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خانه ملت است
 نه مجلس سنا

 نــگاه تاريخى بــه فلســفه وجودى 
مجلس نشــان مى دهد كه نقــش مردم در 
تصميم گيريهاى نظام مهمترين دليل تشكيل 
اين نهاد بوده اســت. در يافته هاي باستان 
شناسي به دست آمده از گذشتگان، مدارك 
نشان داده كه در بخش هايي از هندوستان و 
ايران، مجالســي وجود داشت كه منتخبين 
و بزرگان شــهر در آن جمع مي شــدند و 
پيرامون مسائل مهم و بيشتر از همه در مورد 
جنگ تصميم مي گرفتنــد و با راهكاهاى 
خود يارى رسان فرماندهان و روسا بودند. 
پس از مدتي نظام حكومتي جديدي شكل 
گرفت كه نقش مردم در آن پررنگ بود كه 

باعث شد ...
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آتش بيار معركه دشمنان و 
نادان ها شده ايم

 معموالً در حوادث بزرگ قهري مانند 
زلزله، سيل و آتش سوزي هاي ناگهاني و 
مهيب، بيشــترين تلفاتي كه به بار مي آيد، 
ناشــي از وحشت و هراس عمومي است 
در حالــي كه اصل زلزله يا حوادث ديگر 
در صورت آرامــش و رفتار منطقي مردم 
به مراتــب تلفات كمتــري دربر خواهد 
داشت. در همين زلزله حدود 7 ريشتري 
استان كرمانشاه بيشترين افراد صدمه ديده 
كســاني بودندكه كنترل روي رفتار خود 
نداشته اند و از ترس و هيجان هنگام فرار 
يا از راه پله ها و ارتفاع ســقوط كرده اند يا 
زير دســت و پا مانده اند و حتي افرادي 

بودند...

■■  تالوت آيـاتي چنـد از قرآن مجيد تالوت آيـاتي چنـد از قرآن مجيد 
■■ زيـارت عــاشورا  زيـارت عــاشورا 

■■ سخنـراني حجت االسالم آقــاي سيف ا... افشـاري  سخنـراني حجت االسالم آقــاي سيف ا... افشـاري 
■■ مـداحي و سينـه زني ذاكـران اهل بيت  مـداحي و سينـه زني ذاكـران اهل بيت 
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     دفتر مدرسـه      دفتر مدرسـه 
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مزايده عمومي پايگاه شكاري شهيد محمد نوژه

پايگاه شكاري شهيد محمد نوژه

پايــگاه شــكاري شــهيد محمــد نــوژه در نظــر دارد جايــگاه عرضــه فرآورده هــاي نفتــي 
(شــامل بنزيــن و نفــت و گاز) خــود را از طريــق مزايــده عمومــي بــه مــدت يكســال شمســي بــه 

صــورت اجــاره واگــذار نمايــد.
 نفرات مي توانند از تاريخ درج آگهي پيشنهادات خود را ارائه نمايند.

 هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مزايده است.
 پايگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

 بايستي نفرات شركت كننده در مزايده مبلغ 100/000/000 ريال به صورت نقدي به حساب 5151575618002 دارايي 
پايگاه واريز يا ضمانتنامه بانكي به همراه پيشنهاد ارائه نمايند.

تلفن: 35553277-081 و 081-35533078

پيگيري پرونده جعل و فساد در شهرداري همدان

صوفي: جاعالن چند سال فعال بودند

بيشترين احتكار كاالهاي اساسي بوده است

مهمترين 
پرونده هاى احتكار 

در همدان
■ مديركل تعزيرات: كاالهاي كشف شده هفته آينده در بازار توزيع مي شود

آبنماى موزيكالى ميدان مركزى نهاوند افتتاح شد

بازگشت زندگى 
به شب هاى نهاوند
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ فعاالن اقتصادى همدان مشاركت با آلمان 

را فرا گرفتند
  در يك دوره آموزشــى فعاالن اقتصادى همدان شــيوه هاى مشــاركت با 
شــركت هاى آلمانــى را فرا گرفتند. رئيس اتاق بازرگانــى با تاكيد بر آمادگى 
فعاالن اقتصادى اين استان براى توسعه تجارت بين المللى در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشت: در اين دوره راه هاى همكارى بين المللى براى موفقيت تجارى و 
بازرگانى توسط اساتيد مجرب به شركت كنندگان آموزش داده شد على اصغر 
زبردســت افزود: شــركت كنندگان با مديريت طرح هاى صادرات و واردات، 
مديريت ايده و نوآورى در تجارت و همچنين مديرت فرهنگى در عرصه بين 
المللى آشنا شــدند.رئيس اتاق بازرگانى خاطرنشان كرد: اين دوره آموزشى به 
صورت رايگان و در راستاى افزايش دانش و آگاهى تجار و بازرگانان همدانى 

و با مشاركت شركت شهرك هاى صنعتى برگزار شده است. 

هواى همدان گرم تر مي شود
 كارشــناس اداره كل هواشناســى همــدان گفت: دمــاى هواى نقاط 
مختلــف اين اســتان از امروز در ســاعات روز بين يك تا ســه درجه 

يابد. مى  افزايش  سانتيگراد 
 شــهرام حكيمــى در گفــت و گــو بــا ايرنــا افــزود: اســدآباد بــا 32 درجــه 
ســانتيگراد بــاالى صفــر گرمتريــن و رزن و بهــار بــا 9 درجــه ســانتيگراد 
بــاالى صفــر خنــك تريــن نقطــه اســتان در 24 ســاعت گذشــته گــزارش 

شــد.
حكيمــى اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه نقشــه هــاى پيــش يابــى و خروجــى 
مــدل هــاى هواشناســى، آســمان اســتان همــدان تــا 24 ســاعت آينــده صــاف 
تــا كمــى ابــرى، گاهــى وزش بــاد و در برخــى از ســاعات در بعــد از ظهرهــا 

وزش بــاد شــديد و گــرد و غبــار محلــى پيــش بينــى مــى شــود. 

دانش آموزان رتبه برتر جشنواره سالمت
 را كسب كردند

 2 دانش آموز و يك مراقب ســالمت از همدان رتبه برتر جشنواره كشورى 
سفيران سالمت را كسب كردند.

معاون تربيت بدنى و سالمت اداره كل آموزش و پرورش در گفت و گو با ايرنا 
با اشاره به اينكه يك هزار و 400 اثر از مدارس استان به دبيرخانه اين جشنواره 
ارسال شد، افزود: با بررسى دقيق كارشناسان در مرحله استانى هفت اثر برگزيده 
و به مرحله كشورى راه يافتند.عبدا... جعفرى عنوان كرد: در مرحله كشورى اين 
جشنواره محمد حسن مومنى در مقطع متوسطه دوم از آموزش و پرورش ناحيه 

يك در رشته عكاسى رتبه برتر كشور را كسب كرد.
جعفرى ادامه داد: نرگس سلگى نيز از شهرستان نهاوند در مقطع متوسطه اول و 

در رشته عكاسى مقام نخست كشور را به دست آورد.

آتش بيار معركه دشمنان و نادان ها شده ايم
مهدي ناصرنژاد»

 معمــوالً در حــوادث بــزرگ قهــري ماننــد زلزله، ســيل و 
آتش ســوزي هاي ناگهانــي و مهيب، بيشــترين تلفاتــي كه به بار 
مي آيد، ناشــي از وحشت و هراس عمومي است در حالي كه اصل 
زلزله يا حوادث ديگــر در صورت آرامش و رفتار منطقي مردم به 
مراتب تلفات كمتري دربر خواهد داشت. در همين زلزله حدود 7

ريشتري استان كرمانشاه بيشترين افراد صدمه ديده كساني بودندكه 
كنترل روي رفتار خود نداشــته اند و از ترس و هيجان هنگام فرار 
يا از راه پله ها و ارتفاع ســقوط كرده اند يا زير دست و پا مانده اند و 
حتي افرادي بودند كه هنگام فرار در وسط خيابان و معابر عمومي 

با وسايل نقليه برخورد كرده اند.
وضعيت برنامه ريزي شــده اقتصادي از جانب جهانخواران و عناصر 
فرصت طلب داخلي در شرايط امروز جامعه ما كمتر از زلزله و سيل و 
آتش سوزي نيست با اين تفاوت بزرگ كه حوادث غيرمترقبه و قهري 
در چند ثانيه و نهايت چند ســاعت اتفاق مي افتد و تمام مي شود، اما 
توطئه اقتصادي يك جريان طراحي شــده و ادامه دار كه ممكن است 
ماه ها و سال ها طول بكشد و هر روز ترفند جديدي رو شود. حال در 
اين شرايط دشــوار نه تنها مردم كشور ايران كه دچار تحريم و بلواي 
اقتصادي شــده اند، بلكه در هر كجاي دنيا اين خود مردم هســتند كه 
چون آسيب هاي اصلي را تحمل مي كنند، بايد با روشن بيني و تحليل 

درست از وقايع به مقابله برخيزند و ايستادگي كنند.
واقعيت اين اســت كه اگر دولت ما و يا هر دولتي در هر كجاي دنيا، 
وظيفه دار و مسئول اصلي حل مشكالت جامعه هستند، در اين مقطع 
نيز بايد با استفاده عاقالنه و عالمان و قانونمند از تمام امكانات و منابع، 
شــرايط را به نفع مردم بهبود ببخشند، اما اين خود مردم هستيم كه با 
درك صحيح و اراده اي مصمــم حداقل بايد نقش آتش بيار معركه را 
بازي نكنيم. اين درست است كه 40 سال از پيروزي انقالب اسالمي 
مي گذرد و دو نســل جديد اكنون روي كار و عهده دار امور هســتند، 
وليكن هنوز هم شــور و خون انقالبي در رگ ملت جاري اســت و 

مي توانند از اين رنسانس اقتصادي پيروز بيرون بيايند.
قطعاً جامعه ايران با اتكا به نيروهاي توانمند انســاني، خيل قشرهاي 
تحصيلكرده و متخصص و در اختيار داشــتن امكانات گسترده اي كه 
هرگز با شــرايط قبل از انقالب قابل مقايسه نيست، مي تواند كشور را 

از بحران خارج كند.
ايران اكنون در بســياري از زمينه هاي علمي و توليدي خودكفاست 
و در صورت ابداع ابزار مورد نياز خود براي بهره برداري و استفاده 
از منابــع داخلي هرگز نيازي به خارج ندارد، جامعه اي كه خودش 
گندم توليد مي كند، دارو مي ســازد و پزشــكان متخصص در تراز 
جهاني دارد، چه نيازي مي تواند به بيگانه داشــته باشــد؟ چگونه 
اســت در آن شرايط انقالب و 8 ســال جنگ كه كمتر امكانات و 
سازه هايي در كشورمان وجود داشــت، هيچ ترس و واهمه اي نيز 
از كمبــود و قحطي هاي احتمالي بين مردم ما وجود نداشــت، اما 
اكنــون كم مصرف ترين مايحتاج خود را مي خواهيم براي روز مبادا 

انبار كنيم!؟ 
چگونه اســت كــه از كمبود و نداري و فقــر عمومي حرف مي زنيم 
اما همين چند روز پيش كه ســايت فروش خودرو توســط يكي از 
كارخانجات داخلي فعال مي شــود، در عرض كمتر از يك ســاعت 
حدود 47 هزار از انواع خودروهاي ســواري به فروش مي رود! و در 
همين حال بازارهاي داخلي از حجم تقاضا براي سكه و النگو و انواع 

لوازم برقي خانگي به ستوه آمده است!؟
البته تمام چنين اقالم به ظاهر بي اهميت ممكن است در برخي ابعاد 
زندگــي خانواده هاي ايراني ضروري باشــد، وليكن حرص زياد و 
ايجاد بازار سياه و تقاضاي كاذب همان آتشي است كه كوره خشم و 
نفرت دشمنان را گداخته تر ساخته و به سود معركه آنان خواهد بود، 
در صورتي كه كمتر خانواده ايراني اســت امروز حداقل يك دستگاه 
خودروي شــخصي نداشته باشــد و يا كمتر خانمي است كه بدون 
انــواع طال و زيورآالت مانده باشــد و يا اينكه هنوز هم و در همين 
قرن 21 بسياري از مشــكالت زندگي را مي توان بدون دستگاه هاي 
گران قيمت، لباسشويي، جاروبرقي، ظرفشويي و تلويزيون هاي باالي 
40 اينچ و يخچال هاي ســايد باي سايد برطرف ساخته و آب از آب 

تكان نخورد!!!

خانه ملت است نه مجلس سنا
مهدى غالمى »

 نگاه تاريخى به فلسفه وجودى مجلس نشان مى دهد كه نقش مردم 
در تصميم گيريهاى نظام مهمترين دليل تشكيل اين نهاد بوده است. در 
يافته هاي باستان شناسي به دست آمده از گذشتگان، مدارك نشان داده كه 
در بخش هايي از هندوستان و ايران، مجالسي وجود داشت كه منتخبين 
و بزرگان شــهر در آن جمع مي شدند و پيرامون مسائل مهم و بيشتر از 
همه در مورد جنگ تصميم مي گرفتند و با راهكاهاى خود يارى رسان 
فرماندهان و روســا بودند. پس از مدتي نظام حكومتي جديدي شكل 
گرفت كه نقش مردم در آن پررنگ بود كه باعث شــد نظام حكومتي 
جديدي به نام حكومت «مردم بر مردم» شــكل بگيرد و اين امر روند 
مثبت و بهترى را در حمايت و مساعدت تصميم گيران ايجاد كرد. اما اين 
حكومت مردم بر مردم در طول تاريخ و خصوصا در ايران دســتخوش 

تغييرات و چالش هاى بسيار شد. 
در دوره اى چون حاكمان تاب حضور يك نهاد باالســر را نداشتند، با 
بهانه تراشــى همواره ســعى در حذف و يا حضور كمرنگ نمايندگان 
مردم در تصميم گيريها را داشتند و بطبع انتظارى هم از تاثير تصميمات 
نمايندگان نمى توان داشت. با انقالب و تغييرات گوناگونى كه در كشور 
اتفاق افتاد، در دهه اى ابتدايى تاثيرات مجلس بســيار در روند مديريت 
كشور احساس مى شد. در واقع ملت نماينده هاى خود را روانه مجلس 
كردند تا بهترين تصميم برايشان در مكانى كه خانه ملت نام دارد؛ گرفته 
شــود. اما به مرور زمان بهارســتان حكم مجلس ســنا براى عده اى از 
نمايندگان شده است. بمانند همان اشراف زاده هايى كه با تشكيل مجلس 
ســنا خود را وارث مادام العمر مجلس مى دانستند و اجازه حضور و يا 
تصويب مصوبه هاى عوام را در مجلس نمى دادند و تنها آنچه به سود و 

منفعت خود و طيف شان بود را به ثمر مى رساندند.
با گذشــت اين سير تاريخى و در ســال 1397 ، تغييرات گوناگونى نه 
در شكل كه در محتوى مجلس افتاد. امروز مردم به اين باور رسيده اند 
كه مشــابهت زيادى بين فريادهاى نمايندگان در صحن مجلس و زمان 
انتخابات در مســاجد و محل هاى گوناگون وجود دارد. بدين معنا كه 
هردو فقط منافع شــخصى  و نه مردمى را مدنظــر دارد. براى حضور 
خود در بهارستان چه كارها كه نمى كنند و جالب اينكه بعد از انتخاب، 
حضورشــان در صندلى هاى بهارستان مدام با غيبت و بى نظمى همراه 
است تا جاييكه وقتى از راديو، صداى پخش زنده صحن علنى مجلس 
را مى شــنويم تنها گاليه صداى هيات رئيسه است كه بگوش مى آيد: 
«نمايندگان محترم در رأى گيرى ها شــركت كنند، نمايندگان محترم در 
صندلى هاى خودشان بنشينند، نمايندگان محترم سكوت را رعايت كنند، 
نمايندگان محترم نظم جلسه را رعايت كنند، نمايندگان محترم...»!  (الزم 
به ذكر اســت؛ طبق آمارى كه هيات رئيسه مجلس اعالم كرده نام يك 
نماينده همدان نه در جمع 10 منضبط هســت و نه در جمع بيشترين 

مشاركت كننده در رأى گيرى ها) 
با اين اوصاف به اوضاع كنونى كشور مى رسيم. مدتى است كه آشفتگى 
در حوزه اقتصاد مردم را رنج مى دهد و هر روز شاهد هستيم كه مردم از 
نابسامانى در بازار ارز، سكه، مسكن، اجاره بها و افزايش قيمت ها رنج 
مى برند و نگران هستند و بدتر اينكه اين شرايط اجازه برنامه ريزى براى 
 آينده خود و خانواده هايشان را از آنها سلب كرده است. در اين شرايط 
نمايندگان به اين درك رســيده اند كه دولت به تنهايى نمى تواند از اين 
شــرايط خروج كند. لذا وقتى مى بينند نه با ابزارى چون طرح سوال و 
استيضاح هم شرايط تغييرى نمى كند از تفكرات شخصى و جناحى خود 

قدرى فاصله بگيرند تا مردم بيش از اين از اين شرايط آسيب نديدند.
امروز زمان ارائه ايده از سوى مجلس براى برون رفت از شرايط موجود 
است. ايده هايى كه در قالب طرحهاى فوريتى در جهت كمك به دولت 
بايد مطرح شــود. اين نباشــد كه فقط بواسطه اختالف شخصيتى يك 
نماينده مجلس با نماينده اجرايى اســتان در فكر تغييرات باشــيم. اين 
تغييرات مديريتى الزام شرايط امروز كشور است ولى نه بخاطر اختالف 

شخصى كه بخاطر خروج از مشكل فعلى. 
زمان براى مطرح كردن طرح ضربه شالق براى سگ  گردانى و معافيت 
از تاييد صالحيت شدن و اين دست طرح ها بسيار است در حال حاضر 
نمايندگان بايد دولت را مجبور كنند لوايحى را براى برون رفت از اوضاع 
فعلى به مجلس بفرســتد كه با قيدهاى فوريتى در صحن علنى مطرح 
شــوند. نه اينكه در اين بزنگاه و وقتى دولت بدنبال جمعبندى بسته و 
برنامه معيشتى براى عبور از شرايط نابسامان اقتصادى است نمايندگان 
مجلس را تعطيل كنند تا به فراغت تابستانى شان برسند. گفته مى شود هر 
دقيقه زمان در مجلس شــوراى اسالمى بيش از 15ميليون تومان هزينه 
دارد ليكن بهتر نيست بيشتر و در عين حال بهتر از اين زمان استفاده كرد 
تا هم مساعدت دولت را بهمراه داشته باشد و هم يارى رسان مشكالت 

امروز مردم باشند.

 عاشــوراى حسينى شناســنامه شيعيان 
است بنابراين بايد آيين هاى عزادارى اين 
ماه به دور از خرافات و با آداب مناســب 

برگزار شود.
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
شــهر همدان با بيان اين مطلب  در جمع 
هيات هاى مذهبى گفت: دين مبين اسالم 
به مســاله كيفيت توجه زيادى داشته است 
بنابراين در تمامــى برنامه ها به ويژه آيين 
عزادارى براى امام حســين(ع) بايد كيفيت 
و آداب عزادارى مــورد توجه هيات هاى 

مذهبى قرار گيرد.
غياث الدين طه محمدى افزود: دين اسالم 
به عنوان ديــن كامل جهان يك دين كيفى 
است با اين توصيف كه تمامى شروط الزم 
بــراى هر عمل و كارى را مورد توجه قرار 

داده است.
عضومجلس خبرگان رهبرى اظهار داشت: 
اگــر فعاليت ها بــدون توجه شــروط و 
استانداردها انجام شــود حتى در صورت 
انبوهــى جمعيت و كارهاى زيــاد، نتيجه 

بخش نيست.
محمدى ادامه داد: در مراسم عزادارى امام 
حســين(ع) كيفيت فداى قيل و قال شده و 
اين مراســم ها ديگر اثر بخشى الزم را در 

جهان ندارد.
امام جمعــه همدان يــادآورى كرد: نحوه 
برگزارى مراســم ماه محرم در 15 ســال 
گذشــته گوياى اين اســت كه عــزاداران 
حســينى مظلوميت آل اهللا را درك نكرده 
و بيشــتر تماشاچى مراسم سيد الشهدا (ع) 

هستند.
وى با تاكيد بر اينكه دشــمن با تشخيص 
اين خالء ســعى در خالى كردن عزادارى 
هــا از محتــوا دارد گفت: تمامــى افراد 
ســهيم در برگزارى آيين هاى عزادارى با 
خودســازى، كار خود را تنها براى رضاى 

خدا انجام دهند. نماينده ولى فقيه در استان 
همدان گفت: عــزادارى براى رضاى خدا 
حتى سرســخترين افراد مشــرك را نيز به 
خود جلب و جــذب مى كند اما وضعيت 
فعلى عزادارى ها دســتاويزى براى توهين 
به مكتب و مذهب شــيعه و تمســخر اين 

مذهب توسط دشمنان و وهابيت است.
محمدى خاطر نشان كرد: سال 54 حجاج 
ايرانى در نماز جماعت اهل تسنن شركت 
نمــى كردند و با شــنيدن صــداى اذان از 

مسجد الحرام خارج مى شدند.
وى بيان كرد: مخالفان مكتب شيعه، پيروان 
اين مذهب را تارك نماز مى دانســتند اما 
امام راحل براى پيشــگيرى از اين رويداد 
تلخ فتوا به ضرورت شــركت شــيعيان در 
نماز جماعت اهل تســنن و پرهيز از اقامه 

نماز در هتل هــا دادند.امام جمعه همدان 
ادامــه داد: طبق احاديــث و روايات براى 
حفظ وحدت امت اسالم نبايد اجازه بروز 
تفرقه بيــن مســلمانان داد در حاليكه هم 
اينك آل ســعود كه خود را خادم الحرمين 

مى داند قاتل اسالم شده است.
  عــده اى قمه زنــى را ترويج 

مى دهند
نماينده ولــى فقيه در اســتان همدان بيان 
كــرد: امروز كوچكترين حركات شــيعيان 
را ضبط و پخش كرده و عاشــورا و مكتب 
امام حسين (ع) را تمسخر و زير سوال مى 

برند.
طــه محمدى قمه زنــى را كار ناصحيح و 
بدترين عمل در آيين هاى مذهبى دانست 
و اضافــه كرد: عده اى اين امر زشــت را 

ترويج مــى كنند در حاليكــه رهبر معظم 
انقالب بر اهميت ترك اين كار بسيار تاكيد 

كردند.
وى ادامه داد: برنامه زيباى شــيرخوارگان 
حســينى حاوى پيام بى گناه بودن كودكان 
و جلوگيرى از كشتار بى رحمانه آنها براى 

جهانيان است.
 مردم در نــا آرامى ها اجازه موج 

سوارى را به دشمنان ندادند
فرمانده انتظامى اســتان  نيز اظهار داشت: 
مــردم با وجود مطالبات بــه حق اما اجازه 
موج ســوارى دشمنان با ســوء استفاده از 

مطالبات به حق مردم را ندادند.
داشــت:  اظهار  صالح  كامرانى  بخشــعلى 
شــرايط كنونى كشــور با توجه به برخى 
مطالبات به حق مردم، وجود برخى ســوء 
مديريــت و كم كارى در حل شــمارى از 
مشكالت و پيشــگيرى در بروز آنها بسيار 

حساس است. 
وى تصريح كرد: دســتان خائنانه دشمنان 
از آســتين نامبارك برخى بيرون آمده و در 
حوزه جنگ اقتصادى كشــور را در شرايط 

سختى قرار دادند.
فرمانده انتظامى اســتان همــدان بيان كرد: 
دشمن با بهره گيرى از اين فرصت درصدد 
سوء اســتفاده از مطالبات به حق مردم و و 

موج سوارى بر روى اعتراض ها بود.
كامرانــى صالح خاطر نشــان كــرد: مردم 
هيچــگاه منويات امام راحــل كه فرمودند 
"اگر انقالب اسالمى شكست بخورد تا ابد 
نامى از شــيعه باقى نمى ماند" را فراموش 

نمى كنند.
وى افــزود: اين مردم با درك درســت از 
منويــات امام راحــل در ناآرامى هاى دى 
ماه سال گذشته به افكار خبيث دشمن پى 
برده و با وجود مطالبات به حق اجازه موج 

سوارى به آنها را ندادند.

در جمع هيأت هاي مذهبي اعالم شد

تاكيد بر برگزاري آيين هاى عزادارى 
به دور از خرافات

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان درباره كشف كاالهاى احتكار 
شــده گفت: طبــق آئين نامه نظــام صنفى 
كاالهاى توقيف شــده در اختيار خود افراد 
قرار مى گيرد و ايــن افراد موظف به توزيع  
كاالها در بازار هســتند بــه طوريكه مواد 
غذايى به صورت فروش فوق العاده و ساير 
كاالها به قيمت فاكتور خريد با سود متعارف 

عرضه خواهد شد.
حميدرضــا متين در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه در صورت دريافت گزارش مبنى 
بــر عدم توزيع، مجددا مورد بررســى قرار 
مى گيرند و با آنها برخورد خواهد شد، اعالم 
كرد: خوشــبختانه در اســتان همدان فساد 
اقتصادى نداشــتيم و افرادى كه ارز با نرخ 
دولتى دريافت كــرده، محصوالت خود را 

خريدارى و در بازار عرضه كردند.
وى در ادامه با اشــاره بــه اينكه بزرگترين 
مشكل كســب وكار و ايجاد شغل موضوع 
فروش اســت، بيان كرد: كســانى كه براى 
شــروع كار و توليد يك محصول مراجعه 
مى كنند، هيچ اطالع و دورنمايى از شــغل 
مورد نظر و رفتار بازار ندارند و كســى كه 
رفتار بازار را بلد نباشد، محكوم به شكست 

است.
متين ادامه داد: بحث گرانى و دالر ربطى به 
بحث سرمايه گذارى ندارد، درست است كه 

در اين شرايط سرمايه گذارى ريسك پذيرى 
بااليــى مى خواهــد اما اين موضــوع تأثير 
مستقيمى بر ايجاد كسب وكار ندارد. موشك 
اقتصادى به جامعه اصابت كرده اســت و ما 
در حال حس كردن آثار اين ضربه هســتيم. 
ايــن وضعيت بايد مديريت شــود تا بتوان 
از اين شــرايط عبور كنيم، بايد اين شرايط 
هرچه زودتر رفع شــود چــرا كه جامعه و 
شرايط مملكت ايجاب نمى كند كه بيش از 

اين طول بكشد.
شكســت هاى  درصــد   98 افــزود:  وى 
واحدهاى توليدى در مواردى است كه وام 
و تســهيالت با سود باال 50 درصد دريافت 
كرده  و توانايى بازپرداخت آن را نداشــتند 
و داشــته هاى خود را هم از دســت دادند 
بنابراين درخواســت داديــم قبل از صدور 
جواز تأسيس دوره آموزشى برگزار شود تا 
سرمايه گذار بداند وارد چه راهى شده است 
و چه مســيرى پيــش رو دارد، با هم طرازان 
خود آشنا شــود تا از شكست خوردن اين 

فرد جلوگيرى به عمل آيد.
وى تصريح كرد: تمام قيمت ها 3 برابر شده 
اســت، همزمان با شرايط جامعه قيمت هاى 
جهانــى هم 63 درصد افزايــش پيدا كرده، 
قيمــت محصوالت اوليه هم به همين ميزان 
افزايش يافته و بر ساير قيمت ها تأثير گذاشته 
است و كنترل اين موضوع در دست متقاضى 

نيست و در اينجا بحث نوسانات بازار مستتر 
مى شود.

 تأثير منفى اشتغال خانگى باالتر 
از تأثير مثبت آن است

رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان در ادامه با بيان اينكه تأثير منفى 
اشتغال خانگى بيشتر از تأثير مثبت آن است، 
گفت: اشتغال خانگى در بحث صنايع دستى 
و كوچك و كسانى كه به كارهاى تكه دوزى، 
ســوزن دوزى و اين قبيل مشــاغل مشغول 
هســتند، مناسب و قابل بررسى است اما در 
صنايعى كه مشــابه توليدى ثبتى آن وجود 

دارد، لطمه زننده است.
وى يادآور شــد: واحدهــاى توليدى تمام 
هزينه هــا اعم از بيمه، دســتمزد طبق قانون 
كار، ماليات و ... پرداخت مى كنند در حاليكه 
مشــاغل خانگى هيچ كــدام از اين موارد را 
ندارد، در نتيجه به بدنه اين توليدى ها ضربه 

زده مى شود.
پروسه زمانبر تأسيس پااليشگاه در همدان

متين با اشــاره به تأسيس پااليشگاه نفت در 
اســتان همدان گفت: وزرات نفت موافقت 
خود را براى تأســيس اين پااليشگاه اعالم 
مشــغول  ســرمايه گذاران  و  اســت  كرده 
پيگيرى هاى الزم هســتند. اين پااليشــگاه 
عمال تخريب زيست محيطى ندارد و هدف 

از تأسيس آن ايجاد يك پايلوت كشورى

وى افزود: محل تأسيس اين پااليشگاه نقطه 
ما بين روســتاهاى ويان و جهان آباد كه از 
نقاط ويژه اقتصادى به شمار مى آيند، است 
كه با بررســى هاى زمين شناسى انجام شده 
نقطه اى انتخاب شده است كه فروچاله اى در 
آنجا وجود نداشته باشد و اگر مشكل سهميه 
پســاب را با وزرات نيرو حل كنيم مشكل 

خاص ديگرى وجود ندارد.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان اعالم كرد: اگر در اجراى اين 
پروژه تكنولوژى اتخاذ شود كه مصرف آب 
كمترى داشته باشد، به صرفه تر خواهد بود 
البته پروســه تأسيس زمانبر خواهد بود چرا 
كــه ارزيابى هاى ســنگينى دارد و انتخاب 
تكنولوژى آن نيازمند بررسى هاى دقيق است 
اما احداث اين پااليشگاه سبب اشتغال پايدار 
در اســتان مى شود و تأثير خود را به جامعه 

خواهد گذاشت.
متين ابرازنارحتى كرد: براى گردشــگران 
خارجــى هيچ واحــد صنعتــى و هايپر 
ماركتى به منظور بازديد نداريم، 11 مورد 
هايپر در دست ســاخت بوده و 17 مورد 
در حــال بهره بردارى داريم اما هيچ يك از 
آنها آماده نيست به طوريكه اگر اين افراد 
بازارهــاى ما را مى ديدند و عكس هاى آن 
مخابره مى شــد آبروى همدان در ســطح 

جهانى مى رفت.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان مطرح كرد؛

نبود فساد اقتصـادى در همـدان
■ توزيع كاالهاى احتكارى در بازار

كمبود حلب علت 
كمبود روغن جامد 
در همدان است 
بازرســى  و  نظــارت  اداره  رئيــس   
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 

اســتان همــدان گفــت: در روزهــاى آينــده 
ــد  ــن جام ــب روغ ــود حل ــكل كمب مش
ــن  ــوع روغ ــن ن ــود و اي ــرف مى ش برط
ــود.  ــازار مى ش ــى وارد ب ــدازه كاف ــه ان ب
بــا  گفت وگــو  در  شــجاعى  عليرضــا 
تســنيم ، اظهــار داشــت: مشــكلى كــه در 

ــده  ــه وجــود آم ــد ب ــع روغــن جام توزي
ــا  ــوده كــه ب مربــوط بــه واردات حلــب ب
تدابيــر دولــت ايــن مشــكل در روزهــاى 

ــود. ــرف مى ش ــده برط آين
ــب  ــه حل ــا ك ــرد: از آنج ــح ك وى تصري
روغــن جــزو كاالهــاى وارداتــى اســت و 

تــا زمانــى كــه سياســت گذارى هاى ارزى 
انجــام شــود و ارز مــورد نيــاز واردات اين 
ــه  ــاز ب ــود ني ــن ش ــرورى تامي كاالى ض
گــذر زمــان اســت بنابرايــن بــراى مــدت 
ــد  كوتاهــى مشــكل عرضــه روغــن جام

ــازار وجــود داشــته اســت. در ب

توزيع حدود 3 هزار حلقه الستيك حواله اى 
براى ناوگان جاده اى همدان 

 سرپرســت اداره كل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى همدان 
از توزيــع حدود 2 هــزار و 998 حلقه الســتيك حواله اى براى 
ناوگان جاده اى اســتان خبر داد. مصطفى پناهنده، سرپرست اداره 
كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان اظهار داشت: با اجراى 
طرح تامين و توزيع الســتيك ناوگان جاده اى استان، تاكنون تعداد 
2 هزار و 998 حلقه الســتيك با نــرخ مصوب دولتى براى ناوگان 

سنگين جاده اى استان در مراكز پيش بينى شده  توزيع شده است.
وى با اشــاره به آغاز اجراى توزيع الســتيك يارانه اى از نيمه دوم 
تيرماه ســال جارى يادآور شــد: جمع حواله هاى صادره از ابتداى 

طرح تاكنون 1499 فقره بوده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پناهنده اضافه كرد: با توجه 
به تقاضاى روزافزون رانندگان و مالكان ناوگان، اداره كل راهدارى 
و حمل ونقــل جــاده اى با همكارى، ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت، تشــكل هاى صنفى بخش حمل و نقل و عامالن فروش، 
در حال پيگيرى براى افزايش تنوع و تعداد عوامل توزيع الســتيك 

در سطح استان است.

1- تغيير كاربري فضاي سبز از بسازبفروش ها به ادارات دولتي رسيده 
اســت. گفته مي شود يكي از ادارات دولتي محوطه فضاي سبز اداري 
را تغيير كاربري داده اســت. گويا اين اداره كل مستقر در منطقه باالي 
شــهر عالوه بر تغيير كاربري، پيگيري دريافت مجوزهاي الزم براي 
ايجاد مجموعه ورزشــي نيز مي باشد. گفته مي شود پرونده مذكور در 
كميســيون مربوطه در حال دريافت مجوز است. گفتني است در حال 
حاضر پرونده فســاد و تخلف شهرداري همدان از سوي قوه قضاييه 

در حال پيگيري مي باشد.
2- كاهش بودجه اســتان به دليل آمارســازي تأييد شده است. گفته 
مي شــود يكي از نماينده هاي استان با انتقاد از آمارسازي و اعالم آمار 
كم جمعيتي اســتان را دليل كاهش بودجه اعالم كرده است. گويا وي 
نســبت به اعالم آمار اشتغال تك رقمي و حذف رديف اعتباري براي 
اين موضوع واكنش داشته است. گفتني است پيش از اين اعالم كاهش 
بودجه استان از ســوي يكي از معاونان برنامه  و بودجه و رسانهي اي 

شدن آن، با واكنش تند مسئوالن ارشد استان مواجه شده بود.
3- مديركل راه وشهرسازي استعفا داده است. گويا وي مأموريت خود 
را در اين اداره كل پايان يافته، اعالم كرده اســت. گفته مي شود برخي 
فشــارها از باال به دليل برخي مصوبــات و اجراي پروژه ها در رينگ 

سوم، منجر به اين تصميم شده است.
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تويسركان به سمت رشد اقتصادى و ثبات جمعيتى 
حركت مى كند

 نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه شهرستان تويسركان 
به ســوى رشد اقتصادى و ثبات و رشد جمعيتى حركت مى كند، گفت: نرخ بيكارى در 
تويسركان بسيار باالســت كه جذب ســرمايه گذاران اقتصادى و توليدى مى تواند اين 

مشكل را حل كند.
به گزارش تسنيم محمد مهدى مفتح در نشست هم انديشى با رئيس اتاق بازرگانى استان 
همدان و فعاالن بخش اقتصادى، كشــاورزى و خدمات تويســركان اظهار داشت: روند 

مهاجرفرستى از شهرستان تويسركان متوقف شده و اكنون در حال حركت به سمت رشد 
جمعيت در شهرستان هستيم.                                     

وى افزود: نرخ بيكارى در شهرستان تويسركان بسيار باالست كه جذب سرمايه گذاران 
اقتصادى و توليدى و تعامل با بخش خصوصى مانند اتاق بازرگانى مى تواند زمينه خروج 

از اين وضعيت در شهرستان را فراهم كند.
فرماندار تويســركان نيز در اين نشست گفت: شهرســتان تويسركان از رتبه اول جذب 

تسهيالت اشتغالزاى روستايى در استان همدان برخوردار است.
حبيــب موميوند اظهار داشــت:  تا كنــون اعتبارى بيش از 14 ميليــارد تومان در قالب 
تســهيالت به صنايع و واحدهاى كوچك صنعتى در شهرستان تويسركان پرداخت شده 

و بيش از 44 ميليارد تومان نيز به هشــت واحد بزرگ صنعتى شهرستان پرداخت شده و 
يا در شرف پرداخت است. 

رئيس اتاق بازرگانى اســتان همدان نيز در اين نشســت گفت:  شهرستان تويسركان با 
برخوردارى ظرفيت هاى متنوع و فراوان به ويژه در حوزه هايى مانند برند سازى گردوى 
جهانى خود، صنايع تبديلى كشــاورزى، ايجاد شركت هاى دانش بنيان و صنايعى مانند 
توليد مبل و منبت مى تواند با تعامل با اتاق بازگانى فرصت هاى جديد شغلى ايجاد كند.

زبردســت ابراز كرد: انجمن گردوى تويسركان در اين شهرستان شكل گرفته اما تا كنون 
شش عضو آن كارت بازرگانى دريافت كردند و 32 نفر نيز تنها كارت عضويت دارند كه 

اين تعداد حتماً بايد افزايش يابد.

خبـر

مدير حوزه تحصيلي خانواده هاي تحت پوشش 
موسسه وليعصر مهديه خبر داد

اجراى طرح تحرير مهر با مهرباني
ــي  امســال  ــا مهربان ــر ب ــر مه  در راســتاى اجــراى طــرح تحري
108 ميليــون و پانصــد و شــصت هــزار تومــان بــراي لــوازم التحرير 
، البســه و كفــش دانش آمــوزان تحــت پوشــش موسســه دارااليتــام 

مهديــه هزينــه شــده اســت.
ــه  ــام مهدي ــه دارااليت ــوز تحــت پوشــش موسس ــر دانش آم 470 نف
مشــغول بــه تحصيــل هســتند كــه امســال نيــز بــه ماننــد ســال هاي 
گذشــته يــك پــك آموزشــي بــا محتويــات لــوازم التحريــر، البســه 
ــي، راهنمايــي و متوســطه  ــه دانش آمــوزان مقاطــع ابتداي و كفــش ب

اهــداء شــده اســت .
ــه  ــش موسس ــاي تحــت پوش ــي خانواده ه ــوزه تحصيل ــر ح مدي
بــه  البســه  و  لوازم التحريــر  اهــداء  از  مهديــه  عصــر  ولــي 
ــاه كار  ــخ 13 شــهريور م ــزود: ازتاري ــر داد و اف ــوزان خب دانش آم
ــراه  ــه هم ــش ب ــه و كف ــر البس ــوازم التحري ــته هاي ل ــع بس توزي
ــروز  ــه ام ــم. ك ــوزان را شــروع كرده اي ــش آم ــه دان ــد ب وجــه نق

ــد. ــان مي رس ــه پاي ب
ــع  ــوز در مقط ــر دانش آم ــرانه ه ــه س ــور در ادام ــماعيل پ ــي اس عل
ــان و  ــزار توم ــي 240 ه ــع راهنماي ــان مقط ــزار توم ــي210 ه ابتداي
مقطــع متوســطه را 250 هــزار تومــان برشــمرد و گفــت: 108 ميليون 
و پانصــد و شــصت هــزار تومــان كل مبلغــي بــود كــه بــراي اجــراي 
طــرح تحريــر مهــر بــا مهربانــي و اهــداء لــوازم التحريــر و البســه به 

ــم.  ــه كرده اي دانــش آمــوزان هزين
در  ايرانــي  ازكاالي  اســتفاده  ويــژه  اهميــت  از  ادامــه  در  وي 
برنامه هــاي فرهنگــي ايــن موسســه نيــز اينگونــه گفــت  كــه امســال 
طبــق شــعار ســال و اهميــت فرمايشــات مقــام معظــم رهبــري بــا 
ــرلوحه  ــر را س ــن ام ــا اي ــي م ــد داخل ــي تولي ــت مل ــوان حماي عن
برنامه هــاي خــود قــرار داده ايــم و در هميــن راســتان لــوازم 
التحريــر و البســه و كفــش دانش آمــوزان رانيــز 100 درصــد ايرانــي 

ــده اســت. ــداري ش خري

همدان  خبرنگار  كمالوند-  نهاوند -معصومه   
پيام: ســرانجام شريان گرفته گلوگاه شلوغ و كم 
عرض خيابان شهر به رقص ميانه ى ميدان آبنماى 

موزيكالى در مركز شهر نهاوند رسيد.
طلسم تخريب ساختمان دخانيات نهاوند فروردين 
94 با تالش فرجى فر شهردار وقت شكسته شد.

اين ملك از پيــش از انقالب،مكان اداره مركزى 
دخانيات نهاوند بــوده و تخريب و تبديل آن به 
ميدان مركزى در ســال 90 بنا به پيشنهاد مهدى 
ســنايى نماينده سابق شهر نهاوند و سفير كنونى 
ايران در روســيه مطرح شد اما با توجه به ارزش 
باالى آن، شــهردارى نهاوند قادر به تامين هزينه 

تملك آن نشد.
سرانجام ملك بزرگ شــركت دخانيات نهاوند 
پس از2ســال كشمكش ميان شركت دخانيات و 
شهردارى نهاوند، اواخر فروردين 94 تخريب شد.

 ميدان پاركى براى شهر تاريخى
شــهردار وقت (فرجى فر) وعــده داد اين مكان با 
تبديل به ميدان مركزى شــهر، بعنوان يكى از بزرگ 
 ترين ميدان پارك هاى كشور تبديل و سيماى مركز 

شهر تاريخى تغييرات عمده اى يابد.
رفع توقيف 

مشكل تملك دخانيات و موانع ميانه راه اجازه نداد 
برنامه زمانبندى شده آنطور كه بايد پيش برود و يك 
سال زمان كشيد تا در زمان يوسفيان شهردار بعدى 

عمليات اجرايى اين ملك رفع توقيف شود.
از ســال 95 اين ملك چندين طرح براى آن مطرح 

شد و در حقيقت تا اواخر96 به كمارفته بود.
در نهايت پس از 3 سال انتظار اين ميدان به آبنماى 

موزيكالى رسيد كه محمد حسين پور شهردار نهاوند 
از اجرا و اتمام آن در مدت 2 ماه خبر ميدهد.

آئين افتتاح اين آبنماى موزيكال در ميدان مركزى با 
حضور مسئولين شهرستان و معاون عمرانى استاندار 

و استقبال شهروندان نهاوندى اجرا شد.
محمد حســين پور شهردارى كه از بدو آمدنش بى 
سر و صدا مشغول اجراى برنامه هايى است كه پيش 

از آمدن وعده داده بود.
 هرچند در برابر اين ســرعت كار، توقع شهروندان 

نهاوند بــه ادامه كار و افزايش كيفيت آن هم ارتفاع 
گرفته است.

ســازى  جداره  مطالعاتى  طرح  تدوين   
ميدان مركزى 

معاون عمرانى اســتاندار همــدان در آئين افتتاح 
گفت:  نهاوند  مركــزى  ميدان  موزيــكال  آبنماى 
شــهردار براى تكميل و زيبايى پروژه طرح جامع 
و مطالعاتى جداره ســازى ميدان مركزى نهاوند 

تدوين كند.

محمودرضا عراقى گفت: به شــهردار نهاوند كه از 
بدو ورود به شهر نهاوند اقدامات خوبى انجام داده 
اســت، پيشنهاد دارم، تا نســبت به انتقال ساختمان 
پست برق از حاشــيه ميدان براى زيباسازى نماى 

بصرى آن اقدام كند.
وى گفت: تائيد اينكه فرماندار نهاوند فعال اســت 
به معناى اين نيســت كه درگذشــته كار نشده اين 
بدين معناست كه در حال حاضر برنامه ها با سرعت 

بيشترى پيش مى رود.

 نگاه ويژه استان به نهاوند
فرماندار نهاوند هم در اين آئين گفت: اســتاندار در 
ســفر به اين شهرستان مبلغ 500 ميليون تومان براى 
كمك به ســاماندهى اين ميــدان اختصاص داد كه 
درنهايت با 1ونيم ميليارد اجرا شده است.مراد ناصرى 
تصريح كــرد: پيام اين افتتاح نگاه ويژه اســتاندار و 

مجموعه مديريتى استان، به نهاوند است.
 تبديل تهديدبافت فرسوده به فرصت

 مراد ناصرى گفت: 172 هكتار  بافت فرســوده در 
شــهر نهاوند است كه بايد با نگرش مثبت و تعامل 
محور آنرا به يك فرصت براى داشتن يك شهر زيبا 

تبديل كرد.
 هزينه 700ميليونى براى آبنما

شــهردار نهاوند هــم در اين آئين گفــت: آبنماى 
موزيكال با مساحت500 متر با اعتبارات استانى 484
ميليون تومان و درنهايــت با 700ميليون تومان كار 
اجرا شــده است در نهايت ساماندهى ميدان مركزى 
با يك ميليارد و نيم ساماندهى شد.محمد حسين پور 
گفت: شهر نهاوند در بحث زيباسازى جاى كار بسيار 
دارد و اينكه گفتم بايد شــب را در شهر زنده كنيم و 
كمك كنيم همين مغازه هاى اطراف آبنما چند ساعتى 
ديرتر در پايان روز بسته شود و اقتصاد شهر پويا شود 

براى نتيجه كار كافى است.
نذر كتاب با كتابخانه سيار

در اين آئيــن همچنين از طرف خانواده هاى جوان 
هاى ناكام نيما ايراندوست، ضرغام و رزاق خسروى 
كتابخانه مجهز به كتاب در محل پارك ميدان مركزى 

اهدا شد.

پ
اصالحيـه آگهى مزايـده حضورى

محمد حسين پور ـ شهردار نهاوند

يف
مساحت نوع و كاربرى ملكپالك ثبتىنشانىرد

(مترمربع)
قيمت پايه (كارشناسى) 

ريال هر مترمربع
مبلغ سپرده شركت قيمت كل (ريال)

در مزايده
شهرك شهيد حيدرى، ميدان 1

هفت تير، بلوار خبرنگار 
(دوچشمه)

به شماره 3347 از 4091 اصلى و مفروز و 
مجزى شده از 833 فرعى از اصلى 

زمين – تجارى 
مسكونى 

2/975/000/000 12/500/000 ريال238 مترمربع
ريال

200/000/000 ريال 

شهرك شهيد حيدرى، ميدان 2
هفت تير، بلوار خبرنگار 

به شماره 3348 از 4091 اصلى و مفروز و 
مجزى شده از 833 فرعى از اصلى 

زمين – تجارى 
مسكونى 

2/340/000/000 10/000/000 ريال 234 مترمربع 
ريال 

150/000/000 ريال 

شهرك شهيد حيدرى، ميدان 3
هفت تير، بلوار خبرنگار 

به شماره 3350 از 4091 اصلى و مفروز و 
مجزى شده از 833 فرعى از اصلى 

زمين – تجارى 
مسكونى 

2/340/000/000 10/000/000 ريال 234 مترمربع 
ريال 

150/000/000 ريال 

شهرك شهيد حيدرى، ميدان 4
هفت تير، بلوار خبرنگار 

به شماره 3347 از 4091 اصلى و مفروز و 
مجزى شده از 833 فرعى از اصلى 

زمين – تجارى 
مسكونى 

2/950/000/000 12/500/000 ريال236 مترمربع 
ريال

200/000/000 ريال 

شهردارى نهاوند در اجراى ماده 13 آئين نامه مالى شهردارى ها و باستناد بند يك از يكصدوسى وششمين جلسه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد كه از طريق آگهى مزايده 
حضورى چهار قطعه زمين واقع در شهرك شهيد حيدرى را با مشخصات و شرايط ذيل به اشخاص حقيقى يا حقوقى بفروش رساند: 

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند به شهردارى نهاوند (امور قراردادها - امالك) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلى 208 تماس حاصل فرمايند.
متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده طبق جدول فوق براى يك يا چهار قطعه به صورت مجزا و به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملى به نام حساب 
سپرده شهردارى واريز و فيش واريزى را هنگام حضور در مزايده به همراه خود داشته باشند در غير اينصورت اعضاي كميسيون عالى معامالت از حضور متقاضى بدون فيش واريزى سپرده شركت 

در مزايده ممانعت بعمل خواهد آورد متقاضيان مى توانند به  جاى فيش نقدى از ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه كه اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه مى باشد، استفاده نمايند.
متقاضيان مى توانند براى يك يا چهار قطعه زمين در مزايده پيشنهاد قيمت داده و براى هر يك از قطعات مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت مجزا واريز و فيش مربوط به هر قطعه را جهت 

حضور در مزايده به همراه داشته باشند.
متقاضيان پس از برنده شدن مى بايست ظرف مدت هفت روز پس از ابالغ شهردارى مبلغ زمين را به صورت نقد به حساب شهردارى واريز نموده و حاضر به انعقاد قرارداد شود در غير اينصورت 

سپرده شركت در مزايده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد گرديد و به نفر دوم واگذار مى گردد و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
كليه هزينه ها اعم از هزينه انتشار آگهى و كارشناسى و هزينه تهيه سند و هزينه نقل وانتقال و ديگر هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده مى باشد.

شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
كميسيون عالى معامالت شهردارى ساعت 10 صبح روز يك شنبه مورخه 97/7/8 در محل شهردارى (سالن كنفرانس) تشكيل و در صورتى كه حداقل سه متقاضى براى هر يك از قطعات زمين 

حضور داشته باشند، پيشنهادها بررسى و برنده اعالم خواهد گرديد.
چاپ آگهى نوبت اول: 97/6/18 - چاپ آگهى نوبت دوم: 97/6/26

ف آگهــي فراخوان داوطلبان عضـويت 
در هيــأت مديره و بـازرس اتحاديه هــاي صنفـي

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
اتحـاديه درب وپنجــره سازان

علي سليماني- رئيس هيأت اجرايي انتخابات

شهرستان  درب وپنجره سازان  اتحاديه  بازرس  و  هيأت مديره  انتخابات  است  نظر  در  صنفي،  اتحاديه هاي  انتخابات  اجرايي  آيين نامه   6 ماده  اساس  بر 
همدان برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل 
مي آيد از روز شنبه مورخه 97/06/17 لغايت روزچهارشنبه مورخه 97/07/04 به مدت 15 روز كاري (بدون احتساب ايام تعطيل) با مراجعه به سامانه 
iranianasnaf.ir (در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاي صنفي) نسبت به ثبت نام 
و تكميل پرسشنامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، كارت ملي، پروانه كسب، مدرك تحصيلي يا اعتبارنامه و عكس پرسنلي و اخذ كد رهگيري اقدام 

نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.

 (نوبت اول)

مدارك مورد نياز ثبت نام
1. دو قطعه عكس 4×3 جديد

2. يك برگ تصوير پروانه كسب
3. يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه

4. يك برگ تصوير كارت ملي
5. يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (ديپلم به باال)

در  عضويت  سابقه  داراي  كه  افرادي  جهت  اعتبارنامه  تصوير  برگ  يك   .6
هيأت مديره مي باشند.

7. آدرس: تلفن و كدپستي منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه

شرايط داوطلبين 
1. تابعيت جمهوري اسالمي ايران

2. اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران
3. عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس

4. نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به موادمخدر (در اين خصوص استعالم 
مربوطه از سوي هيأت اجرايي صادر مي شود).

5. عدم اشتهار به فساد
6. داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره 

اتحاديه (مدرك تحصيلي و يا گواهينامه معتبر از اداره آموزش وپرورش).
7. حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال

8. داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و 

يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9. وثاقت و امانت

ف

علي سليماني- رئيس هيأت اجرايي انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي، در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه تزيينات داخلي ساختمان شهرستان 
همدان برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل 
سامانه  به  مراجعه  با  تعطيل)  ايام  احتساب  (بدون  كاري  روز  مدت 15  به  مورخه 97/07/11  چهارشنبه  لغايت  مورخه 97/06/24  شنبه  روز  از  مي آيد 
iranianasnaf.ir (در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاي صنفي) نسبت به ثبت نام 
و تكميل پرسشنامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، كارت ملي، پروانه كسب، مدرك تحصيلي يا اعتبارنامه و عكس پرسنلي و اخذ كد رهگيري اقدام 

نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.

تاريخ انتشار: 97/06/14
آگهـي فراخـوان داوطلبان عضويت  (نوبت اول)

در هيأت مــديره و بازرس اتحــاديه هاي صنفـي
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

اتحـاديه تزيينات داخلي ساختمـان

مدارك مورد نياز ثبت نام
8. دو قطعه عكس 4×3 جديد

9. يك برگ تصوير پروانه كسب
10. يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه

11. يك برگ تصوير كارت ملي
12. يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (ديپلم به باال)

سابقه  داراي  كه  افرادي  جهت  اعتبارنامه  تصوير  برگ  يك   .13
عضويت در هيأت مديره مي باشند.

14. آدرس: تلفن و كدپستي منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه

شرايط داوطلبين
10. تابعيت جمهوري اسالمي ايران

11. اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران
12. عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس

13. نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به موادمخدر (در اين خصوص 
استعالم مربوطه از سوي هيأت اجرايي صادر مي شود).

14. عدم اشتهار به فساد
15. داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت 

مديره اتحاديه (مدرك تحصيلي و يا گواهينامه معتبر از اداره آموزش وپرورش).
16. حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال

17. داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ 
اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به 

غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
18. وثاقت و امانت

پ
آگهـى مناقصه عمومى

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان

شهرستانروستا/مجتمعپروژه
مدت 
اجرا   
(ماه) 

شاخص مبلغ اوليه    (ريال)
حداقل مبلغ ضمانتنامه (ريال)تعديل

تهيه مصالحرتبه

اجراى خط برق و تجهيز ايستگاه 
پيمانكارآب85,100,000ندارد61,701,096,512رزنعين آباد،ناكينپمپاژ 

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى ذيل را طبق نقشه و مشخصات فنى موجود براساس فهرست بهاى سال 1397 از طريق برگزارى 
مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد در امور مربوطه كه تمايل همكارى دارند واگذار نمايد .

نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى است.

ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت سهماه از تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه معتبر بوده و براى سه ماه ديگر قابل تمديد باشد.
تضمين شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هيأت وزيران

مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.

كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه ، مدارك الزم را شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و عالوه 
بر ارسال پاكات (بصورت فيزيكى) به دبيرخانه شركت تا ساعت 12 ظهرتاريخ 1397/7/3 نسبت به بارگزارى اسناد بصورت فايل Pdf در سامانه مذكوراقدام نمايند؛ در صورت عدم رعايت هر يك 

از موارد مذكور (ارسال پاكات بصورت فيزيكى و يا عدم ثبت در سامانه از بازگشايى پاكات مناقصه شركت كنندگان خوددارى خواهد شد).
بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز چهارشنبه مورخ 1397/7/4 رأس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت طبق آدرس مزبور انجام مى شود.

 متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس حاصل نمايند.
الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد.

به پيشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب 
اثر داده نخواهد شد.

تبيعت از دستورالعمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.
ورود پيشنهاددهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.

برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد.
آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى، روبروى مسجد چهار باب الحوائج، بلوك يك 

www.iets.mporg.ir :پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور
www.Abfarhamedan.ir  :شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان

شماره مناقصه : 973035
مرحله اول  - نوبت اول

بدون آب، كتاب زندگى را بايد بست

آبنماى موزيكالى ميدان مركزى نهاوند افتتاح شد

بازگشت زندگى به شب هاى نهاوند
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مربوط  انبارها  بيشترين 
به حبوبات، برنج، سبوس 
گندم، شكر، كودشيميايى، 
خوراكى  موتــور،  روغن 
بــوده  لوازم خانگــى  و 
شــامل  لوازم خانگى  كه 
اجاق  تلويزيون،  يخچال، 
گاز، آبگرمكن و ماشــين 

ظرفشويى است

اقتصـاداقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

پتروشيمى ها دست كارخانه هاى لوازم التحرير را در حنا 
گذاشتند!

ــد و  ــه، تولي ــواد اولي ــن م ــدن تامي ــخت ش ــش واردات و س ــه كاه ــه ب  باتوج
ــس  ــه ريي ــه گفت ــه ب ــود، چراك ــاز ش ــت مشكل س ــن اس ــر ممك ــن لوازم التحري تامي
ــه  ــواد اولي ــدون م ــى را ب ــاى داخل ــيمى ها كارخانه ه ــر، پتروش ــه لوازم التحري اتحادي

گذاشــته اند.
ــر از طريــق  ــازار لوازم التحري ــاز ب ــه ايســنا گفــت: 60 درصــد ني ــان ب موســى فرزاني
واردات و 40 درصــد باقــى مانــده آن از طريــق توليــد داخلــى تاميــن مى شــد كــه بــا 
توجــه بــه پروســه و فرآينــد ثبــت ســفارش و واردات، در ماه هــاى اخيــر از حجــم 

واردات بــه شــدت كاســته شــده و بايــد توليــد داخلــى جايگزيــن واردات شــود امــا 
تــا بــه امــروز ايــن موضــوع عملــى نشــده اســت.

ــم  ــرا حج ــه واردات دارد، زي ــديدى ب ــتگى ش ــى وابس ــد داخل ــه داد: تولي وى ادام
ــود  ــن مى ش ــور تامي ــى در كش ــورت واردات ــه ص ــه ب ــواد اولي ــى از م ــل توجه قاب
ــيار  ــركات بس ــص كاال از گم ــد ترخي ــص ارز و فرآين ــى تخصي ــرايط فعل و در ش

ســخت اســت.
 تامين مواد اوليه بايد سرعت گيرد

ــد  ــى فرآين ــد داخل ــراى تولي ــه ب ــواد اولي ــن م ــه تامي ــه اينك ــاره ب ــا اش ــان ب فرزاني
طوالنــى را بــه خــود اختصــاص مى دهــد، خاطرنشــان كــرد: در چنــد وقــت اخيــر 

ترخيــص كاال از گمرك هــا فرآينــد دو ماهــه اى را بــه خــود اختصــاص داده كــه ايــن 
موضــوع از حجــم توليــد كارخانه هــا كاســته اســت و بــه نظــر مى رســد تــا زمانــى 
كــه در بحــث اجــراى قوانيــن و دســتورالعمل ها بــه صــورت شــفاف و بــروز عمــل 

ــوان انتظــار توليــد مناســب را داشــت. نشــود، نمى ت
ــا تاكيــد بــر اينكــه در حــال  رييــس اتحاديــه لوازم التحريــر و نوشــت افزار كشــور ب
حاضــر فصــل اصلــى كار صنــف لوازم التحريــر اســت، گفــت: در حــال حاضــر بــازار 
بــه واســطه وجــود مــواد اوليــه و ميــزان توليــد قابــل قبــول، بــا مشــكلى در تاميــن 
ــن روال  ــه اي ــه ب ــواد اولي ــن م ــد تامي ــر رون ــا اگ ــاز مشــتريان مواجــه نيســت ام ني
باقــى بمانــد، در ماه هــاى آينــده شــرايط ســختى بــر بــازار حكمفرمــا خواهــد شــد.

خبـر

خبركوتاه

نرخ دستمزد بايد افزايش يابد؟
 در ســال جارى، بعد از چند سال، تورم عمومى در حال افزايش 
است. از ســوى ديگر با توجه به چشم انداز منفى نرخ رشد اقتصاد، 
سفره ايرانيان در حال كوچك شدن است. در چنين شرايطى، افزايش 
دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع مى شود. اما واقع مطلب اين است 
كه بسياري از مطالبات عوام كه در كوتاه مدت برايشان خوشايند است، 
در بلندمدت پيامدهاي نامطلوبى دارنــد و برعكس. اين پارادوكس، 

فضاى مناسبى براى بندبازى پوپوليستها فراهم مى كند.
دســتمزد حقوق بگيران (كارمندان و كارگران)، يكى از مناقشات هر 
ساله است كه در سال جارى از حساسيت بيشترى برخوردار خواهد 
شــد. دســتمزد كارمندان دولت، در قانون بودجه كشور (با پيشنهاد 
دولت و تصويب مجلس) و دســتمزد كارگران توســط شوراى عالى 

كار (متشكل از كارگران، كارفرمايان و وزارت كار) تعيين مى شود.
با توجه به فضاى اقتصادى كشــور و خصوصا با عنايت به نرخ باالى 
تورم عمومى در ســال جارى، از هم اكنون، پوپوليســت ها در حال 
زمينه ســازى براى افزايش دستمزدها هســتند، صرف نظر از اين كه 
افزايش دستمزدها به نفع اقتصاد ملى است يا نه، چيزى كه براى ايشان 
مهم است اين است كه تعداد كارگران، بيشتر از كارفرمايان است! در 
خصوص كارمندان دولت هم كه ماللى نيســت. چون كارفرما، دولت 

است!
اما بايد توجه داشت افزايش حقوق اين دو قشر (كارمندان و كارگران) 
كه عمدتا در دهك هاى 3 تا 8 درآمدي هستند، با دو مكانيزم متفاوت، 

به نتيجه يكسانى مى انجامد:
1. در خصوص كارمندان: افزايش هزينه هاى دولت منجر به افزايش 
كسرى بودجه دولت و افزايش بدهى دولت به بانك مركزى مى شود 
كه نتيجه قطعى آن، افزايش پايه پولى، نقدينگى و تورم اســت (بماند 
كه كاهش ســهم بودجه عمرانى، بيكارى را نيــز افزايش و توليد را 

كاهش مى دهد).
2. در خصوص كارگران: از يك ســو موجب افزايش هزينه توليد و 
تورم فشار هزينه مى شود و از سوى ديگر موجب ناتوانى كارفرمايان 
در ايفاى تعهدات ماليشان و به تبع، افزايش مطالبات غيرجارى بانكها 
شــده و بدهى بانك ها به بانك مركزى، پايه پولى، نقدينگى و تورم را 
افزايش مى دهد (بماند كه بيــكارى را نيز افزايش و توليد را كاهش 

مى دهد).
بر اســاس مبانى نظري علم اقتصاد، مردم، كمابيش دچار توهم پولى 
(money illusion) هستند و متوجه نيستند كه اگر توليد افزايش 
نيابد، با افزايش دســتمزدهاى اسمى چيزى جز تورم، نصيبشان نمى 

شود.
نگاهى به تجارب اقتصادهايى كه ظرف مدت كوتاهى به تورم هاى باال 
رسيده اند، حاكى از آن است كه بسيارى از آنها در تله افزايش دستمزد 
گرفتار شــده اند. از آنجايى  كه دســتمزدها، بخش عمده هزينه هاى 
كسب وكارخصوصى و همچنين هزينه هاى دولت را تشكيل مى دهند، 
افزايش دستمزدها به افزايش قيمت ها منتهى مى شود. در واقع حقوق 
بگيرانى كه دچار توهم پولى هســتند، دســتمزد باالتر را مطالبه مى 
كنند، درحالى كه با اين دســتمزد باالتر، چيزهاى كمترى را مى توانند 
خريدارى كنند. موضوع توهم پولى، خيلى ســاده اســت ولى عوام 

ترجيح مى دهند آن را درك نكنند!
امسال سؤال سختى با 2 گزينه در انتظار تصميم گيران دستمزد است:
1. اگر افزايش دستمزد داشته باشند، به مارپيچ تورمى مبتال مى شوند.

2. اگر افزايش دســتمزد نداشته باشند، محبوبيتشــان در ميان عوام، 
كاهش مى يابد.

بر اساس تجارب گذشــته، كامال بعيد است گزينه دوم انتخاب شود. 
خصوصا كه در انتخابات ســال آينده مجلس، نمايندگان در معرض 

رأى مردم خواهند بود.
در شــرايط كنونــى اقتصاد، انتظار منطقى اين اســت كه رشــد 
دســتمزدها كم تر از نرخ تورم عمومى تعيين شود. حقوق بگيران 
بايد آگاه شــوند كه هرچه نرخ رشد دستمزدهايشان بيشتر باشد، 

كرد. خواهند  ضرر  بيشتر 
از صدا و سيما انتظارى نيست اما وظيفه هر رسانه مستقلى و اساسا هر 
ايران دوستى است كه آگاهى جامعه را در اين خصوص افزايش دهند. 
البته بديهى است كه اين سخنان را عوام نمى پسندند؛ با اين حال هر 
چه آگاهتر باشند رشد دستمزدِ كمترى را مطالبه خواهند نمود (كه در 

ظاهر به ضررشان و در واقع به نفعشان تمام خواهد شد).
بــه قول قيصر امين پور، دردهاى مــن گرچه مثل دردهاى مردم زمانه 

نيست، درد مردم زمانه است.
* بهروز ملكى- كارشناس اقتصادى

جزئيات تورم در كاالهاى خوراكى
 آخرين گزارش از تحــوالت قيمتى در كاالهاى خوراكى از تورم 

بين حداقل دو تا 19 درصدى در يك ماه گذشته حكايت دارد.
به گزارش ايسنا، تازه ترين گزارشى كه بانك مركزى از متوسط قيمت 
خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در هفته منتهى به نهم شهريورماه 
منتشــر كرد، نشان از افزايش قيمت در حداقل 10 گروه از اين كاالها 

دارد.
بر اين اســاس در گروه لبنيات افزايش حدود 18/6 درصدى نسبت 
به يك ماه قبل و تا 4 درصد نســبت به هفته ما قبل ثبت شــده است. 
همچنين قيمت هر شانه تخم مرغ يك درصد افزايش داشته و بين 13 
هزار و 800 تا 22 هزار تومان فروش رفته اســت، اين در حالى است 
كه متوسط قيمت فروش هر شانه تخم مرغ در سطح شهر به 18 هزار 

و 400 تومان مى رسد.
در گروه برنج رشد 1/7 درصدى در يك هفته و تا 2/3 درصد در يك 
ماه رخ داده است؛ به طورى كه هر كيلو برنج وارداتى به طور متوسط 
8030 تومــان، برنج داخلى درجه يك 14 هزار و 130 و درجه دو تا 
10 هزار تومان فروش رفت. همچنين در گروه حبوبات افزايش چهار 

درصدى در يك هفته و 1/7 درصد در يك ماه ثبت شده است.
ديگر كااليى كه افزايش قيمت بااليى داشــته مرغ است به طورى كه 
17/5 درصد نســبت به يك ماه گذشــته گران شد و هر كيلو به طور 
متوسط تا 10 هزار و 700 تومان در سطح شهر فروش رفت، گوشت 
قرمز نيز 7/6 درصد رشــد قيمت داشــت و به طور متوسط 61 هزار 

تومان براى هر كيلو قيمت خورد.
قند و شــكر تا 18/9 درصد در يك ماه گران شده و هر كيلو به طور 
متوســط تا 4870 تومان فروخته شــده است. از ســوى ديگر چاى 
خارجى متوســط قيمتى تا 28 هزار و 700 تومان داشت. روغن ها نيز 
4درصد گران شــده و روغن نباتى هر كيلو 27 هزار و 830 تومان و 

روغن مايع تا 5750 در بازار فروش رفت.
امــا وضعيت ميوه هاى تازه به گونه اى بــود كه در هفته منتهى به نهم 
شهريورماه نسبت به هفته ماقبل 2/2 درصد و در مقايسه با هفته مشابه 
ماه قبل 5/7 درصد گران شــد. ســبزى ها نيز تنها گروهى هستند كه 

كاهش قيمت داشته و حدود يك درصد ارزان شده است.

واگذارى فرودگاه ها به استان ها
 هواپيماهاى 50 نفره در راه است

 عضو هيأت مديره شــركت فرودگاه هــا و ناوبرى هوايى ايران از 
رونمايى طرح واگذارى فرودگاه هاى غير اقتصادى به استاندارى ها و 

شهردارى ها در يكى دو هفته آينده خبر داد.
مديرعامل شــركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران هفته گذشته از 
آغاز اجراى طرحى ديگر در اين شــركت با سابقه تحقيقات بيش از 
يك ســاله مبنى بر «فرودگاه هاى نسل سوم» خبر داد و به مهر گفت: 
از آنجايى كه بيشــتر فرودگاه هاى كشــور غير اقتصادى هستند و نيز 
90 درصــد پروازها صرفا در 10 درصد فرودگاه ها انجام مى شــود، 
به دنبال تبديل فرودگاه هاى زيان ده و غير اقتصادى به نســل ســوم 

فرودگاه ها هستيم.
به گفته مه آبادى، فرودگاه هاى نســل ســوم فرودگاه هايى هستند كه 
توســط دولت هاى محلى اداره (استاندارى ها و شهردارى ها) از محل 
بودجه اســتانى و محلى اداره مى شــوند. به اين ترتيب ستاد مركزى 
شــركت فرودگاه ها ديگر در درآمد - هزينه اين فرودگاه ها دخالت 
نداشته و مقامات محلى با استفاده از ظرفيت هاى داخلى استان يا شهر 

مربوطه به اداره فرودگاه مى پردازند.

بيشترين  خواروبارفروشــى  اتحاديه   
ميزان تخلف را در بين اصناف دارد.

مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
در جمــع خبرنگاران، عنوان كرد: تا نيمه 
شــهريور امســال 4912 فقره پرونده در 
ســه حوزه كاال و خدمــات، قاچاق كاال 
و بهداشــت، دارو و درمان در تعزيرات 
حكومتى استان تشكيل شده كه سهم هر 
يك از آن ها به ترتيب 4055، 514 و 343 

فقره است.
 عليرضــا حســن پور ادامــه داد: از بين 
پرونده هاى كاال و خدمات 92.7، از بين 
پرونده هــاى قاچاق كاال 104.7 و از بين 
پرونده هاى بهداشــت، دارو و درمان 93

درصد مختومه اعالم شده است.
حســن پور افزود: مجمــوع محكوميت  
پرونده  ها متشــكله بيــش از 91 ميليارد 
ريال اســت كه از اين بين ســهم كاال و 
خدمات 18 ميليارد و 400 ميليون ريال، 
قاچــاق كاال 71 ميليــارد و 700 ميليون 
ريــال و بهداشــت، دارو و درمان يك 

ميليارد و 128 ميليون ريال است.
وى بــا ذكــر بيشــترين تخلفــات در 
حوزه هاى مختلــف اظهار كرد: تخلفات 
در اتحاديه خواروبار بيشــترين ميزان را 
داشته و اين نشــان مى دهد تا چه ميزان 
ضرورت و اهميت براى مردم و كاالهاى 
ضروريشان قائل هستيم چرا كه بيشترين 
بازرسى ها مربوط به اين حوزه است و تا 

كنون 482 مورد تخلف داشته ايم.
مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
افــزود: بعد از خواروبــار نانوايى، ميوه 
و تره بــار، مرغ و ماهى، آرايشــگاه هاى 
زنانه، قصابى ها و لوازم آرايشى از موارد 

پرتكرار به شمار مى روند.
وى خاطرنشان كرد: طى گشت هاى مشتركى 
كه ســازمان داشــته نيز 1997 فقره پرونده 
تشكيل شــده كه براى 45,5 درصد از كل 
تخلفات در حوزه كاال و خدمات تعزيرات 

حكومتى تشكيل پرونده داده است.
مــورد   3000 طــى  افــزود:  وى 
ــت هاى  ــط گش ــه توس ــى هايى ك بازرس
2000 نيــز  گرفتــه  صــورت  ســيار 
1000 و  بودنــد  متخلــف  آن  مــورد 
مــورد تخلفــى نداشــته اســت و 11

ــع  ــان جم ــون توم ــارد و 171 ميلي ميلي
ــت ها  ــه گش ــت ك ــى اس محكوميت هاي

كرده انــد. صــادر 
حســن پور درباره انواع تخلف ها گفت: 
1500 فقره پرونــده در زمينه عدم درج 
قيمت داشتيم كه بيشــترين نوع تخلف 
اســت و 806 مورد گرانفروشى و 490
مــورد تقلب وجود داشــته همچنين در 
فاكتور  صدور  عدم  بهداشتى،  حوزه هاى 
و گرانفروشــى از ديگر انــواع تخلفات 

است.
وى با اشــاره به شــاكى هاى خصوصى 
ادامــه داد: 744 مورد شــاكى خصوصى 
بــراى احقاق حــق بــه اداره تعزيرات 
مراجعه كردند كه بيشــتر از صنف هاى 
كابينــت، مبلمان، آسانســور و تعميرات 
خودرو بــوده و مبلغ يك ميليارد و 400
ميليون تومان از شكايات وصول شده و 

در حق شكات پرداخت شده است.
مديــركل تعزيــرات حكومتــى همدان 
درباره اقدامات اين سازمان براى مبارزه 
با احتكار نيز گفــت: در اوايل مردادماه 
ورود جدى ترى به حوزه احتكار داشتيم 
و تحــت عنوان 4 تخلف فعاليت كرديم؛ 
در حوزه احتكار 24 مورد، در حوزه عدم 
اعالم موجودى كاال 34 مورد، در حوزه 
اختفــاء و امتناع از عرضه كاال 7 مورد و 

در حوزه عرضه خارج از شبكه 51 مورد 
پرونده داشتيم كه در مجموع 116 پرونده 
به ارزش بيش از 70 ميليارد ريال اســت 
كه 106 پرونده مختومه شــده و بيش از 
51 ميليارد ريال جمع محكوميت هاست.

وى در تكميل بحث احتكار افزود: حتى 
يك مورد از اصناف ثبت شده در سامانه 
تخلف نداشــتند و اطالعات خود را به 
طور مســتمر به سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اعالم مى كنند و انبارهاى كشف 
شــده اغلب در حاشيه شهر بوده كه پس 
از كشــف بالفاصله در سامانه ثبت شده 

است.
به گزارش ايســنا، حســن پور ادامه داد: 
بيشترين انبارها مربوط به حبوبات، برنج، 
سبوس گندم، شكر، كودشيميايى، روغن 
موتــور، خوراكى و لوازم خانگى بوده كه 
يخچال، تلويزيون،  شــامل  لوازم خانگى 
اجاق گاز، آبگرمكن و ماشين ظرفشويى 

است.
وى دربــاره توزيــع كاالهــاى احتكار 
شــده گفت: در برخى از شهرســتان ها 
كاالهاى احتكار شــده توزيع شده است 
و در همدان هم دســتور توزيع را صادر 
كرده ايم بــه طوريكه ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان بايد برنامه اى را 
در اين بــاره در نظر بگيــرد و كاالها را 

توزيع كند.
مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
با اشــاره به جزئيات كاالهــا ادامه داد: 
برندهاى لوازم خانگى هم خارجى و هم 
ايرانى بودند و يخچال هاى الكترواستيل، 
هيماليــا، پــارس، جنرال اســتيل و برند 
سامسونگ از جمله كاالهاى احتكار شده 
است همچنين 5700 قوطى روغن موتور 
و 90 تن حبوبات هم كشف و ضبط شده 

است.
ــن  ــا مهمتري ــه ب ــن در رابط وى همچني
پرونده هــاى  گفــت:  پرونده هــا 
ــدم  لوازم خانگــى، 360 تــن ســبوس گن
ــه يكــى  ــور ك ــده روغــن موت و 2 پرون
در همــدان توزيــع و ديگــرى بــه ارزش 
ــف  ــوان تخل ــه عن ــال ب ــارد ري 50 ميلي
ــل  ــر تحوي ــترى مالي ــه دادگس ــده ب عم
ــد. ــم بودن ــاى مه داده شــد، از پرونده ه

مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
درباره وضعيت احتكار در همدان تصريح 
كرد: همدان به علت نزديكى به 9 استان 
اصناف آن تمايل به انبار كاال ندارند و هر 
وقت بخواهند كاال را خريدارى مى كنند، 
در گذشــته اينگونه بــوده اما به هرحال 
شــرايط تغيير كرده و بايد دانست كه به 
طور قطع تخلفاتى هست و هم و غم ما 

شناسايى اين تخلفات است.
وى دربــاره نقــش مردم در شناســايى 
تخلفات اظهــار كرد: 40 مــورد واحد 
صنفــى متخلــف در همدان كشــف و 
شناســايى شــده كه 20 مورد آن توسط 
گزارش هاى مردمى و 20 مورد توســط 
بازرســى ها صورت گرفته كه از آن 20

مورد آخر 6 مورد را بسيج و سپاه اعالم 
كردند. مردم نقش اساســى در كمك و 
يارى رســانى دارند و به هر طريقى كه به 

ما اعالم كنند، پيگيرى مى كنيم.
حسن پور با اشاره به تخلفات در حوزه 
پزشــكى گفت: طى تفاهم نامه اى كه با 
دانشــگاه علوم پزشــكى همدان داريم 
بازرســى ها در اين حوزه وجود دارد و 

پزشكى  حوزه  در  را  مشكالت  كمترين 
قاچاق  خوشــبختانه  طوريكه  به  داريم 
دارو نداشــته ايم و پوشــك بچه هم به 
مقــدارى كه زياد هم نيســت در مالير 
احتكار شــده بود كه به آن رســيدگى 

شد. خواهد 
وى دربــاره دخالت كننــدگان در امــر 
پزشكى افزود: 150 مورد واحد صنفى كه 
در امور پزشكى دخالت داشتند را پلمب 
كرده و حتى در اين زمينه آرايشگاه هاى 
زنانه هم تخلفاتى را داشته اند كه برخورد 

الزم صورت گرفته است.
مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
درباره تقلب در اجناس هم يادآور شــد: 
مــورد تقلبى نداشــته ايم، تنها يك مورد 
مربوط به سال گذشته است كه در زمينه 

پودر شوينده بوده است.
وى دربــاره توزيع كاالهــاى احتكارى 
گفت: كاالهاى احتكار شــده ظرف يك 
هفته آينده توزيع خواهد شــد كه شامل 
2 مــورد پرونده لوازم خانگى در مجموع 

بــه ارزش 20 ميليارد ريال شــامل 93
123 و  جاروبرقــى   111 لباسشــويى، 
يخچــال، 570 قوطى روغــن موتور به 
ارزش 5 ميليــارد و 400 ميليــون ريال، 
پودر رختشــويى و روغــن خوراكى به 
ارزش 3 ميليــارد ريــال و حبوبــات به 
ارزش 400 ميليون ريال بوده كه به طور 
قطع اين كاالها بر اساس قيمت هاى فعلى 

توزيع نخواهد شد.
حسن پور با اشاره به تقلب ها يادآور شد: 
490 پرونده تقلب داشتيم كه اغلب برنج 
ايرانى كــم ارزش را با برند معروف ترى 
جابجا كرده بودند كه بيشــتر پرونده هاى 

تقلب شاكى خصوصى دارد.
به گفته مديركل تعزيرات حكومتى استان 
همــدان، از 24 پرونده احتكار، حكم 16

مورد صادر شــده و برخــى در مرحله 
تحقيقات اســت و 9 مورد هــم برائتى 
داشــتيم كه البته با اين وجــود به هيچ 
يك اجازه توزيع كاال توســط خودشان 

را نداديم.
وى درباره بزرگترين پرونده سال عنوان 
كرد: تا كنون بزرگترين پرونده مربوط به 
سوخت با 55 هزار ليتر و قاچاق سيگار 

بوده است.
حســن پور درباره نظــارت تعزيرات از 
ميدان ميوه و تره بار گفت: نابسامانى هاى 
زيــادى در اين حــوزه وجــود دارد و 
پرونــده اى بــه ارزش 2 ميليــارد ريال 
تشكيل شده اســت كه البته محكوميت 
آن قطعى نيســت و ضرب العجلى و يك 
هفته اى براى انجام اقدامات و اصالحات 

به آنها داده شده است.
وى افزود: اختالف نظر شــديدى با اين 
اتحاديه در خالص فروشى داريم و وجود 
واســطه هاى متعــدد در ميدان بار باعث 
تغيير و افزايش قيمت مى شود و افرادى 
همواره بدون مجوز در ميدان بار فعاليت 

مى كنند.
كــرد:  خاطرنشــان  اوزان  دربــاره  وى 
تفاهم نامه اى با ســازمان اســتاندارد در 
بحث ترازوها و عيار در طالفروشــى ها 
و استانداردســازى كاالهايــى كــه بايد 
اســتاندارد شــود ، منعقد كرده ايم كه در 
حــوزه آهــن آالت و طال هــم البته به 
مقدارى كــم و ترازوهــا چندين مورد 

غيراستاندارد وجود داشته است.
منوى  قيمت  افزايش  درباره  حســن پور 
رســتوران ها گفــت: ســال 97 طبــق 
دستورالعمل معاون رئيس جمهور اجازه 
افزايــش قيمــت وجود نــدارد مگر در 
مواردى خاص و با مجوز آن هم در حد 

10 درصد.

بيشترين احتكار كاالهاي اساسي بوده است

مهمترين پرونده هاى احتكار در همدان
■ مديركل تعزيرات: كاالهاي كشف شده هفته آينده در بازار توزيع مي شود

روش تعيين نرخ در بازارثانويه تغيير كرد
صرافان محور نرخ گذارى شدند

 بر اساس تصميم جديد بانك مركزى، در بخش فروش ارز حاصل 
از صادرات در بازار ثانويه، روش تعيين نرخ معامله تغيير كرد.

به گزارش مهر، بر اســاس تصميم جديد بانك مركزى، شيوه تعيين 
نرخ معامالت ارزى در ســامانه نيما تغيير كرده است، به نحوى كه 
در بخش فروش ارز حاصل از صادرات، اين تغييرات مشهود است؛ 
به اين معنا كه در روش جديد، متقاضى (بانك/صرافى) مى بايســت 
نــرخ خريد را اعالم نمايد و در صورت انتخاب هر يك از تقاضاها 
توســط عرضه كننده، معامله با نرخى كه متقاضى اعالم كرده است 

شكل مى گيرد.
همچنين عرضه كننده در صورت تمايل مى تواند نرخ پيشنهادى خود 

را نيز به متقاضيان اعالم نمايد.
در ايــن ميــان، اشــكال قيمت گــذارى ارزهــاى صادراتــى در نيمــا 
توســط صادركننــدگان آن بــود كــه، بيــن قيمــت ارز صادركننــده 
خــرد بــا عمــده و يــا نــرخ بــازار هيــچ همخوانــى وجــود نداشــت 
ــروى  ــز پي ــازار ارز ني ــذارى در ب ــارف قيمت گ ــق متع و از منط

نمى شــد.

پرداخت تسهيالت 
رونق توليد در 
همدان آغاز شد
 رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت همــدان از آغــاز پرداخــت 
ــن اســتان  ــد در اي ــق تولي تســهيالت رون
خبــر داد و گفــت: تســهيالت رونــق 

توليــد بــا هــدف حمايــت از توليــد كاالى 
داخلــى بــه واحدهــاى صنعتــى پرداخــت 

مى شــود.
ــرمايه  ــرد: س ــان ك ــن بي ــا متي حميدرض
ــع  ــاز صناي ــورد ني ــت م در گــردش و ثاب
قــرار  اختيارشــان  در  طريــق  ايــن  از 

مى گيــرد.
وى افــزود: متقاضيــان بــراى بهــره منــدى 
ــاب  ــامانه بهين ي ــن تســهيالت در س از اي

(www.behinyab.ir)آدرس بــه 
نام نويســى كننــد.

ــه اينكــه ايــن ســامانه  ــا اشــاره ب متيــن ب
بــه تازگــى بازگشــايى شــده اســت 
قبــل  ســال  درخواســت هاى  افــزود: 
مــورد پذيــرش نيســت و متقاضيــان بايــد 

ثبت نــام جديــد انجــام دهنــد.
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئيــس 
كــرد:  خاطرنشــان  همــدان  تجــارت 

درخواســت هاى ثبــت شــده بــه ســرعت 
ــس از  ــه و پ ــرار گرفت ــى ق ــورد بررس م
ــل  ــاى عام ــه بانك ه ــدارك ب ــل م تكمي

مى شــوند. ارجــاع 
به گفته متين سال گذشته پنج هزار ميليارد 
ريال تســهيالت رونق توليد به 108 واحد 

صنعتى همدان پرداخت شده است.
افــزون بــر يــك هــزار واحــد توليــدى در 

همــدان مشــغول فعاليــت هســتند.

چين كارتهاى اعتبارى دالرپايه تجار را 
ابطال كرد

مهر: بانكهاى چينى در حال ابطال كارتهاى اعتبارى دالرپايه مشتريان 
خود از جمله ايرانى ها هستند و همين امر، مشكالت زيادى را براى 

تجار مقيم اين كشور ايجاد كرده است.

قطع واردات نفت از ايران غيرممكن است
سى ان بى ســى: درخواست واشنگتن از كشــورها براى اين كه تمام 
واردات نفت خود از ايران را قطع كنند، به دردســر بزرگى براى هند 
تبديل شده است. هند به احتمال زياد نخواهد توانست خواسته آمريكا 

را اجرا كند.

واردات گوشت گاو منجمد
 7 درصد افزايش يافت

در پنج ماه نخست سال 42 هزار و 925 تن گوشت گاو منجمد  ايسنا:
به ارزش 183 ميليون و 184 هزار دالر وارد كشــور شد كه نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته از لحاظ وزن 3/93 و از لحاظ ارزش 6/78

درصد افزايش يافته است.

توقف كشت برنج در استان هاى غيرشمالى 
طى سه تا پنج سال آينده

خبرآنالين: فرامك عزيزكريمى، مديركل  غالت و محصوالت اساسى 
با بيان اينكه كشت برنج در استان هاى غيرشمالى طى پروسه اى سه تا 
پنج ساله متوقف مى شــود، گفت: برنامه داريم تا توليد در استان هاى 

شمالى افزايش پيدا كند.
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خبـر

شدگان  بازداشت  تعداد 
با  نيست  مشخص  هنوز 
كمك حراست شهردارى 
قضايى  مراجع  به  پرونده 
فرســتاده شــده و قرار 
الزم  هاى  بررسى  است 
انجام گيرد و هنوز مسير 
حال  و در  باز  پرونده  اين 

بررسى است

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبـر

500 هزار نفر در ايران از سمعك استفاده مى كنند
  عضو هيات علمى دانشــگاه علوم پزشكى ايران با اعالم اينكه 500 هزار نفر در 
ايران از ســمعك استفاده مى كنند، گفت: با توجه به هزينه هاى باالى درمانى جمعيت 
ناشنوايان و كم شنوايان كشور الزم است تسهيالت ويژه اى براى آنها درنظرگرفته شود.

خســرو گورابى در گفتگو با  ايرنا اظهار داشــت: موسسات خصوصى، نهادهاى مردمى 
و ســازمان بهزيســتى در تامين هزينه درمان افراد كم شنوا كمك مى كنند اما در حقيقت 
پاسخگوى نيازهاى وسيع اين افراد نيستند؛ بنابراين ضرورى است تسهيالت براى اين افراد 
درنظرگرفته شود. خانواده هاى افراد ناشنوا عالوه بر مشكالت روحى روانى، بار هزينه هاى 
سنگين درمان را هم به دوش مى كشند. هزينه خريد سمعك پنج تا 6 ميليون تومان است 
و ممكن است خانواده اى به علت محروميت، فقر و بيكارى در تهيه آن دچار مشكل شود.

فروش نوشت افزار ايرانى در بوفه مدارس از مهرماه 
 مشــاور وزير آموزش و پرورش از اجراى طرح فروش نوشت افزار ايرانى در بوفه 
مــدارس از مهر ماه خبر داد.منصــور مجاورى، در گفت وگو بــا فارس در خصوص 
برنامه هاى اين وزارتخانه در جهت حمايت از كاالى ايرانى، اظهار كرد: از ابتداى ســال 
وزير آموزش و پرورش، ستاد ويژه حمايت از كاالى ايرانى را تشكيل داد شد. وى ادامه 
داد: يكى از كارگروه ها، فرهنگ ســازى و چگونگى حمايــت و خريد از كاالى ايرانى 
و كارگروه ديگر، برگزارى نمايشــگاه هاى نوشت افزار و توليدات داخلى و فعاليت هاى 
اجرايى در اين جهت اســت. همزمان با ما معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى 
جشنواره ملى ايران ساخت را شروع كرد كه در واقع بحث حمايت از تمام توليدكنندگان 

ايرانى است و  ما نيز در فاز اول با برپايى نمايشگاه نوشت افزار ايرانى، آغاز كرديم.

طرح "دهان و دندان عارى از پوسيگى"
 ويژه دانش آموزان در سال 97 

 رييس اداره ســالمت دهان و دندان وزارت بهداشت از اجراى طرح دهان و دندان 
عارى از پوسيدگى براى يك ميليون و 200هزار دانش آموز مقطع ششم ابتدايى در سال 

تحصيلى جديد خبر داد.
حميــد صمدزاده در گفت گو با ايســنا، با بيان اينكه برنامه ســالمت دهان و دندان 
دانش آموزى در ســه بخش آموزش، پيشــگيرى و درمان، از ابتداى سال 94 آغاز 
شــد، گفت: اين طرح، تقريبا 61هزار مدرســه از مدارس مقطع ابتدايى شهرى و 
روســتايى در كشــور را با جمعيت حدود 7ميليون دانش آموز تحت پوشش خود 

قرار داده است. 

سوءتغذيه و مشكالت گوارشى، پيامدهاى 
استفاده از نان ناسالم 

 مدير نظارت بر مواد غذايى، آرايشــى و بهداشتى دانشگاه، برلزوم 
استفاده از نان ســبوس دار به منظور پيشگيرى از ابتال به سوء تغذيه و 

مشكالت گوارشى تاكيد كرد.
سوءتغذيه و مشكالت گوارشــى، پيامدهاى استفاده از نان ناسالم به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دكتر محمد كاظم زاده مدير نظارت 
بر مواد غذايى، آرايشــى و بهداشــتى دانشگاه در خصوص اينكه نان 
ســالم چه نوع نانى اســت گفت: گندم از غنى ترين غالتى است كه 
درطبيعت يافت مى شــود و اغلب ويتامين ها و مــواد معدنى در اين 
نعمت الهى وجود دارد  به همين دليل نان به عنوان اصلى ترين غذاى 

مصرفى در سفره خانوارهاى ايرانى است.
از  ناشــى  ازبيماري هــاى  بعضــى  بــروز  بــه  اشــاره  بــا  وى 
ــا  ــد حــدود 70 ت ــرد: اقشــار كم درآم ــار ك ــان ناســالم اظه مصرف ن
ــا  ــد. ب ــن مي كنن ــان تامي ــورد نيازشــان را از ن ــرى م 80 درصــد كال
توجــه بــه مصــرف زيــاد نــان در كشــور تهيــه نــان ســالم و باكيفيت 

ــوردار اســت. ــادى برخ ــت زي از اهمي
ــگاه  ــتى دانش ــى، آرايشــى و بهداش ــواد غذاي ــر م ــارت ب ــر نظ مدي
ــان  ــتفاده از ن ــات اس ــى را از تبع ــكالت گوارش ــوءتغذيه و مش س
ــه  ــالم در مرحل ــان س ــه ن ــراى تهي ــت: ب ــمرد و گف ــالم برش ناس
ــرد. ــه ك ــى توج ــدم مصرف ــوع گن ــت و ن ــه كيفي ــد ب نخســت باي
كاظــم زاده بــا تاكيــد بــر اهميــت ويــژه ســبوس در مرحلــه 
ــود  ــتلزم وج ــان مس ــى ن ــظ ارزش غذاي ــت: حف ــبوس گيري گف س
ــراى ورآمــدن  ســبوس و كاهــش ســبوس گيرى اســت همچنيــن ب
توصيــه  جوش شــيرين  از  اســتفاده  عنــوان  هيــچ  بــه  خميــر 
نمى شــود. ايــن امــر يكــى از عوامــل مهــم كاهــش جــذب 
ــان از جملــه كلســيم و  آهــن  اســت ، بنابرايــن  ريزمغذى هــا در ن
حتمــاً بايــد از مخمــر اســتفاده شــود تــا خميــر بــه خوبــي ورآيــد 
ــى  ــان به خوب ــد و ن ــاد كن ــل ايج ــود و تخل ــا آزاد ش و پروتئين ه

ــود.  ــه ش پخت
ــگاه  ــتى دانش ــى، آرايشــى و بهداش ــواد غذاي ــر م ــارت ب ــر نظ مدي
افــزود:  نــان ســفيد در واقــع نوعــى كربوهيــدرات ســاده محســوب 
مى شــود كــه زودهضــم اســت بنابرايــن مصــرف آن قنــد خــون را 
بــاال مى بــرد. بــه هميــن دليــل بــه بيمــاران ديابتــى يــا افــرادى كــه 
ــه از  ــه مى شــود ك ــارى هســتند، توصي ــن بيم ــه اي ــال ب مســتعد ابت
نــان ســفيد اســتفاده نكننــد و حتمــا از نان هــاى تيــره مصــرف كنيــد 
و ممنوعيــت اســتفاده از جوش شــيرين و مــواد افزودنــى غيرمجــاز 
و حتــى كنجــد بــا كيفيــت پاييــن كــه مــزه و طعــم كپــك و ماندگــي 

ــد. ــوددارى كني ــد، از مصــرف آن خ مى ده

شناسايى 1900 دختر در معرض «فرار»
 مديركل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى كشور 
گفت: ســال گذشــته حدود 1900 دختر در معرض آسيب در كشور 

شناسايى و مورد حمايت بهزيستى قرار گرفتند.
رضــا جعفــرى ســدهى در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا اشــاره بــه مراكز 
ــران در معــرض آســيب اســت  ــى دخت ــى و اجتماع ــت روان حماي
ــرورت و  ــزود: ض ــت اف ــدازى شده اس ــور راه ان ــطح كش ــه در س ك
فلســفه وجــودى ايــن مراكــز بحث مداخلــه زودهنــگام و شناســايى 
ــران را  ــن دخت ــم اي ــه بتواني ــرض آســيب اســت ك ــران در مع دخت
ــران در  ــران به تبــع آن آســيب ديدگى دخت ــرار دخت شناســايى و از ف

معــرض آســيب جلوگيــرى كنيــم.
مديــركل دفتــر امــور آســيب ديدگان اجتماعــى ســازمان بهزيســتى 
كشــور خاطرنشــان كــرد: اگــر گــروه در معــرض آسيب شناســايى 
ــورت  ــدى به ص ــيب هاى بع ــود، آس ــه ش ــع ارائ ــات به موق و خدم
ناخــودآگاه و هزينــه دولــت در ايــن حــوزه كاهــش پيــدا مى كنــد.

وى اظهــار كــرد: آنچــه در ايــن ميــان اهميــت دارد توانمندســازى 
بــه معنــاى واقعــى اســت، اگــر مــا نتوانيــم توانمندســازى در حــوزه 
آمــوزش، حرفه آمــوزى و ارائــه خدمــات بهداشــتى و درمانــى 
ــد از  ــران بع ــن دخت ــب اي ــويم، اغل ــق نمى ش ــم موف ــم كني را فراه
دريافــت خدمــت بــه كانــون آســيب در خانــواده برمى گردنــد ايــن 

ــد. ــرى مى كن ــر جلوگي ــات ديگ ــازى از تبع توانمندس
جعفــرى بيــان كــرد: خدمــات مــا مــداوم اســت و بعــد از خــروج 
ــه  ــيم ك ــن نتيجــه نرس ــه اي ــه ب ــى ك ــا زمان ــز ت ــراد از مرك ــن اف اي
مى توانــد بــه زندگــى ســالم خــود ادامــه دهــد خدمــات ادامــه دارد 
تــا امــروز نيــز تعــدادى كمــى بعــد از ارائــه خدمــات بــه چرخــه 

آســيب برگشــتند.

برپايى مراسم عزادارى در مجتمع نيمه تمام 
شهيد همدانى

 مراســم عزادارى دهه اول محرم در مجتمــع فرهنگى نيمه تمام 
شــهيد همدانى توسط نوجوانان عاشــورايى هيئت رزمندگان ثارا... 

همدان برگزار مى شود.
رئيس هيأت رزمندگان ثارا... همدان با تأكيد بر لزوم تعميق شــعائر 
اســالمى در بين جوانان و نوجوانان اظهار كرد: اين برنامه با هدف 
ارزش گذارى به توانمندى هاى رويش هاى انقالب و تربيت نيروهاى 
مؤمن و انقالبى براى اولين سال در ساختمان نيمه كاره مجتمع شهيد 

همدانى برگزار مى شود.
محمدعلى پرزاد افزود: اين مراســم از شب اول محرم پس از نماز 
مغرب و عشــا با ســخنرانى حجت االســالم پوررجبعلى و مداحى 
مادحان اهل بيت عليهم السالم و اطعام عزاداران تا روز عاشورا ادامه 

مى يابد.
وى با اشــاره به روند احداث مجتمع عنوان كرد: زمين اين مجموعه 
فرهنگى توســط سردار شهيد حاج حسين همدانى و مساعدت سپاه 
پاسداران تأمين شد و پيش از شهادت ايشان قرار بر اين بود "حسينيه 
ثــارا..." نام بگيرد اما تقدير بر اين بود كه ســردار همدانى به فيض 
عظماى شهادت نائل آيد و اين مجتمع به نام خود ايشان مزيّن شود.
پــرزاد متذكــر شــد: كار اجرايــى مجتمــع شــهيد همدانــى از مهرماه 
95 آغــاز شــده و تاكنــون 25درصــد پيشــرفت داشته اســت و بيــش 

از يــك ميليــارد و 200 ميليــون تومــان هزينــه دربرداشته اســت.
رئيــس هيــأت رزمنــدگان ثــارا... همــدان بر اهتمــام شــهيد همدانى 
بــر انجــام ايــن پــروژه اشــاره كــرد و گفــت: شــهيد همدانــى بــه 
ــيار  ــود بس ــهر ب ــن ش ــروژه در پائي ــن پ ــل اي ــه مح ــل اينك دلي
پيگيــرى كــرد و اميــدوار بــود ايــن مــكان مركــزى بــراى حضــور 
جوانــان و نوجوانــان پائيــن شــهر باشــد و مــا نيــز اميدواريــم بــا 
كمــك و هّمــت خيريــن و عمــوم مــردم بتوانيــم هرچــه ســريعتر 

ايــن پــروژه را بــه اتمــام برســانيم.

گل ورزشي: برانكو: با طارمي قهر نبودم كه آشتي كنم
 به اين ميگن اخالق ورزشى!!

جوان: سالم دوباره يوتيوب  به ايران بي طمع نيست
 مثل اينكه بگن سالم گرگ بى طمع نيست!!

ابرار ورزشي: گرشاسب: مشكل 3 طلبكار پرسپوليس را حل مي كنيم
 نكنه سكه احتكار كردي؟

همدان پيام: روي ديگر سكه نماينده هاي مجلس
 پس تو مجلس شير و خط بازي مي كنن!!
همدان  پيام: داستان دنباله دار حاشيه هاي پاس

 اگه گذاشتن پاس درست بازى كنه خى براش حاشيه مى سازن!!
ايرنا:  برانكو بايد شيوه بازي پرسپوليس را تغيير دهد

 منظورت اينه كه توپ تنيس بهشون بده!!
همدان پيام: پيش فروش خودرو همان فروش سكه است

 ديگه خودرو هم داره با سكه رقابت مى كنه!!
شوت ورزشي: طارمي: شرايط براي قهرماني آسيا مطلوب نيست

 يعني قراره بارون بياد!!
پيروزي: اي كاش رفته بوديم اردوي تركيه

  ما رو اردو مى برن غار اينا رو تركيه!!
مردم ساالري: تدبير عملي حكومت؛ الزمه بازگشت اميد به ملت

 تدبير گم شده اميد پر كشيده!!
كيهان:  روايت وندي شرمن از اشك ريختن در مذاكرات هسته اي

 مذاكره با اشك و ناله!!
جوان:  آفتاب صلح شام از شرق طلوع كرد

 يعني موقعي طلوع كرد كه عربا شام مي خوردن؟
ابتكار: تهران ايستگاه پاياني بحران سوريه

 از كجا تا كجا!!
همشهري: چانه زني مقابل دوربين

 گرونى اونقدر زياد شــده كه پشــت دوربين هم ملت چونه 
مى زنن!!

اطالعات: راه عالج مشكالت
 پول، پول، پول، فقط پول

 دامنه فساد شــكل گرفته در سطح 
كشور هر روز زواياي جديدي از خود 
را نشان مي دهد. فسادي كه از رانت و 
رشوه و جعل و تخلف گرفته تا موارد 
ديگر، اقتصاد جامعه را به چالش كشيده 

است.
اعالم خبر بازداشت تعدادي از كارمندان 
شــهرداري و عوامــل كارچاق كن در 
همــدان نيز يكــي از زواياي فســاد 
شكل گرفته در ســطح كشور و استان 
اســت. افزايــش قيمت زميــن و باال 
كاربري ها  تغييــر  افزوده  ارزش  رفتن 
براي ساخت وســاز باعث شده است تا 
مديريت  حوزه  در  گسترده اي  تخلفات 

شهري همدان شكل بگيرد.
بر اساس خبري كه 20 روز پيش زمزمه 
مي شــد، واحد درآمد شهرداري منطقه 
3 پلمب و اســناد و مدارك موجود در 
حال بررســي است. بر همين اساس در 
روزهاي گذشته نيز تعدادي از كاركنان 
شــهرداري  به اتهام تخلف بازداشــت 
شدند. آنگونه كه از خبرها برآمده است، 
ســوي  از  تحقيقاتي  طوالني مدت  كار 
اطالعات ســپاه، اداره كل اطالعات و 
حراست شــهرداري با ورود دادستاني 
شناسايي  را  گســترده  باند  توانسته اند 
كنند. در زمان انتشــار غيررسمي اوليه 
خبر، شــهردار همدان با تأييد اتفاقات 
روي داده بررســي موضوع را به ورود 
قانــون موكول كــرد. همچنين رئيس 
شوراي شهر به فارس گفته بود كه منافذ 
سوء استفاده اي كه در شهرداري وجود 
دارد، منجر به ســوء استفاده در گذشته 
شده اســت و نتايج بررســي ها بزودي 

منتشر خواهد شد.
 عده اي بــه عنوان مطلع و متهم 

بازداشت شده اند
در همين زمينه رئيس شــوراي شــهر در 
همدان پيام  بــا  اختصاصي  گفت وگــوي 
گفت كه گزارشــى به دست ما رسيد كه 
ظاهرا تخلفاتى صورت گرفته اســت كه 
هــم بنده و هم آقاى صوفــى تاكيد كرده 
بوديم كه در راســتاى سالم سازى محيط، 
فضاى شــهرى، كارمندان و كارشناســان 
كه زحمت ميكشــند با ان موارد برخورد 
بشــود؛ حراست شهردارى نيز مواردى را 
كه رصد كرده بود و هماهنگى هايى كه با 
قوه قضايى صورت گرفته بود پرونده در 
اختيار قــوه قضايى قرار گرفته تا موضوع 

را مورد بررسى قرار دهند.
ابراهيــم مولــوى دربــاره خبــر پلمب 
واحدهاى شــهردارى گفــت: معموال در 
سيســتم هايى كه چند هزار پرسنل دارند 
و اين پرســنل ها در آنجــا كار مى كنند 
ممكن اســت آدمهاى خطاكار نيز در بين 

آنها وجود داشته باشد وظيفه هركسى كه 
مديريت را بر عهده مى گيرد وظيفه دارد 

با اين موارد برخورد كند
ــچ  ــوز هي ــه هن ــه اينك ــاره ب ــا اش وي ب
چيــز مشــخص نيســت، افــزود: مــا 
ــم هــم  ــه سيســتم قضايــى ايمــان داري ب
ــا  ــى ب ــم انتظام ــى و ه ــه قضاي مجموع
ــر  ــب كار را در نظ ــه جوان ــت هم رعاي
ــچ  ــدان هي ــروي هم ــه آب ــا ب ــم ت بگيري

ــد.  ــيبى نرس آس
ــداد  ــوى در خصــوص تع ــن مول همچني
واحدهــاى  و  هــا  شــده  بازداشــت 
بــه  واحــدى  هيــچ  گفــت:  پلمــب 
ــت  ــده اس ــب نش ــمى پلم ــورت رس ص
ــا  ــده ه ــرى پرون ــك س ــروج ي ــا خ ام
مخصوصــا پرونــده هــاى بايگانــى بايــد 
خصــوص  در  باشــد،  هماهنگــى  بــا 
بازداشــت شــده هــا؛ چــون ســير پرونــده 
هنــوز بــه نتيجــه نرســيده اســت و افــراد 
بازداشــت شــده عــده اى مطلــع پرونــده 
ــم  ــوان مته ــه عن ــده اى ب ــتند و ع هس

ــج  ــا نتاي ــدند و ت ــتگير ش ــده دس پرون
ــا  ــروى آنه ــد از آب ــده باي ــى پرون قطع

ــود. ــت ش صيان
وى همچنيــن درمورد علــت به وجود 
آمدن اين پرونــده افزود: اين يك پرونده 
نيست هميشه چندين پرونده وجود دارد 
و هميشــه كسانى هستند كه در اين زمينه 

سوء استفاده مى كنند.
مولوى درمورد آينده اين پرونده افزود: كه 
طبق گفته مقام معظم رهبرى و با توجه به 
روش هاى مشــخص شده با خاطيان اين 
پرونده برخورد مى شــود و اشد مجازات 
براى آنها در نظر گرفته مى شود تا محيط 

شهردارى همدان پاكسازى شود. 
 موضوع پرونده جعل است

رئيس حراســت شــهرداري هم با تأييد 
موضــوع جعل اســناد در شــهرداري به 
همدان پيــام مي گويــد:  موضوع اختالس 
نبــوده اســت موضوع مربــوط به جعل 
صدور پروانه ساختمان بوده كه همچنان 
اين پرونده را كامل با دادستان قرار است 

بررسى شود. 
محمدرضــا فيض منش افزود: اين پرونده 
هنوز كامل نشــده و حكــم قطعى هنوز 
صادر نشــده، تعداد بازداشــت شده گان 
هنوز مشــخص نيســت و واحدى هنوز 
به صورت جدى پلمب نشــده اســت و 
به صورت روزانــه كار خود را انجام مى 
دهند و چون مســير پرونده بسته نشده ما 
نمى توانيــم اطالعات ريزى را در اختيار 
قرار دهيم و زمان بســته شدن اين پرونده 
هنوز مشخص نشده است و ما روى همه 
مســايل نظارت داريم و با اولين شــك 

موضوع را بررسى كرديم.
 جاعالن چند سال فعال بودند

ــك  ــد: ي ــم مي گوي ــدان ه ــهردار هم ش
بانــد جعــل اســناد از بيــرون شــهردارى 

ــهردارى  ــه توســط حراســت ش ــوده ك ب
ــده آن  ــده و پرون ــرى ش ــف و پيگي كش
در اختيــار مقامــات قضايــى قــرار گرفتــه 

اســت.
بانــد  ايــن  افــزود:  صوفــى  عبــاس 
اســت  ســال  چنديــن  اســناد  جعــل 
كــه فعاليــت دارنــد و بــا همــكارى 
ــوع 2 ــن موض ــهردارى اي ــت ش حراس

مــاه اســت كــه در حــال بررســى اســت، 
ــت و  ــده اس ــب نش ــدى پلم ــچ واح هي
هــدف شــهردارى ســالم ســازى محيــط 
و جلوگيــرى از ورود كارچــاق كــن هــا 
ــاه  ــن دو م ــه در اي ــازمان اســت ك در س
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــز ص ــى ني اقدامات
ــى  ــث الكترونيك ــا بح ــى از آنه ــه يك ك
ــدام  ــن اق ــت، دومي ــازمان اس ــردن س ك
ــات  ــع مديريــت خدم بحــث نظــام جام
جامــع  افــزار  نــرم  بحــث  شــهرى، 
ــزار  ــرم اف ــث ن ــهرى و بح ــات ش خدم
جامعــه شــهردارى، كــه بــا اســتفاده 
از ايــن مــوارد ســازمان شــهردارى را 
الكترونيكــى كنيــم تــا بتوانيــم بــر تمــام 
واحدهــا بــا اســتفاده از ظرفيــت موجــود 

ــيم.  ــته باش ــارت داش نظ
بازداشت شدگان  داد: تعداد  صوفى ادامه 
هنوز مشخص نيســت با كمك حراست 
شــهردارى پرونــده به مراجــع قضايى 
فرستاده شــده و قرار است بررسى هاى 
الزم انجام گيرد و هنوز مسير اين پرونده 

باز و در حال بررسى است.    
 الزم به ذكر اســت اين افراد با توجه به 
اطالع كامل از فرايند پرونده ها به صورت 
تيمى در زمينه جعل و دســتكارى اسناد 
شــهردارى دست داشــتند. با اين تفاسير 
بايــد منتظر بود تا اطالعــات تكميلى و 
پيگيري پرونده از ســوى دستگاه قضايي 

اعالم شود.

پيگيري پرونده جعل و فساد در شهرداري همدان

صوفي: جاعالن چند سال فعال بودند
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مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي ميالد بازوند فرزند مراد به شماره 
ملي 3950450750 رشته فيزيك دانشگاه بوعلي سينا 
به شماره دانشجويي 9512119018 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهـي مـزايـده شهربازي

مديريت مركز خريد شهرآرا

مديريـــت مركـــز خريـــد شـــهرآرا در نظـــر دارد شـــهربازي 
ـــز  ـــارم مرك ـــه چه ـــع در طبق ـــادي واق ـــفينه ش ـــودك) س ـــه ك (خان
ـــذار  ـــرايط واگ ـــد ش ـــراد واج ـــه اف ـــده ب ـــق مزاي ـــد را از طري خري

ـــد. نماي
ـــت  ـــتر و درياف ـــات يبش ـــب اطالع ـــت كس ـــد جه ـــان مي توانن متقاضي
اســـناد مزايـــده از تاريـــخ 97/6/18 تـــا 97/6/25 بـــه دفتـــر حســـابداري 

ـــد. ـــه نماين ـــد مراجع ـــارم مركـــز خري ـــه چه واقـــع در طبق

آگهي مزايده عمومي فروش اموال، امالك و مستغالت 
بانك توسعه صادرات ايران

بانك توسعه صادرات ايران

بانــك توســعه صــادرات ايــران در نظــر دارد امــالك و مســتغالت مــازاد خــود را از طريق 
ــامانه  ــري از س ــا بهره گي ــده، ب ــناد مزاي ــدرج در اس ــات من ــا جزئي ــي ب ــده عموم مزاي
تــداركات الكترونيكــي (setadiran.ir) بــه صــورت الكترونيكــي بــه فــروش برســاند.

تاريخ انتشار: 1397/06/19
مهلت دريافت اسناد و بازديد: از تاريخ 1397/06/10 تا تاريخ 1397/07/01

مهلت ارسال پيشنهادها: تا تاريخ 1397/06/19
تاريخ بازگشايي اسناد: 1397/07/02

تاريخ اعالم برنده مزايده: 1397/07/12
(م الف 2422)

كشف10 كيلو 
هـروئيــن 
در همـدان
 با تالش اطالعاتى عوامل پليس مبارزه 
با موادمخدر اين استان 10 كيلوگرم هروئين 

كشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان درگفتگو با 
ايرنا اظهار داشت: پس از دريافت اخبارى 
مبنى بــر انتقال يك محمولــه موادمخدر 
دســتگيرى قاچاقچيان در دستور كار قرار 

گرفت.
بخشــعلى كامرانــى صالح اضافــه كرد: 
عوامل پليــس مبارزه با مواد مخدر همدان 

با اشرافيت كامل، مســيرهاى عبورى اين 
خودرو را شناسايى كرده و در يك عمليات 
خودرو را توقيــف كردند.فرمانده انتظامى 
اســتان همدان ادامه داد: مامــوران در اين 
عمليات 2 قاچاقچى را دســتگير كردند و 
در بازرســى از خودروى آنها 10 كيلوگرم 

موادمخدر از نوع هروئين كشف شد.
كامرانى صالــح بيان كرد: مامــوران پليس 

مبارزه با مواد مخدر پيشتر در چندين پاتك 
به اعضاى باند تهيه و توزيع هروئين زدند.
وى افــزود: ســه محموله بــه ميــزان 21

كيلوگــرم هروئين تاكنــون از اعضاى اين 
باند كشف شده و هفت تن از قاچاقچيان نيز 

دستگير شدند.
امسال تاكنون سه و نيم تن انواع مواد مخدر 

در استان همدان كشف شده است.
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فروش فوق العاده امالك و مستغالت
كميته امداد (مزايده شماره يك امداد استان همدان)

 امام خمينى (ره)

نـوبـت  اول

اداره كل امداداستان همدان  در نظر دارد 12  فقره و 5 فقره  براى اجاره  از امالك مسكونى  ،ادارى وزمينهاى با كاربرى آمده درجدول ذيل متعلق به خود را از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايط نقد و اقساط   
و بدون دريافت كارمزد به فروش برساند. لذا متقاضيان  خريد مى توانند براى بازديد از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده و اسناد مزايده از 

تاريخ1397/6/19 لغايت 1397/6/26 همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت  .8لغايت 14 به اداره  تداركات كميته امداد استان همدان واقع در همدان - بلوارفلسطين - روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل 
كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان - اداره تداركات مراجعه فرمايند و يا مدارك و فرم هاى مربوطه را از سايت معرفى شده اخذ نمايند.

مالحظات :
1) متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود را طى چك بين بانكى در وجه كميته امداد استان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و 

رسيد دريافت نمايند.
2)متقاضيان مى بايست رسيد سپرده ماخوذه ( قرمز رنگ ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را داخل پاكت مخصوص پيشنهادات قرار داده و 

پس از درج فقط نام و نام خانوادگى متقاضى بر روى آن پاكت داخل صندوق پيشنهادات انداخته شود.
3) فروشنده در رّد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.

4) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از طريق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است.
5) متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به ُمهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.

6) حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.
7) مذكوراً توصيه مى شود متقاضاين محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده از ملك مورد نظر حتما" بازديد 

بعمل آورند.
8) دريافت اقساط طى چك هاى صادره طرح صياد (چكهاى جديد)از سوى بانك ها ( بجز صندوق قرض الحسنه ) قابل دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط به حسابهاى قديمى و سفته 

معذور مى باشيم.
9) درصورت پرداخت نقدى الباقى ثمن معامله مشمول 15٪ درصد تخفيف به ماخذ سال خواهد شد.

10) درصورت برنده نشدن در مزايده سپرده متقاضى حداكثر ظرف مدت 5 روز كارى عودت داده خواهد شد.

مهم : اداره كل كميته  امداداستان همدان  به نشانى :  همدان - بلوارفلسطين - روبروى اداره برق ناحيه
2-اداره كل  كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان - اداره تداركات تلفن 081-31449000-31449999-31449333  

-آدرس اينترنتى :http://www.emdadimam.ir زمان برگزارى :  سه شنبه-1397/6/27 ساعت 10 صبح
محل برگزارى مزايده :   همدان - بلوارفلسطين - روبروى اداره برق ناحيه  2-اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) 

استان همدان -  توضيح: ملك رديف6 داراى تعريض مى باشد و137،15مترمربع باقى مى ماند.
 قيمت پايهنحوه انتقال سندشرايط پرداختكاربرىنوع ملكاعيان مترمربععرصه مترمربع  شماره پالكآدرسشهررديف

( ريال )

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ثمنگاراژساختمان و محوطه13/5033601616خيابان بديع الزمان –جنب ترمينال-ساختمان امدادهمدان1
45،000،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ثمنمسكونىساختمان و حياط29755071047ا /1خواجه رشيد- كوچه امام جمعه -ساختمان امدادهمدان2
25،000،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنتجارىعرصه و اعيان3/2083192310عين القضات- اول بلوارهگمتانه- ساختمان امدادهمدان3
25،000،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول 90٪ نقد الباقى در1قسط يكماهه وتحويل پس ا ز وصول100٪ ثمنادارى وانبارعرصه و اعيان2821/121300495مريانج - ساختمان ادارى وانبار امدادهمدان4
10011،900،000،000٪ ثمن

پس ازوصول30٪نقد الباقى در36قسط يكماهه وتحويل پس از وصول50٪ ثمنفرهنگىعرصه و اعيان269/81847121448گل تپه -خوابگاه امدادكبودرآهنگ5
9،300،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول40٪ نقد الباقى در24قسط يكماهه وتحويل پس از وصول100٪ ثمنمسكونىعرصه و اعيان454،15210عادىخيابان امام -كوچه رضوانفامنين6
1،000،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنمسكونىعرصه--500عادىمقابل شهردارى - كوچه داتش نشانىصالح آباد7
900،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنانتظامىعرصه و اعيان324305عادىخيابان رسالت- كوچه بوستان پنجمنهاوند8
2،370،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول50٪ نقد الباقى در12قسط يكماهه وتحويل پساز وصول100٪ ثمنحمل و نقلعرصه و اعيان1500150عادىسه راهى شاطر آباد- جاده خيرقلى - انبار امدادنهاوند9
2،900،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنتجارىعرصه و اعيان17150300نزديك پارك چمران - ساختمان داروخانهمالير10
40،000،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنتجارىعرصه و اعيان--28/29/3319نزديك پارك چمران - جنب داروخانهمالير11
31،900،000،000 100٪ ثمن

پس ازوصول100٪ نقد الباقى   وتحويل پس از وصول100٪ ثمنفضاى سبزعرصه و اعيان--2043580بلواربهشتى - جنب فرماندارى - ساختمان انبارمالير12
5،800،000،000 100٪ ثمن

امالك زير بصورت اجاره يكساله به مزايده گذاشته شده ومتقاضيان فقط پيشنهاد اجاره بايستى ارائه نمايند وقابل فروش نيستند

اداره كـل كميته امداد استان همدان

قيمت اجاره بصورت ماهانه  نانوائىاعيانى--سرقفلىسيلو نانوائى بربرى امدادهمدان13
از97/7/15لغايت 15/ 7/ 98

60،000،000اجاره يكساله

ميدان امام - طبقه همكف همدان14
ساختمان امداد

قيمت اجاره بصورت ماهانه  تجارىاعيانى---1192
از97/7/15لغايت 15/ 7/ 98

110،000،000اجاره يكساله

ميدان امام- طبقه اولهمدان15
 ساختمان امداد

قيمت اجاره بصورت ماهانه  تجارىاعيانى--1192
از97/7/15لغايت 15/ 7/ 98

70،000،000اجاره يكساله

ميدان امام - طبقه دوم همدان16
ساختمان امداد

قيمت اجاره بصورت ماهانه  تجارىاعيانى--1192
از97/7/15لغايت 15/ 7/ 98

30،000،000اجاره يكساله

ميدان فردوسى -همدان17
 مغازه  نانوائى سنگكى

قيمت اجاره بصورت ماهانه  نانوائىاعيانى--سرقفلى
از97/7/15لغايت 15/ 7/ 98

125،000،000اجاره يكساله

آ گهـى مزايـده
دوشنبه66
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آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)
به موجب پرونده هاي اجرايي كالسه هاي 9600207 و 9600204 و 9600203 موضوع اسناد رهني شماره 8940 و 8939 و 8942 دفترخانه اسناد 
رسمي شــماره 50 نهاوند بانك ملت نهاوند جهت وصول مبلغ 1/056/619/000 ريال موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير الي يوم الوصول عيله 
فريبا عزيزي و اله يار عزيزي و اكرم عزيزي مبادرت به تقاضاي صدور اجرائيه نموده است. اجرائي صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به 
تقاضاي بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه مورخه 1397/03/17 كارشناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل 
مي باشد: ششدانگ پالك شماره (1037) يك هزار و سي وهفت فرعي از يك اصلي مفروز و مجزي شده از شماره (430) چهارصدوسي فرعي واقع 
در بخش دو حوزه ثبتي نهاوند استان همدان به مساحت (129/62) صدوبيست ونه و نه متر و شصت ودو سانتيمتر مربع كه به نام اهللا يار عزيزي 
ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رسمي دادگستري: واقع در نهاوند، بلوار وليعصر(عج)، نرسيده به سه راهي گلزرد و به 
قيمت 2/204/790/000 ريال ارزيابي گرديده و محدود اســت به حدود: شماالً در دو قسمت، اول ديواريست به طول (9/33) نه متر و سي وسه 
سانتيمتر به ملك مجاور شماره ب فرعي، دوم ديواريست به طول (1/97) يك متر و نودوهفت سانتيمتر به ملك مجاور شماره ب فرعي، شرقاً در 
پنج قسمت كه قسمت هاي دوم و چهارم آن جنوبي است، اول نرده ايست به طول (3/65) سه متر و شصت وپنج سانتيمتر به بلوار وليعصر دوم، 
چهارم نرده ايســت به طول (0/55) پنجاه وپنج سانتيمتر به بلوار وليعصر، پنجم نرده ايست به طول (4/34) چهار متر و سي وچهار سانتيمتر به 
بلوار وليعصر، جنوبًا در 2 قسمت، اول ديواريست به طول (0/91) نودويك سانتيمتر به ملك مجاور 412 فرعي و دوم ديواريست به طول (9/37) نه 
متر و سي وهفت سانتيمتر به ملك مجاور شماره 412 فرعي، غرباً در هفت قسمت، كه قسمت هاي دوم و ششم آن شمالي است، اول ديواريست 
مشــترك به طول (1/75) يك متر و هفتادوپنج سانتيمتر به آپارتمان قطعه 4 شــماره 1038 فرعي، دوم ديواريست مشترك به طول (0/32) 
سي ودو سانتيمتر به آپارتمان قطعه 4 شماره 1038 فرعي، سوم ديواريست مشترك به طول (0/81) هشتادويك سانتيمتر به آپارتمان قطعه 4 
شماره 1038 فرعي، چهارم ديواريست مشترك به طول (1/96) متر يك متر و نودوشش سانتيمتر به نورگير مشاعي، پنجم ديواريست مشترك 
به طول (5/09) پنج متر و نه سانتيمتر به آپارتمان قطعه 4 شماره 1038 فرعي، ششم ديواريست به طول (0/18) هجده سانتيمتر به راه پله، هفتم 
درب و ديواريست به طول (2/63) دو متر و شصت وسه سانتيمتر به راه پله (طبق نظر كارشناس رسمي پالك فوق داراي (49/95) مترمربع انباري 
تجاري مي باشد). پالك فوق از ســاعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخه 1397/07/18 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد. 
مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد، به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاده وجوه پرداختي بابت 
هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل 

رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 112)
تاريخ انتشار: 97/06/19
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متن درخواست آگهي مزايده
به موجب پرونده اجرايي كالسه 9600124 موضوع اسناد رهني شماره 1372 دفتر اسناد رسمي شماره 
81 شهر فيروزان، بانك كشــاورزي نهاوند جهت وصول مبلغ 1/146/678/840 ريال (يك ميليارد و 
صدوچهل وشش ميليون و ششصدوهفتادوهشــت هزار و هشتصدوچهل ريال) موضوع الزم االجرا و 
خسارت تأخير الي يوم الوصول عليه شركت گل پونه نهاوند و محسن علي احمدوند مبادرت به صدور 
اجرايي نموده است. اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانكار مورد وثيقه 
برابر نظريه به شــماره 1212/ن/97 مورخه 1397/02/31 كارشناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي 
كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مي باشــد: ششدانگ يك باب منزل مسكوني عرصه و اعيان 
پالك شــماره 1901 (هزارونهصدويك) فرعي از 408 الي 410 فرعي از (3) سه اصلي واقع در بخش 2 
حوزه ثبتي نهاوند اســتان همدان با مساحت 243 (دويست وچهل وسه مترمربع) كه برابر نامه شماره 
8302/ن/96 مورخه 1396/06/25 اداره ثبت نهاوند به نام محسن علي احمدوند ثبت و سند مالكيت 
صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رسمي دادگستري: واقع در شهر نهاوند، فرمانداري، كوچه شهيد 
مطلب قيصري و به قيمت 3/643/000/000 ريال (سه ميلياردوششصدوچهل وسه ميليون ريال) ارزيابي 
گرديده و محدود است به حدود: شماالً به طول (10) متر ديواري است به پي پالك 1898 فرعي، شرقاً: 
به طول (24/30) متر ديواري اســت به پي پالك 1900 فرعي، جنوباً: به طول (10) متر درب و ديواري به 
كوچه 12 متري، غرباً: به طول 24/30 متر ديواري است به پي پالك 1902 فرعي، (بنا به اظهار كارشناس 
دادگستري ملك فوق داراي 243 متر عرصه و 290 متر اعيان در 2 طبقه مي باشد) پالك فوق از ساعت 
9 الي 12 روز يكشــنبه مورخه 1397/08/06 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد. 
مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه 
مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم 
از اينكه رقم قطعي آن معلوم شــده يا نشده باشد، به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازاده وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر 
و حق مزايده نقداً وصول مي گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد 

از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 111)
تاريخ انتشار: 97/06/19

محمدعلي جليلوندـ  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاي هــادي ظفريان به وكالت آقاي حســين 
بختياري داراى شــماره شناسنامه  93 به شرح 
دادخواست كالســه 112/970357/97ح از اين 
و  نموده  حصروراثت  گواهى  درخواســت  حوزه 
چنين توضيح داده كه شادروان ستاره هنرمنديان 
به شماره شناسنامه  1 در تاريخ 1394/02/19 در 
ورثه  گفته  زندگى  بــدرود  خود  دائمى  اقامتگاه 
به:  است  منحصر  متوفى/متوفيه  آن  حين الفوت 
شناسنامه 359   شماره  به  ظفريان  علي اصغر   -1
متولــد 1349 صادره از همــدان فرزند متوفيه 
شناسنامه 475   شــماره  به  ظفريان  مهدي   -2
متوفيه 3-  فرزند  همدان  از  صادره  متولد 1345 
هادي ظفريان به شــماره شناسنامه 93  متولد 
1347صادره از همدان فرزند متوفيه 4- محسن 
متولد 1360  شناسنامه 2715  شماره  به  ظفريان 
صادره از همدان فرزند متوفيه 5- محمد ظفريان 
به شماره شناسنامه 802  متولد 1356 صادره از 
همدان فرزند متوفيه 6- شهناز ظفريان به شماره 
شناسنامه 110172  متولد 1351 صادره از همدان 
فرزند متوفيه. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 
يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 2444)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف 
همدان

آگهي حصر وراثت
شماره  داراى  مقيم  اســفندياري  فرانك  خانم 
شناســنامه  7720 به شرح دادخواست كالسه 
114/970376ح از ايــن حــوزه درخواســت 
گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح 
داده كه شادروان مســلم اسفندياري مقيم به 
شــماره شناســنامه  79 در تاريخ 93/01/09 
در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته 
منحصر  متوفى/متوفيه  آن  حين الفــوت  ورثه 
اســت به: 1- فوزيه اســفندياري مقيم فرزند 
دختر   7362 شناســنامه  شــماره  به  مسلم 
متوفــي 2- فرانك اســفندياري مقيم فرزند 
مســلم به شــماره شناســنامه 7720 دختر 
متوفي 3- غالمرضا اســفندياري مقيم فرزند 
مسلم به شــماره شناسنامه 8130 پسر متوفي 
مقيم فرزند مســلم  4- فاطمه اســفندياري 
متوفي  دختر  شناســنامه 10761  شــماره  به 
به  مسلم  فرزند  مقيم  اســفندياري  فريده   -5
شماره شناسنامه 131 دختر متوفي 6- حشمت 
فريدوني فرزند قاســم به شماره شناسنامه 66 
تشريفات  انجام  با  اينك  والغير.  متوفي  همسر 
مقدماتي درخواســت مزبــور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 409)
قاضي شعبه114 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي مزايده (نوبت اول)
در اجراي پرونده اجرايي كالســه فوق مفتوح در شعبه اجراي 
احكام مدني دادگاه عمومي بخش صالح آباد محكوم عليه شركت  
تعاوني ايثارگران شهاب دام همدان محكوم است به پرداخت مبلغ 
704/106/074 ريال به عنوان اصل خواسته و هزينه دادرسي و 
حق الوكاله و در حق محكوم له خانم افسر رفيعي و اقدس مرادي 
لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نســبت به پرداخت دين خود 
اقدام ننموده اين اجراي احكام به درخواست محكوم له اقدام به 
توقيف اموال به شرح ذيل نموده است كه در مورخه 97/07/04 
ســاعت 10 الي 10:30 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه 
محكوم به مي نمايد. معهذا كساني كه تمايل به شركت در مزايده 
دارند، مي توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده مال مشروح ذيل 
را مالحظه نمايند. مزايده در دايره اجراي احكام دادگاه صالح آباد 
برگزار مي گردد. شــرح مال شامل ده رأس گاو شيري شامل: 1- 
تعداد 5 رأس شكم يك قيمت هر رأس 600 ميليون ريال برآورد 
مي گردد. 2- تعداد دو رأس شكم دو قيمت هر رأس 110 ميليون 
ريال برآورد مي گردد. 3- دو رأس گاو شيري شكم سه قيمت هر 
رأس 100 ميليون ريال 4- يك رأس گاو شــيري شكم 4 قيمت 
95 ميليون ريال، ارزش جمع ده رأس گاو شــيري به شرح فوق 
1/115/000/000 ريال برآورد مي گردد. بديهي است برنده مزايده 
كسي است كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد كه در صورت 
موافقت داورز مي بايست ده درصد را في المجلس و مابقي را ظرف 
مدت كمتر از يكماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد. در صورتي كه 
برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، سپرده 
او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 

مي گردد. (م الف 508)
دادورز اجراي احكام مدني دادگاه عمومي صالح آباد

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

پرونده شكايت مدافع سابق پرسپوليس 
بسته شد

 پرونده مدافع پيشــين تيم فوتبال پرســپوليس بــا پرداخت كامل 
مطالباتش بسته شد.

به گزارش مهر، باشــگاه پرسپوليس خبر از بسته شدن يكى از پرونده 
هاى شــكايت طلبكاران قديمى خود داد. محمد امين آرام طبع كه از 
سال هاى گذشته مبالغى را طلب داشت با دريافت تمام مبلغ طلب خود 

حاضر به تسويه با باشگاه پرسپوليس شد.
اســناد مربوط به بســته شــدن اين پرونده از ســوى باشــگاه براى 

كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال مى شود.

انتظارات از تيم ملى باال است
 مدافع تيم ملى فوتبال ايران گفت: با توجه به درخشش ملى پوشان 

در جام جهانى روسيه، انتظارات از تيم بسيار باال رفته است.
به گزارش ايرنا، سيد مجيد حسينى مدافع تيم ملى فوتبال كشورمان در 
حاشيه تمرين اين تيم گفت: پس از جام جهانى شاهد برگزارى اردو 
خوبى هســتيم و قطعا پس از درخشش در جام جهانى انتظارات از ما 
باال رفته اســت. وى ادامه داد: بايد بــا حضور قدرتمند در ديدارهاى 
تداركاتى مختلف پاسخ اين انتظارات را بدهيم. در حال حاضر بايد در 
ديدارى دوستانه به مصاف ازبكستان كه از بهترين تيم هاى آسيا است، 
برويم. براى موفقيت در جام ملت هاى آســيا بايد با تمام قدرت راه 

خود را ادامه دهيم تا بتوانيم به هدف برسيم.
مدافع تيم ملى فوتبال ايران گفت: تيم ازبكستان در اين ديدار با كادر 
فنى جديد خود راهى مسابقه مى شود و اين موضوع انگيزه آنها را باال 
برده است. در ديدارهاى دوستانه شرايط حريف براى ما مهم نخواهد 

بود و فقط به فكر اجراى برنامه هاى تاكتيكى خود هستيم. 
وى در خصوص حضور صادق محرمى و آرمين سهرابيان در اردوى 
جديــد تيم ملى گفت: كادر فنى با ديد درســتى به دنبال جوانگرايى 
است و قطعا تركيب با تجربه ها و جوانان اتفاقات خوبى را براى تيم 

ملى رقم خواهد زد.
حســينى در مورد اينكه گفته مى شود به دليل اينكه پژمان منتظرى در 
جام جهانى به دستشــويى رفته بود، بازى به او رسيده، اظهار داشت: 

اين مساله يك شوخى بوده است.
بازيكنان تيم ملى فوتبال كشورمان در ادامه تمرينات خود، ساعت 10
امروز (يكشــنبه) در زمين اصلى ورزشگاه آزادى آخرين تمرين خود 
را پيــش از رويارويى با تيم ملى ازبكســتان برگزار مى كنند و عصر 
امروز هم تهران را به مقصد تاشــكند ترك خواهند كرد. ملى پوشان 
روز سه شنبه 20 شهريور ماه از ساعت 19 و 30 دقيقه به وقت ايران 
در ديدارى تداركاتى برابر تيم ازيكستان قرار خواهند گرفت. تيم ملى 
فوتبال ايران خود را براى حضور موفق در جام ملت هاى 2019 آسيا 
در كشور امارات آماده مى كند. ايران در جام ملت هاى آسيا در گروه 

چهارم با تيم هاى عراق، ويتنام و يمن هم گروه است.

خوزستان قهرمان مسابقات رزم آوران 
بانوان كشور شد 

 مسابقات قهرمان كشــورى رزم آوران در بخش بانوان به ميزبانى 
استان همدان برگزار گرديد. 

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان ،مسابقات 
قهرمان كشــورى رزم آوران در بخش بانوان به ميزبانى استان همدان 
با حضور 250 شــركت كننده از 8 استان خوزســتان، همدان، چهار 
محال بختيارى، اصفهان، مازندران ، كرمانشاه ، آذربايجان غربى ، تهران 
و12 تيم در ســالن پورياى ولى دانشــگاه آزاد اسالمى همدان برگزار 
گرديد .كه در رده نونهاالن اســتان همدان با مدال طالى خانم فاطمه 
جمشــيدى ، مدال نقره خانمها: ستايش رضايى،آيناز فرهادى و نگين 
دســتيار و مدال برنز خانمها: مريم نجارى،محدثه ســعيدى و ياسمن 
ياورى مقام چهارم تيمى را بعد از خوزســتان،چهارمحال بختيارى و 

كرمانشاه بدست آورد.
و در رده نوجوانان به كســب يك مدال نقره اسماه گرايى و يك برنز 
شــيدا ارغش بســنده كرد كه رده نوجوانان تيم چهار محال بختيارى 

اول،خوزستان دوم و كرمانشاه مقام سوم تيمى را بدست اوردند.
و در رده جوانــان با دو مــدال طالى خانم مائده ســلطانى و ناهيد 
سياهوشى و يك مدال نقره فاطمه زرينى و 4 مدال برنز خانمها:سمانه 
رفيعى ،مرضيه خسروى ،صبا ساسانى و سولماز لطفى بعد از تيم هاى 

خوزستان و چهار محال به مقام سوم تيمى دست يافت.

وزنه بردار ايران در دسته 59 كيلوگرم
 نايب قهرمان شد

 سيد يوسف يوســفى در وزن 59 كيلوگرم مسابقات وزنهبردارى 
معلوالن قهرمانى آسيا و اقيانوسيه به عنوان نايب قهرمانى دست يافت. 
به گزارش خبرگزارى مهر، در روز دوم مسابقات وزنه بردارى معوالن 
قهرمانى آســيا و اقيانوســيه كه در ژاپن جريان دارد، امروز يكشــنبه 
سيديوسف يوسفى، ملى پوش كشورمان در دسته 59 كيلوگرم با مهار 
وزنه 182 كيلويى موفق به كســب عنوان نايب قهرمانى اين مسابقات 

شد.
در اين دسته از رقابت ها وزنه برداران چين و شيلى به ترتيب به عنوان 

قهرمانى و سوم دست يافتند. 
صمد عباسى و امير جعفرى ديگر نمايندگان ايران در مسابقات وزنه 
بردارى معلوالن قهرمانى آسيا و اقيانوسيه هستند كه امروز در دسته 65

كيلوگرم با حريفانشان رقابت مى كنند.
رقابت هاى وزنه بردارى معلوالن قهرمانى آسيا و اقيانوسيه 2018 كه 
يكى از پيش نيازهاى حضور در پارالمپيك توكيو است تا 21 شهريور 

در شهر كيتاكيوشو ژاپن ادامه خواهد داشت. 

تالش باشگاه پرسپوليس براى جلب 
رضايت شاكيان با جيب خالى!

 باشگاه پرسپوليس در تالش است تا امشب رضايت شاكيان داخلى 
خود را جلب كرده و سپس به AFC ارسال كند.

به گزارش مهر، باشگاه پرسپوليس همچنان در تالش است تا رضايت 
شــاكيان اصلى خود را بايت عــدم پرداخت مطالبات جلب كند. اين 
باشــگاه كه به دليل قهرمانى در هفدهمين دوره رقابت هاى ليگ برتر 
يكى از نماينده هــاى فوتبال ايران در رقابت هــاى فصل آينده ليگ 
قهرمانان آســيا خواهد بود تا پايان امشب فرصت دارد مستندات مالى 

خود را به AFC ارسال كند.
آنها توانسته اند رضايت شاكيان خارجى خود را با پرداخت و اقساطى 
كردن مطالبات فرناندو گابريل و آنتونــى گولچ دريافت كنند. اما در 
پرداخت مطالبات على دايى، مسعود همامى و محمدامين آرام طبع  با 
مشكل مالى روبرو شدند. سرمربى و دو بازيكن اسبق پرسپوليس هنوز 
پولى را از اين باشگاه دريافت نكرده اند تا همچنان در ليست طلبكاران 

باشگاه پرسپوليس قرار بگيرند.
مسئوالن اين باشگاه هم فعال هيچ پولى براى پرداخت به آنها ندارند. 
با اين حال در تالش هســتند تا رضايت شاكيان داخلى خود را به هر 
طريق ممكن جلب كنند. قرار است آنها چك مدت دار از پرسپوليس 
دريافت كنند و رضايت خود را مبنى بر دريافت مطالبات از پرسپوليس 

اعالم كنند.

پرسپوليس همچنان منتظر 
توافق با على دايى

 باشگاه پرسپوليس با وجود تالش هاى بسيار هنوز نتوانسته موافقت 
على دايى را براى مطالباتش جلب كند.

به گزارش ايســنا، طبق قوانين صدور مجوز حرفه اى باشــگاه ها بايد 
عالوه بر ارائه مدارك زيرســاختى از نظــر مالى هم هيچ گونه بدهى 
نداشته باشند. بر همين اساس مديران باشگاه پرسپوليس طى روزهاى 
اخير تالش زيادى انجام دادند تا در مدت زمانى كه در اختيار داشتند 
بتواننــد مدارك مالى خود را براى صــدور مجوز حرفه اى AFC به 
نماينده كنفدراسيون فوتبال آسيا در فدراسيون فوتبال ارائه كنند اما با 
وجود اين كه مهلت آن ها روز گذشــته به پايان رسيد آن ها نتوانستند 

رضايت على دايى را جلب كنند.
البته مديران باشــگاه طى روزهاى اخير مشكل بدهى محمدامين آرام 
طبع و مسعود همامى را حل كردند اما موضوع طلب على دايى كماكان 

پابرجاست.
قرار بود  پس از جدايى سرمربى سابق پرسپوليس از اين تيم، باشگاه 
ماليــات قراردادش را بپردازد كه آن ها از ايــن كار امتناع كردند و در 
ادامه دايى كه از پرداخت نشــدن مالياتش بسيار ناراحت بود به كميته 
انضباطى شكايت كرد. او در ادامه بر اساس مفاد قراردادش با باشگاه 

پرسپوليس خواهان درخواست سال سوم قرارداد خود شد.
مديران فعلى باشگاه با ارسال نامه اى به اداره ماليات مدعى شدند تمام 
ماليات قرارداد على دايــى را پرداخت خواهند كرد و حاال در تالش 
هســتند طى روزهاى آينده بتوانند رضايت على دايى را هم گرفته و 

توافق انجام شده را به كميته صدور مجوز حرفه اى ارسال كنند.

سنگ نوردان همدانى در مسابقات قهرمانى 
كشور خوش درخشيدند

 نايب رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى اســتان همدان 
گفت: دختران و پسران سنگ نورد همدانى در هجدهمين دوره مسابقات 

سنگ نوردى قهرمانى كشور خوش درخشيدند.
عباس چشمه قصابانى در گفتگو با مهر با اشاره به درخشش سنگ نوردان 
همدانى در مســابقات قهرمانى كشور اظهار داشــت: تيم سنگ نوردى 
دختران و پســران همدان در هجدهمين دوره مســابقات سنگ نوردى 

قهرمانى كشور مقام هاى درخشانى را كسب كرد. 
وى افزود: در اين مسابقات متين بيات مقام سوم جوانان رشته بلدرينگ 
را از آن خود كرد و محمد عبدالحســينى مقام چهارم رشــته بلدرينگ 
را به دســت آورد. نايب رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى 
اســتان همدان با اشــاره به ســاير نتايج گفت: راحيل رمضانى در رشته 
بلدرينگ نوجوانان مقام اول را به دست آورد و زهرا سيفى نيز مدال نقره 
جوانان رشته ليد را به گردن آويخت. قصابانى عنوان كرد: همچنين كسب 
مدال نقره جوانان رشته بلدرينگ ديگر دستاورد زهرا سيفى در اين دوره 
از مسابقات اســت. وى با اشاره به ساير نتايج سنگ نوردان همدان بيان 

كرد: محدثه كهوند نيز توانســت مقام چهارم بلدرينگ را كسب كند كه 
فائزه سليمانى و مهرداد شعبانى مربيگرى تيم هاى سنگ نوردى دختران 
و پســران را بر عهده دارند. نايب رئيــس هيأت كوهنوردى و صعودهاى 
ورزشى استان همدان عنوان كرد: پروانه ردايى و عارف زارعى سرپرستى 
تيــم همدان را در اين دوره از مســابقات عهده دار بودند.  وى با اشــاره 
به زيرســاخت خوب همدان در رشته سنگ نوردى گفت: در حال حاضر 
مجموعه سنگ نوردى فرهاد در همدان در كل كشور بى نظير است و در دل 
آن خوابگاه، سالن آموزشى، سالن بدن سازى، جايگاه تماشاگران و بسيارى 

از امكانات روز دنيا تعريف شده است. 

 نهاونــد- خبرنگار همــدان پيام:رئيس 
نهاونــد گفت:ســنت  جوانــان  ورزش و 
«رخصت يا موال» هم زمان با شــب اول ماه 

محرم در نهاوند اجرا مى شود.
مهرداد ســعدى نژاد گفت:آئين «رخصت يا 
موال» از ســال ها پيش در نهاوند هم زمان با 
شب اول ماه محرم و با حضور ورزشكاران، 

مرشدان و پهلوانان قديمى شهرستان نهاوند 
و جوانان شهر اجرا مى شود.

در اين آئين حاضران در زورخانه پورياى ولى ، 
همراه با نوحه خوانى و نواى مرشد از حضرت 
على (ع) اجازه مى گيرند كه براى فرزندش امام 
حســين (ع) خود را سياه پوش و عزادار كنند 
كه اين برنامه «رخصت يا موال» نام گرفته است.

سعدى نژاد گفت: ميهمانانى كه وارد سالن 
و گود زورخانه مى شــوند پس از رخصت 
گيرى توســط پهلوانــان نهاوندى، شــال 
ســياه رنگى بر گردن انداخته و سربندى نيز 

بر پيشانى آن ها بسته مى شود.
وى افزود: بر اســاس رسم و رسوم ديرينه 
محل گود زورخانه ســياه پوش و قاريان در 
اين مكان قرآن مى خوانند و ســپس مرشد 
اشعارى را در رثاى ساالر شهيدان مى سرايد.

 به گفته مهرداد ســعدى نژاد در اجراى اين 
آئين يكى از پيشكســوتان ورزش باستانى 
بانواى دل نشــين خود در مدح امام حسين 
(ع) نوحه خوانــى مى كنــد و حاضران در 
مراسم نيز به سينه زنى و عزادارى مى پردازند.

چند ســالى اســت كه اين مراسم معنوى با 
حضور گسترده جوانان برگزار مى شود و با 

استقبال قابل توجهى مواجه مى شود.
 آئيــن رخصت يــا موال هم زمان با شــب 
نخســت ماه محــرم در زورخانــه پورياى 
ولى نهاوند از ســاعت 20 و 30 دقيقه آغاز 

مى شود.

 تيم شهردارى همدان در نخستين ديدار 
از فصــل جديــد رقابت هاى ليگ دســته 
دوم فوتبال كشــور مقابل چــوكاى تالش 
در ورزشــگاه پورياى ولى اين شهر، تن به 

شكست داد.
به گزارش ايرنا، در اين مسابقه كه عصر روز 
شــنبه و در مقابل ديدگان يكهزار تماشاگر 
حاضر در ورزشگاه پورياى ولى شهر تالش 
برگزار شــد، چوكاى تالش معروف به تيم 
قلعــه عقاب هاى فوتبال ايران، يك بر صفر 

پيروز شد.
تنها گل اين مســابقه را محمد دادرسى در 
دقيقه 27 وارد دروازه شهردارى همدان كرد.

شهردارى هم به رغم بازى هجومى در نيمه 
دوم نتوانســت از موقعيت ها اســتفاده كند 
و اشــتباهات فردى مانع از گلزنى نماينده 

همدان شد.
اين تيم در نيمه دوم صاحب توپ و ميدان 
بــود و چوكاى تالــش دل به ضد حمله ها 
ســپرده بود و در نهايت بــا مديريت خط 
دفاعى خود توانســت سه امتياز ارزشمند را 

به دست آورد. 
حامــد صادقــى جو بــه همــراه مجيد 
ســربلندى و محمد حيدرى اين ديدار را 

قضاوت كردند.
محمد خزايى، مصطفى قيصرى، امين كعبى، 

اميد پــور قنبرى، مســعود رمضانى، پيمان 
حشــمتى، مهدى توكليان، حسين كاظمى، 
رضا كوهى، كاظــم صالحى و ميالد باقرى 
براى شهردارى همدان در اين ديدار به ميدان 

رفتند.
تركيب تيم چوكا تالش را مصطفى زينعلى، 
ميالد جاللى، هادى موسوى، نيما دالورى، 
محمــد جعفرى، ســجاد عســگرى، على 
مصطفايى، محمد دادرسى، احسان عبدى و 

سامان نورمحمدى تشكيل دادند.
تيم شــهردارى همدان در گروه يك رقابت 
هاى ليگ دســته دوم فوتبال كشور حضور 

دارد.

در نخستين ديدار فصل

شهردارى همدان 
در قلعه عقاب ها شكست خورد

رئيس ورزش و جوانان نهاوند خبر داد

برگزاري آئين «رخصت يا موال» 
در شب اول محرم

عراق ميزبان بازى هاى 
فوتبال غرب آسيا

 كنفدراســيون فوتبال غرب آســيا 
فوتبال  بازى هاى  دوره  نهمين  ميزبانى 

مردان غرب آسيا را به عراق داد.
به گزارش ايســنا و به نقــل از اخبار 
العراق، كنفدراسيون فوتبال غرب آسيا 
در امان پايتخت اردن تشــكيل جلسه 
داد.  در ايــن جلســه كه به رياســت 
شاهزاده بن حســين برگزار شد مقرر 
شــد كه بازى هاى فوتبال مردان غرب 
آســيا در نســخه نهم خود به ميزبانى 

عراق برگزار شد.
ورزشــگاه هاى عراق بــه تازگى از 
ســوى فيفا لغو محروميت شــدند و 
همين باعث شد تا ميزبانى اين رقابت 

به عراق داده شود.

تيم هندبال سپهر همدان 
در ليگ دسته اول 

بانوان حضور يافت 
 نائب رئيس هيات هندبال اســتان 
گفت: تيــم هندبال ســپهر همدان با 
تركيبــى از بازيكنانى جــوان در ليگ 

دسته اول بانوان حضور دارد
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان، سحر فرجى 
با اعالم اين مطلب اظهار كرد: رقابت 
هــاى هندبال ليگ دســته يك بانوان 
كشور از 18 شهريور تا بيست و سوم 
اين ماه بــه ميزبانــى كازرون برگزار 

خواهد شد.
وى گفت: در اين دوره 17 تيم كشور 
در سالن 2000 نفرى تختى كازرون با 

هم رقابت خواهند كرد.
نائب رئيس هيات هندبال اســتان در 
خصــوص آمادگى تيم ســپهرهمدان 
براى حضور در اين رقابتها گفت: سال 
گذشته به دليل مشكالت مالى به ليگ 
دسته دو سقوط كرديم اما با مذاكرات 
و پيگيرى هاى كه داشــتيم توانستيم 
جواز حضور در اين رقابتها براى فصل 

جديد بدست آوريم.
وى ادامــه داد: بيشــتر بازيكنــان مــا در 
ــان  ــد و جوان ــان امي ــن دوره بازيكن اي
هســتند وتنهــا يــك بازيكن بزرگســال 

در تركيــب تيــم مــا حضــور دارد.
ــاى  ــت ه ــان از حماي ــى در پاي فرج
باشــگاه ســپهر و خانــم بهــار يوســفى 
صفــت در حمايــت از ايــن تيــم 
افــزود:  و  كــرد  تشــكر  و  تقديــر 
اميدواريــم نماينــده شايســته اى بــراى 

ــيم. ــا باش ــن رقابته ــتان در اي اس

كسب مقام سومى 
بدمينتون بازان همدان 
در مسابقات قهرمانى 

كشورى 
 تيم بدمينتون نوجوانان پسر استان 
در مسابقات قهرمانى كشورى تبريز در 

سكوى سوم ايستاد . 
ــى اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ دب
كل ورزش و جوانــان اســتان، ســى و 
پنجميــن دوره از مســابقات بدمينتــون 
رده  در  كــه  كشــور  قهرمانــى 
ــز  ــى تبري ــه ميزبان ــر ب ــان پس نوجوان
ــدان توانســت  ــم هم ــزار شــد تي برگ
ــا پشــت سرگذاشــتن رقيبــان خــود  ب
ــم  ــد و تي ــب كن ــوم را كس ــام س مق
ــارس اول و دوم  ــان و ف ــاى خراس ه
ــم  ــابقات از دوازده ــن مس ــدند .اي ش
الــى شــانزدهم مــاه جــارى در تبريــز 

ــد. ــزار ش برگ
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گوشى هاى جديد اپل گران تر از حد تصور
 در حالى كه كمتر از يك هفته به رونمايى از گوشــى هاى جديد 
اپل باقى مانده، خبرهايى در مورد باال بودن قيمت اين گوشى ها شنيده 
مى شود. . به گزارش فايومك، منابع نزديك به اين شركت مى گويند 
ظاهرا اپل تصور مى كند اســتقبال از آيفون هاى جديد بيشتر از حد 
تصور خواهد بود و از هميــن رو قصد دارد آنها را با قيمت باالترى 
روانه بازار كند.به عنوان مثال قبال اعالم شده بود كه آيفون 6.1 اينچى 
اپل با نمايشگر ال سى دى 699 دالر قيمت خواهد داشت. اما تحليل 
گران مى گويند قيمت پايه اين گوشى كمتر از 849 دالر نخواهد بود.
عالوه بر اين پيش بينى مى شــود كه آيفون ايكس با نمايشــگر 5.8
اينچى به قيمتى بين 949 تا 999 دالر به فروش برسد كه خاطره عرضه 
آيفون ايكس در سال گذشته به قيمت 1000 دالر را زنده خواهد كرد.

دو سيارك از كنار زمين گذشتند 
 شب گذشته  دو سيارك، يكى با قطر 3 متر و ديگرى باقطر 32 تا 71 متر 
از كنار زمين مى گذرند. به گزارش اسپيس، يك سيارك تازه كشف شده امروز 
از كنار زمين مى گذرد. اين در حالى اســت كه هفته قبل ناســا خبر داده بود 
امروز سياركى ديگر به اندازه يك خودرو از كنار زمين مى گذرد. به هرحال 
ســيارك تازه كشف شده ۲۰۱۸RC نام گرفته و به اندازه يك جامبو جت 
است. به گفته محققان عرض اين سيارك بين 32تا71 متر است.   دانشمندان 
سوم سپتامبر به وسيله سيستم ATLAS در هاوايى اين سيارك را كشف كرده 
اند. به گفته آنان سيارك ۲۰۱۸RC از فاصله 220 هزار كيلومترى زمين مى 
گذرد. چنين فاصله اى كمتر از مسافت ميان ماه و زمين است. پروژه رصدخانه 
تلكسوپ مجازى آنالين  در ايتاليا قرار است گذر اين سيارك از كنار زمين را 

در ساعت 22 به وقت گرينويچ به طور زنده پخش كند.  

هوش مصنوعى مرگ ناشى از سكته قلبى را 
پيش بينى مى كند

 بررسى هاى موسسه فرانسيس كريك در انگليس نشان مى دهد، يك 
الگوريتم هوش مصنوعى به بهترين متخصص پيش بينى مرگ بيماران 
به دنبال وقوع سكته قلبى مبدل شده است. به گزارش ديجيتال ترندز، 
استفاده از هوش مصنوعى براى تشخيص صحيح بيمارى ها و پيش بينى 
تحوالت آتى به يك رويه درمانى مبدل شده است و حاال بيمارستان ها و 
مراكز درمانى در تالش هستند تا از اين طريق دريابند كداميك از افرادى 
كه دچار ســكته قلبى شــده اند، به همين علت جان خود را از دست 
خواهند داد.تا به امروز پزشكان با استفاده از روش ها و مدل هاى سنتى 
به دنبال پيش بينى نتيجه درمان بيماران سكته قلبى بوده اند، اما حاال قرار 

است روش هاى بهترى به اين منظور به كار گرفته شود.

توئيتر سفيدپوش مى شود
 توئيتر قصد دارد طراحى خود را به طور اساســى تغيير دهد و از 

يك رابط كاربرى سفيدتر و درخشان تر استفاده كند.
به گزارش اســين ايج، همچنين قرار است امكانات تازه و متنوعى به 
اين شبكه اجتماعى اضافه شود تا بتواند در رقابت با رقباى سرسخت 
خــود جايگاهش را حفظ كند. قابليت عالمــت گذارى و بوكمارك 
توئيت ها يكى از امكانات جذاب اين شــبكه اجتماعى خواهد بود. 
همچنين افزودن زبانه Explore براى تسهيل جستجو در توئيتر پيش 

بينى شده است.
كارشناسان مى گويند طراحى جديد توئيتر تا حدى الهام گرفته از رابط 
كاربرى تحت فيس بوك است كه يك سال قبل اعمال شد و هدف از 

آن افزايش سهولت استفاده از اين شبكه اجتماعى بود.

تغيير آينده اينترنت با 4 فناورى
4 فناورى رايانش ابرى، اينترنت اشــياء، بيگ ديتا و نســل پنجم 
(۵G)، به زودى كاربردهاى اينترنت را فراتر از حد تصور مى كند و تا 
كمتر از يك دهه ديگر، فضاى مجازى معناى ديگرى پيدا خواهد كرد. 
با توسعه فناوريهاى اطالعاتى در كمتر از چند سال ديگر، دانستن اين 
موضوع كه از زمانيكه از خواب بيدار مى شويم تا زمانى كه به خواب 
مى رويم مدام رصد مى شويم چيز عجيبى نخواهد بود؛ چون با وجود 
فناورى هاى جديد، تغييرات جدى پيرامون ما رخ مى دهد كه محيطى 
كامال هوشــمند، ثمره آن خواهد بود.براى مثال اگر در حال حاضر در 
مقابل دوربين هاى راهنمايى رانندگى حركت ما ثبت مى شود در كمتر 
از 10 سال آينده به مدد فناوريهاى اطالعاتى و اتصال تمامى ديوايس 

ها به انسان، حتى نحوه تفكر ما هم قابل رصد خواهد بود. 
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■ حديث:
امام علي(ع):

ايثار ، خوى نيكان است.
غرر الحكم : ج 1 ص 159 ح 606 و ص 222 ح 882

بانك ملى فروش ارز مسافرتى را 
از سر گرفت

 فروش ارز مسافرتى از (يكشــنبه)18 شهريور ماه در شعب منتخب 
بانك ملى ايران آغاز شد و هموطنان مى توانند با ارايه مدارك مورد نياز، 

براى تهيه ارز به اين بانك مراجعه كنند.
بنا بر اعالم اين بانك، عمليات فروش ارز مســافرتى در شعب ميرداماد، 
اســكان، مركزى، بازار، امام حسين (ع)، هفتم تير، استاد معين و كاشف 

انجام مى شود.
به گزارش ايرنا، بانك مركزى ايران هفته گذشته به بانك ها اجازه داد تا 23 

مورد ارز خدماتى هموطنان را در بازار تامين كنند.
تا پيش از اعمال سياست هاى جديد ارزى در 16 مردادماه، بانك ملى ايران 
به همراه بانك هاى پارسيان، ملت، سامان و تجارت تامين ارز مسافرتى به 
نرخ ارز رسمى اعالمى بانك مركزى را برعهده داشتند اما در رويه جديد 
كه تخصيص ارز مسافرتى يارانه اى برداشته شده است، تامين ارز به نرخ 

بازار انجام مى شود.
سقف تخصيص ارز مسافرتى پنج هزار يورو است و متقاضى براى خريد 
آن بايد بليت، گذرنامه و رواديد (براى كشورهايى كه نياز به ويزا دارند) را 

به بانك يا صرافى ارايه كند. 
براساس بخشنامه بانك مركزى، ارز مسافرتى، درمانى، دانشجويى و دانش 
آموزى، فرصت مطالعاتى، حق عضويت و حق ثبت نام در ســازمان ها و 
مجامع بيــن المللى و محافل علمى و هزينه چاپ مقاالت علمى، هزينه 
شركت در نمايشگاه هاى خارجى از كشور، حق الوكاله دعاوى خارجى، 
هزينه اجاره و اشــتراك شبكه هاى اطالعاتى (اينترنت و رويترز)، هزينه 
برگزارى همايش هاى بين المللى و اعطاى جوايز جشنواره ها و مسابقات 
و هزينه انجام آزمايش هاى علمى و فنى از مواردى اســت كه در صرافى 

ها تامين مى شود.
به گفته عبدالناصــر همتى رئيس كل بانك مركزِى، تنها ســه درصد از 
عمليات هاى ارزى در كف بازار و در صرافى ها انجام مى شود و عمده 

معامالت ارزى به شكل حواله در نيما صورت مى پذيرد.
بر اساس اعالم بانك مركزى، ديروز حجم فروش ارز صادراتى در سامانه 

«نيما» به يك ميليارد و 124 ميليون يورو رسيد.

 "پوشك"فرزندم"كجاست؟
 انقدرى كه  تو كشورما حباب وجود داره؛ محلول 

آب كف و صابون نداره...!
البته ديگه اينا حباب نيستن و گوى كريستالى اند؛ 

واال تــا اونجاى كه ما ديديم و شــنيديم ؛ حباب در 
عرض چند ثانيه تو هوا ميتركه ؛ ولى اين حباب هاى 

تو كشور ما نميدونم چرا نميتركن!؟
ايــن حباب آخرى كه نه تنها صداى آدم هاى بزرگ 
رو درآورده؛ صــداى نوزادا و بچه هاى كوچيكم در 

آورده ؛
اآلن حباب پوشك بچه و ايزياليف بزرگساالن شده 

يه معضِل بزرگ تو كشور!
اآلن  دغدغه مردم شــده خوراك ؛ پوشك؛ مسكن؛ 
االن ديگه طرف فكر پوشــاك نيست و فكر پوشك 
بچــه اش و اگرم ميانســال باشــه فكــر ايزياليف 

خودشه...!
حــاال با اين وضع موجود بنده چندين راه حل براى 

گذر از اين بحران دارم كه خدمتتون عرض ميكنم :
1- به فرزندامون ياد بديم تا اطالع ثانوى و تركيدن 
ايــن حباب ؛ از پرخورى و خوردن شــير مادر جدا 
خــوددارى كنه .(البته مادر؛  بنده خدا تو اين گرونى 

چيزى نميتونه بخوره كه به بچه اش  شير بده ...)
2-مســتند راز بقا رو همراه با بچه هامون نگاه كنيم 
؛ مخصوصا مســتند گربه سانان تا ياد بگيرند از اين 
به بعد خرابكارى هاشون رو توى باغچه انجام بدن 
و روش خاك بريزن؛ حاال اگرم تو آپارتمان زندگى 
ميكنيم توى گلدون هاى خونه اين كار رو انجام بدن 
؛ اينطورى از توليد به مصرفه، بچه كود انسانى توليد 
ميكنه و باعث پرورش بهتــره گلها و درختان توى 

باغچه يا گلدون ها ميشه !
3-بيايــم  كمپيــن "پوشك"فرزندم"كجاســت  راه 
بندازيم ؛ اينطورى  جاى احتكار و وضع پوشك ها 

سريع تر مشخص ميشه؛ 
درست مثل كمپين "فرزندت"كجاست كه مسئولين 
تو اين كمپين  شركت كردن و مشخص شد كه شكر 
خدا همه فرزندان مسئولين داخل كشور هستن و مثل 
بچه هاى مردم يا بيكارن يا دانشجو يا بازارياب  و....
4-بيايم برگرديم به زمان ماقبل تاريخ  و با استفاده از 
برگ درختان براى بچه هامون پوشك درست كنيم ؛ 
تازه كامال گياهى و طبيعِى و هيچگونه مواد شيميايى 

هم بكار نرفته ؛
 بچه عرق سوز هم نميشه و براى خودش خوش و 

خرم ، ُچست و چابُك راه ميره و لذت ميبره..!
 اميــدوارم  اين راه حل هايى كه دادم به كارتون بياد 

و ازش استفاده كنيد؛
 تا يك حبــاب جديِد ديگه و راهكار ديگه خدا يار 

و نگهدارتون...!!
* امين مرتضايى

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان با 
بيان اينكه كانون هاى فرهنگ و هنرى مســاجد جزو 
بدنه اصلى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى هستند؛ 
گفت: نبايد كانون هاى مساجد را با ديد فرزندخوانده 

نگاه كنيم
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان همدان، عليرضا درويش نژاد در نشست 
با اعضاى كارگروه مشــورتى كانون هاى مســاجد 
همدان با تأكيد بر تأثير مســاجد به عنوان پايگاه هاى 
فعــال فرهنگى و مذهبــى، اظهار كرد: مســاجد از 
گذشته هاى دور تاكنون نقش كليدى در جامعه اسالمى 
داشتند. در كشور ما هم مبارزات عليه رژيم طاغوت 
از مساجد آغاز شد؛ در دوران دفاع مقدس بچه هاى 
مســجد جنگ را اداره كردند و بزرگترين فرماندهان 

دوران دفاع مقدس هم از مساجد برخاستند.
وى بــا بيان اينكه اگر امروز هم مى خواهيم در حوزه 
اجرايى، دين را به صــورت علمى تقويت و ترويج 
كنيــم بايد جلوه هاى زيبايى از مســاجد ارائه دهيم؛ 
افزود: مســاجد صرفاً محلى براى اقامه نماز نبوده و 

جزو پايگاه هاى معنوى به شــمار مى آيند كه بايد از 
ظرفيت آن به خوبى استفاده شود.

درويش نژاد از كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد به 
عنوان بازوى اجرايى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در زمينه توسعه فعاليت هاى فرهنگى، هنرى و دينى 
ياد كرد و گفت: ســتاد عالى هماهنگى و نظارت بر 
كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد با مصوبه شوراى 
عالى انقالب فرهنگى تشــكيل شــده و برنامه هاى 
مختلفى در مناطق كانون هاى شــهرى و روســتايى 

برگزار مى كند.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان 
تصريح كرد: اگر مفاهيم صحيح مبانى فرهنگ، هنر، 
عرفان، دينى و... در اين كانون ها ارائه شــود؛ بخش 
عمــده اى از ناهنجارى هاى اجتماعى از بين خواهد 
رفت.وى خاطرنشان كرد: در صورت ارتباط مستمر 
مسئوالن كانو هاى مساجد و ارائه برنامه هاى ابتكارى 
و تأثيرگذار، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
از برنامه هاى دبيرخانه نظارت بركانون هاى فرهنگى و 

هنرى مساجد حمايت خواهد كرد.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1............................. . دم سرخ ها- هزارپا
■ قد  س2.................. ... دم سرخ ها - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................ هزارپا - شعله ور
فلسطين 2................................................. تنگه ابوقريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه

■بهمن مالير......... . دم سرخ ها هزارپا - تنگه 
ابوقريب

■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام

 پايـــان ميزبانـــى همـــدان از كنفرانـــس بيـــن 
المللـــى همـــدان 2018 پايـــان معطـــوف شـــدن 
ــى در  ــن ميزبانـ ــى ايـ ــه چگونگـ ــا بـ ــگاه هـ نـ
ـــان و برخـــى  ـــئوالن و متولي ـــدان نيســـت . مس هم
كارشناســـان و رســـانه اى هـــا مـــى گوينـــد در 
روزهـــاى ميزبانـــى همـــدان  توانســـت از پـــس 
ــى  ــه خوبـ ــدون بـ ــاى مـ ــه هـ ــراى برنامـ اجـ
ــا  ــد كارهـ ــر معتقدنـ ــا برخـــى ديگـ ــد امـ برآيـ
ـــه  ـــر از آنچ ـــوب ت ـــطح مطل ـــا س ـــى توانســـت ب م

گذشـــت ، ســـپرى شـــود.
 روزشـــنبه در يـــك نشســـت بـــا مديـــركل 
ــرد  ــتى و گـ ــع دسـ ــى ، صنايـ ــراث فرهنگـ ميـ
شـــگرى اســـتان همـــدان بـــا حضـــور برخـــى 
ــه در  ــن زمينـ ــواردى در ايـ ــا مـ ــانه اى هـ رسـ
دفتـــر روزنامـــه همـــدان پيـــام بيـــان شـــد 
ــه در  ــده اى اســـت از آنچـ ــر گزيـ ــوارد زيـ .مـ
ـــى از  ـــى ميزبان ـــه چگونگ ـــت در زمين ـــن نشس اي
ـــاره  ـــد . اش ـــرح ش ـــس مط ـــن كنفران ـــان اي ميهمان
ــان  ــدان از ميهمانـ ــته همـ ــى شايسـ ــه ميزبانـ بـ
كنفرانـــس ؛ اجـــراى تشـــريفات مطلـــوب ، 
برگـــزارى نشســـت هـــاى تخصصـــى و اطـــالع 
ـــاى  ـــا چراه ـــود ام ـــدان ب ـــته در هم ـــانى شايس رس
متعـــددى همچنـــان نيـــاز بـــه تامـــل و پاســـخ 

. دارد 
ـــوى و  ـــه محت ـــه ب ـــش از آنك ـــدان بي ـــرا هم ■ چ
ـــه  ـــى برنام ـــان خارج ـــور ميهمان ـــى حض خروج
ريـــزى كنـــد روى نحـــوه تشـــريفات تمركـــز 

ـــرد ؟  ك
در   خارجـــى  ميهمانـــان  ســـطح  چـــرا   ■
ـــن  ـــدان 2018 پايي ـــى هم ـــن الملل ـــس بي كنفران

ــود؟  بـ
ــت روى  ــار ميرفـ ــه انتظـ ــه كـ ــرا آنگونـ ■ چـ
ــه  ــدان بـ ــى همـ ــيما، معرفـ ــداو سـ ــن صـ آنتـ
ــى  ــن المللـ ــس بيـ ــى از كنفرانـ ــه ميزبانـ بهانـ

ــد ؟ ــده نشـ ديـ
مديـــركل ميـــراث فرهنگـــى، صنايـــع دســـتى 
و گردشـــگرى همـــدان د رپاســـخ گفـــت :  در 
ــگرى و  ــوع گردشـ ــال موضـ ــك سـ ــول يـ طـ
ـــتان  ـــب در اس ـــان غال ـــه گفتم ـــداد 2018 ب روي
تبديـــل شـــد، در كنـــار كار محتوايـــى، كار 
تشـــريفات و ميزبانـــى رويـــداد 2018 همـــدان 
بـــه خوبـــى انجـــام شـــد..  در ايـــن رويـــداد 
كار محتوايـــى از پيـــش مشـــخص شـــده بـــود 

و خوشـــبختانه توانســـتيم در زمـــان برگـــزارى 
ــى را  ــريفاتى و ميزبانـ ــز كار تشـ ــالس نيـ اجـ
بـــه خوبـــى انجـــام دهيـــم بـــه طـــورى كـــه 
ـــش  ـــرارت پي ـــوان و پرح ـــا ت ـــا ب ـــا انته ـــه ت برنام
رفـــت. در رويـــداد 2018 همـــدان، تشـــريفات 
در ســـطح بين الملـــل بـــود و ســـه گـــروه 
ــد،  ــه بودنـ ــن برنامـ ــر ايـ ــا پيگيـ ــار مـ در كنـ
ــمند  ــينا؛ دانشـ ــى سـ ــه بوعلـ ــرام بـ اداى احتـ
مشـــرق زمين در پنـــل پايانـــى برنامه ريـــزى 
ــر  ــد.. هـ ــر باشـ ــه ماندگارتـ ــا برنامـ ــد تـ شـ
مشـــاركت دســـتگاه هاى مختلـــف  چقـــدر 
بيشـــتر اتفـــاق افتـــاد خروجـــى و دســـتاوردها 

بـــراى همـــدان بيشـــتر شـــد 
ــاس  ــه براسـ ــورى كـ ــه طـ بـ
ــى،  ــان فنـ ــى كارشناسـ ارزيابـ
و  برنامـــه  بـــا  همـــدان 
نظام منـــد در ايـــن رويـــداد 
ـــك  ـــول ي ـــت. در ط ـــش رف پي
ـــگرى و  ـــوع گردش ـــال موض س
ــان  ــه گفتمـ ــداد 2018 بـ رويـ
غالـــب در اســـتان تبديـــل 
شـــد، بســـيارى از رويدادهـــا 
 2018 رويـــداد  ســـايه  در 
ــت  ــكل گرفـ ــدان شـ در همـ
ــا معتقـــدم اگـــر اصنـــاف  امـ
برنامه ريـــزى  رويـــدادى 
شـــده را تعريـــف مى كردنـــد 
مردمـــى  كار  مى توانســـتند 
كننـــد  خلـــق  مانـــدگارى 

چراكـــه ورود بخـــش خصوصـــى در ايـــن 
زمينـــه دســـتاوردهاى بيشـــترى را بـــه ارمغـــان 
مـــى آورد. هفـــت پـــروژه زيرســـاختى، هفـــت 
اقامتـــگاه بومـــى و 70 كارگاه مرمـــت ميـــراث 
ــتر گردشـــگرى  ــراى رونـــق بيشـ فرهنگـــى بـ
در همـــدان  در دســـت اجـــرا اســـت . در 
ــام  ــداد 2018 در تمـ ــزارى رويـ ــيه برگـ حاشـ
شهرســـتان ها بـــه مـــدت 9 روز جشـــنواره هاى 
ـــر و...  ـــل و منبـــت در مالي مختلفـــى همچـــون مب
ـــان 2018  ـــا پاي ـــه ت ـــه البت ـــد ك ـــب داده ش ترتي
همـــدان فرصـــت برگـــزارى جشـــنواره هاى 
ــاد  ــوع ايجـ ــود دارد..  در مجمـ ــترى وجـ بيشـ
زيرســـاخت ها و تاسيســـاتى 
ـــراى  ـــل ب ـــاد هت ـــون ايج همچ
در  همـــدان   2018 رويـــداد 
ـــبختانه  ـــت، خوش ـــال ارتقاس ح
مجموعه هـــاى  امســـال 
بومگـــردى بـــا آمـــار بـــاالى 
ــر  ــق بكـ ــگر در مناطـ گردشـ
و طبيعـــى اســـتان مواجـــه 

شـــدند.
برگـــزارى  از  هـــدف 
گردشـــگرى  رويدادهـــاى 
كشـــورهاى  شـــهرهاى  در 
مختلـــف دنيـــا و آســـيا را 
فرصتـــى بـــراى هم افزايـــى و 
توســـعه صنعـــت گردشـــگرى 
در  تندتـــرى  شـــيب  بـــا 
ـــراى  ـــد ب ـــت و  باي ـــهرها اس ش

برگـــزارى هـــر رويـــداد در ســـطح بين الملـــل 
برنامه ريـــزى و پش بينى هايـــى بـــه همـــراه 
تبليغـــات وســـيع در نظـــر گرفتـــه شـــود كـــه اگـــر 
ـــا ورود  ـــراه ب ـــى هم ـــوان و اثربخش ـــر ت ـــى ب مبتن
بخـــش خصوصـــى بـــه ايـــن مقولـــه شـــكل 
ــداد در  ــوان گفـــت 365 روز رويـ ــرد مى تـ گيـ

ــت. ــده اسـ ــف شـ ــه تعريـ ــن زمينـ ايـ
ــگرى  ــورد مقصـــد و محصـــول گردشـ در مـ
گردشـــگران در همـــدان معتقـــدم هـــر چقـــدر 
محصـــول متنـــوع گردشـــگرى ايجـــاد شـــود، 
ــه  ــود، البتـ ــتر مى شـ ــدان بيشـ ــت در همـ اقامـ
بايـــد بـــراى رســـيدن بـــه ايـــن هـــدف 
ــاد  ــر ايجـ ــز درگيـ ــر نيـ ــتان هاى ديگـ شهرسـ
ـــاى  ـــود جاذبه ه ـــگرى و وج ـــوالت گردش محص
ـــار  ـــود و غ ـــون ارزانف ـــى همچ ـــى و تاريخ طبيع
عليصـــدر بـــراى مانـــدگارى بيشـــتر گردشـــگر 

ــوند. ــتان شـ در اسـ
ـــوت  ـــاط ق ـــه نق ـــه اســـت ك ـــر برنام ـــرار ه ـــا تك  ب
ـــه  ـــرد، البت ـــرار مى گي ـــى ق ـــورد بازبين ـــف م و ضع
ـــا  ـــات و فعاليت ه ـــن اقدام ـــازى اي ـــه مستندس تهي
ـــال هاى  ـــى در س ـــراى بازبين ـــا ب ـــن رويداده در اي

ـــرورى اســـت. ـــى ض آت
ـــنهاد  ـــام پيش ـــدان پي ـــن نشســـت هم ـــان اي در پاي
ـــراى  ـــى ب ـــيب شناس ـــه آس ـــك كميت ـــكيل ي تش
ايـــن كنفرانـــس را بـــه مديـــركل ميـــراث 
ـــا  ـــن نشســـت ه ـــرد اي ـــوان ك ـــى داد و عن فرهنگ
ـــج  ـــدن نتاي ـــزار ش ـــداوم برگ ـــا م ـــد ب ـــى توان م
مطلوبـــى را بـــراى برنامـــه هـــاى اجرايـــى در 

ـــد . ـــم زن ـــده رق آين

اجالس پايان رويداد 2018 نيست 

مالمير:گردشگرى گفتمان غالب همدان شده است

كانون هاى مساجد جزو بدنه اصلى 
وزارت ارشاد هستند

مدير كل اسبق ميراث فرهنگى استان : 
عكس يادگارى همدانى ها با 2018 

نتيجه كار من است 
 راين روزها برنامــه اى تحت عنوان 2018  در همدان در حال اجرا 
اســت كه بسيارى خوشحال نشسته و با آن عكس يادگارى گرفتند؛ اين 
برنامه ماحصل كارى است كه با افتخار و بدون ادعا مى گويم سال هاى 

84 آن را شروع كرديم و امروز نتيجه آن را مى بينيم. 
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى خوزستان با بيان 
اين مطلب گفت: با شــيوه بيان مشكالت خوزســتان در سطح جامعه 
مخالف هســتم و با اين روش نبايد منتظر حضور سرمايه گذاران در اين 
استان باشيم. عليرضا ايزدى در گفت وگو با مهر گفت: خوزستان داراى 
مشكالت و معضالتى همچون مشكالت محيط زيستى و غيره است كه 
منكر آنها نيســتم اما بر اين باور هســتم شيوه پيگيرى آنها در خوزستان 
درست نيست. ايزدى افزود: شــيوه پيگيرى مشكالت نبايد به گونه اى 
باشد كه در اذهان عمومى جامعه تاثير منفى بگذارد چون به نظر مى رسد 
چنين شيوه اى، تاثيرگذارى بدى برجاى خواهد گذاشت؛ اين امر باعث 
شده كه هيچ سرمايه گذارى ميل به سرمايه گزارى در خوزستان نداشته 

باشد كه اين موضوع دردناك است.
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