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پنجره های رازآلود "دوک" در بخارست

  ادامه از همین صفحه:
حــذف  )یــا  و  بازگردانــدن  انگیــزه 
منصــوری( را می تــوان و بایــد تنهــا نــزد 
افــراد و ســازمان های داخــل کشــور 

ــرد. ــتجو ک جس
ــا  ــر تنه ــوری اگ ــذف منص ــزه ح انگی
اتهــام رشــوه نیــم میلیــون یورویــی بود، 
ــاوری  ــال خ ــد امث ــش از او بای ــه پی ک
ــد کــه  جــان خــود را از دســت می دادن
ــر  ــن براب ــا چندی ــاس آن ه ــام اخت اته

منصــوری اســت.
منصــوری فــردی بــود فاقــد آشــنایی بــه زبــان خارجــی و احتمــاالً 
بــدون اقــوام و یــا طرف هــای ارتبــاط قابل اطمینــان خــارج از کشــور. 
ــه ایــن دلیــل بعــد از اقامــت کوتــاه در آلمــان، ماننــد هــر فــراری  ب
ســرگردان دیگــری، پیشــنهاد تــرک آلمــان و رفتــن بــه رومانــی را بــا 

ــرد. ــرعت می پذی س
بــرای بازگشــت دادن او بــه کشــور بســیاری از ســرنخ ها در ســفارت 
جمهــوری اســامی در بخارســت گــره خــورده و بــا توجــه به ســرعت 
ــا عجلــه صــورت  عملیــات، کامــاً مشــهود اســت کــه اجــرای آن ب
گرفتــه و در آن »احتمــاالت« و یــا »پلــن بــی« و امــکان تغییــر نظر او 

در آخریــن لحظــه منظــور و محاســبه نشــده اســت.
در فاصلــه تمــاس احتمالــی بــرای بازگشــت دادن منصوری به کشــور، 
گــروه نخســت کــه وســیله خــروج او از کشــور را فراهــم کــرده بودنــد، 
بــا وجــود باقــی مانــدن گوشــی تلفــن اصلــی او در تهــران، احتمــاالً 
همچنــان بــا وی تمــاس داشــته اند و ممکــن اســت او را در آخریــن 

لحظــه از رفتــن بــه تهــران پشــیمان کــرده باشــند.
ــه نوعــی برخــورد  ــد ب ــق آخــر می توان ــر نظــر در دقای ــن تغیی همی
ــر  ــه منج ــا حادث ــزاع ی ــه ن ــده )foul play( از جمل پیش بینی نش

شــده باشــد.
اگــر از بیــن بــردن غامرضــا منصــوری هــدف اصلــی مأمــوران بــود، 
راه هــای ســاده ای بــرای مــردن در نتیجــه مســمومیت، ســکته، مــدل 
ترور هــای خیابانــی و یــا ناپدیــد شــدن و بعــد یافتــه شــدن جســد در 
ــود  ــری ب ــر و کم هزینه ت ــای قابل انکارت ــت، گزینه ه ــه ای دوردس نقط

تــا بــه اســتقبال حادثــه هتــل »دوک« در بخارســت رفتــن اســت.
در ایــن زمینــه امــکان پرتــاب کــردن از پنجــره هتــل به خیابــان را که 
نصــرت تاجیــک، دیپلمــات ســابق جمهــوری اســامی، مطرح کــرده، 
ــای  ــوص در هتل ه ــی به خص ــط حفاظت ــن ضواب ــر گرفت ــا در نظ ب
نوســاز اروپــا و مســدود بــودن پنجــره اتاق هــا بــه خــارج از ســاختمان 
و همچنیــن انتشــار عکس هــای خــارج کــردن جســد در کیســه از 
درون هتــل، می تــوان مــردود تلقــی کرد تا شــواهد بیشــتری منتشــر 
ــرت  ــل »خودکشــی«، »پ ــی از قبی ــردن فرضیه های شــود. مطــرح ک
کــردن یــا )پــرت شــدن( از پنجــره هتــل« و یــا نســبت دادن قتــل به 

ضــد انقــاب بــه دالیــل روشــن مــردود اســت.
پرونــده قطــور طبــری کــه خــود یــک تاریــخ  مفصــل بــا 11 متهــم 

اصلــی قابــل بررســی بیشــتری اســت.
بررســی اجمالــی اتهامــات ایــن متهمــان نشــان می دهــد چه افــرادی 
غیــر از منصــوری درگیــر ایــن پرونــده چندالیــه و پرچالش هســتند و 
از ایــن رو اتهامــات ســبک تر منصــوری نســبت بــه مابقــی متهمــان، 
شــبهات دربــاره پرونــده او را بیشــتر و ایــن ســوال جــدی را مطــرح 
می کنــد کــه چــرا متهــم ردیــف نهــم در پرونــده طبــری باید کشــته 

شود؟
 از رســول دانیــال زاده "ســلطان فــوالد ایــران" و از نزدیــکان حســین 
فریدون)بــرادر رییــس جمهــوری( و اکبــر طبــری و دانه درشــت هایی 
در ایــن پرونــده جــا پایــی دارنــد و تنهــا یــک فقــره از متهمــان ایــن 
پرونــده کــه بــا 500 میلیــون یــورو رشــوه از کشــور گریخــت، متهــم 

ردیــف نهــم بــود و ایــن نشــان می دهــد متهمــان 
فــراری، در صــف  قاضــی  از  دانه درشــت تری 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده پیچیــده قــرار دارنــد.

ــد؛  ــاد می کن ــم ایج ــوال مه ــوع دو س ــن موض ای
ــده  ــم کشته ش ــا منصــوری مته ــرا غامرض چ
در رومانــی، نفــر اصلــی پرونــده طبــری نیســت 
و نفــرات اصلــی در ایــن پرونــده پرحاشــیه چــه 

کســانی هســتند؟
18 خــرداد امســال پــس از حرف وحدیث هــای 
بســیار دربــاره اتهامــات طبــری، اولیــن جلســه 
رســیدگی بــه اتهامــات معــاون اجرایــی ســابق 
حــوزه ریاســت قــوه قضائیــه و متهمــان دیگــر 
ایــن پرونــده، در دادگاه کیفــری اســتان تهــران 

آغــاز شــد.
 گذشــته از طبری"معــاون آملی الریجانــی" 
متهــم ردیــف اول، حســن نجفــی متهــم ردیف 
دوم، و دخیــل در پرونــده منصــوری بــود کــه بــا 
دســتگیری متهــم اصلــی بــه خــارج از کشــور 

متــواری شــد.
 وی به مشــارکت در تشــکیل شــبکه چندنفری 
ــری و  ــر طب ــه اکب ــوه ب ــت رش ــا، پرداخ ارتش
پرداخــت رشــوه بــه غامرضــا منصــوری، قاضی 
ــزار  ــغ 500 ه ــه مبل ــان ب ــی لواس ــت اجرای وق

یــورو، متهــم اســت.
 متهــم ردیــف ســوم در پرونــده طبــری، فرهــاد 
مشــایخ اســت کــه یکــی از اتهامــات وی ارتشــا، 
ــا  ــان غامرض ــا می ــق ارتش ــویی و تحق پولش
پولشــویی  و  نجفــی  حســن  و  منصــوری 
درخصــوص دو واحــد آپارتمــان در لومار اســت.
اما متهم ردیف چهارم رسول دانیال زاده است که 
از وی به عنوان سلطان فوالد ایران و از نزدیکان 
حسین فریدون و اکبر طبری یاد می شود و او در 
نخستین جلسه محاکمه اکبر طبری نیز حضور 
داشت.متهم ردیف پنجم نیز مصطفی نیازآذری 

است که پس از دستگیری اکبر طبری از کشور خارج شد.متهم ردیف 
ششم جلیل سبحانی که به معاونت در فراهم کردن موجبات رشوه میان 
اکبر طبری و رسول دانیال زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری متهم است.

متهم ردیف هفتم محمد انوشه، متواری و ساکن آلمان و متهم ردیف 
هشتم علیرضا صادقی است.پس از این هشت نفر، نام غامرضا منصوری 
به عنوان متهم ردیف نهم قرار داشت که از کشور متواری شده بود و ابتدا 
در آلمان و سپس در رومانی دستگیر شد، اتهام او نیز دریافت رشوه بالغ 

بر 500 هزار یورو بود.
نکته قابل تامل که پس از کشته شدن این قاضی فراری مطرح می شود، 
احتمال درگیری وسیع تر اطاعاتی منصوری با پرونده طبری است که 
ممکن است قوه قضائیه از بخشی از این اتهامات بی خبر بوده باشد؛ نکته ای 

که طی روزهای آینده با مطالبه از دستگاه قضایی مشخص خواهد شد.
منصوری بین سال های 1۳۶۷ تا 1۳۹۷، به تعبیر خودش مشغول 
»خدمت به نظام« بود؛ از زندانی کردن روزنامه نگاران تا سرکوب دختران 
خیابان انقاب و »حبس کردن« خانواده مدیر وقت شبکه جم تی وی، را 
در پرونده داشت.وی در مرداد سال 1۳۹8 از ایران خارج شد. اوایل 1۳۹۹ 
خرداد اتهام فساد علیه او علنی شد. اواخر خرداد 1۳۹۹ در بخارست 
بازداشت و بعد به طور مشروط و موقت آزاد شد و تنها چند روز بعد، مرگ 
مشکوک غامرضا منصوری، احتماال بر اثر پرتاب شدن از بلندی، به پرونده 

این قاضی تحت تعقیب رنگ و بوی تولیدات پر هیجان هالیوودی را داد.
حادثه تصادفی، خودکشی، قتل، ترور... این ها تئوری هایی هستند که از 
سوی افراد و گروه های مختلف مطرح می شود. عده ای هم سناریوی 

سینمایی تری در ذهن دارند و می گویند که غامرضا منصوری اساساً زنده 
است و کل ماجرا یک توطئه از پیش طراحی شده است.

با داده های فعلی، در پرونده مرگ مشکوک غامرضا منصوری قاضی 
سابق، چه سناریویی به واقعیت نزدیک تر است؟ در این مقاله به احتماالت 

مطرح شده می پردازیم.
اگر گزینه دیگری به جز خودکشی مطرح باشد، باید سرنخ را پیش 
فرد یا گروهی دنبال کرد که از کشته شــدن غامرضا منصوری سود 
می برده و بازگشــت او به تهران و حضور در دادگاه را یک خطر جدی 
تلقی می کرده است تا جایی که حاضرشده در بخارست دست به چنین 

اقدامی بزند.
او با انتشار ویدئویی در 1۹ خرداد، از وفاداری خود به کشور سخن 
گفت و اینکه به علت شیوع کرونا نتوانسته به کشور بازگردد و با رفع 
محدودیت ها برای حضور در دادگاه عازم تهران خواهد شد. با این حال 
اما او هرگز به تهران بازنگشت و معلوم هم نیست که چرا وی با وجود 
تاکیدی که در ویدئوی منتشرشــده کرده بود و به رغم اینکه شرایط 
چندان دشواری هم برای رجوع به ایران پیش رو نداشت، ترجیح داد در 
بخارست بماند. این سوال نیز به ذهن متبادر می شود که چرا از آلمان 

راهی رومانی شده و در این کشور ساکن بوده است؟ 
ســوالی که اگر جدی گرفته شــود موضوع مهم دیگری را پیش 
می کشد؛ اینکه رومانی مانند برخی دیگر از کشورهای شرق اروپا محل 
فعالیت گروه های معارض نظام است و انتخاب قاضی منصوری برای 
حضور در بخارست آیا با حضور و فعالیت این گروه ها ارتباطی داشته 
یا خیر؟ شبهه مهمی که قاعدتا باید با مشخص شدن جزئیات ماجرا 

پاسخ داده شود. در این خصوص البته نکته مهم دیگری 
هم وجود دارد اینکه چرا اینترپل فرآیندی بلندمدت را 
برای تعیین تکلیف این پرونده انتخاب کرده و به رغم اینکه 
باید فردی را که تحت تعقیب اســت تحت الحفظ نگه 
می داشته، رها کرده است؟ازسوی دیگر درحالی برخی 
مسئوالن قضایی از صدور اعان قرمز برای دستگیری 
غامرضا منصوری خبر دادند که نام وی در لیســت 
اعان  قرمز درخواست شده ازسوی ایران روی سایت 

رسمی اینترپل وجود ندارد.
نکته مهم دیگر در پرونده قتل قاضی منصوری، 
نوع کشته شدن اوست؛ درواقع سناریوی خودکشی یا 
قتل دو موضوعی اســت که چند روایت از آن وجود 
دارد، درحالیکه اینترپل رومانی مدعی پرت شــدن 
منصوری از پنجره هتل اقامت وی است و رسما خبر 
خودکشی منصوری را تایید کرده، برخی از پیدا شدن 
جسد این قاضی متهم در البی هتل خبر می دهند 
که همین روشــن نبودن دقیق موضوع درباره نحوه 
کشته شدن او، جای ســوال دارد.اما برخاف ادعای 
پلیس رومانی مبنی بر خودکشــی، وکیل منصوری 
ضمن رد این مطلب گفته اســت: »منصوری آدمی 
نبود که قصد خودکشی داشته باشد.«و عاوه بر گفته 
وکیل وی تاکنون مشاهده نشده است که یک روحانی 
خودکشی کند و به همین دلیل از محاالت است که 
وی خودکشی کرده باشد.یکی از افرادی که در صفحه 
شخصی خود در توئیتر به این موضوع واکنش نشان 

داد، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور بود. 
 او در توئیت خود که بازتاب زیادی بین کاربران 
داشت و با واکنش های مختلفی نیز مواجه شد، نوشت: 
»به نظر می رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی 
غیراقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه هایی فعال 
در هر سه قوه و چه بســا نهادهای دیگر بعید است 
فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا 
رانده شود. نکند سروته پرونده زده شود. لطفا مراقب 

"داروی"نظافت باشید. 
اشاره آشنا به پرونده سعید امامی با هشتک »داروی نظافت« درحالی 
درمقابل این پرونده مطرح شد که وی سعی داشت موضوع قتل های 
زنجیره ای و خودکشی سعید امامی را تداعی کند؛ این موضع گیری آشنا 
سبب شد برخی کاربران به دلیل اینکه برخی اعضای وزارت اطاعات در 
آن زمان که آشنا نیز از مدیران همان دوره است، از مظنونان قتل سعید 

امامی بوده اند، او را فاقد صاحیت برای اظهارنظر در این زمینه بدانند.
البته واکنش ها به توئیت آشنا فقط مربوط به پرونده سعید امامی 
نشد و مطرح کردن نام »سه قوه« نیز باعث واکنش های متعدد دیگری 
شد.  موضع دیگری که پس از این توئیت پرحاشیه آشنا داغ شد، بحث 
رشوه  طبری و ستاد انتخاباتی روحانی بود.مرگ قاضی منصوری پای 
مهدی هاشمی، از مفسدان مطرح سال های اخیر را نیز به شبکه های 

اجتماعی باز کرد؛ 
»غامرضا منصوری جعبه سیاه نبود، متهم درجه 10 بود، اطاعات 
خاصی هم نداشت، اگرهم به ایران بازمی گشت در دادگاه ویژه روحانیت 
محاکمه می شــد،. منصوری فقط از این جهت مهــم بود که در اروپا 

محاکمه  نشود.«
ازســوی دیگر برخی شــبهات و ابهامات بی پاسخ مانده هم مزید 
بر علت شده تا همچنان این ســوال وجود داشته باشد که غامرضا 

منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است؟
 آنچنان که یکی از خبرنگاران رادیوی اروپای آزاد موضوع را بررسی 
کرده و به شبهات حاصل از عملکرد متناقض پلیس بخارست پرداخته 
اســت، غامرضا منصوری نمی توانســته طبق آنچه نیروهای پلیس 

می گویند دست به خودکشی زده باشد.
 این خبرنگار در این خصوص به سه گزارش متفاوت پلیس رومانی 
اشاره کرده و می نویسد آنها اول گفتند کسی در هتل از ارتفاع پرت  شده. 
البته اشاره ای نشده بود که از پنجره یا مثا از پلکان و همین طور ذکر 
نشده بود که این اتفاق بیرون یا درون هتل افتاده است. بعدتر در گزارش 
رسمی پلیس آمد در حال تحقیق درمورد احتمال خودکشی یا قتل 
هستند، اینکه ممکن است کسی او را از پنجره به پایین پرت کرده باشد. 
بعدتر اما در عکسی که حاال در همه رسانه ها منتشرشده، افراد پلیس 
درحال خارج کردن جسد از هتل هستند و این خود دلیل محکمی بر 
این است که منصوری نمی توانسته از پنجره خود را به بیرون پرت کرده 

باشد اما جسدش به جای خیابان در هتل کشف شود.
در گزارش این خبرنگار آمده است سخنگوی پلیس بخارست در 
گزارش دیگری گفته که جسد غامرضا منصوری درمقابل در ورودی 
البی و داخل هتل پیدا شده و با توجه به اینکه هتل دوک، هتلی بسیار 
کوچک اســت و پذیرش و البی بســیار کوچکی دارد این گزینه هم 
به نوعی زیرسوال است، هرچند با توجه به این داده ها می توان به این 
نتیجه رسید که قاضی منصوری از پنجره طبقه ششم پرت نشده و از 
راه پله طبقه ششم به داخل البی پرت شده است؛ اتفاقی که قاعدتا باید 
توسط دوربین های مداربسته ای که همه هتل ها به آن مجهز هستند 
ثبت شده باشــد و لذا بررسی آنها می تواند بدون شک وشبهه پرده از 

ماجرا بردارد.
عاوه بر اینکه وکیل و خانواده غامرضا منصوری احتمال خودکشی 
وی را بسیار پایین می دانند، دلیل محکم تری درمورد اینکه احتمال 
خودکشی چندان باال نیست هم وجود دارد. در این خصوص می توان 
به ویدئوی منتشرشده در فضای مجازی از جانب منصوری اشاره کرد و 
گفت که اگر او قصدی برای خودکشی داشت احتماال ویدئوی یادشده 
را 1۹ خرداد منتشر نمی کرد و از تاش برای بازگشت سخن نمی گفت. 
سناریوی محتمل تر به احتمال دخالت شبکه فساد مرتبط با این 
ماجرا می پردازد و توضیح می دهد احتماال ابعاد مشخص نشده ای در این 
پرونده وجود دارد که فعا از چشم قاضی و دادستان دور افتاده است. 
بدین معنا که جریانی نمی خواسته گنجینه اسرار منصوری در دادگاه 
و درمقابل چشــم رسانه های کشور باز شود و لذا دست به حذف وی 

زده است. 
سناریوی سوم مربوط به عملیات احتمالی جریان های معارض نظام 

در ماجرای قاضی منصوری است. 
غامرضا منصوری کــه۳0 خرداد 1۳۹۹ در بخارســت، رومانی 
درگذشت قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ 
دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بودو سابقه 
صدور احکام سنگین برای برخی فعاالن رسانه ای و سیاسی در اواخر 

دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت.
منصوری متهم به مشارکت در باند رشوه خواری در قوه قضاییه بود 
و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق الریجانی، 
رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان ها افتاد و مشخص شد که 
در خارج از کشور به سر می برد. به گفته مقام های قضایی او در مرداد 

سال 1۳۹8 از کشور خارج شده بود.
پس از آن گزارش هایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، 
اما قاضی دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ 

۲0 تیرماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
در ۳0 خرداد 1۳۹۹ خبر پیدا شــدن جسد بی جان وی در بیرون 
از هتلی خبرساز شده و بسیاری از رسانه های فارسی زبان خارج از ایران 

این خبر را پوشش دادند.
نتیجه این که اگر گزینه دیگری به جز خودکشی مطرح باشد، باید 
ســرنخ را پیش فرد یا گروهی دنبال کرد که از کشته شدن غامرضا 
منصوری سود می برده و بازگشت او به تهران و حضور در دادگاه را یک 
خطر جدی تلقی می کرده است تا جایی که حاضرشده در بخارست 

دست به چنین اقدامی بزند.

ســاده  خبــر 
آور  شــوک  امــا 
ــوری  بود"غامرضامنص
قاضــی متــواری ومتهم 
کــرد". خودکشــی 
روز  چنــد  از  پــس 
بــه  گــران  تحلیــل 
بررســی ابعــاد پیچیــده 
خودکشــی  ایــن 
نظریــه  و  پرداختنــد 
از  متفاوتــی  هــای 
جملــه نظریــه توطئــه و یــا نظریــه مارپیــچ ســکوت 

دادنــد. تــرور  و 
مــرگ غامرضــا منصــوری در هتــل دوک 
بخارســت نــه خودکشــی اســت و نــه تــرور بــه 
قصــد تــرور، بلکــه می توانــد حادثــه ای باشــد 
محاسبه نشــده کــه بــه قصــد تکــرار ماجــرای 
برگردانــدن امثــال ریگــی، علی اکبــر قربانــی و 
روح اهلل زم طراحــی شــده باشــد ولــی احتمــاالً 
در نتیجــه تغییــر نظــر و مقاومــت منصــوری 
بــرای همــکاری و »هدایــت شــدن« بــه داخل 

کشــور، کنتــرل آن از دســت رفتــه اســت.
ــت  ــه دس ــوری ب ــرور منص ــتدالل ت ــه اس پای
ــا  ــامی و ی ــوری اس ــی جمه ــان سیاس مخالف
ــه  ــا او ب ــان ب ــخصی قربانی ــاب ش تسویه حس

ــت. ــف اس ــیار ضعی ــاد بس ــل زی دالی
قاضــی منصــوری بــا وجــود داخــل شــدن در 
ــت  ــی و محکومی ــده مطبوعات ــدادی پرون تع
نبــود  قامتــی  در  هرگــز  روزنامه نویس هــا، 
ــه عنــوان قاضــی  ــرور شــود و بیشــتر ب کــه ت
فاســد رتــق امــور قضایــی در پرونده هــای 
ارتشــا را بــرای دانه درشــت های حکومــت 

فتــق می کــرد. 
ــه  ــد از بازگشــت ب ــم اســت بع ــه مته چنان ک
ــال  ــی، در س ــادق الریجان ــتگاه ص کار در دس
ــت  ــس وق ــرادر رئی ــی، ب ــل الریجان ۹1 فاض
قــوه قضاییــه، را کــه متهــم بــه زمین خــواری 

ــه کــرده اســت. ــود، تبرئ و رشــوه ب
ــزه  ــکوک، »انگی ــل مش ــک قت ــق ی در تحقی
ــل« دو  ــه قت ــادرت ب ــت مب ــل« و »ظرفی قت
ــت  ــد. طبیع ــمار می آین ــه ش ــم ب ــل مه عام
ــی«  ــی غامرضــا منصــوری »مال ــده اصل پرون
ــگاران  ــه »روزنامه ن ــود مداخل ــا وج ــت و ب اس
بــدون مــرز« در آخریــن لحظــه در پرونــده او، 
ــده، شــاکله آن  ــی پرون ــی و مال ــت داخل ماهی

ــه ــن صفح ــه در همی ــود.            ادام ب

sadr_1341@yahoo.com :ارتباط با فرين 38372050 - 38372080 - 38372090 فکس: 38371060 ايميل

پنجره های رازآلود "دوک" در بخارست
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مدیرامورمالیاتی لرستان گفت: 
ابالغ الکترونيک تسهيل در 

فرآیند خدمات مالياتی

قانون رسيدگی به دارایی مسئوالن و 
شبهات آن؛

خادمان غنی، ولی نعمتان فقیر
 به قلم: بهزاد مومنی

استاندار کرمانشاه:
استفاده از ماسك در کلیه اماکن 

عمومي الزامي است

خودکشی، معظلی که قابل 
کنترل است
  به قلم: نگین کوگانی

آیا میدانید پالنتین چیست و 
چه تفاوتی با موز دارد؟! 

گیاهان مقاوم به خشکی
 به قلم: رابعه رمضانیان
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قانون رسيدگی به دارایی مسئوالن و شبهات آن؛

خادمان غنی، ولی نعمتان فقير
تن  چند  محاکمه   
قوه  سابق  مسئوالن  از 
و  ارتشاء  جرم  به  قضائیه 
برخی  اموال  لیست  اعام 
و  مجلس  نمایندگان 
مسئولین باعث گردید که 
تحت  قانونی  اجرای  لزوم 
عنوان »قانون رسیدگی به 
مسئوالن  مقامات،  دارایی 
جمهوری  کارگزاران  و 
بیش تر  ایران«  اسامی 
که  قانونی  شود.  احساس 
قانون   1۴۲ اصل  وفق 
اردیبهشت  در  اساسی 
از  پس   ۹1 سال  ماه 
متعدد  فرودهای  و  فراز 
سال  در  اصاحاتی  با 
مجمع  تصویب  به   ۹۴
نظام  مصلحت  تشخیص 
اجرایی  آیین نامه  و  رسید 
تیرماه  در  قانون  این 
فراوان  تأخیر  با   ۹8 سال 
قضاییه  قوه  رئیس  توسط 
تغییرات  با  هم زمان 
و  اباغ  قوه  این  مدیریت 

الزم االجرا شد.
اجرای  شک  بدون 
می تواند  قوانینی  چنین 
راستای  در  مهمی  گام 
مردم  بین  اعتمادسازی 
زمینه ساز  و  مسئولین  و 
هرچه  شفافیت  ایجاد 
به  منجر  و  تلقی  بیش تر 

رضایت مندی مردم شود.
قطعاً در نظامی که مدعی پرچم داری خدمت 
به مردم است، ناگزیر می بایست در تمامی امور 
شفافیت سرلوحه کار قرار گرفته و روشن گری 
مسئولین  وظیفه  بدیهی  امری  به عنوان  را 
نماینده،  وزیر،  رویه  این  در  و  نماید  قلمداد 
زیرا  ندارند؛  فرقی  و...  قضاییه  قوه  و  دولت 
پاسخ گو  باید  و  بوده  جملگی خدمت گزار ملت 

باشند.
داشته  قصد  قانون  این  در  مقنن  هرچند 
از  جلوگیری  جهت  در  خوبی  گام های 
با  اما  بردارد،  مسئولین  احتمالی  سوءاستفاده 
می رسد  به نظر  مزبور  قانون  مفاد  در  دقت نظر 
آن گونه که شایسته است حق مطلب در جهت 
نشده  رعایت  اساسی  قانون   1۴۲ اصل  رعایت 
و این قانون بیش تر با نگاه نظارتی صرف فاقد 
مردم  برای  اثرگذار  و  عینی  ملموس،  پیامد 

خواهد بود.

بسیار  اجرا  ضمانت  جهت  از  قانون  این 
ضعیف به نظر می رسد، به عنوان  مثال عدم ارائه 
لیست اموال توسط برخی مسئولین مانعی برای 
به وجود  ایشان  سمت  در  تصدی  و  کار  ادامه 
ششم  برنامه  قانون  وفق  هرچند  نمی آورد، 
توسعه محرومیت اجتماعی ۶ ماه تا 5 ساله ای 
برای عدم اعام اموال در نظر گرفته شد اما این 

مجازات قطعاً مانع مناسب تلقی نمی شود.
کردن  محدود  فوق  قانون  جدی تر  اشکال 
دارایی  حق  من غیر  افزایش  به  آن  مفاد 
مسئولین، همسر و فرزندان تحت تکفل! ایشان 
امکان وجود  این  این در حالی است که  است 
مالی  مراودات  مسئولین  و  مقامات  که  دارد 
فرزندان رشید! در  یا  ثالث  اشخاص  با  را  خود 
قالب هایی مانند برج سازی! پول شویی! تأسیس 
شرکت ها! اهداء ویا! خرید و فروش خودروهای 
مال اندوزی  به  اقدام  و...  لوکس!  و  گران قیمت 
نامشروع نمایند و در ظاهر خود را پاک و منزه 

از هر پلیدی اعام دارند! این 
به ویژه در خصوص  قانون  نقیصه 
ظاهراً  که  )آقازاده ها(!  فرزندان 
بیش تر  نیستند  هم  تکفل  تحت 

خودنمایی می کند.
اخیرا با اظهارات متهمین ویژه 
اقتصادی پیرامون روابط دوستانه 
بحث  و  خاص  افراد  با  خود 
رسیدگی دقیق در تایید یا عدم 

قانون گذاران!  اعتبارنامه  تایید 
در  جدی  مطالبه  مختلف  اقشار 
از  پرهیز  و  قانون  لزوم حاکمیت 
هرگونه  بخشی نگری دارند. قطعاً 
حصارکشی و عدم شفافیت مالی 
مسئولین در خال ایام خدمت یا 
مردم  سوءظن  باعث  نمایندگی 
فقدان شفافیت سبب  و  می شود 
یا  مسئول  نام  یک باره  می گردد 
بی نظیرشان  دوستان  یا  فرزندان 
را در موضوعات اماک خاص و... 

ببینیم!
بدون تردید صرف خوداظهاری 
نمی تواند  نماینده  یا  مسئول 
آن  پیگیری  و  جرم  باعث کشف 
قانون مرجعی  در  اساساً  و  گردد 
تحقیق همه جانبه  و  برای کشف 
شده  باعث  امر  همین  و  است  پیش بینی نشده 
برخی مفسدین با دروغ پردازی و توییت کذب 
فرزندان عزیزشان!  و  ضمن مظلوم نمایی، خود 
معرفی  امداد  کمیته  مساعدت  مستحق  را 
نمایند در حالی که آقازاده ها چک های چندین 

میلیاردی صادر می فرمایند.
روشن گری و شفافیت جزء وظایف مسئولین 
پاسخ گویی  لذا  می شود،  تلقی  مردم  به  نسبت 
اموال  دخل وخرج  خصوص  در  ایشان  مالی 
تلقی  وظیفه  و  بدیهی  امری  بیت المال  و 
از  جستن  دوری  با  می طلبد  لذا  می گردد. 
به  نسبت  قضیه،  صوری  و  شعاری  جنبه های 
تصویب قانونی منسجم، به روز، کارآمد، روشن 
و با ضمانت اجرایی واضح اقدام عاجل صورت 
وقوع  از  بعد  به  واقعه  عاج  که  باشد  پذیرد. 
موکول نگردد و بیش از این سرمایه اجتماعی 
و اعتماد باقی مانده! در معرض امحاء و نابودی 

بیش تر قرار نگیرد.

خودکشی، معظلی که قابل کنترل است
و  رویارویی  خلقت،  ابتدای  از   
کنارهم قرار گرفتن تضادها باعث 
تعادل  ایجاد  و  آفرینش  در  توازن 
است.  شده  هستی  ادامه ی  برای 
این  بیان  برای  فراوانی  مثال های 
آفرینش زن  دارند،  موضوع وجود 
در کنار مرد، شب در مقابل روز، 
جاذبه در برابر دافعه و حتا مرگ 

در برابر زندگی!
نسل  بقای  برای  موجودی  هر 
نیاز به تولید مثل دارد که در غیر 
این صورت پس از مدتی جز نامی 
نخواهد  باقی  دیگری  چیز  او  از 
در  واقعه ی مرگ  بدون شک  ماند. 
جمعیت  تعدیل  برای  تولد  برابر 
موجودات امری ضروری است، که 
نمی داد  رخ  رویدادی  چنین  اگر 
پس از مدتی، نقطه ای خالی برای 
زمین  روی  بر  تحرک  و  سکونت 
باقی نمی ماند و آفرینش با مشکلی 

جدی روبه رو می شد.
به دلیل  انسان ها  مرگ  واقعه ی 
بیماری،  عوامل متعددی هم چون 
غیرمنتظره  وقایع  سن،  کهولت 
صورت  و...  غیرطبیعی  و  طبیعی 
عواملی هم چون شیوع  که  گرفته 
جنگ ها  و  واگیردار  بیماری های 
به افزایش میزان آن دامن زده اند. 
اما گاهی انسان با خواسته ی خود 
واسطه ی  به  و  رفته  مرگ  کام  به 
وداع  خود  حیات  با  خودکشی 

می کند.
خودکشی  گفت  بتوان  شاید 
مرگ  علل  دردناک ترین  از  یکی 
و میر آدمیان است، چراکه انسان 
برای  محکمی  دلیل  آن قدر  باید 
ترک زندگی داشنه باشد که دیگر 
زیبایی  و انگیزه های ادامه ی آن به 

چشمش نیاید.
سازمان  رئیس  گفته ی  به 

آمار  کشور  قانونی  پزشکی 
 ۹8 سال  در  ایران  در  خودکشی 
بوده  نفر   1۴۳ و  هزار   5 حدود 
رشد   ،۹۷ سال  به  نسبت  که 
این  از  0.8 درصدی داشته است. 
و  زن  نفر   51۷ و  یک هزار  تعداد 
۳ هزار و ۶۲۳ مورد مرد بوده اند و 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
آمار  بیش ترین  کرمانشاه  و  ایام 
خودکشی را در کل کشور داشته و 
کمترین آمار مربوط به استان های 
و  جنوبی  و  رضوی  خراسان 
می باشد.  بلوچستان  و  سیستان 
خودکشی  روش  بیش ترین 
از  استفاده  از آن  حلق آویز و پس 
بیش ترین سن  است.  بوده  سموم 
بعد  و  سال   ۳۹ تا   ۳0 خودکشی 
از آن سن 18 تا ۲۴ سال بوده و 
راهنمایی  آن ها  تحصیات  میزان 
ابتدایی  بعد  و  دانشگاه  و  و دیپلم 

است.
افزایش آمار معضات اجتماعی 
می تواند  خودکشی  هم چون 
جامعه  برای  جدی  خطرات 
به همراه  جوانان  به خصوص  و 
مداوم  افزایش  زیرا  باشد،  داشته 
امر  این  با  مستمر  رویارویی  و 
موجب عادی جلوه دادن آن شده 
و به صورت تصاعدی آمار آن را باال 

می برد.
دیگر  هم چون  هم  خودکشی 
و  دالیل  اجتماعی  معضات 
محرک های تشویق کننده به این 
آن ها  اصلی ترین  از  که  دارد  امر 
و  روحی  فشارهای  به  می توان 
روانی اشاره کرد و از دیگر دالیلی 
می توان  می زند  دامن  آن  به  که 
و  اعتیاد  اقتصادی،  فشار  و  فقر 
دیگران  تحریک  و  تهدید  گاهاً 

اشاره کرد.

خشم  حد،  از  بیش  استرس 
سردرگمی،  ناامیدی،  جنون،  و 
دالیلی  از  و...  تنهایی  شکست، 
هستند که روح و روان فرد را به 
می دهند  سوق  خودکشی  سمت 
عدم  و  سستی  صورت  در  و 
فرد  شخصیت  سازمان یافتگی 
موجب عملی کردن آن می شوند. 
بیکاری  و  فقر  اقتصادی،  بار فشار 
نیز گاهی آن قدر بر دوش اشخاص 
آن   برابر  در  که  می کند  سنگینی 
بر  را  زندگی  پایان  و  تسلیم شده 

ادامه ی آن ترجیح می دهند.
تهدید  برای  تنها  افراد  گاهی 
برای  آن ها  ترساندن  و  اطرافیان 
برسند  خود  مقصود  به  آن که 
و  می زنند  خودکشی  به  دست 
از  آگاهی  بدون  آن ها  از  عده ای 
قرص  به  منتخب،  روش  نتیجه ی 
برنج متوسل می شوند. طبق اعام 
سازمان پزشکی قانونی کل کشور، 
در سال 1۳۹8 حدود ۹1۹ نفر در 
قرص  با  مسمومیت  اثر  بر  کشور 
دادند  از دست  را  برنج جان خود 
که این رقم در مقایسه با سال قبل 
از آن که آمار تلفات 8۲5 نفر بود، 

11.۴ درصد بیش تر شده است.
می توان گفت در دسترس بودن 
سم  این  آسان  و  فوری  تهیه ی  و 
خودکشی  ابزار  دیگر  هم چنین  و 
آمار  بر  که  است  دالیلی  از  یکی 
این اقدام می افزاید و شاید اگر این 
اقام به راحتی قابل تهیه و استفاده 
به  که  افرادی  از  بسیاری  نبودند 
تصمیم  این  از  رفتند  مرگ  کام 
زندگی  به  و  شده  پشیمان  خود 

خود ادامه می دادند.
به گفته ی برخی از کادر درمانی، 
روان پزشکان و روان شناسان، اغلب 
خودکشی  به  دست  که  افرادی 

می زنند پس از انجام آن احساس 
ندامت می کنند اما بسته به روشی 
که برای این عمل انتخاب کرده اند 
آن ها  زندگی  به  بازگشت  شانس 

متفاوت است.
هم چون  نیز  خودکشی  برای 
دیگر معضات اجتماعی راه هایی 
با  مقابله  و  جلوگیری  جهت  در 
آن وجود دارد. یکی از این راه ها 
آموزش  فرهنگ سازی،  می تواند 
برای  جامعه  افراد  روان درمانی  و 
مشکات  مقابل  در  تاب آوری 
کودکی  سنین  همان  از  زندگی 
درست  سیاست های  اتخاذ  باشد. 
مقابله  برای  دولت مردان  توسط 
هم چون  اقتصادی  مشکات  با 
بیکاری و فقر نیز می تواند جلوی 
فشار  به دلیل  عمل  این  به  اقدام 
این  آمار  از  و  بگیرد  را  اقتصادی 
کم  مراتب  به  اجتماعی  معضل 

کند.
و  فرزندان  صحیح  تربیت 
آرامش  حفظ  و  صبر  آموزش 
فضایی  ایجاد  و  مسائل  برابر  در 
می تواند  نیز  خانواده  در  آرام 
کاهش  در  مؤثر  راه کارهای  از 
کلی  به طور  باشد.  آمار  این 
معضات  دیگر  از  نیز  خودکشی 
با  باید  و  نبوده  مستثنی  جامعه 
و  آن ها  با  مقابله  و  ریشه یابی 
صحیح  فرهنگ سازی  هم چنین 
آمار  و  مقابله  آن  با  جامعه  در 
مرگ و میر نامتعارف را از جامعه 

کم کرد.

  به قلم:نگین کوگانی
 روزنامه نگار

چو دزدی با 
چراغ آيد...

 تامــل در گزارش هائی 
که ایــن روز هــا از دادگاه 
اکبــر طبری پــور معاونت 
سابق قوه قضائیه نشان داده می شود حکایت 
از رشــد موریانه هائی دارد کــه مرموزانه در 
سیستم اداری کشور رخنه کرده و سعی دارند 
با  نفوذ خزنــده در بنیان های اخاقی جامعه 
پایه های اعتماد مردم را با زیاده خواهی های 
بیمار گونه خود و همپالگی هایشــان سست و 
سســت تر کنند و با توجــه به اینکه عادت به 
بلعیدن  مال حرام ســیری نا پذیر است ،این 
تبار حرامی به مرحله ای ســقوط کرده اند که 
هــر آنچه خطا کرده انــد را  امروز حق تصور 
کرده و چنان گستاخانه در برابر قاضی پرونده  
حرافی می نمایند که این تیره مفســد  را جز 
با واژه طبریسم نمی توان نام برد و به احتمال 
قریب به یقین چنین جریانی فقط منحصر به 
این قوه نیست که در قوه مجریه و مقننه بسیار 
آســانتر می توان از طبریســم نام برد و موارد 

آنرا ذکر کرد.
هرچند که امروز فعــا نوبت به این  یکی 
است که طشت رســوائیش از بام افتاده است 
تــا فردا را که دیده ؟  این موریانه ها معتقدند 
که) هدف وســیله را توجیه مــی نماید(  که 

چنین حق به جانب از خود دفاع می کنند ؟و  
قضاوت و تحلیل ما درســت یا غلط  در همان 
اندازه ای می تواند باشد که از رسانه ملی می 
شــنویم و می بینیم  حال محتویات آن همه 
پرونده چیست خدا می داند و قاضی پرونده .    
این فســاد پنهــان یک غده بــد خیم  در 
سیســتم اداریست که کشف آن را در دستگاه 
داوری و تظلم خواهی قضا، کســی انتظار  آنرا 
نداشــت و ندارد، اما به گفته ریاســت محترم 
قوه قضائیه آنچه شاهدیم  خطای یک درصدی 
در این قوه اســت  هر چنــد که آنهم هم زیاد 
است ،خطائی  که  پس از پایان دوران ریاست 
قبلی قوه قضائیه و  در خانه تکانی که ریاست 
جدید داشــتند مورد نظر قرار گرفت و در باز 
ســازی کادر ها  و شبهاتی که مطرح بود ،این 
غده ســر باز کرد وپــروژه ای کلید خورد که 
کمتر انتظار آن می رفت، و امروزصحن دادگاه 
حاکی از یک پرونده دپو شــده فساد است که  
علیرغم انکار متهم ردیــف اول آن آقای اکبر 
طبری پور از اتهامات وارده و ســعی در تحت 
تاثیر قرار دادن جلسه دادرسی، روند پرونده  با 
طمئانینه یک قاضی با سابقه و نماینده جوان 
دادســتان بگونه ای پیش می رود که حاصل 
کار باید قاطع باشــد هر چند که از ۲۲ متهم 
دیگــر پرونده پنج نفر آن به خارج از کشــور 
متواری شــده اند و حلقه های مفقوده ای در 
روند این  دادرســی  وجود داردکه بی تردید 

موجب ابهاماتی در  این دادرسی خواهد بود.
در تحلیل رشــد این موریانه فساد در سایه 
چهل ســاله تبلیغــات و توصیه هــای تقوی 
و  اخــاق مــداری و در حالی کــه هر روز از 
دوران این چهار دهه شــاهد ایثار و شــهادت 
مخلصان و عاشــقان انقاب ، اســام و ایران 
بودیم چگونــه چنین فســادی در زیر گوش 
باالترین رده های قوا شکل گرفته و   دستگاه 
های نظارتی که از کوچکترین اقدام زاویه دار 
با نظام خبر دارند،پیگیــری  اینگونه موارد را 
به وقت مناســب تر واگذاشــته اند تا شــاهد 
چنیــن پرونده های چند صــد صفحه ای در 
یک محکمه باشیم نشان از تمهیدات پیچیده  
متهمین دارد ،پرونده ای که  متهم ردیف اول 
آن با بی پروائی با قاضی دیالوگ داشــته  ودر 
دفاعیات خود  به قاضی می گوید من از چنین 
دوســتانی که حاضرند تمام لواسان را به نامم 
کننــد برخوردارم، به من چه که شــما چنین 

دوستانی ندارید.
اظهاراتی که نهایت وقاحت و گستاخی در 
برابر دادگاه است و ما انگشت به دهان که مگر 
ممکن است با قاضی اینگونه بی پروا و حق به 

جانب  صحبت کرد.
روی دیگر سکه طبریسم متهم دیگریست 

که متاسفانه در لباس روحانیت و با ارسال یک 
ویدئو که حاکــی از  اظهار ارادت به نظام بود 
، قول برگشــت از آلمان به ایــران را می داد 
در حالی که پلیس اینترپل رد او را در کشــور 
رومانی پیدا کرده بود و متاسفانه در روز جمعه 
ســی ام خرداد خبر از مرگ مشــکوک آن در 
رسانه های داخلی و خارجی مطرح گردید که  
با حذف غیر منتظره او بر ابهامات این پرونده 
افزوده  شدو دادرســی را پیچیده تر نمود ؟و 
بایــد دید محتوای ده ها پوشــه حجیمی که 
روی میز قاضی اســت حاوی چه نکات گفته 
و ناگفته ایســت که شاید بسیاری از آن نکات 
شامل اطاعات طبقه بندی و اطاعاتی دیگری 
باشد که رسانه ای شدن آن پای موریانه های   
بســیاری دیگر را به این پرونــده باز کند  که 
نتیجه آن برای سیســتم اداری کشور  هزینه 
ای  بســیار و برای  نسل جوان نا امیدی به بار 

خواهد داشت.   
این فســاد پنهــان اختاس و ارتشــاء بی 
تردیدخطی انحرافیســت که در لوای اعتماد  
مدیران در طول سالهای گذشته شکل گرفته 
و چنــان مرموزانه و مزورانه رشــد یافته که 
کسی ظن سوءاستفاده اینان را  احتمال نمی 
داده،  و امثــال اکبر طبری هــا نمادی از این 

خط انحرافی هســتند ،خطی که هر از چندی 
از زاویه ای دیگر از سیستم اداری کشور افشا 
می شــوند چنان که اخیرا خبــر از اختاس 
یکصد میلیارد ریالی یــک کارمند بیمه آمده 
که مطالبات شرکت بیمه را به حساب شخصی 
خود واریز می کرده ویا احتکار شش تریلیون 
ریالــی خودرو هــای خارجی که بــی تردید 
تحت نظارت گمرک ترخیص شــده و  گمرک 
و ادارات ذیربط باید پاســخگوی آن باشــند و  
دیگر پرونــده هائی که قوه قضائیــه خبر  از 

شروع محاکمه آنها می دهد .
شاید یکی از دالیل شکل گرفتن طبریسم 
این باشد که برخی مدیران از تخصص الزم در 
به عهده گرفتن مســئولیتی که به آنها واگذار 
می شــود بهره ندارند و خود آنقدر تقوا ندارند 
که مســئولیت را نپذیرنــد و همین عدم علم 
و تجربه موجب سوءاســتفاده هائی می شود 
که در طــول زمان، بعد ســرطانی یافته و به 
معاونینی چون طبری ها مــی انجامد، نمونه 
های بسیار این معاونین را می توان در تمامی 
وزارتخانه ها شاهد مثال آورد که در معاونت ها 
جا خوش کرده اند  و صاحیت آن مسئولیت را 
ندارند ، وقتی خبر  از کوچ نمایندگان منقضی 
خدمت و رد صاحیت شده به وزارتخانه های 
تخصصی مانند شرکت نفت می شود ؟چگونه 
انتظــار داریم در فردائی نه چندان دور طبری 
های دیگری در سیســتمی کــه زنگنه از بکار 

گیری آنها  دفاع هم می کند سر بر نیاورد.
تا در روی این پاشــنه می چرخد امید به 
فاح  و اصاح نیســت حال گیریم که  طبری 
هم اعدام شــود که نمی شــود ، نسل آینده 
کشور که ســکان اداره سیســتم اداری را به 
عهده می گیرند تا متخلق به اخاق نباشــند 

رشد طبریسم اجتناب نا پذیر است.
ما نیازمند یک مکتب فکری اخاق مدارانه 
هســتیم و شــرط اول آن این است که آتش 
زیاده خواهی را خاموش کنیم ،هر چند که در 
طول ســه دهه پس از جنگ به این شعله ها 
دامن زده شده وزیر گوش روسای جمهور های 
وقت در پانزده ســال اخیر به خاف های خود 
مشغول بوده اند و این روسا آنقدر به سیاست 
خارجی مشغول بوده اند که از رتق و فتق امور 

داخلی غافل مانده اند.
ممکن اســت در هیاهوی تحریم و وضعیت 
بســیار نگران کننده اقتصادی کشور و کرونا 
برگــزاری چنین دادگاه هائــی نوعی خوراک 
خبری برای رســانه و مردم باشــد ، اما برای 
دلسوزان نظام و ایران مایه تاسف و تامل است 
و برای اهل قلم به مثابه استخوانی شکسته در 
گلوست که چه و  چگونه بنویسند که نزدیک 

به  حقیقت و واقعیت باشد.

نوشتارپنجم نوشتارسومنوشتاردوم

نوشتارچهارم

  به قلم:محمدتقی صفاری
 روزنامه نگار

  به قلم:
بهزاد مومنی مقدم

اصالح قوانين و 
مقررات مرتبط با کارآيی 

بازار کار 
 

  به قلم:
 حسین ساح  ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران

هفتــم خردادمــاه ۱۳۹۹ بــود که 
مجلس یازدهم شــورای اســامی 

کار خود را آغاز کرد.
 نماینــدگان جدید مجلس کار خود 
را بــا نقد وضع موجود آغاز کرده 
و از ضــرورت ایجــاد تحــرک و 
گوناگون،  حوزه هــای  در  نشــاط 
ازجمله اقتصاد، سخن گفته اند؛ این 
همیشگی  روال  شاید  موضع گیری 
عالم سیاســت باشــد امــا وضع 
موجــود اقتصاد ایران چیســت و 
قرار است مجلس یازدهم چه وضع 
مطلوبی بــرای آن رقم بزند؟ ابزار 
کار چیســت و چگونــه این تحول 
ممکن است؟ آیا اولویت هایی برای 
این تحول تدوین و مشــخص  شده 

یا خیر؟
مهم تریــن چالش هــای پیش روی 
اقتصادی ایــران از نگاه نمایندگان 
مجلــس یازدهم که طــی روزهای 
اخیر به برخی از آن ها اشاره شده 

عبارت است از: 
رکــود و به تبع آن بیکاری، افزایش 
حجم پول و کاهــش ارزش آن در 
برابر پول های خارجی و به تبع آن 
تورم، نرخ پایین تشــکیل سرمایه 
و بهره وری پایین کار و ســرمایه 
و به تبع آن کاهــش تولید و رکود، 
آهنگ فزاینده انتظــارات تورمی و 
به تبع آن افزایــش التهاب در بازار 
کاالهای دارای قدرت نقد شوندگی 

باال مانند ارز، طا و سهام.
در چنین وضعیتی، خواســته های 
بخش خصوصــی از مجلس جدید 
چیســت؟ بــرای کاهــش موانــع 
پیش روی فعــاالن اقتصادی، کدام 
حوزه ها باید در اولویت کار مجلس 

باشد؟
موضوع هــا،  مهم تریــن  از  یکــی 
چالش ها و نیازهای اساسی کشور 
توجه به مســئله اقتصاد، اشتغال، 
رشــد اقتصادی، اصاح قوانین و 

کنترل تورم است.
 اما برای رفع این چالش ها بیش از 
نیاز به قانون گذاری، نیاز به پایش 
قوانیــن اســت. اقتصاد کشــور و 
محیط کسب و کار از تورم قوانین 

رنج می برد نه از نبود قوانین.
مشــکل دوم حوزه قوانین ضعف 
در نظارت است؛ در حالی که ممکن 
است قوانین خوبی هم به تصویب 
برســد ولی بر حســن اجرای این 
قوانین نظارت نمی شــود. به اندازه 
کافــی قانــون داریم کــه می تواند 
بخشــی از خواســته های فعــاالن 
اقتصــادی را بــرآورده کنــد ولی 
همین قوانین یا اجرا نمی شود و یا 
نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق 

و کافی آن ها وجود ندارد. 
مجلس فعلی به جای قانون گذاری و 
مقررات زایی به دنبال مقررات زدایی 
و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و 
دست و پا گیر کنار گذاشته شود و 
ســازوکار نظارتی به صورت دقیق 

و کامل فعال شود.
از طرفی، ما اگر به دنبال افزایش 
کارآیــی بنگاه ها و نیــروی کار 
این کسب وکارها به دنبال  باشیم 
توســعه و افزایش ظرفیت خود 
می روند و در پایان این وضعیت، 
افزایش اشــتغال و رشــد تولید 
ناخالص داخلی را خواهیم داشت.
اگــر نمایندگان مجلــس یازدهم 
عزمی در اصاح قوانین و مقررات 
اقتصادی داشته باشند، پیشنهاد 
می شــود در پی اصاح قوانین و 
مقررات مرتبط بــا کارآیی بازار 
کار، بنگاه ها و نیروی کار باشند.
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گیاهان مقاوم 
به خشکی

بخش سوم
*رعنا زیبا

از اســم این گل 
تعجب نکنیــد، اگر 
تصویر آنرا ببینید به 

یاد خواهید آورد که این گل را در جاهای 
زیادی دیده اید. معمــوال دردیوارهای هر 
جایی که شکسته باشد این گل ها روییده 
اند. رعنا زیبا یا گل شاد، یک گل همیشه 
شاداب، مانند شکوفه بزرگ گل آفتابگردان 
اســت. گل های شــاد، از خانواده گل های 
آفتابگردان، داوودی و گل مینا هســتند. 
آن ها جزء گل های بومــی آمریکا و کانادا 
هســتند. امروزه، این گل های محبوب در 

سراســر ایران یافت می شوند. گل های 
رعنا زیبا به خوبی در محیط های خشــک 
رشــد می کنند. بسیاری از مردم، گل های 

رعنا را جزء گل های خودرو می دانند.  

*سرخارگل
گیاه ســرخارگل با خواص دارویی زیاد از 
خانواده کاســنی ها می باشد.این گل هم 
جزو گیاهان مقاوم به خشکی است،ساقه 
این گل از انشعابات فراوانی برخوردار بوده و 
دارای پرزهای زبر و خشن است. گل های 
این گیاه معموالً به رنگ ارغوانی، صورتی، 
قرمز ارغوانی، زرد و نارنجی دیده می شوند. 
ســرخارگل به نور فراوان احتیــاج دارد و 
خاکهای سبک )شنی( و متوسط )لومی( 
را تحمل می کند. قادر است خشکی را به 
خوبی تحمل نماید. این گیاه به سرما مقاوم 
بوده و تا دمای منفی 10 درجه سانتی گراد 

را به راحتی تحمل می کند  .

*آویشن: هیچ فکرش را می کردید که 
این گیاه خوشبو هم جزو این لیست باشد؟  
دالیل زیادی برای کاشت آویشن در باغ و 
باغچه خانه تان وجود دارد، اگر مقاوم بودن 
آن در برابر گرما و کم آبی را در نظر نگیریم، 
عطر بی نظیر و جلوه منحصر به فردش را 
نمی توان منکر شد. در ضمن از آویشن در 
پخت اغلب غذاها می توانید استفاده کنید. 
این گیاه پر خاصیت قابلیت آن را دارد که 
 بــا عطر خودش آفات باغ را نیز دفع کند. 
آویشــن گیاهی اســت برای آب و هوای 
معتدل وگرم،در زمســتان شــاخ و برگ 
های گیاه کامــل از بین می رود و بخش 
زیرزمینی آویشن زیر خاک باقی می ماند و 
دراسفندماه همان سال رشد کرده و در بهار 
محصول می دهدبهتر است گیاه در برداشت 
 آخر کف بر شودتا در زمستان خشک نشود .

انواع  گلهای  این  *انواع آمارانتوس: 
مختلفی دارد مثل آشانتوس، تاج خروس، 
آلترنانترا و غیره همگی مخصوص و بومی 
مناطق گرمسیری هستند و حسابی هوای 
گرم و خشــک را خــوب تحمل میکنند 
هوای سرد باعث زردی برگها اونها میشود. 
همینطور خاک خیس هــم باعث زردی 
برگهایشان میشــود.پس بافت خاک باید 
سبک باشد.ازهمه مهمتر بعد از پایان فصل 
بذرها روی زمین میریزد و سال بعد همانجا 
سبز میگردد.به خاطر فرم خاص گلها در 
فضای ســبز خیلی طرفدار دارد.پس اگر 
ساکن جنوب ایران هستید میتوانید رو این 

گل حساب کنید!  

 *گل آهار: موطن اصلی آهار کشــور 
مکزیک اســت .ازگیاهان یک ساله بوده 
وکاشــت آن از زمانهای گذشته در ایران 
معمول بوده است .ساقه راست وبرافراشته 
ولی به آسانی شکســته می شوند.بزرگی 
گلها بین 5-15سانتی متربوده ویابصورت 
ساده یامضاعف درانتهای ساقه  قرارگرفته 
است. گلهاساده یا پُرپَرمی باشدکه بسته به 
 گونه های مختلف رنگهای متنوعی دارد.
این گل برای تزئین تپه گل ویا حاشــیه 
های آفتابی بسیارمناسب است وبه واسطه 
تنوع رنگ گلها وداشتن فرمهای پاکوتاه  
وپابلند وطــول مّدت گلدهــی ازگیاهان 
 زینتی بســیار جالب وجذاب می باشــد.
آهاررامی تــوان بطورانبوهــی مخصوصاً 
درباغچــه های بزرگ کــه نیازبه گیاهان 
 مقــاوم به کــم آب دارند کشــت نمود .  

*نازخرفه ای: یکی از مقاوم ترین گلها 
به شــرایط خشکی و گرما و شوری خاک 
هســت اصا اگر جایی دارید که خاکش 
خراب و شوره و هیچ گل دیگری نمیشود 
کاشت حتماً این گل را بکارید اینکه بذرش 
میریزد  و ســال بعد دوباره رشد میکند و 
حسابی هم پر رشد است! جایش باید زیر 
آفتاب مســتقیم بوده و آبیاری روزانه هم 

فراموش نشود

 سيدهادی حسينی بيدار، مدیرعامل آبفاي استان همدان با خبرنگاران مطرح کرد:

با توجه به گرماي هوا و شيوع کرونا مصرف آب در استان باال رفته است

به مناسبت هفته صرفه جویي در مصرف آب، نشست 
خبري مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان همدان با 

خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
سیدهادي حسیني بیدار در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
در سال ۹8 تولید آب در همدان 1500 تا 1۶00 لیتر در 
ثانیه بود که نسبت به 1۲ سال گذشته توانستیم ثابت نگه 
داریم و با وجود اینکه جمعیت استان افزایش داشته میزان 

تولید اب را کاهش دادیم.
وي تصریح کرد: درحال حاضر مصرف آب در همدان 
۲5 تا ۳0 درصد افزایش یافته به طوریکه در اسدآباد رکورد 

مصرف آب شکسته شده است.
حسیني بیدار با اشاره به اینکه تولید آب در استان 1۹00 
لیتر درثانیه بوده است، افزود: امسال با توجه به گرماي هوا و 

شیوع کرونا مصرف آب در استان باال رفته است.
وي با بیان اینکه ظرفیت تولید آب در همدان 1۴00 
لیتر درثانیه است، تأکید کرد: پروژه اي در تصفیه خانه سد 
اکباتان تا یک ماه آینده وارد مدار خواهد شد که 100 لیتر 

به ظرفیت تصفیه خانه اکباتان اضافه خواهد شد.
حسیني بیدار با اشاره به اینکه ۳00 لیتر در ثانیه به 
ظرفیت تصفیه خانه عباس آباد اضافه خواهد شد، مطرح 
کرد: در مسیر خط تالوار سعي کردیم چاه هایي که به خط 

تالوار مي رسد را شناسایي کنیم.
مدیرعامل شرکت آب وفاضاب استان همدان با بیان 
اینکه از جمعیت شهري یک میلیون و 100 هزار نفري 
استان 100 درصد تحت پوشش خدمات آب هستند، 
تصریح کرد: به ۳0 شهر استان همدان خدمات رساني مي 
شود که ۴۴۳ هزار مشترک آب در حوزه شهري در استان 

وجود دارد.
وي با اشاره به اینکه ۲۶1 حلقه چاه در استان همدان 
وجود دارد، افزود: از این تعداد 180 حلقه چاه در مدار است 
همچنین در آبرساني همدان از سه دهنه چشمه و چهار 

رشته قنات استفاده مي شود.

حسیني بیدار بیان کرد: حجم تولید آب در سال ۹8 
حدود 8۷ میلیون متر مکعب بوده که ۶۲ میلیون متر 

مکعب فروش رفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان همدان با بیان 
همدان ۲۶۲1  استان  در  آب  توزیع  شبکه  طول  اینکه 
مشترک  هر  مصرف  متوسط  است،یادآور شد:  کیلومتر 
همداني ۴۷0 لیتر در شبانه روزو هر واحد خانگي ۴18 

لیتر در شبانه روز است.
حسیني بیدار با اشاره به فعالیت چهار تصفیه خانه در 
مدار بهره برداري، بیان کرد: ظرفیت در دست بهره برداري 

1۳0 هزار و ۴۴ متر مکعب است.
وي جمعیت تحت پوشش فاضاب استان همدان را 
8۳۷ هزار و 51۹ نفر دانست و گفت: ۷۶ درصد از جمعیت 
استان همدان تحت پوشش خدمات فاضاب قرار دارند که 

این عدد در کشور ۴5 تا 50 درصد است.
وي با بیان اینکه 1۲ شهر استان انشعاب فاضاب دارند، 
خاطرنشان کرد: طول شبکه جمع آوري فاضاب استان 

همدان 158۳ کیلومتر است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان همدان با اشاره 
به اینکه ۳5.۷ درصد جمعیت روستایي استان است، اظهار 
ساکن  استان  روستاهاي  در  نفر  و 88۹  کرد: ۶۲0هزار 
هستند که از این میزان ۲5.۹ درصد تحت پوشش خدمات 

شرکت آب و فاضاب قرار دارد.
حسیني بیدار با بیان اینکه 10۶۳ روستا در استان وجود 
دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به 80۳ روستاي 
استان آبرساني مي شود که معادل 8۶ درصد جمعیت 

روستایي استان است.
وي با اشاره به اینکه 1۴ درصد از روستاهاي استان تحت 
پوشش خدمات آب و فاضاب نیستند، گفت: 1۶8 هزار 
مشترک روستایي تحت پوشش خدمات این شرکت قرار 

دارد.
وي با بیان اینکه هفت درصد از جمعیت استان تحت 

پوشش فاضاب قرار دارد، مطرح کرد: امسال پنج مجتمع 
آبرساني روستایي با اعتبار ۴۷ میلیارد تومان در استان 

همدان اففتاح خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضاب استان همدان بااشاره به 
اینکه ۴۲ میلیارد تومان اعتبار روستاها در بخش آب است، 
بیان کرد: شش مجتمع در حال مطالعه است که امیدواریم 

بتوانیم اعتبار مورد نیاز را اخذ کنیم.
متولی،  دستگاه های  مدیران  توجه  محور  افزود:  وی 
اجتماعی کردن اصاح الگوی مصرف باشد و برای اجتماعی 
کردن، باید فرهنگ سازی و برای فرهنگ سازی نیز، به 

آموزش های مستمر نیاز داریم.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان همدان اظهار 
و  فرهنگ سازی  برای  استان  ظرفیت های  کلیه  داشت: 
آموزش در حوزه اصاح الگوی مصرف بکار گرفته شود که 
آموزش و پرورش وانجمن اولیا و مربیان  یکی از ظرفیت های 

گسترده و فراگیر در راستای اصاح الگوی مصرف است.
 وی افزود: از ظرفیت خوب رسانه ها، ائمه جماعات و 
سازمان های مردم نهاد برای فرهنگ سازی و اصاح الگوی 

مصرف استفاده شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان همدان نیز در 
جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، به تشریح  وضعیت 
منابع آب استان، وضعیت مصرف و شرایط شرکت آب و 

فاضاب پس از یکپارچه سازی پرداخت.
حسینی بیدار اظهار داشت: ما طی سالهای گذشته با 
روش های مختلف موفق به کنترل مصرف آب در شهرهای 
استان شدیم که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
افزایش ۳0درصدی مصرف در حال حاضر با باالترین توان 
در حال تولید آب هستیم و در صورت ادامه مصرف به 
میزان حال حاضر احتماال در ماه های پیش رو دچار کمبود 

آب در شبکه توزیع خواهیم شد.
وی افزود: برخی از منابع تامین آب که در فصول غیر 
زراعی از آن بهره مند هستیم در حال حاضر از دسترس 
خارج است  و شرکت آب و فاضاب برای پیگیری از کمبود 

آب پیگیر ایجاد و بهره مندی از منابع جدیدآب است.
مدیرعامل آبفای استان همدان ضمن تشریح راهکار 
های صرفه جویی در مصرف آب تنها راه عبور از بحران را 

مدیریت مصرف دانست.
مصرف،  الگوی  اصاح  راه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرهنگ سازی و تدوین یک برنامه عملیاتی همگانی است 
افزود: تولید محتوای علمی و اقناع مردم در زمینه اصاح 

الگوی مصرف و اطاع رسانی آن کارساز خواهد بود. 
حسینی بیدار با اشاره به اینکه همدان در طول سال های 
اخیر بارها با تنش آبی مواجه شد، گفت: به لطف خدا با 
اقدامات همه جانبه و البته مشارکت محور از بحران عبور 

کردیم.
وی با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده طی سال های 
فعالیت های ثمر بخش  با  بیان کرد: خوشبختانه  اخیر، 
خانه  تصفیه  خروجی  آب  کیفیت  توانستیم  همکاران، 
فاضاب همدان را در حد آب شرب برسانیم به طوری 
که در حال حاضر BOD آب زیر 5 و آمونیاک آن 0.۲ 

درصد است.
حسینی بیدار ادامه داد: در حوزه ایجاد زیرساخت های 
جمع آوری فاضاب توانستیم ۲۷۹ کیلومتر لوله گذاری با 

صرف 111 میلیارد تومان تومان را عملیاتی کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان همدان افزود: 
همچنین در راستای ایجاد عدالت در توزیع خدمات، ۹5 
درصد حاشیه شهر از جمع آوری فاضاب برخوردار شد 
در حالی که متوسط خدمت رسانی کشور در این حوزه 

50 درصد است.
وی با اشاره به خدمات ارائه شده در شهرستان ها، بیان 
کرد: خوشبختانه پروژه تصفیه خانه شهرستان اسدآباد در 
حال اتمام است و اعتبارات خوبی در این رابطه جذب شده 
ضمن اینکه بر اساس مذاکرات انجام شده؛ قول مساعد در 
راستای تخصیص اعتبارات برای شهرستانه ای فامنین، 

کبودرآهنگ و بهار نیز داده شد.
حسینی بیدار افزود: جداسازی آب شرب از آب مورد 
استفاده به منظور آبیاری فضای سبز صورت گرفت به 
طوری که در حال حاضر فضای سبز با آب غیر شرب 

آبیاری می شود.
وی بیان کرد: اعتقاد من بر یکپارچه سازی است اگرچه 
پیش از این نیز یکپارچه بودیم اما امیدواریم با ادغام دو 
مجموعه بزرگ، تیمی بزرگ تر و با خرد جمعی، خدمات 
بهتری را به مردم همدان ارائه دهیم چرا که این مردم لیاقت 

خدمت رسانی را دارند.
معاون بهره برداری و توسعه فاضاب شرکت آبفا استان 
برخی  اینکه  بیان  با  این نشست  نیز در  استان  همدان 
رودخانه استان همدان به فاضاب آلوده شده بود، گفت: 
شرکت آب و فاضاب استان توانسته رودخانه عباس آباد 
و زیرشاخه فرعی این رود در حصار مطهری را از فاضاب 

پاکسازی کند.
فرهاد بختیاری فر به پاکسازی رودخانه های سیلوار و دره 
مرادبیک هم اشاره کرد و افزود: خوشبختانه رودخانه های 
این منطقه عاری از فاضاب است و هیچ بوی نامطبوعی 

استشمام نمی شود.
وی با اشاره به اینکه ۷5 درصد از جمعیت شهری استان 
تحت پوشش شبکه فاضاب است، ادامه داد: دبی ورودی 
به تصفیه خانه فاضاب 1۳0.۷00 مترمکعب در شبانه روز 

است.
بختیاری فر با اشاره به تصفیه فاضاب جمع آوری شده 
از رودخانه ها، افزود: پس از جمع آوری فاضاب توسط 
شبکه جمع آوری فاضاب به تصفیه خانه انتقال می یابد 
و پس از تصفیه بار آلودگی آن پایین آمده و برای مصارف 
کشاورزی و صنعت استفاده شده و یا قابلیت رهاسازی در 

طبیعت دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق همدان:

120 ميلياردتومان از مشترکان خانگی و اداری طلبکاريم

برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل   
یکی  برق  انرژی  گفت:  همدان  استان 
معاصر  انسان  نیازهای  حیاتی ترین  از 

است، قدرش را بدانیم.
مشترک  هزار   5۷۳ افزود:  وی 
رعایت  را  برق  مصرف  الگوی  استان 
پاداش  دریافت  می کنند که مشمول 

خواهند شد. 
شیرزاد جمشیدی همزمان با هفته 
جمع  در  برق  و  آب  مصرف  مدیریت 
برق  بیان کرد: شرکت  رسانه  اصحاب 
استان همدان در حوزه اطاع رسانی با 
۴۲ نشریه و بیش از 10 پایگاه خبری 
و  دارد  دوسویه  ارتباط  خبرگزاری  و 
تومان  میلیون  در سال گذشته، 11۴ 
سازی  فرهنگی  و  آگهی  انتشار  برای 
مصرف برق از طریق رسانه ها هزینه 

کرده است.
به هفته صرفه جویی  اشاره  با  وی 
پیک  کرد:  عنوان  برق  و  آب  مصرف 
مصرف برق از 15 خردادماه آغاز شده 
و این میزان از ۶۷۷ مگاوات در سال 
به ۶۹۴ مگاوات در سالجاری  گذشته 

رسیده است.
جمشیدی از انعقاد 8 هزار و 55۴ 
های  برنامه  اجرای  برای  نامه  تفاهم 
در  افزود:  و  داد  خبر  بار  پاسخگویی 
برنامه  اجرای  شاهد  گذشته  روز   ۲0
های  تعرفه  در  بار  پاسخگویی  های 
و  عمومی  تجاری،  خانگی،  کشاورزی، 

صنعتی هستیم.
استان  برق  شرکت  مدیرعامل 
بخش  در  اینکه  به  اشاره  با  همدان 
پیک  در  تنها  مشترکین  اگر  خانگی 
برق  مصرف  در  درصد   10 مصرف 
هزینه  درصد   ۲0 کنند،  جویی  صرفه 
ها کاهش می یابد، ادامه داد: ساعات 
پیک مصرف از 1۲ تا 1۷ و از ساعت 

۲0 تا ۲۴ شب است.
در  مشترکین  اگر  کرد:  اعام  وی 
ساعات پیک مصرف از برق به درستی 
بهره  پاداش  و  مزایا  از  کنند  استفاده 

مند می شوند.
استاندار  بخشنامه  به  جمشیدی 
همدان مبنی بر مدیریت مصرف برق 
در ادارات هم اشاره کرد و افزود: میزان 

و  شود  می  رصد  ادارات  برق  مصرف 
باید میزان مصرف برق را از ساعت 1۲ 
به  این میزان کاهش  تا  کاهش دهند 

10درصد صرفه جویی برسد.
وی با بیان اینکه تاکنون مشترکین 
از  تومان  میلیون   110 شرکت  این 
اند،  شده  برخوردار  تخفیف  پاداش 
مشترک   ۷۹8 و  هزار   5۹۶ از  گفت: 
برق، 5۷۳ هزار مشترک الگوی مصرف 
و ۳10 هزار  رعایت می کنند  را  برق 
تخفیف  مشمول  نیز  مشترک   ۶۴5 و 

شدند.
استان  برق  شرکت  مدیرعامل 
مشترک  هزار   ۲۲ داد:  ادامه  همدان 
بیشتر  درصد   1۶ نیز  برق  پرمصرف 

هزینه برق پرداخت کرده اند.
 81 اینکه  بیان  با  جمشیدی 

 ۴8 گذشته  سال  در  اداری  مشترک 
کردند،  دریافت  پاداش  تومان  میلیون 
گفت: 5۴ مشترک تجاری که همکاری 
خوبی با شرکت برق داشتند هم ۲۳5 

میلیون تومان پاداش گرفتند.
 ۳ پاداش  پرداخت  به  اشاره  با  وی 
برق  شرکت  میلیونی   ۴50 و  میلیارد 
گذشته،  سال  در  مشترکین  همه  به 
عنوان کرد: ۲.5 میلیارد تومان از این 
بوده  کشاورزان  سهم  پاداش  میزان 
است و 5۴۹ میلیون تومان هم صنایع 
استان در برنامه پاسخگویی بار پاداش 

گرفتند.
وی به فعالیت ۶ نیروگاه خورشیدی 
اشاره  استان  در   CHP نیروگاه   ۴ و 
کمک  نیروگاهها  این  افزود:  و  کرد 
برق  انرژی  به  توجهی  قابل  بسیار 

استان کرده اند.
استان  برق  شرکت  مدیرعامل 
ما  بیان کرد:  به مردم  همدان خطاب 
از مشترکین نمی خواهیم کم مصرف 

با  کنیم  می  درخواست  بلکه  کنند 
درست  مصرف  و  مصرف  مدیریت 
خاموشی  بدون  هم  امسال  تابستان 

سپری کنیم.

مدت  طوالنی  استفاده  به  وی 
مشترکین از کولر در فصل تابستان هم 
از مشترکین  یادآور شد:  اشاره کرد و 
می خواهیم در صورت استفاده از کولر 
تنظیم  را  آن  پایین  دمای  در  گازی 
کنند و کولرهای آبی را هم روی دور 
کند قرار دهند تا از فشار به شبکه برق 

جلوگیری شود.
را  استان  برق  تلفات  جمشیدی 
10.۲ درصد اعام کرد و گفت: تاش 
می کنیم تا پایان امسال میزان تلفات 

را تک رقمی کنیم.
سال  در  را  مطالبات  وصول  وی 
و  کرد  عنوان  درصد   ۹۶.۴ گذشته 
 ۹8 سال  مطالبات  میزان  داد:  ادامه 
نسبت به سال ۹۷ بدلیل شیوع کرونا 

۲.5 درصد کاهش داشته است.

شرکت  مطالبات  میزان  جمشیدی 
تومان  میلیارد   1۲0 را  استان  برق 
صنایع  و  ادارات  گفت:  و  کرد  اعام 
استان  برق  مشترکین  بدهکارترین 

هستند.
سرانه  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
مصرف هر خانوار در سال ۹8، 18۹۶ 
میزان  این  افزود:  بوده،  کیلووات 
درصد  دو   ۹۷ سال  به  نسبت  مصرف 
کشوری  میانگین  از  که  داشته  رشد 

پایین تر است.
استان  برق  شرکت  مدیرعامل 
و  برق  های  شبکه  رشد  همدان 
ترانزیستورها را هم 1.۶ درصد عنوان 
انرژی تحویلی در سال  و گفت:  نمود 
با  گذشته ۴.۶ درصد رشد داشته که 
 ۳۳ به  میزان  این  نیروگاهها  افزایش 

درصد رشد رسیده است.
جمشیدی در پاسخ به سوال فرین 
سه  را طی  گسترده  تغییرات  چرا  که 
گنجاندید  خود  کاری  برنامه  در  ماه 
گفت: من به هیچ وجه سیاسی کاری 
نکرده و نمی کنم اما هدف جوانگرایی 
سطح  در  کار  نیروی  مطلوب  بازده  و 
را  ناتوانی  مدیر  هر  و  است  مدیران 
تا  کنم  می  حذف  مدیریت  چرخه  از 

استان و مردم متضرر نشوند.
سرقت  میزان  به  اشاره  با  وی 
گفت:  استان  برق  شبکه  تجهیزات 
اقدامات  انتظامی  نیروی  همکاری  با 
خوبی در کاهش سرقت از شبکه برق 
خردادماه  در  بطوریکه  گرفته  صورت 
به  سرقت  ماه  اردیبهشت  به  نسبت 

میزان 50 درصد کاهش داشته است.
خیز  حادثه  نقاط  به  جمشیدی 
و  کرد  اشاره  هم  استان  برق  شبکه 
رسانی  برق  شبکه  از  بخشی  افزود: 
استان نیاز به اصاح دارد که در زمان 
نقاط  این  بارشهای شدید  و  باد  وزش 
می  اصاح  شبکه  و  شده  شناسایی 

شود.
وی با اعام اینکه شبکه برق استان 
می  گرم سرویس دهی  بصورت خطر 
شود، بیان کرد: خوشبختانه خاموشی 
توجهی  قابل  میزان  به  استان  های 

کاهش داشته است.

نوشتارششم

  به قلم: رابعه رمضانیان 
کارشناس بهداشت محیط
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ابالغ الکترونیک تسهیل در فرآیند 
خدمات مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی لرستان از کارنامه موفق استان در 
عملیاتی شدن طرح اباغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در 
کشور خبر داد و گفت: »از عموم مودیان می خواهیم تا با 
استقبال از این طرح موجبات تسهیل در خدمت رسانی 

مالیاتی را فراهم آوردند«.
بنابه ضرورت تسهیل  با بیان این که  هادی ملکشاهی 
فاصله گذاری اجتماعی و به منظور جلوگیری از شیوع 
الکترونیکی سازی خدمات  در  تسریع  و  کرونا  بیماری 
بیش تر  هرچه  تکریم  و  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
مودیان، طرح اباغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در سامانه 
عملیات الکترونیک مالیاتی درسراسر کشور راه اندازی 
الکترونیک اوراق  اباغ  شده است، عنوان کرد: »پروژه 
مالیاتی از تازه ترین اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور 
است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و پیش برد 
مدرن سازی  حوزه  در  سازمان  برنامه های  و  اهداف 
مالیاتی  مودیان  هم اکنون  و  شده  اجرایی  فرآیندها، 
می توانند با تایید و ارسال فرم الکترونیکی که از کانال 
این  از  گرفته،  قرار  دسترس  در  سازمان  الکترونیکی 

خدمت نوین بهره مند شوند«.
وی با اشاره به این که تا پیش از این اباغ اوراق مالیاتی 
به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب یا اقامتگاه 
قانونی مودیان صورت می گرفت، خاطرنشان کرد: »در 
این شیوه گاهی به دلیل نبود مودی در محل، مشکاتی 
برای مودیان و اداره کل به وجود می آمد، به عاوه مودی 
نیز در مواردی مجبور می شد به منظور پیگیری وضعیت 
اباغ اوراق مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه نماید که این 

امر زمینه تردد غیرضروری به ادارات را فراهم می کرد«.
اقدامات برق لرستان برای به حداقل 

رساندن خاموشی ها

لرستان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کاهش  راستای  در  شرکت  این  چشم گیر  اقدامات  از 
خاموشی ها خبر داد و گفت: »این شرکت در نظر دارد 
سال جاری طبق برنامه ریزی های به عمل آمده و تعمیرات 
حداقل  به  را  خاموشی ها  استان  سطح  در  گسترده 

برساند«.

 
فریدون خودنیا با اشاره به این که با کارهای کارشناسی 
و بررسی های به عمل آمده فیدرهای بحرانی شناسایی 
این  تحلیل  و  تجزیه  از  »پس  داشت:  اظهار  شده اند، 
نظر گرفته  در  رفع مشکل  برنامه هایی جهت  معایب، 
شده و امیدواریم با تهیه امکانات و به کارگیری پرسنل 
و پیمانکاران پیک بار امسال را به بهترین نحو ممکن 
سپری و در ارائه خدمات مطلوب به هم استانی ها عملکرد 

مناسبی داشته باشیم«.
وی با بیان این که پس از بررسی های صورت گرفته تعداد 
۲۶ فیدر بحرانی که بیش ترین خاموشی و انرژی توزیع 
نشده در سال ۹8 را داشته اند شناسایی شده اند، اظهار 
داشت: »با شناسایی موارد گفته شده برای هر مدیریت 
شناسایی  بازدید،  جهت  بحرانی  فیدر  دو  برق،  توزیع 
معایب و ثبت در نرم افزار »پی ام« مشخص شده است«.

خودنیا با بیان این مطلب که هرساله تمام توان خود را 
به کار می بندیم که از خاموشی ها جلوگیری کنیم، تاکید 
کرد: »با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و  اقداماتی 
که در دست اجرا می باشد و در صورتی که مشترکین هم 
همکاری الزم را در زمینه مدیریت مصرف برق داشته 

باشند، تابستان امسال خاموشی نخواهیم داشت«.

افزایش تولیدات فرهنگی و هنری با 
محوریت دفاع مقدس

مدیرکل فرهنگ و ارشاد لرستان در جلسه کمیته هنری، 
افزایش  بر  کل  اداره  این  مقدس  دفاع  نمایش  و  ادبیات 

تولیدات فرهنگی و هنری با محوریت دفاع مقدس تاکید 
کرد و گفت: »تقویت تعامات فرهنگی و هنری با سایر 
و  و شهادت  ایثار  در موضوع  استان  اجرایی  دستگاه های 
افزایش تولیدات فرهنگی و هنری با محوریت دفاع مقدس 

از مهم ترین اهداف ما در سال جاری خواهد بود«.

 
احمدحسین فتایی با بیان این که چاپ کتاب و حمایت 
از ناشران و نویسندگانی که در این حوزه فعالیت دارند 
می تواند موجب تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
تخصصی  فضاهای  کردن  »مزین  کرد:  عنوان  شود، 
فرهنگی و هنری به نام شهدای این عرصه، ادای احترام 
به جان فشانی های شهدا و تکریم خانواده های آنان است 
به نام شهید  کل  اداره  سالن جلسات  راستا  این  در  که 

حیدریان نام گذاری شد«.
و  هنر  فرهنگ،  »اصحاب  کرد:  تاکید  پایان  در  فتایی 
انقاب  آرمان های  به  پایبندی  همواره  لرستان  رسانه 
نمایش  به  خود  آثار  قالب  در  را  شهدا  و  اسامی 
این  تولیدات  اطاعاتی  بانک  است  الزم  و  گذاشته اند 

حوزه تهیه شود«.

60 دکل تلفن همراه به ظرفیت لرستان 
اضافه می شود 

با  خبرنگاران  جمع  در  لرستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
دکل   ۶0 بهتر  خدمات دهی  راستای  در  این که  بیان 
موجود  ظرفیت  به   ۹۹ سال  پایان  تا  همراه  تلفن 
حاضر  حال  »در  داشت:  اظهار  می شود،  اضافه  استان 
نیاز  مورد  ظرفیت  از  کم تر  »بی تی اس«  دکل   ۲00
پایان سال  تا  دیگر  دکل  تعداد ۶0  برنامه  داریم طبق 
اضافه می شود  استان  به ظرفیت دکل  های موجود   ۹۹
که تا کنون ۳5 مورد آن مصوب شده و تجهیزات آن 
با  قاسمی  استان خواهد شد«.سیدمحمد  وارد  به زودی 
از  بیان این که ۴0 مورد از دکل های در مناطق بیرون 
نقاط  به روستاییان، پوشش  ارائه خدمات  برای  شهرها 
کور راه های مواصاتی و هم چنین در مناطق گردشگری 

استان نصب خواهد شد، عنوان کرد: »روستاهای فاقد 
ارتباط در قالب پروژه »یو اس او« توسط وزارت ارتباطات 
به خدمات مخابراتی، پستی و فن آوری اطاعات متصل 

خواهند شد«.

وی با اشاره به این که در بحث تامین کابل های مخابراتی 
مشکاتی وجود دارد، اظهار داشت: »متاسفانه با توجه به این که 
طی 10 سال گذشته باالی ۶0 درصد کابل های روستایی 
سرقت شده است در حال حاضر با یک شبکه فرسوده و نابود 

روبه رو هستیم«.
مدیرمخابرات منطقه لرستان به افزایش ضریب نفوذ شبکه فیبر 
نوری در استان اشاره کرد و توضیح داد: »در حال حاضر پروژه 
فیبر نوری در مسیر خرم آباد به پل دختر در دست اجراست اما با 
تداخلی که در منطقه دلیج با شرکت لوله و مخابرات داشته ایم 

مشکاتی در روند اجرایی این پروژه ایجاد شده است«.

افزایش بهره  مندی روستاییان لرستان از 
آب شرب پایدار

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب لرستان از اقدامات این شرکت 
در راستای افزایش سطح بهره مندی روستاها از منابع آب شرب 
پایدار خبر داد و گفت: »بعد از یک پارچه سازی شرکت آب 
و فاضاب و با بررسی های دقیق و کارشناسی به این نتیجه 
رسیدیم که سطح بهره مندی روستاییان از آب شرب پایدار 

بایستی افزایش یابد«.

حمیدرضا کرم وند  با اشاره به این که با رایزنی با سازمان برنامه 
و بودجه به دنبال جذب اعتبارات بیش تری هستیم تا برخی 
روستاها را در چارچوب تعاریف بهره مندی به جایگاه واقعی 

خود برسانیم، اظهار داشت: »در آمارهای آب رسانی به روستاها 
نیاز به بازنگری و تطبیق وجود دارد، چراکه بیش از ۲800 
روستا در لرستان وجود دارد که از این تعداد حدود 1500 

روستا از آب شرب پایدار بهره مند هستند«.
وی با بیان این که با باال بردن کیفیت پروژه  های آب رسانی در 
تاش هستیم با اقداماتی که انجام می دهیم به صورت فوری 
مشکات را حل نماییم، تصریح کرد: »در همین راستا و 
زیرساختی 15 مجتمع آب رسانی در  برای رفع مشکات 
سطح استان در دستور کار است که تا پایان امسال 5 مجتمع 

آب رسانی را به بهره برداری خواهیم رساند«.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب لرستان یادآور شد: »به  رغم 
این که بحث یک پارچه سازی در سطح این شرکت صورت 
گرفته است اما تعرفه آب بهای روستاییان هم چنان طبق همان 

تعرفه قبلی اعمال می  شود«.

اهدای اعضای بدن مامور پلیس در 
لرستان

فرمانده انتظامی استان لرستان از اهدای اعضای بدن یکی از 
کارکنان این فرماندهی که بر اثر حادثه رانندگی دچار مرگ 

مغزی شده بود، خبر داد.
سردار حاجی محمد مهدیان نسب در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس با اعام این خبر، اظهار داشت: »استوار 
استان  انتظامی  فرماندهی  یوسفوند« جمعی  »داوود  دوم 
لرستان که در پی حادثه رانندگی، دچار مرگ مغزی شده 
بود با رضایت خانواده اش، اعضای بدن وی به بیماران نیازمند 

اهدا شد«.

وی با تاکید بر این که کاری که برای خدا باشد جاویدان 
خواهد شد، بیان داشت: »اهدای عضو یک عمل حسنه و 
خداپسندانه است که در حقیقت باقیات الصالحاتی است که 

انسان می تواند از خود به یادگار بگذارد«.
سردار مهدیان نسب با اشاره به این که اهدای عضو اهدای 
زندگی است، تصریح کرد: »اگر کسی بتواند انسانی را از 
مرگ نجات دهد به سعادتی بزرگ دست یافته که اجر و 

پاداش آن را هرگز نمی توان احصا کرد«.
محور  در  یوسفوند«  »داوود  دوم  استوار  است،  گفتنی 
خرم آباد به الشتر به علت سانحه رانندگی، دچار مرگ مغزی 
شد و سپس با این عمل انسان دوستانه ، به دیار حق شتافت.

آزادسازی 250 هکتار تصرفات 
رودخانه ای در لرستان

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان با بیان این که حدود 500 
هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه ها در لرستان تصرف 
شده که تا کنون بیش از ۲۴۹ هکتار آن رفع تصرف شده 
است، اظهار داشت: »حفاظت از اراضی و حریم بستر رودخانه ها 
به عنوان شریان های حیاتی در انتقال آب بسیار ضروری است 
بستر  آزادسازی  کارگروه  گذشته  سال  راستا  این  در  که 

رودخانه ها در استان تشکیل شد«.
حریم  در  عوامل  این که حذف  بیان  با  داریوش حسن نژاد 
رودخانه و رفع تصرف یا تعیین تکلیف در بستر رودخانه ها در 
دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: »در شهرستان های خرم آباد و 
سلسله در سنوات گذشته اقداماتی برای رفع تصرفات صورت 

گرفته است«.
وی با اشاره به تشکیل پرونده های تخلف در تصرف حریم 
رودخانه ها بیان داشت: »۴۳۳ پرونده تخلف شناسایی شده در 
این راستا تشکیل شده است که پیگیری آن ها جهت اجرا در 

دستور کار قرار دارد«.
مدیرعامل آب منطقه ای لرستان با تاکید بر این که حذف 
عوامل در حریم رودخانه و رفع تصرف یا تعیین تکلیف در 
بستر رودخانه ها در دستور کار قرار گرفت است، تصریح کرد: 
»در حال حاضر در شهرستان سلسله 15۶ پرونده، شهرستان 
خرم آباد ۹8 پرونده، شهرستان دورود ۴1 پرونده، شهرستان 
کوهدشت ۳5 پرونده، شهرستان ازنا ۳۲ پرونده، شهرستان 
الیگودرز ۲۶ پرونده، شهرستان پل دختر ۲۲ پرونده، شهرستان 
دلفان 1۳ پرونده و در شهرستان چگنی 10 پرونده در مراحل 
اتمام رسیدگی و شروع عملیات آزادسازی حد بستر و حریم 

قرار دارد«.

آگهی تغييرات شرکت ساختمانی عمران سازه هگمتان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت ۲8۶5 و شناسه ملی 108۶0001۲۲0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳۹8/0۲/۲5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصاح گردید: ارائه امورخدمات فنی و مهندسی در زمینه های مشاوره و طراحی و ساخت و نصب و تعمیر و اجرای پروژ ه ها و تهیه و توزیع .کنترل کیفیت فراورده ها و تجهیزات 
و تاسیسات صنعت آب و فاضاب برق مخابرات نفت و پتروشیمی و خطوط انتقال گاز LPG . CNG و کشاورزی اعم از لوازم مصرفی و ابزار دقیق تاسیسات پروژه های آبرسانی و سد سازی آبیاری 
تحت فشار تصفیه خانه های آب تاسیساتی ساختمانی معدنی راه سازی شامل حفاری خاکبرداری خاکریزی پروژه های تقویت و تقلیل فشارتصفیه خانه هی فاضاب و تجهیزات دوار سیستم های 
مانیتورینگ و هشدار دهنده و حفاظت کاتدیک ابزار دقیق و اجرا و نصب و راه اندازی و بازرسی آسانسورو پله برقی و مخازن نفت و گاز و امور کالیبراسیون مانو مترها و لوازم اندازه گیری و ترانس مترها 
. دوربین ها و ارائه خدمات آزمایشگاهی ) بتن خاک جوش ( و تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی عمومی ) نامه رسانی پیشخدمتی تلفنچی ( و امداد رسانی ) آب برق کاز (وامور باغبانی و 
فضای سبز و خدمات شهری )حمل زباله ( وامور آشپزخانه و رستوران ) طبخ و توزیع غذا ( و تامین نیروی انسانی در امور حمل و نقل و پیک موتوری امور پارکینگ ها و تامین نیروی پارکبان و بیمار 
بری و کلیه خدمات بیمارستانی و انجام امور اداری وامور رایانه ای ) چاپ و تکثیرامور سخت افزاری و نرم افزاری ( به استثنای نرم افزارهای فرهنگی و تعمیر و نگهداری و انجام اجرا شبکه های رایانه 
ای و اطاع رسانی و نگهداشت تجهیزات رایانه ای و مکانیزاسیون و ماشینهای اداری ) نظارت و اجرا و فروش و پشتیبانی ( و امور تاسیساتی ) آب و برق و گاز و نفت و پتروشیمی و مخابرات ( برای 
ادارات دولتی و ارگانها و سازمانهای خصوصی و شهرداریها و بانکها وکنتور خوانی وتوزیع قبوض ) آب برق گاز و تلفن ( منازل مسکونی تجاری اداری صنعتی قبول وانجام کلیه امور بازرگانی و صادرات 

و واردات کاال و خدمات مجاز، درصورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم، ثبت موضوع فعالیت به منزله صدورو اخذ پروانه مجوز فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )8۹۲۷0۴(

آگهی تغييرات شرکت روستایی آجين شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 886 و شناسه ملی 10861095784 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/3 وتاییدیه شماره 14/342/499 مورخ 
1397/11/4 اداره تعاون روستایی شهرستان اسدآباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید: آقای 
غالمحسین محمودی به کدملی 40110183527 به سمت رئیس هیات مدیره آقای رمضان آبباریکی به کدملی 3308991381 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره آقای جالل قاسمی به کدملی 4010190523 به سمت منشی وعضوهیئت مدیره آقای منصورناصری به کدملی 
4010180617 به سمت عضواصلی هیات مدیره آقای قاسمعلی امیری میهن به کدملی 4010183500 به سمت عضواصلی هیات مدیره 
2- آقای جالل عســگری به کدملی 4000037218 )خارج ازهیات مدیره( به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. 3- طبق ماده 48 
اساسنامه شرکت حق امضای کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت 
را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور ادامه امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره با 
امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد، مگر 
مراسالت هیئت مدیره که به امضای رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. براساس تبصره ماده 41 اساسنامه ، در غیاب رئیس هیئت 

مدیره، وظایف او به عهده نایب رئیس هیات مدیره خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد )892710(

آگهی تغييرات شرکت مشعل 
غرب شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت ۲۴۹۴ و شناسه ملی 108۶111۷۲۳۷ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1۳۹۶/1۲/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
همدان-  استان  آدرس  به  همدان  واحدثبتی  در 
شهرستان همدان - بخش مرکزی - شهر همدان-

آرامگاه بوعلی- کوچه هواپیمایی- کوچه نیشکر- پاک 
8 - طبقه دوم - واحد ۴ کد پستی ۶51۶۶۹۴۷۷8 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.

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

)8۹۲۷0۳(

 اخباررلستان

آگهی تغييرات اتحادیه شرکتهای تعاونی 
کشاورزی دامداران استان همدان موسسه 

غير تجاری 
به   108۲0005۶58 ملی  شناسه  ۹۴و  ثبت  شماره  به 
استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ1۷/10/1۳۹۷ وتاییدیه 
تعاون  سازمان   11/1۲/1۳۹۷ مورخ   ۶۴1۷/۳۴۲ شماره 
روستایی استان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه 
به اتمام مدت مدیرعاملی دراتحادیه، آقای ابراهیم رستمی 
مدیره(  هیات  اعضای  از  )خارج  باکدملی ۳۹۳۴۳۷8۷81 
برای مدت دو سال دیگر درسمت مدیرعاملی خود ابقا گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری همدان )8۹۲۷0۹(

آگهی تغييرات شرکت سوشيا مهر رایان 
تویسرکان شرکت با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت ۶۷۷ و شناسه ملی 108۶1۹5۹۷۴۹ به 
 1۳۹8/05/۲۴ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
قبلی  ازآدرس  شرکت  نشانی  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شهرستان  همدان،  استان  جدید:  آدرس  به  درتویسرکان 
قائم،  شهرک  شهرتویسرکان،  مرکزی،  بخش  تویسرکان، 
بلوار شهید محمد عصمتی، کوچه پارک، کوچه ولفجر 1۹، 
تغییریافت   ۶581۷۶۶۷1۲ اول،کدپستی  طبقه  پاک0، 

وماده مربوطه دراساسنامه اصاح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان )8۹۲۷08(

آگهی تغييرات شرکت ته چين توشه غرب 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت ۴80۷ و شناسه ملی 108۶11۲۷00۳ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳۹۹/01/۲5 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:1-سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین 
گردید:آقایان سعید ترک با کدملی ۳8۷۳۴5۹۳۹۶ به سمت 
رئیس هیات مدیره امیرحسین روحانی با کدملی ۳8۶0۶۴۷۲۲۹ 
کدملی  با  ترک  حمید  مدیره  هیات  رئیس  نایب  سمت  به 
۳8۷۳۴5۹۳88 به سمت مدیرعامل شرکت ۲ - دارندگان حق 
امضاء : حق امضاء در کلیه موارد به عهده مدیرعامل )آقای حمید 

ترک( به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )8۹۲۷0۶(

آگهی تغییرات شرکت مشاور سما انرژی 
سینا شرکت سهامی خاص 

 108۲00۹۳۴۳۳ ملی  شناسه  و   ۹5۹1 ثبت  شماره  به 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شرکت  نشانی  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1۳۹8/1۲/1۳
از آدرس قبلی در همدان به آدرس جدید: استان همدان، 
خیابان  شهرهمدان،  مرکزی،  بخش  همدان،  شهرستان 
تجاری  آزادگان، پاک0، مجتمع  سعیدیه شمالی، کوچه 
سعیدیه، طبقه هشتم، واحد ۹11 ، کدپستی ۶51۶۷8۹۶۲۶ 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح شد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )8۹۲۷05(
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سيد سعيد شاهرخي استاندار همدان مطرح کرد:
مابايد بتوانيم ضمن رعايت نکات بهداشتي، 

باشرايط کرونايي زندگي کنيم
  وضعيت استان زرد است،رعایت کنيم تا به شرایط قرمز نرسيم  

 مهندس سید سعید شاهرخي استاندار همدان، در 
ستاد استاني مقابله با کرونا، گفت: با توجه به وضعیت 
اســتان  هاي همجوار باید بتوانیم ضمن رعایت نکات 
بهداشــتي، باشــرایط کرونایي زندگي کنیم.   
شاهرخي در ادامه با اشاره به میزان وضعیت 
ابتاي اســتان هاي همســایه به کرونا، گفت: 
وضعیــت اســتان هاي همجوار مــا را موظف 
مي  کند با توجه به بازگشایي هاي صورت گرفته، 
نکات بهداشــتي و فاصله گذاري اجتماعي را به 

صورت جدي رعایت کنیم.
وي افزود: مردم اگــر فاصله گذاري اجتماعي 
را رعایت نکنند، محدودیت ها اعمال مي شــود.  
مــردم مراقب باشــند  با بي توجهــي به طرح 
فاصلــه گذاري فیزیکي ، مراســم عروســي به 

مراسم عزا تبدیل نشود.
استاندار همدان در اهمیت و ضرورت نظارت 
دستگاه هاي  توسط  بهداشــتي  پروتکل هاي  بر 
مربوطه  اجرایــي  دســتگاه هاي  متولي، گفت: 
نظارت جدي تر و پیگیري بیشــتري بر رعایت 
پروتکل هــا و مــوارد خاص همچــون فعالیت 

تاالرها داشته باشند.
شــاهرخي همچنین گفت: وضعیت اســتان 
در مجموع زرد اســت، فامنیــن و کبودرآهنگ 
نسبت به هفته گذشته، به سوي بهبودي پیش 

رفته اند.
اســتاندار همــدان در ادامه از مردم اســتان 
خواســت تا بــا رعایــت بهداشــت عمومي و 
و  خــود  ســامتي  بهداشــتي  پروتکل هــاي 
شهروندان را حفظ کنند و گفت: از مردم عزیز 
اســتان درخواســت داریم، با صبر و شکیبایي، 
نهایــت همکاري را بــا مراجع زیربط داشــته 
باشــند.  ما بایــد بتوانیم ضمــن رعایت نکات 

بهداشتي، با شرایط کرونایي زندگي کنیم.

مشکل روشنایي معابر پر تردد 
کوي نبوت رفع مي شود

 علي رغم کمبود منایع مشکالت 
محله  کوي نبوت در اولویت قرار 

خواهند گرفت
 اســتاندار همدان، در جمع مردم کوي نبوت 
و اقامه نماز مغرب و عشــاء در مســجد ســید 
مصطفي  الحسیني، گفت: مدیران مشکات این 
منطقه را ظرف مدت یــک ماه حل کنند و به 

مردم گزارش دهند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري 
همدان، مهندس شــاهرخي در مســجد سید 
مصطفي الحسیني، گفت: کشور در یک شرایط 
ویــژه قرار دارد و فشــار هاي زیادي ناشــي از 

تحریم ها بر اقتصاد ایران وارد آمده است.
وي افزود: حمایت و پشتیباني مردم همیشه 
در صحنه،  تدابیر رهبر انقاب و همکاري مردم 
باعث شــد کشور ســرفرازانه در  این سختي ها 

مقاومت کند و روي پاي خود بایستد.
اســتاندار همدان ضمن تاکید بر مشکات و 
مسائل کوي نبوت، گفت: مشکات این محله را 
پیگیري خواهیم کرد و مدیران ظرف مدت یک 

ماه مشکات را حل و به مردم گزارش دهند.
وي افزود: دستگاه هاي اجرایي حوزه اب وبرق  
و شــهرداري هرچه ســریع تر مشکات منطقه 
نبوت را اولویــت بندي کرده و اقدامات الرم را 

انجام دهند.
شــاهرخي ادامه داد: علي رغم کمبود منابع، 
مصمم هستیم، مشکات ضروري و خیلي مهم 

در کوي نبوت را برطرف  کنیم.
وي افزود: شهردار محترم طي برنامه اي کوتاه 

مدت، مشــکل روشــنایي معابر و مکان هاي پر 
تــردد و ضروري کوي نبــوت را برطرف کند/. 
آســفالت و بهســازي خیابان ها و کوچه هاي پر 
تردد کوي نبوت در دســتور  کار شهرداري قرار 

خواهد گرفت.
سید سعید شــاهرخي اســتاندار همدان در 
جمع مردم براي اقامه نماز مغرب و عشــاء در 
مسجد ســید مصطفي  الحسیني در کوي نبوت 
حضور یافت و با مردم محله نبوت گفتگو کرد. 
حضــور در بین مردم مناطق مختلف شــهر از 
برنامه هاي اســتاندار همدان و مدیران اســتان 
جهــت پیگیري مشــکات و گفت وگوي چهره 
به چهره با مردم اســت. در ایــن امر، تعدادي 
از مدیــران اســتان ازجمله فرمانــدار همدان، 
برق،  مدیرعامل شــرکت هاي   شهردارهمدان، 
آب منطقــه اي و آبفاي شــهري در این برنامه 
جهت پیگیري مشــکات منطقــه کوي نبوت، 

استاندار را همراهي کردند .

ساخت سه گاوداري 6هزار راسي 
در استان توسط شرکت شستا

استاندار همدان در جلسه شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي گفت: قرارداد ســاخت 
ســه گاوداري ۶ هزار راسي در شهرهاي استان 
با سرمایه گذاري شــرکت شستا و چند شرکت 
خصوصي دیگر منعقد شده که تحول بزرگي در 
صنعت شیر و لبنیات استان به وجود مي آورد.  
 مهندس شاهرخي افزود: سرمایه گذاري هاي 
جدید در زمینه احــداث گاوداري هاي مدرن و 
صنعتي در اســتان انجام مي شود و بهره برداري 
از ایــن طرح ها  تحول بزرگي در صنعت شــیر 

همدان محسوب مي شود.
وي گفت: آب و خاک مرغوب همدان موجب 
تولید علوفه و تغذیه منایب دام و طیور شــده 
و زمینــه براي راه اندازي دامداري هاي صنعتي 

فراهم از لحاظ فراهم است.
اســتاندار همدان در ادامه با اشاره به اهمیت 
ســامانه بازارگاه گفت: ســامانه بــازارگاه براي 
خریــد و فروش خوراک دامداري و مرغداري ها 
راه اندازي شــده و تولیدکنندگان از این طریق 
باید اقام مورد نیاز خود را تهیه کنند تا اســیر 
دســت دالالن و واســطه ها نشــوند. نظارت بر 
قیمت مرغ و فرآورده هاي گوشــتي از مواردي 

است که براي مردم اهمیت دارد.
وي افزود:نهادهاي متولي بدانند قیمت گذاري 
مرغ و فراورده هاي گوشــتي باید طوري باشــد 
کــه ضــرر و زیاني بــه تولیدکننده نرســد و 

مصرفکنندگان هم راضي باشند.
اقتصادي استان به  شــاهرخي گفت: فعاالن 
عنوان ســربازان قانع و صبــور جبهه تحریم و 

مشکات اقتصادي هستند.
استاندار همدان در ادامه ضمن اعام حمایت 
از تولید کنندگان گفت: دولت با همه توان یار و 
یاور تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان 
است و براي برداشــتن باري از روي دوش این 

قشر از هیچ کمکي دریغ نمي کند.
الزم بــه ذکر اســت که در بیســت  و نهمین 
جلســه شــوراي گفت وگوي دولــت و بخش 
خصوصي مسائل و مشــکات حوزه کشاورزي 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 آمادگي طرح هاي کالن اشتغال زا در 

استان براي جذب سرمایه گذار

مهندس شاهرخي، استاندار همدان، در جلسه 
بررســي مشــارکت بنیاد برکــت در طرح هاي 
ســرمایه گذاري و اشتغال زایي اســتان، گفت: 

طرح هاي کان با اشــتغال زایي قابل توجه در 
اســتان همدان آماده واگذاري و جذب سرمایه 

گذار بخش خصوصي اســت.  
 مهندس شاهرخي در جلسه بررسي مشارکت 
بنیــاد برکــت در طرح هــاي ســرمایه گذاري 
و اشــتغال زایي اســتان همدان گفــت: بنیاد 
برکت به عنــوان یکي از برکات نظام جمهوري 
اســامي تا کنون نقش مهمــي در فقرزدایي و 
محرومیت زدایي در گوشــه و کنار کشــور ایفا 

کرده است.
وي با بیان اینکه اســتان همدان در بیشــتر 
شــاخص ها و حوزه هــاي مختلــف از میانگین 
کشــوري نیز باالتر اســت گفت: در راســتاي 
توســعه از ظرفیت ها و توانایــي بنیاد برکت در 

استان در زمینه هاي مختلف استفاده مي شود.
شــاهرخي بــا بیــان اینکــه مي تــوان بــا 
سرمایه گذاري در طرح ها و ظرفیت هاي در نظر 
گرفته شده، شغل هاي خرد و خانگي را پوشش 
داد، گفــت: طرح هایي که نیاز جدي اســتان 
همدان باشــند با اهداف مشــخص تدوین و به 

بنیاد برکت معرفي مي شوند.
وي بــا یــادآوري اینکه طرح هــاي کان با 
اشــتغالزایي قابل توجه در استان همدان آماده 
واگذاري به بخش خصوصي اســت، گفت: باید 
کمیته اي تشــکیل شــود و به مــدت 15 روز، 
پروژه هــا و طرح هاي مهم و قابل واگذاري را به 

بنیاد برکت معرفي کند.
اســتاندار همدان گفت: بنیاد برکت مي تواند 
با مطالعه بر روي منطقــه اقتصادي جهان آباد 
طرح هاي پیشنهادي خود را براي سرمایه گذاري 

مطرح کند.
بنیاد برکت مي تواند، در طرح هاي عام المنفعه، 
ساخت بیمارستان و مدرسه نیز سرمایه گذاري 

داشته باشد.

عمومي کردن اصالح الگوي مصرف 
و فرهنگ سازي آن

 استاندار همدان، در شوراي فرهنگ عمومي 
استان، گفت: باید اصاح الگوي مصرف، به یک 
حرکــت اجتماعي و عمومــي در جامعه تبدیل 

شود. 
شــاهرخي با اشــاره به اهمیت اصاح الگوي 
مصرف گفــت: اصاح الگوي مصرف در ســند 
راهبردي ســه ساله اســتان لحاظ شده است. 
بنابرایــن  محــور توجه مدیران دســتگاه هاي 
متولي، اصاح الگوي مصــرف و همچنین باید 

آن را اجتماعي کنند.
وي در ادامــه افزود: بــراي اجتماعي کردن، 
بایــد فرهنگ ســازي و براي فرهنگ ســازي 
نیز، به آموزش هاي مســتمر نیــاز داریم. کلیه 
ظرفیت هاي اســتان بــراي فرهنگ ســازي و 
آمــوزش در حوزه اصاح الگــوي مصرف مهیا 

است.
اســتاندار همدان آموزش و پــرورش را یکي 
از ظرفیت هاي گســترده و فراگیر در راســتاي 
اصاح الگوي مصرف دانســت و گفت: انجمن 
اولیــاي مربیــان اســتان با یک میلیــون نفر، 
مي تواند موجي در زمینه اصاح الگوي مصرف 
در بیــن خانواده ها و جمعیــت کثیري از مردم 

ایجاد کند.
شــاهرخي گفت: اگر بخواهیم از ظرفیت هاي 
استان در راستاي اجتماعي کردن اصاح الگوي 
مصرف بهره ببریم، نیاز بــه یک برنامه علمي، 

مدون و منسجم داریم.
اســتاندار همدان در ادامه بــه اهمیت نقش 
سازمان هاي مردم نهاد در اصاح الگوي مصرف 

اشــاره کرد و گفــت: ســازمان هاي مردم نهاد 
مي تواننــد در اجتماعي کــردن اصاح الگوي 

مصرف نقش موثري داشته باشند .

افتتاح اولین پارک 
بانوان استان همدان 

در سال 1399
ربیعه علیمحمــدی مدیر کل امور بانوان و خانواده 

اســتانداری همدان در مراســم افتتاح پارک 
بانوان شــهر قروه درجزین ضمن تشــکر از 
مســوولین این شهرستان و تاشهای شهردار 
و اعضای شــورای شــهر و اهتمام به موضوع 
بانوان با اهدا لوح تقدیر از تاشــهای شهردار 
جوان این شــهر تقدیر نمــود و از  پارکهای 
بانوان بعنــوان یک ظرفیت ارزشــمند برای 
حضور بانوان و بانشــاط کردن اوقات فراغت 

دختران یاد کرد.
وی با اشــاره به دهه کرامت و میاد حضرت 
معصومه و گرامیداشت روز )دختر(به اهمیت 

توجه جامعه به دختران اشاره کرد .
علیمحمدی ایجــاد غرفه های ســامت،کودک و 
نوجوان،اشــتغال و عرضه محصوالت بانوان در این 
پارکها را زمینه مناسبی برای ارتقای سطح کیفی و 
کمی توانمندیهای بانوان این شهرستان عنوان کرد.
علیمحمدی ضمن تشــکر از حمایتهای اســتاندار 
همدان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
وسازمان برنامه و بودجه  که برای احداث پارکهای 
بانوان و اتمــام پروژه های حوزه بانــوان اعتبارات 
مناســبی پیش بینی نموده اند افزود: امیدواریم با 
پیگیری مسوولین هر شهرستان تا پایان سالجاری 
شــاهد افتتاح یک پارک بانوان در هر شهرســتان 

باشیم.

  
افزایش 

نجومی نرخ 
اجاره بهای 

مسکن
  

نه  ســفا متأ
شــاهد افزایش 
نجومی اجاره بهای مســکن هستیم؛ 
ایــن به ضرر اقشــار آســیب پذیر و 
کم درآمد جامعه اســت، حتا ممکن 
است معضل اجتماعی چادرنشینی را 

هم گسترش دهد.
عرضــه مســکن باید بــه اندازه 
تقاضــا باشــد؛ این مهم اســت که 
آپارتمان سازی و ساخت مسکن هایی 
هم چــون مســکن ملی یا مســکن 
اجتماعــی یا تحت هر عنوان دیگری 
در کشــور رونــق پیــدا کنــد. بین 
تعداد مســکن و تعداد افراد متقاضی 
مسکن باید تناســب و تعادل وجود 
داشــته باشــد. دولت و مجلس باید 
به دنبال وضع قوانینی باشــند که از 
مستأجرهای کم درآمد، حمایت مالی 
بشود، هم چنین نظام مالیاتی بایستی 
به گونه ای باشــد که افسارگســیخته 
نتوان قیمت مســکن یــا اجاره بهای 

مسکن را افزایش داد.
متأســفانه یــک نظام منســجم 
مســکن  اجاره بهای  قیمت گــذاری 
متناســب با کالبد ساختمان و محل 
و منطقــه، وجــود نــدارد. در ایــن 
نظرات  برمبنای  دارد  زمینه ضرورت 
منسجم  مدیریت  یک  کارشناســی، 
در قیمت گذاری اجاره بها ایجاد شود 
و اگر در جاهایی نیاز اســت هم چون 
تهران، دادستان به موضوع ورود پیدا 

کند این کار انجام شود.
اقتصــاد شــامل عناصــر به هــم 
پیوسته می شود؛ وقتی قیمت مصالح 
ساختمانی، قیمت زمین، قیمت ارز و 
است  افزایش می یابد ممکن  امثالهم 
آثار افزایشــی تورم در بخش مسکن 
نظام  بخش های  ســایر  هم چون  نیز 
اما  باشد.  داشــته  به دنبال  اقتصادی 
موضوع این اســت که افزایش قیمت 
نباید افسارگســیخته و نجومی باشد. 
در ایــن رابطه ضــرورت دارد دولت، 
مجلس و قــوه قضاییه بــا همکاری 
بیش تر با یک دیگر، اقدامات بیش تری 

جهت ساماندهی انجام بدهند.
انبوه ســازی مســکن به صــورت 
هدفمند، کارشناسی شده و نظام مند، 
خود به خود سرعت گرانی مسکن را 
کاهش می دهد. اگر در ســطح شهر 
اجازه انبوه ســازی از نوع کارشناسی 
شده داده نشود طبیعی است که بعد 
از مدتی، به سرعت تقاضاهای جدید 
خرید مســکن یا اجاره بهای مسکن، 
وارد عرصه شــده و به اندازه تقاضا، 

عرضه وجود نخواهد داشت.
برای مالکینی که بیش از ۲ خانه 
مالیاتی  مقررات  بایستی  دارند  خالی 
به گونه ای تعیین و اجرا شود که این 
خانه ها در شــرایطی کــه این همه 
تقاضا برای مســکن در جامعه هست 
بی اســتفاده نمانند. بر افزایش تعداد 
مشــاوران اماک و فعالیــت آن ها، 
نظارت جدی تری شــود. مســئوالن 
تدابیــری اتخاذ کنند اجاره نشــینی 
برای برخی شــهروندان کم درآمد به 

چادرنشینی تبدیل نشود.
گاهی وجود شــبکه هایی هم چون 
شــبکه دیــوار باعث دامــن زدن به 
افزایش قیمت های اجاره نشینی شده 
اســت که این موضوع نیز بایســتی 

ساماندهی شود.

نوشتار هفتم

  به قلم:
دکتر شهرام شرفی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مرغداری کاکل سفید همدان
 به شماره ثبت 3553 و شناسه ملی 10861125259 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/12/20 و باستناد نامه 7771 مورخ 98/12/27 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان بهار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- مهدی قره قاسمی به کدملی 0076644502 به عنوان 
بازرس اصلی و فاطمه قره قاسمی سقرلو به کدملی 0077065603 بعنوان بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: علی 
رستموندکر به کدملی 0047157755 و حمیدرضا رستموندکر به کدملی 0071818049 و ثریا محمودی 
به کدملی 4280416168 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و لیال منیری به کدملی 0076057811 و 

جیران رستموندکر به کدملی 0036821314 به عنوان علی البدل هیات مدیره
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )892702(

آگهی تغییرات شرکت اسطوره عمران آریا 
)بامسئولیت محدود(

 به شماره ثبت 1323 و شناسه ملی 10320233491 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
به  : 1 - سمت اعضای هیات مدیره  اتخاذ شد  مورخ 1399/02/18 تصمیمات ذیل 
شرح ذیل تعیین گردید: داود سلگی به شماره ملی 3961884366 به سمت مدیرعامل 
و رییس هیئت مدیره سمیه سلگی به شماره ملی 4072466476 به سمت عضو هیئت 
مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   4711588817 ملی  شماره  به  شهرستانی  زینب  مدیره 
)خارج از شرکا( ایمان سلکی به شماره ملی 4060157724 به سمت عضو هیئت مدیره 
)خارج از شرکا( 2 - دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری و بهادار 

و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند )877941(

آگهی تغييرات شرکت اسکان ساز )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 1131 و شناسه ملی 10861105682 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

عادی سالیانه مورخ 1399/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مصطفی موسوی به شماره 

ملی 3874838803 آقای سید مرتضی موسوی به شماره ملی 3874563685 خانم 
مریم السادات موسوی به شماره ملی 3860023551  - آقای حمید اخوان عطار به 

شماره ملی 3871065560 به سمت بازرس اصلی و خانم پروین عربیان به شماره ملی 
3871276820 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.  

ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت در سال مالی 1398 به تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )879834(

آگهی تغییرات شرکت حفاری خرم دشت مالیر
) با مسئولیت محدود(

 به شماره ثبت 810 و شناسه ملی 10820034743 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل 
تعیین گردید: آقای غالمرضا اسمعیلی به شماره ملی 3930164442 به سمت مدیرعامل 
ورئیس هیئت مدیره- آقای مجید اسمعیلی به شماره ملی 3930296330 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره - آقای محسن اسماعیلی به شماره ملی 3934475213 به سمت 
عضو هیئت مدیره 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقای غالمرضااسماعیلی)مدیرعامل ورئیس 

هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مالیر )879831(

آگهی تغییرات شرکت حفاری خرم دشت مالیر )با مسئولیت محدود(
 به شماره ثبت 810 و شناسه ملی 10820034743 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/05/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای روح اله اسمعیلی دارنده 1500000 ریال سهم 
الشرکه به موجب سند صلح شماره 63202 مورخ 1398/05/8 صادره ازدفتر خانه اسناد رسمی 
شماره 5 مالیر کلیه سهم الشرکه خود را به آقای مجید اسمعیلی به شماره ملی 3930296330 
واگذارنمود و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. اسامی 
شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها بعداز نقل و انتقال سهم الشرکه بشرح ذیل می باشد: آقای 
غالمرضا اسمعیلی دارنده 10500000ریال سهم الشرکه - آقای مجید اسمعیلی دارنده 3000000 

ریال سهم الشرکه و آقای محسن اسماعیلی دارنده 1500000 ریال سهم الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مالیر )879833(

آگهی تغییرات شرکت استخراج گران فلزی آنادانا) با مسئولیت محدود(
 به شماره ثبت 10938 و شناسه ملی 10820107715 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1399/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای آرش ظهیر نیا به شماره ملی 
3873451204 کلیه 1700000 ریال سهم الشرکه خود را دریافت نمود و از شرکت خارج گردید ، 
لذا سرمایه شرکت از مبلغ 15100000 ریال به مبلغ 13400000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. در نتیجه شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه به 
شرح ذیل می باشد : آقای مجید ظهرنیا دارنده 7250000 ریال سهم الشرکه - آقای سیدکاوه 
خونساری دارنده 6150000 ریال سهم الشرکه 2 - به موضوع شرکت تولید روی و مشتقات "در 
صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم، ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد" الحاق وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )879832(

آگهی تغييرات شرکت ته چين توشه غرب شرکت )سهامی خاص(
 به شماره ثبت ۴80۷ و شناسه ملی 108۶11۲۷00۳ به استناد صورتجلسه مجمع 
 1 : اتخاذ شد  العاده مورخ 1۳۹۹/01/۲5 تصمیمات ذیل  فوق  بطور  عمومی عادی 
- اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان امیر 
حسین روحانی با کد ملی ۳8۶0۶۴۷۲۲۹ - سعید ترک با کد ملی ۳8۷۳۴5۹۳۹۶ 
- حمید ترک با کد ملی ۳8۷۳۴5۹۳88 ۲ - آقایان ابوالقاسم خیابی صفدر با کدملی 
۴0515۶8۲۳۷ به سمت بازرس اصلی و غدیر جیحونی باکدملی ۳8۷۴۶8۳۴۴۳ به 

سمت بازرس علی البدل شرکت هر یک برای مدت یک سال ملی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )892707(

آگهی تغييرات شرکت حفاری خرم 
دشت مالیر با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 810 و شناسه ملی 10820034743 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/05/9 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند: آقای غالمرضا اسمعیلی 
به شماره ملی 3930164442 و مجید اسمعیلی به 
شماره ملی 3930296330 و محسن اسماعیلی به 

شماره ملی 3934475213
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مالیر )879830(

آگهی تغييرات شرکت صنعت یاران هگمتانه 
شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 3802 و شناسه ملی 10820047945 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/8 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 
1397 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام 
به شماره ثبت 3081 و شناسه ملی 10320134517 با نمایندگی آقای 
مجتبی اسدی باکدملی0321525183 به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا 
نادری شکیب باکدملی 3860467735 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری همدان )892701(

آگهی تغييرات شرکت اسطوره 
عمران آریا با مسئوليت محدود

 به شماره ثبت 1323 و شناسه ملی 10320233491 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/02/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
داود سلگی به شماره ملی 3961884366 سمیه سلگی 
به شماره ملی 4072466476 زینب شهرستانی به 
ایمان  شرکا(  از  )خارج   4711588817 ملی  شماره 

سلکی به شماره ملی 4060157724 )خارج از شرکا(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند 
)877940(
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
همدان:

 اعتبارات بخش 
کشاورزی استان با 

مشکل مواجه شده است
 رئیس جهاد کشاورزی استان همدان 
با اشــاره بــه اینکه اعتبــارات بخش 
با مشکل  کشــاورزی اســتان همدان 
مواجه شده اســت، گفت: نرخ بیکاری 
مبنای نرخ شــاخص توازن در اســتان 
بــوده و چــون نــرخ بیکاری اســتان 
پایین بوده، امســال بخش کشاورزی از 

اعتبارات توازن بهره مند نشده است.
منصــور رضوانــی جــال در جمــع 
خبرنگاران گفت: ۴۷ پروژه آماده افتتاح 
در بخش کشاورزی شــامل ۲1 پروژه 
آب و خاک، ۶ پــروژه تولیدات دامی، 
هفت پروژه شیات، پنج پروژه صنایع 
کشــاورزی ،۶ پروژه تولیدات گیاهی و 
سه پروژه در حوزه منابع طبیعی است 

که برای ۶8۹ نفر اشتغالزایی به همراه 
دارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، 
جهش تولیــد و برنامه راهبردی ســه 
ساله استان همدان در بخش کشاورزی 
دنبال می شــود افزود: در حوزه توسعه 
رونق  بزرگ،  دامــداری  ایجاد  گلخانه، 
تولیــد، صــادرات برنامه هایی در حال 

پیگیری هستند.
وی به پروژه های آماده افتتاح در هفته 
جهاد کشاورزی سال جاری اشاره کرد و 
افزود: امسال در هفته جهاد کشاورزی 
۴۷ پروژه با ۴00 میلیارد ریال سرمایه 

گذاری به بهره برداری می رسد.
رضوانی جال در ادامه به قیمت گوشت 
مرغ و گوشت قرمز اشاره کرد و با بیان 
اینکه گوشت مرغ در بازار ارزان است، 
افزود: قیمت تمام شــده مرغ زنده هر 
کیلو هشــت هزار و ۷00 تومان است و 
مصوب گوشت مرغ باید بین 1۲ تا 1۳ 
هزار تومان باشــد اما اکنون مرغداران 

ضرر می دهند.
رئیس جهاد کشــاورزی استان همدان 
در ادامه به گوشت قرمز نیز اشاره کرد 
و افزود: تولید گوشت قرمز بیشتر شده 
و دامــداران خواهان خریــد تضمینی 
هســتند و پشــتیبانی امور دام خرید 

تضمینی انجام می دهد.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با قیمت 
گوشــت نظارت بر توزیع وظیفه جهاد 
کشــاورزی نیســت، یادآور شد: جهاد 
کشــاورزی تأمین و تولید کننده است 
و اکنون تولید کننــده ضرر می دهد و 
برای رســیدن به جهــش تولید نباید 

تولید کننده ضرر دهد.
افزود: در کشــتارگاه  رضوانی جــال 
همدان الشــه به پیش سرد رفته و ۲۴ 
ساعت در آنجا می ماند که این کار برای 
ماندگاری و مسائل بهداشتی الشه الزم 

است.
وی ادامه به موضوع گلخانه ها نیز اشاره 
و عنوان کــرد: ۲00 هکتار گلخانه در 
اســتان همدان در حال ساخت است و 

به مرور افتتاح خواهند شد.
رئیس جهاد کشــاورزی استان همدان 
بیان کرد: در گذشــته ساالنه هفت تا 
10 هکتــار گلخانه ایجاد می شــد که 
این عدد اکنون به ۷0 هکتار در ســال 

رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه جهاد کشاورزی 
در وهلــه اول وظیفه حفظ محصول را 
دارد افزود: سال های گذشته محصوالت 
کشــاورزی مانند سیب زمینی به دلیل 
خرابی دور ریخته می شــد و ســاالنه 
۲5 تــا ۲۷ درصد افت ســیب زمینی 
در اســتان وجود داشــت اما با ایجاد 
ســردخانه ها این رقم بــه کمتر از پنج 

درصد رسیده است.
رضوانــی جــال با بیان اینکه ســیب 
زمینی بیشــتر از 8 ماه در سردخانه ها 
نگهداری می شــود ادامــه داد: اکنون 
قدرت نگهداری سیر در استان همدان 
کم اســت و در ایــن رابطه چند مجوز 
صادر شــده اما هنوز بــه بهره برداری 

نرسیده است.

محمدرضاعدالتخواه؛ رئيس کل دادگستری استان همدان مطرح کرد:خبر

خدمات گسترده شهرداری همدان پيدا، و شايسته تقديراست

اعضــای شــورای شــهر، شــهردار همــدان بــه اتفاق 
معاونــان و مدیــران مناطــق چهارگانــه شــهرداری بــا 
ــتان  ــتری اس ــس کل دادگس ــر رئی ــور در دفت حض
ــاد و خاطــره شــهید  همــدان ضمــن گرامیداشــت ی

بهشــتی، هفتــه قــوه قضائیــه را تبریــک گفتنــد.
در ایــن دیــدار شــهردار همــدان بــا گــزارش 
عملکــرد شــهرداری همــدان گفــت: علیرغــم چالــش 
مالــی تأمیــن حقــوق کارکنــان شــهرداری ها در 
ــن  ــا کمتری ــدان ب ــهرداری هم ــور، ش ــر کش سراس

میــزان برخــورداری از منابــع مربــوط بــه مالیــات بــر 
ــوع  ــزار ن ــش از یک ه ــته در بی ــزوده توانس ارزش اف
خدمــت بــه شــهروندان قامــت اســتوار و کارنامــه ای 

ــد. ــه ده ــاع از خــود ارائ ــل دف قاب
همــدان  شــهروندان  افــزود:  صوفــی  عبــاس 
ــود  ــر خ ــن ب ــتند بنابرای ــا هس ــته بهترین ه شایس
کارگیــری ظرفیــت  بــه  بــا  می دانیــم  وظیفــه 
حداکثــری و تــاش بــی منــت بهتریــن خدمــات را 
بــرای ارتقــا کیفیــت زندگــی در شــهر همــدان پدیدار 

ــم. کنی
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت قانون مــداری در 
کــرد:  تصریــح  شــهرداری  کارکنــان  عملکــرد 
ــط  ــداری خ ــاق م ــی و اخ ــن قانون ــت موازی رعای
ــا  ــه ب ــورد و مواجه ــهری در برخ ــت ش ــز مدیری قرم

شــهروندان اســت.
ــن  رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان در ای
دیــدار بــا گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهید بهشــتی 
ــی  ــتگاه قضائ ــئول دس ــتین مس ــوان نخس ــه عن ب
ــت:  ــامی، گف ــاب اس ــروزی انق ــس از پی ــران پ ای
شــهید بهشــتی در اســامی کــردن قوانیــن، گام های 

ــت. ــمندی برداش ارزش
ــه فرمــوده  محمدرضــا عدالتخــواه اظهــار کــرد: ب
امــام خمینــی )ره(، شــهید بهشــتی خــود یــک ملــت 
ــورد  ــن رو م ــود از ای و خــاری در چشــم دشــمنان ب
ــر ســو  ــاب از ه ــای دشــمنان اســام و انق هجمه ه

قــرار گرفــت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان در ادامــه 
ــی در دســتور دســتگاه  ــان اینکــه جــوان گرای ــا بی ب
قضــا قــرار گرفتــه اســت، افــزود: طــی 10 مــاه اخیــر 
هفــت رئیــس دادگســتری، ۶ دادســتان و چهــار نفــر 
ــدان  ــتان هم ــش در اس ــای بخ ــای دادگاه ه از رؤس

تغییــر یافتنــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان نیــز 
همــدان  شــهرداری  گســترده  خدمــات  گفــت: 

ملمــوس و شایســته تقدیــر اســت.
عدالتخــواه افــزود: اگــر روزی یــک بخــش از 
خدمــات شــهرداری بــه موقــع انجــام نشــود شــاهد 
ــم  ــهر خواهی ــل در ش ــل تحم ــر قاب ــی غی ــی نظم ب
ــهرداری در  ــات ش ــی از خدم ــن بخش ــود، بنابرای ب
ســاعاتی از شــبانه روز انجــام می شــود کــه بــه چشــم 
ــوع خــود اگــر انجــام نشــود  ــا در ن ــد ام هــم نمی آی
ــد. ــول می کن ــهری اف ــاع ش ــی در اجتم ــت زندگ کیفی

ــت  ــرورت حمای ــه ض ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــامی  ــورای اس ــرد: ش ــان ک ــهرداری خاطرنش از ش
شــهر همــدان بایــد حمایــت حداکثــری از شــهرداری 
داشــته باشــد چــرا کــه فرصت هــای خدمــت گــزاری 
بــه شــهروندان بــرای دولــت و شــوراها کوتــاه اســت 
بنابرایــن در فرصــت باقــی مانــده بایــد تمرکــز مــا بــر 
ارائــه خدمــات بــه شــهروندان باشــد تــا رضایتمنــدی 

حداکثــری اتفــاق بیفتــد.
ــه در اســتان همــدان  ــوه قضائی ــی ق ــده عال نماین
ــون،  ــوب قان ــت در چارچ ــا حرک ــم ب ــا ه ــت: م گف
و  هســتیم  همــدان  شــهری  مدیریــت  حامــی 
بســترهای الزم بــرای تــداوم خدمت گــزاری را فراهــم 

ــرد. ــم ک خواهی
 رئیس کل دادگســتری اســتان همــدان از افزایش 

شــعب دادگاه هــا از 
بــه  ۲0۳ شــعبه 
ــر  ۲15 شــعبه خب
ــن  ــت: ای داد و گف
اقــدام ســبب شــد 

رســیدگی  تــا 
ــه پرونده هــای  ب

قضائــی ســریع تر و کیفی تــر انجــام شــود.
عدالتخــواه از افزایــش شــعب دادگاه هــا از 
ــوان  ــر داد و عن ــعبه خب ــه ۲15 ش ــعبه ب ۲0۳ ش
ــه  ــا رســیدگی ب ــدام ســبب شــد ت ــن اق ــرد: ای ک
و  کیفی تــر  و  ســریع تر  قضائــی  پرونده هــای 
ــر  ــتان بهت ــتگاه قضــا در ســطح اس ــرد دس عملک

ــود. ــام ش انج
ــداد  ــاس تع ــن اس ــر همی ــرد: ب ــوان ک وی عن
ــمگیری  ــش چش ــا افزای ــه ب ــای مختوم پرونده ه
روبــرو شــده و در نتیجــه پرونده هــای کمتــری بــه 

ــوند. ــاع می ش ــر ارج ــای تجدیدنظ دادگاه ه
ــتان  ــاری اس ــال ج ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــور در  ــر کش ــتان برت ــج اس ــن پن ــدان در بی هم
ــن  ــت: ای ــده ، گف ــی ش ــه معرف ــاخصه مصالح ش
بــدان معناســت کــه بــا تــاش همــکاران قضائــی 
ــن  ــاح ذات البی ــل اص ــرار دادن اص ــت ق و اولوی
ــح و  ــمت صل ــه س ــی ب ــل توجه ــای قاب پرونده ه
ســازش هدایــت شــده و همــدان در ایــن شــاخصه 

ــت. ــیده اس ــوش درخش ــور خ ــطح کش در س
ــن  ــرار دادن و تعیی ــتور کار ق ــزود: در دس وی اف
تکلیــف پرونده هــای معوقــه در اســرع وقــت و جــوان 

گرایــی اولویت هــای دســتگاه قضائــی محســوب 
می شــود کــه در ســند تحــول ایــن دســتگاه از ســوی 

رئیــس قــوه قضائیــه ابــاغ شــده اســت.
 تسلط خوب شورای همدان 

بر رویدادهای شهری و حقوق 
شهروندی

رئیس کل دادگســتری اســتان همــدان همچنین 
بــا بیــان اینکــه در شــورای شــهر همــدان خمودگــی 
و بــی انگیزگــی نیســت، گفــت: ایــن نهــاد، تســلط 
خوبــی بــر رویدادهــای شــهری و حقــوق شــهروندی 
ــل  ــر ح ــزه پیگی ــور و انگی ــا ش ــای آن ب دارد و اعض

مشــکات هســتند.
عدالتخــواه اظهــار کــرد: ســامت محــور بــودن در 
شــوراهای اســامی یــک شــرط مهــم بــوده کــه در 
همــدان ایــن امــر بــه دلیــل وجــود نیروهای ارزشــی 

و اصیــل حفــظ شــده اســت.
ــی در  ــتگاه قضای ــر دس ــات اخی ــزود: اقدام وی اف
10 مــاه گذشــته در ایــن اســتان بــه طــور عمــده بــا 
ــی  ــا جای ــوده اســت، ت ــه رو ب پیوســت فرهنگــی روب
ــه ســردار  ــام ســاختمان قبلــی دادگســتری ب کــه ن
شــهید همدانــی، ســاختمان جدیــد بــه نــام شــهید 
ــه  ــاب ب ــای انق ســلیمانی، ســاختمان های دادگاه ه
نــام شــهید میرزامحمدســلگی و ســاختمان دادســرا 
بــه شــهید محمــد بروجــردی تغییــر یافتــه اســت.

عدالتخــواه بــا اشــاره بــه عفــو 5۴1 زندانــی 
در همــدان بــا پیگیری هــای شــبانه روزی چنــد 
مــاه اخیــر مجموعــه دســتگاه قضایــی اســتان، 
ــا  ــز ب ــان نی ــن زندانی ــوه آزادی ای ــرد: نح ــوان ک عن
پیوســت فرهنگــی همــراه بــود تــا جایــی کــه ایــن 
ــا  ــده ب ــگ ش ــه ای هماهن ــا برنام ــوردگان ب عفوخ
ــهدا  ــزار ش ــی« در گل ــه زندگ ــت ب ــوان »بازگش عن
ــاق نامــه ای، ورود  ــت میث ــا قرائ ــد و ب حضــور یافتن
مجــدد بــه زندگــی خــود را بــا نــام و یــاد شــهدا آغاز 

ــد. کردن
ــوب و ۴50 هــزار  وی؛ تشــکیل ســتاد تألیــف قل
ــرد  ــا رویک ــس ب ــن حب ــازات جایگزی ــاعت مج س
حبــس زدایــی را زمینه ســاز کســب عنــوان نخســت 
ــازش در  ــح و س ــوص صل ــدان درخص ــتان هم اس

ــمرد. کشــور برش
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان در ادامــه 
ــر از  ــای تجدیدنظ ــداد دادگاه ه ــش تع ــت: افزای گف
ــی  ــای حقوق ــعبه و دادگاه ه ــه 1۷ ش ــعبه ب 11 ش
ــا  ــه 1۴ شــعبه، هــم ســبب شــده ت از 10 شــعبه ب
ــا  ــریعتر و ب ــف س ــای مختل ــه پرونده ه ــیدگی ب رس

ــود. ــام ش ــر انج کیفیت ت
بــه گفتــه عدالتخــواه؛ بــرای رفــع اختــاف 
مرتبــط بــا مســائل اقتصــادی، مجتمــع ویــژه 
رســیدگی بــه دعــاوی فعــاالن اقتصــادی در همــدان 

در دســت اجراســت.
وی همچنیــن بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد از حقوق 
کــودکان و نوجوانــان حمایــت کــرد، گفــت: بــا توجه 
بــه اینکــه شــعبه ویــژه اطفــال و نوجوانان در اســتان 
ــام  ــای انج ــا پیگیری ه ــت، ب ــود نداش ــدان وج هم
ــال  ــاه س ــن م ــی ام فروردی ــبختانه س ــده خوش ش

جــاری بــا تشــکیل ایــن شــعبه موافقــت شــده اســت 
و بــه دنبــال آن هســتیم تــا مجتمعــی هــم بــا همین 
عنــوان بــا حضــور چنــد روانشــناس، مشــاور و قاضــی 
ــودکان ایجــاد  ــت شــده درخصــوص مســائل ک تربی

شــود.

ــت:  ــدان گف ــتان هم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــان  ــال و نوجوان ــت از اطف ــون حمای خوشــبختانه قان

شــده  تصویــب  هــم 
و یــک نمونــه از ایــن 
ــه  ــت ک ــن آن اس قوانی
بــه  ســیگار  فــروش 
افــراد زیــر 18 ســال 

جــرم اســت.
شــورای  رئیــس 

ــر شــرح  ــد ب ــا تأکی ــز ب اســامی شــهر همــدان  نی
اقدامــات شــورای شــهر بــرای یاری رســانی بــه 
قــوه قضاییــه در حــوزه تحقــق حقــوق شــهروندی، 
گفــت: ایــن مجموعــه مردمــی ضمــن تــاش بــرای 
کســب رضایتمنــدی مــردم و زمینه ســازی مناســب 
ــه  ــهر، نســبت ب ــرمایه گذاری در ش ــوزه س ــرای ح ب
ــی  ــائل اجتماع ــدن مس ــی ش ــری از امنیت جلوگی
و مســائل تنــش زا در جامعــه به ویــژه در حــوزه 
مدیریت شــهری، تصمیم گیری هــای منطقــی بــا 
ــت  ــواره هم ــی و... هم ــات مردم ــت مطالب محوری

می گمــارد.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــورای اســامی 
شــهر همــدان؛ کامــران گــردان نیــزدر دیــدار اعضای 
ــه  ــتان ب ــتری اس ــس دادگس ــا رئی ــهر ب ــورای ش ش
مناســبت هفتــه قــوه قضائیــه ضمــن تبریــک هفتــه 
ــوه  ــرد: ق ــار ک ــت، اظه ــه کرام ــه و ده ــوه قضایی ق
قضاییــه بــه عنــوان رکــن اساســی نظــام، مســئولیت 
خطیــر و حساســی را در راســتای پشــتیبانی از 
ــر  ــت ب ــق عدال ــی و تحق ــردی و اجتماع ــوق ف حق

ــده دارد. عه
وی افــزود: بخــش اعظمــی از امنیــت پایــدار 

تاش هــای  مرهــون  کشــورمان  همه جانبــه  و 
بی شــائبه و مســتمر مســئوالن قضایــی اســت.

رئیــس شــورای شــهر همــدان بــا اشــاره بــه اینکه 
ــت  ــه ریاس ــت 10 ماه ــور پربرک ــبختانه حض خوش
ــی  ــوالت اساس ــش تح ــتری، نویدبخ ــد دادگس جدی
همــراه بــا افزایــش اعتمــاد بیشــتر بــه قــوه قضاییــه 
بــوده اســت کــه اجابــت درخواســت عفــو بــرای 5۴0 
زندانــی در همــدان؛ اجــرای طــرح ابتــکاری تشــکیل 
ســتاد تألیــف قلــوب در راســتای کاهــش زندانیــان و 
ترویــج فرهنــگ اســامی صلــح و ســازش و همچنین 
طــرح مجــازات جایگزیــن؛ تشــکیل مجتمــع قضایــی 
ــی  ــای بازرس ــن گروه ه ــادی و همچنی ــاالن اقتص فع
ویــژه ارزشــیابی قضایــی از نمونــه اقدامــات 
محســوب  قضایــی  حــوزه  ایــن  بــارز 

می شــود.
گــردان بــا اشــاره بــه کســب رتبــه برتــر 
ــازش  ــح و س ــه صل ــدان در زمین ــی هم مل
در  کــرد:  بیــان  قضایــی،  پرونده هــای 
مجمــوع حــوزه قضایــی اســتان همــدان در 
حــوزه تکریــم ارباب رجــوع و اعتمادســازی 
بیشــتر مــردم، موفــق عمــل کــرده  اســت.

وی همچنیــن گفــت: شــورای شــهر 
همــدان ضمــن تــاش بــرای کســب 
زمینه ســازی  و  مــردم  رضایتمنــدی 
ــرمایه گذاری در  ــوزه س ــرای ح ــب ب مناس
ــری از  ــه جلوگی ــبت ب ــواره نس ــهر، هم ش
امنیتــی شــدن مســائل اجتماعی و مســائل 
حــوزه  در  به ویــژه  جامعــه  در  تنــش زا 
تصمیم گیری هــای  مدیریت شــهری، 
ــا محوریــت مطالبــات مردمــی و... همــت  منطقــی ب

می گمــارد.

گزارش: سمانه موسوی

دادگاه های 
استان همدان 
به 215 شعبه 
افزایش یافت

 همدانی ها شایسته 
بهترین ها هستند با 

تالش بی وقفه خدمات 
مطلوب را برای ارتقا 

کیفیت زندگی در 
همدان ایجادکنیم.

رئیس شورای شهر همدان:
شورای شهر برای تحقق حقوق 

شهروندی می کوشد
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان 
بخش توليد تقويت می شود

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اســتانداری همدان گفت: ضرورت 
دارد تعامل بیشــتری بین فعاالن 
اقتصادی و سیســتم بانکی انجام 

گیرد.
ظاهــر پورمجاهــد بیــان کرد: 
بسیاری از طرح های تولیدی برای 
تامین سرمایه مورد نیاز به سیستم 
بانکی متکی هســتند و از ســوی 
دیگر بدهی های معوق این واحدها 

موجب رکود بانک ها شده است.
وی بــا تاکید بــر اینکه ضرورت 
دارد تعامل بیشــتری بین فعاالن 
اقتصادی و سیســتم بانکی انجام 
گیرد، افزود: مهمترین راه خروج از 
رکود بانک ها، گردش منابع بانکی 
و متعهد بــودن وام گیرندگان به 

تعهداتشان است.
پورمجاهــد عنوان کــرد: طبق 
برآوردی که از ســتاد تســهیل در 
ســال جــاری داریم بایــد گفت، 

رضایت  خروجی 
بخــش و موثری 
کنون  تا  و  داشته 
توانســته ایم  نیز 
را  تولیــد  بخش 

تقویت کنیم.
ن  و معــا
هنگــی  هما
امــور اقتصــادی 
استانداری همدان  
با اشــاره به اینکه 
صنفی  رسته   1۴
و صنعتــی بر اثر 
شیوع کرونا دچار 
یی  ت ها ر خســا

شده اند و به تشخیص دولت مورد 
حمایت قرار گرفتند، ادامه داد: این 
در حالی است که اصناف و صنایع 
دیگر از پرداخت به موقع اقســاط 
بانکی و بهای حامل هــای انرژی، 

خودداری می کنند . 

بخــش اعظمی از مشــکات و 
گرفتاری هــای صنایع و واحدهای 
تولیدی در کارگروه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید به طور مســتمر 

بررسی شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد
 ثبت نام تسهيالت 6 ميليونی برای مشاغل آسيب ديده حمل و نقل

 مدیر کل راه و شهرســازی 
اســتان همــدان از ثبــت نام 
تومانی  میلیون   ۶ تســهیات 
برا ی مشــاغل آسیب دیده در 
حوزه حمل و نقل برون شهری 

در اثر بیماری کرونا خبر داد.
در  حســینی  داریــوش 
گفتگویــی بیان کرد: شــیوع 
بیماری کرونا از ابتدای اسفند 
ماه سال گذشــته، تعطیلی ۲ 
ماهه تعداد زیادی از مشــاغل 
بخصوص در حوزه حمل و نقل 
برون شــهری را در پی داشته 
که سبب متضرر شدن بسیاری 
از رانندگان عزیر شاغل در این 

حوزه شده است.
مدیــرکل راه و شهرســازی 
ادامــه داد: از این رو و با هدف 
جبران بخشی از خسارات وارده 

به این مشاغل 
در اثر شــیوع 
کرونا  بیماری 
تفاهم نامه ای 
بین وزارت راه 
و شهرسازی و 
تعــاون، کار و 
اجتماعی  رفاه 
شــده  امضاء 
که بر اســاس 
تسهیات  آن 
میلیون  شش 
بــه  تومانــی 
ن  گا ننــد ا ر

مســافری بین شــهری با نرخ 
سود 1۲درصد و با بازپرداخت 
۲۴ ماهــه و تنفس چهار ماهه 

درن ظر گرفته شده است.
حسینی اعام کرد: رانندگان 

پیامــک  دریافــت  از  پــس 
می توانند نســبت بــه تکمیل 
ثبت نام خود در سامانه کارا به 
https://kara.mcls.آدرس

gov.ir اقدام نمایند.

فرمانده انتظامی استان همدان:

 فروشنده 
کالهبردار 
ميلياردی 
آپارتمان 
درهمدان 

دستگير شد
 

فرمانده انتظامی استان،همدان از شناسایی و دستگیری 
کاهبردار حرفه ای و کشف 8 فقره کاهبرداری به ارزش 

۷0 میلیارد ریال در این استان خبر داد.
سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در پی ارجاع پرونده 
ای تحت عنوان فروش مال غیر به پیوست قرارداد پیش 
فروش آپارتمان در پلیس آگاهی همدان، شاکیان اعام 
کردند، فردی که در امر ساخت و ساز آپارتمان فعالیت دارد 
با احداث یک باب آپارتمان )فقط اسکلت بندی( در یکی از 
مناطق شهر اقدام به پیش فروش هر واحد به چند نفر می 
کند و مبلغ هنگفتی حین تنظیم قرار داد از مالباختگان 
دریافت و با وعده و وعید های دروغین آن ها را فریب داده 

و از همدان متواری شده است.
وی افزود: به دلیل تعداد زیاد شاکیان، رسیدگی به پرونده 
در دستور کار قرار گرفت و خانواده و افرادی که با متهم در 
ارتباط بودند شناسایی و با بکارگیری شگردهای پلیسی، 
محل اختفاء نامبرده در یکی از استان های همجوار به 

دست آمد.
سردار کامرانی صالح ادامه داد: ماموران با اخذ نیابت قضایی 
به این استان عزیمت و با تحقیقات میدانی در یک عملیات 
غافلگیرانه متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی همدان 

منتقل کردند.
این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: متهم در مواجهه با 
دالیل، مدارک و مستندات، به 8 فقره کاهبرداری به مبلغ 
۷0 میلیارد ریال در سطح شهر همدان اعتراف کرد و با قرار 

قانونی روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی استان همدان در پایان گفت: همشهریان 
عزیر در هنگام خرید آپارتمان های در حال ساخت )پیش 
فروش( می بایست قولنامه را در بنگاه های معتبر و فقط 
با کد رهگیری تنظیم کرده و در دفاتر ثبت اسناد نیز ثبت 

کنند تا در معامات خود متضرر نشوند.

آیا میدانید پالنتین 
چیست و چه تفاوتی 

با موز دارد؟! 
موز نام میوه و گیاه با همین نام است که بومی 
مناطق گرمسیری جنوب شرق آسیا، شبه جزیره 

مالزی، و استرالیا است.
امروزه این گیاه در همه مناطق گرمسیری با 

رطوبت مناسب کاشت می شود. 
اماگاهی شاید بعد از خوردن موز حس کنید 
که گوارش شــما با مشــکل مواجه شده است و 
تجربه مصرف آن مثل همیشه نباشد و آنجاست 

که متوجه می شــود به جای موز از میوه فروشی 
پانتین خریده اید!

 پانتین همان موز است، اما با کمی تفاوت های 
درونی که بیشتر در زمان پخت و پز از آن استفاده 
می شود و افراد بسیاری کمی هستند که اطاعاتی 
پیرامون پانتین و تفاوت آن با موز داشته باشند و 

آن را بکار ببرند. 

پالنتین چیست؟
پانتین منبع غنی از کربوهیدرات های پیچیده 

است و دارای انواع ویتامین و مواد معدنی است.
این میــوه به عنوان یک مــاده غذای مقوی، 
قرن ها است که در سراسر جهان مصرف می شود.

پانتین یا همان موز مخصوص پخت و پز کمتر 
شیرین است، ولی از موز نشاسته ای تر است.

موز شیرین که به آن موز دسری هم می گویند، 
با پانتین که در رژیم غذایی مردم کشــور های 

گرمسیری است متفاوت است.
بر خاف موز دسری، پانتین پیش از مصرف 

پخته می شود.
در حقیقت مزه ایــن میوه در حالت خام زیاد 
خوشایند نیســت، از این رو نباید گول ظاهر موز 

مانند پانتین را بخورید.
پانتین از نظر مواد مغذی سرشار از ویامین های 

A، C، و B۶، مواد معدنی، پتاسیم و فیبر است.
 افراد زیادی در سراســر جهان از پانتین به 

عنوان یک ماده غذایی استفاده می کنند.
به گفته وزارت کشاورزی آمریکا، یک فنجان 
پانتین برش خورده )1۴5 گرم( از ارزش غذایی 

زیر برخوردار است:
پانتین پروتئین و چربی ندارد و به همین دلیل 
تنها یک بخش از رژیم غذایی سالم و متعادل است.
موز خام )بدون پوست( حاوی ۷5٪ آب، ٪۲۳ 
کربوهیــدرات، 1٪ پروتئین، مقادیر متوســطی 
ویتامین ث، منگنز و فیبر غذایی و مقداری ناچیزی 
چربی است. 100 گرم، موز 8۹ کالری انرژی دارد 
و منبع ویتامین ب۶ اســت که ۳1 درصد از نیاز 

روزانه بدن را تأمین می کند.
گرچه براســاس باور عمومی رایج، موز مقدار 
زیادی پتاسیم دارد. اما مقدار پتاسیم واقعی آن ها 
نســبتاً کم و هر 100 گرم موز تنها ٪8 پتاسیم 
مورد نیاز روزانه است. سبزی ها از موز خام پتاسیم 
بیشــتری دارند )۳58 میلی گرم در 100 گرم(.

مانند اسفناج خام )558 میلی گرم در 100 گرم(، 
سیب زمینی پخته )۳۹1 میلی گرم در 100 گرم(، 
سویای پخته )5۳۹ میلی گرم در 100 گرم(، قارچ 
کبابــی )۴۳۷ میلی گرم در 100 گرم( و ســس 
گوجه فرنگی فرآوری شده )۴1۳ تا ۴۳۹ میلی گرم 
در 100 گرم(.موز سبز خام دارای ۴۹۹ میلی گرم 

پتاسیم در 100 گرم است.
پانتین را باید به عنوان یک سبزی نشاسته ای 
یا جایگزینی برای سیب زمینی مد نظر قرار دهید. 

بافت و عطر و طعم مایم پانتین در حالت پخته و 
یا گریل شده بیشتر خودش را نشان می دهد. شما 
می توانید پانتین را به یک خورش حاوی گوشت 
و یا سبزیجات اضافه کنید یا آن را به همراه ماهی 

گریل کنید.
پانتین گزینه های عالی برای دســتورالعمل 
بدون گلوتن یا دوستدار رژیم غذایی پالئو، مانند 
پن کیک های پالئو، اســت. اما نمی توانید آن را 

جایگزین موز کنید.
پانتین هرگز نباید بصورت خام مصرف شود و 

از موز دسری یا میوه ای بزرگتر است.
اما میزان باالی پتاسیم موجود در پانتین برای 
حفظ مایعات سلولی و بدن که ضربان قلب و فشار 

خون را کنترل می کنند، ضروری است.
همچنین، پانتین منبع خوبی برای ویتامین 
B۶ )پیریدوکســین( است. یک فنجان پانتین 
برش خورده تقریبا ۳۴ درصــد از مقدار مصرف 
توصیه شــده روزانه بــرای این مــاده مغذی را 
تامین می کند. ویتامین B۶ به کاهش ســطوح 
هموسیستئین که اغلب با بیماری عروق کرونر و 

سکته مغزی مرتبط است، کمک می کند.
فیبر موجود در پانتین نیز به کاهش کلسترول 
کمک می کند که به حفظ عملکرد قلب در بهترین 

حالت ممکن کمک می کند.

خبرنوشتارنهمنوشتارهشتم

سندرم روده ی تحريک پذير چيست؟

ســندرم روده ی تحریک پذیریا IBS وضعیتی 
اســت که در آن درد شــکمی همراه تغییرات در 

اجابت مزاج وجود دارد.
بعضی افراد مبتا همراه درد شکم، مدفوع آبکی 

و متعدد )اســهال( دارند. تعدادی همراه درد شکم 
کاهش دفع ) یبوست ( دارند. بعضی مبتایان هم 

بصورت متناوب اسهال یا یبوست دارند.
عالئم روده ی تحریك پذیر چیست؟

این عائم شامل:
- درد معده یا شــکم که با حرکات روده ها در 

ارتباط است.
-اسهال یا یبوست )گاهی بصورت متناوب دیده 

میشود(
- نفخ - دفع بیش از حد گاز شکمی

خاصی  تست   IBS تشــخیص  جهت  آیا 
وجود دارد؟

خیر برای تشــخیص این بیماری تست خاصی 
وجود ندارد . پزشک از شما سواالتی می پرسد و در 
صورت نیاز و نیز برای رد سایر علل احتمالی ممکن 

است  آزمایشــات یا بررسی های بیشتر برای شما 
درخواست نماید.

بنابر این بسیار مهم است که پزشک احتماالت 
دیگر را هم برای شما در نظر بگیرد.

شــما جهت بهبود عالئم چــه کارهایی 
میتوانید انجام دهید؟

- شــما می توانید لیستی از کارهای که در یک 
روز انجــام می دهید و یا غذاهایی را که می خورید 
و نقش آنها در بهتر یا بدتر شــدن عائم خودتان را 

تهیه نمایید.
- خوردن غذاهایی که عائم IBS شما را بدتر 
می کند قطع کنید.اینکار را در ابتدا با قطع غذاهایی 
که تولید گاز شکم را بدتر می کنند شروع کنید و 
در مرحله ی بعد خوردن شیر و بعد از آن بستنی را 
قطع کنید ودر نهایت تمام مشتقات غذایی لبنی را 

برای دو هفته قطع کنید.
- اگر یبوست دارید فیبر بیشتری مصرف کنید 
کــه برای این منظور مصرف میوه و ســبزیجات را 
بیشتر کنید. شما می توانید از قرص یا پودر حاوی 
فیبر استفاده نمایید البته در صورت تشدید عائم 

بهتر است این داروها را قطع نمایید.
- ورزش ۲0 تــا ۶0 دقیقه در روز برای ۳-5 روز 

در هفته برای بهبود عائم IBS موثر خواهد بود.
زندگی شــما  تاثیری در  بیماری چه  این 

خواهد داشت؟
در اغلــب بیمــاران این بیماری تــا پایان عمر 
همراهشان خواهد بود. علی رغم آن اکثر آنها راهی 
را برای بهتر کــردن عائم پیدا می کنند. نکته ی 
کلیدی همکاری متقابل پزشک و بیمار است تا راه 

حل مناسب برای بهتر شدن عائم بدست آید. 

 به قلم: دکتربهرام سیفی زارع - فوق 
تخصص بیماری های گوارشی و کبد

استاندار کرمانشاه:

استفاده از 
ماسک در کلیه اماکن عمومي 

الزامي است

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه به لحاظ شیوع 
داریم؛  قرار  سختي  روزهاي  در  کرونا  بیماري 
کاهش  براي  داریم  انتظار  مردم  همه  از  گفت: 
با  را  بهداشتي  توصیه هاي  انتقال کرونا  زنجیره 

زدن ماسک رعایت کنند.
 هوشــنگ بازوند در جلســه ســتاد استاني 
مدیریت و مهار کرونا کرمانشــاه اظهار داشــت: 
براي حفظ ســامت مــردم همه بــه وظیفه و 
مســوولیت اجتماعــي خود عمــل نمایند و  در 
برخورد با افرادي که سامت مردم را به خطر مي 
اندازند، هدایتگر، مشاور و سفیر سامت باشند. 

نماینده عالي دولت در استان کرمانشاه ضمن 
اشاره به مصوبه هاي ســتاد ملي کرونا که امروز 
به ریاســت دکتر روحاني برگزارشد، بیان داشت: 
با توجه به وجود خطر شــیوع و انتقال کرونا در 
تجمع ها و امکان عمومي از 15 تیرماه اســتفاده 
از ماسک الزامي است و اجراي این دستورالعمل 

با جدیت کامل پیگیري مي شود.
 وي افزود: با توجه به اینکه در استان کرمانشاه 
در وضعیت قرمــز قرار دارد، امکان بازگشــایي 
تاالرهاي عروسي در این هفته ممکن نیست و در 
صورت مشــارکت مردم و بهبود شرایط احتمال 
دارد از هفته آینده تاالرهاي عروسي با 50 درصد 

ظرفیت فعالیت نمایند.
استاندار کرمانشاه از ارائه پیشنهادات به ستاد 
ملي کرونا براي اعمال محدودیت هاي جدید در 
برخي شهرستانهاي داراي وضعیت قرمز خبر داد 
و گفت: بر این اســاس محدودیــت هاي تردد و 
تعطیلي هاي احتمالي به وزارت کشور و بهداشت 
ارسال شده و امیدواریم با کمک و مشارکت مردم 
به سمت شــرایط بهتري پیش رویم و نیازي به 

اعمال محدودیت نباشد. 
بازوند به آمادگي دانشــگاه علوم پزشکي براي 
انجــام روزانه بیش از هزار تســت اشــاره کرد و 
تصریح کرد: انجام تســت هاي تشخیصي کرونا 
از فردا بر اســاس ضوابط جدید انجام مي شــود 
و دانشگاه علوم پزشــکي موظف است نسبت به 
اطاع رســاني ایــن موضوع اقدام و مــردم را از 

فرآیندهاي جدید آگاه نماید.
وي در ادامه تأکید کرد: برگزاري مراسم هاي 
عزاداري یکي از عوامل اصلي انتقال کرونا اســت 
که از همه بزرگان انتظار داریم در شهرســتانها 
نســبت به اقناع ســازي مردم براي خودداري از 

این امر اقــدام نمایند و فرمانداران نیز به صورت 
مستقیم ناظر اصلي این موضوع هستند.

***********************

نماینده مردم شهرســتان هــای کنگاور، 
صحنه و هرسین در مجلس شورای اسالمی :

اختالفات  بین دستگاهای 
اجرایی نباید مانع از خدمت 

رسانی به مردم باشد

اولین جلسه شــورای اداری شهرستان صحنه  
در ســال ۹۹ با حضور علیرضا حیدری فرماندار 
شهرســتان صحنه  ، دکتر  علی رضایی نماینده 
مردم شــریف شهرســتان های کنگاور ، صحنه 
و هرســین در مجلس شــورای اسامی، اعضای 
شورای تامین و شورای اداری در سالن اجتماعات 

مجتمع امام حسن مجتبی) ع (برگزار شد .
در این جلسه فرماندار شهرستان صحنه ضمن 
عــرض تبریک و خیر مقدم بــه نماینده مجلس 
شــورای اســامی و اعضای حاضر در جلسه  با 
اشــاره به مشکل آب شرب روســتایی بویژه در 
فصل تابســتان اظهار داشــت: فرسودگی شبکه 
انتقال و فرونشســتن سطح آب چاههای موجود  

بیشترین عامل این کم آبی است
وی ، سد قشاق را عامل مهم در بحث عمران 
و آبادانی شهرستان  معرفی کرد و افزود :این سد 
در آســتانه آبگیری قرار گرفته ولی هنوزمشکل 
تملک اراضی و باغات دو روســتای اسام آباد و 
قشــاق که در کاسه ســد قرار دارند حل نشده 

است.
فرمانــدار صحنه گفت:در بخش کشــاورزی 
و بمنظــور جلوگیــری از هدر رفتــن زحمات و 
محصوالت کشــاورزان منطقــه ، احداث صنایع 
تبدیلی و سردخانه ای میتواند جایگاه کشاورزی 

شهرستان را در کشور استحکام ببخشد.
حیدری خواســتار تســریع در رونــد اجرای 
پروژه  تصفیه خانه ،شــبکه جمع آوری فاضاب 
شهرســتان، تعیین و تکلیف کانال آبیاری دشت 
چمچمال ، احداث پل روستای گروس ، آسفالت 
بیــش از صدکیلومتر راه خاکی شهرســتان،  و 

اتخاذ تدبیر برای توسعه شهرستان شد
در ادامه علی رضایــی نماینده منتخب مردم 
شهرستان های کنگاور، صحنه و هرسین  در این  
جلســه خطاب به مدیران این شهرســتان اظهار 
کرد: بنا داریم با همکاری و همراهی شما جایگاه 

شهرستان را در تمامی بخش ها ارتقاء دهیم .
وی اضافــه کرد : مدیران در حوزه کاری خود 

آســتین همت را باال زده و هر کدام که به سهم 
خــود تاش کنیم و ســرمایه گذارانی را در این 
خصوص وارد حوزه اقتصادی شهرســتان نماییم 
و اگر این اقدام از طریق مجموعه نخبگان و تیم 
مشاوره ای هم هدایت شود قطعا شاهد درخشش 
هر چه بیش تر شهرستان های خود خواهیم بود.

رضایــی افــزود: اختافات بین دســتگاهای 
اجرایی نباید مانع از خدمت رسانی به مردم باشد 
و بنده نیز به عنوان خادم این مردم  از کم کاری 
هیچ مدیری چشــم پوشی نخواهم کردو با تمام 
توان  پــای کار بوده و خود را موظف به پاســخ 
دادن به مطالبات مردمی مــی دانیم و تا زمانی 
که فرصت خدمت در اختیار ما اســت کار خود 
را با جدیت و بــا همراهی و همدلی برای مردم، 

انجام دهیم.
 نماینــده مردم کنگاور صحنه و هرســین در 
مجلس شــورای اســامی در پایــان از مردم و 
مســئولین جهت حمایت و همراهی تشــکر به 
عمل آورد و خاطر نشــان کرد: با همراهی همه 
شــما حرکتمان را شــروع می کنیم و دست در 
دســت هم گام های خود را در جهت خدمت به 

مردم بر می داریم.

***********************
معاون استاندار کرمانشاه: 

احيای ۹۵ بنگاه اقتصادی در 
سال جاری در دستور کار قرار 

دارد

معــاون اقتصادی اســتانداری کرمانشــاه در 
جلسه ای شورای اداری این استان اظهار داشت: 
در ســال جهش تولید با تدوین اســناد توسعه 
دوســاله، ســند ســرمایه گذاری و جذب 150 
میلیون دالر ســرمایه گذار خارجی مسیر توسعه 

را ادامه خواهیم داد.
وی افــزود :احیای ۹5 بنــگاه اقتصادی را در 
دســتور کار داریم و در سال گذشته 1۹۳ بنگاه 
احیاء شد و 100 کسب و کار نیز توسعه خواهند 

یافت.
حاتمی اضافه کــرد:۲۳ بنــگاه اقتصادی در 
ســال ۹8 که در تملــک بانکها بــود به چرخه 
تولید برگشت و همچنین جذب سرمایه گذاری 
اســتراتژی اصلی برای کاهش سه درصدی نرخ 

بیکاری در سال جاری است.
معاون استاندار کرمانشاه تصریح کرد:۲۳ هزار 
هکتار از اراضی اســتان به صورت مدرن در قالب 
طرح گرمسیری تحت پوشش شبکه آبیاری قرار 

می گیرد.   
وی با اشاره به اینکه توسعه و  تکمیل زیرساخت 

ها در مرزهای اســتان بــرای افزایش مبادالت 
تجاری را در ســال جاری برنامه ریزی کرده ایم 
گفت : از مجمع نمایندگان اســتان انتظار داریم 
در بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه 
گذاری ما را یاری نمایند و اختصاص اعتبارات از 
منابع ملی برای تقویت زیرساخت های ترانزیتی 

استان را مدنظر داشته باشند .
***********************

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه:
 پرونده گليم و گبه خاتمه یافته 
وشایعات مطرح شده در فضای 

مجازی بی اساس است 

دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان 
با اصحاب رسانه  کرمانشــاه درنشســت خبری 
که به مناســبت آغاز هفته قوه قضائیه در محل 
سالن شــهید قدوسی دادگســتری برگزار شد، 
اظهار داشــت: معتقدیم که باید با برنامه حرکت 
کنیــم به همین منظور از ابتدای مهرماه تا پایان 
دراسفندماه سال گذشته یک برنامه ۶ ماهه برای 
مجموعه دادگســتری طراحی کردیم همچنین 
از ابتدای امســال تا پایان شهریورماه یک برنامه 
و چشــم انداز ۶ ماهــه برای خودمان مشــخص 

کرده ایم.
وی بــا بیــان اینکه اکنون بیــش از ۲۳ هزار 
پرونده در شعبه دادگستری استان موجود است، 
کاهش پرونده های موجود در دادگســتری را به 
عنوان یکــی از مهمترین شــاخصه های مدنظر 
ایــن مجموعه عنوان کــرد و افزود: مــا باید به 
جایی برســیم که دیگر پرونده ای تشکیل نشود 
و دادگســتری کمترین نقش را در زندگی مردم 

داشته باشد.
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمانشاه با 
تاکید بر اینکه مردم در حوزه مسائل حقوقی باید 
به روابط حقوقی پایبند باشند، از مردم خواست  
قراردادهای خود را شفاف ببندند تا منشأ اختاف 

نشود
وی با بیان اینکه در ســطح استان بیش از 5 
هزار مشــاور اماک وجــود دارد، اضافه کرد: در 
حوزه مشــاورین اماک یک کار استثنایی انجام 
شد و آن این اســت که در ذیل هر قرارداد، باید 
امضای یک مشــاور حقوقی باشــد  و همچنین 

تمامی قراردادها باید دارای هلوگرام باشند.
او با اشاره به اختافات و هزینه هایی که روابط 
حقوقی غیرشــفاف به جامعــه تحمیل می کند، 
گفت: دعــاوی حقوقی بعضا زمان بر هســتند و 
آسیب هایی را به مردم و جامعه تحمیل می کنند 
و  اگر مردم از مشــاورین حقوقی بهره ببرند این 

مشکات ایجاد نمی شود.

رئیس کل دادگســتری اســتان کرمانشاه با 
اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر 
لزوم کاهش جمعیت کیفــری )تعداد زندانیان(، 
اظهار داشت: ما به شدت به دنبال این هستیم که 
قضات اعتقاد به مجــازات کردن را کنار بگذارند 
ذهن شان به سمت بازداشت کردن افراد نرود و تا 
حد ممکن از صدور حکم زندان جلوگیری کنند 
و از مجازات های جایگزین حبس استفاده نمایند 
که این امر باعث کاهش زیاد آمار زندانیان شــده 

است.
وی با بیان اینکه سیاســت ما این اســت که 
تا می توانیــم نگذاریم مردم برچســب بخورند، 
به آســیب های عاطفی، مالی و اجتماعی زندانی 
شدن افراد پرداخت و افزود: قضات باید زندانیان 
را ببیننــد و از زندان ها بازدیــد کنند و هر ماه 

گزارشی در این خصوص به ما بدهند.
دکتر توسلی زاده اعام کرد: 10 الی ۲0 درصد 
جرائم که اتفاق می افتند جزء جرائم مهم هستند 
کــه اعتقاد داریم به شــدت باید با آن ها برخورد 

شود چون این نیاز جامعه است.
وی جلــب اعتماد عمومی و افزایش ســرمایه 
اجتماعی قوه قضاییــه را یکی از موضوعات مهم 
برشمرد و گفت: ما با انتظارات مردم فاصله داریم 
ولی ســعی می کنیم برای جلب اعتمادشــان به 

آن ها آگاهی حقوقی بدهیم.
وی پرداختــن به پرونده های پرشــاکی و نیز 
پرونده هایی که از گذشــته باتکلیــف مانده اند 
را جــزو دیگر اولویت های دادگســتری اســتان 

کرمانشاه بیان کرد.
وی از دســتگاه های مســئول خواست وام و 
اعتبارات مالی را در اختیار افراد دارای صاحیت 
قرار دهنــد تا نقدینگی به ســمت تولید برود و 
گفت: ما به دنبال رفــع اختافات بین بانک ها و 
تولیدکنندگان هستیم تا بتوانیم به تولید کمک 

کنیم و کار هیچ واحد تولیدی متوقف نشود.
دکتر توســلی زاده با بیان اینکــه ارتباط ما با 
تمامــی نهادها و مردم یک ارتباط بســیار خوب 
اســت، گفت: در مدت ۹ ماهه حضورم در سمت 
ریاســت کل دادگستری اســتان کرمانشاه بنده 
و همکارانم تمامی موارد درخواســت ماقات را 
پذیرفته ایم و دســتورات راهگشایی در خصوص 

مشکات مردم صادر کرده ام
این مقام ارشــد قضایی اســتان کرمانشــاه  
افزود: مردم اســتان می توانند از طریق شــماره 
تلفــن  ۳8۲111۷0 بــه صــورت ۲۴ ســاعته 
هرگونه آســیب، خبر جرائم با اهمیت، مشــکل 
در پرونده هــای قضایی و غیــره را با ما در میان 

بگذارند.
وی اســتفاده از خاقیت و توان فکری تمامی 
پرسنل دادگستری ایجاد صلح و سازش مدیریت 
اختافات مردم قبل از آنکه به مشــکات بزرگتر 
منتهی شــود را از دیگر اهــداف مجموعه تحت 

مدیریتش اعام کرد
دکتر توسلی زاده پرونده گلیم و گبه را خاتمه 
یافته دانســت و شــایعات مطرح شده در فضای 
مجازی مبنی بر شــکایت مسؤوالن مکتب گلیم 
و گبه را بی اســاس و بی حاصل دانست و از مردم 

خواست به این گونه موارد توجهی نکنند.

 اخباررکمانشاه
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سرپرستي استان کرمانشاه:  داود شهبازی 09185455165

مطالب چاپ شده الزاماً نظر هیئت تحریریه نیست و نویسندگان در برابرمطالب 
خویش مسئول هستند. نقل مطالب فقط با ذكر نام فرین بالمانع است.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید صدرالدین موسوی
سردبیر: محمد تقی صفاری

دبیرتحریریه: امین امرایی      معاون سردبیر:  سمانه موسوی
گرافیک و طراحی: آتلیه فرین 

چاپ و لیتوگرافي: پیام رسانه همدان
شمارگان: 15000 نسخه 

گستره توزیع: استانهای: همدان، كرمانشاه، لرستان، كردستان، مركزی

تلفن های فرین: 
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 فكس: 38371060

دکترمجيدیوسفی نوید، شهردارمنطقه )4(همدان مطرح کرد:

باحمايت شورای شهر و شهردار؛ سازندگی در منطقه)4( شهرداری همدان آغازگرديد
کامران گردان، ریيس شورای شهرهمدان: شاهد افزایش رضایت مردم از شهرداری منطقه)4( همدان هستيم 

بیش از ۳0 پروژه شهری با حضور رئیس و اعضای شورای 
اسامی شهر، شــهردار همدان، معاونان، مدیران شهری، 
معتمدان محات و شهروندان در منطقه )۴( شهر همدان 

افتتاح و گلنگ زنی شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
همدان، رئیس شورای اسامی شهر همدان در این مراسم، 
گفت: سیاست شورای شهر دوره پنجم و شهرداری توسعه 
متوازن شــهر، توزیع عادالنه خدمــات و تصویب بودجه 
کارشناسی شــده بر اساس نیازهای شهروندان در مناطق 

مختلف و با هدف کسب رضایتمندی مردم است.
شهردار همدان نیز در آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های 
شــهرداری در منطقه چهار، اظهار کرد: خدمات رسانی به 
شــهروندان باید اثرگذار باشد که خوشبختانه با حمایت ها 
و سیاست گذاری های شــورای پنجم شاهد رشد متوازن 

و افزایش نســبی کیفیت سطح زندگی در مناطق مختلف 
شهر هستیم.

عباس صوفــی ادامه داد: شــهرداری همــدان با اجرای 
پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ در تمامی مناطق شهر 
به دنبال تحقق توســعه متوازن است که به لطف خداوند 
و تــاش و همــت باالی مجموعه و علی رغم مشــکات 
اقتصادی ســنگین و غیرقابل پیش بینی که در دو ســال 
گذشته به کشور تحمیل شده است شاهد روند رو به جلو 

در اجرای پروژه ها و وعده ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه مشکات اقتصادی قدرت برنامه ریزی 

را دچــار چالش می کنــد، تصریح کــرد: در کنار تمامی 
مشــکات معتقــدم نباید فرصت خدمت به مــردم را به 
راحتی از دســت داد و در این مســیر با برنامه ریزی های 
صــورت گرفته به دنبال تحقق عدالت اجتماعی و افزایش 

رضایتمندی هستیم.
صوفی با تأکید بر اینکه اعتماد مردم مهمترین ســرمایه 
برای مسؤوالن است، گفت: امسال موضوع آسفالت معابر 
را زودتر از برنامه شــروع کردیم و در سه ماه نخست سال 
جاری بیش از ۴0 هزار تن در نقاط مختلف شــهر توزیع 
شده است و به دنبال آن هستیم در صورت مناسب بودن 
شــرایط جوی تمامی کوچه های خاکی شــهر را آسفالت 

کنیم.
وی بیان کرد: آب های ســطحی مشکات زیادی را برای 
مردم ایجاد کرده بود که در ســال گذشــته و در مرحله 
نخســت پروژه انتقال آب های ســطحی از بلوار ۹ دی به 
رودخانه صفری پیگیری و در حال اجرا است و امسال نیز 
در مرحله دوم به دنبال انتقال آب های سطحی از بلوار ارم 

به رودخانه منوچهری هستیم.
صوفی ســاماندهی ورودی های شــهر را از دیگر اقدامات 
مدیریت شــهری دانســت و گفت: تعریض، زیباسازی و 
ساماندهی ورودی های شــهر همدان در دو سال گذشته 
با جدیت پیگیری شده است و شاهد اقدامات مناسبی در 

این حوزه هستیم.
شــهردار همدان توسعه فضای سبز را از دیگر اولویت های 
مهم دانســت و افزود: ساخت بوستان کوچک منطقه ای، 
نــواری و فرا منطقه ای از ضرورت های مهم زندگی شــهر 
نشینی است که با جدیت در حال پیگیری است و در این 
زمینه عملیات احداث بوســتان ۶ هکتاری در کوی خضر 
شروع شده اســت و احداث پارک ۶ هکتاری بلوار آیت ا... 
نجفی نیز در دســت پیگیری است، که عاوه بر این موارد 
عملیات اجرایی پــارک فرامنطقه ای 100 هکتاری والیت 
شروع شده و مطالعات پارک ۲۴0 هکتاری اکباتان نیز در 

حال انجام است و به زودی کلنگ زنی می شود.
وی توسعه زیرســاخت های ورزشــی در محات شهر را 

نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: در کنار برگزاری مســابقات 
ورزشــی در رده های مختلف سنی آقایان و بانوان، تاکنون 
1۷ زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهر به ویژه در 
مناطق کم برخوردار در حال ساخت و بهره برداری است.

صوفی گفت: اجــرای قطار شــهری از ضرورت های مهم 
زندگی شهرنشینی اســت که با پیگیری های انجام شده 
توســط شاهرخی استاندار همدان و حاجی بابایی نماینده 
مردم همدان در مجلس شورای اسامی و همراهی رئیس 
و اعضای شــورای شــهر به دنبال اجرای این طرح مهم و 

اثرگذار در شهر همدان هستیم.

وی اجرای طرح جامع شــهر همدان را از دیگر برنامه های 
مهم مدیریت شهری دانســت و گفت: اجرای طرح جامع 
شهر بسیار مهم و حیاتی است چرا که تصویب آن منجر به 
باالبردن کیفیت زمین های اطراف شهر و همچنین تعیین 
تکلیف زمین های نقاط مختلف شــهر خواهد شد چرا که 
حریم شهر بزرگتر می شود و در بحث کنترل قیمت زمین 

و مسکن نیز بسیار راهگشا خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه کیفیت زندگی در شهر را باید افزایش 

دهیم، گفت: پیاده رو سازی، دیوار کشی و پوشش رودخانه 
ها، جداسازی فاضاب از آب رودخانه، تعریض و بازگشایی 
معابر، فاز دوم تقاطع غیرهمسطح غدیر، توسعه و نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی، بازسازی ۳0 دستگاه اتوبوس 
درون شــهری با مشارکت شرکت شهاب خودرو، مبارزه با 
ویروس کرونا و غیره از دیگر خدمات شهرداری همدان در 

راستای خدمات رسانی به مردم به شمار می رود.
کامران گردان با تقدیر از عملکرد شهرداری منطقه چهار در 
پیگیری و اجرای پروژه ها، عنوان کرد: با اجرای پروژه های 
مختلف در منطقه چهار شاهد افزایش نسبی رضایت مردم 

از مدیریت شهری هستیم که در این میان باید از مشارکت 
باالی مردم در تعریض و بازگشایی معابر تشکر کرد.

وی در ادامه افزود: جداســازی آب رودخانه ها از فاضاب 
یکی از اقدامات مناسبی است که خوشبختانه با همکاری 
شرکت آبفا شاهد اقدامات مناسبی در این زمینه هستیم 
که این موضوع در مناطق دیگر نیز پیگیری و اجرا خواهد 

شد.
گردان ضمن حمایت کامل از اقدامات شهرداری همدان در 
اجرای پروژه های شهری علی رغم مشکات شدید مالی، 
بیان کرد: خوشبختانه با رویکرد مناسب شهردار همدان و 
در قیاس با سایر شهرداری های کشور شاهد پیشرفت و 
اجرای پروژه های کوچک و بزرگ در شهر هستیم و حتی 
در زمینه حقوق و مزایای کارکنان نیز روند مثبتی را شاهد 
هستیم که با برنامه ریزی صورت گرفته موضوعات مهمی 
نظیر طرح قطار شهری، پروژه بزرگ میدان میوه و تره بار، 
توسعه فضای سبز و غیره نیز در دست پیگیری است و افق 

شهر همدان را روشن می بینیم.
شهردارمنطقه )۴( همدان نیز در ابتدای این مراسم گفت: 
اقدامات انجام شــده در سطح منطقه مرهون حمایت ها و 
توجه بیش از پیش اعضای شورای اسامی شهر و شهردار 

همدان توجه به مناطق کم برخوردار است.
مجید یوسفی نوید گفت: در راستای خدمت رسانی به مردم 
و تحقق پروژه های شهری روز سه شنبه 18 پروژه با اعتبار 
بیش از 1۳۴ میلیارد ریال در منطقه چهار افتتاح  شد که 
در همین راستا 1۲ پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 8۲ میلیارد 

ریال کلنگ زنی  شد.
وی ادامــه داد: بــا تأکید ویژه شــهردار همدان امســال 
آســفالت ریزی معابر اصلی و فرعی را زودتر شروع کردیم 
و تاکنون با هزینه کرد ۴0 درصد بودجه آسفالت منطقه، 
شــاهد توزیع بیش از ۷ هزار تُن در نقاط مختلف هستیم 
که در همین راســتا و با توجه به درخواست شهروندان و 
اجرای زیرساخت های شهری نظیر لوله گذاری فاضاب و 
با مشارکت شــرکت آبفا تعداد ۴0 کوچه که قبا خاکی 
بوده است به صورت کامل آسفالت شد و بیش از 50 کوچه 

دیگر نیز به تناوب آسفالت خواهد شد.
وی تصریح کرد: اجرای چمن مصنوعی، تعریض و ایجاد راه 
دسترسی و دیوار کشی رودخانه در بوستان شهید نفیسی، 
اجــرای چمن مصنوعی، عملیات عمرانی، فضای ســبز و 
تجهیزات بوســتان عقیل اسامشهر، زیرسازی، آسفالت و 
جابجایی تیر برق در ۲0 معبر اطراف بوســتان عقیل، لوله 
گذاری آبرو میدان شــهید مدرس به بلوار شهید رجایی، 
پیاده رو سازی بلوار فلسطین و علویان، جدول گذاری 18 
متری باغستان، دسترسی بوستان شهید نفیسی به خیابان 
ستاره، پیاده رو ســازی کوی منوچهری، کف سازی بازار 

راسته شیشه برها، اصاح هندسی در معابر منطقه، پیاده 
رو سازی کوی ولی عصر)عج(، بازگشایی چهار راه گلستان 
کوی ولی عصر )عج( و غیره از جمله مواردی است که در 
ســطح منطقه چهار و با اعتبار بیش از یک صد و ســی و 

چهار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
در ادامه این مراسم و به همت شهرداری منطقه)۴(؛ کلنگ 
زنی پروژه هایی نظیر اصاح جــداول نهری بلوار آزادگان 

کوی الوند، پیاده رو ســازی کوی ولی عصر)عج( فاز دوم، 
پارک جیبی کوی ولــی عصر)عج(، مرکز محله کوی ولی 
عصر)عج(، بوستان شهید کوچکی حصار شهید مطهری، 
احداث فاز ســه بوســتان فدک، بازســازی پارک سعدی 
فرهنگیان، دیوارکشــی رودخانه بهنامجو، اصاح جداول 
بلوار بهنامجو فرهنگیان، بهســازی و کف سازی راستای 
قبله، کول گــذاری قنات کوی فرهنگیان، دیوار کشــی 
رودخانــه فرهنگیان، اصاح جداول نهــری بلوار آزادگان 
کوی الوند و غیره با اعتباری بالغ بر 8۲ میلیارد ریال انجام 

شد.
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عباس صوفی شهردار همدان:
 رشد متوازن و افزايش نسبی کيفيت 
سطح زندگی در مناطق مختلف شهر را 

شاهد هستيم

شهردارمنطقه )4(همدان:
 بيش از 30 پروژه با اعتبار 216 

ميليارد ريال در منطقه )4( افتتاح و 
کلنگ زنی شد


