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يادداشت روز

2

سهميه بندي كاال باشد 
يا نباشد

 در بازار مصــرف امروز جامعه ايراني، 
كاالهاي مورد نياز مــردم خود به خود به 
چند دسته تقسيم شده است و كم و كيف 
قيمت ها مــالك تمام دسته بندي هاســت.

در اين ارتباط مهمترين كاال كه بيشــترين 
دغدغه قشــرهاي مردم را نيــز به وجود 
مي آورد در دو دســته قرار گرفته اند، دسته 
نخســت كاالهايي كه به هر دليل كم است 
و به قولي تقاضا براي آن بيشــتر از ميزان 
عرضه در بــازار مصرف مي باشــد. نظير 

گوشت قرمز و تا حدودي هم برنج...

يادداشت ميهمان

5

نقشه راه يك تحول قضايى
 امروز دســتگاه قضايى با مشــكالت 
متعــددى مواجــه اســت. يكــى از اين 
مشكالت كثرت پرونده هاى قضايى است 
كه از وجود مشــكالت اقتصادى، فرهنگى 
و حتى قانونى نشأت گرفته است.متأسفانه 
در ســال هاى گذشــته به همان ميزان كه 
مشكالت اقتصادى در جامعه افزايش پيدا 
كرده، بــه همان ميزان بر تعداد پرونده هاى 
طالق، ســرقت، چك بالمحل و... افزوده 
شده است. اما اين امكان وجود نداشته كه 
متناسب با افزايش پرونده ها بر ِعده و ُعده 

دستگاه قضايى افزوده شود.

 آغاز طرح هفته پاكسازي از 18 اسفند ماه
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يـده ا مـز گهـي  آ

دبيرخانه هماهنگى مبارزه با مواد مخدر

يك سازمان دولتي در استان همدان در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
تلفن  شماره  با  اطالعات  كسب  جهت  يا  و  مراجعه  اعالمي  محل  زمان  در  اموال  كامل  ليست  و  مزايده  در  شركت  شرايط  فرم  دريافت  و  بازديد  جهت  مي توانند  متقاضيان 

7-38267885 با كد 081 تماس حاصل نمايند.
1- تعداد 26 دستگاه خودرو سبك، سنگين و موتور سيكلت و 2 خط تلفن همراه دائمي 
2- زمان بازديد: به مدت 4 روز از تاريخ 97/12/22 لغايت 97/12/25 از ساعت 8 الي 15 

3- محل بازديد: همدان، جاده فرودگاه، پس از باغ مسعود، سمت راست داخل كوچه، پاركينگ (23 دستگاه وسيله نقليه) 
مريانج، پاركينگ ايرانا (يك دستگاه كمباين كشاورزي اوراقي و يك دستگاه كشنده هوو)

 فامنين پاركينگ قائم سناج (يك دستگاه كاميون بنز اوراقي)
4- زمان و محل تسليم پيشنهادها: تاريخ 97/12/22، 97/12/23 و 97/12/25 در ساعات اداري به آدرس: همدان، خيابان گلزار، نرسيده به بوستان مريم، نبش بن بست 

نخست 
5- زمان تسليم برگ پيشنهادي انصراف در تاريخ 97/12/26 تا پايان ساعت اداري مي باشد

6- روز بازگشايي پاكات 97/12/27 بوده و اعالم نتايج مزايده 98/1/6 مي باشد.
7- تحويل اموال فروش رفته و عودت چك هاي تضميني از تاريخ 98/1/17 مي باشد. الزم به ذكر است مهلت واريز وجه از تاريخ 1398/1/17 به مدت هفت روز كاري است.

8- كليه هزينه هاي جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداري، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزينه هاي مربوط به برگزاري مزايده و... به عهده برنده مزايده خواهد بود.
9- ضمناً بازديد كنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزايده استان ها مي توانند به سايت www.dchq.ir در صفحه اصلي، منو اصلي، بخش مزايده ،  مناقصه مراجعه نمايند. 

(م الف 4181)

پ

دوم) نوبت  ) منــاقصــه                                                                    آگهــى  

محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

 شهـرداري نهـاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد بند يك از يكصد و شصت و نهمين جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط 
به خدمات شهري شهرداري نهاوند را به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط و صالحيت دار و مورد تاييد اداره تعاون كار و 

رفاه اجتماعي با شرايط ذيل واگذار نمايد:
■ متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به شهرداري نهاوند ( امور قراردادها و معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند ) مراجعه نمايند و يا با شماره 

تلفن 7-33237445-081 تماس حاصل نمايند.
■ متقاضيان مي بايست چهار عدد پاكت نامه تهيه نموده و به شرح ذيل آنها را تكميل نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 97/12/27 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد 

دريافت نمايند.

■ محتويات پاكت الف:
- متقاضيان مي بايست 5٪ درصد مبلغ قرارداد ( مبلغ كارشناسي پايه ) را طبق جدول فوق كه مبلغ 1/900/000/000 ريال مي باشد را بعنوان ضمانتنامه شركت در مناقصه را يا 
بصورت وجه نقد واريز و فيش واريزي را در داخل پاكت ( الف ) نموده و درب پاكت را ممهور به مهر امضاء مجاز شركت نمايند متقاضيان مي توانند به جاي  وجه نقد از ضمانتنامه 

بانكي و يا اسناد خزانه به نفع شهرداري نهاوند  كه اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد  استفاده نمايند.
■  محتويات پاكت ب:

- متقاضيان مي بايست صالحيت شركت را كه توسط اداره كار و رفاه اجتماعي صادر گرديده و داراي اعتبار باشد و همچنين آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي و 
فتوكپي شناسنامه و كارت ملي مدير عامل و هيأت مديره اعضا شركت كه حق امضاء اسناد را دارند و كليه اسناد مناقصه را كه ممهور به مهر و امضاء شركت وكلمه مورد قبول 

است و  همچنين رزومه كاري،ليست تجهيزات فني و عملياتي و امكانات مالي و شرايط عمومي و خصوصي پيمان،شرح كار،تعهدنامه ايمني و اساسنامه شركت.
- اعضاء داراي حق امضاء اسناد تعهد آور شركتهاي متقاضي،مي بايست ضمن قبول شرايط پيمان كليه صفحات قرارداد اسناد مناقصه و آناليز را نيز داخل پاكت ب قرار دهند.

■ محتويات پاكت ج:
 متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را به صورت عددي و حروف نوشته و آن را در داخل پاكت ( ج ) قرار نموده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شركت 

نمايندو همچنين آناليز تفكيكي هزينه هاي مرتبط با  قيمت پيشهادي كه بايد بهمراه ضميمه برگ پيشنهاد قيمت داده شده باشد.
■ محتويات پاكت د:

 متقاضيان مي بايست هر سه پاكت الف،ب،ج، را در داخل پاك (د)  قرار داده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شركت نمايند.
 متقاضايان مي بايست بر روي پاكت ها مشخصات كامل،آدرس دقيق،شماره همراه را قيد نمايند.

 مدت انجام كارهاي موضوع مناقصه از تاريخ شروع پيمان به مدت 12 ماه شمسي تعيين مي گردد.
 نظارت بر اجراي تعهدات پس از انعقاد قرارداد با معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند مي باشد و پيمانكار موظف است كارها را طبق پيمان،اصول فني و دستورات كار 

فرما،طبق مشخصات اسناد و مدارك پيوست اين پيمان اجرا نمايد.
 اسناد و مدارك مناقصه به نماينده شركت كه معرفي نامه معتبر و مهر و امضاء،مجاز شركت را همراه داشته باشد تحويل خواهد شد.

 به پيشنهادهاي مشروط،مخدوش و فاقد سپرده و يا ارسال پيشنهاد پس از مدت مقرر در آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 تمام اسناد مناقصه جزء اوراق بهادار محسوب شده و تمام صفحات آن  وبرگه هاي آناليز قيمت و ضمائم آن بايد ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده  

وهمچنين درج جمله قبول است برسد.
 هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده مناقصه مي باشد.

 به اين قرارداد به هيچ عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايا كه بر اساس بخشنامه 98 محاسبه و پرداخت مي گردد.
 پيمانكار حق واگذاري مووضع قرارداد را به هيچ عنوان چه جزئي و چه كلي به ديگري را ندارد.

 شركت در مناقصه بصورت وكالتي قابل قبول نمي باشد.
 پيمانكار بايد توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران خدماتي خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در اجراي مفاد 
قرارداد به عهده پيمانكار بوده و ايشان در برابر خدشه دار شدن وجهه ي شهر و شهرداري از جانب عوامل خود معنوي،حقوقي،اجتماعي،سياسي و ... در قبال عدم پرداخت 

حقوق و مزاياي كارگران خود حتي اگر در اخذ مطالبات خود از كارفرما تأخير داشته باشد.
 ضامن مي باشد و تحت هيچ عنوان و شرايطي حق منوط نمودن مطالبات كارگران و پرسنل خود را به دريافت صورت وضعيت را ندارد.

تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودرو هاي مورد نياز و مواد مصرفي به عهده برنده مزايده ميباشد.
 پيمانكار مؤظف به بيمه نمودن ( بيمه مسئوليت مدني ،بيمه حوادث و ... ) موضوع پيمان مي باشد.

 منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مزايده و مناقصه وهمچنين شركتهاي شركت كننده در مناقصه موظف به ارائه گواهي عدم منع انعقاد قرارداد 
و فعاليت از اداره كار و رفاه اجتماعي و ساير مراجع باشد.

 كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي،سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي  وكسورات مربوطه را در نظر گرفته و پس از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست اضافه 

بهاء را ندارد.
 از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده، لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.

 در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن ار تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.
 متقاضيان تا پايان وقت اداري مورخ 97/12/27 مي بايست پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند و رسيد دريافت نمايند.

 كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 97/12/27 ساعت 11 روز دوشنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد 
مفتوح و نتيجه را اعالم نمايند./غ

چاپ آگهي نوبت اول: 97/12/14 
چاپ آگهي نوبت دوم: 97/12/20    

مبلغ كارشناسىشرح ( موضوع مناقصه)رديف
(قيمت پايه به ريال )

مبلغ سپرده شركت مدت اجراى قرارداد
در مناقصه(ريال)

واگذارى امور مربوط به خدمات شهر شهردارى نهاوند شامل 1
نظافت رفت و روب پاكسازى روزانه و ... در محدوده قانونى شهر

1/900/000/000يكساله (12 ماه )37/006/242/300

 در صحن علنى شوراى شهر همدان، 
افزايــش ميانگيــن 28/3 درصدى نرخ 
تاكسى هاى همدان در سال آينده مصوب 
شــد و نبود تراكم فروشى در سطح شهر 

مورد تأكيد قرار گرفت.
كامــران گردان در جلســه صحن علنى 
از  خوددارى  خواســتار  شــهر  شوراى 
هزينه هاى ارسال كارت پستال و تبريك 
سال نو و يا كارت دعوت هاى مراسم ها 
در آستانه ســال نو، توســط سازمان ها 
و شــهردارى شــد و اظهار داشت: اين 
اقدامــات هزينه مضاعــف تحميلى به 
شهردارى است و سازمان ها و شهردارى 
مى توانند از طريق سيستم الكترونيك اين 

اقدامات را داشته باشند.
شــهردار پاخگو باشــد تعهد خريد 15

دستگاه اتوبوس براى ناوگان حمل و نقل 
شهرى شد

به گزارش  تسنيم ، وى همچنين خواستار 
پاسخگويى شهردار در خصوص تأمين 
15 دســتگاه اتوبوس براى ناوگان حمل 
و نقل شــهرى شد و گفت: شهردار بايد 
در اين خصوص پاسخگو باشد كه تعهد 
انجام شده چه شد؟ رئيس شوراى شهر 
همدان بيان كرد: تا پايان ســال حدود دو 
جلسه ديگر صحن شورا برگزار و موارد 
مطرح شده در كميســيون ها و نامه هاى 

ارسالى بررسى خواهد شد.
وى در خصوص نرخ نامه تاكسى ها براى 

سال آينده، افزود: با توجه به اينكه تصميم 
بر اعالم نرخ هــاى جديد تا قبل از پايان 
سال شد، با ميانگين 28/3 درصد افزايش 
در نرخ تاكســى ها در مسيرهاى مختلف 
تصويب و ايــن مصوبه به كميته انطباق 

ارسال مى شود.
رئيس كمييســون نظارت، بازرســى و 
امور ادارى شــوراى شهر همدان نيز در 
خصوص پرداخت نكردن مفاصا حساب 
به شــهروندان توسط شــهردارى، ابراز 
كرد: شــهروندان عوارض بهره بردارى به 
شهردارى پرداخت مى كنند اما شهردارى 

مفاصاحساب ارائه نمى كند.
سيد مســعود عسگريان با تأكيد بر اينكه 

تنها ارائــه يك فيش در قبــال پراخت 
عوارض بهره بردارى به شــهروندان، فى 
نفسه اعتبارى ندارد، يادآور شد: بايد در 
قبال پول دريافتى از شــهروندان، رسيد 
يا مفاصا حســاب با رعايت تمام موارد 

حقوقى ارائه شد.
رئيس كميســيون برنامه، بودجه و امور 
مالى شوراى شهر همدان نيز عنوان كرد: 
تعرفه سازمان ها در جلسات با شهردارى 
بررسى و كميسيون هاى تخصصى به طور 
ويژه برگزار شد؛ نتيجه بررسى ها دفترچه 

تعرفه عوارض كنونى شده است.
اكبــر كاووســى اميد بــا بيــان اينكه با 
تراكم فروشى از آينده براى فعل شهردارى 

هزينه مى كنيم، اظهار داشــت: با فروش 
تراكم و سطح، شهر را مديريت مى كنيم.

وى بــا تأكيد بر اينكه هيچ گونه تغييرى 
در ضرايــب فرمول هاى محاســبه بهاى 
عوارض نداشــتيم به جز در يك مورد، 
گفت: يــك مــورد تغيير يافتــه نيز به 
منظــور بازدارندگى براى اين امر بود كه 

شهروندان به سمت تراكم نروند.
كاووســى اميد با بيان اينكه تنها 9 درصد 
مردم همدان عوارض پرداخت مى كنند، 
ابراز كرد: 5 دوره از تأســيس شــوراها 
گذشته است اما هنوز شوراها در جهت 
هماهنگى و ارتباط با مردم، براى مديريت 

اقدامى نداشته اند.

افزايش نرخ كرايـه تـاكسى 
به تصويب رسيد

امام جمعه سابق همدان:

فاصله گرفتن 
از سياست 
به معناى 
دور شدن از 
ديانت است

معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان:

كشت گوجه و خيار 
تا 6 سال آينده گلخانه اي مي شود
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مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان:

اجازه نمي دهيم كسى 
خواسته  هاي سياسي 

خود را به بنياد شهيد بياورد



Y K

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

دوشنبه  20 ا سفندماه 1397  شماره 3433 

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

استاندار: 
خدمات امام جمعه همدان در اذهان باقى مى ماند

 اســتاندار همدان با صــدور پيامى از زحمات و خدمات ماندگار و ارزشــمند 
حضرت آيــت ا... طه محمدى در كســوت نمايندگى ولى فقيه در اســتان و امام 
جمعه شــهر همدان تقدير كرد و گفت: خدمات امام جمعه همدان براى هميشه در 

اذهان مردم باقى مى ماند.
به گزارش روابط عمومى اســتاندارى همدان ســيد ســعيد شــاهرخى در اين پيام با 
تقدير از 15ســال خدمــات ماندگار امام جمعه همدان آورده اســت: خدمت در نظام 

مقدس جمهورى اســالمى توفيق بزرگى است و فرصت خدمت به مردم دارالمومنين 
و دارالمجاهدين اســتان همدان توفيق مضاعف ديگرى است كه بايد خداوند متعال را 

براى اين فرصت شاكر بود.
اســتاندار همدان در اين پيام آورده اســت: مدت زمان حضــور حضرت آيت ا... طه 
محمدى به عنوان نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان، يكى از بهترين دوران 
خدمت رســانى به مردم استان و انجام كارها و خدمات بزرگى بود كه براى هميشه در 

اذهان مردم آگاه باقى خواهد ماند.
شــاهرخى در ادامه اين پيام مى افزايد: در سالهاى اخير فضاى استان در سايه وحدت 
و همدلى با محوريت نماينده ولى فقيه در اســتان به گفتمان كار و تالش براى توسعه 

استان تبديل شد؛ و همه مجموعه  ها با كمترين حاشيه در كنار هم براى كمك به توسعه 
پايدار استان گام برداشتند كه اين موفقيت ها در سايه مديريت عالم روحانى و فيلسوف 
گرانقدر حضرت آيت ا... طه محمدى ميسر شد كه هميشه بر تقويت وحدت و همدلى 

و خدمت رسانى بيشتر به مردم اين ديار كهن تاكيد داشته  اند.
اســتاندار همدان با آرزوى توفيق براى اين روحانى انديشمند و وارسته ابراز اميدوارى 
كرد: آيت ا... طه محمدى همچون گذشــته براى ترويج فرهنگ ناب اسالم محمدى و 

آموزه هاى دينى موفق و پيروز باشند.
گفتنى است، آيت ا... غياث الدين طه محمدى روز جمعه گذشته در كسوت نمايندگى 

ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان با مردم اين شهر خداحافظى كرد.

مورد مشكوك عرضه گوشت در 
رستوران هاى همدان مشاهده نشده است 

 معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان با بيان اينكه در 
حوزه عرضه گوشت در رســتوران ها هيچ مورد مشكوكى در استان 
مشــاهده نشده است گفت:  با توجه به شــرايط خاصى كه در مورد 

گوشت وجود دارد تمركز بيشترى روى آن خواهيم داشت. 
رشــيد حيدرى مقدم با اشــاره به برگزارى دومين جلســه شوراى 
پيام رسان سالمت در مركز بهداشــت استان، هدف از اين جلسه را 
اطالع رســانى برنامه هاى ســالمت نوروزى و حساس سازى جامعه 

نسبت به حفظ سالمتى دانست.
به گزارش  فارس، وى افزود: با توجه به وضعيت جغرافياى همدان، 
اين استان شاهراه ورودى مركز ايران به غرب كشور است و به همين 
دليل توجه به بيش از حد به مباحث ترافيكى، ســالمت نوروزى و... 
از دغدغه هاى پيش روســت.معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان با اشاره به اينكه طرح سالمت نوروزى از 20 اسفندماه تا 20
فروردين سال 98 اجرا مى شود گفت: مركز بهداشت استان قريب به 
120 تا 130 اكيپ دونفره با حضور 250 نفر از كارشناسان مرتبط با 

حوزه سالمت را در طرح سالمت نوروزى فعال كرده است.
وى با بيان اينكه نيروهاى مركز بهداشــت از ساعت هشت تا 20 در 
اين طرح فعال هســتند افزود: در اين بازه زمانى نيز در مركز استان 

و مراكز شهرستان ها به صورت آنكال خدمات رسانى ارائه مى شود.
حيدرى مقــدم به ارتباطات برون بخشــى در پيشــبرد اهداف برنامه 
سالمت نوروزى اشاره كرد و گفت: اكيپ هاى مركز بهداشت معموالً 
دونفره هستند كه ممكن اســت تغييراتى مبنى بر فعاليت 4 يا 6 نفر 
را شــاهد باشيم.وى با اشــاره به وجود 11 هزار مركز تهيه و توزيع 
مواد غذايى در اســتان كه حداقل دوبار توسط نيروهاى بهداشت در 
مدت يك ماهه بازديد خواهند شــد افــزود: از 4 هزار و 500 مركز 
شامل مراكز گردشگرى، هتل  ها، مسافرخانه  ها و مكان هايى كه اسكان 
عمومى مسافر را دارند، بازديد مى شود.معاون بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان با بيان اينكه در طول ماه مكلف به سه بار بازديد از 
110 اماكن بين راهى و مجتمع رفاهى هستيم گفت: در اين راستا 85
شاخص را هر 10 روز يكبار به وزارت بهداشت ارسال خواهيم كرد.

وى با اشاره به اينكه برخى از شاخص ها به صورت آنالين به محض 
وقوع اطالع رسانى مى شود نظير مسموميت هاى غذايى افزود: معموال 
گزارش گلوبال اســتان هر 10 روز يكبار به وزارت بهداشت ارسال 
مى شود و به صورت روزانه و هفتگى نيز گزارش هايى ارائه خواهد 

شد.

چرا بايد در مملكت اسالمى قاچاق كاال 
همانند آب خوردن باشد؟ 

 نماينــده مردم همدان در مجلس خبــرگان رهبرى با بيان اينكه 
طبق فرمايشــات مقام معظم رهبرى ما پشتيبان دولتيم اما رهبر معظم 
انقالب فرمونده اند كه خبرگان رهبرى بايد مطالبه گر باشــند، گفت: 
چرا بايد در مملكت اسالمى قاچاق كاال همانند آب خوردن باشد؟ 
به گزارش تسنيم ، آيت ا... سيد مصطفى موسوى اصفهانى ظهر امروز 
در بزرگداشــت چهلمين ســالگرد رحلت ملكوتى حضرت آيت ا... 
العظمى آخوند مالعلى معصومى همدانى(ره) اظهار داشت: معنويات 
آيت ا... آخوند مالعلى معصومى(ره) اســتان همــدان را اين چنين 
معنوى ســاخت و علماى پس از ايشان نظير شهيد محراب آيت ا... 
مدنــى، آيت ا... ربانى، آيت ا... موســوى همدانى و آيت ا... محمدى 
ادامــه دهنده راه ايشــان بودند كه اميدواريم ايــن چراغ نورانيت و 
معنويت تا ظهور حضرت مهدى (عج) زير سايه مقام معظم رهبرى 

مستدام باشد.
مدير حوزه علميه همدان ضمن تقدير از زحمات 15 ســاله آيت ا... 
غياث الديــن طه محمدى نماينده ولى فقيه در اســتان همدان، گفت: 
اميدواريــم در روزهاى آينده از بيانات و رهنمودهاى نماينده جديد 
مقام معظم رهبرى در اســتان حجت االســالم و المسلمين حبيب ا... 
شــعبانى اســتفاده كنيم ضمن اينكه حوزه علميه همواره در خدمت 
انقالب، مقام معظم رهبرى و نمايندگان رهبر معظم انقالب در استان 

بوده است.

سهميه بندي كاال باشد يا نباشد
مهدي ناصرنژاد »

 در بــازار مصرف امروز جامعه ايرانــي، كاالهاي مورد نياز مردم 
خود به خود به چند دســته تقسيم شده است و كم و كيف قيمت ها 

مالك تمام دسته بندي هاست.
در اين ارتباط مهمترين كاال كه بيشترين دغدغه قشرهاي مردم را نيز 
به وجود مي آورد در دو دسته قرار گرفته اند، دسته نخست كاالهايي 
كه به هر دليل كم اســت و به قولي تقاضا براي آن بيشــتر از ميزان 
عرضه در بازار مصرف مي باشــد. نظير گوشــت قرمز و تا حدودي 
هم برنج كه زمينه موجودي آن در فروشــگاه ها كم است و به همين 
دليل هم گرانتر از معمول به دســت مردم مي رسد و روز به روز هم 
گرانتر مي شــود. دسته دوم هم كاالهاي پرمصرفي هستند كه در اكثر 
فروشــگاه ها به وفور وجود دارد و خوشــبختانه در شرايط فعلي به 
وفور هم در داخل توليد مي شــود مثل روغن نباتي، قند و شــكر و 
كاالهايي از اين نظير، وليكن به شــدت تحت تأثير قيمت هاي فعلي 
گران هســتند و هم اينك چند برابر قيمت مدت مشــابه سال قبل و 
حتي ماه هاي نخســت سال جاري به دست مصرف كننده و مشتري 

مي رسد.
در اين ميان گراني روز به روز گوشــت قرمز به شــدت جامعه را 
تحــت تأثير قــرار داده و طبق قانون جبــر و مثلثات(تابع و متغير) 
تغييرات فراواني در فرهنگ مصرف و كار و كســب قشرهاي مردم 
به وجود آورده اســت مثًال در همين شهر خودمان همدان كه مدتي 
بود مغازه هاي تهيه غذا با قيمت ارزان و كباب كوبيده سيخي 4000
و 5000 تومان! مثل قارچ از زمين سبز مي كرد، هم اينك سير نزولي 
پيــدا كرده و تعداد زيادي از همين تهيــه غذايي هاي بدون مجوز و 
غير اصولي هم بســاط خود را جمع كرده و در دنبال شغل بي هدف 

ديگري سرگردان شده اند.
در اين زمينه به قول رئيــس اتحاديه قصابان همدان به علت گراني 
قيمت گوشــت از مرحلــه تهيه دام زنده تا مغــازه قصابي ها، ميزان 
مصــرف خانوار و در نتيجه فروش مغــازه داران در ماه هاي اخير به 
شدت كاهش يافته و گويا كشتار دام زنده در كشتارگاه هاي صنعتي 

همدان نيز به نصف تقليل يافته است.
اما  تأمل برانگيزترين قســمت تراژدي گوشــت قرمز در كشورمان 
اين اســت كه بــه گفته مســئوالن وزارت جهاد كشــاورزي ميزان 
واردات فعلي گوشــت قرمز به كشــور باالترين ميزان واردات اين 
ماده پروتئيني و پر مصرف در ســال هاي اخير را تشكيل مي دهد و 
به عبارتي دولت تمام اهتمام خود را براي تأمين گوشــت مورد نياز 
مصرف در كشــور گذاشته است كه چنين روندي در تمام سال هاي 

گذشته بي سابقه است.
حال با توجه به اين گفت و شــنودها و واقعيت وضعيت گوشت در 
كشور، حجم واردات كجا مصرف مي شود معمايي شده است كه به 

سادگي قابل حل نيست.
هم اينك و به گفته رئيس اتحاديه قصابي هاي همدان با وجود كاهش 
مصرف عمومي، قيمت گوشــت قرمز گوسفندي در همدان در هر 
كيلوگــرم به 120 هزار تومان افزايش يافته كه با روند كنوني به نظر 
مي آيد خانواده هاي ايراني نوروز امســال را بدون مصرف گوشت 
براي پذيرايي از ميهمانان مســافر خويش سپري كنند و يا به همان 

ماكاروني با پروتئين سويا بسازند!
امــا در هميــن حال موضوعي كــه از ماه هاي قبل ذهن مســئوالن 
را به خود مشــغول كرده اســت نحوه توزيع گوشــت وارداتي بين 
خانواده هاست كه چگونه و با چه طريقي گوشت به همه خانواده ها 
برســد و به نوعي عدالت در اين ارتباط برقرار شود به همين علت 
اســت گزينه هاي نظير توزيع سهميه بندي شده از طريق كاالبرگ يا 
كارت ملي و حتي كاالبرگ هاي الكترونيكي مدنظر قرار گرفته است. 
بــا اين وجود نظريه اي مخالف نيز در خصوص توزيع گوشــت به 
صورت ســهميه بندي و كاالبرگي به هر طريــق ممكن وجود  دارد 
كه مي گويد با گذشــت 40 دهه از انقالب و پيشــرفت هاي شگرف 
جامعه ايراني در زمينه هاي گوناگون علمي، صحبت از ســهميه بندي 

و كاالبرگ امري ثقيل به نظر مي آيد.
اما بايد گفت: در نظام مبتني بر عدالت و بهره مندي قشــرهاي مردم 
به نسبت مســاوي از يك امكان خاص هرگز امري هيچ امري ثقيل 
نيست و حال كه متأسفانه برخي مردم با حرص و جوش فراوان در 
مواقع كمبودها به ذخيره ســازي و هجوم نامتعارف به مراكز فروش 
براي خريدهاي انبوه روي مي آورند و به قولي همه چيز را فقط براي 
خود مي خواهند و سيري ناپذير هم هستند، توزيع سهميه بندي شده 
از هر جهت براي كنترل و كاهش طرح مصرف غير اصولي و كاذب 

در جامعه بسيار موثر و تأثيرگذار است.

1- تعرفه عوارض نظام مهندسي سال 97 در هفته گذشته مصوب شده 
است! گفته مي شود بر اساس مصوبه به اين جلسه افزايش 25 درصدي 

تعرفه ها براي سال 97 پيش بيني شده است.
 گويــا اين اقدام احتماال براي زمينه ســازي جهت يك افزايش ديگر 
در سال 98 خواهد بود. گفتني است اعضاي گروه تصميم گير معاون 
عمراني استانداري، شــهر همدان، مدير كل راه و شهرسازي استان و 

نماينده  نظام مهندسي استان مي باشد.
2- دامنه ها تحريم هاي ســفره عيدانه به شيريني رسيده است. گويا 
پس از اعالم افزايش قيمت 25 درصدي شــيريني در اســتان برخي 
گروه هاي فعال اقدام به ترويج تحريم خريد شــيريني براي ســفره 

عيدانه كرده اند. 
گفته مي شــود چندي پيش تحريم خريــد آجيل و تنقالت موجب 
گرديده كــه قيمت اين گروه از خوراكي ها بــا ثبات قيمت و حتي 

كاهش احتمالي قيمت مواجه شود.
3- مصاحبه مطبوعاتي رئيس ســابق اتاق بازرگاني همدان به تعويق 
افتاده اســت گويا پس از برگزاري انتخابات اتاق همدان و انتقادهاي 
وارده بــر مهندســي انتخابات قرار بود زبردســت در مصاحبه اي  به 

سواالت خبرنگاران در اين زمينه پاسخ دهد.

 آيت ا... غياث الدين طه  محمدى، سال 
1326 در يكى از روستاهاى فامنين همدان، 
در يك خانواده مذهبى و متدين متولد شد و 
با توجه به استعداد فوق العاده و عالقمندى 
ايشــان به روحانيت و برخوردارى از نبوغ 
خــاص در همان اوايــل زندگى به دعوت 
بــرادر بزرگوار خويش حجت االســالم و 
المســلمين حاج ميرزاعلى محمدى در سن 
12 ســالگى جهت تحصيل در حوزه علميه 

قم رهسپار آن ديار مقدس شد . 
آيــت ا... غياث الدين طــه محمدى، درس 
مقدمــات را نزد برادر خويش و ســطوح 
عالى را نزد حضرات آيات و حجج اسالم، 
مشــكينى، نورى همدانى، خزعلى و ســيد 
محمد باقر سلطانى طباطبيى و ... طى كرده  
و جهت فراگيرى دروس خارج فقه و اصول 
ســال ها در محضر آيات عظام امام راحل، 
ميرزا هاشم آملى، شيخ مرتضى حائرى، تلمذ 
نموده و با توفيقات الهى منظومه حكمت را 
نزد شــهيد مفتح و حكمت متعاليه، مباحث 
عرفانــى و تفســيرى را در خدمت عالمه 
بزرگوار طباطبايى، جوادى آملى، حسن زاده 

آملى و شهيد مطهرى فرا گرفت . 
آيت ا... محمــدى در عرصه هاى مختلف 
انقالب اسالمى حضور فعال و پر ثمر داشته 
و پيش از 15 خرداد ســال 1342 شمســى 
به فعاليت هاى سياســى عليه رژيم پهلوى 
پرداخت و بارها بازداشــت شد و در واقعه 
مدرســه فيضيه مورد ضرب و شتم فراوان 
قرار گرفت؛ همچنين در بيشــتر راهپيمايى 
هاى طالب حوزه علميه قم حضور داشــته 
و در ســفرهاى تبليغى و سخنرانى هايش، 
چند مرتبه از سوى ساواك دستگير و زندانى 

شد . 
پس از پيروزى انقالب اســالمى، مدتى در 
دفتــر حضرت امــام (ره) در قم به فعاليت 
پرداختــه و در دوران دفاع مقــدس نيز با 
حضور در جبهه هــاى دفاع مقدس فعاليت 
داشــته و مشــغول جمع آورى كمك هاى 
مردمى براي رزمندگان اسالم در استان بود . 
وى در ســال 1361 از سوى دفتر حضرت 
امام (ره) به امامــت جمعه فامنين منصوب 
شــد و در طول 23 ســال امامــت جمعه 
به انجــام خدمات فراوانــى در زمينه هاى 
فرهنگــى، حوزوى، عمرانــى، اقتصادى و 

اجتماعى پرداخت كه نمونه بارز آن فعاليت 
ايشــان در ســنگر فرهنگى دانشگاه صدا و 

سيما است . 
وى پس از كناره گيــرى حضرت آيت ا... 
موســوى همدانى از امامت جمعه همدان 
بــا عنايت به شــخصيت و جايگاه مذهبى 
علمــى، فرهنگى و سياســى از طرف رهبر 
معظــم انقالب به عنــوان نماينده ولى فقيه 
در اســتان همدان و امامت جمعه اين شهر 

منصوب شد . 
آيت ا... غياث الدين طاها محمدى 15 سال 
مسئوليت نمايندگى ولى فقيه و امام جمعه 
همــدان را بر عهده داشــت و نماز جمعه 
هفته آينده به امامت حجت االسالم حبيب 
ا... شعبانى، امام جمعه جديد استان همدان 

برگزار خواهد شد . 
امام جمعه سابق همدان با بيان اينكه اسالم 
دين شايســته ساالرى است، گفت: شايسته 
ساالرى در جامعه اسالمى به اين معنا است 
كه مردم بايد براى هر مســئوليتى شايســته 
ترين انسان را از نظر علم، تخصص، تعهد و 

ايمان انتخاب كنند . 
آيــت ا... طه محمدى با بيان اينكه اگر افراد 
درك مى كنند شــخصى داراى تجربه، علم 
و توان بيشــترى در انجام حرفه آنها است؛ 
بايد مســئوليت خود را به آن واگذار كنند، 

در غير اين صورت بــه مردم خيانت كرده 
است، افزود: در 37 سال گذشته من به اندازه 
درك، عقل و عشق خود فعاليت و به تعبير 
رهبر انقالب به صورت شبانه روزى جهادى 
عمل كردم و پس از گذشت سال ها اكنون 
به نقطه اى رســيده ام كه ديگر شور و توان 

جوانى در من وجود ندارد . 
وى بــا بيان اينكــه با توجه به گســترده 
بودن وظايف امام جمعه در اســتان ادامه 
فعاليت به عنــوان امام جمعه از عهده من 
خارج است؛ بنابراين تصميم گرفته شد تا 
فردى جوان و با انرژى اين مســئوليت را 
بــه عهده بگيرد، اضافه كرد: فاصله گرفتن 
از سياســت به معناى دور شدن از ديانت 
اســت و هر انسانى كه خودش را مسلمان 
مــى داند بايــد تا جايى كــه مى تواند در 
عرصه سياســى نقش داشته باشد و من تا 
زمانى كه زنده هستم در برابر نظام، ديانت 

و خون شهدا مسئوليت دارم . 
آيت ا... طه محمدى، 99 درصد فعاليت هاى 
خود را، فرهنگى و در زمينه هاى تدريس و 
ســخنرانى دانست و گفت: هيچ طلبه اى به 
اندازه من براى شهدا منبر نرفته و در يادواره 

ها حضور نداشته است . 
نماينده مردم همدان در مجلس خبرگان در 
گفت و گو با ايســنا،  با بيان اينكه شــرايط 

فعلى نماز جمعه هاى استان همدان با وجود 
جداشدن نمازجمعه هاى جورقان و مريانج 
پرشورتر از هميشه برگزار مى شود؛ عنوان 
كرد: من يك معلم هستم و تا جايى كه توان 
داشته باشم در تربيت نفوس فعاليت خواهم 

كرد . 
را  همدانى  سرلشگرحســين  شهادت  وى، 
تلخ ترين خاطره دوران امامت جمعه خود 
دانست و گفت: با شهادت حسين همدانى 

دار و ندار ما يك جا از بين رفت . 
امام جامعه ســابق همدان شــيرين ترين 
خاطره خود نيز در همدان را حضور مقام 
معظم رهبرى دو ماه پس از منصوب شدن 
به عنوان امام جمعه استان به همدان عنوان 
كرد . وى با بيان اينكه نماز جمعه همدان 
خودكفا شــده اســت؛ گفت: در 37 سال 
گذشته اســتانداران زيادى آمدند و رفتند 
و فــارغ از ديــدگاه اصولگرايى و اصالح 
طلبى با ما همكارى كردند اما آقاى مرادى 
بيشــترين همكارى را با ستاد نماز جمعه 

استان داشت. 
آيــت ا... طــه محمــدى در پايــان براى 
آرزوى  شــعبانى  ا...  حبيب  حجت االسالم 
موفقيت كرد و افــزود: اميدوارم امام جمعه 
جديد آبرومندانه و با عزت وظايف خود را 

به نحو احسن انجام دهد . 

امام جمعه سابق همدان:

فاصله گرفتن از سياست 
به معناى دور شدن از ديانت است

 طرح  پاكســازى معابر ســطح شهر از 
18 تا 24 اســفند با هدف رسيدگى ويژه به 
وضعيت نظافت شهر همدان جهت استقبال 

از بهار اجرا مى گردد.
معاون خدمات شهرى شــهردارى همدان 
گفــت: اين طــرح با همــكارى نيروهاى 
خدمات شــهرى ، فضاى سبز ، سد معبر، 
حمل و نقل بار و مســافر، حمل و نقل و 
ترافيك، امور فنى و... به منظور پاكسازى، 
زيباسازى شــهر، رفع موانع، نازيبائى هاى 
بصرى و با برنامه ريزى منســجم و  بسيج 
نيروهاى  و  تجهيــزات  امكانــات،  تمامى 

شهردارى اجرا مى شود.
وحيدعلــى ضمير عنوان كرد: شــهردارى 
همــدان جهت اســتقبال از بهــار با 400

دستگاه خودرو و بيش از 2000 نفر نيروى 
خدماتى، فنى و نظارتــى در اين روزهاى 

پايان ســال، آماده سازى شهر را ايجاد مى 
نمايد.

اين مســئول با بيــان اينكه ايــن برنامه با 
هدف جلب مشــاركت هاى مردمى و آشنا 
شــدن مردم با خدمات حوزه هاى مختلف 
شــهردارى برگزار مى شــود، عنوان كرد: 
پويــش «من يك پاكبانم» نيز در راســتاى 
قدردانــى از زحمات اين قشــر از جامعه 

انجام ميگيرد.
وى بــا اعالم اين خبر گفــت: روزانه و به 
طور مستمر ، نظافت و رفت و روب معابر 
از سوى نيروهاى خدمات شهرى شهردارى 
درحال اجراست اما به منظور نظافت ويژه 
معابر شهر و جلب مشاركت هاى مردم در 
امور شــهرى ، تنظيف و پاكســازى معابر 
در قالب طرح هفته پاكســازى در محالت 

مختلف شهر انجام مى شود.

على ضمير تصريح كــرد: در اين هفته هر 
روز در چهار منطقه شهر همدان برنامه هاى 
پاك سازى را انجام مى دهيم كه خدماتى از 
جمله نظافت، پاكســازى و رفت و روب 
، رســيدگى به فضاى سبز، شستشو و آب 
پاشــى معابر اصلى و فرعــى و... در يك 

خيابان انجام مى شود.
وى افزود: همكاران فنى نيز در آن خيابان 
حاضر مى شــوند و كار لكه گيرى آسفالت، 
ترميم جاليــز و پياده روهــا و... را انجام 

مى دهند.
على ضمير با اشــاره به حجم زباله ها كه 
در ايام نزديك به نوروز دو برابر مى شود، 
نيزتصريــح نمود: اين حجم زباله ســريعًا 
جمع آورى و به محل دفن پسماندها انتقال 
داده مي شود و اين امر نيازمند همكارى و 
هميارى بيشتر مردم در امر تفكيك زباله تر 

و خشك مى باشد.
وى با اشــاره به آمادگى ســتاد برف روبى 
همزمان با آغاز سال جديد و در ايام نوروز 
گفت: حوزه معاونت خدمات شهرى عالوه 
بر پاكسازى و زيباســازى همزمان با آغاز 
ســال جديد، آمادگى الزم را براى هرگونه 
شــرايط جوى و احتمالى توســط ســتاد 

برف روبى دارد.
وى در پايان ادامــه داد: اجراى برنامه هاى 
مناســب در راســتاى اســتقبال شايســته 
از نــوروز و مســافران نــوروزى نيازمند 
تمامى  تعامــل  و  خالقانــه  برنامه ريــزى 
دستگاه ها و سازمان هاى تابعه شهردارى با 
يكديگر اســت و انتظار داريم تا اين نهاد 
بتواند در راستاى جلب رضايت شهروندان 
و مســافران نوروزى در برنامه هاى سال نو 

تغيير و نوآورى ايجاد كند.

 آغاز طرح هفته پاكسازي از 18 اسفند ماه

حكم تخريب هتل آرين متوقف شد
 مدير اداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى همدان از 

توقف حكم تخريب هتل آرين شهر همدان خبر داد. 
حســين مردانى با بيان اينكه هتل آرين بــه علت رعايت نكردن 
تعريض كوچه از كميســيون ماده 100 حكم تخريب گرفته است، 
اظهار كرد: صبح ديروز ديوان عدالت ادارى دستور توقف اجراى 

حكم تخريب اين هتل را به شهردارى ارسال كرد. 
وى در گفت وگــو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه اداره پيشــگيرى و 
رفع تخلفات شــهرى شهردارى همدان مجرى اجراى رأى است، 
تصريح كرد: رأى تخريب در كميســيون ماده 100 صادر شده بود 

و ما فقط مجرى بوده ايم. 
مردانى افزود: تنها مرجعى كه مى تواند دستور توقف اجراى حكم 
صادر شــده را بدهد، ديوان عدالت ادارى است و بنابر دستور اين 
ديوان اجراى حكم تخريب هتل آرين متوقف شده تا زمانى كه رأى 

قطعى اعالم شود. 

1300 گونى آرد 
خارج از شبكه 
توزيع در همدان 
كشف شد

 معاون اجرايى تعزيرات حكومتى استان 
همدان گفت: تيم هاى بازرسى اين نهاد يك 
هزار و 300 گونى آرد خارج از شبكه توزيع 
و تاريخ مصرف گذشته در اين استان كشف 

كردند.

قهرمان شاهى بيان كرد: كارخانه هاى رشته 
برى، كيك و كلوچه، قنادى و كلوچه پزى 
حق استفاده از آرد يارانه اى ندارند بلكه بايد 
آرد مورد نياز را بــه صورت آزاد و پس از 
نامنويسى در سامانه شركت غله تهيه كنند.

وى در گفت و گو با ايرنا اضافه كرد: متوليان 
اين واحدها اقدام به نامنويســى در سامانه 
كرده اما اقدامــى براى خريد آرد نمى كنند 
تــا با اين روش اداره دارايى را فريب داده و 

به بهانه فعال نبودن مالياتى پرداخت نكنند.
اســتان  حكومتى  تعزيرات  اجرايى  معاون 
همدان افزود: اين افراد از سوى ديگر اقدام 

به خريد آرد يارانه اى از نانوايى ها با قيمت 
كمتر مى كنند تا مواد نخستيه مورد نياز آنها 

هزينه كمترى در بر داشته باشد.
شاهى گفت: پس از انجام گشت مشترك با 
حضور تعزيرات و نمايندگانى از دادستانى، 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و علوم 
پزشكى تنها از يك كارخانه 600 گونى آرد 
يارانه اى كشــف شد.وى بيان كرد: بر روى 
گونى هاى يارانــه اى آرم و عالئمى حك 
شده كه آنها را از آردهاى آزاد مجزا كرده و 

به راحتى قابل شناسايى است.
اســتان  حكومتى  تعزيرات  اجرايى  معاون 

همدان اضافه كرد: همچنيــن در ادامه اين 
بازرسى از يك واحد توليد كيك و كلوچه 
نيز 120 گونى آرد تاريخ مصرف گذشــته 
كشف شد.شــاهى اظهار داشــت: پرونده 
متخلفــان در تعزيــرات حكومتى در حال 
رسيدگى اســت و آرد كشف شده توقيف 
و آردهاى سالم دوباره در شبكه توزيع مى 
شود.وى گفت: شمارى از نانوايان متخلف 
آرد را كيســه اى 340 هزار ريال تهيه و به 
جاى تبديل كــردن آرد يارانه اى به نان، آن 
را هر كيسه 540 هزار ريال خارج از شبكه 

توزيع به دالالن مى فروشند.
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10 هزار واحد مسكونى روستايى در نهاوند 
نيازمند مقاوم سازى است

 رئيس بنياد مســكن نهاوند گفــت: در حال حاضر 10 هزار واحد مســكونى 
روستايى در نهاوند نياز به نوسازى و مقام سازى دارد.

عليرضا نثارى اظهار داشــت: با توجه به زلزله خيز بودن شهرستان نهاوند و با توجه 
به اينكه اين شهرستان در نقشه پهنه بندى گسل ها در منطقه با خطر نسبى بسيار زياد 
اســت نوسازى و مقام سازى واحدهاى مسكونى روستايى در اين شهرستان الزم و 

ضرورى است.

وى در گفت  وگــو با تســنيم ، تصريح كرد: در حال حاضــر حدود 10 هزار واحد 
مســكونى فرسوده در روستاهاى شهرستان داريم كه نياز به نوسازى دارند. بنابراين 
از اهالى روســتاها و شــهرهاى زير 25 هزار نفر شهرستان تقاضا مى شود به منظور 
نوســازى واحدهاى مســكونى خود كه تاكنون از اين تسهيالت استفاده نكرده اند، 

اقدام به تشكيل پرونده در بنياد مسكن كنند تا به بانك هاى عامل معرفى شوند.
نثارى افزود: ســقف تســهيالت مقاوم سازى مسكن روستايى 25 ميليون تومــان 
است كه با رايزنى هاى انجام گرفتــه با بانك هاى عامل، ضمانت اين تســهيالت به 
صورت سفته زنجيره اى و يا ترهين ســند مالكيت بوده و نرخ سود آن پنج درصد 

و با بازپرداخت 12 ساله است.

رئيس بنياد مســكن نهاوند بيان كرد: اعتبار پرداختى به متقاضيــــان در اين حوزه 
تاكنون بالغ بر 189 ميليارد تومان بوده و خوشــبختانه اين شهرســتان رتبه نخست 

نوسازى ســاختمان هاى بتنى در كشور را دارد.
نثــارى گفت: در حوزه صدور ســــند مالكيت نيز تاكنون با مشــاركت اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان 22 هزار و 400 جلد ســــند مالكيت در سطح روستاها و 

شهرهاى زير 25 هزار نفر صادر و تحويل داده شده است.
وى تاكيد كرد: از بانك هاى عامل پراخت اين تســهيالت هم، به لحاظ مســاعدت 
و توجه به اين مقوله تشــكر كرده و تقاضاى اســتمرار اين همكارى با متقاضيان را 

داريم.

خبـر

تشكيل ستاد خدمات سفر نوروزى 
در شهردارى قروه درجزين 

 رزن - خبرنــگار همدان پيام: 
در راســتاى  فضا ســازى و تزئين 
شهر متناسب با ايام نوروز ، كاشت 
گلها و گياهان زينتى ، كاشت نهال 
و فضاى ســبز در ســطح شهر و 
كمربندى جديد االحداث در حال 

اجرا  است
شــهردار قروه درگزين با اشاره به 
نزديك شــدن به ايام پايانى سال از 

تشكيل ستاد خدمات سفر نوروزى در شهردارى خبر داد.
ــت: نصــب  ــام، گف ــدان پي ــا هم ــو ب ــفنديارى در گفتگ ــدى اس مه
بنرهــاى خــوش آمدگويــى ، نصــب المــان هــاى نــوروزى و هفــت 
ــهر  ــى ش ــف كل ــتان ، تنظي ــارك گلس ــدان ورودى و پ ــين در مي س
ــاى  ــى از نخاله ه ــر اصل ــهر و معاب ــطح ش ــازى س ــاك س ــامل پ ش
ســاختمانى و مصالــح ســاختمانى دپــو شــده در نخســتويت 

برنامه هاســت.
وى ادامــه داد: نمايشــگاه صنايــع دســتى و توليــدات محلــى تــا 15
فرورديــن مــاه ســال 98 در پــارك گلســتان شــهر قــروه درگزيــن، 
پذيــراى عالقمنــدان اســت ايــن نمايشــگاه بــا هماهنگــى ســازمان 
ــازى و  ــد س ــتاى توانمن ــگرى در راس ــى و گردش ــراث فرهنگ مي
ــاى  ــت ه ــتفاده از ظرفي ــتان و اس ــتى شهرس ــع دس ــى صناي معرف

ــزار مــى شــود. گردشــگرى برگ
اســفنديارى اضافــه كــرد: جمــع آورى زبالــه از زميــن هــاى  خالى و 
اراضــى حاشــيه جــاده در قســمت هــاى ورودى شــهر ، شستشــوى 
جدنخســت خيابانهــا و ميدانهــا ،  المــان هــاى شــهرى و تابلوهــا 
ــر  ــايى معاب ــرح و بازگش ــع در ط ــالك واق ــك ام ــب و تمل ، تخري
ــى و  ــم راهنماي ــاماندهى عالئ ــرور و س ــور و م ــود عب ــراي بهب ، ب
رانندگــى ، نصــب چــراغ هــاى چشــمك زن از  جملــه برنامه هــاى 

ســتاد نــوروزى بــه همــت شــهردارى اســت.
شــهردار قروه درگزين ادامه داد : تنظيم ليســت كشــيك كاركنان و 
آمادگى كامل واحد آتش نشــانى و خدمات ايمنى در ايام تعطيالت 
نوروزى به ويژه روز چهارشنبه سورى ، ساماندهى دست فروشان به 
منظور سهولت تردد و رفاه حال شهروندان در محل مجتمع تجارى در 

حال احداث شهردارى از ديگر خدمات شهردارى است.
وى افزود :  اجراى طرح جمع آورى ماهى قرمز و ســبزه و همچنين 
توزيع كيســه زباله به منظور حفاظت از محيط زيست ،  نصب گلدان 
هاى زينتى و ســطل هاى زباله پاركى در سطح معابر و بوستان هاى 
شهرى ، خط كشى معابر و محلهاى عبور عابرين ، ساماندهى بهشت 

منظريه از ديگر برنامه هاى ستاد نوروزى است.

فعاليت 33 مركز نيكوكارى در همدان
 معاون توسعه مشــاركت هاى مردمى كميته امداد استان همدان از 

همكارى 33 مركز نيكوكارى با كميته امداد همدان خبر داد.
جمشيد محمدى با بيان اينكه با راه اندازى مراكز نيكوكارى در سطح 
استان شــاهد رفع مشكالت خانوار بى بضاعت از طريق خيران همان 
محل و منطقه هستيم، اظهار كرد: در حال حاضر 33 مركز نيكوكارى 

با كميته امداد استان همدان همكارى دارند.
وى در گفت وگو با ايســنا، در ادامه توضيح داد: 22 مركز نيكوكارى 
براى رفع مشكالت نيازمندان در بخش كمك معيشت، جهيزيه و درمان 
با كميته امداد استان همدان همكارى داشته اند كه در دهه فجر امسال 

11 مركز نيكوكارى ديگر نيز شروع به همكارى با اين نهاد كرده اند.
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد استان همدان با اشاره 
به اينكه مراكز نيكوكارى در محله و مساجد موجب مى شود تا اهالى 
محل در جريان فرآينــد كمك هاى مردمى و توزيع آن در بين فقرا و 
نيازمندان همان محله قرار گيرند، بيان كرد: مركز نيكوكارى مســجد 
مدرس، مســجد ميرزا تقى، حضرت ابوالفضل(ع) شهرســتان بهار، 
مسجد شهرســتان جورقان و مســجد ازندريان از مراكز فعال استان 
همدان هســتند.محمدى ادامه داد: در 11 ماهه امسال خيران همدانى 
چهار ميليارد و 500 ميليــون تومان به مراكز نيكوكارى در زمينه هاى 

جهيزيه، درمان و كمك معيشت نيازمندان كمك كرده اند.

توزيع 26سبد غذايى بين نيازمندان 
كبودرآهنگ

 رئيــس اوقاف و امور خيريه كبودرآهنگ گفــت: همزمان با ايام 
پايانى سال 26 بسته سبد غذايى از محل موقوفات در بين خانواده هاى 

نيازمند اين شهرستان توزيع شد.
احمد زارعى اظهار داشــت: همزمان با ايام پايانى سال 26 بسته سبد 
غذايى از محل موقوفات در بين خانواده هاى نيازمند اين شهرســتان 
توزيع شــد.وى در گفتگو با مهر گفت: اين بســته هاى حمايتى سبد 
غذايــى به ارزش 5 ميليون تومــان از محل نيات موقوفه على محمد 
حدادى در بين خانواده هاى نيازمند توزيع شــد.وى با اشاره به اينكه 
بخش زيادى از اين شهرســتان موقوفه است، بيان كرد: اين شهرستان 
داراى 20 موقوفه منفعتى و 2 هزار رقبه اســت كه از مهم ترين آن ها 
مى توان به موقوفه اميرنظام و حدادى اشــاره كرد.زارعى مطرح كرد: 
بر اســاس نيت واقف خيرانديش مرحوم اميرنظام تمامى درآمدهاى 
اين موقوفه صرف كمك به مســاجد، مدارس، نيازمندان، ايتام، درمان 
نيازمندان، روضه خوانى ائمه اطهار (ع)، ساخت حمام براى فقرا و غيره 
مى شــود.وى افزود: موقوفه حدادى روستاى طاسران كبودرآهنگ نيز 
شــامل 100 هكتار زمين است كه براى آن روستا وقف شده و صرف 

مدارس، اطعام، روضه خوانى و كمك به نيازمندان مى شود.

كارت دانشجويي مصطفى فيضى فرزند محسن  به 
شماره ملي 3980196437  رشته مهندسى مكانيك 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9112165070  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بيمه نامه رازى خودرو سراتو، كيا به شماره بيمه نامه 
97/171/ 31221620و به شماره پالك 461ج 21ايران18 به 
شماره موتور G۴KD/HH۵۹۰۶۲۶و به شماره شاسی

NAS۶۲۱۲۰۰J۱۰۴۷۹۷۷ به نام بيژن سرهادى به شماره 
شناسنامه   106004 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بيمه نامه رازى خودرو پژو 207 به شماره بيمه نامه 97/000271/ 
31220372و به شماره پالك 525ل 99ايران19 به شماره موتور 
 NAAR۱۳FE۲JJ640076177و به شماره شاسىB0010468

به نام محمد سمايى زاده به شماره شناسنامه   9580 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

تبريك و تهنيت

جناب آقاى 

دكتر زبردست
 انتخاب به جا و شايسته 

جنابعالى را به عنوان
 رياست محترم 

اتاق بازرگانى استان همدان 
صميمانه تبريك عرض نموده و توفيقات روز 
افزون شما را از خداوند منان مسئلت داريم

مهندس احمد عزيزيان فام ، رئيس 
هيأت مديره شركت ساختمانى اللس

پ

آگهي حضوري مزايده (نوبت اول)

  محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

 شهــرداري نهــاوند در نظر دارد به استناد بند يك از يكصد و شصت و هفتمين جلسه شوراي اسالمي و 
با رعايت ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و قوانين و مقررات مالي قطع و فروش درختان خشك شده را در 

محدوده شهر از طريق آگهي مزايده حضوري و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد: 

  متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي 7-33237445-081 داخلي 208 و يا به 
معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند آقاي مهندس نصرتي مراجعه نمايند.

 شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
 هزينه كارشناسي و هزينه انتشار آگهي مزايده و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
  برنده مزايده مي بايست مجوزهاي الزم را از كميسيون ماده 7 جهت قطع درختان خشك شده را اخذ 

نمايد.
حساب  شماره  به  نقد  وجه  صورت   به  را  مزايده  در  شركت  سپرده  مبلغ  بايست  مي  متقاضيان    
حضور  هنگام  را  واريزي  فيش  و  واريز  شهرداري  سپرده  حساب  بنام  ملي  بانك  نزد   0104868466003
در جلسه مزايده حضوري به همراه داشته در غير اينصورت از ورود وي به جلسه مزايده ممانعت بعمل 

خواهد آمد.
 متقاضيان به جاي وجه نقدي مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه 

پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايد.
 هرگونه خسارت مالي،جاني و ... در حين انجام قطع درختان خشك شده بر عهده برنده مزايده مي 

باشد.
 برنده مزايده مي بايست درختان خشك شده كه مورد تاييد معاونت خدمات شهري باشد قطع نموده 

و با حضور حراست بر روي باسكول جهت وزن كشي آن اقدام نمايد.
هزينه هاي حمل،قطع و نظافت پس از قطع بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري مورخ 98/1/20 سپرده شركت در مزايده را واريز نمايند.
كميسيون عالي معامالت مورخ 98/1/21 در محل شهرداري و در صورتيكه حداقل سه پيشنهاد جهت 

اعالم قيمت حضور داشته باشد برگزار و  برنده معرفي مي گردد.
 چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري 
ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد ودر صورت انصراف نفر دوم سپرده وى نيز به نفع شهردارى 

ضبط ميگردد. 
چاپ آگهي نوبت اول97/12/20

چاپ آگهي نوبت دوم :  97/12/28

مبلغ سپرده در مزايدهقيمت هر كيلو گرم (پايه كارشناسى)شرحرديف
8/500 ريالچوب درخت چنار1

50/000/000 ريال 5/000 ريالچوب درخت نارون2
5/500 ريالچوب درخت نارون3
4/000 ريال چوب درخت نارون4
3/000 ريالچوب درخت اقاقيا5

پ

آگهـى مزايـده حضـورى (نوبت اول)

  محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

 شهــرداري نهــاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد بند 3 از 121 
جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر دارد 2 درصد سرقفلي مغازه شماره 13 واقع در بلوار امام 
حسين (ع) جنب ترمينال سابق طبق جدول ذيل و ازطريق آگهي مزايده حضوري به اشخاص 

حقيقي يا حقوقي واجد شرايط طبق جدول ذيل واگذار نمايد:
 متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد و بازديد ازملك به شهرداري واحد 

امور قراردادها مراجعه نمايند:

مبلغ  كه  را  درمزايده  شركت  سپرده  مبلغ  ميبايست  مزايده  در  شركت  جهت  متقاضيان   
30/000/000 ريال ميباشد به صورت نقدي به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي شعبه 
باشند  داشته  همراه  به  حضوري  مزايده  در  شركت  جهت  را  واريزي  فيش  و  واريز  شهرداري 
متقاضيان مي توانند به جاي فيش نقدي از ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه كه اعتبار آنها از 

تاريخ ارائه پيشنهاد سه ماه باشد استفاده نمايند.
 قيمت پايه كارشناسي براي مزايده حضوري طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري براي 

دو درصد سرقفلي مغازه فوق الذكر 14/000/000 ريال ميباشد .
 متقاضيان ميبايست يك نسخه از فيش واريزي از زمان برگزاري مزايده حضوري تحويل 

اعضاي كميسيون عالي معامالت نمايند درغير اينصورت حق شركت در مزايده را ندارند. 
 كليه هزينه ها اعم از هزينه انتشار آگهي و كارشناسي و هزينه سند ملكي و ديگر هزينه هاي 

احتمالي برعهده برنده  مزايده ميباشد 
 مهلت قبول پيشنهاد تا مورخ 98/1/20 ميباشد

 شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد.
 بهاي ملك بصورت كامال نقدي از برنده مزايده دريافت خواهد شد .

چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت هفت روز اقدام ننمايد سپرده وي به نفع 
شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و در صورت انصراف نفر دوم نيز سپرده 

وي نيز به نفع شهرداري ضبط مي گردد.
 كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 10 صبح مورخ 98/1/21  روز چهار شنبه با حضور 

پيشنهاد دهندگان در محل شهرداري تشكيل خواهد شد .
چاپ آگهي نوبت اول 97/12/20

چاپ آگهي نوبت دوم 97/12/27     

آدرسمبلغ سپرده شركت در مزايده قيمت پايه كارشناسىشرحرديف 
دودرصد 1

سرقفلى مغازه 
شماره 13

مغازه شماره 13 واقع در بلوار امام 14/000/00030/000/000
حسين (ع) جنب ترمينال سابق 

كرمانشاه

 كبودراهنــگ- اكرم حميدي- خبرنگار 
همدان پيام: انجام كارهاي خير عشقي است 
كه در وجود انسان ريشــه مي دواند وقتي 
كاري براي خدا انجام مي شود و رضايت و 
خشــنودي خداوند هدف بزرگتر انسان در 
اين كار مي شود چنان آرامشي به او دست 
مي يابد كه وصف آن با اين قلم و اين زبان 

قاصر آنچنان كه بايد ميسر نخواهد شد.
انســان در مســير حركت زندگي خود با 
موانع مادي زيادي رو به رو مي شودموانعي 
كه جذابيت دلبســتگي به دنيا را به همراه 
دارد امــا بايد براي انجام كارهاي نيك اين 
موانع را كنار زد اگر كسي فقط يكبار لذت 
كار خير را بچشد ديگر نيازي به تشويق و 
تمجيد نيست چرا كه اين گونه كارها روح 

انسان را جال مي بخشد.
حــاج حســين حيــدري خيــر نمونه و 
كبودراهنگ  ديار  از  كشــوري  مدرسه ساز 
اســت و يكي از افتخارات اين شهرستان 
مي باشــد و همــه ما بــه وجــود خيران 
بزرگــواري چون حاج حســين مي باليم و 
اميدواريم عمر پايداري داشــته باشــند و 
جوانان ما با الگو گرفتــن از كارهاي خير 
وي در عمران و آباداني اين منطقه ســهيم 

باشند.
اين خيــر نام آشــنا در انجــام امور خير 
دســت توانا و بخشاينده اي دارد و ساخت 
مدرسه، درمانگاه، كتابخانه، انيستيتو پاستور 
و حمايت از مردمــان مناطق محروم جزء 
نخستويت  هاي كاري اين خيرات تا با انجام 

چنين كارهايــي روح خيرخواهانه خود را 
جال دهد.

شايان ذكر اســت كه حاج حسين حيدري 
امســال نيــز هماننــد ســال هاي قبل در 
جشــنواره خيرين مدرسه ساز كبودراهنگ 
حضور داشت و سرماي هوا، بارش شديد 
برف و لغزندگي راه ها هيچ كدام نتوانستند 
مانع حضور وي در اين جشــنواره باشند و 
با عشــق و اميد مسير تهران به كبودراهنگ 
را پيمــود تا با تعهــد كار خير ديگر بتواند 
خدمتي براي دانش آموزان اين منطقه كرده 

باشد.
همدان پيــام  بــا  گفت وگــو  در  وي 
مي گويــد: مــا انســان ها بــا هــر عمــل 
خيــري كــه انجــام مي دهيــم بــه خــدا 
ــر  ــر ام ــر در براب ــويم و اگ ــك مي ش نزدي
خداونــد متعال تســليم شــويم و سپاســگزار 
نعمت هــاي او باشــيم، حقــوق مــردم را 
ــدان  ــام و نيازمن ــه ايت ــم و ب ــال نكني پايم
ــدا  ــه خ ــم ب ــور حت ــه ط ــانيم ب ــاري رس ي

ــيد. ــم رس خواهي
در  اشــك  كــه  حالــي  در  حيــدري 
ــد:  ــت مي گوي ــه زده اس ــمانش حلق چش
ــوزان  ــاط دانش آم ــور و نش ــه ش ــي ك وقت
ــم  ــاخته ام مي بين ــه س ــه اي ك را در مدرس
ــوم  ــال مي ش ــد متع ــاكر خداون ــيار ش بس
ــم آن  ــا بتوان ــي داد ت ــن نعمت ــه م ــه ب ك
طــور بــراي جلــب رضــاي او هزينــه 

ــم. كن
وي خاطرنشــان كــرد: بــراي آينــده نيز 

برنامه هاي دارم كه از خداوند مي خواهم آن 
طور كه تاكنون ياري ام كرده تا در كارهاي 
خير پيشقدم باشم باز هم همچنين لطفي را 

شــامل حالم كند تا خدمت بيشتري براي 
مملكتــم خصوصًا مناطق محروم داشــته 

باشم.
الزم به ذكر اســت كه حاج حسين نه تنها 
خودش يك خير اســت بلكه خانواده اش 
نيز هميشــه در كار خير مشاركت دارند و 

مشوق اصلي او در كارهاي خير هستند.
و امــا تعهد حــاج حســين حيدري در 
بيســت و يكميــن جشــنواره خيريــن 
دستگاه   5 اهداء  كبودراهنگ  مدرسه ساز 
كامپيوتر به مــدارس و پيگيري عملياتي 
شــدن احداث مجتمع فرهنگي آموزشي 
و ورزشي به متراژ 3 هزار متر و با اعتبار 
بيــش از 2 ميليارد تومان كه مقرر بود با 
مشــاركت آقاي قلم چي در كبودراهنگ 
ساخته شود بود كه اميدواريم با پيگيري 
ايــن خير بزرگوار و حمايت مســئوالن 
با ســاخت اين مجتمع تا حدود زيادي 
از مشــكالت دانش آموزان كبودراهنگي 

شود. كاسته 

حاج حسين حيدري
 خير نمونه 
از افتخارات
 كبودراهنگ است

حركت  مســير  در  انســان 
موانع  بــا  خــود  زندگــي 
مــادي زيــادي رو بــه رو 
مي شــودموانعي كه جذابيت 
دلبستگي به دنيا را به همراه 
دارد امــا بايد بــراي انجام 
را  موانع  ايــن  نيك  كارهاي 
يكبار  فقط  كسي  اگر  زد  كنار 
ديگر  را بچشد  خير  كار  لذت 
تمجيد  و  تشــويق  به  نيازي 
نيست چرا كه اين گونه كارها 
روح انسان را جال مي بخشد
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خبـر

اصالح  قانون اساسى 
نخستويت نخست كشور نيست

 در حال حاضر تمام ذهن ها بايد در مصافى كه آمريكايى ها با ملت 
ايران به راه انداخته اند متمركز شود.

رئيس مجلس با بيان اينكه اصالح قانون اساســى نخستويت نخست 
ما نيســت، گفت: حجم بودجه جارى كشور بسيار زياد است و عمًال 

فرصتى براى عمران كشور به وجود نمى آورد.
بــه گزارش مهر، على الريجانى اظهار كرد: رهبر معظم انقالب گفتند 
من اصًال رضايتى از اينكه بخش هاى نظامى وارد حوزه هاى اقتصادى 
شــود ندارم. اين بانك ها اجازه اى هم نگرفته بودند و مشــكالتى هم 
داشتند. اين دو مقوله با هم تصميم گيرى شد و البته حل آن سخت بود 

اما نهايتاً اين بخش حل شد.
وى افزود: بانك ها در حال حاضر دچار بيمارى هايى شــده اند. قصد 
من بزرگ نمايى در اين بيمارى ها نيســت اما بايد قبول كنيم كه ابتدا 
بايد بيمارى را بفهميم تا بتوانيم آن را درمان كنيم. در بررسى بانك ها، 
متوجه خواهيد شــد كه اينها در ابعاد مختلف مشكالتى پيدا كرده اند 
و لذا ســرمايه كافى براى اينكه به بخش خصوصى تســهيالت كافى 

بدهند، ندارند.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى  افزود: ما سال گذشته امكانى را در 
بودجه به دولت داديم اما متأســفانه دولت اســتفاده نكرد؛ دولت در 
اين زمينه اشــتباه كرد، طبيعتاً منابع مالى در سازمان تأمين اجتماعى و 

صندوق ها مشكل داشت.
الريجانــى همچنين تاكيد كرد: هيچ كجا صندوق ها را از بخش كامًال 
دولتــى منتزع نمى كنند، به همين علت حالــت نيمه دولتى دارند. اما 
حســن موضوع اين اســت كه تعهدات دولت روى بار آنها است و 
خودشان مجبورند فكر اقتصادى كنند تا خودشان را سرپا نگهدارند. 
بنابراين اين يك امكان اســت و ما اين امكان را در بودجه ســال 98

قرار داده ايم.
وى گفت: شــرايط كشور به گونه اى اســت كه در حال حاضر 
تمــام ذهن ها بايــد در مصافى كه آمريكايى ها بــا ملت ايران به 
راه انداخته اند متمركز شــود و بايد شرايط را جمع و جور كنيم 
و اكنون موضوع اصالح قانون نخســتويت نخســت ما نيســت. 
بايد شــرايط آرام تر و مســتقرتر باشــد تا بتوانيم راجع به اين 

بگيريم. تصميم  اصالحات 

انتصاب مديران جوانان در وزارت كشور
 67 درصد افزايش يافت

 از ابتداى دولت تدبير و اميد تاكنون انتصاب زنان در پســت هاى 
مديريتى 27 درصد و جوانان 67 درصد افزايش يافته است.

ســخنگوى وزارت كشور گفت: تعداد انتصاب جوانان 30 تا45 سال 
از 61 نفر در سال 92 به 102 نفر در سال 97يعنى به ميزان 67 درصد 

افزايش يافته است.
به گزارش ايرنا ، سيدســلمان سامانى اظهار داشت: بررسى گزارش 
هاى 10 ماهه سال جارى نشان مى دهد ميزان و تعداد انتصاب زنان 
به سمت هاى سرپرســتى و مديريتى ستاد وزارت كشور از 45 نفر 
در ســال 92 به 57 نفر در سال 97 يعنى به ميزان 27 درصد افزايش 

يافته است.
وى افزود: در راستاى تاكيدات رئيس جمهورى، وزير كشور و مصوبه 
شوراى عالى ادارى، سياست ها و تدابير عملياتى الزم جهت استفاده 
بهينه و مطلوب از خدمات جوانان و بانوان در سمت هاى مديريتى به 
منظور ارتقاى نسبت مديران زن تا پايان برنامه ششم توسعه به ميزان 
30 درصد و كاهش سابقه خدمت مديران به ميزان هشت سال از سوى 

اين وزارتخانه اجرا شده است.
ســامانى يادآور شد: اســتفاده از جوانان در عرصه هاى مديريتى 
همواره بركات ارزشــمندى براى كشور دارد و تحقق اين امر در 
اقصى نقاط كشــور يكى از شــاخص هاى ارزيابى ما از عملكرد 

است. استانداران 

جدنخست و اصالحات بودجه 98 در اختيار 
نمايندگان نيست

 هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد كه در همه 
مسائل داخلى و خارجى اظهار نظر كند.

نماينده محالت در مجلس شــوراى اسالمى در تذكرى گفت: وقتى 
اليحه بودجه 98 از شــوراى نگهبان به كميســيون تلفيق برگشــت، 
نمايندگان بايد در جلسه اين كميسيون شركت مى كردند حداقل بايد 
طبق معمول اطالع رســانى مى شد و ما ديروز به كميسيون مى رفتيم 
و نظر مى داديم، اين حقى كه قانون اساسى به نمايندگان داده مغفول 

مانده است
به گزارش ايرنا، عليرضا سليمى خطاب به رئيس مجلس اظهارداشت: 
به هر كيفيت اين دوره براى شما آخر عمرى است و ديگر نمى توانيد 

اين جا باشيد، طبيعى است دوست داريد شب و روز اينجا باشيد
رئيس مجلس در پاســخ به اين اخطار گفت: اين آخر عمرى شــما 

هم هست.
على الريجانى افزود: به دليل كمبود وقت زمان در آخر ســال، مواد و 
بندهاى بودجه را همان موقع كه تصويب كرديم به شــوراى نگهبان 
فرســتاديم، اگر مى خواســتم قانون را رعايت كنيــم، بايد صبر مى 
كرديم بررســى بودجه تمام مى شد، ســپس آن را به شوراى نگهبان 
مى فرســتاديم و شوراى نگهبان 20 روز وقت داشت كه در اين مورد 

نظر دهد.
وى گفت: به محض اين كه پنج شنبه اليحه بودجه از شوراى نگهبان 
برگشت داده شد، آن را به كميسيون تلفيق و معاونت قوانين فرستاديم 
كه در اختيار نمايندگان قرار دهد به آقاى تاجگردون رئيس كميسيون 
تلفيق هم گفتيم كه صبح شــنبه جلسه بگذارد اين مسيرى بود كه در 

پايان سال بايد انجام مى داديم.

مان
لتپارل
د

مان
پارل

نمايندگان مصوبه بودجه 98 را اصالح كردند
 نمايندگان 19 ايراد شوراى نگهبان در مصوبه مجلس در اليحه بودجه سال 

1398 كل كشور را اصالح كردند.
نمايندگان در جلسه علنى خانه ملت ايرادات شوراى نگهبان به مصوبه مجلس 
در اليحه بودجه ســال 98 كل كشــور را بررســى و براى تامين نظر شوراى 
نگهبان اصالح كردند.به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در 
بند الف تبصره يك اين اليحه، ســهم صندوق توســعه ملى از منابع حاصل از 
صــادرات نفت و ميعانات گازى و خالص صــادرات گاز را 20 درصد تعيين 
كردند.نمايندگان مجلس شوراى اســالمى همچنين دراين اليحه مقرر كردند: 
ســازمان امور مالياتى كشــور مى تواند ماليات بر ارزش افزوده گروه هايى از 
موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشى ارزش 

افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند .

دولت انگيزه كار ندارد
 اصالح طلبان مســئول ناكارآمدى هاى دولت و شــوراى شهر هستند و هر 
زمان كه اصالح طلبان به شوراى شهر و شهردارى آمدند، حتى يك خيابان هم 

آسفالت نكردند.
سخنگوى فراكســيون واليى مجلس گفت: اصالح طلبان حاميان اصلى دولت 
بودند و هر چقدر بگويند كه دولت از ما نيست و عملكردش را مورد انتقاد قرار 

دهند، نمى توانند از زير بار مسئوليت انتخاب اين دولت فرار كنند.
به گزارش مهر،سيدحسين نقوى حسينى افزود: معموالً انگيزه رؤساى جمهور 
در دور دوم فعاليت خود تا حدى كاهش مى يابد اما در اين دوره از دولت اين 

مسئله بسيار حاد شده و رئيس جمهور كشور را به كل رها كرده است.
وى تصريح كرد: در همه جاى دنيا اگر دولتى توان حل مشــكالت را نداشــته 

باشند، آنقدر شهامت دارند كه استعفا دهند.

مصوبه افزايش400 هزار تومانى حقوق كارمندان
 افزايش 400 هزار تومانى حقوق كارمندان جزء ضريب حقوق محســوب 

مى شود.
رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: طبق تصميمى كه مجلس در مورد افزايش 
حقوق كارمندان گرفت، 400 هزار تومان افزايش حقوق، جز ضريب محسوب 

مى شود.
به گزارش مهر ،على الريجانى در جلســه علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى 
افزود: با توجه به اينكه قرار بود 20 درصد افزايش حقوق در ســال 98 اعمال 
شود، مقصود مجلس در اين مصوبه اين است كه اين ضريب را مشخص كند كه 
طبق اين مصوبه، يك قسمتى از آن، مشخص و قرار شد بقيه هم در چارچوب 
همين مشــخص شود.وى تأكيد كرد: در اين باره اشتباه برداشت صورت نگيرد 

و اين مصوبه مجلس، محل اختالف نشود.

مصوبــه اى  در  مجلــس  نماينــدگان   
انجام هرگونه فعاليــت تبليغاتى له يا عليه 
نامزدهــاى انتخابــات مجلــس از طريق 
جلسات،  نمازجمعه،  جايگاه  و  صداوسيما 
تجمعات جنبه رســمى و دولتــى دارد را 

ممنوع كردند.
به گزارش مهر، در جلســه ديــروز و در 
جريان بررسى طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى ماده (59) قانون و 

تبصره هاى آن به شرح زير اصالح شد:
انجام هرگونه فعاليــت تبليغاتى له يا عليه 
نامزد از تاريخ اعالم رســمى اســامى آنان 
از طريق صداوســيما و جايگاه نمازجمعه، 
جلســات، تجمعات، مراسم و با هر وسيله 
ديگــرى كه جنبه رســمى و دولتــى دارد 
ممنوع اســت و همچنيــن هرگونه فعاليت 
كارمندان در ساعات ادارى و استفاده و سو 
اســتفاده از مقام و موقعيت ادارى و سياسى 
و وســايل و ســاير امكانات دســتگاه هاى 
اجرايى و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها 
و مؤسســاتى كه از بودجه عمومى (به هر 
مقدار) و تحت هر عنــوان اعم از كمك و 
غيره اســتفاده مى كنند و يــا دارايى آنان از 
اموال عمومى اســت و همچنين در اختيار 
گذاشتن وسايل و امكانات مزبور در راستاى 
فعاليت هاى تبليغاتى نامزدها ممنوع مى باشد.

طبق تبصره يك اين ماده استفاده از امكانات 
عمومى و صدا و سيماى جمهورى اسالمى 
ايران، در مواردى كه مطابق مواد پســى اين 
قانون مجاز شمرده شــده است، با رعايت 
برابرى نامزدها در بهره بردارى تبليغاتى آنان 

از شمول حكم اين ماده مستثنى مى باشد.
 مصاديــق تخلفــات تبليغــات 

انتخاباتى تعيين شد
هــم چنين در ادامه جلســه ديروز مجلس 

شوراى اسالمى نمايندگان مجلس شوراى 
اســالمى، مصاديــق تخلــف در تبليغات 

انتخاباتى را تعيين كردند.
■ ماده 61 اين قانون و تبصره هاى آن به 

شرح زير اصالح شد:
ماده 61: الصاق اعالميه، پوستر و هرگونه 
آگهى تبليغاتــى روى عالئم راهنمايى و 
اماكن  و  تأسيســات  تابلوها،  رانندگــى، 
كليه ســازمان هاى عمومى و دستگاه هاى 
اجرايى وابســته، بيمارستان ها، مدارس و 
ساير مؤسســات آموزشى و خودروهاى 
دولتــى و اتوبوس هــاى شــركت واحد 
پســت،  صندوق هــاى  اتوبوســرانى، 
باجه هاى تلفن، پست هاى برق و تلفن و 
همچنين تابلوها و اماكن بخش خصوصى 
(مگر بــا رضايت اشــخاص ذيحق) در 

سراسر كشور جرم مى باشد و مرتكب به 
مجازات درجه 6 قانون مجازات اسالمى 

مى شود. محكوم  حبس  استثناى  به 
تبصره يك: مأموران انتظامى مكلف هستند 
در صــورت اطالع و يا مشــاهده تخلف، 
متخلفان را دســتگير و به مقامات قضائى 

تحويل دهند.
تبصــره دو: نصــب بنــر و پارچــه در 
محل ســتادهاى اصلــى و فرعى نامزدها 
مجاز مى باشــد. تنظيم و تقســيم ســاير 
جايگاه هايى كه براي نصب بنر اختصاص 
مى يابــد، بــا رعايــت مســاوات مطابق 
دستورالعملى اســت كه توسط كميسيون 
بررســى تبليغات مركزى اعالم مى شــود 
به  مكلف  اســتان  تبليغات  كميســيون  و 
تضمين اجراى آن است. تخلف از حكم 

اين  موضوع  مجازات  مشمول  تبصره  اين 
مى باشد. ماده 

■ همچنين مــاده 62 قانــون انتخابات 
مجلس به شرح زير اصالح شد:

هرگونه آگهى و آثــار تبليغاتى بايد قبل از 
شــروع اخذ رأى از محل شعبه اخذ رأى 
و محيط پيرامون آن توســط شعب امحاء 
گردد. مســئوليت انجام ايــن امر بر عهده 
رئيس شــعبه و مأموران نيــروى انتظامى 

مى باشد.
تبصره: اســتفاده از نمادهايى نظير لباس يا 
رنگ خــاص جهت تبليغــات نامزدها در 
شــعب اخذ رأى توســط اعضاى شعبه و 
يا ســاير افراد ممنوع مى باشد و مسئوالن 
شــعب و نيروى انتظامى موظف به رعايت 

اين حكم مى باشند.

طرح روز

اينفوگرافيك:ايرنا

تبليغ نامزدهاى مجلس از جايگاه هاى 
گزارش شوراى نگهبان از بودجه 98 بايد رسمى و دولتى ممنوع مى شود

زودتر به نمايندگان داده مى شد
 گزارش شوراى نگهبان درمورد مصوبه بودجه سال 98 كل كشور 
ديروز در اختيــار نمايندگان قرار گرفت در حالى كه طبق آيين نامه 

بايد زودتر در اختيار نمايندگان قرار مى گرفت.
ــى مجلــس شــوراى  ــه داخل ــن نام ــن آيي رئيــس كميســيون تدوي
اســالمى گفــت: گــزارش هــاى ايــن شــورا بايــد بــه طــور رســمى 
در اختيــار نماينــدگان قــرار بگيــرد، امــا گــزارش از مصوبــه 
بودجــه ســال آتــى ديــروز  در اختيــار نماينــدگان قــرار داده شــد 

ــدارد و غيررســمى اســت. ــى امضــا ن ــه حت ك
به گزارش ايرنا، غالمرضا كاتب اظهارداشــت: براســاس آيين نامه 
گزارش هاى چاپ شــده بايد در اختيار نمايندگان قرار گيرد و آنها 
مطالعات الزم را داشــته باشند و در كميسيون تلفيق و كميسيون هاى 
تخصصى شــركت كنند و نظرات خــود را به صورت كتبى تحويل 

اين كميسيون دهند.
على الريجانى رئيس مجلس در پاســخ به ايــن تذكر كاتب اظهار 
داشــت: گزارش شــوراى نگهبان در اختيار نمايندگان قرار گرفته 
اســت،از آنجا كه نمايندگان به حوزه هاى انتخابيه خود رفته بودند و 
در مجلس شوراى اسالمى حاضر نبودند گزارش ارائه نشد، نظرات 

نمايندگان نيز به كميسيون تلفيق ارائه شده است.

مجلس ايرادات شوراى نگهبان 
به بودجه 98را بررسى كرد

نمايندگان در جلســه علنى ديروز مجلس ايرادات شوراى نگهبان به 
مصوبه بودجه سال 1398 كل كشور را بررسى و اصالح مى كنند.

به گزارش ايرنا، ايرادات شــوراى نگهبان به مصوبه بودجه سال 98 
كل كشور در كميسيون تلفيق مجلس بررسى و رفع شد.

ــرد:  ــالم ك ــان اع ــوراى نگهب ــخنگوى ش ــى س ــعلى كدخداي عباس
ــنبه،  ــه ش ــاى س ــته در روزه ــه گذش ــورا هفت ــن ش ــاى اي اعض
ــه  ــه مصوب ــان ب ــوراى نگهب ــرادات ش ــنبه اي ــج ش ــنبه و پن چهارش
مجلــس در اليحــه بودجــه ســال آتــى را رفــع كردنــد و نهايتــا آن 

ــد. ــاع دادن ــس ارج ــق مجل ــيون تلفي ــه كميس را ب
امير حســين قاضى زاده عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
اعالم كرد: رســيدگى به گزارش كميســيون ويژه حمايت از توليد 
ملى و نظارت بر اجراى سياســت هاى كلى اصل 44 قانون اساســى 
در خصوص طرح اصالح قانون اســتفاده از حداكثر توان توليدى و 
خدماتى در تامين نيازهاى كشــور و رسيدگى به گزارش كميسيون 
كشاورزى در خصوص اليحه حفاظت از خاك در دستور كار ديروز 

مجلس قرار گرفت.

 محمد جواد ظريف در پاسخ به سوالى مبنى بر 
اين كه آيا مى توان ظريف را كسينجر ايران دانست، 

گفت: من براى خودم حساب خاصى باز نكرده ام.
وزيــر امور خارجــه جمهورى اســالمى ايران در 
گفت وگوى تفصيلى با شــبكه الفرات كه پيشتر در 
تهران انجام و شنبه شــب هم زمان با ورود وى به 
بغداد از اين شــبكه پخش شد، به سواالت مختلف 
ارگان جريــان حكمت ملى به رهبرى ســيد عمار 

حكيم پاسخ گفت.
وى در پاســخ به ســوالى در مورد استعفاى اخير 
خــود گفت: هدف مــن از اقدام به اســتعفا حفظ 
شــأن وزارت امور خارجه بــود و من فكر مى كنم 
بــا اتفاقاتى كه پس از آن افتــاد هم حمايت عظيم 
مردمى، نمايندگان مجلس، شخصيت هاى مختلف 
كشــور من جمله شــخصيت هاى محترم نظامى و 
همينطور رياست محترم جمهورى و در رأس همه 
مقام معظم رهبرى نشــان داد كه موقعيت وزارت 
امور خارجه در روابط بين المللى جمهورى اسالمى 
در كجا قرار دارد و بــراى ادامه كار و ادامه تعامل 
سازنده به ويژه با منطقه امروز وزارت امور خارجه 
با شــرايط جديد آمادگى كامل را دارد كه از طرف 

جمهورى اسالمى ايران ارتباطات را تقويت كند.
به گزارش ايســنا، وى در پاســخ به سوال مجرى 
برنامه در خصوص اينكه شنيده شده تاكنون 14 بار 
استعفا داده ايد، گفت: نه اين تعداد نبوده است. من 
از ابتدا عالقه اى به مســئوليت وزارت امور خارجه 
نداشــتم و در مراحل مختلف احســاس كردم كه 
ممكن اســت اشــخاص ديگرى بهتر از من كار را 
انجام دهند، در آن مراحل با گفت وگو موضوع حل 
شد اين بار هم با اقدامات عملى موضوع حل شد.

وزير امــور خارجه ايران با بيان اينكه ما در اجراى 
سياست خارجى كه توسط مجموعه كشور تصميم 
گيرى مى شــود و همــه مقامات در آن شــركت 
مى كنند مشــكلى نداريم، عنوان كرد: برخى اوقات 
ناهماهنگى هايــى پيــش مى آيد يا ســاليقى وارد 
قضيه مى شــود كه بايد آنهــا را اصالح كرد. قانون 
اساسى ما كامًال مشخص اســت در قانون اساسى 
مسئوليت سياست ســازى با دستگاه هاى مختلف 
من جمله وزارت امور خارجه است در حوزه هايى 

كه سياست كلى نظام است، اين سياست ها بايد در 
شــورايعالى امنيت ملى تدوين شود و به تصويب 
رهبرى برسد از نظر قانون اساسى ايران خطوط كلى 
سياست خارجى را رهبرى تعيين مى كنند و اجراى 
سياست خارجى قطعاً با وزارت امور خارجه است.

ظريف در پاسخ به ســوالى در خصوص اينكه در 
ديدار بــا كاركنان وزارت امور خارجه وقتى گفتيد 
وزارت خارجه مســئول روابط خارجى كل كشور 
اســت نه اينكه هر دستگاهى در داخل يا خارج از 
دولت سياســت خارجى خــود را دارد و ما صرفًا 
مسئول سياســت خارجى وزارت خارجه هستيم، 
قصد پيام دادن به چه كســى را داشــتيد؟ گفت: به 
همكارانم. صحبت من با همكارانم بود براى اينكه 
آنها را تشويق كنم تا با جديت بيشتر و با نگاه ملى 

سياست خارجى را پيش ببرند.
وى همچنين در پاسخ به سوالى در خصوص ارتباط 
استعفايش با ســفر بشار اسد به ايران تصريح كرد: 
اصًال به اين موضوع ربطى نداشــت. من چند هفته 
پيش سوريه بودم و با آقاى بشار اسد مالقات كردم 
چند هفتــه پيش آقاى وليد معلــم در ايران بودند 
و با ايشان ديدار داشــتم ارتباطات بسيار خوبى با 
مســئوالن ســورى دارم و در آينده نزديك نيز به 

سوريه سفر مى كنم.
وزير امــور خارجه ايران در رابطه با ســفر رئيس 
جمهورى ايران به عراق نيز اظهار كرد: من سفرهاى 
متعددى به عراق داشــتم كه آخرين آن يك سفر 5
روزه بود كه در آن ســفر 5 روزه از استقبال بسيار 
گرم مردم عراق از بغداد تا اربيل، ســليمانيه، كربال 
و نجف مواجه شدم. واقعاً براى من سفر شيرين و 

موفقى بود.
وزير امور خارجه ايران در پاســخ به اين سوال كه 
آيا روابط ايران و عراق وارد مرحله جديدى خواهد 
شــد، اظهار كرد: حتماً اينگونه خواهد بود و حتمًا 
اقداماتى كه در اين ســفر صــورت خواهد گرفت 
اقداماتى تاريخى خواهد بود، به يكى اشــاره كردم 
كه بحث ترانزيت است بحث نفت و همكارى هاى 
نفتــى و همينطور همكارى هــاى صنعتى و امكان 
ايجاد شهرك هاى مشــترك صنعتى از ديگر موارد 

مورد توافق است.

ظريف:

استعفايم ربطى به سفر " اسد "
 نداشت
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

 ميزان مرخصى زايمان 9 ماه مى شود
 عضو كميســيون فرهنگى مجلس گفت: بر اســاس يكى از مصوبات  ديروز اين 

كميسيون مقرر شد كه ميزان مرخصى زايمان با پرداخت حقوق 9 ماه شود.
نصرا...  پژمانفر در گفت و گو با مهر، درباره جلسه ديروز كميسيون فرهنگى مجلس 
اظهار داشــت: ادامه بررسى طرح جامع جمعيت و تعالى خانواده در دستور كار امروز 
اين كميسيون قرار گرفت.وى ادامه داد: در اين جلسه بندهايى درباره ميزان مرخصى 
زايمان و همچنين بانوان محصل داراى فرزند به تصويب اعضاى كميســيون فرهنگى 
رســيد.عضو كميسيون فرهنگى مجلس تصريح كرد: بر اساس يكى از موارد تصويب 
شده مقرر شــد ميزان مرخصى زايمان با پرداخت حقوق و جايگاه شغلى شأن 9 ماه 

در نظر گرفته شود.

156هزار زن در ايران معتاد هستند
 اگر جمعيت زنان كشور را 27 ميليون نفر در نظر بگيريم، فقط 6 دهم درصد آنان 

كه معادل 156 هزار نفر و 9 درصد معتادان كشور است، گرفتار اعتياد هستند.
سرپرســت معاونت كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با 
مــواد مخدر گفت: در ايران دو ميليون و 802 هــزار و 800 نفر مصرف كننده 
مســتمر مواد مخدر در ســن 15 تا 64 سال هســتند و از اين تعداد 156 هزار 

هستند. زن  نفر 
حميــد صرامى در گفت و گو با ايرنا افزود: البته اين ميزان اعتياد در زنان هم پذيرفته 
و پسنديده نيست و اگر اكنون تعداد زنان معتاد را با دهه 70 يا 80 مقايسه كنيم، تعداد 

زنان گرفتار اين آسيب اجتماعى نسبت به گذشته بيشتر شده است.

سابقه بيمه خريدنى نيست
 ســابقه بيمه خريدنى نيســت، ولى يك اســتثنا براى افرادى كه به سن 60 سال 

رسيده اند دارد.
سرپرست سازمان تأمين اجتماعى گفت:  افرادى كه در يك دوره زمانى كار كرده باشند 
و كارفرما حق بيمه پرداخت نكرده باشــد، در صورت پرداخت حق بيمه از ســوى 

كارفرما براى ايام مورد نظر سابقه ايجاد مى شود.
به گزارش مهر، محمدحســن زدا، گفت: البته يك استثنا هم وجود دارد و آن هم اين 
است كه افرادى كه به سن 60 سال رسيده باشند و سابقه بيمه قبلى داشته و بخواهند 
بازنشسته شوند، مى توانند تا مرز 10 سال با پرداخت حق بيمه از سوى بيمه شده با 10 

روز حقوق بازنشسته شوند.

نقشه راه يك تحول قضايى
 امروز دســتگاه قضايى با مشــكالت 
متعــددى مواجــه اســت. يكــى از اين 
مشكالت كثرت پرونده هاى قضايى است 
كه از وجود مشكالت اقتصادى، فرهنگى 

و حتى قانونى نشأت گرفته است.
متأســفانه در سال هاى گذشــته به همان 
ميزان كه مشــكالت اقتصادى در جامعه 

افزايش پيدا كرده، به همان ميزان بر تعداد پرونده هاى طالق، سرقت، 
چك بالمحل و... افزوده شده است. اما اين امكان وجود نداشته كه 
متناســب با افزايش پرونده ها بر ِعده و ُعده دســتگاه قضايى افزوده 
شود.بى شك ســابقه 40 ساله حضور حجت االسالم ابراهيم رئيسى 
در دســتگاه قضايى كشورمان سبب آن اســت كه ايشان مسئوليت 
جديد خود به عنوان رئيس قوه قضائيه را با اشــراف بر مســائل و 

مشكالت قضايى برعهده بگيرد. 
ســند تحول قضايى ارائه شده از سوى ايشان به مقام معظم رهبرى 
نيز كه هنوز محتواى آن در رســانه ها منتشر نشده است ازعزم ايشان 

براى ايجاد تغييرات مثبت در اين قوه نشان دارد.
 با اين حال آنچه در اين لحظه قابل توجه است، نكاتى است كه در 
متن حكم رياست صادر شده از سوى رهبر معظم انقالب براى آقاى 
رئيسى توصيه شده است و هر يك مى توانند الگو و سرفصل حركت 

نوينى در قوه قضائيه قرار بگيرند.
يكى از مهم ترين اين نكات، حفظ اســتقالل دستگاه قضايى است. 
اگــر اين نهاد در احكام و حــل مرافعات مردم به گونه اى عمل كند 
كه مردم مطمئن باشند حق شان در دادگاه ها احقاق خواهد شد، قطعًا 

بزرگ ترين سرمايه قوه قضائيه يعنى اعتماد مردم تقويت مى شود.
امروز دستگاه قضايى با مشكالت متعددى مواجه است. يكى از اين 
مشــكالت كثرت پرونده هاى قضايى اســت كه از وجود مشكالت 
اقتصادى، فرهنگى و حتى قانونى نشــأت گرفته است. متأسفانه در 
ســال هاى گذشته به همان ميزان كه مشــكالت اقتصادى در جامعه 
افزايش پيدا كرده، به همان ميزان بر تعداد پرونده هاى طالق، سرقت، 

چك بالمحل و... افزوده شده است.
 اما اين امكان وجود نداشــته كه متناسب با افزايش پرونده ها بر ِعده 
و ُعده دســتگاه قضايى افزوده شود. مســأله اى كه در پى آن دومين 
مشــكل مهم قوه قضائيه يعنى اطاله دادرســى پيش آمده است. اين 
يكى از ســبب هاى اصلى نارضايتى مردم از دســتگاه قضايى است 
كه توقع مى رود رياست جديد قوه قضائيه براى رفع آن تالش كند.

نكته ديگرى كه در حكم صادر شــده از ســوى مقام معظم رهبرى 
مورد تأكيد قرار گرفته است، حفظ حرمت قضات است. فشار كارى 
كه بر شــانه قضات قرار دارد چنان اســت كه اگر متوسط رسيدگى 
قضــات بايد 50 تا 60 پرونده در ماه باشــد، قضات ما گاه ناچار به 
رسيدگى به پرونده هايى تا ســه برابر اين عدد مى شوند. متناسب با 
اين فشــار كار حفظ حرمت قضات و رســيدگى به شرايط مادى و 

رفاهى آنها ضرورى به نظر مى رسد.
مقام معظم رهبرى همچنين در اين حكم بر توصيه ناپذيرى دستگاه 
قضايى و قضــات دادگاه ها تأكيد كرده اند. حركت بر اين مدار براى 
احقاق حق مردم و اجراى عدالت بى شــك ســبب تقويت اعتماد 

مردم مى شود.
اســتفاده از نيروهاى جوان نيز از نكات ديگرى اســت كه در 
اين حكم توصيه شــده اســت. اگر بودجــه الزم براى جذب 
نيروهــاى جــوان كه توأمان بــه علم قضا و ديگــر علوم روز 
مســلط باشــند و قضات داراى تخصص هاى ويژه فراهم شود 
و شــعبات تخصص در دادگاه ها ايجاد شود، دادرسى بسيارى 
از پرونده هــا در حوزه هاى مختلــف از پرونده هاى مربوط به 
محيط زيســت تا پرونده هاى صنعتى و ... به نحو مطلوب ترى 

شد. خواهد  انجام 
نكتــه مهم ديگرى كه در اين حكم مطرح شــده ضرورت همكارى 
متقابل قوه قضائيه با قواى مقننه و مجريه است. به عنوان نايب رئيس 
كميســيون حقوقى و قضايى مجلس اعالم مى كنم كه اين كميسيون 
آمادگى دارد هر اليحه اى را كه قوه قضائيه در جهت حل مشكالت 
اين قوه و در واقع حل مشــكالت قضايى مردم به مجلس بفرستد، 
در نخســتويت بررسى و اقدام قرار دهد. قطعًا كليت مجلس نيز اين 

همراهى و همكارى را خواهد داشت. 
همچنيــن انتظار مى رود كه ميان قواى مجريه و قضائيه نيز همكارى 
و هماهنگى بيش از پيش شــكل بگيرد. جلســات رؤساى سه قوه 
و همــكارى آنها در قالب ســتاد هماهنگى در امــور اقتصادى كه 
فرماندهى آن برعهده رئيس جمهور اســت از جمله مواردى اســت 
كه توقع مى رود با توجه به شــرايط موجود كشــور بيش از گذشته 

تقويت شود.
*نايب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى

فرارو: ميزان بروز سرطان در ايران دو برابر خواهد شد
 اينم آيه ياس براى ايرانى ها اونوقت مى گن سن اميد به زندگى 

داره هى ميره باال
چشم انداز همدان: اصحاب رسانه نقش روشنگرى دارند

 مى گى يعنى ما چراغ هستيم
هگمتانه: افزايش تخلفات صنفى در همدان

 گرانى نتيجش مى شه همين!!
ايران:حاميان رئيس جمهور را يكبار مصرف نميدانيم

 بدون شرح!!
دنياي اقتصاد: صداي پاي انقالب ايران در الجزاير 

 راجع به انقالب ما چى فكر كردى
ايران: لباس زنان ايراني در اندونزي 

 اونوقت خانوماى ما ميرن لباس ترك مى خرن!!
رسالت: ايستگاه پاياني دروغ

 نگو كه اونور آبى ها داغشون تازه مى شه!!
اطالعات: روبات چهارپايي كه پشتك وارو مي زند!

 مى شه شى اينم شد اختراع!!
هگمتانه: حمله برج سازان به محيط زيست

 منافعشون به خطر افتاده!! 
شرق: احمدي نژاد: من هيچ اشتباهي نكردم 

 تو استثنا دارى حتى اكه اشتباه هم داشته باشى مصون مى مونى!!
جام جم: باغ عافيت كجاست؟

 باغ بهشت!!
زنگان امروز: هديه هدايتي پول نبود آمپول بود؟

 اينم از هديه دادن ها!!
هفت صبح: ادامه كرشمه گوسفندان 

 اى وا اينا هم افتادن به ناز و كرشمه!!
صداي زنجان: مسكن در، آي سي يو

 حال مسكن خرابه!!
ايران: سقوط بهمن يارانه ها 

 باز حرف يارانه ها شد!! 

وعده ازدواج تلگرامى به دستگيرى ختم شد
 رئيس پليــس فضاى توليد و تبادل اطالعــات فرماندهى انتظامى 
استان همدان گفت: جوان 31 ساله اى با وعده ازدواج اقدام به دريافت 
عكس هاى شخصى يك دختر كرده و قصد سو استفاده از اين تصاوير 

را داشت كه دستگير شد.
فيروز ســرخوش نهاد در گفت و گو با ايرنا بيــان كرد: يك خانم 37

ســاله در شبكه مجازى تلگرام و در كانال همسريابى با يك پسر جوان 
آشنا مى شود.

وى اضافه كرد: پس از چند روز ارسال و دريافت پيام هاى شخصى، اين 
پسر جوان اعتماد شاكيه را جلب و تصاوير خصوصى او را دريافت كرد.

رئيس پليس فتا همدان ادامه داد: ســپس اين پســر جوان از دختر مى 
خواهد كه مالقات حضورى داشــته باشــند كه با مقاومت شاكيه، وى 

تهديد به انتشار تصاوير خصوصى در فضاى مجازى مى كند.
سرخوش نهاد افزود: دختر 37 ســاله موضوع را به كارشناسان پليس 
فتا منعكس كرده و با انجام يكســرى كارهاى فنى، متهم شناســايى و 

دستگير شد.
وى بيان كرد: متهم در بازجويى ها هدف از حضور در كانال همسريابى، 

دريافت عكس شخصى و تهديد به انتشار آن را سرگرمى عنوان كرد.
رئيس پليس فتا استان همدان به شهروندان توصيه كرد: مراقب مهندسى 
اجتماعى توسط كالهبرداران در فضاى مجازى باشند چرا كه اين فضا 
براى افرادى كه ســواد كافى از آن ندارند مى تواند آسيب زا و مشكل 

آفرين باشد.

سارق سيستم صوتى مساجد همدان 
دستگير شد

 رئيس پليس آگاهى اســتان همدان گفت: ســارق سيستم صوتى 
مساجد، هيأت ها و اماكن مذهبى اين شهر به همراه پنج مالخر شناسايى 

و دستگير شدند.
رضــا زارعى در گفت و گو با ايرنا افزود: پس از وقوع چند دســتگاه 
سيستم صوتى از مساجد و هيأت هاى مذهبى شهر همدان، كارآگاهان 

دايره مبارزه با سرقت موضوع را رسيدگى كردند.
وى اضافه كرد: در اين راســتا ابتدا اظهار نظرهاى هيأت امناى مساجد 
ثبت شــد و پس از آن مغازه هاى خريد و فروش دستگاه صوتى مورد 

سركشى صورت گرفت.
رئيس پليس آگاهى اســتان همدان اظهار داشــت: مامــوران يكى از 
خريداران اموال مسروقه كه در امر اجاره دستگاه هاى صوتى فعال بود 
را شناســايى كردند.زارعى ادامه داد: در جريان بازديد از انبار اين واحد 
صنفى يك دستگاه «دايناكورد» مسروقه متعلق به يكى از مساجد كشف 

شد و مورد شناسايى مالباخته نيز قرار گرفت.
وى بيان كرد: با راهنمايى خريدار اموال مسروقه محل سكونت سارق 

شناسايى و در يك عملياتى غافلگيرانه پليسى دستگير شد.
رئيس پليس آگاهى اســتان همدان اضافه كرد: سارق پس از انتقال به 
پليس آگاهى به ســرقت سيستم صوتى مساجد و فروش آن در استان 
هاى همدان، قم و تهران اعتراف كرد كه از اين محل 450 ميليون ريال 

درآمد كسب كرده است.
زارعى گفت: با شناســايى خريداران اموال مســروقه، ســه دســتگاه 
«دايناكورد»، چهار عدد باند بزرگ و چهار عدد «ميكرفون» كشف و به 

هيأت امناى مساجد تحويل داده شد.

تفاهمنامه اى با هدف توسعه همكارى هاى دانش بنيان
 معاونــت هاى فرهنگى و تعاون جهاد دانشــگاهى و وزارت تعــاون ، كار و رفاه 
اجتماعى در راستاى تشكيل تعاونى هاى دانشجويى با محور فعاليت  هاى نوآورانه تفاهم 

نامه همكارى امضا كردند.
به گزارش ايرنا، در مراسم امضاى اين تفاهم نامه محمد جعفر كبيرى معاون امور تعاون 

وزارت تعاون بر لزوم استفاده از ظرفيت دانشجويى جهاد دانشگاهى تاكيد كرد.
وى ابــراز اميدوارى كرد: اين تفاهم نامه منجر به همكارى مثبت و مثمر ثمر براى ارتقا 
و ترويج فرهنگ تعاون خصوصاً در دانشــگاه ها شود و پيرو اين تفاهم نامه از ظرفيت 
جهاد دانشگاهى در دانشگاه ها به طور خاص و از ظرفيت هاى رسانه  هاى مرتبط با جهاد 

دانشگاهى استفاده شود.
كبيرى افزود: درگذشــته نيز معاونت تعاون ارتباط و تعامل خوبى در حوزه پژوهش با 
جهاد دانشگاهى داشته و اميدواريم در حوزه ترويجى هم از اين ظرفيت به نحو مطلوبى 

استفاده شود.

سيگار الكترونيكى باعث سكته قلبى و افسردگى مى شود
 نتايج تحقيقات جديد نشــان مى دهد كه ســيگارهاى الكترونيكى مى توانند باعث 

افسردگى و سكته قلبى شوند.
به گزارش ايرنا، كسانى كه سيگار الكترونيكى مصرف مى كنند به نسبت غيرسيگارى ها 
56 درصد بيش تر در معرض خطر ابتال به حمله قلبى هســتند. خطر سكته مغزى براى 

اين افراد هم حدود 30 درصد بيش از كسانى است كه سيگار نمى كشند.
نتايج نشان مى دهد كه خطر ابتال به بيمارى عروقى قلبى حدود 10 درصد و بيمارى هاى 
گردش خون يا لخته شــدن خون در عروق نيز حدود 44 درصد براى مصرف كنندگان 

سيگارهاى برقى بيشتر است.
افســردگى، اضطراب و اختالالت عصبــى و عاطفى نيز در مصرف كنندگان ســيگار 

الكترونيكى دو برابر غيرسيگارى ها است.
يك پژوهشــگر خاطر نشــان مى كند كه حتى اگر چند روز و يا چند هفته هم ســيگار 

الكترونيكى كشيده شود خطر بروز سكته قلبى و بيمارى هاى عروقى افزايش مى يابد.

مراكز "پيوند عضو" در تعطيالت نوروز باز هستند
 مســئول گروه فراهــم آورى و پيوند وزارت بهداشــت نحوه فعاليــت واحدهاى 

فراهم آورى اعضا براى اهدا و پيوند عضو در تعطيالت نوروزى 1398 را تشريح كرد.
ســاناز دهقانى در گفت وگو با ايســنا، گفت: در روزهاى تعطيالت نوروزى واحدهاى 
فراهم آورى اعضا به صورت كامل باز و فعال هستند. بايد توجه كرد كه به دليل افزايش 
تصادفات در ايام نوروز، ممكن است تعداد افراد مرگ مغزى در اين ايام بيشتر از موارد 
معمول در سال باشد،   در نتيجه واحدهاى فرآهم آورى و شناسايى وزارت بهداشت، به 

طور كامل كارشان را انجام مى دهند.
وى افزود: بخش هاى بزرگ پيوند نيز در كشور مانند بخش پيوند شيراز، بيمارستان امام 
خمينى(ره)، بخش پيوند كليه بيمارســتان لبافى نژاد، بخش پيوند بيمارستان سينا و... باز 
هســتند و فعاليت هايشــان را به روال معمول انجام خواهند داد. اين درحاليست كه در 
گذشته واحدهاى فرآهم آورى و شناسايى پيوند در ايام نوروز تعطيل بودند، اما سه سال 

است كه تمام اين واحدها باز و فعال هستند.

 در تقويم جمهورى اســالمى ايران روز 
22 اســفند به عنوان روز تجليل از شــهدا 
نام گذارى شده است و در اين روز مردم در 
سراسر كشور بر سر مزار شهدا رفته و ضمن 
اداى احترام به پرستوهاى خونين بال ميهن، 

با آرمان هاى آن تجديد ميثاق مى كنند. 
22 اســفند ماه كه در تقويم رســمى كشور 
يادآور مقام شامخ شــهيد و شهادت است 
فرصتى ارزشــمند براى كارشناســى تاريخ 
انقالب اســالمى و 8 ســال دفاع مقدس به 
ويژه تبيين ســياهه دشــمنى هاى عميق و 
همه جانبه جبهه سلطه و استكبار جهانى عليه 
ملت ايران و جمهورى اســالمى از نخست 

انقالب تا به امروز به شمار مى رود.
 برگزارى يادواره شهدا يك طرح راهبردى 
و ابتكارى قابل تحســين و ناشى از باورى 
عميق و راســتين بــوده و مى  تواند ضمن 
تكريم خانــواده معظم شــهيدان و اهتزار 
َعَلم شــهدا و زنده  نگه داشــتن سيره و راه 
افتخارآميــز و تابناك آنان، روحيه مقاومت، 
ايثار و حماســه را درجامعه جارى و سارى 
كــرده و در عرصه بازدارندگــى، اقتدار و 
آمادگى ملت ايران در مصاف با دشــمن و 
هجوم بى وقفــه قدرت هاى اســتكبارى و 
امپراطورى رسانه اى صهيونيستى به جهانيان 

را آشكار و نمايان سازد. 
شهدا در راه هدف متعالي براي دفاع از دين 
و استقالل وطن از هستي خود گذشتند لذا 
وظيفه همه است كه يادمان آنان را زنده نگه 
دارند با توجه بــه اينكه جامعه ما جامعه اي 
مبتني بر دين و مذهب اســت اين فرهنگ 
در عرصه هاي مختلف اجتماعي نيز كاربرد 
دارد هــر كس در هر جايي كه قرار مي گيرد 
با نوع عملكرد خود مي تواند ايثارگري نمايد 
اگر اين فرهنگ در جامعه ما جاري و ساري 
باشــد خيلي از مشــكالت و محدوديت ها 

مرتفع مي شود.
نبايد بگذاريم ايثار جوانان ما در هشت سال 
دفاع مقدس به فراموشي برود كه اين باور با 
اعتقاد نسل امروز و تكريم خانواده شهدا و 

ايثارگران محقق خواهد شد. 
با اين حال هر چنــد اوج تعالي و فرهنگ 
ايثار و شهادت در مقابل دشمنان تبلور پيدا 
مي كند اما هر فردي مي تواند در برابر مسائل 
مختلف جامعه خود صفت از خودگذشتگي 
را در خود پــرورش دهد كه نمونه هاي آن 

ايثار معلمان، كارمنــدان، كارگران و... بوده 
است.

مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
همدان در نشســتى با اصحاب رسانه استان 
با اشاره به اينكه بخشى از جامعه نسبت به 
امتيازات ايثارگران نگاه منفي دارند گفت: در 
همه جوامع كســاني كه براي دفاع از وطن 
ســالمتي و يا جان خود را از دست داده اند 
تا سال هاي سال مورد تكريم قرار مي گيرند 
و خانمواده هايشــان از امتيازاتى برخوردار 

مى شوند.
ناصــر عارف با اشــاره بــه اينكــه دنبال 
معرفي كردن خــود و ارائه گزارش عملكرد 
نيســتم گفت: همه كارهاي بنياد شهيد در 
راستاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است.
وي در پاســخ به ســوالى مبني بــر اينكه 
احساس مي شود بين شهداي استان تبعيض 
وجود دارد گفت: در بنياد شــهيد تبعيضي 
بين ايثارگران نيســت همه براي ما محترم 
هستند. اگر شــهيدي بيشتر و با برجستگي 
بيشتر معرفي مي شود مربوط به نقش وي در 

دوران دفاع مقدس است. 
عارف تاكيد كرد كه هيچ نگاه سياســي در 
بنياد شهيد نيست و به كسي اجازه نمي دهيم 
خواسته  هاي سياســي خود را به بنياد شهيد 

بياورند.
مدير كل بنياد شهيد اســتان همدان با بيان 

اينكه در همين اســتان ايثارگــران و افراد 
واجدالشرايطى از خانواده شهدا را داريم كه 
حتى مســتمرى خود را هم از بنياد دريافت 
نمى كنند افزود: برخى از افراد جامعه ايثارگر 

ما از جمله بهترين خيران هستند.
وي با اشاره به اينكه 25 درصد استخدامى هاى 
دولتى مربوط به خانواده شــهدا و ايثارگران 
است بيان كرد: هم اينك 3400 نفر در سامانه 
بنياد شهيد براي استخدام هاي دولتي ثبت نام 
كرده اند كه با توجه به شرايط خاص كشور 
در بكارگيري نيرو براي ادارات با مشــاوره 
شغلي و استعداديابي با پرداخت تسهيالت 

خود اشتغالي آنها را حمايت كرده ايم.
وي در ادامــه از مفقود الجســد بودن 440 
نفر شهيد در استان همدان خبر داد و گفت: 
خانواده آنان چشــم انتظار اجســاد فرزندان 

خود هستند.
عارف اظهار كرد: در راســتاى ارج نهادن به 
شــهدا و تكريم از خانواده آنان ساماندهى 
مزار شهداى استان از ســال 83 تاكنون در 
دســتور كار قرار گرفته كه خوشبختانه اين 

پروژه در همدان به پايان رسيده است.
وى ادامــه داد: هم اينك بحــث مرمت و 
نگهدارى اين مزارها در دســتور كار است 
كه اعتبار الزم پيگيرى و كارها شــروع شده 

است.
وى در پاسخ به اينكه خبرنگاران در مواجهه 

با بنياد شهيد براى كسب اطالعات با برخى 
محدوديتها مواجه هســتند اظهار كرد: كار 
بنياد شــهيد در ارائه اطالعــات از خانواده 
شهدا به گونه است كه بايد مراحل الزم طى 
شود و اين موضوع براى بنياد حياتى  است.
عارف همچنين از تشكيل كميسيون پزشكى 
براى مشــخص نمودن درصد جانبازى به 
تعداد 5 كميسيون در سال جارى خبر داد و 
گفت: امسال پرونده 123 هزار جانباز مورد 
بررســى قرار گرفته كه 8 درصد آنها براى 

نخستين بار بررسى مى شد.
 مدير كل بنياد شــهيد استان همدان در ادامه 
به برنامه هاي 22 اســفند پرداخت و گفت: 
برگــزاري يادواره شــهدا كه ســاالنه 500 
يادواره در اســتان به صورت مردمي برگزار 
مي شود در كنار كاشــت نهال به ياد شهدا، 
برپايى ميز خدمت براي تكريم ايثارگران در 
مصالها و نمازجمعه ها، برگزاري مسابقات 
ورزشــي، اجراي طرح سپاس با حضور در 
منزل 13 هزار شهيد و ايثارگر، عطرافشاني 
مزار شــهدا و رونمايي از سه نرم افزار چند 
رســانه اي شــهيدان محمد طالبيان، هادي 
فضلــي، حاج رســول حيــدري از جمله 
برنامه هاي بنياد شــهيد براى اين روز بوده 
اســت كه البته به مناســبت چهلمين سال 
پيروزي انقالب اسالمي اين برنامه ها از 12 

بهمن تا 22 اسفند برگزار شده است.

مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان :

اجازه نمي دهيم كسى خواسته  هاي 
سياسي خود را به بنياد شهيد بياورد

 مديركل توانمندسازى معلوالن سازمان 
بهزيســتى كشور با اشــاره به اينكه محل 
زندگى معلوالن از نظر مناســب ســازى 
بررسى مى شــود، گفت: تا كنون بيش از 
30 هزار واحد مســكونى معلوالن مناسب 

سازى شده است.
كاظم نظم ده با اشــاره به اينكه يك ميليون 
و 500 هزار معلول شناسايى شده و تحت 
پوشش بهزيســتى هستند، گفت: اين افراد 
داراى معلوليت هاى خيلى شــديد شديد، 

متوسط و خفيف هستند.
وى در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه 100

هزار معلول در مراكز روزانه و شبانه روزى 
بهزيستى نگهدارى مى شوند افزود: از اين 
تعــداد معلوالنى كه در مراكــز نگهدارى 
مى شــوند 30 هــزار نفر مجهــول الهويه 
هســتند و ساير معلوالن نيز افرادى هستند 
كه خانواده هايشان امكان نگهدارى آنها را 

در خانه ندارند.
مناسب سازي 30درصد از اماكن و 

معابر براي معلوالن
مدير كل توانمندســازى معلوالن سازمان 
بهزيستى كشــور در مورد مناسب سازى 
معابر و اماكن بــراى عبور و مرور راحت 

معلــوالن گفت: متأســفانه تاكنون حدود 
30 درصد اماكــن و معابر براى زندگى و 
دسترســى معلوالن مناسب ســازى شده 
است و البته ســازمان بهزيستى اقدامات و 
برنامه هايى را در اين خصوص آغاز كرده 
اســت. وى گفت: موضوع مناسب سازى 
نياز به همــكارى دســتگاه ها و نهادهاى 
ذيربط دارد كه اميدواريم با اجرايى شــدن 
قانــون جامع حمايــت از حقوق معلوالن 
كه در آن به مناســب سازى نيز تاكيد شده 
است، اين امر محقق شود.نظم ده به اقدام 
بهزيستى نيز در مورد مناسب سازى منازل 

معلوالن اشــاره كرد و افزود: ســازمان در 
راســتاى اجراى طرح توانبخشى مبتنى بر 
جامعــه، واحدهاى مســكونى معلوالن با 
نخستويت شديد و خيلى شديد را بررسى 
و در صورت نياز به مناســب سازى مكان 
زندگى، محــل عبور و مرور، ســرويس 
بهداشــتى و... اين اقدام را براى آنها انجام 

مى دهد.
بــه گفته وى، تا كنون بر اســاس اقدامات 
انجام شده بيش از 30 هزار واحد مسكونى 
معلوالن با نصب باالبر، اصالح ســرويس 

بهداشتى و... مناسب سازى شده است.

بررسى وضعيت محل زندگى معلوالن

مناسب سازى 30 هزار واحد مسكونى

محمد كاظمى 
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يك مقام مسئول كارگرى پيشنهاد كرد
توزيع بن كارت كاال براى كارگران

 دبيــركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران با طرح پيشــنهاد توزيع بن كارت 
الكترونيكى براى كارگران، گفت: دســتمزد سال 1398 كارگران بايد به عدد سه ميليون 
و 760 هزار تومانى هزينه ماهانه ســبد معيشــت كارگران كه در كميته دستمزد تصويب 

شده، نزديك شود.
هادى ابوى درباره نحوه تعيين دستمزد سال 1398 كارگران و پيشنهاداتى همچون افزايش 
پلكانى دســتمزدها، گفت: آنچه ما بر آن تاكيد داريم اين است كه در كنار افزايش ساالنه 

حداقل دستمزد، عقب افتادگى هاى مزدى كارگران كه از سالهاى جنگ مانده جبران شود 
و پيشنهاد ما اين بوده كه به شكل پلكانى و در يك فاصله پنج ساله پوشش داده شود.

وى افزود: طبعاً نمى توان حداقل حقوق و دستمزد كارگران را به شكل پلكانى تعيين كرد 
و 10 تا 40 درصد افزايش داد چون ممكن اســت موجب ريزش نيروهاى كارگاه شود 
مضاف بر اينكه بيش از 90 درصد كارگران حداقل بگيرند و اين شــيوه چندان در مورد 

دستمزد كارگران راهگشا نيست.
ابوى با اشاره به اعالم رقم سبد هزينه معيشت كارگران، گفت: كميته دستمزد هزينه ماهانه 
معيشت كارگران را بر مبناى يك خانوار 3/3 نفره سه ميليون و 760 هزار تومان اعالم كرد 
و نمايندگان كارفرمايى و دولت هم آن را تأييد كردند. خواسته كارگران اين است فاصله 

بين حداقل دســتمزدى كه قرار است در شوراى عالى كار تصويب شود تا سبد معيشت 
خانوارهاى كارگرى كه سه ميليون و 760 هزار تومان تعيين شده پر شود.

وى گفت: جامعه كارگرى به دنبال افزايش ريالى دستمزد نيست و مى خواهد كه معيشت 
كارگران و خانوارهاى كارگرى تأمين شــود حاال دولت مى خواهد تقويت معيشــت را 
در قالب افزايش دســتمزد يا دادن سبد كاال به كارگران صورت دهد يا با اعمال معافيت 

مالياتى براى كارفرمايان.
دبيــركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران در پايان توزيع بن كارت الكترونيكى به 
كارگران را پيشــنهاد كرد و گفت: دولت در نظر دارد تا در سال آينده توزيع كوپن را در 

مورد برخى كاالهاى اساسى از سر بگيرد.

بازار

مردم منتظر كاهش قيمت مرغ باشند
شروع توزيع مرغ دولتى در همدان

ــاى  ــت: در روزه ــدان گف ــى هم ــرغ و ماه ــه م ــس اتحادي  رئي
ــد. ــش مى ياب ــرغ كاه ــت م ــده قيم آين

ــان كــرد: قيمــت هــر كيلوگــرم مــرغ گــرم در  جــواد عاشــورى بي
ــان رســيده اســت. ــزار و 500 توم ــه 14 ه ــازار همــدان ب ب

ــدان  ــرغ در هم ــت م ــر قيم ــال حاض ــه در ح ــان اينك ــا بي وى ب
ــزى  ــزود: جوجه ري ــر از برخــى اســتان هاى كشــور اســت، اف ارزانت
بــه انــدازه كافــى انجــام شــده بنابرايــن بايــد منتظــر كاهــش قيمــت 

ايــن كاالى اساســى باشــيم.
رئيــس اتحاديــه مــرغ و ماهــى همــدان بــا بيــان اينكــه اطالعــى از 
علــت اصلــى افزايــش قيمــت و نوســان قيمــت مــرغ نــدارم، ابــراز 
ــه  ــازى ب ــود دارد و ني ــازار وج ــى در ب ــدازه كاف ــه ان ــرغ ب ــرد: م ك

ــود. ــد احســاس نمى ش ــرغ منجمن ــع م توزي
توزيع مرغ گرم در فروشگاه هاى زنجيره اى

ــا  ــره اى ب ــگاه هاى زنجي ــرم در فروش ــرغ گ ــع م ــورى از توزي عاش
ــن  ــر داد و گفــت: اي ــان خب ــزار و 500 توم ــى 12 ه قيمــت كيلوي

ــه دارد. ــد ادام ــا شــب عي ــع ت توزي
وى نــرخ هرشــانه تخم مــرغ را بيــن 13 تــا 18 هــزار تومــان اعــالم 
كــرد و اظهــار داشــت: قيمــت هرشــانه تخم مــرغ براســاس وزن و 

ــن مى شــود. ــا تعيي ــايز تخــم مرغ ه س

سايپا افزايش قيمت پرايد را تكذيب كرد

 معاون بازاريابى و فروش گروه خودروسازى سايپا گفت: در طرح 
فروش فورى اسفندماه محصوالت سايپا، قيمت خودروى پرايد فعًال 

هيچ گونه افزايشى نداشته است.
حسين كاظمى طرقى افزود: در طرح فروش فورى محصوالت گروه 
خودروســازى سايپا كه باهدف تنظيم بازار و كنترل قيمت ها صورت 
مى گيرد و روز شنبه نيز ادامه يافته، خودروى پرايد هيچ گونه افزايش 
قيمتى نداشــته اســت.به گفته وى قيمت محصوالت سايپا براساس 
فرمول تعيين قيمت در حاشــيه بازار تعيين شــده و همچنان با همان 

قيمت هاى مصوب عرضه خواهد شد.
كاظمــى ادامه داد: با اجراى فروش فورى محصوالت ســايپا در روز 

شنبه، قيمت خودروى پرايد در بازار 500 هزار تومان كاهش يافت.
معاون بازاريابى و فروش گروه خودروسازى سايپا به ايسنا گفت: اين 
گروه با اجراى طرح فروش فورى اســفندماه همزمان با افزايش توليد 
و تسريع در تحويل خودرو به مشتريان، تالش مى كند بازار شب عيد 
را متعادل كرده و قيمت محصوالت خود را به صورت باثبات و پايدار 
نگه دارد. كاظمى مدعى شد كه گروه خودروسازى سايپا با تسريع در 
عرضه خودرو و پاسخ گويى به تعهدات خود موفق شده واسطه گرى و 

سودجويى را در بازار محصوالت خود، به حداقل برساند.
به گزارش ايسنا، در آستانه سال جديد و با افزايش تقاضا براى خريد 
خودرو، برخى فروشندگان خودرو در بازار از جمله پرايد قيمت هاى 

نامتعارفى را مطرح كرده اند.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى (نوبت دوم)
برونسپارى ارائه خدمات بهره بردارى،نگهدارى،تعميرات

(اضطرارى،پيشگيرانه و اصالحى)از مجموعه انشعابات ،شبكه جمع آورى و خطوط انتقال 
فاضالب و راهبرى،كنترل فرايند، بهره بردارى و نگهدارى از تجهيزات و تاسيسات تصفيه 

خانه فاضالب شهرهاى تويسركان و سركان
به  شماره ج/ 97/226
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار ،برونسپارى ارائه 
خدمات بهره بردارى،نگهدارى،تعميرات(اضطرارى،پيشگيرانه و اصالحى)از مجموعه انشعابات ،شبكه جمع آورى و 
خطوط انتقال فاضالب وراهبرى،كنترل فرايند، بهره بردارى و نگهدارى از تجهيزات و تاسيسات تصفيه خانه فاضالب 
شهرهاى تويسركان و سركانبا برآورد نخستيه8,273,311,200 ريال را به مدت دوسالبه پيمانكاران داراى گواهينامه 
تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى وگواهينامه صالحيت معتبر از سازمان برنامه و بودجه 
كشور (حداقل پايه 5 در رشته آب)يا گواهينامه صالحيت بهره بردارى از شبكه جمع آورى و تصفيه خانه فاضالب  

از وزارت نيروواگذار نمايد.
ازكليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضي شركت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست كتبي و 
فيش واريزي به مبلغ 300/000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه 
در ساعت اداري از 97/12/18  لغايت 97/12/27به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت 

نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه  274,819,934ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده 
، تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001  واريز و يا چك 
مورد  حسب  و   نمايد  بلوكه  شركت  نزد  شده  تائيد  قطعى  مطالبات  از  ويا  تهيه  شركت  وجه  در  تضميني  بانكي 
ضمانتنامه يارسيد واريز وجه يا چك بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شدهرا ضميمه پيشنهاد به شركت 

نمايد.  تسليم 
به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپيشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود 
،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن،، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1398/01/17 
ومحل تحويل دبيرخانه شركت آب و فاضالب مى باشد. پاكات ساعت 10:30مورخ 1398/01/18در كميسيون مناقصه 

در محل شركت بازگشايى خواهد شد .
محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: همدان - ميدان بيمه-جنباداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب 

استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت (www.hww.ir) درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

كارت دانشجويي عليرضا سالك رحمانى فرزند سعيدا..  به 
شماره ملي 4900543802  رشته مديريت صنعتى دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9412984021  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 همدان رتبه نخست در توليد سيب زميني 
و گردو رتبه دوم در انگور، رتبه ســوم در 
يونجــه و رتبه نخســت در گياهان دارويي 

گشنيز و رازيانه را دارد.
معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد 
كشاورزى استان همدان در جمع خبرنگاران 
با اشاره به رتبه هاي فوق گفت: استان همدان 
در توليد گندم رتبه ششــم كشور را كسب 
كرده و در سالجارى نزديك به 800 هزار تن 
گندم در اســتان همدان توليد شده كه 632 

هزار تن آن خريدارى شده است.
شهرام پرورش با اشــاره به پيش بينى توليد 
بيش از760 هزار تن گندم در همدان، ادامه 
داد: در ســال زراعى جارى بيش از 69 هزار 
و 568 هكتار گندم آبى و 322 هزار و 958 
هكتار گندم ديم كشــت شــده است و اگر 
بارندگى هاى بهار و دما مســاعد باشد براي 
سال 97-98 ركورد بيشترى در توليد گندم 

ثبت خواهيم كرد.
پرورش ادامه داد: 300 هــزار تن گندم در 
انبارهاى استان موجود است درحاليكه سرانه 
مصرف ساالنه استان بين 200 تا 250 هزار 

تن است.
وى گفــت: 144 هزار هكتار جو ديم و آبى 
در اســتان همدان كشت شــده و پيش بينى 
مى شود بيش از 200 هزار تن جو در استان 

توليد شود.
پرورش ادامه داد: سعى و تالش بر اين است 
كه ضريب خود اتكايى در كشــت كلزا را 
باال ببريم، كه در همين راســتا امسال بيش 

از 4370 هكتار كلزا در اســتان كشت شده 
و پيش بينى مى شــود بيــش از 10 هزار تن 

محصول از اين سطح برداشت شود.
وى اضافه كــرد: برنامه هاى خوبى براى 
توســعه دانه هاى روغنى داريم به طوريكه 
بــه دنبــال توســعه كشــت آفتابگردان، 
گلرنگ و ســاير محصــوالت روغنى در 

هستيم. استان 
پــرورش در پاســخ بــه ســؤال خبرنگار 
همدان پيام درباره نحوه كشــت محصوالت 
جايگزين توضيح داد: كشت هاى جايگزين 
از دغدغه هاى سازمان جهاد كشاورزى است، 
ما به دنبال اين هستيم كه كشت هاى پر آب بر 
را در ســطح معقول نگه داريم به طوريكه در 
سيب زمينى برنامه سال آينده كشت 21هزار 
و 500 هكتار است كه به دنبال تثبيت سطح 
هســتيم و با توجه به ميزان آب موجود در 
هر منطقه و مزيت نســبى هر كشت برنامه 

كشت شهرســتان ها را ابالغ مى كنيم به طور 
مثال چغندرقند در مناطق پرآب استان كشت 
خواهد شد و تاكنون كشت هاي جايگزين را 
به سمت زعفران، گلمحمدي، درختان پسته، 
كلزا، گياهان دارويي، آفتابگردان و گلخانه ها 
برده ايم و هر سال روبه گسترش كشت اين 
محصوالت رفته ايم. به طوري كه اكنون 161 
هكتار زعفران، 183 هكتار پسته، 170 هكتار 
گلمحدي، 107 هكتار گلخانه و ... داريم و 
قصدمان اين اســت كه تا 6 سال آينده تمام 
گوجه و خيار در گلخانه ها كشــت شوند تا 

آب كمتري استفاده شود.
وى افزود: سطح گلخانه هاى استان تا پايان 

سال به 109 هكتار خواهد رسيد.
پرورش با اشــاره به اينكه ستاد گلخانه هاى 
استان فعال شده است، ادامه داد: بيش از 50

هكتار گلخانه براى دريافت تســهيالت به 
بانك ها معرفى شده اند.

 مطالبات چغندركاران تا 20اسفند 
تسويه خواهد شد

معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد 
كشــاورزى اســتان همدان بيان كرد: سال 
گذشــته سطح زير كشت 8300 هكتار بوده 
كه به 7550 هكتار رســيده است به طوريكه 
800 هكتار كاهش ســطح در اين محصول 
داشته ايم اما با اين وجود بيش از 546 هزار 

و 900 تن محصول توليد شده است.
پــرورش با بيــان اينكه متوســط عملكرد 
چغندرقند در هر هكتار 72/44 تن اســت، 
افــزود: بيش از 20 تــن در هكتار افزايش 
در عملكرد چغندرقند اســتان وجود دارد و 
برنامه توليد سال آينده كشت 6000 هكتار 

چغندرقند با 427 هزار تن است.
وى با تأكيد براينكه تمام مطالبات كشاورزان 
در كارخانــه قنــد همدان پرداخت شــده 
اســت، گفت: قرار شــده تا 20 اسفند بقيه 

كارخانجات تسويه كنند.
وى با اشاره به كشت بيش از 23 هزار هكتار 
حبوبات در اســتان همدان، ادامه داد: امسال 
3500 هكتار كشت انتظارى در استان همدان 
كشت شده است و در مجموع 4550 هكتار 
كشــت پاييزه و انتظارى نخود و عدس در 

استان صورت گرفته است.
وى از 3 ساله شــدن سرشاخه كارى باغات 
گردو در همدان خبــرداد و گفت: بيش از 
26هــزار و 133 پيوندك گــردو با ضريب 
اطمينان 80 درصد سرشــاخه كارى شــده 

است.

معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان:

كشت گوجه و خيار تا 6 سال آينده گلخانه اي مي شود
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ادعاى توهين همدانى ها به تيم نفت اميديه 

بى اساس است
 ادعاى توهين هواداران با اخالق فوتبال اين استان به تيم فوتبال نفت 

اميديه بى اساس و كذب است.
سرپرست مديرعاملى باشــگاه پاس همدان گفت: سرمربى نفت اميديه 
مى خواهد با جوسازى رسانه اى شكست رفت و برگشت تيمش مقابل 

پاس همدان را توجيه كند.
محمد مظهرى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: هواداران فوتبال همدان 
هرگــز به خود اجازه نمى دهند كه به قوميت ها توهين كنند و تيم پاس 

را هم قوميت هاى مختلف تشكيل داده اند.
مظهرى با اشاره به اينكه سرمربى نفت اميديه درصدد است تا قوميت هاى 
2 شــهر همدان و اميديه را مقابل هم قرار دهد، گفت: تماشاگران اميديه 
در بازى رفت با احترام خاص از تيم پاس ميهمانوازى كردند و هواداران 
ما نيز پس از پايان بازى دور برگشــت در همدان به تشويق اعضاى تيم 

نفت پرداختند.
وى افزود: شهر همدان داراى قوميت هاى مختلف است و همه در كنار 
هــم متحد و يكدل تيم پاس را مورد حمايت قــرار مى دهند و ادعاى 
ســرمربى نفت اميديه پيرامون توهين به قوميت اين شهر جنوبى كشور 

بى اساس و كذب است.

سرپرســت مديرعاملى باشــگاه پاس اظهار داشــت: سرمربى نفت 
اميديــه حتى در نيمــه بازى مقابل پــاس به تحريك تماشــاگران 
پرداختند و نماينده فدراســيون و داور چهارم نيز ناظر بر اين صحنه 

بود. ناشايست 
وى اضافــه كرد: در مجمــوع انتظار مى رود ســرمربى اميديه ظرفيت 
شكســت را داشته باشد و با طرح مسايل بى اساس و حاشيه ساز داليل 

فنى باخت تيمش را توجيه نكند.
ســلمان تاجدار سرمربى تيم نفت اميديه در روزهاى اخير طى مصاحبه 
هاى مختلف مدعى شــد كه هواداران فوتبــال همدان به تيمش توهين 

قوميتى كرده اند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

سفر يك روزه مدير كل اداره ورزش و جوانان استان 
به مالير

سمن هاى مردم نهاد مالير پيشرو 
در استان

 ماليــر - خبرنگار همدان پيام:  شهرســتان مالير با بيش از 26 
سمن فعال در استان رتبه نخست را دارد.

دراين سفر يك روزه افتتاح خانه ورزشى شوشاب ،افتتاح دو پروژه 
اشتغال زايى برگرفته از تسهيالت امور اشتغال زايى،اعزام 5 كاروان 
جهيزيه به مبلــغ 100 ميليون تومان ،ديدار و سركشــى از خانواده 
شهيد ساكى ،افتتاح پايگاه قهرمانى شهرستان مالير، ديدار با قهرمانان 
هندبال شهرســتان و شركت در جلسه ســاماندهى امور جوانان از 
برنامه هاى ســفر يك روزه سفر مدير كل ورزش و جوانان استان به 

شهرستان مالير بود.
معاون سياســى امنيتى فرماندار در جلســه ستاد ســازماندهى امور 
جوانان اظهار داشــت: محور توســعه هر جامعه جوانان هســتند و 
آينده هر جامعه بستگى به اين جوانان دارد. بايد جوانان را بشناسيم 
،نيازهايشــان را درك كنيــم و با توجه به نيازهايشــان امكانات را 

برايشان فراهم آوريم .
ســعيد كتابى افزود: مديران هم بايد گفتار و پندارشان جوان محور 
باشــد. تمام ادارات و نهادها بايد تمام توانشان را در حل مشكالت 

جوانان به كار گيرند.
وى ضمن تقدير از اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالير گفت : 
اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير رتبه نخست در امور جوانان 
را در شهرســتان مالير دارد و از 60 مصوبه كــه براى امور جوانان 

انجام شده 58 مصوبه به انجام رسيده است.
 فعاليت 26 سمن در مالير

كتابى افزود: در بحث ســمن ها و سازمان هاى مردم نهاد شهرستان 
مالير بسيار موفق عمل كرده است و در حال حاضر 26 سمن فعال 
را در شهرســتان مالير داريم. اين سمن ها در حد بضاعت خود و يا 

باالتر از توان خود موفق عمل كرده است.
مدير كل اداره ورزش و جوانان اســتان هم در اين جلســه گفت: با 
توجه به اين كه در چهلمين ســالگرد انقالب اســالمى قرار داريم ، 
بايد گام دوم را بســيار محكم برداريم و رويكرد ما بايد اســتفاده از 

نيروى جوان باشد.
محسن جهانشير افزود: استان همدان به عنوان استان پيشرو در زمينه 
ورزش و جوانان بوده است ،اميدواريم بتوانيم اين روند پيشرو بودن 

را همچنان حفظ بكنيم. 
وى اظهاركــرد: مهم ترين بخشــى كه بايد مــورد توجه قرار گيرد 
كوچك ســازى دولت است و بايد ســمن هاى مردم نهاد بيشترى 
ايجاد شــود و كار مردم را بايد به دســت خود مردم بسپاريم. همه 
نهادها بايد دســت در دســت هــم بدهند تا بتوانيم گوشــه اى از 

مشكالت جوانان را حل كنيم.
امام جمعه شهرســتان مالير نيز در اين جلسه گفت: در گام دوم انقالب 
هستيم و در بيانيه گام دوم توصيه 7 گانه رهبر انقالب درباره جوانان است 
. رويكرد مقام معظم رهبرى جوانان است و در طول 40 سال جوانان نشان 

داده اند كه به هرجا ورود پيدا كرده اند خوش درخشيده اند.
محمــد باقر برقراى عنــوان كرد:بايد عزت جوانــان را حفظ كنيم 
،خواسته هاى جوانان را بشناسيم و براساس آنها براى جوانان برنامه 
ريزى كنيم. وى در ادامه افزود: يكى از راهاى برقرارى حفظ عزت 
جوانان ايجاد شغل مناسب است چرا كه بيكارى جوان را از پا در مى 
آورد. بايد پروســه هاى ادارى مجوزهاى اشتغال و وام هاى اشتغال 
زايى كم شود تا جوانان راحتر بتوانند از اين تسهيالت استفاده كنند.
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرســتان مالير هم در اين باره 
گفــت:  توجه به جوانان در دولت تدبير و اميد بســيار مورد توجه 
اســت و دولت تدبير و اميد به اين امر بسيار پرداخته است. استفاده 
از وزير جوان و مديــران جوانان از اقدامات دولت تدبير و اميد در 

عرصه جوانان است .
باب ا... فتحى گفت: همچنين اســتفاده از جوانــان نخبه در هيأت 

انديشه ورز جوانان نشان از توجه ويژه دولت به جوانان دارد.
در پايان گفتنى اســت مدير كل اداره ورزش و جوانان استان ضمن 
تقدير از مژگان ملكى سرمربى تيم هندبال بانوان در جريان مشكالت 
اين تيم قرار گرفت و مقرر شــد كه يك سالن اختصاصى در 6 ماهه 

نخست سال 98 در اختيار اين تيم قرار گيرد.

ورود كميته اخالق به 
پرونده دو ملى پوش 

فوتبال 
 تصاويــرى كــه از دو بازيكن تيم 
ملى فوتبال ايران منتشــر شد و شائبه 
ارتباط آنها با دو زن را ايجاد كرد، پاى 
حراست وزارت ورزش و كميته اخالق 
فدراسيون به پرونده اين دو ملى پوش 

را باز كرد.
بــه گزارش مهر، چند روز پس از آنكه 
تصاويــر دو بازيكن تيــم ملى فوتبال 
ايران به همراه تصاويرى از دو خواهر 
در فضاى مجازى منتشر شد و به يكى 
از ســوژه هاى اين رشــته تبديل شد، 
حراست وزارت ورزش وارد ماجرا شد 
و از فدراسيون فوتبال خواست به اين 

موضوع رسيدگى كند.
خبرنگار مهر كســب اطــالع كرد از 
آنجايى كه هنوز براى مســئوالن كميته 
اخــالق ارتباط اين دو ملى پوش با دو 
خواهر قطعى نشــده است، بررسى ها 
ادامه دارد. بــا اين حال در صورتى كه 
اين ارتباط قطعى شــود محروميت در 
انتظار دو بازيكن ملى پوش خواهد بود.

ساختار هندبال ايران را 
تغيير مى دهيم

 نامزد حضور در انتخابات رياست 
فدراسيون هندبال گفت: بايد با تعامل 
و استفاده از نقطه نظرات پيشكسوتان و 
نخبه ها ساختار اين رشته را تغيير دهيم. 
خسرو ابراهيم زاده  گفت: برنامه ما اين 
است كه بتوانيم با اســتفاده از نظرات 
نخبه ها و پيشكســوتان اين رشــته و 
رؤساى قبلى ســاختار هندبال را تغيير 
دهيم و شرايطى را فراهم كنيم كه اين 

رشته بيشتر از گذشته همگانى شود.
وى ادامــه داد: تعامــل بــا آموزش و 
پــرورش كه حلقــه مفقــوده هندبال 
ســاختن  مى تواند براى  كشــور بوده 
نســل آينده اين رشته كارگشا باشد كه 
جــزو برنامه هاى اصلى مــا براى اين 
فدراســيون خواهد بود. ضمن اينكه با 
ســاير نهادهايى كه بتوانند به اين رشته 

كمك كنند تعامل خواهيم كرد.
ابراهيم زاده با اشــاره به نقش داشتن 
كرســى هاى بين المللى در ورزش و 
پيشــبرد برنامه ها گفت: نگاه ويژه اى 
به اين بحث خواهيم داشــت و تالش 
مى كنيم با گرفتن كرسى هاى آسيايى و 
جهانى از طريق رايزنى هاى سياسى و 

ورزشى به هندبال كمك كنيم.

براى فدراسيون فوتبال 
متاسفم

 مديرعامل باشگاه استقالل به خاطر 
تغيير داور ديدار اين تيم برابر الهالل از 

فدراسيون فوتبال انتقاد كرد.
به گــزارش مهر، اميرحســين فتحى 
در واكنــش به تغييــر داور ديدار تيم 
فوتبــال اســتقالل برابــر الدوحيل با 
البى الهــالل در ليگ قهرمانان آســيا 
فوتبال متأسفم  فدراسيون  گفت: براى 
كه كرســى هاى بين اللملى بزرگى در 
اختيار ندارد كه از حق تيم هاى ايرانى 

دفاع كند.
وى ادامــه داد: فقــط مى توانم بگويم 
متأســفم و اين ضعف ماست. ضعف 
در  ما  ضعــف  ماســت.  فدراســيون 
كرسى هاســت و ما بايد در كرسى هاى 
كنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا قوى تر 
ظاهر شــويم تــا از حق باشــگاه ها و 

تيم هاى ملى مان دفاع كنيم.
وى با اشــاره بــه برگــزارى ديدار 
تيم هاى فوتبال استقالل و پرسپوليس 
در ايــام نوروز نيز گفت: دربى ســر 
زمان اعالم شده برگزار خواهد شد و 
ما منتظــر حضور و حمايت هواداران 

هستيم.

برگزارى مسابقات PES۲۰۱۹ قهرمانى 
استان همدان 

 مســابقه قهرمانى استان همدان در رشــته PES۲۰۱۹ با هدف 
شناسايى استعدادهاى نهفته در رشته بازى هاى رايانه اى برگزار شد 

به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان، كميته 
بازى ها و  ورزش هاى الكترونيك اســتان همدان با همكارى مجموعه 
بازى هاى رايانه اى سورنا بعنوان ميزبان، با هدف شناسايى استعدادهاى 
نهفته استان در حوزه ورزش هاى الكترونيك، اقدام به برگزارى مسابقه 
بازى هاى رايانه اى در رشــته PES۲۰۱۹ بر روى پلتفرم كنســول 
Xbox نمود؛ مسابقات بازى ها و ورزش هاى الكترونيك استان همدان 
با حضور 32 ورزشــكار برگزار شد و اين مسابقه ساعت 9 صبح آغاز 
و نهايتا در ســاعت 17 به پايان رسيد و شاهين حيدرى مقام نخست ، 
مهدى عين آبادى مقام دوم محمدمهدى زارع مقام سوم را كسب كردند.
امين زمانى و حسين ذوالفقارى كه به ترتيب مقام چهارم و پنجم را  در اين 

دوره مسابقات كسب كردند.

تيم پتانك همدان نايب قهرمان كشور شد 

 تيم پتانك همدان به مقام دوم رقابت هاى قهرمانى كشــور دست 
يافت.

مسابقات قهرمانى كشور بولس در ســومين دوره آن به ميزبانى استان 
تهران در مجموعه ورزشــى تختى برگزار شد كه 300 ورزشكار زن و 

مرد در قالب 27 استان با يكديگر به رقابت پرداختند.
در اين مســابقات كه از 15 اســفند ماه به مدت سه روز برگزار شد در 
بخش مردان استان هاى فارس، همدان و بوشهر توانستند جايگاه نخست 
تا سوم را بدست آورند.همچنين در بخش بانوان تيم هاى تهران، گلستان 

و تهران ب توانستند جايگاه برتر را كسب كنند.
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان، بازى 
پتانك(بولس) با يك دســت توپ و يك عدد جك در هر زمينى با هر 
نوع جنس كفپوش به صورت انفرادى (1 بازيكن در مقابل 1 بازيكن كه 
هــر يك 3 توپ دارد)، تيمى دو نفره (2 بازيكن در مقابل 2 بازيكن كه 

هر ورزشكار 3 توپ دارد) و تيمى سه نفره برگزار مى شود.
ابعاد زمين بازى داراى 4 متر عرض و 15 متر طول در مسابقات رسمى 
است و اين اندازه مى تواند تا 3 در 12 متر در مسابقات غيررسمى متغير 
مى باشد. پتانك يك رشته ورزشى تمركزى فرانسوى است كه فدراسيون 
بين المللى آن 108 ســال پيش تاسيس و پس از گذشت سال ها فعاليت 
سرانجام در سال 1986 توسط كميته بين المللى المپيك (آى. او. سى.) 
شناســايى و رسميت يافته كه اين رشته از سال 1388 در ايران به آغاز 

شده است.

قضاوت داور فوتبال اسدآبادى 
در ليگ مناطق كشور 

 على اصغر گوهرى ناصر داور فوتبال اسدآبادى براى قضاوت بازى 
هاى ليگ مناطق كشورانتخاب شد. به گزارش روابط عمومى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان؛ على اصغر گوهرى ناصر از طرف فدراسيون 
فوتبــال به عنوان داور بازى هاى ليگ مناطق نونهاالن كشــور انتخاب 
شد.اين سرى از مسابقات كه بصورت مجتمع در استان كردستان از 20 
اسفند آغاز خواهد شد تنها داور اعزامى از استان از اسدآباد بود اين داور 

جوان در ماه گذشته مسابقات نوجوانان كشور را نيز سوت زد.

تداوم صدرنشينى تيم ملى ايران در آسيا در 
تازه ترين رده بندى فيفا 

 در رده بنــدى ماه آوريل فيفا، تيم ملى فوتبال كشــورمان همچنان 
بهترين تيم قاره آســيا خواهــد بود و جايگاه بيســت ودوم جهانى را 
حفظ خواهــد كرد.  به گزارش  تســنيم، فدراســيون جهانى فوتبال 
(فيفا) در حالى قرار اســت (پنجشــنبه 4 آوريــل/ 15 فروردين 98) 
جديدترين رده بندى ماهيانه تيم هاى ملى جهان را اعالم كند كه سايت

 «football-rankings.info»  طبق فرمول هاى جديد فيفا اقدام به 
پيش بينى جايگاه  تيم هاى ملى جهان در ماه فوريه 2019 كرده است. بر 
اين اساس تيم ملى كشورمان كه در آخرين رده بندى رسمى اعالم شده 
از ســوى فيفا در رده بيست ودوم جهان و نخست آسيا قرار داشت، در 
رده بندى ماه فوريه با كسب 1516 امتياز، بدون تغيير جايگاه همچنان در 

رده بيست ودوم جهان و نخست آسيا قرار خواهد داشت.
در قاره آســيا پس از ايران، ژاپن با 1494 امتياز (رده 28 جهان/ يك پله 
ســقوط)، كره جنوبى با 1452 امتياز (رده 39 جهان/ يك پله سقوط)، 
اســتراليا با 1441 امتياز (رده 43 جهان/ يك پله سقوط)، قطر با 1398

امتياز (رده 55 جهان/ بدون تغيير)، امارات با 1355 امتياز (رده 67 جهان/ 
بدون تغيير) و عربســتان با 1344 امتيــاز (رده 70 جهان/ بدون تغيير) 

رده هاى پسى را به خود اختصاص داده اند.
جايگاه 10 تيم برتر جهان نيز دستخوش تغييراتى مى شود كه به اين شرح 
خواهد بود: 1- بلژيك (بدون تغيير)، 2- فرانسه (بدون تغيير)، 3- برزيل 
(بدون تغيير)، 4- انگليس (يك پله صعود)، 4- كرواسى (بدون تغيير/ 
رده چهار مشــترك با انگليس)، 6- پرتغال (بدون تغيير)، 7- سوئيس 
(يك پله صعود)، 8- اروگوئه (يك پله سقوط)، 9- اسپانيا (بدون تغيير)، 

10- آرژانتين (يك پله صعود).

آگهي فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاي جعفر فرحي با ارائه دو برگ استشــهاد محلي مصدق دفتر اسناد 
رســمي سه اسدآباد مدعي است كه يك جلد ســند مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زمين به مساحت يكصد و هشــتاد مترمربع پالك 271 فرعي مجزي شده از پالك 
100 فرعي از 65 اصلي واقع در شهرستان اسدآباد شهرك فرهنگيان فاز 2 از اراضي 
روســتاي شهراب به شماره سريال 762994/ب95 به نام آقاي جعفر فرحي صادر و 
تســليم شده و به موجب خالصه معامله سند رهني شماره 8137 مورخ 1397/6/6 
دفتر اسناد رسمي 75 همدان نزد پست بانك در رهن قرارداد و در هنگام جابجايي 
مفقود گرديده لذا به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين 
وسيله آگهي مي شــود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد 
خود باشــد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي 
كتبي خود را تسليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در 
صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام مالك (جعفر 

فرحى) صادر و تسليم خواهد شد. (م الف 761)
كامران متقى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهي فقدان سند مالكيت 
دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي وزارت آموزش و پرورش  با تسليم 
دو برگ استشــهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه  21 بهار مدعي است كه 
يك جلد ســند مالكيت ششدانگ پالك 841 فرعي از 127 اصلي واقع در در 
بخش چهار كه ذيل ثبت 35005 صفحه172 دفتر 226 سابقه ثبت دارد و نزد 
كسي در بيع شرط نيست كه در اثر سهل انگاري مفقود گرديده لذا به استناد 
تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وســيله آگهي مي شود 
تا در صو رتى كه كسى مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود 
مى باشــد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز پس از انتشار آگهي به 
اداره ثابت محل مراجعه و اعتراض خود را  ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و 
يا ســند معامله تسليم نمايد. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و يا در 
صورت اعتراض  اصل سند مالكيت يا ســند معامله ارائه اداره ثبت اسناد و 
امالك المثنى ســند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى فوق تسليم 

خواهد نمود. (م الف 802)
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 
هادي يونسي عطوف 

آگهي دعوت از بستانكاران و بدهكاران شركت در حال تصفيه سبك سقف الينا
در پرونده كالسه 9609988110500084 شــعبه هفتم دادگاه حقوقي همدان كه منتهي به صدور دادنامه شماره 9709978110700339 
مورخ 97/4/23 گرديده حكم ورشكستگي شركت سبك سقف الينا به شماره ثبت 7050 مقيم همدان صادر گرديده است. لذا در اجراي 

462 قانون تجارت و ماده نظامنامه امور ورشكستگي آگهي مي شود كه:
1- اخطار به كليه بستانكاران شركت ظرف مهلت هاي زير از تاريخ نشر آخرين اعالن، اشخاص حقيقي و حقوقي كه ادعايي با طلبي نسبت 
به شــركت مذكور دارند اسناد طلب خود را با سواد مصدق شده آن را بانضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را تعيين مي نمايد به دفتر 

محترم شعبه دوم دادگاه حقوقي همدان تسليم كرده و فبض دريافت دارند.
2- طلبكاران مقيم در مقر دادگاه همدان يك ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن 

3- طلبكاران در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر اعالن 
4- طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن 

5- اخطار به بدهكاران شركت ظرف مهلت هاي فوق از تاريخ نشر اعالن خود را معرفي كنند و متخلفين از اين اخطاريه به معادل بيست 
و پنج درصد دين به نفع صندوق دولت محكوم خواهند شد.

6- اخطار به كســاني كه به هر عنوان اموال شركت در دست آنهاست كه اموال را در ظرف مدت هاي مقرر فوق از تاريخ نشر آگهي 
در اختيار مدير تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نســبت به آن مال دارند از آن ســلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته 

باشند.(م الف 4073)
مدير تصفيه شركت در حال تصفيه سبك سقف الينا 
علي هاشم كريمي 

 بــازى هــاى بومى محلى در راســتاى 
معرفى بيشتر و كمك به صنعت گردشگرى 
ورزشى در روستاهاى هدف گردشگرى اين 

استان تقويت مى شود.
رئيــس هيــأت ورزش هــاى روســتايى 
همــدان  گفــت:  همــدان  عشــايرى  و 
قابــل  گردشــگرى  هــدف  روســتاهاى 
ــاى  ــعه ورزش ه ــه توس ــى دارد ك توجه
بومــى محلــى در ايــن نقــاط ظرفيــت 
بالقــوه بــراى جــذب گردشــگران بــه 
ويــژه توريســم خارجــى ايجــاد مــى كنــد.
ــا  ــو ب ــر در گفــت و گ ــادرى ف ــرداد ن مه
ــى  ــاى بوم ــازى ه ــرد: ب ــه ك ــا اضاف ايرن
محلــى بــه دليــل اينكــه ريشــه در فرهنــگ 
ــان دارد و بخشــى  و آداب و رســوم ايراني
ــى  ــا محســوب م از هويــت و فرهنــگ م
شــود بنابرايــن مــى توانــد در ســطح 

ــگرى  ــق گردش ــه رون ــدان ك ــتان هم اس
ــك  ــد، كم ــى دان ــود م ــتويت خ را نخس

ــد. ــته باش ــايانى داش ش
نــادرى فر با بيان اينكه تنــوع ، جذابيت و 
اهميــت اين بازى ها توجه گردشــگران را 
جلب مى كند، يادآور شــد: با سازماندهى 
اين بازى ها و برگزارى منظم آنها در سطح 
روستاها به ويژه در فصل بهار و تابستان، مى 
توان در كنار جذابيت هاى تاريخى و طبيعى 
استان همدان، در توسعه گردشگرى به ويژه 
در روستاها با ترويج بازى هاى بومى برنامه 

ريزى كرد.
ــازى بومــى  ــون 52 ب ــزود: هــم اكن وى اف
محلــى در ســطح اســتان فعــال اســت كــه 
البتــه از ايــن تعــداد بــازى، بــراى 6 بــازى 
ضوابــط و مقــررات رســمى ايجــاد شــده 
كــه در ســطح اســتان بــه صــورت مســابقه 

اى برگــزار مــى شــود.
رئيــس هيــأت ورزش هاى روســتايى و 
عشايرى همدان خاطرنشان كرد: دال پالن، 
دســتمال قاپى، طناب كشى، يك قل دوقل، 
پرش با گونــى، كاله پران، خروس جنگى، 
سواركارى قيقاج، لى لى ، هفت سنگ، گردو 
بازى، چوب كشى و وسطى از جمله بازى 
هاى مهم و محبوب اهالى اقصى نقاط استان 

همدان است.
در حال حاضر بازى هــاى بومى و محلى 
و ورزش هاى روســتايى در 450 روستا از 
استان فعال بوده و ساالنه بيش از 50 برنامه 

مختلف را برگزار مى شود. 
ــكار  ــزار ورزش ــش از 6 ه ــون بي ــم اكن ه
ــأت ورزش  ــر پوشــش هي ــه شــده زي بيم
هــاى روســتايى و عشــايرى همــدان قــرار 

دارنــد.

 قهرمانــان دو وميدانــى المپيــاد منطقــه 
6 كشــور بــا برگــزارى يــك دوره مســابقه 

بــه ميزبانــى همــدان شــناخته شــدند.
در ايــن پيكارهــا 40 دونــده از اســتان هــاى 
ــا  ــك روز ب ــدت ي ــه م ــور ب ــرب كش غ
ــن  ــان اي ــد و در پاي ــت كردن يكديگــر رقاب
مســابقات و در مــاده 400 متــر پانتــه آقلــى 
پــور از همــدان، مونــا بــات مانــى از همدان 
و فاطمــه احمــدى فــردوس از همــدان ب 

بــه ترتيــب نخســت تــا ســوم شــدند.
ــور از  ــى پ ــه آ قل ــر پانت ــاده 800 مت در م
ــادرى از  ــن ق ــد، آذي ــدان نخســت ش هم
كردســتان و بهــار نجفــى از كردســتان 
ــر  ــاده 500 مت دوم و ســوم شــدند و در م
ــن  ــدان ، رژي ــارى از هم ــه چن ــز فاطم ني
ــزى از  ــدا عزي ــتان و آي ــادرى از كردس ق
ــوم  ــا س ــت ت ــب نخس ــه ترتي ــدان ب هم

ــدند.  ش
اداره  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
همــدان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  كل 
همچنيــن در پنــج هــزار متــر صبــا فرمــان 
پــور از همــدان قهرمــان شــد، زهــرا 
ــه  ــدان دوم شــد و معصوم ــى از هم كيهان
گروســى از همــدان ب در جايــگاه ســوم 

ــت. ــرار گرف ق
در مــاده ســه هــزار متــر فاطمــه چنــارى 

ــه دســت  ــوان نخســت را ب از همــدان عن
آورد، هســتى ثمــرى از كردســتان و آيــدا 
عزيــزى از همــدان دوم و ســوم شــدند و 
در مــاده پرتــاب نيــزه ناديــا اســد بختــى از 
كردســتان، صــدف آقاجانــى از كردســتان 
و نازنيــن لطفــى مقــدم از همــدان نخســت 

تــا ســوم شــدند.
در مــاده پــرش ارتفــاع نيــز شــيرين 
ــد،  ــان ش ــدان قهرم ــش از هم ــى من معين
ــره احمــدى از همــدان ب در جــاى  مطه
دوم ايســتاد و نازنيــن لطفــى مقــدم از 
همــدان عنــوان ســوم را بــه دســت آورد.

در مــاده پرتــاب ديســك زهــرا بختيــارى 

ــدان و  ــى از هم ــل باباي ــدان ، عس از هم
مهديــس خــوش نعمــت از همــدان ب بــه 

ترتيــب نخســت تــا ســوم شــدند.
بختيــارى  زهــرا  وزنــه  پرتــاب  در 
صــدف  شــد،  نخســت  همــدان  از 
ــاى دوم  ــتان در ج ــى از كردس آقاجان
خــوش  مهديــس  و  گرفــت  قــرار 
ــد و  ــوم ش ــز س ــدان ني ــت از هم نعم
ــف،  ــم همــدان ال ــدادى تي ــاده ام در م
ــب  ــه ترتي ــدان ب ب ــتان و هم كردس

ــدند. ــوم ش ــا س ــت ت نخس
ــرات  ــه نف ــا ب ــت ه ــن رقاب ــان اي در پاي
برتــر مــدال و لــوح قهرمانــى اعطــا شــد.

بازى هاى بومى محلى همدان 
تقويت مى شود

قهرمانان دو وميدانى المپياد كشور در همدان 
شناخته شدند
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دنيا بازارى است ؛ گروهى در آن سود بََرند و گروهى ديگر ، زيان ببينند.
گزيده تحف العقول ص 65

■ دوبيتي:
مرا ديوانه و شيدا ته ديرى                                           مرا سرگشته و رسوا ته ديرى
نميدونم دلم دارد كجا جاى                                       هميدونم كه دردى جا ته ديرى

سامن چشم انتظار اعتبار است

 معاون گردشــگرى اداره  كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان همدان ، گفت: قصد داشــتيم براى عيد نوروز 

مجموعه سامن را آماده افتتاح كنيم.
على خاكســار بيان كرد: اقدامات خوبى نظير نورپردازى و ساخت 
ويترين براى نمايش اسكلت و اشياء كشف شده، انجام شده است.
وى بــا بيان اينكه اين پروژه تكميل شــده اما بــه دليل نبود اعتبار 
كافى هنوز تجهيز نشــده است، ادامه داد: ساختمانى به متراژ 2000 
مترمربع به عنوان ورودى و پايگاه اين مجموعه احداث شده است.

خاكســاردر گفتگو با ايسنا، افزود: اين مجموعه براى سال 98 آماده 
نيســت و عالوه بر اعتبار ساالنه ويژه نگهدارى آن، براى راه اندازى 

فاز نخست آن به 200 ميليون تومان اعتبار نياز داريم.
خاكســار توضيح داد: از ســال 86 اقدامات پژوهشى، مستند سازى 
و مطالعه در خصوص اين پروژه انجام شــده و  از ســال 87 نيز از 
انسان شــناس براى مطالعه به روى اســكلت هاى انسانى دعوت به 

همكارى شد.
معاون ميراث فرهنگــى بيان كرد: بر اثر كاوش هاى صورت گرفته، 
60 جسد مورد مطالعه قرار گرفته و اطالعاتى نظير سن، جنسيت و 

علت مرگ آنها مشخص شده است.
وى با بيان اينكه اشــياء كشف شده مربوط به دوره اشكانيان است، 
تصريح كرد: با توجه به نوع كاربرى اين مجموعه، افراد به صورت 

روى باز و گور دخمه دفن شده اند.
مسئول اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان 
مالير، نحوه كشــف سامن را چنين گفت: سال 84 در طى عمليات 

عمرانى اداره مخابرات، مجموعه سامن كشف شد.
ــترى از  ــامن در بس ــه س ــرد: مجموع ــار ك ــى، اظه ــم جليل ابراهي
ســنگ گرانيــت و در زيــر معابــر و ســاختمان هــاى ادارى قــرار 

داشــته اســت.
وى با بيان اينكه اين مجموعه 3 هكتار است، ادامه داد: بيش از 50 
فضاى كوچك با راهرو هاى متصل به هم مرتبط  هســتند كه عمق 

آنها 3 تا 6 متر از سطح زمين است.
وى با اشــاره به اينكه سامن به صورت دســتكند است، افزود: راه 
پله هاى اين شــهر به صورت سنگ هاى دست تراش هستند كه به 

بيرون از سطح زمين هم راه دارند.
وى در خصوص آثار يافت شده، توضيح داد: دفينه و بقاياى انسانى 
در كف اين فضا وجود داشته، زيرا در دورانى از آن به عنوان محل 

تدفين افراد استفاده مى شده است.
جليلى در خصوص نوع كاربرى اين محل، بيان كرد: سامن در ابتدا 
به عنوان محلى براى تدفين ســپس براى اجراى آيين هاى مذهبى 

مورد استفاده قرار مى گرفته است.
ــگرى  ــتى و گردش ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــئول اداره مي مس
ــادآور  ــات انجــام شــده، ي ــر، در خصــوص اقدام شهرســتان مالي
شــد: نورپــردازى و اســتحكام بخشــى در ايــن بنــا صــورت گرفتــه 
ــه  ــده در هفت ــال آين ــامن در س ــار، س ــن اعتب ــورت تأمي و در ص

ــاح خواهــد شــد. ــراث فرهنگــى افتت مي

كسب ديپلم افتخار بين المللى 
نقاشى كودكان توسط نوجوان 

اسدآبادى 
 مسئول كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
شهرســتان اســدآباد گفت:يك نوجوان اسدآبادى به 
نام محمد جواد ســالمى عضو كانون پرورش فكرى 
شهرستان ديپلم افتخار بين المللى نقاشى كودكان را به 

خود اختصاص داد . 
مژگان هادى اظهار كرد:هر ســاله براساس فراخوان با 
موضوعات مشخص نقاشــى هاى شهرستانها جمع 
آورى و براى بازبينى و گزينش ابتدا به استان و سپس 
تهران و از تهران به كشور برگزار كننده مسابقات بين 

المللى نقاشى كودكان ارسال مى شود. 
وى در گفت و گو با ايســنا، افزود:امســال كودكان 
اســدآبادى در همين راستا 70 اثر نخستيه را به استان 
ارســال كردند كه از اين تعداد اثر 15 اثر آن به كشور 
براى مســابقات بين المللى ارســال شد و از اين بين 
نقاشى ها محمد جواد سالمى با موضوع شادى و بازى 
ديپلم افتخار بين المللى نقاشى كودكان را كسب كرد. 
هادى در ادامه با اشــاره به اينكه 2 هزار و 500نفر از 
كودكان و نوجوانان 6 تا 17 ســال در كانون پرورش 
فكرى شهرستان عضويت دارند تصريح كرد:بيش از 
700نفر از ايــن اعضا در برنامه هاى فرهنگى ،هنرى 

،ادبى و اسالمى داراى فعاليت پررنگ هستند . 
هادى با بيان اينكه عضويــت كودكان ونوجوانان در 
كانون پرورش فكرى شهرستان نسبت به سال گذشته 
افزايش داشته تصريح كرد:اين افزايش تعداد اعضا از 
1700 نفر به 2500 نفر بــه دليل اجراى طرح كانون 

مدرسه در 3 مدرسه شهر اسدآباد بوده است . 
وى همچنيــن با بيان اينكــه كتابخانه كانون پرورش 
فكرى اســدآباد داراى 12 هزار جلد كتاب كودك و 
نوجــوان با عناوين دينى ،علمى ،هنرى ،ادبى، شــعر 
و داســتان اســت، اضافه كرد:در حال حاضر تمامى 
2500عضو كانون پرورش فكرى در اين كتابخانه ثبت 

نام كرده اند. 

مديران در شوراى ادارى كتاب 
معرفى مى كنند

 مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان گفت: به 
منظور تشويق مديران به كتاب و كتابخوانى يك مدير 
در شوراى برنامه ريزى و شوراى ادارى معرفى كتاب 

خواهد پرداخت. 
به گزارش ايســنا، عاطفه زارعى در جلســه انجمن 
كتابخانه هاى عمومــى همدان اظهار كرد: قرار بود در 
دهه فجر كتابخانه شهيد مظاهرى، شهداى گمنام رزن 
و كتابخانه شــهر زنگنه افتتاح شود كه متأسفانه اين 

اتفاق رخ نداد. 
وى افــزود: علــى رغم برخى مشــكالت همچون 
وضعيت اقتصادى و اعالم اتمام كار پيمانكار پيش از 
ماده"48"، بخش كتابخانه اى ، كتابخانه عمومى مريانج 
در ســال 98 به بهره بردارى مى رسد اما سالن آمفى 

تئاتر آن هنوز نيمه تمام است. 
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان با اشــاره به 
اينكه سالن آمفى تئاتر اين كتابخانه باقى مانده است 
افزود: در سال 98 قسمت كتابخانه اين مركز افتتاح 

خواهد شد. 
زارعى تصريح كرد: از 6 ميليارد ريال اعتبار تخصيص 
يافته براى كتابخانــه عمومى مريانج تنها 2 ميليارد و 
500 ميليــون ريال آن اخذ شــده و 3 ميليارد و 500 

ميليون ريال از مطالبات باقى مانده است. 
وى كتابخانه عمومــى زنگنه را با يك ميليارد و 500 
ميليــون ريال اعتبار آمــاده بهره بردارى دانســت و 
افــزود: تنها تجهيز كتابخانه عمومى زنگنه باقى مانده 
و كتابخانه عمومى رزن نيز آماده افتتاح است كه البته 

بخش آمفى تئاتر هنوز باقى مانده است. 
زارعى عنوان كرد: برنامه گردهمايى حاميان كتاب و 
كتابخوانى استان كه يكى از شــاخصه هاى اداره كل 
كتابخانه هاى عمومى است، برگزار خواهد شد كه در 
اين راستا جلسه اى با حضور فرمانداران، بخشداران و 
اعضاى انجمن كتابخانه ها با رياست استاندار برگزار 

مى شود. 

صبح بخير زمين
 فضانوردان"ايســتگاه فضايى بين المللــى" تصاوير زيبايى از كره 

خاكى به ثبت رساندند.
به گزارش ايسنا، يكى از فضانوردان "ايستگاه فضايى بين المللى" به نام 
" آن مك كلين " Anne McClain) از فاصله 250 مايلى فراز زمين 

تصاوير زيبايى از طلوع آفتاب به ثبت رسانده است.
"ايســتگاه فضايى بين المللى"كه با ســرعت 17 هزار و 500 مايل بر 
ســاعت در حال گردش به دور زمين اســت، به فضانوردان مســافر 
خــود اين امكان را مى دهد كه روزانــه 16 بار طلوع و غروب آفتاب 
را نظاره گر باشــند.فضانوردان مستقر در ايســتگاه فضايى بين المللى 
تحقيقات ارزشــمندى انجام مى دهند كه عالوه بر درك بهتر و بيشتر 

فضا، به زندگى بهتر روى زمين نيز كمك مى كند.

ذخيره انرژى با كمك پوسته تخم مرغ!
 پژوهشــگران آلمانى در بررســى جديدى دريافتند كه مى توان از 

پوسته تخم مرغ، براى ذخيره انرژى الكتروشيميايى استفاده كرد.
به گزارش ايسنا ، تخم مرغ در سراسر جهان براى استفاده هاى غذايى 
و دارويى به كار مى رود، اما شايد پوسته تخم مرغ نيز بى فايده نباشد و 

به جاى دور ريختن، بتوان از آن استفاده كرد.
پوســته تخم مرغ، از تركيب كلســيم كربنات و يــك اليه فيبر غنى 
از پروتئين تشــكيل شده اســت. پروفسور "ماكســى ميليان فيچنر" 
 (HIU) "اســتاد "مؤسسه هلمهولتز ،(Maximilian Fichtner)
آلمان گفت: نكته جالب اينجاســت كه هميشه مى توان به نمونه هاى 
جديدى از مواد طبيعى دست يافت كه الزمه توليد موادى براى ذخيره 

الكتروشيميايى هستند.

كشت انگور در خاك هاى شور امكان پذير شد
 محققان دانشگاه تهران با پشتيبانى صندوق حمايت از پژوهشگران 
و فناوران معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با انجام پژوهشى 

ژنوتيپ هاى انگور مقاوم به شورى را مشخص كردند.
به گزارش ايرنا، هدف از اين تحقيق بررســى تحمل شورى و نحوه 
توزيع يون هاى مرتبط با تنش شــورى در شش رقم و ژنوتيپ انگور 
از گونه ويتيس وينيفرا شامل شاهرودى (سرخ فخرى)، سفيد فخرى، 
سبز انگور، ديوانه كاشمر، SH۰۶۸ و GT۰۱ در شرايط گلخانه اى 
بود. با توجه به اينكه مناطق مختلف در ايران با مشكل شورى دست و 
پنجه نرم مى كنند در اين طرح پايه هاى مناسب براى پيوند انگور كه 
شورى را تحمل كنند مشخص شد. البته ميزان شورى در خاك هاى 

مناطق مختلف متفاوت است.

واكنش جهرمى به حذف بسته هاى 
بلندمدت اينترنت

 وزير ارتباطات با تاييد حذف بسته هاى بلند مدت اينترنت موبايل 
از ســوى اپراتورها گفت: ظرف 48 ســاعت اين بسته ها بازگردانده 
مى شــوند.به گزارش مهــر، محمدجواد آذرى جهرمــى در توئيتر 
نوشــت: گزارشى مبنى بر حذف بسته هاى بلندمدت از سبد خدمات 
اپراتورهاى تلفن همراه دريافت كردم.جهرمى تاكيد كرد: اپراتورها به 
جاى افزايش تعرفه، همچنان سياســت مديريــت هزينه هاى مازاد را 
پيگيرى كنند.وزير ارتباطــات همچنين در مورد ايده هاى راه يافته به 
جشــنواره كودك آنالين نيز گفت: از ميان يكهزار و 120 اثر و ايده، 
برترين ها انتخاب شدند و تا پايان ارديبهشت، ايده خود را با حمايت 

وزارت ارتباطات، به واقعيت تبديل مى كنند. 

98 درصد سرورهاى كشور آمريكايى است
 دبير شــوراى عالى فضاى مجازى گفت: 98 درصد ســرورهاى 
كشور آمريكايى است و 98درصد جستجو از طريق گوگل انجام مى 
شود.به گزارش مهر، ابوالحسن فيروزآبادى با اشاره به تعريف فضاى 
مجازى ايمن، سالم و مفيد در سال 93 در مركز ملى فضاى مجازى، بر 

لزوم آگاهى كاربران فضاى مجازى از اين فضا تأكيد كرد.
وى بــا بيان اينكه يكى از مشــكالتى كه هم اكنــون در حوزه فضاى 
مجازى با آن مواجه هســتيم، تبعيت از ادبياتى است كه از سوى نظام 
غرب، خالقان فضاى مجازى و آمريكا بر ما چيره شــده است، گفت: 
همانطور كه سيستم عامل و پلتفرمى كه از آن در فضاى مجازى استفاده 
مى كنيم، خارجى اســت، فضاى ذهنى ما نيز كه تنظيم روابط فضاى 

مجازى را مى سازد بر پايه نظام غرب است.

سينـما

■ قد  س.................................... . ماموريت غيرممكن 
■ قد  س2.........  هت تريك- قرارمون پارك شهر
■ فلسطين1.........................................................  تخته گاز
فلسطين 2.................................................. جن زيبا
■ سينما كانون................. پاردايس - ضربه فني
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان..........   تخته گاز - قانون مورفي
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

 موزه منطقه اى همدان كه مى خواست ويترين 
تاريخ و تمدن غرب كشــور باشد، سالهاست كه 
بــراى تكميــل و راه اندازى انتظار مى كشــد و 
روزهاى ســرد و كبود ركود را بــه اميد رونق و 

پويايى سپرى مى كند.
همدان ميراث دار عهد ساسانى، اشكانى، سلوكى، 
هخامنشــى، ماد، صفويه و قاجار اســت و بهره 
منــد از اليه هــاى متفاوت تاريخــى و 23 هزار 
شــى تاريخى، در كنار دسترسى آسان استان هاى 
غربى كشــور به اين منطقه، ســبب شد تا عزم و 
اراده مديران وقت براى به زمين زدن كلنگ موزه 
منطقه اى در اين كهن ديار قوى تر شود؛ موزه اى 
كه گفته مى شود يكى از 14 موزه منطقه اى است 
كه در جاى جاى ايران بر اساس يك برنامه كالن 

ملى در حال احداث است.
ســاخت ايــن مجموعــه فرهنگــى در همدان 
12 ســال پيــش در جوار ســايت تاريخى «تپه 
هگمتانه» با پالن و نقشه اى مشتمل بر سه طبقه 
در زير سطح زمين «موزه در خاك» به مساحت 
10 هزار متر مربع آغاز شــد تا آينه اى باشــد 
براى به تصوير كشــيدن تاريخ، تمدن و فرهنگ 
كهن ديار همدان و نيمه غربى كشور و مجموعه 
اى بى بديل از آثار و اشــياء تاريخى اين بخش 
از ايران باســتان را در برابر چشمان گردشگران 

بگذارد. نمايش  به 
به گزارش ايرنــا، در اين مجموعــه بخش هاى 
نمايشــگاه، گالــرى هــاى پژوهشــى، كتابخانه 
تخصصى، آمفى تئاتر و سايت ادارى پيش بينى و 
برخى مراكز خدمات رفاهى نيز گنجانده شده و به 
گفته مسئوالن امر اگر اين طرح به سرانجام برسد 

از موزه هاى بزرگ و مهم كشور خواهد بود.
حسن ســلطانى مسئول دفتر فنى ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى همدان، در پاسخ به 
علــت تاخيــر در اجراى اين طرح گفت: نقشــه 
نخســتيه موزه 2 طبقه در روى زمين و سه طبقه 
در زير ســطح بود كه به هنگام گــود بردارى در 
عمق 15 مترى جوشش آب از دل زمين عمليات 
را متوقف كرد و به دليــل تراز باالى آب در اين 
منطقه به ناچار طرح و نقشه كار تعويض و اينبار 
در عمق 12 مترى فونداسيون بندى ساختمان آغاز 

شد.
اما بدشانسى هاى اين موزه تمام شدنى نبود و اين 
بار مشكل بزرگترى بر سر راه موزه سبز شد. در آن 
ايام ثبت جهانى تپه هگمتانه در دستور كار سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور 

قرار گرفت و با توجه به ممنوع بودن ســاخت و 
ســازها در حريم آثار تاريخى در مقررات سازمان 
جهانى يونســكو، از بيم آنكه مبــادا تپه هگمتانه 
مورد پذيرش و پسند اين ســازمان واقع نشده و 
طرح ايران پس داده شود، طبقات روى سطح موزه 

از نقشه حذف و در طبقات زيرين جانمايى شد.
همين موضــوع بار ديگر عمليات ســاخت را با 
تاخير مواجه كرد و اين بار ساخت موزه منطقه اى 

غرب با معمارى پنهان در خاك از سرگرفته شد.
 تجهيز مخزن گرفتار گرانى 

به گفته مســئوالن ميراث فرهنگى ساخت مخزن 
امن نخستين بخش اين موزه است كه در سال 94

به اتمام رسيد و آماده نصب دوربين هاى مداربسته 
و سيســتم اطفا حريق شد تا اين بخش قابل بهره 
بردارى شــود؛ اما خريدارى اين تجهيزات كه از 
نوع خارجى است در شرايط تحريم و تورم كارى 
بس دشوار شد كه تنها با تخصيص اعتبار و تامين 

نقدينگى مورد نياز مرتفع مى شود.
ســلطانى مى گويد: مخزن امن موزه يك هزار و 
800 متر زيربنا دارد يعنى ســه برابر ظرفيت مورد 
نياز اشيا و اموال تاريخى اســتان همدان؛ اگرچه 
اين موزه منطقه اى است و گستره غرب كشور را 
پوشش مى دهد اما استان ها براى انتقال ميراثشان 

به مناطق ديگر اكراه دارند.

وى يــادآورى كرد: اما در مواقــع بحرانى و بروز 
بالياى طبيعى، ديگر اســتان ها نيز براى در امان 
مانــدن آثار تاريخى از گزند حادثه، با اشــتياق از 

اينگونه مخازن امن استقبال مى كنند. 
 كالبد نيمه جان مــوزه در انتظار اعتبار 

ملى 
مسئول دفتر فنى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى همدان تاكيد دارد: ساختمان موزه 18
درصد پيشــرفت فيزيكى دارد و در همين مرحله 
راكد مانده و پر واضح است كه گره از مشكالت 
اين طرح در گــرو تخصيص اعتبار اســت و از 
همين رو مسئوالن ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى همدان براى تمام شدن اين طرح 
نيمه كاره دســت نياز به سمت مسئوالن كشورى 

دراز مى كنند.
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى استان همدان، موزه منطقه اى را يكى 
از 35 طرح نيمه تمام ميراث فرهنگى مى داند كه 
تا سال 1400 بايد به بهره بردارى برسد؛ كارى كه 

بى شباهت به معجزه نيست.
به گفته على مالمير بنابر پيش بينى هاى قبلى يعنى 
آن وقت ها كه گرانى و نوسانات قيمت دامن بازار 
مصالح ساختمانى را نگرفته بود، 250 ميليارد ريال 

براى پايان گرفتن اين طرح الزم بود.

مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى تاكيد مــى كند كه اعتبــارات اندك 
اســتانى كفــاف اين طرح بــزرگ را نمى دهد و 
تزريــق اعتبار ملى مى تواند جان تازه اى به كالبد 

نيمه جان موزه منطقه اى همدان بدمد.
 موزه منطقه اى تكميل پازل گردشگرى

معاون ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان نيز موزه منطقه اى را سرشار از خوبى ها و 
مزيت ها معرفى مى كند كه فوايد بسيارى از منظر 

توسعه علمى و رونق گردشگرى دارد.
به اعتقاد على خاكسار موزه منطقه اى غرب كشور 
در پژوهــش هاى علمى محققــان ملى و جهانى 
مورد اســتناد و استفاده قرار مى گيرد و بار علمى 
موزه همدان در تحقيقات صورت گرفته محفوظ 

مى ماند كه اين مهم بسيار با ارزش است.
ــن  ــه اى همچني ــوزه منطق ــه م ــد دارد ك وى تاكي
ــگرى  ــد گردش ــه جدي ــك جاذب ــوان ي ــه عن ب
ــه  ــد ك ــى كن ــذب م ــيارى را ج ــدان بس عالقمن
ايــن رخــداد موجــب اقامــت و ماندگارى بيشــتر 
ــازل  ــل پ ــه و تكمي ــار هگمتان گردشــگران در دي
ــاى  ــى شــود و پيامده ــه م گردشــگرى اى منطق

ــتان دارد.  ــراى اقتصــاد اس ــى ب خوب
 آغاز بكار موزه، پايان فراغ «ريتون»

به اعتقاد كارشناســان حوزه گردشگرى و ميراث 
فرهنگــى، موزه منطقه اى يك زيرســاخت مادر 
براى همدان محســوب مى شود؛ همدانى كه سال 
كشورهاى  گردشــگرى  پايتخت  ميالدى  گذشته 
آســيايى و ميزبان اجالس اعضاى سازمان جهانى 
گردشــگرى (UNWTO) و اجــالس وزراى 
گردشــگرى عضو مجمع جهانى گفت و گوهاى 
آسيايى (ACD) شــد و از پى اين ميزبانى هاى 
فاخر، دستاوردهاى زيادى نصيب گردشگرى اين 
ديار شد كه درخشيدن نام همدان به عنوان مقصد 

گردشگرى جهانى مهمترين آنهاست.
ــان  ــه خواه ــار هگمتان ــر دي ــت اگ ــى اس بدهيه
مانــدگارى در فهرســت شــهرهاى گردشــگرى 
جهانــى اســت ناگزيــر بايــد رشــد كنــد و پيشــى 
ــه ثمــر نشســتن مــوزه منطقــه اى كــه  بگيــرد و ب
ــى  ــه حســاب م ــن كهــن شــهر ب حــق مســلم اي
آيــد، يكــى از هميــن مولفــه هــا و شــاخص هــاى 
ــت  ــه هم ــاز ب ــه ني ــت ك ــگرى اس ــى گردش ترق
بيشــتر و گوشــه چشــم مســئوالن كشــورى دارد.
شــايد با تكميــل و راه اندازى اين مــوزه زمينه 
بازگشــت آثارى همچون «ريتون هخامنشــى» و 
«كتيبه الئوديسه» و صدها اثر گرانبهاى همدان كه 
در ديگر موزه هاى كشــور نگهدارى مى شــوند، 

فراهم شود. 

موزه منطقه اى غرب كشور ويترين انتظار

طرح روز

طرح: فريبا عزيزي بدون شرح!


