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رئیس شورای اسالمی شهر همدان

تمرکز شهرداری و شورا
در خدمت به مردم
مدیریت شــهری و پارلمان محلی همــدان با قوت تمام بر
عهدی که با مردم بســته پایبند بوده و از حاشیه پردازی پرهیز
میکند.
رئیس شــورای اسالمی شهر همدان با بیان این مطلب گفت:
نفع عمومی مردم همدان در ســایه ثبات و آرامش مدیریت
شهری رقم می خورد.
کامران گردان در گفتگو بــا همدان پیام تصریح کرد :هرکس
که به فکر منافع عمومی شهروندان هست باید از دامن زدن
به حواشــی پرهیز کند چرا که وقت مدیریت شهری
و پارلمان محلی همــدان نباید در راه اختالفات
تلف شود.
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اقتصاد
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راهبرد وزارت
کشور،
نقشآفرینی
حداکثری احزاب
در انتخابات است
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برخورد قانونی
با اخاللگران
در آخرین
چهارشنبه سال
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کانال خبری

در تلگرام

کانال نیازمندیهای روزنامه در تلگرام telegram.me/bazarehamedan

روز پدر ،روز
قهرمانان زندگی

میوه دولتی
ارزان شد

همدان آماده میزبانی از میهمانان نوروزی 98

برخیز که باد صبح نـوروز
در باغچه میکند ُگلافشان
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استقبال همدان از سال  98با تغییرات بزرگ
2

یادداشت روز

برای توسعه استان در سال
آتی برنامه عملیاتی ارائه شود

نوروز پيروز

بــودن و زيســتن و مفهــوم آن زندگي يعني
شكست و پيروزي و پيروز در شكست.
ميآييــم ،ميروييــم ،ميمانيم ،مينشــينيم و بر
ميخيزيم و خسته ميشــويم .اين راه چه سخت
و دشوار است.

/عكس :پوريا پاکيزه

روزهــای پایانی ســال فرصتی بــرای مرور
اقدامات گذشــته و بررسی قوت ها و ضعف ها
همــراه با نگاه به آینده و برنامه های ســال آتی
است.
2

یادداشت

3

اقتصاد چطور در دولت های مختلف متفاوت تفسیر می شود

بازگشت به قانون ،راه حل اقتصاد است

«چهــل ســالگی» در فرهنگ مردم
ایران ،سا ِل بلوغ دوباره است .این بلوغ
بر خالف نوجوانی که تحولی جســمی
اســت ،دوران تکامل ذهنــی و منطقی
است .از این منظر چهل سالگی پیروزی
انقالب اسالمی ایران اهمیتی دوچندان
پیدا می کند.
انقالب ایران در این ســال ها از گردنه
های ســختی عبور کرده و مشــکالت
فراوانــی را به چشــم دیده اســت .از
همان روزهای نخست پیروزی انقالب
که تثبیت نظام جدید بــا رای مردم ،با
کارشــکنی افراد و گروه های مختلفی
همراه بود ،تا  8ســال جنگ تحمیلی و
بعد آغاز روزهای سازندگی و مشکالت
اقتصادی که مهمتریــن دغدغه مردم و
مســئوالن در این چهل سال بوده است.
در همه این سال ها دولت های منتخب
بنا بر سیاست های کلی خود در اقتصاد،
فرهنگ و جامعــه برنامه های مختلفی
اجــرا کرده اند که هــدف همه اصالح
وضع موجود بوده اســت .به بیان دیگر
روح اصــاح خواهــی در همه دولت
های بعد از انقالب وجود داشــته و آن
ها مطابق ایده هایشــان این روح را در
برنامه ها دمیــده اند .با این حال بعضی
مشــکالت همچنان وجود دارند و گذر
سال ها گاها پیچیده ترشان کرده است.
نگاه ما البته که باید به آینده باشد و قصد
نداریم از ناکامی هــا و یا کامیابی های
دولت ها حرف بزنیــم .پس باید که به
فکر فردای بهتر باشیم و پرسشی بنیادین
را طرح کنیم :در چهل سالگی انقالب،
برای روزهای بهتر چه باید کرد؟

تبریک و تهنیت

اصوال پاسخ به این سوال که بزرگترین
مشکل کشور چیســت و برای حل آن
چه باید کرد ،عمیقا سهل و ممتنع است.
چون هر کس از ظن خود یار پرســش
می شــود و با رویکرد خودش مسائل
را تحلیل کرده و پاســخ می دهد :یکی
اقتصاد را مهم می داند ،دیگری سیاست
و بعضی توجه بیشــتر بــه فرهنگ را
توصیه می کنند و بعضی دیگر بازگشت
به آمــوزه های دینــی و اخالقی .همه
این پاســخ ها البته که درســت هستند.
فراموش نکنیم در حکمرانی هیچ مسئله
ای تک بعدی نیســت و همه چالش ها
از برهم افزایی عوامل مختلف شکل می
گیرند .به همین دلیل راه حل ها هم تک
بعدی نیستند و با همکاری بخش های
مختلف حاکمیتی پیش می روند .در این
میان نقش مردم هــم به عنوان صاحبان
اصلی ملک و مملکت کلیدی است .هر
اندازه مشارکت مردم در تصمیم گیری
های مختلف بیشتر باشد به همان اندازه
دقت و پاســخگویی دولتی ها در قبال
عملکردشان بیشــتر می شود .همه این
حرف ها اما ،سخن تازه ای نیست .سال
ها است که همه می دانند اقتصاد مشکل
اصلی کشور است و هر دولت هم برنامه
های مختص به خود را برای حل کردن
آن بــه اجرا در مــی آورد .با این وجود
معضالت همچنان وجــود دارند و گاه
بیشتر از روز قبل می شود.
واقعیت آن اســت کــه راه حل هایی
که دولتمردان حداقل در ســی ســال
گذشــته در اقتصاد تجویــز کرده اند
موثــر نیفتــاده و گرانــی و بیــکاری

جنـاب آقــاي

ظاهر پور مجاهد

تبریک و تهنیت

جنـاب آقــاي

ظاهر پور مجاهد

انتصــــابشایستهجنابعالی بهعنوانمعاون

انتصابشایستهجنابعالی بهعنوانمعاونمحترم

همدان که نشان ازلیاقت و شایستگی شما دارد

نشان ازلیاقت و شایستگی شما دارد را تبریک و

محترم اقتصادی و منابع انســـانی استانداری
را تبریک و تهنیت عرض مینماییم .امید است

در سایه ایزد منان پیروز و سربلند باشید

دهیاران،شوراهای اسالمی
و شرکت تعاونی دهیاری های بخش جوکار

C M

دغدغه اصلــی مردم اســت .مردمی
که در این ســال هــا حداقل  4دولت
بــا رویکردهای مختلــف دیده اند از
چرایی حل نشــدن مشکالتشــان گله
دارند .پاسخ دولت ها هم همواره این
بوده که در تالش برای حل مشکالت
هســتند .آمارهایی هم گاهی ارائه می
شود تا بهبود اوضاع را نشان دهد .اما
مردم ،همچنان دغدغه دارند.
به نظر می رســد آنچه که این وضعیت
را شــکل داده ،همان چیزی اســت که
می بایست راه حل موضوع باشد .برای
توضیح این گزاره بهتر اســت کمی به
عقب برگردیم .ســی سال قبل ،با روی
کار آمدن دولت ســازندگی ،سیاســت
اصلی دولت در همه حوزه ها بازسازی
کشــور بود .دولت سازندگی  8سال در
همین ریــل حرکت کرد و افتتاح پروژه
های ملی ،راه اندازی کارخانه هایی که
در زمــان جنگ تعطیــل بودند و توجه
بــه صنایع بزرگ ،در کنار تورم نســبتا
باال و اجرای سیاست تعدیل ،مهمترین
دســتاوردهایش بود .همه این اقدامات
بر پایــه برنامه توســعه اول و دوم بود
که تیم دولت آن را نوشــته بود .با تغییر
دولت ،چپ ها بر اقتصاد حاکم شــدند
و برنامه هــای مبتنی بر اقتصــاد بازار
آزاد کــه اولویت دولت قبــل بود ،کند
شــد .این دولت اما بیش از آنکه برای
اقتصاد برنامه مشــخصی داشته باشد بر
سیاست متمرکز بود .همین موضوع8 ،
ســال بعد ،دولت مهرورز را به قدرت
رساند .سیاست های این دولت بر پایه
عدالــت اجتماعی بود ،موضوعی که در

برنامه چهارم توســعه که در ســال 84
آغاز شد ،بیش از قبل دیده شده بود اما
ساختار کلی برنامه همان بود که از بعد
از جنگ نوشته شده بود .سال  92وقتی
دولت مهرورز کارش را به پایان رساند،
منتقدان زیادی داشت .آن ها می گفتند
به برنامه توسعه کشور بی توجهی شده
و اصول آن نادیده گرفته شــده اســت.
همین موضوع باعث شــد دولت جدید
بــر قانون تاکید کند .حاال اما بعد از پنج
سال از آن روز ،وضعیت اقتصادی مردم
تغییــری نکرده و از جهاتی دشــوارتر
هم شده اســت .نگاهی کوتاه به رفتار
اقتصادی این چهار دولت اما پرسشــی
مهم را به ذهن می رســاند :چرا دولت
هایی که همه می بایســت بر اســاس
برنامه های توسعه کشــور رفتار کنند،
برنامه هایی گاه متضاد با هم ارائه دادند؟
به نظر می رســد در این سال ها تفسیر
قانون مهمتر از خود قانون شــده است!
هر دولت بنابر میل خود آن را تفسیر می
کند و برنامه هایش را اجرا می کند .این
است که هر دولت اقدامات دولت قبل
را زیر سوال برده و فعالیت ها را از ابتدا
و با رویکــردی جدید آغاز می کند .در
ایــن وضعیت آنچه که می تواند اقتصاد
کشــور را کمی از این نخــوت بیرون
آورد ،بازگشــت دوباره به قانون است.
قوانینی که برنامه های توســعه کشــور
در این چند ســال بودند ،اگر مو به مو
اجرا می شد ،پروسه پیشرفت کشور از
ابتدای دهه هفتاد تا امروز روی یک ریل
حرکت می کرد و سالیق نمی توانست
جهت حرکت را عوض کند.

اقتصادی و منابع انسانی استانداری همدان که

تهنیت عرض مینماییم .امید است در سایه ایزد
منانپیروزوسربلندباشید

حامد عباس رحیم  -بهزاد اسمار
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برخورد قانونی با اخاللگران
در آخرین چهارشنبه سال
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل
اســتان همدان از برخورد قاطع و صریح قانون با هنجارشکنان و
فروشندگان موادمحترقه و آتشزا خبرداد.
سعید گلستانی با بیان اینکه خرید و فروش مواد محترقه در قانون
ممنوع بــوده و مجازات در پی دارد ،بیان کرد :براســاس قانون
خریدوفروش مواد محترقه حداقل  ۶ماه حبس تعزیری را بهدنبال

دارد؛ مــدت زمان حبس ناقضان قانــون و یا تبدیل آن به جزای
نقدی بسته به نظر قاضی پرونده متغییر است.
وی در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با برخورد قانونی با اخاللگران
نظم عمومی نیز گفت :جزای نقــدی حداقل یک میلیون تومان
و حبس تعزیری حداقل  ۶ماه در انتظار هنجار شــکنان آخرین
چهارشنبه سال اســت؛ همچنین حداقل مدت زمان حبس برای
اخاللگران و فروشندگان با ســابقه ،در قانون یک سال در نظر
گرفته شــده اســت؛ افزایش مدت زمان حبس تعزیری و جزای
نقدی بر اساس صالح دید قاضی پرونده ،قابل اعمال است.

گلســتانی با اشــاره به الزام برخورد قانونی بر اساس دستور
دادســتانی با ناقضان قانون در آخرین چهارشنبه سال ،مطرح
کرد :همانند ســنوات گذشــته ،بر اساس دســتور دادستانی،
برخــورد قاطــع ،قانونــی و اقدامــات الزم با خریــداران،
فروشندگان و اخاللگران نظم عمومی در چهارشنبه آخر سال
صورت خواهد گرفت تا مردم شــبی آرام را در کنار خانواده
خود به یادگار داشته باشند.
وی در رابطه با اقدامات معاونت اموراجتماعی و پیشــگیری
از وقوع جرم دادگســتری بهمنظور کاهش صدمات چهارشنبه

آخر ســال ،عنــوان کرد :با کمــک صداوســیما و روزنامهها
خطرات اســتفاده از مــواد محترقه و آتشزا بــه مردم اطالع
رسانی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان
همدان با اشــاره به اقدامات و تمهیدات صورت گرفته در ستاد
ســفر برای مسافران نوروزی نیز گفت :ســتاد سفر با همکاری
اســتانداری و ارگانهای مربوطه مانند اورژانس ،اقدامات بسیار
مناســبی برای اسکان و امنیت مســافران نوروزی در نظر گرفته
است.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

برای توسعه استان در سال آتی برنامه
عملیاتی ارائه شود

خبر

شماره بعدى؛  17فروردين
شــماره بعدى همدان پيام را هفدهم فرورديــن  98بخوانيد .با
سپاس از همراهى مخاطبان فرهيخته ،اين آخرين شماره همدا ن پيام
در سال 97است كه منتشر مي شود و شماره بعدى  17فروردين سال
آينده منتشر خواهد شــد .همدا نپيام اما در ايام تعطيالت نوروزى
مخاطبان را تنها نمي گــذارد و در اين ايام كانال خبرى روزنامه در
فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى به آدرســهاى زير با شما در
ارتباط خواهد بود.
@ : hamedapayam.comكانال تلگرامى روزنامه
 : hamedanpayamصفحه همدا نپيام در اينستاگرام
همچنين واحدهاى شهرستانى همدا ن پيام نيز در ايام نوروز پذيراى
نظرات و پيشنهادات مخاطبان خواهند بود.
مخاطبان گرامى مي توانند ويژه نامه نوروزى همدان پيام "نوروزانه"
را كه روز گذشــته منتشــر شــده را از روزنامه فروشى هاى استان
دريافت كنند.
با آرزوى ســالى پــر از بهرروزى و كاميابى بــراى مخاطبان و همه
ماســتاني ها پيشاپيش فرا رسيدن سال  98خورشيدى را تبريك مي
گوييم.

امکانسنجی دسترسی به امامزاده عبدا...
(ع) در دستور کار قرار گرفت
در جریان بازدید امروز اســتاندار همدان از امامزاده عبدا( ...ع)
و غبار روبی از مضجع شریف و مطهرش استاندار همدان از عباس
صوفی شهردار همدان خواست برای دسترسی با سهولت برای مردم
به این مکان مقدس امکانسنجی کند.
ســید سعید شاهرخی در حاشیه مراســم غبار روبی از مضجع
شــریف امامزاده عبدا ...خطاب به شــهردار همدان گفت :در
اولین فرصت در ســال جدید بررســی نحــوه عملیاتی کردن
راه دسترســی آســان به امامزاده عبدا ...برای شــهروندان تهیه
و تدوین شود.
اســتاندار همدان خواستار تســریع در مطالعه پروژه راه دسترسی به
این مکان مقدس شــد و افزود :سه پالن برای این موضوع معرفی و
پیشنهاد شود تا یکی از آنها انتخاب و اجرائی شود.
وی از شــهردار همدان خواســت برای اجرای این عملیات بودجه
پیشنهادی و مورد نیاز را اعالم کند.

شنیدهها

 -1مديران اســتان در تعطيالت به مرخصي نمي روند ،گفته مي شود
مديران ســتادي و مرتبط با ستاد ســفر در ايام نوروز در استان باقي
مي مانند.
گويا اين تصميم با هدف خدمت رســاني بيشــتر به گردشــگران و
مسافران نوروزي گرفته شده است.
 -2زمزمه تغيير و جابه جايي يک فرماندار نيز در استان تقويت گرفته
است.گفته مي شود .اين فرماندار به دليل اختالف نظر به زودي پست
خود را واگذار مي کند.
گويا وي در صورت تغيير به ســاختمان سبز اســتانداري نقل مکان
خواهد کرد.
 -3توديع و معارفه ظاهر پورمجاهد معاون توســعه و منابع انساني
استاندار در اولين شوراي اداري استان برگزار مي شود .گفته مي شود
معاون استاندار به صورت رسمي در نخستين شوراي اداري استان در
سال  98معرفي خواهد شد.
گفتني است جابه جايي برخي مديران که پيش از اين مطرح شده بود
به پس از تعطيالت نوروز موکول شده است.

همدان در ســال  97تغییرات مدیریتی
بزرگــی را تجربه کــرد تا اســتان با این
تغییرات و با تیم مدیریتی جدید به استقبال
سال  98برود.
بــا نگاهی به این تغییــرات می توان گفت
که کابینه مدیریتی استان و ترکیب آن تغییر
یافتــه و از همه مهمتر با توجه حاکمیت و
دولت به جوانگرایی ،جوان تر شده است.

تغییر قاضی القضات شهر

می توان تغییر رئیس کل دادگستری استان
همدان را سرآغاز تغییرات بزرگ در همدان
دانســت .تغییری که اگرچه از قبل همواره
مطرح بود امــا با مخالفت آیــت ا...آملی
همواره انجام نمی شــد تا در نهایت رئیس
قوه قضائیه حکــم به جابه جایی مترقب و
استفاده از وی در استان کردستان داد.
با حکم آیــت ا...آملی،تــوکل حیدری از
آذربایجــان غربــی آمد تا پس از 7ســال
مدیریت مترقب جایگزین وی در اســتان
همدان شود.
این تغییر با اســتقبال مدیران ارشــد استان
مواجه شــد و سخنان آنها در مراسم تودیع
بــه خوبی بیانگر حس خــوب آنها از این
تغییر بود.
البتــه با توجه به تغییر رئیــس قوه قضاییه
بابد منتظــر ماند و دید که آیا رئیس جدید
برنامــهای برای تغییر در اســتان ها دارد یا
مدیریــت توکلــی که با رضایــت مردم و
مسئوالن استان همراه است در استان تداوم
خواهد یافت.

تغییر استاندار

تغییر اســتاندار همدان را می توان دومین
تغییر بزرگ در ســال  97ذکــر کرد که در
روند توسعه استان بسیار تاثیر گذار است.
مصوبــه مجلــس در منــع بکارگیــری
بازنشســتگان دلیلی شــد تا وزارت کشور
نســبت به تغییر  15اســتاندار اقدام کند و
در این مســیر در یک اقدام منطقی معاونین
اســتانداران را در اولویت جایگزینی قرار
دهد.
البته برغم این مصوبه شــرایط جایگزینی
نیکبخت در همدان بــرای معاونین هموار
نبود و این رایزنی هــا و ابرام نیکبخت بر
جایگزینی شاهرخی بود که در نهایت حکم
اســتانداری را برای شــاهرخی به ارمغان
آورد.
در بدرقه نیکبخــت از همدان ،همدانی ها
ثابت کردند که مردمانی قدر شناس هستند
و قــدر تالش هــای مردی را که بســیار
برای توسعه اســتان زحمت کشید و ثمره
تالش های وی حتــی تا به امروز با افتتاح
پروژه های بزرگ توسط معاون اول رئیس
جمهور و راه اندازی قطار همدان-تهران به
بار می نشــیند را می دانند و او را با بدرقه
ای بی نظیر از همدان راهی کردند.
با رفتن نیکبخت از 29آبان ماه شــاهرخی
به عنوان اســتاندار کار خود را آغاز کرد و
اولین شــوکی که به وی وارد شــد ،اعالم
بازنشســتگی رضا قیاسی ،معاون اقتصادی
و توســعه منابع اســتانداری و علی تعالی
،فرماندار همدان از ســوی وزارت کشور
بود.
با بازنشستگی قیاسی ،شــاهرخی یکی از
مهره هایی که بســیار بر روی کمک فکری
و مدیریتی وی حســاب باز کرده بود را از
دست رفته دید اما با تدبیری وی را به عنوان
مشاور استاندار منصوب کرد تا همچنان از
کمک مشورتی وی بهره مند باشد.
در فرمانداری همدان نیز شاهرخی ترجیح
داد تا از فردی با تجربه بهره ببرد و حسین
افشاری را که در مردمداری و ساده زیستی
و پاکدستی شهره است ،به عنوان سرپرست
معرفی کرد و احســان شهابی را که مدیری
با تجربه و دقیق و با برنامه است ،جایگزین
وی در اداره کل بازرسی استانداری کرد.
استانداری شاهرخی سرآغازی در تغییرات
در اســتانداری بــود که هرچند در ســال
97آغاز شــده اما در ســال  98هــم ادامه
خواهد داشت.
تقدیر از تمامی مشاوران نیکبخت و اعالم
پایان همــکاری با آنهــا از اقدامات دیگر
استاندار بود که در ادامه آن انتصاب دو نیرو
از دانشگاه به عنوان مدیر کل و معاون امور
بانوان استانداری اقدامی در تداوم توجه به
تمام بانوان شایسته استان در انتصابات بود.

/عكس :مهدی احمدی

روزهــای پایانی ســال فرصتی برای مرور اقدامات گذشــته و
بررســی قوت ها و ضعف ها همراه با نگاه بــه آینده و برنامه های
سال آتی است.
البته از نگاه رســانه ای ارائه گزارش از کارها و عملکردها در چنین
شرایطی از اهمیت خاصی برخوردار است.
بر این اســاس انتظار افکار عمومی بر آن اســت کــه مدیران و
مســئوالن اجرایی گزارش هایی از عملکرد یکســاله خود ارائه
دهند.
این گزارش ها چنانچه دقیق و جامع باشند ،با بررسی و تحلیل آنها
بهتــر می توان نقاط قوت و ضعف را شــناخت و برای آینده برنامه
ریزی کرد.
بدون تردید نیاز اســت که در مجموعه مدیریت استان برنامه هایی
متناســب با اسناد باالدستی و همینطور شرایط بومی برای سال آتی
تدارک دیده شود تا مسیر حرکت رو به جلو مشخص گردد.
در ســال  97رویدادها و اتفاقات تلخ و شــیرینی را شاهد بودیم که
هرکدام به نوعی فضای استان را متاثر از خود نمود.
امروز این اتفاقات را پشت سرگذاشته ایم و به زودي سال جدید از
راه خواهد رسید .سالی که مردم انتظار دارند متفاوت از قبل باشد و
روند توسعه استان شتاب بیشتری به خود بگیرد.
از این رو ما نیازمند شــکل گیری حرکت های نو بر اســاس برنامه
ریزی جدید در ســال آتی هستیم تا مردم تغییر و تحوالت در حوزه
های مختلف را با تمام وجود احساس کنند.
تحقق این مهم در گرو مرور و بررسی دقیق عملکردهای گذشته و
برنامه ریزی برای سال آتی است.
تجربه نشــان داده که همواره کار با برنامه و کارشناسی شده همراه
بــا نگاه به آینده نتایج بهتری در پی داشــته و منجر به پیشــرفت و
تحول شده است.
از طرفی اســتفاده از تمام ظرفیت ها و غنیمت شــمردن فرصت ها
باعث می شود تا حرکت ها و اقدامات با ضریب خطای کمتر دنبال
شده و شرایط مطلوب تری رقم بخورد.
به طور قطع مدیران و مســئوالن ارشد استان بر داشته ها ،ظرفیت
ها و البته مشــکالت استان واقف هســتند و شناخت کافی از آن
دارنــد .از این رو انتظار می رود برنامه ریزی برای ســال جدید
به گونه ای باشــد که در نهایت منجر به تحرک بیشــتر در استان
و تحقق اهداف توســعه با اســتفاده به موقع و اصولی از داشــته
های خودی باشد.
به هر حال مدیریت اســتان چنانچه برنامه ســاالنه مشــخص و
کاربردی داشته باشــد ،تصمیمات بهتر و دقیق تری برای توسعه
اتخاذ خواهد کرد .از این رو انتظار می رود در راســتای توســعه
اســتان برنامه عملیاتی مشــخص برای بازه زمانی یکســاله ارائه
شود.

استقبال همدان از سال  98با تغییرات بزرگ
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شاهرخی برای جایگزینی خود در معاونت
سیاســی و امنیتی ،مصطفــی آزادبخت را
برگزیــد که تجربــه مدیریتــی خوبی در
نهادهای امنیتی ،بسیج و استانداری دارد.
تعامل و همکاری رکن اصلی در شــاخص
های مدیریتی آزادبخت تا کنون بوده است
و وی مــی توانــد با همین شــاخص در
معاونت سیاســی و امنیتی هم توفیق داشته
باشد.
با آمــدن آزادبخت به معاونت سیاســی و
امنیتی ،سرپرســتی حراســت اســتانداری
همدان نیز به وی ســپرده شــد تــا تعداد
ادارات با مدیریت سرپرست در استان باز
هم افزایش یابد.
شــاهرخی برای جایگزینی قیاسی نتوانسته
هنوز فــردی را معرفی کند هرچند اخباری
از معرفی فردی خوشــنام از مدیران استان
در این ســمت تا پایان سال شنیده می شود
اما هنوز این مدیریت حساس با سرپرست
اداره می شود.
از اقدامات دیگر شــاهرخی انتصاب مدیر
کل و معاون حوزه اســتاندار است که یکی

قطعــا جــوان شــدن
مدیریت های اســتان و
اســتانداری شاهرخی
52ســاله و شعبانی 41
ساله در نمایندگی ولی
فقیه نویدبخش روزهای
خوبی برای پیشــرفت
اســتان خواهد بود به
شــرط آنکه وحدتی که
نیکبخــت و آیــت ا...
محمدی بســیار برای
ایجاد آن زحمت کشیدند
و از افتخارات مدیریتی
استان همدان است ،از
دست نرود
را از لرستان و دیگری را از همدان انتخاب
کــرد تا این حوزه نیز پس از مدتها ســر و
ســامان یابد البته درباره آریایی نظر بر این
است که وی در این سمت نخواهد ماند و
انتصاب وی به عنوان مدیرکل آغازی برای
اســتقاده از وی در سمتهای مدیریتی باالتر
در استان همدان است.

می تــوان گفت در 4ماهی که شــاهرخی
استاندار شــده تغییرات مدیریتی بیشترین
وقت وی را به خــود اختصاص داده و به
نظر می رسد با توجه به آغاز به کار معاون
سیاسی و امنیتی و بی اعتقادی شاهرخی به
عملکرد برخی مدیران اســتان این تغییرات
حداقل در 6ماهه اول ســال  98باز هم از
اولویت های وی باشد.

انتخابات خبرگان بســیار پر رنگ در استان
مطرح بود اما بروز نگرانی مردم بخصوص
در مورد آخر همواره بیانگر جایگاه واالی
آیت ا...محمدی در بین مردم و عالقه مردم
به روحانیت مردمی ،پاک و ساده و عملگرا
است.
آیت ا...محمدی دفتر نمایندگی ولی فقیه را
به پناهگاهی برای همگان تبدیل کرده بود تا
همه فارغ از دیدگاه سیاسی و نگاه مذهبی
به آن امیدوار باشــند و بدانند که شخصیتی
عالم و وارسته در این دفتر راهنمای صادق
آنها خواهد بود.
آیــت ا...محمدی اعالم کرده که در همدان
خواهد ماند و ایــن خبر خوبی برای مردم
اســتان بخصوص اهل علم اســت زیرا با
فراغت آیت ا...محمدی از وظایف نماینده
ولی فقیه او اکنون وقت بیشتری برای سرو
ســامان دادن به بنیاد بوعلی و گســترش
مباحث خود بخصــوص درس اخالق در
سطح استان خواهد داشت.
ســال  97را به لحاظ تغییرات مدیریتی می
توان ســال دگرگونی مدیریتی در مدیریت
های ارشد استان دانست ،حال باید دید این
تغییرات که در سال 98در سطحی پایین تر
ادامه خواهد یافت تا چه میزان در دگرگونی
برنامه ریزی توسعه و نوسازی استان موثر
خواهد بــود ،قطعا جوان شــدن مدیریت
های استان و استانداری شاهرخی 52ساله
و شــعبانی  41ساله در نمایندگی ولی فقیه
نویدبخش روزهای خوبی برای پیشــرفت
اســتان خواهد بود به شــرط آنکه وحدتی
که نیکبخت و آیت ا...محمدی بسیار برای
ایجاد آن زحمت کشــیدند و از افتخارات
مدیریتی استان همدان است ،از دست نرود.

استعفایی آزار دهنده برای
اهالی فرهنگ

با اعالم بازنشستگی رضا قیاسی  ،استاندار
همــدان مجبور بــه پذیرش تغییری شــد
کــه چندان تمایلی به آن نداشــت و قصد
داشــت از تجربــه و کاربلدی قیاســی در
دوران صدارت خود بهره بیشــتری ببرد اما
حکم بازنشستگی وی مانعی شد تا تنها به
دریافت مشــاوره و اعطای عنوان مشــاور
ارشد به وی اکتفا کند.
با این اقدام سرپرســتی معاونت اقتصادی
به عســگریان رســید تا به مدت  3ماه این
معاونت را با سرپرستی اداره کند و در این
مدت اســتاندار به دنبال نیرویی توانمند و
شایسته که بتواند در این شرایط اقتصادی
کشتی اقتصاد استان را از بحران ها و تالطم
ها زیر نظر وی به سالمت عبور دهد ،برای
این معاونت باشد .
با اینکه نام های بومی و غیر بومی بسیاری
برای پذیرش این ســمت مطرح شــد اما
در نهایت انتخاب خوب اســتاندار همه را
خوشحال کرد.
اعتماد اســتاندار به ظاهر پــور مجاهد به
عنوان فردی با تجربه  ،کاربلد و صاحبنظر
در این عرصه امیدهــا را به ارتقا اقتصادی
استان و مشارکت تمام سرمایه های انسانی
استان در توسعه افزایش داد.
این تغییر که در آخرین روزهای ســال 97
انجام شد را می توان آخرین تغییر مدیریتی
بزرگ اســتان دانست که می تواند در کنار
دیگر تغییرات ،هارمونی و هماهنگی الزم
را برای تسریع در توسعه استان ایجاد کند.

چالش تغییر در شورای شهر

مرخصی ابراهیم مولوی از شورا و رای شورا
بر قانونی نبــودن این مرخصی و جایگزینی
عضــو علی البدل  ،جواد گیاه شــناس را به
عضویت شورای شهر همدان درآورد اما این
تغییر آغازی بر یک چالش بزرگ در شورای
شهر بود که تا امروز ادامه دارد و به نظر نمی
رسد پایانی بر آن متصور باشد.
بروز بی اخالقی های رسانه ای ،افشاگری
های سطحی و غیراخالقی و اتهام زنی های
غیر مســتند در این چالش بســیار مشاهده
شده و آنچه تاکنون کم اهمیت بوده است،
تن دادن به قانون و پذیرش حکم قانونی در
این زمینه است.

آمدن درویش نــژاد از هرمزگان به جای
عبــادی و پذیرش مدیرکلــی فرهنگ و
ارشاد اســامی اگرچه با تحرک فرهنگ
و هنر استان بخصوص در حوزه موسیقی
همــراه بود اما اســتعفای زود هنگام وی
برای اهالی فرهنگ و هنر اســتان بســیار
آزاردهنده بود.
پس از استعفای وی هنرمندان و دوستداران
فرهنگ بسیار بر تداوم مدیریت وی اصرار
داشــتند اما اســتاندار با رد مســائل کاری
بخصوص افزایش کنســرتها در اســتان ،
مسائل شــخصی را دلیل این استعفا عنوان
کرد تــا با رفتن درویش نــژاد  ،فرهنگ و
ارشاد هم با سرپرستی یکی از معاونین اداره
شود و آینده روشنی برای آن با این شرایط
متصور نباشد.

خداحافظی آیت ا ...محمدی

17اســفند نمــاز جمعــه همدان شــاهد
خداحافظی مردی از ســنگر امام جمعه و
نماینده ولی فقیه در استان بود که 13سال از
این سنگر با مردم سخن گفته بود و قدرت
جاذبه وی همه را جذب خود کرده بود.
آیــت ا...محمــدی در این روز بــا مردم
خداحافظی کرد و حجت االســام شعبانی
را به عنــوان جایگزین خود معرفی کرد تا
از هفته بعد نمــاز جمعه همدان را اقامه و
نماینده ولی فقیه در استان باشد.
بحــث تغییــر آیــت ا...محمــدی از بعد

انتخاب مرد اول اقتصادی
استان

خبـر

اوقاف به دنبال اشتغالزایی
و رفع محرومیت

ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی از مهمترین اولویتهای اوقاف
استان به ویژه با ورود به سال جدید است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه همدان در نشستی با خبرنگاران اظهار
داشت :سیاست ســازمان اوقاف بهره برداری بهینه از موقوفهها با
آورده باال در راســتای ایجاد اشــتغال ،فناوری و بخش کشاورزی
است.
حجت االســام محمد کاروند افزود :اداره کل اوقاف و امور خیریه
همدان دنبال کســب ســود باال نیســت بلکه با حمایت از طرحهای
اشتغالزا درصدد ایجاد فرصتهای شغلی است.
مدیــرکل اوقاف و امورخیریه همدان ادامــه داد :البته به منظور ایجاد
اشــتغال باید در مکانهایی ســرمایه گذاری کرد که توجیه اقتصادی
داشته باشند.
حجت االسالم کاروند مثال زد :با حمایت مالی اوقاف از متولیان یک
کارگاه بافت فرش برای  40جویای کار اشتغال ایجاد شد.
وی خواســتار تشــکیل اتاق فکــری برای حمایــت از طرحهای
زودبازده و اشــتغالزا شــد و ابراز امیدواری کــرد اتاق اصناف با
اوقاف همــدان در این زمینه همکاری کــرده و این قبیل طرح ها
را معرفی کنند.
مدیــرکل اوقاف و امورخیریه همدان گفت 6 :طرح در حوزه فناوری
مورد بررسی قرار گرفته و برای تایید نهایی به سازمان مرکزی ارسال
شده است.
حجت االسالم کاروند بیان کرد :در بخش کشاورزی نیز درحال انجام
مطالعات مقدماتی در زمینه چگونگــی حمایت اوقاف از فعاالن این
بخش هستیم.
وی محرومیت زدایی را از دیگر اولویت های این اداره کل دانســت
و بیان کرد :اقدام های خوبی برای محرومیت زدایی در ســال جاری
صورت گرفت اما سال آینده چنانچه نیت واقف اجازه بدهد ،ویژه به
این موضوع پرداخته می شود.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه همدان ادامه داد :در  32روستا موقوفه ای
می توان در زمینه بهداشتی فعالیت های عام المنفعه انجام داد.
حجت االســام کاروند بیان کرد :وقف های جدید بیشــتر در حوزه
ایجاد اشــتغال ،فراهم کردن زمینه ازدواج و بهداشت بوده که این امر
موید تغییر رویکرد واقفان نســبت به دهه های گذشته و به روز شدن
آنها است.
وی گفت :طرح آرامش بهاری نوروز امســال از  28اسفند در 36
بقعه شــاخص این استان آغاز شــده و تا  14فروردین سال آینده
ادامه دارد.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه همدان افزود :عالوه بر بقاع متبرکه هیات
امنای  10مســجد در مرکز استان و  30مسجد در دیگر شهرستان ها
برای برگزاری طرح آرامش بهاری اعالم آمادگی کردند.
وی بیــان کرد 40 :مبلــغ دین در بقاع متبرکه پیش بینی شــده در
جریان برگزاری طرح آرامش بهاری مستقر می شوند که  24تن از
مبلغان از قم به همدان می آیند.

مرزبان ماليری در درگیری با اشرار
به شهادت رسيد

در جريــان درگیری مرزبانان
هنگ مرزی بانه با اشــرار مسلح،
یــک مرزبان درجــهدار كه اهل
مالير بود به شهادت رسید.
به گــزارش فــارس ،در جریان
درگیری مرزبانــان هنگ مرزی
بانه با اشــرار مسلح ،یک مرزبان
درجهدار به شهادت رسید.
یکشــنبه شــب ،مرزبانان هنگ
مرزی بانه در حین گشتزنی در
نقطه صفر مرزی در منطقه مرزی ســراب با اشرار مسلح درگیر شدند
که در این درگیری مرزبان اهل شهرســتان مالیر در استان همدان به نام
«ابوذرحمزه کردخوری» شهید شد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

تمرکز شهرداری و شورا
در خدمت به مردم
مدیریت شهری و پارلمان محلی همدان با قوت تمام بر عهدی که
با مردم بسته پایبند بوده و از حاشیه پردازی پرهیز میکند.
رئیس شــورای اســامی شــهر همدان با بیان این مطلب گفت :نفع
عمومی مردم همدان در ســایه ثبات و آرامش مدیریت شــهری رقم
می خورد.
کامران گردان در گفتگو با همدان پیام تصریح کرد :هرکس که به فکر

منافع عمومی شهروندان هســت باید از دامن زدن به حواشی پرهیز
کند چرا که وقت مدیریت شــهری و پارلمان محلی همدان نباید در
راه اختالفات تلف شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :مباحث بی پایه و اساسی که در گوشه
و کنار مطرح می شــود هرگز نمی تواند مانع انگیزه خدمتگزاری ما
شود.
گردان با تاکید بر ضرورت همدلی در پیشــبرد اهداف عالی مدیریت
شهری ،اظهار کرد :ما با اتکا به پشتوانه مردمی و صداقت در رفتار و
کردار خود به منافع عمومی شــهروندان می اندیشیدم و در این راه از

هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.
رئیس شــورای شــهر همدان در ادامه افزود :بحــث تقویت ارکان
شــهرداری همدان فعال اولویت نخست ماست ،چرا که تیم فعلی از
انگیزه و تــوان الزم برخوردار بوده و در بهترین وجه ممکن امور را
پیگیری می کنند.
گــردان همچنین از همایــش تکریم کارکنان شــهرداری منطقه یک
همــدان به عنوان یک اقــدام مطلوب و اثر گذار یــاد کرد و گفت:
اقدامــات حمایتی اینچنینی در روحیه پرســنل تاثیر مثبت دارد و از
مدیر منطقه جای تشکر دارد.
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يادداشت

نوروز پيروز

برخیز که باد صبـح نوروز
در باغچه میکند ُگلافشان

مهدي ناصرنژاد

توکل دارائی

بودن و زيســتن و مفهوم آن زندگي يعني شكســت و پيروزي و
پيروز در شكست.
ميآييم ،ميروييم ،ميمانيم ،مينشينيم و بر ميخيزيم و خسته ميشويم.
اين راه چه سخت و دشوار است و پشت آن كوه بلند ،تا افقهاي دور
آن چيزهايي است كه نميدانيم و نميپرسيم.
نااميد هم نيســتيم و خدايي هست و فقط او ميداند مشتهاي گره و
بسته را باز كند .ميمانيم تا هستيم و هستيم تا ميرويم ،اين مفهوم تمام
نوروزهاي روز زمين است.
امروز كه نوروز است ،روز زندگي است و زندگي از نو است .زمستان
تمام شــد و زمستانهاي ديگر هم شايد! تا نوروز است وقت شكست
هم نيست .اما هيچ شكستي را هم پاياني نبايد باشد تا نوروزهاي ديگر.
امروز را نوروزي باش تا بداني لذت بيكينه بودن چيســت و ميشود
زندگي را در هر شرايطي باور كرد .چه خوب اين نوروز فرصتي است
تا از تمام كهنگيها و حســرتها بوي تازگيها را حس كرد .همه جا
بوي شكوفه ميدهد ،پرندهها آواز خوشي دارند .آن طرفتر چشمهايي
در راه اســت و دلهاي نگران نبودن تو .بايد نگاه مهربانانه داشــت و
چهره ها را خوب تماشا كرد تا خندهها را به آغوش كشيد!
نوروز براي چنين روز است چرا كه هيچ جاي كرختي و سستي نيست.
همين هفتسين نوروزي الگوي تمام زندگيهاست و طبيعت چه بهتر
از ما آدمها به اين مفهوم رسيده است.
رمز و راز بودن و زيســتن و روييدن در تمام نوروزهاست چرا كه در
نيســتي و ماندن در شكست نميتوان بود و زندگي كرد .نوروز همين
ي آن
اســت و راز ماندگاري آن هم در مفهوم ســادگيها و بيآاليش 
اســت .نوروز پاياني بر تمام نااميديها و سرديها و كدورتهاست
و راه تازهاي براي شــروع دوســتيها و آشتيها و مهربانيها تا كار و
زندگي بهتر.
نــوروز ميگويد ديروز را فراموش كني و بــه امروز و فردا بيانديش،
ميگويد نگاه تازهاي بايد داشت و انديشههاي بد را فقط براي گذشتهها
گذاشت.
نوروز كه باشــد ،بايد هر چه هســتي و هر كه هستي همان باشي و با
همان بخوراني و بپوشاني .در نوروز هيچ جاي پيرايه و بيراهه نيست و
زيباييها و سادگيها را بايد در حضور همان سينهاي سفره هفتسين
بيابيم .نوروز را بايد پيروز ديد و پيروز بود و بر نااميدي و شكســت
غلبه داشت.

کمی که گوش بجنبانی صدای گامهای
بهار  1398خورشیدی را خواهی شنید.
اما در این روزهای نزدیک به تحویل ســال
نوی خورشــیدی؛ هلهله و شــادی چه در
درون خودت و چه در تظاهر جامعه ،کمتر
از هر سال نویی است که به یاد داری.
و تــو غمگینــی و پــر از انــدوه ،بــرای
نداشــتنهایی که گریبان هزاران خانواده را
گرفته است و چهرههای غمآلودی را تصور
میکنی که دســت خالی و گرسنه ،سال را
شروع خواهند کرد.
تلخ است و گزنده؛ اما نمیتوان از کنار این
همه بیمهری اقتصادی که در حق جامعه روا
داشته شده؛ بیتفاوت گذشت.
ســالی که گذشــت ،برای ناداران و سطوح
پایین اقتصادی کشور ،پر از رنج و الم بود.
بسیاری شــرمنده اهل و عیال خود شدند و
نتوانستند دخل و خرجشان را میزان کنند.
یبُن ،بار خویش
و اندکی آدمهای بیمایه و ب 
بستند از این بازار مکاره؛ و التهاب و دلهره
نصیب جامعه کردند.
بگذریم که دولتمردان ما نیز نتوانستند خوب
مدیریت کنند و نمرههــای قبولی نگرفتند.
تدبیر که شــعار دولت بود بــه طنزی تلخ
تبدیل شــد و کعبه آمال اقتصــاد دولت به
تلنگری فرو ریخت.
با ایــن همه اما؛ بهار در راه اســت .بهاری
که هزاران شــکوه و ناز با خــود به ارمغان
میآورد؛ به برکت خرمن خرمن گل و سبزه
در کوه و دشت و صحرا.
چه کنیم با این همه نا ُمرادی که ما را در خود
محاصره کرده است؟ چارهای جز صبوری و
ایستادن در مقام استقامت نداریم .این کشور
هزاران تطاول و چپاول به خود دیده است و

اين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

نوروز فرصتي براي نو شدن انديشه
فيضا ...مظفرپور

این ایران بزرگ و سرفراز از دل حادثات به
سربلندی ،خویش را برکشیده است.
کمــی تاریخ بخوانیم و از آن عبرت بگیریم
و تحلیل کنیــم .ایران عزیزتر از جان ما ،که
اینک به گذشته و حالش مفتخریم ،حوادثی
هولناک به خود دیده که هر یک میتوانست
او را در قعــر تاریخ بیندازد و یا از هویت و
هستی ساقطش کند.
اما درست که بنگریم ،خواهیم دید که "روح
زندگی" و "قدرت سازگاری" چنان در تار
و پود این ُملک و ملت به هم آمیخته است،
که هر ایلغار و تازشی را مهار کرده و چونان
مــوم در خدمت تمــدن و فرهنگ خویش
درآورده است.
کوتاه ســخن آنکــه ،اگر این ســختیهای
معیشت و نامردمیها ،حتی در سال پیشرو،

بیشتر و شدیدتر شــود؛ گرچه عرصه را بر
قشــر محروم تنگ و تنگتــر خواهد کرد؛
اما به مدد فیــض روحالقدس و حمایت و
همراهی همگانی و در کنار هم بودن؛ "این
نیز بگذرد".
قصدم نوشتن بهاریه بود و نوشتن از طرب
و شــادی و ُگل و بلبل؛ اما چه کنیم که قلم
این کمترین ،در کنار لبخند و شادی تکتک
هممیهنــان خویش میتواند پــای بکوبد و
دست بیفشاند.
با ایــن حال با اســتعانت از روح حضرت
ســعدی علیهالرحمة ،این شعر طربناکش را
زمزمه کنیم و در ســال نو خانه دل از کینه
و حقــد و آز و حرص بزداییــم و با نیت
خالص برای خود و دیگران و تکتک مردم
خویش ،سالمت ،بهروزی ،آسایش و رزق و

برکت آرزو کنیم.
برخیز که میرود زمستان /بگشای در سرای
بستان /نارنج و بنفشه در طبق نه /منقل بگذار
در شبســتان /وین پرده بگوی تا به یکبار/
زحمــت ببرد ز پیش ایــوان /برخیز که باد
صبح نوروز /در باغچه میکند گلافشــان/
خاموشی بلبالن مشتاق /در موسم گل ندارد
امکان /آواز دهل نهان نماند /در زیر گلیم و
عشــق پنهان /بوی گل بامداد نوروز /وآواز
خوش هزار دستان /بس جامه فروختست و
دستار /بس خانه که سوختست و دکان /ما را
سر دوست برکنار است /آنک سر دشمنان و
سندان /چشمی که به دوست برکند دوست/
بر هم ننهد ز تیر باران /ســعدی چو به میوه
میرسد دســت /سهلست جفای بوستانبان.
همین.

اورژانس جدید بیمارستان امام حسین(ع) مالیر انقالبی در حوزه درمان است

خبر

افزایش  ۲۲۲درصدی کشف سرقت ها
در مالیر
مالیر -خبرنگار همدان پیام :کشف انواع سرقت ها در مالیر ۲۲۲
درصد یعنی دو برابر سال قبل افزایش داشته است.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مالیر در نشست خبری با خبرنگاران
اظهار داشــت :در برهه ای از تاریخ زندگی می کنیم که  ۳برابر شدن
قیمت اجناس در بیشــتر شدن معضالت اجتماعی و سرقت ها تاثیر
داشته است.
داوود علی بخشی گفت:در سال  ۹۷افزایش کشف سرقت ها را داشته
ایم که به رشــد  ۲۲۲درصدی رسیده اســت کشف مواد مخدر هم
نسبت به پارسال رشد  ۴۱درصدی داشته است .
وی در ادامــه گفت  :باتوجه به افت ارزش پــول ملی در برابر دالر
قاچاق ســیگار بسیار کاهش داشته است اما در سال  ۹۷کشف سیگار
قاچاق هم به دو نیم برابر رسیده است.
بخشــی افزود :با توجه به ارزش باالی اقتصادی سوخت بسیاری از
افراد به این کار روی می آورند و امســال حدود  ۷۴هزار لیتر کشف
سوخت قاچاق داشته ایم.
وی به متالشی شــدن  ۱۷باند توزیع و تهیه مواد مخدر اشاره کرد و
گفت :در سال  ۸۰۳ ،۹۷کیلوگرم کشف انواع مواد مخدر داشته ایم که
رشد  ۴۱درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد.
بخشی ادامه داد :برگزاری  ۲۸نمایشگاه آگاه کننده خطرات اعتیاد۸۷۷ ،
فقره سازش توسط مشــاورین نیروی انتظامی واقع در کالنتری ها و
برگزاری  ۳۵۷کارگاه آموزش همگانی برای  ۲۰۳۹۲نفر فراگیرجامعه
هدف ،از دیگر اقدامات نیروی انتظامی شهرستان مالیر بوده است .
وی در پایان گفت :موضوع نگران کننده توزیع مواد مخدر گل است
که  ۷برابر حشیش به سلول های مغزی آسیب می رساند.
بخشــی از خانواده ها خواست که مراقبت بیشتری را نسبت فرزندان
خود داشته باشند.

مالیر -خبرنگار همدان پیام :با راه اندازی
اورژانس جدید بیمارســتان امام حسین(ع)
انقالبــی در حوزه کیفیــت خدمات دهی و
رضایت مندی بیماران در شهرستان به وجود
می آید.
مدیر شــبکه بهداشت و درمان مالیر با بیان
این مطلــب در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
مرکز غربالگری ســرطان و مرکــز زایمان
 D LRبا  5اتاق در بیمارستان مهر و کلینیک
ویژه بعد از عید افتتاح خواهد شد.
همچنیــن رادیولــوژی اختصاصی فک و
صورت نیز از اردیبهشت ماه در کلینیک ویژه
راه اندازی می شود.
محسن ترکاشوند با بیان اینکه اجرای طرح
تحول سالمت دستاوردهای بسیار بزرگی در
شهرستان به همراه داشــت اظهار کرد :این
اقدامات قطع ًا کامل نیست اما بسیار اثرگذار
بوده است.
وی ادامه داد :در ســال  98با اعالم سیاست
هــای جدیــد وزارت بهداشــت در حوزه
ســامت خصوصــ ًا پرونــده الکترونیک
سالمت ،پزشک خانواده ،ساماندهی بیماران
خاص ،دارو و تجهیزات پزشــکی این روند
ادامه دارد و وضعیت بهتری برای مردم پیش
رو داریم.
ترکاشوند همچنین بیان کرد :در سال  97در
حوزه های مختلفی از جمله درمان سرپایی،
درمان بستری ،بهداشت ،خدمات حوزه پیش
بیمارستانی وآموزش اقدامات خوبی صورت
گرفــت و امیدواریم در ســال  98وضعیت

مطلوب تری برای مردم فراهم کنیم.
ترکاشوند با اشــاره به اینکه در  6ماهه دوم
سال  97مشکالتی در حوزه درمان به وجود
آمد افزود :بخشــی از مشــکالت مربوط به
بهداشــت و درمان و بخشی از آن خارج از
سیستم ما بوده است.
وی با تشکر از پیگیری های مستمر نمایندگان
عنــوان کرد :در روزهای پایانی اســفند ماه
سومین رادیولوپیست را به شهرستان آوردیم
و در فروردین کلینیک سرپایی سونوگرافی
فخریه را راه اندازی می کنیم.
ترکاشــوند با تأکید بر اینکــه در ایام نوروز
در هیــچ زمینه ای مشــکل نداریــم افزود:
خوشــبختانه انبار تجهیز و دارو 65 ،پزشک
عمومــی  60 ،متخصــص در رشــته های
مختلــف  ،داروخانــه شــبانه روزی فعال
در سطح شــهر مراکز بهداشــتی و درمانی
شــهری شامل سامن و ازندریان با  6پزشک
و داروخانــه هــای مراکز جــوکار ،زنگنه،
اسالمشــهر ،آق گل ،علی آباد دمق ،انوج و
حسین آباد ناظم فعال هستند.
وی از اکیپ های بازدید بهداشت محیط به
صورت مشترک با تعزیرات و صنایع معدن
و تجــارت خبر داد و گفت :از اماکن تهیه و
توزیع مواد غذایی و اماکن بین راهی بازدید
به عمل می آورند.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان با بیان اینکه
فوریت پزشــکی با  15دستگاه آمبوالنس از
 25اسفند با  8کد فعال در شهرستان مستقر
هســتند تصریح کرد :پایگاه ســد کالن در

انجام ۲هزار و ۷۰۰بازرسی از اماکن صنفی نهاوند
از ابتدای طــرح تاکنون بیش از  ۲۷۰۰بازرســی از
اماکن صنفی صورت گرفته اســت .در این بازرســی ها
تعــداد  ۱۱۵۳فقره پرونده تشــکیل و بیش از  ۹۳درصد
پرونده ها منتجب به جریمه و صدور رای شده است .
رئیس صنعــت معدن و تجارت نهاوند افــزود :از آغاز
اسفند ماه ســال جاری تاکنون  ۱۴مورد گشت مشترک
با نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی از اماکن اقامتی
ورســتوران ها و مراکز تهیه غذا بازدید و دو مورد بدلیل
تخلفات بهداشــتی و تهدید علیه سالمت عمومی پلمب
شده است .

C M

نگاه

بیــژن ترابیان گفت :از مجموعه پرونده های تخلفات در
تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی استان بیش از ۳۷درصد
متعلق به شهرستان نهاوند بوده است .
تاکنــون  ۲۱پرونده احتکار و اختفــا و عرضه خارج از
شبکه تشکیل و به ارزش بیش از ۴۰میلیارد ریال جریمه
و اعمال قانون گردیده است .
ترابیان گفت:گشت مشترک اداره صنعت معدن تجارت و
تعزیرات در نهاوند انجام شده و چندین مورد رسیدگی
در محل انجام شده است .
به گفته وی گشــت روزانه بازرسی در ایام پایان سال در

شیفت صبح و عصر فعال و در جریان است.
ترابیان گفت :بمنظور تنظیم سیاست های کنترلی بخش
کشــاورزی تا کنون  ۳۴۲۳کیســه کود شیمیایی عرضه
خارج از شبکه به تعزیرات حکومتی معرفی و در شبکه
توزیع در حال اعمال قانون میباشد.
به گفته رئیس صنعت معدن و تجارت نهاوند  ،مبارزه با
قاچــاق دام و کاال انجام و اقدامات قانونی در خصوص
کشــف و ضبط دامهای در حال خــروج بدون مجوز از
شهرستان با همکاری نیروی انتظامی و دامپزشکی اعمال
شده است.

آشــمیزان که جز افتتاح های سال  98است
نیز به صورت موقت برای ایام نوروز به مردم
خدمت رسانی می کند .وی همچنین افزود:
پد هلی کوپتر و هلی کوپتر برای اعزام هوایی
نیز آماده است.
وی با بیان اینکه  430تخت فعال در ســه
بیمارستان مهر ،امام حســین(ع) و غرضی
وجود دارد خاطرنشــان کرد :در ایام نوروز
از ظرفیت تخت ها کم نشــده و C C U ,
 IC Uنیز آماده به خدمت هســتند و ضمن
تشکر و تقدیر از همکاران ارتوپد افزود :در
تمام ایام نوروز در بیمارستان امام حسین(ع)
به صورت سرپایی امکان ویزیت در عصرها
وجود دارد.
ترکاشــوند با اشــاره به کمتر شدن مشکل
بستری بیماران گفت :بســیاری از اقدامات
مانند گچ گیری و آتل بندی توسط متخصص

طب اورژانس در بیمارستان انجام می شود.
وی بــا بیان اینکه طبق آمــار فرمانداری در
ایــام نــوروز  42درصــد افزایش جمعیت
در شهرســتان را داریم گفت :ایــن ازدیاد
جمعیت سبب به وجود آمدن بیماری های
جدید میشــود .ترکاشوند خاطر نشان کرد:
برای پاســخگویی به مردم و مدیریت بهتر
در تعطیالت نوروز کشیک نوروز در شبکه
بهداشت فعال است.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمــان در پایان
یکــی از اتفاقــات خوب ســال  97را اخذ
پروانه موافقت اصولی بیمارســتان خیرساز
 96تختخوابی خیرســاز جوراب عنوان کرد
و افزود :این بیمارســتان بــا گرایش اصلی
سوختگی و روانشناســی است که وزارت
بهداشــت ودرمان تجهیز و تأمین نیروی آن
را برعهده دارد.

موالنا جاللالديــن بلخي عارف بــزرگ آوازه ايراني در مثنوي
شــريف چنين ميگويد :اي بــرادر تو همه انديشــهاي/مابقي خود
اســتخوان و ريشهاي /گر بود انديشــهات گل گلشني /ور بود خاري
تو ز خود يك گلخني
نظامي شاعر پرآوازه نيز سخن بدون پشتوانه انديشه را شايسته نوشتن
نميداند .سخن كو از سر انديشه نايد /نوشتن را و گفتن را نشايد.
نوروز كه بر گرفته از نو شــدن عالــم طبيعت و تحول در پديدههاي
فيزيكي و چرخش يك ســاله زمين به دور خورشيد است كه متعلق
به ايران عزيز و فارســي زبانان ميباشــد .درسهاي زيادي در خود
جاي داده است.
يكي از اين درسها اين است كه همزمان با نو شدن پديدههاي مادي
انديشههايمان را نيز نو كنيم.
و به قول حافظ شــيرين سخن چراغ دلمان را روشن كنيم ز كوي يار
ميآيد نسيم باد نوروزي /از اين بادا ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي
چنانكه در دعاي تحويل ســال نيز هدف از نو شدن و تحول دلها از
حال بد به حال خوب شدن بيان شده است..
يا محول الحول و االحوال /حول حالنا الي احسن الحال پس همزمان
بــا طبيعت ما نيــز بايد روح و جانمان را و انديشــههايمان را تحول
بخشيم.
و راهي به سوي نو شدن و نو گفتن در پيش گيريم اين سخن تازه بگو
تا دو جهان تازه شود /وارهد از هر دو جهان بي حد و اندازه شود.
بايد افكار و انديشههاي بد را از خود دور كنيم و كينهها و عقدهها و
بددليها كه حاصل افكار و انديشههاي بد است از دل و جان زودوده
شــوند و افكار خوب و مثبت جــاي آن را بگيرد .بايد ياد بگيريم كه
ببخشــيم و خوبيها را نثار همنوعان كنيــم .و نيكي و نيكوكاري را
انديشه سازيم.
صد بار بدي كردي ديدي ثمرش را /نيكي چه بدي داشــت كه يك
بار نكردي
و يا به قول حافظ بر اين رواق زبر جد نوشتهاند به زر /كه جز نكويي
ايام نخواهد ماند
و اين عشــق و انديشــههاي پاك اســت كه جاودانه است و همواره
خواهد درخشــيد كه از صداي سخن عشق نديدم خوشتر /يادگاري
كه در اين گنبد دوار بماند و امســال را با خجســته زاد روز علي (ع)
آغــاز خواهيم كرد و يك يا علي جانانه خواهيم گفت .يا علي گفتيم
و عشق آغاز شد.
اميدواريم كه در ســال جديد عشــق و محبت جاي كينه و نفرت را
بگيرد و هموطنان و به ويژه هم استانيهاي عزيز بيش از پيش محبت
و همدلي و يكرنگي را پيشــه خود سازند .و دستگيري از يكديگر را
در عمل و انديشــه تحقق بخشــند .در پايان از همه مخاطبين و هم
اســتانيهاي فرهنگ دوســت عاجزانه درخواست داريم كه قصور و
تفصير قلمهاي ما را عفو كنند .و اين شــعر موالنا پايان بخش آخرين
نوشتهام در سال  97است كه گفت :گر خطا گفتيم اصالحش تو كن/
مصلحي تو اين تو سطان سخن (يا علي)

آغاز توزیع کود بهاره بین کشاورزان
شهرستان فامنین
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان فامنین گفت :از ابتدای امسال
تــا کنون بیش از 3500تن کود پاییزه و ســرک در بخش کشــتهای
زراعــی و  57تن کود در بخش کشــتهای باغی شهرســتان فامنین
توزیع شده است.
کاویانی دلشاد گفت :کل سهمیه ابالغی زراعی وباغی شهرستان برای
سال زراعی  4387 ، 98-97تن است که تاکنون بیش از 2300تن کود
در بین زارعین شهرســتان توسط اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی و
 1کارگزاری بخش خصوصی توزیع شــده اســت .قابل ذکر است در
بخش باغی نیز این سهمیه  55تن بوده است که در یک مرحله توزیع
انجام پذیرفت.
وی همچنین با اشــاره به اینکه این کودها شــامل انواع کودهای ازته،
فسفاته و پتاسه میباشد،از کشاورزان و بهره برداران خواست تا قبل از
استفاده از هر نوع کود نسبت به انجام آزمون خاک وکوددهی براساس
نتایج آزمایش خاک اقدام نمایند.

آگهي مزايده فروش زمين مسكوني
شهرداري همدان در نظر دارد به استناد مجوزهاي اخذ شده نسبت به فروش دو قطعه زمين از طريق
مزايده كتبي اقدام نمايد .متقاضيان ميتوانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند.
مشخصات ملك:
نوع ملك

زمين پالك ثبتي 175/9903
زمين پالك ثبتي 175/9904

كاربري

مسكوني
مسكوني

مساحت مترمربع قيمت كل كارشناسي (ريال) مبلغ سپرده (ريال)

300
300

4/800/000/000
4/800/000/000

شرايط شركت در مزايده:

240/000/000
240/000/000

آدرس

شهرك بهشتي 18 ،متري جانبازان
شهرك بهشتي 18 ،متري جانبازان

 -1متقاضي ميبايست مبلغ سپرده را به حساب  1007855611712نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكي با اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت بينام
در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري  98/2/2تحويل دبيرخانه شهرداري ستاد مجاور آرامگاه بوعلي نمايند.
 -2شركت كنندگان ميبايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد را از امور مالي شهرداري دريافت و آن را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و
فرم قيمت پيشنهادي را تكميل و در پاكت(ج) قرار داده و به همراه پاكت (الف) تحويل دبيرخانه نمايند.
 -3تهاتر مطالبات پيمانكاران امكانپذير نبوده و برنده مزايده مكلف به پرداخت نقدي به حساب شهرداري ميباشد.
 -4به پيشنهادهاي فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5شركت در مزايده به منزله قبول شرایط و آييننامههاي مالي شهرداري بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن ميباشند.
 -6شهرداري در يا يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -7پيشنهادهاي رسيده در تاريخ  98/2/3ساعت  10صبح در دفتر معاونت مالي و اقتصادي شهرداري مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

شهرداري همدان

بین الملل

سهشنبه
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شماره 3440

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com

پارلمان

4

رویکرد سختگیرانه ترامپ برابر برجام موجب عزم و احتیاط جهانی برای
حفظ آن خواهد شد.
به گزارش ایرنا  ،نشریه آتالنتیک در گزارشی تاکید کرد :معافیتهای نفتی ایران
نشــان داد که آمریکا نمی تواند تمام و کمال این کشور را تحت فشار بگذارد
و در کنار چنین واقعیتی ،تعهد ایران و قدرت های جهانی نهایتا موجب حفظ
برجام خواهد شد.
اکنون که به پایان معافیت شــش ماهه تحریم های نفتی ایران می رسیم ،مقابله
دوباره آمریکا با مقصدهای صادراتی نفت ایران نه فقط دشمنی آشکار با تهران
است ،بلکه نوعی رویارویی با متحدان نزدیک آمریکا نیز هست .بنابراین دنبال
کردن چنین سیاســتی نوعی نزاع با متحدانی اســت که به واردات نفت ایران
محتاج هستند.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی پس از گذشت یک سال از ارائه الیحه
اصالح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بدون بررسی و اصالح،
این قانون را دائمی کردند.
به گزارش مهر ،نماینده مردم رزن در مجلس شــورای اســامی گفت :الیحه
دائمی شدن قانون خدمات کشوری دارای نقاط ضعف زیادی است و در واقع
دولت بدون اصالح قانون خدمات کشوری که به صورت آزمایشی اجرا میشد،
آن را به مجلس ارائه داد .حسن لطفی افزود :منافذ مربوط به حقوقهای نجومی
که دولت وعده داده بود در الیحه دائمی شــدن قانون خدمات کشــوری بسته
خواهد شد نیز در الیحه ارائه شده مسدود نشده است.
در این میــان نمایندگان مجلس در صدد تهیه طرحهایــی برای اصالح قانون
برآمدند.

خبر

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

ضدیت آمریکا با برجام به حفظ آن میانجامد

قانون حقوقهای نجومی دائمی شد

دستگاههای حاکمیتی و عمومی به دولت
الکترونیک بپیوندند

همه دستگاههای حاکمیتی ،دولتی و عمومی با پیوستن به دولت الکترونیک
باید در ســطحی فراگیرتر و با خدمات مناســبتر و بهتر نیــاز جامعه به این
کاالی اساســی جامعه را تامین کنند .به گزارش ایسنا،رئیس کمیته ارتباطات و
مخابرات مجلس گفت :امروز صنعت آی تی و آی سی تی مثل گذشته کاالیی
لوکس و غیرضرور نیســت بلکه همچون سبد کاالیی در شمار اساسیترین و
ضروریترین مایحتاج شهروندان ایرانی قرار دارد .فعالیت در بستر آی تی و آی
سی تی امروز جزو مایحتاج اولیه خانوادههای ایرانی است
رمضانعلی ســبحانیفر افــزود :بنابراین همه دســتگاههای حاکمیتی ،دولتی و
عمومــی باید با تبعیت از دولت الکترونیــک این کاالی مورد نیاز جامعه را در
سطحی فراگیرتر و با خدمات مناسبتر و بهتر در اختیار جامعه قرار دهند.

روحانی:

تا انتخابات

راهبرد وزارت کشور ،نقشآفرینی حداکثری
احزاب در انتخابات است

راهبرد و هدف وزارت کشور در قانون جدید احزاب این است
که نظام انتخاباتی را با نقشآفرینی حداکثری احزاب پیش ببریم.
قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس و هماهنگی استانها گفت:
راهبــرد و هدف ما در قانون جدید احزاب این بوده اســت که نظام
انتخاباتــی را با نقشآفرینی حداکثری احــزاب پیش ببریم لذا باید
در قانــون انتخابات مــواد متناظر برای تحقق ایــن هدف و راهبرد
پیشبینی شود.
به گزارش ایســنا ،سید سلمان سامانی اظهار کرد :این طور نیست و
احزاب یک شبه ایجاد نمیشوند و طبق قانون نحوه فعالیت احزاب
و گروههای سیاســی برای ایجاد هر حزب جدیدی شرایط سخت
و دقیقی پیش بینی شده اســت .وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰
احزاب با دقت نظارت میکنند تا احزابی بتوانند پروانه فعالیت داشته
باشند که از شرایطی که در قانون ذکر شده برخوردار باشند.
وی بیان کرد :اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری احزاب و نامزدها
ایجــاب میکند که هر فــرد بتواند صرف ًا در قالــب یک حزب در
انتخابات حضور داشــته باشد .اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری
احزاب و نامزدها ایجاب میکند که هر فرد بتواند صرف ًا در قالب یک
حزب در انتخابات حضور داشته باشد.
سامانی خاطرنشان کرد :نکته مهمتر اینکه برای همگرایی بین احزاب
در این قانون تشــکیل جبههها پیشــنهاد شده اســت بنابراین وقتی
احزاب فهم و فکر نســبت ًا مشترک داشته باشــند میتوانند در قالب
جبهه ،همگرایی ایجاد کنند و در یک قالب مشــترک ،نامزد خود را
در انتخابات معرفی کنند.

خبر
ظریف:

سفر رئیس جمهوری به عراق گره های
بسیاری را باز کرد
سفر رئیس جمهوری اسالمی
ایران به عراق بســیار موفق بود و
در این سفر بسیاری از گره هایی
که ســال ها در روابــط میان دو
کشور وجود داشت ،باز شد.
وزیر امور خارجه در حاشیه سفر
به قم گفت :هدف از این ســفر،
دیدار با مراجع تقلید و تشــریح
دستاوردهای سفر رئیس جمهوری
به عراق و ســایر تحوالت صحنه
دیپلماسی است.
به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف افزود :الیروبی اروند رود ،رایگان
شدن روادید زائران و همچنین احداث راه آهن میان شلمچه و بصره
از جمله طرح های مطرح ســال های طوالنی میان  2کشور بود که در
این سفر نهایی شد.
وی ادامه داد :الیروبی کارون  31ســال است که بالتکلیف مانده بود
که در این سفر نهایی شد و بسیار خوشحال هستیم که به لطف خدا و
تالش و حمایت های همه این ســفر انجام شد و دارای دستاوردهای
بسیار خوبی بود.
ظریف گفت :دو کنوانســیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در
دستور کار است و به طور قطع این مجمع بر اساس مصالح کشور در
مورد این لوایح تصمیم گیری می کند.

لحظه ای از توطئههای دشمن و مشکالت مردم غفلت نمی کنیم
مطمئن باشــید لحظه ای از توطئههای
دشــمن و مشکالت مردم غفلت نمی کنیم
و با همه توان مشکالت را حل می کنیم و
دشمنان جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه به
اهداف خود نمی رسند.
رئیس جمهوری در پایان آخرین جلســه
هیات دولت در سال  1397با تبریک میالد
با سعادت امیرالمومنین علی علیه السالم و
همچنین نوروز باستانی به تشریح عملکرد
دولت پرداخت.
بــه گــزارش ایرنا،حجــت االســام و
المســلمین حســن روحانــی خطاب به
ملــت ایران گفــت :در ســال  97مردم
بزرگ ایران هم سختی ها و مشکالتی را
داشتند و هم حماســههای بسیار بزرگی
را آفریدند؛ در ســختی و مشــکالت هم
دشــمنان این ملت همه توان خودشــان
را علیــه ملت ایران بــه کار بردند و هم
نامهربانی طبیعت را داشتیم.
وی افزود :در تابستان سالی که رو به پایان
هســتیم ،هم مردم از لحــاظ آب و هم از
لحاظ برق در ســاعات و در هفتههایی در
مضیقه بودند .وزارت نیــرو در این زمینه
تالش های بســیار خوبــی را انجام داد،
خداونــد هم رحمت خود را بــر ما نازل
کرد ،امیدواریم ســال آینده این مشکالت
بسیار کم باشد.
رئیــس جمهوری خاطرنشــان کرد :ما در
سال گذشــته چهار هزار مگاوات برق آبی
خود را از دســت دادیم و در آن شرایط با
توجه به کمبود آب و برق مردم در مضیقه
قرار گرفتند.
روحانــی تصریح کرد :در طول ســالی
که رو به پایان هســتیم ،هشــت نیروگاه
بــا ظرفیت بیــش از یک هــزار و 200
مگاوات وارد مدار شــد واین قدم بسیار
مهمی است و از طرف دیگر ما  1.1دهم
میلیــارد متر مکعب آب را امســال مهار
کردیــم و به همین مقدار یا کمی بیشــتر
در سال آینده هم مهار می کنیم.
وی تاکید کرد :اگر مشکلی در سال جاری
وجود داشــت ،دولت به فکر بود ،این که
برخی اتهام میزنند که مشــکالتی هست
و دولت برنامه ریــزی و توجه نمی کند،
دولت میداند مردم در تابســتان مشــکل
داشتند همین دلیل هشــت نیروگاه اضافه
شد و آب ها مهار شد.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد :عالوه

آگهی تغییرات شــرکت سبز نمای هگمتانه شرکت ســهامی خاص به شماره ثبت  8381و
شناســه ملی  10820081247به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/13تصمیمات
ذیل اتخاذ شد 1- :سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید :آقای ناصر محمدی باکدملی
 3872766155مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم مینا نادربیگی باکدملی  3651607291نایب
رئیس هیئت مدیره خانم شکیبا طاهری باکدملی  3861060426به سمت عضو هیئت مدیره 2-
کلیه چک ها و سفته ها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و قرارداد و مکاتبات اداری و دفتر و اوراق
عادی به امضای آقای ناصرمحمــدی (مدیرعامل ورئیس هیات مدیره) "به تنهایی" همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد)418590( .

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

آگهي حصر وراثت

آقاي عبداله قادر افشاني دارای شماره شناســنامه  5به شرح دادخواست کالسه  1135/97از این حوزه درخواست
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نادعلي قادري افشاني به شماره شناسنامه  207در تاريخ
حدودا  1359در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :قربان
قادري افشاني فرزند نادعلي به شماره شناســنامه  4050531666متولد 1350فرزند متوفي -2سونا جعفري فرزند
حسين به شماره شناسنامه  18متولد 1316/8/6همســر متوفي -3نجفعلي قادري افشاني فرزند نادعلي به شماره
شناســنامه  4متولد 1337فرزند متوفي -4عبداله قادري افشاني فرزند نادعلي به شماره شناسنامه  5متولد1346
فرزند متوفي -5خديجه قادري افشاني فرزند نادعلي به شماره شناسنامه  8متولد 1344فرزند متوفي -6احسانعلي
قادري افشاني فرزند نادعلي به شــماره شناسنامه  716متولد 1339فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد 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 (.مالف )829

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجين

آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه آقای علی ابراهیمی پور به موجب سند وکالت نامه شماره  21749مورخ  1397/12/25دفتر اسناد رسمي 2
اسدآباد با ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق دفتر اسناد رسمی  2اسدآباد مدعی است که یک جلد سند مالکیت
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه پالک  1فرعی مجزی شده از پالک  1039اصلی واقع در شهرستان اسدآباد
بخش شش همدان ذیل ثبت  5505صفحه  493دفتر  27به شماره چاپی  554362بنام آقای حشمت ا ..ذاکری موالئی
فرزند صحبت ا ..صادر و تســليم شــده که در هنگام جابجايي مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120
آييننامه قانون ثبت بدين وســيله آگهي ميشود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد
از تاريخ انتشــار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل
سند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و
يا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام مالک (حشمت ا ..ذاکری موالیی) صادر
و تسليم خواهد شد و طبق وکالت نامه فوق الذکر تحویل آقای علی ابراهیمی پور (وکیل) خواهد شد( .مالف )767

کامران متقی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

چو ُپر شد نشاید گرفتن به پیل
محمد فاضلی

بر نامهربانی طبیعت ،دشمنان قسم خورده
ما با تمام توان آمدند تا جلوی پیشــرفت
کشــور و زندگی عادی مــردم را بگیرند.
آمریکایی ها بدون هیچ دلیلی همانطور که
از بسیاری از تعهدات خود خارج شدند از
تعهدشــان در برجام هم خارج شدند و به
قول خودشان شــدیدترین تحریم را علیه
ملت ایران اعمال کردند.
روحانی اضافه کرد :این اقدام آمریکا بر این
مبناست که آنها فکر میکنند اگر تحریم را
ادامه دهند و فشار را بیشتر کنند ،میتوانند
به ایــران برگردند ،یعنی هدف آمریکا یک
هدف بیشتر نیست و آن اینکه میخواهند
به تهران برگردند و باردیگر بر مردم مسلط
شوند که این هدف امکان ناپذیر است.
وی تصریــح کــرد :ملتــی کــه در طول
مبارزاتشــان از ســال  1341تــا پیروزی
انقالب و  40سال پس از پیروزی انقالب
ایستادگی کردند ،باز هم ایستادگی می کنند
و دشمن به اهدافش نمی رسد.
رئیس جمهــوری گفــت :در زمینه ارز و
قیمت کاال مشــکالتی درســت کردند ،اما
دولت نه ناامید و نه خسته شد و نه روزی
دست روی دســت گذاشت .ما به محض
این که مشکل ارز پیدا کردیم به طور مداوم
به فکر این بودیم که چگونه این نابسامانی
و تنش هایی کــه به وجود آمده را مهار و
کنترل کنیم.

روحانی افزود :نســبت به آنچه فشــار بر
روی ما بــود و تحریم هایی کــه علیه ما
اعمال کردند ،بخــش های مختلف دولت
به خصوص بانــک مرکزی و تالش هایی
که انجام گرفــت تا حد زیادی ،قیمت ارز
را کنترل کردیم و نگذاشتیم به آن صورت
نابسامان و بی ترمز حرکت کند.
وی ادامه داد :یک مهار نســبی انجام شــد
البتــه این به آن معنا نیســت که قیمت ارز
امروز متعادل اســت و بــه نقطه مطلوب
رســیده ایم ،اما آن هدفی که دیدید و در
تبلیغــات خارجی می گفتنــد قیمت ارز
امروز و فردا چند می شــود ،ما توانســتیم
مهار کنیم همانطور که آنها می خواســتند
تورم روزانه باال برود .
رئیس جمهوری اضافه کــرد :اما در عین
حال فشار و سختی به خصوص در برخی
اقالم بر مردم وارد شــد و آنها توانســتند
امســال را با ســختی ،فشــار و مشکالت
بگذارند.
روحانی تصریح کــرد :بدانید دولت همه
توان و قدرت خــود را به کار گرفته و باز
هم به کار خواهد گرفت .ما نسبت به آینده
نه تنها ناامید نیستیم بلکه بسیار امیدواریم.
وی افزود :آمریــکا در تالش هایی که در
این مدت انجــام داد ،تقریبا برای اهدافی
که مدنظر داشــت ناموفق بــود .روزی که
از برجام خارج شــد انتظارش این بود که

روز بعد ایران هم خارج شــود  ،همچنین
انتظارش این بود کــه اروپا از او حمایت
کنــد و او تنهــا نماند که بــه هیچ یک از
اهداف خود نرسید یعنی ما حساب شده و
براساس منافع ملی خود حرکت کردیم که
اکنون مورد تحسین همه کشورها هستیم.
رئیس جمهوری گفت :دنیا بداند کاری که
آمریکا کرده ،علیــه حکومت ایران و علیه
فناوری هسته ای نبوده بلکه علیه سالمت،
محیط زیست  ،زندگی عادی ،مواد غذایی
و دارویی مردم ایران بوده است.
روحانــی ادامه داد :ما بــرای اینکه بتوانیم
مشــکالت را حل و فصل کنیم ،از لحاظ
ساختاری وارد شــده ایم و قدم های الزم
را برداشتیم.خود مقام معظم رهبری گفتند
روسای ســه قوه و تعدادی دیگر از افراد
مشخص با هم در شورای عالی هماهنگی
اقتصــادی بنشــینند و تصمیماتــی را که
ضروری میدانند اتخاذ کنند و تصمیمات
این جلسه باید برای همه الزم االجرا باشد.
این تصمیم در همین بحث ارز دست ما را
باز کرد و تصمیمات زیادی گرفتیم.
رئیــس دولت دوازدهم خاطرنشــان کرد:
امیــدوارم در ســال آینده بــا وحدت و
هماهنگی و تالش بیشــتر شــرایط بهتری
داشته باشــیم و ان شاا...دشمن را از مسیر
و اقداماتی که تاکنون بــه ناروا انجام داده
است ،مایوس کنیم.

رزمایش مشترک ایران ،عراق و سوریه ضروری است
برگزاری رزمایش مشترک از سوی سه
کشور ایران ،عراق و سوریه امری ضروری
است و موجب بســتن راه بر زیاده خواهی
های آمریکا در منطقه است.
نماینده پارلمــان عراق تاکید کرد :برگزاری

فضای مجازی

رزمایش نظامی از ســوی ایــران ،عراق و
سوریه در خط مرزی ،امری ضروری است
و جلوی آمریکا را برای تحمیل خواست و
نفوذ خود بر منطقه می گیرد.
به گزارش ایرنا ،حنین قــدو افزود :دولت

آگهی تغییرات شــرکت سبز نمای هگمتانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 8381و شناسه ملی  10820081247به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فــوق العاده مورخ  1397/12/13تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  1- :اعضاء هیئت
مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند :آقای ناصر محمدی باکدملی
 3872766155و خانم مینا نادربیگی باکدملی 3651607291وخانم شکیبا طاهری
باکدملــی  2- 3861060426آقایان مهدی طاهری باکدملی 3872768328و اصغر
طاهری باکدملی  3873912899به ترتیب به سمت بازرسین اصلی وعلی البدل برای
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند)418589( .

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

آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه شهرداري شهرستان اسدآباد با ارائه دو برگ استشهاد محلي مصدق دفتر اسناد رسمي  19اسدآباد
مدعي است كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ يك قطعه باغ انگوري پالك ثبتی  1165اصلی واقع در شهرستان
اســدآباد بخش شش همدان ذيل ثبت  4253صفحه  313دفتر  21به شماره چاپي  2/749121به نام آقاي حميد
قهرماني فرزند جمشيد صادر و تسليم شده و طبق خالصه معامله سند قطعي شماره  1579مورخ 1385 /3 /18
دفتر اسناد رســمي  2اسدآباد ششدانگ پالك مذكور به شهرداري اسدآباد انتقال قطعي شده است و در هنگام
جابجايي مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده  120آييننامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي ميشود
تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي
كتبي خود را تسليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل
سند مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام مالک (شهرداری اسدآباد) صادر و تسليم خواهد شد( .مالف )769

کامران متقی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی قهاوند شرکت تعاونی به شماره ثبت 8444
و شناســه ملی  10820081860به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1397/10/08وتاییدیه شــماره  18/342/986مورخ 1397/11/11
اداره تعاون روســتایی شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :آقایان ابوذر
عسگری باکدملی  6479810295به ســمت بازرس اصلی و مجیدصالحی باکدملی
 6479811666به ســمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب
گردیدند 2- .ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 1396مورد تصویب مجمع قرار
گرفت)418585( .

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

عراق عزم جدی برای اجرای چنین رزمایش
دارد تــا بتواند میزان توانمنــدی و آمادگی
نیروهایش را برای تامین امنیت مرزها بدون
دخالت خارجی ،بسنجد.
وی گفــت :امنیت عراق بطور مســتقیم با

امنیت دو کشور سوریه و ایران گره خورده
است و برگزاری مانور مشترک به نفع تامین
امنیــت و موجب نجات همه کشــورهای
منطقه از شر تحرکات تروریست ها خواهد
بود.

تاســیس شرکت با مسئولیت محدود توان گســتر پیشرو صنعت هگمتان
درتاریخ  1397/12/11به شــماره ثبت  1024به شناسه ملی  14008189640ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام پیمانکاری برق ،تست و بازرسی کنتورهای
برق -تامین نیروی انسانی از قبیل :نیروی خدمات ،راننده و اداری ادارات برق و
سایر ادارات دولتی و خصوصی -تعمیر و نگهداری و اجرای تاسیسات برق فشار
قوی ،متوسط و ضعیف-شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی و
ادارات برق -اموربازرگانی -واردات و صادرات کاالهای مجاز فعالیتهای مرتبط با
اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان همدان  ،شهرستان
اسدآباد  ،بخش مرکزی  ،شهر اسدآباد ،خاکریز  ،خیابان فرهنگ  ،کوچه شهید
یوسفی  ،بن بست ((چهارم شهید یوسفی))  ،پالک  ، 51طبقه همکف کدپستی
 6541734697سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای یوسف همائی مستقیم به شماره
ملی  4011669806دارنده  800000ریال سهم الشرکه آقای یونس همائی مستقیم
به شماره ملی  4011860417دارنده  200000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
آقای یوسف همائی مستقیم به شماره ملی 4011669806و به سمت مدیرعامل
به مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای یونس
همائی مستقیم به شماره ملی 4011860417و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
بــه مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)418587( .

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

شــما هم حتم ًا هر ســاله ویدئوهایی میبینید از درگیری
مأموران رفع ســد معبر شــهرداری که با دستفروشــان درگیر
میشــوند و گاه بــه زد و خورد هــم میانجامــد .برخی از
آنها دلخراش هم هســت .دوســتانی دارم که از منظر اقتصاد
اجتماعی و سیاستگذاری ،حقی برای دستفروشان قائلاند و
حتی به دنبال رسمی شــدن دستفروشی هم هستند ،اما اغلب
صدایشان به جایی نمیرسد.
دستفروشــی اما یکــی دو هفته مانده به نــوروز ،پدیده رایج
خیابانهای شهر میشــود .من حدود بیست سال است شاهد
رونــق گرفتن دستفروشــی در حد فاصل فلکه دوم تا ســوم
تهرانپــارس در ایام نزدیک به نوروز هســتم .پیادهروهای دو
طرف خیابان چنان از دســتفروشها انباشته میشود که جای
ســوزن انداختن نیســت .این بازار تا نیمهشب و فراتر از آن
هم ادامه مییابد.
نکته مهم این اســت :پدیدهای که در همه ســال ،وقتی با شدت
بســیار کمتری بروز میکند ،سد معبر تلقی شده و با خشونت با
آن برخورد میشــود؛ درســت در همان موقعی که واقع ًا به سد
معبر تبدیل میشود ،تحمل شده ،به عنوان بخشی از عرف نوروز
رســمیت مییابد و بخشی از شــور و هیجان زندگی را تشکیل
میدهد .داستان چیست؟
نگاه جامعهشناســانه به این موضوع حکایــت از آن میکند که
به رسمیت شناختهشدن دستفروشــی در ایام نزدیک به نوروز،
حداقل محصول ســه فرایند اســت .اول ،تقاضای مؤثری برای
ارائه کاال و خدمات دستفروشــی شکل میگیرد که در هیچ زمان
دیگری از ســال چنیــن تقاضایی موجود نیســت .دوم ،جامعه
بهواســطه میزان باالی بیــکاری ،ظرفیت زیــادی برای عرضه
دســتفروش و به تبع آن خدمات دستفروشی دارد .بدیهی است
هر قدر بیکاری بیشــتر شــود و قدرت خرید خانوارها کاهش
یابد ،هم دستفروشــان بیشتری خواهیم داشت و هم خانوارهای
بیشتری مایل میشــوند کاالهای خود را با قیمتهای زیر بازار
رسمی تهیه کنند.
ســوم ،جامعه به دلیــل تالقی عرضه و تقاضای دستفروشــی،
درست در موعد زمانی مشخصی که این عرضه و تقاضا ،به اوج
همزمانی میرســد ،این کردار اقتصادی را همچون عرفی مقبول
به رســمیت میشناسد .این بدان معناست که آنچه یکی دو ماه
قبل از نگاه بسیاری ،سد معبر تلقی میشد و آزاردهنده ،اکنون با
رنگ و لعابی حتی درآمیخته با آداب و رســوم نوروز ،بخشی از
هیجان زندگی ،و غرق شدن در زندگی روزمره مناسک نوروزی،
رســمیت مییابد .صدها و شاید هزاران نفر پیادهرو و خیابان را
اشغال میکنند و دیگر هیچ شهرداری و پلیسی را یارای برچیدن
بساطشان نیست.
این همزمان شــدن عرضه و تقاضای دستفروشی ،و ب ه رسمیت
شناختهشــدن آن ،حاوی درس بزرگی است .آنچه نیازی را در
مقیاس اجتمــاع برطرف کند ،و آنچه تقاضایی به گســتردگی
جامعه برای آن تقاضا وجود داشــته باشد ،در شکلی هنجاری و
پذیرفتهشده ،بروز و ظهور مییابد و آنگاه که همهگیر شود ،هیچ
خشــونت و قدرتی قادر به مقابله با آن نیست ،یا چنان هزینهاش
نجومی میشود که قدرت از خیر مقابله با آن میگذرد یا شکست
میخورد .این همان پر شدنی است که با پیل هم نمیتوان جلوی
آنرا گرفت.
جلــوی هیچ ایده یــا پدیدهای را که زمان بــروز و ظهورش
بهواســطه فشــار تقاضا و عرضه فرارســیده باشــد نمیتوان
گرفــت .این درس بزرگی برای سیاســت اجتماعی و اجتماع
سیاسی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

آگهی تغییرات شرکت پارسا خودرو هگمتانه شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  6749و شناسه ملی  10860031321به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد 1- :غالمحسین میرزائی پارســا با پرداخت مبلغ
 4500000ریال به صندوق شــرکت ،سهم الشرکه خود را از 500000
ریال به ( 5000000پنج میلیون ریال) ریال افزایش داد .امید میرزائی
پارســا باکدملی  3874092313با پرداخت ( 2500000دو میلیون
و پانصد هزار ریال) ریال به صندوق شــرکت در ردیف شرکاء قرار
گرفت .آرش میرزائی پارسا باکدملی  3860086431با پرداخت مبلغ
( 1500000یک میلیون و پانصد هزار ریال) به صندوق شرکت در ردیف
شرکاء قرار گرفت .اشکان میرزائی پارسا باکدملی 3860850520با
پرداخت ( 1000000یک میلیون ریال) به صندوق شــرکت درردیف
شــرکاء قرار گرفت ،در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ) 1000000یک
میلیون ریال) به مبلــغ ( 10500000ده میلیون و پانصد هزار ریال)
افزایش یافت وسهم الشرکه شــرکاء به شرح ذیل می باشد :آقای
غالمحسین میرزائی پارسا  5000000ریال آقای امید میرزائی پارسا
 2500000ریال آقای آرش میرزائی پارسا  1500000ریال آقای اشکان
میرزائی پارســا  1000000ریال آقای عباس هاجری  500000ریال - 2
تعــداد اعضاء هیات مدیره از  2نفر به  4نفــر افزایش یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید)418407( .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
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قاچاق دارو در کشور وجود ندارد

تستهای خود ارزیابی  HIVدر داروخانهها عرضه میشود

 ۵۰میلیون نفر برای کارت ملی هوشمند ثبتنام کردند

یک عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شــورای اســامی با بیان
اینکــه قاچاق دارو در کشــور وجود نــدارد ،اظهار کرد :اگــر هم موردی از
قاچاق دارو دیده شــود به ســرعت قابل شناسایی اســت همین مسیر درست
باعث شده که شــاهد افزایش شدید قیمت در عرصه دارو نباشیم.
احمــد همتی در گفتوگو با ایســنا ،درباره احتمــال بروز قاچاق دارو در
کشــور ،گفت :براساس روند موجود ارز  ۴۲۰۰تومانی به دارو داده میشود
کــه عرضه آن از طریق نظام بهداشــتی ،درمانی و وزارت بهداشــت انجام
میگیرد .بر این اســاس قاعدتا نباید موضوع قاچاق دارو در کشــور وجود
داشته باشد.

معاون بهداشــت وزارت بهداشت گفت ۴۲ :درصد بیماران  HIVمثبت هنوز در
کشور شناسایی نشدهاند که برای شناســایی این بیماران در سال  ۹۸تستهای خود
ارزیابی  HIVدر داروخانه ها عرضه میشود.
به گزارش شبســتان ،علیرضا رئیسی ،گفت :البته پیشبینی ما این است که حدود 59
هزار بیمار دارای  HIVداشــته باشــیم که از این تعداد  42درصد بیماران هنوز مورد
شناسایی قرار نگرفتهاند.
وی افزود :البته در خصوص اطالع رسانی در زمینه  HIVما با مشکالت بسیاری روبرو
هستیم مثال هنوز نمی توانیم اطالع رسانی کاملی در خصوص این بیماری را در صدا
و سیما داشته باشیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از ثبتنام بیش از  ۵۰میلیون نفر برای اخذ کارت
ملی هوشمند خبر داد.
سیف ا ...ابوترابی سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،اظهار کرد :تاکنون  ۵۰میلیون و  ۱۳۳هزار نفر برای اخذ کارت ملی هوشمند خود
ثبت نام کردهاند.
وی با بیان اینکه تاکنون  ۴۵میلیون و  ۱۹۰هزار کارت ملی هوشــمند صادر شــده است،
افزود :همچنین به  ۴۴میلیون و  ۲۰۰هزار نفر نیز کارت ملی تحویل داده شده است.
سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت :آن دســته از متقاضیان دریافت کارت ملی
هوشمند که تاکنون ثبت نام نکردهاند ،باید هرچه سریعتر نسبت به این امر اقدام کنند.

يادداشت

علي(ع) الگويي جاودان
براي بشريت و پدري مهربان
راحله مظفرپور

يكي از مناســبتهاي مهم ماه رجب ايام البيض اســت كه
اعتكاف از روز ســيزدهم اين ماه شــروع و پس از انجام اعمال
روز پانزدهم به اتمام ميرسد.
كه از فضيلت بااليي برخوردار است .روزهداري و اعتكاف براي
خدا در اين روزها تأكيد شــده اســت .سالهاست اين سنت در
خيلي از مساجد شــهر رواج يافته و هر ساله رونق بيشتري پيدا
ميكند و افراد زيادي به خصوص جوانان از آن با اشتياق فراوان
اســتقبال ميكنند ،كه خيلي وقتها به دليــل كمبود امكانات و
فضاي مناسب پذيرش معتكفين محدود ميباشد .براي گسترش
اين فرهنگ دينــي و جذب جوانان به ســوي ارزشهاي الهي
توجه و مســاعدت مســئولين و خيرين محترم را ميطلبد كه با
برنامهريزي درســت و فراهم كردن امكانات الزم زمينه حضور
همه مشتاقان و عالقهمندان را در تمامي شهرها و روستاها فراهم
آورند آنگونه كه مراســم شبهاي قدر امكان دستيابي براي همه
دوســتداران وجود دارد .همچنين والدت با سعادت بزرگ مرد
عدالت و تقوا حضرت علي(ع) و ناميده شدن اين روز به نام روز
پدر از مناســبتهاي ديگر اين ماه مبارك است كه بر فضيلت و
شرافت اين ماه افزوده و حالوت (شيريني) اعتكاف را مضاعف
كرده اســت و تقارن آن با ايام نوروز باستاني خود لطف ديگري
دارد.
مشــهور اســت حضرت عليابن ابيطالــب (ع) در روز جمعه
سيزدهم ماه رجب نخســتین روز ايام البيض در خانه خدا ديده
به جهان گشــوده و جهان را با نور و هدايت خود روشن نمود
صراط مستقيم را براي بشريت نمايان ساخت.
رســول اكرم (ص) ميفرمايد« :يا علي صراط المستقيم» يا علي
شد خود صراط مستقيم هستي.
تولدي كه از شگفتيهاي عالم هستي به شمار ميرود و هرگز در
جهان بشريت براي كسي اتفاق نيفتاده و نخواهد افتاد و محدثان
و مورخان از همــه فرقهها اتفاق نظر دارند .روز ســيزدهم ماه
رجب حضرت فاطمه بنت اسد مادر آن حضرت در مقابل كعبه
مكرمه قرار گرفته رو به آسمان نموده ،پس از اقرار به يكتاپرستي
و تصديق پيامبران و رســوالن و كتابهاي آسماني دست به دعا
برداشــته و از پروردگار خود براي به دنيا آوردن فرزندش ياري
ميجويد كه در اين هنگام ديوار كعبه شــكافته شــد فاطمه بنت
اســد وارد كعبه ميشود ،پس از سه روز هنگامي كه فرزند خود
را در آغوش گرفته بــود از خانه خدا بيرون آمده ميفرمايد :اي
مردم حق تعالي از ميان خلق خود مرا برگزيده و از زنان برگزيده
پيش از مــن را برتري داده و به من فضيلت بخشــيده زيرا من
فرزنــد برگزيده خودرا درخانه خودش بدنيا آوردم و ســه روز
مهمانش بودم و از طعام و ميوههاي بهشتي تناول كردم و هنگام
خروج لوح ســبز رنگي بر دامن قرار گرفت و هاتفي از غيب ندا
داد اي فاطمه نام اين فرزند بزرگوار را علي بگذار به درستي كه
منم خداوند علــي اعلي و او را از قدرت و عزت و جالل خود
آفريدهام و بهره كامل از عدالت به او بخشــيدم و نام او را از نام
مقدس خود مشتق نمودهام.
رســول خدا نيز درباره ايمان حضرت علــي(ع) ميفرمايد :اگر
تمام آسمان و زمين را در كفهاي دهند و ايمان آن حضرت را در
كفهاي ديگر ،ايمان حضرت علي(ع) در آن سنگينتر خواهد بود.
همچنيــن در حديث ديگر ميفرمايد :من و علي (ع) دو پدر اين
امت هســتيم هر كس ما را شــناخت خدا را شناخته است و هر
كس ما را انكار كرده خداوند را انكار كرده است.
بنابرايــن ناميده شــدن ايــن روز مبــارك به نــام روز پدر
بسيار مناســب و نيكوســت ،لذا فرزندان را موظف كرده آن
بزرگــواران را الگوي خود قرار دهند و به ســنت الهي عمل
نموده ،ضمن گرامي داشــتن روز پــدر حقوق پدران بزرگوار
كه بر ذمه فرزندان ميباشــد و جزء واجبات الهي است را به
خوبي ادا كنند و به خواســتههاي آنها توجه كرده و آنها را از
خود راضي نگه دارند.
سالهاســت كه اين ســنت حسنه در كشــور ما نهادينه شده و
گســترش پيدا ميكند كه بسيار پســنديده است و فرصتي براي
اداي دين به والدين است.
در قــرآن كريــم احترام به پدر و مادر و اطاعــت از آنها پس از
اطاعت پروردگار واجب شمرده شده است اين خود بيانگر برتر
و اهميت حقوق آنها بر ديگر اعمال ميباشد.
و اما ناميده شــدن ميــاد موالي متقيان به نــام روز پدر عالوه
بر رعايت حقوق آنها تكاليفــي نيز بر دوش پدران براي تربيت
فرزندان صالح و متدين گذاشته است .الزم است پدران كه مظهر
قدرت و مديريت و سرپرستي امور زندگي ميباشند كه اين تفكر
خود موجب استحكام نهاد خانواده مي شود خود را ملزم دانسته
و با الگو پذيري از امام و پيشواي خود در تربيت فرزندان متدين
و ارزشي كوشا باشند.
التزام عمل به احكام الهي و سنتهاي ديني و نهادينه كردن آنها
در زندگي به خصــوص در رفتار والدين ميتواند نجات دهنده
فرزندان از انحرافات اجتماعي باشد.
زيــرا كه هر چقدر خوف از خدا در دل انســان بيشــتر باشــد
خويشــتنداري و پرهيــز از گناه بيشــتر ميشــود و انحرافات
اجتماعــي كاهش پيدا ميكند پرهيز از گناه موجب تقويت ايمان
به خدا و عمل به واجبات و احكام الهي ميشود و فرزندان را از
آسيبهاي اجتماعي محفوظ ميدارد.
حقوق و اطاعــات از والدين يكي از واجبات الهي اســت اگر
رعايت شــود موجب تداوم و اســتحكام نهاد خانواده شــده و
فرزندان را از آسيبهاي اجتماعي و از هر گونه تهاجم فرهنگي
محفوظ ميدارد.
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صورت می توان از فرمــان پدر امتناع کرد
و آن زمانی اســت که ایشان فرزند خود را
به معصیت خدا ســفارش کند هر چند در
آن شرایط هم باز فرزند باید تالش خود را
برای رفع نیازها و رضایت پدر بکند.
اطاعــت از حکــم پدر تا جایی اســت که
در شــرع گفته شــده اگر فرزندی در حال
خواندن نماز مســتحبی اســت و پدر او را
فرا خواند و یا ســوالی از او پرسید؛ فرزند
میبایست نماز را در دم قطع کرده و پاسخ
او را بدهد .منزلت پدر تا حدی اســت که
حضرت علــی(ع) میفرمایند 13 :حقّ پدر
بر فرزند این اســت که فرزند در هر چیزی
جز معصیت خداوند ،از پدر اطاعت کند».
در آیین اسالم حتی به فرزندان سفارش شده
که همواره در راه رفتن یک قدم عقب تر از
پدر خود حرکت کنند.
جایــگاه پدر در نزد پروردگار آنقدر رفیع و
بلندمرتبه اســت که در قرآن به پدر سوگند
یاد شده« :و والد و ما ولد» سوگند به پدر و
آن چه میزاید.
حــال که تا اندازهای به جایــگاه ویژه پدر در
سبک زندگی اســامی اشاره شد ،بد نیست
یادی نیز از همه پدران سرزمنیمان کرده باشیم.
بــه یاد پدرانی که با وجــود همه آرزوهای
زیبایی که برای عروس کردن و داماد کردن
فرزندانشــان داشــتند ،به جبهههای جنگ
رفتند تا نوامیــس خود و دیگران در امنیت
و آسایش زندگی کنند؛ همان هایی که تنها
دلخوشــی شــان در آن روزهای پر هیاهو

همراه داشتن عکسی از فرزند دلبندشان بود
و بســیاری از آن ها بدون اینکه حتی یکبار
هم روی ماه نورسیده خود را ببینند ،شربت
شهادت را نوش کردند و رفتند.
به یاد پدران هســتهای وطنــم؛ همان ها که
عزت و سربلندی را برای میهنمان به ارمغان
آوردند اما دشمن اجازه نداد تا حالوت این
پیروزیها را بچشــند و ســبک بال از میان
همسر و فرزندان خود پرکشیدند و رفتند.
بهشت زیر پای مادران است اما این بار بی
هیچ مقدمه ای می گویم بهشــت در دستان
پدران است همان دستانی پینه بسته ایی که
دست های کوچک فرزندش را می گیرد و
همه جا به فرزندش این امید را می دهد که
کوهی مثل پدرش پشتش هست تا با خیال
راحت فرزند قدم هایــش را پیش ببرد در
حالی که از هیچ چیز نترسد ،زیرا پدری دارد
که مثل کوه استوار در کنارش ایستاده است.
بهشــت زیر پای پدران نیست .اما بی ریانه
برایمان زحمت می کشــند .تمام طول روز
کار می کند و سختی های زندگی را تنهایی
به دوش می کشد تنها برای یک لبخند ما.
بهشــت در نگاه پدر اســت همــان نگاه
خســته ایی که از آن ایثــار و فداکاری و
از خودگذشــتگی می بارد ،همچون ابر از
وجــودش میکاهد و همچــون بارانی بر
ســرمان می بارد تا مثل بذری از دل خاک
جوانه بزنیم و رشــد کنیــم ولی همچنان
مانند ابری بــاالی ســرمان میماند و از
دور حواســش هر لحظه به ما اســت .در

ســرما کنار می رود تا نور خورشید برما
بتابد در گرما مانند چتری باالی سرما می
مانــد تا از گرما دور بمانیــم و در هنگام
عطش همچــون بارانی خنکای آب را در
وجودمان تزریق میکند .پدرها در هنگام
سختی اشــک نمیریزنند شیون نمیکشند
بلکــه عرق میریزند ،آه می کشــند .پدر
مانند کوهی محکم همیشــه تکیه گاه می
ماند و همیشــه کمر خمیــده ی خود را
پشــت لبخند محکم خود پنهان می کند.
پدرها قهرمان قصه همه بچهها هستند.
به گــزارش فرارو ،همه مــا میدانیم غم
برای پــدر و غصه برای مادر و امید برای
فرزند اســت .پدر همان کسی است که با
آغوش گرفتن نتیجــه زندگیش این حس
خــوب را به فرزند می دهــد که در همه
شــرایط در کنار اوست و پا به پا در کنار
فرزندش قــدم بر می دارد تــا هر وقت
فرزندش لغزید دســتانش را بگیرد و مانع
سقوط فرزندش شود.
پدران در سخترین شــرایط زندگی چیزی
را به زبان نمیآورند شــجاعت ســرتا پای
وجودشــان را فرا می گیرد ،بارها راضی به
التماس می شــوند تا خانوادشــان از کسی
چیزی درخواســت نکننــد .قدرتمند ترین
اراده نمی توانــد اراده پوالدین یک پدر را
برای ســر بلندی خانواده اش بشــکند این
خاصیــت را خداوند به پدر داده اســت تا
همیشــه چون کوهی اســتوار ،چون باران
بخشنده و چون نسیم شادی بخش باشد.

گــپزدن در مــورد یک موضــوع مفرح،
بهشرطی که منجر به تحقیر کسی نشود ،به
شکستن یخ رابطه کمک خواهد کرد.
در صورتــی کــه فرزند شــما در مهمانی
باعث آزار دیگران شود ،برای پایاندادن به
رفتارهای نادرست او تالش کنید.
از چشــمغره رفتنهای مداوم یا تنبیهکردن
فرزندتان در حضور دیگران خودداری کنید.
چنــد دقیقه صحبت با فرزندتــان در اتاقی
دیگر و دور از چشم مهمانها و فرزندانش،
اثر بهتری بر رفتار فرزندتان بگذارد.
معلم اخالق دیگران نشوید.
وقتــی بچههــا در روزهــای عیــد به هم
میرســند ،خانه صاحبخانه پر میشود از
ســر و صدا و حتی دعواهای کودکانه ،اگر
شــما برای بازدید نوروز به چنین خانهای
رفتید ،مراقب واکنشهایتان باشــید حتی
اگر فرزند صاحبخانه رفتار اشتباهی انجام
داد ،حق نداریــد او را تنبیه یا تربیت کنید.

شما تنها چند دقیقه یا چند ساعت مهمان آن
خانه هستید ،پس بهتر است مدیریت اوضاع
را بــه صاحبخانه بســپارید و اگر تحمل
رفتارهای فرزندانش برایتان آسان نیست،
کمی زودتر اما بــا آرامش و لبخند از آنها
خداحافظی کنید.
در مــورد تماشــای تلویزیون یــا انتخاب
برنامه مــورد نظر ،به تصمیم جمعی احترام
بگذاریــد .موقع تــرک مهمانی و خصوصا
زمــان خداحافظی ،همچون بمبی ،آپارتمان
را به هوا نفرستید.
قبــل از ورود به خانه میزبان ،از مرتببودن
کفشهایتان جلوی در یا در محل مناســب،
مطمئــن شــوید .موقــع ورود بــه خانه،
لباسهایی مثــل ُکت و پالتوی خود را کنار
دست خود ولو نفرمائید.
کلیــد ،موبایــل ،عینک و وســایل خود را
در جای مشــخصی قرار دهیــد .خوردن و
نوشــیدن خود را کنترل کنیــد هم از منظر

نیش و نوش
اصالحات :عيدي دولت به مردم ،صفهای مرغ
اینم عیدی خوبیه که مردم رو مشغول میکنه!!
شوت ورزشي :پاتوس :هنوز به رانندگي وحشناک ايرانيها عادت
نکردهام
عادت میکنید سخت نیست!!
جامجم :صداي پاي بهار چگونه ميآيد
با گرانی!!
قدس :برپايي هفت سين خدمت در مناطق محروم
از خدمت نگو که دلم خونه!!
ايرنا :سکان دريا به جوانان داده ميشود
دارن به جوانا میدان میدن!!
پيروزي :هر سرخي پرسپوليس نيست
هر گردی هم گردو نیست!!
جامجم :سايه سايپا روي جام قهرماني
بدون شرح!!
هفت صبح :گوسفندان با کشتي ميآيند
هواپیبما سوارشون میکنن ناز میکنن حاال کشتی سواربشن چی
میکنن؟!!
جمهوري اسالمي :جاده هراز در سفرهاي نوروزي پهنتر ميشود
بدون شرح!!
هدف ورزشي :تهران شمال قفل شد
دیگه این یکی کلیدش دست روحانی نیست
ايسنا :گراني دالر سفال را نجات داد
خوب خوبه الاقل رو این یکی تاثیر مثبت داشت
جمهوري اسالمي 50 :هزار رأس گوسفند وارد کشور شد
خوش اومدن که خوشم اومد از اومدنشون!!
نقد حال :کرمانشاه حاجي فيروز ندارد!!!
حــاال یه نفر رو رنــگ کنن به جای حاجی فیــروز تحویل بدن
خیلی سخته!!
خراسان :خط و نشان ابابيلهاي ايراني براي ابرههها
همه چی مون داره رو به عقب میره!!
فارس :شير تاريخي خفته در همدان
منظورش همون شیر سنگیی خودمونه!!
همدانپيام :همدان قطار برقي الزم ندارد
پس قطار آبی میخواین!!
جوان :پنير قرمز فرانسوي در بازار
به حق چیزای ندیده و نشنیده!!
آفتاب :ورود اوباماي جديد
چه شود!!
رويش ملت :ايران آمريکا را زمين زده است
مسابقه کشتی داشتن؟!!
جوان :جهانگیری استعفا داد رهبری قبول نکرد
مثل ظریف خواسته یه خودی نشون بده!!

نکته

چهارشنبه سوری امن در دامن آموزش

نکتههایی برای تعطیالت نوروزی
از ارسال پیام تبریک کیلویی خودداری
کنیم .اگر کسی برایمان عزیز است جداگانه
به او پیام بدهیم.
ممکن است ما دوست داشته باشیم کسی را
ببوسیم اما آیا او هم دوست دارد؟
ادکلن لباس ما را خوشبو کند اما کار حمام
و خمیردندان را نمیکند.در گپ و گفتها
از هم گله نکنیم.
مرگ من ،جان تو! تو رو خدا! تو رو قرآن؛
اینقدر به مهمان اصــرار و تعارف نکنیم.
تعارف زیاد نشانهی ادب نیست.
اگر برایمان مقدور است دست خالی جایی
نرویم .قرار نیســت چیز گرانی ببریم .یک
کتاب ،یک ظرف زیتون ،ترشــی یا مربای
دستساز کافیست.
در مهمانیها ســر خودمان را در گوشــی
یــا تبلــت فــرو نبریــم .از تعریفکردن
بیماریهایمان ،مرگ و میر و تصادفاتی که
توی جاده دیدهایم یا رد و بد ل کردن اخبار
تلخ فامیل یا گرانیها میوه و آجیل و شیرینی
پرهیز کنیم.
موفقیتهــای مالیمان را به رخ نکشــیم.
از بچههایمــان نخواهیم جلــوی مهمانان
کلهمعلق بزنند ،انار صددانه یاقوت یا سوره
و عددهای انگلیســی را از حفظ بخوانند؛
بچهها اسباببازی ما نیستند.
در جمــع آرام حــرف بزنیــم .بــرای
ایجادصمیمیت بیشــتر ،ســعی بفرمائید در
زندگی خصوصی میزبان ،سرک نکشید.
باب صحبت را در مورد موضوعاتی باز کنید
که پای شــما را در غیبت ،تخریب و تحقیر
دیگران باز نکند.

جامعه

ejtemaei@hamedanpayam.com

روز پدر ،روز قهرمانان زندگی
انســان همواره برای رســیدن به کمال
نیازمند سرمشق و نمونه عینی ،قابل اعتماد و
متعالی در ابعاد گوناگون است.در دین اسالم
کاملترین الگوهای تربیتی ائمه اطهار هستند
و ســپس در خانواده اسالمی والدین ،بویژه
پدردر راس این قله قرار میگیرد.
پدر نخســتین دوست وسرمشــق فرزندان
است .خیلی از خصوصیات اخالقی امروز
خــود را وامدار ژنها که نــه بلکه تاثیرات
تربیتی هستیم که از پدران خود پذیرفتهایم.
زمانــی این چرخه تربیتی بــه باالترین حد
تاثیرگذاری خود میرسد که پدرنیز پرورش
یافته مکتب علی(ع) باشد.
روز پدر روزی اســت برای بزرگداشــت
پدرها ،پدر بودن ،پیوند میان پدران و مادران
و اهمیتی که پدرها در اجتماع دارند.
پدر ای سنگ صبور دلم ،ای که در پس نگاه
غریب ،مظلوم ،پر جذبه و پر ابهت تو دنیایی
از عشق و مهربانی نهفته است ،ای که دستان
پینه بستهات حکایت از سختیهایی دارد که
با جان خریدی تا فرزند ناخلفت در آسایش
و راحتی زندگی کند و روی گلگونت نشان
از شراره های سوزان آفتابی دارد که در حال
کسب روزی حالل بر چهرهات نقش بسته
است.
باز هم برگهای تقویــم ورق میخوردند
و  13رجــب روز میــاد امیرالمومنین فرا
میرسد؛ او که ابوتراب و پدر و رئیس همه
خاکیان است؛ او که کعبه تنها به عشق و به
احترام او ترک برداشت و شکافت تا مادرش
در آرامش کامل کننــده دین خدا را به دنیا
آورد و با آمدنش هیــچ بهانهای برای هیچ
بهانه جوی دین گریزی باقی نماند.
اما در این روز پر خیر و برکت ،بد نیســت
نگاهــی اجمالی به شــان و منزلت پدر در
روایات اسالمی بیندازیم؛ پدری که به قول
قدیمیهــا اگر دعایی در حــق فرزند خود
کند هر تار مویــی از او آمین خواهد گفت
و خداونــد حرمت موی ســپید او را نگاه
خواهد داشت.
درســت است که مادر رنج  9ماه بارداری و
سپس تربیت و نگهداری فرزند را بر دوش
میکشد اما این باعث نمیشود که زحمات
پدران نادیده گرفته شــود و نباید شک کرد
که منزلت پدر در پیشگاه الهی بیهمتاست.
در اســام تاکید میشــود مومن به کسی
گویند که در تمامی امور مهم با پدر خویش
مشــورت کند و بــدون اذن و اجازه قلبی
وی کاری را انجــام ندهد .البته تنها در یک
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سالمت و هم از منظر یک مهمان باکالس.
چرا هنوز بیکاری؟ چــرا ازدواج نکردی؟
چرا طالق گرفتی؟ چرا درآمدت کمه؟ چرا
دماغت رو عمل کردی؟ چرا موهات رو این
شــکلی کوتاه کردی؛ پاسخ هیچکدام از این
سواالت سر سوزنی به ما ربط ندارد.
از هم قدردانی کنیم .اگر در ســال گذشته
کسی برایمان کاری کرده ،جایی مراقبمان
بوده ،به درد دلمان گوش داده ،به او بگوییم
که سپاســگزارش هســتیم و یادمان مانده
است.
حتی در ایــن روزها که وضع جیبهایمان
تعریفی ندارد هم توصیه بسیاری از افراد این
اســت که چند روزی ســفر کنید و حال و
هوای خود را عوض کنید.
اگر فکر میکنید برای ســفر رفتن باید همه
چیز از قبل هماهنگ و رزرو شده باشد بهتر
است با تور ســفر کنید اما چندسالی است
با رونق اقامتگاههای بومگردی در شهرهای
مختلف ،لذت ســفر برای ما مضاعف شده
اســت .عموما خانههای قدیمــی بزرگ یا
کاروانســرها را با همکاری سازمان میراث
فرهنگی بــه اقامتگاههایی دوستداشــتنی
تبدیــل کردهاند .کمی بوی کاه گل و حیاط
آبپاشی شده به مشــامتان بخورد ،نه تنها
قابل تحمل اســت که بعدها با مرور عکس
ها و خاطراتش بیــش از اقامت در هتلها
لذت خواهید برد.
هیچلذتی ارزش آن را ندارد که بابت آن به
سالمتی شما لطمه وارد شود ،سرعت خود
را کم و گذشت خود را زیاد کنید.
* احسان محمدی

نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال دغدغهها را نسبت به
صدمههای ناشــی از استفاده از موادمحترقه و آتش زا افزایش داده
در حالیکــه توجه بــه توصیهها و نکات ایمنــی میتواند از بروز
حوادث احتمالی جلوگیری کند.
به گزارش ایرنا ،چهارشــنبه ســوری یکی از ســنتهای قدیمی
ایرانیان اســت که در گذشته تنها به اندازه یک آتش بازی مختصر
در نقاط از پیش تعیین شــده با هدف پاک سازی محیط زندگی و
برطرف کردن کدورت های به وجود آمده و بین اقوام اجرا می شد
تا هنگام فرا رسیدن عید نوروز با دلی پاک و به دور از هرگونه کینه
توزی و خصومت شروع سال جدید را جشن بگیرند.
اما در سال های اخیر مراسم سنتی و زیبای این شب رنگ دیگری
بــه خود گرفته و تبدیل به بازی هــای خطرناک با مواد منفجره و
محترقه شده است.
آتش زدن بوته های خشــک و پریــدن از روی آتش در کوچه و
خیابان ها بــه منفجر کردن ترقه و پرتاب آن به زیر پای رهگذران
و ایجاد رعب و وحشــت تبدیل شده است که می تواند خطرات
متعددی را برای شهروندان در آستانه نوروز به دنبال داشته باشد.
طبق آخرین آمار ارائه شــده توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان
بیش از  60درصد آســیب دیدگان چهارشنبه سوری در گروه سنی
 10تا  20سال قرار دارند و  59درصد آسیب دیدگان دانش آموزان
و دانشجویان بوده اند.
بنابراین آسیبهای ناشی از مواد محترقه و منفجره یا آتش افروزی
چهارشــنبه پایان ســال تهدیدی جدی برای سالمتی افراد به ویژه
کودکان و نوجوانان اســت و هرگونه بــی توجهی به نکات ایمنی
و ســهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان
های جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد.

اصالحیه

در جدول چاپ شده روز یکشنبه  26اسفند ماه با عنوان "ادارات
غیر رسانهای از نگاه مطبوعات" نوسازی مدارس و شهرداری منطقه
 2با سایر نشریات در گزارش عملکرد فجر  97همکاری داشتند.
همچنیــن روابط عمومی اداره کار و رفاه اجتماعی که در طول ســال
تعامل خوبی با رسانهها دارد درویژه نامه فجر نیز همکاری خوبی عالوه
بر همدان پیام با سایر نشریات داشت که بدین وسیله اصالح میشود.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

از دوشنبه آغاز شد

واریز سود سهام عدالت

6
سهشنبه
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واریز مرحله چهارم پرداخت ســود سهام عدالت گروه های
مختلف مشموالن از ديروز دوشنبه آغاز شد.
به گزارش خبرآنالین ،سازمان خصوصی سازی اعالم کرد :مرحله
چهارم پرداخت ســود سهام عدالت ســال مالی  ۹۶شرکتهای
سرمایه پذیر مربوط به گروههای مشــموالن شامل وراث جدید
تعیین تکلیف شــده ،مددجویان تغییر وضعیت یافته ،ایثارگران و

شماره 3440

اقتصـاد

خانوادههای ایثارگران ،دستاندرکاران امر واگذاری سهام عدالت،
خبرنگاران ،طالب ،بیماران خاص ،کارکنان ستادهای نماز جمعه،
خدام مساجد و اماکن متبرکه امامزادهها و حسینیهها ،زندانیان آزاد
شــده ،تاکســیرانان ،قالیبافان ،کارکنان مؤسسات خیریه و فعاالن
قرآنی از امروز آغاز شد.
در این مرحله در حالی  ۶میلیون  ۷۰۰هزار نفر از مشموالن سود
ســهام عدالت خود را در مجموع بــه ارزش  ۶۰۰میلیارد تومان
دریافت خواهند کرد که از  ۳۴بانک و مؤسســهای که مشموالن
شــماره شبای خود را در سامانه ســهام عدالت ثبت کرده اند ،از

امروز  ۳۱بانک به مرور اقدام به پرداخت سود میکنند.
تا کنون ســود سهام عدالت مربوط به مشموالن نهادهای حمایتی
شــامل کمیته امداد و سازمان بهزیستی ،روســتاییان و عشایر و
کارگران فصلی و ســاختمانی به طور کامل پرداخت شــده است
و تنها گروه باقی مانده از مشــموالن شــامل کارکنان و کارمندان
دســتگاههای اجرایی و بازنشســتگان صندوقهای بازنشستگی
کشوری ،تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز در اوایل سال آینده
و با دریافت ســود سهام عدالت از شرکتهای سرمایه پذیر ،این
سود نیز به حسابشان واریز میشود.

eghtesad@hamedanpayam.com

رئیس سازمان تعاون روستایی همدان:

میوه دولتی ارزان شد

نگاه

چگونه میتوان در بحران بازار،
فروش را متحول کرد؟

با توجه به بحران بازار ،تعداد کثیری از برندهای معتبر و سرشــناس
هنوز با اعتقاد بــه بازاریابی و فروش حضوری که راهکاری نســبت ًا
قدیمی است ،تنها راه ایجاد اعتماد در مشتریان خود را ارتباط چشمی
مستقیم و رودررو با آن ها می دانند.
حال آنکه با دانستن این واقعیت حاکم بر بازار ،نمی توان از این روش
قدیمی بازاریابی گذشــت .لذا در این مقاله با بررسی اجمالی به این
روش از بازاریابی و فروش می پردازیم:

ایجاد اعتماد

در ایــن روش گاهی باید فــروش را رها کرد و با برقراری ارتباط در
فواصل زمانی طوالنی مدت این ارزش باال را در مشــتری ایجاد کرد.
برای جلب اعتماد ابتدا باید این خصوصیت را درون افکارتان رشــد
دهید.
اعتماد به نفس با موفقیت های نســبی دو چندان می شود ،پس چرا
روزتان را با مشتری های همیشگی وافرادی که از خریدشان اطمینان
دارید شروع نمیکنید؟
برای شــروع ،لیست مشتریانتان را ترتیب دهید و اگر تازه کار هستید
حتما تهیه این لیست به فروش باالی شما در انتهای روز کمک باالیی
خواهد کرد .روش دیگر اعتماد سازی ،اتکا بر کاالها یا یک سرویس با
کیفیت می باشد ،پس اگر شما واقعا به آنچه می فروشید اعتماد دارید،
آن را با قدرت از نتیجه خریداین محصول مطلع کنید.

قیمت میــوه دولتی با  20درصد کاهش
مواجه شــد به طوری که پرتقال به  4هزار
تومان و سیب به  6هزار تومان رسید.
رئیس ســازمان تعاون روســتایی اســتان
همدان با بیان اینکه از روز دوشــنبه طبق
ارزیابــی بازار قیمت میــوه دولتی تعدیل
شــد ،بيان کرد :بر این اســاس پرتقال با
کاهــش  900تومانی به  4هــزار تومان و
ســیب هم با کاهش  900تومان به  6هزار
تومان رسید.
رضا عباسی به علت کاهش میوه شب عید
اشاره کرد و ادامه داد :با ارزیابی که از بازار
انجام شد ،قیمت مشــابه باری که در بازار
عرضه میشــود ،رصد شد و تصمیم بر این
شد  20درصد از قیمت میوه دولتی کاهش
یابد.

مطالعه داشته باشید

اگر در کاری متوســط هســتید ،یا خودتان را باال بکشــید و یا آن را
رها کنید!
با تعدد برند و محصوالت ،امروزه با جمعیتی از فروشندگان حضوری
و غیــر حضوری در مقابله هســتیم ،پس انتخاب مشــتری قطعا از
فروشــندگانی خواهد بود که برای هر ســوالی اطالعات رایگان در
اختیارشان قرار می دهند.
"مطالعه داشــته باشــد و اطالعات خود را گسترش دهید تا مشتریان
راضی داشته باشید"
* منصور کیارش -مشاور بازاریابی و فروش

مسکن

یک تقاضای مهم از دولت

دستورالعمل سازمان صنعت ،معدن ،تجارت
قیمت میوه مشخص میشود افزود :اگر بازار
قیمتها را تعدیل کند قیمت میوه دولتی نیز
 20درصد کاهش مییابد.
عباســی با بیان اینکه روز گذشته  17درصد
از سهمیه اســتان توزیع شــد افزود :اصل
برنامه توزیع میوه دولتــی تا عصر روز 29
اسفندماه اســت اما بعد از سال تحویل نیز
تعداد محدودی از غرفهها عرضه را خواهند
داشت.
وی با اشــاره به اینکه بیــش از  150مرکز
عرضه میوه شــب عید در استان کار عرضه
میوه شــب عیــد را دارند تصریــح کرد:
پیشبینی شده اســت که  20درصد از میوه
شب عید از سال تحویل تا پایان تعطیالت و
روزهای  15و  16فروردینماه توزیع شود.

صفهای طوالنی و بیاعتمادی به دولت

موقعیتسنجی

اصل مهم دیگر در بازاریابی حضوری ،موقعیتســنجی اســت .همه
تصمیم گیرندگان کسب و کارها ،مشغله کاری زیادی دارند ،پس زمان
صــرف کنید و عجله نکنید ،بگذاریــد راحتتر و در زمان بهتر برای
خرید محصول شما تصمیم بگیرند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان همدان
با اشــاره به اینکه سهشنبه نیز ممکن است
قیمت کاهــش یابد ،به فــارس گفت :اگر

قیمت میوه در بازار کاهش یابد ،میوه دولتی
نیز کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه در استانهای دیگر نیز طبق

یادداشت

اگرچه واحدهای صنفی ملزم به عرضه
گوشت مرغ با قیمت  12هزار و  800تومان
هســتند اما هنوز در برخی از فروشــگاهها
بــه ویژه در مرکز شــهر صفهای طوالنی
تشکیل شده است.
با توزیع گوشــت مرغ از هفته گذشته زیر
نظر دولت ،صفهــای طویل مردمی برای
دریافت آن تشکیل شده است صفی که بالغ
بر  100نفر از این طرف میدان امام(ره) به آن
طرف برای تهیه مرغ کیلویی  12هزار و800
تشکیل شــده و در آمد و شدهای مردم به
مرکز شهر خودنمایی میکند.
روزهای پایان ســال پر از مشغل ه است که
ایــن صفهای طوالنی و زمانبر شــلوغی
این روزها را چندبرابر کرده اســت .ناگفته
پیداست تعدادی هستند که به یکبار ایستادن
در صف بســنده نمیکنند و بارها دوست

دارنــد این تجربه را تکرار کنند تا هر نوبت
دو مرغ گرم تحویل بگیرند.
به گفته رئیس ســازمان صنعــت ،معدن و
تجارت استان همدان در حال حاضر به طور
میانگین روزانه  115تن مرغ عرضه میشود،
در شــرایط معمولی میزان مصرف مرغ در
اســتان  65تا  80تن اســت و در برهههای
خاص میزان مصرف در اســتان همدان به
 100تن در روز هم میرسد.
حمیدرضا متین با اشاره به اینکه توزیع مرغ
غیر دولتی حذف شــده ادامــه داد :در تمام
فروشــگاهها مرغ با قیمت  12هزار و 800
تومان عرضه میشود.
به گزارش فارس ،وی با بیان اینکه  53واحد
برای توزیع مرغ توسط اتحادیه مرغ ،ماهی و
تخم مرغفروش همدان مشخص شده است

تصریح کرد :بیشترین میزان توزیع گوشت
در میــدان امام(ره) ،ســبزه میــدان ،میدان
شریعتی ،خیابان مهدیه ،شهرک فرهنگیان و
شهرک مدنی در نظر گرفته شده است.
استاندار همدان نیز هفته گذشته به صورت
سرزده از بازار شب عید همدان بازدید کرد
اما هنوز صفها پابرجاست و مردم همدان
برای تهیه مایحتاج خود ناچار به ایستادن در
صفهای طوالنی و دور از شــئون انسانی
خواهند بود.
با توجــه بــه توضیحات رئیس ســازمان
صنعت ،معدن و تجــارت همدان مبنی بر
توزیع فراوان گوشت سفید و تعیین قیمت
یکسان در ســطح استان بین مردم دلیل این
صفهای طوالنی چیست؟
یا باید به اطالعرسانی ضعیف برای عرضه
مرغ به میزان کافی در بازار اشــاره کرد چرا

که مردم با توجه به تعطیالت نوروز و آمد و
شدها نگرانی از افزایش قیمت کاال و بسته
بــودن واحدهای صنفی را دارنــد یا اینکه
موضوع آن طور که رئیس صمت میگوید
نیست.
ضمــن اینکه افزایش بیــش از پیش قیمت
گوشــت قرمز و قاچاق دام ســبک باعث
افزایش تقاضای مردمی برای تهیه گوشــت
ســفید شــده و عم ً
ال دولت نتوانسته هنوز
نســخه نهایی و شفابخشــی برای حل این
مشکالت ارائه دهد؛ مسألهای که مورد انتقاد
مردم و کارشناســان نیز قرار گرفته اســت.
اگرچه برخی از مردم نیز رفتار صحیحی را
از خود در این شــرایط نشان نمیدهند اما
باالخــره دولت باید بتوانــد اعتماد مردم را
جلب کند ،این صفهــای طوالنی معنایی
جز بیاعتمادی به دولت ندارد.

بررسی بازار مسکن در ماه پایانی سال

سراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگان

برخالف تصور غالب که ســعی دارد عنوان کند قیمت مسکن در
ماه پایانی ســال جهش قابل مالحظهای داشته و بر این اساس مالکان
از  5تا  ۱۰درصد قیمتهای پیشــنهادی را افزایش دادند ،آمار و ارقام
حاکی از آن اســت که رشد قابل مالحظهای در معامالت قطعی اتفاق
نیفتاده است.
به گزارش ایســنا ،شــاخصهای متعددی از کاهش سرعت رشد
قیمت مســکن در نیمه دوم ســال  ۱۳۹۷حکایــت دارد .افزایش
میانگین ماهیانه قیمت مســکن در ماههــای مهر ،آبان ،آذر ،دی و
بهمن به ترتیب  ،2/5 ،4/1 ، 6/6 ، 6/4و  1/7درصد به ثبت رسیده
اســت .با این حال برخی خریــداران که به گفتــه رئیس اتحادیه
مشــاوران امالک همواره مسايل را به بازههای زمانی قبل و بعد از
اتفاقات تقســیمبندی میکنند تالش دارند در ماههای پایانی ســال
خرید خود را نهایی کنند .همین موضوع به رشــد قیمت اســمی،
پیشــنهادی و بعض ًا قطعی در آخرین ماههای ســال منجر میشود.
هدف پنهان گروهی از مالکان نیز کــه به خریداران میگویند بعد
از عید قیمتها عجیب و غریب باال میرود این اســت که از رونق
نسبی معامالت در ماههای پایانی استفاده کنند.
از ســوی دیگر طبــق اطالعات یک ســامانه ملکی که محاســبه
موســوم به «کیس شیلر» Hybrid index - case shiller and
 hedonic indexبر اســاس محدوده مکانی و زمانی ،متراژ ،سال
ســاخت و دیگر عوامل تعیینکننده را در نظر گرفته و تأثیر آنها را
در این شــاخص بررســی میکند ،هماکنون میانگین قیمت هر متر
مربع مسکن شــهر همدان  6میلیون و  200هزار تومان است؛ زیرا
در این بررســی ،قیمتهای غیرمتعارف که ممکن است بر اساس
اشــتباه خریدار ،معامالت صوری یا سایر عوامل شکل گرفته باشد
حذف میشود.
البتــه افزایش قیمت قطعی در آخرین ماه ســال چندان محســوس
نیســت .با اینکه بنا به گفت ه دفاتر مشاور امالک ،صاحب خانهها بعد
از بهمــن ماه پنج تا  ۱۰درصد قیمتهای پیشــنهادی را باال بردهاند،
رصد معامالت قطعی نشــان میدهد افزایش چشمگیری در قیمتها
اتفاق نیفتاده است.

خودرو

آغاز برنامه فروش فوری  ۳مدل خودرو

برنامه فروش فوری ســه مدل خودرو امروز در دســتور کار قرار
مــی گیرد .به گزارش خبرآنالین ،پژو  ۴۰۵بنزینی با ترمز ضد قفل و
ایموبالیزر و کیســه هوای راننده و سرنشین و یورو  ۴بهینه با قیمت
 ۶۲میلیون و  ۷۰۰هزار تومان در این طرح به فروش خواهد رسید.
در عین حال سمند  lxسال بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده
و سرنشین و رینگ فوالدی و یورو  ۴بهینه نیز در این قالب  ۶۶میلیون
و  ۵۲۸هزار تومان قیمت دارد.
پژو  ۲۰۶تیپ دو هاچ بک با ترمز ضد قفل و کیســه هوای راننده و
سرنشین و سنسور دنده عقب یورو  ۴بهینه نیز در این راستا به قیمت
 ۶۶میلیون و  ۸۲۵هزار تومان فروخته میشود.

بهای آب و برق از اردیبهشت  98هفت درصد
افزایش می یابد

در ايام نوروز صورت میگيرد

فعاليت  170واحد نانوایی در همدان
رئیس اتحادیه نانوایان همدان از فعاليت
 170واحد نانوایی در همدان در ايام نوروز
خبر داد.
ابــوذر گلمحمدی با بیان اینکه بر اســاس
برنامه هر ســاله در نوروز شیفت نانوایان،
مرخصیها و کشــیکها مشخص میشود
اظهار کــرد :نانوایان که به عنوان کشــیک
مشــخص نشــدند طبق روال معمول خود
فعالیت خواهند کرد.
وی با اشــاره به اینکه لیســت نانواییها به
سازمان صنعت ،معدن و تجارت ابالغ شده

است افزود :عمده نانوایان از ساعت  6صبح
تا غروب فعال هستند و از آنها خواستیم تا
ساعت  22نان پخت کنند.
رئیــس اتحادیه نانوایان همدان با بیان اینکه
نانواییهای واقــع در خیابانهای اصلی تا
ساعت  22نان خواهند داشت تصریح کرد:
نانواییهای مناطق باالی شهر نیز تا ساعت
 22نــان پخت میکنند اما واحدهای صنفی
نانوایی مســتقر در کوچههای فرعی لزومی
به این امر ندارند.
وی با بیان اینکه یکسوم نانواییهای شهر

آگهی فراخوان مجمع عمومی
خانه صنعت  ،معدن و تجارت استان همدان

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم خانه صنعت  ،معدن و تجارت دعوت به عمل می
آید در جلسه مجمع عمومی عادی در ساعت  16الی  18روزچهارشنبه مورخ 97/01/28
به نشانی خیابان مهدیه سرپرستی بانک ملی استان همدان حضور بهم رسانید .
دستورجلسه :
 -1گزارش مالی منتهی به سال 97
 -2استماع گزارش بازرس قانونی
 -3انتخاب بازرس ( اصلی و علی البدل ) قانونی برای سال 98

مفقودی

خانه صنعت  ،معدن و تجارت استان همدان

بيمهنامــه کوثر خودرو پراید جی تی ایکس به شــماره بيمهنامــه /1010/720689
1397و به شــماره پالک 543ب  98ایران 48به شــماره موتور  2765368و به شماره
شاسی S 1412287914841به نام محمدرضا عبدالوند به شماره شناسنامه  187مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

مفقودی

کارت پرســنلی مریم میرزایی فرزند ولی به شماره ملی  3360232232از سازمان
آموزش و پرورش منطقه اللجین به شماره پرسنلی  78484857مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

در ایام نوروز کشیک هســتند ادامه داد :از
 170واحــد نانوایی کشــیک  35واحد تا
ساعت  22و بقیه تا ساعت  20فعال هستند.
گلمحمدی به فارس گفــت :نانواییهایی
به عنوان کشــیک در نظر گرفته شده که در
نزدیکی مراکــز اقامتی به ویژه مدارس قرار
دارند.
وی با بیان اینکه هر ساله اکیپهای مشترک
بازرسی از ساعت  6صبح روز اول فروردین
تــا  14فروردیــن ماه فعال هســتند گفت:
نانواییها در یک یــا دو روز اول مرخصی

شــمارش معکوس برای پایان سال  ۱۳۹۷آغاز شده است و حاال
زخم های کهنه اقتصاد ایران همچنان بر بدن نحیف آن خودنمایی می
کند .اقتصاد ایران سالیانی طوالنی است از بحرانهایی جدی رنج می
برد .بحرانهایی که نه تنها برطرف نشــده است ،بلکه خود زمینهساز
بروز بحرانهایی دیگر نیز بوده اند.
حاال در آســتانه ســال جدید به نظر می رسد ضروری است تغییری
جدی در عرصه سیاســتگذاری در ایران رخ دهد .دولت ایران دولتی
فربه است که وظایف فراوانی را برای خود تعریف کرده است.
این مســئولیت باال ،بی تردید دولتها را از سیاستگذاری درست و
دقیق باز می دارد و همین امر سبب می شود مشکالت عمده خود را
نشان دهد .برخی درباره خروج دولت از اقتصاد صحبت می کنند اما
امروزه بســیاری به این نتیجه رسیده اند که دولت ها باید در جایگاه
درســت بایســتند ،نه اینکه از اقتصاد خارج شوند .وظایف دولت ها
ســرمایه گذاری در حوزه های عام است ،به عنوان مثال تالش برای
ســرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی ،بهداشــت و درمان و  ...در
حوزه وظایف دولتها تعریف میشود از سوی دیگر فعالیت اقتصادی
و بنــگاه داری و  ...باید در اختیار بخش خصوصی باشــد .این بدان
معناســت که دولت ایران نیز الزم اســت از صندلی کنونی خود بلند
شود و بر جایگاه درستی بنشیند تا نتایج کارهایش ثمربخش باشد.
دولت ها الزم است با سیاستگذاری دقیق ،فضا را برای فعالیت بخش
خصوصی آماده کنند اما آیا فضای کســب و کار در ایران بهبود یافته
است؟
نیازی به توضیح واضحات برای پاســخگویی به این بخش نیست .به
نظر می رســد برای  ۳۶۵روز پیش رو در سال  ۱۳۹۸ضروری نیست
که  ۳۶۵برنامه مطرح شود تا از میان این همه یکی نیز به نتیجه نرسد.
من به عنوان یک معلم قدیمی اقتصاد امیدوارم دولت امســال تنها
و تنها یک اولویت را شناســایی کرده و حل مشــکل در آن بخش
را در دســتور کار قرار دهد .به عبارت دیگر تنها یک بحران ایران
در ســال  ۱۳۹۸اگر حل شــود ،انبوهی بحران ریز و درشت با آن
حل خواهد شد.
الزم به طرح ایده های آرمانی نیســت .کافی است دولت بر صندلی
مناسب شان خود بنشیند ،صندلی متناسب با شان سیاستگذار ،در این
صورت تصویری دقیق از اقتصاد ایران پیش رویش قرار می گیرد که
شناسایی مشکالت را برایش تسهیل می نماید.
در این حالت تصمیماتی که برای بازگشــت ثبات ،کنترل تورم و ...
اتخاذ می کند دیگر مقطعی نخواهد بود و بیتردید همین مهم میتواند
زمینه رفع مشکالت را فراهم نماید.
* مهدی تقوی -استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

میگیرند چراکه باید حقوق کارگر بدهند و
اگر کار نکنند درآمدی هم نخواهند داشت.
رئیــس اتحادیــه نانوایان همــدان با بیان
اینکه آرد الزم برای نانواییها تأمین شده
اســت اظهار کرد :بــه نانواییهایی که در
ایام نوروز کشیک هســتند ،آرد تشویقی
تعلق میگیرد.
وی با اشاره به اینکه قیمت هر کیسه آرد با
توجــه به نوع آن بین  33هزار و  500تا 34
هزار و  500تومان است افزود :هر کیسه 40
کیلویی است و به نوع نان آن متفاوت است.

هیات وزیران مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت
سال  1398ساالنه به میزان هفت درصد افزایش یابد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت ،هیات دولت در جلسه
 19اســفند ماه به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور
تعرفههای آب و برق مشترکان پرمصرف را اصالح کرد.
همچنین با هدف مدیریت مصــرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور،
از ابتدای خرداد ماه ،ســاالنه  16درصد به خالص صورتحساب آب و
برق مصارف خانگی (بدون احتســاب آبونمان ،مالیات بر ارزش افزوده
و عوارض) مشترکین باالی الگوی مصرف افزوده میشود .فاضالب بها،
مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.
خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایینتر از الگوی مصرف
بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شــهریور ،در مقایســه با دوره
مشابه سال قبل ،مصرف خود را کاهش دهند ،مشمول تخفیف به میزان
مصرف کاهشیافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.

شرايط مناقصه عمومي واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري فامنين
شهرداري فامنين با استناد به مجوز  258مورخ  97/9/28شوراي اسالمي شهر در نظر دارد امور مربوط به خدمات شهري و خدمات نگهداری فضاي
سبز و امور مربوطه را به روش تأمين به مدت يكسال به شرح ذيل از طريق مناقطه عمومي به شركتهاي خدماتي واجد شرايط داراي صالحيت و
ايمني پيمانكاران از اداره كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.

خالصه شرايط:

 -1مبلغ تضمين شركت در مناقصه به صورت واريز نقد يا اوراق مشاركت بينامه تضمين شده بانكها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد يا ضمانتنامه بانكي
ميباشد.
 -2مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه  850/000/000ريال ميباشد كه در صورت واريز نقدي بايستي به حساب شماره  0105755046007بانك ملي شهرداري
فامنين واريز و رسيد ضمانتنامه در پاكت الف و به همراه ساير اسناد ارائه نمايند.
 -3مناقصه از طريق سامانه ستاد انجام خواهد شد و افراد بايستي نسبت به خريد اسناد از طريق سامانه اقدام نموده و پس از دانلود و مطالعه اسناد و تمامي صفحات مهر
و به امضاي مدير عامل رسيده و نسبت به بارگذاري اسناد از طريق سامانه اقدام نمايند.
 -4شــركت كنندگان ميبايســتي سوابق كاري و امكانات و تجهيزات و مشخصات شخصي را به منظور ارزيابي به همراه اسناد مناقصه و مهر و امضاء شده در پاكت (ب)
قرار داده و برگ پيشــنهاد قيمت نيز در پاكت (ج) و كليه اوراق در پاكت مناســب قرار داده و از طريق پســت سفارشي ارسال و يا به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد
دريافت نمايند.
 -5چنانچه برنده اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند تضمين شركت در مناقصه به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -6مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد از تاريخ  97/12/23لغايت  98/1/6و پيشنهاد قيمت تا روز چهارشنبه مورخ  98/1/21به پايان ميرسد و در روز شنبه
مورخه 98/1/24ساعت  8صبح جلسه كميسيون معامالت برگزار خواهد شد.
 -7براي كسب يا دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن  08136822020الي  3واحد خدمات شهري یا فضاي سبز شهرداري فامنين تماس حاصل فرمايند.
 -8شماره فراخوان در سامانه ستاد  2097050122000004و تاريخ انتشار روز چهارشنبه مورخه 1397/12/23
 -9شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -10ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 -11هزينه چاپ آگهيها به عهده برنده مناقصه ميباشد.

چاپ اول آگهی 97/12/22 :روزنامه جمهوری اسالمی

روابط عمومي شهرداري فامنين

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

تا به حال هواداران حریف
تشویقم نکرده بودند

«لیونل مسی» ستاره بارسلونا پس از هت تریک مقابل رئال بتیس
اظهار داشت :یادم نمی آید تاکنون توسط هواداران حریف تشویق
شده باشم ،خوش شانس بودم که هر سه ضربه به ُگل نشست.
«لیونل مسی» فوق ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا پس از به ثمر
رســاندن ســومین گل خود با ضربه چیپ در پیروزی  4بر یک
شب گذشته تیمش مقابل رئال بتیس ،از سوی هواداران میزبان در

ورزشگاه بنیتو ویامارین ایستاده تشویق شد
هت تریک ســتاره آرژانتینی در این دیدار چهارمین مورد آن در
فصل جاری و ســی و ســومین بار در اللیگا محسوب می شود
اما این ســومین باری بود که موجب همهمه در ورزشــگاه شد؛
همهمــه ای که نه تنها هــواداران آبی اناری هــا بلکه هواداران
بتیس را مجبور به تشــویق کرد.مسی سومین گل خود را تقریبا
از زاویــهای غیرممکن با ضربــه ای به اصطالح «چیپ» از روی
سر «پائو لوپز» عبور داد و حاضرین در ورزشگاه مبهوت از نبوغ
فرازمینی مینیاتوری بارســا برای نشان دادن عمق تحسین خود،

هیچ راهی به جز تشویق ایستاده پیدا نکردند.
در این بین ،مســی پس از بازی در مصاحبه با مووی استار اظهار
داشــت :به خاطر ندارم که برای به ثمر رساندن یک گل از سوی
هواداران حریف تشویق شوم.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا تاکنون چنین گلی به ثمر
رســانده بود یا خیر تاکید کرد :نمی دانم اما خوش شانس بودم
که هر  3ضربه ام وارد دروازه شــد و سه امتیاز بازی را به دست
آوردیم؛ می دانســتیم که این فرصــت را داریم تا اختالف امتیاز
خود را با اتلتیکو افزایش دهیم و آن را از دست ندادیم.
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فراز و فرود ورزش در سال 97

خبـر

 18سالن ورزشی همدان برای اسکان
مسافران نوروزی مهیا شد

 18ســالن سرپوشــیده ورزشی در سطح اســتان پذیرای اسکان
مسافران نوروزی به ویژه در شرایط نامساعد جوی است.
سرپرست توســعه منابع انســانی و مالی اداره کل ورزش و جوانان
همدان گفت :تمامی شــهرهای همدان دارای سالن سرپوشیده نوساز
با کیفیت بسیار مطلوب هســتند و در روزهای اخیر نسبت به تجهیز
آنها اقدام شده است.
کاوه صولتی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :هر یک از سالن های
ورزشی سطح استان قابلیت نصب  300چادر را دارد.
وی اضافه کرد :سالن های ورزشی به صورت شبانه روز برای اسکان
مسافران نوروزی فعال هستند و تیم های بازرسی اداره کل ورزش و
جوانان بر روند فعالیت مسئوالن این سالن ها نظارت دارند.
صولتی خاطرنشــان کرد :این ســالن ها از  29اسفندماه جاری تا 17
فروردین ماه سال آینده آماده پذیرایی از مسافران نوروزی هستند.
سرپرســت معاونت منابع انســانی و مالی اداره کل ورزش و جوانان
همدان افزود :تمامی سالن های ورزشی ستاد اسکان مسافران نوروزی
همدان دارای وســایل گرمایشی و ســرویس های بهداشتی مناسب
هستند .براساس اعالم دســتگاه ورزش استان ،سالن های سرپوشیده
مجموعه ورزشی فردوسی ،تختی و ابن سینا همدان به صورت شبانه
روز مســئولیت اسکان بخشی از مسافران نوروزی را دارد و عالوه بر
آن ،ســالن های ورزشی مجموعه کوثر ،امام خمینی (ره) و خضر نیز
برای اسکان مهمانان تعیین شده است.

حوزه ورزش استان ها در سال  97با افت
و خیزها ،رخدادهای شیرین و تلخ ،پیروزی
ها و ناکامی ها و اشک ها و لبخندها همراه
بود.
افتخار آفرینی و کســب نشــان از ســوی
ورزشکاران رشــته های مختلف در سطح
ملــی ،بین المللی و جهانــی را می توان از
نقاط قوت ورزش کشور عنوان کرد به ویژه
اینکه این افتخارها در بســیاری از موارد با
وجود کمبودها و مشــکالت به دست آمد،
موفقیت هایی که عالوه بر نشــاندن لبخند
رضایت بر لب مردم ،به مذاق ورزشــکاران
و مسئوالن استانی نیز خوش آمد و نام شهر
و استان آنان را در داخل کشور و در نهایت
ایران را در عرصه بین المللی پر آوازه کرد.
سال  97درخشش ورزشــکاران ایرانی در
میدان های خارجی در حالی رقم خورد که
بسیاری از آنان در اوج مشکالت گوناگون
از جمله نبود حامی مالی و اسپانسر و ضعف
امکانات نرم افزاری و سخت افزاری حوزه
ورزش پرچم ســه رنگ جمهوری اسالمی
ایران را به اهتزار درآوردند.
حوزه ورزش بانوان استان ها نیز سال  97از
قافله موفقیت عقب نماند و شاهد انتصاب
ها ،افتخار آفرینی ها و کســب نشان های
رنگین رقابت های بین المللی و جهانی بود.
ش همگانــی نیز به دلیل اینکه زیربنای
ورز 
ورزش قهرمانی است در سال  97هم مورد
توجه قــرار گرفت و مســئوالن عالی رتبه
کشــور پیرو فرمایشات و تاکید رهبر معظم
انقالب بر توجه بیشــتر به این حوزه برنامه
هــای ورزش همگانی را در اســتان های
کشور گسترش دادند که افزون بر برگزاری

فوتبالیست های ساحلی باز یزدی در دومین
دوره مســابقات فوتبال ساحلی جام باشگاه
های اوراســیا (اروپا و آسیا) از رخدادهای
مهم سال  97حوزه ورزش استان ها بود.
ورزش همدان نیز امســال مسیر موفقیت را
به ویژه در میادین بین المللی ســپری کرد
و درخشــش در بازی های آسیایی 2018
جاکارتا اندونزی گل سرسبد افتخارآفرینی
قهرمانان این استان بود.
ورزشــکاران همدانی توانســتند در بازی
های آسیایی اندونزی صاحب هشت نشان
رنگارنگ شوند و در پاراآسیایی نیز با کسب
چهار مدال افتخارآفرینی کنند.
برگزاری مســابقات کشتی فرنگی قهرمانی
باشــگاه های جهان با حضــور تیم هایی
خارجی در اردبیل ،برپایی رقابت های بین
المللی کشــتی فرنگی جام تختی با حضور
 109کشتی گیر از هشت کشور و تیم های
ملی بزرگساالن و جوانان ایران در اندیمشک
خوزستان ،میزبانی کرمانشاه از کشتی گیران
 10کشور در مســابقات بین المللی کشتی
جام جهان پهلوان تختی و قهرمانی تیم ایران
را مــی توان از دیگر رخدادهای ورزشــی
استان ها در سال  97عنوان کرد.
برپایی تورنمنت بیــن المللی بوکس «جام
مکران» با حضور هشــت کشور ،برگزاری
سومین دوره رقابت های بین المللی ووشو
جام صلح و دوســتی با حضــور پنج تیم
خارجی ،برپایی چهارمین جشنواره جهانی
سنگنوردی بیســتون با حضور  100صخره
نورد داخلــی و  20صخره نورد خارجی از
جمله دیگر رویدادهای ورزشــی استان ها
بود.

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

آگهی تغییرات شرکت صندق قرض الحسنه میالد نور چایان موسسه غیر تجاری به
شماره ثبت  13و شناسه ملی  10820004336به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1397/12/02و برابر نامه شماره  1986مورخ  1397/12/20سازمان اقتصاد
اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :دفتر مرکزی شرکت به نشانی ذیل تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید :استان همدان  -شهرستان رزن  -بخش
سردرود  -دهستان سردرود سفلی  -روســتای چایان  -محله وسط  -خیابان اکبر
یوسفی  -خیابان مســجد جامع  -پالک  - 0طبقه همکف -کدپستی 6567118469
()418583
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن

آگهی تغییرات شــرکت آریا نقش الوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  10042و شناســه ملی  10820098117به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/11/28تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :نشــانی شرکت از آدرس قبلی
درهمدان به آدرس  :اســتان همدان  ،شهرســتان همدان  ،بخش مرکزی  ،شهر
همدان ،میدان رســالت  ،کوچه جاوید  ،کوچه کوثــر ، 3پالک  ، 28طبقه اول ،
کدپستی  6515799163انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.
()418584

آگهی تغییرات شــرکت زنبورداران اسدآباد شــرکت تعاونی به شماره ثبت  26و
شناســه ملی  10861090780به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1397/10/26وتاییدیه شــماره  14/342/539مورخ  1397/11/29اداره
تعاون روستایی شهرستان اسدآباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :امیر فرجی باکدملی
 4010214988به سمت بازرس اصلی وقاسمعلی حیدری باکدملی  4010112107به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند 2- .عملیات ترازنامه ،
گزارش حسابرســی و حساب ســود و زیان ســال  1396مورد تصویب قرارگرفت.
()418406

آگهی تغییرات شرکت پترو انرژی پاالیش نفت اعتماد شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  7875و شناسه ملی  10820076306به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/08/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :به موضوع
شــرکت خرید و فروش ،صادرات و واردات انواع مشتقات نفتی ( در صورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم ) اضافه گردید وماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد
)418409( .

آگهی تغییرات شــرکت مصرف کارگران شیر پاستوریزه همدان شرکت تعاونی به
شماره ثبت  1418و شناسه ملی  10861108379به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1397/03/28تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :محل شرکت در واحد
ثبتی همدان به آدرس استان همدان  ،شهرستان همدان  ،بخش مرکزی  ،شهر همدان،
جاده تهران  ،کوچه (گمرک)  ،بلوار ســردار شهید حسین همدانی  ،پالک  ، 10طبقه
همکف کدپستی  6513939518تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق
اصالح گردید)418577( .

آگهی تغییرات شرکت پرواربندی آریا دام غرب شرکت تعاونی به شماره ثبت  216و
شناسه ملی  10820012698به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1397/11/16وتاییدیه شماره  26/4655مورخ  1397/11/21اداره تعاون کارورفاه
اجتماعی شهرســتان کبودرآهنگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره به
قرار ذیل برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند :خانمها شیما گنجدوست باکدملی
 4032183295و مولوده حریریان با کدملی  3873761688و آقای محمد گنجدوست
باکدملی )418582( . 4020233845

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

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شــرکتهای تعاونی روستایی شهرستان
رزن شرکت تعاونی به شماره ثبت  7و شناسه ملی  10860460066به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/08/29و برابر
نامه شماره  17/100/148مورخ  1397/09/26اداره تعاون روستایی شهرستان
رزن تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی
به قرار ذیل انتخاب گردیدند :تعاونی روســتایی کرفس با شماره ثبت  32و
شناسه ملی  10861099997به سمت بازرس اصلی به نمایندگی خیراله رهبری
باکدملی  3990725068و تعاونی روستایی رسالت با شماره ثبت  12و شناسه
ملی  10861093540به ســمت بازرس علی البدل به نمایندگی آقای مهدی
احمدی باکدملی  - 2 3991264862ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی
 1396مورد تصویب قرار گرفت)418405( .

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

آگهی تغییرات شــرکت تار آب اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت

 5425و شناســه ملی  10860474385به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/07/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :خانمها

افسانه ســلطانی به شــماره ملی  ، 3873452464الهه سلطانی به شماره ملی

 ، 3873570920پروانه ســلطانی به شــماره ملی  3871114073و آقای بهزاد

سلطانی به شــماره ملی  3871365300بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای

مدت  2ســال انتخاب شــدند  - 2 .آقایان مجتبی صریحی نشاط به شماره ملی
 4011175072و مهدی یادگاری به شــماره ملی  4011453013به ترتیب بعنوان

بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند - 3 .
بازرسین  ،گزارش سال مالی گذشته را ارائه داده و تراز مالی سود و زیان شرکت
در سال مالی گذشته مورد تصویب قرار گرفت )418579( .

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

C M

همایش هــای ورزش همگانــی نمونه آن
ابالغ  14طرح از مجموع  90ســند توسعه
ورزش همگانی به استان ها از سوی رئیس
فدراســیون ورزش های همگانی در اسفند
ماه بود.
برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی ورزشی
در هفتــه تربیــت بدنی ،رقابــت های بین
المللــی دهه فجــر ،برپایــی همایش ها،
راه اندازی طــرح ها ،اعــزام کاروان های
ورزشــی به رقابت های داخلی و خارجی،
برگزاری المپیادهای فرهنگی  -ورزشــی و
اســتعدادهای برتر در رشته های مختلف و
برگزاری مسابقات لیگ برتر و جام حذفی
فوتبال ،بسکتبال ،هندبال ،والیبال و ...تجلیل
از مــدال آوران از جمله رخدادهای حوزه
ورزش استان ها در سال  97بود.

در ســال  97همانند ســال های گذشــته
مسئوالن ورزشــی نیز بیکار ننشستند و با
سفر و حضور در شهرها و استان های کشور
ضمــن بازدید و بهره برداری از طرح ها در
جریان مشکالت و کمبودها قرار گرفتند و
تا حد توان به رفع موانع توسعه ای و چالش
های این بخش کمک کردند.
کسب مدال طالی مسابقات کبدی مردان و
زنان به همت ورزشکاران گلستانی تیم ملی
در بازی های آسیایی اندونزی ،تصاحب 12
نشان رنگارنگ با تالش ورزشکاران لرستانی
در رقابت های پاراآســیایی و درخشــش
کشتی گیران این استان در مسابقات جهانی
ناشنوایان روسیه ،کسب  6مدال رقابت های
دو و میدانــی جهانی کارگــران به میزبانی
فرانسه توسط ورزشکاران فارس ،قهرمانی

خبـر

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

آگهی تغییرات شــرکت پترو انرژی پاالیش نفت اعتماد شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  7875و شناسه ملی  10820076306به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/27تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  - 1 :اعضای هیات مدیره به سمت ذیل تعیین گردیدند
 :آقای رضا اعتمادی کیا به شــماره ملی  3873522187به ســمت
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره آقای ناصر اعتمادی کیا به شــماره
ملی 3874327711به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه عزیزی به
شماره ملی  3874052559به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - 2کلیه
اســناد و اوراق بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل آقای (رضا اعتمادی کیا )
به تنهایی و با مهر شرکت می باشد)418408( .

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

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

آگهی تغییرات شرکت تار آب اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  5425و شناسه ملی  10860474385به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/07/14تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :اعضای هیات
مدیره به ســمت ذیل تعیین گردیدند :خانم افســانه سلطانی به شماره
ملی  3873452464به ســمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل خانم
الهه سلطانی به شــماره ملی  3873570920به سمت نایب رئیس هیات
مدیره آقای بهزاد ســلطانی به شماره ملی  3871365300به سمت عضو
اصلی هیات مدیره خانم پروانه سلطانی به شماره ملی  3871114073به
سمت عضو اصلی هیات مدیره  - 2حق امضاء مجاز در کلیه موارد اعم از
چک  ،سفته  ،برات و اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و دیگر عقود برعهده
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره خانم افسانه سلطانی ( به تنهایی ) که با
مهر شرکت معتبر می باشد)418578( .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
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آگهی تغییرات شرکت درخشان نهال سیمرغ شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  11838و شناسه ملی  14004767310به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 1- :ســمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید :آقای محمد
دارائی به شماره ملی  3962420592به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت
مدیره خانم معصومه دارائی به شــماره ملی  3962600965به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره  2-کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء
آقای محمد دارائی(مدیرعامل ورئیس هیات مدیره) "به تنهایی" همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد)418580( .

آگهی تغییرات شرکت معدنی رستاک سنگ فالت آسیا شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  666و شناسه ملی  14005961346به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/13تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای
مســعود باریکانی به کد ملی  4899660804به نمایندگی از شرکت پدیده های
معدنی فالت آسیا به شناســه ملی  10103430926با دریافت مبلغ 3825000000
ریال از صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان  3675000000ریال
کاهش داد .آقای صادق صادقیان به شــماره ملی  4410889907با دریافت مبلغ
 3825000000ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 3675000000
ریال کاهش داد .سرمایه شرکت از مبلغ  15000000000ریال به  7350000000ریال
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید ،در نتیجه لیست شرکاء
پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد :آقای مسعود باریکانی به نمایندگی
از شــرکت پدیده های معدنی فالت آسیا به مبلغ  3675000000ریال آقای صادق
صادقیان مبلغ  3675000000ریال )418588( .

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

حقوق حسینی در ترابوزان سه ماه
به تعویق افتاده است

براســاس گزارش یک روزنامه ترکیه ای« ،مجید حسینی» مدافع
پیشــین تیم اســتقالل ایران که اوایل فصل جاری تهران را به مقصد
ترکیه و باشــگاه ترابوزان اسپور ترک کرد از سه ماه قبل هیچ حقوقی
دریافت نکرده است.
به گزارش ایرنا ،روزنامه «دمغا» ترکیه روز دوشنبه نوشت :حسینی از
آغاز فصل جاری با ارائه عملکردی خوب و چشــمگیر نه تنها جای
خود را در ترکیب اصلی تیم ترابوزان تثبیت کرده ،بلکه توجه تعدادی
از باشگاه های اروپایی را نیز به خود جلب کرده است.
با این وجود و به رغم پرداخت تمامی مبلغ بدهی توســط باشــگاه
ترکیهای به استقالل اما گزارش ها حاکی از آن است که حسینی برای
مدت سه ماه حقوقی از باشگاه دریافت نکرده است.
باشگاه ترابوزان در قرارداد اولیه دستمزد سالیانه حسینی را  550هزار
یورو اعالم کرده بود که با توجه به شرایط جدید و معوق شدن حقوق
ســه ماهه وی ،ظاهرا باید منتظر اتفاقی تازه در مسیر زندگی فوتبالی
وی باشیم.

ادامه روند ناامیدکننده صالح در لیورپول
روند ناامیدکننده محمد صالح در بازیهای اخیر خود با لیورپول
همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،هر چند لیورپول توانست با نتیجه  ۲بر یک فوالم را
شکســت دهد و موقت ًا به صدر جدول برسد ولی همچنان پای محمد
صالح به گل باز نشده است.
محمد صالح  ۷بازی است که نتوانسته برای لیورپول گلزنی کند و این
باعث شــده است تا جایگاهش را در صدر جدول لیگ برتر از دست
بدهد .صالح در بــازی برابر فوالم تالش زیادی کرد تا بتواند گلزنی
کند و نمایش انفرادی هم داشــت و بارها بدون اینکه هم تیمیهایش
را ببیند ،اقدام به زدن شوت کرد که باز هم در گل زدن ناموفق بود.
این در حالی اســت که سادیو مانه توانسته به خوبی وظیفه صالح در
گلزنــی را انجام دهد و گلهای خوبی در بازیهای اخیر برای تیمش
به ثمر رسانده است.
لیورپول باید ســپس از تعطیالت باشگاهی ،در خانه به دیدار تاتنهام
برود و در ادامه دیدار دشواری برابر ساوتهمپتون خواهد داشت.
تاسیس شــرکت با مســئولیت محدود عمران
آریامنش سهیل درتاریخ  1397/12/26به شماره ثبت
 988به شناسه ملی  14008231874ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه کلیه
خدمات ساخت پروژ های عمرانی و سازه ساختمانی
 ،فوالدی و بتنی  ،نوســازی  ،تعمیــرات  ،و تغییرات
داخلی  ،فضالب های شهری  ،اجرای راه سازی  ،سد
سازی  ،فضای ســبز  ،جدول کشی و اسفالت خیابان
ها و معابر  ،باز ســازی و مرمت فضا ها و ساختمانهای
میراث فرهنگی  ،طراحی و ســاخت ساختمان و باغ
 ،ویــا اجرای کلیه پروژه های ســاختمانی دولتی و
نظامی اعم از بیمارســتان ها و درمانگاه ها  ،مدارس
 ،شهرداری ها و بخشــداریها و روستایی نصب و راه
اندازی ســوله کارخانه ها  ،کارگاه ها و تاسیسات آب
رسانی و گاز رســانی و برق رسانی اعم از فشار قوی
و خانگی و تاسیســات تلفن و فیبر نوری و بازرگانی
و واردات و صــادرات و تامین کلیه تجهیزات و لوازم
تاسیساتی برق  ،آب و گاز و تلفن و تجهیزات  ،مصالح
و لوازم ساختمانی و تاسیساتی کلیه خدمات مرتبط با
موضوع فعالیت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان همدان  ،شهرستان
تویسرکان  ،بخش مرکزی  ،شهر تویسرکان ،شهرک
فرهنگیان  ،خیابان ســردار شهیدحاج مهدی ملکی
 ،کوچه شــهیدمهدی ملکی  ،پالک  ، 0طبقه همکف
کدپستی  6581675633سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی میزان سهم
الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد اسماعیل بهنام
فر به شــماره ملی  3979475751دارنده 9900000
ریال سهم الشرکه خانم آزاده آقابابائی به شماره ملی
 3979857565دارنده  100000ریال ســهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره آقای محمد اسماعیل بهنام فر به
شــماره ملی 3979475751و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل
به مدت نامحدود خانم آزاده آقابابائی به شماره ملی
3979857565و به ســمت رئیس هیئت مدیره به
مــدت نامحدود دارندگان حق امضــا  :کلیه اوراق و
اســناد رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت
ازقبیل:چک،ســفته،بروات و قراردادها و نامه های
عــادی و اداری به امضاء منفــرد مدیر عامل محمد
اســماعیل بهنام فر همراه با مهر شرکت معتبر می با
شــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه
کثیر االنتشــار همدان پیام جهــت درج آگهی های
شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور
به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.
()418554
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روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com
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اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:
اسدآباد

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه

پایگاه اینترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه10006066 ......................................................................

■ اوقات شرعي

■ حدیث:
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پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان
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قلب پیشواى ح ّواس پنج گانه مى باشد ،و ح ّواس پیشواى تمامى اعضاء و جوارح است.

■ دوبيتي:

		
غمعشقتزگنجرایگانبه

		
کفیازخاککویتدرحقیقت

وصال تو ز عمر جاودان به

خدا دونه که از ملک جهان به

شماره 3440

باباطاهر

فناوري

کنترل سرطان پروستات با مصرف قهوه!
پژوهشــگران اروپایی در بررسی روی موشــها ،به تاثیر مثبت
قهوه در کنترل ســرطان پروســتات پی بردند .به گزارش ایســنا ،
پژوهش جدیدی که در "انجمــن اورولوژی اروپا"( )EAUانجام
شده ،نشان میدهد که شاید ترکیبات موجود در قهوه بتوانند رشد
سرطان پروستات را مهار کنند .اگرچه این پژوهش در حال حاضر
روی حیوانات انجام شــده اما شــاید بتواند توضیح دهد که چرا
کسانی که بیشــتر قهوه مینوشند ،بیشتر به سرطان پروستات مبتال
میشوند .پژوهشهای بسیاری که در سالهای اخیر انجام شدهاند،
نشان میدهند مصرف قهوه در حد معمول ،مشکلی ایجاد نمیکند
و حتی میتواند مفید باشد اما این نتایج ،بیشتر در حد گزارشهای
فردی هســتند و نحوه تاثیرگزاری قهوه ،به دقت مشخص نیست.

ستاره و مربعها به قمارخانههای آنالین
تبدیل شدهاند

تولید  ۵۰ماده اولیه دارویی تا پایان ۹۸

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،رسیدگی به مشکل پوشش
شــبکههای ارتباطی ،ســتاره و مربعها که تبدیل به قمارخانههای
آنالین شــدهاند و ســاماندهی به پیامکهای مزاحــم را از جمله
مطالبات مردم دانســت که باید در سال جدید نسبت به آنها توجه
جدی شود.
به گــزارش ایرنا ،محمدجــواد آذری جهرمی با تأکیــد بر اینکه
شــاخصهای اختصاصــی کــه همــان مأموریتهــای محوله و
شاخصهای عمومی ،رضایت مردم است ،گفت :رضایت مردم از
عملکردمان ،اهمیت ویژهای دارد و الزمه آن توجه به این مســئله
اســت که مردم چه خواسته ،انتظار و دیدگاهی نسبت به ما دارند.

دبیر ســتاد توســعه زیســتفناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری گفت :پیش بینی میکنیم تا پایان سال آینده۵۰ ،
ماده اولیه دارویی در کشــور توسط محققان تولید شود .به گزارش
ایسنا ،مصطفی قانعی درباره تولید داروهای جدید در کشور ،اظهار
کرد :تا پایان ســال  ۹۸در کشور  ۸واکسن انسانی ۱۷ ،واکسن دام
و طیور ۵۰ ،ماده اولیه دارویی و  ۱۴داروی بیولوژیک در کشــور
تولید خواهد شــد .وی افزود :با تولید ایــن اقالم دارویی ،حدود
 ۳۷۵میلیــون دالر صرفهجویی ارزی در کشــور صورت میگیرد
و برای  ۸۳۰نفر نیز اشــتغال ایجاد خواهد شــد .قانعی با اشاره به
فعالیت شــتابدهندههای زیستی در کشــور ،بیان کرد :در طی ۲
سال اخیر  ۱۲شتابدهنده در حوزه زیست فناوری فعالیت میکنند.

بهینهسازی وسایل خانه برای افراد معلول
با چاپ ۳بعدی

شــرکت  IKEAکه تولیدکننده مبلمان و وســایل خانه است با
کمک فناوری چاپ سه بعدی به یاری افراد دارای ناتوانی جسمی
و حرکتی آمده اســت تا با بهینهسازی وســایل ،استفاده از آنها را
برای این افراد تسهیل کند.
به گزارش ایسنا ،خرید مبلمان برای کسانی که با ناتوانی جسمانی
زندگی میکنند دشوار است .زیرا به سختی میتوانند از بسیاری از
وسایل مورد استفاده افراد سالم استفاده کنند.
شــرکت  IKEAبه یک راه حل تکنولوژیک فکر کرده اســت؛
قطعات چاپ ســه بعدی که اســتفاده از وسایل خانه را آسانتر
میکند.

امنترین شیو ه سفر کدام است؟
بیشتر مردم معتقدند برای ســفر قطار امنیت بیشتری نسبت به
سایر وسایل نقلیه دارد.
به گزارش ایســنا ،نتایج نظرســنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان
ایران (ایســپا) نشان میدهد  ۶۲.۱درصد مردم اعالم کردهاند قطار
در میان وسایل حملونقل دارای امنیت زیاد است.
همچنین  ۵۶درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی وسیله نقلیه
شخصی را دارای امنیت زیاد میدانند.
 ۵۳.۵درصد شــرکتکنندگان اتوبوس را وســیلهای مطمئن برای
حملونقــل میداننــد و  ۳۰.۷درصد مردم هــم هواپیما را دارای
امنیت زیاد توصیف کردهاند.
این نظرسنجی ملی در اسفندماه انجام گرفته است.

گزارش
گردشگري

مدیرکل میراث قرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری همدان :
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شکوه معماری تاریخی در دل حمام؛

پذیرایی از مسافران
در حمامهای تاریخی همدان

ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از سال
 92به منظور توسعه گردشــگری داخلی و ایجاد
هماهنگــی و انســجام در ارائه خدمات مناســب
برای رفاه الزم مســافران و گردشگران و همچنين
مدیریــت یکپارچه ،سیاســتگذاری ،برنامه ریزی،
ســازماندهی و نظــارت بر انجام فعالیتهای ســفر
تشکیل شده است.
این ســتاد به صورت دائمی در طول ســال و در
تمامی اســتانها و شهرســتانها و مناطق آزاد کشور
با شــرح وظایف مشخص و ســاختار تشکیالتی
منســجم ،مســاعی خویش را در امرســاماندهی،
توســعه و ارتقای خدمات ســفر و گردشگری به
کار گرفته و امید اســت با عنایات خداوند بزرگ
و توجهــات ولیعصر(ع) ،و با همکاری و همراهی
تمامــی متولیان امر ،در مســیر رفاه حال هموطنان
عزیز،گامهای اساسی برداشته شود.
درهمین راســتا دبیرخانه ســتاد مرکزی هماهنگی
خدمات ســفر با همکاری و حمایت دستگاههای
عضو ســتاد مرکزی درمقاطــع و فواصل مختلف
نسبت به تهیه طرح های مناسبتی برای اجرا توسط
ستاد های استانی و شهرستانی اقدام نموده که تهیه
و تدوين طرح نوروز و تابســتان 93و  94و  95و
 96طرح های مناســبتی تعطیالت ملی و مذهبی
مانند عید فطر ،دهه فجــر ،محرم و غیره در طول
ســالهای 93و 94و  95و  96از جملــه طرح های
ابالغی از سوی ســتاد مرکزی و اجرا شده توسط
ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها می باشد.

یازده کمیته و یک ستاد

مدیــر کل میــراث فرهنگــی ؛ صنایع دســتی و
گردشگری استان همدان در زمینه فعالیت ستاد سفر
استان همدان گفت  :این ستاد امسال نیز با استقرار
در یادمــان عین القضات در شــهر همدان فعالیت
خــود را آغــاز خواهد کرد و میزبان گردشــگران
نــوروزی خواهد بــود  .علی مالمیــر گفت  :در
شهرســتانها نیز براساس مصوبات جلسات تشکیل
شــده و شرح وظایف مشــخص ارائه خدمات به
گردشگران انجام میشود
وی در زمینه دستگاههای عضو ستاد مرکزی و ستاد
های اجرایی خدمات ســفر استان همدان؛ گفت :
در این ستاد کمیته هایی با شرح خدمات مشخص
نیز فعال خواهند بود
 -1كمیته خدمات حمل و نقل و ترافیکvv

 -2كمیته خدمات امداد و نجات
 -3كمیته خدمات انتظامی ،امنیتی و ترافیک شهری
 -4كمیته هماهنگی امور شهرداریها و دهیاریها
 -5كمیته برنامه ریزی و آمار
 -6كمیته خدمات اسکان و رفاه
 -7كمیته نظارت و تنظیم بازار
 -8كمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
 -9كمیته خدمات بهداشــتی ،ســامت و محیط
زیست
 -10كمیته اطالع رســانی  ،تبلیغات ،امور فرهنگی
و فضای مجازی
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ؛ صنایع دســتی و
گردشــگری همدان گفت :از همــکاری صمیمانه
اعضای ســتاد ،دستگاه ها و ســازمان ها در طول
چند ماه گذشــته برای آمادگی میزبانی از مسافران
قدردانی می کنم.
وی تصریح کرد :در طول جلسات گذشته هماهنگی
های الزم و اقداماتی که الزم است دستگاه ها انجام
دهند صــورت گرفته ،همچنین هماهنگی هایی که
دبیرخانه ســتاد اســتان باید انجام می داد صورت
گرفته ،کمیته های تخصصی بــا مدیران بخش ها
نشست های مورد نظر را داشته اند.

مدیرکل میراث فرهنگی همدان افزود :در ســطح
ستاد استانی و بخش خصوصی آمادگی الزم برای
میزبانی مســافران وجود دارد ،اعضای این ستاد در
همدان در ایام تعطیل هــم آماده ارائه خدمات به
مسافران و هموطنان خواهند بود.
مالمیر اضافه کرد :هر حــوزه ای در ارائه خدمات
باکیفیت و نحوه ارائــه خدمات تمام اراده خود را
به کار خواهد بســت ،با توجه بــه اینکه نوروز با
دو عید مذهبی همزمان شده است براساس دستور
رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهور تالش می
کنیم نشاط و شــادمانی را در جامعه تزریق کنیم.
وی اظهار کرد :رویکرد ما به این ســمت است که
مسافران پس از تعطیالت نوروزی با نشاط و قوت
به زندگی و کار خود بازگردند.
مالمیر افزود :با توجه به اینکه  60درصد تصادفات
در  30کیلومتری شهرها اتفاق می افتد برنامه ریزی
برای برپایی کمپ ها در  30کیلومتری شــهرهای
استان انجام شــود ،چرا که بر این باوریم که مسیر
ســفر هم بخشی از سفر است و باید مواردی برای
جذاب شدن مسیرها در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد  :خانواده گردشــگری اعالم کردند
هیچ افزایش قیمتی نخواهند داشــت ،در جلسات

ط
رح
روز

حمام قلعه» و «حمام حاجی» در پس کوچههای تنگ و باریک بخشی
از شهر همدان و در میان خانههای مسکونی محله های قدیمی شهر خود را
برای میزبانی از مسافران نوروزی آماده کرده و منتظر گردشگرانند.
طبق آنچه مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان عنوان کرده در سال ۹۸
برپایی آئینهای نوروزی با محوریت داشتههای فرهنگی ،بومی و محلی
در  ۳۰بنای تاریخی کشــور مد نظر قرار گرفته که از میان این  ۳۰اثر ۲
اثر مربوط به استان همدان است و «حمام قلعه» و «حمام حاجی» همدان
این دو اثر منتخب هســتند .در نگاه به داشتههای تاریخی همدان آنچه
بیش از پیش مشهود است اینکه جای جای همدان مملو از دیدنیهایی
است که در سفر به این استان نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
در میــان بیش از یک هزار و  ۸۰۰اثر تاریخی و طبیعی اســتان همدان
در این گزارش به بیان ویژگیهای تاریخی دو بنای منتخب میپردازیم
تا مســافران در ورود به همدان بازدید از ایــن بناها را در برنامه خود
قرار دهند.
«حمام قلعه» با بنایی کوچک در پس کوچههای تنگ و باریک بخشــی
از شهر همدان در میان خانههای مسکونی محله قدیمی قاشق تراشان،
گذشته و معماری ایران را در خود نهفته دارد.
بســیاری که هر روز از این کوچهها گذر میکنند شاید نمیدانند که در
پشــت دیوار آجری این بنا ،چه شــکوه و تاریخی مستور مانده است،
بنایی جمع و جور و زیبا با معماری چشــم نواز که هر فرهنگ دوستی
محو تماشای آن میشود؛ اثر تاریخی و یادگار به جا مانده از سالهایی
بســیار دور که هم اکنون به مکانی زیبا برای اســتقبال از مســافران و
گردشگران شهر همدان تبدیل شده است.
حمام قلعه همدان از آثار دوره قاجاریه اســت کــه فضای درونی آن
معماری اســامی را به نمایش گذاشــته به طوری که در ابتدای ورود،
ناخودآگاه یک مسیر منطقی طی میشود.
گذری بر تاریخ ســاخت این بنا بیانگر آنست که در ساخت آن توجه
ویژه ای به تمام زوایا شده است به نحوی که بعد از سر در حمام ،یک
راهرو افراد را به فضای ســربینه میبرد که از نظر دما خیلی نزدیک به
فضــای بیرون بوده و بعد از آن یــک راهرو قرار دارد که هوایش کمی
گرمتر از سربینه بوده و در آخر نیز گرمخانهای وجود دارد.
این حمام نیز مانند ســایر حمامهای قدیمی که اکثرا ً پایینتر از ســطح
زمین ســاخته میشدند در عمق یک متری ساخته شده است تا گرما و
حرارت حمام به راحتی از راه دیوارها منتقل نشــود و دسترسی به آب
قنات که در سطحی پایینتر از سطح زمین است راحتتر باشد.
حمام قلعه همدان در گذشتههای دور از پیش از اذان تا غروب که امکان
استفاده از روشنایی خورشید وجود داشته ،باز بوده است و مردم برای
استحمام وارد این مکان میشــدند.این حمام قدیمی و تاریخی که به
موزه مردم شناسی و سفره خانهای سنتی تبدیل شده است ،نوروز سال
 ۹۸پذیرای مسافران نوروزی خواهد بود.
حمام قلعه همدان در سال  ۷۸به مبلغ  ۲۷میلیون تومان خریداری شد
به گفته مسئوالن حمام قلعه همدان در سال  ۷۸به مبلغ  ۲۷میلیون تومان
خریداری شــد و با تخصیص  ۲۰۰میلیون تومان اعتبار به محلی برای
جذب گردشگر تبدیل شده است.
این حمام دارای سردر آجری و یک هشتی ورودی است که پالن سرد
و گرم آن مربع شکل است و چهار ستون سنگی دارد و سقف این بنا با
طاقهای کلمبو و فضای داخلی نیز با طاقنماهایی از نوع قوس خباغی
مزین شده و در دو طرف حمام سرد ،رختکن و حوضی در وسط قرار
دارد و در قسمت غربی نیز حمام مردانه و تون واقع شده است.
حمام قلعه در مقایسه با دیگر حمامهای سنتی و قدیمی از یک ویژگی
ساختاری ،هندسی و معماری خاصی برخوردار بوده و شامل دو قسمت
زنانه و مردانه است.
حمام قلعه متعلق به فردی به نام حاج محمد حسین بوده که سال ۱۳۷۸
خورشیدی توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری و پس از مرمت و
تجهیز به موزه مردم شناسی تبدیل شد.
این موزه که در محل حمام قلعه شــهر همدان قــرار دارد از آثار دوره
قاجاریه است و در یک هزار و  ۷۰۰متر مربع ساخته شده و  ۲۵اسفند
سال  ۸۰به شماره  ۵۰۲۳در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
امــا در توضیح ویژگیهای حمام حاجی ذکر یک پیش درآمد برای آن
الزم است چراکه در گذشته هر محله از همدان دارای چمنی بزرگ در
مرکز بود و اطراف آن را مغازههای نانوایی ،قصابی ،ســبزی فروشــی،
لباس فروشی و بقالی برای خرید روزانه مردم تشکیل میداده است.
در این محلههای با صفا که در حال حاضر تعداد انگشــت شماری از
آنهــا اصالت خود را حفظ کردهاند ،مســجد و حمامی نیز به نام همان
محله ساخته میشد که استفاده از آن فقط مختص اهالی همان محل بود.
برگزاری آئینهای بومی محلی خاص نوروزی از اولویتها است
علی مالمیر بابیان اینکه در ســال نو پیش رو برگزاری آئینهای بومی
محلی خاص نوروزی از اولویتهای ما اســت ،گفت :این برنامهها در
سال گذشته نیز برگزار شد اما این بار نقاط مختلف استان هدف گذاری
شده و برنامهها اجرا میشود .وی اظهار داشت :امسال برای اجرای ۳۷۲
برنامه نوروزگاهی طی ایام تعطیالت نوروز در شهرستان همدان برنامه
ریزی شده است و با کمک بخش خصوصی برخی برنامههای ویژه نیز
اجرا خواهد شد .با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه در میان دهها اثر
تاریخی و دیدنی استان همدان این دو حمام تاریخی و زیبا که شرحی
از قدمت آنها عنوان شد خود را برای میزبانی از مسافران نوروزی آماده
میکنند تا خاطراتی خوش برای مسافران به یادگار بگذارند.

قطار؛ همدان را انتخاب سفر تهرانی ها را می کند

بدون شرح

طرح :فريبا عزيزي

ستاد هم بر این موضوع تاکید شده است تا مردم با
توجه به فشارهای اقتصادی ،در ایام نوروز مشکلی
نداشته باشند.
وی همچنیــن گفت :طرح ترافیــک نوروزی از
 25اســفند آغاز می شود و تا  17فروردین سال
آینده ادامه دارد ،حضور مســتمر ماموران راهور
در مســیرهای جاده ای را در ایام نوروز خواهیم
داشت.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی قطار گردشگری
همدان -تهران گفت :مسیر ریلی همدان به تهران
برای نخســتین بار در نوروز  98می تواند همدانی
ها و تهرانی هــا را برای بهره گیــری از تورهای
همدانگردی و تهرانگردی ترغیب کند
وی گفت :جمعیت هالل احمر در دو بخش امداد
و نجات و ایمنی و ســامت از  78پايگاه جمعيت
هاللاحمر در سطح استان همدان  32مورد مربوط
به امــداد و نجات جــادهاي و  46مورد مربوط به
نوروز اســت که از اين مــوارد  15پايگاه ثابت و
 9پايگاه ســيار خواهند بود ،در ایــام نوروز آماده
خدمت رسانی به گرداشگران هستند.

تهران مهمترین بازار داخلی هدف
گردشگری همدان است

امســال قطار همدان -تهران فعال شد که این اتفاق
به نوبه خود برای گردشــگری استان مهم ارزیابی
میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اســتان همدان با توجه به مســافت کم و راههای
جادهای مناســب بین همدان و تهران ،گردشگران
ســاکن پایتخت را هم گزینۀ خوب برای تعطیالت
آخر هفته و هم بزرگترین و مهمترین بازار داخلی
هدف گردشگری همدان بر شمرد.
طی یک مــاه اخیر مهمتریــن رویدادی که در
حوزه گردشــگری کشــور به وقوع پیوســت
موضــوع برگــزاری دوازدهمیــن نمایشــگاه
بینالمللی گردشــگری و صنایع وابســته بود؛
اگرچه این نمایشــگاه در روزهای پایانی بهمن
برگزار شــد؛ اما بــه دلیل نزدیکــی رویداد به
گردشــگری نــوروزی؛ ادارات کل میــراث
فرهنگی استا نها از طرفی و شرکتهای مرتبط
با گردشگری از ســوی دیگر ،تالش میکردند
این بازار را مهمترین مکان برای جذب مســافر
در ایــام نوروز بدانند ،در همین راســتا ،اداره
کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع
دســتی همدان هــم در نمایشــگاه تالش کرد
پتانســیلهای استان را به گردشگران استا نهای
دیگر معرفی کند تا بازار گردشــگری نوروزی
همدان از منظر حضور مســافر پر رونق باشد.

فرهنگ

یک اقامت دلچسب
در یک خانه ایرانی

امروز اگر در فضای شــهری کمی قدم بزنیم و
چشــم بگردانیم چیزی جز ماشــین و ساختما ن و
مبلمانهای شهری خشن و زمخت نمیبینیم .انسانی
که سرشتش از طبیعت است و خانه های حیاطدار،
امروز در بین زندگی شــلوغ و ماشینی شهری جایی
برای احســاس غریضی لمس طبیعــت ندارد و این
شــاید آغاز فاجعهای خاموش اســت که آرام و بی
صدا در بطن جامعهی شهری نفوذ کرده و مولد انواع
بیماریهای روحی و جســمی و خشم پنهان جامعه
است!
امروزه کشورهای توســعه یافته بدنبال آگاهی مردم
و آمــوزش آنها برای زندگی ســاده و خو گرفتن با
طبیعت هستند چرا که جامعه سالم با انسانهایی که
از لحاظ روحی شاد و امیدوار هستند معنا پیدا کرده،
ارتقا میباید و به توسعهای از جنس پایدار میرسد.
این خــاء آرامــش در زندگی امــروز مطمئن ًا بین
ماشینها و خانههای لوکس شــهری پیدا نمیشود
بنابراین در چند سال اخیر مردم بدنبال مکانهای بکر
و به دور از دود و شــلوغی شهر میباشند تا حداقل
یک اقامت دلچسب را شبانه حس کنند
محله قديمي جوالن را هر همداني ميشناسد ،محال
است يکي از اقوام و اجداد ما همدانيها ريشه در اين
محله قديمي نداشته باشد.
فاصلــه اندک اين محله با ســايت تاريخي هگمتانه
شــرايطي را براي آن رقم زده اســت که تا امروز رد
پاي تاريخ در آن بيداد کند .ردپايي که حاال محصور
اســت بين در و ديوار خانههاي قديمي شــريفي،
سيفي و خانه فيضي این بناهای تاریخی امروز همان
يادگار ســالهاي سال پيش اســت يادگارهايي که
هويت تاريخي و عمق فرهنگ مــردم همدان را به
نمايش ميگذارند.
شــما را دعوت میکنیم به یک ســاعت نشستن در
حیات اقامتگاه بومگردی آمادای همدان خانه ای که
در و دیوار آن خالقیــت را فریاد میزند خانه ای با
حیاطی دلنشین و خانواده ای که همه گردشگری را
خوب می شناسند
این اقامتگاه دارای  ۵ســوئیت با حداکثر ظرفیت ۲۴
نفر می باشد .سوئیت ها همگی دارای امکانات پخت
و پز ،دو حمام و دستشویی ایرانی و فرنگی می باشد.
بخشی از ظرفیت سوئیت ها به صورت تخت خواب
و بخشی به صورت کف خواب ارائه میشود.
غالمرضا ســماواتي صاحب اين خانه است  ،وي
که  50سال ســن دارد با انرژي و پرانگيزه کمتر از
 5سال اســت که خانه و زندگي خود را از پايتخت
جمع کرده و راهي همدان شــده است تا پاسخگوي
عاليق گردشــگري خود باشد ،ميگويد پدرش اهل
همدان بوده اســت و محله جوالن و بافت تاريخي
و فرهنگ همدان را خوب ميشناسد .ميگويد آمده
است تا با تغییر شرایط موجود این خانه گردشگران
را در آن میزبانی کند  .حاال پس از 5ســال خود را
از همين مردم ميداند  .وقتي از ســختيهاي آمدن
به همدان و تبديل خانــه قديمي به خانه بومگردي
آماداي ميگويد يــاد عباس برزگر ميافتم مردي که
همه حســاب کتابهاي گردشگري را با خالقیت و
پشــتکارش ســالهاي پيش بر هم زد مردي که در
يک روستاي دور افتاده در شيراز با خالقيت خود و
خانوادهاش کاری کرد تا روستاي «بزم» در شهرستان
بوانات فارس را حاال گردشــگران به نام روســتاي
"عباس برزگر" در عرصه جهاني بشناســند  .شايد
اگر هر يک از ما به اين باور برســيم که ميشــود به
واسطه گردشــگري و در آميختن ايدههاي خالقانه
با برنامههــاي اجرايي طرحهاي نو درانداخت امروز
حال اقتصاد خانههايمان بهتر بود.
واحدهای اقامتی بوم گردی حس یک زندگی خوب
و بی دغدغه را برای آنانــی که آرامش می خواهند
هدیه می کند ،اقامت در فضایی دلنشــین و زیبا که
با وجود ســادگی فضا و امکانات ،لحظه های خوب
ماندن در مکانی امن و خلوت را به گردشــگران می
بخشد که شــاید نمونه آن را در جایی تجربه نکرده
باشند.
خانــه بومگردی آمــادای در دل محله جوالن و در
همسایگی کهن دژ هگمتانه در شهر همدان ؛ پایتخت
گردشگری کشور های آسیایی در سال  ۲۰۱۸انتظار
شما را میکشد تا یک اقامت دلچسب را تجربه کنید
جهت رزرواســیون با شــماره  ۰۹۱۲۳۸۷۴۰۸۷ویا
 ۳۲۶۵۷۱۸۱-۰۸۱تماس بگیرید و یا با ورود به این
کانال تلگرامی  @ iranhostel_comاطالعات
الزم را از این خانه به دست آورید
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