين شهرســتان تازه 
تأسيس را داد.

شاهرخي در اين جلسه گفت: مردم اين شهرستان انقالبي، وفادار و بسيار 
بزرگوار هستند و ارتقاء اين بخش به شهرستان خدمتي بزرگ به مردم اين 
شهرســتان بود كه بايد سعي شود زمينه توسعه و خدمت رساني بيشتر به 

اين مردم فهيم فراهم شود.
استاندار همدان گفت: از مدتها قبل پيگير اين موضوع مهم بوديم و امروز 
اين امر محقق شــد و اين فرصت بسيار خوبي براي خدمت به مردم اين 

شهرستان است.

شــاهرخي افزود: در حداقل زمان ممكن مقدمات اســتقرار و آغاز 
بكار فرماندار شهرســتان را با مشــاركت مردم فراهــم مي كنيم و 
در بحث اعتبارات و كمك به شهرســتان هــم تالش خود را بكار 

مي گيريم.
ــالش و  ــه از ت ــر در جلس ــن حاض ــران و معتمدي ــه و مدي ــام جمع ام
ــاء  ــت ارتق ــتادي در جه ــران س ــن و مدي ــتاندار، معاوني ــري اس پيگي
بخــش قــروه بــه شهرســتان تقديــر و تشــكر كردنــد. در جلســه هفتــه 
ــاء  ــتان ارتق ــه شهرس ــن ب ــروه درجزي ــت بخــش ق ــأت دول ــل هي قب

يافــت. 

خبـر

اجراى طرح هاى نظارتى اصناف مالير
 رئيس اتاق اصناف مالير از اجراى طرح هاى نوروزى اصناف مالير 

در ايام نوروز خبر داد.
على رحيمى با اشــاره به اجراى طرح هاى اصنــاف اظهار كرد: طرح 
نوروزى اصناف مالير از اول اسفندماه سال جارى شروع شده و روزانه 
بازديدهاى صبح و بعد از ظهر از واحدهاى مختلف در حال انجام است.
وى با بيان اينكه روزانه سه اكيپ از واحدهاى مختلف بازديد و نظارت 
دارند گفت: عالوه بر اين از نمايندگان اتحاديه هاى صنفى نيز براى انجام  

بازديدها و تشديد نظارت ها استفاده مى شود.
رئيــس اتاق اصناف ماليــر در گفت وگو با  فارس بــا بيان اينكه طى 
بازديدهاى صورت گرفته در روزهاى گذشــته تعدادى تخلف كشف 
شــده گفت: بيشــترين تخلفات مربوط به گرانفروشــى و عدم درج 
قيمت بوده است.وى ســاير تخلفات و شكايات مردمى را نيز تقلب، 
حراجى هاى غير قانونى، كم فروشــى، عدم صدور فاكتور، عدم رعايت 

موازين بهداشتى و... دانست.
رحيمــى با بيان اينكه طرح نوروزى اصناف تا آخر فروردين ماه ســال 
آينده ادامه دارد تصريح كرد: عالوه بر اين بازديدهاى مشترك نيز با ساير 

ادارات مربوطه در حال انجام است.

بازديد رايگان از باغ موزه دفاع مقدس همدان 
 در روز «بزرگداشــت شهدا»  بازديد از باغ موزه دفاع مقدس همدان 

رايگان خواهد بود.
 سرپرســت فرماندارى همدان امروز در جلســه هماهنگى مراسم 22

اسفندماه ضمن گراميداشت ياد و خاطره امام راحل و شهدا اظهار كرد: 
امروز براى بزرگداشــت «روز شــهدا» بايد بر روى سيره شناسى شهدا 

اقدامات حائز اهميتى همچون كالم و قلم شهيدآوينى انجام شود.
به گزارش  فارس ، حســين افشــارى در خصوص اقدامات ادارت و 
دســتگاه هاى مختلف در ارتباط با روز 22 اســفندماه افزود: آموزش و 
پرورش در راستاى گراميداشت روز شهدا موضوع انشاء نامه اى به يك 

شهيد را توسط دانش آموزان مدارس برگزار مى كند.
سرپرســت فرماندارى همدان با بيان اينكه اگر بزرگداشتى براى مقام 
شامخ شــهدا برگزار مى كنيم ناشى از نياز ماست نه آنها گفت: بايد در 
اين يادواره ها مسائل طورى آسيب شناسى شود كه بدانيم چقدر در مسير 

اهداف و راه شهدا قرار داريم.
وى با تاكيد بر اينكه «بزرگداشت شهدا» در روز 22 اسفندماه يك نماد 
برجسته و مهم است كه بايد توسط رسانه ها اطالع رسانى شود ادامه داد: 
ديدار ادارات و نهادها از خانواده معظم شهدا در اين روز به خواسته اين 

خانواده ها بايد خصوصى انجام شود.
افشارى از بازديد رايگان از باغ موزه دفاع مقدس در اين روز خبر داد و 
تصريح كرد: كاشت درختان در محيط  ادارى، فضاهاى عمومى و حتى 

حياط ادارات بايد به نام شهدا پالك كوبى شود.
وى با اشاره به اينكه دعوت مديران حوزه علميه و روحانيون در مراسم 
بزرگداشت روز شهدا بايد توسط بنياد شهيد انجام شود خاطرنشان كرد: 
دستگاه هاى ديگر اعم از اداره اوقاف و سازمان تبليغات اسالمى نيز بايد 

براى ترويج فرهنگ ايثار و شهادت اقدامات برجسته اى انجام دهند.
سرپرست فرماندارى همدان يادآور شد: شهرستان همدان داراى 2 هزار 
و 704 شهيد است كه بايد خانواده معظم اين شهدا به صورت عادالنه 

مورد سركشى قرار گيرند.

سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد:
افزايش حقوق400 هزاري خالف قانون است
■ خجسته: افزايش 400 هزار تومانى حقوق كارمندان تصويب شد

■ معاون سازمان برنامه و بودجه: روش افزايش حقوق كاركنان براى 
سال آينده مورد تائيد دولت نيست

 نماينــده مــردم همــدان و فامنيــن در خانــه ملــت از افزايــش 
ــازمان  ــاون س ــس از آن مع ــا پ ــر داد. ام ــدان خب ــوق كارمن حق
برنامــه و بودجــه در اظهارنظــري اعــالم كــرد كــه روش افزايــش 
حقــوق كاركنــان بــراى ســال آينــده مــورد تائيــد دولــت نيســت 
ــس  ــارات رئي ــه از اختي ــي و بودج ــور مال ــه ام ــق مصوب و طب

جمهــور اســت.
ــدگان  ــداوم نماين ــاى م ــه پيگيرى ه ــاره ب ــا اش ــته ب ــر خجس امي
ــراى  ــورى ب ــط كش ــاس ضواب ــته و براس ــد روز گذش ــى چن ط
تصويــب افزايــش حقــوق كارمنــدان، بــه ايســنا گفــت: براســاس 
ــش  ــان افزاي ــزار توم ــدان 400 ه ــوق كارمن ــه حق ــن مصوب اي

ــد داشــت. خواه
وى ادمــه داد: عــالوه بــر 400 هــزار تومــان، ايــن افزايــش 

ــود. ــد ب ــر خواه ــل تغيي ــز قاب ــد ني ــا  10 درص ــوق ت حق
ــش 20 ــن افزاي ــه جايگزي ــن مصوب ــرد: اي ــح ك ــته تصري خجس

ــت. ــه 98 اس ــه بودج ــوق در اليح ــدى حق درص
ــرد:  ــالم ك ــر اع ــه مه ــز ب ــه ني ــه و بودج ــازمان برنام ــاون س مع
دولــت در ارتبــاط بــا تصويــب مصوبــه اى كــه بــه تأييــد مجلــس 

ــى دارد. رســيد دو اشــكال اساســى شــكلى و حقوق
ــر  ــى ب ــس مبن ــه مجل ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــدى ب ــد پورمحم حمي
ــت:  ــت، گف ــان دول ــوق كاركن ــى حق ــزار تومان ــش 400 ه افزاي
طبــق اصــل 126 قانــون اساســى امــور ادارى و اســتخدامى 
مباحــث برنامــه و بودجــه از اختيــارات رئيــس جمهــور اســت.

وى ادامــه داد: از ســوى ديگــر قانــون برنامــه ششــم هــم در مــاده 
28 مقــرر كــرده كــه دولــت در حــدود اعتبــارات هزينه اى نســبت 
ــان دولــت را تغييــر مى دهــد  ــه تعييــن ضريــب، حقــوق كاركن ب
ايــن يعنــى تعييــن ضريــب حقــوق هــم بــه عهــده دولــت اســت 
ــنلى را  ــاى پرس ــد كالن هزينه ه ــت در ح ــاط دول ــن ارتب در اي
تعييــن و آنچــه بــراى كاركنــان و بازنشســتگان بايــد اعمــال شــود 

ــد. ــم مجلــس مى كن تقدي
ــت، در  ــت عدال ــراى رعاي ــت ب ــرد: دول ــان ك ــدى بي پورمحم
ــم  ــنلى اع ــاى پرس ــدى هزينه ه ــش 20 درص ــنهاد افزاي كل پيش
ــروز  ــه ام ــا مصوب ــام داد ام ــتگان را انج ــدان و بازنشس از كارمن
مجلــس (افزايــش 400 هــزار تومانــى حقــوق) برخــالف قانــون 

اســت.
ــه  ــه آنچ ــن اســت ك ــى اي ــى و حقيق ــرادات اصل ــزود: اي وى اف
ــوق 20 ــه حق ــى ك ــا كس ــد ب ــان مى كنن ــدگان بي ــى نماين برخ
ميليونــى مى گيــرد، حداقــل و حداكثــر حقــوق تفاوتــش 7 برابــر 
اســت. يعنــى امســال حداقــل حقــوق يــك ميليــون و 250 هــزار 
ــوده اســت.  ــان ب ــون توم ــر حــدود هشــت ميلي ــان و حداكث توم
ــت  ــراى رعاي ــت ب ــتند. دول ــق نيس ــام دقي ــى ارق ــن باق بنابراي
عدالــت رقــم قابــل توجهــى بــراى همسان ســازى حقــوق 

ــص داد. ــتگان تخصي بازنشس
ــه  ــانى ك ــراى كس ــه، ب ــه دوم اينك ــه داد: نكت ــدى ادام پورمحم
ــراى  ــر شــد و ب ــات صف ــد، مالي ــت مى كنن ــن درياف ــوق پايي حق
ــا 35 درصــد در  ــات را ت ــد مالي ــاال مى گرفتن ــه حقــوق ب ــا ك آنه
ــق  ــت از طري ــب عدال ــن ترتي ــه اي ــم؛ ب ــى كردي بودجــه پيش بين

ــود. ــق مى ش ــات محق مالي
ــت  ــب در دول ــن ضري ــر تعيي ــن اگ ــه بنابراي ــان اينك ــا بي وى ب
ــا  ــه بس ــد چ ــر مى گيرن ــوق كمت ــه حق ــى ك ــرد، آنهاي ــام گي انج
ــال  ــن ح ــود و در عي ــان ش ــترى شاملش ــوق بيش ــش حق افزاي
ــازار كار، صندوق هــا، توليــد و تأميــن  اثــرات منفــى هــم روى ب
اجتماعــى نخواهــد گذاشــت، گفــت: آنچــه در مجلــس تصويــب 
شــد نــه پشــتوانه كارشناســى از ســوى ســازمان برنامــه و بودجــه 
و نــه پشــتوانه كارشناســى از ســوى مركــز پژوهش هــا و ديــوان 
محاســبات دارد و ايــن امــرى طبيعــى اســت زيــرا منابــع آن هــم 

در بودجــه مشــخص نيســت.
ــت  ــر دول ــزود: اگ ــه كشــور اف ــه و بودج ــازمان برنام ــاون س مع
بخواهــد چنيــن مصوبــه اى را اجــرا كنــد شــاكله بودجــه بــه هــم 
مى ريــزد و حــق قشــر ضعيــف هــم كــه امــكان پرداخــت بيشــتر 

ــع مى شــود. برايشــان وجــود داشــت ضاي
در نهايــت ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور بــا صــدور اطالعيــه 
اعــالم كــرد كــه تصميــم روز شــنبه مــورخ 11 اســفند 97 مجلــس 
ــوده  ــعه ب ــم توس ــه شش ــون برنام ــى و قان ــون اساس خــالف قان
ــى و  ــه محاســبات مال ــدون توجــه ب و پيشــنهاد مطــرح نشــده ب

منابــع درآمــدى تصويــب شــده اســت.

كارت ملى اميرحسين حبيبى فرزند منوچهر به 
شماره ملى 3871067253 و شماره شناسنامه 
108332 متولد 1349 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد

@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 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

پ

آگهي منـاقصه مرحلـه دوم نوبت دوم 
و خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري صالح آباد به بخش خصوصي 

روابط عمومي شهرداري صالح آباد

شهرداري صالح آباد در نظر دارد كليه امور مربوط به حفظ توسعه و نگهداري فضاي سبز و خدمات 
شهري در سطح شهر صالح آباد در سال 1398 را از طريق آگهي مناقصه عمومي با بخش خصوصي 

واگذار نمايد.
1- قرارداد واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز از تاريخ عقد قرارداد به مدت 12 ماه خواهد بود.

2- شركت كنندگان مي توانند جهت اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به امور مالي شهرداري 
مراجعه فرمايند.

3- ارائه گواهينامه صالحيت پيمانكار به تاريخ روز از سوي اداره كار الزامي مي باشد.
4- متقاضيان شركت در مناقصه فيش واريزي به مبلغ500/000/000 ريال به حساب 104567590006 
نزد بانك ملي شعبه صالح آباد و با ضمانت نامه بانكي يا اسناد خزانه به مبلغ فوق مي باشد الزم به ذكر 

است مدت اعتبار تضمين ارائه شده حداقل يكسال مي باشد.
5- شركت كنندگان مي بايست جهت  دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 97/12/9 به شهرداري مراجعه 
و پيشنهادات خود را به همراه فيش واريزي از مورخ 97/12/4 تا ساعت 13:45 روز دوشنبه 20 

اسفند ماه 1397 به دبيرخانه شهرداري ارائه نمايند.
6- به پينشهادات فاقد فيش واريزي با ضمانت نامه بانكي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- پيشنهادات در روز سه شنبه مورخ 97/12/21 رأس ساعت 11 صبح با حضور اعضاي كميسيون 
در دفتر شهرداري بازگشايي و قرائت مي گردد.

8- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
9- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

10- در صورت انصراف نفر اول سپرده وي ضبط و نفر دوم برنده محسوب مي گردد و در صورت 
انصراف نفر دوم سپرده وي نيز به نفع شهرداري ضبط و نفر سوم برنده مناقصه اعالم مي گردد.

11- شركت مي بايست توانايي پرداخت سه ماه حقوق و مزاياي پرسنل را دارا باشد.
12- جهت شركت در مناقصه به سامانه setadiran.ir مراجعه فرماييد.

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.

http://sinainsurance. اينترنتي  آدرس  به  مراجعه  طريق  از  مي توانند  متقاضيان 
با  مزايده  در  شركت  شرايط  فرم  دريافت  ضمن  فوق  آدرس  به  حضوري  مراجعه  با   com
هماهنگي قبلي با شماره تلفن 32251811-32251810-081 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.

معصومه كمالوند »
 بر اساس تصميم هيأت وزيران قروه در 
جزين بعنوان دهمين شهرستان استان همدان 
مصوب و اعالم شــد تقريبا 10 سال پيش 
هم فامنين به عنوان نهمين شهرستان استان 

اعالم شد. 
ايــن ارتقا موقعيت منطقه اى و سياســى و 
ادارى از يك نظر كه توســعه دهنده است 
قابل تحسين و اميدوار كننده است اما اين تا 
وقتى است كه انتظارات و توقع ها را هم در 

حد يك شهرستان افزايش داد. 
امــا يــك موضوع هــم مطرح اســت كه 
باموقعيت اقتصادى و شــرايط فعلى در اين 
حوزه از طرفى هم شــعار كوچك ســازى 
دولت، اين تغيير و ارتقا حوزه هاى سياسى 
و ادارى كه كم توقع هم نيست تاحدودى در 

عمل همخوانى ندارد. 
از طرفــى هــم انتخابات نزديك اســت و 
كارنامه عملى نماينده ها هم مورد سنجش 

قرار مى گيرد. 
از ايــن ها كه بگذريم بحث ارتقا منطقه اى 
و حوزه سياســى قروه درجزين كه پيش از 
اين از شهرهاى زيرمجموعه شهرستان رزن 
بوده است و حاال يك حوزه مستقل تبديل 
وضعيت داده اســت را بايــد از نگاههاى 

مختلف بررسى و تامين كرد. 
كما اينكه با وجود گذشت 10 سال از تبديل 
فامنين به شهرستان هنوز پاى سايت ادارى و 
ساماندهى نيروهاى ادارى اين مراكز و البته 
خدمات و توسعه شهرى تا حدودى در اين 
شهر لنگ مى زند و ساماندهى نشده است. 

حاال قروه درجزين به يك شهرستان و حوزه 

سياسى ادارى مستقل تبديل شده و كاراصلى 
تازه شروع شده است. 

يــك كارشــناس برنامه ريزى شــهرى و 
منطقــه اى در اين باره معتقد اســت: تغيير 
ساختار مرزهاى سياســى و ادارى نيازمند 
مطالعات ســرزمينى در ابعــاد قلمرو يك 

مادرشهرو اقمارش است. 
محمد رحمانــى مى گويد: ارتقــا يا تغيير 
سلســله مراتب يك حوزه ادارى و سياسى 
براى روســتاها و شــهرهاى مختلف مبتنى 

بر شــعاع عملكردى ، جمعيت و شــرايط 
اقتصادى و برخى مولفه هاى ديگر است. 

از نكات ديگر كه  مى شود در اين حوزه 
از آن ســخن گفت، مركزيت شــاخص 
دسترســى و جاذبه  يك مركــز جمعيتى 
براى بــرآورده كردن خدمات بيشــتر به 
اين  زيرمجموعه  ياشــهرهاى  روستاهاى 

است.  مركزيت 
قروه درجزين از نظر تاريخى و گذشته اش 
فرصت بهترى براى قــرار گرفتن جمعيت 

مركز شهرســتان بوده است اما مزيت شهر 
رزن در مسير ارتباطى همدان به تهران اجازه 
تبديل وضعيت قروه به شهرســتان را نداد 
و سال هاســت كه قروه اى ها سابقه دهنى 
خوبى در خصوص تغيير ساختار سياسى و 

جاماندن از اين جرگه ندارند. 
به گفته رحمانى شايد تنها مزيتى كه مى توان 
براى موضوع تبديل قروه به شهرستان به آن 
اشاره كرد سابقه تاريخى اين شهراست  كه 
نســبت به ديگر مراكز شهرى رزن برجسته 
است و اين شــهر را متمايز از ساير مناطق 
مى كند و تاثير ذهنيت گذشته اين موضوع 
را در اين خصوص كمرنگ مى كند و شايد 
آثار روانى اين تغيير حوزه به شهرستان يك 
ارزش افزوده در حوزه زمين و مســكن و 
كاهش مهاجرت ها به ديگر مراكز شــهرى 

باشد. 
به گفته اين استاد دانشگاه هرچند كه دراين 
كنش پذيرى اين شــهر بعنوان مركز جاذبه 
بســيار ضعيف و قابليــت الزم را در ايجاد 
تعــادل منطقه اى و شــبكه اى در مجموع 
شهرستان هاى استان نخواهد داشت و شبكه 
شهرى اســتان همدان  را بر اساس قاعده، 
رتبه و اندازه نامتوازن و نامتعادل خواهد كرد 
و شــايد گاهى اين موضوع در ذهن تصور 
شــود كه با سياســت هاى  دولت مبنى بر 

كوچك سازى مغايرت داشته باشد. 
والبته با مشــكالت پيش رو در حوزه هاى 
مختلف اشــتغال، بيكارى و خشكسالى كه 
از مهمتريــن اولويت هاى اين گونه نواحى 
استان اســت موضوع داراى اولويتى نبوده 

است.

يك كارشناس:

تغيير ساختار مرزهاى سياسى و ادارى 
نيازمند مطالعات سرزمينى است

حفر تونل براى 
سرقت از خانه باغ
 فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: 
يك سارق با حفر تونل و ورود به خانه باغ 
اقدام به سرقت اثاثيه خانه باغ هاى واقع در 
«ســوالن» كرده بود كه دستگير و به چهار 

فقره سرقت اعتراف كرد.
جمشــيد باقــرى در گفــت و گــو بــا ايرنــا 

اظهــار داشــت: پــس از وقــوع چنــد فقــره 
ــوالن و  ــاى س ــاغ ه ــه ب ــرقت در خان س
شــكايت مالباختــگان موضــوع مــورد 

ــرار گرفــت. رســيدگى ق
وى اضافــه كــرد: پــس از بررســى و 
ــع  ــتفاده از مناب ــا اس ــات پليســى ب تحقيق
و مخبــران رد پــاى متهمــى 35 ســاله بــه 

ــد. ــكار ش ــام «كاووس» آش ن
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان افزود: 
اين فرد با تخريب قفل در خانه ها و ورود 

به منزل اقدام به سرقت وسايل و اثاثيه هاى 
باارزش خانه باغ ها مى كرد.

باقرى ادامه داد: متهم در آخرين ســرقت 
پس از بى نتيجه ماندن در تخريب قفل در، 
با توجه به آشــنايى با حرفــه مقنى و چاه 
كنى، اقدام به حفر تونل از جلو در به داخل 

خانه باغ مى كند.
وى گفت: ماموران كالنترى 17 مريانج پس 
از شناسايى مخفيگاه سارق، با دستور مقام 
قضايى وى را دســتگير و به مقر انتظامى 

منتقل كردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان اظهار 
داشــت: متهم ابتدا منكر هر گونه سرقتى 
بود اما پس از مواجهه با مســتندات لب به 

اعتراف گشود.
باقرى ادامه داد: ماموران در بازرســى از 
مخفيــگاه متهم، برخى از اقالم ســرقتى 
را كشــف و ضبط كرده و با شناســايى 
مالباختــگان، امــوال را به آنهــا تحويل 

دادند.
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خبـر

لوايح FATF در مجمع تعيين تكليف 
مى شود يا همه پرسى؟

 FATF طوالنى شــدن روند بررســى لوايح باقى مانده الحاق به 
در مجمع تشــخيص مصلحت، برخى را به فكر برگزارى همه پرسى 
عمومى در اين زمينه انداخته تا شــايد از ايــن طريق بتوان گره كور 

مناسبات خارجى ايران را گشود.
بار ديگر انتظارها براى اعالم نظر قطعى مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام در مورد اليحه عضويت جمهورى اســالمى ايران در كنوانسيون 
بين المللى پالرمو به عنوان يكى از لوايح چهارگانه مربوط FATF بى 
ثمر ماند و تعيين تكليــف آن براى بار چندم به روزهاى بعد موكول 
شد؛ آينده اى نسبتا طوالنى كه پس تعطيالت نوروزى اعضاى مجمع 
دوبــاره براى تصميــم گيرى در خصوص اين موضــوع مهم روابط 

خارجى كشور گرد هم خواهد آمد.
به گزارش ايرنا، اين در حالى است كه گروه ويژه اقدام مالى در آخرين 
جلسه خود در ماه گذشته، براى چندمين بار با تعليق اقدامات تقابلى 
عليــه ايران موافقت كرد و تا تير ماه 98 به كشــورمان فرصت داد تا 

قوانين مبارزه با پولشويى را تصويب كند.
با پايان يافتن فرصــت گروه ويژه اقدام مالى و بدون تصويب قوانين 
مبارزه با پولشويى، نام ايران احتماال اين بار به ليست سياه اين نهاد بين 
المللى بازخواهد گشت. بازگشت به ليست سياه، بار ديگر ايران را در 
زمره معدود كشــورهاى جهان با ريسك سرمايه گذارى باال قرار مى 
دهد؛ مساله اى كه بر سر راه جذب سرمايه گذارى خارجى و مبادالت 

بين المللى مالى براى كشورمان موانعى جدى ايجاد خواهد كرد.
نهادى كه مهمترين دســتور كارش حل اختالف ميان مجلس شوراى 
اســالمى و شوراى نگهبان در مورد تصويب قوانين است، خود مدت 
FATF ها اســت براى تصميم گيرى در مورد دو اليحــه مرتبط با

دچار اختالف و دو دستگى شده و از تصميم گيرى در اين خصوص 
بازمانده است.

  مسئوليت هاى مجمع تشخيص مصلحت نظام
اختالف نظر مجلس و شوراى نگهبان در خصوص دو اليحه از چهار 
اليحه مرتبط بــا الحاق به FATF ، گذر لوايح پالرمو و CFT را به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام انداخته است. اعضاى مجمع تشخيص 
مصلحت كه قرار اســت مصالح مردم و نظام را مبناى عمل خود قرار 
دهند، ماه ها است اندر خم بررسى اين لوايح مانده اند و تصميم گيرى 
در مــورد آن را به آينده اى نامعلوم موكــول مى كنند. از نگاه برخى 
ناظران، فشارهاى سياسى و جناحى بر اعضاى مجمع يكى از مهمترين 

عواملى است كه براى اين تاخير مطرح مى شود.
مخالفان، داليــل مخالفت خود را به آنچه نظــر رهبرى مى خوانند، 
مرتبط مى كنند. اين گروه بدون ارائه مستنداتى قابل قبول، مخالفت با 
اين لوايح را به رهبرى نسبت مى دهند. نكته قابل تامل اينكه موافقان، 
نظر رهبرى به اين لوايح را مثبت ارزيابى مى كنند. برخى موافقان مى 
گويند انتصاب مخالفت ها با لوايح به رهبرى، اقدامى ناروا نسبت به 

راس نظام و نوعى مسئوليت گريزى محسوب مى شود.
بســيارى از فعاالن سياسى هم نسبت به مسئوليت هاى مجمع در اين 
خصوص هشدار داده اند. اشاره صريح چهره هاى شاخص سياسى و 
نامه اخير اصالح طلبان خطاب به مجمع، از شكل گيرى افكار عمومى 

در مسئوليت خواهى از مجمع نشان دارد.
گروهــى از اصالح طلبان بــه تازگى در نامه اى بــه اعضاى مجمع 
تشــخيص مصلحت از معطل ماندن روند تصويب پالرمو در مجمع 

انتقاد كرده و نسبت به تبعات آن هشدار داده اند.
 همه پرسى راه حل قطعى تصميم گيرى در مورد پالرمو

تعلل و تاخير مجمع در تصويب پالرمو در حالى است كه تاكنون حدود 
180 كشور جهان آن را تصويب كرده اند. نپيوستن به اين كنوانسيون 
كه مبارزه با جرايم سازمان يافته را هدف قرار داده، مناسبات اقتصادى 
و مالى كشورمان با اين كشورها را مختل خواهد كرد. نكته قابل تامل 
اينكه بســيارى از كشــورهايى كه با ايران مراودات تجارى دارند، از 
جمله روسيه، چين، هند و ... به اين كنوانسيون پيوسته اند. پذيرش اين 
كنوانسيون از سوى كشورهايى كه مالحظاتى شبيه جمهورى اسالمى 
ايران دارند، استدالل مخالفان مبنى بر هدفگيرى ضدايرانى آن را زير 

سوال مى  برد. 
اصــالح طلبان عدم عضويــت در گروه ويژه اقدام مالــى را به مثابه 
فرصت دادن به آمريكا و رژيم صهيونيســتى براى شكل دادن به يك 
اجماع جهانى ديگر عليه كشــورمان براى مشــروعيت بخشــيدن به 

تحريم هاى نامشروع كنونى آنان مى دانند.
اين گروه پيشــنهاد كرده اند كه اگر مجمع در حمايت اكثريت قاطع 
ايرانيان از پيوستن كشورمان به كنوانسيون مزبور ترديد دارد، مى توانند 

رد يا تأييد آن را به همه پرسى بگذارد.
اين پيشــنهاد در شرايطى مطرح شــده كه از ديد ناظران ممكن است 
فشارهاى پيدا و پنهان سياســى و جناحى، مانع از جمع بندى نهايى 
و تصميم گيرى اعضاى مجمع بر اســاس مصالح واقعى مردم و نظام 

شود.
برگزارى همه پرســى به عنوان ابزارى مشروع كه در اصل 59 قانون 
اساسى به رسميت شناخته شده، مى تواند با مراجعه به آراى مستقيم 
مردم در مسايل بســيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و ... كشور 
را از ســد بن بست هاى اينچنينى عبور دهد و كشور را از هدر رفت 

فرصت ها مصون نگه دارد.

دولت بايد مصوبه مجلس درباره افزايش 
حقوق را اجرا كند

 دولــت بايد مصوبات مجلس درباره افزايش حقوق در ســال 
آينده را اجرايى كند و بايد قانون اجرا شــود و كسى كه حرفى غير 

از آن را مى گويد بى جا كرده است.
 على الريجانى رئيس مجلس شــوراى اســالمى در پاسخ به تذكر 
نماينده فالورجان گفت: هر كســى هــر حرفى زد اينقدر روى آن 
حســاب باز نكنيد مگر مى تواند قانون را اجرا نكند. بى جا كرده اند 
كــه چنين حرفى مى زنند وقتى قانون تصويب مى شــود بايد اجرا 

گردد.
به گزارش ايســنا، موســوى الرگانى در توضيح تذكر خود افزود: 
مجلس در جريان بررســى بودجه موضوع افزايش حقوق و مزايا 
را تصويب كرد تا براى همگان به يك ميزان يكســان حقوق اضافه 
شود. راهكار مجلس شوراى اسالمى متناسب با عدالت بود تا اگر 
كســى 20 ميليون حقوق مى گيرد ديگر چهار ميليون به حقوق اش 
اضافه نشــود ولى هنوز مجلس شوراى اســالمى تمام نشده بود 

دولت اعالم كرد كه قانون را اجرا نمى كند

بايد اميدوار بود لوايح مرتبط 
با FATF تصويب شود

 با توجه به شرايط موجود و براى حل مشكالت اقتصادى بايد 
اميدوار بود لوايح مرتبط با FATF تصويب شود.

سخنگوى فراكسيون مســتقلين واليى مجلس به نقل از وزير امور 
خارجه اظهارداشــت: برجام يكى از دستاوردهاى بزرگ 40 ساله 

انقالب و از افتخارات نظام است.
به گزارش ايرنا، مهرداد الهوتى افزود: ظريف معتقد است با توجه 
به شرايط موجود و براى حل مشكالت اقتصادى بايد لوايح مرتبط 
با FATF تصويب شــود و اميدوار بود مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در نهايــت به اين لوايح رأى مثبت دهــد.وى گفت: در اين 
جلسه نمايندگان تاكيد كردند كه وزارت امور خارجه بايد در زمينه 

رايزنى اقتصادى با كشورهاى دنيا فعال تر عمل كند.
سخنگوى فراكسيون مستقلين واليى مجلس يادآور شد: وزير امور 
خارجه همچنين در اين جلســه توضيحاتى درباره نشســت هاى 

لهستان و مونيخ ارائه كرد.

صدا و سيما مكلف به اطالع رسانى 
فرآيند جديد انتخابات و تبليغات شد

 نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى، ســازمان صدا و سيما را 
مكلف كردند كه فرآيند جديــد انتخابات و تبليغات مجلس را به 

نحو مناسب اطالع رسانى كند.
به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در جلسه 
علنى ديروزودر جريان بررســى طرح اصــالح موادى از قانون 
انتخابــات مجلس، بــا 181 رأى موافــق و 31 رأى مخالف از 
مجموع 236 نماينده حاضر در جلســه علنى، با ماده 9 اين طرح 

كردند. موافقت 
بر اساس اين ماده، سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران 
مكلف است به منظور ترويج هنجارهاى انتخاباتى و نهادينه كردن 
آنها در فرهنگ عمومى، عالوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف 
نمايندگان، قواعد و ضوابط حاكم بــر فرايند انتخابات، تبليغات 
توســط نامزدهاى انتخابات و طرفداران آنها و همچنين جرايم و 

تخلفات انتخاباتى را به نحو مناسب اطالع رسانى كند.
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ترديدى در حق حاكميت ايران بر جزاير سه گانه 
نيست

 جمهورى اســالمى ايران هرگــز ذره اى از اين حق تاريخى و قطعى خود 
عقب نشينى نخواهد كرد.

به گزارش ايرنا، سخنگوى وزارت امور خارجه تصريح كرد: با وجود اعتراض 
هيأت كشــورمان و برخى ديگر از هيأت ها، وزير امور خارجه امارات با ســو 
استفاده از شــرايط ميزبانى و در اقدامى خالف تمامى موازين شناخته شده، با 
بى توجهــى به اعتراض هاى به عمل آمده قصد داشــت اميــال خود را به اين 
نشست تحميل كند.بهرام قاسمى ادامه داد: به دنبال اين اقدام طرف اماراتى و به 
ويژه با توجه به اينكه در متن ارائه شده توسط هيأت اماراتى، ادعاى واهى اين 
كشــور در مورد جزاير ايرانى ابوموسى، تنب كوچك و تنب بزرگ آورده شده 

بود، با اعتراض شديد مواجه شد. 

افزايش حقوق 400 هزار تومانى كارمندان 
الزم االجراست

 رئيس مجلس شــوراى اســالمى مصوبه افزايش حقوق 400 هزار تومانى 
كاركنان و بازنشستگان در اليحه بودجه 98 را الزم االجرا دانست.

به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در بررسى بندهاى الحاقى 
به اليحه بودجه سال 1398 كل كشور تصويب كردند كه بر اين اساس، حقوق 
همه كاركنان دولت و بازنشستگان در سال آينده بايد 400 هزار تومان افزايش 

يابد.
نمايندگان مجلس تصويب كردند كه حقوق ثابت گروه هاى حقوق بگير از قبيل 
هيأت هاى علمى، قضات و كاركنان كشورى و لشگرى و بازنشستگان كشورى 
و لشــگرى كليه دســتگاه هاى اجرايى و همچنين وزارت اطالعات و سازمان 

انرژى اتمى از ابتداى سال 98 به ميزان چهار ميليون ريال افزايش مى يابد.

اليحه جامع انتخابات اعالم وصول شد
 اليحه جامع انتخابات در جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى اعالم 

وصول شد.
به گزارش ايرنا، عليرضا رحيمى عضو هيأت رئيسه مجلس اظهار داشت: اليحه 
جامع انتخابات و طرح ممنوعيت تبليــغ كالس هاى خصوصى اعالم وصول 

مى شود.
شــمارى از نمايندگان در تذكرهاى خود تاكيد كردند باتوجه به اين كه دولت 
اليحه جامع انتخابات را ارائه كرده اســت و بررسى اين طرح هزينه هايى براى 
دولت خواهد داشت و بنابراين بهتر است اين طرح از دستور كار مجلس خارج 
شود تا اليحه دولت بررسى شــود. براساس اعالم دفتر هيأت دولت در پنجم 
اسفند 1397، اليحه جامع انتخابات كه به پيشنهاد وزارت كشور در جلسه سوم 

بهمن امسال هيأت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيد.

 نماينــدگان مجلــس شــوراى اســالمى، 
انتخابــات  شــدن  اســتانى  ســازوكار 
تعييــن  را  اســالمى  شــوراى  مجلــس 

كردنــد.
ــات  ــدن انتخاب ــتانى ش ــرح اس بررســى ط
ــته   ــالمى روز گذش ــوراى اس ــس ش مجل
در دســتور كار صحــن علنــى مجلــس 

ــت. ــرار گرف ق
ــن  ــاده 3، اي ــب م ــا تصوي ــت ب وكالى مل
طــرح را بــا 138 رأى موافــق، 75 رأى 
مخالــف و 4 رأى ممتنــع از مجمــوع 223

نماينــده حاضــر در مجلــس بــه تصويــب 
ــاندند. رس

ــرر شــد يــك  ــاده، مق ــن م ــر اســاس اي ب
ــاده  ــوان م ــه عن ــل ب ــرح ذي ــه ش ــاده ب م
ــس  ــات مجل ــون انتخاب ــه قان ــرر ب 7 مك

ــود: ــاق ش الح
ــس،  ــات مجل ــه در انتخاب ــوزه انتخابي «ح
ــتان اســت.  ــر اس ــى ه محــدوده جغرافياي
ــوان حــوزه  ــه عن ــتان ها ب ــك از اس ــر ي ه
ــه  ــاى انتخابي ــى و حوزه ه ــه اصل انتخابي
ــتان، موضــوع  ــع در آن اس موجــود درواق
حوزه هــاى  محــدوده  تعييــن  قانــون 
انتخابيــه  حــوزه  مجلــس،  انتخاباتــى 
فرعــى محســوب مى شــوند و مناطــق 
تابــع حــوزه انتخابيــه موجــود بــه عنــوان 
ــناخته  ــى ش ــه فرع ــه تابع ــوزه انتخابي ح

. مى شــوند»
طبــق تبصــره يــك ايــن مــاده، مقــرر شــد 
ــه  ــوزه انتخابي ــر ح ــدگان ه ــداد نماين «تع
اصلــى (اســتان) معــادل تعــداد نماينــدگان 
ــتان  ــود در اس ــه موج ــاى انتخابي حوزه ه
اســت كــه مطابــق قانــون تعييــن محــدوده 
تعييــن  مجلــس  انتخابــى  حوزه هــاى 

ــده اســت». گردي
2 تبصــره  طبــق  ايــن،  بــر  عــالوه 

ــدوده  ــه مح ــى ك ــد «در صورت ــرر ش مق
ــى  ــه فرع ــاى انتخابي ــى حوزه ه جغرافياي
ــا  ــردد ي ــع گ ــوار واق ــتان همج در دو اس
اســتان  يــك  در  كــه  شهرســتان هايى 
ــترى دارد،  ــت بيش ــده و جمعي ــع ش واق
بــه عنــوان حــوزه انتخابيــه فرعــى جديــد 
بــه  نماينــده  و  مى شــوند  محســوب 
ــرار  ــر در آن ق ــوزه اخي ــه ح ــتانى ك اس
ــتان  ــت. شهرس ــد داش ــق خواه دارد، تعل
ــر  ــتان ديگ ــه در اس ــتان هايى ك ــا شهرس ي
ــوزه  ــن ح ــه نزديك تري ــتند، ب ــع هس واق
انتخابيــه فرعــى بــه تشــخيص وزارت 

مى شــوند». الحــاق  كشــور، 
همچنيــن طبــق تبصــره 3 مقــرر شــد 
«حــوزه انتخابيــه اقليت هــاى دينــى از 

ــند». ــتثنى باش ــاده مس ــن م ــم اي حك
 احزاب نامزدها را معرفى مى كنند

نماينــدگان مجلــس شــوراى اســالمى 
ثبت نــام  كردنــد:  تصويــب  همچنيــن 
نامزد هــاى انتخابــات مجلــس شــوراى 
اســالمى از طريــق ليســت هاى حزبــى 

ــود. ــام ش انج
نماينــدگان در ادامــه جلســه علنــى ديــروز 
ــوادى  ــالح م ــرح اص ــاده 4 ط ــس م مجل
از قانــون انتخابــات مجلــس شــوراى 
ــق، 84 رأى  ــا 140 رأى مواف اســالمى را ب
ــوع  ــع از مجم ــج رأى ممتن ــف و پن مخال
ــد. ــب كردن ــر تصوي ــده حاض 244 نماين

مقــرر  مــاده  ايــن  در  نماينــدگان 
طريــق  از  داوطلبــان  ثبت نــام  كردنــد: 
فهرســتى كــه احــزاب يــا گروه هــا و 
ــا  ــد ي ــه مى كنن ــى ارائ ــكل هاى قانون تش
بــه صــورت منفــرد انجــام مى شــود، 
ــق  ــى مطاب ــه فهرســت هاى انتخابات رأى ب
تشــريفات مقــرر در ايــن قانــون صــورت 

ــرد. گي
ــد:  ــب كردن ــن تصوي ــدگان همچني نماين
مقصــود از احــزاب و گروه هــاى سياســى 
ــد 1 ــزاب موضــوع بن ــون اح ــن قان در اي

ــون نحــوه فعاليــت احــزاب و  مــاده 1 قان
گروه هــاى سياســى مصــوب ســال 95

مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام و كليــه 
ــمى  ــى رس ــاى قانون ــكل ها و گروه ه تش

مى باشــد».
نماينــدگان مجلــس شــوراى اســالمى 
مــاده 5 ايــن طــرح را بــراى بررســى 
ــه كميســيون شــورا هاى مجلــس  بيشــتر ب

ــد. ــاع دادن ارج
ــزاب و  ــت: اح ــده اس ــاده آم ــن م در اي
گروه هــاى سياســى مى تواننــد پــس از 
تأييــد صالحيــت داوطلبــان و حداقــل 
ــات  ــروع تبليغ ــل از ش ــاعت قب ــا 48 س ت
ــى  ــت انتخابات ــا، فهرس ــى نامزده انتخابات

ــى  ــأت اجراي ــه هي ــم و ب ــود را تنظي خ
اســتان  اجرايــى  هيــأت  يــا  مركــزى 

ــد. ــالم كنن ــورد اع ــب م حس
ــتانى  ــورت اس ــه ص ــد ب ــت ها باي فهرس
و كامــل ارائــه شــده و بــراى هــر حــوزه 
ــى هاى  ــداد كرس ــه تع ــى، ب ــه فرع انتخابي
ــى  ــس، داوطلــب معرف آن حــوزه در مجل

شــود.
در تبصــره 1 ايــن مــاده آمــده اســت: 
احــزاب مكلــف هســتند در هنــگام ارائــه 
فهرســت، موافقــت كتبــى داوطلبــان مبنــى 
بــر عضويــت در فهرســت را ارائــه كننــد. 
ــش از  ــد در بي ــى نباي ــچ داوطلب ــام هي ن

ــود. ــك فهرســت درج ش ي
ــش از 3 ــس بي ــى مجل  نمايندگ

ــوع شــد ــى ممن دوره متوال
بــا موافقــت نماينــدگان بيــش از ســه دوره 
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــى در مجل نمايندگ

ممنــوع شــد .
در جلســه علنــى ديــروز مجلــس شــوراى 
ــالح  ــان اص ــدگان در جري ــالمى نماين اس
قانــون مــوادى از قانــون انتخابــان بــا 
ــى  ــى مبن پيشــنهاد حســينعلى اميريخامكان
بــر ايــن كــه هــر فــرد حــق دارد كــه ســه 
دوره پياپــى نماينــده مجلــس شــود و لــى 
يــك دوره بايــد از انتخابــات مجلــس 
ــر  ــد. ب ــد موافقــت كردن ــرى كن ــاره گي كن
اســاس ايــن پيشــنهاد نمايندگــى مجلــس 
ــوع شــد. ــى ممن بيــش از ســه دوره متوال

 هــرگاه صحبــت حــذف يارانه بگيرهــا با 
درآمدهــاى باال مى شــود يا موضــوع افزايش 
قيمت ها بــه ميان مى آيد نماينــدگان مجلس به 
آن راى نمى دهند و اين شائبه مطرح مى شود كه 
شــايد اين نگاه نمايندگان بى ارتباط با انتخابات 

يك سال ديگر نباشد.
وقتى دوربين ها خاموش اســت و قرار نيســت 
صدايــى به بيــرون از ديوارهــاى مجلس  درز 
پيدا كند همه از حــذف يارانه بگيرها و افزايش 
قيمت سوخت مى گويند اما همينكه قرار مى شود 
تصميمى جدى در اين رابطه گرفته شود آن هم 
درحالى  كه لنز دوربين ها براى ثبت تصاوير زوم 
شــده و هم صداى نمايندگان از راديو در حال 
مخابره شــدن اســت همه آن تصميمات ملى و 
كارشناسى جايشــان را به رفتارهاى پوپوليستى 
مى دهد كه قرار اســت سرنوشــت صندوق هاى 
راى ســال آينــده را رقم بزنــد؛ اين خالصه اى 
بــود از آنچه درون صحن علنــى مجلس براى 
بررسى بودجه 98 مى گذرد.  موضوعى كه برخى 

نمايندگان هم به آن مهر تائيد مى زنند.
 يارانه و بنزين را سياسى كرديم

يوســفيان مال نماينده مردم آمــل و الريجان در 
بــاره اينكه چرا نمايندگان به حذف يارانه بگيرها 
در دهك هــاى بــاال و افزايش قيمت ســوخت 
راى نمى دهند بــه خبرآنالين مى گويد: «افزايش 
قيمت سوخت مستقيما بر افزايش قيمت ها تاثير 
مى گذارد مگر آنكه اين افزايش قيمت ســوخت 
با يــك مطالعه دقيق صورت بگيرد به طورى كه 
ايــن افزايش قيمت بر طبقه ضعيف تاثير نگذارد 
مثال با تدابيرى ســوخت تاكســى ها تامين شود 
تا افزايش نرخ تاكســى نداشــته باشيم يا تدابير 

ديگرى از اين دست»

وي درپاســخ به اين ســوال كه چرا اين مطالعه 
صورت نمى گيرد مى گويد: «متاسفانه اين مسائل 
سياسى شــد براى مثال در همين موضوع يارانه 
ها خيلى از افراد به اين يارانه ها نياز ندارند مثال 
ممكن اســت فردى در خارج از كشور دانشجو 
باشــد و اتفاقا دانشــجوى فقيرى هم باشــد اما 
يارانــه براى فقر و بيچارگى نيســت بلكه براى 
اين موضوع اســت كــه انرژى گران شــد اين 
درحالى اســت كه فردى كه در خارج از كشور 
زندگــى مى كند اصال انــرژى در ايران مصرف 
نمى كنــد بنابراين اگر ما از همان ابتدا درســت  
قانون را اجرا مى كرديم به اين مشــالت برخورد 

نمى كرديم.»
 وي ادامــه مى دهد: «هيچ كســى از مال بدش 
نمى آيد اگر ميلياردها هم دارايى داشــته باشد با 
ديدن يك صــد هزارتومانى حتى 5 هزارتومانى 
امــكان ندارد خم نشــود و آن را برنــدارد. لذا 
كسى حاضر نيست از يارانه ولو به قيمت تامين 
پفك و آدامس بچه هايش باشــد بگذرد. بنابراين 
مــا يك پولى را بى حســاب و كتــاب داديم و 
حــاال نمى توانيم آن را پــس بگيريم چراكه اين 
موضوع سياســى شــد.» او درباره سياسى شدن 
يارانه و قيمت بنزين مى گويد: «يارانه مستقيم در 
صندوق راى تاثير دارد به همين دليل آن نماينده 

مى گويد اگر اين يارانه حذف شــود ميزان راى 
من در حــوزه انتخابيه كاهش پيدا مى كند و اين 
مى شود سياسى كارى. لذا بايد با تامل و تفكر اين 

اقدامات را انجام داد.»
 احتياطى به نام انتخابات

ميرزايى نيكو نماينــده مردم دماوند و فيروزكوه 
و از اعضاى فراكســيون اميد مى گويد: به اعتقاد 
مــن راى نــدادن نمايندگان بــه افزايش قيمت 
ســوخت ناشــى از رفتارهاى پوپوليستى نيست 
بلكه بــه دليل دومينوى بهم ريختگى اســت كه 
در كشــور ايجاد مى كند. ما امروز با مشــكالتى 
مانند تحريم روبه رو هستيم مضاف بر اينكه پول 
ناشــى از صادرات مان به دليل مشكالت پولى و 
بانكى و تعامالت مان با ديگر كشورها به سختى 
بازمى گردد و البته مشــكالت ديگرى كه وجود 
دارد و فرصــت پرداختن به آنها نيســت حال با 
وجود همه اين مشكالت وقتى مى توانيم درباره 
بسنجيم  ديگرى  تمهيدات  ســوخت  قيمت هاى 
اينكــه بخواهيــم  يكباره در ســال 98 كه دامنه 
مشكالت مان بيشتر خواهد شد قيت سوخت را 
افزايش بدهيم تبعات سختى را به وجود مى آورد 

لذا با اختالف كمى اين موضوع راى نياورد.
وي ادامــه مى دهــد: به نظر مى رســد براى اين 
موضــوع بايد تصميم گيرندگان نظام يك تصميم 

جدى گرفته شــود. تا امروز قرار بود هر سال 5
درصد به قيمت سوخت اضافه شود اما چرا اين 
اتفاق رخ نداد؟! هربار مى گويند شــرايط مساعد 
نيســت، امروز هم باز مى گوييم شــرايط خوب 
نيســت اما بهتر بود حداقل افزايــش قيمتى در 
نظر گرفته مى شــد تا مبنايى شود براى سال هاى 
آينده و به موازات آن هر سال افزايش  قيمتى در 
مورد حامل هاى سوخت صورت بگيرد. متاسفانه 
ايــن هماهنگى نه در تيم اقتصــادى دولت و نه 
در تيــم اقتصادى مجلس و نه در كميسســيون 
تلفيق وجود داشته كه بتواند در اين رابطه به يك 
موضع مشخص برسند. شــايد قرار است فشار 
بيشــترى به ما وارد شود تا در اين رابطه تصميم 

بگيريم.
درباره يارانه ها نيز اين اختيار از سوى مجلس به 
دولت داده شد تا دهك هاى باالى درآمدى را از 
يارانه بگيرها حذف كند اما هرسال اين توپ را به 
زمين مجلس و مجلس به زمين دولت مى اندازد؛ 
درحالى كه مى تواند ســه دهك باالى جامعه كه 
اصال اين يارانه به چشم شــان نمى آيد را  حذف 
كننند. اما اين كار از سوى دولت صورت نگرفت 
و اين نيست كه فكر كنيم همه اين تصميمات از 
درون مجلس بايد شــكل بگيرد.» وي در پاسخ 
به اين ســوال كه مجلس يكى از ارركان تصميم 

گيرى اســت چرا اين كار را نكرد گفت: مجلس 
حكم را داده اســت اما اين بــار احتياطى كرد و 
اين حكم را نداد. او در پاسخ به اين سوال كه آيا 
اين احتياط مى تواند به دليل انتخابات سال آينده 
باشد گفت: به نظرم يكى از اين احتياط ها نگاه به 

انتخابات سال آينده است.
 انتخابات محل بحث نيست

مصطفى كواكبيان نماينده مــردم تهران اما مانند 
همكارانش فكر نمى كند و معتقد است اين فقدان 
تدبير و كارشناســى اســت كه باعث شده است 
حذف يارانه بگيرها و افزايش قيمت سوخت در 
مجلــس راى نياورد. وي مى گويد: «اين موضوع 
را نمى توان تنها متوجه مجلس دانســت چراكه 
بخشــى از ايــن اقدامات متوجه دولت اســت 
و دســت او هم در اين مورد باز اســت. و اگر 
بخواهــد درمورد قيمت بنزيــن و يارانه مجلس 
دست او را نبسته اســت.لذا دولت بايد درمورد 
بنزين و يارانه ها يك كار كارشناسى بكند مجلس 

هم در اين زمينه مشكلى ندارد».
  او درپاســخ به اين ســوال كه چرا مجلس آن 
را تبديــل به قانون نمى كند گفــت: «دولت هم 
مالحظالتــى دارد و معتقديم نبايد  مردم از اين 
موضوع آسيب ببينند بنابراين اگر دولت بتواند با 
توجــه به پايه پولى اصاالحاتى انجام بدهد اما از 
آنجا كه پايه پولى باال اســت اين موضوع مشكل 
است.» او در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه 
آيا انتخابات ســال آينده در اين تصميمات تاثير 
نداشته است مى گويد: «به هرحال ما بايد به فكر 
مردم باشيم كه فشار كمترى به آنها وارد شود اما 
دولــت مى تواند تدابيرى به خرج دهد كه هم به 
مردم فشار وارد نشــود و هم سوخت به قيمت 

واقعى اش برسد.»

ترس از راى نياوردن در انتخابات آينده مجلس 
نمايندگان را ترسو كرده؟

استانى شدن انتخابات مجلس 
تصويب شد

بازگشت به ليست سياه، 
بار ديگر ايران را در زمره 
جهان  كشورهاى  معدود 
با ريسك سرمايه گذارى 
مساله  دهد؛  مى  قرار  باال 
اى كه بر ســر راه جذب 
سرمايه گذارى خارجى و 
مبادالت بين المللى مالى 
براى كشــورمان موانعى 

جدى ايجاد خواهد كرد
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نيش و نوش

خبـر

بهداشتنكتهدانشگاه

خانواده نبايد فداى فعاليت اجتماعى بانوان شود
 معاون امور زنان و خانواده رياســت جمهــورى با تاكيد بر اينكه نبايد خانواده را 
فداى فعاليت اجتماعى بانوان كرد، گفت: دولت و مجلس شوراى اسالمى با تصويب 
قوانين مختلف كارهاى زيادى انجام داده اند تا فعاليت بانوان در جامعه منجر به خدشه 
وارد كردن به نقش آنان به عنوان محور اساسى خانواده شود.به گزارش ايرنا، معصومه 
ابتكار، افزود: در زمينه ورزشــى، بانوان ورزشكار زيادى هم اكنون در كشور مشغول 
فعاليت هســتند كه افتخارات بسيارى در عرصه هاى مختلف ملى و بين المللى خلق 
كرده اند به گونه اى كه يك سوم مدال هاى ورزشى كشور توسط آنان كسب شده است. 
وى افزود: با وجود تمام پيشــرفت هاى صورت گرفته وضعيت فعلى بانوان همچنان 

قابل قبول نيست و با موانعى روبرو هستيم كه تالش براى رفع آن ادامه دارد.

نظارت والدين، 37 درصد احتمال مصرف مواد مخدر 
را كم مى كند

 سرپرســت معاونت كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد 
مخــدر گفت: نظارت موثر والدين مى تواند تا 37 درصد احتمال گرايش به مصرف مواد 
مخــدر در نوجوانان را كاهش دهد.حميد صرامــى در گفت و گو با ايرنا افزود: فرزندان 
والدينى كه بتوانند روزانه به سه سوال «فرزندم كجاست»، «چه كار مى كند» و «با چه كسى 
است» پاسخ دهند، كمتر به سمت مصرف مواد مى روند اما خانواده هايى كه بر رفتارهاى 
فرزندان خود نظارت موثر ندارند، با مشكالت بيشترى در گرايش به مصرف مخدر روبرو 
مى شوند.وى ادامه داد: در ســال هاى اخير، سن مصرف مواد در جامعه جهانى كاهش و 
همچنين گرايش افراد تحصيلكرده، شاغل و زنان به مصرف مواد مخدر افزايش يافته است.

ارائه خدمات رايگان در كلينيك هاى شنوايى 
در سراسر كشور

 رئيس انجمن شنوايى شناسى ايران، از ارائه خدمات رايگان در كلينيك هاى شنوايى 
در سراسر كشور خبر داد.

به گزارش مهر، على قهرمانى، گفت: آمار جامعه كم توان شــنوايى نسبت به گذشته 
زيادتر شــده و همچنان اين مشــكل در حال افزايش است، به صورتى كه اكنون يك 
معضل جهانى به شمار مى رود و در كشورهاى مختلف برنامه هاى گسترده اى در جهت 
پيشگيرى و درمان آن انجام شده است.وى افزود: غربالگرى جهت پيشگيرى از مشكل 
كم شــنوايى و ناشنوايى بسيار حائز اهميت است بنابراين به خانواده ها توصيه مى شود 

نسبت به اين مسئله مهم توجه كامل داشته باشند.

غنى سازى آرد از تولد ساالنه 50 هزار 
نوزاد با نقص مادرزادى پيشگيرى كرد

 عضو هيأت علمى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى 
گفت: تحقيقات نشان مى دهد غنى سازى آرد با فوالت (اسيدفوليك) 
موجب جلوگيرى از به دنيا آمدن ساالنه 50 هزار و 270 نوزاد با نقص 

مادرزادى لوله عصبى ستون فقرات شده است.
ربابه شــيخ االســالم در گفت و گو با ايرنا، افزود: در اين روز قرار 
است مردم و مسئوالن را در يك اطالع رسانى به نفع سالمت كودكان 
و جامعه فردا ســهيم كنيم. در اين اطالع رسانى بايد توجه همگان به 
خصوص مســئوالن سالمت را به پيشــگيرى ارزان و آسان از بروز 

بيمارى هاى مادرزادى جلب كرد.
وى اظهار داشــت: با اجراى اين طرح، به طور متوســط روزانه 137 
نوزاد ســالم به دنيا آمده است و اين خبر براى مسئوالن بهداشتى در 
جهان كه نياز دوران پيش از بــاردارى و دوران باردارى را به فوالت 
يا اســيد فوليك دريافته اند، مسرت بخش است و اين در حالى است 
كه تنها حدود يك سوم آردهاى توليدى در كارخانجات صنعتى، غنى 

مى شوند.
شيخ االســالم تصريح كرد: اين يافته دولت مردان را به توجه به اين 
كمبود غذايى فرامى خواند، اگر چه در سيســتم هاى بهداشتى دادن 
مكمل فوالت و مصرف آن پيش از تصميم به باردارى توصيه مى شود 
ولى در جوامع سنتى زنان اغلب تا بعد از باردارى از نياز اوليه جنين به 
اين ماده حياتى ناآگاه هستند و زمانى به سيستم بهداشتى مراجعه مى 
كنند كه فرصت جنين براى دريافت اين ريزمغذى از دست رفته است.

* كودكانى كه از غفلت ما رنج مى كشند
اين متخصص ســالمت عمومى و اپيدميولوژى تغذيه، اضافه كرد: در 
حال حاضر تنها حدود يك ســوم آرد جهان در آسياب هاى صنعتى 
با فوالت غنى مى شــوند و بخش عمده اى از جمعيت نيز كه آرد را 
به طور سنتى در آسياب هاى كوچك در مناطق روستايى و دورافتاده 
توليد مى كنند، بيش از ديگران در معرض اين خطر هستند كه نوزادانى 

با نقص لوله عصبى به دنيا بياورند.

"دارو" در انتظار سازوكار ويژه مالى 
اتحاديه اروپا

 مديركل امور دارو و مواد تحت كنترل ســازمان غذا و دارو ضمن 
گاليــه از اختصاص مبالغ ناچيز به حوزه دارو از 500 ميليون يورويى 
كه قرار بود از صندوق توســعه ملى به حوزه سالمت اختصاص يابد، 
گفت: اگر در حوزه نقل وانتقال و تامين ارز سيســتم SPV راه  بيفتد، 

طبعا مشكالت در حوزه دارو كمتر مى شود.
محمــد عبده زاده در گفت وگو با ايســنا، دربــاره وضعيت پرداخت 
مطالبات و تامين نقدينگى در حوزه دارو، گفت: براى جبران بخشى از 
مطالبات دارويى و در راستاى تامين نقدينگى در اين حوزه،  مقدارى 
اوراق خزانه پرداخت شــد كه شركت هاى دارويى تا حد زيادى آن ها 
را دريافت كردند، اما متاســفانه از 500 ميليون يورويى كه قرار بود از 
صندوق توسعه ملى به حوزه دارو و براى تامين نقدينگى شركت هاى 

دارويى تزريق شود، متاسفانه مبالغ بسيار ناچيزى تعلق گرفت.
وى افزود: طبق آخرين آمارى كه از شــركت هاى توزيع كننده دارو تا 
پايان دى مــاه 1397، دريافت كرده ام، در بخش دولتى كل مبالغى كه 
تاكنون از اعتبار 500 ميليون يورويى به آنها تعلق گرفته اســت، 270

ميليارد تومان بوده است كه در مقابل طلب بيش از 2000 ميلياردى شان 
ناچيز است.

 تاخير 8 ماهه در پرداخت طلب داروخانه ها
عبــده زاده درباره وضعيت پرداخــت مطالبــات داروخانه ها نيز 
گفت: ميزان پرداخــت  مطالبات در داروخانه ها متفاوت اســت. 
به عنوان مثال بيمه ســالمت در برخــى داروخانه ها تا تير ماه را 
پرداخــت كرده و در اســتان هايى مانند تهران تا شــهريور ماه را 
پرداخته اســت. حال در برخى استان ها 30 تا 40 درصد مطالبات 
را در ماه هاى تير، شــهريور و مهر پرداخته اند. در ســازمان تامين 
اجتماعى هم مطالبات داروخانه ها تا تير ماه پرداخت شــده است. 
بيمه دى كه بيمه مكمل جانبازان و ايثارگران اســت هم تا خرداد 
و تيــر طلب هاى داروخانه ها را پرداخت كرده  اســت. بنابراين به 
طور متوســط حدود هشت ماه عقب ماندگى در پرداخت مطالبات 

داروخانه ها از سوى بيمه ها وجود دارد.
وى با اشــاره به شرايط زنجيره تامين دارو در كشور نيز گفت: متاسفانه 
اكثر مراكز دولتى ما به دليل عدم پرداخت بدهى هايشــان دچار مشكل 
شده اند و بخشى از كمبودهاى دارويى مان هم به همين دليل است. زيرا 
بدهى هايشان زياد و انباشت شده و نمى توانند از شركت هاى توزيع كننده 
دارو دريافت كنند. از طرفى شــركت هاى توزيع كننده هم از آنجايى كه 

طلب هاى سررسيد شده زيادى دارند، نمى توانند داروها را تامين كنند.

ايران: اجازه دستفروشان براي فروش كاالي قاچاق
 بدون شرح!!

ايران: هواپيما ربايي با اسلحه پالستيكي
 احتماال بازى بوده !!

هگمتانه: دست فروشان كارت شناسايى مى گيرند 
 دارن دست فروشا رو استخدام رسمى مى كنن؟!!

جوان: الزمه اقتدار حضور جوانان در صحنه 
 چه فايده كه از اين حضور استفاده نمى شه!!

همدان پيام: مسافرت و مهماني گران شد 
 قطعا اينم از سبد خانواده ها حذف مى شه!!

نقد حال: دودهاي بي پايان بي درمان 
 بدون شرح!!

آفتاب: حمله به ظريف در صدا و سيما 
 حمله مسلحانه بوده؟!!

لرستان: كشف محموله قاچاق آهو در لرستان 
 قاچاق حيوانات هم داره مد مى شه!!                                                             

زنگان امروز: شاگردان  قلعه نويي در تبريز يخ زدند
 يخشون باز بشه صلوات!!

خراسان: مجلس در دو راهي يارانه ارزي 
  تو يارانه 45 تومانى موندن!!

جام جم: خودكشي با گوشي 
 اينو كجاى دلمون بزاريم!!

بشارت نو: افزايش اعتياد در بين زنان 
 خواستن عدالت و برابرى رعايت بشه!!
جام جم: آقا جواد ظريف! كمي ظريف تر لطفًا

 ديگه از اين ظريف تر هم داريم؟!!
ابرار ورزشي: لشگر مصدومان پرسپوليس به صدر مي رسد؟

 چه لشگرى شود اين لشگر!!
مهر: كاهش 5/6 درصدي آمار سزارين

 يعنى آمار بچه ها متولد شده به شرط چاقو كم مى شن!!

پرداخت بخشى ازمطالبات پزشكان 
درنيمه دوم اسفند

 وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى از پرداخت بخشــى از مطالبات 
جامعه پزشكى در نيمه دوم اسفند ماه خبر داد.

به گزارش ايسنا، محمد شريعتمدارى، گفت: اين گفته ها نشان مى دهد 
كه تلنبارى از مشكالت بين دولت به طور عام و جامعه پزشكى كشور 
به طور خاص وجود دارد، اما وجود اين حجم قابل مالحظه  از مطالبات 
يا اشكاالت در عرصه مسائل پزشكى بين دولت و جامعه پزشكى به نظر 

من قابل قبول نيست.
وى با بيان اينكه طى اين  ســال ها بنابر مســئوليت هايى كه داشــتم با 
جامعه هاى مخاطب مختلفى كار كردم كه برخى  از آنان ميزان تماس شان 
با دولت هم زياد نبوده اســت، افزود: به نظر مى آيد وزارت بهداشــت 
وظيفه بزرگى براى ايجاد ارتباط بيشتر ميان همه سطوح دولت و جامعه 
پزشكى كشور بر عهده دارد تا در عرصه هاى مختلف فرهنگى، سياسى، 
اجتماعى، اقتصادى و ... يك رابطه تنظيم  شده را بين اين جامعه مرجع 
كه مورد اعتماد مردم است، ايجاد كند. جالب است كه مرجعيت جامعه 
پزشــكى در اين ســال ها با وجود تبليغات سوئى كه انجام شده است، 
رونــد نزولى هم پيدا نكرده و جايگاه مرجعيتش را در بين مردم حفظ 

كرده است.
شريعتمدارى ادامه داد: آن هم نه فقط براى درمان بيمارى هاى جسمى و 
روحى مردم، بلكه براى ساير مشكالت و بيمارى هاى جامعه هم مى توان 
از جامعه پزشــكى كمك گرفت. وقتى طبيبى در ميان دانشجويانش از 
اخالق صحبت مى كند، خيلى بيشتر موثر است تا اينكه يك استاد اخالق 
مســتقيم اين مباحث را مطرح كند يا وقتى طبيبى در رابطه اش با مردم 
از عنصر بسيار مهم و تاثيرگذار اخالق استفاده مى كند، خيلى موثرتر از 
اين است كه اين كار را به وسيله يك طبيب صرفا علمى بخواهيم انجام 
دهيم. بنابراين جامعه پزشكى در حوزه اخالق مى تواند بسيار موثرعمل 
كند. وقتى بيمارى دردمند با پزشــكى ارتباط برقرار مى كند، اين رابطه 

غيرقابل تغيير است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان اينكه رابطه عاطفى بين مريض  
و طبيب غيرقابل تعريف و بيان اســت، گفت: به نظر مى رســد رابطه 
بين پزشك و بيمار مهم ترين عنصرى است كه مورد غفلت قرار گرفته 
است. من اگر جاى رسانه ملى ايران بودم، از ابزار رسانه و براى بهبود و 
استحكام رابطه بين مردم و نظام، بيشتر از ظرفيت جامعه پزشكى استفاده 
مى كــردم، نه اينكه بخواهم اين جامعه را در برنامه هاى طنز تلويزيونى 

هجو كنم تا مردم نسبت به اين حرفه بى اعتماد شوند.
شــريعتمدارى با بيان اينكه با چنين برنامه هايى مردم هم به تخصص 
پزشــكان و هم به امانت دارى  آنها بى اعتماد مى شوند، اظهار كرد: بايد 
توجه كرد كه پزشــكان ما ســرآمد متخصصين جهان هستند و علوم 
پزشــكى ما در بسيارى از كشــورهاى دنيا جايگاه ويژه اى دارد و افراد 
شاخصى از اين حوزه از ميان ايرانى ها در دنيا مشغول خدمت هستند. 
اين درحاليست كه در گذشته حجم عظيمى از بيماران مان براى اقدامات 
درمانى ساده به خارج از كشور مى رفتند، اما جامعه پزشكى ما را نجات 
داد و فكر مى كنم در ســال خدماتى كه از ســوى جامعه پزشكى ارائه 
مى شود باالى 10 تا 15 ميليارد دالر است. در گذشته يك عمل جراحى 
ساده در كشــور قابل انجام نبود و با صف هاى طوالنى از بيمارانى كه 
مى خواســتند براى درمان از كشور خارج شوند، مواجه بوديم و عمدتا 
هم درمان ها شامل اعمال جراحى ساده بود، اما االن اعمال پيچيده اى در 

كشور انجام مى شود كه فوق العاده ارزشمند است. 

اختصاص شهريه متغير پايان نامه  هاى ارشد و
 دكترى به پژوهش

 شــهريه متغير پايان نامه هاى كارشناسى ارشد و دكترى در متمم پنج ماهه بودجه 97
و بودجه هاى سنواتى اين دانشگاه به عنوان بودجه پژوهشى در نظر گرفته مى شود.

به گزارش مهر، رئيس دانشگاه آزاد اسالمى گفت: بودجه سال آينده به علت آنكه سال 
مالى دانشــگاه آزاد اسالمى از سال شمسى به سال تحصيلى تغيير پيدا كرده، به  صورت 
يك متمم پنج ماهه تدوين خواهد شــد و بعد از 31 مرداد 98 بودجه ســاالنه دانشگاه 
آزاد اســالمى بر مبناى سال تحصيلى تدوين و تصويب مى شود.محمدمهدى طهرانچى 
با بيان اينكه متمم پنج ماهه بودجه دانشــگاه آزاد اســالمى از ابتداى فروردين 98 تا 31

مــرداد 98 خواهد بود، تاكيد كرد: پس از اجراى متمم پنج ماهه، از ســال آينده بودجه 
سنواتى دانشــگاه آزاد اسالمى از ابتداى شهريور 98 تا 31 مرداد 1399 مصوب خواهد 
شد.طهرانچى اظهار داشت: استان ها موظفند پس از رفع ايرادات، پيش نويس اصالح شده 

را تا پايان روز يكشنبه 12 اسفندماه به سازمان مركزى تحويل دهند.

واردات وسايل آتش بازى غير استاندارد از چين
 اغلب وسايل آتش بازى و غيراستاندارد از چين وارد مى شود و تنها يك شركت داخلى 
به توليد وســايل استاندارد آتش بازى مى پردازد و خوشبختانه فروشگاه هاى مجاز فراوانى 
نيز در ســطح كشور وجود دارد. فوق تخصص جراحى پالستيك گفت: عوامل اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى در اين قضيه دخيل هستند. بطوريكه شيوع آن در ميان اقشار و جوامع 
كم درآمد بيشتر است.به گزارش خبرآنالين، محمدجواد فاطمى، گفت: چهارشنبه سورى با 
برخوردهاى نسنجيده و سلبى در سال هاى اخير از يك آيين ملى تبديل به يك بحران و روز 
ترسناك و پرحادثه شده است.وى افزود: پيشگيرى به دو صورت فعال و غيرفعال است كه 
پيشگيرى غيرفعال كم تر مبتنى بر دخالت انسانى است، بسيار كارآمدتر است. روش هايى 
مانند نصب و پيش بينى امكانات پيشــگيرى از ســوختگى و اطفاى حريق و سامانه هاى 
اعالم و پاششى كنترل آتش ســوزى در ساختمان ها كه در ايران به دليل مسائل اقتصادى 
(به رغم كارآمدى پسينى و كاهش هزينه هاى گوناگون اقتصادى، اجتماعى و...، مترتب بر 

سوختگى ها) كم تر به پيشگيرى غيرفعال پرداخته شده است. 

420 هزار نفر در كشور با هزينه هاى كمرشكن سالمت 
فقير شده اند

 معاون كل وزارت بهداشــت گفت: كمتر از 420 هزار نفر در كشور دچار فقر ناشى 
از هزينه هاى كمرشكن سالمت هستند.

به گزارش مهر، ايرج حريرچى، در شــانزدهمين مجمع خيرين موسسه خيريه امدادگران 
عاشورايى، اظهار داشت: روزانه 650 هزار مراجعه در مراكز بهداشتى شهرى و روستايى مى 
شود و حدود 8 درصد از GDP به حوزه بهداشت و درمان اختصاص مى يابد به عبارت 
ديگر از هر 12 تومانى كه ايرانى ها هزينه مى كنند يا براى آنها هزينه مى شود، يك تومان 
به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پيدا مى كند و در دنيا، مجموع هزينه هاى نظامى و 
انرژى كمتر از بخش سالمت است.وى تصريح كرد: بر اساس قيمت سال 95 حدود 115

هزار ميليارد تومان در بخش هاى دولتى و خصوصى سالمت هزينه مى شود و هر ايرانى 
حداقل يكبار در ماه به نظام سالمت مراجعه مى كند بنابراين وارد شدن خيرين و موسسات 

خيريه به حوزه سالمت، مى تواند منشا خير و بركات زيادى براى مردم باشد.

سمانه جهانگيري عرش»
 ســال در حال اتمام است و پرونده 
آخرت ما هم براى اينكه ره توشه اى از 
ســال 97 براى روز قيامت داشته باشيم 

در حال بسته شدن.
جشــن نيكوكارى و كمك به نيازمندان 
فرصت مغتنمى است تا هر چه در توان 
داريم را در طبق اخالص بگذاريم و به 
نيازمندان واقعى تقديم كنيم تا آنان نيز 
عيدى پر از لبخند و شادابى را در كنار 

خانواده داشته باشند.
 در آرزوى لباس نو براى عيد 

اين روزها با ديــدن لباس هاى رنگارنگ 
همكالســى اش قلــب كوچكــش مانند 
پرنده اى پر مى كشــد و خود را درون هر 
يك از آن ها تجســم مى كند. بوى بهار كه 
به مشــامش مى رسد بوى فقر و ندارى را 
در خانه شان بيشــتر حس مى كند و دلش 

تنگ و تنگ تر مى شود.
پدرش يك معلول پشت نوبتى براى دريافت 
مستمرى از بهزيستى است و اگر هم پيش 
بيايد كارگرى مى كند تا پول بخور و نميرى 
را براى آذوغه خانواده تهيه  كند اما توانايى 
تامين ســاير مايحتاج و به ويژه پوشــاك 

فرزندان قد و نيم قد خود را ندارد.
سحر دختر خردســالى است كه از پشت 
ويترين مغازه محله شــان به عروسك هاى 
آن ســوى ويترين مى نگرد، برادرش على 
هــم هر بار از مدرســه به خانــه مى آيد 
آرزوى داشتن لباس نو براى شب عيدش 

را براى مادرش تكرار مى كند.
مادر چشــم اميدش را بــه در دوخته تا 
همسرش از راه برسد و شايد در اين ايام 
خريدى براى ســال نو فرزندانش داشته 
باشــد، وقتى در را بــاز مى كند تمام اين 
خواســته ها را با ديدن دست خالى پدر به 
فراموشى مى سپارد و جز عرق شرمندگى 

بر جبين باقى نمى ماند.
 اينجا اســت كــه كمك هاى ما و شــما 
مى تواند همچــون قطره هايى در اقيانوس 
بى كران محبت مــوج آفرينى كند و تمام 
غم ها را از چهره هاى همنوعانمان برچيند 

وشادى را به ارمغان آورد.
شــايد به همين دليل اســت كه در چنين 
ماهى نهاد مردمى كميته امداد به دســتور 
بنيانگذار انقالب تشــكيل شد تا هر سال 
در البالى شــلوغى خيابانهــا و هياهوى 
سال نو به همت اين نهاد جشنى برپا شود 
كه بوى عيــد و بهار طبيعت را با همدلى 
و دوســتى همراه كرده و به ميزبانى بهار 

فقرا ببرد.
 سهمى در شاد كردن فقرا داشته 

باشيم
چه زيباست كه ما هم با كمك اندك خود 
سهمى در شاد كردن كودكى داشته باشيم 
كه روزها وساعتهاســت پشــت ويترين 
مغازه ها در حسرت خريد لباس نو است.

چه حس خوبى است وقتى با كمك ما و 
شما پدر خسته اى عرق شرم  پيش فرزند 
بر پيشــانى اش نمى نشيند و با دست پر به 

خانه مى رود.
به ياد داشته باشــيم كه شادى و نو شدن 
ســالمان هميشــه با خانه تكانى و خريد 
رخت و لباس نو همراه نيست، آن هنگام  
كه توانستيم كودك فقيرى را خرسند كنيم 
و دســت نوازش بر سر مستمندى بكشيم 

عيد واقعى فرا رسيده است.

بذل و بخشش فقط رسم بزرگترها نيست، 
كودكان شــهر و ديارمان هم دلشان پيش 
بچه هاى يتيم اســت، آنهــا اندوخته هاى 
اندك خــود را در قلك هــا مى ريزند تا 

كوهى از بخشش و مهربانى بيافرينند.
اين كــودكان از هم اكنــون نيكوكارى و 
كريم بــودن را تمريــن مى كنند و جوانه 
وجودشــان را با عطــر مهربانى پرورش 
مى دهند تا شــايد فــردا و فرداهاى ديگر 
كودكى بى سرپرست يا مسكين در گوشه 

شهر و ديارشان را نبينند.
 جشن نيكوكارى در پيش است

و اينك جشــن نيكوكارى در پيش است 
و زمان آن فرا رســيده تا غم از رخســار 
كــودكان بينوا، مــادران بيمــار و پدران 

تنگدست بزداييم .
هرچند مى توان در تمام سال به نيازمندان 
كمك كــرد اما اين هفته فرصتى اســت 
تــا همه با هــم لباس نو بر تــن كودكان 

و نيازمندان شــهر و ديارمان بپوشــانيم، 
آذوقــه و مواد غذايى آنها را تامين كنيم و 
نگذاريم عيــد را با لباس هاى كهنه و پاره 

به نظاره بنشينند.
به ياد داشــته باشــيم حالوت و شيرينى 
عيد زمانى اســت كه مســكين و غنى در 
كنار سفره هاى هفت سين سال جديد را با 
شــادمانى آغاز كنند و هيچ كس به خاطر 
فقــر و ندارى حتى از نشســتن پاى اين 

سفره محروم نشود.
روز احســان و نيكوكارى در پيش است 
و ما شــاهد خواهيم بود كه كودكان اين 

ديار قلك به دســت پــاى صندوق هاى 
نيكوكارى مى روند تــا هم نوعان نيازمند 
خود را با خاطره اى شــيرين يارى كنند و 

در كنار سفره هفت سين بنشانند.
شايد دليل اين كه جشن نيكوكارى را در 
آســتانه بهار برگزار مى كنند آن است كه 
در ايام نوروز تفاوت دارا و ندار بيشــتر 
عيان مى شــود. تفاوتى كــه از نو يا كهنه 
بودن لباس ها نمايان مى شــود وحتى نوع 

پذيرايى ميزبانان در ديد و بازديدها.
اكنون كه دستان فرزندانمان را مى گيريم 
و به بــازار مى بريم تا برايشــان لباس نو 
بخريم چه خوب اســت كه آنها را به شاد 

كردن دل كودكانى ديگر ترغيب كنيم. 
 همدلى و پرهيز از خودپسندى ها 

اثر اجتماعى كمك به همنوع
اثــر اجتماعــى كمــك بــه همنــوع، ايجــاد 
همدلــى و پرهيــز از خودپســندى ها و 
در  كــه  اســت  مــا  خودخواهى هــاى 
ــوق  ــت حق ــى، رعاي ــاى ترافيك رفتاره
شــهروندى، رعايــت حقــوق همســايگان 

ــود. ــان مى ش ــل نماي ــن قبي و از اي
دل  كــردن  شــاد  جشــن  در  شــركت 
نيازمنــدان و نونــوار كــردن ظاهــر آنــان، 
فرصتــى اســت بــراى نونــوار كــردن 
اخالقيــات و هــر آنچــه بــه درونيــات مــا 

ــت.  ــوط اس مرب
شــب عيــد خانواده هــا، متناســب بــا 
نونــوار  خانوادگــى،  درآمــد  ميــزان 
مى شــوند؛ امــا بــه لحــاظ ظاهــرى، 
نونــوار شــدن درونيــات، خيلــى ارزان تــر 
ــان  ــرش ومبلم ــاس، ف ــدن لب ــازه ش از ت
تمــام مى شــود. كســى نمى توانــد بــا 
100هزارتومانــى  كاالى  10هزارتومــان 
بخــرد امــا خداونــد نيكــى مومــن را 10
ــه  ــت ك ــن اس ــل اي ــد. مث ــر مى كن براب
ــل  ــم و حداق ــك كني ــان كم 10هزارتوم
را  خداونــد  محبــت  100هزارتومــان 
بــراى خــود بخريــم هــر چنــد كــه 
عنايــات حضــرت حــق در اعــداد و 

نمى گنجــد. ارقــام 
از 15 نيكو.كارى  جشــن  آغاز   

اسفند ماه
امسال جشن احسان و نيكوكارى با هدف 
نيازمندان  براى  مناســب  شــرايط  ايجاد 
در آســتانه شروع ســال نو در تاريخ 15

اسفندماه در سراسر مدارس استان همدان، 
16 اسفندماه در ميدان شهرها، روستاها و 

پايگاه هاى بســيج و مساجد و جمعه 17
اسفندماه در مصلى هاى نماز جمعه برگزار 

مى شود.
جشــن  پايگاه   1754 فعاليت   

نيكوكارى در همدان
مديركل كميتــه امداد اســتان همدان از 
فعاليــت يك هزار و 754 پايگاه ســيار و 
ثابت جشن نيكوكارى در همدان با هدف 

دريافت كمك هاى مردمى خبر داد.
پيمان تركمانه اظهار كرد: جشن نيكوكارى 
امسال با شعار «عيدى براى همه» با هدف 
جمــع آورى كمك هــاى مردمــى براى 

نيازمندان برگزار مى شود.
وى گفــت: بايــد در ايام پايانى ســال با 
تشويق خيران و نيكوكاران قدمى برداريم 

تا شايد به سفره نيازمندان كمكى شود.
مديركل كميته امداد اســتان همدان بابيان 
اينكه 8 هــزار و 333 دانش آموز و 875
دانشــجوى محروم و نيازمند در اســتان 
زيرپوشــش كميته امداد هســتند افزود: 
امسال يك هزار و 505 پايگاه در مدارس، 
63 پايــگاه در ميدان ها به  صورت ثابت و 
سيار، 165 پايگاه در مساجد و بسيج و 21
كمك هاى  دريافت  براى  نيكوكارى  مركز 
هم وطنان خير و نيكوكار اســتان همدان 

برپا شده است.
وى به 250 هزار پاكت جشن نيكوكارى 
كه در مدارس توزيع  شــده اشاره كرد و 
افــزود: پاكت هاى جمع آورى  شــده در 
مدارس توســط مدير مدرســه به دانش 
تعلق  مدارس  همــان  بى بضاعت  آموزان 

مى گيرد.
تركمانه ادامه داد: ســال گذشته 3 ميليارد 
و 200 ميليــون تومان بــه  صورت نقد و 
غير نقدى جمع آورى شد و تمام كمك ها 
در اســرع وقت به دست دانش آموزان و 

دانشجويان نيازمند رسيد.
مديركل كميتــه امداد امــام خمينى(ره )  
همدان گفت: خيران مى توانند كمك هاى 
نقدى خــود را به صورت غيرحضورى از 
حساب 0109500950005 شماره   طريق 
بانــك ملى، صفحــه پرداخــت اينترنتى 
epay. ســايت كميته امداد بــه آدرس

ســريع  شــماره گيرى   ،emdad.org
#081*8877* بــا تلفن همراه، ارســال 
عدد 3 بــه 30003333 و يا اســتفاده از 
نرم افزار ســكه و بله در سريع ترين زمان 

ممكن به دست نيازمندان برسانند.

آرزوى داشتن لباس نو پشت ويترين مغازه ها نماند

در آستانه عيد نوروز به فكر فقرا باشيم

باشــيم  داشــته  ياد  به 
حالوت و شــيرينى عيد 
مسكين  كه  است  زمانى 
و غنى در كنار سفره هاى 
هفت سين سال جديد را با 
شادمانى آغاز كنند و هيچ 
كس به خاطر فقر و ندارى 
حتى از نشستن پاى اين 

سفره محروم نشود
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معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان همدان:
روزانه 1450 ليتر در ثانيه آب توسط همدانى ها مصرف 

مى شود
 معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان همدان با بيان اينكه روزانه 1450

ليتر در ثانيه آب توسط همدانى ها مصرف مى شود، گفت: شهروندان خانه تكانى عيد را 
در مدت يك ماه توزيع كنند و به روزهاى پايانى سال موكول نكنند.

حميدرضا نيكداد با تأكيد براينكه ذخاير سد اكباتان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
15 درصد افزايــش دارد، اظهاركرد: درحال حاضر حجم ســد اكباتان 15 ميليون متر 
مكعب اســت كه نسبت به ســال گذشته 15 درصد افزايش داشــته است و پيش بينى 

مى شــود با بارش هايى كه تا كنون داشته ايم و بارش در فروردين وضعيت سد اكباتان 
خوب باشد.

وى با اشاره به اينكه روزانه 1450 ليتر در ثانيه آب در همدان توليد و مصرف مى شود، 
تصريح كرد: در شــركت آب و فاضالب استان همدان توان توليد 1600 تا 1700 ليتر 

وجود دارد.
نيكداد با تأكيد بر مديريت مصرف آب، به ايسنا گفت: شهروندان همدانى در مديريت 

مصرف آب و حفظ اين ماده حياتى در كشور پيشرو هستند.
معاون بهره بردارى شــركت آب و فاضالب استان همدان توصيه كرد: خانه تكانى عيد 
در يك ماه توزيع شــود تا به شبكه فشار زيادى وارد نشود چرا كه ممكن است برخى 

از خطوط دچار مشكل شوند.
ا در  بفا دراســفند مــاه ميــزان ذخاير آب ر ينكه شــركت آ وى بــا بيــان ا
رتباط با مردم و آگاه ســازى با  ر نگهــدارى مى كند، گفت: ا باالتريــن مقدا
يانى ســال  يام پا قدامات اين شــركت در ا ز ديگر ا نصــب بنر و بروشــورا

است.
وى با تأكيد بر اينكه آب ســرمايه ملى است و بايد درحفظ آن كوشا بود، يادآور شد: 
شركت آبفاضالب استان همدان كارمشتركى با دانشگاه علوم پزشكى و مركز بهداشت 
همدان انجام داده و به دنبــال انتقال راهكارهاى صرفه جويى در مصرف آب از طريق 

رابطين بهداشت به مردم است.

بجاى فروش اينترنتى گوشت 
اين بار دريافت اينترنتى

 فروشــگاه اينترنتى كه دولت به علت عدم زيرســاخت موفق به 
اجرا نشــد در مقابله با رانت خوارى و توزيع مناسب و عادالنه طرح 

خوبى خواهد بود.
به منظور توزيع حســاب شــده و عادالنه گوشــت مــرغ و ديگر 
كاالهاى اساســى كه غالبًا از سوى شركت پشــتيبانى امور دام كه با 
همكارى  وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و صنعت، معدن و تجارت 
صــورت مي گيرد و در تمامى مراحــل از واردات تا توزيع زير نظر 
مجموعه هاى فوق انجام مى شود به علت عدم نظارت صحيح و دقيق 
سوءاستفاده هايى در تمامى مراحل صورت مي گيرد، اين سوءاستفاده 
از مرحله ترخيص تا مرحله حمل و نقل تا توزيع خرد و رسيدن به 
دست مصرف كننده واقعى در بسياري مواقع مورد دست برد عده اى 

قرر مي گيرد.
با اين حســاب تنها راه مقابل و دقيق با ســوء استفاده كنندگان براي 
توزيع واقعى كاالهاى فوق به صورت برداشــت هزينه از حســاب 
يارانه افراد مى باشــد. به عبارتى يعنى خريد متمركز يا فروشندگان 
فقط عامل توزيع ما هســتند و مجاز خواهند بود طبق اعالم مراجع 
مربوطه مبلغى به عنوان دســتمزد حمل و نقل، نگهدارى و توزيع از 

خريداران دريافت كنند.
در ايــن طــرح الزم اســت كــه دولــت توزيــع اقــالم فــوق را بــر 
اســاس ســرانه هــر نفــر مشــخص كنــد. بــراى مثــال در يــك بــازه 
زمانــى 3 ماهــه بــراى هــر نفــر يــك كيلوگــرم گوشــت قرمــز در 
ــره مى بايســت 4 ــواده 4 نف ــك خان ــراى ي ــي ب ــد، يعن نظــر بگيري
كيلوگــرم گوشــت برابــر قيمــت مصــوب 29 هــزار تومــان معــادل 
ــوار  ــت خان ــاب سرپرس ــه از حس ــود ك ــان مي ش ــزار توم 116 ه
ــازمان  ــوى س ــور دام از س ــتيبانى ام ــركت پش ــالم ش ــاس اع براس
ــز شــود. ــه حســاب مربوطــه واري ــا كســر و ب ــدى يارانه ه هدفمن

بــراى دســتمزد توزيع كننــدگان هــم مبلغــى كــه از ســوى مراجــع 
ــد  ــن خري ــدار در حي ــود خري ــه مى ش ــر گرفت ــالح در نظ ذيص
ــت  ــل پرداخ ــدى در مح ــورت نق ــه ص ــو ب ــر كيل ــاس ه براس
ــود  ــى ش ــى طراح ــك فرم ــت ي ــن روش مى بايس ــد . در اي مى كن
ــل  ــك عام ــود و بان ــى خ ــد مل ــد ك ــع خري ــدار در موق ــه خري ك
ــى  ــت دريافت ــدار گوش ــخص و مق ــه را مش ــده ياران پرداخت كنن
و مبلــغ بدهــى را بــه شــركت امــور دام امضــا كــره و بــه عوامــل 

ــد.  ــل بده ــروش تحوي ف
ــر  ــه موردنظ ــع محمول ــام توزي ــد از اتم ــم بع ــروش ه ــل ف عوام
اســناد را طبــق نمونــه فــرم (ب) جهــت ارســال بــه شــركت امــور 
ــركت هاى  ــت ش ــد. در نهاي ــال بكنن ــاء و ارس ــل و امض دام تكمي
ــرم ارســالى از شهرســتان ها  ــق ف ــور دام اســتان ها طب پشــتيبانى ام
و انتقــال داده هــا در فــرم (ج) بــراى كســر از حســاب سرپرســت 
ــاد كشــاورزى از ســوى  ــازى در حســاب جه ــا و كار س خانواده ه

ــود. ــه خواهــد ب ســازمان هدفمنــدى ياران
برايــن اســاس فقــط افــراد نيازمنــد، گوشــت يــا كاالهــاى اساســى 
ــراد  ــرار اســت از حســاب اف ــد و چــون ق ــورد نظــر را مي خرن م
ــر  ــه كس ــدى ياران ــازمان هدفمن ــط س ــوار توس ــت خان سرپرس
ــه  ــن برنام ــه صــورت كلــى و خــارج از اي ــع ب شــود ديگــر توزي

ــود. ــد ب ــر نخواه امكان پذي
ــه اختصــاص داده  راهــكار دوم هــم ايــن اســت كــه دولــت ياران
ــه صــورت  ــه توزيــع گوشــت و ديگــر كاالهــاى اساســى كــه ب ب
مقطعــى توزيــع مى كنــد (منظــور نويســنده بــه غيــر از يارانه هــاى 
ــت) را  ــت اس ــره اس ــان و غي ــه آرد و ن ــده ب ــاص داده ش اختص
حســاب كــرده و به صــورت نقــدى بــر اســاس ســرانه بــه 

ــد. ــز كن ــوار واري حســاب سرپرســت خان
هرچند اين طرح مفيد خواهد بود ولى بدون شــك خالى از نواقص 
و اشكال نيســت. اميدوارم با به كار بردن موارد مطرح شده و استفاده 
از نظرات ارزشمند دست اندركاران در مجموعه هاى مختلف در آينده 
مشــكالت اين طرح به حداقل رسيده و شاهد توزيع عادالنه اقالم و 

كاالهاى اساسى باشيم .
* سيدجواد معينى   

 آنچه كه پيش رو اســت تعــدادي از 
قوانين مربوط به تسهيالت بانكي ست كه 
بسياري از مردم از آن خبر ندارند. اما آنچه 
اهميت بيشــتري دارد اين است كه عالوه 
بر بخشنامه هاي متعدد بانك مركزي براي 
بانك هاي خصوصي و دولتي و الزام آنها به 
اجراي اين بخشنامه ها، هر كدام از بانك ها 
قانون و يا سليقه خود را هم در اجراي آنها 
اعمال مي كنند. اين سليقگي عمل كردن تا 
جايي پيش رفته اســت كه مشتريان بانكي 
پــس از دريافت تســهيالت و در مراحل 
بعــدي هنــگام پرداخت و حتي تســويه 
هم متوجه قوانين بانكي نمي شــوند. اين 
بي اطالعي از قوانين تا جايي است كه اگر 
شخص ديگري از همان تسهيالت استفاده 
كند ممكن است به موارد مشابه برنخورد و 

يا حتي با قوانين ديگري هم مواجه شود. 

كارشناس يكي از بانك هاي خصوصي استان 
كه نامش محفوظ است به خبرنگار همدان پيام 
گفت كــه قوانين هر بانكي بــا بانك ديگر 
متفاوت است و تعدد آنها آنقدر زياد است كه 
نمي توان از آنها ســر درآورد. وي ادامه داد: به 
عنوان مثال طبق بخشنامه براي پرداخت وام 
ازدواج حتماً ضامن با كسر حقوق نياز است 
اما برخي بانك ها جواز كسب هم مي پذيرند و 
يا برخي بانك ها تعداد ضامن و نوع ضامن آنها 

با ديگري فرق دارد.
وي بيــان كرد: چون وصــول مطالبات به 
سختي انجام مي شود نمي توانيم هر تضميني 
را بپذيريم و بســياري بانك ها تا جايي كه 

مي توانند در اين زمينه سختگيري مي كنند.
به گفته اين كارشــناس بانكي، بخشــنامه 
ديگري هم براي بخشش 6 درصد جرايم 
بانكي براي افــرادي كــه در بازپرداخت 

تسهيالت با تأخير اقدام كرده اند وجود دارد. 
اما بانك براي تسهيالتي كه مشكوك الوصول 
هستند و يا اجرايي شده است به سليقه خود 
عمل مي كنند و بانكي ممكن است به خاطر 
دريافت طلب خود اين 6 درصد را ببخشد 

و بانكي ممكن است اين كار را نكند.
يك كارشناس بانك دولتي هم گفت: عمده 
قوانين در همه بانك ها يكســان است اما 
بانك ها در نحوه اجرا و ضامن به ســليقه 

خود بند يا بندهايي را كم و زياد مي كنند.
وي افزود: از آنجا كه تســهيالت متعددي 
وجود دارد بخشنامه هاي مربوط به هر يك 
نيز فرق دارد و به خاطر همين تعدد بسياري 
از مشتريان سردرگم مي شوند. ضمن اينكه 
همين قوانين ممكن است براي هر متقاضي 
شــرايط يكســاني ايجاد نكند و بسته به 
شرايط مشتري شرايط پرداخت تسهيالت 

هم تغيير كنــد. . به طوري كه به عنوان مثال 
زماني كه وام ازدواج 10 ميليون تومان بود 
يك ضامن داراي كســر حقوق نياز بود اما 
اكنــون كه مقدار وام افزايش يافته 2 ضامن 
كســر حقوق دار نياز است. زيرا طبق قانون 
دســتگاه ها بيشــتر از يك چهارم حقوق 
كارمندان قابل مسدود شدن نيست و حقوق 
ضامن ها هم بايد مقداري باشــد كه حقوق 

آنها پاسخگوي قسط مشتري باشد. 
ايــن مطلع بانكــي گفــت: به خاطر تعدد 
تســهيالت آنقدر قوانين و بخشنامه وجود 
دارد كــه نمي توان آنهــا را به اين صورت 
توضيــح داد اما براي هر مشــتري به طور 
جداگانه مي توان شــرايط پرداخ تسهيالت 
را تشــريح كرد. در ادامه تعدادي بخشنامه 
مربوط تسهيالت كه در سال 97 به بانك ها 

ابالغ شده آمده است.

مخفي كاري بانك ها
دراجراي قانون

■ سيستم بانكي قوانين ودستورالعمل هايي كه منافع مشتري را 
درنظرگرفته است به مشتريان خود اطالع نمي دهند

بخشنامه 97/5
* ابالغ دستورالعمل تامين مالى بنگاه هاى كوچك و متوسط 

جهت هموارسازى مســير توليد ملى و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي در راستاي تحقق 
شعار حمايت از كاالى ايرانى، هدايت نقدينگى جامعه به سمت بخش هاى مولد و تأمين 
مالي توليدكنندگان داخلي مقرر گرديد تأمين سرمايه در گردش بنگاه هاي  اقتصادي، تأمين 
تسهيالت مورد نياز  طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل 60 درصد، تأمين مالي 
طرح هاي بازســازي و نوسازي و تامين مالي اصناف در اولويت شبكه بانكي كشور قرار 
گيرد كه پيش بيني شده اهداف معنونه با تخصيص حدود 300 هزارميليارد ريال تسهيالت 

در سال جاري تحقق خواهد يافت.     
تبصــره 1 مــاده 3  - مبلغ بدهي هاي غيرجاري بنگاه هاي كوچك و متوســط نبايد بيش 
از تســهيالت /تعهدات درخواستي و سقف چك(هاي) برگشتي بنگاه هاي موردنظر نبايد 
از 25 درصد تســهيالت /تعهدات درخواستي بيشتر باشــد. درخصوص مبالغ بدهي هاي 
غيرجاري بيشتر از تسهيالت /تعهدات( حداكثر تا سقف 150 درصد تسهيالت / تعهدات) 
و همچنين چك هاي برگشــتي بيش از 25درصد تســهيالت /تعهدات(حداكثر تا سقف 
50درصد تســهيالت /تعهدات) تصميم گيري در اختيار ستاد مركزي بانك هاي عامل در 
اســتان تهران مي باشد. شايان ذكر اســت اين شرايط صرفاً مربوط به متقاضياني است كه 

تاكنون از تسهيالت طرح رونق توليد استفاده نكرده اند.
    ماده 13 - چنانچه متقاضي از طريق يكي از كارگروه هاي دولت (ســتاد تسهيل و رفع 
موانع توليد و يا كارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهيالت در سالجاري گردد، بانك 
عامل مكلف اســت نسبت به بررســي موضوع از طريق استعالم از سامانه هاي اطالعاتي 
مرتبط و عدم پرداخت تسهيالت جديد (از طريق معرفي از ساير كارگروه ها) به متقاضي 

اقدام كند.
    ماده 14 -  اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات براي شركتهاي مشمول ماده (141) قانون 
تجارت (به موجب بخشنامه شماره 374258 /95 مورخ 23 /11 /1395 بانك مركزي ج.ا.ا) 
بــا رعايت كليــه ضوابط و مقررات و اخذ وثيقه خارج از طرح متعلق به شــخص ثالث 

امكانپذير مي باشد.

بخشنامه 97/4
* مســتثنى شــدن شــركت هاى گروه دارويى عمومى از محدوديت هاى 

آيين نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط 
مستثني شدن شــركت هاي گروه دارويي عمومي(شركت هاي گروه دارويي بركت، شفا، 
تاميــن) از محدوديت هاي موجود در جهت بهره مندي از تســهيالت و تعهدات بانكي، 
در يكهزار و دويســت و پنجاه و يكمين جلسه مورخ 19 /04 /1397 شوراي محترم پول 
و اعتبار مطرح و مقرر گرديد صنايع دارويي، از تاريخ ابالغ اين نامه به مدت شــش ماه 
بتوانند تا 40 درصد ســرمايه پايه بانك ها ( دوبرابر حد مقرر فعلي) و معافيت از آيين نامه 

تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط از تسهيالت بانكي استفاده نمايند.

 بخشنامه 97/2
كاهش مجدد نرخ سود تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم 

شوراي پول و اعتبار با كاهش نرخ سود تسهيالت عقود صندوق پس انداز مسكن يكم در چارچوب برنامه ملى بازآفرينى شهرى براى استفاده سپرده گذاران خانه اولى در بافت 
فرســوده و نامناســب شهرى از 8 درصد به 6 درصد و براى ساير مناطق شهرى از 5 /9 درصد به 8 درصد موافقت نمود. بديهى است بانك مسكن مكلف است نسبت به برآورد 
برنامه مالى صندوق پس انداز مســكن يكم بررســى هاى الزم را به عمل آورد و در صورت پيش بينى كسرى منابع و پس از لحاظ ساير منابع داخلى بانك مسكن، منابع استمهالى 
بازپرداختى خط اعتبارى مسكن مهر و ساير منابع دسترس در بازار، نسبت به اعالم گزارش كامل به بانك مركزى و وزارت راه و شهرسازى اقدام نمايد تا اقدام الزم جهت تأمين 

كسرى منابع صندوق از طريق روش هاى مختلف از جمله منابع صندوق توسعه ملى به عمل آيد."

بخشنامه 97/3
سقف قابل پرداخت و حداكثر مدت بازپرداخت انواع تسهيالت قرض الحسنه اعطايي با 

عنايت به قوانين و مقررات مربوط احصاء گرديد:

هجران ابدي و غم از دست دادن پيرغالم آستان حسيني شادروان حاج ابراهيم لباف بر قلب هايمان 
سنگيني مي كند و ما را چاره اي جز پناه بردن به مشيت الهي نيست، ضمن گراميداشت ياد آن عزيز سفر 

كرده بدينوسيله از كليه بزرگواراني كه در مراسم تشييع و تدفين، مجلس ترحيم، شب هفت و چهلم آن مرحوم 
شركت و با حضور گرم خود و ارسال تاج گل، ارسال پيام تسليت، نصب بنر و برگزاري مراسم يادبود، اظهار همدردي 

نمودند، از جمله اقشار محترم مردم همدان و حومه و تمامي بستگان، همسايگان، اهالي محل، كسبه محترم بازار و همه 
هيئات محترم حسيني همدان و حومه، كاركنان محترم ادارات و نهادهاي دولتي و خصوصي به ويژه مديريت و كاركنان 
محترم اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي، رياست و كاركنان محترم اداره حقوقى بانك ملت ، كاركنان محترم بيمارستان 
فاطميه، مديريت و كاركنان محترم اداره راهداري و سازمان پايانه هاي همدان، انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل كاال 
و مديريت محترم و كاركنان شركت هاي حمل و نقل همدان و حومه، فرهنگيان و بازنشستگان عزيز، نمايندگان محترم 
همدان در مجلس شوراي اسالمي، كاركنان محترم سازمان صدا و سيماي استان همدان، فرماندار محترم سابق و فعلي 
همدان، كاركنان محترم سازمان هواپيمايي كشورى تهران و همدان باالخص هيئت محترم انصارالحسين كوي حمام قلعه، 
شوراي محترم حسينيه هاي همدان، جامعه مداحان و شعراي همدان، هيأت محترم مالجليل و هيأت امناي آستان مقدس 
شاهزاده محسن سپاسگزاري مي نماييم و همچنين از خانواده محترم ماليري كه در كليه مراسم برگزار شده خالصانه 

زحمت كشيده اند صميمانه قدرداني مي كنيم. 
خداوند به همگي توفيق و سالمتي عنايت فرمايد.

تشكر و اعتذاز
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

خانواده لباف- دارابي قانع
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نتايج درخشان ليگ برتر را با توان بومى 

كسب كرديم
 با اتكا به توان بومى توانستيم به نتايج درخشان در ليگ برتر اسكيت 
اينالين هاكى كشــور دست يابيم و كسب عنوان نايب قهرمانى شايسته 

تيم ما بود.
رئيس هيأت اســكيت همدان گفت: امســال به دنبال ارتقا جايگاه تيم 
همدان در رقابت هاى ليگ برتر اســكيت اينالين هاكى كشور بوديم و 

اين مهم با برنامه ريزى صورت گرفته به دست آمد.

مهدى مجيدى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: تركيب تيم همدان را 
بيشتر بازيكنان مستعد بومى تشكيل داده است هر چند براى تقويت تيم 

چند بازيكن مطرح ديگر نيز جذب تيم شدند.
رئيس هيأت اسكيت همدان خاطرنشان كرد: رقابت هاى اين فصل ليگ 
برتر اسكيت اينالين هاكى كشــور بسيار باال بود و حريفان قدرتمندى 
حضور داشــت كه خوشــبختانه با تالش بازيكنان و درايت كادر فنى 

توانستيم نتايج خوبى را رقم بزنيم.
وى افزود: در ديدار نهايى تيم همدان با شكست مقابل تيم آى فيت پرو 
تهران نايب قهرمان شد اما باالتر از تيم هاى قصر يخ تهران و تيم تچ كف 

ســايمان تبريز قرار گرفت.مجيدى خاطرنشان كرد: سال گذشته عنوان 
چهارمى مسابقات را به دست آورديم اما امسال با حمايت همه جانبه و 
تشكيل تيمى قدرتمند توانستيم نايب قهرمانى بازى ها را تصاحب كنيم.

حميد ابكار ،على مهرجو، افشــين محبى، على ســتار، عارف بهمنيان، 
خشايار هراتى، عرفان قمرى، تورج چولكى، امير فتوحى، مهدى فتوحى، 
سامان ســعيدى، محمد رضا مدادى، ميالد ناميان، محمد على محسنى، 
عرفان زنگنه، شــهاب عمادى، پويا آجيلــى و محمد فرزانه تركيب تيم 
همدان را در فصل جارى رقابت هاى ليگ برتر اســكيت هاكى كشور 

تشكيل دادند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

عينك هاى جيمزباند براى 
جاسوسى در ليگ برتر!

  بــر اســاس گــزاش ديلى ميــل، 
باشگاه هاى ليگ برترى براى جاسوسى 
از رقباى خود از عينك هايى مجهز، شبيه 
به عينك هاى جيمز باند، استفاده مى كنند 
كه به تجهيزاتى بــراى ضبط تمرينها و 

بازى ها مجهز است.
روزنامه  ســه"،  "ورزش  گــزارش  به 
ديلى ميل با انتشار گزارشى مدعى شد 
باشگاه هاى ليگ برترى براى جاسوسى 
از رقباى خود از عينك هايى شــبيه به 
عينك هاى جيمز باند اســتفاده مى كنند 
كــه مجهز بــه تجهيزاتى هســتند كه 
تمرينــات و بازى ها و ســاير اقدامات 
تيم هــاى رقيب را به صورت تصوير و 
ويديو ضبط و ذخيره مى كند.بر اساس 
اين گــزارش، مامورين باشــگاه ها با 
اســتفاده از اين عينك ها كه قيمت هر 
كدام 150 پوند تخمين زده شــده براى 
ضبط صحنه هايى از بازى ها اســتفاده 
مى كنند كه تصويرشان به شكل ديگرى 
قابل دسترسى نيست.اين در حالى است 
كه در ماه فوريه، اتحاديه فوتبال انگليس، 
باشــگاه ليدز را به خاطر جاسوسى از 
رقبايش در ليگ برتر به پرداخت جريمه 

200هزار پوندى محكوم كرده بود.

انجام تست دوپينگ 
به صورت سرزده در 

مسابقات ليگ دسته اول 
فوتبال؟ 

 در هفته هاى پايانى ليگ دســته اول 
فوتبال پيشنهادهايى شده تا به صورت 
سر زده از بازيكنان در ديدارهاى مختلف 

آزمايش دوپينگ گرفته شود. 
به گزارش تسنيم، ليگ دسته اول فوتبال 
رفتــه رفته به هفته هاى حســاس خود 
نزديك مى شود و تيم ها در باال و پايين 
جدول براى صعود به ليگ برتر و فرار از 

سقوط مى جنگند.
در اين وضعيت، پيشــنهادهايى شده تا 
مأموران كميته ضد دوپينگ در هفته هاى 
پايانى ليگ به صورت اتفاقى و سر زده 
در بازى  ها و تمرينات حاضر شوند و از 

بازيكنان آزمايش دوپينگ بگيرند.
در صورت تحقق اين پيشــنهاد، ليگ 
دســته اول كه همــواره در هفته هاى 
پايانــى شــاهد شــائبه ها و حرف و 
حديث هاى زيادى بوده، مى تواند سر و 
سامان خوبى بگيرد و انتظار هم مى رود 
فدراســيون فوتبال و مسئوالن سازمان 
ليگ اين كار را در دستور كار خود قرار 
دهند تا شاهد فوتبال پاك در ليگ هاى 

پايين تر باشيم

از تيم هاى ايرانى 
نمى ترسيم

 ســرمربى تيم الزورا عراق مى گويد 
تيمش آماده مصاف با ذوب آهن است.

به گزارش ايسنا، حكيم شاكر، سرمربى 
تيم فوتبــال الزورا عراق در نشســت 
خبرى پيش از بازى بــا ذوب آهن در 
ليگ قهرمانان آســيا گفت: فردا اولين 
بازى ما برابر ذوب آهن است. تيمى كه 
از نظر كيفى ســطح خوبى دارد. بيشتر 

بازيكنان ما بومى هستند. 
اميدوارم كه شــانس داشته باشيم. آماده 
مسابقه فردا هستيم. اميدوارم بازى فردا 
بازى خوبى باشــد.وي ادامه داد: به نظر 
من ذوب آهن از لحاظ كيفى تيم خوبى 
اســت و ما تدابير تكنيكى را به گونه اى 
در نظر گرفته ايم كه فردا بهترين نتيجه را 

برابر اين تيم داشته باشيم.

گلبال تويسركان نايب قهرمان كشور شد
 رئيــس هيأت نابينايان و كم بينايان همدان گفت: تيم گلبال مردان 
تويســركان عنوان نايب قهرمانى ليگ دسته يك باشگاه هاى كشور را 
كســب كرد كه افتخارى ارزنده براى جامعه نابينايان و كم بينايان اين 

استان به شمار مى رود.
ســميه سهيلى اظهار داشت: در اين رقابت ها تيم هاى خوزستان، قم، 
هرمزگان، تويســركان به نمايندگى از استان همدان و وليعصر سرپل 
ذهاب به نمايندگى از اســتان كرمانشــاه به صورت رفت و برگشت 

باهم بازى كردند.
وى اضافه كرد: دور رفت اين رقابت ها به ميزبانى تويســركان بود كه 
عنوان دوم را پس از خوزســتان كسب كرديم و حاال در دور برگشت 

نيز توانستيم اين جايگاه را كسب كنيم.
سهيلى در گفت و گو  با ايرنا خاطرنشان كرد: تيم گلبال تويسركان در 

مجموع رفت و برگشت توانست عنوان دومى را كسب كند.
رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان همدان يادآور شــد: همدان ظرفيت 
بااليى در ورزش گلبال دارد و كسب عنوان نائب قهرمانى كشور گواه 

اين ادعا است.
وى خاطرنشــان كرد: گلبال همدان شايســته حضــور حداكثرى در 
اردوهاى تيم ملى است و انتظار داريم مسئوالن فدراسيون نيز اين حق 

طبيعى گلباليست هاى همدانى را مورد توجه قرار دهد.
ســهيلى افزود: با وجود محدوديت هاى مالى توانسته ايم همه رشته 
هاى زيرمجموعه نابينايان و كم بينايــان را مورد حمايت جدى قرار 
دهيم و امسال در تمامى رشــته ها در سطح ملى و بين المللى موفق 

عمل كرده ايم.
وى بيان كرد: گلبال يكى از موفق ترين ورزش هاى استان همدان در 
سال هاى اخير است و از بازيكنان و مربيان با سطح فنى باال برخوردار 

بوده كه سابقه عضويت در تيم ملى را نيز دارند.
رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان همدان گفت: گلبال همدان در رده 
هاى سنى جوانان، بزرگساالن و پيشكسوتان جزو بهترين هاى كشور 
اســت به خصوص اينكه در رده بزرگساالن پنج سال متوالى قهرمان 

كشور شديم.

پرچم هندبال بانوان مالير بر بام كشور 
 هندباليستان دختر ماليرى بار ديگر در مسابقات قهرمانى هندبال نو 

نهاالن كشور افتخار آفريدند.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير گفت:هندباليستان دختر 
ماليرى بار ديگر با اقتدار در مسابقات قهرمانى هندبال دختران نونهال 
كشــور افتخار آفريدند و پرچم شهرستان مالير را در كشور باال نگه 

داشتند.
مهدى رضايى گفت:به دنبال قهرمانى تيم هندبال نوجوانان شهرستان 
مالير در مسابقات قهرمانى هندبال دختران كشور اينبار تيم نو نهاالن 
هندبال شهرستان مالير بار ديگر با اقتدار در مسابقات قهرمانى هندبال 

دختران نو نهال كشور افتخار آفريدند.
وى افزود:تيم هندبال نو نهاالن دختر شهرستان مالير كه به سرمربى 
گرى خوب و شايســته مژگان ملكى در هفته اسفند ماه سال جارى 
در مســابقات قهرمانى هندبال دختران نو نهال كشــور شركت كرد 
توانســت با حضور قدرتمندانه خود و آموزشــها و رهنمودهاى اثر 
گــذار و نتيجه بخش در ديدارهايى جذاب و نفس گير با شكســت 
حريفان ســر سخت خود برســكوى قهرمانى اين دوره از مسابقات 
برسند و افتخارى ديگر را براى ورزش پايتخت تاريخ و تمدن ايران 

زمين بيافريند.
وى گفت:اين مسابقات با حضور 5 تيم از استانهاى تهران،قم،همدان 
دوتيم(ماليرو سامن)و تبريز به ميزبانى شهرستان تبريز برگزار شد كه 
تيم شهرســتان مالير با اقتدار از سد همه حريفان گذشت و با افتخار 

برسكوى قهرمانى اين مسابقات ايستاد.
گفتنى اســت ازسوى ناظران و داوران اين مسابقات دوتن از بازيكنان 
اين تيم به نامهاى فائزه تاجوك با 26 گل زده به عنوان خانم گل و الناز 
يار محمد توسكى به عنوان بهترين گلر اين مسابقات انتخاب شدند .

در پايان مهدى رضايى ضمن تبريك اين پيروزى ارزشمند به جامعه 
ورزش شهرســتان گفت:بســيار خرســندم خدمتگزار ورزشكارانى 
هســتم كه با تالش و همت واالى خود و با تحمل كردن ســختى ها 
و مشقتهاى بسيار در زمينه هاى مالى و ... در ميادين استانى ، كشورى 
،ملى و فراملى افتخار مى آفرينندو پرچم مقدس جمهورى اســالمى 

ايران را به اهتزاز در مى آورند.

تاسيس موسسه غير تجارى هيئت ورزشى نجات غريق و غواصى شهرستان نهاوند درتاريخ 1397/12/02 به شماره ثبت 154 به شناسه ملى 
14008165744 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد.

 1 - موضوع : 1 -برنامه ريزى در جهت رشد و توسعه كمى  و كيفى رشته ورزشى نجات غريق و غواصى (از سنين پايه تا حرفه اى) و تالش 
در راه ايجاد ســاختار مدرن نظير آكادمى  نجات غريق و غواصى و موسسات آموزشى رشته ورزشى نجات غريق و غواصى 2 -رعايت مفاد 
اساســنامه جهانى، كنفدراسيون آسيا و فدراسيون نجات غريق و غواصى ج.ا.ا 3 - تالش در جهت تعميم، گسترش و توسعه پايدار رشته 
ورزشــى نجات غريق و غواصى استان با بكارگيرى مربيان و كشف، جذب و پرورش اســتعدادها و نظارت و كنترل برنامه و جلوگيرى از 
فعاليت غيرمجاز اشخاص حقيقى و حقوقى در امور رشــته ورزشى نجات غريق و غواصى 4 - برنامه ريزى در جهت جلب نظر و مشاركت 
مقامات و مســئولين استان و تكريم پيشكسوتان و نام آوران استان با هدف الگوسازى براى جوانان 5 - نظارت بر امر توسعه باشگاه دارى 
در ســطح استان و تشويق بخش خصوصى در جهت سرمايه گذارى در رشته ورزشى نجات غريق و غواصى و ايجاد زمينه مشاركت مردمى 
 و كمك هاى داوطلبانه 6 - ايجاد زمينه و بسترســازى مناســب جهت افزايش توان مالى هيئت اســتان 7 - تالش در جهت ارتقاء سطح 
دانش مربيان، داوران و دســت اندركاران رشته ورزشى نجات غريق و غواصى در سطح استان بر اساس استانداردهاى بين المللى و ملى از 
طريق تدوين برنامه جامع آموزشــى و با هماهنگى كميته آموزش فدراسيون 8 - كوشش در بهره بردارى از خدمات داوطلبانه مردم جهت 
پيشبرد رشته ورزشى نجات غريق و غواصى و ترغيب و حمايت آنان در حدود قوانين و مقررات"ثبت موضوع فعالت موسسه مذكوربمنزله 
اخذوصدورپروانه فعاليت نمى باشــد" 2 - مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مركز اصلى : اســتان همدان ، شهرســتان نهاوند ، 
بخش مركزى ، شــهر نهاوند، جواديه ، بلوار شهيدقدوسى ، كوچه شهيد محمدرضا سيف ، پالك 0 ، طبقه همكف كدپستى 6591656945 
4 - اولين مديران : آقاى واحد خزائى به شــماره ملى 3962081151 به ســمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره (رئيس هيئت) خانم ليال 
سراقى به شــماره ملى 3961924791 به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و عضو اصلى (نايب رئيس) آقاى محسن زنگنه به شماره ملى 
3950091262 به ســمت عضو اصلى هيئت مديره (دبير هيئت) آقاى مهدى سلگى به شماره ملى 3962091297 به سمت خزانه دار هيئت 
اعضاى هيئت مديره براى مدت چهارســال انتخاب گرديد. 5 - دارندگان حق امضا : امضاهاى مجاز اسناد بانكى و اوراق بهادار و تعهدآور 
هيئــت با امضاى ثابت خزانه دار و امضاى رئيس هيئت و در غياب رئيس هيئت، نايب رئيس و در غياب نايب رئيس، دبير هيئت، قابل اقدام 
است. ضمنًا كليه مكاتبات عادى ادارى (غيرتعهدآور) با امضاى رئيس هيئت و در غياب وى، نايب رئيس يا دبير هيئت انجام مى پذيرد6 - 
اختيارات مديرعامل : طبق اساســنامه 7 - روزنامه هگمتانه جهت درج آگهى انتخاب گرديد. به استناد مجوزشماره 226/2/15909 مورخ 

1397/11/10 اداره كل ورزش وجوانان استان همدان آگهى گرديده است.
(399464)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند

آگهي ابالغ جرائيه 
تقاضاي صدور اجرائيه، پرونده اجرايي به كالسه 9700353 تعهد (متعهد):

حســين ســلگي نام پدر: خيراهللا تاريخ تولد 1365/10/15 شــماره ملي 
3962647015 شماره شناسنامه 28 به نشاني: نهاوند روستاي حسين آباد

متعهد (ورثه تعهد):
آرزوي زنگنه نام پدر: به نشــانى نهاوند ،  انتهاي خيابان مهديه سوپرماركت 
زنگنه (به نامبرده احد از ورثه نورمحمد زنگنه ضامن پرونده ابالغ واقعي شود)

اميد زنگنه نام پدر:  به نشــاني: احد از ورثه نورمحمد زنگنه نهاوند انتهاي 
خيابان مهديه سوپرماركت زنگنه (ابالغ واقعي)

صادر گرديده است و چون آدرس هاي متعهدين بشرح فوق شناسايي نگرديده 
است لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ادامه عمليات 
بدون انتشــار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد.
(م الف 266)

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاي نوركرم نجفي رحيميان داراى شــماره شناسنامه  1918 به شرح دادخواست كالســه 114/971072ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان مسعود نجفي به شماره شناسنامه  63 در تاريخ 97/11/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 
1-نوركرم نجفي رحيميان فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 1918 پدر متوفي 2- جميله كريمي جمالي فرزند شادعلي به شماره شناسنامه 2161 مادر متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 744)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي عبداله سلطاني داراى شماره شناسنامه  13 به شرح دادخواست كالسه 
ش112ح/97-1092 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان علي اصغر سلطاني به شماره شناسنامه  7 در تاريخ 
97/11/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/

متوفيه منحصر است به: 1-رقيه مرادي فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه 23 
متولد 1316/10/13 همسر متوفي 2- فتح اله سلطاني فرزند علي اصغر به شماره 
شناسنامه 2 متولد1338/1/6 پسر متوفي 3-عبداله سلطاني فرزند علي اصغر به 
شماره شناسنامه 13 متولد1334/2/6 پسر متوفي 4-محمدتقي سلطاني فرزند 
علي اصغر به شماره شناسنامه 1312 متولد1343/7/3 پسر متوفي 5-حسنعلي 
سلطاني فرزند علي اصغر به شماره شناسنامه 4 متولد 1341/2/7 پسر متوفي 
6-زهرا سلطاني فرزند علي اصغر به شماره شناسنامه 1886 متولد1356/8/3 
دختر متوفي 7-نرگس ســلطاني فرزند علي اصغر به شماره شناسنامه 1376 
متولد1345/8/9 دختر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 807)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف اللجين

علم بدنسازى در ايران 
سير قهقرايى را طى مى كند

 يك مدرس بدنســاز فوتبال معتقد است كه علم بدنسازى در 
فوتبال به دليل نداشتن دستورالعمل و قوانين مشخص براى مربيان 
بدنســاز جايگاه تعريف شده اى بين تيم هاى ليگ برتر و تيم ملى 

ندارد و سير نزولى را طى مى كند.
غالمرضا جهانى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: با وجود اين 
كه علم بدنسازى در بهبود عملكرد بازيكنان فوتبال حرف اول را 
در دنيا مى زند و هيچ بازيكنانى بدون داشتن آمادگى بدنى از نظر 
تكنيك و تاكتيك نيز عملكرد خوبى را در 90 دقيقه بازى ندارد، 
متأسفانه اين علم در ايران سير نزولى خود را طى مى كند و هنوز 
نتوانســته ايم شاهد بازى خوب و پرسرعت از سوى بازيكنان در 

رقابت هاى ليگ برتر باشيم.
وى گفــت: به دليل عدم نظارت ســازمان ليگ بر روى عملكرد 
مربيان بدنســاز، هر مربى با عنوان بدنساز به صورت رابطه اى و 
ســليقه اى وارد ليگ برتر مى شــود بدون اين كه شاهد پيشرفت 
چشــمگيرى در قدرت بدنى بازيكنان از نظر بدنســازى باشيم. 
امروز در دنيا متدهاى جديدى وارد علم بدنسازى شده است كه 
فوتبال ما چه از نظر نرم افزارى و چه سخت افزارى نسبت به اين 

تغييرات عقب است.
اين مدرس بدنســاز فوتبال تصريح كرد: وقتى ليگ برتر فوتبال 
ايران را با ليگ هاى برتر اروپا مقايسه مى كنيم مى بينيم جذابيتى كه 
ليگ هاى اروپايى دارند، ليگ هاى برتر فوتبال ايران به خاطر پايين 
بودن ميزان سرعت دوندگى بازيكنان از چنين جذابيتى برخوردار 
نيســت و شــاهد بازى پرتحرك، پويا و تماشاگرپسند از سوى 

بازيكنان فوتبال نيستيم.
جهانى تصريح كرد: متأسفانه به خاطر نبود دستورالعمل و قوانين 
خاص براى همكارى مربيان بدنســاز با تيم هاى باشگاهى و تيم 
ملى، افرادى به عنوان مربى بدنساز وارد اين حيطه مى شوند بدون 
اين كه سوابق درخشانى در بدنســازى داشته باشند و يا همانند 
مربيان فوتبال دوره هاى مربيگرى فيفا را ســپرى كرده باشــند. 
در نتيجــه به صورت رابطه و بدون اين كه سررشــته اى در علم 
بدنسازى داشته باشــند، وارد تيمى مى شوند كه در ارتقا و بهبود 

عملكرد بازيكنان نقش مثبتى ندارند.
وى در پايان گفت: اميدوارم ســازمان ليگ برتر براى سال آينده 
قوانين مشــخصى را براى جذب مربيان بدنساز در تيم هاى ليگ 

برتر تدوين كند تا علم بدنسازى پيش از اين به قهقرا نرود.

 تيم پرمهره فردوســى فاتح مســابقات 
واليبال پيشكسوتان همدان شد.

رئيس هيأت واليبــال همدان گفت: در اين 
رقابت ها كه امروز پايان يافت، 98 بازيكن 
در قالب هفت تيم در 2 گروه با هم رقابت 
كردند كــه در ديدار نهايى تيــم «پرمهره» 
فردوســى 2 بر صفر مقابل تيــم بعثت به 

پيروزى رسيد و قهرمان شد.
كريم ملكــى در گفت وگو بــا ايرنا اظهار 
داشــت: همچنين در ديــدار رده بندى اين 
مسابقات تيم آزادى 2 بر صفر شركت گاز را 

برد و در جايگاه سوم قرار گرفت.
ملكــى افزود: تيــم «پرمهره» فردوســى از 
بازيكنان ســابق تيم ملى واليبال كشورمان 

سود مى برد و با اقتدار قهرمان شد.
وى خاطرنشان كرد: در اين دوره از رقابت ها 
پيشكســوتان صاحــب نام واليبال اســتان 

حضور داشتند.
رئيس هيأت واليبال همدان يادآور شد: تيم 
محمديــه در ايــن دوره از رقابت ها كاپ 

اخالق را كسب كرد.
وى اضافــه كرد: همچنيــن در اين دوره از 

رقابت ها تنى چند از پيشكسوتان و داوران 
ارزنده واليبال مورد تقدير قرار گرفتند.

در پايان اين مســابقات بــه تيم هاى اول تا 
سوم لوح قهرمانى اهدا شد.

همدان داراى بيش از پنج هزار ورزشــكار 
سازمان يافته در رشته واليبال است.

هاى  ورزش  قهرمانــان  معرفى   
بومى محلى بانوان 

رئيس اداره ورزش و جوانان فامنين گفت: 
قهرمانــان ورزش هــاى بومــى و محلى 
روستاها و عشــاير همدان با برگزارى يك 
دوره مســابقه به ميزبانى شهرستان فامنين 

معرفى شدند. 
حسين قراگوزلو در گفت وگو با ايرنا اظهار 
داشــت: در اين پيكار ها 140 ورزشكار در 
قالب 6 رشته ورزشــى به مدت يكروز در 
ســالن هاى امام على (ع) و شــهيد جهانى 

فامنين به رقابت پرداختند. 
وى اضافــه كرد: شــركت كننــدگان از 
كبودراهنگ،  رزن،  فامنين،  هاى  شهرستان 
بهار و همدان در رشته هاى طناب كشى، 
فوتسال، واليبال، هفت سنگ، دو سرعت، 

دو اســتقامت و چوب كشى با هم رقابت 
كردند. 

قراگوزلو خاطرنشان كرد: در پايان مسابقات 
تيمى و در رشــته واليبال تيم فامنين قهرمان 
شــد و در رشته فوتســال تيم هاى رزن و 
فامنيــن به ترتيب مقام هــاى اول و دوم را 

كسب كردند. 
رئيس اداره ورزش و جوانان فامنين يادآور 
شد: در بخش انفرادى اين مسابقات و در 
هفت سنگ مهسا عالى و زهرا قربانى، در 
رشــته دو سرعت زهرا كريمى و رشته دو 

استقامت زينب سياحتى قهرمان شدند. 
قراگوزلو بيان كرد: در رشــته چوب كشى 
وزن 65 كيلوگــرم حديث نبــى پور و در 
وزن 70 كيلوگرم زهرا شــعبانى عنوان هاى 

قهرمانى را كسب كردند. 
وى افزود: همچنين در رشــته طناب كشى 
تيم همدان با تركيب نفرات مائده يوســفى، 
حديثه نبى پور، نازنين نظرى، زهرا گوهرى 

و فاطمه نقى اى قهرمان شد. 
همدان داراى هشت هزار ورزشكار سازمان 

يافته در رشته هاى بومى و محلى است. 

گروه بهمن قهرمان 
ليگ برتر تنيس روى 
ميزهمدان شد
 سخنگوى هيأت تنيس روى ميز همدان 
گفت: باشگاه گروه بهمن (كلوندى) عنوان 
قهرمانى رقابت هاى ليگ برتر تنيس روى 

ميز استان همدان را به دست آورد.
ــا  ــا ايرن ــو ب ــت وگ ــرى در گف ــد نظ حمي
ــه  ــا ك ــت ه ــن رقاب ــار داشــت: در اي اظه
ــد،  ــول انجامي ــه ط ــاه ب ــدت 2 م ــه م ب
ــد  ــدان ،اس ــهرهاى هم ــم از ش ــازده تي ي
آبــاد ، قــروه درجزيــن ،فامنيــن و اللجيــن 
ــه صــورت رفــت و  ــازى تيمــى را ب 72 ب

ــد. ــام دادن برگشــت انج
وى بيان كرد: در ديدار نهايى اين رقابت ها 
گروه بهمن توانســت در يك بازى نزديك 
تيم «كااون» را با نتيجه 6 بر 5 شكست دهد 

و به مقام قهرمانى دست يابد.
نظرى ياداور شد: همچنين تيم «كااون» نيز 
عنوان نايب قهرمانى اولين دوره مسابقات 

ليگ برتر همدان را تصاحب كند.
وى خاطرنشــان كرد: در ديدار ماقبل فينال 
اين مسابقات كااون به عنوان تيم اول گروه 
A مقابل تيم سوزان تيم دوم گروه B قرار 
گرفت و با نتيجــه 6 بر 2 به فينال راه پيدا 

كرد.
نظرى افزود: مارال چوب نيز به عنوان تيم 
اول گــروه B مقابل گــروه بهمن تيم دوم 
گروه A قرار گرفــت و اين بازى با نتيجه 
6 بر 4 به نفع ماشــين ســازى بهمن پايان 

يافت .
وى بيــان كرد: تيم هاى ســوزان و مارال 

چوب نيز به عنوان سوم مشترك رسيدند.
ــور  ــا حض ــر ب ــگ برت ــى لي ــم پايان مراس
ــركل اداره ورزش  ــير مدي ــن جهانش محس
و جوانــان همــدان و عبــاس قهرمانــى 

و  اســتان  اى  حرفــه  ورزش  معاونــت 
ــس  ــأت تني ــس هي ــه رئي ــروز افروخت به

ــد. ــزار ش ــز برگ روى مي
رئيــس هيــأت تنيــس روى ميــز همــدان در 
ايــن مراســم از حضــور حاميــان مالــى تيــم 
هــا و تــالش گــروه برگــزارى مســابقات ، 
بازيكنــان و مربيــان قدردانــى كــرد و گفــت: 
اوليــن تجربــه ليــگ اســتانى بــدون ترديــد 
مــى توانــد راهگشــاى برنامــه ريــزى هــاى 

حرفــه اى مســابقات آينــده باشــد.
و  ورزش  مديــركل  جهانشــير  محســن 
ــدن  ــر خوان ــا موث ــز ب ــدان ني ــان هم جوان
ــوع مســابقات در رشــد و اعتــالى  ايــن ن
ورزش حرفــه اى ، اظهــار اميــدوارى كــرد 
ــان  ــور قهرمان ــاهد حض ــده ش ــه در آين ك
ــرا ملــى از ايــن اســتان باشــيم. ملــى و ف

در پايــان ايــن رقابــت هــا بــه تيــم هــاى 
برتــر جــام قهرمانــى و بــه بازيكنــان برتــر 

نيــز مــدال اعطــا شــد.

فردوسى فاتح 
واليبال پيشكسوتان همدان شد هواداران رئال مادريد خواهان استعفاى 

پرس و بازگشت مورينيو شدند

ــى  ــر اصل ــگاه را مقص ــس باش ــد رئي ــال مادري ــواداران رئ  ه
ــرمربى  ــان بازگشــت س ــد و خواه ــان مى دانن ــد تيمش ــت ب وضعي

ــدند.  ــى ش پرتغال
بــه گــزارش ايســنا، رئــال مادريــد در دو بــازى پياپــى در ســانتياگو 
ــازى نخســت  ــان در ب ــلونا شــد. سفيدپوش ــوب بارس ــو مغل برنابئ
ــد و  ــه گل شكســت خوردن ــا س ــا دل رى ب ــى كوپ ــه نهاي در نيم
ــذار  ــازى را واگ ــر ب ــر صف ــك ب ــه ي ــا نتيج ــگا ب ديشــب در اللي
كردنــد. ايــن اتفــاق بــا نارحتــى و خشــم هــواداران مادريــد همــراه 
ــه  ــا برخــى از آن هــا مصاحب ــازى ب ــگار آس پــس از ب شــد. خبرن

كــرد.
يكــى از هــوادران كــه بــه شــدت عصبانــى بــود دو شكســت در ال 
كالســيكو را وحشــتناك توصيــف كــرد و گفــت: فلورنتينــو پــرس 
ــرود. ژوزه  ــد ب ــد از مادري ــل باي ــرت بي ــد و گ ــتعفا ده ــد اس باي
ــز در دو ال  ــى هرگ ــردد. ســرمربى پرتغال ــد برگ ــم باي ــو ه موريني

كالســيكو پياپــى شكســت نخــورد.
برخــى ديگــر از هــواداران خواســتار اخــراج ســانتياگو ســوالرى 

شــدند و نمايــش بيــل را خيلــى ضعيــف عنــوان كردنــد.
ــتيانو  ــروش كريس ــد ف ــد بودن ــد معتق ــداران مادري ــب طرف اغل
ــر  ــوده اســت. آن هــا پــرس را در ايــن ام ــدو يــك اشــتباه ب رونال
ــى فروخــت  ــه قيمــت ارزان ــه ستاره شــان را ب ــد ك مقصــر مى دانن

ــرد. ــش نك ــى را جايگزين و بازيكن
ــگ  ــان در لي ــه تيمش ــان ب ــواداران همچن ــى از ه ــى برخ از طرف
قهرمانــان اميدوارنــد و معتقدنــد تنهــا راه نجــات مادريــد در ايــن 

ــى اســت. ــن ســال پياپ ــراى چهارمي ــن جــام ب ــح اي فصــل فت
ــا  ــته ب ــه گذش ــنبه هفت ــد چهارش ــال مادري ــنا رئ ــزارش ايس ــه گ ب
شكســت برابــر بارســلونا از صعــود بــه فينــال كوپــا دل رى 
ــن  ــت داد. همچني ــام را از دس ــن ج ــح اي ــانس فت ــد و ش بازمان
ــگا  ــش در اللي ــى اختالف ــم كاتاالن ــال تي ــا شكســت ديشــب مق ب
ــا ايــن تيــم بــه 12 امتيــاز رســيد. بعيــد اســت سفيدپوشــان بــه  ب
تيــم ارنســتو والــورده برســند. اكنــون تنهــا فرصــت مادريــد بــراى 

ــان اســت.  ــگ قهرمان ــوان لي كســب عن
ــتم  ــك هش ــه ي ــت مرحل ــازى برگش ــنبه در ب ــه ش ــم س ــن تي اي
ــوالرى  ــد س ــت. مادري ــد گرف ــرار خواه ــس ق ــر آژاك ــى براب نهاي
در ديــدار رفــت در خانــه حريــف 2 بــر يــك پيــروز شــده بــود.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

مؤمن ، كسى است كه مسلمانان ، او را بر مال و جانشان امين بدانند ، و مسلمان ، كسى 
است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده و بى گزند باشند .

كتاب من اليحضره الفقيه: ج 4 ص 362 ح 5762

■ دوبيتي:
گلستان جاى تو اى نازنيننم                                    مو در گلخن به خاكستر نشينم
چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا                         چو ديده واكرم جز ته نوينم

آمادگى مالير براى استقبال از نوروز
 مالير- خبرنگار همدان پيام : شهرستان مالير با جاذبه هاى تاريخى 
وتوريستى فراوان و به عنوان شهر جهانى انگور و شهر ملى منبت شاهد 
حضور مسافران و گردشــگران نوروزى فراوانى خواهد بود و اين مهم 
توجه ويژه به اســتقبال و مهمان نوازى و پذيرايى مطلوب از مســافران 

نوروزى را مى طلبد.
معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان مالير با بيان اين مطلب در دومين 
جلسه ستاد اجرايى خدمات سفر اظهار كرد: با توجه به اينكه گردشگرى 
محور توســعه استان همدان تعيين شده است،نوروز فرصتى است كه با 
جذب گردشــگر و ارائه خدمات مطلوب به مســافران در حفظ جايگاه 

شهرستان در زمينه گردشگرى مبادرت كنيم.
باب ا... فتحى با اشاره به تأثير منظر شهرى و جاذبه هاى بصرى در جذب 
گردشــگر به شهردارى تأكيد كرد: در بحث المان ها و سفره هاى هفت 
سين در راســتاى ايجاد جذابيت براى گردشگران دقت وتوجه بيشترى 
شود.وى با بيان اينكه پليس در ايام نوروز با مدارا و روى خوش با مهمانان 
برخورد كند ادامه داد: هراندازه كه گردشگران خاطره خوشى از شهرمان 

داشته باشند قطعاً در جذب گردشگر تأثير خواهد گذاشت.
فتحى از نظارت جدى بر اســكان مسافران و گردشگران نوروزى سخن 
گفت و با اشــاره به نقش نيروى انتظامــى در تأمين نظم وامنيت اظهار 
داشت: در نوروز 98 بايد ضريب امنيتى در شهرها و جاده ها افزايش يابد 
.فرماندار ويژه مالير همچنين با اشاره به تكميل و تجهيز پايگاه اورژانس 

سد كالن خواستار تعيين تكليف پايگاه اورژانس شد.
رئيس ميراث فرهنگى ،صنايع دستى و گردشگرى شهرستان مالير نيز در 
اين جلسه با بيان اينكه ستاد اجرايى خدمات سفر يك ستاد فرادستگاهى 
است تأكيد كرد: همه دستگاه ها موظف هستند كه وظايف مرتبط با خود 
را انجام دهند تا نوروز خوب وخدمات ويژه ايى به گردشگران ارائه دهيم.

ابراهيم جليلى با اشــاره به ثبت جهانى آيين نــوروز با محوريت ايران 
و مشاركت 12 كشــور افزود: ســازمان ميراث فرهنگى ،صنايع دستى 
وگردشــگرى دســتورى در قالب نوروزگاه ارئه داده است كه به احياى 

آداب و رسوم ايام نوروز در استانها و شهرها تأكيد دارد.
 و در همين راستا جشنواره بازى هاى بومى و محلى روستاهاى حسين 

آباد ناظم، گوراب، وروستاى پرى  برگزار خواهد شد.
جليلى همچنين به برگزارى مسابقه اسب سوارى در تپه باستانى نوشيجان 
، نوروزگاه يكروزه در شهر جوكار ، بازارچه نوروزى ، سفره خانه سنتى، 
مسابقه سبزه آرايى و چيدمان سفره هفت سين از جمله برنامه هاى ميراث 
فرهنگى اشــاره كرد و از راه اندازى سايت تور مجازى كه آثار تاريخى 

مالير را به صورت سه بعدى نمايش مى دهد خبر داد.
شــهردار مالير نيز در اين جلســه از نصب بنر ها ، المان هاى مناسبتى 
و ســفره هاى هفت ســين خبرداد و افزود: اگر مشكل بيمه حل شود با 
همكارى ســازمان حمل ونقل شهرى تور مالير گردى در خارج از شهر 
برگزار خواهد شد. حسين بابايى خاطر نشان كرد: مكانى براى پذيرايى 
مختصر و اهدا كادو به مسافرانى كه اولين بار است به مالير سفر مى كنند 

در نظر گرفته شده است.
وى همچنين آماده سازى عالئم ترافيكى ، پاكسازى وشستشوى معابر 
، جمــع آورى پســماند ها به طور منظم ،جمــع آورى نخاله ها،لكه 
گيرى چاله هاى جاده اصلى ،خط كشــى معابر و رنگ آميزى سرعت 
گيرها ، كاشت گل هاى فصلى ، جانمايى بازارهاى ميوه فروشى عيد، 
آمادگى آتش نشــانى در روز چهارشنبه آخر سال را از ديگر اقدامات 

شهردارى مالير برشمرد.
معاون امور عمرانى فرماندار نيز در اين جلسه گفت: در ايام نوروز نيروى 
انتظامى گشت هاى مستمر و فعال ترى داشته باشد تا امنيت افرادى كه به 

مسافرت رفته اند و خانه شان خالى است تأمين شود.
حسين فارسى تأكيد كرد: عابر بانك ها در ايام تعطيل پول به اندازى كافى 
داشــته باشــند و همچنين از اداره برق خواست كه روشنايى مكان هاى 

اسكان نوروزى و روشنايى شهرستان و روستاها بررسى وتأمين شود. 

توليد پوشش هاى ضدخوردگى با فناورى 
نانو توسط محققان كشور

  محققان كشور موفق به سنتز نسل جديدى از نانورنگدانه ها شدند 
كه از اين رنگدانه ها در پوشــش هاى ضدخوردگى استفاده مى شود.

به گزارش ستاد توسعه فناورى نانو، امروزه خوردگى فلزات يكى از 
مشكالت اساسى پيش روى كشورها است كه ساالنه عالوه بر صرف 
هزينه ها و از دســت رفتن مواد، مشكالت زيست محيطى فراوانى را 

نيز به دنبال دارد.
راهكارهاى متعددى براى مقابله بــا پديده خوردگى در پيش گرفته 
شــده اســت، يكى از پركاربردترين روش ها، استفاده از پوشش هاى 
ضدخوردگى است، اين پوشش ها با ايجاد سد فيزيكى در برابر نفوذ 

عوامل خورنده، طول عمر سازه فلزى را افزايش مى دهند.

گوگل اپليكيشن جنجالى سعودى را حذف نكرد
 گوگل عليرغم فشارهاى برخى نمايندگان كنگره و فعاالن حقوق 
زنان در آمريكا از حذف يك اپليكيشن جنجالى طراحى شده توسط 

دولت عربستان از فروشگاه گوگل پلى خوددارى كرد.
به گزارش انگجت، گوگل رسماً اعالم كرده كه اپليكيشن ابشر را كماكان 
در گوگل پلى حفظ خواهد كرد. اين برنامه به مردان ساكن در عربستان 
سعودى امكان مى دهد تا زنان خود را كنترل كرده، به آنها اجازه سفر داده 
يا براى طالق و پيگيرى امور مربوط به طالق همسرانشــان اقدام كنند. 
البته ابشــر براى كنترل و ردگيرى كارگران مهاجر در عربستان توسط 
كارفرمايان آنها نيز قابل استفاده اســت. برخى سياستمداران و فعاالن 
حقوق زنان در آمريكا معتقدند كه نحوه برخورد با زنان سعودى از طريق 

اين برنامه ماهيت قرون وسطايى دارد .

توليد گوش زنده با چاپگر سه بعدى
 بــه زودى مى توان عمــل پيوند را بــراى كودكانى كــه داراى 
گوش هايى با اشــكال غيرعادى هســتند، با چاپ بافت هايى زنده به 

وسيله چاپگرهاى سه بعدى، انجام داد.
 به گزارش اى بى ســى نيوز، پژوهشگران استراليايى براى اولين بار 
موفق به توليد بافت هاى زنده گوش انســان با استفاده از چاپگر سه 
بعدى شده اند. بافت هاى يادشده به راحتى قابل پيوند زدن به گوش 

هستند.
چاپگر ســه بعدى زيستى كه بدين منظور ابداع شده، Alek نام دارد 
و در دانشگاه Wollongong اســتراليا ساخته شده است. معموالً 
كودكانى كه بــا برخى نقص هاى مادرزادى گوش اعم از ميكروتيا به 

دنيا مى آيند نيازمند پيوند گوش هستند.

رباتى كه حس ششم را به معلوالن باز مى گرداند
 محققان سوئيسى با توليد يك ربات ويژه توانسته اند حس ششم 
را به افرادى كه عضوى از بدنشــان را از دســت داده اند بازگردانند 
تا آنها بتوانند به شــكلى طبيعى تر به زندگــى ادامه دهند. به گزارش 
زد دى نت، پزشكان هميشــه از وجود حسى موسوم به حس ششم 
در انســان ها خبر داده اند كه افراد از آن براى درك وضعيت و نحوه 
حركت اندام هايشــان بدون كاربرد حس بينايى بهره مى گيرند. حس 
ششــم كه به proprioception مشــهور است، به انسان ها كمك 
مى كند هم از وضعيت ايستايى اندام هاى بدن خود مطلع شوند و هم 
حركت اندامشان را حس كنند. انسان ها از اين احساسات براى كنترل 
حركت اندام بدن، دستكارى اشياى اطراف و پيش بينى درست براى 

انجام برخى حركات استفاده كنند. 

اصالح ژنتيكى گياه با فناورى نانو
 امكان پذير شد

 محققان نشــان دادند كه با اســتفاده از نانــوذرات مى توان برگ 
گياه را از نظر ژنتيكى اصالح كرد.به گزارش ســتاد توســعه فناورى 
نانو، محققان مؤسسه فناورى ماساچوســت (MIT) نشان دادند كه 
با اســپرى كردن محلــول حاوى نانوذرات و ژن هــاى مختلف روى 
كلروپالســت ســلول هاى گياهى مى توان اصالح ژنتيكى را در اين 
گياهان انجام داد. با اين روش به ســادگى و با كمترين خطر مى توان 
اصــالح ژنتيكى را انجام داد در حالــى كه در روش هاى رايج نياز به 
ابزارها و روش هاى پيچيده و گران قيمت اســت.اين گروه تحقيقاتى 
به رهبرى مايكل اســترانو چند سال پيش براى اولين بار دريافتند كه 

مى توان نانوذرات را به غشاء سلول گياهى وارد كرد. 

سينـما

■ قد  س........................... .قانون مورفي-هت تريك 
■ قد  س2.......  ماموريت غيرممكن - پاستاريوني
■ فلسطين1.................................. سوتفاهم- تخته گاز
فلسطين 2..................................... جن زيبا-درساژ
■ سينما كانون................. پاردايس - ضربه فني
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- سندباد و سارا
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

 در سال هاى اخير شاهد اين بوديم كه استان 
همدان در حوزه زيرساخت ها پيشرفت خوبى 
داشــته است اما اين زير ساخت هرگز نتوانست 
شبكه ريلى و هوايى همدان را به مقاصد متعدد 
توسعه دهد . پس از تعطيلى متعدد پروازهاى بى 
جان همدان تهران به دليل ســاعت نامطلوب آن 
حاال نوبت به زمانبندى نامطلوبتر همدان در سفر 

با  قطار به مقصد تهران رسيده است.
قطــار همدان - تهران با ســرعت 140 كيلومتر 
در ساعت از 20 اســفند سال جارى راه اندازى 
خواهد شد و مســافران مى توانند از اين مسير 
ريلى اســتفاده كنند اما اگر ساعت فروش بليط 
آن در زمان ابتدايى روز باشد . قطار گردشگرى 
در ايــام نوروز به صورت ويژه فعاليت مى كند. 
توسعه خط ريلى باعث توسعه بخش گردشگرى 
اســتان همدان مى شود و توسعه گردشگرى به 
عنــوان محور اصلى توســعه پايدار اســتان در 
اولويت است. مسافت كوتاه همدان تا تهران براى 
همدانى ها هم فرصت است هم تهديد ، فرصت 
است براى آنكه موجب دسترسى آسان به داشته 
هاى ملى ميشود و تهديد است براى آنكه ايجاد 
مسيرهاى هوايى و ريلى را با چالش و اما و اگر 

هاى متعدد درگير ميكند.
در سالهاى اخير  برقرارى و ماندگارى پرواز بين 
همدان تا تهران به يك چالش تبديل شده بود چرا 
كه محدود بودن زمان در سفر زمينى مسافران را 
از معطلى در فرودگاه و نامناســب بودن انتخاب 
زمان پروازها براى انجام پرواز باز ميداشت و آنها 

را روانه جاده ها مى كرد.
حاال هم پاى سفر ريلى به ميان آمده است  ؛  به 
گونه اى آغاز فروش بليت قطارهمدان -تهران با  
دو حركت در روز مهر تاييدى زد بر تحقق وعده 
انجام تردد هاى ريلى بين همدان و پايتخت اما 
وقتى ســاعت رفت و آمد قطار روى سايت باز 
شد پيش بينى اكثر كارشناسان  بر اين اساس بود 
كه باز هم اين مسير كم طرفدار و به ندرت شايد 
رو به تعطيلى برود  در حال حاضر زمان حركت 
از  تهران به همدان ســاعت 5:45 زمان حركت 
از همــدان به تهران ســاعت 12:00 و تهران به 
همدان ساعت 13:05 و همدان به تهران ساعت 
19:10تعريف شده است و البته قيمت بليط هاى 
قطار، شــناور اســت و از 90 تا 110هزار تومان  

هر مسير رفت و برگشت براى متقاضيان  هزينه 
خواهد داشت گفتنى است زمان سفر هم  3 و نيم 

ساعت خواهد بود 
 افزايــش ظرفيت قطــار همدان-

مشهد
مديرعامــل راه آهــن غرب كشــور از افزايش 
ظرفيت قطار همدان-مشهد خبرداد و گفت: در 
آستانه سفرهاى نوروزى ظرفيت قطار همدان-

مشهد 2 برابر شده است.
روح اهللا تقــى زاده با اشــاره بــه اينكه حركت 
قطار هاى نوروزى از 24 اســفند آغاز مىشود، 
اظهاركرد: در اين ايام قطار همدان-مشهد به جاى 
يك روز درميان به صورت روزانه حركت خواهد 
كرد و عالوه بر آن قطار نيز به اين مســير اضافه 
خواهد شــد. وى با تأكيد براينكه ظرفيت قطار 
گردشگرى در راه آهن همدان ايجاد شده است، 
گفت: حركت قطار گردشــگرى از اواخر اسفند 

آغاز خواهد شد.
وى با اشاره به تور گردشــگرى در ايام نوروز، 
تصريح كرد: قطار گردشــگرى با يك پكيج تور 
خواهد بــود به طوريكه هزينه هاى اقامت، غذا و 
گــردش در اماكن تفريحــى در اين تور درنظر 
گرفته خواهد شد و هر شركت مسافرتى مى تواند 
اين پكيج را آماده كند. تقى زاده با اشاره به اينكه 
تور قطار گردشــگرى به آژانس خاصى واگذار 
نشده است، بيان كرد: همه شركت هاى مسافرتى 
آزاد هستند تا اين پكيج را طراحى و فروش بليت 

را آغاز كنند.
 راه آهن همدان-مالير؛ حلقه طاليى 

راه آهن غرب كشور
مديرعامل راه آهن غرب كشور درباره راه آهن 
همدان-مالير،عنوان كرد: راه آهن همدان-مالير 
حلقه طاليى راه آهن غرب كشور بوده بنابراين 
از اهميت ويژه اى برخوردار اســت. وى افزود: 
با ايجاد راه آهن همدان-مالير راه آهن تهران-
اراك-كرمانشاه و تهران-همدان-سنندج به هم 
متصل خواهد شــد و باعث كاهش مســافت 
كرمانشاه تا تهران خواهد شد. تقى زاده با بيان 
اينكه قطعه يك راه آهن همدان-مالير به تازگى 
شروع شــده است، تصريح كرد: قطعه دوم اين 
پروژه در مناقصه اســت كه مجرى آن شركت 

ساخت و توسعه راه هاى كشور است.

ساعت سفر ريلى همدان خوش نيست 

 دومين دوره جايزه ابن ســينا پژوهى تا 15 
اسفندماه سال جارى تمديد شد.

به گــزارش روابــط عمومى موسســه خانه، 
دبيرخانه جايزه جهانى كتاب ســال جمهورى 
اسالمى ايران و گروه مطالعات فلسفه اسالمى 
و قرون وسطى در پژوهشگاه دانش هاى بنيادين 
دومين دوره جايزه ابن ســينا پژوهــى را ويژه 
پايان نامه ها، رســاله هاى دانشگاهى، رساله هاى 
سطح 3 يا 4 علوم حوزوى و مقاله هاى فارسى 
كه در زمينه فلســفه و منطق ابن سينا و به زبان 
فارسى نگاشته شده باشــد و از سال 1392 تا 
1397 دفاع و منتشر شده باشد، برگزار مى كنند. 
در فراخوانــى كه دبيرخانه جايزه جهانى كتاب 

سال منتشر كرده، آمده است:
به اطالع پژوهشگرانى كه در حوزه زبان فارسى 
دربــاره ابــن ســينا و آراى او تحقيق مى كنند 
مى رساند، پروفسور ديميترى گوتاس ابن  سينا 
پژوه برجســته و استاد دانشگاه ييل كه در سال 
2015 برنده جايزه جهانى كتاب سال جمهورى 
اســالمى ايران شده است، جايزه نقدى خود را 
بهتريــن پژوهش هاى دانشــگاهى يا حوزوى 

فارسى درباره ابن سينا اهدا كرده است. دبيرخانه 
اين جايزه از مشاركت پژوهشگرانى كه در ديگر 
كشــورها پايان نامه يا مقاله اى به زبان فارسى 
درباره ابن سينا نگاشته اند، نيز استقبال مى كند. 
اين جايزه در بهــار 1398 به اثر برگزيده اهدا 
خواهد شــد. عالقه مندان مى توانند مدارك زير 
را حداكثر تــا تاريخ 15 اســفند 97 از طريق 
رايانشانى ذكر شده در اين فراخوان ارسال كنند:

1: نسخه الكترونيكى (پى دى اف) پايان نامه 
يا مقاله (هر شــخص مى توانــد تنها يك اثر 

ارسال كند)
2 :تصوير مدرك كارشناسى ارشد يا دكترى يا 
صورتجلسه دفاع (تاييد شده توسط دانشگاه يا 
مركز آموزش عالى) (در صورت ارســال پايان 

نامه)
(CV) 3 : فهرست سوابق علمى

رايانشانى دبيرخانه
philosophy.ipm@gamil.com

مخاطبان مى توانند اطالعات بيشتر را درباره اين 
جايزه در پايگاه اينترنتى

دنبال كنند. www.bookaward.ir

«ساالر عقيلى» 
در همدان مى خواند

 كنسرت «ســاالر عقيلى» با عنوان «استقبال از 
بهار» در همدان برگزار مى شــود .كنسرت «ساالر 
عقيلى» با عنوان «اســتقبال از بهار» با آهنگســازى 
«مهران مهرنيــا» در همدان برگزار مى شــود. اين 
برنامه با همكارى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
همدان و انجمن موسيقى استان 15 اسفندماه و در 
دو ســانس 18:30 تــا 20 و 21 تا 22:30 در محل 
ســالن اصلى مجتمع فرهنگى هنرى بوعلى ســينا 
برگزار خواهد شــد. عالقمندان بــراى تهيه بليت 
اين كنسرت مى توانند به سايت ايران كنسرت و يا  
فروشگاه شــهر كتاب (ميدان دانشگاه) و همچنين 
آموزشگاه موسيقى رودكى (خيابان ميرزاده عشقى) 

مراجعه كنند.
الزم بــه ذكــر اســت «مهــران مهرنيــا»، هنرمند 
همدانى االاصل موســيقى كشور در بيست و يكمين 
دوره جشنواره موسيقى فجر استان هم كه چند روز 
قبل به ميزبانى شــهر همدان برگزار شــد، با گروه 

«همايون» به اجراى برنامه پرداخت.

دومين دوره جايزه 
«ابن سينا پژوهى» تمديد شد


