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کارخانه آسفالت 
شهرداری نهاوند
 تجهیز و 
راه اندازی شد

بهره برداری 
از ساختمان 
فرمانداری 
»درگزین« 

طرح
 » استانی شدن 

انتخابات مجلس«
 به شورای نگهبان 
ارسال شد
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يادداشت روز
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افزایش خشونت در جامعه 
با تغییر ارزش ها

 ۱- حادثــه قتل روحانــی همدانی بار 
دیگر اذهان عمومــی و صاحب نظران را 

متوجه چرایی افزایش خشونت در ایران.

 توسعه ورزش حق شهروندان همدانی است
7

5
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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عملکرد شورای شهر افکار عمومی را 
قانع نکرده است 

مطالبات معوق 
پروژه ها ناتمام!

           استخدام
شرکت کاسپین کوهدشت فعال در زمینه تولید مواد غذایی در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی در 
شهرستان نهاوند از واجدین شرایط جهت همکاری دعوت به عمل آورد متقاضیان واجد شرایط می توانند 

مشخصات خود را به آدرس فوق ایمیل نمایند.
j o b @ c a s p i a n n o u s h . c o m

مدرک تحصیلی )کارشناسی و عنوان شغل ردیف
کارشناسی ارشد( 

رشته های قابل پذیرش 

بیوتکنولوژی گیاهی بیوتکنولوژی گیاهی تکنسین تولید 1

زیست شناسی گیاهی 

بیوشیمی بیوشیمی تکنسین تولید 2

زیست شناسی 

مهندسی صنایع غذایی مهندسی صنایع غذاییتکنسین تولید 3

مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی 

مهندسی صنایع )آشنایی با سیستم های پیاده سازی مهندسی صنایع تکنسین تولید 4
و ممیزی استانداردهای مدیریت کیفیت(

تکنسین تصفیه 5
فاضالب

گرایش آب و فاضالب و گرایش آلودگی مهندسی محیط زیست 

6HSE مهندسی ایمنی و بهداشت مدیر
محیط کار 

مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت 
و محیط، مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی، 

ارگونومی

آشنا به میکروبیولوژی فاضالب میکروبیولوژیتکنسین تولید7

           

شرکت کاسپین کوهدشت

 رئیــس مرکز مدیریــت حوادث و 
گفت:  همــدان  پزشــکی  فوریت های 
شــهروندان همدانی نحوه رفتار صحیح 
در زمان بحــران و بالیایــی طبیعی را 

آموزش دیدند.
حبیــب معصومــی اظهار داشــت: با 
توجــه به بروز ســیالب اخیر و جان 
باختن شــماری از هموطنان به علت 
آشــنا نبودن با رفتار صحیح در زمان 
بروز بالیــای طبیعی اورژانس همدان 
اقدام به برپایی یک چادر در پیاده راه 

کرد. بوعلی 
وی اضافه کرد: تیم هایی در 2 شــیفت 
کاری در ایــن غرفه مســتقر شــده و 

»ســالمت در حــوادث و بالیــا« را به 
مراجعه کنندگان آموزش می دادند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزشــکی همدان در گفت و گو با 
ایرنا اظهار داشت: عالوه بر شهروندان، 
توریســت های خارجی نیــز در غرفه 

اورژانس حضور یافتند.
معصومی درباره نکات آموزشی مثال زد: 
هنگام بروز سیالب چنانچه افراد دست 
در دست هم قرار دهند جریان آب آنها 
را نمی تواند جابجا کند یا خودرو مکان 
مناســبی برای پناه گرفتــن هنگام بروز 

سیالب نیست.
وی بیــان کرد: در مــورد حوادثی نظیر 

سیالب، طوفان، زلزله و صاعقه عالوه بر 
آموزش پمفلیت ها و بروشورهایی تهیه 

شده است.
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و 
فوریت های پزشکی همدان اضافه کرد: 
در ســیالب اخیر با وجود اینکه میزان 
بارندگی و آثار تخریبی سیل در همدان 
کمتر از ســایر اســتان ها بود اما ۱0 تن 
جــان خود را از دســت دادند که علت 
آن آشــنا نبودن با رفتار صحیح در برابر 

بالیا بود.
معصومی اظهار داشــت: به تازگی پنج 
ناوگان  بــه  آمبوالنس جدید  دســتگاه 
اورژانس این اســتان اضافه شد که این 
خودروها در مراسمی ویژه به شهرستان 

ها اختصاص می یابد.

شهروندان رفتار صحیح در زمان بحران را آموزش دیدند

آسیب شناسی اطالع رسانی قتل یک روحانی

برای اظهارنظر 
درباره انگیزه قاتل زود است
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شوراها برای ادای دین خود ياد

به مردم تالش بیشتری کنند
 29 اردیبهشــت ســال ۱396 بود که مردم 
همیشــه در صحنــه کبودراهنــگ همزمان با 
سراسر کشور در انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای اسالمی شهر و روستا شرکت کردند

2

مدیرکل آموزش و پرورش 
استان در آستانه رو زمعلم 

خبر داد

تجلیل از 
فرهنگیان نمونه 

در هفته معلم
■ بیمه طالیي معلمان به شکل 

سابق برمي گردد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان

تمام سدهای
استان همدان پر شد

8
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ــدان در  ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ــس ش  رئی
ــه  ــزی ب ــهر گری ــورای ش ــرد ش ــریح عملک تش
ــرد:  ــوان ک ــورا زد و عن ــاری ش ــال ج ــه س بودج
در ســال 98 شــاهد افزایــش 25 درصــدی بودجــه 

ــته 60  ــال گذش ــه در س ــرا ک ــم چ ــورا بوده ای ش
درصــد از بودجــه اختصــاص بــه پروژه هــای 
بــه  مربــوط  درصــد   40 و  داشــت  جــاری 

پروژه هــای عمرانــی بــود.
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 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
گفــت: حرفه ای گرایــی و خبره بودن یکی 
از مهمتریــن خصوصیات فــارغ التحصیالن 

بهداشت و محیط باید باشد.
رســتم گلمحمدی در مراســم روز جهانی 
ایمنی و بهداشــت حرفه ای، اظهار داشــت: 
در سطح کشــور بردهای تخصصی به ابتکار 

وزارت کشــور به ۱0 منطقه تقسیم شده اند 
تا مشارکت اســتان ها را برای بهبود کفایت 
شغلی دانش اموختگان این حوزه ایجاد کنند.

وی افزود: براســاس امار اجمالی بین ۷ هزار 
تا 9 هزار نفر در حوزه ایمنی، مشغول به کار 
هستند.به گزارش ایســنا عضو هیأت علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان عنوان کرد: 

امروزه در دانشگاه های علوم پزشکی ساالنه 
هزار نفر پذیرش دانشجو داریم که این افراد 
بازار کار می خواهند که با وجود این حجم از 
تحصیلکرده، موضوع کفایت دانش اموختگان 

روزبه روز مطرح تر می شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه عاملی باعث 
می شــود افراد در قبال تعهدات شغلی خود 

پایدارتر باشــند، عنوان کرد: وجدان کاری و 
عالقه کاری در بین مهندســین بهداشت باید 
در حدی باشــد که با رغبت برســرکار خود 

حاضر شوند وگرنه موفق نخواهند شد.
گلمحمدی تاکید کرد: داشتن انگیزه و عالقه 
شــرط اصلی کار برای دانش اموختگان این 

حرفه است.
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 ساعت خروج
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يادداشت شهرستان

خبـر
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شنیده ها
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جزئیاتی از جمجمه کشف شده در بیشه زارهای بلوار فرودگاه همدان
 بررسی ها برای یافتن اطالعات بیشتر در رابطه با پرونده کشف جمجمه در صبح روز شنبه هفته جاری ادامه دارد.

به گزارش ایرنا این جمجمه در روز شــنبه توسط مشاهده شــهروندان و اطالع رسانی به پلیس در بیشه زارهای بلوار فرودگاه همدان 
کشــف شده است، براساس بررسی های صورت گرفته در محل کشف جمجمه، هیچ نشانی از سایر اعضای بدن یافت نشد از این رو 
احتمال می رود این جمجمه توسط سگ های ولگرد از مکانی دیگر به این نقطه انتقال یافته باشد.سر بریده به علت جویده شدن توسط 
حیوانات درنده تنها قسمتی از جمجمه باقی مانده بود و صورت آن قابل شناسایی نبود، این جمجمه برای تحقیقات بیشتر به پزشکی 
قانونی استان منتقل شده است.مدیرکل پزشکی قانونی همدان در این رابطه گفت: براساس بررسی های صورت گرفته این سر متعلق به 
یک جوان بوده که در مدت زمان 6 ماه تا ۱ سال گذشته جان خود را از دست داده است.علی احسان صالح با بیان اینکه در بررسی های 
صورت گرفته هیچ گونه آســیب جدی و ضرب دیدگی در جمجمه یافت نشــده است، اظهار کرد: هیچ گونه آثاری از شکستگی در 

جمجمه یافت نشده از این رو می توان با قطعیت گفت که علت مرگ و یا قتل، ضربه مغزی نبوده است.

تمام سدهای استان همدان پر شد
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه همه سدهای استان همدان پر شد گفت: با توجه به ذخایر باالدستی سد 

اکباتان که برف است، همچنان سرریز ادامه خواهد داشت.
منصور ستوده با بیان اینکه همچنان سرریز سد ادامه دارد اظهار کرد: ورودی سد اکباتان اکنون ۱0 متر مکعب در ثانیه است.

وی با اشاره به اینکه از سرریز سد اکباتان سد آبشینه نیز پر شده است ادامه داد: با توجه به ذخایر باالدستی سد اکباتان که برف است، 
همچنان سرریز ادامه خواهد داشت.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با تأکید بر اینکه چنین سرریزی از سد بی سابقه است 
تصریح کرد: زمستان سال قبل ذخایر خوبی از برف در باالدست سد انباشته شد و اکنون با ذوب شدن آنها ورودی سد بسیار باالست.

وی مدت و حجم سرریز آب از سد اکباتان را قابل توجه دانست و گفت: اکنون همه سدهای استان پر است و تنها سد نعمت آباد 85 
درصد پر است که طی روزهای آینده این سد نیز لبریز خواهد شد.ستوده با بیان اینکه ۱09 درصد سدهای استان پر است افزود: از ۱0۷ 

میلیون متر مکعب ظرفیت سدهای استان، همه پر است و این حجم از تجمیع آب در سدها، بی سابقه است.

افزایش خشونت در جامعه 
با تغییر ارزش ها

 ۱- حادثــه قتــل روحانــی همدانــی بــار دیگــر اذهــان عمومــی 
و صاحــب نظــران را متوجــه چرایــی افزایــش خشــونت در ایــران 
ــرده  ــدان ک ــتان هم ــد اس ــی مانن ــه ای مذهب ــوص در جامع بخص

اســت.
اســتان همــدان را همــه بــه ارزش مداری و پاسداشــت و پیشــگامی 
در پاســداری از ارزش هــا مــی شناســند و در ایــن راه چهــره هــای 
مشــهوری از جهــاد و شــهادت همــدان را شــهرت بخشــیده و در 
کنــار آن همــدان نقــش ویــژه ای در گســترش ادبیــات پایــداری بــا 
تدویــن خاطــرات رزمنــدگان دفــاع مقــدس بوســیله نویســندگان 
ــش  ــران افزای ــد نگ ــون بای ــا اکن ــت. ام ــته اس ــود داش ــوب خ خ

خشــونت در اســتان همــدان بــود.
2- زمانــی همــدان در نــزاع هــا در کشــور رتبــه دار بــود و دالیلــی 
ــوان  ــه عن ــاب ب ــر اعص ــتن ب ــلط نداش ــی و تس ــم طاقت ــون ک چ
عوامــل آن مطــرح مــی شــد امــا اکنــون خشــونتی کــه در اســتان 
مطــرح اســت از جنــس کــم طاقتــی و اعصــاب نداشــتن نیســت 

ــی اســت. ــی رحمــی و قلدرمآب بلکــه نمایشــی از ب
ــه ارزش در  ــل ب ــن خشــونت در حــال تبدی ــی ای ــه نوع ــون ب اکن
ــبک  ــن س ــان از ای ــی جوان ــط برخ ــرداری توس ــه و الگوب جامع

ــت. ــی اس ــن زندگ خش
3- در پیدایــش ایــن گــروه خشــن همــه نهادهــای فرهنگــی موثــر 
بــوده انــد. بــا ایــن کــم کاری افــرادی پیــدا شــده انــد کــه خــود 
را خوبــان همــدان یــا ایــران مــی خواننــد، مرامشــان بــه اصطــالح 
ــای نامشــروع  ــی از انجــام کاره ــچ ابای ــری اســت ، هی ــی گ لوط
ــات  ــرای خــود لقــب عقــاب و ســلطان و دیگــر حیوان ــد، ب ندارن
ــدان و  ــالهای زن ــان س ــد و افتخارش ــی گذارن ــت را م ــوی طبیع ق
تبعیــد و جــای گلولــه و درگیــری و ... اســت و بــا همــه اینهــا در 

بیــن مــردم ســاده نیــز طرفــدار دارنــد!!!
ــوی  ــه الگ ــده ک ــا آم ــگ م ــر فرهن ــر س ــه ب ــتی چ ــه راس 4- ب
جوانــان مــا فــرد شــروری مــی شــود کــه در زندگــی خــود هیــچ 
ــر و  ــرب خم ــه ش ــم ب ــته و دائ ــه نداش ــرای جامع ــری ب کار موث
ــون  ــا قان ــده و ب ــر گذران ــا عم ــی ه ــر خوش ــان کشــی و دیگ قلی
ــل  ــود را در مقاب ــونت خ ــا خش ــته و ب ــش داش ــر چال ــک عم ی

ــت؟ ــرار داده اس ــون ق قان
5- در قتــل مرحــوم مصطفــی قاســمی، روحانــی همدانــی، الگــو 
بــرداری از شــروری کــه در فضــای مجــازی بــه ســلطان شــرارت 
ــو  ــن الگ ــال ای ــه او در قب ــن ب ــت و ادای دی ــروف اس ــران مع ای

ــرداری ،دیــده مــی شــود. ب
قاتــل بــه صراحــت خــود را از دوســتان ایــن شــرور کــه نادرســت 
ــه  ــر ســبک وی ب همدانــی معرفــی مــی شــود، معرفــی کــرده و ب
شــرارت مشــغول بــوده و در نهایــت هــم ایــن جنایــت را مرتکــب 

شــده اســت.
ایــن موضــوع زنــگ خطــری بــرای همــه دســتگاه هــای مســئول 
اســت از آنانــی کــه بــا دعــوت از ایــن افــراد شــرور تحــت عنــوان 
لوطــی بــه برنامــه هــای خــود ایــن خشــونت را بــا معرفــی الگــو 
در جامعــه ترویــج کردنــد تــا نهادهایــی کــه بایــد زودتــر از ایــن 
بــه فکــر پیشــگیری از تغییــر ارزش هــا در جامعــه افتــاده و نمــی 
ــای ارزش  ــه ج ــد ارزش را ب ــا ض ــان م ــی جوان ــتند برخ گذاش

ــد. ــاع از آن گام بردارن ــه و در دف پذیرفت
6- شــرارت نبایــد فرهنــگ ایــران و همــدان باشــد، بایــد جلــوی 
ــرور  ــراد ش ــن اف ــی از ای ــای تبلیغ ــن فض ــا گرفت ــرارت را ب ش

ــت. گرف
بزرگــی بــا شــرارت جــور در نمــی آیــد اینکــه فــردی همــه نــوع 
ــور  ــد و مح ــی کن ــای بزرگ ــون ادع ــام داده و اکن ــرارت انج ش
کارهــای خیــر شــود، چنــدان دوام نخواهــد داشــت و امــکان بــروز 

شــرارت در هــر لحظــه مــی رود.
ــتان  ــهر و اس ــی ش ــه عبارت ــام آوران و ب ــگاه ن ــدان جای ۷- هم
ــم  ــه داری ــه وظیف ــروز هم ــت و ام ــم اس ــق و عل ــان، عش عرف
ــود را  ــای خ ــا ج ــد ارزش ه ــا ض ــا ب ــن ارزش ه ــم ای نگذاری
عــوض کــرده و ضــد ارزش هــا تبدیــل بــه ارزش دروغیــن شــوند.

در ایــن زمینــه وظیفــه نیــروی انتظامــی و تمامــی نهادهــای 
فرهنگــی ســنگین اســت و انتظــار مــی رود ریشــه درد را یافتــه و 

ــد. ــت کنن ــی حراس ــه خوب ــتان ب ــای اس از ارزش ه

 در پی افزایش کرایه تاکســی، مدیرعامل 
سازمان اتوبوسرانی همدان و حومه از افزایش 
نرخ بهای بلیت اتوبوس های دورن شــهری 

همدان خبر داد.
بابک اســدی با اشاره به افزایش 50 درصدی 
کرایه اتوبوس های شــرکت واحد بیان کرد: 
طبق مصوبه شــورای شــهر، کمیتــه انطباق 
فرمانداری و ســتاد تنظیم بازار مقرر شــد تا 
کرایه اتوبوس های درون شــهری در همدان 
افزایش یابد.وی در گفت وگو با ایسنا، در ادامه 
با بیان اینکه این افزایش از ۱۱ اردیبهشت ماه 

جاری به صورت رســمی ابالغ خواهد شد، 
افزود: اقدامات اولیــه در زمینه افزایش کرایه 
هــا انجام شــده اما هنوز ابالغی به ســازمان 
اتوبوسرانی برای نرخ گذاری صورت نگرفته 
اســت که در صورت اعالم کرایه های جدید 

اعمال می شود.
اسدی افزایش نرخ بهای کارت بلیت ها را 20 تا 
25 درصد خواند و گفت: این میزان افزایش به 
منظور تشویق شهروندان برای استفاده از کارت 
بلیت اســت چرا که پرداخت نقدی افزایش 50 
درصــدی کرایه را به همــراه دارد.وی در پایان 

خاطرنشــان کرد: در حال حاضر دستگاه های 
کارت بلیت برای اعمال تغییرات در حال پردازش 

بوده و در صورت تحویل شرکت مربوطه از روز 
چهارشنبه کرایه های جدید دریافت می شود.

۱- فعالیت های انتخاباتی داوطلبان احتمالی انتخابات شــدت گرفته 
است. 

گویا فعال این فعالیت ها در فضای مجازی متمرکز است. گفتنی است 
تشــکیل گروه هایی با حضور صنوف مختلف به صورت جدا جدا با 
مدیریت داوطلب احتمالی از اقداماتی اســت که در فضای مجازی از 

سوی برخی داوطلبان احتمالی استان در حال انجام است.
2-  درباره انگیزه قاتل روحانی همدانی مباحث مختلفی مطرح است. 
گویا فردی با ادعای سابقه دوستی با این قاتل درباره انگیزه وی مطالبی 

را در فضای مجازی مطرح کرده است. 
گفتنی است پیشگیری از شــایعات با اطالع رسانی صحیح به منظور 

پیشگیری از ترویج  ادعاهای کذب در اینگونه موارد ضروری است.
3- کانــون دانش آموزی در همــدان در خطر پایان فعالیت اســت 
گویا کانون پورمیدانی تخریب و قرار اســت تبدیل به مدرسه شود و 
برای کانون مهدیه نیز ســازمان دانش آموزی با کمک یکی از مدیران 
اســتانداری نقشه توقف فعالیت و تحویل به سازمان دانش آموزی را 

کشیده است.
 گفتنی است کانون دانش آموزی نقش ویژه ای در بروز استعدادهای 
فرهنگی و هنری دانش آموزان استان دارد و توقف فعالیت های آن از 
این منظر به اســتان ضربه زده است و افزایش این کانون ها همواره از 

سوی صاحبنظران درخواست شده است.

شوراها برای ادای دین خود به مردم تالش 
بیشتری کنند

اکرم حمیدی »

 29 اردیبهشــت ســال ۱396 بود کــه مردم همیشــه در صحنه 
کبودراهنگ همزمان با سراســر کشور در انتخابات ریاست جمهوری 
و شــوراهای اسالمی شهر و روستا شرکت کردند تک تک این مردم به 
امید فردایی بهتر بــه پای صندوق های رأی آمدند تا از میان نامزدهای 

انتخاباتی بهترین ها را برگزینند تا شاهد آبادانی شهر شوند.
انتخابات به پایان رسید و بعد از اعالم نتایج آراء بحث های مجالس و 
محافل بســیار داغ شده بود و هر کس نظری می داد ودر نهایت هدف 
همه آنها رسیدن به پیشرفت ، عمران ، آبادانی و حل مسائل و مشکالت 
شهر بود تا اینکه شوراهای اسالمی شهر و روستا اوایل شهریور ماه 96 
کار خود را آغاز کردند و در ابتدا یک وظیفه ســنگین و سرنوشت ساز 

برعهده آنها بود و این وظیفه چیزی نبود جز انتخاب شهردار.
روزها یکی پس از دیگری سپری می شد و مردم همچنان منتظر بودند 
تا شــوراها بتوانند فردی الیق و کارآمد را انتخاب کنند ولی متأسفانه 
متحد نبودن شــوراها به یک مشکل اساسی تبدیل شده بود و هر یک 
اصرار بر گزینه های مورد نظر خود داشتند چند ماه از این ماجرا گذشته 
بود و شهرداری همچنان با سرپرســتی اداره می شد تا اینکه بار دیگر 
سرپرستی تمدید شد و شــوراها با برگزاری جلسات متعدد همچنان 
بر گزینه های خود پافشــاری می کردند و کارشناسان نیز بر این عقیده 
بودند که سرپرستی برای مدت طوالنی عالوه بر زیر سوال رفتن اتحاد 
و همدلی شــوراها موجب نبود برنامه ریزی های کالن برای شهرداری 

نیز خواهد شد.
در هر حال این مســئله تا جایی پیش رفت که شــوراها تا یک قدمی 
انحالل رفتند ولی با پا در میانی امام جمعه و نماینده و... فرصتی دیگر 
برای آنها ایجاد شــد تا در سمتشان باقی بمانند و در نهایت با اکثریت 
آراء روح ا... رســتمی یکی از کارمندان شهرداری را به عنوان شهردار 

انتخاب کردند.
اما پس از مدتی اختالف نظرها بین شــوراها و شــهردار آغاز شد و 
شوراها تصمیم گرفتند که رستمی را استیضاح کنند چرا که آنها معتقد 

بودند که شهردار به مصوبات شوراها عمل نکرده است!!!
مخالفت شــوراها با شهردار به اوج رســید و در نهایت پس از 8 ماه 
خدمت شهردار کبودراهنگ )رســتمی( به گفته خودش استعفا داد و 
به گفته شوراها استیضاح شد واین موضوع همچنان میان مردم مسئله 

کمرنگ است که »استعفا یا استیضاح«
باالخره رســتمی سکان شــهرداری را به فالح یکی دیگر از کارمندان 
شــهرداری بود تا او نیز در این ســمت خود را محک بزند و در حال 
حاضر فالح به عنوان سرپرســت شهرداری مشغول خدمت است که 
گویا شوراها مایلند به همین منوال ادامه دهند و شهرداری با سرپرستی 

اداره شود.
البته ناگفته نماند که یکی از اعضای شورای شهر )محمد رهگشا( نیز 
به عنوان شــهردار از سوی شوراها معرفی شده و آنها در حال رایزنی 
هستند که این شخص به عنوان شهردار انتخاب شود ولی این موضوع 
نیز معلق ماند و حرف و حدیث های زیادی در خصوص تأیید یا عدم 
تأیید رهگشــا وجود دارد به هر حال محمد رهگشا از سمت خود در 
شوراها استعفا داد و محسن صفری که یکی از اعضای علی البدل شورا 
بود به جمع شــوراها پیوسته  و رهگشا همچنان منتظر تعیین تکلیف 

است.
بنابراین باید گفت: که خدمات و زحمات و شوراها در این مدت باری 
مردم شهر کافی نبوده و قانع کننده نیست و شوراها برای ادای دین خود 
به مردم که به آنها اعتماد کردند و رأی دادند باید تالش بیشتری بکنند و 
با اتحادو همبستگی خود و شهردار بتوانند خدمات بهتری به مردم ارائه 
دهند و به مسائل و مشکالت شهر رسیدگی کنند تا بتوانیم شهری زیبا، 
آباد و در خور شأن مردم شهید پرور و والیی کبودراهنگ داشته باشیم.

در پایان امیدوارم که شــوراها به مناسبت روز شورا برای شفاف سازی 
و روشن شــدن برخی از مســائل به زودی گزارش عملکرد خود را 
باری مردم در تریبون نماز جمعه، رسانه ها و... اعالم کنند و مردم را از 

فعالیت هایی که انجام دادند مطلع کنند.

غزل اسالمي »

 امســال 900 معلم بازنشســته مي شود و 
حدود 400 معلم جدید وارد آموزش وپرورش 
مي شــوند اما با تدابیري که اندیشیده شده با 
مشــکل کمبود معلم براي سالتحصیلي جدید 

مواجه نخواهیم شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در 
نشســت خبري روز گذشته در پاسخ سوالي 
درباره کمبود معلم در سالتحصیلي 98-9۷ و 
خالي بودن برخي کالس ها تا چند ماه اول و  
احتمال کمبود معلم در ســالتحصیلي 98-99 
توضیح داد: امسال حدود 900 معلم بازنشسته 
مي شــود که تعداد معلم هاي ورودي حدود 
400 نفر هســتند اما با این وجــود با کمبود 
نیرو مواجه نخواهیم شد چون معلمان رسمي 
که فوق لیسانس هســتند قرار است 35 سال 
خدمت باشند و از معلم هاي حق التدریس که 
در پیش دبستاني ها کار مي کنند، معلماني که 4 
تــرم درس گذرانده اند و آنهایي که به دالیلي 
به استان منتقل مي شــوند را در پایه هایي که 
حساس نیستند استفاده خواهیم کرد، بنابراین 
با مشکل خاصي براي نیرو در سال تحصیلي 

جدید مواجه نخواهیم شد.
محمد پورداود در پاســخ به سوال خبرنگار 
همدان پیام مبني بــر اینکه قرار بوده اقداماتي 
براي رفاهیــات معلمان صــورت بگیرد اما 
ظاهراً وزیــر آموزش وپرورش اهمیت زیادي 
بــه این موضــوع نمي دهد، گفت: درســت 
است بعضي از دســتگاه ها به کارمندان خود 
حتي آجیل شــب عید هم مي دهند اما وزیر 
زیادي  تاکنــون تالش  آموزش وپرورش هم 
در این راســتا انجام داده ولي تاکنون به جایي 

نرسیده است. 
وي در پاســخ به ســوال دیگر درباره اقدام 
نهایــي براي بیمه طالیــي معلمان هم گفت: 
در این بخش مشکالتي وجود داشت که یک 
صندوق با مبلغ مشخصي تشکیل شد اما طرح 
دیگري براي آن ارایه شــد که همکاران به آن 
هم گله مند بودند اما ظاهراً در تالش هســتند 

که بیمه طالیي به شکل اول خود بازگردد.
پورداود درباره زمــان و نحوه احکام معلمان 
هــم توضیــح داد: احکام معلمان براســاس 
مصوبه مجلس صادر شــده که به زودي اجرا 
مي شــود. حقوق دوماه معلمان به همراه 400 
هزار تومان پرداخت شــده و قرار است ۱0 

درصد دیگر هم بپردازند.
وي درپاسخ به سوال خبرنگار دیگري درباره 
نهاوند  شهر  آموزش وپرورش  مدیر  استعفاي 
هم گفت: مــن دیروز نهاوند بــودم و هیچ 

مشکلي نبود، این خبر شایعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در 
پاسخ ســوال دیگري مبني بر بي کیفیت بودن 
آمــوزش در برخي مــدارس غیردولتي هم 
گفت: در ســالتحصیلي جاري بازرسي ها از 
این مدارس بیشــتر از تمام سال هاي گذشته 
بــوده و حتي تعدادي مجوز لغو کردیم اما به 
هرحال آنها هم اقداماتي براي برگشت به کار 

انجام مي دهند.
آموزش وپرورش  اســتخرهاي  دربــاره  وي 
عنوان کرد: 9 اســتخر بــه بخش خصوصي 

واگذار شده بود که از وقتي 
من در این ســمت هستم 
آموزش وپرورش  بــه  آنها 
اســتخرهاي  و  برگرداندم 
ناحیه یک و دو تا تابستان 
مي رســند،  بهره برداري  به 
شهرستان هاي  استخرهاي 
بودجه  تاکنــون  هم  دیگر 
خوبي گرفته اند و در دست 

اقدام هستند.
پورداود در این نشست به 
ســند تحول بنیادین اشاره 
کــرد و گفت کــه محور 
و  آمــوزش  برنامه هــای 
پرورش سند تحول بنیادین 
است و معلم و دانش آموز 
اساسی  عنصر  دو  به عنوان 

تعلیم و تربیت در این سند دیده  شده اند.
وی افزود: بر اساس سند تحول بنیادین، تعلیم 
و تربیت شــامل هر نوع اقــدام هدایت گرانه 
برای پرورش ادراک ها و احساســات فرد در 
4 بعد می شود و هرچند این سند در سال 90 
مصوب شد، اما اجرایی نشده بود اما اجرایی 
شــدن ســند تحول بنیادین از دو سال پیش 
در دســتور کار وزارت آمــوزش و پرورش 
قرارگرفته و شــامل 6 زیر نظام یا ســاحت 
می شود که نخستین ساحت آن، تربیت عبادی 

و اعتقادی است.
وی افزود: از مهر ســال گذشــته 4 اولویت 
اساســی در دســتور کار آموزش و پرورش 
قرارگرفتــه که ســنجش صالحیت حرفه ای 
معلمــان از مهم ترین آن ها به شــمار می رود 
و برای ســنجش صالحیت معلم، مراکزی در 

همدان راه اندازی می شود.
پورداود اعالم کــرد: تمرکززدایی را اولویت 
دیگر وزارت آموزش و پرورش دانســت و 
گفت: از ســال گذشته اقداماتی برای مدرسه 
محوری شــکل گرفته و از 
این پس تنها مرجع صدور 
بخشــنامه وزیر یا مدیرکل 
آموزش و پرورش است و 
تصمیم گیری راجع به اداره 
مدرسه و اقدامات آموزشی 
و پرورشــی بر عهده مدیر 
مدرسه گذاشته شده است.

وی گفت: اجرای طرح های 
تکالیف  چــون  تحولــی 
مهــارت محور و کاســتن 
محور  حافظه  طرح های  از 
و برنامــه بازی و یادگیری 
دیده  برنامه های  دیگــر  از 
شده در سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش است و 
این طــرح تاکنون در ۱00 

مدرسه اجرا شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان 
بیان کرد: این طرح ســال تحصیلی آینده در 
۱00 مدرســه دیگر اجرا می شود و به مرور 
زمان بایــد در همه مدارس پیاده شــود تا 
ضمن بــروز خالقیت در بین دانش آموزان 
به تقویــت هویت بومی، محلــی در آن ها 

کند. کمک 
پورداود افزود: طــرح بوم از دیگر طرح های 
تحولی در حوزه آموزش اســت که به بروز 

خالقیت در دانش آمــوزان با توجه به بوم و 
منطقه زندگی کمک می کند.

وی تصریح کرد: دوره ابتدایی در سند تحول 
بنیادین دارای اهمیت ویژه ای است و معلمان 
هم در این ســند، پژوهشگر، استاد و فناور به 
شــمار رفته و با کارکنان ســایر دستگاه های 

اداری تفاوت دارند.
 تجلیل از 361 معلم نمونه در هفته 

معلم
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان با 
اشــاره به برنامه های هفته بزرگداشــت مقام 
معلم هم بیان کرد: یک نفر در ســطح کشور، 
60 نفر در ســطح اســتان و 300 نفر در ۱9 
منطقه آموزشــی به عنوان معلم نمونه انتخاب 

و از آن ها تجلیل می شود.
پورداود بیان کرد: غبارروبی و عطرافشــانی 
مزار مطهر شــهدا، صدور لوح ســپاس برای 
22 هزار فرهنگی شاغل، تجلیل از فرهنگیان 
بازنشسته، دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و 
آزادگان فرهنگی، جشن سپاس معلم، اعطای 
نشــان ســند تحول بنیادین به هــزار نفر از 
فرهنگیان و حضــور در مدارس برای تقدیر 
از معلمان را از دیگر برنامه های هفته معلم در 

استان همدان عنوان کرد.
پورداود از برگزاری یادواره شهدای فرهنگی 
به همت بســیج فرهنگیان اســتان خبر داد و 
گفت: این برنامه پنج شــنبه ۱2 اردیبهشت با 
حضور ســید محّمد بطحایی، وزیر آموزش 
و پرورش در حسینیه امام خمینی)ره( استان 

همدان برگزار می شود.
وی با اشــاره به تعداد مدارس استان هم بیان 
کرد: 2 هزار و 5۱3 مدرسه،40 هزار فرهنگی 
شــاغل و بازنشســته و 28۷ هزار دانش آموز 
در اســتان وجود دارد کــه 9 درصد آن ها در 
مدارس غیردولتی تحصیل می کنند و این رقم 
تا پایان برنامه ششم توسعه باید به ۱5 درصد 

برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در آستانه رو زمعلم خبر داد

تجلیل از فرهنگیان نمونه 
در هفته معلم

■ بیمه طالیي معلمان به شکل سابق برمي گردد

حرفه ای گرایی الزمه کار فارغ التحصیالن بهداشت

پرداخت 70 درصد مطالبات 
سال گذشته مراکز طرف 

قرارداد بیمه سالمت
 مدیرکل بیمه ســالمت اســتان همدان از پرداخت ۷0 درصد 
مطالبات ســال گذشــته مراکز طرف قرارداد این بیمه خبرداد و 
گفت: ۷0 درصد هزینه های ســطح 2 و 3  ســال گذشته مراکز 

طرف قرارداد بیمه سالمت پرداخت شده است.
سعید فرجی در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: هزینه های سال 9۷ 
مراکز طرف قراداد بیمه سالمت استان همدان 3۱0 میلیارد تومان 
برآورد شــده بود که از این میزان 200میلیارد تومان در سطح 2و 

3 پرداخت شده است. 
وی با بیان اینکه هزینه بیمه سالمت استان همدان ماهانه 26میلیارد 
تومان اســت، تصریح کرد: از ابتدای ســال گذشته بیمه سالمت 
برنامه ریزی داشته که ۱0 درصد از هزینه های خود را کاهش دهد 
که در این راستا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی 
موفق به انجام این برنامه شــد به طوریکه با وجود افزایش هزینه 

خدمات توانستیم کاهش ۱0 درصدی در هزینه ها داشته باشیم.

افزایش کرایه اتوبوس از فردا

 احکام معلمان براساس 
مصوبه مجلس صادر شده 
که به زودي اجرا مي شود. 
حقــوق دومــاه معلمان 
به همراه 400 هزار تومان 
پرداخــت شــده و قرار 
است 10 درصد دیگر هم 

بپردازند
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بیش از 10791 کارگر کبودراهنگی بیمه تأمین اجتماعی 
دارند 

 کبودراهنگ- عظیمی مجذوب- خبرنگار همدان پیــام: یبش از ۱0۷9۱ نفر کارگر بیمه 
شده تأمین اجتماعی در شهرستان کبودراهنگ در زمینه های مختلف فنی، خدماتی، صنعتی، 

تولیدی در حال فعالیت هستند.
رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرســتان در گفت وگــو با همدان پیام با بیان این 
مطلب گفت: بیش از ۱0 هزار نفر از کارگران حوزه های مختلف بیمه شده تأمین اجتماعی 
می باشند که سال گذشته )سال 9۷( بیش از ۱52۱ نفر نیز برای نخستین بار دفترچه بیمه تأمین 
اجتماعی دریافت نمودند. همچنین تعداد 3۷ نفر از کارگران شهرســتان به عنوان کارگران 

نمونه شهرستانی معرفی شدند.

حمیدرضا عاشوری با گرامیداشــت هفته کار و کارگر گفت: در راستای حمایت از اقشار 
مختلف کارگری فعالیت های گســترده ای صورت گرفته اســت که از آن جمله می توان به 
پرداخت حمایت های ۱3 میلیارد و 953 میلیون تومانی در قالب بسته های حمایتی معیشتی، 
پرداخت تســهیالت بالعوض پرداخت هزینه های درمان، کمک به هزینه های زنان باردار، 
بخشودگی جرایم بیمه کارگری، کمک ازدواج، حمایت های کوتاه مدت رفاهی و خدماتی 
و... اشــاره کرد. عاشوری همچنین خاطرنشان ساخت: برای ایجاد اشتغال و رونق کسب و 
کار نیز تسهیالت مشاغل خانگی، اشتغال روستایی و فراگیر نیز پرداخت شده است که یبش 

از 689 نفر با دریافت این تسهیالت توانستند به اشتغال پایدار و موقت دست یابند.
وی با اشــاره به برنامه های هفته کار و کارگر در شهرستان گفت: بیش از ۱5 عنوان برنامه 
مختلف فرهنگی، آموزشــی، تعاملی و حمایتی همزمان با گرامیداشــت هفته کار و کارگر 

در سطح شهرســتان اجرا شد که از شاخص ترین این برنامه ها می توان به برگزاری 3 دوره 
آموزشــی مهارت های زندگی برای بیش از ۷5 نفر از کارگران واحدهای مختلف تولیدی 
صنعتی خدماتی و... بازدید دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم از واحدهای تولیدی و 
صنعتی در راستای آشنایی با مشاغل و حرفه های مختلف برگزاری نشست های تخصصی 
کارگری و کارفرمایی در راســتای تعامل بین کارگران و کارفرمایان، برگزاری نشســت با 
مدیران شرکت های تعاونی روستایی برای آگاه سازی و ارتقاء اطالعات کاری دیدار جمعی 
از کارگران با امام جمعه شهرستان، برگزاری همایش تجلیل از کارگران نمونه شهرستان، و 
ایجاد بازارچه دستاوردهای دانش آموزی برای آشنایی و ورود به عرصه کار و کسب درآمد 
و بازدید دانش آموزان از واحد آموزشــی فنی و حرفه ای برای آشنایی با رشته های فنی و ... 

بخشی از برنامه های هفته کار و کارگر در شهرستان کبودراهنگ بوده است.

بهره برداری از ساختمان فرمانداری 
»درگزین« 

 مدیرکل سیاســی و انتخابات استانداری همدان گفت: ساختمان 
فرمانــداری شهرســتان جدید »درگزیــن« به همراه ســاختمان 2 
بخشــداری مرکــزی و شــاهنجرین به صورت رســمی با حضور 

مسئوالنی از وزارت کشور افتتاح می شود.
ابوالقاسم الماسی یادآوری کرد: به دنبال درخواست مسئوالن استان 
و پذیرش هیأت دولت اســفند سال گذشته هیأت دولت در اجرای 
قانون تعاریف و ضوابط تقســیمات کشــوری با ارتقای شهر »قروه 

درجزین« رزن به شهرستان »درگزین« موافقت کرد.
ــال ارتقــای  ــه دنب ــا اظهــار داشــت: ب ــا ایرن وی در گفــت و گــو ب
ــتان  ــمار شهرس ــن«، ش ــتان »درگزی ــه شهرس ــن« ب ــهر »درجزی ش
ــه ۱0 مــورد رســید و یــک بخــش »شــاهنجرین«  هــای همــدان ب

ــزوده شــد. ــه بخــش هــای اســتان اف ــز ب نی
ــرد:  ــان ک ــدان بی ــتانداری هم ــات اس ــی و انتخاب ــرکل سیاس مدی
ــهر،  ــن ش ــتقر در ای ــای مس ــادی ه ــاختار اداری نه ــای س ــا ارتق ب
خدمــات رســانی و امکانــات رفاهــی نیــز افزایــش یافتــه و مــردم 
ــا  ــت و آمده ــات رف ــه مطالب ــیدگی ب ــور و رس ــری ام ــرای پیگی ب

ــد. ــی یاب کاهــش م
الماســی بیــان کــرد: در حــال حاضــر ســاختمان اداری بخشــداری 
درجزیــن بــه عنــوان ســاختمان فرمانــداری »درگزیــن« پیــش بینــی 
ــداری  ــرای بخش ــاورت آن ب ــاختمانی در مج ــت و س ــده اس ش
مرکــزی و یــک ســاختمان در منطقــه شــاهنجرین بــرای بخشــداری 

پیــش بینــی شــد.
ــداری  ــاختمان فرمان ــمی س ــاح رس ــرد: در روز افتت ــان ک وی بی
شهرســتان جدیــد »درگزیــن« سرپرســت فرمانــداری درگزیــن نیــز 

ــه مــی شــود. معارف
ــن  ــروه درجزی ــزی، ق ــا ســه بخــش مرک پیشــتر شهرســتان رزن ب
و ســردرود دارای ۱26 روســتای دارای ســکنه و در مجمــوع ۱۱9 
هــزار نفــر جمعیــت در 8۱ کیلومتــری مرکــز اســتان همــدان قــرار 

داشــت کــه قــروه درجزیــن از ایــن شهرســتان منفــک شــد.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

 محمد حسین پور- شهردار نهاوند

پایه مورد قبولمبلغ سپرده شرکت در مناقصهمبلغ کارشناسی)پایه(شرح پروژهردیف

1
پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر و بلوار 
کربالء و اجرای جدول نهری،کتابی،کانیو،که 

شامل: پی کنی تخریب جدول قدیمی و 
اجرای جدول مطابق برآورد صورت گرفته

حداقل 5 ابنیه150/000/000 ریال3/000/000/000 ریال

پروژه  مالي  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  و  مالي شهرداریها  نامه  آیین  ماده 13  اجراي  در  دارد  نظر  در  نهاوند  شهرداري 
جدولگذاري معابر سطح شهر و بلوار کربالء را که شامل اجراي جدول نهري،کتابي و کانیو مي باشد را طبق جدول ذیل و با 

شرایط ذکر شده به پیمانکاران واجد صالحیت و مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزي و گریدار واگذار نماید:
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد مناقصه به امور قراردادها و اداره فني و عمراني شهرداري مراجعه و 

یا با تلفن 7-33237445-081 داخلي 105 و 208 تماس حاصل نمائید. 

 شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
  محل اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي مي باشد.

  کلیه کسورات قانوني بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
  هزینه انتشار آگهي مناقصه و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

  متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مي بایست سه پاکت الف،ب،ج را تهیه نموده و به شرح ذیل آنها را تکمیل نمایند.
پاکت الف:

متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي شعبه شهرداري 
بنام حساب سپرده واریز نمایندو فیش واریزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند. متقاضیان به 
جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي و یا اسناد خزانه که اعتبار آنها از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.

پاکت ب:
متقاضیان مي بایست رزومه کاري،آخرین تغیرات شرکت در روزنامه رسمي و صالحیت شرکت،اسناد مناقصه را داخل پاکت ب قرار داده 

و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
پاکت ج: 

  متقاضیان مي بایست فرم پیشنهاد قیمت را در داخل پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند.
  متقاضیان مي بایست بر روي پاکت ها نام،نام خانوادگي،کد ملي،شماره همراه،آدرس دقیق را بر روي پاکت ها نوشته و امضاء نمایند. 
  متقاضیان مي بایست هر سه پاکت را در داخل پاکت )) د (( قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمایند و تحویل دبیرخانه 

شهرداري داده و رسید دریافت نمایند.
  به پیشنهادهاي مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخوهاد شد.

  کمیسیون عالي معامالت مورخ 98/2/22 در محل شهرداري تشکیل و پیشنهادهاي رسیده را در صورتي که حداقل سه پیشنهاد 
باشد مفتوح و برنده را اعالم خواهند نمود.

  قیمت پیشنهادي پروژه بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 98 بدون تعدیل مي باشد.
  متقاضیان مي بایست پیشنهادهاي خود را تا پایان وقت اداري مورخ 98/2/21 تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند.

آگهي چاپ نوبت اول: 98/2/2 
آگهي چاپ نوبت دوم: 98/2/10 

)م الف 17(

آگهی مناقصه

شرکت سیاحتی علیصدر

شــرکت ســیاحتی علیصــدر در نظــر دارد جهــت انجــام ماموریــت هــای درون شــهری و بــرون شــهری خــود نســبت بــه اجــاره 
ــان  ــذا متقاضی ــدام نماید، فل ــار اق ــده در اختی ــا رانن ــاال ب ــه ب ــدل 1395 ب t م u ــارس 5 ــژو پ ــواری پ ــودرو س ــتگاه خ ــک دس ی
ــی  ــار آگه ــس از انتش ــه پ ــک هفت ــا ی ــارکت ت ــت اوراق مش ــتر و دریاف ــات بیش ــت اطالع ــد جه ــی توانن ــرایط م  دارای ش

) از تاریخ 98/2/10 لغایت 98/2/17( به واحد حقوقی واقع در بلوار خواجه رشید 40 مراجعه نمایند.

آگهی مزایده فروش اموال مستعمل )منسوجات( 
باقیمانده از کمک های مردمی، جمعیت هالل احمر استان همدان

جمعیت هالل احمر استان همدان

جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر دارد اموال مستعمل )منسوجات( باقی مانده از کمک های مردمی در زلزله استان کرمانشاه در اختیار خود را به شرح زیر از طریق 
مزایده الکترونیکی به فروش برساند، لذا متقاضیان می توانند ضمن بازدید از اقالم مستعمل )منسوجات( در محل پایگاه امدادی جمعیت به آدرس: همدان، بلوار فرودگاه 
به سامانه تدارکات  لغایت 98/2/24  تاریخ 98/2/11  از  امدادی جمعیت هالل احمر استان همدان، جهت شرکت و دریافت اسناد مزایده  انبار  روبه روی کارخانه کیوان 

الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نمایند.
1- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر در اسناد مزایده وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- به پیشنهادهای مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- جمعیت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

4- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
■ متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38247942-081 رئیس اداره پشتیبانی جمعیت هالل احمر استان همدان تماس حاصل نمایند.

ارزش/ ریال شرح ردیف 

منسوجات شامل: البسه و رختخواب، پتو، انواع کیف، چادر و موکت، ظروف پالستیکی، چمدان و ساک کهنه، انواع 1
کفش مستمل و انواع اسباب بازی و عروسک کهنه به مبلغ هر کیلوگرم 

8/500 ریال

)م الف 141(

آگهي مناقصه عمومي

محمد حسین پور -شهردار نهاوند

مبلغ تضمین )سپرده مبلغ برآورد به ریالشرح پروژهردیف
شرکت در مناقصه(

اعتبار پروژهنوع اوراقحداقل گرید

ساماندهی بام نهاوند )شامل :آرماتور 1
بندی ،بتن ریزی استخر ،محوطه سازی 

،پیاده روسازی پیرامون استخر(

 5/000/000/000
ریال

استانیاخزاء 5713 ابنیه250/000/000 ریال

شهرداري نهاوند در نظر دارد براساس آیین نامه مالي شهرداریها و رعایت قوانین و مقررات مالي و از طریق آگهي مناقصه عمومي پروژه ساماندهي بام نهاوند  
را به شرکتهاي واجد صالحیت و مورد تایید سازمان  مدیریت و برنامه ریزي استان وداراي حداقل گرید 5 ابنیه و باشرایط ذیل واگذار نماید: 

متقاضیان جهت  کسب اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد مناقصه به امورقراردادها و واحد عمران شهرداري مراجعه و یا باشماره تلفن 7-33237445-081 داخلي 208 و 105 
تماس حاصل نمائید.

محل اعتبار پروژه از محل اعتبارات استاني )عمراني ( میباشد و هرگونه پرداختي به پیمانکار از طریق اوراق اخزاء 713 که سررسید آن 1400/5/18 میباشد صورت میگیرد.
متقاضیان مي بایست جهت شرکت در مناقصه چهار پاکت تهیه نموده و آنها را به شرح ذیل تکمیل نمایند:

پاکت الف:
متقاضیان مي بایست مبلغ 250/000/000 ریال به حساب 2171145713001 رد وجوه سپرده نزدبانک ملي شعبه شهرداري بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه واریز و فیش 
واریزي را در داخل پاکت الف قراردادهو درب پاکت را ممهور به مهر و امضا شرکت و نماینده تام االختیار و حق امضا شرکت نموده و یا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي ویا 

اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نماید.
پاکت ب:

متقاضیان مي بایست رزومه کاري ،اسناد مناقصه ،آخرین تغییرات شرکت ،اساسنامه شرکت ،صالحیت شرکت و فتوکپي شناسنامه و کارت ملي دارندگان حق امضا اوراق را 
داخل پاکت ب قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمایند.

پاکت ج:
متقاضیان مي بایست برگه پیشنهاد قیمت خودرا داخل پاکت ج قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نماید.

پاکت د:
متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف ،ب و ج را در داخل پاکت ))د(( قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپایان وقت اداري مورخ 98/2/31 تحویل دبیرخانه 

شهرداري نموده و رسید دریافت نمایند.
شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.

متقاضیان مي بایست پیشنهادهاي خود را تا پایان وقت اداري مورخ 98/2/31 تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند.
هزینه انتشار آگهي مناقصه و دیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد .
به پیشنهادهاي مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

کمیسیون عالي معامالت روزچهارشنبه مورخ 98/3/1 در محل شهرداري تشکیل و چنانچه حداقل سه پیشنهاد ارائه شده باشد پیشنهاد ها مفتوح و برنده اعالم خواهد شد.
چنانچه برنده مناقصه از تاریخ اعالم کمیسیون عالي معامالت به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد میگردد 

و چنانچه نفر دوم نیز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نیز به نفع شهرداري ضبط ومناقصه تجدید میگردد.
آگهي چاپ نوبت اول 98/2/10

آگهي چاپ نوبت دوم:98/2/18
) م الف 102(

 نهاوند- معصومه کمالوند-خبرنگار 
همدان پیام؛ نهضت آســفالت و ترمیم 
خیابان های شهر از جمله مطالبات مهم 
شــهروندان نهاوندی در زیبا سازی و 

ارتقا کیفیت خدمات شهری است.
این موضوع سال گذشته در فصل کاری 
تا حدودی اجرا شد اما زمانی که بدلیل 
تعطیل شدن کارخانه آسفالت شهرداری 
این پرورژه مدتی تعطیل شــد تا اینکه 
بارش های اخیر در روزهای نخســت 
ســال و کنده کاری های دستگاههای 
خدماتی هم مضاعف بر آن، ســیمای 
ناپســندی را بــرای شــهر در فصل 

گردشگری ایجاد کرده بود.
حاال با حمایت های شــورای شــهر 
آسفالت  کارخانه  شــهردار  پیگیری  و 
شــهرداری نهاوند بعنوان یکی از زیر 
اقتصاد  ساخت های حمایتی و تقویتی 
مقاومتی در ســال رونق تولید مجهز و 
مجدد راه اندازی شــده است تا وعده 
برای  پور  حســین  آســفالت  نهضت 

پاسخگویی با کیفیتی بهتر جان بگیرد.
 اولویتم تقویت زیر ساخت ها و 

منابع درآمدی پایدار است
شــهردار نهاوند در آئین افتتاح کارخانه 
آسفالت شهرداری گفت؛ اساس کارم در 

شــهرداری ایجاد و تقویت کارهای زیر 
ساختی است.

محمد حســین پور گفــت: هرچند هر 
خدماتی که برای شهرداری تعریف شده 
اســت وظیفه این نهاد خدمتی اســت اما 
ترجیح داده ام نخســت به دنبال کارهای 
زیر ســاختی باشــم منبع درآمدی پایدار 
برای مدیریت شــهری ایجــاد کنم و به 
خودکفایی برســد آن هم در شرایطی که 
منابع پایدار درآمدی شــهرداری ها رو به 

کاهش رفته است.
حسین پور هزینه تجهیز و راه اندازی این 

کارخانه را ۱میلیارد و 200میلیارد تومان 
با ظرفیت تولید 80تن در ســاعت اعالم 
کرد که فعال آسفالت مورد نیاز شهرداری 

تولید می شود.
ایــن تولید به 500تا 600تن در ســاعت 
قابل ارتقا خواهد بودو خواهد توانســت 
آسفالت سایر شهرداری ها را تامین کرده 
و به یک منبع درآمدی پایدار و قابل اتکا 

برای شهرداری تبدیل شود.
 حمایت و اعتماد شورای شهر به 

برنامه های شهردار
رئیس شورای اسالمی شــهر نهاوند هم 

گفت: شــورای اســالمی شــهر با حفظ 
استقالل خود، تمام قد از شهردار و برنامه 

هایش حمایت می کند.
عبدالعلی ملکــی در آئین افتتاح کارخانه 
آســفالت شــهرداری نهاوند، گفت: بام 
نهاوند یکــی از مهمترین پروژه های در 
حال اجرا توســط شهرداری می باشد که 
خوشــبختانه با تعامل و همدلی شورا و 
شهردار هم اکنون با پیشرفت 90 درصدی 

فاز اول آن در حال انجام است.
ملکی پروژه عمرانی چهار باغ را از دیگر 

طرح های مهم نهاوند بیان کرد.

وی گفت: در اجــرای برنامه جامع اقدام 
بافت های  بازآفرینی محالت،  مشــترک 
فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی، 
بــا پیگیری های شــهرداری و شــورای 
اسالمی شهر ؛نهاوند به عنوان پایلوت این 

طرح در کشور انتخاب شد.
رئیس شورای شهر نهاوند در این مراسم 
با اشــاره بــه نیازخیابان هــا ،کوچه ها، 
شــهرنهاوند  های  وخروجی  ها  ورودی 
به آســفالت و روکش آسفالت گفت : راه 
انداری کارخانه آســفالت نقش مهمی در 
کاهش هزینه ها و تامین آســفالت مورد 

نیاز پروژهای شهرداری دارد.
ملکی تصریــح کرد؛ ایجاد منابع درآمدی 
پایــدار با توجــه به محدودیــت ها در 
حوزه کالن کشــور و به تبع شهرداری ها 
هم وجود دارد ، که با سیاســت گذاری 
شــورای شــهر این منابع تقویــت و از 
خروج ســرمایه و درآمدهای شهرداری 
هم جلوگیری می شــود که تجهیز و راه 
انــدازی کارخانه آســفالت از جمله این 
اقدامات است تا شهرداری برای تامین و 
تقویت کارهای زیر ســاختی به خارج از 

مجموعه متکی نباشد.

کارخانه آسفالت شهرداری نهاوند
 تجهیز و راه اندازی شد
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طرح »استانی شدن انتخابات مجلس«
 به شورای نگهبان ارسال شد

 رئیس مجلس شــورای اســالمی »طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس« را به شورای نگهبان ارسال کرد.

به گزارش مهر، علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی طرح 
اصالح قانون انتخابات مشتمل بر 5۷ ماده که در جلسه علنی روز سوم 
اردیبهشــت ماه سال ۱398 به تصویب نهایی رسیده بود را به شورای 

نگهبان ارسال کرد.
مهمترین موضوعات این طرح مربوط به اســتانی- تناســبی شــدن 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی اســت که مخالفان زیادی نیز در 

مجلس داشت.
پیش از این احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس اعالم کرده بود 
در صورتــی که تا 2 خرداد مــاه مراحل ابالغ این قانون به دولت طی 
نشــود امکان اجرای این قانون برای انتخابات مجلس یازدهم شورای 

اسالمی وجود ندارد

شورای نگهبان در بررسی مصوبه اصالح 
قانون انتخابات تابع فشار نیست

 سخنگوی شــورای نگهبان گفت: این شــورا در بررسی مصوبه 
اصالح قانون انتخابات تابع فشــار نیست و هیچ گاه فشار روی این 

شورا اثری نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: شورای نگهبان در بررسی مصوبه اصالح قانون انتخابات 
تابع فشــار نیست و هیچ گاه فشار روی شورای نگهبان اثری نخواهد 

داشت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مطمئن باشید که چارچوب شورای 

نگهبان شرع مقدس و قانون اساسی است.
کدخدایــی اظهــار داشــت: شــورای نگهبــان در مــورد نفــس اســتانی 
ــس  ــه مجل ــدارد و هرچ ــری ن ــات نظ ــدن انتخاب ــا نش ــدن ی ش

ــرد. ــم ک ــر خواهی ــان اظهارنظ ــاس هم ــد براس ــخیص ده تش
وی در این یادداشت بیان کرد: استانی شدن انتخابات باید به گونه ای 
باشد که ارتباط نمایندگان با حوزه های انتخابیه کاهش پیدا نکند زیرا 

می تواند مغایر سیاست های کلی نظام باشد.
کدخدایی بیان کرد: از ســوی دیگر نباید کاهش مشــارکت مردم در 
انتخابات را به همراه داشــته باشد و یا خدای ناکرده مسائل امنیتی و 

قومیتی را در بر گیرد.
وی در این یادداشــت همچنین خاطرنشان کرد: اگر این موارد نباشد 
شــورای نگهبان نظر خاص مثبت یا منفی نســبت به اســتانی شدن 

انتخابات ندارد.

سهم ٣٨درصدی جوانان از کرسی شوراهای 
اسالمی شهر و روستا

از  جــوان  شــورائیان  گفــت:  کشــور  وزارت  ســخنگوی   
ــرا توانســته اند  آینده ســازان کشــور در گام دوم انقــالب هســتند زی
ــه دســت  ــردم را ب ــه اعتمــاد م ــر آن ک ــی عــالوه ب در ســنین جوان
ــت  ــوع مدیری ــای متن ــمندی در حوزه ه ــات ارزش ــد، تجربی بیاورن

ــد. ــب کنن ــتایی کس ــهری و روس ش
به گزارش ایلنا، سیدسلمان ســامانی اظهار داشت: یکی از افتخارات 
جمهوری اســالمی ایران مردم ســاالری اســت که این مهم از طریق 

برگزاری انتخابات در اقصی نقاط کشور محقق می شود.
وی در ادامــه افزود: وجود بیش از ۱25 هزار  نفر جامعه شــورائیان 
کشور که با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند سرمایه بزرگی است که 
ســهم جوانان زیر 40 سال در این مجموعه 4۷ هزار و 92 نفر معادل 

38 درصد است. 
ســخنگوی وزارت کشــور تصریــح کرد: شــورائیان جــوان از 
آینده سازان کشــور در گام دوم انقالب هستند زیرا توانسته اند در 
ســنین جوانی عالوه بــر آن که اعتماد مردم را به دســت بیاورند، 
تجربیات ارزشــمندی در حوزه هــای متنوع مدیریت شــهری و 

روستایی کسب کنند.
قائم مقــام وزیر کشــور در امور مجلــس و هماهنگی اســتانها 
ظرفیت شــوراها را یکــی از بهترین جایگاه ها برای کشــف و 
شکوفایی اســتعدادهای مدیریتی کشور دانست و گفت: وزارت 
کشــور بر خود وظیفه می داند ضمــن حمایت کامل و بی دریغ 
از شــوراهای اسالمی شــهر و روســتا زمینه بالندگی، پیشرفت 
و اثرگــذاری هر چه بیشــتر جوانان مســتعد در این عرصه را 

کند. تقویت 
سامانی تاکید کرد: مردم اگر در انتخابات حضور و مشارکت دارند تا 
اعضای شوراهای شهر و روستای خود را برگزینند برای این است که 
مشکالت آنها رفع شده و چرخ توسعه به حرکت درآید لذا تمام همت 
و تالش شــوراها در کنار دولت باید رفع مشکالت مردم و صیانت از 

اعتماد مردمی به این نهاد باشد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: کلیه افرادی که با رای مردم، منتخب 
و عهده دار مسئولیتی می شوند عالوه بر مسئولیت آن جایگاه همواره 
باید حفظ اعتماد عمومی و باز تولید مســتمر آن را سرلوحه کار خود 

قرار دهند.
ســامانی خاطرنشــان کرد: تقویت اعتماد به نفس ملی برای انتخاب 
بهترین ها و مشــارکت هر چه بیشــتر مردم در انتخابات وابســته به 
عملکرد منتخبان ملت اســت که در این خصوص شوراهای اسالمی 

شهر و روستا نقش بی بدیلی بر عهده دارند.

حرف حساب را گوش می کنیم
 ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: ما آن انتقادهایی که سازنده و درست 
باشد را قبول داریم و اگر منتقدان حرف حساب بگویند ما گوش می دهیم.

به گزارش ایرنا، عباســعلی کدخدایی در پاسخ به این سوال که برخی ها 
به نحوه بررســی صالحیت ها از سوی شورای نگهبان انتقاد دارند، اظهار 
داشــت: خوب است برخی از این کســانی که به شورای نگهبان اعتراض 
دارند مانند کسانی که صالحیتشان تایید نشده را در »جلسات شبیه سازی 
شــورای نگهبان« بیاوریم تا تمرین کنند و به جای ما ببینند چه مشکالتی 

وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا شما انتقادات منتقدان 
را قبول ندارید، اظهار داشــت: ما آن انتقادهایی که درست و سازنده باشد را 

قبول داریم.

مذاکره با آمریکا سهل اندیشی و اشتباه 
راهبردی است

 رئیس مجلس شورای اســالمی، مذاکره با آمریکا را سهل اندیشی و اشتباه 
راهبردی دانســت و گفت: مقامات آمریکایی باید بفهمند که با حریف سختی 

طرف هستند، آنها تا زمانی که سرشان به سنگ نخورد ول کن نیستند.
به گزارش ایرنا، علی الریجانی در همایش سیاســت های پولی و چالش های 
بانکداری و تولید که در مرکز همایش های رایزن برگزار شد، افزود: ما بعد از 
مناقشه طوالنی ۱0، ۱2ساله مذاکره کرده و به تفاهم رسیدیم که همه هم قبول 
کردند اما موجودی عجیب و غریب سرکار آمد که زیر آن زد و از تفاهم خارج 
شد.وی گفت: ترامپ موجود عجیب و غریبی است و زمانی که سرکار آمد زیر 
توافق هســته ای زد و از آن خارج شد البته صرفا هم این توافق نبود و وی هر 

روز از یک توافق خارج می شود.

وزیر فرهنگ و وزیر صنعت 
مسئله کاغذ را حل کنند

 رهبر انقالب تاکید کردند: باید مســئله  کاغذ را حل کرد؛ اینطور نمی شود. 
وزیر فرهنگ و وزیر صنعت بنشینند و این مسئله را حل کنند.

به گزارش ایلنــا، رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز با حضور 
در مصــالی امام خمینــی)ره( از نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهران 

کردند. بازدید 
رهبر انقالب در بخش هایی از بیاناتشان در جریان بازدید از غرفه ها و گفت وگو 
با ناشران فرمودند: صورت  وضعیت نشان دهنده این است که مردم هنوز کتاب 

می خرند و برای خواندن، می خرند.
آیت  ا... خامنه ای تاکید کردند: باید مســئله  کاغذ را حل کرد؛ اینطور نمی شود. 

وزیر فرهنگ و وزیر صنعت بنشینند و این مسئله را حل کنند.

 تلفات شــمارش آرای انتخابات اندونزی به ۲۷0 نفر 
رسید

■ ایسنا: مقام های اندونزی ۱0 روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری و پارلمانی و رقم زدن بزرگترین فرآیند برگزاری انتخابات 
در یــک روز در جهــان اعالم کرده اند، تا کنون بیــش از 2۷0 تن از 
کارمندان دست اندر کار در شمارش آرای انتخابات به علت خستگی 
و فشــار کاری از بابت ســاعتها شــمارش میلیون ها برگه رأی، جان 

باخته اند.
 تحریم های آمریکا بازار نفت ســنگین را دچار بحران 

کرد
■ ایرنا:رویترز با اشاره تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئال از بروز 
بحرانی در خصوص نفت ســنگین خبر داده و نوشت این امر باعث 
بالتکلیفی خریداران و فروشــندگان نفتی تا معلوم شدن عرضه نفت 
ایران در آینده شــده است.همچنین افزود،تشدید تحریم های آمریکا 
علیه نفت ایران که برای ماه مه برنامه ریزی شــده، برمجموعه عوامل 
بســیاری که عرضه نفت خام سنگین را در بازار نفت جهانی محدود 
کرده، افزوده است و عالوه بر افزایش قیمت ها برای نفت های نایاب 
تر، باعث شــده خریداران و فروشندگان در خصوص اتفاقاتی که در 

آینده رخ خواهد داد، مردد باشند.
 عراقچی برای دیــدار با مقامات ترکیــه راهی آنکارا 

می شود
■ ایرنا:  وزارت امور خارجه ترکیه روز گذشــته با اعالم دیدار عباس 
عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران از آنکارا گفت: در ســفر ۱0 
اردیبهشت معاون وزیر خارجه ایران به ترکیه، درباره روابط دوجانبه و 

مسائل منطقه ای و بین المللی گفت وگو می شود
 تشدید درگیری ها در لیبی

■ ایلنا: درگیری ها بین نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی و نیروهای 
وابسته به دولت وفاق ملی این کشور در مناطق جنوبی و جنوب غربی 

طرابلس شدت یافته است. 
به نقل از الجزیره، درگیری هــای میدانی بین نیروهای »خلیفه حفتر« 
فرمانده ارتش ملی لیبی و نیروهای وابســته به »فائز الســراج« رئیس 
دولت وفاق ملی این کشــور در طرابلس شدت یافته و به خیابان های 
شهر کشیده اســت نیروهای حفتر در تالش برای پیشروی از سمت 
شــهر »غربان« واقع در جنوب طرابلس به منطقه »الهیره« در مرزهای 
شــمالی  غربان بوده اند اما بر اســاس گزارش های موجود تاکنون  با 

شکست مواجه شده اند
 آماده شــدن ارتش رژیم صهیونیســتی برای جنگ 

سایبری آینده
■ تسنیم:کانال سیزدهم تلویزیون عبری رژیم صهیونیستی از تمریناتی 
خبر داد که یگان ســایبری ارتش این رژیم با هدف آماده شدن برای 
جنگ سایبری آینده از طریق اینترنت و وسایل ارتباط اجتماعی انجام 
می دهد.  این رســانه افزود یگان ســایبری ارتش برای خنثی کردن 
حمالت هکری و ســایبری به اهداف نظامی و غیرنظامی اسرائیل در 

داخل و خارج تمرین می کند.

آگهی مزایده 
نظر به اینکه به موجب تصمیمات مجمع عمومی شرکت و آگهی تغییراتی ثبتی شماره 139330426778000313 صادره از اداره ثبت اسناد همدان حکم انحالل شرکت در حال تصفیه تعاونی مسکن اصناف همدان )ثبت 7541( 
اعالم گردید. لذا در اجرای مواد 223 الی 225 قانون تجارت در امور انحالل و همچنین مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرای ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( وسیله نقلیه شرکت در حال تصفیه 

شامل 
n و دارای بیمه نامه  a a a 36a a 39g 1( ششدانگ یک دستگاه اتومبیل وانت سیستم پیکان تیپ 1600 نوع سوخت بنزینی )تک سوز( مدل 1388 ظرفیت 750 کیلوگرم به شماره موتور 11487086363 و شماره شاسی 850861

و مبلغ 7/260/000 ریال خالفی و خودرو فاقد پالکت مشخصات و شاسی می باشد که کارشناس رسمی دادگستری بهای آن را مبلغ 140/000/000 ریال ارزیابی نموده است.
شــرایط مزایده: مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی کارشناس )پایه( آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود متقاضیان شرکت در مزایده باید 30 درصد مبلغ پایه را به حساب 0109896325009 نزد بانک ملی دادگستری 
واریز و اصل فیش را در جلســه مزایده ارائه نمایند فروش کال نقدی بوده و تمامی هزینه ها )هزینه آگهی، کارشناســی و مالیات و نقل و انتقال و هزینه عوارض شهرداری و خالفی و سایر ادارات در خصوص نقل و انتقال( بر عهده 
برنده مزایده خواهد بود. بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد و ظرف یک ماه مبلغ را تأدیه نماید در غیر این صورت مبلغ 30% واریزی به نفع شرکت در حال تصفیه ضبط خواهد شد و 

30% واریزی سایر متقاضیان در مورخ 98/2/23 مسترد می گردد.
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل انجام مزایده حاضر و در جلسه شرکت نمایند.

زمان و مکان اجرای مزایده: مزایده فوق الذکر در روز یکشــنبه مورخ 98/2/22 رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر تصفیه شرکت واقع در همدان، خیابان بوعلی روبروی اداره دارائی طبقه دوم آزمایشگاه نور دفتر تصفیه برگزار 
می گردد.

متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر با شماره تلفن 38265729-081 تماس حاصل نمایند و با هماهنگی مدیر تصفیه از تاریخ نشر آگهی از خودرو مورد مزایده بازدید به عمل آورند.)م الف 
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مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه تعاونی مسکن اصناف همدان )کریمی(

آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه سهرابی دارای شماره شناسنامه  5020072559 به شرح دادخواست 
کالسه 112/48/98ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ســعید کوکبی به شماره شناسنامه  12440 در تاریخ 
1394/1/16 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 

متوفی/متوفیه منحصر است به:
 1- فاطمه ســهرابی فرزند جعفر کدل ملی 5020072559 صادره از فامنین 
همســر متوفی 2- یلدا کوکبی جالل فرزند سعید کدملی 3980624153 
صادره از فامنین فرزند متوفی 3-فرخنده صارمی گلشــن فرزند موسی به 
شماره ملی 3992141861 شــماره شناسنامه 4 صادره از رزن مادر متوفی 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
 )م الف 23(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین

 وزیر امور خارجه کشــورمان که به 
منظور شرکت در نشســت سازمان ملل 
به نیویورک رفته بود، از فرصت حضور 
در آمریکا اســتفاده کرد تا مواضع ایران 
را از رســانه های آمریکایــی بیان کند. 
ظریف بارها تاکید کرد که ایران مشکلی 
با مذاکره ندارد امــا رویکرد آمریکا راه 

گفتگو را سد کرده است.
محمد جــواد ظریف که برای شــرکت 
در نشســت مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد برای بزرگداشــت روز بین المللی 
چندجانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح 
به نیویورک رفته بود. عالوه بر سخنرانی 
در این نشســت و تاکید بــر اینکه ایران 
را  به چندجانبه گرایی  تعهد خود  همواره 
به عنوان رکن یک سیاست خارجی قوی 
نشان داده است با چندین رسانه آمریکایی 

گفتگو کرد.
به گــزارش ایرنا، ظریــف در مصاحبه 
های خود هدفی مشــخص را دنبال می 
کرد رئیس دســتگاه دیپلماسی کشور که 
از قدرت نفوذ رســانه ها و شبکه های 
اجتماعی به خوبی آگاه است، در گفتگو 
های خــود اعالم کرد که ایــران هرگز 
مشکلی با مذاکره نداشته است اما تندروها 
در دولت کنونی آمریــکا راه گفتگو را 
بسته اند و تالش می کنند روابط میان دو 

کشور را به تخاصم بکشانند.
 آمریکا منتظر عواقب کارش باشد

وزیر امور خارجه در جلسه پرسش و پاسخ 
»انجمن آســیایی« در نیویورک به فشارهای 
اقتصادی واشــنگتن، صادرات نفت ایران، 
تــالش آمریــکا بــرای تغییــر حکومت 
جمهوری اســالمی و مســئله زندانیان دو 

طرف پرداخت.
ظریف گفت ایران می تواند راه فروش نفت 
خودش را پیدا کنــد اما اگر آمریکا بخواهد 
دیوانگی کنــد، باید منتظــر عواقب کارش 
باشــد. او در پاسخ این  پرسش که منظور از 
دیوانگی چیســت؟ گفت: »هرکس به تنگه 
هرمز وارد شــود باید با مسئوالن امنیت این 
آب راه، یعنی ســپاه پاسداران طرف شود.« 
ظریف به »تیم ب« اشــاره کرد که خواستار 
تغییر حکومت ایران است و توضیح داد که 
منظــورش از این تیم، جان بولتون مشــاور 
امنیتی ترامپ، بنیامین نتانیاهو، بن ســلمان 

و بن زاید است.
وزیــر امــور خارجه ایــران خطــاب به 
دولتمردان آمریکا گفــت: »ما به زورگویی 
حساسیت داریم. با ما با احترام حرف بزنید. 

باور کنید نمی میرید.«
ظریــف در بخش دیگری از ســخنانش به 
مســاله تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا 
اشــاره کرد و گفت که ما شــش ماه قبل به 
دولت ترامپ گفتیم بــرای مبادله زندانی ها 

آماده هستیم اما جوابی نگرفتیم.
 آماده مبادله زندانیان هستیم

موضوع مبادله زندانیان مســاله ای بود که 
ظریــف در گفتگو با برنامــه »رو در رو با 
ملت« شبکه خبری ســی بی اس نیز به آن 
پرداخت و در پاســخ به پرسش مارگارت 
برنــان، مجــری برنامه در مورد پیشــنهاد 
مطرح شده از سوی جمهوری اسالمی برای 
تبــادل زندانی با آمریکا اظهار داشــت: »ما 
به پیشــنهاد آن ها دربــاره ورود به موضوع 
واکنش نشــان دادیم و حال منتظر پاســخ 

هستیم.«
وزیر امور خارجه ایران گفت: »شــش ماه 
پیــش بــه آمریکایی ها گفتیم آمــاده تبادل 
زندانیــان آمریکایی در ایران بــا ایرانیانی 
که بــه خاطر قوانین تحریــم در آمریکا یا 
به خواســت آمریکا در کشــورهایی دیگر 
حبس شدند، هســتیم. هیچ پاسخی نیامد. 
اگر حرفی غیر از این به شــما بزنند دروغ 

می گویند.«
ظریف گفت: »ایران اتهامات زندانیان خود 
در آمریکا را ساختگی می داند و آمریکا هم 
اتهام زندانیان خود را در ایران را ساختگی 
مــی داند. پس بیاییــد زندانیانمان را تبادل 
کنیم. من آماده این کار هستم و اختیار کافی 

برای انجام آن را دارم.«
ظریف در مصاحبه با ســی بی اس، بار دیگر 
موضوع رویارویی میــان آمریکا و ایران را 
مجــددا مطرح کــرد و گفت بــه عقیده او 
ترامــپ مایل به جنگ با ایران نیســت، اما 
ممکن است از سوی چهره هایی مانند جان 
بولتون مشــاور امنیت ملی خودش، بنیامین 
نتانیاهو نخســت وزیر اسرائیل یا بن سلمان 
ولیعهد عربستان به رویارویی کشانده شود.

 ترامپ مایل بــه درگیری نظامی 
نیست

مصاحبــه بــا رویتــرز نیز یکــی دیگر از 

گفتگوهــای مهم دکتر ظریــف بود. رئیس 
دستگاه دیپلماسی کشور در این مصاحبه بار 
دیگر بر عدم تمایل ترامپ برای درگیری با 
ایران تاکید کرد و گفــت:» ما فکر می کنیم 
آمریکا قصــد درگیری نظامی بــا ایران را 
ندارد اما ممکن اســت ترامپ را برای این 
اقــدام تحریک کنند؛ نظر ما این اســت که 
ترامپ خــود مایل به ایجاد درگیری نظامی 
با ایران نیست اما هیچ تضمینی وجود ندارد 
که او به دســت اشــخاص دیگر تحریک 

نشود.«
ظریف بار دیگر با نام بردن از تیم ب گفت: 
»ممکن است این افراد ترامپ را برای حمله 

به ایران و آغاز یک جنگ تحریک کنند.«
وزیــر امور خارجــه در ایــن مصاحبه به 
روشــنی اعالم کرد که ایران به دنبال جنگ 
نیست اما از دفاع از خود چشم پوشی نمی 
کند، او در عین حال بر عبور و مرور آزادانه 
از تنگه هرمز تاکید کرد و گفت ایران اجازه 
عبور کشــتی های نظامی آمریــکا را از این 

تنگه می دهد.
ظریف با اشــاره بــه قرار دادن نام ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی در لیســت 
تروریســتی، این اقدام آمریکا را مســخره 
توصیف کــرد اما درعین حــال تاکید کرد 
تا وقتی که واشــنگتن به قوانین بین المللی 
در رابطــه با نوع برخورد با نیروهای نظامی 
ایــران در خلیج فارس احترام بگذارد، هیچ 
تنــش و یا درگیری نظامی میان دو کشــور 
رخ نخواهد داد؛ چه اینکه تاکنون نیز ارتش 
آمریکا هیچ نشــانه ای دال بر تغییر رفتار از 

خود نشان نداده است.
ظریف به حضور ایران در ســوریه نیز اشاره 
کــرد و گفت: ما به راحتی از ســوریه خارج 
نخواهیم شــد؛ این یک جنگ )با تروریسم( 
است و ما به آسانی جنگ را رها نخواهیم کرد.

وزیــر خارجه جمهــوری اســالمی ایران 
همچنین به موضــوع تحریم های ایران نیز 
اشــاره کرد و گفت که ما راه های متعددی 
برای دور زدن تحریم ها داریم، ما درحقیقت 

دکترای دور زدن تحریم ها را داریم.
 سپاه با تروریست ها مبارزه می کند

اما مهــم ترین بخش گفتگــو های وزیر 
امــور خارجــه کشــورمان، مصاحبــه با 
فاکس نیوز  کریس واالس، مجری شــبکه 
بود، محمد جواد ظریف از تریبون رئیس 

جمهور آمریکا با او و طرفداران او سخن 
نیوز رســانه محافظه کاران  فاکس  گفت. 
آمریکایی اســت و گفته می شود ترامپ 
اخبار را از طریق این رســانه پیگیری می 

کند.
ظریف در گفتگو با فاکس نیوز بار دیگر بر 
نقش تیم ب در ایجــاد تقابل میان ایران و 
آمریکا تاکید کرد و گفت که اسرائیل، جان 
امنیت ملی کاخ سفید،  بولتون، مشاور عالی 
عربســتان و امارات متحده عربی به دنبال 
تغییر نظام در ایران هستند و به همین دلیل 
می خواهند با اســتفاده از سیاست حداکثر 

فشار ترامپ را مقابل ایران قرار دهند.
از آن ســو جــان بولتــون، در واکنش به 
اظهارات دکتر ظریــف، وزیر امور خارجه 
کشــورمان را متهم کرد که سخنان او متن 
تبلیغاتــی از پیش تهیه شــده بوده اســت 
و مدعی شــد که رفتار ظریــف حاکی از 
آن است که فشــارهای آمریکا روی ایران 

جواب می دهد.
وزیر امــور خارجــه درباره ورود ســپاه 
پاسداران به لیست تروریستی ایاالت متحده 
نیز گفت:» ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران هرگز آمریکایی ها را نکشــته اســت. 
موجودیت ســپاه برای مبارزه با تروریست 

ها است.«
ظریــف در ادامه به یکــی از دالیل خروج 
ترامپ از برجام اشاره کرد و گفت:» ترامپ 
به این دلیل که از اوباما بدش می آمد، خود 
… ترامپ از اوباما  را از برجام بیرون کشید
خوشش نمی آمد و به همین دلیل هرچه وی 

رشته بود را پنبه کرد.«
در واقع سخنان بیان شده از سوی دکتر ظریف 
همان مواضعی بود که پیش از این از ســوی 
مقامات کشــورمان از رسانه های داخلی بیان 
شده بود، اما این بار وزیر امور خارجه کشور 
مــان این مواضــع را از تریبون رســانه های 
خارجی بیان کرد؛ تأکید بر اینکه ایران مذاکره 

و حل و فصل مسائل آمادگی دارد.
ارائه پیشنهاد تبادل زندانیان میان دو کشور 
و اعالم آن از رســانه های آمریکایی باعث 
شــد توپ به زمیــن آمریــکا بیوفتد حاال 
برخورد و پاســخ آمریکایی هــا ثابت می 
کند که آیا دولتمــردان آمریکایی تمایلی به 
آغاز یک روند تعامل و برداشــتن گام های 

دوجانبه دارند یا خیر.

برجام باید با 
قدرت اجرا 

شود

 معــاون وزیــر خارجــه روســیه بــر لــزوم 
اجــرای بــا قــدرت برجــام تاکیــد کــرد.

ــوف«  ــرگئی ریابک ــا،  »س ــزارش ایلن ــه گ ب
معــاون وزیــر خارجــه روســیه تأکیــد کــرد 
کــه فدراســیون روســیه همــواره بــه دنبــال 
تقویــت منع گســترش تســلیحات هســته ای 
ــاعه  ــدم اش ــان »ع ــت پیم ــن تقوی و همچنی

ــوده اســت. تســلیحات هســته ای« ب
ریابکــوف، در ادامــه یکــی از مهم تریــن 
ابزارهــا بــرای عــدم اشــاعه تســلیحات 
هســته ای را اجــرای دقیــق و مــداوم توافــق 

ــت. ــران دانس ــته ای ای هس
ایــن دیپلمــات روس در ادامــه افــزود: 
برجــام یــک توافــق منحصربه فــرد بــود کــه 

تأییــد شــورای امنیــت ســازمان ملــل را هــم 
ــه دســت آورده اســت. ب

ــا  ــد ب ــق بای ــن تواف ــرای ای ــزود: اج وی اف
قــدرت ادامــه پیــدا کنــد و بــه عنــوان یــک 
الگــوی مثبــت حــل مســائل پیچیــده، تحت 
ــلیحات  ــاعه تس ــدم اش ــان ع ــت پیم حمای

هســته ای مطــرح شــود.

مرور دیپلماسی ظریف در نیویورک 

چندجانبه گرایی و گفت وگومحوری

فعالیت تشکیالتی اصالح طلبان برای 
انتخابات در جریان است

 یک فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه فعالیت تشکیالتی 
در میان اصالح طلبان به آهســتگی در جریان است، گفت: معتقدم 
اصالح طلبان در مجموع به دالیل متفاوت در چارچوب شــورای 

عالی سیاستگذاری در انتخابات شرکت خواهند کرد.
محمد کیانوش راد در گفت وگو با ایسنا، درباره دالیل اینکه هنوز 
جریان اصالحــات هنوز به صورت جدی وارد انتخابات نشــده 
اســت، بیان کرد: هنوز برای ورود در انتخابات کمی زود اســت، 
خصوصاً پس از سیل فاجعه بار امسال. به هرحال رسیدگی به امور 
ســیل زدگان اولویت ملی است و مردم چشم انتظار حمایت های 

عملی و پرداخت خسارت از طریق دولت هستند.
وی ادامه داد: اگرچه وضعیت اجتماعی جامعه و انتظارات مردم از 
مجلس و لیست امید چندان برآورده نشده اما وضعیت شهرستان ها 
با کالن شهرها متفاوت است. فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها 
حول محورهای محلی و بعضاً عشــیره ای و طایفه ای آغاز شــده 
است. در کالن شــهرها که بعضاً متغیرهای سیاســی بر قومی در 

انتخابات تقدم دارد، وضعیت متفاوت و کمرنگ است.
این فعال سیاســی همچنین با اشاره به اینکه در میان اصالح طلبان 
گرچه هنوز فعالیت تشــکیالتی به آهســتگی در جریان است اما 
مباحــث نظری درباره کیفیت و چگونگی ورود و یا عدم ورود در 
انتخابات مطرح است، خاطر نشان کرد: اصالحات یک طیف وسیع 
از اصالح طلبان را در بر می گیرد. گروهی شــرکت در انتخابات را 
به شــکل کنونی آن هم با توجه به ساختار موجود و موانع بعدی، 

بی نتیجه می دانند.
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فیض ا... مظفرپور  »

ــز  ــدان در مرک ــته هم ــه روز گذش  در س
ــا  ــرا از آنج ــود و ماج ــور ب ــات کش توجه
 ۱3 ســاعت  شــنبه  روز  کــه  شــد  آغــاز 
ــد  ــت ا... آخون ــه آی ــوزه علمی ــو درب ح جل
ــًا مدیریــت  ــی )ره( کــه اتفاق مالعلــی همدان
مرکــز حوزه هــای علمیــه اســتان نیــز در 
ــت  ــورد اصاب ــت م ــع اس ــکان واق ــن م همی
گلولــه یــک فــرد مســلح قــرار گرفــت و در 

ــید. ــهادت رس ــه ش ــا ب همانج
ــور  ــه در کل کش ــک لحظ ــر در ی ــن خب و ای
بلکــه در ســطح رســانه های جهانــی نیــز 
ــت و بســیاری  ــه طــور ســریع منعکــس یاف ب
از مقامــات بــه ایــن فاجعــه عکس العمــل 
ــه  ــل ب ــن عکس العم ــد و مهمتری ــان دادن نش
ایــن موضــوع ســخنان رهبــر معظــم انقــالب 
در دیــدار فرماندهــان نیــروی انتظامــی بــود که 

ــه فرمودنــد: نبایــد افــراد اجــازه یابنــد  معظم ل
ــالح های  ــی س ــه راحت ــازی ب ــای مج در فض
ــروش  ــد و ف ــا خری ــغ و ی ــرم خــود را تبلی گ
نمــوده و یــا حتــی ســالح های خــود را 
نمایــش دهنــد و جلوگیــری از ایــن کار را 

ــت. ــی اس ــروی انتظام ــه نی وظیف
ــده ای  ــیار آموزن ــکات بس ــخ ن ــه تل ــن حادث ای
بــرای همــگان داشــت کــه بایــد هــر کــس بــه 
فراخــور حــال خویــش و مســئولیت خویش از 

آن درس عبــرت گیــرد.
خوشــبختانه تلخی این حادثه ناگوار با جدیت 
و شــجاعت حافظان امنیت کشور در کمتر 24 
ساعت به شیرینی مبدل گشت و با پیگیری های 
دادگســتری و دادســتان و شــورای تأمیــن و 
نیروهــای اطالعاتی و امنیتی اســتان و به ویژه 
نیروهــای انتظامــی که در خط مقــدم مقابله با 

ناامنی و مبارزه با اشــرار قــرار دارند. قاتل در 
یک درگیری مســلحانه به ســزای عمل ننگین 
خود رسید. دســت مریزاد به نیروهای انتظامی 
می گوییــم و اما شــیرینی این ماجــرا وقتی دو 
چندان شــد که روز دوشــنبه در ســومین روز 
شــهادت این طلبه مظلوم مــردم همدان از همه 
قشــر و با محوریت روحانیــت در میدان امام 
خمینی)ره( حضور گســترده پیدا نموده و بعد 
از اقامــه نماز بــر پیگیر آن عالم عامل توســط 
آیــت ا... موســوی اصفهانی مدیــر حوزه های 
علمیه اســتان و با حضور نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه همدان و برخی مســئوالن 
و به ویژه حضور گســترده طالب و روحانیون 
و نیروهــای نظامی و انتظامــی از میدان امام به 
ســوی میدان امامزاده عبدا... تشــییع و ســپس 
جهت خاکســپاری به روســتای میهملــه علیا 

زادگاه این شهید حمل شد.
در ایــن مراســم حجت االســالم شــعبانی و 
ــزوم  ــر ل ــی ب ــوی اصفهان ــت ا... موس ــز آی نی
مدیریــت صحیــح فضــای مجــازی تأکیــد 
کردنــد و شــهادت ایــن طلبــه را نشــان دیگری 
از مردمــی بــودن روحانیــت و در صحنــه بــودن 
ــول 40  ــواره در ط ــه هم ــمردند. ک ــا برش آنه
ســاله انقــالب در صحنه هــای مختلــف حضــور 
ــام و  ــم نظ ــادی را تقدی ــهدای زی ــته و ش داش

ــوده اســت. ــالب نم انق
ــر  ــییع پیک ــی در تش ــترده مردم ــور گس حض
ایــن روحانــی شــهید کــه در حقیقت قداســت 
ــا قداســت خــون شــهید در  ــم را ب ــم و عل قل
هــم آمیخــت و بایــد گفــت ای شــهید گرامــی 
ــا داری  ــا یکج ــد ت ــم دارن ــان ه ــه خوب آنچ
فضــای عطرآگیــن همــدان از محــل شــهادت 

ایــن شــهید یعنــی حــوزه علمیــه و ســپس از 
ــا  ــام ت ــدان ام ــین و می ــاهزاده حس ــل ش مقاب
میــدان امامــزاده عبــدا... همــدان را بــار دیگــر 
ــد  ــت ش ــرد و ثاب ــهید ک ــون ش ــن خ عطرآگی
کــه اگــر آه تــو از جنــس نیــاز اســت/ در بــاغ 

ــاز اســت  ــاز ب شــهادت ب
در حدیــث داریــم کــه مــداد العلمــاء افضــل 
ــن  ــش ای ــه مضمون ــهداء ک ــاء الش ــن دم م
ــون  ــش از خ ــم فضیلت ــم عال ــه قل ــت ک اس
عالمــه  مرحــوم  و  اســت  باالتــر  شــهید 
ــهدای  ــام ش ــه ن ــی دارد ب ــی )ره( کتاب امین
بــه موضــوع شــهادت  راه فضیلــت کــه 
بایــد  روحانیــون پرداختــه اســت. ولــی 
ــم  ــت عل ــمی فضیل ــهید قاس ــه ش ــت ک گف
یکجــا  در  را  شــهید  خــون  فضیلــت  و 
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــه ع ــردی ک ــرد. ف ــع ک جم
هــل علــم و اهــل منبــر و مســجد بــود. 
ــت ا...  ــه آی ــه حــوزه علمی مســئولیت کتابخان
ــت.  ــته اس ــده داش ــه عه ــز ب ــی را نی دامغان
ــالب و  ــه ط ــود ب ــز خ ــق نی ــن طری و از ای
ــت. ــرده اس ــت می ک ــوزه خدم ــالی ح فض

 روحش شاد ویادش گرامی 
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نیش و نوش

نکته

بیمه ها در ایران از نقش واقعی خود غافل شده اند
 عضو هیأت مدیره جامعه جراحان ایران، گفت: بیمه ها در کشــور از نقش واقعی 

خود غافل شده اند.
به گزارش مهر، احمد میر، اظهار داشت: پزشکان و جراحان کشور همیشه و در مواقع 
خاص و خطیر ثابت کرده اند صادقانه و عاشــقانه برای خدمت در کنار مردم بوده و 
بــا جان و دل و تمام توان زحمت کشــیده اند.وی، گفت: یکی از دغدغه های جامعه 

جراحان ایران تالش برای بازیافتن جایگاه واقعی پزشکی است.
وی افزود: متأســفانه هجمه های ناجوانمردانه علیه جامعه پزشکی در سال های اخیر 
وجود داشــته که موجب تزلزل در اعتماد عمومی و دلســردی شده است و باید این 
دیدگاه با تالش جامعه پزشکی و به خصوص رسانه ها، رادیو و تلویزیون اصالح شود.

برخورد با ناهنجاری های اجتماعی 
برای دفاع از حقوق مردم الزم است

 رئیــس قوه قضائیه گفت: اگــر در برخی مواقع برخوردهایــی با ناهنجاری های 
اجتماعی دیده می شــود بــرای دفاع از حقوق مردم الزم اســت. حال این برخوردها 
می تواند از جانب هر کدام از نهادهای جمهوری اســالمی باشد.به گزارش مهر، آیت 
ا... سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد:به سه دلیل عرض می کنم که این نشست ها ارزشمند 
است. یک برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه، دو برای ایجاد آسایش فردی و اجتماعی 
و ســه به منظور حفاظت و صیانت از ارزشــهای جامعه.رئیس قوه قضائیه با اشاره به 
نقــش نیروی انتظامی در جامعه اظهار داشــت: نقش نیروی انتظامی در نظم و امنیت 

بسیار ارزشمند است و خدماتی که در جامعه انجام می دهد، مثال زدنی است.

فوت حدود 10 نفر بر اثر صاعقه زدگی 
در جریان سیل اخیر

 رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور به تعداد جان باختگان ســیل اخیر در 
کشــور اشاره کرد و گفت: در سیل اخیر در کشور ۷6 نفر جان باخته داشتیم که 2۱ 
نفر مربوط به حادثه تلخ شــیراز، 6 نفر هنگام امداد رســانی،۱0 نفر بر اثر صاعقه، 
تعدادی بر اثر ریزش کوه و تنها چندین نفر بر اثر ســیالب مستقیم جان خود را از 

دست دادند.
به گزارش ایسنا اسماعیل نجار تصریح کرد: تمام تالشمان بر این بود که مردم در این 
زمینه آســیب نبینند بنابراین اقدامات اساسی انجام شد و روستاها و شهرهای درگیر 

سیل تخلیه شدند و مردم به مکان امن منتقل شدند و استقرار یافتند.

افزایش سقط در زنان باالی ۴0 سال
 یک فلوشــیپ نازایی، به علل بروز ناباروری به دنبال افزایش سن 
زوجین اشاره کرد و گفت: میزان سقط در زنان باالی 40 سال، 2 تا 3 

برابر بیشتر از سایر زنانی است که در سن باروری قرار دارند.
سیمین ظفردوست، با اشــاره به تأثیر افزایش سن زوجین در کاهش 
میزان باروری، اظهار داشــت: شکی نیست که افزایش سن در زنان و 
مردان، باعث کاهش میزان باروری می شــود و امروزه شــاهد هستیم 
که به علت مشکالت اجتماعی، اقتصادی و...، سن ازدواج در جامعه 
افزایش پیــدا کرده و برخی زوجین تمایل دارنــد فرزند آوری را به 

تأخیر بیاندازند.
این جراح و متخصص زنان و زایمان، در گفتگو با مهر، افزود: تأخیر 
در فرزند آوری، تقریباً به مهم ترین مشکل باروری تبدیل شده و به نظر 
می رسد که زوجین، خیلی از جدی بودن تأثیر سن در باروری آگاهی 
نداشته و الزم اســت با برنامه های آموزشی، سطح آگاهی زوجین از 

تأخیر در فرزندآوری را افزایش دهیم.
عضو هیأت علمی پژوهشــگاه ابن ســینا، با تاکید بر اینکه عوارض 
افزایش ســن در زنان برای باروری نســبت به آقایان جدی تر است، 
تصریح کرد: مطالعات نشان داده است که خانم ها در محدوده سنی ۱9 
تا 26 سال، 50 درصد شانس باروری دارند که این وضعیت در سنین 

35 تا 39 سال به 29 درصد کاهش می یابد.
ظفردوست، با عنوان این مطلب که بیشترین قدرت باروری در سنین 
20 تا 25 ســالگی است، به تشریح دالیل افزایش سن و کاهش میزان 
باروری در زنان پرداخت و افزود: باال رفتن سن باعث می شود ذخیره 
تخمدان زنان کاهش یابد.این فلوشیپ نازایی، با اشاره به تأثیر ذخیره 
تخمدانی در زنان ســنین باال، گفت: در سن یائسگی که بین 48 تا 50 

سال است، سلول های ضایعه های تخمدانی کاماًل از بین می رود.
این جراح و متخصص زنان و زایمان، یکی دیگر از عوارض افزایش 
ســن باروری در زنان را، بروز مشکل لوله رحم دانست و گفت: سن 
زن که باال برود ممکن است مشکالت رحمی پیدا کند و این وضعیت 

در سنین باالی 30 تا 40 تشدید می شود.
وی با اعالم اینکه زایمان زودرس و سقط در زنان باالی 35 سال بیشتر 
دیده می شود، ادامه داد: فشارخون بارداری و دیابت بارداری، از دیگر 

مشکالت زایمان در سنین باالست.

وضعیت بارش و دمای کشور 
در ماه های آینده

 رئیس پژوهشکده اقلیم شناســی از نوسانات دمایی طی روزهای 
باقی مانده اردیبهشــت خبر داد و گفت: بارش های خرداد و تیر 98 در 
حد نرمال خواهد بود اما پیش بینی می شــود که دمای هوا در خرداد و 

تیر یک تا دو درجه بیشتر از حد نرمال باشد.
ایمــان بابائیان در مورد پیش بینی وضع هوای کشــور در ســه هفته 
باقی مانده از ماه جاری )اردیبهشــت( به ایســنا گفــت: در هفته دوم 
اردیبهشــت میانگین بارش در سطح کشور در محدوده کمتر از نرمال 
پیش بینی می شــود اما در هفته های ســوم و چهارم در اغلب مناطق 
کشــور بارش ها در حد نرمال خواهد بود البته در همین بازه زمانی در 
استان های حاشیه البرز و شمال غرب کشور میزان بارش ها به بیش از 

نرمال گرایش دارد.
 پیش بینی بارش نرمال برای خرداد ۹۸

وی با بیان اینکه در خردادماه ســال جاری بارش کشور در بیشتر 
مناطق در محــدوده نرمال خواهد بود، اظهارکــرد: در ماه بعد در 
بخش هایی از اســتان های حاشــیه زاگرس مرکزی و شمال غرب 
کشور بارش در محدوده بیش از نرمال پیش بینی می شود. افزون بر 
اینها، شــرایط بارش در ماه ابتدایی فصل تابستان )تیر 98(، مشابه 
خردادماه خواهد بود. هرچند که مقدار بارش نرمال کشــور در تیر 

ماه قابل مالحظه نیست.
رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی در ادامه در مورد وضعیت دمایی کشور 
طی هفته  آتی اظهار کرد: با اینکه در هفته ابتدایی اردیبهشت، میانگین 
دمای کشــور ســه تا چهار درجه کمتر از نرمال بود اما در هفته دوم 
اردیبهشت این وضع تعدیل می شود، به طوری که در نوار ساحلی دریا 
خزر میانگین دما در حد نرمال و در سایر استان ها دمای هوا یک تا سه 

درجه کمتر از نرمال خواهد بود.

فرهیختگان: سونامی خاموش سالمندی در راه است 
 چقدر زود دیر می شود!!

همدلی: شکر کام بازار را تلخ کرد 
 باگوشت  شیرین می شه.

همشهری: تهران در چرخه اقتصاد روستاها 
  چه عجب! گوشی چشم  پایتخت نشین ها به روستاها!

جوان: بازگشت ایران به قله کشتی فرنگی آسیا 
  ما می تونیم!

همدان پیام: یک فرودگاه بین المللی و تنها یک پرواز 
 خلوتر باشه خدمات بهتره !!

ایران: چرا اطالعات کاربر شرکت خدمات آنالین هک شد 
 تا رو سایت نباشه غریبه ها ببینند!

همدان پیام: همدان امن یا ناامن
 بستگی به هوای شهر داره!

ایرنا: زنان بیشتر از مردان کتاب می خوانند 
 برای اینکه پول مردا توجیب زناست 
همدان پیام: افزایش روز افزون زباله گردی 

 به امید یافتن عتیقه!!! 
اطالعات: ترامپ: من جوان و پرجنب وجوش هستم 

  از باال پریدنتان مشخصه! 
ــویی  ــط زناش ــری روی رواب ــه تأثی ــن  چ ــس پایی ــزت نف ــران: ع ای

می گــذارد؟
 همه پول ها رو یه دفعه خرج می کنن!

ایسنا: چه چیزی اشک عمرالبشیر را درآورده است؟
 بازی  تو فضای مجازی! 

هگمتانه: سایه روکود بر سر فرودگاه همدان 
 روکود نیست کسر خواب داره 

جام جم: سینما فقط به تجارت فکر می کند
 بدونه شرح                                     

ابرار اقتصادی: مشکالت امروزی ربطی به تحریم ندارد
 راست می گن به رفاه زیادی ربط دارد !!!

کودک انگاری افراد بالغ
 مانعی بر سر راه ازدواج آسان

و  اســت  مواجــه  روزافزونــی  افزایــش  بــا  ازدواج   ســن 
سیاســت های حمایتــی و تشــویقی نیــز مغفــول مانده انــد؛ در 
ایــن میــان، حامیــان افزایــش ســن ازدواج بــا کودک انــگاری افــراد 
ــری،  ــودک همس ــه ک ــه بهان ــان ب ــری از ازدواج آن ــغ و جلوگی بال

ــده اند. ــان ش ــر راه ازدواج آس ــر س ــی ب مانع
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران ؛ یکــی از دغدغه هــای اصلی 
حکومت هــای جهان، مســئله ازدواج جوانان بوده و افزایش ســن 

ازدواج همواره از مسائل دلهره آور ملت های جهان است.
ــا جمعیتــی جــوان مواجــه اســت کــه بســیاری  ــران، امــروزه ب  ای
ــی  ــروزه یک ــد. ام ــرت آن را می خورن ــان حس ــورهای جه از کش
ــد  ــاس می کن ــت احس ــن جمعی ــه ای ــی ک ــی ترین نیازهای از اساس
نیــاز بــه ازدواج و تشــکیل خانــواده اســت؛ نیــازی کــه در صــورت 
مرتفــع نشــدن از راه صحیــح، تبعــات فرهنگــی مخربــی را بــرای 

جامعــه ایــران بــه دنبــال دارد. 
کشورهایی که اهمیت وجود جوانان و تأمین نیازهای آنان در حفظ 
و بقــای جامعه خــود را درک کرده اند، برای تأمیــن آن تمهیدات 
مختلفی را می اندیشــند. در کشور ما نیز سال هاست که این موضوع 
مهم گوشــزد شده و مســئولین در هر دوره ای برای آن چاره جویی 
کرده اند. بر اســاس سالنامه آماری ایران در سال ۱396 میانگین سن 
ازدواج در دختران به 24.2 و در پسران به رقم 29.۱ رسیده که بدون 

شک زنگ خطری جدی برای جامعه است.
 دغدغه ی متفاوت حامیان افزایش سن ازدواج

در این میان که سیاســت گذاران اجتماعی برای تسهیل امر ازدواج 
و کاهش میانگین ســن ازدواج در ایران تــالش می کنند، برخی از 
نماینــدگان مجلس و فعاالن اجتماعی دغدغــه ای متفاوت را دنبال 
می نمایند که بر اســاس آن، نه تنها قید و بندهایی را سر راه ازدواج 
آسان مطرح کرده بلکه محدودیت هایی را نیز برای ازدواج افراد بالغ 

عنوان می کنند.
 ایــن محدودیت گذاری ها تا حدی پیــش می روند که بعضًا به طور 
کلی، تحقق برخی از شــرایط نوجوانان بــرای ازدواج را نیز انکار 
می کنند. یکی از تالش های این گروه برای کودک انگاری نوجوانان 
بالغ، »طرح افزایش حداقل سن ازدواج« است که با عنوان قانون منع 
کودک همسری مطرح می شود و به موجب آن، ازدواج دختران زیر 

۱6 سال محدود خواهد شد. 
کارشناســان معتقدنــد کــه تصویــب طــرح افزایــش حداقــل ســن 
ــن ســن ازدواج خواهــد شــد؛ الزم  ازدواج باعــث افزایــش میانگی
بــه یــادآوری نیســت کــه ســن ازدواج در جامعــه ایــران بــا توجــه 
بــه مشــکالت اقتصــادی و فرهنگــی روز بــه روز در حــال افزایــش 
ــان،  ــان نوجوان ــوغ در می ــه کاهــش ســن بل ــا توجــه ب اســت و ب
ــه  ــی را در جامع ــکالت فراوان ــد مش ــی می توان ــأ جنس ــن خ ای

ایــران بــه وجــود آورد.
در پایــان باید گفت مشــکالت بودجه ای و سیاســت گذاری، تنها 
موانع موجود بر ســر راه قوانین تشویقی در امر ازدواج نیستند بلکه 
حامیان افزایش سن ازدواج نیز با طرح ایراداتی غیرکارشناسی برای 
سیاســت های حمایتی، مانعی برای تســهیل امــر ازدواج و کاهش 

میانگین سن ازدواج در کشور شده اند.

اکرم چهاردولی »

 اتفاقــی که روز شــنبه در مقابل حوزه 
علمیــه همدان رخ داد، ابعادی فراتر از یک 

رویداد قتل داشت.
اینکه چرا و چگونه چنین رویدادی در این 
اندازه به فضای مجازی و تمام رسانه های 
فارســی زبان برون مرزی کشانده می شود 
نکته ای اســت که بیــش از هویت قاتل و 

علت و انگیزه ی او اهمیت دارد.
از دقایقی پس از قتل به مدد گوشــی های 
موبایــل، خبر تصویــری آن در کانال های 
تلگرام و اینستاگرام پخش شد و بالفاصله 
اظهارنظرهــا، دشــنام هــا، جانبــداری یا 
توهین هایی از سوی مخاطبان این شبکه ها 

در ذیل خبر منتشر شد.
متاســفانه در کشــور ما به دلیل فقر اطالع 
رســانی آزاد و شفاف نبودن خروجی های 
خبــری و نیز احتیــاط و محافظــه کاری 
نهادهــای ذیربط، بازار شــایعه آنچنان داغ 
اســت که دیدیم و شنیدیم چگونه هرکس 
به زعم خود با یک کالغ چهل کالغ کردن 
موضوع ســبب توهین به فرد کشته شده و 

ایجاد ابهام پیرامون قاتل شدند.
آنچنــان خبرهای ناقــص و نبود اطالعات 
دقیق از حادثه گسترده شد که گویا هزاران 
خبرنگار در محل حادثه حضور داشته و یا 
با بستگان قاتل و مقتول مصاحبه کرده اند.

دعــوا و خصومت شــخصی، آغاز جنگ 
مســلحانه علیــه روحانیت، هــواداری از 
سلطنت، بازگشت ترورها... تنها چند نمونه 
از تحلیل های بود که مغرضان آنســوی آب 
بــه آن دامــن زدند تا کالفی ســردرگم از 

رویداد بسازند.
این بحران عظیم شــایعه سبب شد تا حتی 
مقــام معظــم رهبری در ســخنرانی  برای 
فرماندهــان انتظامی به موضوع اشــرار و 
ضــرورت برخورد با آنها تاکید کنند و پای 
نهادها و دســتگاه های نظارتی به موضوع 

باز شود.
حال که قاتل نیــز اتفاقا در یک درگیری با 
نیروهای انتظامی به هالکت رسیده و هویت 
او کامال آشکار شده اســت، نباید اتفاقات 
پیش آمده را به دســت فراموشــی سپرد و 

تکرار چنین وقایعی را ناممکن دانست.
بلکه از این حادثه و تمام حوادث مشــابهی 
که پیــش از این نیز بر همین منوال رخ داد 
و موجی از شایعه را تولید کرد، باید عبرت 
گرفت و بستر اطالع رسانی شفاف را برای 

ممانعت از تولید اخبار جعلی مهیا کرد.
 قاتل وابسته به خارج نبود

بطوریکه روز گذشــته دادستان همدان در 
واکنش به اظهار نظــر های مختلف درباره 
قتــل روحانی بــا بیان اینکه هنــوز درباره 
انگیزه قتل نمی توانیم اظهار نظر قطعی کنیم 
تا تحقیقات کامل شــود گفت که انتصاب 

قاتل و همدســتانش به گروه های خارج از 
کشور محلی از اعراب ندارد.

کامران حمزه با بیان اینکه پس از دستگیری 
برخی از همدســتان قاتل روحانی همدانی 
هنوز اعترافی انجام نشده است اظهار کرد: 
افرادی که دستگیر شدند به طور مستقیم در 

قتل دست نداشتند و تحقیقات ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه قاتل کشته شده  افزود: 
تحقیقات بر ســر نفــر دوم ادامه دارد تا به 

انگیزه های قتل پی ببریم.
دادســتان همدان در گفت و گو با فارس با 
بیان اینکــه یکی از مضنون هــا برادر قاتل 

اســت تصریح کــرد: هنوز 
درباره انگیزه قتل نمی توانیم 
اظهــار نظر قطعــی کنیم تا 

تحقیقات کامل شود.
وزیر  همچنین  گذشته  روز   
کشــور در یادداشتی درباره 
ترور یک طلبــه در همدان 
دائمی  مراقبت  که  نوشــت 
مــردم در فضای مجازی راه 
مقابله با اقدامات خشــونت 

آمیز است. 
پایــگاه اطالع  به گــزارش 
کشــور،  وزارت  رســانی 
فضلی  رحمانی  عبدالرضــا 
روز گذشته در این یادداشت 
در صفحه اینســتاگرام خود 
بیــان کــرد: حادثــه تلخ و 
طلبه  یــک  ترور  دردنــاک 
همدان  در  علمیــه  حــوزه 
در  مجازی  فضای  داد  نشان 
کنار وجوه مثبت و ارزشمند 

می تواند بسترساز جنایت و اتفاقات تاسف 
باری باشد.

رحمانی فضلی در ادامه این پیام عنوان کرد: 
باید دقت داشت بیان و انتشار مطالب ناامید 

کننده و سیاه نمایی به هر عنوان و بهانه و با 
هر درجه و نســبتی زمینه ساز بروز واکنش 
های روانی غیر قابل کنترل از سوی عده ای 

بیمار می باشد.
وی توضیــح داد: خشــونت فقــط ترور 
پــردازی،  دروغ  بلکــه  نیســت،  فیزیکی 
تحریک احساسات مردمی به طرق مختلف 
ماننــد توهیــن و اهانت، فخر فروشــی و 
اشــرافیگری، مایوس کردن مردم و ترویج 
ناامیــدی هم از مــوارد زمینه هــای بروز 

خشونت کور به شمار می رود.
 نام روحانی مقتول تنها با دستور 
شــورای تأمین در 
شهید  بنیاد  لیست 

ثبت می شود
شــهید  بنیاد  مدیرکل 
ایثارگــران  امــور  و 
اســتان همــدان ثبت 
قاســمی  مصطفی  نام 
شده  کشــته  روحانی 
در لیســت بنیاد شهید 
را مشــروط بر تصمیم 
گیری و ارائه دســتور 
شورای تأمین شهرستان 

دانست.
در  عــارف  ناصــر 
گفت وگویی با ایســنا، 
با اشاره به کشته شدن 
ایــن روحانی ازطریق 
عملیات مسلحانه، بیان 
کرد: فــوت هر فردی 
بــه واســطه عملیات 
تروریســتی یک اتفاق 
مهم به شــمار رفتــه و از اهمیت خاصی 

برخوردار است.
وی ادامه داد: ثبت نام این متوفی در لیست 
شهدا، تنها با تشکیل و تصمیم گیری شورای 

تأمین قابل انجام اســت؛ درصورت تصمیم 
گیری این شــورا، بنیاد شهید اقدام به ثبت 
روحانی مصطفی قاســمی در لیست شهدا 
می کند. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان همدان با اشاره به طوالنی بودن روند 
تصمیم گیری شورای تأمین برای قراردادن 
اســم روحانی مقتول در لیست بنیاد شهید، 
تصریح کرد: تنهــا در صورتی ثبت نام این 
روحانی در لیســت شهدا امکان پذیر است 
که انگیزه قتــل این فرد، مخالفت با نظام و 

برهم زدن نظم عمومی باشد.
عارف اضافه کــرد: درصورتی کــه انتقام 
شــخصی دلیل اصلی این حادثه باشد، نام 
این روحانی در لیســت بنیاد شــهید قرار 
نخواهد گرفت؛ تشخیص نهایی انگیزه قتل 
و اعــالم نظر پایانی تنها بر عهده شــورای 

تأمین است.
گفتنی اســت ظهر روز شنبه یک خودروی 
ســواری 206 در محله "آخونــد" همدان 
با شــلیک دو گلوله به ســمت ی مصطفی 
قاســمی روحانــی 46 ســاله، او را به قتل 
رســاند. ضارب پس از به قتل رساندن این 
روحانی 46 ســاله با سرعت از محل حادثه 

متواری می شود.
قاتل ســپس در صفحه اینســتاگرام خود 
اعتــراف به قتــل روحانی کــرده در ادامه 
اقدامات الزم برای دســتگیری قاتل توسط 
پلیس آگاهی انجام شد که در نهایت قاتل، 
4 بامداد روز یکشــنبه در یکــی از مناطق 
حاشیه شهر که پنهان شده بود، به دام افتاد.

در درگیــری پلیس با قاتــل طلبه، وی طی 
مدتی کوتاه توسط مأموران محاصره شد و 

سپس به هالکت رسید.
در این درگیری مسلحانه دو تن از مأموران 
دچار جراحت سطحی شدند که خوشبختانه 
در حــال حاضر در وضعیــت خوبی قرار 

دارند و جراحتشان سطحی است.

آسیب شناسی اطالع رسانی قتل یک روحانی

برای اظهارنظر 
درباره انگیزه قاتل زود است

متاسفانه در کشور ما به 
دلیل فقر اطالع رســانی 
آزاد و شــفاف نبــودن 
خروجی هــای خبری و 
محافظه  و  احتیــاط  نیز 
ذیربط،  نهادهای  کاری 
بــازار شــایعه آنچنان 
داغ اســت که دیدیم و 
هرکس  چگونه  شنیدیم 
با یک  به زعــم خــود 
کالغ چهــل کالغ کردن 
به  توهین  سبب  موضوع 
ایجاد  و  فرد کشته شده 
ابهــام پیرامــون قاتل 

شدند

شهیدی که قداست قلم و خون شهید را یکجا جمع کرد 

خون شهید مصطفی قاسمی همدان را معطر کرد
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I MF پیش بینی تورم 40 درصدی برای ایران از سوی 
ارزتک نرخی تورم را کنترل می کند

 مدیر بخش خاورمیانه و آســیای مرکزی صندوق بین المللی پول با پیش بینی تورم40 
درصد برای ایران در ســال جاری، اعالم کرد: با حذف شکاف موجود بین نرخ دولتی و 

نرخ آزاد ارز در ایران تورم کنترل می شود.
به گزارش فارس، یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول اعالم کرد: انتظار می رود اقتصاد 

ایران برای دومین سال متوالی کوچک تر شده و تورم به 40 درصد برسد.
وی دالیل افزایش تورم و کوچک شــدن اقتصاد را تحریم های آمریکا علیه ایران عنوان 

کرده است. 
جهاد آژور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول اعالم کرد: بر 

اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران سال گذشته 3.9 درصد کوچک تر 
شد و انتظار می رود در سال 20۱9، 6 درصد کوچک تر شود. 

وی گفت: واضح اســت که اعمال دوباره تحریم ها و حذف معافیت های تحریمی خرید 
نفت ایران تأثیر منفی مضاعفی را روی اقتصاد ایران از لحاظ رشــد اقتصادی و افزایش 
تورم داشــته باشــد به طوری که تورم 40 درصد یا حتی بیشتر از آن در سال جاری در 

ایران وجود خواهد داشت.
مدیر بخش خاورمیانه و آســیای مرکزی صندوق بین المللــی پول تأکید کرد: ایران باید 

تالش کند تا شکاف موجود بین نرخ مبادله بازار و نرخ مبادله رسمی را حذف کند.
به گفته این مقام صندوق بین المللی پول، پر کردن این شکاف می تواند به کنترل تورم و 

کاهش فشار روی نرخ مبادله کمک کند.

اگر کارت سوخت ندارید این اطالعیه را 
بخوانید

 مالکان خودرو و موتورســیکلت که به هر دلیلی کارت ســوخت 
ندارند، می توانند از ســاعت 24 هشتم اردیبهشت ماه از طریق سامانه 

دولت همراه برای دریافت کارت سوخت ثبت نام کنند.
به گزارش خبرآنالین، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم 
کرد: مالکان خودرو و موتورســیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت 
ندارند، می توانند از ســاعت 24 هشــتم اردیبهشــت ماه، با مراجعه به 
w و همچنین اپلیکیشن دولت همراه و یا  w w . m o b . g o v . i r سامانه 
#4* به منظور دریافت کارت سوخت تقاضای خود را  کددســتوری 

ثبت کنند.
الزم به یادآوری اســت مراحل ثبت نام صرفاً غیرحضوری و از طریق 

سامانه دولت همراه انجام می شود.

با زور سر نیزه نمی توان قیمت ارز 
را پایین آورد

 وزیر اسبق صنعت گفت: اگر نرخ ارز در کشور واقعی شود، ارز به 
کشور بازمی گردد.

محمدرضا نعمت زاده در ســومین نشست شــورای راهبردی توسعه 
صادرات غیرنفتی افزود: فرار ســرمایه ارتباطی به صادرات و واردات 
ندارد و به فضای پولی کشــور باز می گردد.به گزارش خبرآنالین، وی 
یادآور شد: اگر شرایط ارزی اصالح شود، می توان با استفاده از اختالف 
نرخ ارز، نقدینگی برای یارانه به گروه های هدف و سرمایه در گردش 

واحدهای تولیدی را تامین کرد و به تولید و صادرات رونق بخشید.
نعمت زاده تاکید کرد: با زور سر نیزه نمی توان قیمت ارز را پایین آورد.

وی با اشاره به اینکه در سال 92، حدود 90 درصد واردات کشور با ارز 
تخصیصی دولتی صورت می گرفت و سهم ارز آزاد تنها ۱0 درصد بود، 
گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته برای تک نرخی شدن ارز، این 
آمار در سال 96 تغییر کرد و 50 درصد از واردات با ارز آزاد صورت می 

گرفت و سهم ارز تخصیصی دولتی نیز به 50 درصد رسید.

ر آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت آهن و سیلیس آذرخش
 )سهام خاص(

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام شرکت آهن و سیلیس آذرخش 
و یا نمایندگان و وکالی قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10 صبح مورخ 98/02/21 در محل 
قانونی شرکت به آدرس همدان، خیابان سعیدیه، برج تجاری سعیدیه، طبقه 

چهارم، واحد 407 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع

 انتخاب اعضاء هیأت مدیره 
 انتخاب بازرس

 انتخاب روزنامه ای که آگهی شرکت در آن اعالم می شود
 سایر موارد در صالحیت مجمع فوق العاده

هیأت مدیره شرکت آهن و سیلیس آذرخش

کارت دانشجویی مجید نجفی نژاد فرزند قربانعلی به شماره ملی 
2740734344 رشته اقتصاد بازرگانی دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9132250010 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

پروانــه هــای بهداشــتی ســاخت میــوه هــای خشــک 
ــد  ــوط منجم ــبزی مخل ــماره 52/11285 ، س ــه ش ب
انــواع   ، بــه شــماره 52/11270  )ســبزی آشــی( 
ــماره  ــه ش ــوید( ب ــا ش ــده )نعن ــک ش ــبزی خش س
ــبزی  ــوط )س ــده مخل ــک ش ــبزی خش 52/11286 ، س
منجمــد)  مخلــوط  ســبزی   ،  52/11287 ســوپی( 
قورمــه ســبزی( 52/11271 ، ســبزی مخلــوط منجمــد 
ــی  ــرکت تعاون ــه ش ــوط ب ــی(52/11269 مرب )کوکوئ
ــرکان(  ــت تویس ــره )دش ــت هوب ــدی گوش ــته بن بس
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت دانشجویی راحله عزتی حمید فرزند جمال به شماره ملی 
4000207202 رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9332262013 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهي مزایده حضوري حمام شهرداري

)م الف 103(  محمد حسین پور-  شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند 2 از191 جلسه شوراي اسالمي شهر و رعایت ماده 13 آیین نامه مالي شهرداري ها یک باب حمام شهرداري را واقع در محدوده 
پارک قبر آقا را از طریق آگهي مزایده حضوري به اشخاص حقیقي یا حقوقي واجد صالحیت و با شرایط ذیل واگذار نماید: 

امور قراردادها و معاونت خدمات شهري  به واحد  ■ متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
تماس   103 و   208 داخلي   081-  33237445 تلفنهاي7-  شماره  با  یا  و  مراجعه  شهرداري 

حاصل نمایند.
■ متقاضیان جهت شرکت در مزایده حضوري مي بایست مبلغ 50/000/000 ریال سپرده شرکت 
در مزایده را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي شعبه شهرداري 
واریز و فیش واریزي را هنگام شرکت در مزایده حضوري به همراه داشته باشند در غیر اینصورت 

شهرداري از حضور وي جهت شرکت در مزایده ممانعت بعمل خواهد آورد.
■  متقاضیان به جاي وجه نقد میتوانند از ضمانتنامه بانکي یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ 

ارائه به شهرداري حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.
■  رعایت نکات ایمنی و فنی از سوی برنده مزایده در خصوص محل و نوع استفاده الزامی است.

■ شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار مي باشد.

■ هزینه کارشناسي و همچنین هزینه اتشار آگهي روزنامه برعهده برنده مزایده مي باشد.
■ هرگونه حادثه جاني یا مالي براثر فعالیت و راه اندازي حمام شهرداري بر عهده برنده مزایده مي 

باشد و شهرداري هیچگونه مسئولیتي را در این زمینه قبول نخواهد کرد.
■  بیمه نمودن محل مورد اجاره و تأسیسات و تجهیزات محل در مدت ایام اجاره بر عهده برنده 

می باشد.
■ متقاضیان تا پایان وقت اداري مورخ 98/2/31فرصت دارند جهت شرکت در مزایده حضوري 

را دارند.
■ کمیسیون عاي معامالت در مورخ 98/3/1در محل شهرداري تشکیل و چنانچه حداقل سه 

متقاضي جهت شرکت در مزایده حضوري باشد برنده مشخص و اعالم مي گردد. 
آگهی نوبت اول:98/2/10

آگهی نوبت دوم: 98/2/18

مبلغ سپرده شرکت در مزایدهمبلغ اجاره ماهیانه )کارشناسی (مدت اجارهشرحردیف
واگذاری یک باب حمام شهرداری 1

واقع در محدوده پارک قبر آقا
9/500/00050/000/000 ریال3ساله

آگهی فرا خوان عمومی تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی بهزیستی استان همدان  

اداره کل بهزیستی استان همدان

 اداره کل بهزیستی استان همدان در نظر دارد بخشی ازخدمات تصدگری  خود در شهر های استان همدان را واگذار نماید  لذا از  متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت به عمل 
می آید در صورت داشتن شرایط دستور العمل های تخصصی ، تقاضای خود را حداکثر 12روز از تاریخ فرا خوان به بهزیستی شهرستانهای مربوطه تحویل نمایند.

 شرایط :
1. مدرک تحصیلی مرتبط با مرکز درخواستی   

2. دارا بودن سایر صالحیت های عمومی پیش بینی شده در دستورالمعل
3. شرکت در مصاحبه حضوری وتکمیل فرم ثبت نام الزامی است

4. سازمان درپرداخت یارانه به مراکز درخواستی هیچگونه تعهدی ندارد 

      نیاز سنجی معاونت اجتماعی
مهد روستاییمهد شهری نام شهرستان ردیف 

10           20    همدان 1

7             5تویسرکان 2

8      2    رزن 3

10       3کبودر اهنگ 4

8     4اسد اباد 5

8     4فامنین6

10مالیر7  10

5نهاوند8  8

5بهار9  10

نیاز سنجی معاونت پیشگیری
موسسه غیر شهرستانردیف

انتفاعی با هدف 
پیشگیری 
از اعتیاد و 
آسیبهای 
اجتماعی 
،معلولیتها

سالمت 
روان 
محلی

مرکز 
مشاوره 
عمومی 

مرکز 
مشاوره 

تخصصی 

مرکز 
مشاوره 
ژنتیک 

1223همدان1
-1-11مالیر2
-1---نهاوند3
--11-تویسرکان4
--11-کبودراهنگ5
--11-رزن6
--1-فامنین7
--11-اسد آباد8
--1-1بهار9

                    نیاز سنجی حوزه توانبخشی سال 98

مرکز شبانه مرکز روزانه نام مرکزنام شهرستانردیف

1

همدان

*خانواده و کودک کم بینا

*کارگاه حرفه آموزی دختران باالی 15 سال2

*جسمی حرکتی3

*جسمی حرکتی4

*معلولین ذهنی5

*بیماران روانی مزمن6

7
مالیر

*اتیسم

*خانواده و کودک کم شنوا8

*سالمندان9

*بیماران روانی مزمن مرد10

11
نهاوند

*سالمندان

*بیماران روانی مزمن12

13
تویسرکان
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 در کارگاه آموزشــي یک ساعته، بانوان 
روســتاي ابرو و تعــدادي از خبرنگاران، 
ســبزیکاري در باغچه حیــاط و گلدان را 
آموزش دیدند. این دوره  آموزشــي براي 
توانمند کردن بانوان روســتایي و استفاده 
از محصــوالت ارگانیک بوده که برگزاري 
چنیــن دوره هایي در دســتور کار وزارت 
جهــاد کشــاورزي قــرار دارد. از این رو 
دوره های آموزشــی ترویج در روستا های 

مختلف استان برگزار می شود.
در ابتدا نماینده خانه بهداشــت در رابطه با 
اهمیت مصرف سبزیجات و نحوه درست 
استفاده از آن را توضیح داد و سپس نماینده 
جهاد کشــاورزی به صــورت عملی و با 
کمک بانوان روستایی شیوه درست کشت 

سبزیجات را منازل و باغات آموزش داد.
ترویــج جهاد  ســپس مدیر هماهنگــی 
کشــاورزی اســتان همــدان در جمــع 
خبرنگاران با بیان اینکه باید به هدف نظام 
نوین ترویج برســیم اظهار کرد: براساس 
نظــام نویــن ترویــج باید بیشــتر بخش 

خصوصی را فعال کنیم.
جواد رشــیدی با بیان اینکــه در این نظام 
افزایــش بهــره وری، بکارگیــری بخش 
خصوصی و فعال کردن بانوان روســتایی 

به عنــوان 50 درصد نیــروی کار بخش 
کشــاورزی مد نظر قــرار دارد افزود: در 
گذشــته بانوان روســتایی فعال بودند اما 

فعالیت ها هدف دار نبوده است.
ضایعات  کاهــش  از  جلوگیری   
محصوالت کشــاورزی بــا فعالیت 

بانوان
وی با بیان اینکه یکــی از اهداف افزایش 
بهــره وری کاهــش ضایعات اســت بیان 
کرد: اگر صنایع خرد روســتایی از ســوی 
بانوان ایجاد شــود از هدر رفت 25 درصد 
محصوالت به عنــوان ضایعات جلوگیری 

می شود.
ترویج جهاد کشــاورزی  مدیر هماهنگی 
اســتان همدان با اشــاره به اینکــه با نگاه 
کشاورزی در سطح هکتار، نباید به باغچه 
کوچک نگاه شــود تصریح کرد: در کشت 
نشایی حداقل دو نوبت آبیاری صرفه جویی 

می شود.
وی با بیــان اینکه یکی دیگــر از اهداف 
سالم ســازی محصوالت کشاورزی است 
افزود: بانوان روســتایی با تولید سبزیجات 
در داخــل باغچــه و باغ خــود می توانند 
محصولی ســالم در سبد خانوار خود قرار 

دهند.

رشیدی با بیان اینکه از صندوق خورد زنان 
روستایی تولید محصوالت سالم آغاز شده 
تا به محصوالت ارگانیک برسیم بیان کرد: 
کارشناســان مدیریت های جهاد کشاوری 
شهرســتان ها، کارشناسان مدیریت ترویج، 
اعضای مرکز تحقیقات کشاورزی و مرکز 
بهداشــت همراهی خود را بــرای تولید 

محصول سالم آغاز کردند.
وی با اشــاره بــه برگــزاری کالس های 
اختصاصــی بــرای بانوان افــزود: در این 
کالس ها چگونگی کاشــت، اســتفاده از 
کود ها و ... به بانوان آموزش داده می شود تا 

بتوانند محصول سالمی تولید کنند.
ترویج جهاد کشــاورزی  مدیر هماهنگی 
همدان با اشــاره به برگــزاری دوره های 
تئــوری و عملی در حوزه بهبود کشــت 
سبزیجات در باغچه خانگی و گلدان برای 
۷0 نفر از کارشناســان بیان کرد: 30 دوره 
مشترک با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی برای جامعه روستایی تشکیل شده 
و ضمن آموزش مسائل بهداشتی روش های 

کشت نیز آموزش داده شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون در ۱8 نقطه استان 
موفق شــدیم باغچه های سبزی با وسعت 
300 متر ایجاد کنیم تاکید کرد: در روستا ها 

تولید سبزیجات در باغچه خانگی و گلدان 
باب شده است.

رشیدی با اشــاره به اینکه صنایع تولیدی 
خانگــی در قالب صندوق های خورد زنان 
روستایی در حال رونق گرفتن است افزود: 
سال گذشته در حوزه استانداردسازی عسل 
تولیدی از ســوی بانوان روســتایی اقدام 
شد و امسال استانداردسازی سه محصول 
زعفران، شــیره انگــور و رازیانه در برنامه 

است.
وی با بیان اینکــه در صندوق های خورد 
روستایی مبلغی بین 2 تا 5 میلیون تومان از 
بانوان روستایی جمع آوری می شود افزود: 
در مرحله اول بیــن 5 تا ۱5 میلیون تومان 
تسهیالت با سود چهار درصد به اعضا اعطا 
می شــود و در صــورت موفقیت صندوق 
۱5 میلیون و کار اگر بزرگ تر شــود، مبالغ 

بیشتری تسهیالت ارزان داده می شود.

 وجــود 35 صندوق خورد بانوان 
روستایی در استان همدان

ترویج جهاد کشــاورزی  مدیر هماهنگی 
همدان با اشــاره به اینکه اعضای صندوق 
خورد بانوان روستایی باید 30 نفر باشد اما 
به ما ارفاق شــده و با 20 نفر هم می توان 
صنــدوق را تشــکیل داد بیان کــرد: 35 
صندوق خرد بانوان روســتایی در اســتان 

همدان وجود دارد.
در ادامه نیز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
همدان بــا بیان اینکه منابع انســانی نقش  
مهمی در بخش اقتصادی دارد اظهار کرد: 
در بخش زنان روستایی در کنار مردان فعال 

هستند.
حســین فضلی با اشــاره به اینکه وزارت 
جهاد کشــاورزی به فعالیت زنان روستایی 
توجه دارد و طرح های خاصی برای بانوان 
در برنامه قرار داده است تصریح کرد: یکی 

از طرح هــا ایجاد صندوق خــورد بانوان 
روستایی بود.

وی با بیان اینکه در شهرستان همدان هفت 
مورد صندوق خورد برای روستاهای تابعه 
شهرستان ایجاد شــده است بیان کرد: این 
صندوق هــای خورد روســتایی 2۷0 نفر 
عضو دارد و تاکنون ۱40 میلیون تسهیالت 

پرداخت شده است.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
همدان با اشاره به اینکه زنان روستایی 
از تولید فاصلــه گرفته اند و اکنون باید 
آمــوزش ببینند ادامه داد: خوشــبختانه 
صندوق هــای خورد بســیار نمود پیدا 
دارای  روســتای  هفــت  و  کرده انــد 
صندوق خورد بانوان روســتایی نمونه 
و الگو شــده است و تقاضا برای ایجاد 
8 صندوق دیگر در شهرســتان همدان 

وجود دارد.

جهاد کشاورزی کلید زد

آموزش سبزی کاری 
ارگانیک در همدان

کارت دانشجویی میر علی خراسانی کلخوران فرزند میر محسن به 
شماره ملی 0312172222رشته مدیریت صنعتی دانشگاه بوعلی 

سینا، دانشکده مدیریت رزن به شماره دانشجویی 9712984023 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

حق مسکن 
کارگران باالخره 
تصویب شد
 در پــی تصویب افزایــش کمک هزینه مســکن 
کارگران در هیأت دولت، حق مسکن کارگران به ۱00 

هزار تومان افزایش یافت. به گزارش ایسنا، حق مسکن 
کارگران که پیش از این 40 هزار تومان بود با تصویب 
شورای عالی کار در ســال گذشته به ۱00 هزار تومان 
رسید. وزارت کار هم مصوبه را به دولت ارسال کرد تا 
با تصویب، در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال شود، 

اما تصویب مصوبه با تأخیر همراه شد.
افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارکران در حالی 
است که بسیاری از فعاالن کارگری این مبلغ را ناچیز و 

حتی برای اجاره یک اتاق هم ناکافی می دانند.

در روزهای اخیر افزایش کمک هزینه مسکن کارگران 
به تصویب کمیســیون اقتصادی دولت رســیده بود و 
مقامات کارگری با انتقــاد از بالتکلیفی کارفرمایان در 
عدم ابالغ مصوبه خواستار تصویب هرچه سریع تر آن 
در هیأت دولت شده بودند تا در فیش حقوقی کارگران 
اعمال شــود.اعضای شــورای عالی کار بهمن ماه سال 
گذشته با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موافقت 
کــرده و آن را از 40 هزار تومان بــه ۱00 هزار تومان 

رساندند.
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150 سبک زیر پوشش فدراسیون ورزش های 
رزمی فعال هستند

 دبیــر فدراســیون ورزش های رزمی گفت: ۱50 ســبک در قالب 
انجمن های مختلف زیر پوشــش این فدراسیون فعال هستند و تنوع 
ســبک ها باعث شده تا جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 500 ورزشکار، 

مربی و داور را پوشش دهیم.
فرهنگ شــادنیا در مجمع انتخابات هیأت ورزش های رزمی همدان 
اظهار داشت: ورزش های رزمی از استقبال بسیار چشمگیر برخوردار 
است به طوریکه هم اکنون در دورترین نقطه کشور نیز ورزشکار داریم.

دبیر فدراسیون ورزش های رزمی بیان کرد: استقبال از سبک های رزمی 
باعث شده تا در مســابقات مختلف بتوانیم موفقیت های ارزنده را به 
دست آوریم و در بازی های آسیایی جاکارتا از مجموع 60 مدال کسب 

شده، 30 نشان مربوط به رشته های رزمی بود.
شــادنیا افزود: فدراسیون جهانی رزمی نیز درصدد المپیکی شدن رشته 
های زیرمجموعه اســت و سبک هایی نظیر موی تای، پنجاک سیالت 
و سامبو از جمله سبک هایی هستند که ظرفیت المپیکی شدن را دارند.

وی اضافه کرد : ورزش های رزمی امروزه با توجه به انبوه ســبک هایی 
که فعالیت دارند، از جایگاه ارزنده برخوردار هستند و بدون تردید در 

مسابقات بین المللی می توانیم امیدوار به مدال های رنگارنگ باشیم.

دبیر فدراسیون ورزش های رزمی با بیان اینکه هیأت های استانی بازوان 
توانمند فدراسیون در توسعه و گسترش رشته ها رزمی در نقاط مختلف 
کشــور هســتند گفت: اختالف نظرها در همه جا و در تمامی سطوح 
مدیریتی دیده می شود اما بیان انتقادها و مسائل راه های خود را دارد که 

افراد باید مسیر درست و قانونی را طی کنند.
وی افزود: بهتر این است که مسائل و مشکالت در خود خانواده هیأت 
ورزش های رزمی بررسی و حل شود تا بتوانیم به یک مسیر مثبت و رو 

به رشدی در سطح کشور دست یابیم.
فرهنگ شادنیا دبیر فدراســیون برای حضور در مجمع انتخاب رئیس 

هیأت رزمی همدان به این شهر سفر کرده است.

خبـر

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

برگزاری مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی 
استان به میزبانی تویسرکان

 مسابقه دوچرخه ســواری قهرمانی اســتان به میزبانی شهرستان 
تویسرکان با قهرمانی همدان پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ،مسابقات 
قهرمانی اســتان در رشــته دوچرخه سواری کوهســتان به میزبانی 
شهرســتان تویسرکان در دو رشــته کراس کانتری و دانهیل در بخش 

جوانان و بزرگساالن برگزار شد.
در این مسابقات تیم های شهرستان همدان، تویسرکان و کبودرآهنگ 
حضور داشــتند. تیم همدان با 2 طال، 2 نقره و 2 برنز مقام اول را به 
خود اختصاص داد. شهرســتان تویسرکان با 2 طال، یک نقره، و یک 

برنز در رتبه دوم و کبودرآهنگ در رتبه سوم قرار گرفت.
 

ادوکات گزینه  جدید سرمربیگری تیم ملی

 ساندی پست اعالم کرد که دیک ادوکات، سرمربی هلندی از تیم 
ملی فوتبال ایران پیشنهاد جدی دارد و هنوز تصمیمی درباره تیم بعدی 

خود نگرفته است. 
به گزارش ایســنا، تیم ملی فوتبال اسکاتلند به دنبال جذب سرمربی 
جدید اســت، این تیم بعد از برکناری الکس مکلیش، از هدایت این 
تیم بدون سرمربی بوده و در حال حاضر نیز آنها به دنبال جذب دیک 
ادوکات، سرمربی هلندی هستند که سابقه مربیگری در جام جهانی و 
یورو را در کارنامه دارد.به نوشــته ســاندی پست، این مربی ۷۱ ساله 
پیشنهادی جدی هم از تیم ملی فوتبال ایران دارد تا به عنوان سرمربی 

این تیم جایگزین کارلوس کی روش شود.
از دیوید مویس و اسون گوران اریکسون به عنوان گزینه های دیگر تیم 

ملی فوتبال اسکاتلند نام برده شده است.

جریمه نقدی برای پرسپولیس و استقالل

 کمیتــه انضباطی رای خــود درباره تخلف تماشــاگران تیم های 
پرسپولیس و استقالل تهران را اعالم کرد.

به گزارش ایسنا ، تیم های فوتبال پرسپولیس و استقالل تهران در هفته 
23 رقابت های لیگ برتر فوتبال به مصاف هم رفتند.

با توجه به پرتاب اشــیا از ســوی تماشــاگران دو تیم پرسپولیس و 
استقالل تهران و رفتار غیر ورزشی، هر کدام از تیم ها به پرداخت ۱00 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

1

2

پیشخوان

 توســعه ورزش در ســطح محلــه هــا حق 
شهروندان همدانی اســت و بر این اساس ضمن 
تجهیــز پارک ها ، المپیاد فرهنگی ورزش محالت 

را سرلوحه امور ورزش شهروندی قرار داده ایم.
شــهردار همدان در نشســت هماهنگی اختتامیه 
ورزش محــالت همــدان اظهار داشــت: امروزه 
ورزش محالت در ســطح فراگیر در ســطح شهر 
همــدان در حال گســترش اســت و عــالوه بر 
برگزاری المپیاد، نصب دستگاه های ورزشی و نیز 
ایجاد زمین های چمن مصنوعی در مناطق مختلف 

را اجرایی کردیم.
عباس صوفی اضافه کرد: ورزش محالت همدان 
با گستره جمعیتی و رشــته های متنوع، هم اینک 

الگوی کشوری به شمار می رود.
در  اکنــون  هــم  کــرد:  خاطرنشــان  صوفــی 
محــالت بیــش از یکصــد تیــم در رده هــای 
ســنی و رشــته هــای مختلــف فعالیــت دارنــد و 
جــزو شــهرهای برتــر در گســتره فعالیــت ورزش 

ــتیم. ــالت هس در مح
شــهردار همدان اضافه کرد: حتی در هیچ شهری 
امکانات رایگان از قبیل لباس، توپ و سایر وسایل 
شــخصی به تیم های محلی داده نمی شود و این 
رویکرد در ســال های اخیر انجــام گرفته ضمن 
اینکــه جوایز نقدی نیز برای برترین ها اختصاص 

داده ایم.
صوفی ادامــه داد: هدف ما فراهم ســازی زمینه 
فعالیت گســترده خانواده هــا در ورزش محالت 
اســت و ســال آینده ضمن افزایش رشــته های 
ورزشــی، المپیاد محالت را به شــکل فراگیر در 
چهار منطقه مدیریت شــهری همدان برگزار می 

کنیم.
وی بیان کرد: رویکرد شورا و شهرداری به توسعه 
و رونــق ورزش در عرصه های مختلف همگانی، 
قهرمانی و محالت مثبت اســت و تاکنون حمایت 

های بسیار مطلوبی را شاهد بوده ایم.
صوفی با تاکید بر توسعه فضای فرهنگی، تفریحی 
و ورزشی در محالت مختلف شهر همدان گفت: 
احداث چندین پارک بزرگ و کوچک در ســطح 
مناطق مختلف شــهر همدان را آغــاز کرده ایم و 
سیاســت ما ایجاد فضای برای ورزش های متنوع 

در این پارک ها است.
وی ایجــاد فضاهای تفریحی را حق مردم شــهر 
همدان دانســت و گفت: ایجاد پارک ها عالوه بر 
افزایش سرانه فضای سبز، در راستای فراهم کردن 
محیط شــادی، نشــاط و تفریح خانواده ها مورد 

توجه قرار دارد.
شــهردار همدان بــا تمجید از دســت اندرکاران 
ورزش محالت گفت: سال قبل در فوتبال کار بی 

نظیری صورت گرفت و برگزاری مسابقات فوتبال 
رده های پایه اقدامی پسندیده بود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی همدان نیز در 
این نشســت گفت: توسعه ورزش حق محله های 
مختلف شهر همدان اســت و انتظار داریم تمامی 
مناطق شــهرداری در مســابقات ورزشی محالت 

مشارکت کنند.
ســعید خوشــبخت افزود: رونق ورزش محالت 
یکــی از برنامه مهم ســازمان فرهنگی ورزشــی 
شهرداری است و اعضای شورای شهر و شهردار 

نیز حمایت بسیار خوبی از آن دارند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به توســعه ورزش رده 
های سنی پایه گفت: سال قبل برگزاری مسابقات 
فوتبال در رده های ســنی پایه اقدام پسندیده بود 

که البته برای امسال به شــکل گسترده تر برگزار 
می شود و هدف ما پشــتوانه سازی برای فوتبال 

همدان است.
خوشــبخت افــزود: زمینه حضور اســتعدادهای 
فوتبال محالت در تیم های شــهرداری همدان نیز 
مهیا اســت و همکاری خوبــی در این خصوص 

انجام می شود.
وی خاطرنشــان کرد: انتظار داریم سایر ارگان ها 
نیز همکاری و حمایت الزم را در توســعه ورزش 
محالت داشــته باشند چرا که شــهرداری متولی 

اصلی ورزش محالت و همگانی نیست.
در این نشست مقرر شد اختتامیه ورزش محالت 
و پرسنل شهرداری یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 

به میزبانی تاالرفجر همدان برگزار شود.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــون تعییــن تکلیــف  ــر رأي شــماره 97/1939 مــورخ 97/12/11 هیــأت اول موضــوع قان براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــرث  ــای کیوم ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
وفایــی نیــک فرزنــد اســداله به شــماره شناســنامه 4582 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن زراعــی آبــی بــه مســاحت 78848/39 مترمربــع در قســمتی از پــالک 
42 اصلــي حســام آباد اصلــی واقــع در  اســدآباد اراضــی روســتای حســام آباد  خریــداري 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــک مح ــی نی ــداله وفای ــای اس ــمي آق ــک رس از مال
ــه  ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت  صــادر خواهــد شــد.
)م الف 48(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/10

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقای ولی همتی به شــماره ملی 3933810248  به شرح دادخواست به کالسه 980045 از این 
شعبه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی اصغر همتی 
ازندریانی  به شــماره ملی3933559030  در تاریــخ 1398/1/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 
1- ولی همتی به شــماره ملی 3933810248پسر متوفی 2-حســین همتی به شماره ملی 
3933867983 پســر متوفی 3- محمد همتی ازندریانی به شماره ملی3920072820 پسر 
متوفی 4- جعفر همتی ازندریانی به شــماره ملی3931059448 پســر متوفی 5-مصطفی  
همتی ازندریانی به شــماره ملی 3920850211 پســر متوفی 6- مهــدی همتی ازندریانی 
به شــماره ملی 3920292294 پســر متوفی 7- فاطمه همتی ازندریانی به شــماره ملی 
3931072444 دختر متوفی 8- اکرم همتی ازندریانی به شماره ملی 3934665373 دختر 
متوفی  9- زهرا همتی ازندریانی به شــماره ملی3920292243 دختر متوفی  10- حســن 
همتی ازندریانی  به شــماره ملی 3920772903 پســر متوفی 11- علی همتی ازندریانی به 
شماره ملی 51341215 پسر متوفی  12- مریم همتی ازندریانی به شماره ملی 3921444918 
دختر متوفی  13- سیاره ترکمند به شماره ملی 3931483401 همسر متوفی  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 42(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بخش جوکار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 97/2039 مورخ 97/12/20 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي  آقای محمدرضا خزاعی فرزند شعبان به شماره شناسنامه 14 صادره 
از اسدآباد در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 125/74 مترمربع در قسمتی از پالک 
1452 اصلي واقع در اسدآباد چهارراه تویســرکان بلوار کشاورز کوچه شهید فالح خریداري با 
واسطه از مالک رسمي  آقایان حشــمت اهلل و هاشم و خانم مهری سبزه ای محرز گردیده است. 
لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 60(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/25
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــون تعییــن تکلیــف  ــأت اول موضــوع قان ــر رأي شــماره 98/983  مــورخ 97/7/25هی براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــژگان  ــم م ــي خان ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــگ  ــاه در یک دان ــادره از کرمانش ــنامه 297 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد نصرال ــی فرزن خلیل
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت 138641/81 مترمربــع 
ــمس الدین  ــتای پیرش ــی روس ــدآباد اراض ــع در اس ــي واق ــالک 36 اصل ــمتی از پ در قس
خریــداري از مالــک رســمي  آقــای مرحــوم نصــراهلل خلیلــی محــرز گردیــده اســت. لــذا 
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــته  ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک صورت
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن باش
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم  ب
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند. بدیهــي اســت در صورت 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م انقض

خواهــد شــد.)م الف 87(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/25
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326005000049 مورخ 1398/1/22 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي مرادعلی خزایی فرزند عباس به شــماره 
شناسنامه 545 و شماره ملی 3960371111 صادره از نهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 
آبیزار به مساحت 34977/44 مترمربع با حقابه طبق مقررات قانون توزیع عادالنه آب قسمتی از 
پالک 21 اصلي بخش چهار ثبت نهاوند واقع در اراضی مزروعی روستای دهنو عبدالملکی حقوق 
ارتفاقی ندارد  خریداري از مالک رسمي از زارعین صاحب نسق تصرفات مالکانه متقاضی نسبت 
به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 20(
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1398/2/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/2/25
محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي موضوع ماده ٣ قانون و ماده 1٣ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139760326009000538 مورخــه 97/12/4 هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي شهرســتان فامنیــن تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای مهــران شــهریاری  فرزنــد 
ــه شــماره ملــي 5029388702 صــادره از فامنیــن  ــه شــماره شناســنامه 437  ب محمــد ب
ــع قســمتي از  ــه مســاحت دویســت و پنجــاه مترمرب ــه ب ــاب خان ــگ یــک ب در شــش دان
پــالک 104/1355 اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان خریــداري از مالــک رســمي آقــای 
احمــد راســخی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ک ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت ــه فاصل ب
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
ــم  ــي تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ی
نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 9(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/10

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 97/7/25هی ــر رأي شــماره 97/984  م براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي خانــم رویــا خلیلــی 
ــاع از  ــگ مش ــاه یک دان ــادره از کرمانش ــنامه 175 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد نصرال فرزن
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت 13864/81 مترمربع در قســمتی 
ــداري از  ــمس الدین خری ــتای پیرش ــی روس ــادآباد اراض ــع در س ــي واق ــالک 36 اصل از پ
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت. ل مالــک رســمي  آقــای مرحــوم نصــراهلل خلیلــی محــرز گردی
ــه  ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 85(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/25

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326005000847 مورخ 1397/12/5 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي قربانعلی بایســته فرزند فرج اهلل به شماره 
شناسنامه 829 و شــماره ملی 3960399766 صادره از نهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعي آبیزار به مســاحت 62854 مترمربع قسمتی از پالک 69 اصلي بخش سه نهاوند واقع 
در نهاوند اراضی مزروعی روســتای شیراوند حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رسمي از 
نسق زراعی خود تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 4(
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1398/2/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/2/25
محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

ــازان  ــارت س ــکن عم ــی مس ــرکت تعاون ــالیانه ش ــی س ــع عموم ــوت مجم ــی دع آگه
اکباتــان )در حــال تصفیــه( بنــا بــه تصمیــم هیــأت تصفیــه تعاونــی فــوق جلســه مجمــع 
عمومــی عــادی نوبــت دوم راس ســاعت 10 صبــح روز دوشــنبه مــورخ 98/2/23 در خیابــان 
بوعلــی ســیزده خانــه کوچــه لعلــی بــن بســت فقیهــی جنــب پــالک 27 دفتــر تعاونــی 

برگــزار مــی گــردد. 
بدیــن وســیله از کلیــه اعضــا دعــوت بعمــل مــی آیــد در ســاعت و تاریــخ مقــرر در مجمــع 
ــا 24  ــی ت ــه مفــاد اساســنامه تعاون ــا توجــه ب ــا وکالی خــود ب حضــور بهــم رســانیده و ی
ــر  ــه دفت ــه در ســاعت اداری ب ــت نام ــم وکال ــخ مجمــع جهــت تنظی ــل از تاری ســاعت قب

تعاونــی معرفــی نماینــد.
 )حضور اعضا و وکالی آنها با هم در مجمع ممنوع می باشد( .

 همراه داشتن کارت ملی الزامی است. 
و ورود افراد غیر عضو شرکت در جلسه ممنوع است. )م الف 142(

دستور جلسه:
1- طرح و تصویب ارائه گزارش کتبی هیأت تصفیه
2- طرح و تصویب گزارش صورتهای مالی سال 97

3- طرح و تصویب تعیین بودجه سال 98
4- تمدید فعالیت هیأت تصفیه بمدت یک سال 

محمود باب الحوائجی
رئیس هیأت تصفیه

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــأت  ــورخ 97/7/25هی ــماره 97/987 م ــی بش ــماره 97/985  و رای اصالح ــر رأي ش براب
ــد  ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و 
ــه شــماره شناســنامه  ــه ب ــد نصرال بالمعــارض متقاضــي آقــای امیرهوشــنگ خلیلــی فرزن
237 صــادره از کرمانشــاه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی 
ــدآباد  ــع در اس ــي واق ــالک 36 اصل ــمتی از پ ــع در قس ــاحت 138641/81 مترمرب ــه مس ب
ــراهلل  ــوم نص ــای مرح ــمي  آق ــک رس ــداري از مال ــمس الدین خری ــتای پیرش ــی روس اراض
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت. ل ــی محــرز گردی خلیل
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
ــخ انتشــار اولیــن آگهــي  ــد از تاری مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایــي تقدیم 
نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد.)م الف 89( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/25
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326005000051 مــورخ 1398/1/22 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي مرادعلی خزایی فرزند عباس به شــماره 
شناسنامه 545 و شماره ملی 3960371111 صادره از نهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 
آبیزار به مساحت 51879/81 مترمربع با حقابه طبق مقررات قانون توزیع عادالنه آب قسمتی از 
پالک 21 اصلي بخش چهار ثبت نهاوند واقع در اراضی مزروعی روستای دهنو عبدالملکی حقوق 
ارتفاقی ندارد  خریداري از مالک رسمي از زارعین صاحب نسق تصرفات مالکانه متقاضی نسبت 
به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 21(
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1398/2/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/2/25
محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي موضوع ماده ٣ قانون و ماده 1٣ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139860326009000045 مورخــه 98/1/31 هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي شهرســتان  فامنیــن تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم مقــدس قشــالقی فرزنــد 
ــي 5029974598 در  ــماره مل ــه ش ــن ب ــادره از فامنی ــنامه 63 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب عل
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت دویســت و هفــت مترمربــع و هفتــاد و پنــج 
صــدم مترمربــع قســمتي از پــالک 104 اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان خریــداري از 
مالــک رســمي آقــای عبدالحســین دولتــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 32(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/25

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

 توسعه ورزش حق شهروندان همدانی است

حضور هاکی باز 
همدانی در اردوی

 تیم ملی هاکی
 هاکی باز همدانی به دومین اردوی 

تیم ملی هاکی ایران دعوت شد.
و  ورزش  کل  اداره  گــزارش  بــه 
از  نقل  بــه  اســتان همدان  جوانان 
برگزاری  پی  همدان؛در  شهرســتان 
تیم  آمادگی  اردوی  دومین مرحلــه 
ملی بزرگســاالن هاکی داخل سالن 
آقایان کشــور کــه در تاریخ هفتم 
لغایــت ســیزدهم اردیبهشــت ماه 
ابهر  شهرســتان  زنجان  اســتان  در 
باز  هاکی  باللی  امیر  میگرد،  برگزار 
همدانــی از تیم همدان به این اردو 

شدند. دعوت 
این اردو که دومین اردوی آماده سازی 
تیم ملی بزرگســاالن آقایــان بمنظور 
آماده ســازی بهتر جهت شــرکت در 
مسابقات جام ملتهای داخل سالن آسیا 
که در تیرماه نود و هشت در بانکوگ 
تایلنــد برگزار خواهد شــد انجام می 

گردد.

برگزاری مسابقه 
دوچرخه سواری 
قهرمانی استان به 
میزبانی تویسرکان

ســواری  دوچرخــه  مســابقه   
میزبانــی  بــه  اســتان  قهرمانــی 
ــی  ــا قهرمان ــرکان ب ــتان تویس شهرس

یافــت. پایــان  همــدان 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
استان،مســابقات  جوانــان  و  ورزش 
قهرمانــی اســتان در رشــته دوچرخــه 
میزبانــی  بــه  کوهســتان  ســواری 
ــته  ــرکان در دو رش ــتان تویس شهرس
کــراس کانتــری و دانهیــل در بخــش 
ــان و بزرگســاالن برگــزار شــد. جوان

هــای  تیــم  مســابقات  ایــن  در 
و  تویســرکان  همــدان،  شهرســتان 

داشــتند. حضــور  کبودرآهنــگ 
تیــم همــدان بــا 2 طــال، 2 نقــره 
و 2 برنــز مقــام اول را بــه خــود 
اختصــاص داد. شهرســتان تویســرکان 
بــا 2 طــال، یــک نقــره، و یــک برنــز 
در رتبــه دوم و کبودرآهنــگ در رتبــه 

ــت. ــرار گرف ــوم ق س



  افزایش ۲5 درصدی اعتبار 
اما در پاســخ به این واکنش ها کامــران گردان 
رئیس شــورای شــهر همدان چنیــن گفت  : 
دویست پروژه در همدان در دست بهره برداری 
اســت و پارک های تفریحی حیدره و اکباتان در 
حال ساخته شــدن و اضافه شدن به فضای سبز 
اســت و در کنار این مــوارد پیش بینی می کنیم 
فاز نخســت پیاده راه سازی بلوار ارم تا شهریور 
ماه امســال به پایان برسد و فاز دوم عملیات از 

شهریور ماه کلید بخورد.
ــهر  ــورای ش ــرد ش ــریح عملک ــردان در تش گ
ــه بودجــه ســال جــاری شــورا زد و  گریــزی ب
ــش 25  ــرد: در ســال 98 شــاهد افزای ــوان ک عن
درصــدی بودجــه شــورا بوده ایــم چــرا کــه در 
ســال گذشــته 60 درصــد از بودجــه اختصــاص 
ــد  ــت و 40 درص ــاری داش ــای ج ــه پروژه ه ب

ــود. ــی ب ــای عمران ــه پروژه ه ــوط ب مرب
 9۷ ســال  بودجــه  کــرد:  عنــوان  گــردان 
بــود کــه  تومــان  میلیــارد  شــهرداری 300 
ــان  ــارد توم ــه 800 میلی ــغ ب ــن مبل ــال ای امس
افزایــش پیــدا کــرد و در ســال جــاری 5۷ 
ــی و  ــای عمران ــه طرح ه ــه ب ــد از بودج درص
ــاص  ــاری اختص ــای ج ــه طرح ه ــد ب 43 درص

ــرد. ــد ک ــدا خواه پی
 میراث و توافق ساخت 

در حوالی نورمحال
گــردان در پاســخ بــه چگونگــی تصمیــم شــورا 
در زمینــه عمــارت نورمحــال عنــوان کــرد: 
مطالبه گــری در زمینــه ایــن عمــارت حــاال 
دیگــر ملــی شــده اســت و ایــن مهــم می طلبــد 
ــری  ــرای تصمیم گی ــتان ب ــد اس ــر ارش ــه مدی ک
ــرا  ــت چ ــوال اینجاس ــا س ــد. ام ــدا کن ورود پی
ــراث فرهنگــی وقــت در ســال های گذشــته  می
ایــن  عرصــه  در  ســاز  و  ســاخت  مجــوز 
ــالم  ــاال اع ــت و ح ــرده اس ــادر ک ــارت ص عم
می کنیــم اگــر میــراث فرهنگــی عــدم موافقــت 
خــود بــرای ســاخته شــدن بنــا در حریــم نــور 
محــال را اعــالم کنــد مــا نیــز تمکیــن می کنیــم 
ــدی  ــد ورود ج ــی و نیازمن ــئله مل ــون مس چ
ــرای بهتریــن خروجــی اســت. ــران ب تصمیم گی

 پیاده راه 100  متری 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــرای 

ــه ای را  ــه برنام ــاده راه چ ــای پی ــام پروژه ه اتم
در دســت اجــرا داریــد عنــوان کــرد: در طــرح 
ــای  ــازی خیابان ه ــهری و پیاده راه س ــع ش جام
ــردد  ــکالت ت ــام و مش ــدان ام ــه می ــی ب منته
ــق پیشــنهاد شــهردار  ــا طب تاکســی و اتوبوس ه
شــهدا،  جملــه  از  خیابان هــا  دیگــر  کــه 
شــریعتی، تختــی و باباطاهــر احتمــال پیــاده راه 
بــا  دارد  آنهــا وجــود  متــری  ســازی ۱00 
ــرد  ــوان ک ــه عن ــوان اینگون ــیر می ت ــن تفاس ای
ــهر  ــای ش ــرای پروژه ه ــرای اج ــورا ب ــه ش ک
ــی از  ــش اعظم ــال بخ ــورد اقب ــد م ــه بتوان ک
جامعــه شــهری باشــد الزم اســت پیــش از آن 
ــای  ــرای پروژه ه ــه اج ــلط ب ــاوران مس ــا مش ب
مرتبــط بــه شــهر بــه نتایــج کارشناســی شــده ای 
دســت پیــدا کنــد در غیــر ایــن صورت پــس از 
ــوب  ــی مطل ــم خروج ــروژه علی رغ ــرای پ اج
خواهــد  را  آن  دامــان  متعــددی  انتقــادات 

ــت. گرف
ــر  ــاه دیگ ــهر ۲ م ــدان ش ــوزه می  م

ســاخته می شــود
رئیــس شــورای اســالمی شــهر همــدان گفــت: 
ســایت مــوزه میــدان تــا مــدت 2 مــاه احــداث 
خواهــد شــد و 20 میلیــارد ریــال بودجــه 
اختصــاص  ســایت  ایــن  احــداث  بــرای 
یافتــه اســت.وی بیــان کــرد: ایــن ســایت 
بــا مشــارکت میــراث فرهنگــی، مســکن و 
شهرســازی و شــهرداری همــدان احــداث مــی 
شــود وعملیــات عمرانــی ایــن ســایت توســط 
شــهرداری همــدان انجــام خواهــد شــد.گردان 
یــادآور شــد: اعتبــار 20 میلیــارد ریالــی از 
ــکن و  ــت از مس ــرار اس ــی ق ــه بازآفرین بودج
ــود. ــت ش ــهرداری پرداخ ــه ش ــازی ب شهرس

 زمینه سازی برای جذب گردشگری
رئیس شورای اسالمی شهر همدان با بیان اینکه 
زمینه سازی الزم برای جذب گردشگر در سطح 
این شــهر فراهم شده اســت افزود: آرام سازی 
بلوار ارم، ساخت هتل ها، پیاده راه سازی مرکز 
شــهر و ایجاد مراکز تجاری بزرگ در راســتای 
استفاده بهینه گردشگران است.گردان افزود: آرام 
ســازی بلوار ارم و پیــاده راه اکباتان طرح های 
ماندگار برای شهر همدان در آینده خواهد بود و 
به طور قطع از فواید آن استفاده خواهند کرد.وی 

اضافه کرد: شورای شهر همدان رویکرد حمایتی 
از سرمایه گذاران بخش گردشگری دارد و هدف 

ما توسعه و رونق صنعت گردشگری است.
  در جابجایی شهرداری نقشی نداریم

رئیس شورای اسالمی شــهر همدان با تاکید بر 
اینکه در جابجایی حوزه های شــهرداری نقشی 
نداریم، گفت: شهردار در این خصوص تصمیم 
گیرنده اســت.گردان افزود: برکناری مدیرعامل 
ســازمان عمران شــهرداری همدان نیز براساس 
گزارش ارایه شده شهردار و دستور منع فعالیت 
وی توســط مراجع قضایی است.وی بیان کرد: 
مراجع قضایی اجازه ورود مدیرعامل ســازمان 
عمران شهرداری را نداده اند و امیدوارم مسایل 

وی حل شود.
در ایــن نشســت برخی از 
اعضای شورای اسالمی شهر 

همدان نیز حضور داشتند.
مــوارد  نشســت  ایــن  در 
شــد،  عنوان  دیگری  متعدد 
مربوط  که  مواردی  از جمله 
شهر  گردشــگری  حوزه  به 
همدان است، حضور حسین 
قراباغــی رئیس کمیســیون 
گردشگری  و  سرمایه گذاری 
موارد  شــد  موجب  شــورا 
متعددی در این زمینه مطرح 

شود. 
  مدیرانــی کــه کار 

نمی کنند 
مواخذه نمی شوند

وی در پاســخ بــه برخــی 
سوال ها در حوزه گردشگری 
عنــوان کــرد در مباحــث 
سرمایه گذاری  و  گردشگری 
اســت  بســیار  بحث  جای 

چرا که در ایــن زمینه در کنار ظرفیت های حائز 
اهمیت چالش هــای متعددی در شــهر همدان 
وجود دارد ما ســاختار خوبی برای توســعه در 
شــهر همدان در حوزه مدیریت و تصمیم گیری 
نداریــم ناهماهنگی هــای بســیاری در زمینــه 
سرمایه گذاری و گردشــگری در همدان وجود 
دارد یکی از موارد این اســت که ما پنجره واحد 

در حوزه ســرمایه گذاری و گردشگری نداریم با 
مدیران برای ورود به تصمیم گیری در این زمینه 
ریسک پذیر نیســتند یکی از عواملی که باعث 
می شــود تعلل در اجرای پروژه ها به وجود آید 
این اســت که مدیرانی که کار نمی کنند مواخذه 

نمی شوند.
شــاهد موازی کاری در ســرمایه گذاری هستیم 
در صورتــی کــه می توانیــم با اعمــال واقعی 
مشــوق ها موجب حمایت و ورود سرمایه گذار 
به حوزه های پردرآمد گردشگری شویم اما موانع 

بسیاری برای آنها ایجاد می شود. 
حســین قراباغی همچنین عنوان کرد: در شــهر 
هستیم  ناقصی  سرمایه گذاری های  شاهد  همدان 
که الزم اســت در اولویت تصمیم گیری ها قرار 
گیرد در حــال حاضر پروژه هایــی مانند عصر 
طالیی و هتل ندیمی و ســاخت ســایت میوه 
و تره بار از جمله مواردی اســت که در دســت 
برنامه ریزی و پیگیری کمیســیون گردشــگری 
شورا برای به نتیجه رســیدن است به این گونه 
که تالش کردیم موانعی که موجب شــده است 
از سوی شــهرداری توقف اجرای پروژه را رقم 
زند حل و فصل کنیم تا شاهد رفع شدن سکوت 

اجرای پروژه ها باشیم.
 شفافیت و زیرساخت الکترونیک

نایــب رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان 
نیــز  در این نشســت به لزوم شفاف ســازی و 
برای  الکترونیکی سازی  زیرســاخت های  ایجاد 
برون سپاری پروژه های شــهرداری اشاره کرد و 
گفت: در حــال حاضر هفتاد درصد خدماتی که 
شــهرداری انجام می دهد قابلیت برون سپاری را 
دارد بــه همین دلیل اقدام به ایجاد زیرســاخت 
الکترونیکی ســازی بــرای ارائه 
پروژه هــا به جامعه شــهری در 
شــهرداری همدان مورد پیگیری 
و اجراســت این زیرســاخت و 
آماده شدن  در حال  سرورهایش 
اســت تا بتوانیم بــه فرآیند ارائه 
پروژه ها بهبود بخشیم و پیش بینی 
می کنیم در پایان سال 98 بخشی 
از ارائه خدمــات از طریق دفاتر 
پیشخوان دولت و یا اپلیکیشن به 

انجام برد.
بادامــی نجــات همچنیــن بــه 
طــرح شــهاب اشــاره کــرد و 
ــدف  ــا ه ــرح ب ــن ط ــت: ای گف
گونــه ای  بــه  شفاف ســازی 
ــام  ــا تم مصــوب شــده اســت ت
قراردادهــای بــاالی 250 میلیــون 
تومــان از طریــق وب ســایت 
ــود  ــانی ش ــردم اطالع رس ــه م ب
ایــن حــق مــردم اســت کــه 
کردهــای  هزینــه  جریــان  در 
دولــت در حــوزه پروژه هــای 
شــهری باشــند و حتــی خصوصیــات و مــدارک 
تحصیلــی پرســنل شــهرداری نیــز در ایــن 

ــد. ــد ش ــه خواه ــردم ارائ ــه م ــرح ب ط
وی همچنیــن از برگــزاری جشــنواره شــهروند 
برتــر بــرای دومیــن دوره بــرای ســال 98 خبــر 
ــهریور  ــا ش ــم ت ــی می کنی ــت: پیش بین داد و گف
مــاه ســال جــاری شــاهد برگــزاری ایــن 

ــیم. ــدان باش ــهر هم ــنواره در ش جش
و  فعلــی  شــورای  بــه  امیــدی   

نیســت  شــهردار 
ــه مطبوعــات  ــل خان ــن نشســت مدیرعام در ای
ــرد  ــوع عملک ــاد از ن ــا انتق ــدان ب ــتان هم اس
ــاختمان  ــاص  س ــل اختص ــهرداری در مقاب ش
رســانه ای ها  مطالبــات  پرداخــت  از  رســانه 
انتقــاد کــرد. از تحقــق وعــده شــهردار نســبت 
ناامیــد  رســانه  ســاختمان  اختصــاص  بــه 
از  رســانه ها  بــا  رفتــار  ســطح  و  شــده ایم 
ســوی شــهرداری در زمینــه پرداخــت مطالبــات 
آنقــدر ناامیــد کننــده اســت کــه ترجیــح 
ــی  ــچ درخواســتی از شــورای فعل ــم هی می دهی
و شــهردار نداشــته باشــیم و امیــدوار بــه ورود 

ــیم. ــد باش ــورای بع ش
بــه  از  تأســف  ابــراز  بــا  حمــزه  مهــرداد 
تعویــق افتــادن مطالبــات اصحــاب رســانه 
ــط  ــال 9۷ توس ــان س ــا پای ــود ت ــرار ب ــه ق ک
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــود عن ــویه ش ــهرداری تس ش
اتفاقــات باعــث شــده اســت خانــه مطبوعــات 
تصمیمــات جــدی بــرای نــوع تعامــل بــا 
ارگان هــا اتخــاذ کنــد کــه در آینــده ای نزدیــک 
ــد شــد. ــانه ای خواه تصمیمــات نهایــی رس
وی همچنیــن بــه عملکــرد ضعیــف کمیســیون 
ــن  ــت: از ای ــزی زد و گف ــورا گری ــی ش فرهنگ
کمیســیون بارهــا درخواســت شــد تــا نشســت 
مشــترکی بــا خانــه مطبوعــات و اصحــاب 
رســانه در زمینــه مســائل رســانه ای و فرهنگــی 
ــری  ــدم پیگی ــا ع ــود ام ــی ش ــتان پیش بین اس
رئیــس کمیســیون نشــان دهنــده ایــن اســت که 
ــانه و درخواســت های  ــیت حضــور رس حساس

ــود. ــه نمی ش ــدی گرفت ــا ج آنه
ــه  ــه ایــن مــوارد گــردان خطــاب ب در پاســخ ب
شــهردار عنــوان کــرد: از شــهرداری بــرای 
ــاد  ــات انتق ــات مطبوع ــت مطالب ــدم پرداخ ع
تأکیــد  مهــم  ایــن  بــر  بارهــا  و  می کنیــم 
ــات  ــت مطالب ــل در پرداخ ــا تعل ــه ب ــردم ک ک
ــفانه  ــا متأس ــد ام ــوال نبری ــر س ــان را زی خودت
ــرار  ــیدگی ق ــری و رس ــورد پیگی ــم م ــن مه ای
ــهرداری وارد  ــه ش ــاد ب ــت و انتق ــه اس نگرفت
ــن حــوزه  ــا در ای ــه در تصمیم گیری ه اســت ک
اولویــت بنــدی رقــم نخــورده اســت و در زمینه 
ــم  ــری خواهی ــم پیگی ــی ه ــیون فرهنگ کمیس
ــری درخواســت  ــل پیگی ــی تعل کــرد کــه چرای

رســانه ها مشــخص شــود.
ــاب  ــترک اصح ــت مش ــب نشس ــر ترتی ــه ه ب
رســانه و رئیــس شــورای شــهر و برخــی 
روز  حالــی  در  شــورا  اعضــای  از  دیگــر 
گذشــته بــه اتمــام رســید کــه قریــب بــه اتفــاق 
ــد عملکــرد  رســانه ای های حاضــر معتقــد بودن
شــورای شــهر در پیگیــری و نظــارت بــر 
پروژه هــای شــهری جــای کار دارد و انتقــادات 
ــل  ــی را در معط ــه محل ــان جامع وارده همچن
مانــدن پروژه هــا و کلیــد خــوردن برخــی 
ــود  ــوت خ ــه ق ــروری ب ــر ض ــای غی پروژه ه
باقیســت امیــد آن مــی رود ایــن نشســت بیانگــر 
دیــدگاه واقعــی و درخواســت های جامعــه 
محلــی کــه رســانه ها تریبــون بیــان آن هســتند 
باشــد شــاید در آینــده ای نزدیــک شــاهد تغییــر 

دیــدگاه و جدیــت در رســیدگی ها باشــیم.
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سامانه ملی هشدار سیل در کشور 
راه اندازی می شود

 رئیس کارگروه تخصصی مدیریت بالیا در شــورای عالی فضایی 
از ارائه طرح راه اندازی ســامانه ملی هشدار سیل در کشور به عنوان 
یک اولویت ضروری خبر داد.به گزارش سازمان فضایی ایران، محمد 
مسعود تجریشی، رئیس کارگروه تخصصی مدیریت بالیا با استفاده از 
فناوری فضایی در شورای عالی فضایی گفت: راه اندازی سامانه ملی 
هشدار سیل در کشــور یک نیاز و اولویت است و کارگروه مدیریت 
بالیای شورای عالی فضایی، در این باره الیحه جامع مدیریت بالیا را 
تدوین خواهد کرد.وی ادامه داد: در این راستا نیاز سازمان های مختلف 
از طریق نمایندگان آنها در کارگروه جمع آوری و تجمیع خواهد شد 

تا مانع از انجام فعالیت های موازی در این راستا شویم.

افزایش کارخانه های نوآوری در کشور
 رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
از توســعه کارخانه نوآوری در شــهرهای مختلف خبر داد و گفت: 
در شهرهای مشــهد، تبریز، اصفهان، فارس و یزد قرار است کارخانه 

نوآوری ایجاد شود.
دکتر اســماعیل قادری فر اظهار کرد: کارخانــه نوآوری آزادی که در 
محل کارخانه صنعتی متروکه نزدیک میدان آزادی ایجاد شده و تقریبًا 
تمامی عملیات بهســازی و بازســازی آن انجام شده است با حضور 
۷50 نفر از فعاالن حوزه اکوسیســتم استارت آپی سال گذشته آغاز به 
کار کرده اســت.وی گفت" ان شا اهلل ظرف یک ماه آینده و بعد از ماه 
مبارک رمضان این کارخانه نوآوری با حضور مســئوالن رسماً افتتاح 

خواهد شد.

تصویر ماهواره ای آبگرفتگی بخشی از 
دیوار بزرگ گرگان

 تصاویر دریافتی از ماهواره های سنجش از دور نشان می دهد که 
وقوع ســیل اخیر در استان گلستان، باعث آبگرفتگی بخشی از دیوار 

بزرگ گرگان نیز شده است.
به گزارش مهر، سیل اخیر عالوه بر وارد کردن خسارات مالی و جانی 
در برخی از استان های کشور، شماری از آثار تاریخی را تخریب و به 
زیر آب برده اســت. یکی از آثار تاریخی که کمتر شناخته شده، دیوار 
بزرگ گرگان است که بر اثر سیالب اخیر بخشی هایی از آن به زیر آب 
رفته است.این دیوار یکی از طوالنی ترین دیوارهای آجری جهان است 
و به علت استفاده از ده ها میلیون آجر قرمز رنگ، بنام »دیوار سرخ« یا 

»مار سرخ« نیز نامیده می شود.

افزایش قیمت مکالمات بین الملل با تغییر 
نرخ ارز

 معاون شرکت ارتباطات زیرساخت دالیل افزایش قیمت مکالمات 
بین الملــل را افزایش نرخ ارز عنوان کرد و گفت: بیشــترین تماس 

صادره و وارده ایران مربوط به کشور افغانستان است.
اســماعیل رادکانی معاون شــرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با 
خبرنــگار مهر، درباره دالیل افزایش نــرخ مکالمات بین الملل برای 
کاربران ایرانی توضیح داد و گفت: پرداخت های شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت در بخش بین الملل به صورت ارزی صورت می پذیرد. به 
این معنی که پرداخت ها به اپراتورهای خارجی که مکالمه از ایران را 
ترمینیت می کنند و در مقصد به مشــتری می رسانند به صورت ارزی 
بوده و به همین جهت، قیمت مکالمه با توجه به نرخ ارز تغییر می کند.

کانادایی ها فیس بوک را به دادگاه می کشند
 نهاد مســئول حریم شــخصی کانادا روز گذشته اعالم کرد فیس 
بوک را به علت ســهل انگاری و بی توجهی در رسیدگی به اطالعات 

شخصی به دادگاه خواهد کشاند.
به گزارش آســین ایج، کانادایی ها بر این باورند که فیس بوک با سهل 
انگاری خود موجب شــده تا اطالعات شــخصی کاربران این شبکه 
اجتماعی برای پیشــبرد اغراض و مقاصد سیاسی مورد بهره برداری 

قرار بگیرد.
در گزارشــی که در این زمینه به طور مشــترک توســط دانیل ترین 
کمیسیونر حریم شخصی کانادا و پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا 
تهیه شده، به کم کاری ها و بی توجهی های فیس بوک به طور مفصل 

پرداخته شده است.

راه برون رفت آژانس های گردشگری از بحران
تغییر جهت فعالیت دفاتر مسافرتی؟

 طبق آخرین آمار رسمی تعداد گردشگران خروجی در سال 9۷ معادل 
۷ میلیون و 242 هزار و 66۷ نفر بوده که نسبت به سال 96 با ۱0 میلیون 
و 542 هزار و 952 گردشگر خروجی، کاهشی بیش از 30 درصدی داشته 
اســت. این کاهش که متاثر از نرخ ارز بوده به این معناســت که بسیاری 
از آژانس های مســافرتی که روی سفرهای خروجی کار می کردند، سال 
گذشته اصلی ترین منبع درآمدشان را از دست دادند؛ اتفاقی که در نهایت 

منجر به تعطیلی و مرخصی بسیاری از آنها شده است.
تغییر جهت فعالیت دفاتر مسافرتی؟

با این همه به نظر می رســد آنچه باعث خواهد شــد ایــن آژانس های 
گردشگری بار دیگر به چرخه فعالیت بازگردند، حرکت به سمت جذب 
گردشگران ورودی باشد؛ چراکه آمارها نشان می دهد سفرهای ورودی در 
ســال 96 معادل 5 میلیون و ۱۱3 هزار و 524 مورد بوده که در ســال 9۷ 
به ۷ میلیون و 4 هزار و ۱۱3 نفر رســیده و رشد بیش از 52درصد را در 
تعداد گردشگر ورودی ثبت کرده است. آژانس های خروجی کار اغلب بر 
این باورند که در زمینه ورود به بخش گردشگر ورودی، انحصار در اختیار 
بخش کوچکی از تورگردانان قرار دارد؛ اما بسیاری از فعاالن گردشگری 
بر این عقیده اند چنین آژانس هایی که شــاید تعداد آنها نیز محدود باشد 
و در زمینه گردشــگر ورودی فعالیت می کنند به واســطه سال ها تجربه، 
ســرمایه گذاری و... توانسته اند چنین بازاری به دست بیاورند؛ کاری که از 
ابتدا آســان نبوده. از سوی دیگر، در سال های اخیر بازارهای جدیدی در 
کشــورهای همســایه از جمله عراق و آذربایجان ایجاد شده که فرصت 
را در اختیــار آژانس ها برای ورودی به حوزه جذب گردشــگر ورودی 
می دهد؛ بازارهایی به جز اروپا، آمریکا و... که اغلب در اختیار آژانس های 

گردشگری باسابقه قرار دارد.
حرمــت اهلل رفیعی، رئیس هیــأت مدیره انجمن صنفــی دفاتر خدمات 
مسافرتی ایران هم بر این باور است از آنجا که منع قانونی در زمینه ورود 
آژانس های گردشــگری به بخش گردشــگر ورودی وجود ندارند، آنها 
می توانند کشورهای همســایه و... را بازار هدف خود قرار دهند. وی  از 
تشکیل کمیته ای در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خبر می دهد که 
در زمینه تورهای ورودی آغاز به کار کرده و بازار هدف را نه کشورهای 
اروپایی و آمریکایی بلکه کشــورهایی همچون عراق، چین، پاکســتان، 
افغانستان، عمان، روسیه و... قرار داده است؛ به گونه ای که حضور در این 
کشورها، حضور در نمایشــگاه ها و... با هدف معرفی ایران به عنوان یک 
مقصد گردشگری امن و البته ارزان قیمت باشد. رفیعی همچنین به این نکته 
اشاره می کند که اگر سازمان میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه و سایر 
دستگاه های متولی بتوانند همکاری های الزم در این زمینه را داشته باشند 
و با حمایت های خود به دفاتر خدمات مســافرتی این فرصت را بدهند 
تا تغییر جهت از گردشــگری خروجی به سمت ورودی بدهند، می توان 

امیدوار بود دیگر شاهد تعطیلی آژانس ها نباشیم. 
هادی شــیرازی، دبیر جامعه تورگردانان ایران از آمادگی این جامعه برای 
کمک به آژانس های گردشگری خبر می دهد که تاکنون در زمینه گردشگر 
ورودی فعالیت نداشته اند و قصد ورود به این حوزه دارند. او معتقد است 
مدیریت تورهای ورودی عالوه بر اینکه یک صنعت و هنر اســت، الزم 
است فعاالن در این بخش عالوه بر حضور در مقصدهای مدنظر، به تبلیغ 
و معرفی ایران پرداخته و نگاه منفی که نسبت به این کشور وجود دارد را از 
بین ببرند. شیرازی در نهایت تاکید می کند که برای جذب گردشگر ورودی 
از کشورهای اروپایی و آمریکایی هیچ انحصاری وجود ندارد و هر آژانسی 
که توانایی کار در این حوزه را داشته باشد، می تواند به آن ورود کند. طی 
چند روز گذشته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران 
از تعطیلــی و مرخصی رفتن بخش زیادی از آژانس های مســافرتی خبر 
داد؛ بحرانی که شــاید با تغییر حوزه فعالیت آژانس ها و سوق یافتن آنها 
به سمت جذب گردشــگر ورودی بتوان امیدوار بود، از سر فعاالن دفاتر 

مسافرتی بگذرد.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

شْب  بیدارِی دیدگان به یاد خدا، فرصتی برای نیک بختان است و تفریحی 
برای  اولیا.  
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■ دوبیتي:
بدور ما فراغت کیمیا بی غم عالم نصیب جان ما بی  

دل ما بی که دردش بیدوا بی رسد آخر بدرمان درد هرکس  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س................................ . تگزاس- چهارانگشت

■ قد  س2............  غالمرضا تختی-پيشونی سفيد

■ فلسطين1..................  زندانيها- متری شيش و نيم

 ژن خوک

فلسطين 2.................................. متری شيش و نيم

■ سينما کانون.........چهارانگشت - قانون مورفی

■بهمن مالير. ...........زندانيها-متری شيش و نيم

■ آزادي تويســرکان-  پيشــونی سفيد - متری 

شيش و نيم

مریم مقدم  »

■  اتالف زمان و تعلــل در اتمام پروژه میدان 
امام 

■ فعال شدن پروژه غیرضروری آرام سازی بلوار 
ارم 

■ تأمین نشــدن زیرســاخت های فرهنگی در 
پیاده راه های بوعلی و اکباتان 

■ تبدیل شــدن خیابان های باقیمانده در اطراف 
میدان به پیاده راه 

■ جای خالی خانه های تاریخی خراب شده در 
چمن کبابیان 

■ پرداخت نشــدن کامــل مطالبات مطبوعات 
توسط شهرداری 

■ بالتکلیف ماندن رســیدگی به خواسته ملی 
رسانه ها پیرامون عمارت نورمحال 

 جمــالت بــاال ،  گزیــده ای از مهمترین 
انتقاداتی بود که اصحاب رســانه در نشســت 

خبری با رئیس شورای شهر همدان روز گذشته 
مطرح کردند از راه رســیدن روز ملی شوراها 
بهانه ای شــد تا میزگردی با عنوان نشســت 
مطبوعاتی بین گردان و برخی دیگر از اعضای 
شورای شهر با رسانه ها برگزار شود. نشستی که 
بخش بیشتری از آن را گالیه  انتقادات رسانه ها 
به خود اختصاص داد. به پایان نرسیدن پروژه 
میدان امام این روزها بــه دغدغه اصلی مردم 
شهر تبدیل شده است پروژه ای که مرکز اصلی 
شــهر را به یک کارگاه نیمه تمام تبدیل کرده 
اســت، کارگاهی که هر روز معطل یک اتفاق 
تازه است یک روز نبود اعتبارات تیتر می شود 
روز دیگر به تعامل نرسیدن برنامه های مشترک 
بین مسکن و شهرســازی و میراث فرهنگی و 
شــهرداری، حاال رئیس شورای شهر می گوید: 
دو مــاه دیگر موزه به اتمام می رســد چرا که 
مبلغ دو میلیارد ریال بودجه از ســوی مسکن 

و شهرسازی به شهرداری از محل اعتبارات باز 
آفرینی در زمینه ساخت موزه ابالغ شده است با 
این تفاسیر می توان منتظر پایان پروژه میدان امام 
در اواسط تابســتان 98 بود اما شرایط موجود 
چیز دیگری را می گوید و به نظر می رســد این 
خبر امید بخش نیز به لیست وعده های شورای 
شهر بپیوندد چرا که در سال های اخیر بارها در 
زمینه پایــان یافتن پروژه میدان امام وعده داده 

شده است.
 در زمینه عدم ضرورت اجــرای پروژه بلوار 
ارم این بار هم رســانه ها مواردی را به رئیس 
شــورای شهر همدان مبنی بر اینکه در صورتی 
که می توانســتیم با اعتبار میلیاردی اجرای این 
پروژه بخش اعظمی از پروژه های معطل را سر 
و ســامان دهیم چه ضرورتی داشت که بهترین 
منطقه تفریحی شهر را در یکی دو سال اخیر به 

یک الین ترافیکی پرحجم تبدیل کنید ؟ 

عملکرد شورای شهر افکار عمومی را 
قانع نکرده است 

مطالبات معوق 
پروژه ها ناتمام!

چرا میراث فرهنگی وقت 
در ســال های گذشــته 
مجوز ســاخت و ســاز 
در عرصــه این عمارت 
و حاال  صادر کرده است 
اعالم می کنیم اگر میراث 
فرهنگی عــدم موافقت 
شدن  ساخته  برای  خود 
بنا در حریم نور محال را 
نیز تمکین  ما  اعالم کند 
مســئله  چون  می کنیم 
ورود  نیازمنــد  و  ملــی 
جدی تصمیم گیران برای 

بهترین خروجی است


