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ســاده
خبــر
امــا شــوک آور
بود"غالمرضامنصــوری
قاضــی متــواری ومتهم
خودکشــی کــرد".
پــس از چنــد روز
تحلیــل گــران بــه
بررســی ابعــاد پیچیــده
خودکشــی
ایــن
سیدصدرالدینموسوی
کارشناس ارشد علوم سیاسی پرداختنــد و نظریــه
هــای متفاوتــی از
جملــه نظریــه توطئــه و یــا نظریــه مارپیــچ ســکوت
و تــرور دادنــد.
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سيد سعيد شاهرخي استاندار همدان مطرح
کرد

مــرگ غالمرضــا منصــوری در هتــل دوک
بخارســت نــه خودکشــی اســت و نــه تــرور بــه
قصــد تــرور ،بلکــه میتوانــد حادث ـهای باشــد
محاسبهنشــده کــه بــه قصــد تکــرار ماجــرای
برگردانــدن امثــال ریگــی ،علیاکبــر قربانــی و
روحاهلل 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.
پایــه اســتدالل تــرور منصــوری بــه دســت
مخالفــان سیاســی جمهــوری اســامی و یــا
تسویهحســاب شــخصی قربانیــان بــا او بــه
دالیــل زیــاد بســیار ضعیــف اســت.
قاضــی منصــوری بــا وجــود داخــل شــدن در
تعــدادی پرونــده مطبوعاتــی و محکومیــت
روزنامهنویسهــا ،هرگــز در قامتــی نبــود
کــه تــرور شــود و بیشــتر بــه عنــوان قاضــی
فاســد رتــق امــور قضایــی در پروندههــای
ارتشــا را بــرای دانهدرشــتهای حکومــت
فتــق میکــرد.
چنانکــه متهــم اســت بعــد از بازگشــت بــه
کار در دســتگاه صــادق الریجانــی ،در ســال
 ۹۱فاضــل الریجانــی ،بــرادر رئیــس وقــت
قــوه قضاییــه ،را کــه متهــم بــه زمینخــواری
و رشــوه بــود ،تبرئــه کــرده اســت.
در تحقیــق یــک قتــل مشــکوک« ،انگیــزه
قتــل» و «ظرفیــت مبــادرت بــه قتــل» دو
عامــل مهــم بــه شــمار میآینــد .طبیعــت
پرونــده اصلــی غالمرضــا منصــوری «مالــی»
اســت و بــا وجــود مداخلــه «روزنامهنــگاران
بــدون مــرز» در آخریــن لحظــه در پرونــده او،
ماهیــت داخلــی و مالــی پرونــده ،شــاکله آن
ادامــه در همیــن صفحــه
بــود.

ادامه از همین صفحه:

انگیــزه بازگردانــدن و (یــا حــذف
منصــوری) را میتــوان و بایــد تنهــا نــزد
افــراد و ســازمانهای داخــل کشــور
جســتجو کــرد.
انگیــزه حــذف منصــوری اگــر تنهــا
اتهــام رشــوه نیــم میلیــون یورویــی بود،
کــه پیــش از او بایــد امثــال خــاوری
سیدصدرالدینموسوی
جــان خــود را از دســت میدادنــد کــه
کارشناس ارشد علوم سیاسی اتهــام اختــاس آنهــا چندیــن برابــر
منصــوری اســت.
منصــوری فــردی بــود فاقــد آشــنایی بــه زبــان خارجــی و احتمــاالً
بــدون اقــوام و یــا طرفهــای ارتبــاط قابلاطمینــان خــارج از کشــور.
بــه ایــن دلیــل بعــد از اقامــت کوتــاه در آلمــان ،ماننــد هــر فــراری
ســرگردان دیگــری ،پیشــنهاد تــرک آلمــان و رفتــن بــه رومانــی را بــا
ســرعت میپذیــرد.
بــرای بازگشــت دادن او بــه کشــور بســیاری از ســرنخها در ســفارت
جمهــوری اســامی در بخارســت گــره خــورده و بــا توجــه به ســرعت
عملیــات ،کام ـ ً
ا مشــهود اســت کــه اجــرای آن بــا عجلــه صــورت
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 داشــتهاند و ممکــن اســت او را در آخریــن
لحظــه از رفتــن بــه تهــران پشــیمان کــرده باشــند.
همیــن تغییــر نظــر در دقایــق آخــر میتوانــد بــه نوعــی برخــورد
پیشبینینشــده ( )foul playاز جملــه نــزاع یــا حادثــه منجــر
شــده باشــد.
اگــر از بیــن بــردن غالمرضــا منصــوری هــدف اصلــی مأمــوران بــود،
راههــای ســادهای بــرای مــردن در نتیجــه مســمومیت ،ســکته ،مــدل
ترورهــای خیابانــی و یــا ناپدیــد شــدن و بعــد یافتــه شــدن جســد در
نقطــهای دوردســت ،گزینههــای قابلانکارتــر و کمهزینهتــری بــود
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،
بــا در نظــر گرفتــن ضوابــط حفاظتــی بهخصــوص در هتلهــای
نوســاز اروپــا و مســدود بــودن پنجــره اتاقهــا بــه خــارج از ســاختمان
و همچنیــن انتشــار عکسهــای خــارج کــردن جســد در کیســه از
درون هتــل ،میتــوان مــردود تلقــی کرد تا شــواهد بیشــتری منتشــر
شــود .مطــرح کــردن فرضیههایــی از قبیــل «خودکشــی»« ،پــرت
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  11متهــم
اصلــی قابــل بررســی بیشــتری اســت.
بررســی اجمالــی اتهامــات ایــن متهمــان نشــان میدهــد چه افــرادی
غیــر از منصــوری درگیــر ایــن پرونــده چندالیــه و پرچالش هســتند و
از ایـنرو اتهامــات ســبکتر منصــوری نســبت بــه مابقــی متهمــان،
شــبهات دربــاره پرونــده او را بیشــتر و ایــن ســوال جــدی را مطــرح
میکنــد کــه چــرا متهــم ردیــف نهــم در پرونــده طبــری باید کشــته
شو د ؟
از رســول دانیــالزاده "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  500میلیــون یــورو رشــوه از کشــور گریخــت ،متهــم
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آیا میدانید پالنتین چیست و
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ابالغ الکترونیک تسهیل در
فرآیند خدمات مالیاتی

4
قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن و
شبهات آن؛

خادمان غنی ،ولینعمتان فقیر

7
خودکشی ،معظلی که قابل
کنترلاست

2

گیاهان مقاوم به خشکی

7

به قلم :رابعه رمضانیان

به قلم :نگین کوگانی

به قلم :بهزاد مومنی

5

2

3

دکترمجیدیوسفی نوید ،شهردارمنطقه ()4همدان مطرح کرد

باحمایت شورای شهر و شهردار؛ سازندگی در منطقه( )4شهرداری همدان آغازگردید

پنجره های رازآلود "دوک" در بخارست

معمایقتلنهمینمتهم؟

ردیــف نهــم بــود و ایــن نشــان میدهــد متهمــان
دانهدرشــتتری از قاضــی فــراری ،در صــف
رســیدگی بــه ایــن پرونــده پیچیــده قــرار دارنــد.
ایــن موضــوع دو ســوال مهــم ایجــاد میکنــد؛
چــرا غالمرضــا منصــوری متهــم کشتهشــده
در رومانــی ،نفــر اصلــی پرونــده طبــری نیســت
و نفــرات اصلــی در ایــن پرونــده پرحاشــیه چــه
کســانی هســتند؟
 18خــرداد امســال پــس از حرفوحدیثهــای
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 آملیالریجانــی"
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
ارتشــا ،پرداخــت رشــوه بــه اکبــر طبــری و
پرداخــت رشــوه بــه غالمرضــا منصــوری ،قاضی
وقــت اجرایــی لواســان بــه مبلــغ  500هــزار
یــورو ،متهــم اســت.
متهــم ردیــف ســوم در پرونــده طبــری ،فرهــاد
مشــایخ اســت کــه یکــی از اتهامــات وی ارتشــا،
پولشــویی و تحقــق ارتشــا میــان غالمرضــا
منصــوری و حســن نجفــی و پولشــویی
درخصــوص دو واحــد آپارتمــان در لومار اســت.
اما متهم ردیف چهارم رسول دانیالزاده است که
از وی بهعنوان سلطان فوالد ایران و از نزدیکان
حسین فریدون و اکبر طبری یاد میشود 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 فراهمکردن موجبات رشوه میان
اکبر طبری و رسول دانیالزاده 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 غالمرضا منصوری
بهعنوان 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  500هزار یورو بود.
نکته قابلتامل که پس از کشتهشدن این قاضی فراری مطرح میشود،
احتمال درگیری وسیعتر اطالعاتی منصوری با پرونده طبری است که
ممکن است قوه قضائیه از بخشی از این اتهامات بیخبر بوده باشد؛ نکتهای
که طی روزهای آینده با مطالبه از دستگاه قضایی مشخص خواهد شد.
منصوری بین سال های  ۱۳۶۷تا  ،۱۳۹۷به تعبیر خودش مشغول
«خدمت به نظام» بود؛ از زندانی کردن روزنامه نگاران تا سرکوب دختران
خیابان انقالب و «حبس کردن» خانواده مدیر وقت شبکه جم تی وی ،را
در پرونده داشت.وی در مرداد سال  ۱۳۹۸از ایران خارج شد .اوایل ۱۳۹۹
خرداد اتهام فساد علیه او علنی شد .اواخر خرداد  ۱۳۹۹در بخارست
بازداشت و بعد به طور مشروط و موقت آزاد شد و تنها چند روز بعد ،مرگ
مشکوک غالمرضا 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 ...اینها تئوریهایی هستند که از
سوی افراد و گروه های مختلف مطرح میشود .عدهای هم سناریوی

سینماییتری در ذهن دارند و می گویند که غالمرضا منصوری اساساً زنده
است و کل ماجرا یک توطئه از پیش طراحی شده است.
با دادههای فعلی ،در پرونده مرگ مشکوک غالمرضا منصوری قاضی
سابق ،چه سناریویی به واقعیت نزدیکتر است؟ در این مقاله به احتماالت
مطرح شده میپردازیم.
اگر گزینه دیگری بهجز خودکشی مطرح باشد ،باید سرنخ را پیش
فرد یا گروهی دنبال کرد که از کشتهشــدن غالمرضا منصوری سود
میبرده و بازگشــت او به تهران و حضور در دادگاه را یک خطر جدی
تلقی میکرده است تا جایی که حاضرشده در بخارست دست به چنین
اقدامیبزند.
او با انتشار ویدئویی در  19خرداد ،از وفاداری خود به کشور سخن
گفت و اینکه به علت شیوع کرونا نتوانسته به کشور بازگردد و با رفع
محدودیتها 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 بهرغم اینکه شرایط
چندان دشواری هم برای رجوع به ایران پیشرو 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
میکشد؛ 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 گروهها 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 تعیینتکلیف این پرونده انتخابکرده وبهرغماینکه
باید فردی را که تحت تعقیب اســت تحتالحفظ نگه
میداشته ،رها کرده است؟ازسوی دیگر درحالی برخی
مسئوالن قضایی از صدور اعالن قرمز برای دستگیری
غالمرضا منصوری خبر دادند که نام وی در لیســت
ن قرمز درخواستشده ازسوی ایران روی سایت
اعال 
رسمی اینترپل وجود ندارد.
نکته مهم دیگر در پرونده قتل قاضی منصوری،
نوع کشتهشدن اوست؛ درواقع سناریوی خودکشی یا
قتل دو موضوعی اســت که چند روایت از آن وجود
دارد ،درحالیکه اینترپل رومانی مدعی پرتشــدن
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 میدهند
که همین روشــننبودن دقیق موضوع درباره نحوه
کشتهشدن او ،جای ســوال دارد.اما برخالف ادعای
پلیس رومانی مبنیبر خودکشــی ،وکیل منصوری
ضمن رد این مطلب گفته اســت« :منصوری آدمی
نبود که قصد خودکشی داشته باشد».و عالوه 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 ،حسامالدین آشنا ،مشاور رئیسجمهور بود.
او در توئیت خود که بازتاب زیادی بین کاربران
داشت و با واکنشهای مختلفی نیز مواجه شد ،نوشت:
«بهنظر میرسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی
غیراقتصادی هم هست .بدون وجود شبکههایی فعال
در هر سه قوه و چهبســا نهادهای دیگر بعید است
فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا
رانده شود .نکند سروته پرونده زده شود .لطفا مراقب
"داروی"نظافتباشید.
اشاره آشنا به پرونده سعید امامی با هشتک «داروی نظافت» درحالی
درمقابل این پرونده مطرح شد که وی سعی داشت موضوع قتلهای
زنجیرهای و خودکشی سعید امامی را تداعی کند؛ این موضعگیری آشنا
سبب شد برخی کاربران بهدلیل اینکه برخی اعضای وزارت اطالعات در
آن زمان که آشنا نیز از مدیران همان دوره است ،از مظنونان قتل سعید
امامی بودهاند ،او را فاقد صالحیت برای اظهارنظر در این زمینه بدانند.
البته واکنشها به توئیت آشنا فقط مربوط به پرونده سعید امامی
نشد و مطرحکردن نام «سه قوه» نیز باعث واکنشهای 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 سالهای اخیر را نیز به شبکههای
اجتماعی باز کرد؛
«غالمرضا منصوری جعبه سیاه نبود ،متهم درجه  ۱۰بود ،اطالعات
خاصی هم نداشت ،اگرهم به ایران بازمیگشت در دادگاه ویژه روحانیت
محاکمه میشــد .،منصوری فقط از این جهت مهــم بود که در اروپا
محاکمهنشود».
ازســوی دیگر برخی شــبهات و ابهامات بیپاسخ مانده هم مزید
بر علت شده تا همچنان این ســوال وجود داشته باشد که غالمرضا
منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است؟
آنچنانکه یکی از خبرنگاران رادیوی اروپای آزاد موضوع را بررسی
کرده و به شبهات حاصل از عملکرد متناقض پلیس بخارست پرداخته
اســت ،غالمرضا منصوری نمیتوانســته طبق آنچه نیروهای پلیس
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میگویند دست به خودکشی زده باشد.
این خبرنگار در این خصوص به سه گزارش متفاوت پلیس رومانی
اشاره کرده و مینویسد آنها اول گفتند کسی در هتل از ارتفاع پرتشده.
البته اشارهای نشده بود که از پنجره یا مثال از پلکان و همینطور 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 رسانهها منتشرشده ،افراد پلیس
درحال خارج کردن جسد از هتل هستند و این خود دلیل محکمی بر
این است که منصوری نمیتوانسته از پنجره خود را به بیرون پرت کرده
باشد اما جسدش بهجای خیابان در هتل کشف شود.
در گزارش این خبرنگار آمده است سخنگوی پلیس بخارست در
گزارش دیگری گفته که جسد غالمرضا 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
بهنوعی زیرسوال است ،هرچند با توجه به این دادهها میتوان به این
نتیجه رسید که قاضی منصوری از پنجره طبقه ششم پرت نشده و از
راهپله طبقه ششم به داخل البی پرت شده است؛ اتفاقی که قاعدتا باید
توسط دوربینهای مداربستهای که همه هتلها به آن مجهز هستند
ثبت شده باشــد و لذا بررسی آنها میتواند بدون شکوشبهه پرده از
ماجرا بردارد.
عالوهبر اینکه وکیل و خانواده غالمرضا منصوری احتمال خودکشی
وی را بسیار پایین میدانند ،دلیل محکمتری درمورد اینکه احتمال
خودکشی چندان باال نیست هم وجود دارد .در این خصوص میتوان
به ویدئوی منتشرشده در فضای مجازی از جانب منصوری اشاره کرد و
گفت که اگر او قصدی برای خودکشی داشت احتماال ویدئوی یادشده
را  19خرداد منتشر نمیکرد و از تالش برای بازگشت سخن نمیگفت.
سناریوی محتملتر به احتمال دخالت شبکه فساد مرتبط با این
ماجرا میپردازد و توضیح میدهد احتماال ابعاد مشخصنشدهای در این
پرونده وجود دارد که فعال از چشم قاضی و دادستان دور افتاده است.
بدینمعنا که جریانی نمیخواسته گنجینه اسرار منصوری در دادگاه
و درمقابل چشــم رسانههای کشور باز شود و لذا دست به حذف وی
زده است.
سناریوی سوم مربوط به عملیات احتمالی جریانهای معارض نظام
در ماجرای قاضی منصوری است.
غالمرضا منصوری کــه ۳۰خرداد  ۱۳۹۹در 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 رسانهای 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 زبانها افتاد و مشخص شد که
در خارج از کشور به سر میبرد .به گفته مقامهای قضایی او در مرداد
سال  ۱۳۹۸از کشور خارج شده بود.
پس از آن گزارشهایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد،
اما قاضی دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ
 ۲۰تیرماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
در  ۳۰خرداد  ۱۳۹۹خبر پیدا شــدن جسد بیجان وی در بیرون
از هتلی خبرساز شده و بسیاری از رسانههای فارسیزبان خارج از ایران
این خبر را پوشش دادند.
نتیجه این که اگر گزینه دیگری بهجز خودکشی مطرح باشد ،باید
ســرنخ را پیش فرد یا گروهی دنبال کرد که از کشتهشدن غالمرضا
منصوری سود میبرده و بازگشت او به تهران و حضور در دادگاه را یک
خطر جدی تلقی میکرده است تا جایی که حاضرشده در بخارست
دست به چنین اقدامی بزند.

ارتباط با فرین  38372090 - 38372080 - 38372050فکس 38371060 :ایمیلsadr_1341@yahoo.com :
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چو دزدی با
چراغ آید...

تامــل در گزارش هائی
به قلم:محمدتقی
نگارصفاری که ایــن روز هــا از دادگاه
روزنامه
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 اخالقی 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 کردهاند 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

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 اطالعات طبقه بندی و اطالعاتی 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 اختالس 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

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  22متهم
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 انقالب  ،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

خط انحرافی هســتند ،خطی که هر از چندی
از زاویه ای دیگر از سیستم اداری کشور افشا
می شــوند چنان که اخیرا خبــر از اختالس
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 صالحیت آن مسئولیت را
ندارند  ،وقتی خبر از کوچ نمایندگان منقضی
خدمت و رد صالحیت 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
فالح و اصالح 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 اخالق نباشــند
رشد طبریسم اجتناب نا پذیر است.
ما نیازمند یک مکتب فکری اخالق 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 خالف 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.

نوشتارسوم

قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن و شبهات آن؛

اصالح قوانین و
مقررات مرتبط با کارآیی
بازار کار

خادمان غنی ،ولینعمتان فقیر

محاکمه چند تن
از مسئوالن سابق قوه
قضائیه به جرم ارتشاء و
اعالم لیست اموال برخی
نمایندگان مجلس و
مسئولین باعث گردید که
لزوم اجرای قانونی تحت
عنوان «قانون رسیدگی به
دارایی مقامات ،مسئوالن
و کارگزاران جمهوری
اسالمی ایران» بیشتر
احساس شود .قانونی که
وفق اصل  ۱۴۲قانون
اساسی در اردیبهشت
ماه سال  ۹۱پس از
فراز و فرودهای متعدد
با اصالحاتی در سال
 ۹۴به تصویب مجمع
تشخیص مصلحت نظام
رسید و آییننامه اجرایی
این قانون در تیرماه
سال  ۹۸با تأخیر فراوان
توسط رئیس قوه قضاییه
همزمان با تغییرات
مدیریت این قوه ابالغ و
الزماالجرا شد.
بدون شک اجرای
چنین قوانینی میتواند
گام مهمی در راستای
اعتمادسازی بین مردم
و مسئولین و زمینهساز
ایجاد شفافیت هرچه
بیشتر تلقی و منجر به
رضایتمندی مردم شود.
قطعاً در نظامی که مدعی پرچمداری خدمت
به مردم است ،ناگزیر میبایست در تمامی امور
شفافیت سرلوحه کار قرار گرفته و روشنگری
را بهعنوان امری بدیهی وظیفه مسئولین
قلمداد نماید و در این رویه وزیر ،نماینده،
دولت و قوه قضاییه و ...فرقی ندارند؛ زیرا
جملگی خدمتگزار ملت بوده و باید پاسخگو
باشند.
هرچند مقنن در این قانون قصد داشته
گامهای خوبی در جهت جلوگیری از
سوءاستفاده احتمالی مسئولین بردارد ،اما با
دقتنظر در مفاد قانون مزبور بهنظر میرسد
آنگونه که شایسته است حقمطلب در جهت
رعایت اصل  ۱۴۲قانون اساسی رعایت نشده
و این قانون بیشتر با نگاه نظارتی صرف فاقد
پیامد ملموس ،عینی و اثرگذار برای مردم
خواهد بود.
نوشتارچهارم

پنج
نوشتار م

به قلم:
بهزاد مومنیمقدم

این قانون از جهت ضمانت اجرا بسیار
ضعیف بهنظر میرسد ،بهعنوانمثال عدم ارائه
لیست اموال توسط برخی مسئولین مانعی برای
ادامه کار و تصدی در سمت ایشان بهوجود
نمیآورد ،هرچند وفق قانون برنامه ششم
توسعه محرومیت اجتماعی  ۶ماه تا  ۵سالهای
برای عدم اعالم اموال در نظر گرفته شد اما این
مجازات قطعاً مانع مناسب تلقی نمیشود.
اشکال جدیتر قانون فوق محدود کردن
مفاد آن به افزایش منغیر حق دارایی
مسئولین ،همسر و فرزندان تحت تکفل! ایشان
است این در حالی است که این امکان وجود
دارد که مقامات و مسئولین مراودات مالی
خود را با اشخاص ثالث یا فرزندان رشید! در
قالبهایی مانند برجسازی! پولشویی! تأسیس
شرکتها! اهداء ویال! خرید و فروش خودروهای
گرانقیمت و لوکس! و ...اقدام به مالاندوزی
نامشروع نمایند و در ظاهر خود را پاک و منزه

از هر پلیدی اعالم دارند! این
نقیصه قانون بهویژه در خصوص
فرزندان (آقازادهها)! که ظاهرا ً
تحت تکفل هم نیستند بیشتر
خودنمایی میکند.
اخیرا با اظهارات متهمین ویژه
اقتصادی پیرامون روابط دوستانه
خود با افراد خاص و بحث
رسیدگی دقیق در تایید یا عدم
تایید اعتبارنامه قانونگذاران!
اقشار مختلف مطالبه جدی در
لزومحاکمیت قانون و پرهیز از
بخشینگری دارند .قطعاً هرگونه
حصارکشی و عدم شفافیت مالی
مسئولین در خالل ایام خدمت یا
نمایندگی باعث سوءظن مردم
میشود و فقدان شفافیت سبب
میگردد یکباره نام مسئول یا
فرزندان یا دوستان بینظیرشان
را در موضوعات امالک خاص و...
ببینیم!
بدون تردید صرف خوداظهاری
مسئول یا نماینده نمیتواند
باعث کشف جرم و پیگیری آن
گردد و اساساً در قانون مرجعی
برای کشف و تحقیق همهجانبه
پیشبینینشده است و همین امر باعث شده
برخی مفسدین با دروغپردازی و توییت کذب
ضمن مظلومنمایی ،خود و فرزندان عزیزشان!
را مستحق مساعدت کمیته امداد معرفی
نمایند در حالیکه آقازادهها چکهای چندین
میلیاردی صادر میفرمایند.
روشنگری و شفافیت جزء وظایف مسئولین
نسبت به مردم تلقی میشود ،لذا پاسخگویی
مالی ایشان در خصوص دخلوخرج اموال
و بیتالمال امری بدیهی و وظیفه تلقی
میگردد .لذا میطلبد با دوری جستن از
جنبههای شعاری و صوری قضیه ،نسبت به
تصویب قانونی منسجم ،بهروز ،کارآمد ،روشن
و با ضمانت اجرایی واضح اقدام عاجل صورت
پذیرد .باشد که عالج واقعه به بعد از وقوع
موکول نگردد و بیش از این سرمایه اجتماعی
و اعتماد باقی مانده! در معرض امحاء و نابودی
بیشتر قرار نگیرد.

خودکشی ،معظلی که قابل کنترل است

از ابتدای خلقت ،رویارویی و
کنارهم قرار گرفتن تضادها باعث
توازن در آفرینش و ایجاد تعادل
برای ادامهی هستی شده است.
مثالهای فراوانی برای بیان این
موضوع وجود دارند ،آفرینش زن
در کنار مرد ،شب در مقابل روز،
جاذبه در برابر دافعه و حتا مرگ
در برابر زندگی!
هر موجودی برای بقای نسل
نیاز به تولید مثل دارد که در غیر
اینصورت پس از مدتی جز نامی
از او چیز دیگری باقی نخواهد
ماند .بدونشک واقعهی مرگ در
برابر تولد برای تعدیل جمعیت
موجودات امری ضروری است ،که
اگر چنین رویدادی رخ نمیداد
پس از مدتی ،نقطهای خالی برای
سکونت و تحرک بر روی زمین
باقی نمیماند و آفرینش با مشکلی
جدی روبهرو میشد.
واقعهی مرگ انسانها بهدلیل
عوامل متعددی همچون بیماری،
کهولت سن ،وقایع غیرمنتظره
طبیعی و غیرطبیعی و ...صورت
گرفته که عواملی همچون شیوع
بیماریهای واگیردار و جنگها
به افزایش میزان آن دامن زدهاند.
اما گاهی انسان با خواستهی خود
به کام مرگ رفته و به واسطهی
خودکشی با حیات خود وداع
میکند.
شاید بتوان گفت خودکشی
یکی از دردناکترین علل مرگ
و میر آدمیان است ،چراکه انسان
باید آنقدر دلیل محکمی برای
ترک زندگی داشنه باشد که دیگر
ی و انگیزههای ادامهی آن به
زیبای 
چشمش نیاید.
به گفتهی رئیس سازمان

پزشکی قانونی کشور آمار
خودکشی در ایران در سال ۹۸
حدود  5هزار و  143نفر بوده
که نسبت به سال  ،۹۷رشد
 0.8درصدی داشته است .از این
تعداد یکهزار و  517نفر زن و
 3هزار و  623مورد مرد بودهاند و
استانهای کهگیلویه و بویراحمد،
ایالم و کرمانشاه بیشترین آمار
خودکشی را در کل کشور داشته و
کمترین آمار مربوط به استانهای
خراسان رضوی و جنوبی و
سیستان و بلوچستان میباشد.
بیشترین روش خودکشی
حلقآویز و پس از آن استفاده از
سموم بوده است .بیشترین سن
خودکشی  ۳۰تا  ۳۹سال و بعد
از آن سن  ۱۸تا  ۲۴سال بوده و
میزان تحصیالت آنها راهنمایی
و دیپلم و دانشگاه و بعد ابتدایی
است.
افزایش آمار معضالت اجتماعی
همچون خودکشی میتواند
خطرات جدی برای جامعه
و بهخصوص جوانان بههمراه
داشته باشد ،زیرا افزایش مداوم
و رویارویی مستمر با این امر
موجب عادی جلوه دادن آن شده
و بهصورت تصاعدی آمار آنرا باال
میبرد.
خودکشی هم همچون دیگر
معضالت اجتماعی دالیل و
محرکهای تشویق کننده به این
امر دارد که از اصلیترین آنها
میتوان به فشارهای روحی و
روانی اشاره کرد و از دیگر دالیلی
که به آن دامن میزند میتوان
فقر و فشار اقتصادی ،اعتیاد و
گاهاً تهدید و تحریک دیگران
اشاره کرد.

استرس بیش از حد ،خشم
و جنون ،ناامیدی ،سردرگمی،
شکست ،تنهایی و ...از دالیلی
هستند که روح و روان فرد را به
سمت خودکشی سوق میدهند
و در صورت سستی و عدم
سازمانیافتگی شخصیت فرد
موجب عملی کردن آن میشوند.
بار فشار اقتصادی ،فقر و بیکاری
نیز گاهی آنقدر بر دوش اشخاص
سنگینی میکند که در برابر آن
تسلیم شده و پایان زندگی را بر
ادامهی آن ترجیح میدهند.
گاهی افراد تنها برای تهدید
اطرافیان و ترساندن آنها برای
آنکه به مقصود خود برسند
دست به خودکشی میزنند و
عدهای از آنها بدون آگاهی از
نتیجهی روش منتخب ،به قرص
برنج متوسل میشوند .طبق اعالم
سازمان پزشکی قانونی کل کشور،
در سال  ۱۳۹۸حدود  ۹۱۹نفر در
کشور بر اثر مسمومیت با قرص
برنج جان خود را از دست دادند
که این رقم در مقایسه با سال قبل
از آن که آمار تلفات  ۸۲۵نفر بود،
 ۱۱.۴درصد بیشتر شده است.
میتوان گفت در دسترس بودن
و تهیهی فوری و آسان این سم
و همچنین دیگر ابزار خودکشی
یکی از دالیلی است که بر آمار
این اقدام میافزاید و شاید اگر این
اقالم بهراحتی قابل تهیه و استفاده
نبودند بسیاری از افرادی که به
کام مرگ رفتند از این تصمیم
خود پشیمان شده و به زندگی
خود ادامه میدادند.
به گفتهی برخی از کادر درمانی،
روانپزشکان و روانشناسان ،اغلب
افرادی که دست به خودکشی

به قلم:نگین کوگانی
روزنامه نگار

میزنند پس از انجام آن احساس
ندامت میکنند اما بسته به روشی
که برای این عمل انتخاب کردهاند
شانس بازگشت به زندگی آنها
متفاوت است.
برای خودکشی نیز همچون
دیگر معضالت اجتماعی راههایی
در جهت جلوگیری و مقابله با
آن وجود دارد .یکی از این راه ها
میتواند فرهنگسازی ،آموزش
و رواندرمانی افراد جامعه برای
تابآوری در مقابل مشکالت
زندگی از همان سنین کودکی
باشد .اتخاذ سیاستهای درست
توسط دولتمردان برای مقابله
با مشکالت اقتصادی همچون
بیکاری و فقر نیز میتواند جلوی
اقدام به این عمل بهدلیل فشار
اقتصادی را بگیرد و از آمار این
معضل اجتماعی به مراتب کم
کند.
تربیت صحیح فرزندان و
آموزش صبر و حفظ آرامش
در برابر مسائل و ایجاد فضایی
آرام در خانواده نیز میتواند
از راهکارهای مؤثر در کاهش
این آمار باشد .بهطور کلی
خودکشی نیز از دیگر معضالت
جامعه مستثنی نبوده و باید با
ریشهیابی و مقابله با آنها و
همچنین فرهنگسازی صحیح
در جامعه با آن مقابله و آمار
مرگ و میر نامتعارف را از جامعه
کم کرد.

به قلم:
حسین سال ح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران
هفتــم خردادمــاه  ۱۳۹۹بــود 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
نشــاط در حوزههــای گوناگون،
ازجمله اقتصاد ،سخن گفتهاند؛ این
موضعگیری شاید روال همیشگی
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 اولویتهایی برای
این تحول تدوین و مشــخصشده
یا خیر؟
مهمتریــن چالشهــای پیش روی
اقتصادی ایــران از نگاه نمایندگان
مجلــس یازدهم که طــی روزهای
اخیر به برخی از آنها اشاره شده
عبارت است از:
رکــود و بهتبع آن بیکاری ،افزایش
حجم پول و کاهــش ارزش آن در
برابر پولهای خارجی و بهتبع آن
تورم ،نرخ پایین تشــکیل سرمایه
و بهرهوری پایین کار و ســرمایه
و بهتبع آن کاهــش تولید و رکود،
آهنگ فزاینده انتظــارات تورمی و
بهتبع آن افزایــش التهاب در بازار
کاالهای دارای قدرت نقد شوندگی
باال مانند ارز ،طال و سهام.
در چنین وضعیتی ،خواســتههای
بخش خصوصــی از مجلس جدید
چیســت؟ بــرای کاهــش موانــع
پیشروی فعــاالن اقتصادی ،کدام
حوزهها باید در اولویت کار مجلس
باشد؟
یکــی از مهمتریــن موضوعهــا،
چالشها و نیازهای اساسی کشور
توجه به مســئله اقتصاد ،اشتغال،
رشــد اقتصادی ،اصالح قوانین و
کنترل تورم است.
اما برای رفع این چالشها بیش از
نیاز به قانونگذاری ،نیاز به پایش
قوانیــن اســت .اقتصاد کشــور و
محیط کسب و کار از تورم قوانین
رنج میبرد نه از نبود قوانین.
مشــکل دوم حوزه قوانین ضعف
در نظارت است؛ در حالیکه ممکن
است قوانین خوبی هم به تصویب
برســد ولی بر حســن اجرای این
قوانین نظارت نمیشــود .به اندازه
کافــی قانــون داریم کــه میتواند
بخشــی از خواســتههای فعــاالن
اقتصــادی را بــرآورده کنــد ولی
همین قوانین یا اجرا نمیشود و یا
نظارت کافی بر اجرای کامل ،دقیق
و کافی آنها وجود ندارد.
مجلس فعلی بهجای قانونگذاری و
مقرراتزایی بهدنبال مقرراتزدایی
و تنقیح قوانین باشد .قوانین زائد و
دست و پا گیر کنار گذاشته شود و
ســازوکار نظارتی بهصورت دقیق
و کامل فعال شود.

از طرفی ،ما اگر بهدنبال افزایش
کارآیــی بنگاهها و نیــروی کار
باشیم این کسبوکارها بهدنبال
توســعه و افزایش ظرفیت خود
میروند و در پایان این وضعیت،
افزایش اشــتغال و رشــد تولید
ناخالص داخلی را خواهیم داشت.
اگــر نمایندگان مجلــس یازدهم
عزمی در اصالح قوانین و مقررات
اقتصادی داشته باشند ،پیشنهاد
میشــود در پی اصالح قوانین و
مقررات مرتبط بــا کارآیی بازار
کار ،بنگاهها و نیروی کار باشند.
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گیاهان مقاوم
به خشکی
بخش سوم
*رعنا زیبا
از اســم این گل
به قلم :رابعه رمضانیان
تعجب نکنیــد ،اگر کارشناس بهداشت محیط
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 .گلهای شــاد ،از خانواده گلهای
آفتابگردان ،داوودی و گل مینا هســتند.
آنها جزء گلهای بومــی آمریکا و کانادا
هســتند .امروزه ،این گلهای محبوب در

سراســر ایران یافت میشوند .گلهای
رعنا زیبا بهخوبی در محیطهای خشــک
رشــد میکنند .بسیاری از مردم ،گلهای
رعنا را جزء گلهای خودرو میدانند.
*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 میشوند.
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  ۱۰درجه سانتی گراد
را به راحتی تحمل می کن د .
*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 آمارانتوس :این گلهای انواع
مختلفی دارد مثل آشالنتوس ،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 15-5سانتی 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
مدت گلدهــی ازگیاهان
وپابلند وطــول ّ
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 اصال 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

Email: sadr_1341@yahoo.com
سال پنجم
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مدیرعامل شرکت توزیع برق همدان:

 120میلیاردتومان از مشترکان خانگی و اداری طلبکاریم
مصرف برق ادارات رصد می شود و
باید میزان مصرف برق را از ساعت 12
کاهش دهند تا این میزان کاهش به
10درصد صرفه جویی برسد.
وی با بیان اینکه تاکنون مشترکین
این شرکت  110میلیون تومان از
پاداش تخفیف برخوردار شده اند،
گفت :از  596هزار و  798مشترک
برق 573 ،هزار مشترک الگوی مصرف
برق را رعایت می کنند و  310هزار
و  645مشترک نیز مشمول تخفیف
شدند.
مدیرعامل شرکت برق استان
همدان ادامه داد 22 :هزار مشترک
پرمصرف برق نیز  16درصد بیشتر
هزینه برق پرداخت کرده اند.
جمشیدی با بیان اینکه 81
مدیرعامل شرکت توزیع برق
استان همدان گفت :انرژی برق یکی
از حیاتیترین نیازهای انسان معاصر
است ،قدرش را بدانیم.
وی افزود 573 :هزار مشترک
استان الگوی مصرف برق را رعایت
می کنند که مشمول دریافت پاداش
خواهند شد.
شیرزاد جمشیدی همزمان با هفته
مدیریت مصرف آب و برق در جمع
اصحاب رسانه بیان کرد :شرکت برق
استان همدان در حوزه اطالع رسانی با
 42نشریه و بیش از  10پایگاه خبری
و خبرگزاری ارتباط دوسویه دارد و
در سال گذشته 114 ،میلیون تومان
برای انتشار آگهی و فرهنگی سازی
مصرف برق از طریق رسانه ها هزینه
کرده است.
وی با اشاره به هفته صرفه جویی
مصرف آب و برق عنوان کرد :پیک
مصرف برق از  15خردادماه آغاز شده
و این میزان از  ۶۷۷مگاوات در سال
گذشته به  ۶۹۴مگاوات در سالجاری

رسیده است.
جمشیدی از انعقاد  8هزار و 554
تفاهم نامه برای اجرای برنامه های
پاسخگویی بار خبر داد و افزود :در
 20روز گذشته شاهد اجرای برنامه
های پاسخگویی بار در تعرفه های
کشاورزی ،خانگی ،تجاری ،عمومی و
صنعتی هستیم.
مدیرعامل شرکت برق استان
همدان با اشاره به اینکه در بخش
خانگی اگر مشترکین تنها در پیک
مصرف  10درصد در مصرف برق
صرفه جویی کنند 20 ،درصد هزینه
ها کاهش می یابد ،ادامه داد :ساعات
پیک مصرف از  12تا  17و از ساعت
 20تا  24شب است.
وی اعالم کرد :اگر مشترکین در
ساعات پیک مصرف از برق به درستی
استفاده کنند از مزایا و پاداش بهره
مند می شوند.
جمشیدی به بخشنامه استاندار
همدان مبنی بر مدیریت مصرف برق
در ادارات هم اشاره کرد و افزود :میزان

مشترک اداری در سال گذشته 48
میلیون تومان پاداش دریافت کردند،
گفت 54 :مشترک تجاری که همکاری
خوبی با شرکت برق داشتند هم 235

میلیون تومان پاداش گرفتند.
وی با اشاره به پرداخت پاداش 3
میلیارد و  450میلیونی شرکت برق
به همه مشترکین در سال گذشته،
عنوان کرد 2.5 :میلیارد تومان از این
میزان پاداش سهم کشاورزان بوده
است و  549میلیون تومان هم صنایع
استان در برنامه پاسخگویی بار پاداش
گرفتند.
وی به فعالیت  6نیروگاه خورشیدی
و  4نیروگاه  CHPدر استان اشاره
کرد و افزود :این نیروگاهها کمک
بسیار قابل توجهی به انرژی برق
استان کرده اند.
مدیرعامل شرکت برق استان
همدان خطاب به مردم بیان کرد :ما
از مشترکین نمی خواهیم کم مصرف

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

وی به استفاده طوالنی مدت
مشترکین از کولر در فصل تابستان هم
اشاره کرد و یادآور شد :از مشترکین
می خواهیم در صورت استفاده از کولر
گازی در دمای پایین آن را تنظیم
کنند و کولرهای آبی را هم روی دور
کند قرار دهند تا از فشار به شبکه برق
جلوگیری شود.
جمشیدی تلفات برق استان را
 10.2درصد اعالم کرد و گفت :تالش
می کنیم تا پایان امسال میزان تلفات
را تک رقمی کنیم.
وی وصول مطالبات را در سال
گذشته  96.4درصد عنوان کرد و
ادامه داد :میزان مطالبات سال 98
نسبت به سال  97بدلیل شیوع کرونا
 2.5درصد کاهش داشته است.

جمشیدی میزان مطالبات شرکت
برق استان را  120میلیارد تومان
اعالم کرد و گفت :ادارات و صنایع
بدهکارترین مشترکین برق استان

هستند.
وی با بیان اینکه میزان سرانه
مصرف هر خانوار در سال 1896 ،98
کیلووات بوده ،افزود :این میزان
مصرف نسبت به سال  97دو درصد
رشد داشته که از میانگین کشوری
پایین تر است.
مدیرعامل شرکت برق استان
همدان رشد شبکه های برق و
ترانزیستورها را هم  1.6درصد عنوان
نمود و گفت :انرژی تحویلی در سال
گذشته  4.6درصد رشد داشته که با
افزایش نیروگاهها این میزان به 33
درصد رشد رسیده است.
جمشیدی در پاسخ به سوال فرین
که چرا تغییرات گسترده را طی سه
ماه در برنامه کاری خود گنجاندید
گفت :من به هیچ وجه سیاسی کاری
نکرده و نمی کنم اما هدف جوانگرایی
و بازده مطلوب نیروی کار در سطح
مدیران است و هر مدیر ناتوانی را
از چرخه مدیریت حذف می کنم تا
استان و مردم متضرر نشوند.
وی با اشاره به میزان سرقت
تجهیزات شبکه برق استان گفت:
با همکاری نیروی انتظامی اقدامات
خوبی در کاهش سرقت از شبکه برق
صورت گرفته بطوریکه در خردادماه
نسبت به اردیبهشت ماه سرقت به
میزان  50درصد کاهش داشته است.
جمشیدی به نقاط حادثه خیز
شبکه برق استان هم اشاره کرد و
افزود :بخشی از شبکه برق رسانی
استان نیاز به اصالح دارد که در زمان
وزش باد و بارشهای شدید این نقاط
شناسایی شده و شبکه اصالح می
شود.
وی با اعالم اینکه شبکه برق استان
بصورت خطر گرم سرویس دهی می
شود ،بیان کرد :خوشبختانه خاموشی
های استان به میزان قابل توجهی
کاهش داشته است.

سیدهادی حسینی بیدار ،مديرعامل آبفاي استان همدان با خبرنگاران مطرح کرد:

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

به مناسبت هفته صرفه جويي در مصرف آب ،نشست
خبري مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با
خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
سيدهادي حسيني بيدار در جمع خبرنگاران ،اظهار كرد:
در سال  98توليد آب در همدان  1500تا  1600ليتر در
ثانيه بود كه نسبت به  12سال گذشته توانستيم ثابت نگه
داريم و با وجود اينكه جمعيت استان افزايش داشته ميزان
توليد اب را كاهش داديم.
وي تصريح كرد :درحال حاضر مصرف آب در همدان
 25تا  30درصد افزايش يافته به طوريكه در اسدآباد ركورد
مصرف آب شكسته شده است.
حسيني بيدار با اشاره به اينكه توليد آب در استان 1900
ليتر درثانيه بوده است ،افزود :امسال با توجه به گرماي هوا و
شيوع كرونا مصرف آب در استان باال رفته است.
وي با بيان اينكه ظرفيت توليد آب در همدان 1400
ليتر درثانيه است ،تأكيد كرد :پروژه اي در تصفيه خانه سد
اكباتان تا يك ماه آينده وارد مدار خواهد شد كه  100ليتر
به ظرفيت تصفيه خانه اكباتان اضافه خواهد شد.
حسيني بيدار با اشاره به اينكه  300ليتر در ثانيه به
ظرفيت تصفيه خانه عباس آباد اضافه خواهد شد ،مطرح
كرد :در مسير خط تالوار سعي كرديم چاه هايي كه به خط
تالوار مي رسد را شناسايي كنيم.
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان با بيان
اينكه از جمعيت شهري يك ميليون و  100هزار نفري
استان  100درصد تحت پوشش خدمات آب هستند،
تصريح كرد :به  30شهر استان همدان خدمات رساني مي
شود كه  443هزار مشترك آب در حوزه شهري در استان
وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه  261حلقه چاه در استان همدان
وجود دارد ،افزود :از اين تعداد  180حلقه چاه در مدار است
همچنين در آبرساني همدان از سه دهنه چشمه و چهار
رشته قنات استفاده مي شود.

حسيني بيدار بيان كرد :حجم توليد آب در سال 98
حدود  87ميليون متر مكعب بوده كه  62ميليون متر
مكعب فروش رفته است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان با بيان
اينكه طول شبكه توزيع آب در استان همدان 2621
كيلومتر است،يادآور شد :متوسط مصرف هر مشترك
همداني  470ليتر در شبانه روزو هر واحد خانگي 418
ليتر در شبانه روز است.
حسيني بيدار با اشاره به فعاليت چهار تصفيه خانه در
مدار بهره برداري ،بيان كرد :ظرفيت در دست بهره برداري
 130هزار و  44متر مكعب است.
وي جمعيت تحت پوشش فاضالب استان همدان را
 837هزار و  519نفر دانست و گفت 76 :درصد از جمعيت
استان همدان تحت پوشش خدمات فاضالب قرار دارند كه
اين عدد در كشور  45تا  50درصد است.
وي با بيان اينكه  12شهر استان انشعاب فاضالب دارند،
خاطرنشان كرد :طول شبكه جمع آوري فاضالب استان
همدان  1583كيلومتر است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان با اشاره
به اينكه  35.7درصد جمعيت روستايي استان است ،اظهار
كرد620 :هزار و  889نفر در روستاهاي استان ساكن
هستند كه از اين ميزان  25.9درصد تحت پوشش خدمات
شركت آب و فاضالب قرار دارد.
حسيني بيدار با بيان اينكه  1063روستا در استان وجود
دارد ،خاطرنشان كرد :در حال حاضر به  803روستاي
استان آبرساني مي شود كه معادل  86درصد جمعيت
روستايي استان است.
وي با اشاره به اينكه  14درصد از روستاهاي استان تحت
پوشش خدمات آب و فاضالب نيستند ،گفت 168 :هزار
مشترك روستايي تحت پوشش خدمات اين شركت قرار
دارد.
وي با بيان اينكه هفت درصد از جمعيت استان تحت

پوشش فاضالب قرار دارد ،مطرح كرد :امسال پنج مجتمع
آبرساني روستايي با اعتبار  47ميليارد تومان در استان
همدان اففتاح خواهد شد.
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان بااشاره به
اينكه  42ميليارد تومان اعتبار روستاها در بخش آب است،
بيان كرد :شش مجتمع در حال مطالعه است كه اميدواريم
بتوانيم اعتبار مورد نياز را اخذ كنيم.
وی افزود :محور توجه مدیران دستگاههای متولی،
اجتماعی کردن اصالحالگوی مصرف باشد و برای اجتماعی
کردن ،باید فرهنگ سازی و برای فرهنگ سازی نیز ،به
آموزشهای مستمر نیاز داریم.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان اظهار
داشت :کلیه ظرفیتهای استان برای فرهنگسازی و
آموزش در حوزه اصالح الگوی مصرف بکار گرفته شود که
آموزش و پرورش وانجمن اولیا و مربیان یکی از ظرفیتهای
گسترده و فراگیر در راستای اصالح الگوی مصرف است.
وی افزود :از ظرفیت خوب رسانه ها ،ائمه جماعات و
سازمان های مردم نهاد برای فرهنگ سازی و اصالح الگوی
مصرف استفاده شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان همدان نیز در
جلسه شورای فرهنگ عمومی استان ،به تشریح وضعیت
منابع آب استان ،وضعیت مصرف و شرایط شرکت آب و

فاضالب 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 ۳۰درصدی مصرف در حال حاضر با باالترین توان
در حال تولید آب هستیم و در صورت ادامه مصرف به
میزان حال حاضر احتماال در ماههای 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 فاضالب 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.
وی با اشاره به اینکه راه اصالح الگوی مصرف،
فرهنگسازی و تدوین یک برنامه عملیاتی همگانی است
افزود :تولید محتوای علمی و اقناع مردم در زمینه اصالح
الگوی مصرف و اطالعرسانی آن کارساز خواهد بود.
حسینی بیدار با اشاره به اینکه همدان در طول سالهای
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 سالهای
اخیر ،بیان کرد :خوشبختانه با فعالیتهای ثمر بخش
همکاران ،توانستیم کیفیت آب خروجی تصفیه خانه
فاضالب همدان را در حد آب شرب برسانیم به طوری
که در حال حاضر  BODآب زیر  ۵و آمونیاک آن ۰.۲
درصد است.
حسینی بیدار ادامه داد :در حوزه ایجاد زیرساختهای
جمع آوری فاضالب توانستیم  ۲۷۹کیلومتر لوله گذاری با
صرف  ۱۱۱میلیارد تومان تومان را عملیاتی کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان افزود:
همچنین در راستای ایجاد عدالت در توزیع خدمات۹۵ ،
درصد حاشیه شهر از جمع آوری فاضالب برخوردار شد
در حالی که متوسط خدمت رسانی کشور در این حوزه
 ۵۰درصد است.
وی با اشاره به خدمات ارائه شده در شهرستانها ،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 میشود.
وی بیان کرد :اعتقاد من بر یکپارچه سازی است اگرچه
پیش از این نیز یکپارچه بودیم اما امیدواریم با ادغام دو
مجموعه بزرگ ،تیمی بزرگتر و با خرد جمعی ،خدمات
بهتری را به مردم همدان ارائه دهیم چرا که این مردم لیاقت
خدمت رسانی را دارند.
معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب شرکت آبفا استان
همدان استان نیز در این نشست با بیان اینکه برخی
رودخانه استان همدان به فاضالب آلوده شده بود ،گفت:
شرکت آب و فاضالب استان توانسته رودخانه عباس آباد
و زیرشاخه فرعی این رود در حصار مطهری را از فاضالب
پاکسازیکند.
فرهاد بختیاریفر به پاکسازی رودخانه های سیلوار و دره
مرادبیک هم اشاره کرد و افزود :خوشبختانه رودخانه های
این منطقه عاری از فاضالب است و هیچ بوی نامطبوعی
استشمام نمی شود.
وی با اشاره به اینکه  ۷۵درصد از جمعیت شهری استان
تحت پوشش شبکه فاضالب است ،ادامه داد :دبی ورودی
به تصفیه خانه فاضالب  ۱۳۰.۷۰۰مترمکعب در شبانه روز
است.
بختیاریفر با اشاره به تصفیه فاضالب جمع آوری شده
از رودخانه ها ،افزود :پس از جمع آوری فاضالب توسط
شبکه جمع آوری فاضالب 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.
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اخباررلستان
ابالغ الکترونیک تسهیل در فرآیند
خدمات مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی لرستان از کارنامه موفق استان در
عملیاتی شدن طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در
کشور خبر داد و گفت« :از عموم مودیان میخواهیم تا با
استقبال از این طرح موجبات تسهیل در خدمت رسانی
مالیاتی را فراهم آوردند».
هادی ملکشاهی با بیان اینکه بنابه ضرورت تسهیل
فاصلهگذاری اجتماعی و بهمنظور جلوگیری از شیوع
بیماری کرونا و تسریع در الکترونیکیسازی خدمات
سازمان امور مالیاتی کشور و تکریم هرچه بیشتر
مودیان ،طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در سامانه
عملیات الکترونیک مالیاتی درسراسر کشور راه اندازی
شده است ،عنوان کرد« :پروژه ابالغ الکترونیک اوراق
مالیاتی از تازهترین اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور
است که بهمنظور توسعه دولت الکترونیک و پیشبرد
اهداف و برنامههای سازمان در حوزه مدرنسازی
فرآیندها ،اجرایی شده و هماکنون مودیان مالیاتی
میتوانند با تایید و ارسال فرم الکترونیکی که از کانال
الکترونیکی سازمان در دسترس قرار گرفته ،از این
خدمت نوین بهرهمند شوند».
وی با اشاره به اینکه تا پیش از این ابالغ اوراق مالیاتی
بهصورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب یا اقامتگاه
قانونی مودیان صورت میگرفت ،خاطرنشان کرد« :در
این شیوه گاهی بهدلیل نبود مودی در محل ،مشکالتی
برای مودیان و اداره کل بهوجود میآمد ،بهعالوه مودی
نیز در مواردی مجبور میشد بهمنظور پیگیری وضعیت
ابالغ اوراق مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه نماید که این
امر زمینه تردد غیرضروری به ادارات را فراهم میکرد».

اقدامات برق لرستان برای به حداقل
رساندنخاموشیها

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
از اقدامات چشمگیر این شرکت در راستای کاهش
خاموشیها خبر داد و گفت« :این شرکت در نظر دارد
سالجاری طبق برنامهریزیهای بهعمل آمده و تعمیرات
گسترده در سطح استان خاموشیها را به حداقل
برساند».

فریدون خودنیا با اشاره به اینکه با کارهای کارشناسی
و بررسیهای بهعمل آمده فیدرهای بحرانی شناسایی
شدهاند ،اظهار داشت« :پس از تجزیه و تحلیل این
معایب ،برنامههایی جهت رفع مشکل در نظر گرفته
شده و امیدواریم با تهیه امکانات و بهکارگیری پرسنل
و پیمانکاران پیک بار امسال را به بهترین نحو ممکن
سپری و در ارائه خدمات مطلوب به هماستانیها عملکرد
مناسبی داشته باشیم».
وی با بیان اینکه پس از بررسیهای صورت گرفته تعداد
 ۲۶فیدر بحرانی که بیشترین خاموشی و انرژی توزیع
نشده در سال  ۹۸را داشتهاند شناسایی شدهاند ،اظهار
داشت« :با شناسایی موارد گفتهشده برای هر مدیریت
توزیع برق ،دو فیدر بحرانی جهت بازدید ،شناسایی
معایب و ثبت در نرمافزار «پیام» مشخص شده است».
خودنیا با بیان این مطلب که هرساله تمام توان خود را
بهکار میبندیم که از خاموشیها جلوگیری کنیم ،تاکید
کرد« :با توجه به برنامهریزیهای انجام شده و اقداماتی
که در دست اجرا میباشد و در صورتی که مشترکین هم
همکاری الزم را در زمینه مدیریت مصرف برق داشته
باشند ،تابستان امسال خاموشی نخواهیم داشت».

تولیدات فرهنگی و هنری با محوریت دفاع مقدس تاکید
کرد و گفت« :تقویت تعامالت فرهنگی و هنری با سایر
دستگاههای اجرایی استان در موضوع ایثار و شهادت و
افزایش تولیدات فرهنگی و هنری با محوریت دفاع مقدس
از مهمترین اهداف ما در سالجاری خواهد بود».

احمدحسین فتایی با بیان اینکه چاپ کتاب و حمایت
از ناشران و نویسندگانی که در این حوزه فعالیت دارند
میتواند موجب تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
شود ،عنوان کرد« :مزین کردن فضاهای تخصصی
فرهنگی و هنری بهنام شهدای این عرصه ،ادای احترام
به جانفشانیهای شهدا و تکریم خانوادههای آنان است
که در این راستا سالن جلسات اداره کل بهنام شهید
حیدریان نامگذاری شد».
فتایی در پایان تاکید کرد« :اصحاب فرهنگ ،هنر و
رسانه لرستان همواره پایبندی به آرمانهای انقالب
اسالمی و شهدا را در قالب آثار خود به نمایش
گذاشتهاند و الزم است بانک اطالعاتی تولیدات این
حوزه تهیه شود».

 60دکل تلفن همراه به ظرفیت لرستان
اضافه میشود

استان نصب خواهد شد ،عنوان کرد« :روستاهای فاقد خود برسانیم ،اظهار داشت« :در آمارهای آبرسانی به روستاها پاداش آنرا هرگز نمیتوان احصا کرد».
ارتباط در قالب پروژه «یواساو» توسط وزارت ارتباطات نیاز به بازنگری و تطبیق وجود دارد ،چراکه بیش از  2800گفتنی است ،استوار دوم «داوود یوسفوند» در محور
به خدمات مخابراتی ،پستی و فنآوری اطالعات متصل روستا در لرستان وجود دارد که از این تعداد حدود  1500خرمآباد به الشتر بهعلت سانحه رانندگی ،دچار مرگ مغزی
روستا از آب شرب پایدار بهرهمند هستند».
خواهند شد».
شد و سپس با این عمل انساندوستانه ،به دیار حق شتافت.
وی با بیان اینکه با باال بردن کیفیت پروژههای آبرسانی در
تالش هستیم با اقداماتی که انجام میدهیم بهصورت فوری
مشکالت را حل نماییم ،تصریح کرد« :در همین راستا و
برای رفع مشکالت زیرساختی  15مجتمع آبرسانی در
سطح استان در دستور کار است که تا پایان امسال  5مجتمع
آبرسانی را به بهرهبرداری خواهیم رساند».
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان یادآور شد« :بهرغم
اینکه بحث یکپارچهسازی در سطح این شرکت صورت
وی با اشاره به اینکه در بحث تامین کابلهای مخابراتی گرفته است اما تعرفه آببهای روستاییان همچنان طبق همان
یشود».
مشکالتی وجود دارد ،اظهار داشت« :متاسفانه با توجه به اینکه تعرفه قبلی اعمال م 
طی  10سال گذشته باالی  60درصد کابلهای روستایی
سرقت شده است در حال حاضر با یک شبکه فرسوده و نابود
اهدای اعضای بدن مامور پلیس در
روبهروهستیم».
لرستان
فیبر
شبکه
نفوذ
ضریب
افزایش
به
لرستان
منطقه
مدیرمخابرات
فرمانده انتظامی استان لرستان از اهدای اعضای بدن یکی از
نوری در استان اشاره کرد و توضیح داد« :در حال حاضر پروژه کارکنان این فرماندهی که بر اثر حادثه رانندگی دچار مرگ
فیبر نوری در مسیر خرمآباد به پلدختر در دست اجراست اما با مغزی شده بود ،خبر داد.
تداخلی که در منطقه دلیج با شرکت لوله و مخابرات داشتهایم سردار حاجیمحمد مهدیاننسب در گفتوگو با خبرنگار
مشکالتی در روند اجرایی این پروژه ایجاد شده است».
پایگاه خبری پلیس با اعالم این خبر ،اظهار داشت« :استوار
دوم «داوود یوسفوند» جمعی فرماندهی انتظامی استان
افزایش بهرهمندی روستاییان لرستان از لرستان که در پی حادثه رانندگی ،دچار مرگ مغزی شده
بود با رضایت خانوادهاش ،اعضای بدن وی به بیماران نیازمند
آب شرب پایدار
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان از اقدامات این شرکت اهدا شد».
در راستای افزایش سطح بهرهمندی روستاها از منابع آب شرب
پایدار خبر داد و گفت« :بعد از یکپارچهسازی شرکت آب
و فاضالب و با بررسیهای دقیق و کارشناسی به این نتیجه
رسیدیم که سطح بهرهمندی روستاییان از آب شرب پایدار
بایستیافزایشیابد».

مدیر مخابرات منطقه لرستان در جمع خبرنگاران با
بیان اینکه در راستای خدماتدهی بهتر  60دکل
تلفن همراه تا پایان سال  99به ظرفیت موجود
استان اضافه میشود ،اظهار داشت« :در حال حاضر
 200دکل «بیتیاس» کمتر از ظرفیت مورد نیاز
داریم طبق برنامه تعداد  60دکل دیگر تا پایان سال
 99به ظرفیت دکلهای موجود استان اضافه میشود
که تا کنون  35مورد آن مصوب شده و تجهیزات آن
افزایش تولیدات فرهنگی و هنری با
بهزودی وارد استان خواهد شد».سیدمحمد قاسمی با
محوریت دفاع مقدس
مدیرکل فرهنگ و ارشاد لرستان در جلسه کمیته هنری ،بیان اینکه  40مورد از دکلهای در مناطق بیرون از حمیدرضا کرموندبا اشاره به اینکه با رایزنی با سازمان برنامه
ادبیات و نمایش دفاع مقدس این اداره کل بر افزایش شهرها برای ارائه خدمات به روستاییان ،پوشش نقاط و بودجه بهدنبال جذب اعتبارات بیشتری هستیم تا برخی
کور راههای مواصالتی و همچنین در مناطق گردشگری روستاها را در چارچوب تعاریف بهرهمندی به جایگاه واقعی

وی با تاکید بر اینکه کاری که برای خدا باشد جاویدان
خواهد شد ،بیان داشت« :اهدای عضو یک عمل حسنه و
خداپسندانه است که در حقیقت باقیاتالصالحاتی است که
انسان میتواند از خود به یادگار بگذارد».
سردار مهدیاننسب با اشاره به اینکه اهدای عضو اهدای
زندگی است ،تصریح کرد« :اگر کسی بتواند انسانی را از
مرگ نجات دهد به سعادتی بزرگ دست یافته که اجر و

آزادسازی  ۲۵۰هکتار تصرفات
رودخانهای در لرستان

مدیرعامل آب منطقهای لرستان با بیان اینکه حدود ۵۰۰
هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانهها در لرستان تصرف
شده که تا کنون بیش از  ۲۴۹هکتار آن رفع تصرف شده
است ،اظهار داشت« :حفاظت از اراضی و حریم بستر رودخانهها
بهعنوان شریانهای حیاتی در انتقال آب بسیار ضروری است
که در این راستا سال گذشته کارگروه آزادسازی بستر
رودخانهها در استان تشکیل شد».
داریوش حسننژاد با بیان اینکه حذف عوامل در حریم
رودخانه و رفع تصرف یا تعیین تکلیف در بستر رودخانهها در
دستور کار قرار دارد ،عنوان کرد« :در شهرستانهای خرمآباد و
سلسله در سنوات گذشته اقداماتی برای رفع تصرفات صورت
گرفتهاست».
وی با اشاره به تشکیل پروندههای تخلف در تصرف حریم
رودخانهها بیان داشت ۴۳۳« :پرونده تخلف شناسایی شده در
این راستا تشکیل شده است که پیگیری آنها جهت اجرا در
دستور کار قرار دارد».
مدیرعامل آب منطقهای لرستان با تاکید بر اینکه حذف
عوامل در حریم رودخانه و رفع تصرف یا تعیین تکلیف در
بستر رودخانهها در دستور کار قرار گرفت است ،تصریح کرد:
«در حال حاضر در شهرستان سلسله  ۱۵۶پرونده ،شهرستان
خرمآباد  ۹۸پرونده ،شهرستان دورود  ۴۱پرونده ،شهرستان
کوهدشت  ۳۵پرونده ،شهرستان ازنا  ۳۲پرونده ،شهرستان
الیگودرز ۲۶پرونده ،شهرستان پلدختر ۲۲پرونده ،شهرستان
دلفان  ۱۳پرونده و در شهرستان چگنی  ۱۰پرونده در مراحل
اتمام رسیدگی و شروع عملیات آزادسازی حد بستر و حریم
قرار دارد».

آگهی تغییرات شرکت مشاور سما انرژی
سینا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  9591و شناسه ملی 10820093433
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/12/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نشانی شرکت
از آدرس قبلی در همدان به آدرس جدید :استان همدان،
شهرستان همدان ،بخش مرکزی ،شهرهمدان ،خیابان
سعیدیه شمالی ،کوچه آزادگان ،پالک ،0مجتمع تجاری
سعیدیه ،طبقه هشتم ،واحد  ، 911کدپستی 6516789626
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()892705

آگهی تغییرات شرکت ته چین توشه غرب
شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  4807و شناسه ملی  10861127003به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/01/25تصمیمات ذیل
اتخاذ شد-1:سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین
گردید:آقایان سعید ترک با کدملی  3873459396به سمت
رئیس هیات مدیره امیرحسین روحانی با کدملی3860647229
به سمت نایب رئیس هیات مدیره حمید ترک با کدملی
 3873459388به سمت مدیرعامل شرکت  - 2دارندگان 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 امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()892706

آگهی تغییرات شرکت سوشیا مهر رایان
تویسرکان شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  677و شناسه ملی  10861959749به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/24
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نشانی شرکت ازآدرس قبلی
درتویسرکان به آدرس جدید :استان همدان ،شهرستان
تویسرکان ،بخش مرکزی ،شهرتویسرکان ،شهرک قائم،
بلوار شهید محمد عصمتی ،کوچه پارک ،کوچه ولفجر ،19
پالک ،0طبقه اول،کدپستی  6581766712تغییریافت
وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان ()892708

آگهی تغییرات اتحادیه شرکتهای تعاونی
کشاورزی دامداران استان همدان موسسه
غیر تجاری

به شماره ثبت 94و شناسه ملی  10820005658به
استنادصورتجلسه هیئت مدیرهمورخ 17/10/1397وتاییدیه
شماره  6417/342مورخ  11/12/1397سازمان تعاون
روستایی استان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :با توجه
به اتمام مدت مدیرعاملی دراتحادیه ،آقای ابراهیم رستمی
باکدملی ( 3934378781خارج از اعضای هیات مدیره)
برای مدت دو سال دیگر درسمت مدیرعاملی خود ابقا گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری همدان ()892709

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی عمران سازه هگمتان شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  2865و شناسه ملی  10860001220به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/02/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح 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 فاضالب برق مخابرات نفت و پتروشیمی و خطوط انتقال گاز  LPG . CNGو 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 فاضالب 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 اطالع 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 امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()892704

آگهی تغییرات شرکت روستایی آجین شرکت تعاونی

به شماره ثبت 886و شناسه ملی  10861095784به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/3وتاییدیه شماره 14/342/499مورخ
 1397/11/4اداره تعاون روستایی شهرستان اسدآباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید :آقای
غالمحسین محمودی به کدملی  40110183527به سمت رئیس هیات مدیره آقای رمضان آبباریکی به کدملی  3308991381به سمت
نایب رئیس هیات مدیره آقای جالل قاسمی به کدملی  4010190523به سمت منشی وعضوهیئت مدیره آقای منصورناصری به کدملی
 4010180617به سمت عضواصلی هیات مدیره آقای قاسمعلی امیری میهن به کدملی  4010183500به سمت عضواصلی هیات مدیره
 -2آقای جالل عســگری به کدملی ( 4000037218خارج 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  41اساسنامه  ،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 تغییرات شرکت مشعل
غرب شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  2494و شناسه ملی 10861117237
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1396/12/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت
در واحدثبتی همدان به آدرس استان همدان-
شهرستان همدان  -بخش مرکزی  -شهر همدان-
آرامگاه بوعلی -کوچه هواپیمایی -کوچه نیشکر -پالک
 - 8طبقه دوم  -واحد  4کد پستی 6516694778
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()892703
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افزایش
نجومی نرخ
اجارهبهای
مسکن

به قلم:

متأ ســفا نه
دکترشهرامشرفی
شــاهد افزایش
نجومی اجارهبهای مســکن هستیم؛
ایــن به ضرر اقشــار آســیبپذیر و
کمدرآمد جامعه اســت ،حتا ممکن
است معضل اجتماعی چادرنشینی را
هم گسترش دهد.
عرضــه مســکن باید بــه اندازه
تقاضــا باشــد؛ این مهم اســت که
آپارتمانسازی و ساخت مسکنهایی
همچــون 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
بهدنبال وضع قوانینی باشــند که از
مستأجرهای کمدرآمد ،حمایت مالی
بشود ،همچنین نظام مالیاتی بایستی
بهگونهای باشــد که افسارگســیخته
نتوان قیمت مســکن یــا اجارهبهای
مسکن را افزایش داد.
متأســفانه یــک نظام منســجم
قیمتگــذاری اجارهبهای مســکن
متناســب با کالبد ساختمان و محل
و منطقــه ،وجــود نــدارد .در ایــن
زمینه ضرورت دارد برمبنای نظرات
کارشناســی ،یک مدیریت منسجم
در قیمتگذاری اجارهبها ایجاد شود
و اگر در جاهایی نیاز اســت همچون
تهران ،دادستان به موضوع ورود پیدا
کند این کار انجام شود.
اقتصــاد شــامل عناصــر بههــم
پیوسته میشود؛ وقتی قیمت مصالح
ساختمانی ،قیمت زمین ،قیمت ارز و
امثالهم افزایش مییابد ممکن است
آثار افزایشــی تورم در بخش مسکن
نیز همچون ســایر بخشهای نظام
اقتصادی بهدنبال داشــته باشد .اما
موضوع این اســت که افزایش قیمت
نباید افسارگســیخته و نجومی باشد.
در ایــن رابطه ضــرورت دارد دولت،
مجلس و قــوه قضاییه بــا همکاری
بیشتر با یکدیگر ،اقدامات بیشتری
جهت ساماندهی انجام بدهند.
انبوهســازی مســکن بهصــورت
هدفمند ،کارشناسی شده و نظاممند،
خود به خود سرعت گرانی مسکن را
کاهش میدهد .اگر در ســطح شهر
اجازه انبوهســازی از نوع کارشناسی
شده داده نشود طبیعی است که بعد
از مدتی ،به سرعت تقاضاهای جدید
خرید مســکن یا اجارهبهای مسکن،
وارد عرصه شــده و به اندازه تقاضا،
عرضه وجود نخواهد داشت.
برای مالکینی که بیش از  ۲خانه
خالی دارند بایستی مقررات مالیاتی
بهگونهای تعیین و اجرا شود که این
خانهها در شــرایطی کــه این همه
تقاضا برای مســکن در جامعه هست
بیاســتفاده نمانند .بر افزایش تعداد
مشــاوران امالک و فعالیــت آنها،
نظارت جدیتری شــود .مســئوالن
تدابیــری اتخاذ کنند اجارهنشــینی
برای برخی شــهروندان کمدرآمد به
چادرنشینی تبدیل نشود.
گاهی وجود شــبکههایی همچون
شــبکه دیــوار باعث دامــنزدن به
افزایش قیمتهای اجارهنشینی شده
اســت که این موضوع نیز بایســتی
ساماندهی شود.
آگهی تغییرات شرکت اسطوره
عمران آریا با مسئولیت محدود

به شماره ثبت  1323و شناسه ملی 10320233491
بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادیسالیانهمورخ
 1399/02/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت
مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
داود سلگی به شماره ملی 3961884366سمیه سلگی
به شماره ملی  4072466476زینب شهرستانی به
شماره ملی ( 4711588817خارج از شرکا) ایمان
سلکی به شماره ملی ( 4060157724خارج از شرکا)
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند
()877940

Email: sadr_1341@yahoo.com
سال پنجم
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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،رعايت کنيم تا به شرايط قرمز نرسيم
مهندس سيد سعيد شاهرخي استاندار همدان ،در
ستاد استاني مقابله با کرونا ،گفت :با توجه به وضعيت
اســتانهاي همجوار بايد بتوانيم ضمن رعايت نکات
بهداشــتي،باشــرايطکروناييزندگيکنيم.

شاهرخي در ادامه با اشاره به ميزان وضعيت
ابتالي اســتانهاي همســايه به کرونا ،گفت:
وضعيــت اســتانهاي همجوار مــا را موظف
ميکند با توجه به بازگشاييهاي صورت گرفته،
نکات بهداشــتي و فاصلهگذاري اجتماعي را به
صورت جدي رعايت کنيم.
وي افزود :مردم اگــر فاصلهگذاري اجتماعي
را رعايت نکنند ،محدوديتها اعمال ميشــود.
مــردم مراقب باشــند با بي توجهــي به طرح
فاصلــه گذاري فيزيکي  ،مراســم عروســي به
مراسم عزا تبديل نشود.
استاندار همدان در اهميت و ضرورت نظارت
بر پروتکلهاي بهداشــتي توسط دستگاههاي
متولي ،گفت :دســتگاههاي اجرايــي مربوطه
نظارت جديتر و پيگيري بيشــتري بر رعايت
پروتکلهــا و مــوارد خاص همچــون فعاليت
تاالرها داشته باشند.
شــاهرخي همچنين گفت :وضعيت اســتان
در مجموع زرد اســت ،فامنيــن و کبودرآهنگ
نسبت به هفته گذشته ،به سوي بهبودي پيش
رفتهاند.
اســتاندار همــدان در ادامه از مردم اســتان
خواســت تا بــا رعايــت بهداشــت عمومي و
پروتکلهــاي بهداشــتي ســامتي خــود و
شهروندان را حفظ کنند و گفت :از مردم عزيز
اســتان درخواســت داريم ،با صبر و شکيبايي،
نهايــت همکاري را بــا مراجع زيربط داشــته
باشــند .ما بايــد بتوانيم ضمــن رعايت نکات
بهداشتي ،با شرايط کرونايي زندگي کنيم.

مشکل روشنايي معابر پر تردد
کوي نبوت رفع ميشود
عليرغم کمبود منايع مشکالت
محلهکوي نبوت در اولويت قرار
خواهند گرفت

اســتاندار همدان ،در جمع مردم کوي نبوت
و اقامه نماز مغرب و عشــاء در مســجد ســيد
مصطفي الحسيني ،گفت :مديران مشکالت اين
منطقه را ظرف مدت يــک ماه حل کنند و به
مردم گزارش دهند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري
همدان ،مهندس شــاهرخي در مســجد سيد
مصطفي الحسيني ،گفت :کشور در يک شرايط
ويــژه قرار دارد و فشــارهاي زيادي ناشــي از
تحريمها بر اقتصاد ايران وارد آمده است.
وي افزود :حمايت و پشتيباني مردم هميشه
در صحنه ،تدابير رهبر انقالب و همکاري مردم
باعث شــد کشور ســرفرازانه در اين سختيها
مقاومت کند و روي پاي خود بايستد.
اســتاندار همدان ضمن تاکيد بر مشکالت و
مسائل کوي نبوت ،گفت :مشکالت اين محله را
پيگيري خواهيم کرد و مديران ظرف مدت يک
ماه مشکالت را حل و به مردم گزارش دهند.
وي افزود :دستگاههاي اجرايي حوزه اب وبرق
و شــهرداري هرچه ســريعتر مشکالت منطقه
نبوت را اولويــت بندي کرده و اقدامات الرم را
انجام دهند.
شــاهرخي ادامه داد :عليرغم کمبود منابع،
مصمم هستيم ،مشکالت ضروري و خيلي مهم
درکوي نبوت را برطرفکنيم.
وي افزود :شهردار محترم طي برنامهاي کوتاه
آگهی تغییرات شرکت حفاری خرم
دشت مالیر با مسئولیت محدود

طرحهاي کالن با اشــتغال زايي قابل توجه در
اســتان همدان آماده واگذاري و جذب سرمايه
گذار بخش خصوصي اســت.
مهندس شاهرخي در جلسه بررسي مشارکت
بنيــاد برکــت در طرحهــاي ســرمايهگذاري
و اشــتغال زايي اســتان همدان گفــت :بنياد
برکت به عنــوان يکي از برکات نظام جمهوري
اســامي تا کنون نقش مهمــي در فقرزدايي و
محروميتزدايي در گوشــه و کنار کشــور ايفا
کرده است.
وي با بيان اينکه اســتان همدان در بيشــتر
شــاخصها و حوزههــاي مختلــف از ميانگين
کشــوري نيز باالتر اســت گفت :در راســتاي
توســعه از ظرفيتها و توانايــي بنياد برکت در
استان در زمينههاي مختلف استفاده ميشود.
شــاهرخي بــا بيــان اينکــه ميتــوان بــا
سرمايهگذاري در طرحها و ظرفيتهاي در نظر
گرفته شده ،شغلهاي خرد و خانگي را پوشش
داد ،گفــت :طرحهايي که نياز جدي اســتان
همدان باشــند با اهداف مشــخص تدوين و به
بنياد برکت معرفي ميشوند.
وي بــا يــادآوري اينکه طرحهــاي کالن با
اشــتغالزايي قابل توجه در استان همدان آماده
واگذاري به بخش خصوصي اســت ،گفت :بايد
کميتهاي تشــکيل شــود و به مــدت  15روز،
پروژههــا و طرحهاي مهم و قابل واگذاري را به
بنياد برکت معرفي کند.
اســتاندار همدان گفت :بنياد برکت ميتواند
با مطالعه بر روي منطقــه اقتصادي جهانآباد
طرحهاي پيشنهادي خود را براي سرمايهگذاري
مطرح کند.
بنياد برکت ميتواند ،در طرحهاي عامالمنفعه،
ساخت بيمارستان و مدرسه نيز سرمايهگذاري
داشته باشد.

مدت ،مشــکل روشــنايي معابر و مکانهاي پر
تــردد و ضروري کوي نبــوت را برطرف کند./
آســفالت و بهســازي خيابانها و کوچههاي پر
تردد کوي نبوت در دســتور کار شهرداري قرار
خواهد گرفت.
سيد سعيد شــاهرخي اســتاندار همدان در
جمع مردم براي اقامه نماز مغرب و عشــاء در
مسجد ســيد مصطفي الحسيني در کوي نبوت
حضور يافت و با مردم محله نبوت گفتگو کرد.
حضــور در بين مردم مناطق مختلف شــهر از
برنامههاي اســتاندار همدان و مديران اســتان
جهــت پيگيري مشــکالت و گفتوگوي چهره
به چهره با مردم اســت .در ايــن امر ،تعدادي
از مديــران اســتان ازجمله فرمانــدار همدان،
شهردارهمدان ،مديرعامل شــرکتهاي برق،
آب منطقــهاي و آبفاي شــهري در اين برنامه
جهت پيگيري مشــکالت منطقــه کوي نبوت،
استاندار را همراهي کردند .

ساخت سه گاوداري 6هزار راسي
در استان توسط شرکت شستا

استاندار همدان در جلسه شوراي گفتوگوي
دولت و بخش خصوصي گفت :قرارداد ســاخت
ســه گاوداري  6هزار راسي در شهرهاي استان
با سرمايهگذاري شــرکت شستا و چند شرکت
خصوصي ديگر منعقد شده که تحول بزرگي در
صنعت شير و لبنيات استان به وجود ميآورد.
مهندس شاهرخي افزود :سرمايه گذاريهاي
جديد در زمينه احــداث گاوداريهاي مدرن و
صنعتي در اســتان انجام ميشود و بهرهبرداري
از ايــن طرحها تحول بزرگي در صنعت شــير
همدان محسوب ميشود.
وي گفت :آب و خاک مرغوب همدان موجب
توليد علوفه و تغذيه منايب دام و طيور شــده
و زمينــه براي راه اندازي دامداريهاي صنعتي
فراهم از لحاظ فراهم است.
اســتاندار همدان در ادامه با اشاره به اهميت
ســامانه بازارگاه گفت :ســامانه بــازارگاه براي
خريــد و فروش خوراک دامداري و مرغداريها
راه اندازي شــده و توليدکنندگان از اين طريق
بايد اقالم مورد نياز خود را تهيه کنند تا اســير
دســت دالالن و واســطهها نشــوند .نظارت بر
قيمت مرغ و فرآوردههاي گوشــتي از مواردي
است که براي مردم اهميت دارد.
وي افزود:نهادهاي متولي بدانند قيمتگذاري
مرغ و فراوردههاي گوشــتي بايد طوري باشــد
کــه ضــرر و زياني بــه توليدکننده نرســد و
مصرفکنندگان هم راضي باشند.
شــاهرخي گفت :فعاالن اقتصادي استان به
عنوان ســربازان قانع و صبــور جبهه تحريم و
مشکالت اقتصادي هستند.
استاندار همدان در ادامه ضمن اعالم حمايت
از توليد کنندگان گفت :دولت با همه توان يار و
ياور توليدکنندگان ،صنعتگران و صادرکنندگان
است و براي برداشــتن باري از روي دوش اين
قشر از هيچ کمکي دريغ نميکند.
الزم بــه ذکر اســت که در بيســت و نهمين
جلســه شــوراي گفتوگوي دولــت و بخش
خصوصي مسائل و مشــکالت حوزه کشاورزي
مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به شماره ثبت  4807و شناسه ملی  10861127003به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/01/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 :
 اعضاء هیئت مدیره برای مدت  2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقایان امیرحسین روحانی با کد ملی  - 3860647229سعید ترک با کد ملی 3873459396
 حمید ترک با کد ملی  - 2 3873459388آقایان ابوالقاسم خیابی صفدر با کدملی 4051568237به سمت بازرس اصلی و غدیر جیحونی باکدملی  3874683443به
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

افتتاح اولین پارک
بانوان استان همدان
در سال 1399

عمومي کردن اصالح الگوي مصرف
و فرهنگسازي آن

آمادگي طرحهاي کالن اشتغالزا در
استان براي جذب سرمايهگذار
مهندس شاهرخي ،استاندار همدان ،در جلسه
بررســي مشــارکت بنياد برکــت در طرحهاي
ســرمايهگذاري و اشتغالزايي اســتان ،گفت:

استاندار همدان ،در شوراي فرهنگ عمومي
استان ،گفت :بايد اصالح الگوي مصرف ،به يک
حرکــت اجتماعي و عمومــي در جامعه تبديل
شود.
شــاهرخي با اشــاره به اهميت اصالح الگوي
مصرف گفــت :اصالح الگوي مصرف در ســند
راهبردي ســه ساله اســتان لحاظ شده است.
بنابرايــن محــور توجه مديران دســتگاههاي
متولي ،اصالح الگوي مصــرف و همچنين بايد
آن را اجتماعي کنند.
وي در ادامــه افزود :بــراي اجتماعي کردن،
بايــد فرهنگ ســازي و براي فرهنگ ســازي
نيز ،به آموزشهاي مســتمر نيــاز داريم .کليه
ظرفيتهاي اســتان بــراي فرهنگســازي و
آمــوزش در حوزه اصالح الگــوي مصرف مهيا
است.
اســتاندار همدان آموزش و پــرورش را يکي
از ظرفيتهاي گســترده و فراگير در راســتاي
اصالح الگوي مصرف دانســت و گفت :انجمن
اوليــاي مربيــان اســتان با يک ميليــون نفر،
ميتواند موجي در زمينه اصالح الگوي مصرف
در بيــن خانوادهها و جمعيــت کثيري از مردم
ايجاد کند.
شــاهرخي گفت :اگر بخواهيم از ظرفيتهاي
استان در راستاي اجتماعي کردن اصالح الگوي
مصرف بهره ببريم ،نياز بــه يک برنامه علمي،
مدون و منسجم داريم.
اســتاندار همدان در ادامه بــه اهميت نقش
سازمانهاي مردم نهاد در اصالح الگوي مصرف

آگهی تغییرات شرکت اسطوره عمران آریا
(بامسئولیتمحدود)

به شماره ثبت  810و شناسه ملی  10820034743به شماره ثبت  1323و شناسه ملی  10320233491به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور مورخ  1399/02/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :سمت اعضای هیات مدیره به
فوق العاده مورخ  1398/05/9تصمیمات ذیل اتخاذ شرح ذیل تعیین گردید :داود سلگی به شماره ملی  3961884366به سمت مدیرعامل
شد -1 :اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت و رییس هیئت مدیره سمیه سلگی به شماره ملی  4072466476به سمت عضو هیئت
نامحدود انتخاب گردیدند :آقای غالمرضا اسمعیلی مدیره زینب شهرستانی به شماره ملی  4711588817به سمت عضو هیئت مدیره
به شماره ملی  3930164442و مجید اسمعیلی به (خارج از شرکا) ایمان سلکی به شماره ملی  4060157724به سمت عضو هیئت مدیره
شماره ملی  3930296330و محسن اسماعیلی به (خارج از شرکا)  - 2دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری و بهادار
شماره ملی 3934475213
و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مالیر ()879830
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند ()877941

آگهی تغییرات شرکت ته چین توشه غرب شرکت (سهامی خاص)

اشــاره کرد و گفــت :ســازمانهاي مردمنهاد توجه جامعه به دختران اشاره کرد .
ميتواننــد در اجتماعي کــردن اصالح الگوي علیمحمدی ایجــاد غرفه های ســامت،کودک و
مصرف نقش موثري داشته باشند.
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
ربیعه علیمحمــدی مدیر کل امور بانوان و خانواده باشیم.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مرغداری کاکل سفید همدان

به شماره ثبت  3553و شناسه ملی  10861125259به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1397/12/20و باستناد نامه  7771مورخ  98/12/27اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
شهرستان بهار تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :مهدی قره قاسمی به کدملی  0076644502به عنوان
بازرس اصلی و فاطمه قره قاسمی سقرلو به کدملی  0077065603بعنوان 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 0047157755و حمیدرضا رستموندکر به کدملی 0071818049و ثریا محمودی
به کدملی 4280416168به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و لیال منیری به کدملی 0076057811و
جیران رستموندکر به کدملی 0036821314به عنوان علی البدل هیات مدیره
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()892702

اســتانداری همدان در مراســم افتتاح پارک
بانوان شــهر قروه درجزین ضمن تشــکر از
مســوولین این شهرستان و تالشهای شهردار
و اعضای شــورای شــهر و اهتمام به موضوع
بانوان با اهدا لوح تقدیر از تالشــهای 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 میالد حضرت
معصومه و گرامیداشت روز (دختر)به اهمیت

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

به شماره ثبت  810و شناسه ملی  10820034743به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1398/05/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- :سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل
تعیین گردید :آقای غالمرضا اسمعیلی به شماره ملی  3930164442به سمت مدیرعامل
ورئیس هیئت مدیره -آقای مجید اسمعیلی به شماره ملی  3930296330به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره  -آقای محسن اسماعیلی به شماره ملی  3934475213به سمت
عضو هیئت مدیره -2کلیه 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 اسکان ساز (سهامی خاص)

آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران هگمتانه
شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت 3802و شناسه ملی 10820047945به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/12/8تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - 1 :ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی
 1397مورد تصویب قرار گرفت - 2 .موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام
به شماره ثبت  3081و شناسه ملی  10320134517با نمایندگی آقای
مجتبی اسدی باکدملی 0321525183به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا
نادری شکیب باکدملی  3860467735به 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 تغییرات شرکت استخراج گران فلزی آنادانا( با مسئولیت محدود)
به شماره ثبت  10938و شناسه ملی  10820107715به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1399/01/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :آقای آرش ظهیر نیا به شماره ملی
 3873451204کلیه  1700000ریال سهم الشرکه خود را دریافت نمود و از شرکت خارج گردید ،
لذا سرمایه شرکت از مبلغ  15100000ریال به مبلغ  13400000ریال 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  7250000ریال سهم الشرکه  -آقای سیدکاوه
خونساری دارنده  6150000ریال سهم الشرکه  - 2به 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 تغییرات شرکت حفاری خرم دشت مالیر (با مسئولیت محدود)

به شماره ثبت  1131و شناسه ملی  10861105682به استناد صورتجلسه مجمع عمومی به شماره ثبت 810و شناسه ملی 10820034743به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ 1398/05/8تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای روح اله اسمعیلی دارنده 1500000ریال سهم
عادی سالیانه مورخ  1399/03/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره
برای مدت  2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای سید مصطفی موسوی به شماره الشرکه به موجب سند صلح شماره  63202مورخ  1398/05/8صادره ازدفتر خانه اسناد رسمی
شماره  5مالیر کلیه سهم الشرکه خود را به آقای مجید اسمعیلی به شماره ملی 3930296330
ملی  3874838803آقای سید مرتضی موسوی به شماره ملی  3874563685خانم
واگذارنمود و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد .اسامی
مریم السادات موسوی به شماره ملی  - 3860023551آقای حمید اخوان عطار به
شماره ملی  3871065560به سمت بازرس اصلی و خانم پروین عربیان به شماره ملی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها بعداز نقل و انتقال سهم الشرکه بشرح ذیل می باشد :آقای
 3871276820به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .غالمرضا اسمعیلی دارنده10500000ریال سهم الشرکه  -آقای مجید اسمعیلی دارنده3000000
ریال سهم الشرکه و آقای محسن اسماعیلی دارنده 1500000ریال سهم الشرکه
ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت در سال مالی  1398به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مالیر ()879833
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()879834
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی
همدان:

اعتبارات بخش
کشاورزی استان با
مشکل مواجه شده است

محمدرضاعدالتخواه؛ رئیس کل دادگستری استان همدان مطرح کرد:

و
سوی

خدمات گسترده شهرداری همدان پیدا ،و شایسته تقدیراست

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان
با اشــاره بــه اینکه اعتبــارات بخش
کشــاورزی اســتان همدان با مشکل
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 بهرهمند نشده است.
منصــور رضوانــی جــال در جمــع
خبرنگاران گفت ۴۷ :پروژه آماده افتتاح
در بخش کشاورزی شــامل  ۲۱پروژه
آب و خاک ۶ ،پــروژه تولیدات دامی،
هفت پروژه شیالت ،پنج پروژه صنایع
کشــاورزی  ۶،پروژه تولیدات گیاهی و
سه پروژه در حوزه منابع طبیعی است

اعضــای شــورای شــهر ،شــهردار همــدان بــه اتفاق
معاونــان و مدیــران مناطــق چهارگانــه شــهرداری بــا
حضــور در دفتــر رئیــس کل دادگســتری اســتان
همــدان ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید
بهشــتی ،هفتــه قــوه قضائیــه را تبریــک گفتنــد.
در ایــن دیــدار شــهردار همــدان بــا گــزارش
عملکــرد شــهرداری همــدان گفــت :علیرغــم چالــش
مالــی تأمیــن حقــوق کارکنــان شــهرداریها در
سراســر کشــور ،شــهرداری همــدان بــا کمتریــن

که برای  ۶۸۹نفر اشتغالزایی به همراه
دارد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی،
جهش تولیــد و برنامه راهبردی ســه
ساله استان همدان در بخش کشاورزی
دنبال میشــود افزود :در حوزه توسعه
گلخانه ،ایجاد دامــداری بزرگ ،رونق
تولیــد ،صــادرات برنامههایی در حال
پیگیری هستند.
وی به پروژههای آماده افتتاح در هفته
جهاد کشاورزی سالجاری اشاره کرد و
افزود :امسال در هفته جهاد کشاورزی
 ۴۷پروژه با  ۴۰۰میلیارد ریال سرمایه
گذاری به بهرهبرداری میرسد.
رضوانی جالل 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  ۷۰۰تومان است و
مصوب گوشت مرغ باید بین  ۱۲تا ۱۳
هزار تومان باشــد اما اکنون مرغداران
ضرر میدهند.
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 میدهد.
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 میدهد و
برای رســیدن به جهــش تولید نباید
تولید کننده ضرر دهد.
رضوانی جــال افزود :در کشــتارگاه
همدان الشــه به پیش سرد رفته و ۲۴
ساعت در آنجا میماند که این کار برای
ماندگاری و مسائل بهداشتی الشه الزم
است.
وی ادامه به موضوع گلخانهها نیز اشاره
و عنوان کــرد ۲۰۰ :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
 ۱۰هکتــار گلخانه ایجاد میشــد که
این عدد اکنون به  ۷۰هکتار در ســال
رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه جهاد کشاورزی
در وهلــه اول وظیفه حفظ محصول را
دارد افزود :سالهای گذشته محصوالت
کشــاورزی مانند سیب زمینی به دلیل
خرابی دور ریخته میشــد و ســاالنه
 ۲۵تــا  ۲۷درصد افت ســیب زمینی
در اســتان وجود داشــت اما با ایجاد
ســردخانهها این رقم بــه کمتر از پنج
درصد رسیده است.
رضوانــی جــال با بیان اینکه ســیب
زمینی بیشــتر از  ۸ماه در سردخانهها
نگهداری میشــود ادامــه داد :اکنون
قدرت نگهداری سیر در استان همدان
کم اســت و در ایــن رابطه چند مجوز
صادر شــده اما هنوز بــه بهرهبرداری
نرسیده است.
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میــزان برخــورداری از منابــع مربــوط بــه مالیــات بــر
ارزش افــزوده توانســته در بیــش از یکهــزار نــوع
خدمــت بــه شــهروندان قامــت اســتوار و کارنام ـهای
قابــل دفــاع از خــود ارائــه دهــد.
عبــاس صوفــی افــزود :شــهروندان همــدان
شایســته بهترینهــا هســتند بنابرایــن بــر خــود
وظیفــه میدانیــم بــا بــه کارگیــری ظرفیــت
حداکثــری و تــاش بــی منــت بهتریــن خدمــات را
بــرای ارتقــا کیفیــت زندگــی در شــهر همــدان پدیدار
کنیــم.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت قانونمــداری در
عملکــرد کارکنــان شــهرداری تصریــح کــرد:
رعایــت موازیــن قانونــی و اخــاق مــداری خــط
قرمــز مدیریــت شــهری در برخــورد و مواجهــه بــا
شــهروندان اســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان در ایــن
دیــدار بــا گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهید بهشــتی
بــه عنــوان نخســتین مســئول دســتگاه قضائــی
ایــران پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،گفــت:
شــهید بهشــتی در اســامی کــردن قوانیــن ،گامهای
ارزشــمندی برداشــت.
محمدرضــا عدالتخــواه اظهــار کــرد :بــه فرمــوده
امــام خمینــی (ره) ،شــهید بهشــتی خــود یــک ملــت
و خــاری در چشــم دشــمنان بــود از ایــن رو مــورد
هجمههــای دشــمنان اســام و انقــاب از هــر ســو
قــرار گرفــت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان در ادامــه
بــا بیــان اینکــه جــوان گرایــی در دســتور دســتگاه
قضــا قــرار گرفتــه اســت ،افــزود :طــی  ۱۰مــاه اخیــر
هفــت رئیــس دادگســتری ۶ ،دادســتان و چهــار نفــر
از رؤســای دادگاههــای بخــش در اســتان همــدان
تغییــر یافتنــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان نیــز
گفــت :خدمــات گســترده شــهرداری همــدان
ملمــوس و شایســته تقدیــر اســت.
عدالتخــواه افــزود :اگــر روزی یــک بخــش از
خدمــات شــهرداری بــه موقــع انجــام نشــود شــاهد
بــی نظمــی غیــر قابــل تحمــل در شــهر خواهیــم
بــود ،بنابرایــن بخشــی از خدمــات شــهرداری در
ســاعاتی از شــبانه روز انجــام میشــود کــه بــه چشــم
هــم نمیآیــد امــا در نــوع خــود اگــر انجــام نشــود
کیفیــتزندگــیدراجتمــاعشــهریافــولمیکنــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ضــرورت حمایــت
از شــهرداری خاطرنشــان کــرد :شــورای اســامی
شــهر همــدان بایــد حمایــت حداکثــری از شــهرداری
داشــته باشــد چــرا کــه فرصتهــای 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.
نماینــده عالــی قــوه قضائیــه در اســتان همــدان
گفــت :مــا هــم بــا حرکــت در چارچــوب قانــون،
حامــی مدیریــت شــهری همــدان هســتیم و
بســترهای الزم بــرای تــداوم خدمتگــزاری را فراهــم
خواهیــم کــرد.
رئیس کل دادگســتری اســتان همــدان از افزایش

شــعب دادگاههــا از
دادگاههای
 ۲۰۳شــعبه بــه
استان همدان
 ۲۱۵شــعبه خبــر
داد و گفــت :ایــن
به  ۲۱۵شعبه
اقــدام ســبب شــد
یافت
افزایش
تــا رســیدگی
بــه پروندههــای
قضائــی ســریعتر و کیفیتــر انجــام شــود.
عدالتخــواه از افزایــش شــعب دادگاههــا از
 ۲۰۳شــعبه بــه  ۲۱۵شــعبه خبــر داد و عنــوان
کــرد :ایــن اقــدام ســبب شــد تــا رســیدگی بــه
پروندههــای قضائــی ســریعتر و کیفیتــر و
عملکــرد دســتگاه قضــا در ســطح اســتان بهتــر
انجــام شــود.
وی عنــوان کــرد :بــر همیــن اســاس تعــداد
پروندههــای مختومــه بــا افزایــش چشــمگیری
روبــرو شــده و در نتیجــه پروندههــای کمتــری بــه
دادگاههــای تجدیدنظــر ارجــاع میشــوند.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری اســتان
همــدان در بیــن پنــج اســتان برتــر کشــور در
شــاخصه مصالحــه معرفــی شــده  ،گفــت :ایــن
بــدان معناســت کــه بــا تــاش همــکاران قضائــی
و اولویــت قــرار دادن اصــل اصــاح ذات البیــن
پروندههــای قابــل توجهــی بــه ســمت صلــح و
ســازش هدایــت شــده و همــدان در ایــن شــاخصه
در ســطح کشــور خــوش درخشــیده اســت.
وی افــزود :در دســتور کار قــرار دادن و تعییــن
تکلیــف پروندههــای معوقــه در اســرع وقــت و جــوان

گرایــی اولویتهــای دســتگاه قضائــی محســوب
میشــود 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
دارد و اعضــای آن بــا شــور و انگیــزه پیگیــر حــل
مشــکالت 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.
وی افــزود :اقدامــات اخیــر دســتگاه قضایــی در
 10مــاه گذشــته در ایــن اســتان بــه طــور عمــده بــا
پیوســت فرهنگــی روب ـهرو بــوده اســت ،تــا جایــی
کــه نــام ســاختمان قبلــی دادگســتری بــه ســردار
شــهید همدانــی ،ســاختمان جدیــد بــه نــام شــهید
ســلیمانی ،ســاختمانهای دادگاههــای انقــاب بــه
نــام شــهید میرزامحمدســلگی و ســاختمان دادســرا
بــه شــهید محمــد بروجــردی تغییــر یافتــه اســت.
عدالتخــواه بــا اشــاره بــه عفــو  541زندانــی
در همــدان بــا پیگیریهــای شــبانهروزی چنــد
مــاه اخیــر مجموعــه دســتگاه قضایــی اســتان،
عنــوان کــرد :نحــوه آزادی ایــن زندانیــان نیــز بــا
پیوســت فرهنگــی همــراه بــود تــا جایــی کــه ایــن
عفوخــوردگان بــا برنامــهای هماهنــگ شــده بــا
عنــوان «بازگشــت بــه زندگــی» در گلــزار شــهدا
حضــور یافتنــد و بــا قرائــت میثــاق نامــه ای ،ورود
مجــدد بــه زندگــی خــود را بــا نــام و یــاد شــهدا آغاز
کردنــد.
وی؛ تشــکیل ســتاد تألیــف قلــوب و  450هــزار
ســاعت مجــازات جایگزیــن حبــس بــا رویکــرد
حبــس زدایــی را زمینهســاز کســب عنــوان نخســت
اســتان همــدان درخصــوص صلــح و ســازش در
کشــور برشــمرد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان در ادامــه
گفــت :افزایــش تعــداد دادگاههــای تجدیدنظــر از
 11شــعبه بــه  17شــعبه و دادگاههــای حقوقــی
از  10شــعبه بــه  14شــعبه ،هــم ســبب شــده تــا
رســیدگی بــه پروندههــای مختلــف ســریعتر و بــا
کیفیتتــر انجــام شــود.
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
همــدان وجــود نداشــت ،بــا پیگیریهــای انجــام
شــده خوشــبختانه ســی ام فروردیــن مــاه ســال

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
تربیــت شــده درخصــوص مســائل کــودکان ایجــاد
شــود.

رئیس شورای شهر همدان:

شورای شهر برای تحقق حقوق
شهروندی می کوشد

رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان گفــت:
خوشــبختانه قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان

همدانی ها شایسته
بهترینهاهستندبا
تالش بی وقفه خدمات
مطلوب را برای ارتقا
کیفیت زندگی در
همدانایجادکنیم.

هــم تصویــب شــده
و یــک نمونــه از ایــن
قوانیــن آن اســت کــه
فــروش ســیگار بــه
افــراد زیــر  18ســال
جــرم اســت.
رئیــس شــورای
اســامی شــهر همــدان نیــز بــا تأکیــد بــر شــرح
اقدامــات شــورای شــهر بــرای یاریرســانی بــه
قــوه قضاییــه در حــوزه تحقــق حقــوق شــهروندی،
گفــت :ایــن مجموعــه مردمــی ضمــن تــاش بــرای
کســب رضایتمنــدی مــردم و زمینهســازی مناســب
بــرای حــوزه ســرمایهگذاری در شــهر ،نســبت بــه
جلوگیــری از امنیتــی شــدن مســائل اجتماعــی
و مســائل تنــشزا در جامعــه بهویــژه در حــوزه
مدیریتشــهری ،تصمیمگیریهــای منطقــی بــا
محوریــت مطالبــات مردمــی و ...همــواره همــت
میگمــارد.
بــه گــزارش روابطعمومــی شــورای اســامی
شــهر همــدان؛ کامــران گــردان نیــزدر دیــدار اعضای
شــورای شــهر بــا رئیــس دادگســتری اســتان بــه
مناســبت هفتــه قــوه قضائیــه ضمــن تبریــک هفتــه
قــوه قضاییــه و دهــه کرامــت ،اظهــار کــرد :قــوه
قضاییــه بــه عنــوان رکــن اساســی نظــام ،مســئولیت
خطیــر و حساســی را در راســتای پشــتیبانی از
حقــوق فــردی و اجتماعــی و تحقــق عدالــت بــر
عهــده دارد.
وی افــزود :بخــش اعظمــی از امنیــت پایــدار

و همهجانبــه کشــورمان مرهــون تالشهــای
بیشــائبه و مســتمر مســئوالن قضایــی اســت.

رئیــس شــورای شــهر همــدان بــا اشــاره بــه اینکه
خوشــبختانه حضــور پربرکــت  10ماهــه ریاســت
جدیــد دادگســتری ،نویدبخــش تحــوالت اساســی
همــراه بــا افزایــش اعتمــاد بیشــتر بــه قــوه قضاییــه
بــوده اســت کــه اجابــت درخواســت عفــو بــرای ۵۴۰
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
فعــاالن اقتصــادی و همچنیــن گروههــای بازرســی
ویــژه ارزشــیابی قضایــی از نمونــه اقدامــات
بــارز ایــن حــوزه قضایــی محســوب
میشــود.
گــردان بــا اشــاره بــه کســب رتبــه برتــر
ملــی همــدان در زمینــه صلــح و ســازش
پروندههــای قضایــی ،بیــان کــرد :در
مجمــوع حــوزه قضایــی اســتان همــدان در
حــوزه تکریــم ارباب رجــوع و اعتمادســازی
بیشــتر مــردم ،موفــق عمــل کــرد ه اســت.
وی همچنیــن گفــت :شــورای شــهر
همــدان ضمــن تــاش بــرای کســب
رضایتمنــدی مــردم و زمینهســازی
مناســب بــرای حــوزه ســرمایهگذاری در
شــهر ،همــواره نســبت بــه جلوگیــری از
امنیتــی شــدن مســائل اجتماعی و مســائل
تنــشزا در جامعــه بهویــژه در حــوزه
تصمیمگیریهــای
مدیریتشــهری،
منطقــی بــا محوریــت مطالبــات مردمــی و ...همــت
میگمــارد.
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نوشتارهشت

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

نوشتارنهم

سندرم روده ی تحریک پذیر چیست؟

موز نام میوه و گیاه با همین نام است که بومی
مناطق گرمسیری جنوب شرق آسیا ،شبهجزیره
مالزی ،و استرالیا است.
امروزه این گیاه در همه مناطق گرمسیری با
رطوبت مناسب کاشت میشود.
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
به قلم :دکتربهرام سیفی زارع  -فوق
تخصص بیماری های گوارشی و کبد

ســندرم روده ی تحریک پذیریا  IBSوضعیتی
اســت که در آن درد شــکمی همراه تغییرات در
اجابت مزاج وجود دارد.
بعضی افراد مبتال همراه درد شکم ،مدفوع آبکی

که متوجه میشــود به جای موز از میوه فروشی
پالنتین خریده اید!
پالنتین همان موز است ،اما با کمی تفاوتهای
درونی که بیشتر در زمان پخت و پز از آن استفاده
میشود و افراد بسیاری کمی هستند که اطالعاتی
پیرامون پالنتین و تفاوت آن با موز داشته باشند و
آن را بکار ببرند.
پالنتینچیست؟
پالنتین منبع غنی از کربوهیدراتهای پیچیده
است و دارای انواع ویتامین و مواد معدنی است.
این میــوه به عنوان یک مــاده غذای مقوی،
قرنها است که در سراسر جهان مصرف میشود.
پالنتین یا همان موز مخصوص پخت و پز کمتر
شیرین است ،ولی از موز نشاسته ایتر است.
موز شیرین که به آن موز دسری هم می گویند،
با پالنتین که در رژیم غذایی مردم کشــورهای
گرمسیری است متفاوت است.
بر خالف موز دسری ،پالنتین پیش از مصرف
پخته میشود.
در حقیقت مزه ایــن میوه در حالت خام زیاد
خوشایند نیســت ،از این رو نباید گول ظاهر موز
مانند پالنتین را بخورید.
پالنتین از نظر مواد مغذی سرشار از ویامینهای
 ،A، Cو  ،B۶مواد معدنی ،پتاسیم و فیبر است.
افراد زیادی در سراســر جهان از پالنتین به
عنوان یک ماده غذایی استفاده میکنند.
به گفته وزارت کشاورزی آمریکا ،یک فنجان
پالنتین برش خورده ( ۱۴۵گرم) از ارزش غذایی
زیر برخوردار است:
پالنتین پروتئین و چربی ندارد و به همین دلیل
تنها یک بخش از رژیم غذایی سالم و متعادل است.
موز خام (بدون پوست) حاوی  ٪۷۵آب٪۲۳ ،
کربوهیــدرات ٪۱ ،پروتئین ،مقادیر متوســطی
ویتامین ث ،منگنز و فیبر غذایی و مقداری ناچیزی
چربی است ۱۰۰ .گرم ،موز  ۸۹کالری انرژی دارد
و منبع ویتامین ب ۶اســت که  ۳۱درصد از نیاز
روزانه بدن را تأمین میکند.
گرچه براســاس باور عمومی رایج ،موز مقدار
زیادی پتاسیم دارد .اما مقدار پتاسیم واقعی آنها
نســبتاً کم و هر  ۱۰۰گرم موز تنها  ۸٪پتاسیم
مورد نیاز روزانه است .سبزیها از موز خام پتاسیم
بیشــتری دارند ( ۳۵۸میلیگرم در  ۱۰۰گرم).
مانند اسفناج خام ( ۵۵۸میلیگرم در  ۱۰۰گرم)،
سیبزمینی پخته ( ۳۹۱میلیگرم در  ۱۰۰گرم)،
سویای پخته ( ۵۳۹میلیگرم در  ۱۰۰گرم) ،قارچ
کبابــی ( ۴۳۷میلیگرم در  ۱۰۰گرم) و ســس
گوجه فرنگی فرآوری شده ( ۴۱۳تا  ۴۳۹میلیگرم
در  ۱۰۰گرم).موز سبز خام دارای  ۴۹۹میلیگرم
پتاسیم در  ۱۰۰گرم است.
پالنتین را باید به عنوان یک سبزی نشاستهای
یا جایگزینی برای سیب زمینی مد نظر قرار دهید.

بافت و عطر و طعم مالیم پالنتین در حالت پخته و
یا گریل شده بیشتر خودش را نشان میدهد .شما
میتوانید پالنتین را به یک خورش حاوی گوشت
و یا سبزیجات اضافه کنید یا آن را به همراه ماهی
گریل کنید.
پالنتین گزینههای عالی برای دســتورالعمل
بدون گلوتن یا دوستدار رژیم غذایی پالئو ،مانند
پن کیکهای پالئو ،اســت .اما نمی توانید آن را
جایگزین موز کنید.
پالنتین هرگز نباید بصورت خام مصرف شود و
از موز دسری یا میوه ای بزرگتر است.
اما میزان باالی پتاسیم موجود در پالنتین برای
حفظ مایعات سلولی و بدن که ضربان قلب و فشار
خون را کنترل میکنند ،ضروری است.
همچنین ،پالنتین منبع خوبی برای ویتامین
( B۶پیریدوکســین) است .یک فنجان پالنتین
برش خورده تقریبا  ۳۴درصــد از مقدار مصرف
توصیه شــده روزانه بــرای این مــاده مغذی را
تامین میکند .ویتامین  B۶به کاهش ســطوح
هموسیستئین که اغلب با بیماری عروق کرونر و
سکته مغزی مرتبط است ،کمک میکند.
فیبر موجود در پالنتین نیز به کاهش کلسترول
کمک میکند که به حفظ عملکرد قلب در بهترین
حالت ممکن کمک میکند.

و متعدد (اســهال) دارند .تعدادی همراه درد شکم
کاهش دفع ( یبوست ) دارند .بعضی مبتالیان هم
بصورت متناوب اسهال یا یبوست دارند.
عالئم روده ی تحریک پذیر چیست؟
این عالئم شامل:
 درد معده یا شــکم که با حرکات روده ها درارتباط است.
اسهال یا یبوست (گاهی بصورت متناوب دیدهمیشود)
 نفخ  -دفع بیش از حد گاز شکمیآیا جهت تشــخیص  IBSتست خاصی
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 یکروز انجــام می دهید و یا غذاهایی را که می خورید
و نقش آنها در بهتر یا بدتر شــدن عالئم خودتان را
تهیه نمایید.
 خوردن غذاهایی که عالئم  IBSشما را بدترمی 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

فرمانده انتظامی استان همدان:

برای دو هفته قطع کنید.
 اگر یبوست دارید فیبر بیشتری مصرف کنیدکــه 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 عالئم
بهتر است این داروها را قطع نمایید.
 ورزش  ۲۰تــا  ۶۰دقیقه در روز برای  ۵-۳روزدر هفته برای بهبود عالئم  IBSموثر خواهد بود.
این بیماری چه تاثیری در زندگی شــما
خواهد داشت؟
در اغلــب بیمــاران این بیماری تــا پایان عمر
همراهشان خواهد بود .علی رغم آن اکثر آنها راهی
را برای بهتر کــردن عالئم پیدا می کنند .نکته ی
کلیدی همکاری متقابل پزشک و بیمار است تا راه
حل مناسب برای بهتر شدن عالئم بدست آید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد

خروجی رضایت
بخــش و موثری
داشته و تا کنون
نیز توانســتهایم
بخش تولیــد را
تقویت کنیم.
معــا و ن
هنگــی
هما
امــور اقتصــادی
استانداری همدان
با اشــاره به اینکه
 14رسته صنفی
و صنعتــی بر اثر
شیوع کرونا دچار
خســا ر تها یی
شدهاند 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 حاملهــای انرژی،
خودداری میکنن د.

به این مشاغل
در اثر شــیوع
بیماری کرونا
تفاهم نامه ای
بین وزارت راه
و شهرسازی و
تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی
امضاء شــده
که بر اســاس
آن تسهیالت
شش میلیون
تومانــی بــه
ر ا ننــد گا ن
مســافری بین شــهری با نرخ
سود ۱۲درصد و با بازپرداخت
 ۲۴ماهــه و تنفس چهار ماهه
درن ظر گرفته شده است.
حسینی اعالم کرد :رانندگان

بخش تولید تقویت می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی
اســتانداری همدان گفت :ضرورت
دارد تعامل بیشــتری بین فعاالن
اقتصادی و سیســتم بانکی انجام
گیرد.
ظاهــر پورمجاهــد بیــان کرد:
بسیاری از طرحهای تولیدی برای
تامین سرمایه مورد نیاز به سیستم
بانکی متکی هســتند و از ســوی
دیگر بدهیهای معوق این واحدها
موجب رکود بانکها 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 بانکها ،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،

اخباررکمانشاه

Email: sadr_1341@yahoo.com
سال پنجم

استاندار كرمانشاه:

بخــش اعظمی از مشــکالت و
گرفتاریهــای صنایع و واحدهای
تولیدی در کارگروه ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید به طور مســتمر
بررسی شد.

اين امر اقــدام نمايند و فرمانداران نيز به صورت
مستقيم ناظر اصلي اين موضوع هستند.

استفاده از
ماسك در كليه اماكن عمومي
الزامي است

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

استاندار كرمانشاه با بيان اينكه به لحاظ شيوع
بيماري كرونا در روزهاي سختي قرار داريم؛
گفت :از همه مردم انتظار داريم براي كاهش
زنجيره انتقال كرونا توصيه هاي بهداشتي را با
زدن ماسك رعايت كنند.
هوشــنگ بازوند در جلســه ســتاد استاني
مديريت و مهار كرونا کرمانشــاه اظهار داشــت:
براي حفظ ســامت مــردم همه بــه وظيفه و
مســووليت اجتماعــي خود عمــل نمايند و در
برخورد با افرادي كه سالمت مردم را به خطر مي
اندازند ،هدايتگر ،مشاور و سفير سالمت باشند.
نماينده عالي دولت در استان کرمانشاه ضمن
اشاره به مصوبه هاي ســتاد ملي كرونا كه امروز
به رياســت دكتر روحاني برگزارشد ،بيان داشت:
با توجه به وجود خطر شــيوع و انتقال كرونا در
تجمع ها و امكان عمومي از  15تيرماه اســتفاده
از ماسك الزامي است و اجراي اين دستورالعمل
با جديت كامل پيگيري مي شود.
وي افزود :با توجه به اينكه در استان كرمانشاه
در وضعيت قرمــز قرار دارد ،امكان بازگشــايي
تاالرهاي عروسي در اين هفته ممكن نيست و در
صورت مشــاركت مردم و بهبود شرايط احتمال
دارد از هفته آينده تاالرهاي عروسي با  50درصد
ظرفيت فعاليت نمايند.
استاندار كرمانشاه از ارائه پيشنهادات به ستاد
ملي كرونا براي اعمال محدوديت هاي جديد در
برخي شهرستانهاي داراي وضعيت قرمز خبر داد
و گفت :بر اين اســاس محدوديــت هاي تردد و
تعطيلي هاي احتمالي به وزارت كشور و بهداشت
ارسال شده و اميدواريم با كمك و مشاركت مردم
به سمت شــرايط بهتري پيش رويم و نيازي به
اعمال محدوديت نباشد.
بازوند به آمادگي دانشــگاه علوم پزشكي براي
انجــام روزانه بيش از هزار تســت اشــاره كرد و
تصريح كرد :انجام تســت هاي تشخيصي كرونا
از فردا بر اســاس ضوابط جديد انجام مي شــود
و دانشگاه علوم پزشــكي موظف است نسبت به
اطالع رســاني ايــن موضوع اقدام و مــردم را از
فرآيندهاي جديد آگاه نمايد.
وي در ادامه تأكيد كرد :برگزاري مراسم هاي
عزاداري يكي از عوامل اصلي انتقال كرونا اســت
كه از همه بزرگان انتظار داريم در شهرســتانها
نســبت به اقناع ســازي مردم براي خودداري از

اولین جلسه شــورای اداری شهرستان صحنه
در ســال  ۹۹با حضور علیرضا حیدری فرماندار
شهرســتان صحنه  ،دکتر علی رضایی نماینده
مردم شــریف شهرســتان های کنگاور  ،صحنه
و هرســین در مجلس شــورای اسالمی ،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 قشالق 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 اسالم 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 فاضالب
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

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

اختالفات بین دستگاهای
اجرایی نباید مانع از خدمت
رسانی به مردم باشد

ثبت نام تسهیالت  ۶میلیونی برای مشاغل آسیب دیده حمل و نقل
مدیر کل راه و شهرســازی
اســتان همــدان از ثبــت نام
تســهیالت  ۶میلیون تومانی
برا ی مشــاغل آسیب دیده در
حوزه حمل و نقل برون شهری
در اثر بیماری کرونا خبر داد.
داریــوش حســینی در
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

آســتین همت را باال زده و هر کدام که به سهم
خــود تالش 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 :اختالفات 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:

احیای  ۹۵بنگاه اقتصادی در
سال جاری در دستور کار قرار
دارد

معــاون اقتصادی اســتانداری کرمانشــاه در
جلسهای شورای اداری این استان اظهار داشت:
در ســال جهش تولید با تدوین اســناد توسعه
دوســاله ،ســند ســرمایه گذاری و جذب ۱۵۰
میلیون دالر ســرمایه گذار خارجی مسیر توسعه
را ادامه خواهیم داد.
وی افــزود :احیای  ۹۵بنــگاه اقتصادی را در
دســتور کار داریم و در سال گذشته  ۱۹۳بنگاه
احیاء شد و  ۱۰۰کسب و کار نیز توسعه خواهند
یافت.
حاتمی اضافه کــرد ۲۳:بنــگاه اقتصادی در
ســال  ۹۸که 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

پــس از دریافــت پیامــک
میتوانند نســبت بــه تکمیل
ثبت نام خود در سامانه کارا به
آدرسhttps://kara.mcls.
 gov.irاقدام نمایند.

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 گلیم و گبه خاتمه یافته
وشایعات مطرح شده در فضای
مجازی بیاساس است

دکتر توسلیزاده رئیس کل دادگستری استان
کرمانشــاه درنشســت خبری با اصحاب رسانه
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  6ماهه برای
مجموعه دادگســتری طراحی کردیم همچنین
از ابتدای امســال تا پایان شهریورماه یک برنامه
و چشــمانداز  6ماهــه برای خودمان مشــخص
کردهایم.
وی بــا بیــان اینکه اکنون بیــش از  23هزار
پرونده در شعبه دادگستری استان موجود است،
کاهش پروندههای موجود در دادگســتری را به
عنوان یکــی از مهمترین شــاخصههای مدنظر
ایــن مجموعه عنوان کــرد و افزود :مــا باید به
جایی برســیم که دیگر پروندهای 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 اختالف
نشود
وی با بیان اینکه در ســطح استان بیش از 5
هزار مشــاور امالک وجــود دارد ،اضافه کرد :در
حوزه مشــاورین امالک 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 اختالفات و هزینههایی که روابط
حقوقی غیرشــفاف به جامعــه تحمیل میکند،
گفت :دعــاوی حقوقی بعضا زمانبر هســتند و
آسیبهایی را به مردم و جامعه تحمیل میکنند
و اگر مردم از مشــاورین حقوقی بهره ببرند این
مشکالت ایجاد نمیشود.

7
خبر

فروشنده
کالهبردار
میلیاردی
آپارتمان
درهمدان
دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان،همدان از شناسایی و دستگیری
کالهبردار حرفه ای و کشف  8فقره کالهبرداری به ارزش
 70میلیارد 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 اعالم
کردند ،فردی كه در امر ساخت و ساز آپارتمان فعالیت دارد
با احداث یك باب آپارتمان (فقط اسكلت 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 كار قرار گرفت و خانواده و افرادی كه 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
منتقلکردند.
این مقام ارشد انتظامی بیان داشت :متهم در مواجهه با
دالیل ،مدارك و مستندات ،به  8فقره كالهبرداری به مبلغ
 70میلیارد 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 كد رهگیری تنظیم کرده و در دفاتر ثبت اسناد نیز ثبت
کنند تا در معامالت خود متضرر نشوند.
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
ذهنشان 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 میتوانیــم نگذاریم مردم برچســب بخورند،
به آســیبهای 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 توسلیزاده اعالم کرد 10 :الی  20درصد
جرائم که اتفاق می افتند جزء جرائم مهم هستند
کــه اعتقاد داریم به شــدت باید با آنها 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 میکنیم برای جلب اعتمادشــان به
آنها آگاهی حقوقی بدهیم.
وی پرداختــن به پروندههای پرشــاکی و نیز
پروندههایی که از گذشــته بالتکلیــف ماندهاند
را جــزو دیگر اولویتهای دادگســتری اســتان
کرمانشاه بیان کرد.
وی از دســتگاههای مســئول خواست وام و
اعتبارات مالی را در اختیار افراد دارای صالحیت
قرار دهنــد تا نقدینگی به ســمت تولید برود و
گفت :ما به دنبال رفــع اختالفات بین بانکها و
تولیدکنندگان هستیم تا بتوانیم به تولید کمک
کنیم و کار هیچ واحد تولیدی متوقف نشود.
دکتر توســلیزاده با بیان اینکــه ارتباط ما با
تمامــی نهادها و مردم یک ارتباط بســیار خوب
اســت ،گفت :در مدت  9ماهه حضورم در سمت
ریاســت کل دادگستری اســتان کرمانشاه بنده
و همکارانم تمامی موارد درخواســت مالقات را
پذیرفتهایم و دســتورات راهگشایی در خصوص
مشکالت مردم صادر کردهام
این مقام ارشــد قضایی اســتان کرمانشــاه
افزود :مردم اســتان میتوانند از طریق شــماره
تلفــن  38211170بــه صــورت  24ســاعته
هرگونه آســیب ،خبر جرائم با اهمیت ،مشــکل
در پروندههــای قضایی و غیــره را با ما در میان
بگذارند.
وی اســتفاده از خالقیت و توان فکری تمامی
پرسنل دادگستری ایجاد صلح و سازش مدیریت
اختالفات مردم قبل از آنکه به مشــکالت بزرگتر
منتهی شــود را از دیگر اهــداف مجموعه تحت
مدیریتش اعالم کرد
دکتر توسلیزاده پرونده گلیم و گبه را خاتمه
یافته دانســت و شــایعات مطرح شده در فضای
مجازی مبنی بر شــکایت مسؤوالن مکتب گلیم
و گبه را بیاســاس و بیحاصل دانست و از مردم
خواست به این گونه موارد توجهی نکنند.
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دکترمجیدیوسفی نوید ،شهردارمنطقه ()4همدان مطرح کرد:

باحمایت شورای شهر و شهردار؛ سازندگی در منطقه( )4شهرداری همدان آغازگردید
کامران گردان ،رییس شورای شهرهمدان :شاهد افزایش رضایت مردم از شهرداری منطقه( )4همدان هستیم

بیش از  30پروژه شهری با حضور رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر ،شــهردار همدان ،معاونان ،مدیران شهری،
معتمدان محالت و شهروندان در منطقه ( )4شهر همدان
افتتاح و گلنگ زنی شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری
همدان ،رئیس شورای اسالمی 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 پروژههای
شــهرداری در منطقه چهار ،اظهار کرد :خدمات رسانی به
شــهروندان باید اثرگذار باشد که خوشبختانه با حمایتها
و سیاست گذاریهای شــورای پنجم شاهد رشد متوازن

را دچــار چالش میکنــد ،تصریح کــرد :در کنار تمامی
مشــکالت معتقــدم نباید فرصت خدمت به مــردم را به
راحتی از دســت داد و در این مســیر با برنامهریزیهای
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  40هزار تن در نقاط مختلف شــهر توزیع
شده است و به دنبال آن هستیم در صورت مناسب بودن
شــرایط جوی تمامی کوچههای خاکی شــهر را آسفالت
کنیم.
وی بیان کرد :آبهای ســطحی مشکالت زیادی را برای
مردم ایجاد کرده بود که در ســال گذشــته و در مرحله
نخســت پروژه انتقال آبهای ســطحی از بلوار  9دی به
رودخانه صفری پیگیری و در حال اجرا است و امسال نیز
در مرحله دوم به دنبال انتقال آبهای سطحی از بلوار ارم
به رودخانه منوچهری هستیم.
صوفی ســاماندهی ورودیهای شــهر را از دیگر اقدامات
مدیریت شــهری دانســت و گفت :تعریض ،زیباسازی و
ساماندهی ورودیهای 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 اولویتهای
مهم دانســت و افزود :ساخت بوستان کوچک منطقه ای،
نــواری و فرا منطقهای از ضرورتهای مهم زندگی شــهر
نشینی است که با جدیت در حال پیگیری است و در این
زمینه عملیات احداث بوســتان  6هکتاری در کوی خضر
شروع شده اســت و احداث پارک  6هکتاری بلوار آیتا...
نجفی نیز در دســت پیگیری است ،که عالوه بر این موارد
عملیات اجرایی پــارک فرامنطقهای  100هکتاری والیت
شروع شده و مطالعات پارک  240هکتاری اکباتان نیز در
حال انجام است و به زودی کلنگ زنی میشود.
وی توسعه زیرســاختهای ورزشــی در محالت شهر را

وی اجرای طرح جامع شــهر همدان را از دیگر برنامههای
مهم مدیریت شهری دانســت و گفت :اجرای طرح جامع
شهر بسیار مهم و حیاتی است چرا که تصویب آن منجر به
باالبردن کیفیت زمینهای اطراف شهر و همچنین تعیین
تکلیف زمینهای نقاط مختلف شــهر خواهد شد چرا که
حریم شهر بزرگتر میشود 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

و افزایش نســبی کیفیت سطح زندگی در مناطق مختلف
شهر هستیم.
عباس صوفــی ادامه داد :شــهرداری همــدان با اجرای
پروژههای 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 مشــکالت
اقتصادی ســنگین و غیرقابل پیشبینی که در دو ســال
گذشته به کشور تحمیل شده است شاهد روند رو به جلو
در اجرای پروژهها و وعدهها هستیم.
وی با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی قدرت برنامهریزی

نیز مهم ارزیابی کرد و گفت :در کنار برگزاری مســابقات
ورزشــی در ردههای مختلف سنی آقایان و بانوان ،تاکنون
 17زمین 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 ضرورتهای مهم
زندگی شهرنشینی اســت که با پیگیریهای انجام شده
توســط شاهرخی استاندار همدان و حاجی بابایی نماینده
مردم همدان در مجلس شورای اسالمی و همراهی رئیس
و اعضای شــورای شــهر به دنبال اجرای این طرح مهم و
اثرگذار در شهر همدان هستیم.

دهیم ،گفت :پیاده رو سازی ،دیوار کشی و پوشش رودخانه
ها ،جداسازی فاضالب از آب رودخانه ،تعریض و بازگشایی
معابر ،فاز دوم تقاطع غیرهمسطح غدیر ،توسعه و نوسازی
ناوگان حمل و نقل عمومی ،بازسازی  30دستگاه 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 میرود.
کامران گردان با تقدیر از عملکرد شهرداری منطقه چهار در
پیگیری و اجرای پروژه ها ،عنوان کرد :با اجرای پروژههای
مختلف در منطقه چهار شاهد افزایش نسبی رضایت مردم

شهردارمنطقه()4همدان:

بیش از  30پروژه با اعتبار 216

میلیارد ریال در منطقه ( )4افتتاح و
کلنگ زنی شد

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 رودخانهها از فاضالب
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 پروژههای شهری علی رغم مشکالت شدید مالی،
بیان کرد :خوشبختانه با رویکرد مناسب شهردار همدان و
در قیاس با سایر شهرداریهای کشور شاهد پیشرفت و
اجرای پروژههای کوچک و بزرگ در شهر هستیم و حتی
در زمینه حقوق و مزایای کارکنان نیز روند مثبتی را شاهد
هستیم که با برنامهریزی 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 میبینیم.
شهردارمنطقه ( )4همدان نیز در ابتدای این مراسم گفت:
اقدامات انجام شــده در سطح منطقه مرهون حمایتها و
توجه بیش از پیش اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار
همدان توجه به مناطق کم برخوردار است.
مجید یوسفی نوید گفت :در راستای خدمترسانی به مردم
و تحقق پروژههای شهری روز سه شنبه  18پروژه با اعتبار
بیش از  134میلیارد ریال در منطقه چهار افتتاحشد که
در همین راستا  12پروژه نیز با اعتباری بالغ بر  82میلیارد
ریال کلنگ زنی شد.
وی ادامــه داد :بــا تأکید ویژه شــهردار همدان امســال
آســفالتریزی معابر اصلی و فرعی را زودتر شروع کردیم
و تاکنون با هزینه کرد  40درصد بودجه آسفالت منطقه،
شــاهد توزیع بیش از  7هزار تُن در نقاط مختلف هستیم
که در همین راســتا و با توجه به درخواست شهروندان و
اجرای زیرساختهای شهری نظیر لوله گذاری فاضالب و
با مشارکت شــرکت آبفا تعداد  40کوچه که قبال خاکی
بوده است به صورت کامل آسفالت شد و بیش از  50کوچه

راسته شیشه برها ،اصالح 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()4؛ کلنگ
زنی پروژههایی نظیر اصالح جــداول نهری بلوار آزادگان

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 اسالمشهر ،زیرسازی ،آسفالت و
جابجایی تیر برق در  20معبر اطراف بوســتان عقیل ،لوله
گذاری آبرو میدان شــهید مدرس به بلوار شهید رجایی،
پیاده رو سازی بلوار فلسطین و علویان ،جدولگذاری 18
متری باغستان ،دسترسی بوستان شهید نفیسی به خیابان
ستاره ،پیاده رو ســازی کوی منوچهری ،کف سازی بازار

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 ،اصالح جداول
بلوار بهنامجو فرهنگیان ،بهســازی و کف سازی راستای
قبله ،کول گــذاری قنات کوی فرهنگیان ،دیوار کشــی
رودخانــه فرهنگیان ،اصالح جداول نهــری بلوار آزادگان
کوی الوند و غیره با اعتباری بالغ بر  82میلیارد ریال انجام
شد.

عباس صوفی شهردار همدان:

رشد متوازن و افزایش نسبی کیفیت

سطح زندگی در مناطق مختلف شهر را
شاهد هستیم

