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روزگار سخت کارگران
 1- معمول است روزهایی که در تقویم 
به گروه و قشر خاصی تعلق دارند ، جشن 
گرفته شــود و این مناســبت به فعاالن آن 
صنف تبریک گفته شــود  اما روز کارگر با 
توجه به شرایط سخت زندگی کارگران بیش 
از آنکه مناسبتی شاد باشد، ضرورت توجه به 
کارگران زحمت کش از سوی مسئوالن برای 
برخورداری کارگران از زندگی برخوردار از 
رفاه مناسب و آرام را یادآوری می کند.از این 
منظر روز کارگر در ایران بیشتر روزی برای 
تاکید بر مطالبات کارگران و گالیه از شرایط  

کارگری در ایران است.

يادداشت
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بوسه بر دستان کارگر ایرانی 
 روز ارزشمند کارگران کشور ما را امسال 
باید متفاوت تر از همه سال های گذشته ببینیم. 
بزرگان دین و اخالق و سیاســت ما که بر 
دستان کارگر بوسه زده اند، نیک واقف بودند 
و برای تمام نســل بشر بدعت گذاشتند که 
کارگر در حوزه تولید و آسان ســازی زمینه 
حیات و پیشــرفت جامعه خود یک عنصر 
تأثیرگــذار، تعیین کننده و حیاتی اســت و 
تا نباشــد تالش و دلســوزی و خودباوری 
انسان های شــریفی که از جنس طیف های 
زحمت کش و به معنای واقعی کلمه کارگران 

جامعه هستند.

غربت غذا در سفره گردشگری همدان 
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

11 اردتشهبی 

روز جهانی کارو کارگر گرامی باد

 اردتشهبی  اردتشهبی 
تامین اجتماعی ،  یاور نیروی کار، پشتیبان کار آفرینان

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان همدان

 آیین نکوداشت کارنامه علمی نجفقلی 
حبیبی؛ عصر روز یکشــنبه در ســالن 
فردوسی خانه اندیشمندان انسانی تهران 

برپا شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بنیاد بوعلی سینا، در این آیین که با حضور 
گسترده صاحب نظران علم و فرهنگ برپا 
شد؛ تنی چند از بزرگان فلسفه، سیاست 
و فرهنگ در فضیلت پنجاه ســال جهد 
علمی، دکتر حبیبی و اهمیت پاسداشت 
علم و دانایی و تقوا و پارسایی سخنرانی 

کردند. 
نجفقلی حبیبی، اســتاد و پژوهشــگر 
فلســفه اسالمی اســت که بیشتر او را 
با عنوان شــارح و مصحح می شناسیم. 
او شرح آثار سهروردی، کتاب »قانون« 
ابن سینا و همچنین شرح کتاب »توحید« 
شــیخ صدوق و نیز تصحیــح انتقادی 
کتاب القانون فی الطب ابن ســینا را در 
کارنامــه علمی خــود دارد.  اما حبیبی 
عالوه بــر کارهــای علمــی، همواره 
دغدغه های سیاســی هم داشته است از 
این رو بسیاری او را به اعتبار عضویتش 
در شــورای بازنگری قانون اساسی در 
سال 1۳۶۸ و نمایندگی اش در دور سوم 
مجلس شــورای اســالمی می شناسند. 
همچنین ریاست دانشگاه الزهرا، تربیت 
مدرس و حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران نیز از دیگر ســوابق مدیریتی و 

اجرایی او است. 
منصور غالمی وزیر علوم به این همایش 
پیام فرســتاد و وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی هدیه و لوح سپاس به وی اعطا 

کرد.
 متفکری متواضع

غالمرضا ظریفیان که دبیری این مراســم 
را بر عهده داشت؛ حبیبی را انسانی چند 
ساحتی و به نوعی انضمامی خواند و پنج 

ســاحت را در وجود او برشمرد؛ به زعم 
او، حبیبی، یک »پژوهشگر متبحر« است 
و در این راستا به برخی از پژوهش های 
او اعم از تصحیحاتی که بر رســاله های 
سهروردی، قانون ابن سینا و کتاب توحید 

شیخ صدوق داشته است، اشاره کرد. 
آیــت ا... طــه محمــدی رئیــس بنیاد 
بوعلی ســینا نیــز  در بحــث کوتاهی 
کوشــید تا بر نکته ای که کمتر از سوی 
دیگــر ســخنرانان مطرح شــد، صحه 
بگذارد و آن این بود که حبیبی علیرغم 
بهره منــدی از علوم حکمــی هیچگاه 
دچار سکر علمی نشد. و در این راستا، 
عنوان کرد که دانشمندان واقعی آنهایی 
هستند که هر چه مایه علمی شان بیشتر 
شود، دچار ســکر علمی نمی شوند. به 
زعم او، سکر علمی یکی از بزرگترین 
آفت های امــروز در میــان اهالی علم 

اســت و عنوان کرد که تــا به حال در 
آثارحبیبی آن را ندیده اســت و او  را 

متفکری متواضع خواند.
حبیبــی نیز در این همایش در ســخنان 
کوتاهــی از تمامی اســتادانی که در این 

مراسم سخنرانی کردند، قدردانی کرد.
 دغدغه مند حکمت

غالمرضا اعوانی دیگر سخنران این مراسم 
کوشــید تا بر شــخصیت علمی حبیبی 
تمرکز کند. به زعــم او، حبیبی بیش از 
نیم قرن، فهم متون حکمت اســالمی را 
در دســتور کار خود قرار داده اســت و 
تأکید کرد که فهــم این متون و تصحیح 
آنها امری به غایت دشوار است. او ایران 
را کشوری فرهنگی و جهانی دانست که 
واجد حکمت اسالمی است و تأکید کرد 
که سایر کشــورهای اسالمی از موهبت 
حکمت اســالمی آنچنان که ما بهره مند 

هســتیم، برخوردار نیســتند. از این رو، 
اعوانی بر این باور اســت که مسئولیت 
دانشمندان ما در حوزه حکمت اسالمی 
باید حفظ و انتقال این میراث عظیم باشد. 

 متفکری کنشگر
سید کاظم اکرمی، در ابتدای بحث خود 
عنوان کرد که حبیبــی با تصحیح کتاب 
»توحید« شــیخ صدوق، آرزوی آیت ا... 
بروجردی و آیت ا...  مرعشــی نجفی را 
تحقق بخشید. او در ادامه به ذکر بخشی 
از خدمــات اجرایــی حبیبــی از جمله 
تأسیس دانشــگاه علوم قضایی، تأسیس 
پلیس قضایی و انجمن اسالمی مدرسان 

پرداخت. 
رضــا صالحــی امیــری ابتــدا از طرح 
پژوهشــی که این روزهــا تحت عنوان 
گســل های اجتماعی ایران، در دســت 
دارد، ســخن گفت و عنــوان کرد که تا 
کنون ده گسل را شناسایی کرده و تبیین 
و آسیب شناسی شان را در دستور کار دارد. 
او یکی از این گسل ها را »گسل اخالقی« 
دانست و در این خصوص ابراز نگرانی 
کرد. به زعــم او، بــرای این که اخالق، 
فضیلت و معرفــت رویش کند، نیازمند 
نمادسازی هســتیم و باید انسان هایی را 
به عنوان نماد مطرح کنیم که نسل جدید 
به آنها باور داشــته باشند و در این راستا، 

حبیبی را نماد اخالق معرفی کرد.
او در پایــان عنوان کرد کــه امروز آنچه 
تجلیل می شود تنها از دکتر حبیبی نیست 
بلکه تجلیل از اخالق، همدلی و تواضع 
است. او حبیبی را نماد همه این صفات 

نیکو برشمرد.
در پایــان این مراســم، از کتاب »حبیب 
به  اهدایی  مقــاالت  معرفت«؛ مجموعه 
استاد« مشتمل بر چهل مقاله به قلم بزرگان 
علم و ادب، دوستان و ارادتمندان حبیبی 

رونمایی شد.

تجلیل از خدمات علمی نجفقلی حبیبی در تهران

آیت ا... محمدی، رئیس بنیاد بوعلی سینا: 

دکتر حبیبی دچار مستی علم نشده است
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شنیده ها

 sh e n i d e @ h a m e d a n p a ya m . co m

همدان نیازمند 900 ایستگاه اتوبوس و تاکسی است

 شــهردار همــدان گفــت: بــر اســاس مطالعــات جامــع حمــل و نقــل و ترافیــک، 
ــت و  ــیر رف ــی در مس ــوس و تاکس ــف اتوب ــتگاه توق ــد 900 ایس ــهر نیازمن ــن ش ای

برگشــت اســت.
به گزارش ایرنا، عباس صوفی در نشست ایمنی و حمل و نقل درون شهری افزود: سال 

گذشته 45 دستگاه سایبان جدید ویژه تاکسی و اتوبوس در همدان نصب شد.
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــط ن ــفر در روز توس ــر س ــزار نف ــرد: 250 ه ــادآوری ک وی ی
ــه  ــایل نقلی ــر و وس ــی معاب ــل ایمن ــه دلی ــود و ب ــی ش ــام م ــهر انج ــن ش ــی ای عموم

ــتیم. ــود، نداش ــیب ش ــه آس ــر ب ــه منج ــه ای ک ــون حادث تاکن
شــهردار همدان اضافه کرد: 255 دستگاه اتوبوس در ۳۶ مسیر شهری و سه هزار و 500 

دستگاه تاکسی در ۶0 مسیر شهری به شهروندان خدمات ارایه می  کنند.
وی با با بیان اینکه مدیریت شهری در راستای ایمنی معابر و شهروندان اقدامات مختلفی 
را همچون ایمن  ســازی، آرام سازی و روان  سازی انجام می دهد، اظهار داشت: پل عابر 
پیاده درون شهری با 2۸ پله برقی و 1۶ دستگاه آسانسور در راستای ایمن  سازی معابر و 

جلوگیری از بروز تصادفات انجام شده است.
صوفــی همچنیــن بــه نصــب دوربین هــای ثبــت تخلــف و کنتــرل ســرعت تصویــری 
ــان کــرد: 4۸ دوربیــن در شــهر وجــود دارد  ــا همــکاری پلیــس راهــور اشــاره و بی ب

کــه ۳۸ دوربیــن فعــال اســت و از 10 دوربیــن کنتــرل ســرعت پنــج دوربیــن دارای 
کــد تخلــف اســت.

شــهردار همــدان گفــت: در راســتای درخواســت مــردم و بــه منظــور افزایــش رضایــت 
منــدی شــهروندان، مقــرر شــد ســاالنه تعــدادی ســایبان ویــژه خطــوط تاکســی ها و 

اتوبوس هــای شــهر در نقــاط مختلــف همــدان نصــب شــود.
ــدان  ــهر هم ــایبان در ش ــتگاه س ــته ۳0 دس ــه گذش ــه ده ــرد: در س ــه ک ــی اضاف صوف
ــار بیــش از  ــا اعتب ــود کــه هــم اکنــون تعــداد 2۳0 دســتگاه ســایبان ب نصــب شــده ب
20 میلیــارد ریــال و بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در شــهر همــدان جانمایــی شــده 

اســت.

روزگار سخت کارگران
 1- معمول اســت روزهایی که در تقویم به گروه و قشر خاصی 
تعلق دارند ، جشــن گرفته شــود و این مناسبت به فعاالن آن صنف 
تبریک گفته شــود  اما روز کارگر با توجه به شــرایط سخت زندگی 
کارگران بیش از آنکه مناســبتی شاد باشد، ضرورت توجه به کارگران 
زحمت کش از ســوی مسئوالن برای برخورداری کارگران از زندگی 

برخوردار از رفاه مناسب و آرام را یادآوری می کند.
از این منظر روز کارگر در ایران بیشــتر روزی برای تاکید بر مطالبات 

کارگران و گالیه از شرایط  کارگری در ایران است.
2- مهمترین مطالبه کارگران در ایران برخورداری از امنیت شــغلی با 

حقوق مناسب و آینده ای برخوردار از مزایای بیمه ای است.
اما دســتیابی به این مطالبه روز به روز ســخت تر می شود و افزایش 
کارگرانی با قراردادهای موقت یک ماهه یا بدون قرار داد شــرایط را 
برای پیش بینی آینده ای روشــن برای جامعه کارگری ســخت کرده 

است.
۳- در راهبردهای اقتصادی کشور جایگاه باالیی برای کارگران در نظر 
گرفته شده است و همه بر جایگاه کارگر در دستیابی به این راهبردها 
تاکید می کنند و کارگــران را مبنا و محور این تالش ها می دانند اما 
آنچه اهمیت دارد تالش برای ایجاد امنیت فکری برای کارگرانی است 
که کارهای بزرگی را انجام می دهند و اســتقالل اقتصادی کشــور را 

بیمه می کنند.
در این زمینه کمتر کار شــده و کارگران همواره با وضعیت نامناسب 
دریافتهــا و هزینه های روبــه افزایش زندگی مواجه بــوده اند و به 

اصطالح صورت خود را با سیلی سرخ کرده اند.
4- امسال دولت مدعی است که باالترین افزایش را در حقوق کارگران 
ایجاد کرده است اما همه می دانند که با تورم فزاینده کشور این افزایش 
حقوق به شــرط بقای اشتغال کارگران، در مقابله با این تورم کاری از 

پیش نخواهد برد.
آنچه در این شرایط کارگران را نگران کرده تعدیل هایی است که هر 
از چندی واحدی به آن دســت می زند تا بتواند شرایط ادامه فعالیت 

خود را با کاهش هزینه ها ایجاد کند.
5- همدان در کشور بر اساس آمار، بعد از سمنان دومین استان در دارا 
بودن پایین ترین نرخ بیکاری اســت و از سوی دیگر آمار ایجاد شغل 

در استان ساالنه 20 هزار نفر اعالم می شود.
با این شــرایط همدان یک استان با کارگران بسیار است که باید برای 

امنیت فکری، شغلی و آتی آنها، مسئوالن استان برنامه داشته باشند.
۶- در همایشــی یکی از کارفرمایان اســتان به زیبایی گفت که هنر 
تولیدکنندگان استان در ســال 9۸باید حفظ امید کارگرانی باشد که با 
استخدام توسط آنها  به آینده امیدوار شده اند و به روزهای بهتر فکر 

می کنند.
واقعیت آن اســت که در ســال 9۸ امنیت شــغلی کارگــران از هر 
سالی بیشتر در خطر اســت و خطر تعدیل، قراردادهای غیرواقعی و 
قراردادهای کوتاه مدت پرضرر آنها را از هر زمانی بیشــتر تهدید می 

کند.
7- روزگار کارگران روزگار مناســبی نیســت و شاید از هر دهک و 
گروهی بیشــتر، آنها فشارهای ناشی از تحریم ها را تحمل می کند با 
این اوصاف این وظیفه دولت و نمایندگان مجلس است که در راستای 
عمل به فرمان رونق تولید مقام معظم رهبری، شــرایط را برای بهبود 
معیشت کارگران ، برخورداری آنها از امنیت شغلی، حقوق مناسب و 

آینده آرام و با امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم کنند.
انصاف نیست که افرادی که برای استقالل اقتصادی کشور و معیشت 
و آســایش خانواده تالش می کنند در این شرایط  حساس، احساس 

تنهایی کنند.

1- روزنامه صدا و سیما در دو روز گذشته به استان ارسال نشده است. 
گویا جام جم به دلیل کمبود کاغذ دچار مشکل در چاپ و توزیع شده 
اســت. گفتنی اســت مطبوعات به دلیل گرانی کاغذ و لوازم چاپ با 

مشکالت بسیاری مواجه هستند.
2- کارمندان و کارگران خواستار پرداخت عیدی عید فطر قبل از فرا 
رسیدن ماه مبارک رمضان هستند. گویا این درخواست به دلیل افزایش 
هزینه های خانوار مطرح شــده است. گفتنی است شرکتها و دستگاه 
ها هر ساله با فرارسیدن عید فطر مبلغی را به عنوان عیدی به حساب 

کارکنان خود واریز می کنند.
۳- مرغداران قیمت اعالم شــده برای فروش مرغ را واقعی نمی دانند 
و این موضوع را بــه نمایندگان مجلس اعالم کرده اند. گویا آنها این 
قیمــت را بدون درنظر گرفتن تغییرات قیمت نهاده ها و دیگر عوامل 

تاثیرگذار در قیمت مرغ می دانند. 
گفتنی اســت مرغ در ماه مبارک رمضان از اقالم پر مصرف است 
کــه بازار آن نیاز بــه ثبات و ایجاد شــرایط رضایت خریدار و 

دارد. فروشنده 

همدان، رتبه برتر دستاوردهای سمن های 
جوانان را از آن خود کرد

 در آیین اختتامیه فستیوال منطقه ای زاگرس جوان در کردستان، 
استان همدان رتبه برتر دستاوردهای سمنهای جوانان را کسب کرد.

بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، در 
این فســتیوال که از 4 لغایت 9 اردیبهشت ماه با حضور استان های 
کردســتان ، آذربایجان غربی، همدان، لرستان،کرمانشــاه و ایالم در 
شهرســتان ســنندج برگزار شــد، همدان عنوان برتر دستاوردهای 

سمنهای جوانان را از آن خود کرد.
در این فســتیوال که در جهت مشــارکت اجتماعی جوانان، معرفی 
پتانســیل های فرهنگــی، اجتماعــی، گردشــگری و بومی محلی 
ســازمانهای مردم نهاد منطقه زاگرس نشین غرب کشور برگزار شد، 

همدان بار دیگر خوش درخشید و عنوان برتر را کسب کرد.
در این برنامه از بین ده جوان برتر کاندیدای اســتان، از آقای پیمان 
ســرحدی و خانم ها پریزاد پاکدل و ســیده آرمینه عقیلیان بعنوان 

جوان برتر با آرای استانها تقدیر شد.

قول وزیر نفت برای حل مشکل پتروشیمی 
هگمتانه و ابن سینا

 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی از قول 
وزیر نفت برای حل مشکل پتروشیمی هگمتانه و ابن سینا خبر داد.

امیر خجســته در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: بــرای چندمین بار 
به همــراه آقای حاجی بابایــی در وزارت نفت پیگیر حل مشــکل 
پتروشــیمی هگمتانه و ابن ســینا بودیم که در این زمینه قول هایی 

داده شد.
بــه گزارش فارس ، وی در خصوص مســائل مطرح شــده در این 
جلســه گفت: با توجه به اینکه دو پروژه عظیم پتروشیمی ابن سینا 
و هگمتانه از مهمترین خواسته و مطالبات مردم است، در چند سال 
اخیر چندین جلســه برای پیگیری و حل مشکالت پیش روی این 
واحدهای تولیدی به همراه استانداران، مسئوالن استانی با وزیر نفت 
و عومل وزارت خانه گذاشــته شده و در حال حاضر هم به جدیت 

این موضوع در حال پیگیری است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
بخش کوچکی از کار پتروشــیمی هگمتانه باقی مانده و با توجه به 
مصوبات این جلســه و قول حل مشــکل لوله پلی اتیلن این پروژه 
به زودی به بهره برداری می رســد تا بخشــی از مشکالتی اشتغال و 

بیکاری این شهرستان رفع شود.
وی با بیان اینکه تا به امروز بیش از 50 جلســه برای حل مشکل 
این پروژه تشــکیل شــده اســت افزود: وزیر نفت با اشــاره به 
جلســات مکرر که با حضور مسئوالن و نمایندگان مجلس همدان 
در این خصوص برگزار شــد، وزارت نفت نهایت همکاری را با 
ســرمایه گذار علی رغم تسریع در روند اتصال خط اتیلن را انجام 
خواهد داد و دیگر مشــکالت محدود دیگر هم با تالش سرمایه 

گذار رفع خواهد شد.

 روز گذشــته فرمانده انتظامی استان در 
نشستی با خبرنگاران جزییاتی از قتل حجت 
االسالم قاسمی روحانی 46 ساله ای که در 
کوچه آخوند همدان مورد اصابت دو گلوله 

قرار گرفت را تشریح کرد.
این اتفاق از روز شــنبه گذشته رسانه ها و 
مســئوالن را درگیر کرده و فضای مجازی 
و حتی رسانه های معاند را به این موضوع 

عالقمند کرده بود.
 فارغ از به هالکت رســیدن قاتل ظرف 24 
ساعت پس از این رویداد، نکات و سواالتی 
برای مردم باقی مانده که جا دارد با شفاف 
ســازی به موقع از بروز شــایعات بیشتر 

جلوگیری شود.
انتظامی در  نیــروی  در حالیکه فرماندهان 
روزهای نخســت تلویحا هرگونه  شــائبه 
سیاســی را در این ماجرا منتفی دانسته اند، 
روز گذشــته حتی روزنامه کیهان آن را در 
تیتر یک خود بخشــی از پروژه ی بیگانگان 

قلمداد کرده است.
سایر رسانه ها و بخصوص فضای مجازی با 
نظرات و کامنت های عجیب و گاه تخریبی 
جو ملتهبی را در حاشیه  این رویداد بوجود 

آوردند.
این در حالی ست که بارها مطرح کرده ایم 
که اطالع رسانی شفاف تنها راه مقابله با جو 
شــایعه در فضای مجازی است. و بدیهی 
است که اطالع رسانی با تاخیر و بدون ذکر 
جزییات در حوادث مهم، ممکن اســت بر 

تولید و افزایش شایعات تاثیر بگذارد.
عالوه بر مدیران تامینــی، بخش کثیری از 
مردم همدان نیز بر این باورند که این استان 
همواره یکی از استانها امن کشور بوده است 
و باید با دقت نظر و تالش بیشتر همه ارگانها 

این سطح از امنیت حفظ شود.
لذا شایسته است تا مسئوالن امر از این پس 
باور پیدا کنند که بهترین و ایمن ترین رابط 
آنها با مردم، رسانه ها هستند و اگر در مراحل 
کسب خبر با رســانه های رسمی همکاری 
کاملی صورت گیرد کار بدانجا نمی کشــد 
که صدها شائبه و نیت خوانی مغرضانه تولید 
و پخش شود و هرکس به زعم خود روایتی 

از حادثه را انتشار دهد. 
فرمانده انتظامی اســتان تالش کرد در این 
نشســت به بیان جزییات دقیق تری از این 
اتفاق بپردازد هر چنــد که باز دلیل اصلی 
این جنایت در دست بررسی است  و نکات 
مبهمی چــون اقدام قاتل به انتشــار علنی 
اینستاگرام صورت  تصویر خود در صفحه 

همچنان مبهم ماند.
از سوی دیگر متاسفانه این رویداد تلخ گاه 
از سوی مسئوالن ذیربط در حوزه مدیریت 
فضای ارتباطات و نهادهای تامینی به تکرار 
بحث های قدیمــی در متهم کردن یکدیگر 
برای در دست گرفتن کنترل این فضا منجر 
شده و همچنان علت های بروز شرارت ها 

مکتوم مانده است. 
فرمانده انتظامی استان همدان در پاسخ به این 
سوال که متاســفانه برخی اخبار مبنی بر آزاد 
بودن اشــرار و اراذل در سطح همدان بگوش 
می رســد و چرا پلیس فتا با وجود شــناخت 
این اشــرار با آنها در فضای مجازی برخورد 
نکرده است پاســخ داد که: عکس ها و پست 
های منتشــر شده در اینســتاگرام قاتل بعد از 
این واقعه بوده و قاتــل پیش از آن هیچگونه 

تصویر مجرمانه ای منتشــر نکرده بود. لذا می 
توان گفت جزیی از نقشــه قاتل بوده که بعد 

از ارتکاب جنایت چنین پست هایی بگذارد.
بخشــعلی کامرانی صالح افزود: پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعــات ۳1 تن از افرادی را 
که به شــیوه های مختلف اقدام به حمایت از 
قاتل طلبه همدانی کرده بودند، شناسایی کرد.

این افراد که ســاکن همدان، مشــهد و شیراز 
هستند با گذاشتن مطالبی در صفحه اینستاگرام 
اقدام به حمایت از قاتل کردند همچنین برخی 
افراد با راه اندازی صفحه هایی در اینستاگرام، 
خود را برادر قاتل معرفی کرده و پست هایی 
قرار دادند در حالیکه برادران او در بازداشــت 
هســتند. فرمانده انتظامی استان همدان افزود: 

همچنین افــرادی که هیچگونه شــناختی از 
قاتل ندارند اقدام به قرار دادن پست هایی در 
صفحه های مجازی کردنــد که این افراد نیز 

شناسایی شدند.
وی ســپس به انتقاد از اینستاگرام پرداخت و 
اضافه کــرد: گردانندگان اینســتاگرام صفحه 
های متعلق به سپاه پاسداران و سرلشکر قاسم 
سلیمانی را مســدود کرده سپس از یک قاتل 

حمایت می کنند.
کامرانی صالح بیان کرد: گردانندگان اینستاگرام 
مدعی هســتند که پس از پخــش تصاویر و 
کلیپ قاتل در این فضا بوده اســت که پلیس 
قاتل را شناســایی کرده در حالیکه ماموران از 

روی خودرو قاتل را شناسایی کرده بودند.
وی اظهار داشــت: اینســتاگرام با مانور دادن 
بر ســر این موضوع دنبال تبلیغ خود و تطهیر 
قاتل اســت و برخی مــی خواهند از این فرد 
فاسد اسطوره بســازند.کامرانی صالح درباره 
دلیل اتفــاق هم این چنین توضیــح داد: این 
موضوعــات مقداری نیاز به زمان دارد و تمام 
تــالش مان بر این بود که مجرم شناســایی و 
دســتگیر شــود.اینکه با خارج ارتباط داشته 
و یا کســانی او را ســاپورت می کرده اند نیز 
در دست بررسی است.وی در پاسخ به سوال 
دیگر خبرنگار همدان پیام مبنی بر اینکه  پلیس 
استان مدعی اســت از استان های امن کشور 
بوده، اما چرا با حاشیه نشینی و مزاحمت های 
اشرار در معابر، پارکها، مسیر مدارس برخورد 
ضربتی نمی شود که جایگاه امن استان کاسته 

نشود؟ پاسخ داد:پلیس همیشه مقابله با اراذل 
و اوباش را در اولویت های کاری خود دارد و 

این موضوع بر کسی پوشیده نیست.
کسانیکه در این حوزه هستند تحت 

کنترل و شناسایی هستند
وی ادامه داد: در حالیکه قاتل به علت چندین 
ســابقه کیفری، تجاوز به عنف، آدم ربایی در 
تهران و فعالیت در حوزه مشروبات الکلی چند 
سال زندان بود اما از سال 95 با آزادی از زندان 

هیچگونه سابقه شرارت در پرونده نداشت.
فرمانده انتظامی اســتان همــدان گفت: یکی 
از ملزومــات برخورد با مجرمــان در فضای 
مجازی فراهم کرن زمینه و زیر ســاخت این 
کار اســت که امید می رود وزارت ارتباطات 

این تجهیــزات را در اختیار پلیس 
قرار دهد تا عوامل پلیس فتا با ســرعت عمل 

بیشتری کار خود را انجام بدهند.
کامرانی صالح در پاســخ سوال دیگری مبنی 
بر اینکه چرا زمانی که کار از کار گذشــت و 
مثال موضوع تا حد رهبری نظام هم کشــیده 
شد آنوقت پلیس وارد عرصه اطالع رسانی می 
شــود؛ اظهار داشت: اوال بخشی از فرمایشات 
مقام معظم رهبری پخش شــد در این بحث 
یکــی از صحبت هایی که از قبل مقام رهبری 
گفتند اینترنت ملی اســت که مسئولیت آن با 
وزارت ارتباطات است حاال این اقدام صورت 
نگرفتــه االن فضای مجازی اســت همانطور 
که ایشــان فرمودند محدودیت ها کنترل ها و 
نظارت ها باید توسط وزارت ارتباطات انجام 
شود ایشان با توجه به فرمایشاتی که از قبل به 
این موضوع به مسئوالن داشتند اینجا به نوعی 
اشاره می کنند با توجه به زیرساخت هایی که 
باید فراهم می شد  و این اتفاق رخ نداده پلیس 

باید جدی پیگیری کند.
وی افزود: ایشــان از پلیس می خواهند با قوه 
قهریه در این زمینه وارد شود و بصورت جدی 
فراهم شدن این زیر ساخت ها را پیگیری کند.

 تشــریح حادثه از زبــان فرمانده 
انتظامی

ســاعت 12 و ۳5 دقیقــه شــنبه هفته جاری 
شــهروندان در تماس با فوریت های پلیسی 
110 خبر از قتل یک طلبــه در حوالی حوزه 
علمیه همدان می دهند. در همین راستا عوامل 

انتظامــی و پلیس های تخصصــی در محل 
حضور یافته و اقدام به بررســی این موضوع 
کردند.کامرانی صالح در ادامه نشســت خبری 
اظهار داشت: پلیس با شناسایی پالک در کمتر 
از 10 دقیقه مالک وسیله نقلیه را که یک خانم 
بود شناسایی کرد سپس مشخص شد که این 
خانــم به صورت قولنامه ای خودرو را به فرد 

دیگری فروخته است.
مالــک خودرو کــه دارای یک گل فروشــی 
بود شناسایی و دستگیر شــد و در تحقیقات 
مشخص شــد که وی برادر قاتل است. او در 
بازجویی هــا اعتراف کرد که قاتل اســلحه را 
در یک گونی قــرار داده بود و با وجود اینکه 
احتمال می داد برادرش فکری در سر دارد ولی 

خودروی خود را تحویل او داد.
فرمانده انتطامی همدان افزود: در همین راستا 
بیــش از 50 تیم از پلیس های تخصصی برای 
دســتگیری قاتل بــکار گرفته شــد و در گام 
نخست دوستان سابق و افرادی که با این فرد 
ارتباط داشــتند و پاتوق آنها شناســایی و زیر 
نظر قرار گرفت کــه چهار تن از آنها در قروه 

کردستان دستگیر شدند.
با توجه به شناســایی و ناامن کــردن تمامی 
پاتوق ها و محل های رفت و آمد مجرم، وی 
احســاس ناامنی کرده و از بامداد یکشــنبه از 

مخفیگاه خارج شد.
این فرد اسلحه کالشینکف را زیر کاپشنی که 
بر روی دســتش قرار داشت مخفی کرده بود 
اما ماموران هنگام گشت زنی به وی مشکوک 
می شوند.قاتل وقتی خود را در محاصره پلیس 
دید اقدام به تیراندازی به ســمت آنها کرد که 
2 تن از ماموران در جریان درگیری مسلحانه 
مجروح و مصدوم شــدند.با توجــه به اینکه 
احتمال ورود به منزل و گروگانگیری متصور 
بود، 2 تیم دیگــر از ماموران در محل حضور 

یافته و او را به هالکت رساندند.
وی یادآور شــد: هنوز جنازه حجت االسالم 
قاسمی در داخل پزشکی قانونی بود که جنازه 
قاتل این طلبه نیز تحویل پزشکی قانونی شد و 

نگذاشتیم خون این روحانی پایمال شود.
ــریح  ــدون تش ــان ب ــح در پای ــی صال کامران
ــا  ــی آنهــا، ب ــا آمریــن احتمال ــزه قاتــل ی انگی
ابــراز رضایــت از عملکــرد پلیــس گفــت: بــه 
ــن  ــی در کمتری ــن جان ــاندن ای ــت رس هالک
زمــان مویــد اقتــدار پلیــس اســت و قــدرت 
ــایی مجــرم موجــب  ــس در شناس ــل پلی عم
ــه شــد. ــت در جامع ــش احســاس امنی افزای

توضیحات فرمانده انتظامی استان درباره قتل طلبه همدانی

شناسایی حامیان اینستاگرامی قاتل

 مدیریت فضای مجازی به پلیس سپرده شود 
 فضای مجازی نقشی در شناسایی مجرم نداشت

 صدا ســیما در صورت امکان جمــع خوانی های 
قرآنی ماه مبارک رمضان درشهرســتان ها نیز به مانند 
اســتان را به صورت پخش زنده پوشش دهد و پخش 

زنده این مراسمات متمرکز به یک مکان نباشد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان درنشست شورای 
هماهنگی و گســترش فعالیت های قرآنی ایجاد پویایی 
در جلسات شورا را ضروری دانست و گفت: نیاز است 
برنامه ها و اهداف شورای عالی قرآنی کاربردی باشد.

حجت االسالم حبیب ا... شــعبانی افزود: پیشنهادات 
اعضا قبل از جلســات به کمیته مطالعاتی ارائه گردد 
چرا که نیاز اســت روی پیشنهادات فکر و تبادل نظر 

انجــام گیرد و پس از مطالعه نتیجه آن در جلســات 
مطرح شود.

امام جمعه همدان تأکید کرد: اعضای شورای هماهنگی 
و گســترش فعالیت های قرآنی در صورت نبود امکان 
حضور خود باید فردی را به عنوان نماینده برای شرکت 
در جلســات معرفی کنند.که از جمله  نمایندگان مردم 
در مجلس شورا اسالمی هستند که نیاز است یک نفر را 
به عنوان نماینده به جلسات شورای قرآنی معرفی کنند. 
همچنین ضرورت دارد ادارات در برگزاری نمایشــگاه 

قرآنی هماهنگ عمل کنند.
رئیس اقامه نماز استان نیز تفسیر قرآن کریم را کاری بسیار 

ظریف دانســت و گفت: نیاز است در جامعه امروزی به 
موضوع فهم و عمل به قرآن بهای بیشتری داده شود. 

حجت االسالم و المسلمین ســید مرتضی حسنی حلم 
افزود: می طلبد یک ســوره انتخاب شــود و در طول ماه 
رمضان با همکاری صدا و ســیما همچنین حوزه علمیه 
کار فرهنگ ســازی جدی در امر نهضت تفسیر در استان 

شکل گیرد.
مدیرکل  ســازمان تبلیغات اســالمی استان نیز یکی از 
موضوعــات ضروری در جامعه را مســائل فرهنگی و 
دینی با محتوای قرآنی دانست و گفت: اجتماعی سازی 
مباحث قرآنی یکی از ضروریات جامعه امروزی است.

علی دشــتکی افزود: در ماه رمضان 120 نقطه اســتان 
برنامه جمع خوانی قرآن برگزار خواهد شد و عالوه بر 
این 50 کرسی قرآنی همچنین ۳00 موسسه خانه قرآنی 

سطح استان در این ایام فعال می شود.
معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشــگری شهرداری 
همدان نیز اجرای طرح آرمان شهر و شهروند قرآنی را 
از اهداف مهم فرهنگی شهرداری همدان در ماه رمضان 
دانســت و گفت: در 10۸ فرهنگســرای شهر محافل 

جمع خوانی برگزار خواهد شد.
سعید خوشبخت برپایی غرفه های مشاوره مذهبی، نماز 
جماعت در پیاده راه میدان امام خمینی )ره(، نمایشگاه 

فرهنگــی هنری، جزخوانی در تــاالر قرآن را از جمله 
برنامه های شهرداری در ایام ماه رمضان دانست.

رئیس اوقاف  و امور خیریه اســتان در نشست شورای 
قرآنــی حفظ مجازی قرآن در طول ســال در امامزاده 
عبداله با اســتقبال 1200 فعال قرآنــی رااز برنامه های 
فرهنگی دانست که ماه مبارک رمضان این برنامه رونق 

بیشتری خواهد داشت.
محمدکاروند گفت: در ۳۶ بقعه متبرکه برنامه جزخوانی 
قبل از نماز مغرب و عشا در طول ماه رمضان را خواهیم 
داشــت. در ادامه نماینده آموزش و پرورش در جلسه 
نیز برنامه هایش را اینگونه برشمرد که 50 محفل قرآنی 
در مســاجد و مدارس سطح استان، اهدای جوایزی  به 
1000 دانش آمــوز فعال قرآنــی،  اجرای ترتیل خوانی 
معلمان ضمــن خدمت، اهدای جوایز به فعاالن عرصه 
آموزشــی اخالق و ازدواج قرآنی از جمله برنامه های 
آموزش و پرورش است که در طول ماه رمضان برگزار 

خواهد شد. 
مدیر کل صدا و سیمای همدان نیز، افزود: در صورت 
آمادگــی شهرســتان ها و حضور جمعیــت حداکثری 
جمع خوانی ماه مبــارک در شهرســتان های بزرگ را 

پوشش مستقیم خواهیم داد.
مهدی دهقان نیری از پخــش فعالیت های کمیته امداد 
در ماه رمضان را از ســاعت 10 تا 11 هر شــب خبر 
داد و افــزود: معرفی ۳0 وقف جدید در ۳0 شــب ماه 
مبارک رمضان با همکاری اداره اوقاف اســتان از جمله 
برنامه هایی هســتند که در دل برنامه هــای ماه مبارک 

رمضان خواهیم داشت.
دهقــان نیری اظهــار داشــت: در صــورت آمادگی 
شهرســتان ها و حضور جمعیت حداکثری جمع خوانی 
ماه مبارک در شهرســتان های بزرگ و دیگر مکان های 
سطح شهرســتان همدان را پخش  مســتقیم خواهیم 

داشت.

نماینده ولی فقیه در استان:

پخش مستقیم جمع خوانی قرآنی متمرکز به یک مکان نباشد

هوای همدان گرم می شود
 کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان همدان از روند 

افزایشی دمای هوا در سطح استان خبر داد.
محمد حسن باقری شــکیب در گفت وگو با ایسنا، با اعال این خبر بیان 
کرد: اکنون آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد است 

که این وضعیت تا سه روز دیگر پایدار خواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه در ساعات بعداز ظهر افزایش ابر و سرعت وزش 
باد پی بینی می شو ادامه داد: تا پایان هفته پدیده مهمی در استان نخواهیم 
داشــت و طبق بررســی آخرین اطالعات ماهواره ای، سامانه بارشی تا 

جمعه وارد استان نخواهد شد.
باقری شــکیب تصریح کرد: با توجه به وجــود ابرهای ضعیف و اندک 
در ارتفاعات اســتان، بارش های رگباری پیش بینی می شود  اگر چه این 

بارش ها بسیار ضعیف اندک هستند.
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تعهد ساخت ۵0 واحد مسکونی در شهر چگنی

 فرمانده ســپاه نهاوند در جمع خبرنگاران گفت:  100 گروه جهادی  در شهرســتان 
فعالیت دارند که 9 گروه آن ویژه و تخصصی بوده و 7۶ گروه دیگر نیز محله محورند که 

در مجموع سال گذشته 950 نفرروز فعالیت داشته اند.
حسن مرادی  با بیان اینکه برای اجرای طرح های اقتصادی ۶ دوره آموزشی برگزار شده و 
۳00 نفر نیز آموزش های الزم را فراگرفته اند اضافه کرد: اشتغالزایی صورت گرفته عمدتًا 
در زمینه پرورش دام و طیور، زنبور عسل، پرورش قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی 

و مشاغل خانگی بوده که در سطح شهرستان از ظرفیت های الزم برخوردار هستند.

 مرادی با اشــاره به بازدید از طرح های اشــتغال زای ســپاه در این هفته با حضور 
مســئوالن، گفت: طی ســال گذشــته 220 میلیون تومان اعتبار ویژه ایجاد اشتغال به 
2۳ نفر از بســیجیان اعطا شده که در این راســتا 100 نفر به صورت مستقیم مشغول 

فعالیت شده اند.
فرمانده سپاه نهاوند از جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان نیز خبر داد و گفت: 
از ابتدای وقوع ســیل تاکنون یک میلیارد و 400 میلیون ریال از سوی مردم پرداخت شده 

است.
وی ادامه داد: 140 میلیون تومان این مبلغ نقدی و مابقی غیر نقدی بوده که طی 12 مرحله 

به وسیله 25 دستگاه خودروی سبک و سنگین به مناطق سیل زده ارسال شده است.

مرادی از اجرای طرح »جهاد همبســتگی« برای بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده از 
سیل خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح احداث 500 واحد مسکونی در منطقه 

چگنی لرستان به همدان واگذار شده است.
وی افزود: از این تعداد سهم نهاوند 50 واحد است که برای تحقق آن فعالیت های خود 
را از روز گذشته آغاز و جلساتی را با هیأت امنا مساجد، بازار و اصناف برگزار کرده ایم.

فرمانده ســپاه نهاوند گفت: عالوه بر این مقرر شده این شهرستان نسبت به تهیه یکصد 
وسیله لوازم خانگی را برای مناطق سیل زده تامین کند.

حســن مرادی اظهار کرد: به مناســبت فرارســیدن هفته عقیدتی ـ سیاسی سپاه، بسیج 
سازندگی و »هفته معلم« ۸0 عنوان برنامه فرهنگی در نهاوند اجرا می شود.

شورای پنجم نهاوند سایه نشینی 
در رسالت شهر

  نهاوند- معصومه کمالوند-خبرنگار همدان پیام 7 عضو ســاکن 
خیابان رســالت در مقایسه با سایر دوره ها یک پدیده بود حاال بد یا 
خوب، به نسبت دوره های قبل آنچه قابل توجه است در حاشیه قرار 

گرفتن این شورا و سایه نشینی دوره پنجم است.
شورایی که یک نشست پرسش و پاسخ برای رسانه ها نگذاشت و از 

قرار گرفتن در دایره سواالت رسانه ابا داشت.
۳ سالی از آغاز فعالیت شورای پنجم می گذرد ،7عضویی که کمتر در  
میان مردم و معرض پاسخگویی به مطالبات شهروندان دیده شدند و 

بیشتر موارد را به شهردار حواله دادند.
با آغاز کار حســین پور را بعنوان شــهردار انتخاب کردند و هرچند 
آرامش این  7 عضو که اغلب آنها از دوره های قبل هم شورا بوده اند، 
عجیب بنظر بیاید شورایی که در دوران سابق خود تغییر گزینه شهردار 
ش به 7 گزینه هم می رســید و دوران خــوش اقتصادی ، مدیریت 

شهری را دست خوش اختالف سالیق کردند.
آرامش در شورای پنجم شهر به همین جا ختم نمی شود، هرچند نمی 
شود در اوضاع اقتصادی فعلی توقع پروژه آنچنانی داشت اما برنامه و 
پروژه ای که چندان مورد تعریف و به چشم بیاید هم ارائه نداده است.

حاال بگذریم از اینکه شــهردار پــروژه های ناتمام و نیمه کاره ای که 
ظاهرا تمام شده، اعالم شده بود را تکمیل و تجهیز کرد.

شورای خاموش پنجم نه به موضوعی واکنشی نشان داد نه در جمعی 
غیر از کادر شــهرداری و مدیریت شــهری و اتاق کارش در خیابان 

رسالت آنچنان که باید ظاهر شد.
ساکنان خیابان رسالت، شاید آنچنان که روزهای انتخابات میان مردم 
از رســالت  مردم محوری خود می گفتند اما با ســاکن شدن در این 

ساختمان، شرایط طور دیگری رقم خورد.
رفتاری که از این شورا قابل توجه است اعتماد و اعتقاد آنها به شهردار 

و برنامه های او است.
وقتــی رضایت دائم خود را از شــهردار و برنامه ها و کارهایی که در 
حال اجرای آن اســت ابراز می کنند دور از دسترس نخواهد بود فردا 
روزی اگر این شهردار خالف میل شان حرکتی کند با او مقابله نکنند.

شورایی که در بحث احزاب و سیاسیون چندان ظاهر نشد و ظاهرا دو 
عضو آن فعال این حوزه باشــند آم هم 2 تفکر مقابل هم که تنها نکته 
مورد توجه در این باره ، اینکه شــورا بر محور تصمیم و اراده همین 

2 عضو هم میچرخد.
در هر حال انتظار کی رود شــورای شــهر پنجم بر اساس رسالتی که 
تعهد  دار آن اســت و به مردم وعده داده ، مدت باقیمانده از خدمتش 
را مردم داری کند و رســالتش را از محدود شــدن در خیابانی به این 

نام برهاند.

نهالستان مالیر ظرفیت تولید نهال کشور 
را دارد

 رئیس ســازمان جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به ظرفیت خوب 
نهالســتان مالیر برای تولید انــواع نهال گفت: بایــد از ظرفیت این 
نهالســتان عالوه بر تأمین نهال استان برای تأمین بخشی از نهال سایر 

استان ها نیز بهره گرفت.
به گزارش فــارس خلیل آقایی در بازدید از حوزه جنگلکاری ســد 
کالن مالیر با بیان اینکه منابع طبیعی ثروتی ارزشــمند برای هر کشور 
اســت اظهار کرد: هدف ما حفظ و توســعه این ثروت ارزشمند در 

کشور است.
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ منابع طبیعی 
گفت: با اجازه مقام معظم رهبری در سال جاری 150 میلیون یورو از 
صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور در نظر گرفته شده که در این زمینه مجلس و دولت این مبلغ را 

مصوب و به سازمان ابالغ کردند.
رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به اینکه سال گذشته نیز 
طبق دســتور رهبری 200 میلیون دالر برای بهبود منابع طبیعی کشور 
از صندوق توســعه ملی برداشت شد افزود: مقام معظم رهبری توجه 

ویژه ای به حوزه منابع طبیعی و حفظ جنگل ها دارند.
وی با بیان اینکه امســال حجم فعالیت های این ســازمان نســبت به 
سال های قبل چندبرابر شده اســت ادامه داد: سال گذشته نیز ۶ هزار 
و ۸4 نقطه فعالیت  ســازه  مکانیکی در عرصه یک میلیون و 200 هزار 

هکتار از اراضی ملی کشور اجرا شد.
آقایی با تقدیر از مشــارکت مردم در همراهی با منابع طبیعی و اجرای 
طرح های آبخیزداری بیان کرد: این امر در جلوگیری از وقوع سیل  در 

برخی نقاط قابل تأمل بود.
وی با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی همواره یکی از دغدغه ها و مطالبات 
جدی مسووالن است گفت: اگر بتوانیم منابع طبیعی و پوشش گیاهی 
را توســعه داده و منابع موجود را حفظ کنیم کمتر شاهد خسارت به 

ویژه سیالب خواهیم بود.
رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور ادامه داد: در مناطقی که پوشش 

گیاهی و جنگل ها را داشتیم خسارت سیالب های اخیر کمتر بود.
وی با اشــاره به اینکه اقدامات خوبــی در حوزه منابع طبیعی همدان 
صورت گرفته است تصریح کرد: در شهرستان مالیر نیز این اقدامات 
مثبت بوده است.آقایی حوزه  آبخیزداری و منابع طبیعی شهرستان را 
مهم دانست و گفت: اجرای عملیات آبخیزداری در مالیر مطالعه و در 

دو نقطه آماده اجراست.
 وی با اشــاره به ظرفیت خوب نهالستان مالیر برای تولید انواع نهال 
خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت این نهالستان عالوه بر تأمین نهال استان 

برای تأمین بخشی از نهال سایر استان ها نیز بهره گرفت.

 بام تفریحی اسدآباد تکمیل می شود
 شهردار اســدآباد از اتمام طرح »بام اسدآباد« در سال جاری خبر 
داد و گفت: تکمیل و بهره برداری از این طرح تفریحی و توریســتی 

از اولویت های شهرداری است و برای اتمام آن در تالش هستیم.
پیمان ســبزه ای در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: بام توریســتی 
اسدآباد بخشی از نیازهای تفریحی خانواده ها را مرتفع می کند که 70 

درصد از این طرح در سال های گذشته اجرا شده است.
وی اضافه کرد: از محل اعتبارات عمرانی امســال طرح بام تفریحی و 

توریستی اسدآباد تکمیل و آماده بهره برداری می شود.
شهردار اسدآباد بودجه امسال شــهرداری را 240 میلیارد ریال اعالم 
کرد و افزود: این میزان نســبت به ســال قبل 75 درصد رشد دارد که 
امیدواریم با رونق گرفتن ســاخت و ســاز و خرید و فروش مسکن 
درآمدهای شــهرداری افزایش یافته و بودجه پیش بینی شــده محقق 
شــود. ســبزه ای از دیگر راه های افزایش درآمد شهرداری را ایجاد 
درآمدهای پایدار دانست و گفت: ساماندهی بازارچه ها، سرو سامان 
دادن دکه ها و شهربازی و همچنین تعیین تکلیف زمین های تفکیکی 
می تواند به بهبود وضعیت درآمد ماندگار برای شهرداری کمک کند.

آغاز عملیات اجرایی سد تغذیه مصنوعی 
هلور امکان پذیر نیست

 مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همــدان گفت: طرح 
مطالعاتی دو سد تغذیه مصنوعی هلور و آجین اسدآباد در حال انجام 
بوده اما به دلیل محدودیت اعتبارات آغاز عملیات اجرایی آن در سال 

جاری امکان پذیر نخواهد بود.
به گزارش ایســنا، منصور ســتوده در جلسه رســیدگی به مشکالت 
دهیاران روســتاهای اســدآباد اظهار کرد:مطالعه حریم رودخانه های 
اسدآباد امسال و سال آینده انجام خواهد گرفت که در حال حاضر در 
این شهرســتان حدود و حریم رودخانه شهاب به طول ۳0 کیلومتر و 

خنداب به طول ۸ کیلومتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد:در بحث اعتباراتی که در سال 97 برای 
شهرستان اســدآباد براساس مصوبات باید انجام می گرفت 2 میلیون 
و۳00 هزار تومان برای الیروبی رودخانه های اسدآباد اختصاص یافته 

بود که هیچ گونه تخصیصی نداشته است.
ستوده تصریح کرد:در بحث الیروبی رودخانه های اسدآباد مطالعات 
برخی رودخانه ها انجام گرفته و نقاط الزم شناســایی شده اند که در 
صورت اختصاص اعتبار اقدام خواهدشد. وی با اشاره به فرونشست 
زمین در بخشی از روســتای قادر آباد گفت:برداشت بی رویه آب از 
آبخوان ها با توجه به ساختار زمین شناسی این شهرستان یکی از دالیل 

این امر بوده که این امر قابل بررسی است.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی 

علی سلیمانی - رئیس هیأت اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه فروشندگان چینی و بلور و ظروف آشپزخانه شهرستان 
همدان برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل می آید از روز شنبه 
i )در صفحه اول سامانه/ سامانه  r a n i a n a s n a f .i r مورخ 98/1/31 لغایت روز سه شنبه مورخه 98/2/17 به مدت 15 روز کاری )بدون احتساب ایام تعطیل( با مراجعه به سامانه 
ساران )انتخابات الکترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی( نسبت به ثبت نام و تکمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، پروانه 

کسب، مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ کد رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن مدارک ذیل  به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

شرایط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس

خصوص  این  )در  مخدر  مواد  به  اعتیاد  عدم  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن   )4
استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.

5( عدم اشتهار به فساد 
6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره 

اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ 
اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر 

واگذار و یا اجاره نداده ، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1- دو قطعه عکس 4×3 جدید 

2- یک برگ تصویر پروانه کسب
3- یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 

4- یک برگ تصویرکارت ملی 
5- یک برگ تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال(

6- یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره 
می باشند. 

7- آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه
وظایف و اختیارات اتحادیه ها برابر ماده 30 قانون نظام صنفی عبارت است از:

انواع  و  کسب  پروانه  صدور  ضوابط  تغییر  یا  تنظیم  تهیه،  برای  پیشنهاد  ارائه  الف( 
و  مصوبات  اجرای  ب(  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  برای  الزم  پروانه های 
بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د( صدور پروانه کسب با دریافت 
تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه( ابطال پروانه کسب و 
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری 
از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده )27( 
این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد و( تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن 
تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب ز( تنظیم 
ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای 
رسیدگی و تصویب ح( ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی 
به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی ط( تشکیل کمیسیون های 
و  آموزشی  و  فنی  صنفی،  واحدهای  بازرسی  اختالف،  حل  شکایات  به  رسیدگی 
هزینه  و  عوارض  مالیات،  وصول  ی(  نظارت  عالی  هیأت  مصوب  دیگر  کمیسیون های 
خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت 
ک( هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز 
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با 
ل(  برسد  نظارت  کمیسیون  تصویب  به  که  ضوابطی  و  مقررات  طبق  شهر  احتیاجات 
واحدهای  تعداد  صنفی،  حدود  خدمات،  و  کاال  نرخ  تعیین  منظور  به  پیشنهاد  ارائه 

صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت 
رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده 11 اساسنامه الگوی 
اتحادیه های صنفی 

■ رئیس:
- انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق 
اصناف، امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه، ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به 
اتاق اصناف هر سه ماه یکبار، گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به 
صورت ساالنه، موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره، کسب موافقت  رئیس 
از  اتحادیه  برای مرخصی و مأموریت خود، پیگیری فعالیت های توسعه ای  اتاق اصناف 
جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وری و بهبود کسب و کار، پیگیری و برنامه های مدون 
آیین نامه  برابر  تخصصی  و  مشاوره ای  از خدمات  استفاده  و  کارکنان  انتصاب  اتحادیه، 

موضوع بند ب ماده 37 قانون نظام صنفی 

■ نواب رئیس
- در غیاب رئیس اتحادیه )هنگام مرخصی و مأموریت(، نواب رئیس به ترتیب سمت 
وظایف وی را بر عهده دارند، شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه، پیگیری و 

انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 

■ دبیر 
با هماهنگی  قابل طرح در جلسات هیأت مدیره  تنظیم دستور جلسه و موضوعات   -

رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه 

■ خزانه دار 
- مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه، اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، 
درآمدهای  و  مالی  منابع  جذب  پیگیری  اتحادیه،  ساالنه  مالی  صورت های  و  ترازنامه 
اتحادیه در چارچوب  آیین نامه تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی ، ارائه گزارش عملکرد 

مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه 

■ بازرس اتحادیه
بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله 
در اجرای آیین نامه شرح وظایف بازرس از جمله نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال 
اقدام  خصوص  در  صنفی  نظام  قانون   27 ماده  اجرای  نحوه  اتحادیه،  در  کسب  پروانه 
اتحادیه  برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نحوه اجرای ماده 
28 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی 
دارای پروانه کسب، امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی به 
ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد، 
تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات و بخشنامه های هیأت 
عالی نظارت و کمیسیون نظارت، بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط 
اتحادیه، بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه  با حساب 

اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
اتحادیه فروشندگان چینی و بلور و ظروف آشپزخانه 

  تاریخ انتشار: 98/1/19 
نوبت اول

 دی ماه سال ۹6 بود که شهرداری همدان 
۳ خانه بــا ارزش در محله کبابیان همدان را 
تخریب کــرد و درحالی که طــی روزهای 
بعد موجی از انتقادات نســبت به این اقدام 
شــهرداری همدان صورت گرفته بود؛ بدون 

توجه به انتقادات به ادامه کار پرداخت.
این اتفــاق در حالی رخ داد کــه به گفته 
محله  همدان  فرهنگی  میراث  کارشناســان 
کبابیان و تمام عناصــر و کالبد پیرامون آن 
در فهرســت آثار ملی ایران ثبت شــده بود 
به طوری که یگانه مرکــز محله در همدان به 
شــمار می رفت که ثبت آثار ملی بود. حاال 
در مجاورت این خانه های خراب شده خانه 
ای جان میدهد که رسانه ها و شخصیت های 
خاص هنری و فرهنگی ملی به اهمیت حفظ 

آن واکنش نشان داده اند .
بازیگرشهیر  و  کارگردان  شــهاب رضویان 
ســینمای ایران در این زمینــه در گفتگوی 
اختصاصی با همدان پیام می گوید : همدان 
از تعداد بســیاری زیادی خانــه برخوردار 
اســت ؛  خانه شریفی ها ، چاوشی ؛ گوهری 
و نراقی  ازاین دســت خانه هایی هستند که 
حاال برخالف تاریخی و زیبا بودنشان تخریب 
شده اند .رضویان معتقد است :  ندانم کاری 
مسئوالن شهر و حتی به خاطر منفعت طلبی 
بساز بفروش ها و به خاطر بی توجه مجموعه ای 
از کســانی که می توانستند بسیار تأثیر گذار 
باشند یک خانه بسیار ارزشمند دست خوش 
تخریب می شود . وی گفت : حاال  در قسمت 
جنوب شــرقی محله کبابیان خانه ای وجود 
دارد  که دارای قدمت تاریخی معماری زیبای 
ایرانی و  در و پنجره های سبزی است . مالک  
این خانه دارند آقای میربیان می باشد که  مایل 
به مرمت این خانه  است اما مشکالت متعدد 
از جمله ثبت ملی نبودن آن اجازه حفظ خانه 
را نمی دهــد .وی پس از عنوان این مطالب 
گفت : لطفا میراث فرهنگی و شــهرداری با 
ایشان مساعدت فرمایید و اجازه تغییر کاربری 
بدهیــد این خانه پــس از مرمت می خواهد  
تبدیل به هتل یا رســتوران یا موزه شود پس 
خانه های تاریخی را حفظ کنید . مبادا  همان 
کاری که با سه چهار تا خانه ای کنار این بنا در 
محله کبابیان کردید رقم خورد مبادا این خانه 

هم دستاویز بولدوز شود 
پس از تخریب خانه هــای کبابیان که گفته 
می شــد بدون اطالع اعضای شــورای شهر 
همدان انجام شده؛ رئیس سابق شورای شهر 
همدان از مردم عذرخواهی کرد و شــهردار 
همــدان نیز قول احیای ایــن بافت تاریخی 
به عنوان ســالم ترین بافت تاریخی همدان را 

داد.
 خبری از احیای بافت تاریخی محله 

کبابیان همدان نیست
اما آنچه این روزها مشــهود است اینکه خبری 
از احیای بافت تاریخی محلــه کبابیان همدان 
نیست و طرحی که قول آن داده شده این روزها 
مانند سایر پروژه های عمرانی همدان در سکوت 
عمرانی به ســر می برد و با کشیدن دیواری به 
دور آن روزهای خوش را به انتظار نشسته است.
در ایــن وادی آنچــه قابل توجه اســت اینکه 
خانه های »شمســیان«، »بهرامی« و »اخالصی« 
در محله کبابیان شهر همدان که مربوط به دوره 
قاجار و پهلوی بودند به تازگی اعتبار مرمتشان 
تأمین شده بود و قرار بود مرمت آن ها آغاز شود 
اما شهردار چنین مجالی را نداد و آن را تخریب 

کرد.
 تخریب دامن یکی دیگــر از آثار و 

خانه های تاریخی همدان را گرفته است
قصد از بیان موضوع تخریب خانه های تاریخی 
و قدیمی در محله کبابیان همدان و به حال خود 
رها شــدن وضعیت اینکه؛ این روزها بار دیگر 
تخریــب دامن یکی دیگر از آثــار و خانه های 

تاریخی همدان را گرفته است.

خانه تاریخی »میرابیــان« واقع در محله چمن 
کبابیان همدان یکی از خانه های باارزش است 
که متأسفانه در اثر بی توجهی مسئوالن در حال 
تخریب بوده و بارندگی های اخیر نیز سبب شده 
تا یکی از دیوارهای اصلی این خانه ترک بخورد 
و هر لحظه امکان فروریختن دیوار وجود دارد.
به اعتقاد کارشناسان علت ایجاد نشست در دیوار 
شمالی بنا؛ تخریب ساختمان ضلع شمالی است 
که باعث شده دیوار و پی آن در معرض مستقیم 
بارش قرار گیرند و نفوذ آب به پی دیوار باعث 

نشست دیوار شده است.
یک سال و اندی پیش شهرداری همدان به بهانه 
اینکه ممکن است بخشــی از دیوار خانه های 
تاریخی همدان فرو بریزد سه خانه با ارزش در 
محله کبابیان را با خاک یکسان کرد و علی رغم 
وعده های داده شده مبنی بر بازسازی این خانه ها 
بر اســاس همان نقشه و معماری تاکنون اتفاق 

خاصی نیفتاده است.
حال به دلیــل همان تخریب هــا و بارش های 
گسترده چند ماه گذشته، دیوار خانه میرابیان که 
دقیقاً در کنار زمین خانه های تخریب شده قرار 
دارد در معرض فروریختن است و اگر مسئوالن 
چاره ای برای آن نیاندیشند باز هم ممکن است 

شاهد اتفاقی تلخ برای تاریخ همدان باشیم.
در همین زمینه رئیس کمیسیون سرمایه گذاری 
شورای شهر همدان با بیان اینکه بافت تاریخی 
همدان مغفول مانده است، گفت: میراث فرهنگی 
در حوزه مرمت و بازسازی بسیار ضعیف است.
حسین قراباغی با بیان اینکه شاهد اقدام عملی 
و چشمگیری در بحث مرمت بناهای تاریخی 
همدان نیستیم، اظهار داشت: میراث فرهنگی در 
این زمینه اقدام قابل توجهی نداشته است که به 
طور مثال اگر به بــازار قدیمی تبریز نگاه کنیم 
مشخص می شود که هر ساله اعتبار قابل توجهی 
صرف مرمت و بازســازی ایــن بنای تاریخی 

می شود اما در همدان این چنین نیست.
 همدان متولی خاصی در زمینه مرمت 

بناهای تاریخی ندارد
وی با بیان اینکه قدمت بازار تاریخی همدان از 
قدمت بازار تبریز کمتر نیست و باید به آن توجه 
شــود چرا که بافت تاریخی شهر است، اظهار 
داشت: به نظر می رسد همدان متولی خاصی در 

زمینه مرمت بناهای تاریخی ندارد.
 بافت های تاریخی مورد بی توجهی 

است
وی با بیان اینکه موضوع مرمت بناهای تاریخی 
دغدغه همه دلســوزان است و بارها نیز عنوان 
شــده است، اظهار داشت: بارها به این موضوع 
در کمیته گردشگری پرداخته شده اما بافت های 

تاریخی مورد بی توجهی است.
قراباغی با اشاره به اینکه در سیل اخیر چند بنای 
تاریخی شهر همدان فرو ریخت و کسی در این 
زمینه پاسخگو نیســت، اظهار داشت: کوتاهی 
در مرمت بناها باعث آســیب های جدی به آنها 
شده اســت. وی کمبود بودجه در انجام نشدن 
مرمت ها را قابل توجیه ندانست و با بیان اینکه 
اگر بودجه وجود ندارد باید برای شهرهای دیگر 
نیز وجود نداشته باشد، گفت: متأسفانه مدیری 
که خود را هزینــه کند و برای جذب بودجه و 

اعتبار در تکاپو باشد در همدان دیده نمی شود.
رئیس کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای اسالمی شهر همدان با بیان 
اینکه شهرداری بودجه چندانی ندارد که صرف 
تملک بناها کند، اظهار داشــت: در بازگشایی 
یکســری معابر اصلی در شهر همدان با کمبود 
بودجه مواجه ایم.وی با بیان اینکه در ثبت امالک 
واجد ارزش تاریخی اقدامات قابل توجهی انجام 
نمی شود، اظهار داشت: برخی از امالکی که در 
همدان به لحاظ تاریخی قابل توجه هستند هنوز 
ثبت تاریخی نشــده اند و این بناها مرمت را با 

مشکل مواجه می کند.
متأســفانه به خاطر بی تدبیری مدیران اســبق 
220 بنای واجد ارزش تاریخی در شهر همدان 

تخریب و به آپارتمان تبدیل شــده که کسی در 
قبال این اقدام پاسخگو نیست.

قراباغی با بیان اینکه متأسفانه به خاطر بی تدبیری 
مدیران اسبق 220 بنای واجد ارزش تاریخی در 
شهر همدان تخریب و به آپارتمان تبدیل شده که 
کسی در قبال این اقدام پاسخگو نیست، گفت: 
شــورای عالی معماری و شهرســازی در حق 

همدان خیانت کرده است.
وی با بیان اینکه به بافت تاریخی همدان خیانت 
شده است در حالی که می شد این بافت تاریخی 
را حفظ کرد، اظهار داشــت: انبوه سازان بافت 
تاریخی را رفته رفتــه از بین می برند به طوری 
که بیشتر تمایل به اجرای پروژه ها در رینگ اول 
شهر اســت که این بخش نیز بافت تاریخی را 

شامل می شود.
 به بافت تاریخی همدان خیانت شده 

است
وی با بیان اینکه باید آنچه از گذشــتگان به جا 
مانده اســت را حفظ کرد بــه وضعیت چمن 
کبابیان همدان اشــاره کرد و گفــت: به دنبال 
جذب ســرمایه گذار برای اجــرای وعده داده 

شده هســتیم و طرح به این صورت است که 
محوطــه موردنظر به خانه بــوم گردی یا یک 
طرح گردشگری تبدیل شود.رئیس کمیسیون 
اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری شورای 
شهر همدان با اشــاره به اینکه باالخره میراث 
فرهنگی باید در یک نقطه ایستادگی کند، اظهار 
کرد: حداقل آنچه باقی مانده است را حفظ کنیم 

چراکه برای قبلی ها کاری انجام نشده است.
آنچه مســلم اســت در شــهر همدان تعداد 
خانه های واجد ارزش کم نیســت به طوری 
کــه تاریخ اغلب آنها ریشــه در دوران قاجار 
و پهلــوی دارد؛ این خانه های قدیمی و نقش 
و نگارهای زیبای آن معرف فرهنگ و تمدن 
غنی مردم ایران بــه عنوان اصیل ترین میراث 
گذشــتگان این مرز و بوم اســت بنابراین با 
حفظ و نگهداری خانه های با ارزش تاریخی 
و همچنین امکان سازی مناسب برای بازدید 
گردشگران خارجی می توان فرهنگ، آداب و 
سنن مردم ایران زمین را به دنیا معرفی کرد اما 
متأســفانه برخی بافت ها و خانه های تاریخی 

مورد کم لطفی قرار گرفته است.

امیرشهاب رضویان در گفتگو با همدان پیام: 

خانه های 
تاریخی همدان 

با بی توجهی  
تخریب می شوند
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آگهی دعوت به افراز
چون شــرکت تعاونی کارخانه تولید قند سمبل مهرگان به شناسه ملی 10820020823 برابر چهار فقره اسناد به شماره های 68286 مورخ 98/1/19 دفتر 15 نهاوند مقدار 
1/36 )یک ممیز ســی وشش صدم( سهم مشاع از 8 سهم از 186 سهم یک شــعیر و سه شانزدهم شعیر از 96 شعیر قریه وسج پالک 40 اصلی واقع در بخش سه نهاوند 
بانضمام 1/36 ) یک ممیز سی و شش صدم( سهم مشاع از 8 سهم از 372 سهم مشاع از 86 شعیر سه چهارم شعیر  مشاع از 96 شعیر قریه وسج پالک 40 اصلی واقع در 
بخش ســه نهاوند بانضمام 1/36  )یک ممیز سی وشش صدم( سهم مشاع از 8 سهم از 372 سهم مشاع از سه شعیر و هفت هشتم شعیر مشاع قریه سج پالک 40 اصلی 
واقع در بخش ســه نهاوند و سند شماره 68078 مورخ 1397/12/15 دفتر 15 نهاوند مقدار یک سهم مشاع از چهار سهم از نه سهم از هشت سهم مشاع از صدو هشتاد و 
شش سهم و یک و سه شانزدهم مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ اراضی مزروعی قریه وسج پالک 40اصلی واقع در بخش سه نهاوند بانضمام مقدار یک سهم مشاع از 
چهار سهم از نه سهم از هشت سهم مشاع از سیصد و هفتاد و دو سهم هشتاد و شش و سه چهارم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ قریه وسج پالک 40 اصلی 
واقع در بخش سه نهاوند با حق الشرب طبق معمول محل بانضمام مقدار یک سهم مشاع از چهار سهم از نه سهم از هشت سهم مشاع از سیصد و هفتاد و دو سهم سه شعیر 
و هفت هشتم شعیر از اراضی آبی و دیمی و سکنه و طاحونه واقع در قریه وسج پالک 40 اصلی بخش 3 نهاوند باستثناء عمارت شماره 6 فرعی با حق استفاده از مقررات 
قانون آب طبق نحوه ملی شــدن آن از نهر طائمه و وسج. سند شماره 67872 مورخ 1397/11/25 دفتر 15 نهاوند : مقدار پنجاه و سه صدم سهم مشاع از 8 سهم از 186 
سهم 1شعیرر و سه شانزدهم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ کل اراضی مزروعی قریه وسج پالک 40 اصلی واقع در بخش 3نهاوند با حقابه طبق قانون آب )نحوه ملی 
شدن( از موضوع سند شماره 23695 مورخ 1352/5/2 دفتر 19 نهاوند بانضمام مقدار پنجاه و سه صدم سهم مشاع از 8 سهم از 372 سهم 3 شعیر و هفت هشتم شعیر 
اراضی مزروعی آبی و دیمی قریه وسج پالک شماره 40 اصلی واقع در بخش سه نهاوند و از سکنه و از طاحونه با استثناء عمارت 6 فرعی با حقابه معموله از نهر طائمه و وسج 
از موضوع سند شماره 59585 مورخ 1349/3/30 دفتر 4 نهاوند بانضمام مقدار پنجاه و سه صدم سهم مشاع از 8 سهم از 372 سهم 86 شعیر و سه چهارم شعیر مشاع از 
96 شعیر ششدانگ ده وسج پالک 40 اصلی واقع در بخش سه نهاوند با حقابه معموله از موضوع سند شماره 55903 مورخ 1345/6/8 دفتر 4 نهاوند و سند شماره 15312 
مورخ 1398/1/31 دفتر اســناد رسمی 81 فیروزان مقدار 45 صدم سهم مشاع از 2/5 سهم از 5 سهم از 8 سهم از 372 سهم از 96 شعیر ششدانگ پالک 40 اصلی بخش 
سه نهاوند از 86 شعیر و سه چهارم شعیر و بانضمام 45 صدم سهم از 2/5 سهم از 5 سهم از 6 سهم از 8 سهم از 372 سهم از 96 شعیر ششدانگ قریه مذکور را از خانم 
نازنین چهاردولی و آقایان فرج ا.. میربیگی و عسگر شریف نژاد و حشمت ا.. بیات و ابراهیم بیات خریداری نموده است و برابر تقاضانامه شماره 430/ن/98 مورخ 98/2/2 
تقاضای افراز مقدار مذکور را از این اداره نموده و مدعی می باشد که بقیه مالکین مشاعی پالک مذکور را نمی شناسد و به آنها دسترسی ندارد لذا به استناد ماده 3 آئین 
نامه آئین نامه افراز و برابر ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی کلیه مالکین مشاعی افراد حقیقی و حقوقی ابلغ می گردد که در تاریخ دوشنبه 98/3/6 ساعت 9 صبح 
در محل وقوع ملک واقع در وسج بعد از سه راهی روستای شهرک حضور یابند بدیهی است عدم حضور مالکین مانع از انجام عملیات افراز نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی 

مجدد باشد در همین روزنامه درج و مدت اعتراض آن 10 روز می باشد.)م الف 26(
تاریخ انتشار: 98/2/11

جلیلوند رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی مزایده اموال منقول 
در اجرای پرونده کالسه 9300059 له خانم فهیمه وفایی نژاد و علیه آقای مهدی محمد یوسفی 
موضوع سند ازدواج شماره7289 مورخ 1389/4/14 دفتر ازدواج یک مالیر اموال منقول ذیل 
که توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 1396/6/13 ارزیابی و قیمت آن قطعی گردیده 
اســت از طریق مزایده به فروش می رســد. مقدار و توصیف اجمالی اموال منقول به شرح ذیل 

می باشد.
1-یک دســتگاه یخچال فریزر سایدبای ساید ال جی سفید رنگ به ارزش 25.000.000 ریال 2- 
L هفت کیلویی سفید رنگ به ارزش 12.000.000 ریال 3- یک  G یک دستگاه ماشین لباسشویی 
L سامسونگ مشکی رنگ 42 اینچ به ارزش 7.500.000 ریال 4-  E D دســتگاه تلویزیون رنگی 
یک تخته فرش ماشینی 12 متری پاتریس طرح سکه به ارزش 6.500.000 ریال 5- یک دستگاه 
تردمیل  مدل اسپورتینگ به ارزش 9.000.000 ریال 6- دو تخته فرش ماشینی 6 متری پاتریس 
L به ارزش 500.000 ریال 8- یک عدد تشک  CD طرح ســکه به ارزش 9.000.000 ریال 7- میز 
D سامسونگ مشکی رنگ  V D خوش خواب رویا 2 نفره به ارزش 500.000 ریال 9- یک دستگاه 
به ارزش 350.000 ریال 10- آئینه کنسول قهوه ای رنگ به ارزش 800.000 ریال متعلق به مدیون 
که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگســتری مورخه 96/6/13 جمعًا به مبلغ 71.150.000 ریال 

ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده ازاز ساعت 9 الی 12 مورخ 98/2/28 روز شنبه در محل اداره ثبت اسناد و امالک مالیر 
واحد اجرا از مبلغ ارزیابی )پایه مزایده( 71.150.000 ریال )هفتاد و یک میلیون و یکصد و پنجاه 
هزار ریال( آغاز و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همدان محل و 

ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حقوق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.
)م الف 43(

تاریخ انتشار: 1398/2/11
محمدرضا امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی اخطار ابالغ ارزیابی مورد وثیقه مرحله 
هیأت سه نفره

ــد  ــتایی فرزن ــی روس ــان عل ــه آقای ــیله ب بدینوس
طاهــر بــه شــماره شناســنامه 935 و دارای کــد ملــی 
3932754352 )وام گیرنــده( و محمدعلــی مســعودی 
نــژاد فرزنــد محمــد قاســم بــه شــماره ملــی 
3933674182 شــماره شناســنامه 2 و محمدرضــا 
مســعودی نــژاد فرزنــد مرادحســین بــه شــماره ملــی 
ــه  ــی کالس ــده اجرای ــن( پرون 3933325226 )راهنی
ــر  ــزی مالی ــعبه مرک ــپه ش ــک س ــه بان 9500180 ل
ــی  ــالک ثبت ــی پ ــدانگ  اعیان ــردد شش ــالغ می گ اب
ــک  ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 2043 اصل 877 فرع
مالیر مــورد وثیقــه ســند رهنــی 90/10/28-153665 
دفتــر یــک مالیــر ملکــی آقایــان محمدرضــا 
مســعودی نــژاد و محمدعلــی مســعودی نــژاد 
ــان  ــره کارشناس ــه نف ــأت س ــط هی ــن( توس )راهنی
رســمی دادگســتری در تاریــخ 1397/10/23 بــه مبلغ 
8.000.000.000 ریــال معــادل هشــتصد میلیــون تومــان 
ارزیابــی گردیــده اســت کــه نظریــه مذکــور قطعــی و 

ــد. ــی باش ــراض م ــل اعت غیرقاب
)م الف 47(

تاریخ انتشار: 1398/2/11
مسئول واحد  اجرای اسناد رسمی مالیر

س
جل

م

ان
رلم

خبرپا

در اطالعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور اعالم شد

کدام مسئوالن نمی توانند داوطلب
 انتخابات مجلس شوند

 اطالعیه شــماره یک ستاد انتخابات کشور برای انتخابات مجلس 
یازدهم صادر شد.

به گزارش ایســنا،  به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور متن 
کامل این اطالعیه بدین شرح است:

به آگاهی هم میهنان عزیز می رســاند با توکل بــه خداوند متعال و 
عنایات حضــرت ولی عصر)عج( انتخابات یازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اسالمی در سراسر کشور با موافقت شورای محترم نگهبان در 
تاریخ 2-12-9۸ برگزار می شــود. زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی 
مجلس شــورای اســالمی از تاریخ 10-9-1۳9۸ به مدت یک هفته 

تعیین می گردد.
در اجرای تبصره ۶ ماده 29 قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی 

مراتب زیر اعالم می گردد:
با استناد به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی اشخاص 

زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف ـ اشــخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر 
کشــور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت 

خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1- رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.

2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.
۳- مشاورین معاونین رئیس جمهور.

4- رؤسای دفاتر سران سه قوه.
5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها.

۶- معاونین و مشاورین وزرا.
7- مـــدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل 

حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.
۸- اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.

9- رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.
10- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.

11- دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
12- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.

1۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
14- رؤســا و سرپرستان ســازمان ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی 
سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و جانشینان و معاونین 

آنان در سراسر کشور.
15- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و معاونین 

وی.
1۶- رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران و معاونین 

وی.
17- استانداران.

1۸- معاونین و مشاورین استانداران.
19- فرمانداران.
20- بخشداران.

21- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.
22- رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی.

2۳- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی.
24- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها.

25- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شــرکت های دولتی و وابسته 
به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسّری دارد.

2۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.
27- رؤســـا و سـرپرستـان بنیادهای )مستضعفان، شهید، 15 خرداد، 
مســکن(، کمیته امداد امام خمینی )ره(، نهضت سوادآموزی، سازمان 
تبلیغات اســالمی، دفتــر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس ســازمان 
تعزیرات حکومتی و رؤســای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و 

تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.
2۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطالعات.

29- اعضای شورای اسالمی  شهرها.
بـ  اشـخاص زیـر از داوطلـب شـدن در حـوزه های انتخابیه قلمرو 
مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت 

خود استـعفا نـموده و بـه هیـچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1- ائمه جمعه دائمی.

2-قضات شــاغل در امر قضاء و رؤسای دادگســتری شهرستان ها و 
استان ها.

۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان ها و معاونین آنان.
4- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری ها و معاونین 

آنان.
5- رؤســا و سرپرستان ادارات و سازمان های  دولتی و وابسته به دولت 

و معاونین آنان در استان و شهرستان.
۶- رؤسا و سرپرستان دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از 

دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن ها.
7- اعضای هـیأت مـدیـره و مـدیـران عـامـل شـرکت هـای دولـتی و 

وابـسته به دولت در استان و شهرستان.
۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک ها در استان و شهرستان.

9- سرپرســتان دفاتر ســازمان تبلیغات اســالمی در مرکز استان و 
شهرستان.

10- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
11- اعضاء شوراهای اسالمی روستا.

12- رؤســای اتاق هــای بازرگانی و صنایع و معادن و کشــاورزی و 
روسای اتاق های  اصناف و تعاون در استان.          

جـ  اعضــای هیأت هــای اجرائی و ناظرین شــورای نگهبان در حوزه 
انتخابیه تحت مسئولیت خود.

بر اساس تبصره 2 ماده 29  کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد 
خدمت،  استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه 
باشد، قبول استعفا شرط اســت. استعفای پرسنل نیروهای مسلح نیز 

منوط به قبول فرماندهی کل قوا می باشد.
همچنین کلیه اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
بوده و مشــمول موضوع ماده 29 می باشند، می بایست به هنگام ثبت 
نام، گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و 
مقام و مشاغل یاد شده را ارائه نمایند. قبول استعفا بعد از مدت تعیین 
شــده جهت ثبت نام و اعالم داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسالمی 

مورد پذیرش مراکز ثبت نام نمیباشد.

۱0تا ۱۶ آذر زمان ثبت نام انتخابات 
مجلس یازدهم

 ســخنگوی وزارت کشور گفت: طبق برنامه زمانی انتخابات، 10تا 1۶ آذر 
زمان ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم اســت. به گزارش ایســنا، سید سلمان 
ســامانی در نشست خبری با اشاره به برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات 
کشور به ریاست وزیر کشور اظهار کرد: حوزه بازرسی و نظارت وزارت کشور 
مکلف شد که حفظ بی طرفی وزارت کشور را مورد رصد قرار دهد. همچنین 
اجــرای دقیق قانون و فصل الخطاب بودن قانون نیــز که نتیجه آن صیانت از 
آرای مردمی است، مورد تاکید قرار گرفت. وی در ادامه گفت: برنامه زمانبندی 
اجرای انتخابات امروز به فرمانداری های سراسر کشور ابالغ می شود. این برنامه 
با هماهنگی شــورای نگهبان تهیه شــده است و بر اســاس آن از دهم آذر تا 

شانزدهم آذر ثبت نام انتخابات مجلس انجام می شود.

خلیج فارس شناسنامه هویتی 
ایران زمین است

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: خلیج فارس به عنوان شناسنامه ایران 
زمین و نمادی از هویت ایرانی تلقی می شود.

 به گزارش ایرنا، ســید عباس صالحی روز گذشته در بدو ورود به بندرعباس 
به منظور شــرکت در برنامه های روز ملی خلیج فارس و مراسم پایانی نهمین 
جشــنواره روز ملی خلیج فارس افزود: استان هرمزگان نیز به عنوان استانی که 
در طول تاریخ در نماد ســازی از هویت خلیج فارس داشــته همچنان دارای 

جایگاه خاصی است. 
صالحــی ادامــه داد: دشــمنان نیــز بــه ماننــد گذشــته کــه بــا مــردم ایــران در 
زمینــه هــای مختلــف دشــمنی کــرده انــد، همــواره در دشــمنی خــود نــاکام 

خواهــد شــد. 

باید تالش کنیم ننگ فساد از دامان جمهوری 
اسالمی پاک شود

ــا  ــارزه ب  معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت: ســتاد هماهنگــی مب
ــای الزم  ــی ه ــاد هماهنگ ــا ایج ــد ب ــک کن ــد کم ــد اقتصــادی بای مفاس
ــوری  ــان جمه ــاد از دام ــگ فس ــه نن ــف، لک ــای مختل ــتگاه ه ــن دس بی
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــه بای ــود و هم ــاک ش ــران پ ــالمی ای اس

ــم. ــالش کنی ــدف ت ه
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی معــاون اول رئیــس جمهوری، »اســحاق 
ــادی، در  ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــی مب ــتاد هماهنگ ــزود: س ــری« اف جهانگی
جلســات خــود، مســائل کالن را مطــرح و مــورد بررســی قــرار مــی دهــدو 
بــه عنــوان یــک نهــاد هماهنــگ کننــده مســائل بــه دســتگاه مربوطــه ارجــاع 

مــی شــود تــا مــورد رســیدگی نهایــی قــرار گیرنــد.

 اســرائیل: "معامله قرن" طی هفته های نه چندان دور 
اعالم می شود

■ ایســنا:رژیم صهیونیســتی از اعالم طرح به اصطــالح صلح در 
خاورمیانه موسوم به "معامله قرن" توسط دولت آمریکا طی هفته های 
آتی خبر داد. دنی دانون، نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل گفت: 
این طرح علنی خواهد شــد و ما بر عکس فلســطینی ها که پیش از 
آگاهــی درباره آن علیه این طرح موضــع گرفته اند، در انتظار طرح 
مذکور هســتیم .معامله قرن طرح صلحی است که آمریکا قصد دارد 
آن را علنــی کنــد و اخبار موجود حاکی از آن اســت که آمریکا با 
کمک کشورهای عربی فلسطینیان را مجبور خواهد کرد از امتیازاتی 
از جمله ماهیت قدس اشــغالی و حق بازگشت آوارگان در راستای 

منافع اسرائیل چشم پوشی کنند
 نماینده عراقی: پایبندی به تحریم  آمریکا »خودکشــی 

اقتصادی« است
■ فارس: ائتالف سیاســی »الفتــح« عراق بر لزوم عــدم همراهی 
بغــداد با تحریم هــای تحمیلی آمریکا بر جمهوری اســالمی ایران 
تأکیــد کرد.»فاضل جابر« نماینده ائتــالف الفتح گفت که »عراق در 
صورتــی که به تحریم های تحمیلی آمریکا علیه ایران پایبند باشــد، 
برای جبران کمبود انرژی برق و گاز، جایگزینی ندارد«. این نماینده 
عراقی اعالم کــرد که حرکت پارلمان به ســمت گزینه پایبندی به 
تحریم های تحمیلی علیه ایران، »به منزله خودکشی اقتصادی کشور 

)عراق( است.
 معاون دادستانی کل آمریکا استعفا داد

■ مهر: به نقل از رویترز، »راد روزنشــتاین« معاونت دادســتانی کل 
آمریکا که در ماه می 2017، »رابرت مولر« را به ِســَمت بازرس ویژه 
تحقیقــات پیرامون اتهام تبانی دونالد ترامــپ رئیس جمهوری این 

کشور و روسیه، گماشت؛ از ِسَمت خود استعفا داد.
رزمایش های مشترک آمریکا- ترکیه در دریای سیاه 

ــا  ــکا- ب ــی آمری ــروی دریای ــوم، نی ــیا الی ــل از روس ــه نق ــا: ب ■ ایلن
انتشــار بیانیــه ای از انجــام رزمایــش مشــترک بیــن نــاو »یــو اس اس 
ــر  ــای ســیاه خب ــه در دری ــی ترکی ــاو دریای ــا ن ــن کشــور ب روس« ای
داد در ایــن بیانیــه تأکیــد شــده اســت: »تمرین هــای دریایــی پیوســته 
ــی  ــات دریای ــیاه ثب ــای س ــش در دری ــرکا و متحدان ــا ش ــکا ب آمری
ــد  ــت می کن ــی را تقوی ــوان دریای ــه، آمادگی هــای مشــترک و ت منطق
ــا،  سلســله  ــن رزمایش ه ــه ای ــش ب ــی روســیه در واکن ــاوگان دریای ن
ــزار  ــای 2019« برگ ــپر دری ــش »س ــا رزمای ــان ب ــی را همزم مانورهای
کــرد و »الکســاندر گرشــکو« معــاون وزیــر خارجــه ایــن کشــور بــه 
ناتــو هشــدار داد کــه در تقابــل بــا مســکو بســیار افــراط کــرده اســت.

 افزایش شــمار تلفات درگیری های طرابلس به ۳۴۵ 
کشته

■ ایســنا:به نقل از خبرگــزاری آناتولی ترکیه، طارق جاســارفیچ، 
سخنگوی سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که شمار کشته شدگان 
در حمــالت نیروهای خلیفــه حفتر، فرمانده نیروهای موســوم به 
"ارتش ملی لیبی" برای کنترل بر طرابلس به ۳45 تن رســیده که از 

میان آنها 22 تن غیرنظامی هستند«.
 ظریف خواستار توسعه روابط دوحه - تهران شد

■ ایرنا: "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال 
نامه ای به "محمد بن عبدالرحمــن آل ثانی" همتای قطری خود بر 
افزایــش روابط دوجانبه تاکید کرد.به نقل از روزنامه قطری "الرایه"، 
حاکیســت ؛ ظریف در این نامه به مسایل مورد عالقه دو کشور در 
منطقه و جهــان ، روابط دو جانبه و همچننین راههای توســعه آن 

تاکید کرده است.

 طرح اســتانی شــدن انتخابات و پُررنگ 
ســازی نقش احزاب در رونــد برگزاری این 
تصمیم گیــری مردمی، مخالفــان و موافقان 
مصممی دارد. موافقــان آن را اولویت یافتن 
منافع ملــی می دانند و مخالفان آن را تبعیض 

آمیز می خوانند.
اصالح قانون انتخابات در ایران دو دهه است 
که در ادوار مختلف مجلس شــورای اسالمی 
مورد توجــه نمایندگان بوده اســت. در تازه 
ترین تالش ها برای بهبود سازوکار انتخابات 
در ایران؛ کلیات طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات مجلس در جلسه روز سه  شنبه سوم 
اردیبهشــت مورد تصویب نماینــدگان قرار 

گرفت.
همزمان با تصویب کلیات طرح اصالح موادی 
از قانون انتخابات در مجلس و ارســال آن به 
شــورای نگهبان، بخش ها و جزییاتی از این 
طرح مورد توجه فعاالن سیاســی و رسانه ها 

قرار گرفته است.
بــه گزارش ایرنا، در طــرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس مبحثی که بیشــتر از 
دیگر موارد در کانــون توجه قرار دارد، طرح 
استانی شــدن انتخابات مجلس و نیز افزایش 
نقش احزاب در فرآیند برگزاری است. طرحی 
که زوایای آن همچنان در ابهام و مورد سوال 
بوده و به اذعان برخــی نمایندگان هنوز رفع 
ابهام نشــده است. بر اســاس توضیحاتی که 
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی 
و شــوراها در مجلس در آذر سال گذشته از 
جزییــات این طرح عنوان کــرد از هر حوزه 
انتخابیــه نامزدهایی که حداقــل 10 درصد 
آرای حــوزه انتخابیه فرعی را کســب کنند 
و باالترین رای را در اســتان داشــته باشند به 
عنوان نمایندگان آن حوزه انتخابیه محســوب 
می شوند. همچنین اگر نماینده ای حد نصاب 
10 درصد را کســب نکند به میــزان 2 برابر 
افراد مورد نیاز برای حوزه انتخابیه که باالترین 
رأی را در حوزه فرعی کســب کنند به استان 
می روند و در استان فردی که بیشترین رأی را 
کسب کند به عنوان نماینده انتخاب می شود. 
با این حــال انتخابات مجلس به صورت یک 
مرحله ای انجام خواهد گرفت.بر اســاس این 
طرح، تعداد نمایندگان مجلس ثابت باقی می 
ماند و هر رای دهنــده ای می تواند به تعداد 
کل نمایندگان آن اســتان رای بدهد و نیز هر 
نامزدی می تواند رای شهروندان سراسر استان 
را کســب کند. بخش دیگری از طرح اصالح 
قانون انتخابــات درباره احزاب اســت و بر 
اساس آن ثبت نام داوطلبان از طریق فهرستی 
که احزاب یا گروه ها و تشکل های قانونی ارائه 

می کنند یا به صورت منفرد انجام می شود، رأی 
تشریفات  مطابق  انتخاباتی  فهرســت های  به 

مقرر در این قانون صورت گیرد.
موافقان، هــدف از ارائه و تصویب این طرح 
را افزایــش تمرکز نماینده بــر قانونگذاری و 
نظارت بر اجرای قانــون و نیز اولویت یافتن 
منافع ملی به جای منافع استانی اعالم کرده اند 

اما مخالفان دالیل متفاوتی در مخالفت دارند.
 مخالفان نگران چه هستند؟

بررسی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
در بند اســتانی شــدن، مخالفان جدی دارد. 
طیف مخالفت ها هم از نادیده گرفتن حقوق 
مستقلین و اقلیت ها تا کمرنگی ارتباط مردم 
با نمایندگان مجلس گســترده است. برخی 
مخالفان بر مغایرت این طرح با اصول قانون 
اساســی تاکید می کنند و برخــی دیگر آن 
را در حــوزه های امنیت ملی آســیب زا می 
دانند.اســتانی شدن انتخابات از دیدگاه برخی 
مخالفان موجب افزایش مسئولیت ها و مشغله 
هــای کاری و نیز میزان مطالبات و مراجعات 
مردمی می شــود و در پی آن نمایندگان نمی 
توانند پاسخگویی مناســبی درباره مشکالت 
مردم داشــته باشــند. این موضوع نارضایتی 
عمومی به ویژه در مناطق انتخابی کم جمعیت 

و محروم را افزایش می دهد.
به نظر می رســد در طرح اســتانی شــدن، 
برگزاری انتخابات به صورت استانی خواهد 
بود اما نه به شیوه تناســبی که اکثریتی. ایراد 
دیگری که منتقدان به این طرح وارد می دانند 
این است که انتخابات اســتانی یا فدرالی در 
بیشــتر کشورهای جهان به شکل تناسبی و نه 

اکثریتی برگزار می شود و استانی شدن بدون 
برگزاری تناسبی، محل ایراد است.

شــماری دیگر از منتقدان هــم احتمال ورود 
برخی از اهرم های قدرت و ثروت به فرآیند 
برگــزاری انتخابات را در ایــن طرح باال می 
دانند. گرچه کنترل و شــفاف ســازی هزینه 
های انتخاباتی از دالیــل ارائه این طرح بوده 
اما مخالفــان آن را نه تنها کاهنده، هزینه های 
شبهه ناک نمی دانند بلکه به دلیل بزرگتر شدن 
ابعاد برگزاری در سطح استان، نگران گسترش 

برخی اقدامات غیرقانونی هستند.
این گروه معتقدند با اســتانی شدن انتخابات، 
هزینه نامــزدی افزایش خواهد یافت و تامین 

این هزینه محل پرسش است.
گروهی دیگر از مخالفان طرح، آن را به دلیل 
کاســتن از میزان مشارکت مردم در انتخابات، 
مغایــر با اصول قانون اساســی به ویژه اصل 
ســوم می دانند. قانونگذاران همچنین استانی 
شدن انتخابات را به دلیل تضعیف امکان بهره 
برداری یکســان از امکانــات و منابع با بند 9 

اصل سوم در تضاد عنوان می کنند.
افزایش شــکاف و تنش های اجتماعی، عدم 
امکان حضور نمایندگان شــاخص و مستقل 
به دنبال افزایــش هزینه تبلیغات، عدم توجه 
کافــی به مناطــق پیرامونی شهرســتان ها و 
مناطق دور افتاده، تقلیل اتکا به آرای عمومی 
و کاهش مشــارکت مردمی، عدم شــناخت 
کافی ازنامزدهای استان، افزایش البی گری، 
کاهش استقالل نمایندگان و موضوعاتی بیش 
از این، از دالیــل مخالفت منتقدان این طرح 

است.

 احزاب و قانون تازه انتخابات
یکی از مزایــای طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابــات بها دادن به احــزاب و برنامه های 
حزبی اســت اینکه اما در چنین طرحی تا چه 
میزان می توان بــر احزاب و کارکرد و برنامه 
های آن حســاب کرد، چالشــی جدی است. 
درباره این طرح احزاب نظرات مختلفی اعالم 
کرده اکثریــت احزاب اصالح طلب با کلیات 
ایــن طرح موافــق اند. احــزاب اصولگرا اما 

چندان استقبال نکرده اند.
اصــالح طلبان بها دادن به نقــش احزاب در 
اصالح مــوادی از قانون انتخابــات را مثبت 
ارزیابی می کننــد و معتقدند این اصالح می 
توانــد آغازگر حضــور پُررنــگ احزاب در 
فعالیت های سیاسی باشد. نمایندگانی که در 
استان ها از فهرست های انتخاباتی به مجلس 
راه می یابند، به میزان بیشتری پایبند به تعهدات 
حزبی هستند و میزان پاسخگویی به مطالبات 
و مسئولیت در این صورت افزایش می یابد.در 
برابر فعاالن اصولگرا فقدان زیر ساخت های 
حزبی مشخص در کشور را از عوامل شکست 
طرح استانی شدن انتخابات می دانند.از دیدگاه 
این گروه، ظرفیت احزاب در ایران برای چنین 
نقش آفرینی هایی گســترده نیســت. استانی 
شــدن انتخابات و در پــی آن افزایش نقش 
احزاب در ایستگاه شــورای نگهبان و منتظر 
تایید یا رد این شوراست. عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان از ممتنع بودن رای 
این نهاد در این زمینه ســخن گفته است و به 
این ترتیب همچنان بیم و امیدهای تصویب و 

رد آن همچنان وجود دارد.

کارگران در خط 
مقدم مقابله 
با تحریم های 
آمریکا هستند
 رئیس جمهور هــدف از تحریم ظالمانه و غیر 
قانونی آمریکا را فشــار به مردم، کارگران و اقشــار 
ضعیف جامعه دانســت و با تاکید بر اینکه کارگران 
با تالش در عرصه تولید و افزایش صادرات غیرنفتی 
، در خط مقدم مقابله با تحریم های آمریکا هستند، 

اظهارداشت: هر واحدی که ظرفیت تولید را توسعه 
دهد بیشتر از منابع صندوق توسعه بهره مند می شود.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین  حسن 
روحانی گذشته در سی امین جشنواره ملی قدردانی 
از کارگران نمونه،  قدرت دولت را نتیجه پشتیبانی 
مردم و تالش کارگران خواند و با اشاره به صادرات 
غیرنفتی 40 میلیارد دالری کشور تاکید کرد: هدف 
آمریکا از قطع صادرات نفــت کاهش درآمد ارزی 
ماســت و راه مقابله با آن تولید و صادرات غیرنفتی 
است. رئیس جمهور با بیان اینکه بسیار خوشحالم 
در آســتانه ماه مبارک رمضان؛ ماه میهمانی خداوند، 
در جمع کارگران عزیز در هفته کارگر هستم به دو 
موضوع مهم در مقطع فعلی و با توجه به شــرایط 

خاص و ویژه کشــور اشــاره کرد و گفت:  در حال 
حاضــر در برابر تحریم ظالمانه و غیرقانونی آمریکا 
هستیم که فشار این تحریم به طور مستقیم بر مردم 
عزیز کشور و بویژه کارگران، اقشار متوسط و پایین 
جامعه است. روحانی در این مراسم که در مجموعه 
ورزشی شهید معتمدی انجام شد، با تأکید بر اینکه 
دولت، کارفرمایان، کارگران، کارآفرینان و بخش های 
مختلــف تولیدی جامعه امروز بار ســنگین تری بر 
دوش دارنــد، ادامــه داد: آمریــکا از طریق اعمال 
تحریم هــای ظالمانه به دنبال کاهــش درآمد ارزی 
کشــور اســت و منبع بزرگ درآمد ارزی همواره 
فروش نفت، میعانات و برخی صنایع وابسته به تولید 

نفت و گاز بوده است.

روحانــی افزود: هر جا به دنبــال خودکفایی برویم 
بدان معنی اســت که ارزش پول ملی افزایش یافته 
و نیاز به ارز خارجی کمتر شــده است و همچنین 
هر چه صــادرات افزایش یابد درآمــد ارزی برای 
کشــور بیشتر خواهد شــد. رئیس جمهور تصریح 
کرد: امروز رقم صادرات غیرنفتی بسیار قابل توجه 
و به 40 میلیارد دالر رسیده که با تالش بیشتر بهبود 
کیفیت، کاهــش مصرف داخلی و افزایش صادرات 
در محصوالت غیرنفتــی می توانیم بازارهای منطقه 
و جهــان را تصاحب کنیم که در نتیجه درآمد ارزی 
کشور افزایش می یابد و یکی از قدم های مهم برای 

مبارزه با آمریکا همین موضوع است.
روحانی با بیان اینکه آمریکا به دنبال این است که از 

طریق فشــار به صادرات نفتی، درآمد ارزی کاهش 
یابد تا نیازمندی های داخلی بــرای تولید کاالهای 
اساسی و واردات برخی محصوالت مورد نیاز دچار 
مشکل شود، تصریح کرد: پس یکی از راه های مقابله 
با آمریکا و خط مقدم این مبارزه شما کارگران عزیز 
هســتید که بتوانید با کار بیشتر محصوالت بیشتری 

تولید کنید و ظرفیت خالی کارخانجات پرشود.
رئیس جمهور افزود: کارگری که بداند پس از چند 
سال تالش می تواند صاحب خانه شود و دغدغه های 
مربوط به تهیه مســکن را نــدارد، با روحیه بهتری 
می تواند در مسیر تولید محصول باکیفیت تالش کند 
و در این راستا تالش مسئوالن در وزارت کار، تعاون 

و رفاه اجتماعی باید بیشتر از گذشته شود.

سرانجام برنامه نماینده ها برای مجلس یازدهم چیست؟

موافقان و مخالفان استانی شدن انتخابات
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نکته

فرزندان بازنشستگان برای »وام ازدواج« ثبت نام کنند
 بنابر اعالم صندوق بازنشســتگی کشــوری، ثبت نام بــرای پرداخت هزار فقره 
وام 20 میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشســتگان از ســه شنبه ، 10 اردیبهشت 

ماه آغاز شد.
به گزارش خبرآنالین، در این اطالعیه ضمن اشــاره به انتشار خبر پرداخت هزار وام 
ازدواج 20 میلیون تومانی به فرزندان بازنشســتگان کشــوری، در روز میالد حضرت 
ولیعصــر )عج(، آمده اســت: با تالش صورت گرفته از ســوی همــکاران صندوق 
بازنشستگی کشور، ضمن کاهش درصد کارمزد این وام از 9 درصد به ۸ درصد، ثبت 
نام این وام از »روز ســه شــنبه 10 اردیبهشت 1۳9۸ راس ساعت 12 ظهر« در سایت 

w آغاز شد. w w . c s p f . i r صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی 

آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن
 ســخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده ســکه ثامن گفت: این 
پرونده ابعاد گســترده ای دارد و میزان اموال شناســایی شــده از متهمان در مقایسه با 
مطالبات شکات برابر نیست و کفاف بدهی ها را نمی دهد.به گزارش مهر، غالمحسین 
اسماعیلی بیان کرد: روی این پرونده هنوز کار تحقیقاتی انجام می شود و در نظر داریم 
تدابیر اتخاذ کنیم و جلساتی برگزار شده است تا بتوانیم در نخستین فرصت و قبل از 
آغاز مراحل رسیدگی، میزان اموال که از متهمان در توقیف است، بین ذینفعان پرونده 
تقسیم کنیم.وی در خصوص علت طوالنی شدن روند رسیدگی به این پرونده گفت: 
این پرونده ابعاد گسترده ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال شناسایی شده از متهمان 

در مقایسه با مطالبات شکات برابر نیست و کفاف بدهی ها را نمی دهد.

ثبت اموال مسئوالن، به زودی
 معاون فناوری اطالعات قوه قضائیه از دســتور رئیس قوه قضائیه برای راه اندازی 
ســامانه ثبت و ضبط اموال مسئوالن کشــور خبر داد و گفت: آئین نامه این سامانه به 

زودی ابالغ می شود.
به گزارش تســنیم، حجت االسالم حمید شــهریاری، در پاسخ به سوالی در رابطه با 
چرایی نپیوســتن دستگاه قضایی به سامانه دسترسی آزاد اطالعات گفت: ما مشکلی 
برای پیوستن به این سامانه نداریم و اگر حیطه اطالعاتی که باید منتشر شود معلوم 
باشــد انجام خواهیم داد و اتفاقًا برخی از مواردی که در حیطه وظایف ما بوده مثل 
ثبت و ضبط دارایی های مســئوالن که قانون اساســی حدود آن را معین کرده انجام 

شده است.

افزایش های جانبی حقوق بازنشستگان 
اعالم شد

 سرپرست سازمان تامین اجتماعی ضمن اعالم افزایش های جانبی 
مستمری بازنشستگان در سال جاری گفت: با افزایش مستمری ها در 

سال جاری سعی کرده ایم قدرت خرید بازنشستگان حفظ شود.
محمد حســن زدا در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری 
در گفتگو با مهرگفت: حداقل دستمزد سال گذشته یک میلیون و 111 
هزار و 2۶9 تومان بود که مزایای جانبی مانند حق همسر )عائله مندی( 
44 هزار و 491 تومان بود و این مبلغ برای مســتمری بگیران با سابقه 
کاری 20 ،25 و۳0 ســال به ترتیب ســه هزار، 4500 و 9 هزار تومان 

افزایش پیدا کرده است.
وی همچنیــن بیان کرد: حق اوالد ۸ هزار و 9۸5 تومان اســت که به 
بازنشستگان دارای سه فرزند این مبلغ تعلق می گیرد و برای بازماندگان 

و از کارافتادگی دو هزار تومان به این مبلغ اضافه می شود.
وی تأکید کرد: حق عائله مندی همســران بازمانده نصف مبلغ اعالم 

شده است.
زدا تصریح کرد: سال گذشته مبلغ بن 4۳ هزار تومان بود که امسال به 
4۸ هزار تومان افزایش یافت و همچنین حق ســنوات در سال جاری 
نیز ۶ هزار و 450 تومان اســت و حق مســکن نیز از 1۸ هزار و 500 
تومان در ســال گذشته به 22 هزار تومان در سال جاری افزایش یافته 

است.
سرپرســت ســازمان تأمیــن اجتماعی خاطرنشــان کــرد: حداقل 
مســتمری های ســال جاری به یک میلیون و 51۶ هزار و ۸۸1 تومان 
رســیده است که حق بن و حق مســکن نیز در قالب بودجه سازمان 

پیشنهاد شده اما حق اوالد باید مجوزش از هیأت دولت صادر شود.
وی افزود: پس از تصویب هیأت دولت هم افزایش مستمری ها و هم 

افزایش موارد جانبی در حقوق بازنشستگان اعمال خواهد شد.
سرپرست ســازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مبالغ اعالم شده 
طبیعتاً پاسخگوی نیاز بازنشستگان و خانواده های آنان نیست، گفت: 

سعی می کنیم قدرت خرید برای بازنشستگان حفظ شود.

تولید خانگی آب آشامیدنی فوق تمیز از 
رطوبت هوا با کیفیتی باالتر از آب معدنی

 محققان دانشــکده فناوری های نوین دانشــگاه علم و صنعت با 
طراحی و ساخت دستگاهی توانســتند با تبدیل رطوبت هوا به آب، 
آبــی با کیفیت باالتر از آب معدنــی را برای مناطقی که با کمبود آب 

آشامیدنی مواجه هستند، تولید کنند.
دکتر روح اله احمدی، در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در این مناطق 
عمدتاً تا عمق 50 تا 100 کیلومتری زمین نســبت رطوبت باال است، 
یادآور شد: حدود 4۳0 روســتا در جنوب کشور داریم که برای آب 
رســانی به آن ها از تانکر استفاده می شود و این در حالی است که این 
روســتاها رطوبت قابل توجهی دارند. مجری این طرح اضافه کرد: از 
این رو می توان با تبدیل رطوبت به آب مشــکل کمبود آب را در این 
مناطق حل کرد و ما در این راستا با اجرای پروژه تحقیقاتی توانستیم 

دستگاه تبدیل رطوبت هوا به آب را عرضه کنیم.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه 
درباره ممنوع الخروجی مهناز افشار

 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســخنگوی قوه قضاییه در 
پاســخ به اینکه آیا پروند قضایی برای مهناز افشــار تشکیل و حکم 
ممنوع الخروج وی صادر شده گفت: اگر تصمیم قضایی در این مورد 

اتخاذ شود، حتما اعالم می کنیم.
غالمحسین اســماعیلی، افزود: معاون دادســتانی روز دوشنبه اظهار 
نظر الزم را کرده که موضع قوه قضاییه همان اســت و تاکنون تصمیم 

خاصی اتخاذ نشده است.

جام جم: لشکر 500 هزار نفری ایرانی های گرافیست 
 مراقب دیوار های شهر باشید!  

ایرنا: ایران می خواهد آمریکا را تست کند 
 ولی ترامپ تو دستگاه تست جا نمی شه !

آرمان: افزایش خشونت با مصرف گل 
 قلبناگل نشاط آور بود .

ایسنا: جوانان ایران چقدر شاد هستند؟
 خیلی!!!  دلیلشم بیکاریه 

ابتکار: خداحافظی با نویسندگی قاشق چای خوری 
 می خواد با مالقه بنویسه 

هگمتانه: چه کنیم تا شهروند خوبی باشیم؟
 عوارض  زیادی پرداخت کنید! 

اطالعات: تأثیر شگفت انگیز طبیعت بر مهارت های کودکانه چیست
 بدونه شرح

همدان پیام: کنترل نبض حمل و نقل در همدان حال گردشــگری را 
خوب می کند 

 نکنه این نبض سنج  هم چینی باشه؟
کیهان: 2۳ درصد مردم کشور شدیداً چاق هستند 

 شما ندارید بخورید چاق بشید حسودید؟
وطن امروز: اعالن جنگ فرانسه به خبرنگاران 

 خبرنگاران همینو کم داشتن!!!
همشهری: مسیر پیچیده تا بهارستان 
 بگید گردنه ها رو حذف کنن
جام جم: دانشجو به شرط اشتغال 

 استخدام بشید بعد برید دانشگاه 
آغاز: درمان بیماری های حاد اقتصادی با تغییر سیاست های جاری 

 داروهاش خارجیه پیدا نمیشه 
جوان: شبی که ترکیب زرد و قرمز ورزش سیاه شد 

 روش جوهر نمک ریختن!
خراسان: بار 90 میلیاردی نسخه های بدن سازی روی بیمه سالمت

 بدون شرح!

آخر و عاقبت قماربازی مجازی
 گزارش پلیس را بخوانید

 رئیس پلیس فتا تهران از دســتگیری مســؤول یک سایت شرط 
بندی خبر داد. در پی رصــد و پایش فضای مجازی، مامورین فتا در 
بررسی های فنی خود با مرد 2۶ ساله ای به نام تیمور روبرو شدند که با 
ایجاد یک وب سایت شرط بندی به صورت آنالین و ضربدری اقدام 
به قمار و شرط بندی می کند و پول زیادی به حسابش واریز می شود.
به گزارش خبرآنالین، ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که 
متهم در شبکه اجتماعی اینســتاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به 

تبلیغات سایت شرط بندی خود کرده است.
 از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی 
از جوانان و نوجوانان ناآگاه  شده بود پلیس اقدامات فنی خود را برای 

شناسایی متهم آغاز کرد.
در نهایت مشــخص شــد تیمور برای پنهان ماندن مشــخصاتش از 
کارت های افراد دیگر اســتفاده کرده و دست به این فریبکاری زده و 

پول ها به حساب افراد مختلف واریز شده است.
در تحقیقات میدانی از صاحبان حساب های بانکی مختلف که کارت 
شــان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارت های بانکی را 
اجاره کرده یا بــا پرداخت پول اقدام به خرید کارت های بانکی کرده 

است تا مشخصات خودش در این کالهبرداری پنهان بماند.
 ســرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتــا پایتخت با تایید خبر فوق  
اظهار داشــت: با هماهنگی دادســرای مبارزه با جرایم رایانه ای متهم 
در یــک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان 17 شــهریور 

دستگیر شد.
او تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس و به خیال اینکه کارت های 
مرتبط با شرط بندی بنام او نیست ادعا کرد سایت من صرفا برای داد و 
ستد است و با آن کار می کنم ولی وقتی با مدارک پلیس و کارت های 

خریداری شده روبرو شد به ناچار لب به سخن باز کرد.
رئیــس پلیس فتا تهران گفت: متهــم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد 
ســایت شرط بندی توانســته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به 
اینکه از کارت های افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی داده شناسایی 

و دستگیر شود.
ســرهنگ کاظمی خاطرنشــان کرد: عمدتا افرادی که آگاهی الزم را 
ندارند و زود فریب می خورند در دام این ســایت ها گرفتار می شوند؛  
بنابراین  بهترین راه مقابله با این ســایت ها  افزایش آگاهی شهروندان 

و کاربران است. 
او گفت: براســاس قانون شــرط بندی و قمار جرم است و کسانی که 
در این گونه سایت ها فعالیت می کنند باید پاسخگوی اعمال خود در 

برابر قانون باشند.

محمدرضا زارع »

 دوازدهم اردیبهشــت ماه هر سال به نام و 
به یاد معلم نامگذاری شده است که بدون هیچ 
ادعایی به مانند آفتاب و چراغ فروزان همه جا 
را نورافشانی می کند و گرما و نورانیت آن همه 
کس را در بر می گیرد و البته این روز مصادف 
اســت با شهادت استاد مرتضی مطهری که به 
راستی این روز را آذین نموده است و اهمیت 

آن را مضاعف و دو چندان کرده است.
یقیناً هیچ نامی چون مطهری در کنار معلم حق 
مطلب را ادا نخواهد کرد و این دو یک رابطه 
دو ســویه و متقابل با یکدیگــر دارند که نام 
معلم ناخودآگاه نام مطهری را به ذهن متبادر 
می کند و بالعکس. مطهری شخصیتی است که 
در هر دو عرصه حوزه و دانشــگاه فعالیت و 
تالش نمود و به راستی نام او با علم ودانش و 
دانشگاه و مدرسه آمیخته است و قابل تفکیک 
و جدایی نیســت و البته این مسیر و مسیور 
نمی شــود مگر با تالش و کوشش و تحقیق 
و پژوهش خستگی ناپذیر و نستوه و فقط در 

شعار قابل تحقق نیست. 
به راســتی چه کســی به لحاظ عمل توانسته 
است که شــعار وحدت حوزه و دانشگاه را 
محقق کند و چرا بعد از شهادت او دیگر این 
امر استمرار پیدا نکرد و متأسفانه جای خود را 

به شعار داد تا عمل. 
شهید مطهری به راستی عملگرا بود و در عمل 
نشــان داد که این امر قابل دسترس و دور از 
ذهن نیست ولی متأسفانه تالش  های او ادامه 
پیدا نکرد و متأسفانه همان تالش ها هم نصف 
و نیمه رها شد و بیشتر وحدت حوزه دانشگاه 
به شعار و امور فرمال تبدیل شد و تقلیل پیدا 
کرد به امور سطحی و خالی از محتوا- مطهری 
یک محقق و پژوهشــگر به معنای تام و تمام 
بود و تمام زندگی خود را در راه علم و دانش 
هزینه کرده بود. و چه کسی بهتر از او می تواند 
حق علم و معلم را به خوبی ادا کند و جایگاه 
واال و ارزشــمند آن را مشخص نماید. بدون 
شک مطهری جامع علوم معقول و منقول بود 
و هم حوزه و هم دانشگاه به وجود او مباهات 
می کرد و بی اغراق بایــد گفت حوزه تاکنون 
نتوانسته اســت چون او تربیت کند و همین 
حاال نیز هرگاه می خواهد خودی نشــان دهد 
نام او را می برد و افتخار حوزه به داشتن چنین 

شخصیتی است. 
شــاید یکی از دالئل بسیار مهمی که مطهری 
را یک سر و گردن باالتر از همه قرار می دهد 
شیوه و متد او بود که از یک جامعیت در خور 
برخوردار بود و اگر به آثار منتشــر شده از او 
نگاه کنیم به خوبی این ویژگی ها در این آثار 
نمودار و پدیدار گشــته است و امام در جایی 
فرمودند همه آثار شهید مطهری بدون استثناء 
قابل استفاده است و امام درباره هیچ شخص 

دیگری این مطلب رابیان نکردند. 

مطهــری در فرازی به جهــت اهمیت علم و 
دانش می گویند علم چراغ راه عقل است،عقل 
زیر بنای تفکر انســان اســت علم دریچه ای 
اســت برای عقل که از آن دریچه آن طور که 

می خواهد به جهان می نگرد.
مطهری با تکیه بر قــدرت علمی، عقیدتی و 
فلسفی هر گونه شبهه و سوال در حوزه دین را 
پاسخ می داد و با شمشیر قلم و بیان و با منطق 
و اســتدالل با التقاط و انحرافات شــجاعانه 

مبــارزه می کــرد. مدتــی 
اســت که به بهانه شهادت 
این اســتاد فرزانه و نادر به 
از معلم  قدردانی و تجلیل 
پرداخته شده است معلمی 
که انسان ساز و فردا پرداز 
است و تکریم و تعظیم او 
تکریم و تعظیم معلم است. 
معلم بذر نور در دل ها می 
تجلیل  و  قدردانی  افشاند. 
از معلم قدردانی از باغبانی 
است که هر صبح سبدی از 
صمیمیت با خود به کالس 
می برد و با انگشتان مهربان 
خویش بر شــاخه قلب ها 

فردا را پیوند می زند. 
معلــم را توقع نــام و نان 

نیســت این گمنام هر روز از تنور داغ جانش 
هزاران نان بر ســفره گرســنه دلها می بخشد 
مطهــری افزون بــر آگاهی از مشــکالت و 
مســائل فرهنگی و اجتماعی مسلمانان کشور 
و کوشش در جهت رفع آن از وضع حاکم بر 
جهان اسالم رنج می برد و در مقام بسترسازی 
اصالح فراگیر زندگی و جامعه جهانی مسلمان 
بود و یک متفکر احیاگر مســلمان بود و خود 
او در ایــن باره چنین می نویســد: »اینجانب 

درســت به یاد ندارد که از چه وقت با مسأله 
انحطاط مسلمین آشنا شــده است؟ و از چه 
زمانی شخصاً به بحث و تحقیق در این مسئله 
عالقمنــد گردیده و دربــاره آن فکر می کرده 
است؟ ولی می تواند به طور یقین ادعا کند که 
متجاوز از بیست سال است که این مسأله نظر 
او را جلب کــرده و کم و بیش در اطراف آن 
فکر می کرده است و یا نوشته های دیگران را 

در این زمینه می خوانده است.«
یکی دیگر از خصوصیات 
شــهید مطهری در کالس 
درس ایجــاد فضــا برای 
شاگرد و اجازه به مشارکت 
او در کالس درس و دادن 
به شــاگردان و  مسئولیت 
اعتمــاد به آنها بودو باز در 
فــرازی از او آمده اســت 
مســئولیت  شــاگردان  به 
دهید هر قدر شاگردان در 
قبال رفتار خود احســاس 
همان  به  کنند  مســئولیت 
میــزان بــه معلــم کمک 
را  تــا کالس  می نماینــد 
لذا  نماید.  مدیریــت  بهتر 
معلمان باید ســعی نمایند 
با دانش آموزانی که زیر بار 
قبول مسئولیت نمی روند و معموالً برای معلم 
و کالس مشکل ایجاد می کنند کار کنند و آنها 
را در قبول مســئولیت یاری نمایند واگذاری 
داشته  می تواند  متعددی  مسئولیت شکل های 
باشد همچون نماینده کالس شدن، سر گروه 
شــدن، مأمور جمع آوری دفاتــر و کارهای 
عملی شاگردان شدن، مسئول حضور و غیاب 

بودن و...
یکــی دیگــر از ویژگی های شــهید مطهری 

آینده نگری ایشان بود و در کتاب آینده انقالب 
اســالمی و اســتحکام انقالب به آن پرداخته 
اســت. عدالت چه در وجه جامعه و جمعی 
آن و چــه در وجه فردی آن مورد اهتمام این 
شهید فرزانه بود و فرد را از جمع بیگانه وجدا 
نمی دانست و جزو را بخشی از کل می دانست 
هر چند او مقام و منزلتــی که برای معلم در 
نظر می گرفت دارای یک وجه واالی معنوی و 
اخالقی بود که قابل مقایسه با هیچ چیز نیست 
و شغل معلمی را به مانند انبیاء می دانست که 
بدون هیچگونه مزد و چشمداشتی به وظیفه 
خود که روشنگری و آگاهی بود می پرداخت 
ولــی از طرف دیگر تأکید او بر حقوق فردی 
افراد نیز قابل توجه و تأمل اســت و نمی توان 
به نام جامعه و امور جمعی بر آن خط بطالن 
کشــید او در فرازی دیگــر می گوید: عدالت 
یکی از مفاهیمی اســت که اسالم به آن توجه 
ویژه نموده است در نظر استاد مطهری مفهوم 
عدالت رعایت حقوق افــراد واعضا ء حق به 

صاحب حق است. 
عدالت نزد این شهید عزیز ابعاد وسیعی را در 
بر می گرفت در این راستا عدل الهی زیربنای 
عدالت فردی و عدالت فردی زیر بنای عدالت 
اجتماعی است و همین امر است که دیدگاه و 
بینش او را نسبت به حقوق فردی مشخص و 
مبرهن می کند و هیچکدام را فرو نمی گذارد 
و به تمام وجوه عدالت چه در سطح فردی 
آن و چه اجتماعــی آن توجه وافی و کافی 
دارد. این نوشــته را در همین جا و به همین 
مقدار خاتمــه می دهم و امید وارم که راه و 
شیوه این شــهید بزرگ در جامعه و همه ما 
رســوخ و نفوذ پیدا کند که در آن صورت 
موجب اصالح فــرد و جامعه می گردد زیرا 
اصالح جامعه میسر نمی گردد مگر از طریق 

اصالح فرد.

 با تصویب اساسنامه بین ۸ کشور اسالمی ایران، 
ترکیه، پاکستان، اندونزی، بنگالدش، مالزی، مصر و 
نیجریه نخســتین دانشگاه بین المللی D8 در ایران 
آغاز به کار کرد. این دانشــگاه در همدان توســط 

دانشگاه بوعلي سینا تأسیس شده است.
وزیر علوم در حاشــیه نشست اعضای کشورهای 
گروه دی هشــت که روز گذشته در ستاد مرکزی 
وزارت علوم برگزار شــد، از آغاز به کار نخستین 
دانشــگاه بین المللــی در ایران خبــر داد و گفت: 
کشــورهای عضو این دانشگاه از ۸ کشور در حال 
توسعه جهان اسالم هستند که همکاری های علمی 
و فرهنگــی در کنار همکاری هــای اقتصادی این 
کشورها آغاز خواهد شد و در این رابطه دانشگاهی 
" تصویب  "دی هشت با عنوان دانشگاه بین المللی 

می شود.
منصور غالمی در ادامه بحث تأسیس دانشگاه دی 
هشــت از ۸ ســال پیش وجود داشت و قرار بود 
این دانشگاه در ایران تأسیس شود و حدوداً چهار 
سال پیش دانشگاه بوعلی سینای همدان داوطلب 

تأســیس این دانشگاه شــد و در همان زمان این 
موضــوع در وزارت علــوم به میزبانی دانشــگاه 
بوعلی همدان تأیید شــد و در دو سال گذشته نیز 
مقدمات تشکیل این دانشــگاه شکل گرفت و با 
مجموعه دبیرخانه گروه D8 هماهنگی های الزم 
صورت گرفت و دو رشــته قبل از شــکل گیری 
و آماده ســازی این نوع نشست ها تأسیس شد و 
نهایتًا در جلســه امروز و روز گذشته موضوعات 
تخصصی شــکل گیری اساسنامه دانشگاه بررسی 
 D8 و در نهایت بــه تصویب اعضای گروه a n

رسید.
وزیــر علوم خاطرنشــان کرد: عمــاًل با تصویب 
اساســنامه فوق کلید رســمی فعالیت دانشــگاه 
بین المللی D8 در ایران آغاز به کار خواهد کرد و 
پذیرش دانشجو در این دانشگاه از همه کشورهای 
 D8 دنیا و به خصوص با تاکید بر کشورهای گروه
صــورت خواهد گرفت که می توانــد به صورت 
بورســیه از کشورهای دیگر و یا با هزینه شخصی 

اتفاق بیفتد.

غالمی خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت های آموزش 
عالــی ایــران و کشــورهای عضو در دانشــگاه 
بین المللی D8 اســتفاده خواهد شد و در آینده نیز 
ممکن اســت دوره های مشترک با مدرک مشترک 
توسط کشــورهای عضو در این دانشگاه تعریف 
شــود و امیدوارم بتوانیم یک کار قوی و نمونه در 

همکاری های بین المللی داشته باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: تاکید همه اعضا این است 
که از ظرفیت دانشــگاه D8 برای تبادل دانشــجو 
و تربیت نیروی انســانی کارآمد را استفاده کنیم تا 
در حوزه اقتصادی نیز اثرگذاری الزم اتفاق بیفتد. 
ضمن اینکه تــالش داریم طرح هــای تحقیقاتی 
مشترک برای اثرگذاری اقتصادی در بین کشورهای 

عضو D8 تعریف شود.
 ضرورت انجــام پروژه های تحقیقاتی 

مشترک بین کشورهای دی هشت
دبیر سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای در 
حال توسعه بر ضرورت انجام پروژه های تحقیقاتی 
مشترک، تبادالت علمی و دانشجو بین کشورهای 

عضو دی هشت تاکید کرد.
داتاکو جغفر کوشــاری بــا تاکید بــر اینکه این 
وزارتخانــه و وزارت امور خارجــه برای ایجاد و 
تأســیس دانشــگاه بین المللی دی هشت بوعلی 
همدان همــکاری خوبی انجــام می دهند، گفت: 
دانشگاه بوعلی ســینا همدان برای ایجاد و تأسیس 
این بنیاد اســتوار و پایدار در جهت همکاری های 
بین المللی تالش می کند و من بســیار خوشحالم 
که عضو انجمن ارزشــمند معتبری هســتم که نام 
دانشــگاه بوعلی ســینای همدان را یدک می کشد؛ 
فردی که به عنوان یک چهره روشــنفکر در سطح 

جهان شناخته شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: بوعلی ســینا به عنوان یک 
الهیأت تمدن،  اســتاد  دایرةالمعارف شناس  متفکر 
عالم و ستاره شــناس شناخته می شود، تأسیس این 
دانشــگاه به معنای ارتقای تحقیقات و ابداعات در 
رأس همــه امور برای گذر طوالنــی از زمان بوده 

است.
دبیر سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای در 

حال توسعه، تاکید کرد: در نقشه راه همکاری های 
دی هشــت در بازه زمانی 200۸، 2017 و 201۸، 
همکاری ها ارتقا یافته و این همکاری ها در علوم 
و تکنولوژی با هدف نهادینه کردن همکاری ها از 
طریق ایجاد مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها یا نهادهای 
پژوهشی بررسی شــده است و زمان تأسیس این 
دانشــگاه همکاری هــای اعضا در تبــادالت بین 
دانشــگاهی از جمله مبادله دانشجو هیأت علمی 

قابل قبول بوده است.
وی گفت: دانشــگاه دی هشــت به منزله حکم 
یک قطب دانشــمندان، اندیشمندان و مخترعان 
جهان محسوب می شــود و بر این باور هستیم 
امروزه هــزاران بوعلی ســینا در جهان وجود 
دارد کــه بایــد در حوزه های علمــی همکاری 

باشند. داشته 
به گفتــه دبیر ســازمان همکاری هــای اقتصادی 
کشــورهای در حال توســعه در حال حاضر 21 
دانشــگاه از طرف دولتهای عضو در شــبکه دی 
هشــت حضور پیدا کردند تا ابداعات، اختراعات 
و تحقیقات در میان کشــورها را گسترش دهند تا 
بتوانند به رشــد اقتصادی و توســعه پایدار دست 

یابند.
وی تاکید کرد: دانشــجویان کشورهای عضو دی 
هشت گســترش خواهند یافت و امیدو ار هستیم 
بتوانیــم در قالــب این گروه پروژه های مشــترک 
تحقیقاتی داشته باشــیم تا دانشگاه ها منبعی برای 

تبادالت علمی به شمار بروند.

با تصویب اساسنامه بین 8 کشور اسالمی

نخستین دانشگاه بین المللی در ایران آغاز به کار کرد
■ دبیر سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای در حال توسعه: خوشحالم که عضو انجمن معتبری هستم که نام دانشگاه بوعلی سینای همدان 

را یدک می کشد

روز معلم و شهید مطهری 

قدردانــی و تجلیــل از 
معلم قدردانی از باغبانی 
است که هر صبح سبدی 
خود  بــا  صمیمیــت  از 
به کالس مــی برد و با 
انگشتان مهربان خویش 
را  فردا  قلب ها  شاخه  بر 

پیوند می زند
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کارت سوخت 
جدید 
در کار نیست
 در حالی که جدیدترین اطالعیه شرکت 
ملی پخــش از آغاز مجــدد ثبت نام کارت 
سوخت خبر داده است، برخی از متقاضیانی 
کــه پیش از این ثبت نام کرده اند همچنان در 
انتظار صدور کارت سوخت جدید هستند، 
در حالی که قرار نیســت کارت ســوخت 

جدیدی صادر شود.
 با قطعی شــدن بازگشــت کارت سوخت، 
فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی در بازه 
زمانی حدود یک ماهه، از آذر تا دی ماه سال 
گذشته انجام شد. این کارت سوخت برخی 
خودروهایی بود که سال های 1۳9۳ تا 1۳97 
شماره گذاری شــده بودند، به دست مالکان 
نرسیده و یا در شرکت پست جا مانده بود.

طبق اطالعیه های شــرکت ملی پاالیش و 
مالکان کارت هوشــمند ســوخت  پخش 
خودرو و موتورسیکلت های شماره گذاری 

شــده سال های 1۳9۳ تا 1۳97 که پیش از 
این توسط پست توزیع و برگشت خورده 
بود، می توانستند به سایت اینترنتی شرکت 
 )W W W . P O S T . I R ( نشانی  به  پست 
V خودرو در  I N مراجعه و با درج شماره 
بخش پیگیری کارت ســوخت در سامانه 
" از آخرین  پیگیری مرسوالت ســازمانی "
وضعیــت نحوه دریافت کارت ســوخت 
خود مطلع شوند. در این راستا کارت های 
ســوختی که در اداره پست جا مانده بود، 
از ســال گذشــته تاکنون به تناوب برای 

متقاضیان ارسال شده است.
نام  ثبت  قباًل  متقاضیانی کــه  تکلیف 

کردند
هم چنین اعالم شــد که در ایــن طرح به 
جای صــدور کارت جدید ســوخت، از 
طریــق اتصــال برخط به نظــام پرداخت 
بانکــی موجود به  از کارت های  بانکــی، 
عنوان کارت ســوخت اســتفاده می شود. 
متقاضیان  کــه  زمانی  دیگــر  عبــارت  به 
فاقد کارت ســوخت بــرای ثبت نام اقدام 
می کردنــد، موظف بودند کــه یک کارت 

بانکی معرفی کنند و از آنجا که کارت های 
مدیریت مصرف ســوخت  نظام  به  بانکی 
کشــور متصل شد، اعالم شــد زمانی که 
اســتفاده از کارت ســوخت الزامی شــد، 
کارت های بانکی که متقاضیان به ســامانه 
معرفی کرده اند به عنوان کارت ســوخت 

مورد استفاده قرار بگیرد.
در این راســتا، زیبا اسماعیلی - 
پاالیش  ملی  شــرکت  سخنگوی 
و پخــش فرآورده هــای نفتی - 
ایســنا، درباره  با  در گفت وگــو 
متقاضیانــی کــه در مهلت قبلی 
اگر  داد:  توضیح  ثبت نام کرده اند، 
متقاضیان سال گذشــته موفق به 
ثبت نام دریافت کارت ســوخت 
المثنی شده اند، الزم نیست در این 

مرحله اقدامی انجام دهند.
وی افــزود: کارت بانکی که این 
با ســامانه معرفی کرده اند،  افراد 
به عنــوان کارت ســوخت آن ها 
مورد اســتفاده قــرار می گیرد و 
نظام اســتفاده از کارت بانکی در 

روزهای آینده اعالم خواهد شد.

اقتصـاد

يادداشت

 e g h t e sa d @ h a m e d a n p a ya m . co m

خبر

قیمت ماکاروني دو برابر شد

 رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایــان کارخانجــات ماکارونــی ایــران 
از افزایــش بیــش از 70 درصــدی قیمــت ماکارونــی 700 گرمــی خبــر داد و علــت آن 

را افزایــش قیمــت گنــدم و ســایر مــواد اولیــه ایــن محصــول عنــوان کــرد.
مهدی آثاریان اعالم کرد که قیمت ماکارونی 700 گرمی که بیشــترین فروش را دارد و 

مبنای قیمت ماکارونی است معادل 5,450 تومان در نظر گرفته شده است.
ــر  ــش از دو براب ــدم را بی ــت گن ــت قیم ــر دول ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــش از  ــز بی ــان نی ــوق کارکن ــر حق ــرف دیگ ــت: از ط ــنا گف ــه ایس ــش داده، ب افزای

ــد  ــتفاده در تولی ــورد اس ــه م ــواد اولی ــر م ــت اکث ــته و قیم ــش داش ۳0 درصــد افزای
ــت. ــه اس ــاال رفت ــر ب ــش از دو براب ــز بی ــی نی ماکارون

رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایــان کارخانجــات ماکارونــی ایــران بــا 
بیــان اینکــه قیمــت ســایر انــواع ماکارونــی نیــز بــر اســاس قیمــت جدیــد ماکارونــی 
ــرایط  ــن ش ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــرد: ب ــار ک ــود، اظه ــبه می ش ــی محاس 700 گرم
قیمتــی کــه انجمــن در نظــر گرفتــه بــود بیــش از افزایــش قیمــت فعلــی بــود امــا 
ــی  ــرایط فعل ــت ش ــه عل ــدگان ب ــدگان و تولیدکنن ــت از مصرف کنن ــازمان حمای س
ــته  ــر بس ــت ه ــه قیم ــرد ک ــنهاد ک ــان پیش ــاه رمض ــه م ــدن ب ــک ش ــور و نزدی کش

ــد. ــش یاب ــان افزای ــه 5,450 توم ــی ب ــی 700 گرم ماکارون

ــًا معــادل 75 درصــد در نظــر  ــن افزایــش قیمــت تقریب ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب وی ب
گرفتــه شــده، تصریــح کــرد: مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز در قیمــت فعلــی در نظــر 
ــر  ــه عنــوان مالیــات ب گرفتــه شــده و کســی حــق دریافــت مبلغــی بیــش از ایــن ب
ارزش افــزوده نــدارد. آثاریــان همچنیــن میــزان تولیــد ماکارونــی در ســال 1۳97 را 

حــدود 700 هــزار تــن در کل کشــور عنــوان کــرد.
ــن  ــادرات ای ــش ص ــکار افزای ــن راه ــه مهمتری ــرد ک ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
محصــول بــه کشــورهای همســایه، افزایــش تولیــد اســت چــرا کــه در حــال حاضــر 
صنعــت ماکارونــی بــا حداکثــر ظرفیــت موجــود فعالیــت نمی کنــد و ظرفیــت تولیــد 

بیشــتر را دارد.

۶۵0 هزار میلیارد یارانه برای کاالهای 
اساسی، سوخت و دارو

 اگر دولت بــه روال خود برای پرداخت یارانــه ادامه دهد، برای 
امســال حدود ۶50 هزار میلیارد تومان یارانه برای کاالهای اساســی، 

دارو و فراورده های نفتی اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، تأمین کاالها با ارز نرخ ترجیحی و همچنین سوخت 
با قیمتی پایین تر از فوب خلیج فارس همواره موجب پرداخت یارانه 
ســنگینی در این بخش ها شده است که البته در بخش سوخت بسیار 

قابل تأمل بوده و یکی از عوامل افزایش قاچاق آن به شمار می رود.
بررســی جریان پرداخت های یارانه ای دولت در بودجه 1۳9۸ و آنچه 
در بودجه ســال گذشته اتفاق افتاد، از این حکایت دارد که اگر مبنای 
نــرخ ارز ۸,000 تومان در ســامانه نیما قرار گیرد با توجه به اختالف 
قیمتی که با نرخ 4,200 تومان ارز ترجیحی وجود دارد، برای کاالهای 
اساسی و دارو در مجموع حدود 50 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت 
می شود. از این رقم تا ۳9 هزار و 900 تومان به کاالهای اساسی و 10 

هزار و 2۶0 هزار تومان به دارو اختصاص دارد.
در بخش سوخت نیز با توجه به اینکه فراورده های نفتی با نرخ فوب 
خلیج فارس و قیمت گاز طبیعی نســبت به قیمت صادراتی سنجیده 
می شود، برآوردها از این حکایت دارد که در مجموع ۳10 هزار و 11۳ 
میلیــارد تومان بابت فراورده های نفتی، 279 هزار تومان گاز طبیعی و 
حدود 9 هزار و 990 میلیارد تومــان برای برق یارانه پنهان پرداخت 

می شود.
در بخش فراورده هــای نفتی، برای بنزین تا 12۳ هزار و 524 میلیارد 
تومان، نفت سفید 10 هزار و 4۸۸ میلیارد تومان، گازوئیل 129 هزار و 
70۳ میلیــارد، نفت کوره 14 هزار و 249 میلیارد، گاز مایع 12 میلیارد 
و 42۶ میلیارد و سوخت هوایی و سوخت جت ۸,۶۶1 میلیارد تومان 

یارانه پرداخت می شود.
یارانــه پنهان به عدم نفــع دولت به دلیلی فــروش کاالهای تولیدی 
در داخــل با قیمــت پایین تر قیمت قابل فروش در خارج از کشــور 
برمی گردد. این جریان سال هاســت که در اقتصاد ایران تکرار شده و 

البته مورد انتقاد نیز بوده است.
دولت اخیراً موضوع یارانه هــای پنهان و اصالح آن را مطرح کرده و 
معتقد است که با اصالح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار 
آن قرار می گیرد و می تواند دربــاره نحوه باز توزیع آن تصمیم گیری 
کنــد. در عین حال که نهایتا به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از 

محل های ناپایدارکننده سیاست مالی می انجامد.

بوسه بر دستان کارگر ایرانی 
مهدی ناصرنژاد  »

 روز ارزشــمند کارگران کشور ما را امســال باید متفاوت تر از همه 
سال های گذشته ببینیم. بزرگان دین و اخالق و سیاست ما که بر دستان 
کارگر بوســه زده اند، نیک واقف بودند و برای تمام نســل بشر بدعت 
گذاشتند که کارگر در حوزه تولید و آسان سازی زمینه حیات و پیشرفت 
جامعه خود یک عنصر تأثیرگذار، تعیین کننده و حیاتی است و تا نباشد 
تالش و دلسوزی و خودباوری انسان های شریفی که از جنس طیف های 
زحمت کش و به معنای واقعی کلمه کارگران جامعه هستند، ادامه زندگی 
برای یک ملت و یک کشور به سختی ممکن و شاید هم غیرممکن باشد.
ایران ما در شــرایط کنونی روزگار ســختی سپری می کند. دشمنان این 
مردم و این کشور و آن جهانخواران که با زور و تزویر و قدرت اهریمنی 
خود، دنیا را فقط برای حکومت خودشان می خواهند و به منابع ملت های 
جهان چشــم طمع دارند، شــرایط را برای مردم ایران دشوار ساخته اند. 
چون مردم و دولت جمهوری اسالمی می خواهد مستقل باشد، می خواهد 
آقای خودش باشــد، می خواهد ایران با توانمندی هایی که دارد و ملت 
شــرافتمندی که دارد روی پای خودش باشــد و به هیچ زورگویی باج 
ندهد، اما دشــمن اینچنین دوســت ندارد و ایــران را با تمام مردمانش 
مانع راه طمع ورزی خود می بیند، چون این ملت با قشــر زحمت کش و 
کارگران کاربلدی که دارد به اسوه مقاومت و آزادی خواهی و حق طلبی 
نزد ملت های بیدار جهان تبدیل شده است.و این از بمب اتم هم برای آنها 
برتر است. امروز ایران ما با چنین شرایط دشوار و نابرابر به ملتی پرقدرت 
و توانمند و ترقی خواه بیشتر از هر زمان دیگر نیاز دارد. امروز این مرز و 
بوم مردان و جوان هایی مصمم و متکی به نفس می خواهد. امروز کارگران 
ما در صف اول این جهاد اکبر قرار دارند و قشرهای دیگر نیز باید پشتیبان 

پوالد مردان صف اول باشند.
امســال از یک سو سال رونق دادن به تولید ملی ایران نام گرفته است و 
از سوی دیگر فشارهای اقتصادی بیشتر بر دوش قشرهای کم درآمد و 
حقوق بگیر و پرمسئولیت از جمله همین قشر کارگران است که درآمد 
و حقوق آنان از ابتدا پایین بوده و به مبنای همیشگی برای تعیین حقوق 
کارگر تبدیل شــده است و اگر هم با شــیب تورم و گرانی ها بخواهد 
افزایش داده شــود در مداری ضعیف و حداقلی حرکت می کند و شیب 
و شتاب آن، چنان ناچیز است که متناسب باشد تورم نیست و در نهایت 
این قشرهای کم درآمد و کارگران هستند که ناگزیر باید با کم بسازند و 
چرخ های اقتصادی کشــور را هم بچرخانند. در واقع قشر کارگر و مزد 
بگیر و کم درآمد در همه حال جورکش نام و نشان و اعتبار جامعه خود 
می باشد و چنانچه اندک پس انداز و اندوخته ای هم داشته باشد آن را هم 
در کشــور خود و در چرخه اقتصادی جامعه خود خرج می کند و اهل 
مسافرت های خارجی و پرسه زدن با تورهای توریستی در نقاط بی بند و 
بار توریستی جهان نیست. امروز هم که دشمن بیشتر از هر زمان دیگر 
در صدد از کار انداختن چرخ های اقتصادی جامعه ایرانی است، باز هم 
ســربازان صف اول جبهه مقاومت در جنگ اقتصادی هستند که سرود 
پایداری وطن را بر لب زمزمه می کنند و مصمم هســتند تالش خویش 
را مضاعف نمایند تا ستاره های درخشــان رونق اقتصادی از مدارهای 
تولیدی خود خارج نشود و سقوط نکند و نام ایران و ایرانی از زبان های 
بین الملــی نیفتد و جاوید بماند. به همین علت و به دلیل این اهمیت و 
واقعیت سترگ است که مردم ما باید امروز و امسال را بیشتر از هر زمان 
دیگر به خاطر بسپارند و بدانند در هر شرایط متعلق به یک ایران و پشت 
به پشت هر ایرانی با شرافت هستیم و می مانیم تا با اتکا به خدا از مرحله 
دشوار عبور کنیم و دنیا را برای چندمین بار از عزم و اراده ایرانی متحیر 
سازیم. امروز کارگر ایرنی برای رونق تولید به حمایت تمام ایران چشم 
دارد  حداقل این تعهد و وابستگی و دلبستگی این است که برای کاالی 
تولیدی خود حرمت قائل باشــیم و اجازه ندهیم کاالی ایرانی، توسری 
خور اجناس وارداتی و بنجل کشــورهای دیگر باشد! ایران زمانی آباد 
می شود که ایرانی جماعت به داشته های خود افتخار کند و پیش غریبه 
کم نیاورد و با اعتماد به نفس کامل هر چه را که دارد قدر بداند و داشته ها 
و اســتعدادهای بالقوه این خاک آباد را تبدیل به ارزش افزوده ســازد و 
هر عنصر با ارزش یا کم ارزشــی که در اختیار دارد در خدمت به رونق 

اقتصادی کشور خود به نحو احسن به کار ببندد.
ایران وقتی آباد می شــود کــه ایرانی برای کاالی خود، بــرای منابع و 
سرمایه های ملی و برای شخص خود ارزش قائل باشد و خود را برتر از 
ملل دیگر باور کند. خیلی از این کشــورهای دور و نزدیک که امروز به 
رونق اقتصادی رســیده اند، آنهایی هستند که یک قطره نفت در زیر پای 
خود ندارند و از تمدن درخشــانی نیز برخوردار نیســتند، اما هر جا که 
می نشینند ادعا می کنند از تمام اروپا برتر و سرتر هستند و خودشان مهد 
تمدن غرب می باشند و آمریکایی ها هم نزد آنان عمله ای بیش نیستند. و 
متأســفانه آدم های ظاهربین و دهن بین هم باور می کنند و سرمایه های 
ملی کشــور خود را به پای آنان می ریزند. مردم چنین کشورهایی از 50 
سال پیش از ۸0 سال پیش هم اصاًل کاالهای خارجی و وارداتی را باور 
نداشتند و نمی خریدند و فقط از کاالی تولید خودشان استفاده می کردند. 
اما برعکس آن بســیاری از هموطنان خودمان، پس انداز ارزی و ریالی 
چندین سال خود می برند و در چنین کشورهایی در عرض یک هفته و 
چند روز خرج می کنند و هدر می دهند و دست از پا درازتر برمی گردند.
واقعیتش این اســت که اگر ما می خواهیم کشوری آباد داشته باشیم باید 
کارگر و تولید کننده خود را باور کنیم، دســت او را ببوســیم و کاالی 

تولیدی کشورمان را روی چشم بگذاریم.

پروانه بهره برداری از چاه آب واقع در روستای کهریز بقازی به نام 
میرزآقا توکلی و شرکا به شماره 230680 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مزایده

شورای اقتصاد پدافند هوایی غرب

پدافند هوایی منطقه غرب در نظر دارد جهت کشت اراضی کهنه حصار واقع 
در حوزه شهرستان گل تپه در دو قطعه 125هکتاری مجزا به دو شرکت معتبر 
کشاورزی بصورت مزارعه واگذار نماید.جهت اطالعات بیشتر تا یک هفته پس 

از انتشار آگهی با شماره 09183083346 تماس حاصل فرمایند.

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان 

موضوع مناقصه:
 عملیات گازرسانی به 12 مورد صنایع در شهرستان همدان فاز )4( 

شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از 
طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر کار:
1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 8/469/782/000 )هشت میلیارد و چهارصد و 

شصت و نه میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار( ریال می باشد.
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 423/490/000 )چهارصد و بیست و سه 
میلیون و چهارصد و نود هزار( ریال می باشد که به صورت یکی از تضامین 

قابل قبول معتبر در آیین نامه معامالت دولتی می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد.

به مدت 12 روز مهلت  تاریخ درج آگهی  از  متقاضیان شرکت در مناقصه 
دارند ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به 

دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
یکشنبه  روز   11 ساعت  تا  حداکثر  کیفی  ارزیابی  پاکات  تحویل  تاریخ 

1398/2/29 می باشد.
محل تحویل همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان 
همدان طبقه اول اتاق 207 امور قراردادها می باشد. تاریخ بازگشایی پاکات 

مالی متعاقباً در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنویس: 081-38256207

w w w .n i g c -h m .i r آدرس اینترنت: 

مناقصه شماره 7-98 یک مرحله ای 
شماره مجوز: 1۳98.612

  میــرزا علی، که معروف بــه باباعلی 
است چندین سال در قسمت سنگ شکن 
شــرکتی مشغول به کار اســت و شغلش 
شکستن ســنگ های بزرگ و غول پیکری 

است که از دل کوه و تپه جدا شده اند.
وقتــی به او می گویم کــه از بار کار خود 
بکاهــد و یــا کمتــر کار کنــد می گوید: 
دخترم، مگر حقوق من چقدر است که با 
آن جهیزیه دخترم را بخرم؟ من نمی توانم 
او را نــا امید کنــم، امید دختــر، پدر و 

خانواده اش است.
باباعلی بر خالف تمام سختی های زندگی 
و شغل جان فرسای خود همیشه شکرگزار 
بــوده و معتقد اســت همین کــه با لقمه 
حــالل فرزندانش را بزرگ کــرده و هر 
یک از آنها افتخاری برای جامعه شــده اند 

خوشبخت ترین مرد دنیا است.
او معتقد اســت کــه نان کارگر با شــیره 
جان و عرق پیشــانی بر سر سفره خانواده 
می آید و به شــغل خــود افتخار می کند و 
همیشه می گوید: خوشــحالم که همنشین 
و همــراه همیشــگی من این ســنگ های 
سفت و ســخت هســتند نه افراد چرب 
زبــان و پرمدعا که لحظه ای همنشــینی با 
آنها ممکن اســت به گرانی قیمت زندگی 

بی حاشیه ام تمام شود.
بــه گزارش ایســنا، منطقــه همدان،چای 
خوشرنگی که روی آتش ُغل می زد را در 
یک لیوان کمــر باریک برایم ریخت و به 
دستم داد و تیشه همیشگی اش را به دست 
گرفت تا باز هم مثل 27 ســال گذشته به 
جان ســنگ ها بیفتد و از هر تیکه آن رزق 

حالل خود را دریابد.
 نگران سالمتی همسرم هستم

یوســف یکی دیگر از افرادی است که به 
تازگی مشغول به فعالیت شده و تقریبا سه 

ماه است که در کنار باباعلی کار می کند.
یوسف مردانی در پاســخ به سوالي مبنی 
بر اینکه آیا از درآمد شــغل خود رضایت 
دارد یا نه؟ گفت: سه ماه است که در این 
قســمت مشغول به کار هستم اما به قدری 
برایم ســخت و سنگین اســت که گویی 
ســال ها کار کرده ام و کمــری قد خمیده 
ماننــد باباعلی دارم و مقــدار حقوقی که 
دریافت می کنم در برابر سختی های شغلم 

بسیار کم و ناچیز است.
وی از بیماری همســر خود سخن به میان 
آورده و می گویــد: پزشــکان برای درمان 
همسرم پیشــنهاد داده اند تا او را به یکی 

از بیمارســتان های تهران منتقــل کنیم اما 
نه زمانی برای درمان همســرم دارم و نه 
پولش را چرا که به تازگی مشغول فعالیت 
به مرخصــی طوالنی  شــده و نمی توانم 

مدت بروم.
یوســف گفت: اکنون ۳0 سال سن دارم و 
مدرک تحصیلی لیسانس معماری خود را 
چندین سال اســت که گرفته ام اما پس از 
چند ســال فارغ التحصیلــی حدود ۳ ماه 
است که شــاغل شــده و درآمدی ناچیز 

دارم.
ایــن کارگــر ۳0 ســاله با 
که  مشــکالتی  تمام  وجود 
آزرده  را  همســرش  و  او 
خاطر کرده است، شکرگزار 
خداوند بوده و معتقد است 
که یافتن همین شغل سخت 
و طاقت فرســا بــا حقوقی 
انــدک و ناچیــز از الطاف 

خدواند بزرگ است.
کارگــران  ســفره   

بسیار خالی است
دبیــر اجرایی خانــه کارگر 
همدان با بیان اینکه ســفره 
خالــی  بســیار  کارگــران 
اســت و به عناوین مختلف 
خالی تر نیز می شود به ایسنا 

گفت: اگــر دولت عزم خود را جزم کرده 
و کارخانه ها را بررسی و حمایت کند آنها 

به چرخه تولید باز می گردند.

ــه انتخــاب  ــا اشــاره ب ــي ب ــز اصالن چنگی
مقــام معظــم  از ســوی  شــعار ســال 
رهبــری تحــت عنــوان رونــق تولیــد 
ــه  ــا ب ــود م ــث می ش ــد باع ــزود: تولی اف
و  نباشــیم  دیگــر محتــاج  کشــورهای 

چــرخ اقتصــاد کشــور بچرخــد.
اصالنــی با بیان اینکــه مجموعه کارگری 
بخش قابل توجهی از کشــور را تشــکیل 
می دهد عنوان کــرد: 14 میلیون کارگر در 
سطح کشور در بخش های مختلف فعالیت 
سنی  میانگین  و  دارند 
آنها از 15 تا ۶0 سال 

است.
خانه  اجرایــی  دبیــر 
کارگر اســتان همدان 
 ۳۶/5 افزایــش  بــه 
حقــوق  درصــدی 
کرد  اشــاره  کارگران 
و گفــت: بر اســاس 
حقــوق  تصمیمــات 
سالجاری  در  کارگران 
۳۶/5 درصــد افزایش 
خواهــد یافــت کــه 
افزایش،  میــزان  این 
مشــکالت  جوابگوی 
خانواده ها  اقتصــادی 
نخواهد بــود چرا که 
در شرایط اقتصادی موجود حداقل حقوق 
یک فرد باید ۳ میلیون و 7۳0 هزار تومان 
باشــد تا فرد بتواند نیازهای اولیه زندگی 

خود را تأمین کند.
اصالنــی با اشــاره بــه افزایش شــدید 
قیمت های مواد اولیــه و کاهش تولیدات 
در ســطح کشور مطرح کرد: هر اتفاقی که 
در بخش اقتصــادی رخ دهد دود آن اول 

به چشم کارگران می رود.
وی اضافــه کــرد: جمعیــت کارگــری 
اســتان همــدان در ســال 9۶ حــدود 24۸ 
ــت  ــه لیس ــیده ک ــت رس ــه ثب ــر ب هزارنف
ــن  ــای ای ــی گوی ــن اجتماع ــازمان تأمی س
مســئله اســت و همانگونــه کــه مســئوالن 
ــغل  ــزار و 700 ش ــد، 1۸ ه ــالم کردن اع
ــد  ــده و بای ــاد ش ــدان ایج ــتان هم در اس
جمعیــت جامعــه کارگــری ایــن افزایــش 

ــن نیســت. ــا چنی ــد ام را نشــان ده
اصالنــی اتفاقات جامعه را از دالیل رکود 
در بخش هــای تولیــدی دانســت و بیان 
کرد: در ســال 97 به علت وابستگی ارزی 
بســیاری از کارخانه ها تعطیل شد که در 
سال جاری نیز در صورت ادامه روند تورم 
مشکالت سال گذشــته تکرار خواهد شد 
چرا که اگر تورم نباشــد می توان به تولید 

امیدوار شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در 
پایان با اشــاره به اینکه وارد شــدن بدون 
مطالعه مدیران در عرصــه صنعت، رکود 
و مشــکالت ورشکســتگی را به وجود 
موقت  قراردادهای  یادآور شــد:  می آورد 
اساسی ترین مشــکالتی است که کارگران 

با آن مواجه هستند.  

@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.

به مناسبت روز کارگر

دست های پینه بسته باباعلی

کاهش قیمت پیاز 
بعد از ممنوعیت صادرات

 رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی اعالم کرد: در پی اعالم 
ممنوعیت صادرات پیاز قیمت این محصول در بازار رو به کاهش است 

از این به بعد نیز قیمت ها روند کاهشی خود ادامه می دهند.
اســدا... کارگر به ایســنا گفت که قیمت پیاز در پی اعالم ممنوعیت 
صادرات آن روند کاهشــی به خود گرفتــه و هم اکنون در بازار عمده 
فروشــی بین کیلویی 5000 تا ۶,500 تومان فروخته می شود که میوه 
فروشان سطح شــهر نیز می توانند بر اساس این قیمت ها تا سقف ۳5 

درصد سود برای خود در نظر بگیرند.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمت پیاز فروشــندگان میوه و ســبزی 
همواره در این بازه زمانی ســعی کردند که از به حداقل سود پیاز قانع 
شوند چراکه برای آن ها ســود این محصول چندان اهمیتی نداشت و 
می خواستند مغازه شان خالی از این محصول نباشد و مردم بتواند آن را 

خریداری کند و هم اکنون نیز این گونه است.
پیگیری های خبرنگار ایسنا و مشاهدات میدانی نشان می دهد که قیمت 
پیاز در بازار روند کاهشــی به خود گرفتــه و تا کمتر از 9 هزار تومان 
رسیده اســت. در این زمینه کارگر اظهار کرد که کاهش قیمت پیاز و 
دیگــر میوه ها و محصوالت تره باری همچنان ادامه خواهد داشــت و 
در هفته های پیش رو شــاهد ارزان شــدن انواع میوه و سبزی در بازار 

خواهیم بود.

بــر اســاس تصمیمات 
در  کارگــران  حقــوق 
ســالجاری ۳6/۵ درصد 
یافت  خواهــد  افزایش 
که این میــزان افزایش، 
مشــکالت  جوابگــوی 
خانواده هــا  اقتصــادی 

نخواهد بود



C M Y K

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

چهارشنبه  11 ا ردیبهشت ماه 1398  شماره 3461

7

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود: 14:15

 ساعت خروج: 14:۳5

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

ترکیب تیم کشتی آلیش بانوان همدان 
مشخص شد

 نائب رئیس هیأت کشــتی همدان گفت: ترکیب تیم منتخب کشتی 
آلیش بانوان همدان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی 

تیم ملی مشخص شد.
مریم علی بخشــی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: در وزن منفی 
55 کیلوگرم اســما نادی، منفی ۶0 کیلوگرم لیال سیاوشــی، منفی ۶5 
کیلوگرم حانیه کولیوند و منفی 70 کیلوگرم زینب جاللوند در ترکیب 

تیم منتخب همدان حضور دارند.
وی اضافه کرد: همچنین در وزن منفی 75 کیلوگرم حدیث سیف و در 

به اضافــه 75 کیلوگرم فاطمه کولیوند دیگر نفرات اعزامی تیم همدان 
را تشکیل می دهند.علی بخشی خاطرنشان کرد: صبا کرمعلی به عنوان 
سرمربی، محبوبه کلهر مربی و یاسمن کاظمی سرپرست این تیم اعزامی 
خواهند بود.وی یادآور شــد: تیم منتخب همدان 1۳ اردیبهشت برای 
حضور در مسابقات کشتی آلیش قهرمانی کشور عازم تهران می شود.

نائب رئیس هیأت کشــتی همدان یادآور شد: اســتان های مازندارن، 
مرکزی، یزد، گلســتان و خراسان در این رشته مطرح هستند و رقابت 

های امسال قهرمانی کشور جذاب و دیدنی خواهد بود.
وی اظهار داشــت: کشــتی آلیش بانوان از سال 94 آغاز به کار کرده و 

موفقیت های ارزنده را در این مدت داشته ایم.
مســابقات کشتی آلیش قهرمانی کشور و انتخاب تیم ملی از چهاردهم 

ماه جاری به میزبانی تهران برگزار می شود.

خبـر خبـر

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

تمبر ورزش بهکاپ در همدان رونمایی شد

 دبیر هیأت گلف همدان گفت: برای نخستین بار تمبر اختصاصی 
رشــته ورزشــی و نوپا بهکاپ با همکاری اداره پست استان همدان 

چاپ و رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان همدان محمدعلی 
قاسمی افزود: شهر همدان با داشتن عنوان های قهرمانی در سطح ملی 
در هر 2 بخش بانوان و آقایان رشــته بهکاپ، به عنوان قطب آموزش 
این رشته ورزشــی در جهان ثبت و سال گذشته همزمان با برگزاری 
U رونمایی و به  N W T O چهلمین اجالس سران گردشــگری دنیا 

بازدیدکنندگان از ۳۸ کشور دنیا معرفی شد.
وی اضافه کرد: بر این اســاس با پیشــنهاد کمیته بهکاپ هیأت گلف 
همدان و پس از برگزاری چندین نشست با مسئوالن اداره پست استان 
و ارایه توضیحات الزم، تمبر اختصاصی بهکاپ همدان به چاپ رسید.

قاسمی خاطرنشــان کرد: این اقدام برای نخســتین بار در سطح دنیا 
و در راســتای توســعه و معرفی هرچه بهتر ورزش ایرانی بهکاپ به 

جهانیان انجام شد.
وی یادآور شد: اجرای این رشته برای نخستین بار بر روی سطح برف 
و یــخ ، طراحی لوگوی بهکاپ و برگزاری مســابقات رباتیک برای 
نخســتین بار در جهان با عنوان مسابقات ربوبهکاپ از عمده فعالیت 

های انجام شده به میزبانی همدان در یکسال اخیر بوده است.
رئیــس کمیته بهکاپ همــدان فزود: در حال حاضر 4۸ ورزشــکار 
همدانی در 2 بخش بانوان و آقایان در این رشته ورزشی فعالیت دارند.

قاسمی با اشاره به همکاری بسیار خوب دانشجویان خارجی دانشگاه 
بوعلی ســینا همدان در فراگیــری آمــوزش ورزش بهکاپ گفت: 
دانشجویانی از کشور های عراق ، سوریه ، ترکیه ، بروندی و اندونزی 

در حال آموزش این رشته ورزشی هستند.
رشته ورزشی بهکاپ شــبیه به پاتینگ گلف می باشد که در ورزش 
بهکاپ به جای حفره از دروازه استفاده می شود و دو بازیکن رقیب با 
توجه به قوانین و تکنیک ها می کوشند تا توپ های کاشته شده توسط 
حریف را وارد دروازه کنند. بازیکنان در رشته بهکاپ باید توجه داشته 
باشــند در زمان زدن ضربات توپ هایشان به خارج نرود یا به توپ 
های درون زمین برخورد نکند و بازیکنی که در انتهای مســابقه توپ 

بیشتری را وارد دروازه کند، برنده مسابقه محسوب می شود.

برگزاری مسابقات تنیس بمناسبت سالگرد 
شهادت سردار علیرضا شمسی پور

 هفته سوم مســابقات تنیس الیت کاپ بزرگداشت شهید سرافراز 
علیرضا شمسی پور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان ، حســام 
محسنین دبیر هیأت تنیس همدان ضمن اشاره به برگزاری منظم مسابقات 
تنیس الیت کاپ در سال جاری توضیح داد: به پاس گرامیداشت شهید 
ارزنده خانواده ورزش استان سردار علیرضا شمسی پور ، هفته سوم این 
رقابتها توسط کمیته مسابقات هیأت تنیس به نام ایشان نامگذاری شده 
است.این مسابقات در پایان هفته برگزار خواهد شد و تنیس بازان ضمن 
رقابت با یکدیگر خود را برای حضور در مسابقات کشوری جام رمضان 
به میزبانی همدان آماده می کنند. محسنین افزود: مسابقات هفتگی توسط 
آکادمی تنیس الیت و زیر نظر این هیأت برگزار می شــود که جا دارد 
از حمایت و همکاری آکادمی الیت برای برگزاری این رقابتها که نقش 

مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی دارد قدردانی نماییم.

بانوان کاراته اسدآباد پنج مدال کشوری 
کسب کردند

 دبیر هیأت کاراته همدان گفت: تیم کاراته بانوان سبک کیوکوشین 
شهرستان اسدآباد پنج مدال رنگارنگ کشوری کسب کردند.

ســیروس امینی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: در این رقابت ها 
که به مدت 2 روز و در 2 رده ســنی خردســاالن و نونهاالن به میزبانی 
شهرستان اســالم آباد از توابع استان کرمانشاه برگزار شد، تیم منتخب 

اسدآباد صاحب یک مدال طال، یک نقره و سه نشان برنز شد.
وی اضافه کرد: در این پیکارها و در رده ســنی خردساالن اسرا پروانه 
مدال طال کسب کرد و در رده سنی نونهاالن هستی شهبازی پاک مدال 
نقره و پریسا ملکی فیض، ستایش قادری و ستایش سلیمانی مدال برنز 
 I KS O به دســت آوردند.تیم کاراته بانوان سبک کیوکوشین ساباکی 

اسدآباد به نمایندگی از استان همدان در این رقابت ها شرکت کرد.

حضور هاکی باز همدانی در اردوی تیم ملی

 هاکی باز همدانی به دومین اردوی تیم ملی هاکی ایران دعوت شد.
به گزارش اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به نقل از شهرستان 
همدان؛در پی برگزاری دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بزرگساالن 
هاکی داخل ســالن آقایان کشــور که در تاریخ هفتم لغایت سیزدهم 
اردیبهشت ماه در استان زنجان شهرستان ابهر برگزار میگرد، امیر باللی 
هاکی باز همدانی از تیم همدان به این اردو دعوت شــدند.این اردو که 
دومین اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگساالن آقایان بمنظور آماده سازی 
بهتر جهت شرکت در مســابقات جام ملتهای داخل سالن آسیا که در 
تیرماه نود و هشت در بانکوگ تایلند برگزار خواهد شد انجام می گردد.
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پیشخوان

هیأ ت 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

برابــر رأي شــماره 97/1940  مــورخ 97/12/11 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــیروس  ــای س ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
وفائــی فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 101 صــادره از باختــران در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن زراعــي آبــی بــه مســاحت 117918/88 مترمربــع در قســمتی از پــالک 43 
ــک  ــداري از مال ــام آباد خری ــتای حس ــی روس ــدآباد اراض ــع در اس ــام آباد واق ــي حس اصل
رســمي آقــای اســد وفایــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــخ انتشــار  صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاری
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ رس
مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 

ــد.)م الف 46( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/11

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

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

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

برابر رأي شــماره 139760326005000888مورخ 1397/12/11 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي محسن عزیزی نصرت آباد فرزند عیسی به شماره شناسنامه 121 و 
به شماره ملی 3961864551 صادره از نهاوند به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 57/27 مترمربع قســمتی از پالک باقیمانده 3771 اصلي بخش یک ثبت نهاوند واقع در 
انتهای خیابان ظفری نرســیده به پل سمت راست حقوق ارتفاقی مورد ثبت از پالک 11 فرعی از 4341 
حق عبور دارد خریداري از مالک رسمي علی شهبازی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 الف9(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/11

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي حصر وراثت
 خانم اکرم رشیدی دارای شماره شناسنامه  5029964568 به شرح دادخواست کالسه 112/49/98ح 
از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلی رشیدی 
به شماره شناســنامه  1659 در تاریخ 1397/10/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به:
 1- اکرم رشــیدی فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 100 متولد 1364 صادره از فامنین دختر متوفی 
2- عذرا رشیدی فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 3902 متولد1357 صادره از فامنین دختر متوفی 
3- زهرا رشیدی فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 3086 متولد 1350 صادره از فامنین دختر متوفی 
4- فاطمه رشــیدی فرزند براتعلی به شماره شناســنامه 3509 متولد1354  صادره از فامنین دختر 
متوفی 5- اعظم رشــیدی فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 30 متولد 1361 صادره از فامنین دختر 
متوفی 6- رضا رشــیدی فرزند براتعلی به شماره شناســنامه 3860029861 متولد 1367 صادره از 
همدان پسر متوفی 7- علی رشیدی فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 3508 متولد 1353 صادره از 
فامنین پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 34(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326009000047 مورخه 98/1/31 هیأت موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی اکبر سلیمانی فرزند محمدولی به شماره شناسنامه 18 صادره 
از فامنین به شماره ملي 5029873503 در شش دانگ اعیانی بانضمام عرصه 79 شعیر مشاع از 96 
شعیر ششدانگ یک باب خانه به مساحت صدو هشتاد و پنج مترمربع و شصت و هفت صدم مترمربع 
قســمتي از پالک 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان خریداري از مالک رسمي آقای 
فرج ا... قنبری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم 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 انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 سند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 36(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/26
رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی ابالغ اخطار ماده ۱0۱- اموال غیرمنقول ذمه ای )اخطار ارزیابی(
بدینوســیله به )وراث مرحوم مصطفی امیــدی(: مژده، مجتبی، مرتضــی، مریم، معصومه، 
مهرداد،مــژگان و بلقیس امیدی در اجرای پرونده های اجرایی کالســه ش/191 و ش/192 به 
کالســه مکانیزه 8400004 و 8400024 له بانک سپه شعبه مرکزی مالیر و علیه شرکت جامعه 
دوز پردیــس )وام گیرنده( و ضامنین اعالم می گردد، ششــدانگ پالک ثبتی 1186 فرعی از 
2149 اصلی واقع در بخش یک مالیر توسط آقای جواد رجبی کارشناس رسمی دادگستری در 
تاریخ 1393/4/24 به مبلغ 4.300.000.000 ریال معادل چهارصد و سی میلیون تومان ارزیابی 
گردیده است. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناسان 
هیأت ســه نفره به مبلغ 7.500.000 ریال موضوع صورتجلسه شورای عالی ثبت مصوب مورخ 
97/12/19 منضم به نامه شــماره 97/259929 مورخ 97/12/22 معاونت امور اسناد سازمان 
ثبت به دفتر این اجرا تســلیم نمایید ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناسان باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
)م الف 48(

تاریخ انتشار: 98/2/11
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر 

آگهي حصر وراثت
 آقای میالد رحیمی دلشاد دارای شــماره شناسنامه  4900206611 به شرح دادخواست کالسه 
112/51/98ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد رساز به شماره شناســنامه  3873206048 در تاریخ 1397/8/4 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1- حجت اله رساز فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 4031800487 متولد 1362صادره از کبودراهنگ پسر متوفی 2- علی 
رســاز فرزند احمد به شماره شناسنامه 4031784661 متولد 1358 صادره از کبودراهنگ پسر 
متوفی 3- اله رساز فرزند احمد به شماره شناسنامه 5029607031 متولد 1354 صادره از فامنین 
دختر متوفی 4- فاطمه رساز فرزند احمد به شماره شناسنامه 5029965815 متولد 1365 صادره 
از فامنین دختر متوفی 5- بتول وکیلی فرزند محمد اسماعیل به شماره شناسنامه 2284 متولد 
1333 صادره از فامنین همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 35(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین

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

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

برابر رأي شــماره 139760326005000889 مورخ 1397/12/11 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي زینب سلگی فرزند عباداهلل به شماره شناسنامه 1607 و به شماره 
ملی 3960442149 صادره از نهاوند به میزان دو دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 57/27 مترمربع از قسمتی از پالک باقیمانده 3771 اصلي بخش یک ثبت نهاوند واقع در انتهای 
خیابان ظفری نرسیده به پل سمت راست حقوق ارتفاقی مورد ثبت از پالک 11 فرعی از 4341 حق عبور 
دارد خریداري از مالک رسمي علی شهبازی 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 شود، در صورتي که اشخاص 
نســبت 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 11(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/11

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 139760326005000890 مورخ 1397/12/11 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي فرخ تاج حمیدیان فرزند محمد به شماره شناسنامه 127 و شماره 
ملی 3961591180 صادره از نهاوند به میزان نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/27 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 3771 اصلي بخش یک ثبت نهاوند واقع در انتهای خیابان 
ظفری نرسیده به پل سمت راست حقوق ارتفاقی مورد ثبت از از پالک 11 فرعی از 4341 حق عبور دارد 
خریداري از مالک رســمي علی شهبازی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده 
اســت. 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 باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 10(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/11

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 139860326005000057 مورخ 1398/1/25 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي  علی داد بایســته فرزند فرج اهلل به شماره شناسنامه 4 به شماره 
ملی 3962031936 صادره از نهاوند به میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 
آبیزار به مساحت 75099/90 مترمربع از پالک 69 اصلي بخش سه ثبت نهاوند واقع در نهاوند روستای 
شــیراوند اراضی زراعی معروف به نظر علی حقوق ارتفاقی ندارد  خریداري از مالک رســمي همت ا... 
زارع فرد 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 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 تسلیم 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 25(
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1398/2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1398/2/26

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

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

برابــر رأي شــماره 97/1601  مــورخ 97/11/8 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــان  ــای احس ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدانگ  ــدآباد در شش ــادره از اس ــنامه 591 ص ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد احم ــدری فرزن حی
یــک قطعــه زمیــن زراعــی آبــی بــه مســاحت 80803/32 مترمربــع در قســمتی از پــالک 
ــداري از  ــه خری ــتای قوش تپ ــی روس ــدآباد اراض ــع در اس ــه واق ــوش تپ ــي  ق 97 اصل
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــدری مح ــد حی ــوم احم ــمي وراث مرح ــک رس مال
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــند  ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری مي توانن
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
ــت در  ــي اس ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

ــد.)م الف 56( ــد ش ــادر خواه ص
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/11

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

برابــر رأي شــماره 97/2077  مــورخ 97/12/22 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــی  ــای مرتض ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدآباد در  ــادره از اس ــنامه 4914 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد حمدال ــمت فرزن ــزی حش عزی
ــع در  ــاحت 53881/38 مترمرب ــه مس ــی ب ــي آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــی  ــدآباد اراض ــع در اس ــمس الدین واق ــاد پیرش ــي علی آب ــالک 37 اصل ــمتی از پ قس
ــوم  ــای وراث مرح ــمي آق ــک رس ــداري از مال ــمس الدین خری ــاد پیرش ــتای علی آب روس
ــب در دو  ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــن مح علی پاشــا فروت
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد.)م الف 50( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/11

کامران متقی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  4000244310 ب ــماره شناس ــی دارای ش ــام قادلق ــای پی آق
دادخواســت کالســه 114/980053ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی 
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  اســمعلی قادلقــی 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 97/11/20 در اقامت ــه شــماره شناســنامه  545 در تاری ب
ــه حین الفــوت آن متوفی/متوفیــه منحصــر اســت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ب

بــه:
 1-سیما زارعی فرزند فتح اله شماره شناسنامه 1980 همسر متوفی

ــنامه 4000115251  ــماره شناس ــه ش ــمعلی ب ــد اس ــی فرزن ــا قادلق  2-پریس
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــمعلی ب ــد اس ــی فرزن ــام قادلق ــی 3-پی ــر متوف دخت
4000244310 پســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــي درخواســت 
ــي دارد و  ــي اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــي مي نمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
یــا وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف 

یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
)م الف 102(

رئیس حوزه شماره 
114 شوراي حل اختالف اسدآباد

 رئیس هیــأت فوتبال همدان با بیان اینکه 
برای میزبانی دور مقدماتی جوانان آسیا اعالم 
آمادگی کــرده ایم گفت: همدان با داشــتن 
زیرســاخت های بســیار مطلوب در رشته 

فوتبال، مهیای این میزبانی است.
عبــاس صوفــی در گفــت و گو  بــا ایرنا 
اظهار داشــت: درخواســت میزبانی خود را 
به فدراســیون ارایه کرده ایــم تا در صورت 
موافقت نسبت به ســپری شدن مراحل امور 

اداری با کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شود.
وی بیان کرد: همدان سابقه میزبانی مسابقات 
آســیایی فوتبال در رده های سنی پایه دارد و 
اکنون نیز تجربه الزم را برای میزبانی شایسته 

رقابت های رده سنی جوانان داریم.
رئیس هیأت فوتبال همــدان اضافه کرد: در 
صــورت موافقت بــا این میزبانــی و تحقق 
مقدمــات مورد نیاز برای برگزار مســابقات، 
ورزشــگاه های شــهر همدان به نحو احسن 

آماده سازی می شوند.صوفی افزود: ورزشگاه 
های شــهید مفتح، شــهید حاجــی بابایی و 
شــهدای قدس جزو مجموعه های استاندارد 
فوتبال همدان به شــمار می رود ضمن اینکه 
چند مجموعه ورزشــی کوچک نیز در سطح 
همدان داریم. تیم ملــی فوتبال جوانان ایران 
با هدایت سیروس پورموسوی از 10 آبان ماه 
امسال در مرحله مقدماتی رقابت های فوتبال 

جوانان قهرمانی آسیا حضور خواهد یافت.

همدان آماده 
میزبانی فوتبال آسیا است

آزمون در بین چهره های 
منتخب لیگ روسیه

 رسانه های روسی سردار آزمون را به 
عنوان یک از چهره های برتر لیگ روسیه 

در فصل جاری معرفی کردند.
به گزارش ایسنا فصل جاری رقابت های 
لیگ روسیه در هفته های پایانی خود به 
ســر می برد و تیم فوتبال زنیت امیدوار 
اســت که بتوانــد به قهرمانــی در این 

رقابت ها دست پیدا کند.
معرفــی  در   S O V  S P O R T
چهره های برتــر لیگ فوتبال روســیه 
نوشت: سردار آزمون که در ابتدای فصل 
در عضویت تیم روبین کازان بود، بعد از 
پیوستن به زنیت توانست عملکرد خوبی 

در این تیم داشته باشد.
آزمــون در تیــم روبیــن کازان در 14 
مسابقه تنها چهار گل به ثمر رساند ولی 
از زمانی که به تیم زنیت پیوسته است، 
موفق شــده در 9 بازی هشــت گل در 

رقابت های لیگ به ثمر برساند.
با احتساب گل هایی که آزمون در لیگ 
اروپا به ثمر رســانده است، این مهاجم 
ایرانی تاکنون در این فصل در 1۳ بازی 
برای تیمش موفق به زدن یازده گل شده 
و به صورت مشترک با فیودور چالوف 
در صــدر جدول گلزنــان لیگ فوتبال 

روسیه قرار گرفته است.
زنیت امیدوار اســت که با درخشــش 
ســردار آزمــون در هفته هــای پایانی 
لیگ روســیه بتواند عنوان قهرمانی این 
رقابت ها را به دســت بیــاورد تا بتواند 
فصل آینده در رقابت های لیگ قهرمانان 

اروپا به میدان برود.

بازگشت ریو فردیناند به 
منچستریونایتد

آستانه  در  منچســتریونایتد  باشگاه   
بازگشــت ریو فردیناند بــه این تیم به 

عنوان مدیر ورزشی قرار دارد.
به گزارش ایســنا ، بعد از نتایج ضعیف 
اخیر خبر  ماه های  در  منچســتریونایتد 
می رســد که این باشــگاه قصــد دارد 
تحــوالت زیربنایی را در این باشــگاه 
صــورت دهد و در نخســتین اقدام نیز 
باشگاه منچســتریونایتد قصد دارد ریو 
فردیناند مدافع ســابق خود را به عنوان 

مدیر ورزشی منصوب کند.
یونایتد قصد دارد با این انتخاب در زمینه 
جذب بازیکن و سیاســت گزاری های 
نقل و انتقاالتی باشگاه و رابط بین مربی 
و باشگاه به خوبی فعالیت کند. به همین 
خاطر وودوارد فردیناند را گزینه مناسبی 

برای این پست می داند.

 نورشرق: تعلیق قرارداد نداریم، تعلیق 
در اجرای قرارداد داریم

تعلیق قرارداد شفر 
قانونی است؟ 
 رئیــس کمیته تعییــن وضعیت بازیکنان 
ســازمان لیگ می گوید چیزی به نام تعلیق 

قرارداد وجود ندارد.
به گزارش ورزش ســه، روز گذشته باشگاه 
استقالل در حکمی عجیب و در شرایطی که 
این تیم شانس قهرمانی اش را از دست داده 

بود به جای اینکه وینفرد شفر را از کار برکنار 
کند قــرارداد او را تا پایــان فصل به حالت 
تعلیــق در آورد، حکمی که بعید اســت در 

تاریخ فوتبال نظیر آن صادر شده باشد.
پس از این حکم این سوال مطرح شد که آیا 
تعلیق قرارداد شفر قانونی است و اگر قانونی 
است معلق شــدن قرارداد آیا به معنای پایان 
همکاری اســت یا نه؟ نورشرق در پاسخ به 
این ســوال که آیا در قانون چیزی به عنوان 
تعلیــق قرارداد وجود دارد یــا نه گفت: من 
موردی که شــما در مــورد آن صحبت می 

کنید را نمــی دانم اما  به طور کلی در قانون  
تعلیق قرار داد نداریم بلکه تعلیق در اجرای 
تعهدات در یک قرارداد را داریم. این موضوع 
هم ضوابط خاصی دارد و اینطور نیســت که 
بشود بی دلیل اجرای مفاد یک قرارداد را به 
حالت تعلیق در آورد. با این شرایط و با توجه 
به رفتار مدیران استقالل با وینفرد شفر به نظر 
می رسد آنها باید منتظر اخراج سرمربی سابق 
تیم شان به فیفا باشند، موضوعی که می تواند 
خســارتی یک میلیــون و 200 هزار دالری 

روی دست باشگاه بگذارد.
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گوشی سامسونگ با نمایشگر خزنده!
 در شــرایطی که موفقیت گوشــی گالکســی فولد سامسونگ با 
نمایشــگر تاشــو در هاله ای از ابهام قرار دارد، این شــرکت اختراع 

جدیدی را برای تولید نمایشگر خزنده نازک به ثبت رسانده است.
به گزارش بی جی آر، تکمیل این اختراع مربوط به سال 201۶ است، 
اما ثبت نهایی آن چند روز قبل اتفاق افتاده است. این نمایشگر خزنده 
که می تواند هم پشت، هم جلو و هم کناره های گوشی را در بر بگیرد، 
باعث می شــود تا فرد دیگر نیازی به استفاده از دوربین سلفی نداشته 
باشد و بتواند با مشــاهده خود در برابر نمایشگر خزیده شده عکس 
مورد نظر را از خود با دوربین پشتی گوشی هم ثبت کند.خزیده شدن 
این نمایشگر همچنین موجب می شــود تا کاربر برای پاسخ دادن به 

پیام ها نیازی به خارج کردن گوشی از جیب نداشته باشد.

تالش سناتورهای آمریکایی برای قانون مند 
کردن پرواز پهپادها

 مختل شدن فعالیت فرودگاه ها به علت عملکرد پهپادها و پروازهای 
بدون هماهنگی آنها در برخی نقاط، ســناتورهای امریکایی را به فکر 

قانون گذاری جامع در مورد این پرنده های خودران انداخته است.
به گزارش انگجت، ادوارد ماکری سناتور دموکرات ایالت ماساچوست 
و جان تیون ســناتور جمهوری خواه ســن دیه گــو از اداره فدرال 
هوانوردی این کشور خواسته اند تا هر چه سریع تر دستورالعمل های 
خود را در مورد نحوه شناسایی پهپادها در نقاط دورافتاده تکمیل کند 
تا مدیریت پرواز آنها تســهیل شود.سناتورها می گویند با تکمیل این 
دستورالعمل شناسایی پهپادها با سرعت بیشتری رخ می دهد و می توان 

با فعالیت غیرقانونی این پرنده های تیزرو برخورد کرد.

شرکت جعلی انگلیسی با نام تلگرام 
کالهبرداری می کند

 فردی با تاســیس یک شرکت جعلی و اســتفاده از نام پروژه ارز 
دیجیتال تلگرام در انگلیس 1.7 میلیارد دالر سرمایه برای فروش سکه 

های دیجیتالی جمع آوری کرده است.
بــه گــزارش کوارتــز، فــردی یــک شــرکت جعلــی بــا نــام پــروژه 
در   ) T e l e g r a m  O p e n  N e t w o r k ( تلگــرام  دیجیتــال  ارز 
انگلیــس تأســیس کــرده و 1.7 میلیــارد دالر ســرمایه بــرای فــروش 
ســکه های دیجیتــال جمــع آوری کــرده اســت. اپلیکیشــن پیامرســان 
ــا  ــد دارد ب ــال دارد و قص ــر فع ــون کارب ــه 200 میلی ــرام ماهان تلگ
ــرویس از  ــد س ــعه چن ــرای توس ــرمایه ب ــازی س ــروش ارز مج ف

ــد. ــل اطالعــات خــود جمــع آوری کن ــه مخــزن فای جمل

فناوری  به کمک مشکل ریزگردها و گرد و 
غبار در سیستان می آید

 دبیرســتاد توســعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط 
زیست معاونت علمی و فناوری گفت: با نهایی شدن و اجرای الگوهای 
فناوری در منطقه سیستان و بلوچستان مشکل ریزدگردها و گرد و غبار 
حل می شــود. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
نادرقلی ابراهیمی در حاشیه کنفرانس بین المللی گردوغبار در جنوب غرب 
آسیا که در دانشگاه زابل برگزار شد گفت: ما در شرایطی قرار گرفتیم که 
عالوه بر شرایط تغییر اقلیم، دستکاری بشر بر روی حوزه ها و بی نظم کردن 
حوزه های آبخیز هم اراضی و مراکز ما را متأثر کرده است.وی با بیان مثالی 
افزود: در منطقه سیستان کاهش ورودی حق آبه مسلم ما از کشور همسایه 
را منجر شده است، در حالی که این حق آبه هم قانونی و هم علمی است.

تقویت زیست بوم کسب و کار نو
 رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری از 

فعالیت بیش از ۶500 هزار استارت آپ در کشور خبر داد.
دکتر اسماعیل قادری فر در خصوص آخرین وضعیت استارت آپها در 
کشور گفت: اســتارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با الگوهای 
های نوآورانه و پرهیز از ایده های تکراری فعالیت کنند.وی خاطر نشان 
کرد: استارت آپ شرکتی اســت که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه 
فناوری های نوین در بستر فناوری اطالعات ارائه می دهد؛ آنها می توانند 
فعالیــت خود را به گونه ای پیش ببرند که به شــرکت های دانش بنیان 
نوپا، صنعتی و یا تولیدی تبدیل شوند. رئیس مرکز توسعه فناوری های 
راهبردی  بیان کرد: رشد استارت آپها هفته ای است و به گونه ای فعالیت 
می کنند که بتوانند در قالب یک شرکت به فعالیت های خود ادامه دهند.

»قورباغه ها« به نفع کودکان 
سیل زده می نوازند

 رئیس انجمن هنرهای نمایشــی همدان با تاکید 
بر حمایت از مردم سیل زده گفت: نمایش »قورباغه 
ها« به نفع کودکان آســیب دیده گلستان، لرستان و 

خوزستان اجرا می شود.
کیانــوش بهروز پــور اظهار داشــت: »قورباغه ها« 
نمایشی شاد و موزیکال است که از پانزدهم تا پایان 
اردیبهشت در سالن اصلی تئاتر شهر همدان به روی 
صحنه می رود.وی اضافه کرد: این نمایش کاری از 
گروه نمایشی فریاد است که هادی حوری نویسندگی 
و رضا روان و شهرام صمدی نیا کارگردانی و مهدی 

فتحی نیز آهنگسازی این اثر را به عهده دارند.
رئیــس انجمن هنرهای نمایشــی همــدان گفت: 
هنرمندان تئاتر نیز برای دلجویی از کودکان آســیب 
دیده سیل تمام توانمندی خود را بکار گرفته اند که 
اهدای هزینه نمایش قورباغه ها یکی از این کارهای 

نیک است.
کودکان همدانــی نمایش »قورباغه هــا«را هر روز 
ســاعت 1۸ و ۳0 دقیقه در مجتمع فرهنگی و هنری 

شهید آینی تماشا کرده و لذت ببرند.

مدیر عامل هما در اختتامیه همایش 
آینده جهان اسالم تاکید کرد:

لزوم توجه کشورهای اسالمی 
به گردشگری حالل

 مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
)همــا( گفت: یکی از راه هایی که می تواند به آینده 
جهان اســالم کمک کند، توجه به گردشــگری و 

گردشگری حالل در بین این کشورهاست.
به گــزارش ایرنــا، »فرزانه شــرفبافی« در اختتامیه 
همایــش بین اللملی آینــده جهان اســالم در افق 
1414که در دانشکده حقوق دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشــگاه تهران برگزار شد، ادامه داد: بحث 
آینده پژوهشی بســیار مهم است زیرا پایداری تمام 
سامانه ها و سیستم های هوشمند این است که بتواند 

به نیازهای امروز و آینده خود پاسخگو باشد.
وی مدیران را ســه دسته دانســت و گفت: برخی 
مدیــران مخالف تغییرات هســتند و برخی دیگر با 
تغییرات همراه می شوند اما مدیر موفق کسی است 

که آینده را با تصمیمات خود بسازد.
شرفبافی داشتن چراغ راه واحد برای جهان اسالم را 
ضروری دانســت و افزود: در این مسیر قرآن چراغ 
راه است زیرا در قران به تعقل و پژوهش تاکید شده 

است.
مدیرعامل هما تاکید کرد: در اکثر کشورهای همسایه 
ایران یک تمدن و دین مشــترک سبب شده تا نوع 

شهرنشینی و زیرساختی یکسان باشد.
وی گفت: وظیفه صنعت هوایی در این راه، توسعه 

گردشگری بین کشورهای جهان اسالم است .
شرفبافی استفاده از قابلیت هواپیماهای ای.تی.آر در 
توسعه گردشگری بین کشورهای اسالمی را پر رنگ 
دانست و افزود: از این پروازها برای اتصال فرهنگی 

بین کشورهای مسلمان می توان استفاده کرد.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم آینده جهان اســالم را 

بنویسیم باید از اکنون به آن فکر کنیم.

بهار همدان در انتظار گردشگر
 بهار همدان که فصل گردشــگری این شــهر تاریخی است، در این 
فصل زیبا در انتظار گردشــگران نشســته تا بتواند طبیعت بکر با آب و 

هوای مطبوع را برای آنها خودنمایی کند. 
پس از تعطیالت نوروزی، گردشگری در بخش خارجی و تورهای بهاره 
کار خود را از ســر می گیرند و در همدان نیز در این ایام شاهد حضور 
گردشــگران داخلی و خارجی هستیم اما امســال با وجود تبلیغاتی که 
سال گذشته با برگزاری رویدادهای 201۸ صورت گرفت، شاهد رونق 

گردشگری و حضور گردشگران زیادی نیستیم.
همدان شــهری چهارفصل اما دارای آب و هوایــی مطبوع و خنک 
در فصل های بهار و تابســتان اســت که همین آب و هوا خود عامل 
مهمی برای حضور گردشــگران اســت اما همیــن آب و هوا نیز در 
پکیج تبلیغاتی متولیان امر گردشــگری نیســت تا بتوان رونقی را در 

این بخش شاهد بود.
جویبارها همراه با صدای پرندگان در این فصل از ســال در دشــت ها 
و باغــات همدان رنگ و بــوی دیگری دارد و اگر کســی می خواهد 
گردشگری طبیعی یا به نوعی بوم  گردی را تجربه کند، میهمان روستاها و 

دشت های همدان شود که پر است از هوای مطبوع و دل انگیز.
این مســئله تا جایی پیش رفته که اعضای شورای اسالمی شهر همدان 
نیــز از این وضعیت گالیه دارند به طوری که رئیس کمیســیون اقتصاد 
شورای اســالمی شهر همدان با اشاره به اینکه همه اذعان دارند همدان 
شهر گردشگری است افزود: اگر قطار گردشگری همدان با هشت مسافر 

می آید و دورود با ۳50 مسافر؛ به دلیل عدم تبلیغات مناسب است.
حســین قراباغی با بیان اینکه همه باید ید واحد شود تصریح کرد: همه 
دلســوزان باید پای کار بیایند و حداقل یک پایه پروازی را در فرودگاه 

همدان داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه در مبدأ گردشــگری تبلیغــات نداریم ادامه داد: 
گردشــگری که به همدان می آید مقصد نهایــی را جایی دیگر تعریف 
کرده اســت به همین دلیل بودجه آن را در سال 9۸ دیدیم که تبلیغات 

مناسبی داشته باشیم.
 تبلیغ همدان از سوی همه دستگاه ها صورت گیرد

معاون گردشــگری میراث فرهنگی همدان نیز در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در همدان اظهار کرد: کل ایران گردشگری فصلی دارد اما در ایام 
تعطیل وضعیت به گونه دیگری است اما پس از عید نوروز و تابستان در 
ســایر ایام سال انتظار نداریم خانواده ها به گردش بروند زیرا فصل کار، 

مدرسه و دانشگاه است.
علی خاکسار با تأکید بر اینکه با این وجود ساماندهی ورود گردشگر به 
همدان در دســتور کار است گفت: باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که 

بتوان در قالب تور برای ورود گردشگر برنامه داشت.
وی با بیان اینکه همدان مســافر خــود را دارد و هتل ها اغلب تورهای 
داخلی و خارجی دارند گفت: با این وجود باید آژانس های مســافرتی 

همدان با دفاتر خارج از استان برای رونق این بخش برنامه ریزی کنند.
معاون گردشگری میراث فرهنگی همدان در خصوص وضعیت تبلیغات 
گردشگری اظهار کرد: تبلیغات به اندازه ای که اعتبارات میسر بود، انجام 
شــده اما در این زمینه تنها میراث فرهنگی مسئول نیست و باید شرکت 
نمایشگاه های بین المللی، آزادراه ها، راه آهن، فرودگاه و... نیز وارد عمل 
شــوند.وی با تأکید بر اینکه با همه این تفاسیر این حجم از تبلیغات نیز 
کافی نیست گفت: تبلیغات موثر نیازمند اعتبارات بیشتر است که هنوز 
اعتبارات سال 9۸ ابالغ نشده است که در صورت ابالغ، تبلیغات نیز در 

دستور کار قرار می گیرد.
خاکســار با اشاره به اینکه دو شــرکت خصوصی علیصدر و گنجنامه 
در زمینه تبلیغات فعال هســتند افزود: این دو شــرکت فعال در زمینه 
گردشــگری تبلیغات دارند کــه این دو نیز گردشــگری همدان را در 

تبلیغات گنجانده اند.
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شيش و نيم

 در حالــی ایــران خــود را بــرای نخســتین 
جشــنواره خــوراک ملــل آمــاده میکنــد کــه 
همــدان از شــهیر بــودن بــا غــذای محلــی و ملــی 
بــی بهــره اســت . شــهر تاریخــی همــدان هنــوز 
ــب  ــه موج ــده ک ــت ش ــی ثب ــذای محل ــچ غ هی
ــه  ــاه ب ــدارد . کرمانش ــد ن ــگران باش ــفر گردش س
ــارش  ــه نث ــه قیم ــن ب ــالل و قزوی ــت خ خورش
مشــهور اســت اصفهــان را بــا خورشــت ماســت 
و شــیراز را بــا کلــم پلــو و فالــوده اش مــی 
شناســند امــا همــدان در ایــن زمینــه غریــب 
ــه  ــورد دغدغ ــت م ــاق سالهاس ــن اتف ــت . ای اس
ــت و  ــتان اس ــی در اس ــردم شناس ــان م کارشناس
بــا آنکــه کبــاب ســر داشــی و آش هــای محلــی 
ــا  ــی و مرباه ــار ترش ــدان در کن ــت هم و آبگوش
معــروف اســت امــا راه بــه منــوی رســتوران هــای 
ــرای  ــاز نکــرده اســت و هرگــز کســی ب اســتان ب
ــفر  ــرای س ــدان را ب ــی هم ــذای محل ــیدن غ چش

ــد .  ــی کن ــاب نم انتخ
ــنواره  ــتین جش ــس نخس ــب ؛ رئی ــر ترتی ــه ه ب
»خــوراک ملــل« بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
جشــنواره بــا هــدف نزدیــک شــدن ملــل و 
کشــورها بــه یکدیگــر برگــزار مــی شــود، گفــت: 
ایــران 20 تــا 25 مــرداد امســال میزبــان نخســتین 

ــت. ــل اس ــوراک مل ــنواره خ جش
ــی  ــگاه فرهنگ ــه ن ــان اینک ــا بی ــی ب ــالل ذکای ج
ــل نســبت  ــوام و مل ــک شــدن اق ــر نزدی ــی ب مبتن
ــی نخســتین  ــه اهــداف اصل ــه یکدیگــر از جمل ب
جشــنواره خــوراک ملــل اســت، گفــت: خــوراک 
صرفــًا یــک محصــول ارگانیــک بــا ترکیــب 
ــر  ــای ه ــرای اعض ــه ب ــت بلک ــیمیایی نیس بیوش
ــی  ــر فرهنگ ــک عنص ــوان ی ــه عن ــذا ب ــه غ جامع

ــت. ــده اس ــف ش تعری
ــت  ــک فعالی ــوان ی ــه عن ــزود: خــوراک ب وی اف
معنــی دار بــر روابــط اجتماعــی تاکیــد دارد، 
اعتقــادات و دیــن را تصویــب و بســیاری از 
ــر  ــد و ناظ ــن می کن ــادی را معی ــای اقتص الگوه
ــه زندگــی  ــر بخــش بزرگــی از گــردش روزان ب

اســت.
ــای  ــتم ه ــه سیس ــه ک ــت: همانگون ــی گف ذکای
ــش  ــالمت نق ــای س ــاری و ارتق ــکی در بیم پزش

ــز  ــه ای نی ــادات تغذی ــد ع دارن
نقــش اجتماعــی اساســی فراتــر 
از طریــق بــه بــدن انســان بــازی 

ــد. مــی کنن
ــه اینکــه طعــم  ــا اشــاره ب وی ب
مصــرف  و  تهیــه  چگونگــی 
ــار فرهنــگ  غــذا همگــی در کن
ملــت هــا شــکل می گیــرد، 
ــا  ــا م ــی ه ــن ویژگ ــت: ای گف
را بــه فرهنــگ دیگــر ملــل 
نزدیــک مــی کنــد بــه ایــن 
ــذا  ــیدن غ ــه چش ــب تجرب ترتی
ــور و درک آن  ــد حض ــا فراین ب

ــود. ــی ش ــراه م هم
جشــنواره  نخســتین  رئیــس 
ــذا  ــت: غ ــل« گف ــوراک مل »خ
یــک زبــان مشــترک اســت 

ــه  ــت ک ــی اس ــق جهان ــک ح ــه ی ــر اینک و مهمت
ماننــد هــر زبــان دیگــری بــرای ارتبــاط اشــتراک 

و  عواطــف  و  احساســات  در 
هیجــان بــه کار گرفتــه مــی 

ــود. ش
خــوراک  افــزود:  ذکایــی 
ــان  ــد صمیمــی می موجــب پیون
تاریــخ و فرهنــگ مــردم جامعــه 
میزبــان بــا دیگــر جوامــع و نیــز 
بــه  و  می شــود  گردشــگران 
عنــوان بازتــاب دهنــده فرهنــگ 
یــک کشــور یــا یــک ملــت در 

ــود. ــه می ش ــر گرفت نظ
وی افــزود: بنابرایــن غــذا یکــی 
ــرای  ــده آل ب ــوالت ای از محص
ــه  ــک جاذب ــوان ی ــه عن ــه ب ارائ
در مقصــد گردشــگری دارای 
ــت. ــیاری اس ــای بس ظرفیت ه

اصیــل  غذاهــای   
دارد دارویــی  ایرانــی خاصیــت هــای 

کلنــون  گردشــگری  معــاون  اســالمی  رضــا 

جهانگــردی و اتومبیلرانــی همچنیــن در ایــن 
نشســت گفــت: نــگاه علمــی بــه غــذا و خــوراک، 
ــان دادن  ــی، نش ــوراک ایران ــازی خ ــاری س تج
جملــه  از  ایرانــی  خوراکــی  داروی  خــواص 
افــزود:  اســت.وی  نمایشــگاه  ایــن  اهــداف 
نخســتین جشــنواره خــوراک ملــل 20 تــا 25 
ــز نمایشــگاهی  ــاه ســال جــاری در مرک ــرداد م م

بــرج میــالد برگــزار می شــود.
ــور  ــه منظ ــی ب ــوت های ــه داد: دع ــالمی ادام اس
حضــور دیگــر کشــورها و ارائــه غذاهایشــان 
انجــام گرفتــه و در کنــار آن ســازمان هــای 
ــی و  ــی داخل ــدگان غذای ــاد و تولیدکنن ــردم نه م
ــه محصــوالت  ــرای ارائ ــد ب ــز میتوانن خارجــی نی
شــان حضــور پیــدا کننــد.وی از همــکاری وزارت 
اســالمی،  ارشــاد  فرهنــگ  وزارت  خارجــه، 
ســازمان ارتباطــات اســالمی، ســازمان اکــو و 
ــرای  ــگری ب ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می س
برگــزاری نخســتین جشــنواره خــوراک ملــل 

ــر داد. خب

 گزارش کمیســیون اصل نود مجلس شــورای 
اسالمی بیانگر رشد دو برابری گردشگران ورودی 

به ایران طی 10 سال گذشته دارد.
 به گزارش میراث آریا، در گزارش کمیسیون اصل 
نود مجلس شــورای اســالمی که در صحن علنی 
خانه ملت قرائت شد، به رشد کمی و کیفی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره 

شده است.
در بخشــی از این گزارش آمده اســت: بر اساس 
آخرین آمار اعالمی ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشــگری، تعداد گردشگر ورودی به کشور طی 
10 سال گذشته بیش از دو برابر شده است )حدود 
2,1 میلیون نفر در ســال ۸۶ و 4,5 میلیون نفر در 

سال 95(.
این گزارش می افزاید: بر اســاس گزارش مجمع 
جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال 2011 از بین 
1۳9 کشــور 114 بوده است در سال 2017 از بین 
1۳۶ کشور به 9۳ صعود داشته است و همچنین در 
بین کشــورهای خاورمیانه از جایگاه نهم در سال 
2015 به جایگاه هشــتم در سال 2017 ارتقا یافته 
است. همچنین در بخش ایران با 22 اثر ثبت شده 
تاریخی رتبه 11 و به لحاظ ثبت 1۳ اثر در فهرست 

آثــار ناملموس در رتبه 7 کشــورهای جهان و در 
صنایع دســتی به لحاظ ثبــت 7 مرکز ملی صنایع 
دســتی و 7 شــهر جهانی صنایع دستی در رتبه 1 

جهان قرار دارد.
بر اســاس این گزارش متوســط دریافتی ایران به 
ازای هر گردشــگر ۶۶5,1 دالر بوده است. صنعت 
گردشــگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده 
حدود 10,1 میلیارد دالری ســهم 2,5 درصدی از 
کل تولید ناخالص داخلی را تشــکیل داده و 47۶ 

هزار شــغل، سهم 1,9 درصدی از کل اشتغال را به 
خود اختصاص می دهد.

همچنیــن در بخــش دیگر گزارش آمده اســت، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در برگیرنده ۳ بخش مهم با ابعاد اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی در کشور است، با توجه گستره فعالیت 
این سازمان و وســعت اقدامات و برنامه ها در ۳1 
اســتان وجود کاستی ها و کمبودها اجتناب ناپذیر 

است.

کمیســیون اصل 90 مجلس شــورای اسالمی در 
بخشــی از این گزارش به کمبودها و کاســتی ها 
اشاره کرده است: نبود تناسب تشکیالت سازمانی 
بــا نیازهای حداقلــی و ضعف در جــذب افراد 
متخصــص، عــدم رعایت حریــم در ارائه مجوز 
صنایعی همچون پتروشیمی ها که آالینده های آنها 
اثرات مخــرب بر بناهای تاریخی دارد و یا صدور 
مجوز فعالیت هایی مانند معادن که مستقیماً منجر به 
تخریب آثار تاریخی می شــود، جدا شدن صنایعی 
همچون صنعت فرش دســتباف از فهرست صنایع 
دستی، عدم همکاری مناســب بانک ها در اعطای 
تســهیالت مناســب به فعاالن صنایع دستی، عدم 
هماهنگــی بین دســتگاه های اجرایــی در جذب 
گردشــگران و حمایت از صنعت گردشــگری و 
عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و 
خدمات عمومی برای گردشگران از مواردی است 

که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
این گزارش در حالی مطرح منتشــر شــده است 
که برخی از موارد آن مســتقیما به سازمان میراث 
فرهنگی بازنمی گــردد و رفع و یا برخورد با آنها 
نیازمند عزمی ملی و همکاری های بیشتر از سوی 

نهادهای و سازمان های دیگر است .

گردشگران ورودی ایران دو برابر شد

ایران میزبان نخستین جشنواره خوراک ملل شد

غربت غذا در سفره گردشگری همدان 

پیوند  موجــب  خوراک 
صمیمی میــان تاریخ و 
جامعه  مــردم  فرهنگ 
با دیگر جوامع و  میزبان 
می شود  گردشگران  نیز 
و به عنوان بازتاب دهنده 
یا  کشــور  یک  فرهنگ 
گرفته  نظر  در  ملت  یک 

می شود


