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راهبرد وزارت 
کشور، 
نقش آفرینی 
حداکثری احزاب 
در انتخابات است

ميوه دولتی 
ارزان شد

 برخورد قانونی 
 با اخالل گران 
در آخرين 
چهارشنبه سال

روز پدر، روز 
قهرمانان زندگی
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يادداشتيادداشت روز

برای توسعه استان در سال 
آتی برنامه عملیاتی ارائه شود 
 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.

نوروز پیروز
 بــودن و زیســتن و مفهــوم آن زندگي یعني 

شكست و پيروزي و پيروز در شكست.
مي آیيــم، مي رویيــم، مي مانيم، مي نشــينيم و بر 
مي خيزیم و خسته مي شــویم. این راه چه سخت 

و دشوار است.
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

رئیس شورای اسالمی شهر همدان

 تمرکز شهرداری و شورا 
در خدمت به مردم

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

 ظاهر پور مجاهد  
انتصاب شايسته جنابعالی  به عنوان معاون محترم 
اقتصادی و منابع انسانی استانداری همدان که 
نشان ازلياقت و شايستگی شما دارد را تبريک و 
تهنيت عرض مينماييم. اميد است در سايه ايزد 

منان پيروز و سربلند باشيد

حامد عباس رحیم - بهزاد اسمار

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

 ظاهر پور مجاهد  
انتصــــاب شايسته جنابعالی  به عنوان معاون 
محترم اقتصادی و منابع انســـانی استانداری 
همدان که نشان ازلياقت و شايستگی شما دارد 
را تبريک و تهنيت عرض مينماييم. اميد است 

در سايه ايزد منان پيروز و سربلند باشيد

 دهیاران،شوراهای اسالمی  
و شرکت تعاونی دهیاری های بخش جوکار

 »چهــل ســالگی« در فرهنگ مردم 
ایران، ساِل بلوغ دوباره است. این بلوغ 
بر خالف نوجوانی که تحولی جســمی 
اســت، دوران تكامل ذهنــی و منطقی 
است. از این منظر چهل سالگی پيروزی 
اهميتی دوچندان  ایران  انقالب اسالمی 

پيدا می کند. 
انقالب ایران در این ســال ها از گردنه 
های ســختی عبور کرده و مشــكالت 
فراوانــی را به چشــم دیده اســت. از 
همان روزهای نخست پيروزی انقالب 
که تثبيت نظام جدید بــا رای مردم، با 
کارشــكنی افراد و گروه های مختلفی 
همراه بود، تا 8 ســال جنگ تحميلی و 
بعد آغاز روزهای سازندگی و مشكالت 
اقتصادی که مهمتریــن دغدغه مردم و 
مســئوالن در این چهل سال بوده است. 
در همه این سال ها دولت های منتخب 
بنا بر سياست های کلی خود در اقتصاد، 
فرهنگ و جامعــه برنامه های مختلفی 
اجــرا کرده اند که هــدف همه اصالح 
وضع موجود بوده اســت. به بيان دیگر 
روح اصــالح خواهــی در همه دولت 
های بعد از انقالب وجود داشــته و آن 
ها مطابق ایده هایشــان این روح را در 
برنامه ها دميــده اند. با این حال بعضی 
مشــكالت همچنان وجود دارند و گذر 
سال ها گاها پيچيده ترشان کرده است.

نگاه ما البته که باید به آینده باشد و قصد 
نداریم از ناکامی هــا و یا کاميابی های 
دولت ها حرف بزنيــم. پس باید که به 
فكر فردای بهتر باشيم و پرسشی بنيادین 
را طرح کنيم: در چهل سالگی انقالب، 

برای روزهای بهتر چه باید کرد؟

اصوال پاسخ به این سوال که بزرگترین 
مشكل کشور چيســت و برای حل آن 
چه باید کرد، عميقا سهل و ممتنع است. 
چون هر کس از ظن خود یار پرســش 
می شــود و با رویكرد خودش مسائل 
را تحليل کرده و پاســخ می دهد: یكی 
اقتصاد را مهم می داند، دیگری سياست 
و بعضی توجه بيشــتر بــه فرهنگ را 
توصيه می کنند و بعضی دیگر بازگشت 
به آمــوزه های دینــی و اخالقی. همه 
این پاســخ ها البته که درســت هستند. 
فراموش نكنيم در حكمرانی هيچ مسئله 
ای تک بعدی نيســت و همه چالش ها 
از برهم افزایی عوامل مختلف شكل می 
گيرند. به همين دليل راه حل ها هم تک 
بعدی نيستند و با همكاری بخش های 
مختلف حاکميتی پيش می روند. در این 
ميان نقش مردم هــم به عنوان صاحبان 
اصلی ملک و مملكت کليدی است. هر 
اندازه مشارکت مردم در تصميم گيری 
های مختلف بيشتر باشد به همان اندازه 
دقت و پاســخگویی دولتی ها در قبال 
عملكردشان بيشــتر می شود. همه این 
حرف ها اما، سخن تازه ای نيست. سال 
ها است که همه می دانند اقتصاد مشكل 
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 

بيشتر از روز قبل می شود. 
واقعيت آن اســت کــه راه حل هایی 
که دولتمردان حداقل در ســی ســال 
گذشــته در اقتصاد تجویــز کرده اند 
موثــر نيفتــاده و گرانــی و بيــكاری 

مردمی  اســت.  مردم  اصلــی  دغدغه 
که در این ســال هــا حداقل 4 دولت 
بــا رویكردهای مختلــف دیده اند از 
چرایی حل نشــدن مشكالتشــان گله 
دارند. پاسخ دولت ها هم همواره این 
بوده که در تالش برای حل مشكالت 
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 وضعيت 
را شــكل داده، همان چيزی اســت که 
می بایست راه حل موضوع باشد. برای 
توضيح این گزاره بهتر اســت کمی به 
عقب برگردیم. ســی سال قبل، با روی 
کار آمدن دولت ســازندگی، سياســت 
اصلی دولت در همه حوزه ها بازسازی 
کشــور بود. دولت سازندگی 8 سال در 
همين ریــل حرکت کرد و افتتاح پروژه 
های ملی، راه اندازی کارخانه هایی که 
در زمــان جنگ تعطيــل بودند و توجه 
بــه صنایع بزرگ، در کنار تورم نســبتا 
باال و اجرای سياست تعدیل، مهمترین 
دســتاوردهایش بود. همه این اقدامات 
بر پایــه برنامه توســعه اول و دوم بود 
که تيم دولت آن را نوشــته بود. با تغيير 
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 بيش از آنكه برای 
اقتصاد برنامه مشــخصی داشته باشد بر 
سياست متمرکز بود. همين موضوع، 8 
ســال بعد، دولت مهرورز را به قدرت 
رساند. سياست های این دولت بر پایه 
عدالــت اجتماعی بود، موضوعی که در 

برنامه چهارم توســعه که در ســال 84 
آغاز شد، بيش از قبل دیده شده بود اما 
ساختار کلی برنامه همان بود که از بعد 
از جنگ نوشته شده بود. سال 92 وقتی 
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. 
همين موضوع باعث شــد دولت جدید 
بــر قانون تاکيد کند. حاال اما بعد از پنج 
سال از آن روز، وضعيت اقتصادی مردم 
تغييــری نكرده 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 تفسير 
قانون مهمتر از خود قانون شــده است! 
هر دولت بنابر ميل خود آن را تفسير می 
کند و برنامه هایش را اجرا می کند. این 
است که هر دولت اقدامات دولت قبل 
را زیر سوال برده و فعاليت ها را از ابتدا 
و با رویكــردی جدید آغاز می کند. در 
ایــن وضعيت آنچه که می تواند اقتصاد 
کشــور را کمی از این نخــوت بيرون 
آورد، بازگشــت دوباره به قانون است. 
قوانينی که برنامه های توســعه کشــور 
در این چند ســال بودند، اگر مو به مو 
اجرا می شد، پروسه پيشرفت کشور از 
ابتدای دهه هفتاد تا امروز روی یک ریل 
حرکت می کرد و سالیق نمی توانست 

جهت حرکت را عوض کند. 

اقتصاد چطور در دولت های مختلف متفاوت تفسیر می شود

بازگشت به قانون، راه حل اقتصاد است

 برخیز که باد صبح نـوروز
در باغچه می کند ُگل افشان

همدان آماده میزبانی از میهمانان نوروزی 98

 مدیریت شــهری و پارلمان محلی همــدان با قوت تمام بر 
عهدی که با مردم بســته پایبند بوده و از حاشيه پردازی پرهيز 

می کند.
رئيس شــورای اسالمی شهر همدان با بيان این مطلب گفت: 
نفع عمومی مردم همدان در ســایه ثبات و آرامش مدیریت 

شهری رقم می خورد.
کامران گردان در گفتگو بــا همدان پيام تصریح کرد: هرکس 

که به فكر منافع عمومی شهروندان هست باید از دامن زدن 
به حواشــی پرهيز کند چرا که وقت مدیریت شهری 

و پارلمان محلی همــدان نباید در راه اختالفات 
تلف شود.
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استقبال همدان از سال 98 با تغييرات بزرگ 

مبارک نو  سال 
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قطعــا جــوان شــدن 
مدیریت های اســتان و 
شاهرخی  اســتانداری 
52ســاله و شعبانی 41 
ولی  نمایندگی  در  ساله 
نویدبخش روزهای  فقیه 
پیشــرفت  برای  خوبی 
به  بود  خواهد  اســتان 
شــرط آنکه وحدتی که 
ا... آیــت  و  نیکبخــت 
برای  بســیار  محمدی 
ایجاد آن زحمت کشیدند 
مدیریتی  افتخارات  از  و 
از  است،  همدان  استان 
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خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

 برخورد قانونی با اخالل گران 
در آخرين چهارشنبه سال

 معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقوع جرم دادگستری کل 
اســتان همدان از برخورد قاطع و صریح قانون با هنجارشكنان و 

فروشندگان موادمحترقه و آتش زا خبرداد. 
سعيد گلستانی با بيان اینكه خرید و فروش مواد محترقه در قانون 
ممنوع بــوده و مجازات در پی دارد، بيان کرد: براســاس قانون 
خریدوفروش مواد محترقه حداقل ۶ ماه حبس تعزیری را به دنبال 

دارد؛ مــدت زمان حبس ناقضان قانــون و یا تبدیل آن به جزای 
نقدی بسته به نظر قاضی پرونده متغيير است. 

وی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با برخورد قانونی با اخالل گران 
نظم عمومی نيز گفت: جزای نقــدی حداقل یک ميليون تومان 
و حبس تعزیری حداقل ۶ ماه در انتظار هنجار شــكنان آخرین 
چهارشنبه سال اســت؛ همچنين حداقل مدت زمان حبس برای 
اخالل گران 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 اخالل گران 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 پيشــگيری 
از وقوع جرم دادگســتری به منظور کاهش صدمات چهارشنبه 

آخر ســال، عنــوان کرد: با کمــک صدا وســيما و روزنامه ها 
خطرات اســتفاده از مــواد محترقه و آتش زا بــه مردم اطالع 

رسانی شده است. 
معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
همدان با اشــاره به اقدامات و تمهيدات صورت گرفته در ستاد 
ســفر برای مسافران نوروزی نيز گفت: ســتاد سفر با همكاری 
اســتانداری و ارگان های مربوطه مانند اورژانس، اقدامات بسيار 
مناســبی برای اسكان و امنيت مســافران نوروزی در نظر گرفته 

است. 

 اوقاف به دنبال اشتغال زایی 
و رفع محرومیت

 ایجاد اشتغال و محروميت زدایی از مهمترین اولویت های اوقاف 
استان به ویژه با ورود به سال جدید است.

مدیرکل اوقاف و امورخيریه همدان در نشستی با خبرنگاران اظهار 
داشت: سياست ســازمان اوقاف بهره برداری بهينه از موقوفه ها با 
آورده باال در راســتای ایجاد اشــتغال، فناوری و بخش کشاورزی 

است.
حجت االســالم محمد کاروند افزود: اداره کل اوقاف و امور خيریه 
همدان دنبال کســب ســود باال نيســت بلكه با حمایت از طرح های 

اشتغالزا درصدد ایجاد فرصت های شغلی است.
مدیــرکل اوقاف و امورخيریه همدان ادامــه داد: البته به منظور ایجاد 
اشــتغال باید در مكان هایی ســرمایه گذاری کرد که توجيه اقتصادی 

داشته باشند.
حجت االسالم کاروند مثال زد: با حمایت مالی اوقاف از متوليان یک 

کارگاه بافت فرش برای 40 جویای کار اشتغال ایجاد شد.
وی خواســتار تشــكيل اتاق فكــری برای حمایــت از طرح های 
زودبازده و اشــتغالزا شــد و ابراز اميدواری کــرد اتاق اصناف با 
اوقاف همــدان در این زمينه همكاری کــرده و این قبيل طرح ها 

را معرفی کنند.
مدیــرکل اوقاف و امورخيریه همدان گفت: ۶ طرح در حوزه فناوری 
مورد بررسی قرار گرفته و برای تایيد نهایی به سازمان مرکزی ارسال 

شده است.
حجت االسالم کاروند بيان کرد: در بخش کشاورزی نيز درحال انجام 
مطالعات مقدماتی در زمينه چگونگــی حمایت اوقاف از فعاالن این 

بخش هستيم.
وی محروميت زدایی را از دیگر اولویت های این اداره کل دانســت 
و بيان کرد: اقدام های خوبی برای محروميت زدایی در ســال جاری 
صورت گرفت اما سال آینده چنانچه نيت واقف اجازه بدهد، ویژه به 

این موضوع پرداخته می شود.
مدیرکل اوقاف و امورخيریه همدان ادامه داد: در 32 روستا موقوفه ای 

می توان در زمينه بهداشتی فعاليت های عام المنفعه انجام داد.
حجت االســالم کاروند بيان کرد: وقف های جدید بيشــتر در حوزه 
ایجاد اشــتغال، فراهم کردن زمينه ازدواج و بهداشت بوده که این امر 
موید تغيير رویكرد واقفان نســبت به دهه های گذشته و به روز شدن 

آنها است.
وی گفت: طرح آرامش بهاری نوروز امســال از 28 اسفند در 3۶ 
بقعه شــاخص این استان آغاز شــده و تا 14 فروردین سال آینده 

ادامه دارد.
مدیرکل اوقاف و امورخيریه همدان افزود: عالوه بر بقاع متبرکه هيات 
امنای 10 مســجد در مرکز استان و 30 مسجد در دیگر شهرستان ها 

برای برگزاری طرح آرامش بهاری اعالم آمادگی کردند.
وی بيــان کرد: 40 مبلــغ دین در بقاع متبرکه پيش بينی شــده در 
جریان برگزاری طرح آرامش بهاری مستقر می شوند که 24 تن از 

مبلغان از قم به همدان می آیند. 

برای توسعه استان در سال آتی برنامه 
عملیاتی ارائه شود 

 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 عملكردها در چنين 

شرایطی از اهميت خاصی برخوردار است.
بر این اســاس انتظار افكار عمومی بر آن اســت کــه مدیران و 
مســئوالن اجرایی گزارش هایی از عملكرد  یكســاله خود ارائه 

دهند.
این گزارش ها چنانچه دقيق و جامع باشند، با بررسی و تحليل آنها 
بهتــر می توان نقاط قوت و ضعف را شــناخت و برای آینده برنامه 

ریزی کرد.
بدون تردید نياز اســت که در مجموعه مدیریت استان برنامه هایی 
متناســب با اسناد باالدستی و همينطور شرایط بومی  برای سال آتی 

تدارک دیده شود تا مسير حرکت رو به جلو مشخص گردد. 
در ســال 97 رویدادها و اتفاقات تلخ و شــيرینی 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 رسيد. سالی که مردم انتظار دارند متفاوت از قبل باشد و 

روند توسعه استان شتاب بيشتری به خود بگيرد.
از این رو ما نيازمند شــكل گيری حرکت های نو بر اســاس برنامه 
ریزی جدید در ســال آتی هستيم تا مردم تغيير و تحوالت در حوزه 

های مختلف را با تمام وجود احساس کنند.
تحقق این مهم در گرو مرور و  بررسی دقيق عملكردهای 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 پيشــرفت و 

تحول شده است.
از طرفی اســتفاده از تمام ظرفيت ها و غنيمت 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، ظرفيت 
ها و البته مشــكالت 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 بيشــتر 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، تصميمات بهتر و دقيق تری برای توسعه 
اتخاذ خواهد کرد. از این رو انتظار می رود در راســتای توســعه 
اســتان برنامه عملياتی مشــخص برای بازه زمانی یكســاله ارائه 

شود.
 

شماره بعدی؛ 17 فروردین

 شــماره بعدی همدان پيام را هفدهم فروردیــن 98 بخوانيد. با 
سپاس از همراهی مخاطبان فرهيخته، این آخرین شماره همدا ن پيام 
در سال97 است که منتشر مي شود و شماره بعدی 17 فروردین سال 
آینده منتشر خواهد شــد. همدا ن پيام اما در ایام تعطيالت نوروزی 
مخاطبان را تنها نمي گــذارد و در این ایام کانال خبری روزنامه در 
فضای مجازی و شــبكه های اجتماعی به آدرســهای زیر با شما در 

ارتباط خواهد بود.
@hamedapayam.com : کانال تلگرامی روزنامه

hamedanpayam : صفحه همدا نپيام در اینستاگرام
همچنين واحدهای شهرستانی همدا ن پيام نيز در ایام نوروز پذیرای 

نظرات و پيشنهادات مخاطبان خواهند بود.
مخاطبان گرامی مي توانند ویژه نامه نوروزی همدان پيام "نوروزانه" 
را که روز گذشــته منتشــر شــده را از روزنامه فروشی های استان 

دریافت کنند.
با آرزوی ســالی پــر از بهرروزی و کاميابی بــرای مخاطبان و همه 
ماســتاني ها پيشاپيش فرا رسيدن سال 98 خورشيدی را تبریک مي 

گویيم.

امکان سنجی 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 مكان مقدس امكان سنجی کند.
ســيد سعيد شاهرخی در حاشيه مراســم  غبار روبی از مضجع 
شــریف امامزاده عبدا... خطاب به شــهردار همدان گفت: در 
اولين فرصت در ســال جدید بررســی نحــوه عملياتی کردن 
راه دسترســی آســان به امامزاده عبدا... برای شــهروندان تهيه 

تدوین شود. و 
اســتاندار همدان خواستار تســریع در مطالعه پروژه راه دسترسی به 
این مكان مقدس شــد و افزود: سه پالن برای این موضوع معرفی و 

پيشنهاد شود تا یكی از آنها انتخاب و اجرائی شود.
وی از شــهردار همدان خواســت برای اجرای این عمليات بودجه 

پيشنهادی  و مورد نياز  را اعالم کند.

1- مدیران اســتان در تعطيالت به مرخصي نمي روند، گفته مي شود 
مدیران ســتادي و مرتبط با ستاد ســفر در ایام نوروز در استان باقي 

مي مانند.
گویا این تصميم با هدف خدمت رســاني بيشــتر به گردشــگران و 

مسافران نوروزي گرفته شده است.
2- زمزمه تغيير و جابه جایي یک فرماندار نيز در استان تقویت گرفته 
است.گفته مي شود. این فرماندار به دليل اختالف نظر به زودي پست 

خود را واگذار مي کند.
گویا وي در صورت تغيير به ســاختمان سبز اســتانداري نقل مكان 

خواهد کرد.
3-  تودیع 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 98 معرفي خواهد شد.
گفتني است جابه جایي برخي مدیران که پيش از این مطرح شده بود 

به پس از تعطيالت نوروز موکول شده است.

 همدان در ســال 97 تغييرات مدیریتی 
بزرگــی را تجربه کــرد تا اســتان با این 
تغييرات  و با تيم مدیریتی جدید به استقبال 

سال 98 برود.
بــا نگاهی به این تغييــرات می توان گفت 
که کابينه مدیریتی استان و ترکيب آن تغيير 
یافتــه و از همه مهمتر با توجه حاکميت و 

دولت به جوانگرایی، جوان تر شده است.

تغيير قاضی القضات شهر
می توان تغيير رئيس کل دادگستری استان 
همدان را سرآغاز تغييرات بزرگ در همدان 
دانســت. تغييری که اگرچه از قبل همواره 
مطرح بود امــا با مخالفت آیــت ا...آملی 
همواره انجام نمی شــد تا در نهایت رئيس 
قوه قضائيه حكــم به جابه جایی مترقب و 

استفاده از وی در استان کردستان داد.
با حكم آیــت ا...آملی،تــوکل حيدری از 
آذربایجــان غربــی آمد تا پس از 7ســال 
مدیریت مترقب جایگزین وی در اســتان 

همدان شود.
این تغيير با اســتقبال مدیران ارشــد استان 
مواجه شــد و سخنان آنها در مراسم تودیع 
بــه خوبی بيانگر حس خــوب آنها از این 

تغيير بود.
البتــه با توجه به تغيير رئيــس قوه قضایيه 
بابد منتظــر ماند و دید که آیا رئيس جدید 
برنامــه ای برای تغيير در اســتان ها دارد یا 
مدیریــت توکلــی که با رضایــت مردم و 
مسئوالن استان همراه است در استان تداوم 

خواهد یافت.
تغيير استاندار

تغيير اســتاندار همدان را می توان دومين 
تغيير بزرگ در ســال 97 ذکــر کرد که در 

روند توسعه استان بسيار تاثير گذار است.
بكارگيــری  منــع  در  مجلــس  مصوبــه 
بازنشســتگان دليلی شــد تا وزارت کشور 
نســبت به تغيير 15 اســتاندار اقدام کند و 
در این مســير در یک اقدام منطقی معاونين 
اســتانداران را در اولویت جایگزینی قرار 

دهد.
البته برغم این مصوبه شــرایط جایگزینی 
نيكبخت در همدان بــرای معاونين هموار 
نبود و این رایزنی هــا و ابرام نيكبخت بر 
جایگزینی شاهرخی بود که در نهایت حكم 
اســتانداری را برای شــاهرخی به ارمغان 

آورد.
در بدرقه نيكبخــت از همدان، همدانی ها 
ثابت کردند که مردمانی قدر شناس هستند 
و قــدر تالش هــای مردی را که بســيار 
برای توسعه اســتان زحمت کشيد و ثمره 
تالش های وی حتــی تا به امروز با افتتاح 
پروژه های بزرگ توسط معاون اول رئيس 
جمهور و راه اندازی قطار همدان-تهران به 
بار می نشــيند را می دانند و او را با بدرقه 

ای بی نظير از همدان راهی کردند.
با رفتن نيكبخت از 29آبان ماه شــاهرخی 
به عنوان اســتاندار کار خود را آغاز کرد و 
اولين شــوکی که به وی وارد شــد، اعالم 
بازنشســتگی رضا قياسی ،معاون اقتصادی 
و توســعه منابع اســتانداری و علی تعالی 
،فرماندار همدان از ســوی وزارت کشور 

بود.
با بازنشستگی قياسی، شــاهرخی یكی از 
مهره هایی که بســيار بر روی کمک فكری 
و مدیریتی وی حســاب باز کرده بود را از 
دست رفته دید اما با تدبيری وی را به عنوان 
مشاور استاندار منصوب کرد تا همچنان از 

کمک مشورتی وی بهره مند باشد.
در فرمانداری همدان نيز شاهرخی ترجيح 
داد تا از فردی با تجربه بهره ببرد و حسين 
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 دقيق و با برنامه است، جایگزین 

وی در اداره کل بازرسی استانداری کرد.
استانداری شاهرخی سرآغازی در تغييرات 
در اســتانداری بــود که هرچند در ســال 
97آغاز شــده اما در ســال 98 هــم ادامه 

خواهد داشت.
تقدیر از تمامی مشاوران نيكبخت و اعالم 
پایان همــكاری با آنهــا از اقدامات دیگر 
استاندار بود که در ادامه آن انتصاب دو نيرو 
از دانشگاه به عنوان مدیر کل و معاون امور 
بانوان استانداری اقدامی در تداوم توجه به 
تمام بانوان شایسته استان در انتصابات بود.

شاهرخی برای جایگزینی خود در معاونت 
سياســی و امنيتی، مصطفــی آزادبخت را 
برگزیــد که تجربــه مدیریتــی خوبی در 

نهادهای امنيتی، بسيج و استانداری دارد.
تعامل و همكاری رکن اصلی در شــاخص 
های مدیریتی آزادبخت تا کنون بوده است 
و وی مــی توانــد با همين شــاخص در 
معاونت سياســی و امنيتی هم توفيق داشته 

باشد.
با آمــدن آزادبخت به معاونت سياســی و 
امنيتی، سرپرســتی حراســت اســتانداری 
همدان نيز به وی ســپرده شــد تــا تعداد  
ادارات با مدیریت سرپرست  در استان باز 

هم افزایش یابد.
شــاهرخی برای جایگزینی قياسی نتوانسته 
هنوز فــردی را معرفی کند هرچند اخباری 
از معرفی فردی خوشــنام از مدیران استان 
در این ســمت تا پایان سال شنيده 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 یكی 

را از لرستان و دیگری را از همدان انتخاب 
کــرد تا این حوزه نيز 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 تغييرات مدیریتی بيشترین 
وقت وی را به خــود اختصاص داده و به 
نظر می رسد با توجه به آغاز به کار معاون 
سياسی و امنيتی و بی اعتقادی شاهرخی به 
عملكرد برخی مدیران اســتان این تغييرات 
حداقل در ۶ماهه اول ســال 98 باز هم از 

اولویت های وی باشد.
چالش تغيير در شورای شهر

مرخصی ابراهيم مولوی از شورا و رای شورا 
بر قانونی نبــودن این مرخصی و جایگزینی 
عضــو علی البدل ، جواد گياه شــناس را به 
عضویت شورای شهر همدان درآورد اما این 
تغيير 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 غيراخالقی و اتهام زنی های 
غير مســتند در این چالش بســيار مشاهده 
شده و آنچه تاکنون کم اهميت بوده است، 
تن دادن به قانون و پذیرش حكم قانونی در 

این زمينه است.

استعفايی آزار دهنده برای 
اهالی فرهنگ

آمدن درویش نــژاد از هرمزگان به جای 
عبــادی و پذیرش مدیرکلــی فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اگرچه با تحرک فرهنگ 
و هنر استان بخصوص در حوزه موسيقی 
همــراه بود اما اســتعفای زود هنگام وی 
برای اهالی فرهنگ و هنر اســتان بســيار 

آزاردهنده بود.
پس از استعفای وی هنرمندان و دوستداران 
فرهنگ بسيار بر تداوم مدیریت وی اصرار 
داشــتند اما اســتاندار با رد مســائل کاری 
بخصوص افزایش کنســرتها در اســتان  ، 
مسائل شــخصی را دليل این استعفا عنوان 
کرد تــا با رفتن درویش نــژاد ، فرهنگ و 
ارشاد هم با سرپرستی یكی از معاونين اداره 
شود و آینده روشنی برای آن با این شرایط 

متصور نباشد.
خداحافظی آيت ا... محمدی

17اســفند نمــاز جمعــه همدان شــاهد 
خداحافظی مردی از ســنگر امام جمعه و 
نماینده ولی فقيه 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 االســالم شعبانی 
را به عنــوان جایگزین خود معرفی کرد تا 
از هفته بعد نمــاز جمعه همدان را اقامه و 

نماینده ولی فقيه در استان باشد.
بحــث تغييــر آیــت ا...محمــدی از بعد 

انتخابات خبرگان بســيار پر رنگ در استان 
مطرح بود اما بروز نگرانی مردم بخصوص 
در مورد آخر همواره بيانگر جایگاه واالی 
آیت ا...محمدی در بين مردم و عالقه مردم 
به روحانيت مردمی، پاک و ساده و عملگرا 

است.
آیت ا...محمدی دفتر نمایندگی ولی فقيه را 
به پناهگاهی برای همگان تبدیل کرده بود تا 
همه فارغ از دیدگاه سياسی و نگاه مذهبی 
به آن اميدوار باشــند و بدانند که شخصيتی 
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 فقيه او اکنون وقت بيشتری برای سرو 
ســامان دادن به بنياد بوعلی و گســترش 
مباحث خود بخصــوص درس اخالق در 

سطح استان خواهد داشت.
ســال 97 را به لحاظ تغييرات مدیریتی می 
توان ســال دگرگونی مدیریتی در مدیریت 
های ارشد استان دانست، حال باید دید این 
تغييرات که در سال 98در سطحی پایين تر 
ادامه خواهد یافت تا چه ميزان در دگرگونی 
برنامه ریزی توسعه و نوسازی استان موثر 
خواهد بــود، قطعا جوان شــدن مدیریت 
های استان و استانداری شاهرخی 52ساله 
و شــعبانی 41 ساله در نمایندگی ولی فقيه 
نویدبخش روزهای خوبی برای پيشــرفت 
اســتان خواهد بود به شــرط آنكه وحدتی 
که نيكبخت و آیت ا...محمدی بسيار برای 
ایجاد آن زحمت کشــيدند و از افتخارات 
مدیریتی استان همدان است، از دست نرود.

انتخاب مرد اول اقتصادی 
استان

با اعالم بازنشستگی رضا قياسی ، استاندار 
همــدان مجبور بــه پذیرش تغييری شــد 
کــه چندان تمایلی به آن نداشــت و قصد 
داشــت از تجربــه و کاربلدی قياســی در 
دوران صدارت خود بهره بيشــتری ببرد اما 
حكم 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 رســيد تا به مدت 3 ماه این 
معاونت را با سرپرستی اداره کند و در این 
مدت اســتاندار به دنبال نيرویی 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 اینكه نام های بومی و غير بومی بسياری 
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 اميدهــا را به ارتقا اقتصادی 
استان و مشارکت تمام سرمایه های انسانی 

استان در توسعه افزایش داد. 
این تغيير که در آخرین  روزهای ســال 97 
انجام شد را می توان آخرین تغيير مدیریتی 
بزرگ اســتان دانست که می  تواند در کنار 
دیگر تغييرات، هارمونی  و هماهنگی الزم  
را برای تسریع در توسعه استان ایجاد کند.

استقبال همدان از سال 98 با تغییرات بزرگ 

خبر

 مرزبان مالیری در درگیری با اشرار 
به شهادت رسید

 در جریــان درگيری مرزبانان 
هنگ مرزی بانه با اشــرار مسلح، 
یــک مرزبان درجــه دار که اهل 

مالیر بود به شهادت رسيد.
به گــزارش فــارس، در جریان 
مرزی  هنگ  مرزبانــان  درگيری 
بانه با اشــرار مسلح، یک مرزبان 

درجه دار به شهادت رسيد.
یكشــنبه شــب، مرزبانان هنگ 
مرزی بانه در حين گشت زنی در 

نقطه صفر مرزی در منطقه مرزی ســراب با اشرار مسلح درگير شدند 
که در این درگيری مرزبان اهل شهرســتان مالیر در استان همدان به نام 

»ابوذرحمزه کردخوری« شهيد شد.



C M Y K

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

سه شنبه  28 ا سفندماه 1397  شماره 3440

3

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

 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 حاشيه پردازی پرهيز می کند.

رئيس شــورای اســالمی شــهر همدان با بيان این مطلب گفت: نفع 
عمومی مردم همدان در ســایه ثبات و آرامش مدیریت شــهری رقم 

می خورد.
کامران گردان در گفتگو با همدان پيام تصریح کرد: هرکس که به فكر 

منافع عمومی شهروندان هســت باید از دامن زدن به حواشی پرهيز 
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 انگيزه خدمتگزاری ما 

شود.
گردان با تاکيد بر ضرورت همدلی در پيشــبرد اهداف عالی مدیریت 
شهری، اظهار کرد: ما با اتكا به پشتوانه مردمی و صداقت در رفتار و 
کردار خود به منافع عمومی شــهروندان می اندیشيدم و در این راه از 

هيچ تالشی فروگذار نخواهيم کرد.
رئيس شــورای شــهر همدان در ادامه افزود: بحــث تقویت ارکان 
شــهرداری همدان فعال اولویت نخست ماست، چرا که تيم فعلی از 
انگيزه و تــوان الزم برخوردار بوده و در بهترین وجه ممكن امور را 

پيگيری می کنند.
گــردان همچنين از همایــش تكریم کارکنان شــهرداری منطقه یک 
همــدان به عنوان یک اقــدام مطلوب و اثر گذار یــاد کرد و گفت: 
اقدامــات حمایتی اینچنينی در روحيه پرســنل تاثير مثبت دارد و از 

مدیر منطقه جای تشكر دارد.

نگاه

اين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
نوروز فرصتي براي نو شدن اندیشه 

فيض ا... مظفرپور  �

 موالنا جالل الدیــن بلخي عارف بــزرگ آوازه ایراني در مثنوي 
شــریف چنين مي گوید: اي بــرادر تو همه اندیشــه اي/مابقي خود 
اســتخوان و ریشه اي/ گر بود اندیشــه ات گل گلشني/ ور بود خاري 

تو ز خود یک گلخني 
نظامي شاعر پرآوازه نيز سخن بدون پشتوانه اندیشه را شایسته نوشتن 

نمي داند. سخن کو از سر اندیشه ناید/ نوشتن را و گفتن را نشاید.
نوروز که بر گرفته از نو شــدن عالــم طبيعت و تحول در پدیده هاي 
فيزیكي و چرخش یک ســاله زمين به دور خورشيد است که متعلق 
به ایران عزیز و فارســي زبانان مي باشــد. درس هاي زیادي در خود 

جاي داده است.
یكي از این درس ها این است که همزمان با نو شدن پدیده هاي مادي 

اندیشه هایمان را نيز نو کنيم. 
و به قول حافظ شــيرین سخن چراغ دلمان را روشن کنيم ز کوي یار 
مي آید نسيم باد نوروزي/ از این بادا ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي

چنانكه در دعاي تحویل ســال نيز هدف از نو شدن و تحول دل ها از 
حال بد به حال خوب شدن بيان شده است..

یا محول الحول و االحوال/ حول حالنا الي احسن الحال پس همزمان 
بــا طبيعت ما نيــز باید روح و جانمان را و اندیشــه هایمان را تحول 

بخشيم.
و راهي به سوي نو شدن و نو گفتن در پيش گيریم این سخن تازه بگو 

تا دو جهان تازه شود/ وارهد از هر دو جهان بي حد و اندازه شود.
باید افكار و اندیشه هاي بد را از خود دور کنيم و کينه ها و عقده ها و 
بددلي ها که حاصل افكار و اندیشه هاي بد است از دل و جان زودوده 
شــوند و افكار خوب و مثبت جــاي آن را بگيرد. باید یاد بگيریم که 
ببخشــيم و خوبي ها را نثار همنوعان کنيــم. و نيكي و نيكوکاري را 

اندیشه سازیم.
صد بار بدي کردي دیدي ثمرش را/ نيكي چه بدي داشــت که یک 

بار نكردي 
و یا به قول حافظ بر این رواق زبر جد نوشته اند به زر/ که جز نكویي 

ایام نخواهد ماند 
و این عشــق و اندیشــه هاي پاک اســت که جاودانه است و همواره 
خواهد درخشــيد که از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر/ یادگاري 
که در این گنبد دوار بماند و امســال را با خجســته زاد روز علي )ع( 
آغــاز خواهيم کرد و یک یا علي جانانه خواهيم گفت. یا علي گفتيم 

و عشق آغاز شد.
اميدواریم که در ســال جدید عشــق و محبت جاي کينه و نفرت را 
بگيرد و هموطنان و به ویژه هم استاني هاي عزیز بيش از پيش محبت 
و همدلي و یكرنگي را پيشــه خود سازند. و دستگيري از یكدیگر را 
در عمل و اندیشــه تحقق بخشــند. در پایان از همه مخاطبين و هم 
اســتاني هاي فرهنگ دوســت عاجزانه درخواست داریم که قصور و 
تفصير قلم هاي ما را عفو کنند. و این شــعر موالنا پایان بخش آخرین 
نوشته ام در سال 97 است که گفت: گر خطا گفتيم اصالحش تو کن/ 

مصلحي تو این تو سطان سخن )یا علي(

توکل دارائی �

 کمی که گوش بجنبانی صدای گام های 
بهار 1398 خورشيدی را خواهی شنيد.

اما در این روزهای نزدیک به تحویل ســال 
نوی خورشــيدی؛ هلهله و شــادی چه در 
درون خودت و چه در تظاهر جامعه، کمتر 

از هر سال نویی است که به یاد داری.
و تــو غمگينــی و پــر از انــدوه، بــرای 
نداشــتن هایی که گریبان هزاران خانواده را 
گرفته است و چهره های غم آلودی را تصور 
می کنی که دســت خالی و گرسنه، سال را 

شروع خواهند کرد.
تلخ است و گزنده؛ اما نمی توان از کنار این 
همه بی مهری اقتصادی که در حق جامعه روا 

داشته شده؛ بی تفاوت گذشت.
ســالی که گذشــت، برای ناداران و سطوح 

پایين اقتصادی کشور، پر از رنج و الم بود.
بسياری شــرمنده اهل و عيال خود شدند و 

نتوانستند دخل و خرجشان را ميزان کنند.
و اندکی آدم های بی مایه و بی بُن، بار خویش 
بستند از این بازار مكاره؛ و التهاب و دلهره 

نصيب جامعه کردند.
بگذریم که دولتمردان ما نيز نتوانستند خوب 
مدیریت کنند و نمره هــای قبولی نگرفتند. 
تدبير 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 شــكوه و ناز با خــود به ارمغان 
می آورد؛ به برکت خرمن خرمن گل و سبزه 

در کوه و دشت و صحرا.
چه کنيم با این همه ناُمرادی که ما را در خود 
محاصره کرده است؟ چاره ای جز صبوری و 
ایستادن در مقام استقامت نداریم. این کشور 
هزاران تطاول و چپاول به خود دیده است و 

این ایران بزرگ و سرفراز از دل حادثات به 
سربلندی، خویش را برکشيده است.

کمــی تاریخ بخوانيم و از آن عبرت بگيریم 
و تحليل کنيــم. ایران عزیزتر از جان ما، که 
اینک به گذشته و حالش مفتخریم، حوادثی 
هولناک به خود دیده که هر یک می توانست 
او را در قعــر تاریخ بيندازد و یا از هویت و 

هستی ساقطش کند.
اما درست که بنگریم، خواهيم دید که "روح 
زندگی" و "قدرت سازگاری" چنان در تار 
و پود این ُملک و ملت به هم آميخته است، 
که هر ایلغار و تازشی را مهار کرده و چونان 
مــوم در خدمت تمــدن و فرهنگ خویش 

درآورده است.
کوتاه ســخن آنكــه، اگر این ســختی های 
معيشت و نامردمی ها، حتی در سال پيش رو، 

بيشتر و شدیدتر شــود؛ گرچه عرصه را بر 
قشــر محروم تنگ و تنگ تــر خواهد کرد؛ 
اما به مدد فيــض روح القدس و حمایت و 
همراهی همگانی و در کنار هم بودن؛ "این 

نيز بگذرد".
قصدم نوشتن بهاریه بود و نوشتن از طرب 
و شــادی و ُگل و بلبل؛ اما چه کنيم که قلم 
این کمترین، در کنار لبخند و شادی تک تک 
هم ميهنــان خویش می تواند پــای بكوبد و 

دست بيفشاند.
با ایــن حال با اســتعانت از روح حضرت 
ســعدی عليه الرحمة، این شعر طربناکش را 
زمزمه کنيم و در ســال نو خانه دل از کينه 
و حقــد و آز و حرص بزدایيــم و با نيت 
خالص برای خود و دیگران و تک تک مردم 
خویش، سالمت، بهروزی، آسایش و رزق و 

برکت آرزو کنيم.
برخيز که می رود زمستان/ بگشای در سرای 
بستان/ نارنج و بنفشه در طبق نه/ منقل بگذار 
در شبســتان/ وین پرده بگوی تا به یک بار/ 
زحمــت ببرد ز پيش ایــوان/ برخيز که باد 
صبح نوروز/ در باغچه می کند گل افشــان/ 
خاموشی بلبالن مشتاق/ در موسم گل ندارد 
امكان/ آواز دهل نهان نماند/ در زیر گليم 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 تير باران/ ســعدی چو به ميوه 
می رسد دســت/ سهلست جفای بوستانبان. 

همين.

 مالیر- خبرنگار همدان پيام: با راه اندازی 
اورژانس جدید بيمارســتان امام حسين)ع( 
انقالبــی در حوزه کيفيــت خدمات دهی و 
رضایت مندی بيماران در شهرستان به وجود 

می آید.
مدیر شــبكه بهداشت و درمان مالیر با بيان 
این مطلــب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
 مرکز غربالگری ســرطان و مرکــز زایمان  
D LR با 5 اتاق در بيمارستان مهر و کلينيک 

ویژه بعد از عيد افتتاح خواهد شد.
همچنيــن رادیولــوژی اختصاصی فک و 
صورت نيز از اردیبهشت ماه در کلينيک ویژه 

راه اندازی می شود.
محسن ترکاشوند با بيان اینكه اجرای طرح 
تحول سالمت دستاوردهای بسيار بزرگی در 
شهرستان به همراه داشــت اظهار کرد: این 
اقدامات قطعاً کامل نيست  اما بسيار اثرگذار 

بوده است.
 وی ادامه داد: در ســال 98 با اعالم سياست 
هــای جدیــد وزارت بهداشــت در حوزه 
الكترونيک  پرونــده  ســالمت خصوصــاً 
سالمت، پزشک خانواده، ساماندهی بيماران 
خاص، دارو و تجهيزات پزشــكی این روند 
ادامه دارد و وضعيت بهتری برای مردم پيش 

رو داریم.
ترکاشوند همچنين بيان کرد: در سال 97 در 
حوزه های مختلفی از جمله درمان سرپایی، 
درمان بستری، بهداشت، خدمات حوزه پيش 
بيمارستانی وآموزش اقدامات خوبی صورت 
گرفــت و اميدواریم در ســال 98 وضعيت 

مطلوب تری برای مردم فراهم کنيم.
ترکاشوند با اشــاره به اینكه در ۶ ماهه دوم 
سال 97 مشكالتی در حوزه درمان به وجود 
آمد افزود: بخشــی از مشــكالت مربوط به 
بهداشــت و درمان و بخشی از آن خارج از 

سيستم ما بوده است.
وی با تشكر از پيگيری های مستمر نمایندگان 
عنــوان کرد: در روزهای پایانی اســفند ماه 
سومين رادیولوپيست را به شهرستان آوردیم 
و در فروردین کلينيک سرپایی سونوگرافی 

فخریه را راه اندازی می کنيم.
ترکاشــوند با تأکيد بر اینكــه در ایام نوروز 
در هيــچ زمينه ای مشــكل نداریــم افزود: 
خوشــبختانه انبار تجهيز و دارو، ۶5 پزشک 
عمومــی ، ۶0 متخصــص در رشــته های 
مختلــف ، داروخانــه شــبانه روزی فعال 
در سطح شــهر مراکز بهداشــتی و درمانی 
شــهری شامل سامن و ازندریان با ۶ پزشک 
و داروخانــه هــای مراکز جــوکار، زنگنه، 
اسالمشــهر، آق گل، علی آباد دمق، انوج و 

حسين آباد ناظم فعال هستند.
وی از اکيپ های بازدید بهداشت محيط به 
صورت مشترک با تعزیرات و صنایع معدن 
و تجــارت خبر داد و گفت: از اماکن تهيه و 
توزیع مواد غذایی و اماکن بين راهی بازدید 

به عمل می آورند.
مدیر شبكه بهداشــت و درمان با بيان اینكه 
فوریت پزشــكی با 15 دستگاه آمبوالنس از 
25 اسفند با 8 کد فعال در شهرستان مستقر 
هســتند تصریح کرد: پایگاه ســد کالن در 

آشــميزان که جز افتتاح های سال 98 است 
نيز به صورت موقت برای ایام نوروز به مردم 
خدمت رسانی می کند. وی همچنين افزود: 
پد هلی کوپتر و هلی کوپتر برای اعزام هوایی 

نيز آماده است.
وی با بيان اینكه 430  تخت فعال در ســه 
بيمارستان مهر، امام حســين)ع( و غرضی 
وجود دارد خاطرنشــان کرد: در ایام نوروز 
 C C U , از ظرفيت تخت ها کم نشــده و
IC U نيز آماده به خدمت هســتند و ضمن 
تشكر و تقدیر از همكاران ارتوپد افزود: در 
تمام ایام نوروز در بيمارستان امام حسين)ع( 
به صورت سرپایی امكان ویزیت در عصرها 

وجود دارد.
ترکاشــوند با اشــاره به کمتر شدن مشكل 
بستری بيماران گفت: بســياری از اقدامات 
مانند گچ گيری و آتل بندی توسط متخصص 

طب اورژانس در بيمارستان انجام می شود.
وی بــا بيان اینكه طبق آمــار فرمانداری در 
ایــام نــوروز 42 درصــد افزایش جمعيت 
در شهرســتان را داریم گفت: ایــن ازدیاد 
جمعيت سبب به وجود آمدن بيماری های 
جدید می شــود. ترکاشوند خاطر نشان کرد: 
برای پاســخگویی به مردم و مدیریت بهتر 
در تعطيالت نوروز کشيک نوروز در شبكه 

بهداشت فعال است.
مدیر شــبكه بهداشــت و درمــان در پایان 
یكــی از اتفاقــات خوب ســال 97 را اخذ 
پروانه موافقت اصولی بيمارســتان خيرساز 
9۶ تختخوابی خيرســاز جوراب عنوان کرد 
و افزود: این بيمارســتان بــا گرایش اصلی 
سوختگی و روانشناســی است که وزارت 
بهداشــت ودرمان تجهيز و تأمين نيروی آن 

را برعهده دارد.

برخیز که باد صبـح نوروز
در باغچه می کند ُگل افشان

آدرسمبلغ سپرده )ریال(قیمت کل کارشناسي )ریال(مساحت مترمربع کاربرينوع ملک 
شهرك بهشتي، 18 متري جانبازان 3004/800/000/000240/000/000مسكونيزمين پالك ثبتي 175/9903
شهرك بهشتي، 18 متري جانبازان 3004/800/000/000240/000/000مسكونيزمين پالك ثبتي 175/9904

آگهي مزایده فروش زمین مسكوني 

 مشخصات ملك:

شرايط شركت در مزايده:
1- متقاضي مي بایست مبلغ سپرده را به حساب 1007855۶11712 نزد بانک شهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانكي با اعتبار سه ماهه و یا اوراق مشارکت بي نام 

در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداري 98/2/2 تحویل دبيرخانه شهرداري ستاد مجاور آرامگاه بوعلي نمایند.
2- شرکت کنندگان مي بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد را از امور مالي شهرداري دریافت و آن را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت )ب( قرار داده و 

فرم قيمت پيشنهادي را تكميل و در پاکت)ج( قرار داده و به همراه پاکت )الف( تحویل دبيرخانه  نمایند.
3- تهاتر مطالبات پيمانكاران امكان پذیر نبوده و برنده مزایده مكلف به پرداخت نقدي به حساب شهرداري مي باشد.

4- به پيشنهادهاي فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط و آیين نامه هاي مالي شهرداري بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن مي باشند.

۶- شهرداري در یا یا قبول یک یا کليه پيشنهادات مختار است.
7- پيشنهادهاي رسيده در تاریخ 98/2/3 ساعت 10 صبح در دفتر معاونت مالي و اقتصادي شهرداري مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

شهرداري همدان 

شهرداري همدان در نظر دارد به استناد مجوزهاي اخذ شده نسبت به فروش دو قطعه زمين از طريق 
مزايده كتبي اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند.

يادداشت

خبر

نوروز پیروز
مهدي ناصرنژاد �

 بودن و زیســتن و مفهوم آن زندگي یعني شكســت و پيروزي و 
پيروز در شكست.

مي آیيم، مي رویيم، مي مانيم، مي نشينيم و بر مي خيزیم و خسته مي شویم. 
این راه چه سخت و دشوار است و پشت آن کوه بلند، تا افق هاي دور 

آن چيز هایي است که نمي دانيم و نمي پرسيم.
نااميد هم نيســتيم و خدایي هست و فقط او مي داند مشت هاي گره و 
بسته را باز کند. مي مانيم تا هستيم و هستيم تا مي رویم، این مفهوم تمام 

نوروزهاي روز زمين است. 
امروز که نوروز است، روز زندگي است و زندگي از نو است. زمستان 
تمام شــد و زمستان هاي دیگر هم شاید! تا نوروز است وقت شكست 
هم نيست. اما هيچ شكستي را هم پایاني نباید باشد تا نوروزهاي دیگر.

امروز را نوروزي باش تا بداني لذت بي کينه بودن چيســت و مي شود 
زندگي را در هر شرایطي باور کرد. چه خوب این نوروز فرصتي است 
تا از تمام کهنگي ها و حســرت ها بوي تازگي ها را حس کرد. همه جا 
بوي شكوفه مي دهد، پرنده ها آواز خوشي دارند. آن طرف تر چشم هایي 
در راه اســت و دل هاي نگران نبودن تو. باید نگاه مهربانانه داشــت و 

چهره ها را خوب تماشا کرد تا خنده ها را به آغوش کشيد!
نوروز براي چنين روز است چرا که هيچ جاي کرختي و سستي نيست.

همين هفت سين نوروزي الگوي تمام زندگي هاست و طبيعت چه بهتر 
از ما آدم ها به این مفهوم رسيده است.

رمز و راز بودن و زیســتن و رویيدن در تمام نوروزهاست چرا که در 
نيســتي و ماندن در شكست نمي توان بود و زندگي کرد. نوروز همين 
اســت و راز ماندگاري آن هم در مفهوم ســادگي ها و بي آالیشي  آن 
اســت. نوروز پایاني بر تمام نااميدي ها و سردي ها و کدورت هاست 
و راه تازه اي براي شــروع دوســتي ها و آشتي ها و مهرباني ها تا کار و 

زندگي بهتر.
نــوروز مي گوید دیروز را فراموش کني و بــه امروز و فردا بياندیش، 
مي گوید نگاه تازه اي باید داشت و اندیشه هاي بد را فقط براي گذشته ها 

گذاشت.
نوروز که باشــد، باید هر چه هســتي و هر که هستي همان باشي و با 
همان بخوراني و بپوشاني. در نوروز هيچ جاي پيرایه و بيراهه نيست و 
زیبایي ها و سادگي ها را باید در حضور همان سين هاي سفره هفت سين 
بيابيم. نوروز را باید پيروز دید و پيروز بود و بر نااميدي و شكســت 

غلبه داشت.

 افزایش ۲۲۲ درصدی کشف سرقت ها 
در مالیر

 مالیر- خبرنگار همدان پيام: کشف انواع سرقت ها در مالیر  222 
درصد یعنی دو برابر سال قبل افزایش داشته است.

فرمانده نيروی انتظامی شهرستان مالیر در نشست خبری با خبرنگاران 
اظهار داشــت: در برهه ای از تاریخ زندگی می کنيم که 3 برابر شدن 
قيمت  اجناس در بيشــتر شدن معضالت اجتماعی و سرقت ها تاثير 

داشته است.
داوود علی بخشی گفت:در سال 97 افزایش کشف سرقت ها را داشته 
ایم که به رشــد 222 درصدی رسيده اســت  کشف مواد مخدر هم 

نسبت به پارسال رشد 41 درصدی داشته است .
وی در ادامــه گفت : باتوجه به افت ارزش پــول ملی در برابر دالر 
قاچاق ســيگار بسيار کاهش داشته است اما در سال 97 کشف سيگار 

قاچاق هم به دو نيم برابر رسيده است.
بخشــی افزود: با توجه به ارزش باالی اقتصادی سوخت بسياری از 
افراد به این کار روی می آورند و امســال حدود 74 هزار ليتر کشف 

سوخت قاچاق داشته ایم.
وی به متالشی شــدن 17 باند توزیع و تهيه مواد مخدر اشاره کرد و 
گفت :در سال 97، 803 کيلوگرم کشف انواع مواد مخدر داشته ایم که 

رشد 41 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد.
بخشی ادامه داد: برگزاری 28 نمایشگاه آگاه کننده خطرات اعتياد، 877 
فقره سازش توسط مشــاورین نيروی انتظامی واقع در کالنتری ها و 
برگزاری 357 کارگاه آموزش همگانی برای 20392 نفر فراگيرجامعه 

هدف، از دیگر اقدامات نيروی انتظامی شهرستان مالیر بوده است .
وی در پایان گفت: موضوع نگران کننده توزیع مواد مخدر گل است 

که 7 برابر حشيش به سلول های مغزی آسيب می رساند.
بخشــی از خانواده ها خواست که مراقبت بيشتری را نسبت فرزندان 

خود داشته باشند.

 از ابتدای طــرح تاکنون بيش از 2700 بازرســی از 
اماکن صنفی صورت گرفته اســت. در این بازرســی ها 
تعــداد 1153 فقره پرونده تشــكيل و بيش از 93 درصد 

پرونده ها منتجب به جریمه و صدور رای شده است .
رئيس صنعــت معدن و تجارت نهاوند افــزود: از آغاز 
اسفند ماه ســال جاری تاکنون 14 مورد گشت مشترک 
با نيروی انتظامی و دستگاه های اجرایی از اماکن اقامتی 
ورســتوران ها و مراکز تهيه غذا بازدید و دو مورد بدليل 
تخلفات بهداشــتی و تهدید عليه سالمت عمومی پلمب 

شده است .

بيــژن ترابيان گفت: از مجموعه پرونده های تخلفات در 
تعزیرات حكومتی مورد رسيدگی استان بيش از 37درصد 

متعلق به شهرستان نهاوند بوده است .
تاکنــون 21 پرونده احتكار و اختفــا و عرضه خارج از 
شبكه تشكيل و به ارزش بيش از 40ميليارد ریال جریمه 

و اعمال قانون گردیده است .
ترابيان گفت:گشت مشترک اداره صنعت معدن تجارت و 
تعزیرات در نهاوند انجام شده و چندین مورد رسيدگی 

در محل انجام شده است .
به گفته وی گشــت روزانه بازرسی در ایام پایان سال در 

شيفت صبح و عصر فعال و در جریان است. 
ترابيان گفت: بمنظور تنظيم سياست های کنترلی بخش 
کشــاورزی تا کنون 3423 کيســه کود شيميایی عرضه 
خارج از شبكه به تعزیرات حكومتی معرفی و در شبكه 

توزیع در حال اعمال قانون ميباشد.
به گفته رئيس 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 همكاری نيروی انتظامی و دامپزشكی اعمال 

شده است. 

اورژانس جديد بیمارستان امام حسین)ع( مالير  انقالبی در حوزه درمان است

انجام ۲هزار و7۰۰ بازرسی از اماکن صنفی نهاوند

آغاز توزیع کود بهاره بین کشاورزان 
شهرستان فامنین

 مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان فامنين گفت: از ابتدای امسال 
تــا کنون بيش از3500 تن کود پایيزه و ســرک در بخش کشــتهای 
زراعــی و 57 تن کود در بخش کشــتهای باغی شهرســتان فامنين 

توزیع شده است. 
 کاویانی دلشاد گفت: کل سهميه ابالغی زراعی وباغی شهرستان برای 
سال زراعی 97-98 ، 4387  تن است که تاکنون بيش از2300 تن کود 
در بين زارعين شهرســتان توسط اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی و 
1 کارگزاری بخش خصوصی توزیع شــده اســت. قابل ذکر است در 
بخش باغی نيز این سهميه  55 تن بوده است که در یک مرحله توزیع 

انجام پذیرفت.
وی همچنين با اشــاره به اینكه این کودها شــامل انواع کودهای ازته، 
فسفاته و پتاسه می باشد،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.
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تا انتخابات

خبر

راهبرد وزارت کشور، نقش آفرینی حداکثری 
احزاب در انتخابات است

 راهبرد و هدف وزارت کشور در قانون جدید احزاب این است 
که نظام انتخاباتی را با نقش آفرینی حداکثری احزاب پيش ببریم.

قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس و هماهنگی استان ها گفت: 
راهبــرد و هدف ما در قانون جدید احزاب این بوده اســت که نظام 
انتخاباتــی را با نقش آفرینی حداکثری احــزاب پيش ببریم لذا باید 
در قانــون انتخابات مــواد متناظر برای تحقق ایــن هدف و راهبرد 

پيش بينی شود.
به گزارش ایســنا، سيد سلمان سامانی اظهار کرد: این طور نيست و 
احزاب یک شبه ایجاد نمی شوند و طبق قانون نحوه فعاليت احزاب 
و گروه های سياســی برای ایجاد هر حزب جدیدی شرایط سخت 
و دقيقی پيش بينی شده اســت. وزارت کشور و کميسيون ماده 10 
احزاب با دقت نظارت می کنند تا احزابی بتوانند پروانه فعاليت داشته 

باشند که از شرایطی که در قانون ذکر شده برخوردار باشند.
وی بيان کرد: اصل پاسخگویی و مسئوليت پذیری احزاب و نامزدها 
ایجــاب می کند که هر فــرد بتواند صرفًا در قالــب یک حزب در 
انتخابات حضور داشــته باشد. اصل پاسخگویی و مسئوليت پذیری 
احزاب و نامزدها ایجاب می کند که هر فرد بتواند صرفًا در قالب یک 

حزب در انتخابات حضور داشته باشد.
سامانی خاطرنشان کرد: نكته مهمتر اینكه برای همگرایی بين احزاب 
در این قانون تشــكيل جبهه ها پيشــنهاد شده اســت بنابراین وقتی 
احزاب فهم و فكر نســبتًا مشترک داشته باشــند می توانند در قالب 
جبهه، همگرایی ایجاد کنند و در یک قالب مشــترک، نامزد خود را 

در انتخابات معرفی کنند.

ظريف:

سفر رئیس جمهوری به عراق گره های 
بسیاری را باز کرد

 سفر رئيس جمهوری اسالمی 
ایران به عراق بســيار موفق بود و 
در این سفر بسياری از گره هایی 
که ســال ها در روابــط ميان دو 

کشور وجود داشت، باز شد.
وزیر امور خارجه در حاشيه سفر 
به قم گفت: هدف از این ســفر، 
دیدار با مراجع تقليد و تشــریح 
دستاوردهای سفر رئيس جمهوری 
به عراق و ســایر تحوالت صحنه 

دیپلماسی است.
به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف افزود: الیروبی اروند رود، رایگان 
شدن روادید زائران و همچنين احداث راه آهن ميان شلمچه و بصره 
از جمله طرح های مطرح ســال های طوالنی ميان 2 کشور بود که در 

این سفر نهایی شد.
وی ادامه داد: الیروبی کارون 31 ســال است که بالتكليف مانده بود 
که در این سفر نهایی شد و بسيار خوشحال هستيم که به لطف خدا و 
تالش و حمایت های همه این ســفر انجام شد و دارای دستاوردهای 

بسيار خوبی بود.
ظریف گفت: دو کنوانســيون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
دستور کار است و به طور قطع این مجمع بر اساس مصالح کشور در 

مورد این لوایح تصميم گيری می کند.

چو ُپر شد نشاید گرفتن به پیل
محمد فاضلی  �

 شــما هم حتمًا هر ســاله ویدئوهایی می بينيد از درگيری 
مأموران رفع ســد معبر شــهرداری که با دستفروشــان درگير 
می شــوند و گاه بــه زد و خورد هــم می انجامــد. برخی از 
آن ها دلخراش هم هســت. دوســتانی دارم که از منظر اقتصاد 
اجتماعی و سياست گذاری، حقی برای دستفروشان قائل اند و 
حتی به دنبال رسمی شــدن دستفروشی هم هستند، اما اغلب 

صدای شان به جایی نمی رسد. 
دستفروشــی اما یكــی دو هفته مانده به نــوروز، پدیده رایج 
خيابان های شهر می شــود. من حدود بيست سال است شاهد 
رونــق گرفتن دستفروشــی در حد فاصل فلكه دوم تا ســوم 
تهرانپــارس در ایام نزدیک به نوروز هســتم. پياده روهای دو 
طرف خيابان چنان از دســتفروش ها انباشته می شود که جای 
ســوزن انداختن نيســت. این بازار تا نيمه شب و فراتر از آن 

هم ادامه می یابد. 
نكته مهم این اســت: پدیده ای که در همه ســال، وقتی با شدت 
بســيار کمتری بروز می کند، سد معبر تلقی شده و با خشونت با 
آن برخورد می شــود؛ درســت در همان موقعی که واقعًا به سد 
معبر تبدیل می شود، تحمل شده، به عنوان بخشی از عرف نوروز 
رســميت می یابد و بخشی از شــور و هيجان زندگی را تشكيل 

می دهد. داستان چيست؟
نگاه جامعه شناســانه به این موضوع حكایــت از آن می کند که 
به رسميت شناخته شدن دستفروشــی در ایام نزدیک به نوروز، 
حداقل محصول ســه فرایند اســت. اول، تقاضای مؤثری برای 
ارائه کاال و خدمات دستفروشــی شكل می گيرد که در هيچ زمان 
دیگری از ســال چنيــن تقاضایی موجود نيســت. دوم، جامعه 
به واســطه ميزان باالی بيــكاری، ظرفيت زیــادی برای عرضه 
دســتفروش و به تبع آن خدمات دستفروشی دارد. بدیهی است 
هر قدر بيكاری بيشــتر شــود و قدرت خرید خانوارها کاهش 
یابد، هم دستفروشــان بيشتری خواهيم داشت و هم خانوارهای 
بيشتری مایل می شــوند کاالهای خود را با قيمت های زیر بازار 

رسمی تهيه کنند.
 ســوم، جامعه به دليــل تالقی عرضه و تقاضای دستفروشــی، 
درست در موعد زمانی مشخصی که این عرضه و تقاضا، به اوج 
هم زمانی می رســد، این کردار اقتصادی را هم چون عرفی مقبول 
به رســميت می شناسد. این بدان معناست که آن چه یكی دو  ماه 
قبل از نگاه بسياری، سد معبر تلقی می شد و آزاردهنده، اکنون با 
رنگ و لعابی حتی درآميخته با آداب و رســوم نوروز، بخشی از 
هيجان زندگی، و غرق شدن در زندگی روزمره مناسک نوروزی، 
رســميت می یابد. صدها و شاید هزاران نفر پياده رو و خيابان را 
اشغال می کنند و دیگر هيچ شهرداری و پليسی را یارای برچيدن 

بساط شان نيست. 
این هم زمان شــدن عرضه و تقاضای دستفروشی، و به  رسميت 
شناخته شــدن آن، حاوی درس بزرگی است. آن چه نيازی را در 
مقياس اجتمــاع برطرف کند، و آن چه تقاضایی به گســتردگی 
جامعه برای آن تقاضا وجود داشــته باشد، در شكلی هنجاری و 
پذیرفته شده، بروز و ظهور می یابد و آن گاه که همه گير شود، هيچ 
خشــونت و قدرتی قادر به مقابله با آن نيست، یا چنان هزینه اش 
نجومی می شود که قدرت از خير مقابله با آن می گذرد یا شكست 
می خورد. این همان پر شدنی است که با پيل هم نمی توان جلوی 

آن را گرفت. 
جلــوی هيچ ایده یــا پدیده ای را که زمان بــروز و ظهورش 
به واســطه فشــار تقاضا و عرضه فرارســيده باشــد نمی توان 
گرفــت. این درس بزرگی برای سياســت اجتماعی و اجتماع 

است.  سياسی 
عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی
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ضدیت آمریکا با برجام به حفظ آن می انجامد
رویكرد سخت گيرانه ترامپ برابر برجام موجب عزم و احتياط جهانی برای 

حفظ آن خواهد شد.
به گزارش ایرنا ، نشریه آتالنتيک در گزارشی تاکيد کرد: معافيت های نفتی ایران 
نشــان داد که آمریكا نمی تواند تمام و کمال این کشور را تحت فشار بگذارد 
و در کنار چنين واقعيتی، تعهد ایران و قدرت های جهانی نهایتا موجب حفظ 

برجام خواهد شد.
اکنون که به پایان معافيت شــش ماهه تحریم های نفتی ایران می رسيم، مقابله 
دوباره آمریكا با مقصدهای صادراتی نفت ایران نه فقط دشمنی آشكار با تهران 
است، بلكه نوعی رویارویی با متحدان نزدیک آمریكا نيز هست. بنابراین دنبال 
کردن چنين سياســتی نوعی نزاع با متحدانی اســت که به واردات نفت ایران 

محتاج هستند. 

قانون حقوق های نجومی دائمی شد
 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 اســالمی 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 می شد، 
آن را به مجلس ارائه داد. حسن لطفی افزود: منافذ مربوط به حقوق های نجومی 
که دولت وعده داده بود در الیحه دائمی شــدن قانون خدمات کشــوری بسته 

خواهد شد نيز در الیحه ارائه شده مسدود نشده است.
در این ميــان نمایندگان مجلس در صدد تهيه طرح هایــی برای اصالح قانون 

برآمدند.

دستگاه های حاکمیتی و عمومی به دولت 
الکترونیک بپیوندند

 همه دستگاه های حاکميتی، دولتی و عمومی با پيوستن به دولت الكترونيک 
باید در ســطحی فراگيرتر و با خدمات مناســب تر و بهتر نيــاز جامعه به این 
کاالی اساســی جامعه را تامين کنند. به گزارش ایسنا،رئيس کميته ارتباطات و 
مخابرات مجلس گفت: امروز صنعت آی تی و آی سی تی مثل گذشته کاالیی 
لوکس و غيرضرور نيســت بلكه همچون سبد کاالیی در شمار اساسی ترین و 
ضروری ترین مایحتاج شهروندان ایرانی قرار دارد. فعاليت در بستر آی تی و آی 

سی تی امروز جزو مایحتاج اوليه خانواده های ایرانی است
رمضانعلی ســبحانی فر افــزود: بنابراین همه دســتگاه های حاکميتی، دولتی و 
عمومــی باید با تبعيت از دولت الكترونيــک این کاالی مورد نياز جامعه را در 

سطحی فراگيرتر و با خدمات مناسب تر و بهتر در اختيار جامعه قرار دهند.

 مطمئن باشــيد لحظه ای از توطئه های 
دشــمن و مشكالت مردم غفلت نمی کنيم 
و با همه توان مشكالت را حل می کنيم و 
دشمنان جمهوری اسالمی ایران هيچ گاه به 

اهداف خود نمی رسند.
رئيس جمهوری در پایان آخرین جلســه 
هيات دولت در سال 1397 با تبریک ميالد 
با سعادت اميرالمومنين علی عليه السالم و 
همچنين نوروز باستانی به تشریح عملكرد 

دولت پرداخت.
بــه گــزارش ایرنا،حجــت االســالم و 
المســلمين حســن روحانــی خطاب به 
ملــت ایران گفــت :در ســال 97 مردم 
بزرگ ایران هم سختی ها و مشكالتی را 
داشتند و هم حماســه های بسيار بزرگی 
را آفریدند؛ در ســختی و مشــكالت هم 
دشــمنان این ملت همه توان خودشــان 
را عليــه ملت ایران بــه کار بردند و هم 

داشتيم. را  طبيعت  نامهربانی 
وی افزود: در تابستان سالی که رو به پایان 
هســتيم، هم مردم از لحــاظ آب و هم از 
لحاظ برق در ســاعات و در هفته هایی در 
مضيقه بودند. وزارت نيــرو در این زمينه 
تالش های بســيار خوبــی را انجام داد، 
خداونــد هم رحمت خود را بــر ما نازل 
کرد، اميدواریم ســال آینده این مشكالت 

بسيار کم باشد.
رئيــس 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 مضيقه 

قرار گرفتند.
روحانــی تصریح کرد: در طول ســالی 
که رو به پایان هســتيم، هشــت نيروگاه 
بــا ظرفيت بيــش از یک هــزار و 200 
مگاوات وارد مدار شــد واین قدم بسيار 
مهمی است و از طرف دیگر ما 1,1 دهم 
ميليــارد متر مكعب آب را امســال مهار 
کردیــم و به همين مقدار یا کمی بيشــتر 

در سال آینده هم مهار می کنيم.
وی تاکيد کرد: اگر مشكلی در سال جاری 
وجود داشــت، دولت به فكر بود، این که 
برخی اتهام می زنند که مشــكالتی هست 
و دولت برنامه ریــزی و توجه نمی کند، 
دولت می داند مردم در تابســتان مشــكل 
داشتند همين دليل هشــت نيروگاه اضافه 

شد و آب ها مهار شد.
رئيس جمهوری خاطرنشــان کرد: عالوه 

بر نامهربانی طبيعت، دشمنان قسم خورده 
ما با تمام توان آمدند تا جلوی پيشــرفت 
کشــور و زندگی عادی مــردم را بگيرند. 
آمریكایی ها بدون هيچ دليلی همانطور که 
از بسياری از تعهدات خود خارج شدند از 
تعهدشــان در برجام هم خارج شدند و به 
قول خودشان شــدیدترین تحریم را عليه 

ملت ایران اعمال کردند.
روحانی اضافه کرد: این اقدام آمریكا بر این 
مبناست که آنها فكر می کنند اگر تحریم را 
ادامه دهند و فشار را بيشتر کنند، می توانند 
به ایــران برگردند، یعنی هدف آمریكا یک 
هدف بيشتر نيست و آن اینكه می خواهند 
به تهران برگردند و باردیگر بر مردم مسلط 

شوند که این هدف امكان ناپذیر است.
وی تصریــح کــرد: ملتــی کــه در طول 
مبارزاتشــان از ســال 1341 تــا پيروزی 
انقالب و 40 سال پس از پيروزی انقالب 
ایستادگی کردند، باز هم ایستادگی می کنند 

و دشمن به اهدافش نمی رسد.
رئيس جمهــوری گفــت: در زمينه ارز و 
قيمت کاال مشــكالتی درســت کردند، اما 
دولت نه نااميد و نه خسته شد و نه روزی 
دست روی دســت گذاشت. ما به محض 
این که مشكل ارز پيدا کردیم به طور مداوم 
به فكر این بودیم که چگونه این نابسامانی 
و تنش هایی کــه به وجود آمده را مهار و 

کنترل کنيم.

روحانی افزود: نســبت به آنچه فشــار بر 
روی ما بــود و تحریم هایی کــه عليه ما 
اعمال کردند، بخــش های مختلف دولت 
به خصوص بانــک مرکزی و تالش هایی 
که انجام گرفــت تا حد زیادی، قيمت ارز 
را کنترل کردیم و نگذاشتيم به آن صورت 

نابسامان و بی ترمز حرکت کند.
وی ادامه داد: یک مهار نســبی انجام شــد 
البتــه این به آن معنا نيســت که قيمت ارز 
امروز متعادل اســت و بــه نقطه مطلوب 
رســيده ایم، اما آن هدفی که دیدید و در 
تبليغــات خارجی می گفتنــد قيمت ارز 
امروز و فردا چند می شــود، ما توانســتيم 
مهار کنيم همانطور که آنها می خواســتند 

تورم روزانه باال برود .
رئيس جمهوری اضافه کــرد: اما در عين 
حال فشار و سختی به خصوص در برخی 
اقالم بر مردم وارد شــد و آنها توانســتند 
امســال را با ســختی، فشــار و مشكالت 

بگذارند.
روحانی تصریح کــرد: بدانيد دولت همه 
توان و قدرت خــود را به کار گرفته و باز 
هم به کار خواهد گرفت. ما نسبت به آینده 
نه تنها نااميد نيستيم بلكه بسيار اميدواریم.

وی افزود: آمریــكا 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 ، همچنين 
انتظارش این بود کــه اروپا از او حمایت 
کنــد و او تنهــا نماند که بــه هيچ یک از 
اهداف خود نرسيد یعنی ما حساب شده و 
براساس منافع ملی خود حرکت کردیم که 

اکنون مورد تحسين همه کشورها هستيم.
رئيس جمهوری گفت: دنيا بداند کاری که 
آمریكا کرده، عليــه حكومت ایران و عليه 
فناوری هسته ای نبوده بلكه عليه سالمت، 
محيط زیست ، زندگی عادی، مواد غذایی 

و دارویی مردم ایران بوده است.
روحانــی ادامه داد: ما بــرای اینكه بتوانيم 
مشــكالت را حل و فصل کنيم، از لحاظ 
ساختاری وارد شــده ایم و قدم های الزم 
را برداشتيم.خود مقام معظم رهبری گفتند 
روسای ســه قوه و تعدادی دیگر از افراد 
مشخص با هم در شورای عالی هماهنگی 
اقتصــادی بنشــينند و تصميماتــی را که 
ضروری می دانند اتخاذ کنند و تصميمات 
این جلسه باید برای همه الزم االجرا باشد. 
این تصميم در همين بحث ارز دست ما را 

باز کرد و تصميمات زیادی گرفتيم.
رئيــس دولت دوازدهم خاطرنشــان کرد: 
اميــدوارم در ســال آینده بــا وحدت و 
هماهنگی و تالش بيشــتر شــرایط بهتری 
داشته باشــيم و ان شاا...دشمن را از مسير 
و اقداماتی که تاکنون بــه ناروا انجام داده 

است، مایوس کنيم.

روحانی:

لحظه ای از توطئه های دشمن و مشكالت مردم غفلت نمی کنیم

آگهی تغييرات شرکت پارسا خودرو هگمتانه شرکت با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 6749 و شناسه ملی 10860031321 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد: -1 غالمحسين ميرزائی پارســا با پرداخت مبلغ 
4500000 ريال به صندوق شــرکت، سهم الشرکه خود را از 500000 
ريال به 5000000 )پنج ميليون ريال( ريال افزايش داد. اميد ميرزائی 
پارســا باکدملی 3874092313 با پرداخت 2500000 )دو ميليون 
و پانصد هزار ريال( ريال به صندوق شــرکت در رديف شرکاء قرار 
گرفت. آرش ميرزائی پارسا باکدملی 3860086431 با پرداخت مبلغ 
1500000 )يک ميليون و پانصد هزار ريال( به صندوق شرکت در رديف 
شرکاء قرار گرفت. اشكان ميرزائی پارسا باکدملی3860850520 با 
پرداخت 1000000 )يک ميليون ريال( به صندوق شــرکت دررديف 
شــرکاء قرار گرفت، در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ (1000000 يک 
ميليون ريال( به مبلــغ 10500000 )ده ميليون و پانصد هزار ريال( 
افزايش يافت وسهم الشرکه شــرکاء به شرح ذيل می باشد: آقای 
غالمحسين ميرزائی پارسا 5000000 ريال آقای اميد ميرزائی پارسا 
2500000 ريال آقای آرش ميرزائی پارسا 1500000 ريال آقای اشكان 
ميرزائی پارســا 1000000 ريال آقای عباس هاجری 500000 ريال 2 - 
تعــداد اعضاء هيات مديره از 2 نفر به 4 نفــر افزايش يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. )418407(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

تاســيس شرکت با مسئوليت محدود توان گســتر پيشرو صنعت هگمتان 
درتاريخ 1397/12/11 به شــماره ثبت 1024 به شناسه ملی 14008189640 ثبت 
و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :انجام پيمانكاری برق، تست و بازرسی کنتورهای 
برق- تامين نيروی انسانی از قبيل: نيروی خدمات، راننده و اداری ادارات برق و 
ساير ادارات دولتی و خصوصی- تعمير و نگهداری و اجرای تاسيسات برق فشار 
قوی، متوسط و ضعيف-شرکت در مناقصه ها و مزايده های دولتی و خصوصی و 
ادارات برق- اموربازرگانی- واردات و صادرات کاالهای مجاز فعاليتهای مرتبط با 
اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط مدت 
فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان همدان ، شهرستان 
اسدآباد ، بخش مرکزی ، شهر اسدآباد، خاکريز ، خيابان فرهنگ ، کوچه شهيد 
يوسفی ، بن بست ))چهارم شهيد يوسفی(( ، پالک 51 ، طبقه همكف کدپستی 
6541734697 سرمايه شــخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ريال 
نقدی ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا آقای يوسف همائی مستقيم به شماره 
ملی 4011669806 دارنده 800000 ريال سهم الشرکه آقای يونس همائی مستقيم 
به شماره ملی 4011860417 دارنده 200000 ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره 
آقای يوسف همائی مستقيم به شماره ملی 4011669806و به سمت مديرعامل 
به مدت نامحدود و به ســمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقای يونس 
همائی مستقيم به شماره ملی 4011860417و به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
بــه مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنين کليه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعاليت نمی باشد.  )418587(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد 

آگهی تغييرات شرکت توليد روستايی قهاوند شرکت تعاونی به شماره ثبت 8444 
و شناســه ملی 10820081860 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/10/08 وتاييديه شــماره 18/342/986 مورخ 1397/11/11 
اداره تعاون روســتايی شهرستان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 آقايان ابوذر 
عسگری باکدملی 6479810295 به ســمت بازرس اصلی و مجيدصالحی باکدملی 
6479811666 به ســمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت يكسال مالی انتخاب 
گرديدند. -2 ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالی 1396مورد تصويب مجمع قرار 

گرفت. )418585(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهي فقدان سند مالکیت 
نظر به اينكه شهرداري شهرستان اسدآباد با ارائه دو برگ استشهاد محلي مصدق دفتر اسناد رسمي 19 اسدآباد 
مدعي است که يک جلد سند مالكيت ششدانگ يک قطعه باغ انگوري پالک ثبتی 1165  اصلی واقع در شهرستان 
اســدآباد بخش شش همدان ذيل ثبت 4253  صفحه 313 دفتر 21 به شماره چاپي 2/749121 به نام آقاي حميد 
قهرماني فرزند جمشيد صادر و تسليم شده و طبق خالصه معامله سند قطعي شماره 1579 مورخ 18/ 3/ 1385 
دفتر اسناد رســمي 2 اسدآباد ششدانگ پالک مذکور به شهرداري اسدآباد انتقال قطعي شده است و در هنگام 
جابجايي مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي مي شود 
تا هر کس 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 امالک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي 
کتبي 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. )م الف 769(
 کامران متقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد 

آگهی تغييرات شــرکت سبز نمای هگمتانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
8381 و شناسه ملی 10820081247 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فــوق العاده مورخ 1397/12/13 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1 اعضاء هيئت 
مديره به قرار ذيل برای مدت دوسال انتخاب گرديدند: آقای ناصر محمدی باکدملی 
3872766155 و خانم مينا نادربيگی باکدملی3651607291 وخانم شكيبا طاهری 
باکدملــی 3861060426 -2 آقايان مهدی طاهری باکدملی 3872768328و اصغر 
طاهری باکدملی 3873912899 به ترتيب به سمت بازرسين اصلی وعلی البدل برای 

مدت يكسال مالی انتخاب گرديدند.  )418589(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهي فقدان سند مالکیت 
نظر به اينكه آقای علی ابراهيمی پور به موجب سند وکالت نامه شماره 21749 مورخ 1397/12/25 دفتر اسناد رسمي 2 
اسدآباد   با ارائه دو برگ استشهاديه محلی مصدق دفتر اسناد رسمی 2 اسدآباد مدعی است که يک جلد سند مالكيت 
سه دانگ مشاع از شش دانگ يک باب خانه پالک 1 فرعی مجزی شده از پالک 1039 اصلی واقع در شهرستان اسدآباد 
بخش شش همدان ذيل ثبت 5505 صفحه 493 دفتر 27 به شماره چاپی 554362 بنام 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 
آيين نامه قانون ثبت بدين وســيله آگهي مي شود تا هر کس 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 امالک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي کتبي 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 مواليی( صادر 

و تسليم خواهد شد و طبق وکالت نامه فوق الذکر تحويل آقای علی ابراهيمی پور )وکيل( خواهد شد. )م الف 767(
 کامران متقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي عبداله قادر افشاني دارای شماره شناســنامه  5 به شرح دادخواست کالسه 1135/97 از اين حوزه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان نادعلي قادري افشاني به شماره شناسنامه  207 در تاريخ  
حدودا 1359 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر است به: 1-قربان 
قادري افشاني فرزند نادعلي به شماره شناســنامه 4050531666 متولد1350 فرزند متوفي 2-سونا جعفري فرزند 
حسين به شماره شناسنامه 18 متولد1316/8/6 همســر متوفي 3-نجفعلي قادري افشاني فرزند نادعلي به شماره 
شناســنامه 4 متولد1337 فرزند متوفي 4-عبداله  قادري افشاني فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 5 متولد1346 
فرزند متوفي 5-خديجه قادري افشاني فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 8 متولد1344 فرزند متوفي 6-احسانعلي 
قادري افشاني فرزند نادعلي به شــماره شناسنامه 716 متولد1339 فرزند متوفي اينک با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.) م الف 829(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهی تغييرات شــرکت سبز نمای هگمتانه شرکت ســهامی خاص به شماره ثبت 8381 و 
شناســه ملی 10820081247 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/12/13 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: -1 سمت اعضای هيات مديره بقرارذيل تعيين گرديد: آقای ناصر محمدی باکدملی 
3872766155 مديرعامل ورئيس هيئت مديره خانم مينا نادربيگی باکدملی 3651607291 نايب 
رئيس هيئت مديره خانم شكيبا طاهری باکدملی 3861060426 به سمت عضو هيئت مديره -2 
کليه چک ها و سفته ها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و قرارداد و مكاتبات اداری و دفتر و اوراق 
عادی به امضای آقای ناصرمحمــدی )مديرعامل ورئيس هيات مديره( "به تنهايی" همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. )418590(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

 برگزاری رزمایش مشترک از سوی سه 
کشور ایران، عراق و سوریه امری ضروری  
است و موجب بســتن راه بر زیاده خواهی 

های آمریكا در منطقه است.
نماینده پارلمــان عراق تاکيد کرد: برگزاری 

رزمایش نظامی از ســوی ایــران، عراق و 
سوریه در خط مرزی، امری ضروری است 
و جلوی آمریكا را برای تحميل خواست و 

نفوذ خود بر منطقه می گيرد.
به گزارش ایرنا، حنين قــدو افزود: دولت 

عراق عزم جدی برای اجرای چنين رزمایش 
دارد تــا بتواند ميزان توانمنــدی و آمادگی 
نيروهایش را برای تامين امنيت مرزها بدون 

دخالت خارجی، بسنجد.
وی گفــت: امنيت عراق بطور مســتقيم با 

امنيت دو کشور سوریه و ایران گره خورده 
است و برگزاری مانور مشترک به نفع تامين 
امنيــت و موجب نجات همه کشــورهای 
منطقه از شر تحرکات تروریست ها خواهد 

بود.

رزمايش مشترک ايران، عراق و سوريه ضروری است
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۵۰ میلیون نفر برای کارت ملی هوشمند ثبت نام کردند
 سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از ثبت نام بيش از 50 ميليون نفر برای اخذ کارت 

ملی هوشمند خبر داد.
سيف ا... ابوترابی سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، اظهار کرد: تاکنون 50 ميليون و 133 هزار نفر برای اخذ کارت ملی هوشمند خود 

ثبت نام کرده اند.
وی با بيان اینكه تاکنون 45 ميليون و 190 هزار کارت ملی هوشــمند صادر شــده است، 

افزود: همچنين به 44 ميليون و 200 هزار نفر نيز کارت ملی تحویل داده شده است.
سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت: آن دســته از متقاضيان دریافت کارت ملی 

هوشمند که تاکنون ثبت نام نكرده اند، باید هرچه سریع تر نسبت به این امر اقدام کنند.

تست های خود ارزيابی HIV در داروخانه ها عرضه می شود
 معاون بهداشــت وزارت بهداشت گفت: 42 درصد بيماران HIV مثبت هنوز در 
کشور شناسایی نشده اند که برای شناســایی این بيماران در سال 98 تست های خود 

ارزیابی HIV در داروخانه ها عرضه می شود.
به گزارش شبســتان، عليرضا رئيسی، گفت: البته پيش بينی ما این است که حدود 59 
هزار بيمار دارای HIV داشــته باشــيم که از این تعداد 42 درصد بيماران هنوز مورد 

شناسایی قرار نگرفته اند.
وی افزود: البته در خصوص اطالع رسانی در زمينه HIV ما با مشكالت بسياری روبرو 
هستيم مثال هنوز نمی توانيم اطالع رسانی کاملی در خصوص این بيماری را در صدا 

و سيما داشته باشيم.

قاچاق دارو در کشور وجود ندارد
 یک عضو کميســيون بهداشــت و درمان مجلس شــورای اســالمی با بيان 
این کــه قاچاق دارو در کشــور وجود نــدارد، اظهار کرد: اگــر هم موردی از 
قاچاق دارو دیده شــود به ســرعت قابل شناسایی اســت همين مسير درست 

باعث شده که شــاهد افزایش شدید قيمت در عرصه دارو نباشيم.
احمــد همتی در گفت وگو با ایســنا، درباره احتمــال بروز قاچاق دارو در 
کشــور، گفت: براساس روند موجود ارز 4200 تومانی به دارو داده می شود 
کــه عرضه آن از طریق نظام بهداشــتی، درمانی و وزارت بهداشــت انجام 
می گيرد. بر این اســاس قاعدتا نباید موضوع قاچاق دارو در کشــور وجود 

باشد. داشته 

 علي)ع( الگویي جاودان 
براي بشریت و پدري مهربان 

راحله مظفرپور �

 یكي از مناســبت هاي مهم ماه رجب ایام البيض اســت که 
اعتكاف از روز ســيزدهم این ماه شــروع و پس از انجام اعمال 

روز پانزدهم به اتمام مي رسد.
که از فضيلت باالیي برخوردار است. روزه داري و اعتكاف براي 
خدا در این روزها تأکيد شــده اســت. سال هاست این سنت در 
خيلي از مساجد شــهر رواج یافته و هر ساله رونق بيشتري پيدا 
مي کند و افراد زیادي به خصوص جوانان از آن با اشتياق فراوان 
اســتقبال مي کنند، که خيلي وقت ها به دليــل کمبود امكانات و 
فضاي مناسب پذیرش معتكفين محدود مي باشد. براي گسترش 
این فرهنگ دینــي و جذب جوانان به ســوي ارزش هاي الهي 
توجه و مســاعدت مســئولين و خيرین محترم را مي طلبد که با 
برنامه ریزي درســت و فراهم کردن امكانات الزم زمينه حضور 
همه مشتاقان و عالقه مندان را در تمامي شهرها و روستاها فراهم 
آورند آنگونه که مراســم شب هاي قدر امكان دستيابي براي همه 
دوســتداران وجود دارد. همچنين والدت با سعادت بزرگ مرد 
عدالت و تقوا حضرت علي)ع( و ناميده شدن این روز به نام روز 
پدر از مناســبت هاي دیگر این ماه مبارک است که بر فضيلت و 
شرافت این ماه افزوده و حالوت )شيریني( اعتكاف را مضاعف 
کرده اســت و تقارن آن با ایام نوروز باستاني خود لطف دیگري 

دارد.
مشــهور اســت حضرت علي ابن ابي طالــب )ع( در روز جمعه 
سيزدهم ماه رجب نخســتين روز ایام البيض در خانه خدا دیده 
به جهان گشــوده و جهان را با نور و هدایت خود روشن نمود 

صراط مستقيم را براي بشریت نمایان ساخت.
رســول اکرم )ص( مي فرماید: »یا علي صراط المستقيم« یا علي 

شد خود صراط مستقيم هستي.
تولدي که از شگفتي هاي عالم هستي به شمار مي رود و هرگز در 
جهان بشریت براي کسي اتفاق نيفتاده و نخواهد افتاد و محدثان 
و مورخان از همــه فرقه ها اتفاق نظر دارند. روز ســيزدهم ماه 
رجب حضرت فاطمه بنت اسد مادر آن حضرت در مقابل کعبه 
مكرمه قرار گرفته رو به آسمان نموده، پس از اقرار به یكتاپرستي 
و تصدیق پيامبران و رســوالن و کتاب هاي آسماني دست به دعا 
برداشــته و از پروردگار خود براي به دنيا آوردن فرزندش یاري 
مي جوید که در این هنگام دیوار کعبه شــكافته شــد فاطمه بنت 
اســد وارد کعبه مي شود، پس از سه روز هنگامي که فرزند خود 
را در آغوش گرفته بــود از خانه خدا بيرون آمده مي فرماید: اي 
مردم حق تعالي از ميان خلق خود مرا برگزیده و از زنان برگزیده 
پيش از مــن را برتري داده و به من فضيلت بخشــيده زیرا من 
فرزنــد برگزیده خودرا درخانه خودش بدنيا آوردم و ســه روز 
مهمانش بودم و از طعام و ميوه هاي بهشتي تناول کردم و هنگام 
خروج لوح ســبز رنگي بر دامن قرار گرفت و هاتفي از غيب ندا 
داد اي فاطمه نام این فرزند بزرگوار را علي بگذار به درستي که 
منم خداوند علــي اعلي و او را از قدرت و عزت و جالل خود 
آفریده ام و بهره کامل از عدالت به او بخشــيدم و نام او را از نام 

مقدس خود مشتق نموده ام.
رســول خدا نيز درباره ایمان حضرت علــي)ع( مي فرماید: اگر 
تمام آسمان و زمين را در کفه اي دهند و ایمان آن حضرت را در 
کفه اي دیگر، ایمان حضرت علي)ع( در آن سنگين تر خواهد بود.

همچنيــن در حدیث دیگر مي فرماید: من و علي )ع( دو پدر این 
امت هســتيم هر کس ما را شــناخت خدا را شناخته است و هر 

کس ما را انكار کرده خداوند را انكار کرده است.
بنابرایــن ناميده شــدن ایــن روز مبــارک به نــام روز پدر 
بسيار مناســب و نيكوســت، لذا فرزندان را موظف کرده آن 
بزرگــواران را الگوي خود قرار دهند و به ســنت الهي عمل 
نموده، ضمن گرامي داشــتن روز پــدر حقوق پدران بزرگوار 
که بر ذمه فرزندان مي باشــد و جزء واجبات الهي است را به 
خوبي ادا کنند و به خواســته هاي آنها توجه کرده و آنها را از 

خود راضي نگه دارند.
سال هاســت که این ســنت حسنه در کشــور ما نهادینه شده و 
گســترش پيدا مي کند که بسيار پســندیده است و فرصتي براي 

اداي دین به والدین است.
در قــرآن کریــم احترام به پدر و مادر و اطاعــت از آنها پس از 
اطاعت پروردگار واجب شمرده شده است این خود بيانگر برتر 

و اهميت حقوق آنها بر دیگر اعمال مي باشد.
و اما ناميده شــدن ميــالد موالي متقيان به نــام روز پدر عالوه 
بر رعایت حقوق آنها تكاليفــي نيز بر دوش پدران براي تربيت 
فرزندان صالح و متدین گذاشته است. الزم است پدران که مظهر 
قدرت و مدیریت و سرپرستي امور زندگي مي باشند که این تفكر 
خود موجب استحكام نهاد خانواده مي شود خود را ملزم دانسته 
و با الگو پذیري از امام و پيشواي خود در تربيت فرزندان متدین 

و ارزشي کوشا باشند.
التزام عمل به احكام الهي و سنت هاي دیني و نهادینه کردن آنها 
در زندگي به خصــوص در رفتار والدین مي تواند نجات دهنده 

فرزندان از انحرافات اجتماعي باشد.
زیــرا که هر چقدر خوف از خدا در دل انســان بيشــتر باشــد 
خویشــتن داري و پرهيــز از گناه بيشــتر مي شــود و انحرافات 
اجتماعــي کاهش پيدا مي کند پرهيز از گناه موجب تقویت ایمان 
به خدا و عمل به واجبات و احكام الهي مي شود و فرزندان را از 

آسيب هاي اجتماعي محفوظ مي دارد.
حقوق و اطاعــات از والدین یكي از واجبات الهي اســت اگر 
رعایت شــود موجب تداوم و اســتحكام نهاد خانواده شــده و 
فرزندان را از آسيب هاي اجتماعي و از هر گونه تهاجم فرهنگي 

محفوظ مي دارد.

اصالحات: عيدي دولت به مردم، صف های مرغ 
 اینم عيدی خوبيه که مردم رو مشغول می کنه!!

شوت ورزشي: پاتوس: هنوز به رانندگي وحشناك ايراني ها عادت 
نكرده ام 

 عادت می کنيد سخت نيست!!
جام جم: صداي پاي بهار چگونه مي آيد 

 با گرانی!!
قدس: برپايي هفت سين خدمت در مناطق محروم 

 از خدمت نگو که دلم خونه!!
ايرنا: سكان دريا به جوانان داده مي شود 

 دارن به جوانا ميدان ميدن!!
پيروزي: هر سرخي پرسپوليس نيست

 هر گردی هم گردو نيست!!
جام جم: سايه سايپا روي جام قهرماني 

 بدون شرح!!
هفت صبح: گوسفندان با کشتي مي آيند 

 هواپيبما سوارشون می کنن ناز می کنن حاال کشتی سواربشن چی 
می کنن؟!!

جمهوري اسالمي: جاده هراز در سفرهاي نوروزي پهن تر مي شود 
 بدون شرح!!

هدف ورزشي: تهران شمال قفل شد 
 دیگه این یكی کليدش دست روحانی نيست

ايسنا: گراني دالر سفال را نجات داد 
 خوب خوبه الاقل رو این یكی تاثير 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 فيــروز تحویل بدن 

خيلی سخته!!
خراسان: خط و نشان ابابيل هاي ايراني براي ابرهه ها

 همه چی مون داره رو به عقب می ره!! 
فارس: شير تاريخي خفته در همدان 

 منظورش همون شير سنگيی خودمونه!!
همدان پيام: همدان قطار برقي الزم ندارد 

 پس قطار آبی می خواین!!
جوان: پنير قرمز فرانسوي در بازار
 به حق چيزای ندیده و نشنيده!!

آفتاب: ورود اوباماي جديد 
 چه شود!!

رويش ملت: ايران آمريكا را زمين زده است
 مسابقه کشتی داشتن؟!!

جوان: جهانگيری استعفا داد رهبری قبول نكرد
 مثل ظریف خواسته یه خودی نشون بده!!

چهارشنبه سوری امن در دامن آموزش
 نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال دغدغه ها را نسبت به 
صدمه های ناشــی از استفاده از موادمحترقه و آتش زا افزایش داده 
در حاليكــه توجه بــه توصيه ها و نكات ایمنــی می تواند از بروز 

حوادث احتمالی جلوگيری کند.
به گزارش ایرنا، چهارشــنبه ســوری یكی از ســنت های قدیمی 
ایرانيان اســت که در گذشته تنها به اندازه یک آتش بازی مختصر 
در نقاط از پيش تعيين شــده با هدف پاک سازی محيط زندگی و 
برطرف کردن کدورت های به وجود آمده و بين اقوام اجرا می شد 
تا هنگام فرا رسيدن عيد نوروز با دلی پاک و به دور از هرگونه کينه 

توزی و خصومت شروع سال جدید را جشن بگيرند.
اما در سال های اخير 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 
خيابان 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 پزشكی همدان 
بيش از ۶0 درصد آســيب دیدگان چهارشنبه سوری در گروه سنی 
10 تا 20 سال قرار دارند و 59 درصد آسيب دیدگان دانش آموزان 

و دانشجویان بوده اند.
بنابراین آسيب های 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 نكات ایمنی 
و ســهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان 
های جانی و مالی سنگين و غير قابل جبرانی را در پی داشته باشد.

 انســان همواره برای رســيدن به کمال 
نيازمند سرمشق و نمونه عينی، قابل اعتماد و 
متعالی در ابعاد گوناگون است.در دین اسالم 
کامل ترین الگوهای تربيتی ائمه اطهار هستند 
و ســپس در خانواده اسالمی والدین، بویژه 

پدردر راس این قله قرار می گيرد. 
پدر نخســتين دوست وسرمشــق فرزندان 
است. خيلی از خصوصيات اخالقی امروز 
خــود را وامدار ژن ها که نــه بلكه تاثيرات 
تربيتی هستيم که از پدران خود پذیرفته ایم. 
زمانــی این چرخه تربيتی بــه باالترین حد 
تاثيرگذاری خود می رسد که پدرنيز پرورش 

یافته مكتب علی)ع( باشد.
روز پدر روزی اســت برای بزرگداشــت 
پدرها، پدر بودن، پيوند ميان پدران و مادران 

و اهميتی که پدرها در اجتماع دارند.
پدر ای سنگ صبور دلم، ای که در پس نگاه 
غریب، مظلوم، پر جذبه و پر ابهت تو دنيایی 
از عشق و مهربانی نهفته است، ای که دستان 
پينه بسته ات حكایت از سختی هایی 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 چهره ات نقش بسته 

است.
باز هم برگ های تقویــم ورق می خوردند 
و 13 رجــب روز ميــالد اميرالمومنين فرا 
می رسد؛ او که ابوتراب و پدر و رئيس همه 
خاکيان است؛ او که کعبه تنها به عشق و به 
احترام او ترک برداشت و شكافت تا مادرش 
در آرامش کامل کننــده دین خدا را به دنيا 
آورد و با آمدنش هيــچ بهانه ای برای هيچ 

بهانه جوی دین گریزی باقی نماند.
اما در این روز پر خير و برکت، بد نيســت 
نگاهــی اجمالی به شــان و منزلت پدر در 
روایات اسالمی بيندازیم؛ پدری که به قول 
قدیمی هــا اگر دعایی در حــق فرزند خود 
کند هر تار مویــی از او آمين خواهد گفت 
و خداونــد حرمت موی ســپيد او را نگاه 

خواهد داشت.
درســت است که مادر رنج 9 ماه بارداری و 
سپس تربيت و نگهداری فرزند را بر دوش 
می کشد اما این باعث نمی شود که زحمات 
پدران نادیده گرفته شــود و نباید شک کرد 
که منزلت پدر در پيشگاه الهی بی همتاست.

در اســالم تاکيد می شــود 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 

صورت می توان از فرمــان پدر امتناع کرد 
و آن زمانی اســت که ایشان فرزند خود را 
به معصيت خدا ســفارش کند هر چند در 
آن شرایط هم باز فرزند باید تالش خود را 

برای رفع نيازها و رضایت پدر بكند.
اطاعــت از حكــم 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 پرسيد؛ فرزند 
می بایست نماز را در دم قطع کرده و پاسخ 
او را بدهد. منزلت پدر تا حدی اســت که 
حضرت علــی )ع( می فرمایند: 13 حّق پدر 
بر فرزند این اســت که فرزند در هر چيزی 

جز معصيت خداوند، از پدر اطاعت کند«.
در آیين 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 رفيع و 
بلندمرتبه اســت که در قرآن به پدر سوگند 
یاد شده: »و والد و ما ولد« سوگند به پدر و 

آن چه می زاید.
حــال که تا اندازه ای به جایــگاه ویژه پدر در 
سبک زندگی اســالمی اشاره شد، بد نيست 
یادی نيز از همه پدران سرزمنيمان کرده باشيم.

بــه یاد پدرانی که با وجــود همه آرزوهای 
زیبایی که برای عروس کردن و داماد کردن 
فرزندانشــان داشــتند، به جبهه های جنگ 
رفتند تا نواميــس خود و دیگران در امنيت 
و آسایش زندگی کنند؛ همان هایی که تنها 
دلخوشــی شــان در آن روزهای پر هياهو 

همراه داشتن عكسی از فرزند دلبندشان بود 
و بســياری از آن ها بدون اینكه حتی یكبار 
هم روی ماه نورسيده خود را ببينند، شربت 

شهادت را نوش کردند و رفتند.
به یاد پدران هســته ای وطنــم؛ همان ها که 
عزت و سربلندی را برای ميهنمان به ارمغان 
آوردند اما دشمن اجازه نداد تا حالوت این 
پيروزی ها را بچشــند و ســبک بال از ميان 

همسر و فرزندان خود پرکشيدند و رفتند.
بهشت زیر پای مادران است اما این بار بی 
هيچ مقدمه ای می گویم بهشــت در دستان 
پدران است همان دستانی پينه بسته ایی که 
دست های کوچک فرزندش را می گيرد و 
همه جا به فرزندش این اميد را می دهد که 
کوهی مثل پدرش پشتش هست تا با خيال 
راحت فرزند قدم هایــش را پيش ببرد در 
حالی که از هيچ چيز نترسد، زیرا پدری دارد 
که مثل کوه استوار در کنارش ایستاده است. 
بهشــت زیر پای پدران نيست. 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 می کاهد و همچــون بارانی بر 
ســرمان می بارد تا مثل بذری از دل خاک 
جوانه بزنيم و رشــد کنيــم ولی همچنان 
مانند ابری بــاالی ســرمان می ماند و از 
دور حواســش هر لحظه به ما اســت. در 

ســرما کنار می رود تا نور خورشيد برما 
بتابد در گرما مانند چتری باالی سرما می 
مانــد تا از گرما دور بمانيــم و در هنگام 
عطش همچــون بارانی خنكای آب را در 
وجودمان تزریق می کند. پدرها در هنگام 
سختی اشــک نمی ریزنند شيون نمی کشند 
بلكــه عرق می ریزند، آه می کشــند. پدر 
مانند کوهی محكم هميشــه تكيه گاه می 
ماند و هميشــه کمر خميــده ی خود را 
پشــت لبخند محكم خود پنهان می کند. 

پدرها قهرمان قصه همه  بچه ها هستند.
به گــزارش فرارو، همه مــا می دانيم غم 
برای پــدر و غصه برای مادر و اميد برای 
فرزند اســت. پدر همان کسی است که با 
آغوش گرفتن نتيجــه زندگيش 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 بگيرد و مانع 

سقوط فرزندش شود.
پدران در سخترین شــرایط زندگی چيزی 
را به زبان نمی آورند شــجاعت ســرتا پای 
وجودشــان را فرا می گيرد، بارها راضی به 
التماس می شــوند تا خانوادشــان از کسی 
چيزی درخواســت نكننــد. قدرتمند ترین 
اراده نمی توانــد اراده پوالدین یک پدر را 
برای ســر بلندی خانواده اش بشــكند این 
خاصيــت را خداوند به پدر داده اســت تا 
هميشــه چون کوهی اســتوار، چون باران 

بخشنده و چون نسيم شادی بخش باشد.

 از ارسال پيام تبریک کيلویی خودداری 
کنيم. اگر کسی برای مان عزیز است جداگانه 

به او پيام بدهيم. 
ممكن است ما دوست داشته باشيم کسی را 

ببوسيم اما آیا او هم دوست دارد؟
ادکلن لباس ما را خوش بو کند اما کار حمام 
و خميردندان را نمی کند.در گپ و گفت ها 

از هم گله نكنيم.
مرگ من، جان تو! تو رو خدا! تو رو قرآن؛ 
این قدر به مهمان اصــرار و تعارف نكنيم. 

تعارف زیاد نشانه ی ادب نيست.
اگر برای مان مقدور است دست خالی جایی 
نرویم. قرار نيســت چيز گرانی ببریم. یک 
کتاب، یک ظرف زیتون، ترشــی یا مربای  

دست ساز کافی ست. 
در مهمانی ها ســر خودمان را در گوشــی 
یــا تبلــت فــرو نبریــم. از تعریف کردن 
بيماری هایمان، مرگ و مير و تصادفاتی که 
توی جاده دیده ایم یا رد و بدل  کردن اخبار 
تلخ فاميل یا گرانی ها ميوه و آجيل و شيرینی 

پرهيز کنيم.
موفقيت هــای مالی مان را به رخ نكشــيم. 
از بچه هایمــان نخواهيم جلــوی مهمانان 
کله معلق بزنند، انار صددانه یاقوت یا سوره 
و عددهای انگليســی را از حفظ بخوانند؛ 

بچه ها اسباب بازی ما نيستند.
بــرای  بزنيــم.  حــرف  آرام  جمــع  در 
ایجادصميميت بيشــتر، ســعی بفرمائيد در 

زندگی خصوصی ميزبان، سرک نكشيد.
باب صحبت را در مورد موضوعاتی باز کنيد 
که پای شــما را در غيبت، تخریب و تحقير 

دیگران باز نكند. 

گــپ زدن در مــورد یک موضــوع مفرح، 
به شرطی که منجر به تحقير کسی نشود، به 

شكستن یخ رابطه کمک خواهد کرد.
در صورتــی کــه فرزند شــما در مهمانی 
باعث آزار دیگران شود، برای پایان دادن به 

رفتارهای نادرست او تالش کنيد.
از چشــم غره رفتن های مداوم یا تنبيه کردن 
فرزندتان در حضور دیگران خودداری کنيد. 
چنــد دقيقه صحبت با فرزندتــان در اتاقی 
دیگر و دور از چشم مهمان ها و فرزندانش، 

اثر بهتری بر رفتار فرزندتان بگذارد.
معلم اخالق دیگران نشوید.

وقتــی بچه هــا در روزهــای عيــد به هم 
می رســند، خانه صاحب خانه پر می شود از 
ســر و صدا و حتی دعواهای کودکانه، اگر 
شــما برای بازدید نوروز به چنين خانه ای 
رفتيد، مراقب واکنش های تان باشــيد حتی 
اگر فرزند صاحب خانه رفتار اشتباهی انجام 
داد، حق نداریــد او را تنبيه یا تربيت کنيد. 

شما تنها چند دقيقه یا چند ساعت مهمان آن 
خانه هستيد، پس بهتر است مدیریت اوضاع 
را بــه صاحب خانه بســپارید و اگر تحمل 
رفتارهای فرزندانش برای تان آسان نيست، 
کمی زودتر اما بــا آرامش و لبخند از آن ها 

خداحافظی کنيد.
در مــورد تماشــای تلویزیون یــا انتخاب 
برنامه مــورد نظر، به تصميم جمعی احترام 
بگذاریــد. موقع تــرک مهمانی و خصوصا 
زمــان خداحافظی، هم چون بمبی، آپارتمان 

را به هوا نفرستيد.
قبــل از ورود به خانه ميزبان، از مرتب بودن 
کفش هایتان جلوی در یا در محل مناســب، 
مطمئــن شــوید. موقــع ورود بــه خانه، 
لباس هایی مثــل ُکت و پالتوی خود را کنار 

دست خود ولو نفرمائيد.
کليــد، موبایــل، عينک و وســایل خود را 
در جای مشــخصی قرار دهيــد. خوردن و 
نوشــيدن خود را کنترل کنيــد هم از منظر 

سالمت و هم از منظر یک مهمان باکالس. 
چرا هنوز بيكاری؟ چــرا ازدواج نكردی؟ 
چرا طالق گرفتی؟ چرا درآمدت کمه؟ چرا 
دماغت رو عمل کردی؟ چرا موهات رو این 
شــكلی کوتاه کردی؛ پاسخ هيچ کدام از این 

سواالت سر سوزنی به ما ربط ندارد.
از هم قدردانی کنيم. اگر در ســال گذشته 
کسی برایمان کاری کرده، جایی مراقب مان 
بوده، به درد دل مان گوش داده، به او بگویيم 
که سپاســگزارش هســتيم و یادمان مانده 

است.
حتی در ایــن روزها که وضع جيب هایمان 
تعریفی ندارد هم توصيه بسياری از افراد این 
اســت که چند روزی ســفر کنيد و حال و 

هوای خود را عوض کنيد.
اگر فكر می کنيد برای ســفر رفتن باید همه 
چيز از قبل هماهنگ و رزرو شده باشد بهتر 
است با تور ســفر کنيد اما چندسالی است 
با رونق اقامتگاه های بوم گردی در شهرهای 
مختلف، لذت ســفر برای ما مضاعف شده 
اســت. عموما خانه های قدیمــی بزرگ یا 
کاروان ســرها را با همكاری سازمان ميراث 
فرهنگی بــه اقامتگاه هایی دوست داشــتنی 
تبدیــل کرده اند. کمی بوی کاه گل و حياط 
آب پاشی شده به مشــام تان بخورد، نه تنها 
قابل تحمل اســت که بعدها با مرور عكس 
ها و خاطراتش بيــش از اقامت در هتل ها 

لذت خواهيد برد.
هيچ لذتی ارزش آن را ندارد که بابت آن به 
سالمتی شما لطمه وارد شود، سرعت خود 

را کم و گذشت خود را زیاد کنيد. 
* احسان محمدی

روز پدر، روز قهرمانان زندگی

اصالحیه
 در جدول چاپ شده روز یكشنبه 2۶ اسفند ماه با عنوان "ادارات 
غير رسانه ای از نگاه مطبوعات" نوسازی مدارس و شهرداری منطقه 

2 با سایر نشریات در گزارش عملكرد فجر 97 همكاری داشتند.
همچنيــن روابط عمومی اداره کار و رفاه اجتماعی که در طول ســال 
تعامل خوبی با رسانه ها دارد درویژه نامه فجر نيز همكاری خوبی عالوه 

بر همدان پيام با سایر نشریات داشت که بدین وسيله اصالح می شود.

نکته هايی برای تعطیالت نوروزی
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از دوشنبه آغاز شد

واريز سود سهام عدالت
 واریز مرحله چهارم پرداخت ســود سهام عدالت گروه های 

مختلف مشموالن از دیروز دوشنبه آغاز شد.
به گزارش خبرآنالین، سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: مرحله 
چهارم پرداخت ســود سهام عدالت ســال مالی 9۶ شرکت های 
سرمایه پذیر مربوط به گروه های مشــموالن شامل وراث جدید 
تعيين تكليف شــده، مددجویان تغيير وضعيت یافته، ایثارگران و 

خانواده های ایثارگران، دست اندرکاران امر واگذاری سهام عدالت، 
خبرنگاران، طالب، بيماران خاص، کارکنان ستادهای نماز جمعه، 
خدام مساجد و اماکن متبرکه امامزاده ها و حسينيه ها، زندانيان آزاد 
شــده، تاکســيرانان، قاليبافان، کارکنان مؤسسات خيریه و فعاالن 

قرآنی از امروز آغاز شد.
در این مرحله در حالی ۶ ميليون 700 هزار نفر از مشموالن سود 
ســهام عدالت خود را در مجموع بــه ارزش ۶00 ميليارد تومان 
دریافت خواهند کرد که از 34 بانک و مؤسســه ای که مشموالن 
شــماره شبای خود را در سامانه ســهام عدالت ثبت کرده اند، از 

امروز 31 بانک به مرور اقدام به پرداخت سود می کنند.
تا کنون ســود سهام عدالت مربوط به مشموالن نهادهای حمایتی 
شــامل کميته امداد و سازمان بهزیستی، روســتایيان و عشایر و 
کارگران فصلی و ســاختمانی به طور کامل پرداخت شــده است 
و تنها گروه باقی مانده از مشــموالن شــامل کارکنان و کارمندان 
دســتگاه های اجرایی و بازنشســتگان صندوق های بازنشستگی 
کشوری، تأمين اجتماعی و نيروهای مسلح نيز در اوایل سال آینده 
و با دریافت ســود سهام عدالت از شرکت های سرمایه پذیر، این 

سود نيز به حسابشان واریز می شود.

يادداشت

یک تقاضای مهم از دولت
 شــمارش معكوس برای پایان سال 1397 آغاز شده است و حاال 
زخم های کهنه اقتصاد ایران همچنان بر بدن نحيف آن خودنمایی می 
کند.  اقتصاد ایران ساليانی طوالنی است از بحران هایی جدی رنج می 
برد. بحران هایی که نه تنها برطرف نشــده است، بلكه خود زمينه ساز 

بروز بحرانهایی دیگر نيز بوده اند.
 حاال در آســتانه ســال جدید به نظر می رسد ضروری است تغييری 
جدی در عرصه سياســتگذاری در ایران رخ دهد. دولت ایران دولتی 

فربه است که وظایف فراوانی را برای خود تعریف کرده است.
 این مســئوليت باال، بی تردید دولت ها را از سياستگذاری درست و 
دقيق باز می دارد و همين امر سبب می شود مشكالت عمده خود را 
نشان دهد. برخی درباره خروج دولت از اقتصاد صحبت می کنند اما 
امروزه بســياری به این نتيجه رسيده اند که دولت ها باید در جایگاه 
درســت بایســتند، نه اینكه 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 دولت ها تعریف می شود از سوی دیگر فعاليت اقتصادی 
و بنــگاه داری و ... باید در اختيار بخش خصوصی باشــد. این بدان 
معناســت که دولت ایران نيز الزم اســت از صندلی کنونی خود بلند 

شود و بر جایگاه درستی بنشيند تا نتایج کارهایش ثمربخش باشد.
 دولت ها الزم است با سياستگذاری دقيق، فضا را برای فعاليت بخش 
خصوصی آماده کنند اما آیا فضای کســب و کار در ایران بهبود یافته 

است؟
نيازی به توضيح واضحات برای پاســخگویی به این بخش نيست. به 
نظر می رســد برای 3۶5 روز پيش رو در سال 1398 ضروری نيست 
که 3۶5 برنامه مطرح شود تا از ميان این همه یكی نيز به نتيجه نرسد.

 من به عنوان یک معلم قدیمی اقتصاد اميدوارم دولت امســال تنها 
و تنها یک اولویت را شناســایی کرده و حل مشــكل در آن بخش 
را در دســتور کار قرار دهد. به عبارت دیگر تنها یک بحران ایران 
در ســال 1398 اگر حل شــود، انبوهی بحران ریز و درشت با آن 

حل خواهد شد.
 الزم به طرح ایده های آرمانی نيســت. کافی است دولت بر صندلی 
مناسب شان خود بنشيند، صندلی متناسب با شان سياستگذار، در این 
صورت تصویری دقيق از اقتصاد ایران پيش رویش قرار می گيرد که 

شناسایی مشكالت را برایش تسهيل می نماید.
 در این حالت تصميماتی که برای بازگشــت ثبات، کنترل تورم و ... 
اتخاذ می کند دیگر مقطعی نخواهد بود و بی تردید همين مهم می تواند 

زمينه رفع مشكالت را فراهم نماید.
* مهدی تقوی- استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايی

 چگونه می توان در بحران بازار، 
فروش را متحول کرد؟

با توجه به بحران بازار، تعداد کثيری از برندهای معتبر و سرشــناس 
هنوز با اعتقاد بــه بازاریابی و فروش حضوری که راهكاری نســبتًا 
قدیمی است،  تنها راه ایجاد اعتماد در مشتریان خود را ارتباط چشمی 

مستقيم و رودررو با آن ها می دانند.
حال آنكه با دانستن این واقعيت 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:
ايجاد 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 خصوصيت را درون افكارتان رشــد 
دهيد.

اعتماد به نفس با موفقيت های نســبی دو چندان می شود، پس چرا 
روزتان را با مشتری های هميشگی وافرادی که از خریدشان اطمينان 

دارید شروع نمی کنيد؟
برای شــروع، ليست مشتریانتان را ترتيب دهيد و اگر تازه کار هستيد 
حتما تهيه این ليست به فروش باالی شما در انتهای روز کمک باالیی 
خواهد کرد. روش دیگر اعتماد سازی، اتكا بر کاالها یا یک سرویس با 
کيفيت می باشد، پس اگر شما واقعا به آنچه می فروشيد اعتماد دارید، 

آن را با قدرت از نتيجه خریداین محصول مطلع کنيد.
موقعيت سنجی

اصل مهم دیگر در بازاریابی حضوری، موقعيت ســنجی اســت. همه 
تصميم گيرندگان کسب و کارها، مشغله کاری زیادی دارند، پس زمان 
صــرف کنيد و عجله نكنيد، بگذاریــد راحت تر و در زمان بهتر برای 

خرید محصول شما تصميم بگيرند.
مطالعه داشته باشيد

اگر در کاری متوســط هســتيد، یا خودتان را باال بكشــيد و یا آن را 
رها کنيد!

با تعدد برند و محصوالت، امروزه با جمعيتی از فروشندگان حضوری 
و غيــر حضوری در مقابله هســتيم، پس انتخاب مشــتری قطعا از 
فروشــندگانی خواهد بود که برای هر ســوالی اطالعات رایگان در 

اختيارشان قرار می دهند.
"مطالعه داشــته باشــد و اطالعات خود را گسترش دهيد تا مشتریان 

راضی داشته باشيد"
* منصور کيارش- مشاور بازاريابی و فروش

بررسی بازار مسکن در ماه پايانی سال

سراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگان
 برخالف تصور غالب که ســعی دارد عنوان کند قيمت مسكن در 
ماه پایانی ســال جهش قابل مالحظه ای داشته و بر این اساس مالكان 
از 5 تا 10 درصد قيمت های پيشــنهادی را افزایش دادند، آمار و ارقام 
حاکی از آن اســت که رشد قابل مالحظه ای در معامالت قطعی اتفاق 

نيفتاده است.
به گزارش ایســنا، شــاخص های متعددی از کاهش سرعت رشد 
قيمت مســكن در نيمه دوم ســال 1397 حكایــت دارد. افزایش 
ميانگين ماهيانه قيمت مســكن در ماه هــای مهر، آبان، آذر، دی و 
بهمن به ترتيب ۶/4 ، ۶/۶ ، 4/1، 2/5، و 1/7 درصد به ثبت رسيده 
اســت. با این حال برخی خریــداران که به گفتــه رئيس اتحادیه 
مشــاوران امالک همواره مسایل را به بازه های زمانی قبل و بعد از 
اتفاقات تقســيم بندی می کنند تالش دارند در ماه های پایانی ســال 
خرید خود را نهایی کنند. همين موضوع به رشــد قيمت اســمی، 
پيشــنهادی و بعضًا قطعی در آخرین ماه های ســال منجر می شود. 
هدف پنهان گروهی از مالكان نيز کــه به خریداران می گویند بعد 
از عيد قيمت ها عجيب و غریب باال می رود این اســت که از رونق 

نسبی معامالت در ماه های پایانی استفاده کنند.
از ســوی دیگر طبــق اطالعات یک ســامانه ملكی که محاســبه 
 Hybrid index  - case shiller and »موســوم به »کيس شيلر
hedonic index بر اســاس محدوده مكانی و زمانی، متراژ، سال 
ســاخت و دیگر عوامل تعيين کننده را در نظر گرفته و تأثير آنها را 
در این شــاخص بررســی می کند، هم اکنون ميانگين قيمت هر متر 
مربع مسكن شــهر همدان ۶ ميليون و 200 هزار تومان است؛ زیرا 
در این بررســی، قيمت های غيرمتعارف که ممكن است بر اساس 
اشــتباه خریدار، معامالت صوری یا سایر عوامل شكل گرفته باشد 

حذف می شود. 
البتــه افزایش قيمت قطعی در آخرین ماه ســال چندان محســوس 
نيســت. با این که بنا به گفته  دفاتر مشاور امالک، صاحب خانه ها بعد 
از بهمــن ماه پنج تا 10 درصد قيمت های پيشــنهادی را باال برده اند، 
رصد معامالت قطعی نشــان می دهد افزایش چشمگيری در قيمت ها 

اتفاق نيفتاده است. 

آغاز برنامه فروش فوری ۳ مدل خودرو
 برنامه فروش فوری ســه مدل خودرو امروز در دســتور کار قرار 
مــی گيرد. به گزارش خبرآنالین، پژو 405 بنزینی با ترمز ضد قفل و 
ایموبالیزر و کيســه هوای راننده و سرنشين و یورو 4 بهينه با قيمت 
۶2 ميليون و 700 هزار تومان در این طرح به فروش خواهد رسيد.  

 در عين حال سمند lx سال بنزینی مالتی پلكس با کيسه هوای راننده 
و سرنشين و رینگ فوالدی و یورو 4 بهينه نيز در این قالب ۶۶ ميليون 

و 528 هزار تومان قيمت دارد.  
 پژو 20۶ تيپ دو هاچ بک با ترمز ضد قفل و کيســه هوای راننده و 
سرنشين و سنسور دنده عقب یورو 4 بهينه نيز در این راستا به قيمت 

۶۶ ميليون و 825 هزار تومان فروخته می شود.

 قيمت ميــوه دولتی با 20 درصد کاهش 
مواجه شــد به طوری که پرتقال به 4 هزار 

تومان و سيب به ۶ هزار تومان رسيد.
رئيس ســازمان تعاون روســتایی اســتان 
همدان با بيان اینكه از روز دوشــنبه طبق 
ارزیابــی بازار قيمت ميــوه دولتی تعدیل 
شــد، بيان کرد: بر این اســاس پرتقال با 
کاهــش 900 تومانی به 4 هــزار تومان و 
ســيب هم با کاهش 900 تومان به ۶ هزار 

تومان رسيد.
رضا عباسی به علت کاهش ميوه شب عيد 
اشاره کرد و ادامه داد: با ارزیابی که از بازار 
انجام شد، قيمت مشــابه باری که در بازار 
عرضه می شــود، رصد شد و تصميم بر این 
شد 20 درصد از قيمت ميوه دولتی کاهش 

یابد.

رئيس سازمان تعاون روستایی استان همدان 
با اشــاره به اینكه سه شنبه نيز ممكن است 
قيمت کاهــش یابد، به فــارس گفت: اگر 

قيمت ميوه در بازار کاهش یابد، ميوه دولتی 
نيز کاهش می یابد.

وی با بيان اینكه در استان های دیگر نيز طبق 

دستورالعمل سازمان صنعت، معدن، تجارت 
قيمت ميوه مشخص می شود افزود: اگر بازار 
قيمت ها را تعدیل کند قيمت ميوه دولتی نيز 

20 درصد کاهش می یابد.
عباســی با بيان اینكه روز گذشته 17 درصد 
از سهميه اســتان توزیع شــد افزود: اصل 
برنامه توزیع ميوه دولتــی تا عصر روز 29 
اسفندماه اســت اما بعد از سال تحویل نيز 
تعداد محدودی از غرفه ها عرضه را خواهند 

داشت.
وی با اشــاره به اینكه بيــش از 150 مرکز 
عرضه ميوه شــب عيد در استان کار عرضه 
ميوه شــب عيــد را دارند تصریــح کرد: 
پيش بينی شده اســت که 20 درصد از ميوه 
شب عيد از سال تحویل تا پایان تعطيالت و 

روزهای 15 و 1۶ فروردین ماه توزیع شود.

رئیس سازمان تعاون روستايی همدان: 

میوه دولتی ارزان شد

مفقودی
کارت پرســنلی مريم ميرزايی فرزند ولی به شماره ملی 3360232232  از سازمان 
آموزش و پرورش منطقه اللجين به شماره پرسنلی 78484857 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
بيمه نامــه کوثر خودرو پرايد جی تی ايكس  به شــماره بيمه نامــه 1010/720689/ 
1397و به شــماره پالك 543ب 98 ايران48 به شــماره موتور 2765368 و به شماره 
شاسیS 1412287914841 به نام محمدرضا عبدالوند به شماره شناسنامه   187 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بدین وسيله از کليه اعضای محترم خانه صنعت ، معدن و تجارت  دعوت به عمل می 
آید در جلسه مجمع عمومی عادی در ساعت 1۶ الی 18 روزچهارشنبه مورخ  97/01/28  

به نشانی خيابان مهدیه سرپرستی بانک ملی استان همدان حضور بهم رسانيد . 
دستورجلسه :

1- گزارش مالی منتهی به سال 97
2- استماع گزارش بازرس قانونی 

3- انتخاب بازرس ) اصلی و علی البدل ( قانونی برای سال 98

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

خانه صنعت ، معدن و تجارت استان همدان 

شرایط مناقصه عمومي واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري فامنین 

خالصه شرايط: 
1- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه به صورت واریز نقد یا اوراق مشارکت بي نامه تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت باز خرید قبل از سررسيد یا ضمانت نامه بانكي 

مي باشد.
2- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 850/000/000 ریال مي باشد که در صورت واریز نقدي بایستي به حساب شماره 0105755046007 بانک ملي شهرداري 

فامنين واریز و رسيد ضمانت نامه در پاکت الف و به همراه سایر اسناد ارائه نمایند.
3- مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد و افراد بایستي نسبت به خرید اسناد از طریق سامانه اقدام نموده و پس از دانلود و مطالعه اسناد و تمامي صفحات مهر 

و به امضاي مدیر عامل رسيده و نسبت به بارگذاري اسناد از طریق سامانه اقدام نمایند.
4- شــرکت کنندگان مي بایســتي سوابق کاري و امكانات و تجهيزات و مشخصات شخصي را به منظور ارزیابي به همراه اسناد مناقصه و مهر و امضاء شده در پاکت )ب( 
قرار داده و برگ پيشــنهاد قيمت نيز در پاکت )ج( و کليه اوراق در پاکت مناســب قرار داده و از طریق پســت سفارشي ارسال و یا به دبيرخانه شهرداري تحویل و رسيد 

دریافت نمایند.
5- چنانچه برنده اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند تضمين شرکت در مناقصه به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

۶- مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد از تاریخ 97/12/23 لغایت 98/1/۶ و پيشنهاد قيمت تا روز چهارشنبه مورخ 98/1/21 به پایان مي رسد و در روز شنبه 
مورخه 98/1/24ساعت 8 صبح جلسه کميسيون معامالت برگزار خواهد شد.

7- براي کسب یا دریافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 0813۶822020 الي 3 واحد خدمات شهري یا فضاي سبز شهرداري فامنين تماس حاصل فرمایند.
8- شماره فراخوان در سامانه ستاد 2097050122000004 و تاریخ انتشار روز چهارشنبه مورخه 1397/12/23

9- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات مختار است.
10- سایر اطالعات و جزیيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

چاپ اول آگهی: 97/12/22 روزنامه جمهوری اسالمی
روابط عمومي شهرداري فامنین 

شهرداري فامنين با استناد به مجوز 258 مورخ 97/9/28 شوراي 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 شركت هاي خدماتي واجد شرايط داراي صالحيت و 

ايمني پيمانكاران از اداره كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.

 اگرچه واحدهای صنفی ملزم به عرضه 
گوشت مرغ با قيمت 12 هزار و 800 تومان 
هســتند اما هنوز در برخی از فروشــگاه ها 
بــه ویژه در مرکز شــهر صف های طوالنی 

تشكيل شده است.
با توزیع گوشــت مرغ از هفته گذشته زیر 
نظر دولت، صف هــای طویل مردمی برای 
دریافت آن تشكيل شده است صفی که بالغ 
بر 100 نفر از این طرف ميدان امام)ره( به آن 
طرف برای تهيه مرغ کيلویی 12 هزار و800 
تشكيل شــده و در آمد و شدهای مردم به 

مرکز شهر خودنمایی می کند.
روزهای پایان ســال پر از مشغله  است که 
ایــن صف های طوالنی و زمان بر شــلوغی 
این روزها را چندبرابر کرده اســت. ناگفته 
پيداست تعدادی هستند که به یكبار ایستادن 
در صف بســنده نمی کنند و بارها دوست 

دارنــد این تجربه را تكرار کنند تا هر نوبت 
دو مرغ گرم تحویل بگيرند.

به گفته رئيس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان همدان در حال حاضر به طور 
ميانگين روزانه 115 تن مرغ عرضه می شود، 
در شــرایط معمولی ميزان مصرف مرغ در 
اســتان ۶5 تا 80 تن اســت و در برهه های 
خاص ميزان مصرف در اســتان همدان به 

100 تن در روز هم می رسد.
حميدرضا متين با اشاره به اینكه توزیع مرغ 
غير دولتی حذف شــده ادامــه داد: در تمام 
فروشــگاه ها مرغ با قيمت 12 هزار و 800 

تومان عرضه می شود.

به گزارش فارس، وی با بيان اینكه 53 واحد 
برای توزیع مرغ توسط اتحادیه مرغ، ماهی و 
تخم مرغ فروش همدان مشخص شده است 

تصریح کرد: بيشترین ميزان توزیع گوشت 
در ميــدان امام)ره(، ســبزه ميــدان، ميدان 
شریعتی، خيابان مهدیه، شهرک فرهنگيان و 

شهرک مدنی در نظر گرفته شده است.
استاندار همدان نيز هفته گذشته به صورت 
سرزده از بازار شب عيد همدان بازدید کرد 
اما هنوز صف ها پابرجاست و مردم همدان 
برای تهيه مایحتاج خود ناچار به ایستادن در 
صف های طوالنی و دور از شــئون انسانی 

خواهند بود.
با توجــه بــه توضيحات رئيس ســازمان 
صنعت، معدن و تجــارت همدان مبنی بر 
توزیع فراوان گوشت سفيد و تعيين قيمت 
یكسان در ســطح استان بين مردم دليل این 

صف های طوالنی چيست؟
یا باید به اطالع رسانی ضعيف برای عرضه 
مرغ به ميزان کافی در بازار اشــاره کرد چرا 

که مردم با توجه به تعطيالت نوروز و آمد و 
شدها نگرانی از افزایش قيمت کاال و بسته 
بــودن واحدهای صنفی را دارنــد یا اینكه 
موضوع آن طور که رئيس صمت می گوید 

نيست.
ضمــن اینكه افزایش بيــش از پيش قيمت 
گوشــت قرمز و قاچاق دام ســبک باعث 
افزایش تقاضای مردمی برای تهيه گوشــت 
ســفيد شــده و عماًل دولت نتوانسته هنوز 
نســخه نهایی و شفابخشــی برای حل این 
مشكالت ارائه دهد؛ مسأله ای که مورد انتقاد 
مردم و کارشناســان نيز قرار گرفته اســت. 
اگرچه برخی از مردم نيز رفتار صحيحی را 
از خود در این شــرایط نشان نمی دهند اما 
باالخــره دولت باید بتوانــد اعتماد مردم را 
جلب کند، این صف هــای طوالنی معنایی 

جز بی اعتمادی به دولت ندارد.

 رئيس اتحادیه نانوایان همدان از فعاليت 
170 واحد نانوایی در همدان در ایام نوروز 

خبر داد.
ابــوذر گل محمدی با بيان اینكه بر اســاس 
برنامه هر ســاله در نوروز شيفت نانوایان، 
مرخصی ها و کشــيک ها مشخص می شود 
اظهار کــرد: نانوایان که به عنوان کشــيک 
مشــخص نشــدند طبق روال معمول خود 

فعاليت خواهند کرد.
وی با اشــاره به اینكه ليســت نانوایی ها به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده 

است افزود: عمده نانوایان از ساعت ۶ صبح 
تا غروب فعال هستند و از آنها خواستيم تا 

ساعت 22 نان پخت کنند.
رئيــس اتحادیه نانوایان همدان با بيان اینكه 
نانوایی های واقــع در خيابان های اصلی تا 
ساعت 22  نان خواهند داشت تصریح کرد: 
نانوایی های مناطق باالی شهر نيز تا ساعت 
22 نــان پخت می کنند اما واحدهای صنفی 
نانوایی مســتقر در کوچه های فرعی لزومی 

به این امر ندارند.
وی با بيان اینكه یک سوم نانوایی های شهر 

در ایام نوروز کشيک هســتند ادامه داد: از 
170 واحــد نانوایی کشــيک 35 واحد تا 
ساعت 22 و بقيه تا ساعت 20 فعال هستند.

گل محمدی به فارس گفــت: نانوایی هایی 
به عنوان کشــيک در نظر گرفته شده که در 
نزدیكی مراکــز اقامتی به ویژه مدارس قرار 

دارند.
وی با بيان اینكه هر ساله اکيپ های مشترک 
بازرسی از ساعت ۶ صبح روز اول فروردین 
تــا 14 فروردیــن ماه فعال هســتند گفت: 
نانوایی ها در یک یــا دو روز اول مرخصی 

می گيرند چراکه باید حقوق کارگر بدهند و 
اگر کار نكنند درآمدی هم نخواهند داشت.

رئيــس اتحادیــه نانوایان همــدان با بيان 
اینكه آرد الزم برای نانوایی ها تأمين شده 
اســت اظهار کرد: بــه نانوایی هایی که در 
نوروز کشيک هســتند، آرد تشویقی  ایام 

تعلق می گيرد.
وی با اشاره به اینكه قيمت هر کيسه آرد با 
توجــه به نوع آن بين 33 هزار و 500 تا 34 
هزار و 500 تومان است افزود: هر کيسه 40 
کيلویی است و به نوع نان آن متفاوت است.

صف های طوالنی و بی اعتمادی به دولت

در ايام نوروز صورت می گیرد 

فعالیت 17۰ واحد نانوایی در همدان

مسکن

خودرو

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

 هيات وزیران مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت 
سال 1398 ساالنه به ميزان هفت درصد افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هيات دولت، هيات دولت در جلسه 
19 اســفند ماه به پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه کشور 

تعرفه های آب و برق مشترکان پرمصرف را اصالح کرد.
همچنين با هدف مدیریت مصــرف و بازدارندگی مصارف غيرضرور، 
از ابتدای خرداد ماه، ســاالنه 1۶ درصد به خالص صورتحساب آب و 
برق مصارف خانگی )بدون احتســاب آبونمان، ماليات بر ارزش افزوده 
و عوارض( مشترکين باالی الگوی مصرف افزوده می  شود. فاضالب بها، 

مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.
خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایين  تر 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 تخفيف به ميزان 

مصرف کاهش  یافته با نرخ اولين پله مصرف خواهند شد.
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 تا به حال هواداران حريف 
تشويقم نكرده بودند

 »ليونل مسی« ستاره بارسلونا پس از هت تریک مقابل رئال بتيس 
اظهار داشت: یادم نمی آید تاکنون توسط هواداران حریف تشویق 

شده باشم، خوش شانس بودم که هر سه ضربه به ُگل نشست.
»ليونل مسی« فوق ستاره آرژانتينی باشگاه بارسلونا پس از به ثمر 
رســاندن ســومين گل خود با ضربه چيپ در پيروزی 4 بر یک 
شب گذشته تيمش مقابل رئال بتيس، از سوی هواداران ميزبان در 

ورزشگاه بنيتو ویامارین ایستاده تشویق شد 
هت تریک ســتاره آرژانتينی در این دیدار چهارمين مورد آن در 
فصل جاری و ســی و ســومين بار در الليگا محسوب می شود 
اما این ســومين باری بود که موجب همهمه در ورزشــگاه شد؛ 
همهمــه ای که نه تنها هــواداران آبی اناری هــا بلكه هواداران 
بتيس را مجبور به تشــویق کرد.مسی سومين گل خود را تقریبا 
از زاویــه ای غيرممكن با ضربــه ای به اصطالح »چيپ« از روی 
سر »پائو لوپز« عبور داد و حاضرین در ورزشگاه مبهوت از نبوغ 
فرازمينی مينياتوری بارســا برای نشان دادن عمق تحسين خود، 

هيچ راهی به جز تشویق ایستاده پيدا نكردند.
در این بين، 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 چنين گلی به ثمر 
رســانده بود یا خير تاکيد کرد: نمی دانم اما خوش شانس بودم 
که هر 3 ضربه ام وارد دروازه شــد و سه امتياز بازی را به دست 
آوردیم؛ می دانســتيم که این فرصــت را داریم تا اختالف امتياز 

خود را با اتلتيكو افزایش دهيم و آن را از دست ندادیم.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

 حقوق حسینی در ترابوزان سه ماه 
به تعویق افتاده است

 براســاس گزارش یک روزنامه ترکيه ای، »مجيد حسينی« مدافع 
پيشــين تيم اســتقالل ایران که اوایل فصل جاری تهران را به مقصد 
ترکيه و باشــگاه ترابوزان اسپور ترک کرد از سه ماه قبل هيچ حقوقی 

دریافت نكرده است.
به گزارش ایرنا، روزنامه »دمغا« ترکيه روز دوشنبه نوشت: حسينی از 
آغاز فصل جاری با ارائه عملكردی خوب و چشــمگير نه تنها جای 
خود را در ترکيب اصلی تيم ترابوزان تثبيت کرده، بلكه توجه تعدادی 

از باشگاه های اروپایی را نيز به خود جلب کرده است.
با این وجود و به رغم پرداخت تمامی مبلغ بدهی توســط باشــگاه 
ترکيه ای به استقالل اما گزارش ها حاکی از آن است که حسينی برای 

مدت سه ماه حقوقی از باشگاه دریافت نكرده است.
باشگاه ترابوزان در قرارداد اوليه دستمزد ساليانه حسينی را 550 هزار 
یورو اعالم کرده بود که با توجه به شرایط جدید و معوق شدن حقوق 
ســه ماهه وی، ظاهرا باید منتظر اتفاقی تازه در مسير زندگی فوتبالی 

وی باشيم.

ادامه روند ناامیدکننده صالح در لیورپول
 روند نااميدکننده محمد صالح در بازی های اخير خود با ليورپول 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، هر چند ليورپول توانست با نتيجه 2 بر یک فوالم را 
شكســت دهد و موقتاً به صدر جدول برسد ولی همچنان پای محمد 

صالح به گل باز نشده است.
محمد صالح 7 بازی است که نتوانسته برای ليورپول گلزنی کند و این 
باعث شــده است تا جایگاهش را در صدر جدول ليگ برتر از دست 
بدهد. صالح در بــازی برابر فوالم تالش زیادی کرد تا بتواند گلزنی 
کند و نمایش انفرادی هم داشــت و بارها بدون اینكه هم تيمی هایش 

را ببيند، اقدام به زدن شوت کرد که باز هم در گل زدن ناموفق بود.
این در حالی اســت که سادیو مانه توانسته به خوبی وظيفه صالح در 
گلزنــی را انجام دهد و گل های خوبی در بازی های اخير برای تيمش 

به ثمر رسانده است.
ليورپول باید ســپس از تعطيالت باشگاهی، در خانه به دیدار تاتنهام 

برود و در ادامه دیدار دشواری برابر ساوتهمپتون خواهد داشت.

18 سالن ورزشی همدان برای اسکان 
مسافران نوروزی مهیا شد

 18 ســالن سرپوشــيده ورزشی در سطح اســتان پذیرای اسكان 
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 سرپوشيده نوساز 
با کيفيت بسيار مطلوب هســتند و در روزهای اخير نسبت به تجهيز 

آنها اقدام شده است.
کاوه صولتی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: هر یک از سالن های 

ورزشی سطح استان قابليت نصب 300 چادر را دارد.
وی اضافه کرد: سالن های ورزشی به صورت شبانه روز برای اسكان 
مسافران نوروزی فعال هستند و تيم های بازرسی اداره کل ورزش و 

جوانان بر روند فعاليت مسئوالن این سالن ها نظارت دارند.
صولتی خاطرنشــان کرد: این ســالن ها از 29 اسفندماه 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 اسكان مسافران نوروزی 
همدان دارای وســایل گرمایشی و ســرویس های بهداشتی مناسب 
هستند. براساس اعالم دســتگاه ورزش استان، سالن های سرپوشيده 
مجموعه ورزشی فردوسی، تختی و ابن سينا همدان به صورت شبانه 
روز مســئوليت اسكان بخشی از مسافران نوروزی را دارد و عالوه بر 
آن، ســالن های ورزشی مجموعه کوثر، امام خمينی )ره( و خضر نيز 

برای اسكان مهمانان تعيين شده است.

حوزه ورزش استان ها در سال 97 با افت 
و خيزها، رخدادهای شيرین و تلخ، پيروزی 
ها و ناکامی ها و اشک ها و لبخندها همراه 

بود.
افتخار آفرینی و کســب نشــان از ســوی 
ورزشكاران رشــته های مختلف در سطح 
ملــی، بين المللی و جهانــی را می توان از 
نقاط قوت ورزش کشور عنوان کرد به ویژه 
اینكه این افتخارها در بســياری از موارد با 
وجود کمبودها و مشــكالت به دست آمد، 
موفقيت هایی که عالوه بر نشــاندن لبخند 
رضایت بر لب مردم، به مذاق ورزشــكاران 
و مسئوالن استانی نيز خوش آمد و نام شهر 
و استان آنان را در داخل کشور و در نهایت 

ایران را در عرصه بين المللی پر آوازه کرد.
سال 97 درخشش ورزشــكاران ایرانی در 
ميدان های خارجی در حالی رقم خورد که 
بسياری از آنان در اوج مشكالت گوناگون 
از جمله نبود حامی مالی و اسپانسر و ضعف 
امكانات نرم افزاری و سخت افزاری حوزه 
ورزش پرچم ســه رنگ جمهوری اسالمی 

ایران را به اهتزار درآوردند.
حوزه ورزش بانوان استان ها نيز سال 97 از 
قافله موفقيت عقب نماند و شاهد انتصاب 
ها، افتخار آفرینی ها و کســب نشان های 
رنگين رقابت های بين المللی و جهانی بود. 
ورزش  همگانــی نيز به دليل اینكه زیربنای 
ورزش قهرمانی است در سال 97 هم مورد 
توجه قــرار گرفت و مســئوالن عالی رتبه 
کشــور پيرو فرمایشات و تاکيد رهبر معظم 
انقالب بر توجه بيشــتر به این حوزه برنامه 
هــای ورزش همگانی را در اســتان های 
کشور گسترش دادند که افزون بر برگزاری 

همایش هــای ورزش همگانــی نمونه آن 
ابالغ 14 طرح از مجموع 90 ســند توسعه 
ورزش همگانی به استان ها از سوی رئيس 
فدراســيون ورزش های همگانی در اسفند 

ماه بود. 
برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی ورزشی 
در هفتــه تربيــت بدنی، رقابــت های بين 
المللــی دهه فجــر، برپایــی همایش ها، 
راه اندازی طــرح ها، اعــزام کاروان های 
ورزشــی به رقابت های داخلی و خارجی، 
برگزاری المپيادهای فرهنگی - ورزشــی و 
اســتعدادهای برتر در رشته های مختلف و 
برگزاری مسابقات ليگ برتر و جام حذفی 
فوتبال، بسكتبال، هندبال، واليبال و... تجليل 
از مــدال آوران از جمله رخدادهای حوزه 

ورزش استان ها در سال 97 بود. 

در ســال 97 همانند ســال های گذشــته 
مسئوالن ورزشــی نيز بيكار ننشستند و با 
سفر و حضور در شهرها و استان های کشور 
ضمــن بازدید و بهره برداری از طرح ها در 
جریان مشكالت 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 ورزشكاران گلستانی تيم ملی 
در بازی های آسيایی اندونزی، تصاحب 12 
نشان رنگارنگ با تالش ورزشكاران لرستانی 
در رقابت های پاراآســيایی و درخشــش 
کشتی گيران این استان در مسابقات جهانی 
ناشنوایان روسيه، کسب ۶ مدال رقابت های 
دو و ميدانــی جهانی کارگــران به ميزبانی 
فرانسه توسط ورزشكاران فارس، قهرمانی 

فوتباليست های ساحلی باز یزدی در دومين 
دوره مســابقات فوتبال ساحلی جام باشگاه 
های اوراســيا )اروپا و آسيا( از رخدادهای 

مهم سال 97 حوزه ورزش استان ها بود. 
ورزش همدان نيز امســال مسير موفقيت را 
به ویژه در ميادین بين المللی ســپری کرد 
و درخشــش در بازی های آسيایی 2018 
جاکارتا اندونزی گل سرسبد افتخارآفرینی 

قهرمانان این استان بود. 
ورزشــكاران همدانی توانســتند در بازی 
های آسيایی اندونزی صاحب هشت نشان 
رنگارنگ شوند و در پاراآسيایی نيز با کسب 

چهار مدال افتخارآفرینی کنند. 
برگزاری مســابقات کشتی فرنگی قهرمانی 
باشــگاه های جهان با حضــور تيم هایی 
خارجی در اردبيل، برپایی رقابت های بين 
المللی کشــتی فرنگی جام تختی با حضور 
109 کشتی گير از هشت کشور و تيم های 
ملی بزرگساالن و جوانان ایران در اندیمشک 
خوزستان، ميزبانی کرمانشاه از کشتی گيران 
10 کشور در مســابقات بين المللی کشتی 
جام جهان پهلوان تختی و قهرمانی تيم ایران 
را مــی توان از دیگر رخدادهای ورزشــی 

استان ها در سال 97 عنوان کرد. 
برپایی تورنمنت بيــن المللی بوکس »جام 
مكران« با حضور هشــت کشور، برگزاری 
سومين دوره رقابت های بين المللی ووشو 
جام صلح و دوســتی با حضــور پنج تيم 
خارجی، برپایی چهارمين جشنواره جهانی 
سنگنوردی بيســتون با حضور 100 صخره 
نورد داخلــی و 20 صخره نورد خارجی از 
جمله دیگر رویدادهای ورزشــی استان ها 

بود. 

فراز و فرود ورزش در سال 97

آگهی تغييرات شــرکت تار آب اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
5425 و شناســه ملی 10860474385 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - خانمها 
افسانه ســلطانی به شــماره ملی 3873452464 ، الهه سلطانی به شماره ملی 
3873570920 ، پروانه ســلطانی به شــماره ملی 3871114073 و آقای بهزاد 
سلطانی به شــماره ملی 3871365300 بعنوان اعضای اصلی هيات مديره برای 
مدت 2 ســال انتخاب شــدند . 2 - آقايان مجتبی صريحی نشاط به شماره ملی 
4011175072 و مهدی يادگاری به شــماره ملی 4011453013 به ترتيب بعنوان 
بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت يكســال مالی انتخاب شدند . 3 - 
بازرسين ، گزارش سال مالی گذشته را ارائه داده و تراز مالی سود و زيان شرکت 

در سال مالی گذشته مورد تصويب قرار گرفت . )418579(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی تغييرات شرکت اتحاديه شــرکتهای تعاونی روستايی شهرستان 
رزن شرکت تعاونی به شماره ثبت 7 و شناسه ملی 10860460066 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/29 و برابر 
نامه شماره 17/100/148 مورخ 1397/09/26 اداره تعاون روستايی شهرستان 
رزن تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 - بازرسان شرکت برای مدت يک سال مالی 
به قرار ذيل انتخاب گرديدند: تعاونی روســتايی کرفس با شماره ثبت 32 و 
شناسه ملی 10861099997 به سمت بازرس اصلی به نمايندگی خيراله رهبری 
باکدملی 3990725068 و تعاونی روستايی رسالت با شماره ثبت 12 و شناسه 
ملی 10861093540 به ســمت بازرس علی البدل به نمايندگی آقای مهدی 
احمدی باکدملی 3991264862 2 - ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالی 

1396 مورد تصويب قرار گرفت. )418405(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن 

آگهی تغييرات شــرکت زنبورداران اسدآباد شــرکت تعاونی به شماره ثبت 26 و 
شناســه ملی 10861090780 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1397/10/26 وتاييديه شــماره 14/342/539 مورخ 1397/11/29 اداره 
تعاون روستايی شهرستان اسدآباد تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 امير فرجی باکدملی 
4010214988 به سمت بازرس اصلی وقاسمعلی حيدری باکدملی 4010112107 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت يكســال مالی انتخاب گرديدند. -2 عمليات ترازنامه ، 
گزارش حسابرســی و حساب ســود و زيان ســال 1396 مورد تصويب قرارگرفت.  

)418406(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد 

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

)418409( .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی تغييرات شــرکت مصرف کارگران شير پاستوريزه همدان شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 1418 و شناسه ملی 10861108379 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397/03/28 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : - محل شرکت در واحد 
ثبتی همدان به آدرس استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، 
جاده تهران ، کوچه )گمرک( ، بلوار ســردار شهيد حسين همدانی ، پالک 10 ، طبقه 
همكف کدپستی 6513939518 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گرديد. )418577(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی تغييرات شرکت پرواربندی آريا دام غرب شرکت تعاونی به شماره ثبت 216 و 
شناسه ملی 10820012698 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/11/16 وتاييديه شماره 26/4655 مورخ 1397/11/21 اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی شهرســتان کبودرآهنگ تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاء هيئت مديره به 
قرار ذيل برای مدت سه ســال انتخاب گرديدند: خانمها شيما گنجدوست باکدملی 
4032183295 و مولوده حريريان با کدملی 3873761688 و آقای محمد گنجدوست 

باکدملی 4020233845 . )418582(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

آگهی تغييرات شرکت صندق قرض الحسنه ميالد نور چايان موسسه غير تجاری به 
شماره ثبت 13 و شناسه ملی 10820004336 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1397/12/02 و برابر نامه شماره 1986 مورخ 1397/12/20 سازمان اقتصاد 
اسالمی ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد: دفتر مرکزی شرکت به نشانی ذيل تغيير يافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گرديد: استان همدان - شهرستان رزن - بخش 
سردرود - دهستان سردرود سفلی - روســتای چايان - محله وسط - خيابان اکبر 
يوسفی - خيابان مســجد جامع - پالک 0 - طبقه همكف -کدپستی 6567118469  

)418583(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن 

آگهی تغييرات شــرکت آريا نقش الوند شرکت با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 10042 و شناســه ملی 10820098117 به استناد صورتجلسه هيئت مديره 
مورخ 1397/11/28 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : نشــانی شرکت از آدرس قبلی 
درهمدان به آدرس : اســتان همدان ، شهرســتان همدان ، بخش مرکزی ، شهر 
همدان، ميدان رســالت ، کوچه جاويد ، کوچه کوثــر3 ، پالک 28 ، طبقه اول ، 
کدپستی 6515799163 انتقال يافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گرديد.  

)418584(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی تغييرات شرکت درخشان نهال سيمرغ شرکت با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 11838 و شناسه ملی 14004767310 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/12/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: -1 ســمت اعضای هيات مديره بقرارذيل تعيين گرديد: آقای محمد 
دارائی به شماره ملی 3962420592 به سمت مديرعامل ورئيس هيئت 
مديره خانم معصومه دارائی به شــماره ملی 3962600965 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره -2 کليه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبيل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 
آقای محمد دارائی)مديرعامل ورئيس هيات مديره( "به تنهايی" همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.  )418580(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی تغييرات شــرکت پترو انرژی پااليش نفت اعتماد شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 7875 و شناسه ملی 10820076306 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/27 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : 1 - اعضای هيات مديره به سمت ذيل تعيين گرديدند 
: آقای رضا اعتمادی کيا به شــماره ملی 3873522187 به ســمت 
مديرعامــل و عضو هيئت مديره آقای ناصر اعتمادی کيا به شــماره 
ملی3874327711 به سمت رئيس هيئت مديره خانم سميه عزيزی به 
شماره ملی 3874052559 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 2 -کليه 
اســناد و اوراق بهادار وتعهدآورشرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مديرعامل آقای )رضا اعتمادی کيا ( 

به تنهايی و با مهر شرکت می باشد. )418408(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی تغييرات شرکت معدنی رستاک سنگ فالت آسيا شرکت با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 666 و شناسه ملی 14005961346 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/13 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : آقای 
مســعود باريكانی به کد ملی 4899660804 به نمايندگی از شرکت پديده های 
معدنی فالت آسيا به شناســه ملی 10103430926 با دريافت مبلغ 3825000000 
ريال از صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را به ميزان 3675000000 ريال 
کاهش داد. آقای صادق صادقيان به شــماره ملی 4410889907 با دريافت مبلغ 
3825000000 ريال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ميزان 3675000000 
ريال کاهش داد. سرمايه شرکت از مبلغ 15000000000 ريال به 7350000000 ريال 
کاهش يافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گرديد، در نتيجه ليست شرکاء 
پس از کاهش سرمايه به شرح ذيل می باشد: آقای مسعود باريكانی به نمايندگی 
از شــرکت پديده های معدنی فالت آسيا به مبلغ 3675000000 ريال آقای صادق 

صادقيان مبلغ 3675000000 ريال . )418588(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن 

آگهی تغييرات شرکت تار آب اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 5425 و شناسه ملی 10860474385 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1397/07/14 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - اعضای هيات 
مديره به ســمت ذيل تعيين گرديدند: خانم افســانه سلطانی به شماره 
ملی 3873452464 به ســمت رئيس هيات مديره و مدير عامل خانم 
الهه سلطانی به شــماره ملی 3873570920 به سمت نايب رئيس هيات 
مديره آقای بهزاد ســلطانی به شماره ملی 3871365300 به سمت عضو 
اصلی هيات مديره خانم پروانه سلطانی به شماره ملی 3871114073 به 
سمت عضو اصلی هيات مديره 2 - حق امضاء مجاز در کليه موارد اعم از 
چک ، سفته ، برات و اوراق و اسناد تعهدآور بانكی و ديگر عقود برعهده 
مديرعامل و رئيس هيات مديره خانم افسانه سلطانی ) به تنهايی ( که با 

مهر شرکت معتبر می باشد. )418578(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

تاسيس شــرکت با مســئوليت محدود عمران 
آريامنش سهيل درتاريخ 1397/12/26 به شماره ثبت 
988 به شناسه ملی 14008231874 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتكميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت 
اطالع عموم آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :ارائه کليه 
خدمات ساخت پروژ های عمرانی و سازه ساختمانی 
، فوالدی و بتنی ، نوســازی ، تعميــرات ، و تغييرات 
داخلی ، فضالب های شهری ، اجرای راه سازی ، سد 
سازی ، فضای ســبز ، جدول کشی و اسفالت خيابان 
ها و معابر ، باز ســازی و مرمت فضا ها و ساختمانهای 
ميراث فرهنگی ، طراحی و ســاخت ساختمان و باغ 
، ويــال اجرای کليه پروژه های ســاختمانی دولتی و 
نظامی اعم از بيمارســتان ها و درمانگاه ها ، مدارس 
، شهرداری ها و بخشــداريها و روستايی نصب و راه 
اندازی ســوله کارخانه ها ، کارگاه ها و تاسيسات آب 
رسانی و گاز رســانی و برق رسانی اعم از فشار قوی 
و خانگی و تاسيســات تلفن و فيبر نوری و بازرگانی 
و واردات و صــادرات و تامين کليه تجهيزات و لوازم 
تاسيساتی برق ، آب و گاز و تلفن و تجهيزات ، مصالح 
و لوازم ساختمانی و تاسيساتی کليه خدمات مرتبط با 
موضوع فعاليت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان همدان ، شهرستان 
تويسرکان ، بخش مرکزی ، شهر تويسرکان، شهرک 
فرهنگيان ، خيابان ســردار شهيدحاج مهدی ملكی 
، کوچه شــهيدمهدی ملكی ، پالک 0 ، طبقه همكف 
حقوقی  شخصيت  سرمايه  کدپستی 6581675633 
عبارت است از مبلغ 10000000 ريال نقدی ميزان سهم 
الشرکه هر يک از شرکا آقای محمد اسماعيل بهنام 
فر به شــماره ملی 3979475751 دارنده 9900000 
ريال سهم الشرکه خانم آزاده آقابابائی به شماره ملی 
3979857565 دارنده 100000 ريال ســهم الشرکه 
اعضا هيئت مديره آقای محمد اسماعيل بهنام فر به 
شــماره ملی 3979475751و به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل 
به مدت نامحدود خانم آزاده آقابابائی به شماره ملی 
3979857565و به ســمت رئيس هيئت مديره به 
مــدت نامحدود دارندگان حق امضــا : کليه اوراق و 
اســناد رســمی و بهادار و بانكی و تعهدآور شرکت 
های  نامه  و  قراردادها  و  ازقبيل:چک،ســفته،بروات 
عــادی و اداری به امضاء منفــرد مدير عامل محمد 
اســماعيل بهنام فر همراه با مهر شرکت معتبر می با 
شــد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثير االنتشــار همدان پيام جهــت درج آگهی های 
شــرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور 
به منزله اخــذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشــد.  

)418554(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان 
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                )34586731 - 081(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا کمي  ابري - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيک تهران «

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي

سه شنبه  28 اسفندماه 1397  12 رجب 1440  19 مارس 2019  شماره 3440
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اذان صبح               04:58  
خورشيد         06:21                   طلوع 
اذان ظهر                      12:23
غروب خورشيد              18:26

اذان مغرب                   18:44 
نيمه شب شرعي           23:42

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

   اس
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 کب
وند

نها
   

ان
رک

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

6 10 9 12 9 8 7 10 7 9 10

-5 -2 -2 -3 -5 -5 -1 -2 -2 -2 -3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■ حديث:
امام علی )ع(

عقل هر انسانی پيشوای فكر و انديشه اوست و فكر پيشوای قلب و درون او خواهد بود  و 

قلب پيشوای حّواس پنج گانه می باشد، و حّواس پيشوای تمامی اعضاء و جوارح است.

■ دوبيتي:
وصال تو ز عمر جاودان به غم عشقت ز گنج رايگان به  

خدا دونه که از ملک جهان به کفی از خاک کويت در حقيقت  

شکوه معماری تاريخی در دل حمام؛

 پذیرایی از مسافران 
در حمام های تاریخی همدان

 حمام قلعه« و »حمام حاجی« در پس کوچه های تنگ و باریک بخشی 
از شهر همدان و در ميان خانه های مسكونی محله های قدیمی شهر خود را 

برای ميزبانی از مسافران نوروزی آماده کرده و منتظر گردشگرانند.
طبق آنچه مدیرکل ميراث فرهنگی استان همدان عنوان کرده در سال 98 
برپایی آئين های نوروزی با محوریت داشته های فرهنگی، بومی و محلی 
در 30 بنای تاریخی کشــور مد نظر قرار گرفته که از ميان این 30 اثر 2 
اثر مربوط به استان همدان است و »حمام قلعه« و »حمام حاجی« همدان 
این دو اثر منتخب هســتند. در نگاه به داشته های تاریخی همدان آنچه 
بيش از پيش مشهود است اینكه جای جای همدان مملو از دیدنی هایی 

است که در سفر به این استان نمی توان آنها را نادیده گرفت.
در ميــان بيش از یک هزار و 800 اثر تاریخی و طبيعی اســتان همدان 
در این گزارش به بيان ویژگی های تاریخی دو بنای منتخب می پردازیم 
تا مســافران در ورود به همدان بازدید از ایــن بناها را در برنامه خود 

قرار دهند.
»حمام قلعه« با بنایی کوچک در پس کوچه های تنگ و باریک بخشــی 
از شهر همدان در ميان خانه های مسكونی محله قدیمی قاشق تراشان، 

گذشته و معماری ایران را در خود نهفته دارد.
بســياری که هر روز از این کوچه ها گذر می کنند شاید نمی دانند که در 
پشــت دیوار آجری این بنا، چه شــكوه و تاریخی مستور مانده است، 
بنایی جمع و جور و زیبا با معماری چشــم نواز که هر فرهنگ دوستی 
محو تماشای آن می شود؛ اثر تاریخی و یادگار به جا مانده از سال هایی 
بســيار دور که هم اکنون به مكانی 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 اســالمی را به نمایش گذاشــته به طوری که در ابتدای ورود، 

ناخودآگاه یک مسير منطقی طی می شود.
گذری بر تاریخ ســاخت این بنا بيانگر 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 ســربينه می برد که از نظر دما خيلی نزدیک به 
فضــای بيرون بوده و بعد از آن یــک راهرو قرار دارد که هوایش کمی 

گرم تر از سربينه بوده و در آخر نيز گرمخانه ای وجود دارد.
این حمام نيز مانند ســایر حمام های قدیمی که اکثراً پایين تر از ســطح 
زمين ســاخته می شدند 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 پایين تر از سطح زمين است راحت تر باشد.
حمام قلعه همدان در گذشته های دور از پيش از اذان تا غروب که امكان 
استفاده از روشنایی خورشيد وجود داشته، باز بوده است و مردم برای 
استحمام وارد این مكان می شــدند.این حمام قدیمی و تاریخی که به 
موزه مردم شناسی و سفره خانه ای سنتی تبدیل شده است، نوروز سال 

98 پذیرای مسافران نوروزی خواهد بود.
حمام قلعه همدان در سال 78 به مبلغ 27 ميليون تومان خریداری شد

به گفته مسئوالن حمام قلعه همدان در سال 78 به مبلغ 27 ميليون تومان 
خریداری شــد و با تخصيص 200 ميليون 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 شكل است و چهار ستون سنگی دارد و سقف این بنا با 
طاق های کلمبو و فضای داخلی نيز با طاق نماهایی از نوع قوس خباغی 
مزین شده و در دو طرف حمام سرد، رختكن و حوضی در وسط قرار 

دارد و در قسمت غربی نيز حمام مردانه و تون واقع شده است.
حمام قلعه در مقایسه با دیگر حمام های 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 حسين بوده که سال 1378 
خورشيدی توسط سازمان ميراث فرهنگی خریداری و پس از مرمت و 

تجهيز 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 700 متر مربع ساخته شده و 25 اسفند 

سال 80 به شماره 5023 در فهرست آثار ملی به ثبت رسيده است.
امــا در توضيح ویژگی های حمام حاجی ذکر یک پيش درآمد برای آن 
الزم است چراکه در گذشته هر محله از همدان دارای چمنی بزرگ در 
مرکز بود و اطراف آن را مغازه های نانوایی، قصابی، ســبزی فروشــی، 

لباس فروشی و بقالی برای خرید روزانه مردم تشكيل می داده است.
در این محله های با صفا که در حال حاضر تعداد انگشــت شماری از 
آنهــا اصالت خود را حفظ کرده اند، مســجد و حمامی نيز به نام همان 
محله ساخته می شد که استفاده از آن فقط مختص اهالی همان محل بود.

برگزاری آئين های بومی محلی خاص نوروزی از اولویت ها است
علی مالمير بابيان اینكه در ســال نو پيش رو برگزاری آئين های بومی 
محلی خاص نوروزی از اولویت های ما اســت، گفت: این برنامه ها در 
سال گذشته نيز برگزار شد اما این بار نقاط مختلف استان هدف گذاری 
شده و برنامه ها اجرا می شود. وی اظهار داشت: امسال برای اجرای 372 
برنامه نوروزگاهی طی ایام تعطيالت نوروز در شهرستان همدان برنامه 
ریزی شده است و با کمک بخش خصوصی برخی برنامه های ویژه نيز 
اجرا خواهد شد. با این تفاسير آنچه مسلم است اینكه در ميان ده ها اثر 
تاریخی و دیدنی استان همدان این دو حمام تاریخی و زیبا که شرحی 
از قدمت آنها عنوان شد خود را برای ميزبانی از مسافران نوروزی آماده 

می کنند تا خاطراتی خوش برای مسافران به یادگار بگذارند.

 یک اقامت دلچسب 
در یک خانه ایرانی 

 امروز اگر در فضای شــهری کمی قدم بزنيم و 
چشــم بگردانيم چيزی جز ماشــين و ساختمان  و 
مبلمان های شهری خشن و زمخت نمی بينيم. انسانی 
که سرشتش از طبيعت است و خانه های حياط دار،  
امروز در بين زندگی شــلوغ و ماشينی شهری جایی 
برای احســاس غریضی لمس طبيعــت ندارد و این 
شــاید آغاز فاجعه ای خاموش اســت که آرام و بی 
صدا در بطن جامعه ی شهری نفوذ کرده و مولد انواع 
بيماری های 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 
طبيعت هستند چرا که جامعه سالم با انسان هایی که 
از لحاظ روحی شاد و اميدوار هستند معنا پيدا کرده، 
ارتقا می باید و به توسعه ای از جنس پایدار می رسد.

این خــالء آرامــش در زندگی امــروز مطمئناً بين 
ماشين ها و خانه های لوکس شــهری پيدا نمی شود 
بنابراین در چند سال اخير مردم بدنبال مكان های بكر 
و به دور از دود و شــلوغی شهر می باشند تا حداقل 

یک اقامت دلچسب را شبانه حس کنند 
محله قدیمي جوالن را هر همداني مي شناسد، محال 
است یكي از اقوام و اجداد ما همداني ها ریشه در این 

محله قدیمي نداشته باشد.
فاصلــه اندک این محله با ســایت تاریخي هگمتانه 
شــرایطي را براي آن رقم زده اســت که تا امروز رد 
پاي تاریخ در آن بيداد کند. ردپایي که حاال محصور 
اســت  بين در و دیوار خانه هاي قدیمي  شــریفي، 
سيفي و خانه فيضي این بناهای تاریخی امروز همان 
یادگار ســال هاي سال پيش اســت یادگارهایي که 
هویت تاریخي و عمق فرهنگ مــردم همدان را به 

نمایش مي گذارند.
شــما را دعوت ميكنيم به یک ســاعت نشستن در 
حيات اقامتگاه بومگردی آمادای همدان خانه ای که 
در و دیوار آن خالقيــت را فریاد ميزند  خانه ای با 
حياطی دلنشين و خانواده ای که همه گردشگری را 

خوب می شناسند 
این اقامتگاه دارای 5 ســوئيت با حداکثر ظرفيت 24 
نفر می باشد. سوئيت ها همگی دارای امكانات پخت 
و پز، دو حمام و دستشویی ایرانی و فرنگی می باشد. 
بخشی از ظرفيت سوئيت ها به صورت تخت خواب 

و بخشی به صورت کف خواب ارائه ميشود.
غالمرضا ســماواتي صاحب این خانه است ،  وي 
که 50 سال ســن دارد با انرژي و پرانگيزه  کمتر از 
5 سال اســت که خانه و زندگي خود را از پایتخت 
جمع کرده و راهي همدان شــده است تا پاسخگوي 
عالیق گردشــگري خود باشد، مي گوید پدرش اهل 
همدان بوده اســت و محله جوالن و بافت تاریخي 
و فرهنگ همدان را خوب مي شناسد. مي گوید آمده 
است تا با تغيير شرایط موجود این خانه گردشگران 
را در آن ميزبانی کند . حاال پس از5 ســال  خود را 
از همين مردم مي داند .  وقتي از ســختي هاي آمدن 
به همدان و تبدیل خانــه قدیمي به خانه بومگردي 
آماداي مي گوید یــاد عباس برزگر مي افتم مردي که 
همه حســاب کتاب هاي گردشگري را با خالقيت و 
پشــتكارش  ســال هاي پيش بر هم زد مردي که در 
یک روستاي دور افتاده در شيراز با خالقيت خود و 
خانواده اش کاری کرد تا  روستاي »بزم« در شهرستان 
بوانات فارس را حاال گردشــگران به نام روســتاي 
"عباس برزگر" در عرصه جهاني بشناســند . شاید 
اگر هر یک از ما به این باور برســيم که مي شــود به 
واسطه گردشــگري و در آميختن ایده هاي خالقانه 
با برنامه هــاي اجرایي طرح هاي نو درانداخت امروز 

حال اقتصاد خانه هایمان 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 دلنشــين و زیبا که 
با وجود ســادگی فضا و امكانات، لحظه های خوب 
ماندن در مكانی امن و خلوت را به گردشــگران می 
بخشد که شــاید نمونه آن را در جایی تجربه نكرده 

باشند.
خانــه بوم گردی آمــادای در دل محله  جوالن و در 
همسایگی کهن دژ هگمتانه در شهر همدان ؛ پایتخت 
گردشگری کشور های آسيایی در سال 2018 انتظار 
شما را ميكشد تا یک اقامت دلچسب را تجربه کنيد 
جهت رزرواســيون با شــماره 09123874087 ویا 
081-32۶57181 تماس بگيرید و یا با ورود به این 
کانال تلگرامی iranhostel_com @ اطالعات 

الزم را از این خانه  به دست آورید 

کنترل سرطان پروستات با مصرف قهوه!
 پژوهشــگران اروپایی در بررسی روی موشــها، به تاثير مثبت 
قهوه در کنترل ســرطان پروســتات پی بردند. به گزارش ایســنا ، 
پژوهش جدیدی که در "انجمــن اورولوژی اروپا")EAU( انجام 
شده، نشان می دهد که شاید ترکيبات موجود در قهوه بتوانند رشد 
سرطان پروستات را مهار کنند. اگرچه این پژوهش در حال حاضر 
روی حيوانات انجام شــده اما شــاید بتواند توضيح دهد که چرا 
کسانی که بيشــتر قهوه می نوشند، بيشتر به سرطان پروستات مبتال 
می شوند. پژوهش های بسياری که در سال های اخير انجام شده اند، 
نشان می دهند مصرف قهوه در حد معمول، مشكلی ایجاد نمی کند 
و حتی می تواند مفيد باشد اما این نتایج، بيشتر در حد گزارش های 

فردی هســتند و نحوه تاثيرگزاری قهوه، به دقت مشخص نيست.

ستاره و مربع ها به قمارخانه های آنالین 
تبدیل شده اند

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، رسيدگی به مشكل پوشش 
شــبكه های ارتباطی، ســتاره و مربع ها که تبدیل به قمارخانه های 
آنالین شــده اند و ســاماندهی به پيامک های مزاحــم را از جمله 
مطالبات مردم دانســت که باید در سال جدید نسبت به آن ها توجه 

جدی شود. 
به گــزارش ایرنا، محمدجــواد آذری جهرمی با تأکيــد بر اینكه 
شــاخص های اختصاصــی کــه همــان مأموریت هــای محوله و 
شاخص های عمومی، رضایت مردم است، گفت: رضایت مردم از 
عملكردمان، اهميت ویژه ای دارد و الزمه آن توجه به این مســئله 
اســت که مردم چه خواسته، انتظار و دیدگاهی نسبت به ما دارند.

تولید ۵۰ ماده اولیه دارویی تا پایان 98
 دبير ســتاد توســعه زیســت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: پيش بينی می کنيم تا پایان سال آینده، 50 
ماده اوليه دارویی در کشــور توسط محققان توليد شود. به گزارش 
ایسنا، مصطفی قانعی درباره توليد داروهای جدید در کشور، اظهار 
کرد: تا پایان ســال 98 در کشور 8 واکسن انسانی، 17 واکسن دام 
و طيور، 50 ماده اوليه دارویی و 14 داروی بيولوژیک در کشــور 
توليد خواهد شــد. وی افزود: با توليد ایــن اقالم دارویی، حدود 
375 ميليــون دالر صرفه جویی ارزی در کشــور صورت می گيرد 
و برای 830 نفر نيز اشــتغال ایجاد خواهد شــد. قانعی با اشاره به 
فعاليت شــتاب دهنده های زیستی در کشــور، بيان کرد: در طی 2 
سال اخير 12 شتابدهنده در حوزه زیست فناوری فعاليت می کنند. 

بهینه سازی وسایل خانه برای افراد معلول 
با چاپ ۳ بعدی

 شــرکت IKEA که توليدکننده مبلمان و وســایل خانه است با 
کمک فناوری چاپ سه بعدی به یاری افراد دارای ناتوانی جسمی 
و حرکتی آمده اســت تا با بهينه سازی وســایل، استفاده از آنها را 

برای این افراد تسهيل کند.
به گزارش ایسنا، خرید مبلمان برای کسانی که با ناتوانی جسمانی 
زندگی می کنند دشوار است. زیرا به سختی می توانند از بسياری از 

وسایل مورد استفاده افراد سالم استفاده کنند.
شــرکت IKEA به یک راه حل تكنولوژیک فكر کرده اســت؛ 
قطعات چاپ ســه بعدی که اســتفاده از وسایل خانه را آسان تر 

می کند.

امن ترین شیوه  سفر کدام است؟
 بيشتر مردم معتقدند برای ســفر قطار امنيت بيشتری نسبت به 

سایر وسایل نقليه دارد.
به گزارش ایســنا، نتایج نظرســنجی مرکز افكارسنجی دانشجویان 
ایران )ایســپا( نشان می دهد ۶2.1 درصد مردم اعالم کرده اند قطار 

در ميان وسایل حمل ونقل دارای امنيت زیاد است.
هم چنين 5۶ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی وسيله نقليه 

شخصی را دارای امنيت زیاد می دانند.
53.5 درصد شــرکت کنندگان اتوبوس را وســيله ای مطمئن برای 
حمل ونقــل می داننــد و 30.7 درصد مردم هــم هواپيما را دارای 

امنيت زیاد توصيف کرده اند.
این نظرسنجی ملی در اسفندماه انجام گرفته است.

مديرکل میراث قرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری همدان : 

همدان آماده میزبانی از میهمانان نوروزی 98 
 ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از سال 
92  به منظور توسعه گردشــگری داخلی و ایجاد 
هماهنگــی و انســجام در ارائه خدمات مناســب 
برای رفاه الزم مســافران و گردشگران و همچنين 
مدیریــت یكپارچه، سياســتگذاری، برنامه ریزی، 
ســازماندهی و نظــارت بر انجام فعاليتهای ســفر 

تشكيل 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 تشكيالتی 
منســجم، مســاعی خویش را در امرســاماندهی، 
توســعه و ارتقای خدمات ســفر و گردشگری به 
کار گرفته و اميد اســت با عنایات خداوند بزرگ 
و توجهــات وليعصر)ع(، و با همكاری و همراهی 
تمامــی متوليان امر، در مســير رفاه حال هموطنان 

عزیز،گام های اساسی برداشته شود.
درهمين راســتا دبيرخانه ســتاد مرکزی هماهنگی 
خدمات ســفر با همكاری و حمایت دستگاههای 
عضو ســتاد مرکزی درمقاطــع و فواصل مختلف 
نسبت به تهيه طرح های مناسبتی برای اجرا توسط 
ستاد های استانی و شهرستانی اقدام نموده که تهيه 
و تدوین طرح نوروز و تابســتان93 و 94 و 95 و 
9۶  طرح های مناســبتی تعطيالت ملی و مذهبی 
مانند عيد فطر، دهه فجــر، محرم و غيره در طول 
ســالهای93 و 94و 95 و 9۶  از جملــه طرح های 
ابالغی از سوی ســتاد مرکزی و اجرا شده توسط 

ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها می باشد. 
يازده کميته و يک ستاد 

مدیــر کل ميــراث فرهنگــی ؛ صنایع دســتی و 
گردشگری استان همدان در زمينه فعاليت ستاد سفر 
استان همدان گفت : این ستاد امسال نيز با استقرار 
در یادمــان عين القضات در شــهر همدان فعاليت 
خــود را آغــاز خواهد کرد و ميزبان گردشــگران 
نــوروزی خواهد بــود  . علی مالميــر گفت : در 
شهرســتانها نيز براساس مصوبات جلسات تشكيل 
شــده و شرح وظایف مشــخص ارائه خدمات به 

گردشگران انجام ميشود 
وی در زمينه دستگاه های عضو ستاد مرکزی و ستاد 
های اجرایی خدمات ســفر استان همدان؛ گفت :  
در این ستاد کميته هایی با شرح خدمات مشخص 

نيز فعال خواهند بود 
vv1- کميته خدمات حمل و نقل و ترافيک

2- کميته خدمات امداد و نجات
3- کميته خدمات انتظامی، امنيتی و ترافيک شهری

4- کميته هماهنگی امور شهرداریها و دهياریها
5- کميته برنامه ریزی و آمار

۶- کميته خدمات اسكان و رفاه
7- کميته نظارت و تنظيم بازار

8- کميته ارزیابی عملكرد و رسيدگی به شكایات
9- کميته خدمات بهداشــتی، ســالمت و محيط 

زیست
10- کميته اطالع رســانی ، تبليغات، امور فرهنگی 

و فضای مجازی
مدیــرکل ميــراث فرهنگــی ؛ صنایع دســتی و 
گردشــگری همدان گفت: از همــكاری صميمانه 
اعضای ســتاد، دستگاه ها و ســازمان ها در طول 
چند ماه گذشــته برای آمادگی ميزبانی 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، همچنين هماهنگی هایی که 
دبيرخانه ســتاد اســتان  باید انجام می داد صورت 
گرفته، کميته های تخصصی بــا مدیران بخش ها 

نشست های مورد نظر را داشته اند.

مدیرکل ميراث فرهنگی همدان  افزود: در ســطح 
ستاد استانی و بخش خصوصی آمادگی الزم برای 
ميزبانی مســافران وجود دارد، اعضای این ستاد در 
همدان  در ایام تعطيل هــم آماده ارائه خدمات به 

مسافران و هموطنان خواهند بود.
مالمير اضافه کرد: هر حــوزه ای در ارائه خدمات 
باکيفيت و نحوه ارائــه خدمات تمام اراده خود را 
به کار خواهد بســت، با توجه بــه اینكه نوروز با 
دو عيد مذهبی همزمان شده است براساس دستور 
رئيس جمهوری و معاون رئيس جمهور تالش می 
کنيم  نشاط و شــادمانی را در جامعه تزریق کنيم. 
وی اظهار کرد: رویكرد ما به این ســمت است که 
مسافران پس از تعطيالت نوروزی با نشاط و قوت 

به زندگی و کار خود بازگردند.
مالمير افزود: با توجه به اینكه ۶0 درصد تصادفات 
در 30 کيلومتری شهرها اتفاق می افتد برنامه ریزی 
برای برپایی کمپ ها در 30 کيلومتری شــهرهای 
استان انجام شــود، چرا که بر این باوریم که مسير 
ســفر هم بخشی از سفر است و باید مواردی برای 

جذاب شدن مسيرها در نظر گرفته شود.
وی تاکيد کرد : خانواده گردشــگری اعالم کردند 
هيچ افزایش قيمتی نخواهند داشــت، در جلسات 

ستاد هم بر این موضوع تاکيد شده است تا مردم با 
توجه به فشارهای اقتصادی، در ایام نوروز مشكلی 

نداشته باشند.
وی همچنيــن گفت: طرح ترافيــک نوروزی از 
25 اســفند آغاز می شود و تا 17 فروردین سال 
آینده ادامه دارد، حضور مســتمر ماموران راهور 
در مســيرهای جاده ای را در ایام نوروز خواهيم 

داشت. 
وی همچنين با اشاره به راه اندازی قطار گردشگری 
همدان- تهران  گفت: مسير ریلی همدان به تهران 
برای نخســتين بار در نوروز 98 می تواند همدانی 
ها و تهرانی هــا را برای بهره گيــری از تورهای 

همدانگردی و تهرانگردی ترغيب کند 
وی گفت: جمعيت هالل احمر در دو بخش امداد 
و نجات و ایمنی و ســالمت از 78 پایگاه جمعيت 
هالل احمر در سطح استان همدان 32 مورد مربوط 
به امــداد و نجات جــاده اي و 4۶ مورد مربوط به 
نوروز اســت که از این مــوارد 15 پایگاه ثابت و 
9 پایگاه ســيار خواهند بود، در ایــام نوروز آماده 

خدمت رسانی به گرداشگران هستند. 
تهران مهم ترين بازار داخلی هدف 

گردشگری همدان است 
امســال قطار همدان- تهران فعال شد که این اتفاق 
به نوبه خود برای گردشــگری استان مهم ارزیابی 

می شود.
مدیرکل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان همدان با توجه به مســافت کم و راه های 
جاده ای مناســب بين همدان و تهران، گردشگران 
ســاکن پایتخت را هم گزینة خوب برای تعطيالت 
آخر هفته و هم بزرگترین و مهمترین بازار داخلی 

هدف گردشگری همدان بر شمرد.
طی یک مــاه اخير مهم تریــن رویدادی که در 
پيوســت  به وقوع  حوزه گردشــگری کشــور 
نمایشــگاه  دوازدهميــن  برگــزاری  موضــوع 
بود؛  وابســته  و صنایع  بين المللی گردشــگری 
اگرچه این نمایشــگاه در روزهای پایانی بهمن 
برگزار شــد؛ اما بــه دليل نزدیكــی رویداد به 
ميــراث  کل  ادارات  نــوروزی؛  گردشــگری 
فرهنگی استان ها از طرفی و شرکت های مرتبط 
با گردشگری از ســوی دیگر، تالش می کردند 
این بازار را مهم ترین مكان برای جذب مســافر 
در ایــام نوروز بدانند، در همين راســتا، اداره 
و صنایع  گردشــگری  فرهنگــی،  ميــراث  کل 
دســتی همدان هــم در نمایشــگاه تالش کرد 
پتانســيل های استان را به گردشگران استان های 
دیگر معرفی کند تا بازار گردشــگری نوروزی 

همدان از منظر حضور مســافر پر رونق باشد.

 قطار؛ همدان را انتخاب سفر تهرانی ها را می كند 
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