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اتاق بازرگانى استان 
نيازمند تحول 

 در آســتانه پانزدهميــن دوره انتخابات 
هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى استان فرصتى 
ايجاد شده تا به مسائل مهمى كه در شرايط 
فعلى اقتصاد كشور وجود دارد و البته نقش 
كليــدى اتاق هاى بازرگانــى مورد بحث و 
بررسى قرار گيرد. مهم ترين نكته اى كه در 

نگاه نخست بايد مورد توجه قرار گيرد.
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

دهمين شهرستان
■ هيأت دولت بخش قروه درجزين را از رزن مستقل كرد

 روز گذشته هيأت دولت در اجراى قانون تعاريف و ضوابط 
تقسيمات كشورى با تغيير و اصالحات تقسيماتى در شهرستان 
رزن موافقت كرد و شهرستان رزن با تفكيك قروه درجزين به 2 

شهرستان "رزن" و "درگزين" تقسيم شد.
با اين تقســيم استان همدان پس از استقالل فامنين در سال 88 

دوباره شاهد استقالل يكى ديگر از حوزه هاى جغرافيايى خود 
شــد تا از اين پس 10 فرماندار زمام امور را در شهرستان ها بر 
عهده بگيرند درگزين با دو بخش مركزى و بخش شانجرين و 
4 دهستان جديدترين تقسيمات سياسى را به نقشه جغرافيايى 

اضافه كرد .

وقتى شهركمرنگ مى شودوقتى شهركمرنگ مى شود

بازرسي ها زودتر از موعد آغاز شد

افزايش نظارت 
بر بازار نوروزي

8 صبح جمعه آخرين فرصت تبليغات كانديداهاي اتاق بازرگاني

انتخابات اتاق بازرگاني
 الكترونيكي است

6

  انجمن صدور خدمات  انجمن صدور خدمات
 فنى مهندسى استان همدان فنى مهندسى استان همدان
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بارش در محورهاى مواصالتى همدان 
 مدير مركز كنترل راه هاى استان همدان گفت: در حال حاضر نيز بارش پراكنده برف را در محور همدان ـ مالير، همدان 

ـ اسدآباد و همدان ـ سنندج شاهد هستيم. 
بابك گردان با بيان اينكه از شــب گذشــته بارش برف را در برخى نقاط استان شــاهد بوديم اظهار كرد: بارش برف از شب 
گذشته در گردنه اسدآباد، محور همدان ـ كرمانشاه، همدان ـ اسدآباد، همدان ـ مالير و همدان ـ سنندج گزارش شده است.

وى ادامه داد: در حال حاضر نيز بارش پراكنده برف را در محور همدان ـ مالير، همدان ـ اســدآباد و همدان ـ سنندج شاهد 
هستيم.مدير مركز كنترل راه هاى استان همدان در گفت وگو با فارس با بيان اينكه در حال حاضر بارش در گردنه ها عموماً به 

صورت برف است بيان كرد: تردد به روال عادى برقرار است و هيچ راهى از محورها مسدود نيست.
وى يادآور شد: عمليات برف روبى و نمك پاشى در جاده ها انجام شده و بازنگهداشتن و جلوگيرى از لغزندگى راه ها مدنظر 

است و رانندگان نيز بايد مسائل ايمنى را رعايت كنند.
گردان خاطرنشــان كرد: مردم مى توانند 24 ساعته براى اطالع از آخرين وضعيت راه ها با سامانه تلفنى 141 و شماره پيامكى 

ir.141در ارتباط باشند. 100141 و تارنما 

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان :
 فقر دانايى از فقر اقتصادى مخرب تر است

 مديركل امور اقتصادى و دارايى استان در ديدار با دانشجويان رشته 
مديريت اقتصادى دانشــگاه بوعلى همدان گفت: از ظرفيت نخبگان 
علمى دانشــگاهى بعنوان بازوى اجرايى و علمى سيســتم اجرايى و 

ادارى استان بهره خواهيم برد.
سيد ناصر محمودى همچنين با اشاره به متن بيانيه گام دوم انقالب كه 
توسط مقام معظم رهبرى صادر شد، افزود: يكى از اركان محتوايى اين 
بيانيه مهم اين است كه مى توان به جوانگرايى و باور نخبگان علمى و 
دانشجويان رسيد. وي خاطرنشان ساخت: پرداختن به مقوله مديريت 
اقتصادى بايد مبتنى بر برنامه ريزى باشد و قبال براى اين هدف متعالى 

نقشه راه ترسيم شود.
وى تصريح كرد: آمادگى داريم از همين مجموعه تشــكلى را برقرار 
كنيم و از نظرات همگانى در تخصص اقتصاد و مديريت آن بهره مند 
شــويم. محمودى در پايان افزود: امروزه فقر مالى به اندازه فقر دانايى 

گريبانگير جامعه نيست.
در انتها دانشــجويان و اعضاى انجمن علمى اقتصاد دانشگاه بوعلى 
همدان از واحدهاى مختلف اداره كل امور اقتصادى و دارايى اســتان 

همدان بازديد پژوهشى بعمل آوردند.

هوا سردتر مي شود
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان از كاهش دماى 

هوا در روز آينده خبر داد. 
محمدحسن باقرى شكيب در توضيح اين خبر اظهار كرد: اكنون دماى 
هوا 3 درجه سانتى گراد است كه با توجه به ابرى بودن هوا تا روز شنبه 

شاهد كاهش 2 تا 4 درجه اى دما خواهيم بود. 
وى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: آسمان استان تا روز شنبه ابرى و 
يا نيمه ابرى و در برخى از ســاعات با بارش باران و در ارتفاعات با 

بارش برف همراه خواهد بود. 
باقرى شكيب از شروع  وزش باد شديد خبر داد و گفت: تا پايان هفته 
ادامه خواهد داشــت اما در ساعات شــبانه سرعت وزش باد كاهش 
مى يابــد. وى بيان كرد: با توجه به بارش هــاى پراكنده در روز اخير 
نهاونــد و همدان با بــارش باران و گل تپه نيز با بــارش برف همراه 

بوده است. 
ــان  ــى هواشناســى اســتان همــدان در پاي ــز پيش بين كارشــناس مرك
ــن جــو  ــد اي ــامانه بارشــى جدي ــان ورود س ــا زم ــرد: ت ــح ك تصري

ــد. ــدار خواهــد مان حاكــم پاي

اتاق بازرگانى استان نيازمند تحول 
 در آستانه پانزدهمين دوره انتخابات هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى 
استان فرصتى ايجاد شده تا به مسائل مهمى كه در شرايط فعلى اقتصاد 
كشور وجود دارد و البته نقش كليدى اتاق هاى بازرگانى مورد بحث 

و بررسى قرار گيرد. 
مهم ترين نكته اى كه در نگاه نخســت بايد مــورد توجه قرار گيرد، 
جايگاه بخش خصوصى است كه اتاق هاى بازرگانى نقش مهمى در 

تقويت آن دارند.
يكى از مشــكالت امروز اقتصاد كشــور ضعف و سستى در بخش 
خصوصى و موانعى اســت كه در مسير نقش آفرينى اين بخش ديده 

مى شود.
اين در حالى است تجربه جوامع توسعه يافته نشان مى دهد كه جايگاه 
ممتاز و قدرت مانور باالى بخش خصوصى از جمله عوامل پيشرفت 

اين كشور ها بوده است.
اتاق بازرگانى قوى با اعضاى مجرب و پويا مى تواند به كمك بخش 
خصوصى آمده و زمينه هاى رشــد و تقويت اين بخش را به شــكل 

بهترى فراهم نمايد.
اين مهم در استان همدان كه مسير توسعه آن همچنان پرفراز و نشيب 

است، بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد.
 از ســوى ديگر رويكرد حاكم بر اتاق اســتان بايد مشاركت محور و 
مبتنى بر خرد جمعى و حركت تيمى باشد تا بتواند در شرايط خاص 

تصميمات مناسبى اتخاذ كند.
همچنين اين اتاق نقش مهمى در رفع مشكالتى دارد كه عمدتا ناشى 
از  نوع تعامل دستگاه هاى دولتى با فعاالن اقتصادى غير دولتى است.
امروز سخت نيازمند آن هســتيم كه نگاه به اتاق بازرگانى به ويژه از 
ناحيه بخش هاى دولتى  متحول شــود تا اين اتاق   بتواند به رسالت 

خود در رشد و پويايى اقتصاد عمل كند.
فراموش نكنيم كــه اتاق هاى بازرگانى به جهت ارتباط مســتقيم و 
ســازنده اى كه با فعاالن اقتصادى و تجــار دارند، نقش مهمى را مى 
توانند در تقويت توليد ملى، رشــد صادرات، ايجاد اشــتغال و بهبود 

فضاى كسب و كار ايفا كنند.
بر اين اســاس  فعاالن اقتصادى اعم  از توليدكنندگان، صادر كنندگان 
و تجــار انتظار دارند اتاق بازرگانى با ايجاد تحوالت مثبت و در پيش 
گرفتن رويه اى مناسب ضمن پيگيرى حقوق آنها، مسير رشد اقتصادى 

را هموار نمايد.
همه اين مباحث در صورتى رنگ واقعيت به خود مى گيرد كه جايگاه 

اتاق هاى بازرگانى تقويت شود. 
 البته در گام نخســت الزم است از درون اين اتاق حركت هاى رو به 

جلو شكل بگيرد.
تشكيل هيأت نمايندگان قوى، مجرب و در عين حال پويا با دانش باال 
مى تواند زمينه ســاز چنين حركت هايى باشد و لذا اهميت موضوع 
ايجاب مى كند كه روز شــنبه انتخاباتى را شاهد باشيم كه حاصل آن 

آغاز روند تازه اى از تحوالت مثبت در اتاق بازرگانى استان باشد.

1- توزيع 100 تن شكر تنظيم بازار با قيمت مصوب بزودى در استان 
آغاز خواهد شد. 

گويا به منظور تنظيم بازار عرضه كاالهاى اساســى در آســتانه نوروز 
بيشتر مى شود. گفته مى شود توزيع اين اقالم در بخش هاى حاشيه اى 
شــهرها و ساير شهرهاى كوچك اســتان هدف گذارى بيشترى شده 

است.
2- تخلفات بانكى در اعطاى تسهيالت در استان استمرار دارد.

گويا برخى از بانكها و موسســات مالى و اعتبارى استان ضمن اخذ 
18درصد سود تســهيالت 6درصد نيز به عنوان كارمزد تسهيالت به 
صــورت جداگانه و قبل از پرداخت تســهيالت از متقاضى دريافت 

مى كنند.
گفتنى است عملكرد ناسالم برخى بانكها و موسسات مالى و اعتبارى 

يكى از محورهاى انتقاد مردم از بانكى ها مى باشد.
3- تغيير يكى از فرمانداران استان در دستور كار قرار گرفته است.

گفته مى شود يكى از فرمانداران استان بزودى تغيير خواهد كرد.
گويا جايگزين وى يكى از مديران كل استاندارى مى باشد.

4- انتخابات پارلمان بخش خصوصى در اســتان با اســتقبال مواجه 
خواهد شد. گويا پيش بينى مى شــود بيشترين مشاركت در انتخابات 
اتاق بازرگانى اســتان در اين دوره شكل گيرد. گفته مى شود تشكيل 
دو ائتالف رقيب در كنار رقابت كانديداهاى مستقل موجب گرم شدن 

تنور رقابت در اين دور از انتخابات شده است.

 مديــركل امور مالياتى اســتان همدان 
با بيان اينكه 84 درصد درآمدهاى اســتان 
مربوط به ماليات هاســت، گفــت: در 11 
ماهه امسال 92 درصد از ماليات هاى استان 

تحقق يافته است. 
محمــد دلشــادى بــا تأكيــد براينكه كل 
همدان 655  اســتان  سالجارى  درآمدهاى 
ميليــارد و 900 ميليــون تومــان اســت، 
ميليارد  بايد 549  درســالجارى  اظهاركرد: 
تومان ماليات در استان همدان وصول شود 
كــه تا پايان 11 ماهــه 483 ميليارد و 600

ميليون تومان تحقق يافته است. 
وى با اشــاره به افزايش وصول ماليات در 
ســالجارى، تصريح كرد: در 11 ماهه سال 
گذشته 395 ميليارد تومان تحقق يافته بود 

كه امسال 23 درصد افزايش يافته است. 
دلشادى يادآورشــد: بخشى از ماليات هاى 
تحقق نيافته مربوط به شماره گذارى خودرو 
بــوده به طوريكــه ماليات شــماره گذارى 

خودرو 85 درصد كاهش داشته است. 
 تحقــق 110 درصــدى وصول 

ماليات نقل و انتقاالت امالك 
وى با بيان اينكه در مشــاغل 83 درصد 
امسال  افزود:  داشــته ايم،  ماليات  وصول 
در  مشــاغل  مالياتى  اظهارنامه  30هــزار 
اســتان همدان براى نخستين بار پذيرفتيم 
كــه 13 هزار آن با 5 درصد افزايش بوده 

است. 
وى درگفت وگــو با ايســنا، با اشــاره به 
اينكه پذيــرش اين تعداد اظهارنامه مالياتى 
مشــاغل باعث كاهش هزينه هاى رسيدگى 
و هزينه هاى مــردم كاهش يابــد، يادآور 
شد: اين اقدام اگرچه باعث كاهش وصول 
ماليات مى شــود اما ارزش اعتمادسازى را 

دارد. 
مديــركل امــور مالياتى اســتان همدان از 
افزايــش وصول ماليــات در بخش نقل و 
انتقاالت امالك خبر داد و تأكيد كرد: در11
ماهه امسال ماليات نقل و انتقاالت امالك 8

ميليارد تومان وصول كه 110 درصد تحقق 
داشته است. 

دلشــادى با بيان اينكه وصــول ماليات در 
بخش مستقالت و اجاره كاهش يافته است، 
عنوان كرد: در ســالجارى 6 ميليارد و 400
ميليون تومان ماليات از بخش مســتقالت 
وصول شده كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته كاهش 33 درصدى دارد. 
 افزايــش 88 درصــدى وصول 

معوقات مالياتى 
وى با بيان اينكه امالك مســكونى تا 200

مترمربع معــاف از ماليات هســتند كه در 
استان همدان 99 درصد شامل اين معافيت 
مى شــوند، ادامه داد: ماليات سرقفلى مغازه 
ها نيز افزايش  داشته به طوريكه 11 ميليارد 

تومان از اين بخش وصول شده است. 
وى يكى از داليل افزايش وصول ماليات 
اســتان را افزايش تعرفه خروج از كشور 
دانســت و ادامه داد: در ســالجارى يك 
ميليــارد و 800 ميليــون تومــان ماليات 
خروج از كشور در استان همدان وصول 
شــده كه نســبت به سال گذشــته رشد 

خوبى دارد. 
مديركل امور مالياتى استان همدان وصول 
معوقات را از داليــل اصلى افزايش ميزان 
وصــول ماليات در ســالجارى دانســت 
و تصريــح كــرد: به غيــر از توليدى ها به 
شــدت به دنبال وصول معوقات هســتيم 
چراكه عمــده افزايش وصــول ماليات به 
وصول معوقات سالهاى گذشته برمى گردد 

به طوريكه ميزان وصول معوقات نسبت به 
سال گذشته 88 درصد افزايش يافته است. 
 واريــز 1217 ميليــارد تومان به 
دهيارى هاى  و  شــهردارى ها  حساب 

استان 
وى از واريز 1217 ميليارد تومان به حساب 
شهردارى ها و دهيارى هاى استان خبرداد و 
خاطرنشــان كــرد: توزيع ســهم عوارض 
شــهردارى ها و دهيارى ها از خدمات امور 
مالياتى است كه در اين راستا سال گذشته 
118 ميليارد تومان و امســال 127 ميليارد 
تومان به حساب شهردارى ها و دهيارى ها 

واريز شده است. 
مديركل امور مالياتى استان همدان با اشاره 
به اجراى طــرح جامع امور مالياتى، گفت: 
طرح جامع امور مالياتى در اســتان همدان 
اجرايى شــده و اظهارنامه ها 100 درصد به 

صورت الكترونيك است. 
وى افــزود: ثبــت اظهارنامــه  مالياتى به 
صــورت الكترونيــك از هر جــارى دنيا 
امكان پذير است و به دنبال سيستمى كردن 
ابالغ ها هســتيم و اعتراض الكترونيك در 

استان انجام مى شود. 
 فرارهــاى مالياتــى اســفند و 

فروردين به خزانه بازمى گردد 
مديركل امور مالياتى اســتان همدان با بيان 
اينكــه فرار مالياتى 21 بازرگان در اســتان 
همدان شناسايى شده اســت، يادآور شد: 

اين افراد با ســوء اســتفاده از برخى افراد 
نــاآگاه همدانى اقــدام بــه گرفتن كارت 
بازرگانى كرده اند كه شناسايى شده و پليس 
به جاهاى خوبى درباره اين افراد رســيده 

است. 
دلشادى با تأكيد براينكه ميزان فرار مالياتى 
اين افراد 35 ميليارد تومان اســت، گفت: 
پيش  بينى مى شود در اسفند و فروردين اين 
مبالغ وصول و به خزانه دولت واريز شود. 
وى بــا بيــان اينكــه نمى تــوان گفت در 
هيچ جــاى دنيا فرار مالياتــى وجود ندارد، 
تصريح كرد: فرار مالياتى در استان همدان 

به مراتب پايين تر از ساير استانهاست. 
 ازفعاالن اقتصادى همدان راضى 

هستيم 
وى با اشــاره به اينكــه فرارهاى مالياتى و 
شركت هاى سورى به شــدت سير نزولى 
دارد، بيــان كرد: از فعاالن اقتصادى همدان 

راضى هستيم. 
مديركل امور مالياتى استان همدان با اشاره 
به شناســايى فرار مالياتى 3 فعال اقتصادى 
اســتان همدان، گفت: 3 فعال اقتصادى كه 
درآمدهاى بااليى داشته و اظهارنامه مالياتى 
ارائه نكردند توســط  سازمان امور مالياتى 
و پولشويى شناســايى و خوانده شدند كه 
درحال رســيدگى اســت و ممكن است 

افزايش يابد. 
مالياتى  فرار  همدان  پزشــكان   

ندارند 
دلشــادى درباره فــرار مالياتى پزشــكان 
همدانى بيــان كرد: با توجه بــه اينكه 90

درصــد مردم اســتان بيمه هســتند، ميزان 
درآمد پزشــكان از طريق بيمه مشــخص 
مى شــود و به راحتى مى توان ميزان ماليات 

پزشكان را مشخص كرد. 
وى با تأكيد براينكه پزشكان همدان فرار 
مالياتى ندارند، خاطرنشــان كرد: سازمان 
امــور مالياتى با پزشــكان ارتباط كاملى 
دارد و براســاس بيمــه درآمد پزشــكان 
مشخص اســت بنابراين راه فرار مالياتى 

ندارند. 

مديركل امور مالياتى استان همدان اعالم كرد

وصول 395 ميليارد تومان ماليات 
در 11 ماهه امسال

فيض ا... مظفرپور »
 در حالي كه اين روزها مردم در بدترين 
شرايط اقتصادي پس از انقالب قرار داشته 
و فشار تورم و گراني بر دوش بسياري از 
مردم بويژه قشــرهاي آسيب پذير سنگيني 
مي كند، به نظر مي رســد دولت و مجلس 
به دنبال سياســي كاري و سياســت بازي 
بــوده و مي خواهند مشــكالت اقتصادي 
كشــور را در زمين سياست حل نموده و 
در اين بين اين مردم هســتند كه ُگل هاي 
اين بازيگران عرصه سياســت را دريافت 
سياست بازان  و  سياســي كاران  و  مي كنند 
همواره برنده ميدان بــوده و مردم بازنده 

اين بازي مي باشند.
ــالب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــرايطي ك در ش
بيانيــه معــروف بــه گام دوم انقــالب 
راهنمايي هــاي  و  نمــوده  منتشــر  را 
و  نوســازي  بــراي  ارزشــمندي 
كشــور  مديريت هــاي  جوان گرايــي 
ــكالت  ــل مش ــود ح ــال خ ــه دنب ــه ب ك
خواهــد  پــي  در  نيــز  را  اقتصــادي 
پيــش  و  نموده انــد  صــادر  داشــت، 
و  داده انــد  قــرار  قــواي 3گانــه  روي 
دســتور الزم را بــه دولــت و مجلــس 
ــور  ــه كش ــاختار بودج ــراي اصــالح س ب
ــا تعييــن  ــد. آن هــم ب را صــادر فرموده ان
ضرب األجــل 4 ماهــه ولــي بــا ايــن 
حــال ايــن روزهــا شــاهديم كــه دولتيــان 
و مجلســيان بــدون توجــه بــه ايــن 
اولويت هــا و سياســتگذاري هاي عاليــه 

رهبــري و در شــرايطي يــك دهــه از 
نامگذاري هــاي مختلــف ســال از طــرف 
رهبــري در خصــوص مســائل اقتصــادي 
ــي اقتصــاد  ــذرد و سياســت هاي كل مي گ
ــده و  ــي سال هاســت اعــالم گردي مقاومت
ســال حمايــت از توليــد و كاالي ايرانــي 
ــان اســت و درســت همزمــان  ــه پاي رو ب
ــال 98 ــه س ــه بودج ــب اليح ــا تصوي ب
ــراي  ــي ب ــري اساس ــد در آن فك ــه باي ك
ــيده  ــردم انديش ــادي م ــكالت اقتص مش
مي بينيــم  تأســف  كمــال  بــا  شــود، 
ــر  ــه فك ــت ب ــس و دول ــدگان مجل نماين
تصويــب قوانيــن انتخاباتــي هســتند.

طرح ها و لوايحي كه ســال ها در بايگاني 
مجلس و دولت بوده امروزه و در بدترين 
شــرايط اقتصادي مردم از طرف دولت و 
مجلس پيگيري مي شــوند. در اين زمينه 
طرح استاني شدن انتخابات كه بارها پيش 
از اين مطرح و رد شده، دوباره در مجلس 
دهم در حال بررســي و تصويب است تا 
نمايندگان فعلي از قبل تصويب آن جايگاه 
خود را در مجلس تثبيــت كنند؛ زيرا كه 
با اســتاني شــدن انتخابات افراد با سابقه 
قبلي نمايندگي، بيشــتر از ديگر كانديداها 
از قدرت مانور در تبليغات انتخاباتي سال 

آينده برخوردار خواهند شد.
از طرف ديگر نيز دولت كه ســال ها اليحه 
جامع انتخابات را در بايگاني هيأت دولت 
و وزارت كشور قرار داشت، و به نوعي به 
آن بي توجهي مي شد، همزمان با طرح هاي 

انتخابات  جامع  اليحــه  مجلس  انتخاباتي 
را اين روزها به مجلس فرســتاده اســت. 
اليحه اي كه گفته شــده «اجــراي اصول 
انتخابــات در قانــون اساســي جمهوري 
اســالمي و سياســت هاي كلي انتخابات 
و به منظور ســامان بخشــيدن به قوانين و 
مقــررات پراكنده در  عرصــه انتخابات و 
اصالح و تجميع آنها و حذف تفاوت هاي 
غيرضــروري در فرايندهــاي برگــزاري 
انتخابات، تأمين عدالــت در حق انتخاب 
شــهروندان، تضمن هرچه بيشتر سالمت 
انتخابات، شفاف ساختن وظايف اجرايي و 
نظارتي، ساماندهي روند برگزاري انتخابات 
و جلوگيــري از اتــالف وقــت و تضييع 
امكانات كشور و نظام مند ساختن تبليغات 
انتخابات و شيوه ورود داوطلبان به عرصه 

انتخابت به مجلس» ارائه شده است. 
جالب توجه اســت كه اين اليحه در سوم 
بهمن جاري با قيد يك فوريت در جلسه 

هيأت دولت به تصويب رسيده است.
بدون اينكه قضاوتي در خصوص طرح ها 
و لوايح انتخاباتي دولت و مجلس داشــته 
باشــيم و به كم وكيف آنهــا بپردازيم، به 
اين موضوع اشــاره مي كنيــم كه در حال 
حاضــر اولويــت مردم و مشــكل اصلي 
آنها انتخابات نيســت، مردم شريف ايران 
همواره با حضور گســترده و دشمن شكن 
خــود و بــا درصــد آراي بيشــتر كه از 
ميانگين هــاي جهاني و ســاير كشــورها 
باالتر بوده اســت، بلوغ سياســي خود را 

به اثبات رســانده اند و همگان مي دانيم كه 
بدون مشــاركت سياســي مردم انتخابات 
و دموكراســي بي معني مي شــود. قوانين 
مربوط به انتخابات فرع بر شــركت مردم 
در انتخابات كه اصل اســت، مي باشد. و 
انتخابات  موضوعــات  بــه  پرداختن  لذا 
حدود يكسال مانده به برگزاري انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس اين روزها شــائبه 
سياسي ايجاد مي كند و مردم مي پرسند كه 
مسئوالن اولويت ها و اصلي و فرعي كردن 
مسائل را به كنار نهاده اند. به قول معروف 
گويا مجلس و دولت ســوراخ دعا را گم 
كرده انــد. بياييد مــردم را به خود و آينده 
سياســي خود ترجيح دهيد و مشــكالت 
اقتصــادي را با طرح هــاي اقتصادي حل 
كنيد. آن وقت انتخابات نيز به احسن وجه 
با مشاركت بســيار باالي مردم فهيم ايران 

برگزار خواهد شد.
بديهــي اســت هيچكس منكــر اصالح 
قوانيــن انتخاباتي كــه بتوانند به كارآمد 
كردن قواي 3گانه بويژه مجلس و دولت 
بيانجامد، نيســت؛ بلكه براي دهه پنجم 
انقالب و بــا توجه به بيانيــه راهبردي 
رهبــر معظم انقالب و لــزوم بهره مندي 
هرچه بهتــر از نيروهاي انســاني بويژه 
و  الزم  جوانــان  عظيــم  ظرفيت هــاي 
ضروري است. ولي پيگيري اين طرح ها 
در شــرايط فعلي و با عجله تمام شائبه 
سياسي بودن آنها را بيشتر در ذهن مردم 

مي كند. تداعي 

بهبوديافتگان  از اعتياد 
بيمه مي شوند 

 معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى استان 
همدان گفت: شــوراى مبارزه با موادمخدر بهبوديافتگان همدان را 

بيمه مى كند. 
ســعيد گلســتانى با بيان اينكه اعتماد اجتماعى به بهبوديافتگان در 
جامعه كم اســت اظهار كرد: مراقبت از معتادان و بهبوديافتگان ماده 
16 كمــك مى كند تا اين افراد پس از ترك اعتياد نيز بتوانند زندگى 

معمول خود را مانند گذشته سپرى كنند.
وى با اشاره به اينكه شوراى مبارزه با موادمخدر استان آمادگى خود 
را مبنى بر بيمه آنها اعالم كرده اســت گفت: اجراى طرح مردمى با 
مشــاركت اداره كل تبليغات اسالمى از اقدامات مهم در اين حوزه 

است.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان 
بيــان كرد:  با همكارى اداره كل تبليغات اســالمى، شــورايى با نام 

سالمت تشكيل شده كه در هر محله معتادان را شناسايى مى كند.
وى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه اين شورا به ترك اعتياد 
معتادان و اشــتغال آنها پس از بهبودى كمك مى كند اضافه كرد: 54
محله ديگر شناســايى شــده كه در ســال 98 با همكارى اداره كل 
تبليغات اســالمى و دانشگاه علوم پزشكى روند خود را در راستاى 

ترك اعتياد افراد ادامه مى دهد.
گلســتانى خاطرنشان كرد: تاكنون با شناسايى 18 محله، 50 معتاد با 
اجــراى طرح مورد نظر اعتياد خــود را ترك كرده و به روال عادى 
زندگى خود بازگشــته اند. وى در رابطه با اعتياد بانون و آمار آن در 
اســتان همدان گفت: اعتياد زنان به مراتب مخرب و خطرناك تر از 
مردان است چراكه مى تواند آسيب هاى اجتماعى بيشترى را به دنبال 
داشــته باشد. معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
اســتان همدان افزود: بخشــى از فعاليت مراكز ترك اعتياد به زنان 
اختصاص دارد و تعداد زنانى كه گرفتار اعتياد هســتند در اســتان 

همدان بسيار كم و ناچيز است.

خبر

قوانين فرسوده پژوهش روزآمد شود 
 دانشمند برجسته جهان اسالم با بيان اينكه براى تحقق اهداف بايد قوانين فرسوده در زمينه پژوهش و آموزش روزآمد شود 

گفت: بايد آزمايشگاه ها و كارگاه هاى دانشگاه ها تجهيز شود. 
محمدعلى زلفى گل با اشاره به جايگاه باالى علم و پژوهش در كشور اظهار كرد: مقام معظم رهبرى نيز تأكيد بسيارى بر امر 
پژوهش دارد.وى با بيان اينكه توانسته ايم در منطقه رتبه اول توليد علم را به دست آوريم به طورى كه در سال 2018 بيش از 

60 هزار مقاله بين المللى چاپ كرديم گفت: از لحاظ كميت علمى رشد بسيار خوبى داشتيم.
دانشمند برجسته جهان اسالم در گفت و گو با فارس افزود: بايد تالش كنيم كيفيت را چون كميت افزايش دهيم و اين اتفاق 

زمانى رخ مى دهد كه مقاالت علمى، يافته ها و داده هاى پژوهش هاى علمى در مرزهاى دانش و مرجعيت ساز باشد.
وى با اشاره به اينكه بايد در زمينه مرجعيت سازى علمى تالش بيشتر و گام ها بلندترى برداريم تصريح كرد: مرجعيت علمى 
زمانى رخ مى دهد كه افق هاى جديدى از علم ايجاد  شــود كه قبًال وجود نداشــته است.زلفى گل با بيان اينكه حركت در اين 
مسير چند پيش شرط الزم دارد ادامه داد: درصدى از درآمد ناخالص ملى كه بايد به پژوهش اختصاص يابد را بايد در سطح 

كشورهاى پيشرفته باشد مانند ژاپن كه حدود چهار درصد است اما در ايران سه دهم درصد اختصاص داده شده است.

يادداشت 

طرح هاي انتخاباتي در وانفساي مشكالت اقتصادي

دولت و مجلس سياست را بر اقتصاد ترجيح مي دهند

كتاب انقالب منتشر شد
 كتاب انقالب ويژه چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى منتشر 

شد.
اين كتاب نگاهى تحليلى به بررســى وضعيت آمارى استان در 4 دهه 
گذشته دارد . در اين كتاب به موضوعاتى چون روزشمار انقالب همدان، 
انقالب وانديشه هاى مطهرى، مطبوعات همدان در دوره انقالب اسالمى 
و ورود به دهه پنجم انقالب و آينده اســتان پرداخته شده است. بخش 
ديگرى از اين كتاب عملكرد تعدادى از دستگاههاى اجرايى استان مى 

باشد كه به صورت كتاب در قطع مجله اى منتشر شد.
اين ويژه نامه شــنبه به همراه روزنامه توزيع شــده و براى مشتركين 

ارسال خواهد شد.
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پرداخت 13 ميليارد تومان تسهيالت 
به واحدهاى توليدى رزن 

 سرپرســت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن گفت: امسال بيش از 13
ميليارد و 400 ميليون تومان تســهيالت به واحدهاى توليدى شهرســتان رزن پرداخت 

شده است. 
محمد ســهيلى  در گفت وگو با فارس يكى از برنامه هاى اداره صنعت، معدن و تجارت 
را حمايت از توليدكنندگان و پرداخت تســهيالت عنوان و اظهار كرد: از ابتداى سال در 
پنج حوزه تســهيالت از طريق اداره صنعت، معدن و تجارت به متقاضيان پرداخت شده 

اســت. وى با اشاره به پرداخت تسهيالت توسعه روستايى افزود: 46 طرح براى دريافت 
تســهيالت توسعه روســتايى به بانك هاى عامل معرفى شده كه از اين تعداد 16 طرح با 

اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 822  ميليون تومان موفق به دريافت تسهيالت شدند.
سرپرســت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن ادامه داد: 19 نفر از متقاضيان 

انصراف داده اند، 11 طرح ديگر هم در بانك هاى عامل در دست اقدام است.
وى خاطرنشان كرد: اشتغال ايجاد شده در پرداخت تسهيالت توسعه روستاى در حوزه 

صنعت و معدن 76 نفر است.
سهيلى تعداد متقاضيان دريافت تسهيالت اشتغال فراگير را 11 نفر اعالم كرد و گفت: از 
اين تعداد تســهيالت 6 طرح با مبلغ 11 ميليارد و 400 ميليون تومان تسهيالت پرداخت 

شــده اســت.وى افزود: از اين تعداد طرح دو نفر از متقاضيان انصراف داده و سه طرح 
ديگر نيز در دست اقدام است.

سرپرســت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن با اشاره به پرداخت تسهيالت 
مشــاغل خانگى بــه متقاضيان در حوزه صنعت و معدن اظهار كــرد: 80 طرح نيز براى 
دريافت تسهيالت مشاغل خانگى به بانك هاى عامل معرفى شدند كه از اين تعداد براى 

33 طرح با 179 ميليون تومان با اشتغال 33 نفر تسهيالت پرداخت شده است.
وى با بيان اينكه تسهيالت 47 طرح ديگر نيز در مراحل اقدام است، از پرداخت تسهيالت 
پشتيبان براى سه طرح  با اشتغال 24 نفر خبر داد و گفت: از ابتداى سال 84 مجوز پشتيبان 

و مستقل مشاغل خانگى صادر شده است.

خبـر
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اعضاى بدن جوان ماليرى
 به چند بيمار جان دوباره بخشيد 

 رئيس مجمع خيران سالمت مالير از اهداى اعضاى جوان 28 ساله 
ماليرى به چند بيمار نيازمند خبر داد و گفت: در طول سال هاى گذشته 

تاكنون 24 مورد اهداى عضو در مالير انجام شده است.
عباس آذرهمايون اظهــار كرد: اعضاى بدن مرحوم محمدرضا زينعلى 
جوان 28 ساله ماليرى كه پنجم اسفندماه سال جارى بر اثر مسموميت 
با گاز co دچار مرگ مغزى شده بود به چند بيمار جان دوباره بخشيد.

وى بيان كرد: خانواده اين جوان در اقدامى خداپسندانه پس از تاييد مرگ 
مغزى اين جوان توسط پزشكان اعضاى بدن او شامل قلب، كليه ها، كبد 

و نسوج را به بيماران نيازمند اهدا كردند.
 رئيس مجمع خيران سالمت مالير در گفت وگو با فارس با بيان اينكه 
مرحوم زينعلى متولد ســال 1369 و متاهل بود كه در آستانه پدر شدن 
بود گفت: اين مورد ششمين اهداى عضو در طول سال جارى در مالير 
است.وى با بيان اينكه در طول سال هاى گذشته تاكنون 24 مورد اهداى 
عضو در مالير انجام شــده است افزود: بيش از 2 هزار و 500 ماليرى 

داراى كارت اهداى عضو هستند.

عدم واريز عوارض شهردارى ها و دهيارى ها 
به حساب سازمان هدفمندسازى يارانه ها

 ســخنگوى كميســيون فرهنگى و نماينده مردم مالير در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: نمايندگان مردم در خانه ملت مصوب كردند 
كه عوارض شهردارى ها و دهيارى ها به حساب سازمان هدفمندسازى 

يارانه ها واريز نشود. 
حجت االسالم و السلمين احد آزاديخواه افزود: نمايندگان در نشست 
علنى مجلس شــوراى اســالمى و در جريان بررسى جزئيات بخش 
درآمدى اليحه بودجه ســال 98 كل كشــور، با اصالح بند الف تبصره 
14 ماده واحده اين اليحه با 163 رأى موافق، 11 رأى مخالف و 7 رأى 
ممتنع از مجمــوع 218 نماينده حاضر در صحن موافقت كردند كه بر 
اساس آن عبارت "به استثناى عوارض شهردارى ها و دهيارى ها " پس 

از عبارت "در جدول ذيل" افزوده شد. 
وى در گفت و گو با ايســنا اظهاركرد: در خصوص عوارض شهردارى 
ها كه ماده 6 طبق قانون برنامه ششم است، در تبصره (ز) جزء 1 ماده 6 
عوارض اصولى موضوع اين جزء نياز به طى مراحل تخصيص نداشته 
و حداكثر تا 15 ماه پس با تخصيص 100 درصد به حساب  شهردارى 
ها و  دهيارى ها واريز مى شود. آزاديخواه افزود: اين جدول اين شائبه 
را ايجاد مى كند كه عوارض شــهردارى ها در قالب اين جدول برود و 

عمال در ذيل خزانه قرار بگيرد و به شهردارى بازنگردد. 
سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس گفت: اين عوارض بايد مستقيم در 
اختيار شــهردارى ها قرار بگيرد و اين درآمد عيناً به خود شهردارى ها 
تعلق مى گيرد و دولت همين را اجرا مى كند. وى ادامه داد: بر اساس بند 
الف تبصره 14؛ در اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15 دى 
ماه 1388 و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت 
و ســالمت مردم و معطوف ن كــردن پرداخت يارانه بــه خانوارهاى 
نيازمند و در اجراى ماده 39 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تمامى 
دريافتى ها و منابع مندرج در جدول ذيل به استثناى عوارض شهردارى ها 
و دهيارى ها به حساب سازمان هدفمندسازى يارانه ها نزد خزانه  دارى 

كل  كشور واريز مى شود. 

پيشرفت 85 درصدى خط انتقال آب 
از سد  كالن به مالير 

 مدير منابع امور آب مالير با اشاره به اينكه تنها سه كيلومتر از خط 
انتقال آب شرب از سد كالن به مالير باقى مانده گفت: خط انتقال آب  

هم اكنون پيشرفت 85 درصدى فيزكى دارد. 
محمد مظفرى با اشاره به اينكه براى انتقال آب شرب از سد كالن به 
شــهر مالير 36 كيلومتر خط انتقال نياز است اظهار داشت: اين خط 
انتقال هم اكنون پيشــرفت 85 درصدى داشته و تنها 3 كيلومتر از اين 

طرح باقى مانده كه عمدتا داخل خود شهر است.
وى با بيان اينكه عمليات اجرايى اين طرح از سال 89 آغاز شده است، 
ابراز كرد: اعتبار اين طرح از محل اعتبارات ملى 34 ميليارد تومان بوده 
است.مظفرى با اشاره به اينكه اعتبار مصوب اين طرح در سال 97 مبلغ 
6 ميليارد تومان است، تصريح كرد: از اين مبلغ 5 ميليارد و 300 ميليون 

تومان جذب شده است.
وى در گفت وگو با تســنيم ، با بيان اينكه سال 98 نيز مبلغ 8 ميليارد 
تومان اعتبار براى طرح انتقال آب از سد كالن به شهر مالير پيش بينى 
شده ابراز كرد: پيمانكار طرح مشخص شده و كار در حال انجام است.

مدير منابع امور آب مالير با اشــاره به اينكه عمليات اجرايى تصفيه 
خانه ســد كالن مالير از ســال 94 با روش bot و اعتبار 38 ميليارد 
تومان توســط بخش خصوصى آغاز شــده  گفت: اين پروژه در حال 

حاضر بيش از 70 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
مظفرى بيان كرد: آب تصفيه شــده از تصفيه خانه با خط انتقال به دو 
مخــزن 5 هــزار متر مكعبى در بام  مالير و يك مخــزن 14 هزار متر 

مكعبى درپيرويالن انتقال مى يابد.
وى با اشــاره به پيشــنهاداتى در خصوص ايجــاد مناطق تفريحى ، 
توريستى دراراضى پايين دست و كنار درياچه سد كالن اظهار داشت: 
وزارت نيرو با اجراى اين طرح موافقت كلى كرده اما با توجه به اينكه 
آب اين ســد براى استفاده آب شرب است،مسائلى چون حريم آب، 
مسائل زيست محيطى، آلودگى آب و غيره توسط شركت آب منطقه اى 
در حال پيگيرى است.مدير منابع امور آب مالير با اشاره به  اينكه هم 
اكنون ظرفيت ســد كالن تكميل و حدود 45 ميليون متر مكعب آب 
پشت سد ذخيره شــده، بيان كرد: در حال حاضر آب سد باز و سريز 
هم دارد.وى  تأكيد كرد: باز كردن آب ســد عالوه بر تغذيه آبخوان در 
اراضى پايين دســت سد، سبب باال آمدن ســطح آب هاى زيرزمينى، 
افزايش آب دهى چاه هاى پايين دست رودخانه و چاه هاى اطراف نيز 
مى شود.مظفرى با بيان اينكه شــنا كردن در سد كالن ممنوع است و 
سال گذشته مشكالتى را ايجاد كرده، تصريح كرد: عالوه بر نگهبانى، 
تابلوهاى هشدار دهنده نيز در اطراف درياچه نصب شده كه با توجه به 
محدوده زياد اطراف سد، در صورت تخصيص اعتبار در صدد هستيم 

دور درياچه را فنس كشى كنيم.
 ظرفيت آبگيرى اين ســد خاكــى كالن مالير 45 ميليون متر مكعب 
اســت كه از اين  ميزان 12 ميليون متر مكعب براى تأمين آب شــرب 
شهر مالير، 4 ميليون متر مكعب براى آبيارى يك هزار و 600 هكتار 
از اراضى پايين دستى و نيم ميليون متر مكعب نيز براى شهرك صنعتى 
ســهند و خشكبارهاى واقع در مســير جاده مالير - اراك از آب سد 

كالن تأمين مى شود.
با توجه به موقعيت جغرافيايــى و  ويژگى هاى منطقه و اراضى پايين 
دســت و اطراف، در صورت جذب سرمايه  گذار، اين منطقه قابليت 

جذب توريسم و گردشگر را دارد.

گواهينامه موقت پايان تحصيلى نوشين زارعى 
فرزند محمد به شماره ملي 3733145895  رشته 

كارشناسى معمارى دانشگاه هنر بروجرد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهى مزايده آهن آالت 
ساختمانى ضايعاتى

اداره كل اموال و امالك بنياد مستضعفان انقالب 
اسالمى استان هاى مركزى و همدان در نظر دارد 
ضايعات آهن آالت ساختمانى واقع در اعتماديه 
همدان را بصورت يكجا و نقدى، از طريق مزايده 

عمومى بفروش رساند.
كسب  جهت  توانند  مى  محترم  متقاضيان 
مدارك  و  اسناد  دريافت  و  بيشتر  اطالعات 
مزايده از تاريخ 97/12/8 لغايت 97/12/21 همه 
روزه بجز ايام تعطيل از ساعت 8:00 الى 16:30 
 ، همدان   : آدرس  به  استان  نمايندگى  دفتر  به 
برج  از  تر  پايين   ، خانه  سيزده   ، بوعلى  خيابان 
آرين ، نبش كوچه سوداگر ، ساختمان پارسيان 
 : تلفن  شماره  با  يا  و  مراجعه  چهارم  طبقه   ،

38255543-081 تماس حاصل نمايند. 
پيشنهادى  هاى  پاكت  بازگشايى  تاريخ  ضمنا 
مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   10 ساعت  راس 
97/12/22 در محل دفتر نمايندگى اعالمى فوق 

مى باشد.
اداره كل اموال و امالك بنياد مستضعفان

 رئيــس اداره ميراث فرهنگى، 
صنايع  دستى و گردشگرى نهاوند 
گفــت: در ايام نوروز ســال 98، 
هشت مراسم نوروزگاه در هشت 
نقطه گردشگرى شهرستان نهاوند 

برگزار مى شود. 
جلســه  در  جانجــان  محســن 
برنامه هاى  اجــراى  هماهنگــى 
فرهنگى و هنرى نــوروز 98 كه 
شامگاه سه شــنبه در محل اداره 
ميراث فرهنگى نهاوند برگزار شد، 
اظهار داشت: نوروز فرصتى مجدد 
بــراى معرفى شهرســتان نهاوند 

است.
وى تصريح كرد: معرفى ظرفيت ها 
گردشــگرى  پتانســيل هاى  و 
قالــب  در  نهاونــد  شهرســتان 
شيوه هاى نوين و جذاب يكى از 
نهاوند  گردشگرى  ضرورت هاى 

محسوب مى شود.
به گزارش تسنيم جانجان با اشاره 
به تأكيدات اســتاندار همدان در 
راســتاى حفظ رويكــرد همدان 
«2018» در برنامه هاى گردشگرى 
شهرستان ها، افزود: در ايام عادى 
ســال هر منطقه گردشگرى يك 
فرصت براى به نمايش گذاشــتن 
توانمندى هاى گردشگرى خود را 
دارد اما شهرستان نهاوند با توجه 
برگزارى همايش ملى گردشگرى 
و همچنين بحث همدان «2018» 
براى  مناسبى  فرصت هاى  تاكنون 

معرفى داشته است.
وى عنوان كرد: خوشــبختانه اين 
شهرســتان در طول سال گذشته 
با  نوروزگاه ها  اجــراى  بحث  در 
رســانه،  اصحاب  حمايت هــاى 
بخشــداران، شــوراى اســالمى 
روســتاها و دهيــاران گامى مؤثر 
ظرفيت هاى  معرفى  راســتاى  در 

گردشگرى برداشته  شده است.
فرهنگى،  ميــراث  اداره  رئيــس 
صنايع دستى و گردشگرى نهاوند 
بيان كرد: در بحث تهيه بروشــور 
و نقشــه هاى گردشــگرى براى 
الزم  اقدامــات  نيز  گردشــگران 
انجام  شــده و در حــال حاضر با 
مشخصات الزم براى توزيع آماده 

هستند.
جانجان گفت: در اين نقشه، اماكن 
تفريحى، گردشــگرى، موزه ها و 
اماكن خدماتى و رفاهى مشخص 
 شــده تا گردشــگران به  راحتى 
بتوانند از خدمات ارائه  شــده در 

شهرستان بهره مند شوند.
وى با اشــاره به اينكه نهاوند با 
آماده  نوروزگاه  هشــت  برپايى 
نوروزى  گردشگران  از  استقبال 
مى شــود، تاكيد كرد: اين برنامه 
از ســوم تــا 12 فروردين مــاه 
چون  گردشــگرى  اماكــن  در 
گاماسياب،  گيان،  ســراب هاى 
فارســبان و كنــگاور كهنــه و 
همچنين تپه تاريخى باباقاســم، 

روســتاى  نهاوند،  تفريحى  بام 
ملوســان و گنبد كبــود برگزار 

مى شود.
اين  داشــت:  اظهــار  جانجــان 
برنامه در قالب برپايى نمايشــگاه 
شــاهنامه خوانى،  صنايع دســتى، 
بومى  بازى هاى  و  نمايش  اجراى 
محلــى، طبــخ آش هــاى محلى 
شهرستان و غيره اجرا خواهد شد.

وى تصريح كرد: برنامه اســتقبال 
از نوروز نيــز روز اول فروردين 
ســاعت 11 صبــح بــا حضور 
مســئولين، مــردم، هنرمنــدان و 
شهرســتان  در  محلى  نوازندگان 

برگزار مى شود.
جانجان افزود: شهرســتان نهاوند 
با دارا بودن 13 چشــمه ســراب 
طبيعى بكر و كم  نظير و همچنين 
وجود 264 اثــر تاريخى ملموس 
آماده  شهرستان  در  غيرملموس  و 
نوروزى  گردشــگران  از  استقبال 

است.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــى 
نهاوند با اشاره به اينكه نهاوند در 
طول ســال هاى اخير مورد توجه 
مســئولين ارشد كشــور و استان 
قرار گرفته اســت، عنوان كرد: در 
تالش هستيم با همكارى اعضاى 
ستاد تســهيالت سفر و همچنين 
در  شهرســتان  رســانه  اصحاب 
راستاى معرفى ظرفيت هاى نهاوند 

بيش از پيش قدمى مثبت برداريم.

8 مراسم نوروزگاه در نهاوند برگزار مى شود

اكرم چهاردولي»
 روز گذشته هيأت دولت در اجراى قانون 
تعاريف و ضوابط تقسيمات كشورى با تغيير 
و اصالحات تقســيماتى در شهرستان رزن 
موافقت كرد و شهرستان رزن با تفكيك قروه 
درجزين به 2 شهرستان "رزن" و "درگزين"

تقسيم شد.
با اين تقسيم اســتان همدان پس از استقالل 
فامنين در ســال 88 دوباره شــاهد استقالل 
يكى ديگر از حوزه هاى جغرافيايى خود شد 
تــا از اين پس 10 فرمانــدار زمام امور را در 
شهرســتان ها بر عهده بگيرند درگزين با دو 
بخش مركزى و بخش شانجرين و 4 دهستان 
جديدترين تقســيمات سياســى را به نقشه 

جغرافيايى اضافه كرد .
به گــزارش خبرنگار ما در مراســمى كه به 
همين منظور برگزار خواهد شد افزودن اين 
شهرســتان به شهرســتان هاى استان اعالم 
عمومى مى شود و متعاقبا فرماندار و بخشدار 
جديد آن معرفى خواهد شد تا جمعيت 38

هزار نفرى در شرق استان ارتقاى بخش خود 
را جشن بگيرد. بنا بر اظهارات كارشناسان، 
تبديل شــدن ايــن بخش به شهرســتان، 
محاسن بســيارى دارد كه از آن جمله مى 
توان به جايــگاه آن منطقه از نظر ادارى و 
افزايش اعتبار آن اشــاره كرد كه در نهايت 

با تبديل شــدن برخــى از نمايندگى ها به 
ادارات مســتقل روند كارها بهبود يافته و 

دسترسى مردم به آنها بيشتر خواهد شد.
شهرســتان شــدن قروه به افزايش و جذب 
اعتبارات ســاالنه براى اين منطقه در حوزه 
هاى كشاورزى، صنعت و ايجاد اشتغال كمك 

قابل توجهى خواهد كرد.
لطفى: پپگيراجراى
وعده انتخاباتى بودم

نماينده مردم رزن در مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اينكه تصويب ايــن قانون جز وعده 
هاى انتخاباتى گفت: موضوع شهرستان شدن 
قروه درجزين در گذشــته هم مطرح بود اما 
از زمانيكه بنده به عنوان نماينده شهرســتان 
انتخاب شدم بر اساس يك برنامه زمان بندى 
ايــن موضوع را با جديت پيگير شــدم تا به 

نتيجه رسيد.
حســن لطفــى در گفتگويــى در اين باره 
اينگونــه توضيح داد : كار كارشناســى و 
تصميمات كشــورى در اين زمينه از سال 
95 آغاز گرديد و طــرح هاى مختلفى در 
اين زمينه مطرح و ايرادات گرفته شــد تا 
اينكه قانونا روز گذشــته با موافقت هيأت 
دولت بخش قروه درجرين از شهرســتان 
رزن جدا و به عنوان شهرستان جديد"قروه 

درگزين " معرفى شد.

وى افــزود: ما شــرايط الزم براى جمعيت، 
مساحت و تقســيمات كشــورى را داريم 
چرا كه هر دهســتان بايد حداقل 4 هزار نفر 
جمعيت داشــته باشد يا حد اكثر 8 هزار نفر 
جمعيت.لطفى در ادامه از اســتاندار همدان ، 
مدير كل تقسيمات كشورى، معاون سياسى 
وقت و كسانيكه در تحقق اين موضوع كمك 

كردند قدردانى كرد. 
 موافقــت دولــت بــا تغييــر 

تقسيمات كشورى در چند استان 
روز گذشــته هيأت وزيران عالوه بر استان 
همدان در اجــراى قانون تعاريف و ضوابط 
تقســيمات كشــورى، با تغيير و اصالحات 
تقســيماتى در اســتان هاى زنجــان، ايالم، 
كرمانشاه، آذربايجان غربى، فارس، خراسان 

شمالى و گلستان نيزموافقت كرد.
به موجب اين تصميمــات، ايجاد دو بخش 
و يك شهرســتان، ادغام پنج روستا و تبديل 
ســه روستا به شهر در استان هاى مذكور، به 

تصويب دولت رسيد.
 الزم به ذكر است كه مصوبه هيأت دولت پس 
از آنكه به وزارت كشــور رفته و به استاندارى 
همدان ابالغ شود، طى مراسمى در شهرستان 
مذكور با معرفى فرماندار آن رسمى خواهد شد.

حال با اين اوصاف از امروز استان همدان با 
10 شهرستانن در كشور شناخته مى شود كه 
بزودى مراسم رسمى تولد شهرستان جديد 
درگزين و معرفى فرماندار اين شهرســتان با 
حضور مسئوالنى از سطح شهرستان و استان 

برگزار شود.

دهمين 
شهرستان 
■ هيأت دولت بخش قروه درجزين را
 از رزن مستقل كرد

77 واحد توليدى 
در نهاوند با حداقل 
ظرفيت فعال 
هستند 
 فرماندار شهرســتان نهاوند گفت: در 
حال حاضــر 94 واحد صنعتى در نهاوند 
وجــود دارد كه از اين تعداد 77 واحد آن 
بــا حداقل ظرفيت يعنى حدود 30 درصد 

فعال هستند. 
به گزارش فارس ، مراد ناصرى در جلسه 

ســتاد تســهيل و رفع موانع توليد نهاوند 
كه بــا حضور كارشناســان معاونت امور 
اقتصادى استان برگزار شد افزود: از تعداد 
94 واحد موجــود 17 واحد صنعتى غير 
فعال است كه امســال تالش هاى خوبى 
بــراى بازگرداندن آنها بــه چرخه توليد 

صورت گرفته است.
وى با بيان اينكه در شهرك صنعتى نهاوند 
29 واحد صنعتى وجــود دارد افزود: در 
حال حاضر شهرك صنعتى نهاوند داراى 
29 واحد توليدى اســت كه از اين تعداد 

12 واحد آن پلمب شده است.
بــه  نهاونــد  شهرســتان  فرمانــدار 

تالش هــاى صــورت گرفتــه بــراى 
رفع مشــكالت واحدهــاى غير فعال 
پيگيرى ها  بــا  گفــت:  و  كرد  اشــاره 
و برگــزارى جلســات با مســووالن 
توانســتيم  جارى  ســال  در  اســتانى 
چهــار واحــد تعطيل شــده را فعال 
فعال  براى  الزم  ظرفيت هــاى  و  كنيم 
كــردن بخش هايى ديگر از آنها را در 

كنيم. فراهم   98 سال 
اســتان  اقتصادى  مجموعه  حمايت  وى 
و به ويژه اســتاندارى را ضرورت الزم 
براى فعال كــردن بخش هاى راكد و يا 
نيمه فعال عنوان كرد و افزود: براى فعال 

شــدن يك واحد صنعتى الزم است كه 
ظرفيت توليــدى را به باالى 50 درصد 
برســانيم كه براى اين منظور نياز است 
هماننــد گذشــته حمايت هــاى الزم از 
بخــش صنعت بــه عمل آمده و ســتاد 
تســهيل و رفع موانــع توليد به صورت 
ماهانه با حضور مسووالن مربوطه استان 
در نهاوند تشــكيل و مشكالت پيگيرى 

شود.
ناصرى در پايان گفت: صنعتگران نهاوند 
با وجــود محدوديت هاى بودجه اى از دل 
نااميدى ها اميدآفرينى كرده و نگذاشــته ان 

واحدهاى توليدى آنها راكد بماند.
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نمايندگان در خالل رسيدگى به اليحه بودجه 
به مسائل مهم كشور بپردازند

 بايــد با اصالح آيين نامه داخلى مجلس فرصتى را براى پرداختن به 
مســائل مهم كشور در خالل رسيدگى مجلس به اليحه بودجه ساليانه 

به وجود آوريم.
سخنگوى كميســيون فرهنگى مجلس گفت: طلبه ها در چنين مواقعى 
مى گويند مقام ثبوت و مقام اثبات. به نظر بنده اين مسئله در مقام  ثبوت 

الزم است آيين نامه داخلى مجلس اصالح شود.
به گزارش ايسنا،حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه افزود: دست 
نمايندگان طبق آيين نامه مجلس بســته است و مجلس به دليل بررسى 
اليحه بودجه سال 1398 نمى تواند وقت مفصلى به بررسى مسائل مهمى 
كه اين روزها در حوزه هاى اقتصادى و ســاير حوزه ها شاهد هستيد، 
اختصاص دهد به همين دليل  نمايندگان مجبورند در خالل بررســى 
جزييات اليحه بودجه سال آينده صرفا به دادن تذكر به مسئوالن اجرايى 

كشور و هيأت رئيسه مجلس اكتفا كنند.
وى ادامه داد: از سوى ديگر معتقدم مجلس در مقام اثبات، ُگلى به سر 
مردم نزد كه حاال بخواهد كارى را به خاطر كار ديگر تعطيل كند تا شايد 
به امور مردم رســيدگى كرده باشــد. به نظر بنده مجلس دهم مجلسى 
در تابعيت دســتگاه هاى اجرايى است شاهد ادعايم آغاز نابسامانى هاى 
اقتصادى از ارديبهشــت ماه سال جارى است كه با وجودى  كه اليحه 
بودجه اى هم وجود نداشــت تا وقت مجلــس را تمام وقت بگيرد اما 
ديديم كه اقدام موثرى براى خروج كشــور از وضعيت نابســامانى و 

آشفتگى كشور جز يك چند جلسه، انجام نداد.
آزادى خواه افزود: هم نمايندگان و هم كميسيون تدوين آيين نامه داخلى 
مجلس مى توانند پيشــنهاد اصالح آيين نامه را در اين راســتا به جريان 
بيندازند اما اين كار بايد به پس از پايان رسيدگى مجلس به اليحه بودجه 
سال 1398 موكول شود تا مجلس فرصت كافى براى پرداختن به ابعاد 

موضوع و پيشنهادات احتمالى داشته باشد.

تحول اساسى در درآمدهاى هدفمندى 
يارانه ها در سال 98

 در ســال 98 تحول اساسى در درآمدهاى هدفمندى يارانه ها ايجاد 
شده كه موجب افزايش 43 هزار ميليارد تومانى اين درآمدها شده است.

عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در ســال 98 مقرر شد 
دريافتــى حاصل از فروش صادراتــى فرآورده هاى نفتى با لحاظ ما به 
التفاوت ارزش خوراك تحويلى و فرآورده هاى دريافتى از پااليشگاه ها 
با نرخ نيمايى محاسبه شودبه گزارش مهر،هادى قوامى اظهار اشت: با 
اجراى اين بند 43 هزار ميليارد تومان به درآمدهاى هدفمندى يارانه ها 
اضافه خواهد شد.وى گفت: مبلغ 43 هزار ميليارد تومان در رديف هاى 

مصارف هدفمندى يارانه ها توزيع شده است.

اختصاص300 ميليارد تومان به بيمه زنان 
بى سرپرست و بدسرپرست

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در مصوبه اى مقرر كردند كه 300 
ميليارد تومان از محل هدفمندى يارانه ها به بيمه زنان بى سرپرســت و 
بدسرپرست اختصاص يابد.به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراى 
اســالمى در جلسه علنى ديروز مجلس و در ادامه بررسى بخش هزينه 
اى اليحه بودجه 98، با اختصاص 300 ميليارد تومان از محل هدفمندى 

يارانه ها به بيمه زنان بدسرپرست و بى سرپرست موافقت كردند.
گفتنى است، اين موضوع به پيشنهاد فريده اوالدقباد نماينده مردم تهران 
در مجلس مطرح شــد كه از محل رديف 20 جدول هدفمندى يارانه 
ها در تبصره 14 اليحه بودجه اين مبلغ به بيمه زنان بدسرپرست و بى 

سرپرست اختصاص يابد كه وكالى ملت با آن موافقت كردند.

يارانه نقدى در سال 98 افزايش نمى يابد
 نمايندگان 411 هزار ميليارد ريال به پرداخت يارانه نقدى و غيرنقدى 

خانوارها در سال 98، اختصاص دادند.
به گزارش مهر، در جلســه علنى ديروز مجلس شــوراى اسالمى و در 
جريان بررســى تبصره هاى هزينه اى اليحه بودجه، نمايندگان مجلس 
تبصره 14 اين اليحه در مورد مصارف هدفمندى يارانه ها را با 154 راى 
موافــق، 28 راى مخالف، 3 راى ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر 
در مجلس به تصويب رســاندند.بر اين اساس، جمع كل پرداختى ها و 
مصارف هدفمندى مبلغ 1.407.404 ميليارد ريال تعيين شد و 411.000
ميليارد ريال به پرداخــت يارانه نقدى و غيرنقدى خانوارها و 61.450

ميليارد ريال به يارانه نان و خريد تضمينى گندم اختصاص يافت.
بر اين اساس، مصارف يارانه نقدى نسبت به سال 97 افزايش نيافته است 
و مانند سال 97 حدود 76 ميليون نفر يارانه نقدى دريافت خواهند كرد.

حقوق بازنشستگان در بودجه سال آينده 
مورد توجه قرار بگيرد

 گرانى و تورم باعث شــد حقوق بگيران و به ويژه بازنشســتگان 
بيشــترين زيان را داشته باشند زيرا كســانى كه كار مى كنند مى توانند 
گرانى هــا را با اضافه كار جبران كنند ولى بازنشســتگان چنين امكانى 

ندارند.
به گزارش ايســنا، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت: از 
الريجانى تشكر مى كنم كه تبصره مربوط به افزايش حقوق در سال آينده 
را مراعا گذاشــتند. بودجه اى كه امروز مى بينيم در حد بضاعت است 
و نمى تواند همه نيازها را برطرف كند.اســدا... عباسى يادآور شد: بايد 
در رابطه با حقوق بازنشستگان به ويژه بازنشستگان تأمين اجتماعى و 
آموزش و پرورش توجه الزم صورت گيرد از رئيس و اعضاى كميسيون 
تلفيق و سازمان برنامه هم مى خواهيم موضوع را در مراكز كارشناسى به 

گونه اى تنظيم كند كه به جميع جهات توجه شود.
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انتخابات مجلس دوم اسفند 98 برگزار مى شود
 انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى و ميان دوره اى مجلس 

خبرگان رهبرى دوم اسفند 1398 برگزار مى شود.
سخنگوى وزارت كشــور اعالم كرد: برنامه هاى آموزشى وزارت كشور براى 
بخشــداران، فرمانداران و ساير دست اندركاران برگزارى انتخابات آغاز شده و 

طبق جدول زمانبندى انجام مى شود.
به گزارش ايرنا ، سيد سلمان سامانى اظهار داشت: وزارت كشور در مكاتبه اى 
تاريخ پيشــنهادى برگزارى اين انتخابات را ارائه كرده بود كه در جلســه اخير 
شوراى نگهبان اين تاريخ مورد بررسى قرار گرفت و تاريخ برگزارى انتخابات 
مشخص شد.وى گفت: براساس تاييد شوراى نگهبان، انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى و نخستين ميان دوره اى پنجمين دوره مجلس خبرگان 

رهبرى در دوم اسفند سال آينده برگزار مى شود.

تبصره مربوط به افزايش حقوق كارمندان به 
كميسيون تلفيق رفت

 تبصره مربوط به افزايش حقوق و دســتمزد و پاداش پايان خدمت كاركنان 
دولت در اليحه بودجه ســال 1398 كل كشور با پيشنهاد على الريجانى رئيس 

مجلس براى بررسى بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شد.
به گزارش ايرنا، نمايندگان در جلســه ديروز مجلس شوراى اسالمى در هنگام 
بررسى بخش هزينه اى اليحه بودجه سال آتى تصميم گيرى در مورد تبصره 12
اين اليحه را كه مربوط به افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت و همچنين 

بازنشستگان است به پيشنهاد رئيس مجلس به كميسيون تلفيق ارجاع دادند.
در ايــن تبصره 12 اليحه بودجه 98 آمده اســت: افزايــش حقوق گروه هاى 
مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمى، كاركنان كشورى و لشكرى و قضات 

به طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مى شود.

كمك بيشترى به طبقات پايين جامعه مى كنيم
 مجلس تالش دارد در اليحه بودجه سال آتى به طبقات پايين جامعه كمك 

بيشترى كند.
جلســه علنى ديروز مجلس با حضور 200 نماينده و به رياست على الريجانى 

رئيس مجلس شوراى اسالمى آغاز شد.
به گزارش ايرنا، رئيس مجلس شــوراى اســالمى گفت: مجلس سعى دارد در 
اليحه بودجه سال 98 كل كشور به طبقات پايين جامعه كمك بيشترى كند كه 
اين موضوع را در جلسه غير رسمى بحث و بررسى كرديم و ان شاءا... بررسى 

هاى بيشترى در جلسات علنى خواهيم داشت.
على الريجانى افزود: نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در جلسه اى غير 
رســمى به مدت يك ساعت موضوع بررســى نحوه  افزايش حقوق كاركنان و 

بازنشستگان دولت در سال آتى را مورد بحث و بررسى قرار مى دهند.

مهدى آقايانى »
 محمدجواد ظريــف در يك پيام در 
وزارت  از  خود  اســتعفاي  اينســتاگرام 
خارجــه را اعالم كــرد.  ظريف در اين 
پيام از مردم و مســئوالن تشكر كرد و از 
ناتواني خود براي ادامه خدمت صحبت 
كرده اســت. او در اوليــن اظهارنظرش 
در يك پســت اينســتاگرامي گفت كه 
پس از عكــس  مالقات هاي امروز ديگر 
جواد ظريف بــه عنوان وزير خارجه در 
جهان اعتبــاري ندارد بــه همين خاطر 
عده اي علت استعفاي اينستاگرامي او را 
ديدارهاي بّشــار اسد در ايران گمانه زني 
كردند. ديدارهايي كه وزير خارجه ايران 
در آن حضــور نداشــت و ظاهراً بدون 
هماهنگــي و اطالع وزيــر امور خارجه 

انجام شده است. 
ظريف در مصاحبه اي با خبرگزاري آريا 
گفته اســت استعفاي من صرفًا به منظور 
دفاع از شأن و جايگاه وزارت خارجه در 
روابط خارجي بوده اســت. من ناراحتي 
و دلخوري شــخصي نداشته و نيازي به 
دلجويي ندارم. به عنــوان وزير خارجه 
وظيفه داشــتم بــه خاطر منافــع ملي و 
اقتدار كشــور در برابر رعايت نشــدن 
جايگاه وزارت خارجه نشــان دهم. بقيه 
گمانه زني ها صرفــًا زاييده تخيالت افراد 

است.
اســتعفا،روحاني  ايــن  ادامــه  در 
رئيس جمهوري ايران بــراي دلجويي از 
ظريف گفت: من از آقايان ظريف، زنگنه 
و همتي به عنوان كساني كه در اين خط 
مقدم مبارزه ايســتاده  و تحت فشــارند، 

قدرداني مي كنم.
در واقــع اين خبر مهم بســيار ســريع 
كانون تحليل ها و اظهارنظر كارشناســان 
و همچنين شــخصيت هاي سياسي قرار 

گرفت.
ــور  ــاي رئيس جمه ــا صحبت ه برخي ه
را مبنــي بــر پذيــرش اســتفعاي ظريــف 
ــي،  ــر واعظ ــن خاط ــه همي ــتند. ب دانس
رئيــس دفتــر رئيس جمهــور نســبت بــه 
ايــن ديدگاه هــا واكنــش نشــان داد و در 
ــر  ــار منتش ــت: «اخب ــود نوش ــر خ توئيت
شــده مبنــي بــر پذيــرش اســتعفاي دكتر 
رئيس جمهــوري  ســوي  از  ظريــف 

ــود.» ــب مي ش ــًا تكذي قوي
علــي مطهــري، نايب رئيــس مجلــس 
ــش نشــان  ــن موضــوع واكن ــه اي ــز ب ني
كــه  اســت  كــرده  عنــوان  و  داده 

ــتعفاي  ــا اس ــد ب ــي نباي ــن روحان حس
همچنيــن  و  كنــد  موافقــت  ظريــف 
ــي در حــد ظريــف  ــه جايگزين ــه ك گفت
ــدارد.  ــود ن ــه وج ــراي وزارت خارج ب
همينطــور افــزوده اســت كــه بــه نظــرم 
دليــل اصلــي اســتعفا، دخالت هايــي 
ــاي  ــي نهاده ــرف برخ ــه از ط ــد ك باش
خارجــي  سياســت  در  غيرمســئول 

دولــت و كشــور انجــام مي شــود.
 همچنيــن در ادامــه بيــان كــرد كــه 
ــي، وزارت خارجــه  ــون اساس ــق قان طب
متولــي سياســت خارجــي كشــور اســت 
ــن  ــدارد. بنابراي ــي ن ــتقالل كاف ــي اس ول
ــاس  ــان احس ــه ايش ــت ك ــي اس طبيع
ــش اســت  ــش روي ــي پي ــد موانع مي كن
انجــام  را  خــودش  كار  نمي توانــد  و 

ــد. ده
ــه روز گذشــته  ــد ك ــه نمان ــا ناگفت ضمن
رئيــس جمهــور در نامــه اى ضمــن 
مخالفــت بــا اســتعفاى وزيــر امــور 
ــه  ــا ك ــرد: از آنج ــح ك ــه تصري خارج
شــما را بــه تعبيــر مقــام معظــم رهبــرى 
ــن" و  ــجاع و متدي ــور ، ش ــن، غي "امي
در خــط مقــدم ايســتادگى در برابــر 
ــى  ــكا م ــه آمري ــه جانب ــارهاى هم فش
ــى را  ــم ، پذيــرش اســتعفاى جنابعال دان

بــر خــالف مصالــح كشــور مــى دانــم و 
ــم." ــى كن ــت نم ــا آن موافق ب

محمــد جــواد ظريــف نيــز پــس از نامــه 
ــتعفايش  ــا اس ــور ب ــت رئيس جمه مخالف
صبــح ديــروز در مراســم اســتقبال از 
نخســت وزير ارمنســتان حضــور يافــت.
خبــر اســتعفاى ظريــف در دو روز گذشــته 
بــا واكنش هــاى شــديد داخلــى و خارجــى 
مواجــه شــد و موجــى از حمايــت نســبت 
بــه عملكــرد وى و باقــى ماندنــش در 

ــاد. ــه راه افت وزارت خارجــه ب
نيويورك تايمز در گزارشى نوشته است 
در چنين شــرايطي از دست دادن معمار 
توافق هســته اي مي توانــد كار را براي 
دولت روحاني به مراتب ســخت تر كند. 
اين روزنامه مدعي شــده كه اين تصميم 
وزير امور خارجه، تنش حاميان تندروها 
در ايــران و رئيس جمهــور را تشــديد 

مي كند.
همچنين نشــريه «فارن پالســي» ظريف 
را آخرين مهره ارتباط با غرب دانســت 
كه در صورت اســتعفاي وي از ســمت 
وزارت خارجــه، اين مهــره ارتباطي از 

دست مي رود.
روزنامه «واشــنگتن پست» نيز مطلبي با 
اين عنوان كه استعفاي ظريف خبر خوبي 

نبود، نوشت: ما هم از ظريف دل خوشي 
نداشــتيم اما خبر استعفاي او خبر خوبي 

نبود.
در ادامه گــزارش اين روزنامه آمريكايي 
آمده اســت اين نگرانــي وجود دارد كه 
استعفاي ظريف در چنين دوره اي سخت 
از روابط آمريكا و ايران چه نتيجه اي در 
پي خواهد داشــت ايــن روزنامه عنوان 
كرده كه ســكوت بين ايــران و آمريكا 

احتمال دارد اوضاع را بدتر كند.
ــور  ــر ام ــن وزي ــاط همچني ــن ارتب در اي
خارجــه ايــاالت متحــده آمريــكا نســبت 
بــه ايــن موضــوع واكنــش نشــان داده و 
ــوان كــرده  ــر خــود عن در صفحــه توئيت
كــه سياســت واشــنگتن در قبــال ايــران 
تغييــر نيافتــه اســت و همچنيــن افــزوده 
ــع  ــه از اســتعفاي ظريــف مطل اســت ك
شــده و خواهــد ديــد كــه ايــن اســتعفا 

ــر. ــا خي ــود ي ــه مي ش پذيرفت
در مجمــوع ظريــف نمــاد توانمنــدي 
و موفقيــت در چارچــوب عقل گرايــي 
بــراي  ايشــان   كناره گيــري  و  اســت 
ــادي  ــه زي ــي هزين ــت حســن روحان دول
در پــي خواهــد داشــت. همچنيــن بايــد 
گفــت كــه  ايــن اســتعفا مــردم ايــران را 
ــع  ــرد. در واق ــرو ب ــي ف ــوك بزرگ در ش
ــادي از  ــران نم ــردم اي ــراي م ــف ب ظري
جوامــع  بــا  گفت وگــو  و  ديپلماســي 
بين الملــل و دنبال كننــده منافــع ملــي 
ــه  ــاً ب ــت. ضمن ــخت اس ــرايط س در ش
ــه  ــرد ك ــاره ك ــد اش ــز باي ــه ني ــن نكت اي
ســاختار تصميم گيــري در ايــران نســبت 
بــه ديگــر كشــورها زيــاد اســت و باعــث 
تعارضاتــي ميــان مســئوليت ها شــده 
ــرادي  ــه اف ــت ك ــوان گف ــت و مي ت اس
تصميم گيــري مي كننــد و در برابــر آن 
تصميم گيــري هيچگونــه پاســخگويي 
ندارنــد و ايــن باعــث مي شــود كــه 
قدرتــي كــه در آن ابعــاد وظيفــه دخالــت 
ــام آن  ــه ن ــرد و ب ــد، تصميمــي بگي ندارن

ــود. ــام ش ارگان تم
ــف  ــري ظري ــب كناره گي ــر ترتي ــه ه ب
ــام  ــت برج ــه شكس ــر ب ــد منج مي توان
تحــوالت  چراكــه   شــود   تلقــي 
خارجــي كشــور بــدون ظريــف در 
و  افتــاد  خواهــد  متفاوتــي  مســير 
ــه سياســت  ــه گفــت ك ــوان اينگون مي ت
حــال  در  ظريــف  بــدون  خارجــي 
حاضــر امــكان دارد مــا را بــه تحــوالت 

ناخوشــايندى ســوق دهــد.

ادامه سياست هاي ديپلماسي خارجي

ظريف ماند

 رئيس جمهــورى با اشــاره به روابط 
دوســتانه، صميمــى و تاريخــى ايران و 
ارمنســتان بر ضرورت تالش براى استفاده 
از توانمندى هــا و ظرفيت هاى موجود در 
راستاى توســعه، تقويت و تحكيم هر چه 
بيشتر مناسبات و همكارى هاى همه جانبه 

تهران- ايروان تاكيد كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت 
والمســلمين  االســالم  حجت  جمهورى، 
حســن روحانى  در نشســت مشــترك 

هيأت هــاى عالى رتبه ايران و ارمنســتان، 
ايران  اســالمى  جمهورى  داشــت:  اظهار 
و  روابــط  توســعه  خواهــان  همــواره 
همكارى هاى خود با كشــورهاى همسايه 
بويــژه ارمنســتان بوده و اين مســير را با 

جديت دنبال مى كند.
رئيس جمهــورى تحوالت ارمنســتان را 
مســالمت آميز و در مســيرى دموكراتيك 
ارزيابى كــرد و افزود: اين ســفر موجب 
استحكام بيشــتر روابط سياسى، اقتصادى، 

فرهنگى و توســعه روابــط مردمى بين دو 
ملت خواهد بود.

روحانى با اشــاره به اينكه امروز اراده 
سياســى و انگيــزه كافى براى توســعه 
روابــط و همكارى هاى فى مابين در دو 
كرد:  خاطرنشــان  دارد،  وجــود  دولت 
و  مناســبات  ســطح  كنيم  تــالش  بايد 
همكارى هــاى اقتصادى و تجارى را تا 
رســيدن به نقطه مطلوب و مورد انتظار 

دهيم. ارتقاء  كشور  دو 

رئيــس جمهورى توافق ايــران با اتحاديه 
ترجيحى  تجــارت  موافقتنامه  و  اوراســيا 
را موجب ايجاد شــرايطى مناســب براى 
توســعه روابط اقتصادى دو كشور عنوان 
كرد و گفت: ايران و ارمنســتان مى توانند 
همكارى هــاى خود در بخــش انرژى از 
جملــه در حــوزه گاز و بــرق به صورت 
دو جانبه و با ســاير كشــورهاى منطقه و 
همچنين ايجاد پااليشــگاه توسط ايران در 

ارمنستان را گسترش دهند.

يك ملت در انتظار 
تشخيص مصلحِت 2 اليحه

 بيش از 120 روز از ارســال دو اليحه كنوانســيون مبارزه با جرايم 
ســازمان يافته فراملى پالرمو و كنوانسيون مقابله با تامين مالى تروريسم 
CFT به مجمع تشخيص مصلحت نظام مى گذرد؛ در حالى كه نظام 

اقتصادى براى تامين نيازهاى كشور به آن نيازى فورى دارد.
 آنچه FATF از ايران مى خواهد

گــروه ويژه اقــدام مالى كه يك نهاد بين دولتــى و مرجع براى تنظيم 
مقررات مبارزه با پولشويى و تامين مالى تروريسم است، از ايران خواسته 
تا قوانين پيشگيرانه ترى را براى مقابله با اين جرايم اعمال كند؛ از اين 
رو ايران براى عضويت در اين نهاد بين المللى چهار اليحه شامل اصالح 
قانون مبارزه با پولشويى، اصالح قانون مبارزه با تامين مالى تروريسم، 
عضويت در كنوانسيون بين المللى مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملى 
پالرمو و عضويت در كنوانسيون بين المللى مبارزه با تامين مالى تروريسم 

CFT را تهيه و براى طى تشريفات قانونى به مجلس فرستاد.
به گزارش ايرنا،از اين چهار اليحه، دو اليحه نخست پس از تصويب در 
مجلس و تاييد شوراى نگهبان به قانون تبديل شد اما دو اليحه مربوط به 
عضويت ايران در كنوانسيون هاى بين المللى هنوز به سرانجام نرسيده 
و بــا توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، راهى مجمع تشــخيص 

مصلحت نظام شده است.
از اين دو اليحه اى كه اكنون در نوبت رســيدگى در مجمع قرار دارند، 
اليحه پالرمو در دستور كار جلسات مجمع است و هنوز اعضا به جمع 

بندى نهايى نرسيده اند.
اين در حاليست كه در شــرايط كنونى كه تحريم هاى آمريكا بر نظام 
بانكى ايران اعمال شــده، بانك ها هم به دليل اين تحريم ها و نيز عدم 
عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالى به ســختى مى توانند مبادالت 

مالى مربوط به تامين مايحتاج مردم را انجام دهند.
در چنين شــرايطى گروه ويژه اقدام مالى در نشست اخير خود كه سوم 
اسفند ماه برگزار شد، تعليق اقدام هاى تقابلى كشورها با ايران را تا ماه 
ژوئن (خرداد ماه) تمديد كرد تا در اين فرصت قوانين مربوط به مبارزه 

با پولشويى را تقويت كند.
ايران تا تيرماه 95 در فهرست سياه FATF قرار داشت و سپس به دليل 
تصويب قوانين مبارزه با پولشويى و تامين مالى تروريسيم در ايران براى 
نخستين بار از اين فهرست تعليق شد تا اصالحاتى براى رعايت توصيه 
هاى اين نهاد با هدف شفافيت مالى و جلوگيرى از پولشويى و حمايت 

از تروريسم از بستر نظام بانكى ايران اعمال كند.
اين تعليق آخرين بار در اسفند ماه امسال بار ديگر تمديد شد تا تعليق 
ايران از اقدامات سخت گيرانه كشورها در زمينه نقل و انتقالت مالى با 

كشورمان سه ساله شود.
 نظام بانكى به عضويت در FATF نياز حياتى دارد

احمد مجتهد گفت: نياز نظام بانكى ايران به همكارى با اف اى تى اف 
فورى و حياتى اســت؛ واقعيت اين اســت كه سيستم بانكى با شرايط 
سختى نقل و انتقال پول را آن هم در شرايط تحريم ها انجام مى دهد و 
در اين ميان تعيين تكليف نشدن شرايط ايران در گروه ويژه اقدام مالى 

به پيچيده شدن كار و افزايش هزينه ها دامن زده است.
وى اظهار داشت: توصيه هاى FATF مربوط به همه كشورهاى دنياست 
و هدف آن فقط شــفاف شدن اطالعات بانكى با رويكرد جلوگيرى از 

قاچاق، پولشويى و تامين مالى تروريسم و جرايم سازمان يافته است.
 با عضويت در اف اى تى اف اطالعات نقل و انتقاالت مالى 

لو نمى رود
منتقدان مى گويند با توجه به اينكه در شــرايط تحريم ها، نقل و انتقال 
هاى مالى براى دور زدن تحريم از مجارى غيررسمى انجام مى شود و از 
اين رو با عضويت در اف اى تى اف روش هاى ما نزد آمريكايى ها لو 
مى رود.مجتهد تاكيد كرد: اكنون بانك ها وقتى قراردادهاى كارگزارى با 
طرف خارج امضا مى كنند، يكى از الزاماتى كه مى پذيرند انجام دهند، 
اجراى مقررات مبارزه با پولشويى و تطبيق با مقررات و استانداردهاى 

بين المللى است.
وى با يادآورى اينكه در ســال هاى اخير هم دولت و هم بانك مركزى 
بر رعايت استانداردهاى بين المللى بانكدارى و مبارزه با پولشويى تاكيد 
داشته اند، گفت: ايرادى كه اف اى تى اف به مقررات مبارزه با پولشويى 
ايران داشت، اين بود كه مجازات هاى تعيين شده در قانون ضعيف بوده 

و پيشگيرانه نيست و دولت بايد آنها را تقويت كند.
 استقالل سياسى به خطر نمى افتد

مجتهد تصريح كرد: اف اى تى اف اســتقالل سياسى كشور را به خطر 
نمى اندازد و حتى مشكلى هم براى ما ايجاد نمى كند بلكه عدم تصويب 

لوايح مرتبط با آن به قطع روابط بانكى ايران با دنيا منجر خواهد شد.
وى گفت: اكنــون به دليل عضو نبودن ايران در اين گروه و نيز تحريم 
هاى آمريكا مراودات بانكى كشــورمان با دنيا در شرايط حداقلى قرار 
دارد؛ بايد پذيرفت كه در دنياى امروز مبادالت مالى چمدانى ديگر معنا 
ندارد و نمى شود مثل چند دهه گذشته به صورت نقد پول جابجا كرد.

مجتهد افزود: حتى اگر بخواهيم كه با چمدان پول جابجا كنيم، پس پول 
نفت را چه كنيم؟ به هر حال بخشى از درآمدهاى كشور از محل فروش 

نفت است كه بايد اينها به حساب هاى بانكى واريز شود.
هزينه نقل و انتقال بانكى به 10 درصد رسيده است

اين مدير بانكى با اعالم اينكه در شرايط تحريم هزينه نقل و انتقال پول 
افزايش يافته است، گفت: در شرايط عادى هزينه گشايش ال سى حدود 
يك در هزار بود اما اكنون حتى در مواردى به 10 درصد هم مى رسد كه 

نسبت به گذشته چند برابر رشد دارد.
 مباحث اف اى تى اف را سياسى نكنيم

مجتهد گفت: آقايان به دليل مباحث سياسى، سعى مى كنند موضوعات 
فنى و اقتصادى نظير همكارى با اين گروه مالى را هم سياسى كرده و از 
اين طريق با دولت مخالفت كنند در حالى كه همكارى با اف اى تى اف 

موضوع كل كشور است و ربطى به يك دولت خاص ندارد.
وى گفت: هر دولتى كه بر ســر كار باشد، براى گشايش در امور بانكى 
و تجارى كشــور به اين ابزار نياز دارد و بايد به سرعت آن را براى رفع 

بخشى از مشكالت اقتصادى كشور فراهم كرد.

روحانى:

ايران خواهان توسعه روابط با ارمنستان است

شبكه هاى 
اجتماعى بايد به 
روى مردم باز 
باشد

 شــبكه هاى اجتماعــى بايد به روى 
مردم باز باشند و دسترسى شهروندان به 

اطالعات حق آنهاست.
معاون حقوقى رئيــس جمهورى گفت: 
اگــر محتــواى مجرمانــه اى در فضاى 
مجازى مشــاهده مى شــود، همان مورد 
بايد رفع شــود نه اينكه به بســته شدن 
شــبكه اجتماعــى بينجامد.بــه گزارش 

ايرنا، لعيا جنيدى افزود: سياســتگذارى 
در حوزه رســانه و امور اجتماعى تنها با 
دولت است و مرجع قضايى بايد در اين 
زمينه محتاط باشــد.وى خاطرنشان كرد: 
هــر ابزارى مضرات و مزايايى دارد و هم 
داراى كاركردهــاى نامناســب و كاركرد 
خوب هستند و اين نبايد دليلى بر توقف 
استفاده از آن ها شود.جنيدى گفت: مبناى 
كار در كشــور بايد همدلى و همگرايى 
باشد، اگر در كار وزرا اختالل وارد شود 
و آنها را درگير شكايت شوند در ابتدا به 
مديريت بهتر كشور صدمه وارد مى شود.

وى اظهارداشت: اين كشور همواره بايد 
در مركز ارتباطات بين المللى قرار داشته 
باشد و اين بخشى از مطالبه ما از جامعه 

بين المللى است.

همه به قدرت 
دفاعى ايران 
اذعان دارند

ــلح  ــاى مس ــى نيروه ــدرت دفاع  ق
ــدرى  ــه ق ــران ب ــالمى اي ــورى اس جمه
افزايــش پيــدا كــرده اســت كــه همــه بــر 

ــد. ــان دارن آن اذع
وزيــر  پارلمانــى  و  حقوقــى  معــاون 
دفــاع و پشــتيبانى نيروهــاى مســلح 
تاكيــد كــرد: از اهتمــام نيــروى زمينــى و 
اميــر حيــدرى فرمانــده ايــن نيــرو بــراى 
پيشــبرد برنامه هــاى حقوقــى نيــروى 

زمينــى قدردانــى مى كنــم.

ــك  ــا طاليى ني ــا، رض ــزارش ايرن ــه گ ب
و  ارتــش  كــه  رويكــرد  گفت:ايــن 
ــك  ــل نزدي ــراى تعام ــى ب ــروى زمين ني
و كاربــردى بــا قــواى ســه گانــه برنامــه 
ــرمايه  ــتوانه و س ــك پش ــى دارد، ي مدون
ــبرد  ــراى پيش ــه ب ــت ك ــى اس اجتماع
اقدامــات نيروهــاى مســلح تعيين كننــده 

ــت. اس
ــج  ــر در خلي ــش اخي ــت: رزماي وى گف
شــمال  و  عمــان  دريــاى  و  فــارس 
ــاى  ــدار نيروه ــد، اوج اقت ــوس هن اقيان

مســلح را بــه رخ دشــمنان كشــاند.
ــد حجــم  ــا باي ــه داد: م طاليى نيــك ادام
ــازى  ــا را ساده س ــم و آنه ــن را ك قواني
ــادگى  ــه س ــد ب ــده بتوان ــا فرمان ــم ت كني

ــد. ــون را انجــام ده قان
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تشكيل موسسات حقوقى غير قانونى عدالت گسترى 
را دشوار كرده است

 با تشــكيل گسترده موسسات حقوقى خالف قانون، نه تنها اشتغال صاحبان مشاغل 
غيرحقوقى را شاهد بوديم، بلكه اشكالى بر اجراى عدالت شده كه پاك كردن دامن نهاد قضا 
و وكالت و در واقع، عدالت گسترى را دشوار كرده است.رئيس كانون وكالى دادگسترى 
گفت: توســعه موسسات حقوقى غيرمجاز، ناقض ماده 55 قانون وكالت و بدون هرگونه 
سازوكار نظارت است و با سياست پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه نيز در تعارض جدى 
قرار دارد. امينى گفت: وزارت علوم با جذب بى رويه دانشجوى حقوق و عدم شفاف سازى 
در امار بى شمار دانشجويان اين رشته، راهى را هموار ساخت كه، فارغ التحصيالن رشته 

حقوق و رشته فقه اسالمى را در تقابل با كانون هاى وكال و دادگسترى قرار داد. 

شهريه مدارس غيردولتى واقعى مى شود
 مديــركل مدارس غيردولتى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه پيش ثبت نام 
مدارس غيردولتى در اسفندماه نداريم و قطعا پس از سال جديد خواهد بود گفت: البته 

پيش ثبت نام اگر صرفا نامنويسى باشد مشكلى ندارد.
محمد محسن بيگى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: به دنبال آن هستيم كه اطالعات 
شــهريه مدارس غيردولتى را از طريق موسسان را تا پايان اسفندماه وارد سامانه تعيين 

شهريه كنيم.
وى با بيان اينكه پيش ثبت نام اگر صرفا نامنويســى باشــد مشكلى ندارد عنوان كرد: 
امــا اگر مبلغى بــه منظور پيش ثبت نام تعيين و دريافت شــود قطعاً به منزله تخلف 

خواهد بود.

پست هاى مهم مديريتى در اختيار زنان قرار گيرد
 به پاكدســتى و سالم بودن زنان جامعه خود اقرار داريم و معتقديم بايد پست هاى 

مهم مديريتى را در اختيار آنها قرار داد.
دبيركل حزب حقوق بشر زنان گفت: اعتقاد داريم كه براى رسيدن به فرايند صلح بايد 

از مشاركت جدى زنان استفاده كرد.
ــان  ــران زن ــار داشــت: در اي ــوالوردى اظه ــا، شــهيندخت م ــه گــزارش ايرن ب
نقــش مهمــى در فراينــد صلــح دارنــد بــه هميــن منظــور بايــد مشاركت شــان 
ــن  ــود. در اي ــب ش ــود جل ــح مى ش ــه صل ــه منجــر ب ــى ك ــام فرايندهاي در تم
ــان  ــح در جه ــاهد صل ــا ش ــود ت ــرى ش ــان پيگي ــاركت زن ــد مش ــه باي زمين

ــيم. باش

محدوديت قانونى سن ازدواج منجر به 
افزايش ازدواج هاى غيرثبتى مى شود

 يك روانشناس حوزه ازدواج با بيان اينكه با قانون گذارى نمى توان 
جلوى نياز جنســى افراد بالغ را گرفت، گفت: افزايش حداقل ســن 

ازدواج به دليل تنوع اقليمى مناطق مختلف، فايده اى ندارد.
: پس از رد طرح افزايش حداقل ســن ازدواج در كميسيون حقوقى و 
قضايــى، طراحان طرح مذكور كماكان با طرح عناوينى چون «كودك 
همسرى» پيگير تصويب اين طرح هستند. بسيارى از كارشناسان حوزه 
خانــواده معتقدند كه موافقان اين طرح در حالى با احساســى كردن 
موضــوع به دنبال اعاده طرح به صحن مجلس هســتند كه اين طرح 

مبناى كارشناسى ندارد.
در همين راستا، ســيد محمود انوشه، كارشــناس حوزه خانواده در 
خصوص طرح محدوديت سن ازدواج در گفت وگو با مهر گفت: پس 
از بررســى ديدگاه و رويكرد هر دو طيف طراحان و منتقدان افزايش 
حداقل سن ازدواج، بايد اذعان كرد كه آمارها در اين مسئله بر اساس 

يكسرى مستندات خام ارائه مى شود.
وى با بيان اينكه مســائلى چون بيمه نابارورى، بيمه زنان  سرپرســت 
خانوار هــزاران برابر موضوع محدوديت ســن ازدواج اهميت دارد، 
گفت: نكاتى را كه موافقان افزايش حداقل ســن ازدواج در داســتان 
كودك همســرى و كودك بيوه گى مطرح مى كننــد به خوبى مطالعه 
كرده ام اما ضمن آن كه بى نهايت براى فراكسيون زنان احترام قائلم و 
حقيقتاً اين افراد را صاحبان انديشه و پويايى و تالش مى دانم؛ معتقدم 
كه اگر اين سرمايه فكرى و اين توان پژوهشى تحت مسائلى نظير بيمه 
نابارورى، بيمه زنان  سرپرســت خانوار و بررسى وضعيت ميليون ها 
جوانى مى شد كه شرايط ازدواج را دارند ولى توانايى ازدواج ندارند، 

هزاران برابر طرح محدوديت سن ازدواج اهميت دارد.
انوشه با بيان اينكه زمانى مى توان در اين موضوع اظهارنظر كارشناسى 
كرد كه مبتنى بر مشــاهدات ميدانى بدنبال چرايى مســئله و شناخت 
دقيق مســئله ازدواج بود، گفت: هميشــه در البالى نگاه ها به مسئله 
ازدواج دنبال اين موضوع بوده ام كه آيا مبحث سن ازدواج، طبق همين 
نگاهى اســت كه فراكســيون زنان ارائه داده است؟ يعنى آيا رويكرد 
طراحان در القاى واژه كودك همسرى يا كودك بيوه گى به افرادى كه 
در سنين پايين ازدواج مى كنند، نگاهى پژوهشى و تحقيق شده است؟
وى در ادامه گفت: اينكه گفته مى شود ما بايد سن ازدواج را به سن16
براى دختران و 18سال براى پسران برسانيم منطقى نيست و اين نكته 
نيز تنها ســبب اشاعه ازدواج هاى غير ثبتى خواهد شد بلكه به استناد 
آمار وزارت بهداشــت و خدمات درمانى آمريكا در سال 2016 از هر 
هزار نفر دختر 15 تا 19 ساله 20 نفر باردار شده اند، يعنى چيزى حدود 
2 درصد كــه 89 درصد از اين افراد، خارج از قانون و چهارچوب يا 

روال متداول ازدواج باردار شده اند يعنى به قانون بى توجه بوده اند.
اين كارشــناس خانواده افزود: اين يك معنا را بدنبال دارد و آن اينكه 
قانون نمى تواند مانع ارتباط جنسى افراد بالغ شود و اطالق واژه كودك 
به چنين سنى بدور از خرد عقالنى و بدور از منطق پژوهشى و علمى 

و آمارى است.
انوشــه با بيان اينكه آمار ســازمان مردم نهاد «DSW» كه در ســال 
2014 منتشر شده، حاكى از آن است كه 89 صدم درصد يعنى چيزى 
كم تر از يك درصد دختران 15-19 ساله آلمان باردار شده اند، گفت: 
2/5 درصد دختران 19-15 ســاله انگليس در اين سن باردار شده اند. 
همچنين 1/3 دهم فرانســوى ها در اين ســن باردار شده اند كه همه 
اين ها حاوى يك پيام اســت كه القاى واژه كودك به اين طيف سنى 

غيرعاقالنه است.
 آمار طالق در طيف  سنى باالى 30 سال بيشتر است

وى در ادامه در خصوص داليل موافقان افزايش حداقل ســن ازدواج 
گفت: موافقان مسئله عميقا به اين نكته تكيه دارند كه آمار باالى طالق 
و همانطور پايين بودن رضايت از زندگى معموالً در ازدواج هاى سن 
پايين، مشهود است در حالى كه آمارهاى ارائه شده از مراكز آمار بيشتر 
منطبق بر اين اســت كه آمار باالى طالق در طيف  سنى باالى 30سال 

بيشتر است.
افزايــش حداقل قانونى ســن ازدواج منجر به افزايــش ازدواج هاى 

غيرثبتى مى شود
اين كارشــناس خانواده افزود: در منطقه اى مثل استان خراسان بارها 
تصميم هاى خانواده ها براى ازدواج دخترانشــان مشــاهده كرده ام كه 
نگاه ها در اين مناطق كامًال موافق ازدواج هاى در ســنين پايين است و 
از ســوى ديگر مخالفت هاى زيادى نيز در زمينه ازدواج هاى در سنين 
پايين وجود دارد. در حقيقت معتقدم كه اگر طرح افزايش سن ازدواج 
را كه افرادى مثل خانم سلحشورى و خانم سعيدى به دنبال آن هستند 
و موضــوع كودك بيوه گى و كودك همســرى را مطرح مى كنند اين 
بزرگواران شك نكنند كه با توجه به مشاهداتى كه عرض شد كه اگر 
طرح ممنوعيت ازدواج، تثبيت شود، ازدواج هاى غير ثبتى و بدنبال آن 

محروميت دختران ما از ادامه تحصيل اشاعه پيدا خواهد كرد.

همدان پيام: شايد خانواده ها نوروز 98 به ورزشگاه بيايند 
 از اين اميدوارى ها زياد بهمون دادن!!

اخبار صنعت: معامله طال و جواهر در فضاي مجازي 
 فكر كنم آخرش عقد و پيوند زناشويى هم به صورت مجازى 

بشه!!
ايسنا: ديپلماسي خواستگاري چطوره؟

 بدون شرح!!
دنياي اقتصاد: پرواز پانداها

 جل الخالق!!
آفتاب: باز هم بذل و بخشش از جيب مردم؟!

 تا بوده همين بوده!!
مستقل: كودك همسري موضوع يك تئاتر شد 

 سوژه دادن دست فيلم سازها ديگه!!
هگمتانه: تخم مرغ ارزان مي شود 

 مگه داريم مگه مى شه؟!!
تجارت: تور عربستان براي مشتريان نفتي ايران 

 برامون تور پهن كردن!!
آفتاب: گوشت سرطان زاست قارچ بخوريد 
 حاال كه گران شده دارى اينو مى گى؟!!

همدان پيام: كتك خوردن بهتر از گوشت خوردن 
 ببين به چه چيزايى راضى شديم!!

تجارت: رشد 300 درصدي كالهبرداري هاي رايانه اي
 خوبه اين نوع كاله بردارى قد كشيده
شرق: براي وزير جوان خط و نشان كشيدند

 خدا به دادش برسه!!
همدان پيام: توليد روزانه 420 تن زباله خانگي در شهر همدان

 بيشتر از خورد و خوراك زباله توليد مى كنيم!!
جام جم: چرا دوباره صف دالر برگشت؟

 براى اينكه هى شعار داديم به عقب بر نمى گرديم!!
ستاره صبح: رأي نمايندگان به نفع پولدارها

 تا بوده همين بوده!!

درگيرى فيزيكى منجر به قتل مرد معلول شد
 درگيرى فيزيكى نگهبانان يك دســتگاه موتور آب كشاورزى 
در شهرســتان فامنين منجر به قتل و به آتش كشــيدن مرد معلول 

شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان فامنين گفت: 2 مرد 24 و 34 ســاله در 
اتاقك موجود بر روى زمين كشاورزى نگهبان موتور چاه آب بودند. 
على حســن حيدرى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اختالف 
بين اين 2 جوان منجر به درگيرى و استفاده از سالح سرد توسط 
مرد 34 ســاله و وارد كردن 2 ضربه بر ســر مقتول 24 ساله مى 

شود.
فرمانــده انتظامى شهرســتان فامنيــن افزود: قاتل پــس از آنكه 
دوســتش نقش بر زمين مى شود اقدام به آتش زدن اتاقك و پس 

از آن زمين كشاورزى و انبارى كرد.
حيــدرى با بيان اينكه قاتل نســبت برادرى بــا مالك زمين دارد 
افزود: يكى از شــهروندان با مشاهده دود حاصل از آتش موضوع 

را به مركز فوريت هاى پليســى اطالع رسانى مى كند.
وى اضافه كرد: عوامل پليس با مراجعه به محل با جســد سوخته 
مواجه شــده همچنين در جريان بازرسى مردى كه در گوشه اى به 

خواب رفته بود را مشاهده مى كنند.
اين مقام انتظامى اظهار داشت: پس از بازرسى از اين فرد، وى به 
قتل اين جوان معلول و شــرح كامل ماجرا پرداخت كه با تشكيل 

شد. قضايى  پرونده تحويل مرجع 
اوايل دى ماه امســال نيز چهار تن اقدام به قتل و سپس سوزاندن 
جســد يك جوان كردند كه در اين ماجرا متهمان ابتدا با شيوه اى 
فرد را از تهران به يكى از شهرســتان ها كشــانده و پس از سوار 

كــردن به خودرو، وى را به مكانى منتقل مى كنند.
اين افراد ابتدا با ميله بر ســر مقتــول ضربه وارد كردند و پس از 
كشــتن وى، جسدش را به آتش كشيدند و پس از ترك و مراجعه 
دوباره به محل متوجه مى شــوند كه جسد به طور كامل نسوخته 
اســت بنابراين اقدام به دفن آن مى كنند كه در نهايت در كمتر از 

24 ساعت توسط پليس دستگير مى شوند.

سقوط مرگبار دختر جوان از طبقه چهارم
 فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: دختر 18 ساله به علت 
سقوط از طبقه چهارم يك مجتمع مسكونى در شهر همدان جان خود 

را از دست داد.
ــا اظهــار  ــا ايرن جمشــيد باقــرى روز ســه شــنبه در گفــت و گــو ب
ــورد گــزارش ســقوط از ارتفــاع  داشــت: پــس از گــزارش يــك م
بــه مركــز فوريــت هــاى پليســى 110 عوامــل كالنتــرى در محــل 

حضــور يافتنــد.
وى اضافه كرد: پس از حضور در ســر صحنه مشــخص شد كه اين 
دختر به شــدت مجروح شده بنابراين توســط تيم هاى اورژانس به 

بيمارستان بعثت منتقل شد.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان ادامه داد: پس از گذشت چند روز از 
بسترى شدن اين دختر جوان در بيمارستان به علت شدت ضربه وارد 

شده وى جان خود را از دست داد.
باقرى افزود: تحقيقات درباره علت سقوط و مرگ اين دختر همچنان 

ادامه دارد.

كليد اوليه كنكور دكترى 98 منتشر شد
 كليد اوليه 245 كدرشــته امتحانى آزمون ورودى دوره دكترى نيمه متمركز سال 98

منتشر شد.
به گزارش خبرآنالين، كليد اوليه آزمون ورودى دوره دكترى نيمه متمركز ســال 98 در 
سايت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر شده است و داوطلبان مى توانند با انتخاب 
گروه امتحانى، شــماره پاسخنامه، نوع دفترچه و عنوان دفترچه كليد مربوطه را مشاهده 

كنند.
كليــد اوليــه غيــر قابــل اســتناد اســت و پــس از دريافــت نظــرات داوطلبــان و صاحب 
نظــران، كليــد نهايــى ســواالت تهيــه و بــر اســاس آن كارنامــه داوطلبــان اســتخراج 

خواهــد شــد.
داوطلبان آزمون دكترى مى توانند حداكثر تا تاريخ 15 اســفند 97 با مراجعه به سيســتم 
پاســخگويى اينترنتى سازمان سنجش به نشانى request.sanjesh.org و تكميل 

فرم بررسى كليد سواالت آزمون دكترى سال 1398 اقدام كنند.

كاهش 5/6 درصدى آمار سزارين 
 معاون درمان وزارت بهداشــت، به تشريح مهم ترين اقدامات وزارتخانه در جهت 

ارتقاى ايمنى و سالمت زايمان مادران باردار در كشور پرداخت.
قاســم جان بابايى، در گفتگو با مهر، با اشــاره به انجام بيش از دو ميليون و 100 هزار 
زايمان طبيعى رايگان در كشــور پس از اجراى طرح تحول سالمت، گفت: آمار زايمان 

سزارين به ميزان 5.6 درصد كاهش يافته است.
وى، همچنين از كاهش 5.6 درصدى ســزارين بار اول در كشــور خبر داد و افزود: در 
هميــن زمينه، آموزش رايــگان به 700 هزار نفر مادر بــاردار در دوران باردارى جهت 

توانمندسازى براى بارورى و زايمان طبيعى، صورت گرفته است.
جان بابايى، با اشــاره به ســاخت 1800 واحد اختصاصى زايمان (LDR) در 366

بيمارستان كشور، گفت: پوشــش 85 درصدى هزينه  هاى درمان نابارورى با تعرفه 
دولتى براى زوج  هاى نابارور، از ديگر اقدامات پس از اجراى طرح تحول ســالمت 

بوده است. 

«نسخه الكترونيك» داروخانه ها و پزشكان را به هم 
متصل مى كند

 سخنگوى كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حال حاضر نسخه الكترونيك، 
داروخانه ها و پزشكان را به هم متصل مى كند تا بيمار بتواند دارو را از داروخانه بدون نياز 
به دفترچه كاغذى بيمه دريافت كند.حيدر على عابدى در گفت و گو با سالمت نيوز درباره 
نسخه الكترونيك توضيح داد: نســخه نويسى الكترونيك يكى از راه حل هايى است كه 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس در برنامه پنجم و ششم توسعه اجراى آن را توصيه كرده 
است. در هر جاى جهان كه بحث بيمه ملى مطرح مى شود، بر نظم و انضباط در هزينه ها 
نيز تاكيد مى كنند و اين موضوع نيز راهى جز الكترونيكى شدن برخى خدمات ندارد.اين 
نماينده مجلس درباره اهميت الكترونيكى شدن برخى از خدمات در نظام سالمت بيان كرد: 
نسخه الكترونيكى، پرونده الكترونيكى سالمت، گرفتن پاسخ الكترونيكى از آزمايشگاه ها و 
مراكز تصويربردارى و مباحثى از اين دست بايد هر چه سريعتر در كشور اجرايى شود تا 

بتواند به وزارت بهداشت و بيمه سالمت در زمينه مديريت منابع كمك كند.

سمانه جهانگيرى عرش »
 تخريب باغ ها در همدان و قطع درختان 
نقاط مختلف شــهرى و روســتايى در اين 
استان باعث شــد كه محمود عراقى، معاون 
اســتاندار همدان در تذكرى به دستگاه هاى 
مربوطه اعالم بــدارد كه تخريب طبيعت به 

بهانه توسعه پذيرفتنى نيست.
اين روزهــا هدايــت ساخت وســازها به 
جنوبى ترين نقطه شهر يعنى دامنه عباس آباد 
وكوهســتان هاى الوند در 30ســال گذشته 
باعث شده  صدها هكتار از باغ ها و قنات هاى 
تاريخى اين نقاط از شهر نابود شود و برج ها 

و آپارتمان هاى بى قواره جاى آن را بگيرد.
با اعمال مديريت هاى ســليقه اى در شــهر 
ســالهاى دور نيز با  استقرار شهرك مدرس، 
كــوى اســتادان، متخصصيــن، پرديس و 
اعتماديــه در دامنــه كوهســتان به تخريب 
باغ هاى اين كهن شــهر ســبز دامن زدند و 
مهم تر اينكه كمربند ســبز همــدان را براى 

هميشه از بين بردند.
گذشــته از اين نقاط، اگر سرى به جاده هاى 
ســبز روســتايى همدان هم بزنيم شاهد آن 
مى شويم كه حتى در مسير روستاى چشين، 
ســيمين و ابرو نيز ويالها و رســتورانهايى 
با مجوزهــاى نامعلوم در حال ســاخت و 
ســاز است تا فضاى ســبز جاى خود را به 
خانه هايى از جنس سنگ گرانيت و مرمر و يا 

آجر بدهد. 
امروز ديگر از باغ شهر همدان خبرى نيست 
و تنها نوارى از باغ ها و بيشه زارهايى مى بينيم 
كه مالكان به طمع كسب سود بيشتر وتبديل 
اين باغ ها به بناهاى مسكونى وتجارى تالش 

مى كنند تا درختان را بخشكانند.
اگر از باغ هاى مناطقى مانند كوچه مشــكى، 
جهان نما، مجديه، سعيديه، اعتماديه و ده ها 
باغ تاريخى ديگر كه درســه دهه گذشــته 
نابودشــدند بگذريم و آنها را ناديده بگيريم 
در طول 10 سال گذشته نيز با مجوزهاى گاه 
و بيگاه شورا و شهردارى باغ هاى ديگرى به 
جمع زمينهاى تخت و بــدون آب و علف 

همدان پيوستند.
اســفند ماه از راه رسيده است ماهى كه همه 
در تــالش و تدارك فصــل جديد براى نو 
شدن بر مى آيند و حتى درختان نيز تكانى به 
خود مى دهند و كم كم شروع به جوانه زدن 

مى نمايند.
اســتان همدان از ديرباز به شهر شكوفه ها، 
درختان سر به فلك كشيده و به نوعى شهرى 
باطراوت و سرســبز با چشمه هايى جوشان 

معروف بوده است.
شــايد همين مباحث و همين معروفيت بود 
كه باعث شد مرداد سال 93 دبيرخانه مجمع 
جهانى شهرهاى اسالمى، همدان را به عنوان 
"نخستين شهر سبز پايدار" در ميان كشورهاى 
اسالمى انتخاب كند و توسعه فضاى سبز و 
تدوين اطلس زيست محيطى در همدان منجر 
به انتخاب اين شهر به عنوان هفتادمين شهر 

سبز پايدار جهان شد. 
همدان شهرى است كه بايد با افزايش سرانه 
فضاى ســبز خود نه تنها به كاهش آلودگى 
كمــك كند، بلكه بــا احياى نوار ســبز در 
حومه يا رينگ پايانى شــهر شرايط را براى 
جلوگيرى از هرگونه ساخت وساز غيرمجاز 

در اطراف شهر مهيا سازد.
اما با اين حال با نگاهى به اخبار منتشرشده 
از ســوى مســئوالن شــهردارى همدان در 
مورد وضعيت ســرانه فضاى سبز اين شهر، 

وضعيت را بحرانى مى بينيم.

به راســتى از سال 93 تاكنون چه تغييرى را 
در شهر سبز پايدار به  جز ويرانى حاصل از 

تخريب باغات شاهد بوديم.
طى ســال هاى گذشته بخش هاى وسيعى از 
فضاى سبز استان همدان و درختان بسيارى 
در باغ هاى مهمى چون باغ ذوالرياستين، باغ 
بديع الحكما، و... نابود شده است،  ومسئوالن 
اخيرا به حدى پيش رفته اند كه به جاى اينكه 
مانند گذشته شبانه درخت ها را ببرند در روز 
روشن و جلوى انظار مردم كار خود را انجام 
مى دهند تا بگويند كه مشغول كار و تالش و 

خدمت به مردم هستند.
گفته مى شــود در حالى كه 
همدان ســال 93 به عنوان 
شهر سبز پايدار معرفى شده 
اســت اما در همان سال به 
عنــوان يك اســتان بيابانى 
در كشــور نيز مطرح شد و 
اعتبار استانهاى بيابانى براى 
تعلق  آن  بــه  بيابان زدايــى 

گرفت.
قهاوند،  دشــتهاى  زمان  آن 
كبودراهنــگ  و  فامنيــن 
بيشترين ميزان بيابانى شدن 
را داشتند كه باعث فرسايش 

خاك اين مناطق شده بود
با اين نگاه گريزى به اتفاقات 
سال 93 تاكنون در ارتباط با 

درختان مى اندازيم
23 ارديبهشت سال 93 درختان باغ پرديس 
همدان كه يكى از لكه هاى تاريخى و فضاى 
ســبز همدان بود روز 23 ارديبهشت ماه  با 
مجــوز شــهردارى همدان قطع شــدند  تا 
عمارت هــاى نيمه مخروبــه ى «جواهرى»، 
«بديع الحكما» و «ذوالرياستين» را بى هويت تر 

از گذشته كنند.
اما همان سال شاهد كاشت درختى از سوى 
شهردارى در اين محوطه و يا نزديك به آن 

نبوديم.
ارديبهشت ماه سال 95 بود كه عوامل دانشگاه 
صنعتى همدان كه مركز انديشــه بوده و بايد 
به مردم انديشــه بياموزد، با اره برقى به جان 
درختان افتاده و اقدام به قلع و قمع درختان 
محوطــه اين دانشــگاه كردند كــه واكنش 
شوراى اسالمى شــهر و دادستانى را در پى 

داشت.
دانشــگاه صنعتى همدان كه حتى ساختمان 
آموزشى خود را به طور غيرقانونى بنا كرده 
اســت در اقدامى خالف قانون، درختان اين 

مجموعــه را بدون مجوز مــاده هفت، قطع 
نمود.

در كناراين اتفاق، قطع شدن درختان يك باغ 
خصوصى به مساحت يك هكتار در انتهاى 
كوى استادان و مسير جاده قديم دره مرادبيك 
خبر محيط زيستى سال 95 بود كه شاهدان 
اطالع دادند ســه كاميون 18 چرخ پر از تنه 
درخت و يك دســتگاه جرثقيل كه در حال 
بارگذارى درخت ها بود و بيش از 15 كارگر 

در محل مشغول بريدن درختان شدند.
تير ماه 96 درســت يك سال پس اين ماجرا 
نيــز تعــدادى از درخــت در ورودى بلوار 
آيــت ا... كاشــانى به 
منظور تعريض ورودى 

اين خيابان قطع شد.
14 آبــان 96 هم قطع 
آباد  عبــاس  درختان 
كه  بود  خبرى  همدان 
اعتراض  فعاالن محيط 
زيســتى همدان را به 

دنبال داشت.
آباد  عبــاس  منطقــه 
همدان كه به داشــتن 
شــهره  ســبز  فضاى 
است و يكى از مناطق 
سرسبز همدان به شمار 
مــى رود ايــن روزها 
بــه دليــل تخريبهاى 
فراوان براى ساخت و 
ســازهاى غير مجاز شكل قديمى خود را از 
دست داده است و اگر در اين فصل بى برگ 
و بــار از باال نگاهى بــه اين منطقه بيندازيم 
ســاختمانهاى وياليى را شاهد مى شويم كه 
معلوم نيست بر چه اساسى، با چه مجوزى و 

چگونه ساخته شده اند.
مهر ماه 97، قطع شبانه100 اصله درخت در 
بلوار آيت ا... نجفى همدان بارديگر نشان داد 
شــهردارى در اجراى پروژه ها بدون مطالعه 
پيش مى رود بطوريكه ايــن بار نيز اصالح 
هندســى را باقطع درختان جايگزين تقاطع 

غيرهمسطح كرد.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان 
بابيان اينكه توســعه فضاى سبز با توجه به 
توسعه شهر امرى اجتناب ناپذير است، عنوان 
كرد: بايد در نقاط جديد شــهرى كه توسعه 
مى يابند فضاى ســبز نيز بــا توجه به طرح 

تفصيلى و تأمين سرانه ايجاد شود.
آبان 97در خيابان 18 مترى ذوالفقار شــهر 
همدان شــهروندان اعالم كردنــد كه بنابر 

مقررات شهردارى عقب نشينى الزم را انجام 
دادند و در معبر تعريف شــده قرار گرفتند. 
اما پس از مدتى شهردارى بار ديگر به تغيير 
نقشه هاى اقدام كرده و از مالكان خواسته كه 
دو متر ديگر عقب نشينى داشته باشند. در اين 
مدت تعدادى درخت نيــز در اين محدوده 
توســط مردم كاشته شــده بود كه به وسيله 

شهردارى قطع شد.
مدت  زمان زيــادى از اين طرح مى گذرد و 
هنوز شهردارى طرح هاى خود را اجرا نكرده 
است اما نســبت به قطع اين درختان كه در 
مقابل منازل مسكونى توسط مردم كاشته شده 

و به عمل آمده، اقدام كرده است.
با اين حال آيا حذف فضاى سبز كه سال ها 
براى كاشــت و نگهدارى آن تالش شــده 

توجيه پذير است؟
طبيعتاً يكى از آسان ترين راه هاى توجيه قطع 
درختان، بهانه كردن خشكيدگى يا پوسيدگى 
آن هاســت اما در اين مــورد نه تنها درختان 
قطع شده خشكيدگى و پوسيدگى نداشته اند 
بلكه با عمرى 10 - 15 ساله از شادابى الزم 

نيز برخوردار بوده اند.
بر اســاس قانون حفظ توسعه فضاهاى سبز 
شهرى، متولى و مسئول حفظ فضاهاى سبز 
شهرى شــهردارى ها هستند و شوراى شهر 
نيــز به نمايندگى از مــردم ناظر بر عملكرد 

شهردارى است.
صحبتها و توجيه هاى مســئوالن در اين 
خصوص موضوعاتى را مورد توجه قرار 
مى دهــد كه ذكــر آن ها خالــى از لطف 
نيســت؛ در نــگاه اول اينكه مســئوالن 
عجوالنه  اقدامــى  در  همــدان  شــهرى 
اصالح هندســى معبر را جايگزين تقاطع 

كرده اند. غيرهمسطح 
اگر بحــث تخريــب درختــان بلوارها و 
خيابانهاى شهر براى تعريض خيابان و رهايى 
از ترافيك اســت بايد گفت كه در سال هاى 
گذشته نيز گره ترافيكى قابل  مشاهده بوده و 
با توجه به اينكه فصل زمستان و موقع خواب 
درختان را پشت سر گذاشته ايم منطقى نيست 
كه عنوان شــود چاره اى جــز قطع درختان 

وجود نداشته است.
و اما نكته سوم اينكه مسئوالن در مصاحبه هاى 
خــود عنوان مى كننــد كه معــادل دو برابر 
درختان قطع شده در اين منطقه كاشت نهال 
انجام خواهد شد كه در اين خصوص سؤالى 
به ذهن مى رســد كه آيا كاشت درختانى به 
تعداد دو برابر در ازاى درختانى با عمر باالى 

10 سال قابل دفاع است؟ ! 

وقتى شهركمرنگ مى شود

طبيعتاً يكى از آسان ترين 
قطع  توجيــه  راه هــاى 
كردن  بهانــه  درختان، 
پوسيدگى  يا  خشكيدگى 
آن هاست اما در اين مورد 
قطع شده  درختان  نه تنها 
پوسيدگى  و  خشكيدگى 
عمرى  با  بلكه  نداشته اند 
10 - 15 ساله از شادابى 
الزم نيز برخوردار بوده اند
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معاون بهره بردارى آب و فاضالب استان همدان: 
 ضرورت مصرف بهينه آب در خانه تكانى

ــر  ــال حاض ــت: در ح ــدان گف ــتان هم ــالب اس ــردارى آب و فاض ــاون بهره ب  مع
حجــم آب ســد اكباتــان 15 ميليــون مترمكعــب اســت كــه 46 درصــد ســد پــر اســت.
ــر مصــرف آب در همــدان نداشــتيم  ــون تغيي ــان اينكــه اكن ــا بي حميدرضــا نيكــداد ب
اظهــار كــرد: البتــه همــه ســاله عمــده مصــرف آب و خانه تكانــى از نيمــه اســفندماه 

اســت.
وى بــا بيــان اينكــه اقداماتــى بــراى مديريــت مصــرف آب در همــدان صــورت گرفتــه 

ــا  ــم ت ــا اميدواري ــتيم ام ــدان نداش ــش مصــرف آب در هم ــًال افزاي ــزود: فع اســت اف
روزهــاى پايانــى ســال نيــز هميــن روال را پيــش بگيريــم.

معاون بهره بردارى آب و فاضالب استان همدان خاطرنشان كرد: شركت آب و فاضالب 
نيز برنامه ريزى الزم را دارد تا مردم را از صرفه جويى در اين ايام آگاه كند.

وى بــه فــارس گفــت: نصــب بنــر صرفه جويــى آب در مقابــل ادارات، نصــب بنرهــاى 
هشــداردهنده در مراكــز بهداشــتى و نشســت بــا رابطــان بهداشــتى در ســطح شــهر از 

جملــه اقدامــات اســت.
نيكــداد بيــان كــرد: بــا توجــه بــه اينكــه رابطــان بهداشــتى در طــول ســال در مناطــق 
مختلــف شــهر حضــور دارنــد مى تواننــد پيام رســان شــبكه آبفــا در امــر صرفه جويــى 

آب بــوده و راهكارهــاى صرفه جويــى آب در ايــام خانه تكانــى را اطالع رســانى 
. كنند

ــى داشــت  ــه گذشــته وضعيــت خوب ــا نشــبت ب ــان اينكــه امســال بارش ه ــا بي وى ب
يــادآور شــد: در حــال حاضــر حجــم آب ســد اكباتــان 15 ميليــون مترمكعــب اســت 

كــه 46 درصــد ســد پــر اســت.
معــاون بهره بــردارى آب و فاضــالب اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه حجــم پــر بــودن 
ســد اكباتــان در مــدت مشــابه ســال قبــل 30 درصــد بــود بيــان كــرد: ايــن در حالــى 
اســت كــه هنــوز آب برف هــاى پشــت ســد وارد ســد نشــده كــه بــا ورود ايــن ميــزان 

حتمــاً حجــم آب ســد بيشــتر خواهــد شــد.

آب

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان:
ميوه دولتى در 40 نقطه همدان عرضه مى شود

 رئيس اتحاديــه ميوه و تره بار همدان از توزيع ميوه دولتى در ايام 
نوروز خبر داد و گفت: عرضه ميوه شــب عيد در 40 نقطه از همدان 

طبق روال سال هاى گذشته امسال نيز انجام مى شود.
محمد فاميل متقى بيان كرد: با توجه به بازار شب عيد و مشخص نبودن 
قيمت ها بايد اعالم كنيم كه ميزان بار  و قيمت ها بايد از سوى اداره 

بازرگانى اعالم شود.
وي در ادامه از برقرارى پايگاه هاى عرضه ميوه دولتى در ايام عيد خبر 
داد و به ايسنا گفت: طبق روال سال هاى گذشته امسال نيز ميوه دولتى 

به نزخ كمتر از قيمت ميادين ميوه و تره بار عرضه مى شود.
وى در ادامه خاطر نشــان كرد: تا كنون 40 نقطه براى برقرارى غرفه 
هاى عرضه ميوه جانمايى شــده است كه راه اندازى اين غرفه ها زير 

نظز اتحاديه ميوه و تره بار هستند.
فاميل متقى افزود: برگزارى غرفه هاى ميوه دولتى از تاريخ 25 اسفندماه 
تا شب عيد به توزيع ميوه پرداخته ممكن است در ايام عيد نيز توزيع 

ادامه داشته باشد.

مراكز كدام استان ها به ريل متصل مى شود؟
 مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور 
با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاى تكميل كريدورهاى ريلى 
كشور و نيز توسعه راه آهن، اظهار كرد: در راستاى تكميل كريدورهاى 
ريلى كشور كه شامل كريدور شــمال-جنوب (محور ميانى كشور)، 
كريدور شرق به غرب و كريدور شمال-جنوب (محور شرقى كشور) 
اقدامات مختلفى صورت گرفته اســت تا بتوانيم در راستاى ترانزيت 

هرچه بهتر كاال حركت كنيم.
مراكز همدان، كرمانشــاه، رشــت، آذربايجان غربى و شرقى به ريل 

متصل شوند
خيراله خادمى ادامه داد: از سال گذشته و سال جارى برنامه اى تدوين 
شده است تا بر اســاس آن مركز پنج استان شامل همدان، كرمانشاه، 
رشت، آذربايجان غربى و شرقى به شبكه ريلى كشور متصل شوند و 

از اين طريق بخش هايى از كريدور ريلى كشور تكميل شود.
مديرعامل شــركت ساخت و توســعه زيربناهاى حمل و نقل كشور 
با تاكيد بر اينكه مهم ترين كريدور ريلى كشــور از بندرعباس، تهران، 
رشــت و بندر آستارا به آذربايجان و اروپا متصل مى شود، خاطرنشان 
كرد: محور قزوين-رشــت مهم ترين و سخت ترين بخش پروژه اين 

كريدور است كه به عنوان ابر پروژه عمرانى كشور تلقى مى شود.
وى افزود: كريــدور ريلى از بندرعباس تا تهران و از تهران تا قزوين 
تكميل شده است و تكميل كريدور ريلى قزوين-رشت در دو شاخه 
به انزلى و آســتارا در دســتور كار قرار دارد و اين در حالى است كه 
كريدور ريلى قزوين-رشت به زودى و با حضور رئيس جمهورى به 

مرحله بهره بردارى مى رسد.

"حقوق" برگشت خورد

 صحن علنى مجلس نيز نتوانســت محلى بــراى توافق در رابطه با 
درصد افزايش و سازوكار پرداخت حقوق كاركنان در سال آينده باشد و 
در نهايت بار ديگر تبصره حقوق براى بررسى بيشتر به كميسيون تلفيق 
برگشت خورد. اين در حالى است كه پيش از اين برخى نمايندگان اعالم 
كرده بودند در رابطه با مصوبات تلفيق براى حقوق مخالفت داشــته و 
پيشنهادات ديگرى ارائه خواهند كرد كه ظاهراً همين اختالف نظرها و 

پيشنهادها مانع تصميم گيرى حقوقى شده است.
به گزارش ايسنا، همان طور كه از قبل پيش بينى مى شد ماجراى حقوق 
كاركنان يكى از بخش هاى چالشــى بين دولــت و مجلس در جريان 
بررسى اليحه بودجه به ويژه در صحن علنى مجلس بود؛ به طورى كه 
از همان ابتدا پيشنهاد دولت در اليحه با مخالفان خود را داشت و پس از 
پيشنهاداتى كه براى نحوه پرداخت و درصد افزايش حقوق در مجلس 

مطرح شد ظاهراً توافقى انجام نشده كه به تصويب نهايى برسد.
اين در شــرايطى است كه دولت براى بودجه سال آينده درصد افزايش 
حقــوق كاركنان را تا 20 درصد تعيين كرده بود و آنچه در كميســيون 
تلفيق (قبل از ورود اليحه به صحن علنى) به تصويب رســيد، نشــان 
از حقوق 20 درصدى با پرداخت يكســان حكايت داشت، اما از همان 
موقع برخى نمايندگان با نرخ 20 درصد و برخى ديگر با نحوه پرداخت 

يكسان مخالف بودند.
در ايــن باره نظرهاى مختلفى مطرح بــود از اين كه 20 درصد افزايش 
حقوق به طور يكسان نمى تواند پاسخگوى نياز قشر كم درآمد و حتى 
حقوق هاى زير سه ميليون تومان با توجه به شرايط موجود تورم باشد. 
از سوى ديگر مخالفانى در مورد نحوه پرداخت پلكانى وجود دارند كه 
تاكيــد دارند در روش فعلى پرداخت پلكانى برخى از حقوق بگيران از 
افزايش حقوق بهره مند نشــده و يا حداقل را دارا هستند كه براى آنها 

جاى گله باقى گذاشته و نمى تواند انتخاب درستى باشد.
در مجموع آنچه نمايندگان تاكيد داشتند اين بود كه "حتى اگر قرار بر 
پرداخت پلكانى حقوق اســت بايد سازوكار متفاوتى از روند فعلى كه 
در آن حقوق هاى باال تقريباً افزايش خاصى نداشــتند اعمال شده و در 
آن بازنگرى شود".از اين رو ظاهراً پيشنهاداتى در مجلس مطرح شده و 
با عدم تصويب نهايى، قرار اســت بررسى ها همچنان در مورد افزايش 
حقوق كاركنان ادامه داشــته باشــد. اما در اين ميان دولت موضع خود 
را اعــالم كرده و بر اين تاكيد دارد كه "بيــش از اين نمى تواند حقوق 
كاركنان را افزايش دهد و جايى براى تأمين هزينه هاى باالتر ندارد؛ مگر 
اين كه نمايندگان خود راهى براى هزينه افزايش حقوق پيش بينى شده 
بينديشــند".اين در حالى است كه در جريان بررسى هاى بخش حقوق 
در مجلس، نحوه دريافت ماليات از آن اخيراً تعيين شــد كه متفاوت از 
گذشته است؛ به اين ترتيب كه ماليات بين 10 تا 35 درصد به صورت 
پلكانى از حقوق كاركنانى كه مازاد بر سقف معافيت مالياتى (دو ميليون 

و 700 هزار تومان در ماه) دريافتى دارند، كسر شود.

8 صبح جمعه آخرين فرصت تبليغات كانديداهاي 
اتاق بازرگاني

انتخابات اتاق، الكترونيكي است
 نهميــن دوره انتخابات هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني اســتان 
همدان همزمان با سراســر كشور در روز شنبه 11 اسفند در حالي 
برگزار مي شود كه 47 نفر از فعاالن اقتصادي در بخش هاي مختلف 
توليد، صنعت، معدن، كشــاورزي و خدمات در همدان به رقابت 
پرداخته اند كه در اين رقابت 15 نفر كرســي هاي اتاق را به دست 
خواهنــد آورد. پس از آن در انتخابات داخلي از بين اين تعداد، 5 
نفر به عنوان هيأت رئيســه و رئيس اتاق بازرگاني انتخاب خواهند 
شد. مدت مديريت آنها طبق روال دوره هاي پيشين 4 ساله خواهد 

بود.
عضو هيأت نظارت بر نهميــن دوره هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني 
اســتان همدان، درباره نحوه برگــزاري انتخابات به همدان پيام گفت: 
اين دوره از انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار خواهد شــد. به 
اين ترتيب كه در ابتدا اعضاي متقاضي شــركت در انتخابات توسط 
سيســتم كامپيوتري احراز هويت مي شــوند و اگر كارت عضويت و 
كارت بازرگاني آنها شــرايط شركت را داشت، كارتي براي رأي دادن 
براي او صادر مي شــود كه مي تواند 15كانديداي مورد نظر خود را بر 
اســاس كد شناســايي، نام و نام خانوادگي و عكس شناسايي كرده و 

رأي خود را ثبت مي كند.
داود شــعبانلو ادامه داد: همان لحظه به طور خودكار از نام كانديداي 

منتخب پرينت گرفته و داخل صندوق پلمب شده مي افتد.
وي افزود:  ساعت انتخابات از 8 صبح آغاز مي شود و اگر الزم باشد تا 

ساعت 22 قابل تمديد است.
به گفته شــعبانلو، اين صندوق توســط هيأت نظارت بر انتخابات و 

مجري انتخابات پلمب شده و براي شمارش آماده مي شود.
وي ادامه داد: انتخابات به صورت ويدئوكنفرانس توسط انجمن نظارت 
بر انتخابات مستقر در اتاق كشور رصد مي شود و امكان هيچگونه تخلفي 
وجود ندارد و اگر در استان  تخلفي مشاهده شود، صورتجلسه شده و براي 

رسيدگي به شركت برگزاركننده و هيأت نظارت ارائه مي شود.
طبق اعالم 47 كانديداي هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني از روز شنبه 
4 اسفندماه فعاليت هاي تبليغاتي خود را آغاز كرده و تا پايان ساعت 8

صبح روز جمعه 10 اسفند مجاز به تبليغات هستند و هرگونه تبليغات 
پس از آن تخلف محسوب مي شود.

 طرح بازرســي نــوروزي در 2 مرحله 
از 7 اســفند تــا 16 فرورديــن 98 آغاز 
شــده اســت. آنطور كه مديركل تعزيرات 
حكومتي اســتان همدان در نشست خبري 
روز گذشــته عنوان كرد، تمام بخش هاي 
بــازار از جملــه ميادين ميــوه و تره بار، 
فروشگاه ها حتي انبارها و سردخانه، مراكز 
درماني و دارويــي، مجتمع هاي بين راهي 
و... مورد توجه گشــت هاي بازرسي اين 
سازمان هستند و براي رضايت شهروندان 
و مســافران نوروزي كيوســك ثابت در 
سطح شهر مســتقر خواهيم كرد كه مردم 
در صورت مشاهده تخلف از سوي صنفي 
مي توانند بدون مراجعه به سازمان همانجا 

شكايت خود را مطرح و پيگيرى كنند.
حسن پور توضيح داد: گشت هاي بازرسي 
از 7 تا 27 اســفندماه مبارزه با گرانفروشي 
و تقلــب را دنبــال مي كننــد و در مرحله 
دوم بازرسي ها بيشــتر مربوط به سفرهاي 
نــوروزي اســت و رســتوران ها، هتل ها، 
ميهمانســراها و تمــام مراكــز خدماتي و 
فروش بــه مســافران در اولويــت قرار 

مي گيرند.
وي گفت: مراكزي كه در ايام نوروز مورد 
توجه مسافران و مردم است، به هيچ عنوان 
اجازه ندارند بدون هماهنگي قبلي تعطيل 
كنند؛ زيرا موقعيت ســوء اســتفاده براي 

برخي ها به وجود مي آيد.
به گفته حســن پور امسال تعداد كشيك ها 
در شهرستان ها و مركز استان بيشتر خواهد 
بود به طوري كــه 40 نفر روزانه در حال 
بازرسي هستند كه 2 اكيپ در مركز استان 

فعال هستند.
خبرنــگار  ســؤال  بــه  پاســخ  در  وي 
اگــر  اينكــه  بــر  مبنــي  همدان پيــام 
مســافران و يــا حتــي شــهروندان در ايــام 
ــاالً  ــند احتم ــته باش ــكايتي داش ــد ش عي
ــق  ــري آن از طري ــرح و پيگي ــت ط فرص
ــه حضــوري  ــا مراجع ــي و ي تمــاس تلفن
ــت  ــد داش ــي نخواهن ــه نظارت ــه مراجع ب
بنابرايــن ممكــن اســت برخــي اصنــاف از 
ايــن شــرايط ســوء اســتفاده كننــد، گفــت: 
ــاي  ــداد اكيپ ه ــن تع ــه اي ــه ب ــا توج ب
نظارتــي در ســطح اســتان افزايــش يافتــه 
و يــك كيوســك ثابــت در همدان مســتقر 
ــه  ــز ب ــت ني ــرع وق ــود، در اس ــد ب خواه
ــم  ــه حك ــيدگي و بالفاصل ــكايات رس ش

صــادر مي كننــد.
حسن پور در پاســخ به سؤال ديگر همين 
خبرنــگار گفــت: در اين طــرح، نظارت 
مســتمر و همــكاري دائم دادگســتري با 
تعزيــرات وجود دارد و بــه محض اينكه 
واحــد صنفــي فراتر از تخلفــات صنفي 
موردي داشته باشــد كه در نظام اقتصادي 
اســتان خللــي وارد كند، بدون گذشــت 
محاكمه خواهد شــد. مــا در اين زمينه با 

هيچ كسي تعارف نداريم.
وي در ادامه سخنانش به دستور دادستان كل 
كشور جهت تشكيل كميته در سطح كشور 
و اســتان ها براي نظارت بر تأمين كاالهاي 
عمومي و اساســي اشــاره كرد و افزود: در 
اين كميته يكســري كاالهــاي مورد هدف 
بررسي مي شــوند كه در همين راستا مقرر 
شد كشــتارگاه هاي مرغ از حق العمل كاري 
خارج شوند و فقط واسطه هايي كه شناخته 
شــده و يا داراي پروانه كسب هستند، حق 
دارند از مرغداري مرغ را خريداري كرده و 
به كشتارگاه ها تحويل بدهند و آن را به بازار 

عرضه كنند. تمــام تالش ما اين 
اســت كه افراد سودجو وارد اين 
بازار نشــوند و تاكنون دالل هاي 
اصلي كه بــازار را برهم مي زنند 
را شناسايي كرده ايم كه در مرحله 
اول بــراي آنها جريمــه در نظر 
گرفته ايم و در صورت ادامه آنها 
را به دادســرا مي فرستيم كه قطعًا 
برخورد سختي با آنها خواهد شد.

وي در پاسخ به همين خبرنگار 
مبني بر اينكه در فضاي مجازي 
برخي اخبار منتشــر شــده كه 
يخي  گوشت هاي  مي دهد  نشان 
از كيفيت بسيار پاييني برخوردار 
هستند، گفت: من هم در فضاي 
مجازي موارد مشابهي ديده ام اما 
تاكنون در همدان گزارشــي از 
بي كيفيتي به دســت ما نرسيده 
اســت، اما اگر به برچسب اين 
گوشــت ها دقت كنيــد متوجه 
مي شــويد كه برچســب معتبر 
و مــورد تأييــد نيســتند. اينها 
گوشــت هاي تقلبي هســتند و 
اگر شهروندي با موردي مواجه 
شد به سازمان تعزيرات گزارش 

بدهد و محل توزيع آن را هم عنوان كند.
حســن پور در پاســخ بــه ايــن شــائبه 
ــرات  ــد تعزي ــوان كرده ان ــي عن ــه برخ ك
حكومتــي بــا ارزان فروشــان هــم برخــورد 
بــا  هيچ وجــه  بــه  گفــت:  مي :نــد، 
ــه  ــم، بلك ــورد نمي كني ــان برخ ارزان فروش
ــه  آنهــا را تشــويق و حمايــت مي كنيــم. ب
طــوري كــه يــك واحــد مرغ فروشــي 
معمــوالً هــزار تومــان قيمــت مــرغ را 
پايين تــر از واحدهــاي ديگــر عرضــه 
مي كنــد و شــكايت هاي متعــددي از او 
ــا  ــازار آنه ــه ب ــا ارســال مي شــود ك ــه م ب

ــورد  ــك م ــت. در ي ــرده اس ــراب ك را خ
ــتگاه هاي  ــا توســط دس ــكايت آنه ــم ش ه
ديگــر رســيدگي مي شــد كــه مــا حمايــت 
زيــادي از او كرديــم؛ زيــرا قصمــان ايجــاد 
بــازار رقابتــي بــراي مــرغ اســت تــا هــم 
اقتصــاد اســتان بچرخــد و هــم بــراي 

ــد. ــته باش ــادي داش ــه اقتص ــردم صرف م
مديركل تعزيرات حكومتي اســتان همدان 
در پايــان گفت: همشــهريان در صورت 
مختلف  اصنــاف  در  تخلــف  مشــاهده 
مي تواننــد با شــماره تلفــن 32523442

تماس بگيرند.

 مجيد بيات- خبرنگار همدان پيام: شــركت 
تكسان در هگمتانه، بزرگترين توليدكننده در هاى 
ضد حريق در خاورميانه پس چندين سال تجربه 
در ايــن صنعت و با توجه به تقاضاى بيشــتر و 
ســفارش محصوالت تصميم به راه اندازى شعبه 
جديد نموده اســت. ايــن كارخانه جديد كه در 
استان همدان، شــهرك صنعتى بهاران واقع شده 
است مساحتى را به متراژ 5000 مترمربع تشكيل 

مى دهد.
مديرعامل شركت تكسان در هگمتانه در گفت وگو 
با روزنامه همدان پيام گفت:  با لطف خدا و تجربه 

كافى و مفيد در راســتاى فلزكارى پس از مطالعه 
تخصصــى درباره در هاى ضد حريــق (مقاوم در 
برابر آتش) و ســرقت در صنعت ساختمان، اقدام 

به افتتاح اين مجموعه توليدي كرديم.
مجيد كاظمى با اشاره به اينكه تخصصات الزم در 
زمينه طراحى، توليد و عرضه اين محصوالت لحاظ 
شــده، افزود: اين مجموعه با به كارگيرى بهترين 
مواد اوليه و يــراق آالت روز دنيا در حال فعاليت 

است.
وى اظهار داشت: ساخت اين كارخانه مكانيزه زير 
نظر وزارت صنايع، مركز تحقيقات راه و ساختمان 
و نيز آزمايشگاه هاى معتبر روز دنيا در نوع خود در 

كشور بى نظير است.
مديرعامل شركت تكســان در هگمتانه با اشاره 
به تجهيز اين مجموعه توليــدى به جديدترين 
و پيشــرفته ترين دســتگاه هاى روز دنيا كه تمام 
اتوماتيك هســتند، تصريح كــرد: اين امكانات 
موجود ما را قادر به توليد محصوالت با كيفيت 
باال ساخته و از اين رو با خواست خداوند گامى 
مؤثر در صنعت در هاى ضد حريق و ضد سرقت 

كشور برداشته ايم.
كاظمى با بيان اينكه اين پيشــرفت جديد حمايت 
از توليد ملى محسوب مى شود، تأكيد كرد: شركت 
تكسان در توانسته است افتخارات مهمى را براى 
كشــور عزيزمان ايران كســب كند. همچنين در 
راستاى حمايت از اقتصاد مقاومتى تعداد 80 نفر 
به صورت مستقيم و 70 نفر به صورت غيرمستقيم 

در اين كارخانه شاغل هستند.
وى در ادامــه با بيان اينكه روزانه 30 در در اين 
مجوعه با اســتانداردهاى روز دنيا و اروپا توليد 
مى شــود، ابراز كرد: توليد اين محصوالت پيش 
از اين در انحصار شــركت هاى چينى، تركيه اى 
و ايتاليايــى بود و به كشــور وارد مى شــده كه 
راه اندازى اين مجموعه در داخل كشــور باعث 

شده وابستگى به خارج از كشور از ميان برود.
كاظمى در پايان خاطرنشان كرد: محصوالت اين 
شــركت داراى تأييديه از آتشنشانى هاى كشور و 
استاندارد اروپا هستند و با ورود به بازارهاى جهانى 
در حال رقابت با ساير كشورها هستند و اين ثمره 
اعتماد سرمايه گذاران به نيرو هاى بومى و متخصص 

داخلى است.

بازرسي ها زودتر از موعد آغاز شد

افزايش نظارت بر بازار نوروزي

تعداد پرونده هاي ارجاع شده به تعزيرات حكومتي و مبلغ آن 11 ماهه 1397
ميانگين زمان رسيدگي (به روز)مبلغ محكوميت (ريال)تعداد مختومهتعداد پرونده هاموضوع پرونده
8/9768/791106/637/929/00011كاال خدمات

6926882/258/652/00012بهداشت دارو و درمان
913958239/340/372/00065قاچاق كاال و ارز

10/58110/437348/236/953/00017جمع كل

مبلغ محكوميت (ريال)تعداد مختومهتعداد پرونده هاموضوع تخلف
4/2324/18633/828/406/000گشت هاي مشترك
201810/632/400/000قاچاق دام زنده
11010555/674/247/850قاچاق سوخت

3643534/095/571/500تهيه غذا و رستوران ها
1681643/275/158/000قصابي ها

3733589/942/300/000مرغ و ماهي فروشي ها

فراواني تخلفات صنفي 11 ماهه 1397
3272عدم درج قيمت
2043گرانفروشي
1032تقلب

881عدم ارائه فاكتور خريد
736عدم صدور فاكتور

710عدم رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي
545كم فروشي

شركت «تكسان ُدر هگمتانه»
 بزرگتـرين تـوليدكننده در هاى ضد حـريق

اختصاص 80 درصد توليد خودرو 
به پيش فروش ها

 سرپرست سازمان توسعه و تجارت با تاكيد بر اين كه برنامه اى 
بــراى واردات خودرو وجود ندارد، گفت: دســتور وزير صنعت، 
معدن و تجارت (صمت) اين اســت كــه بايد 80 درصد توليدات 
به تعهدات شــركت هاى توليدكننده خودرو تعلق گيرد و به دست 

مردمى برسد كه براى خودرو ثبت نام كرده اند.
محمدرضا مودودى بيان كرد:اســتراتژى وزير صمت اين است كه 
توليد خودرو را افزايش دهيم، چراكه اگر توليد افزايش يابد، قطعًا 
نياز داخل نيز تأمين مى شــود و التهابى كه دالالن در بازار خودرو 

ايجاد مى كنند، از بين مى رود.
وى، در پاســخ به اين سوال كه آيا نرخ خودرو كاهش مى يابد، به 
ايسنا گفت: معتقديم كه قيمت ها حتماً كاهش خواهد يافت. مشكل 
مــا در بخش خودرو توازن بين توليد، تأمين قطعه، تقاضا در بازار 

است كه بايد تعادلى بين اين موضوع ايجاد شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: ايران خودرو و سايپا توليد 
خود را روزانه از 800 خودرو به 2000 خودرو رسانده اند و دستور 
صريح وزير صمت اين اســت كه بايــد 80 درصد توليد موجود 
به تعهدات شــركت هاى توليدكننده خودرو تعلق بگيرد و به دست 

مردمى برسد كه براى دريافت خودرو ثبت نام كرده اند.
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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صاف تا نيمه ابري- وزش باد
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■ حديث:
امام صادق(ع):

كمال ادب و مرّوت، در هفت چيز است: خردمندى، بردبارى، شكيبايى، ماليمت، 
خاموشى، نيك خويى، و مدارا.

معدن الجواهر: ص 59

■ دوبيتي:
خوشا روزى كه ديدار ته وينم                                   گل و سنبل ز رخسار ته چينم
بيا بنشين كه تا وينم شو و روز                                            جمالت اى نگار نازنينم

در دامنه آرارات
 فرصت كمى تا آغاز تعطيالت عيد نوروز باقى مانده و براى يك سفر 
مفيــد و متفاوت در اين ايام، چه بهتر كه زودتر مقصد خود را انتخاب 
كنيم. در فرصت باقى مانده هر روز يك جاذبه را در پهنه وســيع ايران 
معرفى خواهيم كرد. مبنــاى معرفى اين جاذبه ها كه از ميان جاذبه هاى 
ملموس و ناملموس هســتند، بكر بودن، دور بودن نســبت به مركز، 
اهميت، متفاوت بودن و... است. براى آنكه بيشتر از اين جاذبه ها بدانيد، 

مى توانيد رد آنها را در اينترنت جست وجو كنيد.
تماشــاى دامنــه آرارات در شــمال غربى ترين نقطه ايــران در كنار 
چشــمه هاى فراوان و دشت هاى بى نظير يك موقعيت خاص است كه 
نبايــد در تعطيالت نوروزى از آن غافل ماند. اســتان آذربايجان غربى 
در كنار زيبايى شناخته شده  اش در غربى ترين بخش خود در شهرستان 
چالدران روســتايى دارد به نام «پير احمد َكندى» كه بخشى از مرز ميان 
ايران و تركيه را تشكيل مى دهد. گورستان تاريخى با قدمت 2800 ساله 
از دوران ساســانى به همين نام هم قدمت اين روستا را نشان مى دهد. 
اين روســتاى توريســتى داراى تاالب فصلى زيبايى هم هست كه در 
فصل بهار-البته اگر خشك نشده باشد- مى توانيد به تماشاى آن برويد. 
رفتن شما به اين روستا خالى از لطف نخواهد بود و مى توانيد سرى به 
چالدران با 104 اثر تاريخى و گردشگرى كم نظير از جمله قره كليسا كه 
در فهرست ميراث جهانى يونسكو ثبت شده است هم بزنيد. همچنين 
اگر خوش شانس باشيد مى توانيد درناى كمياب آناتولى را كه اين تاالب 
محل مهاجرتش است هم از نزديك نظاره گر باشيد.  براى رفتن به اين 
روســتا بايد از راه جاده آسفالته ماكو به بازرگان و از سه راهى بازرگان 
به روســتاى آواجيق عبور كرده و پــس از آن و با گذر از جاده اى پيچ 
در پيچ و باريك و با توجه به تابلوهاى راهنما خود را به روســتاى پير 

احمد كندى برسانيد.

گلشانه
اين گياه چندساله از 
ارقام گياهان زينتى "سه 
رنگ" مى باشــد و مى 
تواند تا 18 اينچ رشــد 

كند و قد بكشد.
■ نيازمنــد نور معمولى 
اســت و نسبت به سايه 
تحمل بيشتري دارد ولي 

در زمستان نياز نوري آن بيشتر است
■ مكانى با درجه حرارت در زمستان ( حداقل 16 درجه) و در تابستان 

( حداكثر 29 درجه) مناسب رشد اين گياه است
■ در تابســتان هفته اي 2 يا 3 بار و در زمســتان يك بار در هفته گياه 
را آبيارى نماييد و درصورتيكه درجه حرارت زير 10 درجه باشــد هر 

12-10 روز يك بار آبياري كافي مي باشد.
■ اين گياه به رطوبت زيادي نياز دارد. در طول تابســتان هر روز و در 

زمستان 2 بار در هفته برگ هاى اين گياه را غبارپاشي نماييد.
■ خاك پيت با كمپوست سبك براى گلشانه مناسب است.

■ هر 14 روز يك بار با كودهاي مخصوص گياهان زينتي (كود مايع و 
رقيق) اين گياه را تغذيه نماييد.

■ ايــن گياه احتياج شــديد به تغذيه و خاك قــوي دارد و در بهار هر 
ســال گياه را تعويض كنيد و زهكش را بازديد كنيد . گياه را با اسفنج 

مرطوب تميز نماييد.

در آزمون سراسرى قرآن كريم صورت مى گيرد
رقابت بيش از 2 هزار فعال قرآنى 

در همدان
 سرپرســت اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اســتان همدان گفــت: فردا 2 هــزار و 217 نفر در 
آزمون سراســرى قرآن كريم شــركت مى كنند. به 
گــزارش فارس ، على مرادى نــور اظهار كرد: يكى 
از فعاليت هايى كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
اوقاف و ســاير ســازمان هاى ديگر دنبال مى كنند، 
پرداختن به آموزش و تبيين مفاهيم قرآنى در جامعه 

است.
وى با بيان اينكه تمســك به قرآن زمينه ساز پيروزى 
اســت اضافه كرد: اگر زندگى خود را با قرآن پيش 
ببريم ســعادت دنيوى و اخــروى را نصيب خود و 
جامعه خواهيم كرد. سرپرســت اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى همدان با بيان اينكه در استان همدان 5 
هزار و 700 فعال قرآنى داريم از فعاليت 35 موسسه 

قرآنى خبر داد.
وى با اشــاره به اينكه 591 كانــون فرهنگى هنرى 
مســاجد در ســطح اســتان وجود دارد گفت: در 
كانون هاى مساجد اكثريت برنامه هاى ما قرآنى است 
و طرح تالوت نور در 750 مســجد اســتان همدان 

اجرا مى شود.
سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
با بيان اينكه 2 هزار و 217 نفر در آزمون سراسرى 
قرآن كريم شركت مى كنند يادآور شد: آزمون كتبى 
است كه شركت كنندگان در رشته هاى حفظ، قرآن 
كريم و مفاهيم و معارف اهل بيت (ع) با هم رقابت 
مى كنند. وى با اشــاره به اينكــه اين آزمون در دو 
بخش برگزار مى شــود يادآور شد: در بخش كتبى 
شامل جزء 10 و جزء 20 قرآن است كه سه ساعت 
پــس از آزمون نيز نتايج از طريق  ســايت وزارت 

ارشاد اعالم مى شود.
مرادى نــور بيان كرد: در آزمون فــردا مديركل امور 
قرآنى اســتان هاى وزارت ارشاد به عالوه ناظرانى از 
اســتاندارى و تهران حضور دارند. وى با بيان اينكه 
232 نفــر در آزمــون جزء 30 قرآن كريم شــركت 
كرده اند يادآور شد: در بخش حفظ قرآن كريم 767 

نفر و در بخش مفاهيم 217 نفر حضور دارند.
سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان با 
بيان اينكه بخش دوم اين آزمون به صورت شــفاهى 
است افزود: برگزارى بخش شفاهى آزمون با اوقاف 
است. وى با بيان اينكه جشنواره آيات قرآن نيز اوايل 
ارديبهشــت ماه 98 برگزار مى شــود يادآور شد: آثار 
فراخوان شــده و برندگان نيز مشخص شده است. 
مرادى نور با اشاره به اينكه يكى از كارهاى شاخص 
دبيرخانه  امور مســاجد برگزارى مسابقات قرآنى از 
جمله جشــنواره قرآنى مدهامتان است تصريح كرد: 
دهم اسفندماه اين مســابقات در دو گروه سنى 8 تا 

16 سال و 16 تا 30 سال برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه در ســال جارى 140 ميليون تومان 
به كانون هاى مساجد كمك شده است افزود: اكثريت 
فعاليت هاى كانون هاى مساجد، قرآنى و با محوريت 

قرآن است.
 «موسيقى» تقلب پذير نيست

سرپرســت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان گفت: موســيقى هنر بسيار اصيلى است كه 

تقلب پذير نيست.
به گزارش ايسنا، على مرادى نور در مراسم اختتاميه 
اظهار كرد: با برگزارى جشنواره هاى به اين باشكوهى 
در اين استان به اين باور رسيديم كه كارها را بايد به 
جوانان سپرد. وى با بيان اينكه هنرمندان داراى هنرى 
فاخر هســتند كه بسيار ارزشــمند و حاصل انديشه 
اســت، تصريح كرد: هنر موسيقى در شادى نشاط و 
يا حزن جامعه تأثير بسيارى دارد چرا كه موسيقى از 
جمله هنرهايى است كه عقالنيت و تفكر را پشتوانه 

خود مى كند.
مرادى نور با بيان اينكــه امروز حاصل تالش هفت 
شــبانه روز انجمن موسيقى استان و دوستان هنرمند 
اين حوزه را به تماشا نشســته ايم، خاطرنشان كرد: 
نظارت، مديريت و حمايت از فعاليت هاى فرهنگى و 
هنرى جوانان و اهالى هنر وظيفه اصلى ارشاد است. 

توليد يك پروتئين درمانى از تنباكو!
 محققــان از مدتها قبل از خواص درمانى نوعى پروتئين خاص كه 
به ميزان محدود در داخل بدن انســان توليد مى شــود، آگاه شده اند و 
حاال روشــى براى توليد آن با استفاده از گياه تنباكو يافته اند.به گزارش 
نيواطلس، (IL 37 nterleukin-37) نام پروتئينى است كه در درون 
كليه انسان توليد مى شود و از خواص بسيار مطلوب ضدالتهاب و ايمن 
كننده براى بدن انســان برخوردار است. اما مشكل اصلى اين است كه 
پروتئين يادشده به ميزان بسيار اندك در درون بدن انسان توليد مى شود.
توليد پروتئين يادشده در حجم فراوان يكى از آرزوهاى پزشكان بوده و 
حاال توليد آن با استفاده از گياه تنباكو كه براى تهيه سيگار يكى از قاتالن 
انســان به كار مى رود، ممكن شده است . پروتئين IL-37 پيش از اين 

با استفاده از باكترى E. coli در شرايط آزمايشگاهى توليد شده بود. 

توليد ساعت مچى كه يك گوشى كامل است
 يكــى از عجيب ترين محصوالت عرضه شــده در كنگره جهانى 
موبايل، ســاعت مچى اســت كه تقريبا از همه امكانات گوشى هاى 
هوشــمند برخوردار است. به گزارش مشــبل، ساعت يادشده داراى 
صفحه نمايشگر باريك ولى بزرگى است كه مى توان آن را تا صدهزار 
بار خم كرد و از طريق امكان مشاهده آلبوم عكس ها، انواع عكس و 

فيلم و غيره نيز با كيفيتى مناسب وجود دارد.
اين ســاعت كــه نوبيا آلفا نــام دارد داراى نمايشــگرى 4 اينچى و 
OLED است كه به دور مچ دست بسته مى شود و از انعطاف كافى 
و سازگارى با مچ دست نيز برخوردار است. نكته جالب در مورد اين 
ســاعت قاب فلزى، حسگرهاى لرزشى و دوربين هايى در دو سمت 

راست و چپ ساعت يادشده است.

آغاز درمان نخستين انسان با دستكارى ژنتيكى
 محققان براى نخســتين بار از روش دســتكارى ژنتيكى كريسپر 
براى درمان يك بيمار در آمريكا اســتفاده كــرده اند تا ميزان كارآيى 
و ايمنى روش مذكور مشخص شــود. به گزارش نيواطلس، اگر چه 
پيش از اين تالش هايى در اين زمينه در چين انجام شده، اما جنجال 
ها و حاشــيه هاى اين كار استفاده از كريسپر را در اين كشور ناتمام 
 CRISPR گذاشت و حاال چند شــركت دارويى مانند ورتكس و
Therapeutics با همكارى يكديگر در حال اعمال اين روش بر 
روى فردى هســتند كه به يك بيمارى نادر خونى مبتالست.پيش از 
اين در سال 2018 هم تالش هايى در اين زمينه در آمريكا انجام شده 
بود. اما ســازمان دارو و غــذاى آمريكا به علت ابهام هاى موجود در 

اين زمينه ادامه استفاده از روش درمانى كريسپر را متوقف كرده بود.

نمونه اوليه خودرو مجهز به اينترنت 
«5جى» ساخته شد

 در كنگره بين المللى موبايل از نمونه اوليه خودروى برقى دونفره 
اى رونمايى شد كه مجهز به اينترنت «5جى» است و مى تواند با بقيه 
خودروها به طور بى ســيم ارتباط برقــرار كند. به گزارش نيواطلس، 
شركت خودروسازى Seat در كنگره جهانى موبايل 2019 ميالدى 
از نمونه اوليه يك خودروى برقى شــهرى به نام Minimo رونمايى 
كرده اســت. اين خودرو دو نفره اســت.  خودروى مذكور عالوه بر 
راحتى و امنيت، قدرت مانور و ســهولت استفاده يك موتورسيكلت 
را دارد. البته اين خودرو به  Renault Twizy شــباهت دارد.  به 
هرحال خودروى Minimo طورى مهندســى شده تا با پلتفرم هاى 

حمل ونقل آينده همخوان باشد.

توليد ابزار دفاعى نظامى از ميكروب ها
 شركت الكهيد مارتين در حال بررسى روش هاى توليد برخى ابزار 
نظامى و نيز پوشــش هاى مستحكم دفاعى با استفاده از ميكروب ها و 
برخى موجودات تك سلولى است.به گزارش نيواطلس، اين شركت بر 
اين باور اســت كه مى توان نسلى جديد از ابزارآالت پيشرفته دفاعى و 
جنگى را با اســتفاده از موجودات تك سلولى توليد كرد و از همين رو 
قراردادى 5 ســاله را بــه ارزش 10 ميليون دالر با ارتش آمريكا با همين 
هدف منعقد كرده اســت.بر اساس اين قرارداد از مواد مذكور براى توليد 
محصوالت نانوى منعطف با كاربردهاى نظامى و دفاعى و فضايى استفاده 
خواهد شد. مهندسان و زيست شناسان در قالب اين قرارداد و با همكارى 
يكديگر براى دستكارى دى ان اى ارگانيسم هاى تك سلولى و توليد مواد 
جديدى كه تاكنون در ارتش هاى جهان استفاده نشده، تالش خواهند كرد.

سينـما

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

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

طرح روز

سومين مهرواره نمايشى عروسكى استانى "ضرب المثل هاى شهر من" در كانون پرورشى فكرى  كودكان استان همدان 

مريم مقدم  »
 به عنوان يك همدانى چرا به تهران سفر مى كنيد؟ 
سوال كمى تامل برانگيز اســت شايد برخى از شما 
مخاطبان عنوان كنيد يا به داليل شــخصى يا ادارى و 
يا درمانى در هر سه حالت با توجه به كوتاهى مسير 
ترجيح ميدهيد كدام راه را انتخاب كنيد ؟ جاده ؟ ريل  
و يا پرواز ؟ شما ترجيح ميدهيد در هر صورت ساعت 
6 صبح از همدان راهى شــويد در تهران به كارهاى 
ادارى و تحصيلى و شخصى برسيد و شامگاه به مبدا 
برگرديد ، اما با اين زمانهاى مرده آيا اين مهم شدنى 
خواهد بود ؟ يا باز هم همچون خطوط بدتايم و كم 
طرفدار پرواز ؛ سفر ريلى هم رو به تعطيلى مى رود ؟ 
براي برخي از مقاصد گردشــگري، محدوديت هايي 
كه به وسيله سيستم حمل و نقل و ساختار زيربنايي 
مقصد  ( مثل فــرودگاه و جاده) اعمال  مي شــود، به 
صورت بزرگ ترين مانع و عامل بازدارنده در مســير 

رشد گردشگري قرار  مي گيرد 
 چنانچه هر منطقه اى  خواســتار رسيدن به توسعه 
گردشگرى پايدار باشد، توجه به بخش حمل و نقل و 
رقابتى كردن و انحصارزدايى از آن ضرورت مى يابد. 
نكته قابل توجه اين كه حمل و نقل خود مى تواند به 
عنوان يك عنصر جذاب در گردشگرى مطرح شود.  
در انتخــاب روش حمل و نقل در گردشــگرى اين 
عوامل تاثير گذار هستند: محدوديت زمانى، فاصله، 
موقعيت جغرافيايى، راحتى، امنيت، مزيت، قيمت و 

رقابت .
 مســافت كوتاه همدان تا تهران براى همدانى ها هم 
فرصت اســت هم تهديد ، فرصت است براى آنكه 
موجب دسترســى آسان به داشته هاى ملى ميشود و 
تهديد است براى آنكه ايجاد مسيرهاى هوايى و ريلى 

را با چالش و اما و اگر هاى متعدد درگير ميكند.
در ســالهاى اخير  برقرارى و مانــدگارى پرواز بين 
همدان تا تهران به يك چالش تبديل شــده بود چرا 
كه محدود بودن زمان در ســفر زمينى مسافران را از 
معطلى در فرودگاه و نامناســب بودن انتخاب زمان 
پروازها براى انجام پرواز باز ميداشت و آنها را روانه 

جاده ها مى كرد.
حاال هم پاى ســفر ريلى به ميان آمده اســت  ؛  به 
گونه اى آغاز فروش بليت قطارهمدان -تهران با  دو 
حركت در روز مهر تاييدى زد بر تحقق وعده انجام 

تردد هاى ريلى بين همدان و پايتخت اما وقتى ساعت 
رفت و آم قطار روى ســايت باز شد پيش بينى اكثر 
كارشناسان  بر اين اســاس بود كه باز هم اين مسير 
كم طرفدار و به ندرت شــايد رو به تعطيلى برود  در 
حال حاضر زمان حركت از  تهران به همدان ساعت 
5:45 زمان حركت از همدان به تهران ساعت 12:00

و تهران به همدان ساعت 13:05
و همدان به تهران ســاعت 19:10تعريف شده است 
و البته قيمت بليط هاى قطار، شــناور است و از 90

تا 110هزار تومان  هر مســير رفت و برگشت براى 
متقاضيان  هزينه خواهد داشت گفتنى است زمان سفر 

هم  3 و نيم ساعت خواهد بود 
 راه اندازى قطار سريع الســير همدان - 

تهران از 20 اسفندماه
معــاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار همدان از 
راه اندازى قطار سريع الســير همــدان - تهران از 20

اسفندماه سال جارى خبر داد.
محمودرضا عراقى در كميسيون ايمنى راه هاى استان 
همدان كه در محل ايســتگاه راه آهن همدان تشكيل 
شد، از راه اندازى قطار سريع السير همدان - تهران از 
20 اسفندماه سال جارى خبر داد. عراقى گفت: جاده 

دسترسى به راه آهن بايد براى مسافران نوروزى ايمن 
شده و خدمات خوبى براى مسافران و گردشگران در 

ايام نوروز در نظر گرفته شود.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار همدان گفت: 
قطار همــدان - تهران با ســرعت 140 كيلومتر در 
ساعت از 20 اسفند سال جارى راه اندازى خواهد شد 
و مسافران مى توانند از اين مسير ريلى استفاده كنند. 
عراقى همچنين اضافه كرد: قطار گردشگرى در ايام 

نوروز به صورت ويژه فعاليت مى كند.
معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندار همدان 
گفت: توســعه خــط ريلى باعث توســعه بخش 
گردشــگرى اســتان همدان مى شــود و توسعه 
گردشــگرى به عنوان محور اصلى توســعه پايدار 
اســتان در اولويت است. وى گفت: طى سال هاى 
اخير شــاهد اين بوديم كه استان همدان در حوزه 
زيرســاخت ها پيشرفت بسيار خوبى داشته كه اين 

روند بايد ادامه پيدا كند.
الزم به ذكر اســت ؛ حمل و نقل، پيوند ضروري بين 
نواحي مبدأ و مقصد را براي گردشگر  فراهم آورده و 
حركت را براي سفرهاي گوناگون از جمله سفرهاي 
آخر هفته، ســفرهاي تجاري، ســفرهاي سياحتي، 

مالقات با دوستان و اقوام و حتي سفرهاي خدماتي، 
آموزشي و درماني تسهيل  مي نمايد. حمل و نقل يك 
عنصر اساســي از تجربه گردشــگر است كه بعضي 
از مفســرين آن را به عنوان يك مكمل براي صنعت 
گردشــگري در نظر گرفته اند. حمل و نقل  مي تواند 
محور مركزي فعاليت هاي گردشــگر در نظر گرفته 
شــود چرا كه اين عامل خود يكي از مهمترين اجزاء 
سفر را شامل  مي شود. در اين راستا نحوه حمل و نقل 
نقش مؤثر و بسزايى در ساختار جابجايي گردشگر و 

جذابيت هاي سفر ايفا  مي كند.
امروزه حمل و نقل به عنوان يكي از مهمترين عوامل 
سهيم در توسعه گردشگري بين المللي شناخته شده 
است. در نتيجه  ميتوان عنوان نمود كه توسعه صنعت 
گردشگري به صورت امروزي مرهون پيشرفت هاي 
حاصله در توسعه صنعت حمل و نقل، علوم و فنون و 
نوعاً توسعه وسايل و تسهيالت و تأسيسات زيربنايي 
الزم براي مسافرت بوده است. حمل و نقل، مقاصد 
گردشگري را براي نواحي گردشگر خيز قابل دسترسي 
 مي كند. كل گردشگري به راه دسترسي بستگي دارد. 
در حقيقت دسترســي يا عدم دسترســي،  مي تواند 

موجب اتصال و يا انفصال مقصد شود 

چالش اقامتگاه هاى 
غيررسمى براى هتل ها

 رئيــس جامعــه هتلــداران ايران گســترش 
اقامتگاه هاى غيررسمى در سال هاى اخير را سبب 
كاهش 30 درصدى ضريب اشغال هتل ها و ضرر 
مالى هتلــداران عنوان كرد. جمشــيد حمزه زاده 
افــزود: «هم اكنون اجــاره خانــه و اقامتگاه هاى 
غيرمعتبر در مناطق گردشــگرى كشور گسترش 
زيادى داشته است.» به گزارش ايرنا ، وى گفت: 
«اين در حالى اســت كه هتلداران بايد 35 درصد 
از درآمدشــان را به عنوان ماليات پرداخت كنند. 
همچنين پرداخــت نكردن هزينه بيمه يكى ديگر 
از ناعدالتى ها بين هتلداران و متوليان اقامتگاه هاى 
غيررسمى است.» اين هتلدار خواستارآن شد كه 
سازمان ميراث فرهنگى و ديگر ارگان هاى مرتبط 
در اين حــوزه ورود كنند. حمزه زاده در ارتباط با 
پيش بينى ضريب اشغال هتل ها در ايام نوروز نيز 
گفت: «متاسفانه در يكى دو سال قبل آمار ضريب 
اشــغال هتل ها با كاهش 30 درصدى مواجه بوده 
اما بر اساس پيش بينى ها در نوروز امسال ديگر با 

آمار كاهشى مواجه نخواهيم بود.»

همدانى ها مشتاق دسترسى به تهران درنخستين ساعات روز 

ساعت نامناسب تردد
 چالش هواپيما و قطار
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تاســيس شــركت با مســئوليت محدود آركا امداد رهرو درتاريخ 
1397/11/07 به شماره ثبت 13591 به شناســه ملى 14008110635 ثبت و 
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 

آگهى ميگردد. 
موضوع فعاليت :ارائه خدمات در زمينه امداد خودرو-تهيه وتوزيع و واردات 
قطعات يدكى خودرو -انجام امــور بازرگانى و تجارت درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مــدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود مركز اصلى : اســتان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مركزى ، 
شهر همدان، جواديه ، خيابان شــهيد جعفرى ، بن بست هدف ، پالك 67 
، طبقه همكف كدپســتى 6517733374 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت 
اســت از مبلغ 1000000 ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از شركا خانم 
پوران نادرى به شماره ملى 3930954729 دارنده 500000 ريال سهم الشركه 
آقاى حميد ترك به شــماره ملى 3979781895 دارنده 500000 ريال سهم 
الشركه اعضا هيأت مديره خانم پوران نادرى به شماره ملى 3930954729و 
به ســمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيأت مديره به مدت 
نامحدود آقاى حميد ترك به شــماره ملى 3979781895و به سمت رئيس 
هيأت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى 
و همچنين كليه نامه هاى عــادى و ادارى باامضاء مديرعامل يا رئيس هيأت 
مديره هريك به تنهايى و با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات مدير عامل 
: طبق اساســنامه روزنامه كثير االنتشار همدان پيام جهت درج آگهى هاى 
شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326009000486 مورخــه 97/11/06 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي 
جواد قنبري فرزند محمد به شــماره شناسنامه 4661 صادره از فامنين به شماره 
ملي 5029617280 در شــش دانگ اعياني ب انضمام عرصه 79 شعير مشاع از 
96 شعير ششــدانگ يك قطعه زمين محصور و بناي احداثي در آن (سوله) به 
مساحت پانصدوچهل وچهار مترمربع و شصت صدم مترمربع قسمتي از پالك 99 
اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان خريداري از مالك رسمي آقاي 

محمد قنبري محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 331)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/09

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/25
رضا بيات
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهى تغييرات هيأت طفالن مسلم مسجد حضرت قائم همدان موسسه 
غير تجارى به شماره ثبت 740 و شناســه ملى 14006739532 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/16 و باستناد مجوز 
شــماره 45197/2147 مورخ 1397/10/3 اداره تبليغات اسالمى شهرستان 

همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1 - نام موسسه به " هيأت دعاى ندبه طفالن مسلم همدان" تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
 2 - محل موسسه در واحد ثبتى همدان به آدرس استان همدان ، شهرستان 
همدان ، بخش مركزى ، شــهر همدان، پيشاهنگى ، خيابان اتحاد (شهيدان 
جعفر وحسين عبادى) ، خيابان شهيد خرمرودى ، پالك 117 ، طبقه همكف 
كدپســتى 6515937375 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردى . 
3 - موضوع موسسه به برگزارى مراسم ادعيه شامل دعاى ندبه وادعيه هاى 
مفاتيح - وعظ و خطابه - مديحه ســرايى و مرثيه خوانى (در تمامى موارد 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم) تغيير پيدا كرده وماده مربوط در 

اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان

(394820) 

دهمين شكست شهردارى همدان 
در ليگ دسته 2 فوتبال ثبت شد

ــگ  ــاى لي ــت ه ــتم رقاب ــه بيس ــدان در هفت ــهردارى هم ــم ش  تي
دســته دوم فوتبــال كشــور از گــروه يــك مقابــل خوشــه طاليــى ســاوه 

صدرنشــين جــدول ايــن مســابقات شكســت خــورد.
در ايــن ديــدار كــه عصــر روز ســه شــنبه در ورزشــگاه شــهداى قدس 
همــدان برگــزار شــد، تيــم شــهردارى يــك بــر صفــر برابــر خوشــه 

طاليــى ســاوه شكســت خــورد.

علــى محمــد چراغــى ذخيــره طاليــى خوشــه طاليــى ســاوه در دقيقــه 
80 بــراى تيمــش در ايــن بــازى گلزنــى كــرد.

ــين  ــى، حس ــان احتظاظ ــارى،  پيم ــد بختي ــكرى ، حام ــين عس حس
ــد  ــان حشــمتى، حام ــم صالحــى، پيم ــورى، كاظ ــادى بل ــى، ه كاظم
ــى(از  ــا)، مســعود رمضان ــى ني ــد جالل ــه 68 – وحي ــى(از دقيق ميرزاي
دقيقــه 77 - قــادر حمــزاوى پــور)، اميرحســين ســورى (از دقيقــه 50
- حســن ذوالفقــارى) و تيمــور شــكرى بــراى تيــم شــهردارى همــدان 

ــه ميــدان رفتنــد. در ايــن مســابقه ب
به گزارش ايرنا در تيم خوشــه طاليى ســاوه نيز وحيد عزيزى، حسن 

مرادى فر، نادر هوشــيار، على حســينى، رســول ناصر بخت، محمد 
چهارمحالى ، جواد ضيغمى، محمدرضا پارسا، ابوطالب قنبرى، محسن 

رحيمى مقدم و احد شفيعى وارد زمين شدند.
فــرزاد منصــورى، كــوروش كريمــى و جــالل محمــدى ايــن ديــدار 

ــد. را قضــاوت كردن
شــهردارى بــا ايــن شكســت همچنــان در خطــر ســقوط بــه ليــگ 2

ــرار دارد. ق
ــاز الزم در ديدارهــاى باقــى  ــا در صــورت كســب امتي ــم تنه ــن تي اي

مانــده مــى توانــد اميــدوار بــه بقــا باشــد.

خبـر علم ورزش

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

8 نشان رنگارنگ از آن تيم هنرهاى فردى و 
كشتى پهلوانى استان 

 تيم هنرهاى فردى و كشــتى پهلوانى استان در مسابقات قهرمانى 
كشور شيراز يك طال ،يك نقره و شش برنز كسب كردند.

بــه گزارش روابــط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان ، تيم 
هنرهاى فردى و كشــتى پهلوانى استان كه براى حضور در مسابقات 
قهرمانى كشــور شيراز در رده سنى بزرگساالن از سوم اسفند به مدت 
چهار روز به شيراز اعزام شده بود توانست در پايان اين مسابقات يك 

طال ،يك نقره و شش برنز كسب كند.
در رشته كشــتى پهلوانى وزن 90+ كيلوگرم حميد صفرى طال ،در 
رشــته ميل بازى وزن 70+ كيلوگرم سيد ســجاد موسوى نقره ،در 
رشته چرخ تيز ورشته چرخ چمنى على شفق ، در رشته سنگ وزن 
100+ كيلوگرم على محمد بيات، در رشته سنگ 90+ مهدى نسايى 
،در رشــته كباده وزن 90+كيلوگرم خليل سزا سلطانى، در رشته ميل 
ســنگين 90+ جعفر نورى نشان برنز اين مســابقات را از آن خود 
كردند.الزم به ذكر اســت لطف ا... خاكسار به عنوان كميته فنى اين 
مسابقات حضور داشت و تيم استان به سرپرستى حسن مخدور در 

اين مسابقات حضور دارد.

اسدآباد ميزبان ديدار فينال فوتسال 
نونهاالن استان شد 

 ديدار فينال فوتســال نونهاالن استان به ميزبانى اسدآباد برگزار مى 
شود. 

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان و به نقل 
از شهرستان اسدآباد؛ديدار فينال مسابقات فوتسال نونهاالن استان روز 
پنجشــنبه 9 اسفند ساعت 15 در ســالن 1500 نفرى آزادى اسدآباد 
برگزار مى شــود،در اين ديدار مســئولين هيأت فوتبال استان جهت 
اهداى جوايز تقم قهرمان نيز حضور خواهند داشت،شهرستان اسدآباد 
با توجه به اســتاندارد بودن اين زمين توســط كميته مسابقات هيأت 
فوتبال استان ميزبان اين مسابقات شد.تيم هاى فاتح و زرين تا مرحله 
يك چهارم اين مســابقات بعنوان نماينده اســدآباد در اين رقابت ها 

حضور داشتند.

از فشردگى ليگ خوشحالم
 ســرمربى تيم فوتبال پرسپوليس گفت: از فشردگى مسابقات ليگ 

بسيار خوشحالم زيرا باعث مى شود هواداران خود را سريعتر ببينيم.
برانكو ايوانكوويچ افزود: فردا با رقيب ســنتى خود بازى داريم. تيم 

هاى خوزستانى هميشه بازى هاى زيبايى به نمايش مى گذارند. 
سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس گفت: صنعت نفت نسبت به بازى هاى 
نيم فصل اول با تغييراتى روبه رو شده و قطعا با روحيه بسيار زيادى 

به تهران خواهند آمد. 
به گزارش ايرنا، وى در خصوص وضعيت مصدومان تيم خود گفت: 
شجاع خليل زاده، سيد جالل حسينى و بوژيدار رادوشوويچ به تركيب 
باز خواهند گشت اما كمال كاميابى نيا و شايان مصلح مصدوم هستند 
و به بازى فردا نمى رســند. محســن ربيع خواه، محمد انصارى، آدام 

همتى و حسين ماهينى هم در كنار ما نخواهند بود. 
برانكو افزود: خوشبختانه وضعيت همتى خوب است و از بازى آينده 

مى تواند گزينه حضور در تركيب پرسپوليس باشد. 
ســرمربى تيم فوتبال پرســپوليس در پاسخ به اين ســئوال كه ماريو 
بوديمير انتظارات را برآورده نكرده است گفت: اين مساله فقط مربوط 
به بوديمير نيســت و تمام بازيكنانى كه تازه آمدند نياز به زمان دارند. 
مشكل بوديمير كمبود تمرين است و آنها بازگشت به شرايط ايده آل 

فقط نياز به بازى دارند. 
وى تصريح كرد: آنچيزى كه من را خوشحال مى كند بازيكنان بسيار 
خوبى اســت كه در اختيار دارم. از ابتدا با مشكالتى روبه رو بوديم و 

اين در فوتبال كامال طبيعى است.
برانكو در مورد بازيكنان دعوت شده به تيم فوتبال اميد اظهار داشت: 
از ليست تيم اميد بى اطالع هستم. كرانچار دوست من است و زمانى 
كه كى روش يا كرانچار از من بازيكن خواستند هميشه حمايت كردم 
و حمايت از تيم ملى وظيفه همه ما است. مطمئن باشيد اگر تيم اميد 
نياز به بازيكنان من داشــته باشد با وجود فشردگى ليگ به آنها كمك 

خواهيم كرد. 
وى در خصوص شــهرآورد نيز گفت: در رابطه با اين بازى اطالعات 

خاصى دارم كه فعال آن را براى خودم نگه مى دارم. 

طارمى و رضاييان در 
تركيب اصلى الغرافه و 

الشحانيه
 دو بازيكن ايرانــى حاضر در ليگ 
ســتارگان قطر در هفتــه هجدهم در 
تركيب اصلى تيم هاى خــود به ميدان 

خواهند رفت.
به گزارش ايســنا هفتــه هجدهم ليگ 

ستارگان قطر امشب آغاز خواهد شد.
در يكى از ديدارهاى حساس الشحانيه از 
الريان پذيرايى خواهد كرد. در اين ديدار 
رامين رضائيان بازيكن ايرانى الشحانيه 
در تركيب اصلى تيمش به ميدان خواهد 

رفت.
و امــا در ديگر ديدارهــا هم الغرافه كه 
مهدى طارمــى را در اختيار دارد مهمان 
الخريطيات خواهد بود و مهدى طارمى 
هم در اين ديدار در تركيب اصلى بازى 
خواهــد كرد و بايد ديــد كه آيا پس از 
مدتها مى تواند براى تيمش گلزنى كند 

و به انتقادات پايان دهد يا نه.

قطر رسما ميزبان مرحله 
دوم انتخابى المپيك 
فوتبال بانوان شد

 كنفدراســيون فوتبــال آســيا بــا 
درخواست فدراسيون فوتبال ايران براى 
تغييــر ميزبان در مرحلــه دوم انتخابى 
المپيك 2020 فوتبال بانوان موافقت كرد.

به گزارش ســايت فدراســيون فوتبال، 
مرحله دوم انتخابــى رقابتهاى المپيك 
2020 فوتبال بانوان روز چهارشنبه 24 
بهمن در مقر كنفدراســيون فوتبال آسيا 
قرعه كشى شد و تيم ملى فوتبال بانوان 
كشورمان با تيم هاى فيليپين، فلسطين و 

چين تايپه همگروه شد.
با توجه به اينكه اين مسابقات قرار بود 
در فلســطين برگزار شــود، فدراسيون 
فوتبال ايران مذاكراتى با كنفدراســيون 
فوتبال آســيا انجام داد تــا ميزبان اين 
رقابت ها تغيير كنــد و در نهايت امروز 
كنفدراسيون  اســفندماه)  (چهارشنبه 8 
فوتبال آسيا با ارسال نامه اى رسما اعالم 
كرد  با تغيير ميزبانى موافقت كرده و اين 
رقابتها در كشورى بيطرف و به ميزبانى 

قطر برگزار خواهد شد.

چالش جديد مسى
 مهاجم بارسلونا امشب فرصت دارد 
براى نخستين بار دروازه رئال مادريد را 

در كوپا دل رى باز كند.
ليونل مســى افتخارات فوق العاده  اى 
دارد. هيــچ عنوان و رقابت باشــگاهى 
نبوده است كه در برابر مهاجم بارسلونا 
مقاومت كرده باشد. ستاره آرژانتينى در 
اين مسير موفق هنوز چند چالش پيش 
رو دارد و امــروز با يكى از بزرگ ترين 
آن ها مواجه مى شود. مسى مى تواند در 
كوپــا دل رى دروازه رئال مادريد را باز 
كنــد. مهاجم آرژانتينى هفت بار در اين 
رقابت ها برابر سفيدپوشــان بازى كرده 
است (دو بازى رفت و برگشت در يك 
چهارم و نيمه نهايــى، يك بازى رفت 
نيمه نهايى در ايــن دوره و دو فينال) با 
اين حال هرگز نتوانسته است دروازه تيم 
مادريدى را باز كند.به گزارش ايسنا ، در 
سال 2013 سفيدپوشان با هدايت ژوزه 
مورينيو توانستند بارساى تيته ويالنوا را 
در نيمه نهايى شكست دهند. يك سال 
قبل از آن بارسا توانست از مرحله يك 

چهارم صعود كند. 

بحران چاقى در نوجوانان فاجعه است
 عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى همدان معتقد است: با پير شدن 
جمعيت كشــور وضعيت ســالمت موضوع جدى است كه بايد به آن 
پرداخته شــود و اضافه وزن و چاقى يك بحران جدى براى ســالمت 

جوانان است.
مهرداد عنبريان درباره وضعيــت ورزش همگانى در ايران و جامعه 
آمارى افراد مرتبط با اين ورزش در كشور، به ايسنا گفت: من اطالع 
دقيقى از آمار و اطالعات و همچنين نحوه  آمارگيرى وزارت ورزش 
ندارم ولى در حوزه ى دانشگاهى كم و بيش اين آمارها وجود دارد. 
معتقدم هنوز ورزش به صورت گســترده همگانى نشده است و هر 
از چند گاهى كه يك پيــاده روى خانوادگى صورت مى پذيرد، بايد 
جوايز به گونه اى باشــد كه مردم را به ورزش ترغيب كند به عنوان 
مثال مى توانند دوچرخه، توپ و وســايل آمادگى جســمانى جايزه 
دهند نه اينكه جايزه اصلى آنها خودرو باشــد. به نظر من اين پياده 
روى هــاى خانوادگى اصًال ورزش همگانى نيســت و اكثر مردم به 

خاطر جوايز آن شركت مى كنند.
وى بــا بيان اينكه " بايد تمام رشــته هاى ورزشــى و حتى قهرمانى را 
همگانى كنيم تا بتوانيم جايگزينى براى قهرمانان داشــته باشيم" افزود: 
من تعريف خودم را در ورزش دارم. به نظر من ورزش به معنى تحرك 
بدنى و فعاليت بدنى اســت و بايد حداقل در 90 درصد جامعه وجود 
داشته باشد و آن 10 در صد هم به دليل ناتوانى جسمى و بيمارى است 
كه نمى توانند اين تحركات را انجام دهند و نرمال آن در جوامع امروزى 

بين 50 تا 70 درصد مى باشد.
وى در خصوص امكانات ورزشى براى ورزش همگانى گفت: امكانات 
ورزشى در كشور درســت توزيع نشده است به عنوان مثال شما شهر 
تهران را با ديگر شهرها مقايســه كنيد خواهيد ديد كه امكانات تهران 
بيشتر از هر شهر ديگرى است. شهردارى ها خيلى تأثير گذار هستند و 
همان طور كه مى دانيم در شــهردارى ها سازمان فرهنگى ورزشى ايجاد 
شده است و شوراى شهر هم تاكيد زيادى دارد كه اين سازمان به درستى 

عمل كند.
وى افزود: توزيع عادالنه و علمى فضاى ورزشى نياز به شناخت و نياز 
سنجى دارد و بايد شهردارى ها و وزارت ورزش فضاهاى ورزشى بيشتر 
ايجاد كنند. البته كمبود اين امكانات دليل نمى شود كه مردم ورزش نكنند. 
كسى كه به فكر سالمتى خود است پياده به سركار خود مى رود و پياده 

روى مى كند و نيازى به مكان ورزشى هم ندارد.
عنبريان در باره فرهنگ سازى ورزش گفت: مردم ايران اطالعات خوبى 
از ســالمتى و ورزش دارند و اگر شما از آنها بپرسيد كه ورزش خوب 
است يا بد قطعاً مى گويند خوب است و حتى دليل علمى هم مى آوردند 
ولى چه باعث مى شــود كه مردم ورزش نكنند؟ قطعاً فرهنگ ســازى 
مى تواند كمك شايانى به افزايش آمار ورزش در كشور كند به خصوص 
كه جمعيت ايران رو به پير شــدن است و تا 10 - 20 سال ديگر آينده 
جامعه پير خواهد بود و از االن بايد به فكر بود تا هزينه درمان، بهداشت 

و ... پايين آيد.
وى افزود: تكنولوژى و سبك زندگى غلط باعث شده چاقى مفرط در 
بين بچه هاى دبستانى و راهنمايى ايجاد شود و اين يك فاجعه است و 
در آينده نزديك تبديل به يك بحران خواهد شــد و به اعتقاد من صدا 
و سيما، رســانه ها و حتى هنرمندان و افراد شاخص مسئول هستند تا 
ورزش را تبليغ و مردم را به آن تشــويق نمايند تا ورزش به عنوان يك 
فرهنگ در بين مردم نهادينه شود مانند كمر بند ايمنى كه با انيميشن هاى 
ساخته شده امروز به عنوان فرهنگ در بين مردم جا افتاده است و بايد 
ورزش در قالب موسيقى، فيلم، خط، نقاشى و حتى فيلم كوتاه به مردم 

نمايش داده شود.
عنبريان گفت: سه شنبه هاى بدون خودرو اگر تداوم پيدا كند و عمومى 
شود خود يك نوع تبليغ ورزش است و اينكه بگوييم چون ابزار ورزش 
نيســت پس ما ورزش نمى كنيم اين يك جمله ى كامًال غلط است. اگر 
بخواهيم جامعه كهنسال ما در آينده نياز به درمانگاه ها نداشته باشند از 
االن بايد به فكر بود حتــى ورزش از خيلى بزهكارى ها در جامعه كم 

مى كند.
عنبريان در پايان خاطر نشان كرد: اميدوارم با كمك خدا و مسئولين ذى 
ربط دانش مردم درباره ورزش را افزايش دهيم و آنها را تشويق كنيم و 
بتوانيم از بحران جدى ســالمت جوانان كه عامل اصلى آن چاقى است 

به سالمت عبور كنيم.

 بانــوان ســهم بســزايى در موفقيت و 
افتخارآفرينى ورزش كشــور به ويژه استان 

دارند.
مديــركل ورزش و جوانان همدان در آيين 
گراميداشــت روز زن در بين بانوان كارمند 
دستگاه ورزش و جوانان استان همدان بيان 
كرد: امروزه بانوان با سخت كوشى و تالش 
مضاعف توانســته انــد در عرصه ورزش 
خوش درخشــيده و پله هاى پيشرفت را به 

خوبى طى كنند.
محســن جهانشــير بيان كرد: ميــدان دادن 
به بانــوان در نظام جمهورى اســالمى اين 
فرصت را براى آنها ايجاد كرد كه با حضور 
در ميادين بين المللى در كنار مردان به كسب 

مدال هاى رنگارنگ بپردازند.
جهانشــير افزود: نظام مقــدس جمهورى 
اســالمى همواره رويكرد تعالى و پيشرفت 
بانوان را پيش گرفتــه و جايگاه و مقام زن 

ارزشمند و شايسته است.
وى يادآور شــد: وزارت ورزش و جوانان 
نيز فرصت هاى مديريتــى به صورت برابر 
در اختيار بانــوان و آقايان شــاغل در اين 
مجموعه قرار داده و دســتگاه ورزش استان 
نيز از بانوان در جايگاه هاى مديريتى استفاده 

خواهد كرد. 
مديركل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان 

كرد: امــروزه ورزش همدان با برنامه ريزى 
خوب در عرصه بانوان توانسته است جايگاه 
شايســته اى را به لحاظ قهرمانى و همگانى 

در سطح كشور پيدا كند.
وى افزود: افزون بر اين شــاهد درخشش 
بانوان ورزشكار در ميادين بين المللى هستيم 
كه مايه افتخار جامعه ورزش استان همدان 

به شمار مى روند.
جهانشــير برگزارى مراســم با عنوان مقام 
شــاخص روز زن را به واســطه وجود پر 
بركت حضرت فاطمه زهرا(س) دانست و 
گفت: آن حضرت الگوى همه مسلمانان به 

ويژه زنان است و بايد با تاسى از آن بزرگوار 
و جايگاه معنوى، ســيره و سلوكى كه دارد 

بتوانيم زنان را به جايگاه باالترى برسانيم.
وى، امنيــت و آرامــش زنــان و دختران 
جامعه را مرهون جانفشــانى شــهدا و به 
انقالب  شــهيدان  ريخته  خون هاى  بركت 
اســالمى دانست و گفت: شهدا جان خود 
را به جامعــه فدا كردند تا كشــور ايران 
بتواند در همه زمينه ها پيشــرفت و ترقى 

كند.
در پايان اين مراســم با اهــدا لوح از بانوان 

دستگاه ورزش استان همدان تقدير شد.

بانوان سهم بسزايى 
در موفقيت ورزش دارند

 ســايت AFC نام دو بازيكن ايرانى را 
در نظرسنجى موثرترين خريدها براى ليگ 

قهرمانان آسيا قرار داد.
به گزارش ايسنا، AFC در سايت خود يك 
نظرســنجى در رابطه با مؤثرترين خريدها 
در ليگ قهرمانان آســيا قرار داده كه در اين 
ميان نام رضا قوچان نژاد و مهدى ترابى ديده 
مى شــود. عالوه بر اين بازيكنان، سباستين 
جووينكو (الهالل)، شويا ناكاجيما (الدحيل)، 
لئاندرو داميائــو (كاوازاكى فرونتال)، مروان 
فلينــى (شــاندونگ لوننــگ)، مهدى بن 
عطيه (الدحيل)، ارســالن ميــرات آمانوف 
(لوكوموتيو) و لونگ ژوان ترونگ (بوريرام 
يونايتد) ديده مى شوند. كنفدراسيون فوتبال 
آسيا از كاربران خواسته تا از ميان بازيكنانى 
كه مى توانند نقش كليدى براى تيم هايشــان 
در ليگ قهرمانان آســيا داشته باشند بهترين 

انتقال انتخاب شود.
اين سايت درباره قوچان نژاد نوشت: مهاجم 
ايرانــى در اوايل ســال 2019 قبرس را به 
مقصد اســتراليا ترك كرد تا با پيراهن اف. 
سى سيدنى بازى كند. او به نخستين بازيكن 
ايرانى تبديل شد كه در ليگ اين كشور بازى 
مى كند. بازيكن 31 ســاله بيشــترين دوران 

ورزشــى اش را در بلژيك و هلند گذارند و 
توانست آمار خوبى در اين كشورها بر جاى 
بگذارد. او همچنين با پيراهن تيم ملى ايران 
در جام ملت هاى آسيا و جام جهانى گلزنى 
كرد. قوچان نژاد پيش از اين ســابقه بازى 
در جام ملت هاى آسيا را داشته است. او در 
ســال 2014 با تيم كويت اس. سى در اين 

رقابت ها به ميدان رفت.
AFC در رابطه با ترابى نوشت: پرسپوليس 
پس از حضور در فينال ســال گذشته ليگ 
قهرمانان در زمســتان امسال با سپرى كردن 

محروميت از دو پنجره نقل و انتقاالت اقدام 
به خريد بازيكن كرد. باشگاه ايرانى با ترابى 
كه در سايپا بازى مى كرد قرارداد امضا كرد. 
او يكى از بازيكنان مستعد ايرانى محسوب 
مى شــود كه با توجه به توانايى بااليش در 
گلزنى مى تواند به پرسپوليس در اين زمينه 

كمك كند.
بازيكن 24 ساله تاكنون 25 بازى ملى را به 
ثبت رسانده است. او به همراه تيم ملى ايران 
به جام جهانى 2018 روسيه رفت اما فرصت 

بازى پيدا نكرد.

قوچان نژاد و ترابى نامزد موثرترين خريدهاى 
ليگ قهرمانان 

تهديد داوران تاييد شد

 از كانال خارج 
نشوند برخورد 
مى كنيم!

 رئيس دپارتمــان داورى مى گويد 
هر داورى عضو كانال تلگرامى خاص 
باشــد، او را رصــد خواهند كرد و در 
صورت عضو بــودن بــا او برخورد 

مى كنند.
به گزارش ايسنا، كميته داوران با ارسال 
نامه اى عجيــب و تهديدآميز به داوران 
و ناظران فوتبال از آن ها خواســت تا از 
عضويت يك كانال تلگرامى و صفحه 
اينستاگرامى خاص خارج شوند. كانالى 
كه به گفته يكى از پيشكســوتان مطلع 
فوتبالى تا چندى قبل هم ســو با كميته 
داوران مطالــب را منتشــر مى كرده و 
ادمين آن حتى رابطه خوبى با اصفهانيان 
و رفعتى داشته اســت اما حاال به نظر 
مى رســد با رياســت كميته داوران و 
دپارتمان داورى به مشكل خورده است.

داوود رفعتــى، رئيس دپارتمان داورى 
فوتبال ايران در گفت وگو با ايســنا در 
واكنش بــه اين نامه اظهــار كرد: اين 
كانــال تلگرامى كه مديــر آن يكى از 
پيشكســوتان داورى است، طى چند 
روز اخيــر در كارهاى داوران و كميته 
دخالت كــرده و به نوعى از آن ســو 
استفاده كرده است. ما هم با ارسال اين 
نامه به همه داوران دستور داده ايم تا از 

آن كانال خارج شوند.
رفعتى ادامــه داد: البته اين كار در دنيا 
مرسوم اســت و فيفا هم گاهى اوقات 
چنين كارى را انجام مى دهد. هيچ كدام 
از داوران و ناظران ما حق اين را ندارند 

كه در اين كانال عضو 
باشــند و اگر ما ببينيم 
نامه  اين  از  شــخصى 
با  است  نكرده  پيروى 
خواهيم  برخــورد  او 

كرد.
رئيس دپارتمان داوران 
در پاســخ بــه اين كه 
عضويت  از  چگونــه 
داوران در اين كانال مطلع خواهند شد؟ 
گفت: به هر حال ما دوستانى داريم كه 
به وسيله آن ها مى توانيم عضو بودن يا 
نبودن داوران در آن كانال را رصد كنيم.
همچنيــن چنــد تــن از داوران ليگ 
هجدهم در گفت وگو با ايســنا درباره 
ابالغ اين نامه گفتند: تاكنون كه چنين 
نامه اى دســت ما نرسيده است اما اگر 
برســد از آن اطاعت خواهيم كرد. در 
زمان جام جهانى، فيفا نيز چنين كارى 
را انجام داد و پــس از اين كه يكى از 
داوران در صفحه اجتماعى فيســبوك 
حاشيه ساز شد او را از داورى منع كرد 

و درجه اش را گرفت.

شفر براى آسيا دو 
بازيكن مصدومش را 
مى خواهد

 طارق همام و على كريمى دو هافبك 
آبى پوشــان كه چند هفته اى است به دليل 
مصدوميت تيم شان را همراهى نمى كنند، 

بازى با فوالد را هم از دست دادند.
به گزارش مهر، اســتقالل آنقدر بازيكن 
دارد كه غيبــت دو بازيكن كليدى مثل 
طــارق همــام و على كريمــى اصال به 
چشم آنها نيايد. آبى ها در حالى طى دو 
هفته اخير بهترين بازيهاى خود را ارائه 
داده و نتايج خوبــى گرفتند كه اين دو 

ملــى پوش ايرانى و عراقى را در اختيار 
نداشتند.

وينفرد شفر سرمربى آبى پوشان كه به جز 
ليگ برتر حواســش به ليگ قهرمانان آسيا 
و فشردگى بازيهاى تيمش با ورود به اين 
مســابقات هم مى باشد، به آماده شدن اين 

دو هافبك انرژيك اصرار دارد.


