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چهار شنبه 17اردیبهشت ماه  1399 -12 رمضان -  1441   سال بیست و سوم 

رییس شــورای اســامی شــهر همدان گفت: عباس صوفی شهردار 
همدان ۱۰ روز فرصت دارد تا پاســخ قانع کننده به ۲۱ سوال مطرح شده 

از سوی اعضای شورای شهر را بدهد.
کامران گردان در هشتمین جلسه صحن شورای شهر همدان بیان کرد: 
ســوال از شهردار حق اعضای شورا است و او باید ابهام و واکنش ها را 

پیرامون مسایل مختلف مدیریت شهری پاسخگو باشد.
وی گفت: اعضای شــورای شهر همدان با طرح ۲۱ سوال از شهردار 
همدان، خواهان پاســخگویی وی شــدند به طوری که شــهردار همدان 
موظف است طی مهلت ۱۰ روزه پاسخگوی سواالت مطرح شده همراه 

با ارائه مستندات، باشد.
بر این اساس با توجه به رسالت رسانه ای بر آن شدیم تا فهرست کامل 
این ســواالت را برای آگاه سازی شهروندان همدانی از دغدغه تعدادی از 

وکایشان در حوزه مدیریت شهری منتشر کنیم که در ادامه می خوانید:

۱. با توجه به ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری علت نام نویسی 
افرادی که هیچ کدام از آن ها کارمند شهرداری همدان نبوده اند، چیست؟

۲. در خصوص پاک ثبتی واقع در خیابان پرستار به ملکیت شهرداری 
همدان که ســابقًا جهت اسکان یکی از ادارات همدان موقتًا واگذار شده 

بود نیز سواالتی مطرح است.
۳. در خصوص نامه ها مرتبط با اقدامات حقوقی جهت بازگشت سهام 
شهرداری همدان )سازمان عمران( با توجه به پیگیری های فراوان شورای 
اسامی شهر طی مدت زمان تصدی جنابعالی، علت عدم ارسال نظریات 

کارشناسی خط به این شورا چه بوده است؟
۴. طبق پیشنهادهای شهرداری در فهرست پروژه های عمرانی بودجه 
سنوات سال های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب مبالغ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان 
و یک میلیارد و ۲۱۷ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان اعتبار برای کمک 
به احداث سایت موزه میدان امام خمینی )ره( توسط شورای اسامی شهر 
تصویب و مقرر شد شهرداری نسبت به احداث پروژه مذکور اقدام کند؛ 
اما متأســفانه طی ســال های فوق هیچ گونه هزینه ای بابت احداث پروژه 
به عمل نیامده و در ســال ۹۸ بدون هماهنگی با شورا اجرای آن از محل 
اعتبارات دولت به اداره کل راه و شهرســازی محول شــده که با صرف 
نظر از اتاف وقت ایجادشــده ناشی از عدم اجرای به موقع پروژه مذکور 
و تبعات ســو اجتماعی به وجود آمده به جهت اینکه پروژه در مکانی از 
فضای معابر شــهری متعلق به شــهرداری محصور شده، بنابراین در این 

ارتباط نیز می بایست به سواالتی پاسخگو باشید.
۵. از سوی دیگر شورای اسامی شهر همدان در جلسات متعدد شورا 
به شهرداری اعام کرد که پاکت های مربوط به پروژه غیر هم سطح غدیر 
را با توجه به مشکات مالی شهرداری و ناتمام ماندن چندین پروژه مهم 
ازجمله تقاطع غیر هم ســطح ســردار همدانی، باز نکرده و شروع به کار 
نکنید؛ اما شــما به این نظریه شــورا توجهی نکرده و اقدام به بازگشایی 
پاکت ها و شــروع پروژه کردید که این امر باعث تأخیر بیشتر در اجرای 
پروژه سردار همدانی و سایر پروژه های اولویت دار شهر ازجمله پارکینگ 

طبقاتی آقاجانی بیگ، عدم خرید دیتا ســنتر مورد نیاز پروژه های فناوری 
اطاعات شــهرداری شــد و این مهم به دلیل تعلل شــهرداری در خرید 
دیتا سنتر و عدم پیشــرفت پروژه متناسب با برنامه زمان بندی باعث شد 
بودجه مورد نیاز خرید دیتا ســنتر در ســال ۹۸ که مبلغی بالغ بر یک ونیم 
میلیارد تومان بود، به هشــت میلیارد تومان افزایش پیدا کند؛ عدم توجه 
به اولویت ها در اجرای پروژه ها توســط جناب عالی عامل این موضوع و 
ایجاد ضرر مادی و معنوی به مردم شــده است، بنابراین توضیحات خود 

را دراین باره ارائه کنید.
۶. با توجه به مخالفت شــورا در خصوص الحاق روستاهای سه گانه 
به شهر همدان تا زمان ارائه دالیل توجیهی و کارشناسی معایب و مزایای 
این طرح به شــورا، متأســفانه حضرت عالی در جلســات مربوط به این 
مصوبــه اعام آمادگی جهــت تحویل گیری روســتاها و جلوگیری از 
ساخت وســاز غیر مجاز در مناطق کردید، امــا در چندین مرحله بازدید 
توسط کارشناسان و اعضای شورا، شاهد ساخت وساز غیر مجاز در بلوار 
امام خمینی بودیم و متأســفانه شواهد دال بر هدایت شهرداری در جهت 
ساخت وســاز غیر مجاز بوده و حال ســوال این است که چرا شهرداری 
که بر اســاس ماده ۱۰۰ قانون موظف به جلوگیری از ساخت وســاز غیر 
مجاز بوده، خود مشــوق ساخت وساز غیر مجاز شــده و با وجود اینکه 
مورد مذکور به شــهرداری تذکر داده شده، چرا این روند همچنان بعد از 

تعطیات نوروز نیز ادامه دارد؟
۷. متأسفانه شهرداری همدان با وجود تذکرات و درخواست های شورا 
مبنــی بر تدوین فرآیندی جهت نحوه به کارگیری نیروها در شــهرداری، 
خارج از ضوابط اداری اقدام به به کارگیری تعدادی نیرو در ســازمان ها و 
بخش های مختلف خود کرده اســت، با وجود اینکه تعداد افرادی که از 
سنوات گذشته در شهرداری کار می کردند، هنوز تعیین تکلیف نشده اند، 

دلیل به کارگیری این افراد خارج از ضوابط را توضیح دهید.
۸. با وجود پیگیری اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ طی ۱۸ ماه، هیچ گونه 
اراده ای جهــت پیگیری روند تخلفات ســاختمانی یکی از مجموعه های 
اقامتی پذیرایی جهت احقاق حقوق عامه مردم همدان وجود نداشــته و 
این در حالی بوده که دادســتانی هم جهت ورود به این مجموعه اقامتی 

برای انجام کارشناسی های مربوطه، دستور قضائی صادر کرده است.
۹. علت عدم پرداخت پنج درصد سهم آموزش وپرورش از عوارض 
نوســازی که توسط مردم پرداخت شــده و از ابتدای پذیرش مسئولیت 
جنابعالی در شــهرداری همدان مبلغی بالغ بــر ۹۰۰ میلیون تومان بوده، 
چیســت؟ زیرا عدم واریز مبلغ مزبور به حســاب آموزش وپرورش در 
حکم تضییع حقوق بیت المال محســوب می شــود و باقی ماندن آن در 

حساب شــهرداری به عنوان اضافه دریافتی از شهروندان نیز خاف قانون 
بوده و جرم است.

۱۰. در خصوص دو مورد تفکیکی یکی واقع در بلوار بعثت و دیگری 
دو قطعه باغ نیز سواالت تأمل برانگیز بسیاری مطرح است.

۱۱. در خصوص خرید ۱۷ دســتگاه اتوبوس شرکت واحد از شرکت 
اکیادوویچ نیز سواالت بسیاری را باید پاسخ گو باشید.

۱۲. بر اســاس مصوبه شورای اسامی شــهر در پاسخ به درخواست 
شهرداری مبنی بر تقاضای تفویض اختیار خریدوفروش اموال غیر منقول 
تا ســقف یک میلیارد تومان به شخص شهردار، بنابراین بدیهی است که 
از تاریــخ اباغ مصوبه تا پایان ســال ۹۸ هرگونه خریدوفروش و انجام 
معامله اماک و اموال غیر منقول بیشتر از مبلغ مصوبه بدون گرفتن مجوز 
شــورای شــهر، خاف قانون بوده که در موارد متعدد متأسفانه این مهم 
از ســوی شما رعایت نشده اســت؛ ازجمله موضوع فروش قطعه زمین 
سهم شــهرداری از تفکیک های واقع در خیابان پرســتار که از مصادیق 
اقدام غیر قانونی به شمار می رود، بنابراین در این بخش نسبت به توضیح 

مسئله اقدام کنید.
۱۳. نظر به اینکه شــورای اسامی شــهر در مصوبه ای جهت پاسخ 
به درخواست شــهرداری با پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان بابت هزینه های 
برگزاری همایش جهانی راه ابریشم موافقت کرد، شایسته است فهرست 
کاملی از هزینه های انجام شــده را ارائه دهید و درعین حال علت افزایش 

هزینه کرد بیش از این مبلغ مصوبه را نیز توضیح دهید.
۱۴. بــا وجــود تأکیــدات مکرر شــورا جهــت تســریع در ایجاد 
زیرســاخت های الزم مانند خرید دیتا ســنتر، احداث ساختمان بایگانی 
الکترونیکی، اســکن الکترونیکی پرونده های شــهرداری، ایجاد ســایت 
مخصوص سیستم یکپارچه در مناطق، پروژه سیستم یکپارچه نوسازی و 
شهرسازی شهر همدان طی مکاتبات متعدد و حضوری و نیز ارائه برنامه 

و زمان بندی جهت اجرای آن، متأســفانه ایجاد زیرساخت های ذکرشده 
از برنامــه زمان بنــدی و مناطق عقب بوده و هنوز امــکان اجرای پروژه 
در منطقه دو وجود ندارد و منطقه ســه نیز بســیار عقب تر از زمان بندی 
و مناطــق یک و چهــار نیز جدیداً با پیمانکار قــرارداد منعقد کرده اند و 
عمًا پروژه هنوز به برنامه زمان بندی نرسیده، بنابراین ضروری است در 
خصــوص این مدت تأخیر توضیحات را ارائه و تاریخ دقیق بهره برداری 

از سیستم نوسازی و شهرسازی را در تمام مناطق اعام کنید.
۱۵. با توجه به اینکه سیستم دبیرخانه جدید شهرداری قادر به اتصال 
به دیتا بیس سیســتم قدیم )سینا( نیســت و با توجه به اهمیت و ارزش 
مــادی و معنوی اطاعات موجود در سیســتم دبیرخانه قدیم که احتمال 
آســیب دیدن و از بین رفتن اطاعات به هر دلیــل وجود دارد، تاکنون 
اقدامات شــهرداری )با وجود پیگیری های شورای اسامی شهر( در این 

خصوص چه بوده است؟
۱۶. با توجه به اینکه مهلت قرارداد در ارتباط با احداث پروژه تقاطع 
غیر هم ســطح ســردار همدانی شامل محور اصلی ســطح دو، چپ گرد 
ســطح ســه و دو مورد یوترن )منظور دوربرگردان های شرقی و غربی( 
در ســال ۹۷ به اتمام رسیده و با وجود حذف یوترن )دوربرگردان( بلوار 
بدیع الزمان، متأســفانه پروژه هنوز تکمیل نشده و وعده جناب عالی مبنی 
بر افتتاح پُل اصلی در شهریورماه سال ۹۸ هم محقق نشد و از آنجایی که 
اجرا و تکمیل کل پروژه طی دو ســال متوالی ۹۷ و ۹۸ به عنوان اولویت 
سیاســت گذاری بودجه عمرانی شورای اسامی شهر به شما رسمًا تأکید 
شده است، بنابراین با عنایت به تنگناهای اقتصادی جناب عالی توجهی به 
سیاست های مؤکد شورای اسامی شهر نکرده و برخاف تذکر شورا مبنی 
بر عدم شروع پروژه های جدید و همچنین برخاف انتظارات شهروندان، 
نسبت به آغاز پروژه تقاطع غدیر، پروژه پیاده راه سازی ضلع شمالی بلوار 
ارم و ســایر پروژه هایی جدید بدون توجه به اولویت های تعیین شده در 
بودجه اباغی به آن شــهرداری، اقدام کرده اید. بنابراین باید یادآور شــد 
که این بی تدبیری شــما عاوه بر افزایش سرســام آور هزینه های اجرای 
پروژه های فوق الذکر، باعث عدم پیشــرفت فیزیکی مناســب پروژه های 
یادشده و به تأخیر افتادن تعهدات جناب عالی در تحویل به موقع پروژه ها 
به شــهروندان شده اســت، به طوری که مبلغ اولیه مندرج در قرارداد ۴۲ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود، اما حاال پیش بینی می شــود فقط اجرای 
پُل اصلی و چپ گرد آن با رقمی حدود ۸۰ میلیارد تومان به اتمام برسد! 
آن هــم بدون تعیین زمان قطعی و دقیــق پروژه؛ مع الوصف درخصوص 
عدم توجه به اولویت ها، تأکیدات و سیاست گذاری های شورای اسامی 
شــهر در تصویب بودجه سنوات ۹۷ و ۹۸ و همچنین اعام حداقل زمان 
ممکن برای افتتاح پُل اصلی و چپ گرد آن در ســال جاری و همین طور 

مبلغ نهایی پروژه، توضیحات خود را به شورا اعام کنید.
۱۷. با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی و تأثیر آن بر نحوه عملکرد 
شــهرداری، لطفًا میزان دقیق کل دیون به وجودآمده تا این تاریخ اعم از 
دیون عمرانی و جاری به اشــخاص حقیقــی و حقوقی را به تفکیک به 

شورا اعام کنید.

۱۸. با توجه به اینکه پروژه سینا یکی از پروژه های مهم شهرداری است 
که به منظور درآمدزایی در زمان حضور حضرت عالی به عنوان مدیرعامل 
ســازمان عمران شــروع و اکثر مغازه های آن نیز پیش فروش شد؛ اما در 
حال حاضر حدود هشت ماه اســت که پروژه تعطیل و باتکلیف مانده 
و فاقد پیمانکار اســت و این در حالی بوده که ماهیانه حدود ۲۴۰ میلیون 
تومان بابت ضرر و زیان به خریداران پرداخت می شــود و این تأخیر در 
زمان تصدی مسئولیت حضرت عالی بوده که انتظار می رفت به دلیل اطاع 
شما از پروژه در اولویت کار قرار گیرد، اما متأسفانه پیشرفت قابل قبولی 
نداشته اســت و ظرف این مدت مبلغی حدود ســه میلیارد تومان بابت 
تأخیر از سازمان عمران پرداخت شده که جز ضررهای جبران ناپذیر این 
پروژه محسوب می شود و الزم است توضیح دهید چه برنامه و راهکاری 

بابت جبران خسارت دارید؟
۱۹. از آنجا که هرگونه واگذاری اماک شهرداری و اجاره ها بر اساس 
بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شــوراها الزم اســت به تصویب شــورا برسد، اما 
با وجود گذشــت بیش از دو ســال از زمان تصدی شــما در شهرداری، 
متأســفانه تاکنون اجاره بهای کانکس های بانک شــهر مســتقر در معابر 
به نتیجه نرســیده و ماهیانه مبلغی حدود ۳۰۰ میلیــون تومان از بودجه 
شهرداری وصول نشده است؛ در خصوص تعلل در این مورد توضیحات 

الزم را ارائه کنید.
۲۰. تعداد پیمانکاران به کار گرفته شــده، تعــداد قراردادهای منعقده، 
تعداد و میزان اقام خریداری شــده توســط شــهرداری، تعداد و میزان 
عملیات اجرایی- امانی توســط اکیپ های امانی شــهرداری، مدت زمان 
اجــرای کل پروژه هــا و درنهایــت کل هزینه کرد شــهرداری در پروژه 
پیاده راه ســازی بلوار ارم با ذکر میزان بودجه مصــوب یا اصاحیه را به 
شــورا اعام کرده و توضیح دهید دســتاوردهای اجــرای پروژه در نوع 

عملکرد قبل و بعد از اجرایش در آن محل چه بوده است؟
۲۱. لطفًا ضمن بررسی توضیح دهید پروژه های ذیل شهرداری منطقه 
ســه از محل کدام ردیف بودجــه مصوب و بدون قــرارداد با پیمانکار 
هم اکنون در حال اجرا اســت.الف-آب نمای میدان کبوتر شهرک مدنی با 
بیش از ۵۰۰ میلیون تومان هزینه؟ب- احداث ساختمان اداری ناحیه دو 
مناطق سه واقع در قطعات زمین شهری به طور کامًا غیر اصولی و بدون 
رعایت آئین نامه ۲۸۰۰ با اجرای طاق ضربی و بیش از ۴۰۰ میلیون تومان 
هزینه؟ج- چرا با اینکه عملیات احداث ساختمان توسعه فناوری توسط 
پیمانکار اولیه به اتمام رســیده، اما منطقه بــا به کارگیری پیمانکار ثانویه 
نســبت به اجرای اضافه کاری در ساختمان توســعه فناوری و همچنین 
تعمیرات و تغییرات اساسی در ساختمان اداری منطقه سه با بیش از ۷۰۰ 

میلیون تومان هزینه اقدام کرده است؟
الزم به ذکر اســت با توجه به اینکه سواالت مطرح شده تبعات مالی 
بیش از ۸۰ میلیارد تومان را در بردارد پاسخگویی به تمام آن ها الزامًا باید 
به همراه مســتندات مکتوب باشد؛ در صورت عدم ارائه مستندات کافی 
مراتب مجدداً قابل پیگیری اســت، چراکه این میزان خســارت وارده به 

بودجه شهرداری و منافع مادی و معنوی شهروندان قابل قبول نیست.

گفتاورد
نجات جهان

در میــان ضعفا، آنهایی که رؤیای نجات دادن جهان و رهانیدن آن )و خودشــان( از ترس را از طریق 
حکومت خود در ســرمی پرورانند، خودشان را گول می زنند. نوع بشر توسط قدرتی که ضعفای پیشین در 
اختیار قرار گرفته اند آزاد نخواهد شــد؛ زیرا ضعفا در همان روزی که به قدرت می رسند، بی گناهی خود 

را از دست خواهند داد.
روح پراگ، ایوان کلیما

مدیرکل ثبت اسناد و اماک همدان خبر داد: 

 رتبه دوم کشوری ثبت اسناد و امالک همدان در 
وصول معوقات بانکی

 مدیرکل ثبت اســناد و اماک همدان گفت: ثبت اسناد و اماک همدان با حدود سه 
برابر افزایش در وصول معوقات بانکی نسبت به سال ۹۷، رتبه دوم کشور را در این زمینه 

پس از استان خراسان جنوبی به خود اختصاص داد.
اصغر پیرهادی در گفتگویی با اعام این خبر اظهار داشــت: افزون بر ۲۶۸ میلیارد و 
۷۳۵ میلیون تومان از معوقات بانک ها ســال گذشته توسط این اداره کل وصول شد.وی 
بیان کرد: ســال گذشته سه هزار و ۷۸۶ پرونده شــامل اجرائیه های چک های بامحل، 
مهریه و اســناد تعهدی، اســناد رهنی و شــرطی بانک ها، قراردادهای داخلی بانک ها و 
سایر پرونده ها در ادارات اجرای اســناد رسمی سازمان ثبت اسناد و اماک رسیدگی و 

مختومه شد.
مدیرکل ثبت اسناد و اماک همدان خاطرنشان کرد: سال ۹۷ یک هزار و ۳۶۵ پرونده 
رسیدگی و مختومه شده بود که این آمار در سال گذشته بیش از ۱.۷ برابر افزایش داشته 
و ثبت اســناد و اماک همدان بیشترین میزان رسیدگی به پرونده ها را در کشور به خود 
اختصاص داد.پیرهادی بیان کرد: با اجرایی شدن برنامه ششم توسعه کشور تمام پرونده 
های مطالبه ابتدا در واحدهای اجرای اسناد رسمی مطرح و رسیدگی شده و در صورت 
نبود منبعی برای وصول مطالبات پرونده به دادگاه ارجاع داده می شــود.به گفته وی ۶۷ 
میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان از معوقات بانک ها توســط ثبت اسناد و اماک همدان در 

سال ۹۷ وصول شده بود.

  تالش امدادگران و داوطلبان جمعیت هالل احمر 
استان همدان برای شکست کرونا 

امدادگران و داوطلبان جمعیت هال احمر استان همدان همگام با سایر برای شکست 
کرونا گام برداشتند.

 نزدیــک به ۲ هزار نفر از امدادگران، کارکنان و اعضای داوطلب جمعیت هال احمر 
به دنبال گسترش ویروس کرونا به کمک دستگاه های اجرایی شتافتند.

ایــن افراد با ضدعفونی کردن ۵۶۹ خیابان، ۱۶۳ خــودرو و ۲۷۳ درب خانه، توزیع 
اقام بهداشتی و کمک به غربالگری و فاصله گذاری اجتماعی برای حفظ سامت جامعه 

گام برداشتند.

طرح سوال از شهردار همدان کلید خورد؛
 فرصت ۱۰ روزه رئیس شورا به صوفی
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طرح سوال از 
شهردار همدان 

کلید خورد؛
 فرصت ۱۰ روزه 

رئیس شورا به صوفي

سهام عدالت خود را بفروشیم يا نه؟
يک تحلیلگر بازار سرمايه با بیان اينکه انتخاب روش فروش 
سهام عدالت به شرايط اقتصادي هر فرد بستگي دارد، گفت: 
با آزادسازي سهام عدالت که تدبیر مقام معظم رهبري بوده 

است، اختیار عمل به خود مردم داده شده است.
مرتضي نعمتي با اشاره به اينکه ارزش سهام شرکتهاي سهام 
عدالت به طور میانگین ۱۱ تا ۱5 برابر افزايش يافته اســت، 
اظهار کرد: با توجه به رشــد ارزش سهام شرکت ها افرادي 
که ســهام عدالت آنها يک میلیون تومــان بوده، در حال 
حاضر داراي حداقل ۱۱ تا ۱8 میلیون تومان ارزش اســت.
وي با اشــاره به دو روش آزادسازي سهام عدالت، تصريح 
کرد: در روش مستقیم مردم میتوانند سهام خود را در بورس 
بهفروش برســانند که در شرايط به وجود آمده در کشور و 
مشــکالت اقتصادي ناشي از کرونا پیشبیني میشود بسیاري از 
افراد در همان لحظات اولیه ســهام خود را بفروشــند.اين 
مدرس دانشگاه در پاسخ به اينکه چرا دولت به مردم توصیه 
میکند نسبت به فروش فوري سهام عدالت خود اقدام نکنند؟ 

مسعود دهبانی صابر با اشاره به پروژه های این منطقه عنوان کرد: اجرای 
۹۵ پروژه عمرانی را با اعتبار ۸۴ میلیارد تومان در دســتور کار قرار دادیم 
که با تاش تمامی همکاران در منطقه توانســتیم درصد زیادی از پروژه ها 

را به سرانجام برسانیم.
مدیر منطقه یک شــهرداری همــدان با بیان اینکه صــد و هفده هزار 
مترمربع پیاده رو ســازی در دستور کار شــهرداری منطقه یک بوده است 
عنوان کرد: در تمامی پروژه ها مبحث استاندارد سازی با استفاده از قوانین 

و ضوابط مشخص و مصالح با کیفیت انجام پذیرفته است.
وی هدف این منطقه در پروژه های پیاده رو ســازی را رسیدن به ایده 
آل های شــهری که بتواند جواب گوی احتیاجات تمامی افراد این شهر از 

جمله کم توانان جسمی، نابینایان و کم بینایان باشد، دانست.
دهبانی صابر با اشــاره به ســاخت یکی از بزرگترین مخازن نگهداری 
آب استان در بلوار ارم عنوان کرد: هدف از اجرای این پروژه بهینه سازی 
مصرف آب، افزایش ســرانه فضای سبز و نگهداری مناسب محیط زیست 

است.
وی ضمن تشکر از اعضای شــورای اسامی شهر همدان عنوان کرد: 
عملیات زیرســازی و آسفالت بلوار شــهید فهمیده پس از خاک برداری 
کامل ســاختمان تملک شده آغاز خواهد شــد و با بازگشایی که در معبر 
خیابان پرستار و پارک آکسایا صورت خواهد پذیرفت، شهروندان همدانی 
می توانند بدون مشــکل ترافیک از چهارراه پژوهش و بلوار شهید فهمیده 

عبور و مرور کنند.
بر اســاس این گزارش در این بازدید اعضای شــورای اســامی شهر 
همدان از پروژه های پیاده رو ســازی و اســتاندارد سازی خیابان بوعلی، 
پیاده رو ســازی و استانداردسازی بلوار شهید اسامیان، عملیات تخریب 
و تعریض بلوار شــهید فهمیده، بازگشایی معبر پارک آکسایا، پروژه بافت 
تاالر میانی تاالر همایش های قرآنی و بین المللی و عملیات ساخت مخزن 

آب در بلوار ارم بازدید کردند.
همچنین نحوه اجرا و سرعت اجرای پروژه ها از مواردی بود که اعضای 
شــورا آن را بسیار مناسب دانسته و اظهار امیدواری کردند در سال جاری 
نیز شــهرداری منطقه یک همدان بتواند با ارائه کارنامه ای مناسب سال را 

به پایان برساند.

 
   

در بازدیدی که اعضای شورای اسامی شهر 
همدان از پروژه های منطقه یک شهرداری همدان 
داشــتند، رئیس شورای اسامی شــهر همدان 
پروژه های منطقه یک شــهرداری را تأثیرگذار و 
اثر بخش دانســت.اعضای شورای اسامی شهر 
و معاونان شــهرداری همدان به مناســبت روز 
شوراها از پروژه های در حال اجرای منطقه یک 

شهر بازدید کردند.
رئیس شورای اسامی شــهر همدان در این 
بازدید با اشــاره به اینکه درآمدهای شهرداری با 
توجه به کاهش ساخت و سازها در شهر کاهش 
یافته اســت عنوان کرد: خوشــبختانه شهرداری 
منطقه یک توانسته اســت با افزایش درآمدهای 
کوششی نســبت به ادامه اجرای پروژه ها موفق 
عمــل کند.کامران گردان گفــت: پروژه هایی که 
در این منطقه صورت پذیرفته بســیار تأثیرگذار 
و اثربخش اســت که از جمله آنهــا می توان به 
پروژه های بازگشایی معبر در بلوار شهید فهمیده 
و پارک آکســایا، تعبیه مخزن آب در بلوار ارم، 
پروژه های پیاده رو سازی و استاندارد سازی که 

اقدامی اساسی و زیربنایی است اشاره کرد.
مدیر منطقه یک شهرداری همدان نیز با ارائه 
گزارشی نسبت به پروژه های در حال اجرا عنوان 
کرد: پروژه های مهمی را با حمایت های اعضای 
شورای اســامی شهر و شــهردار همدان اجرا 
کردیم که این پروژه ها با پیشــرفت قابل توجهی 

همراه است.

پروژه های منطقه يک 
شهرداری؛ تأثیرگذار و 

اثر بخش

در بازدیدی که اعضای شورای اسالمی 
شــهر همدان از پروژه هــای منطقه یک 
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بازار بورس؛قفل است يا کلید؟

 نشســت فرماندار درگزیــن با اصحاب 
رســانه و خبرنگاران شهرســتان بمناســبت 

سالروز افتتاح فرمانداري برگزار شد.
بحــث تقســیمات کشــوري و ارتقــاء 
شهرســتان درگزین ، یک بحث بسیار مهمي 

بود که تاریخ ساز شد
فرماندار شهرســتان درگزین در این دیدار 
ضمــن آرزوي قبولي طاعــات ، عبادات و 
تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارک  ماه 
رمضان  اظهار داشــت:  در کار خبررساني و 
خبرنگاري موضــوع امانتداري و انتقال اصل 
خبر بسیار مهم اســت، زیرا خبرنگاران باید 
در امانتداري بسیار دقیق و ظریف عمل کنند 
و ایــن موضوع به خوبي در پوشــش خبري 
و فعالیت هاي خبري خبرنگاران شهرســتان 

درگزین مشاهده مي شود.
بحــث تقســیمات کشــوري و ارتقــاء 
شهرستان درگزین  ، یک بحث بسیار مهم بود 
که با پیگیري استاندار محترم، نماینده محترم 
مردم در مجلس شوراي اسامي و در نهایت 
بــا تصمیم هیئت محترم وزیران  در اســتان 
همدان اتفاق افتاد و نــه تنها جایگاه همدان 
را  در کشور از نظر تعداد شهرستان ها ارتقاء 
داد بلکه توسعه و آینده درخشان درگزین را 
نیز نهادینه کرد و در تاریخ مهمترین تحوالت 

استان ثبت شد
ســالي که بر درگزین گذشت سالي بسیار 
خوب و پر کار بود . ســالي که یک انتخابات 

پر شور با حد اکثر مشارکت  برگزار شد.
 انتخاباتي که در اســتان همدان بیشترین 

مشارکت مردمي را داشــت و در نهایت  از 
طرف شوراي نگهبان تایید شد که هم از بعد 
اجرا و از نظر نظارت ســالم ترین و قانوني 
ترین انتخابــات بود.وي در رابطه با اقدامات 
مقابله با  بیماري کرونا در شهرستان درگزین 

گفت:
وحدت و احساس مسئولیت در شهرستان 
درگزین در میان مردم و مســئولین و متولیان 
وجود داشــت  که در نهایت موجب شــده 
است تا یک شهرستان  سفید  را از نظر شیوع  
ویروس کرونا در ســطح استان  شاهد باشیم 
و مشــکل خاصي را در مقابله با این بیماري 

نداشته باشیم.
 وي در رابطه با شروع پروژه هاي عمراني  
در حوزه اشــتغال گفت: خوشبختانه امروز با 
وجود همدلي ، وحدت و مشــارکت مردمي 
،  فضاي آرامي در شهرســتان درگزین حاکم 
بوده و شرایط مناسبي براي توسعه و پیشرفت 
از هر جهت وجــود دارد. کلنگ زني پروژه 
شستا، شــهرک گلخانه اي شهرستان و .... را 
در ســال گذشته شــاهد بودیم که هم اکنون 

نیز در مرحله فعالیت هاي عمراني مي باشــد 
و چندیــن پروژه بزرگ نیز در دســت اقدام 
مي باشــد که قطعا از نظر اشــتغال جایگاه 
شهرستان درگزین را به صورت چشمگیري 

ارتقاء  خواهد داد .
فرماندار در ارتباط با ایجاد اشتغال در سال 
گذشته افزود: شهرستان درگزین توانست در 
بین ســایر شهرستان هاي استان رتبه نخست 
ایجاد اشــتغال را کســب کنــد و این توفیق 
کمي نیســت هر چند که  پیمودن این مسیر 

مسئولیت ها را سخت تر مي کند.
 فرماندار شهرســتان درگزین با بیان اینکه 
این شهرســتان ســال گذشــته رتبه نخست 
اشــتغال را در استان کســب کرد، گفت: با 
احداث گاوداری ۶ هزار راســی ســنقر آباد 
شرکت شســتا برای بیش از ۴۰۰ نفر اشتغال 
مستقیم و ۷۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد 

خواهد شد. 
ناظري پور فرماندار شهرستان درگزین در 

خصوص احداث شهرک صنعتي گفت: 
وزیر محترم با لزوم ایجاد شهرک صنعتي 
در  شهرستان درگزین  موافقت کرده اند و با 
بهبود شرایط جوي و مشخص شدن پیمانکار 
، عملیــات عمرانــي ایجاد زیر ســاختها ي  

شهرک به وسعت  ۶۰ هکتار آغاز مي شود.
فرمانــدار در پایان گفت : با توکل بر خدا 
بــا اطمینان اعــام مي کنم که آینده بســیار 
درخشــان و آبادي در انتظار مردم شــریف 

شهرستان درگزین است 

فرماندار درگزين اعالم کرد:
 اشتغالزايی ۱۱۰۰ نفر با احداث گاوداری ۶ هزار راسی در شهرستان درگزين

آموزش 
وپرورِش 

»شاد« دانش 
آموزاِن»ناشاد«



استاندار همدان:

هیچ واحد صنعتی همدان به 
علت تحريم تعطیل نیست

 اســتاندار همدان گفت: هیچ واحــد صنعتی به علت تحریم در 
اســتان تعطیل نیســت و در زمان کروناویروس نیز براساس مصوبه 
ستاد ملی کلیه واحدهای تولیدی فعال بودند و با رعایت دستورالعمل 

و پروتکل های بهداشتی در هیچ شرایطی تعطیل نشدند.
سیدســعید شاهرخي در جلسه ســتاد کنترل، پیشگیری و مقابله 
بــا کروناویروس اســتان همدان که به صورت ویدئــو کنفرانس با 
فرمانداران و اعضای ستاد مقابله با کروناویروس استان و شهرستان 
ها برگزار شــد، اظهار کرد: اگرچه تحریم هــای ظالمانه آمریکا بر 
ایران اســامی موجب برخی سختی ها برای کشــور بوده اما این 
تحریم ها به فرصت تبدیل شــده و کشور با وجود تحریم ها خوش 

درخشیده است.
وی در ادامه با اشــاره به مشــارکت های ســتاد اجرایی فرمان 
امام)ره( در سطح اســتان همدان تصریح کرد: مشارکت در احداث 
۹۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن، ساخت و تکمیل ۶۳ باب مدرسه 
بــا ۳۵۰ کاس، کمک در تکمیل بیمارســتان آیت اهلل بهاری با ۷۴ 
میلیارد اعتبار، ساخت و تکمیل کتابخانه فامنین و مشارکت در طرح 
های اشتغالزا  اقدامات ارزنده ای است که این ستاد در سطح استان 

همدان انجام داده که قابل تقدیر است.
شــاهرخی در ادامه با اشاره به آغاز مرحله جدید طرح هوشمند 
فاصله گذاری تصریح کرد: در مرحله جدید فاصله گذاری اجتماعی 
اصل بر این اســت که به صورت پلکانی با رعایت اصول و پروتکل 
و دستورالعمل های اجتماعی برخی فعالیت های کم خطر از امروز 

آغاز به کار کنند.
وی با تأکید بر نظارت جدی شــبکه بهداشت، سازمان صمت و 
فرمانــداری ها بر آغاز به کار صنوف کم خطر با رعایت پروتکل ها 
خاطرنشان کرد: در طرح هوشمند فاصله گذاری محدودیت مسافر 

خارج از استان به داخل استان وجود دارد.
اســتاندار همدان اضافه کرد: براساس تصمیم ستاد ملی مدارس 
و دانشــگاه ها تا پایان فرودین ماه تعطیل بوده و از امروز دو ســوم 
کارکنان ادارات در محل کار خود حاضر شــده و مابقی به صورت 

دورکاری با تدبیر مدیران ادارات فعالیت خواهند داشت.
شــاهرخی با تقدیر از کلیه کمیته های زیرمجموعه ســتاد مقابله 
با کروناویروس استان اظهار کرد: در طرح هوشمند فاصله گذاری، 
ممنوعیت مسافرت در بین شهرستان های استان برداشته شده است.
فرماندار شهرســتان اســدآباد نیز از آغاز مرحلــه جدید طرح 
هوشــمند فاصله گذاری اجتماعی در شهرســتان همزمان با سراسر 
کشور خبر داد و اظهار کرد: در این طرح فعالیت مشاغل کم ریسک 
و کم خطر با رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی توسط 

صنوف از امروز آغاز شده است.
مجید درویشی خاطرنشــان کرد: صنوف سطح شهرستان به تبع 
دیگر صنوف سراســر کشور نیاز است برای آغاز به فعالیت خود به 
منظور اجرای طرح هوشــمند فاصله گذاری نســبت به ثبت نام در 
ســایت وزارت بهداشــت برای دریافت راهنما و کد سامت اقدام 
کنند.وی با تقدیر از همکاری شــهروندان و صنوف اســدآبادی در 
اجرای موفقیت آمیز مرحله اول طرح فاصله گذاری اجتماعی گفت: 
پیوســتن مردم اســدآباد به کمپین »در خانه می مانیم« و همگامی و 
مشــارکت مردم در اجرای طرح فاصله گذاری موجب آن بوده که 
شهرستان اســدآباد در بحث مقابله و پیشگیری با کروناویروس رو 
به ثبات باشد.فرماندار شهرســتان رزن نیز با بیان اینکه رزن از نظر 
درصد مبتایان به کروناویروس رتبه ششم استان است، اظهار کرد: 
تمام تاش شهرستان رزن اجرای کامل طرح هوشمند فاصله گذاری 

اجتماعی با مشارکت مردم است.
ســیدرضا ســامتی با بیان اینکه در اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشــمند همچنان با تردد خودروهای غیربومی در سطح شهرستان 
برخورد خواهد شــد، ادامه داد: مهمترین دغدغه ما ســامت مردم 
اســت به همین علت از پذیرش هرگونه مســافر در شهرستان رزن 

جلوگیری خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه واحدهای تولیدی شهرســتان با رعایت 
نکات بهداشــتی هم اکنون در حال فعالیت هســتند، اضافه کرد: در 
ایــن ایام اکیپ مجهز از اداره صمت، شــبکه بهداشــت و درمان و 

فرمانداری برای نحوه عملکرد اصناف نظارت خواهد داشت.
فرماندار شهرســتان رزن با اشــاره به در پیش بودن ماه مبارک 
رمضان خاطرنشــان کرد: تمام مواد غذایی مــورد نیاز مردم تأمین 
شــده اســت.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن 
هم بــا بیان اینکه با اجرای فاصله گذاری هوشــمند اجتماعی کلیه 
واحدهای صنفی و صنعتی موظف هستند ظرف یک هفته در سامانه 
اصناف و صنایع به آدرس وب ســایت salamat.gov.ir ثبت 
نام و نســبت به دریافت کد تأییدیه فعالیــت و نصب آن در محل 
کســب اقدام کنند، گفت: این واحدها باید الزامات سامت محیط 
کار را براســاس پروتــکل های اباغی وزارت بهداشــت از جمله 
رعایت فاصله گذاری هوشمند فروشــنده با خریدار و عدم تجمع 
در داخــل فروشــگاه را به صورت کامل رعایــت کنند در غیر این 
صورت و عدم رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی واحد مذکور 
مجدداً پلمب خواهد شــد.محمد سهیلی خاطرنشان کرد: متصدیان 
رستوران ها، اغذیه فروشــی ها، طباخی و فستفودها مطابق مصوبه 
اباغی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در این حوزه ها صرفًا 
بــرای غذای بیرون بر با هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه با 

رعایت کامل موازین بهداشتی مجاز به فعالیت هستند.
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 چندی پیش با آزادســازی سهام شرکت های 
بــزرگ دولتــی از جملــه شســتا بــود که تب 
ســرمایه گذاری در بورس در بین مردم باال رفت 
و افراد زیادی آشــنا یا ناآشــنا به بورس، تصمیم 

گرفتند در این بازار سرمایه گذاری کنند.
حتی در برخی نقاط کشــور شــنیده شده که 
مردم به ســمت فروش طا و اماک خود هجوم 
آورده اند تا بتوانند سرمایه خود را در بازار بورس 
بــه کار گیرند، غافل از آن که بــازار بورس بازار 
پرریســکی است و هرکسی توان برد در این بازار 

را ندارد.
براساس آمار ارائه شده توسط بورس، در هفته 
گذشــته نزدیک به ۳۲ میلیارد ســهم و حق تقدم 
به ارزش تقریبی ۴۳۷ هــزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
در تاالرهــای بورس اوراق بهادار در کل کشــور 

معامله شد.
در بــورس منطقه ای همدان نیــز ۱۲۱ میلیون 
و ۸۷۲ هزار و ۱۳۶ ســهم متعلق به ۳۳۵ شرکت 
بــه ارزش هزار و ۷۰۳ میلیــارد و ۹۲۷ میلیون و 
۵۸۱ هزار و ۳۴۴ ریال مبادله شــد که ۶۲ درصد 
از معامات این هفته مربوط به خرید سهام و ۳۸ 

درصد نیز مربوط به فروش سهام بوده است.
یک اقتصاددان با بیان اینکه بازار بورس، کلید 
بخشی از مشکات دولت است، گفت: ورود مردم 
به بــازار بورس در اقتصاد ایران، هم قفل اســت 
و هم کلید؛ به طوری که اگر درســت تدبیر نشــود 

ممکن است قفلی بر اقتصاد کشور شود.
دکتر رضا کیهانی حکمت در گفت وگو با ایسنا، 
تصریح کرد: اینکه ۲ میلیون نفر به سمت صفوف 
بورس و به دنبال خرید ســهم می روند، رفتارهای 
گله ای و رمه ای اســت که بیشتر خسیسه ای بوده 
که به توده مردم برمی گردد؛ به طوری که در شرایط 
مختلفی که در بازارها ایجاد می شــود، به ســمت 
آن بازار کشــیده می شوند. همانطور که در گذشته 
به سمت بازار ســکه، طا و خودرو رفتند، امروز 
هم به سمت بازار ســرمایه می روند، بدون اینکه 

شناخت و آموزشی صورت گرفته باشد.
وی الزمــه حضور در بازار بورس را عاوه بر 
داشتن ســواد مالی، ریسک پذیری افراد دانست و 
ادامه داد: این بازار ریســک باالتری دارد و ممکن 
است افراد را با بازدهی باالتری هم مواجه کند اما 

در این رابطه فرهنگ و آموزشــی در خانواده های 
ایرانی وجود نداشته و یا اگر بوده بسیار ضعیف و 
سطحی بوده است. این مدرس دانشگاه با اشاره به 
۴ محرک اصلی رشد شاخص بورس، تأکید کرد: 
باال رفتن نرخ ارز، باال بودن تورم، بانک مرکزی و 
دولت سبب شــده که شاخص بورس رشد داشته 

باشد.
وی با تأکیــد بر اینکه بازار بورس منبعی برای 
جبران کســری بودجه دولت اســت، خاطرنشان 
کرد: دولت با شــرکت های دولتی که بخشــی از 
ســهام آنها را وارد بورس کرده به نحوی به دنبال 
تأمین کسری بودجه است زیرا در سال ۹۹ فروش 
نفت چشــمگیری نخواهد بود و در ضمن کسری 
بودجه دولت ۵۰ درصد اســت؛ بنابراین یکی از 
روش هایی که دولت می تواند این کسری را تأمین 

کند، بازار سرمایه است.
وی با تأکید بر اینکه شکســته شــدن حباب 
بورس به معنای ســقوط بازار بورس نیست، بیان 
کرد: روند بورس به گونه ای است که حباب ترکیده 
می شود و افزایش شاخص بورس افت می کند اما 

منجر به سقوط بورس نمی شود.
کیهانی حکمت با بیــان اینکه رفتار هیجانی و 
کاذبی در رابطه با روند افزایش شــاخص بورس 
ایجاد شــده است، ادامه داد: این روند تا ۵-۴ ماه 
آینده روند افزایشی دارد و به طور قطع با ترکیدن 

حباب روند معکوس می شود.
یک اقتصاددان دیگر نیــز با بیان اینکه بخش 
عمده ای از رشد افزایشی در ارزش سهام بورس 
به دلیل ســفته بازی و ورود جریــان نقدینگی به 
این بازار،  همراه با بــروز هیجانات معامله گری 
و دریافت ســود کوتاه مدت است، اظهار کرد: در 
صنعت، نفت، ســاختمان و تولید کاال می بینیم که 
رشــد قیمت ها بیش از رشد تولید واقعی بوده و 
نتیجه آن افزایش در نرخ تورم و ســطع عمومی 
قیمت ها اســت. در بورس هــم همین رخداد را 
شــاهد هســتیم و به همین دلیل افزایش ناگهانی 
قیمت ســهام می تواند نشان از حباب قیمتی و نه 
ارزش افزوده بخش های واقعی اقتصاد در عرصه 

تولید باشد.
دکتر حمید سپهردوســت با اشــاره به اینکه 
ارزش بــورس در میان مــدت بــه قیمت واقعی 

نزدیک تر می شــود، تصریح کرد: بازار بورس در 
میان مدت با افت قیمت مواجه شــده و به قیمت 

واقعی نزدیک تر خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه هیجانات بازار بورســی 
و شــدت معامات توسط واردشوندگان جدید به 
این بازار ســبب افزایــش ارزش معامله گری و نه 
ارزش واقعی سهام شده اســت، خاطرنشان کرد: 
برخی بازار بورس را راهکاری برای جبران کسری 
بودجه دولت می داننــد که این موضوع به دور از 
ذهن نیســت و امری طبیعی اســت زیرا دولت را 
نباید جدای از مردم دانســت و همانطور که مردم 

به دنبال رفع هزینه های خود هستند، دولت نیز باید 
حداقل برای رفع هزینه های ثابت خود تاش کند.
وی به عاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس 
توصیــه کرد: بدون مطالعه وارد شــدن در بورس 
اشتباه است؛ بنابراین با مشورت و کسب اطاعات 

وارد بورس شوید.
مدیر بــورس منطقه ای همدان نیز با بیان اینکه 
در ســرمایه گذاری در بورس باید دید بلندمدت 
داشــت، گفت: بازار ریســک دارد و تجربه ثابت 
کرده در یــک دوره ۳ ســاله، بازدهی بورس در 

بازارها زیاد بوده است.

علی اســکندری بــا بیان اینکه امســال حجم 
زیادی مراجعه برای دریافت کد بورسی داشته ایم، 
اظهــار کرد: مردم برای ورود به بورس باید اصول 
بــورس را رعایت کننــد، به طوری که اصول اولیه 
سرمایه گذاری در بورس مطالعه است و حتمًا باید 

برای ورود به بورس مطالعه و تحقیق کنند.
وی تصریح کرد: اصل دیگر سرمایه گذاری در 
بورس ســرمایه مازاد اســت یعنی اگر قرار است 
پولی وارد بورس شــود، پولی باشــد که مازادبر 
هزینه های فرد اســت تا درصورت از دست دادن 

تأثیر زیادی بر زندگی فرد نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در اســتان صاحبان شرکت ها 
تمایلی به حضور در بورس ندارند، یادآور شــد: 
در حال حاضر در اســتان همدان ۳ شرکت سیمان 
هگمتان، قند هگمتان و شیشــه در بورس فعالیت 
دارند.وی افزود: صاحبان سرمایه در استان همدان 
شــفافیت بورس را در بیمــه و مالیات می بینند و 
از امکانات بورس غافل هستند، درحالی که تأمین 
مالی شــرکت ها مهم ترین مزیت بورس است که 

یک ظرفیت عالی برای شرکت هاست.
اســکندری بــا اشــاره بــه اینکه در اســتان 
شرکت هایی که قابلیت بورسی شدن دارند، احصا 
شده اســت، بیان کرد: دهکده توریستی گنجنامه، 
شــرکت علیصدر، صنایع غذایی ســحر، همدان 
بریس، رزن ســافت و فاران شیمی، شرکت هایی 
هستند که ظرفیت بورسی شدن دارند و امیدواریم 
در ســال ۹۹ بتوانیم این شرکت ها را وارد بورس 

کنیم.
وی با انتقاد از اینکه در استان همدان همکاری 
الزم دســتگاه های متولی با بورس وجود ندارد، 
تصریح کرد: قسمت عمده سهام شرکت علیصدر 
مربوط به استانداری و شهرداری است اما تاکنون 
اقدامی از سوی این ۲ نهاد برای ورود این شرکت 

به بورس انجام نشده است.
وی با بیان اینکه در استان همدان سطح دانش 
ســرمایه گذاری و اقتصادی پایین اســت، یادآور 
شد: مردم همدان هم پول دارند و هم ریسک پذیر 

هستند اما دانش سرمایه گذاری ندارند.
اسکندری هدف تاالرهای منطقه ای بورس را 
توسعه فرهنگ ســهامداری دانست و گفت: در 
استان همدان ۲۰ شرکت کارگزاری در بورس، ۲ 
بانک آینده و شــهر در خارج از تاالر بورس و ۲ 
شعبه در مایر و ۲ شعبه در تویسرکان در مجموع 

۲۶ کارگزاری فعالیت دارند.
وی اظهار کرد: در سال گذشته ۵۵ هزار و ۲۲۰ 
نفر کد بورســی جدید در استان همدان دریافت 
کردند و در ســالجاری در هر ماه به طور میانگین 

۶۰۰۰ نفر در سامانه سجام ثبت نام کرده اند.

چند نفر از همدانی ها سهام عدالت دارند؟
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان با اشاره به آغاز آزادسازی سهام عدالت، 
گفت: از ابتدای طرح و طی ۱۳ مرحله یک میلیون و ۴۱۵ هزار و ۲۹۹ نفر در اســتان 

همدان مشمول اخذ سهام عدالت شدند.
ســیدناصر محمودی، با بیان اینکه از ابتدای طــرح و طی ۱۳ مرحله یک میلیون و 
۴۱۵ هزار و ۲۹۹ نفر در اســتان همدان مشــمول اخذ سهام عدالت شدند، خاطرنشان 
کرد: در ســال ۱۳۸۵ با اجازه ای که توســط مقام معظم رهبری صادر شد، طرح توزیع 
ســهام عدالت در مرحله اول آغاز شد که بر این اساس به مشموالن دو دهک درآمدی 
شــامل مشموالن کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخفیف ۵۰ درصدی نیز تعلق گرفت.
وی ادامه داد: طی ۱۳ مرحله به تفکیک شهرســتانی اسدآباد ۹۱ هزار و ۳۹۷ نفر، بهار 
۱۰۲ هــزار و ۲۷۸ نفر، تویســرکان ۱۰۳ هزار و ۶۸۰ نفــر، رزن ۱۱۱ هزار و  ۶۵ نفر، 
کبودراهنگ ۱۳۷هزار و ۶۷۷ نفر، مایر ۱۹۱ هزار و ۴۷۷ نفر، نهاوند ۱۷۷ هزار و ۵۶۳ 
نفر و نامشخص ۵۲ هزار و ۶۷۵ نفر شامل اقشار مختلف از جمله روستائیان و عشایر، 
کارکنان و بازنشســتگان، ایثارگران، زنان سرپرست خانوار، شــهرداری ها، کارگران، 
تاکسیرانی، فعاالن قرآنی، قالیبافان، خدام مساجد وحسینیه، طاب حوزه علمیه، بیماران 
خاص، کارکنان ستادهای نمازجمعه و روزنامه نگاران در سامانه مذکور ثبت نام کردند.
محمودی بیان کرد: با پایان یافتن مهلت ۱۰ ســاله تسویه اقساط سهام عدالت از محل 
ســود سالیانه این سهام، اطاعات میزان سهام آنها در سامانه سهام عدالت درج شده و 
در ســه سال گذشته نیز هر یک از مشــموالنی که سهام عدالت آنها یک میلیون تومان 
ارزش دارد به ترتیب ۱۵۰، ۱۷۵ و ۲۰۵ هزار تومان ســود سالیانه این سهام را از سال 

۹۶ تا ۹۸ دریافت کرده اند.
قانونی برای ثبت نام مجدد سهام عدالت وجود ندارد

وی با اشــاره به اینکه میزان سود بسته به ارزش سهام عدالت هر یک از مشموالن 
متغیر خواهد بود، خاطرنشــان کرد: ارزش ســهام عدالت یک میلیــون تومانی بعد از 
گذشت ۱۳ سال به حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و به همین نسبت ارزش 
سهام ۵۳۲ هزار تومانی نیز ۱۳.۹ برابر یعنی هفت میلیون و ۳۹۴ هزار تومان شده است.
محمودی با بیان اینکه ۹۰ هزار و ۸۲۲ همدانی با داشتن برگه سهام عدالت و به علت 
عدم ثبت نام در ســامانه و یا تأیید شماره حساب شبا نتوانستند سود سهام را دریافت 
کنند، تصریح کرد: قانونی برای ثبت نام مجدد ســهام عدالت وجود ندارد و در گذشته 
نیز امکان ثبت نام مجدد ســهام عدالت از سوی کسانی که مشمول نیستند بارها توسط 
این اداره کل به مراکز ذی ربط مطرح شده است اما تاکنون محمل قانونی برای ثبت نام 

مشموالن جدید ایجاد نشده است.
وی در ادامــه با بیان اینکه با اباغیه مقام معظم رهبری آزادســازی ســهام عدالت 
عملیاتی شــد، اظهار کرد: در این راســتا عزم دولت نیز این است که این امر با سرعت 
باال اجرا شــود به طوریکه سازمان خصوصی ســازی وزارت امور اقتصادی و دارایی از 

دهم اردیبهشت سال جاری مقدمات آزادسازی این سهام فراهم کرده است.

مهدکودک های همدان فقط 
برای ثبت نام بازگشايی شدند

سخنگوی اداره کل بهزیستی استان همدان گفت: مهدهای کودک همدان فقط به 
منظور ثبت نام از کودکان در سال تحصیلی آتی بازگشایی شده است.

حجت اله حاتمی  اظهار داشــت: مهدکودک های اســتان همدان تاکنون تعطیل 
بودند امــا از امروز می توانند با رعایت پروتکل های بهداشــتی امورات مربوط به 
ثبت نام برای ســال تحصیلــی جدید را انجام دهند.وی با تاکیــد بر اینکه فقط به 
بخش و پرســنل اداری هر مهدکودک اجازه فعالیت داده شده، ابراز کرد: پذیرش و 
ورود کودکان در شرایط کنونی به مهدهای کودک ممنوع است.سخنگوی اداره کل 
بهزیســتی اســتان همدان با بیان اینکه تمامی  مهدهای کودک استان تا زمان اعام 
بازگشایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تعطیل هستند، گفت: با هرگونه فعالیت 
و بازگشــایی غیرمجاز در این ایام برخورد می شود.حاتمی با تاکید بر اینکه تعطیلی 
مهدکــودک ها ضرر زیادی مالی زیادی را بــه این بخش وارد کرده، ابراز کرد: این 
مراکــز را جزء مشــاغل متضرر از کرونا ثبت کردیم تا از تســهیات مربوط به آن 
بهره مند شــوند.وی با بیان اینکه پویش همدلی بخشش اجاره بهای مهدهای کودک 
اســتیجاری در همدان به راه افتاده است، تصریح کرد: تاکنون ۵۰ مالک سخاوتمند 

اجاره بهای ماه های اسفند تا اردیبهشت را بخشیده اند.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر خبر داد: 

 ويالهای عباس آباد همدان آماده پذيرش 
مسافران

مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصدر از آمادگی ویاهای عباس آباد برای 
پذیرش مســافر خبر داد.مهدی مجیدی با اعام این خبر اظهار داشت: با اعام 
رســمی از سوی اســتاندار همدان، هتل ها و مراکز اقامتی ســطح استان طبق 
دســتورالعمل های اباغی، مجاز به فعالیت هســتند.مجیدی ادامه داد: مجتمع 
اقامتی عباس آبادِ شهر همدان که در زمان شیوع کرونا برای حفظ سامت مردم 
به صورت داوطلبانه اعام تعطیلی کردند از امروز به چرخه فعالیت بازگشت.

مدیر عامل شرکت ســیاحتی علیصدر گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان 
پذیرش میهمانان برای اقامــت در ۳۴ ویای عباس آباد با تخفیف ویژه انجام 
می شود.گفتنی اســت؛ مجتمع اقامتی عباس آباد که از یک طرف مناظر زیبای 
شــهر و از طرفی دیگر چشم اندازهای بی نظیری از طبیعت گنجنامه را به شما 
هدیه می دهند از اوایل اسفند ماه ۱۳۹۸ تا امروز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیچگونه 
فعالیتی نداشته است.مجتمع اقامتی عباس آباد نیز در جنوب غربی شهر همدان 
که در دامنه کوهســتان الوند و بر روی تپه ای به همین نام قرار گرفته اســت 

آماده پذیرش دوباره گردشگران خواهد بود.

افزايش ۲۱درصد 
جانباختگان سوءمصرف 
موادمخدر در سال ۹8

ســازمان پزشکی قانونی کشــور از افزایش ۲۱ 
درصدی آمار جانباختگان ســوءمصرف موادمخدر 
در سال گذشته خبر داد.  به گزارش ایسنا، سازمان 
پزشــکی قانونی اعام کرد:  در سال گذشته چهار 
هــزار و ۴۷۲ نفر بر اثر ســوءمصرف مواد مخدر، 
محــرک، داروهای مخدر و مصــرف چندگانه در 
کشــور جان خود را از دســت دادند. این رقم در 
مقایســه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات سه 
هزار و ۶۷۲ مــورد بود، ۲۱,۸ درصد افزایش یافته 
اســت.همچنین از کل تلفات سوءمصرف این مواد  
در کشــور طی سال ۱۳۹۸، ســه هزار و ۸۳۴ نفر 
مرد و ۶۳۸ نفر زن بودند.در این مدت اســتان های 
تهران با یکهزار و ۱۴۴، فارس با ۴۰۱ و خراســان 
رضوی با ۳۲۳ فوتی بیشــترین و استان های سمنان 
و ایام هر کدام با ۲۶، هرمزگان و آذربایجان غربی 

با ۲۷ و قم با ۳۰ فوتی کمترین آمار تلفات اعتیاد را 
داشتند، همچنین بیشترین آمار تلفات اعتیاد با ۴۰۷ 
نفر در تیرماه ثبت شــده است. بر اساس آمارهای 
موجود از کل تلفات اعتیاد در سال گذشته، ۱۰۹۰ 
نفر به دلیل ســوءمصرف مواد مخــدر، ۱۹۰۸ نفر 
به دلیل مصرف داروهــای مخدر ، ۲۰۷ نفر بر اثر 
مصــرف مواد محــرک و ۱۲۶۷ نفر بر اثر مصارف 
چندگانه جان خود را از دســت دادند.از بین افراد 
فوت شــده بر اثر اعتیاد ۴۶,۸ درصد مجرد، ۳۸,۶ 
درصد متاهل، ۹,۲ درصد مطلقه یا همسر از دست 
داده بودند و وضعیت تاهل ۵,۴ درصد نامشــخص 
بــود، همچنین از لحاظ ســطح تحصیات، ۶۲,۲ 
درصد افــراد متوفی کمتر از دیپلــم، ۲۴,۳ درصد 
دیپلم،۷,۳ درصد دارای تحصیات دانشــگاهی و 
ســطح تحصیات ۶,۱ درصد نامعلوم بود.از لحاظ 
سنی ۵,۱ درصد کمتر از ۱۸ سال، ۲۷,۱ درصد ۱۸ 
تا ۲۹ ســال، ۳۰,۹ درصد ۳۰ تا ۳۹ سال،۲۱ درصد 
۴۰ تا ۴۹ ســال، ۱۵,۸ درصد باالی ۵۰ سال و سن 

یک دهم درصد افراد نامعلوم بود.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان از بررســی ۱۴ پرونده تخلف شرکت های حمل کاال در این 
اســتان خبر داد. مصطفی پناهنده در نشســت رســیدگی به تخلفات ماده ۱۲ راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در 
بخش حمل و نقل کاال بیان داشت: این پرونده ها مربوط به شرکت های حمل و نقل کاال واقع در شهرستان های همدان، 
کبودراهنگ، اســدآباد، بهار و رزن بوده که برای رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل کاال به کمیسیون ماده ۱۲ 
ارجاع شده است.وی افزود: عدم رعایت نکات ایمنی در مقوله حمل کاال، عدم پرداخت به موقع کرایه به رانندگان، عدم 
رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تهیه تنظیم و استفاده از بارنامه و مواردی از این قبیل از جمله این تخلفات بوده است. 
پناهنده در ادامه با اشاره به تعهدات شرکت های حمل و نقل در قبال پرداخت هزینه های حمل و نقل کاال به رانندگان، 
ابراز داشت: عدم انجام این موضوع و بدهکاری شرکت ها به رانندگان تخلفی محرز و در صورت تکرار، موجب تعطیلی 
شرکت ها خواهد شــد.مدیرکل راهداری استان همدان ادامه داد: مسئولیت هزینه پرداخت کرایه، صرفا بر عهده شرکت 
صادر کننده بارنامه اســت و چنانچه به هر علتی کرایه راننده پرداخت نشــود، مسئول شرکت صادر کننده بارنامه است.
مصطفی پناهنده یادآور شد: همچنین، چنانچه در بحث جابجایی و دریافت کاال، هماهنگی های بین شرکت ها و صاحبان 

بار انجام شود، راننده نباید متضرر شود و طبق قانون راننده وجه حمل کاال را از شرکت صادر کننده دریافت می کند.

معاون اجتماعی پلیس اســتان همدان گفت: استان همدان از لحاظ شــاخص های امنیتی و انتظامی از استان های برتر در 
حوزه امنیت است.حســین بشری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس شاخص های ارزیابی شده در مرکز، همدان جزء 
استان های برتر کشور در حوزه امنیتی و انتظامی انتخاب شده است.وی افزود: برابر اعالم ناجا در همایش فرماندهان کشوری، 
فرمانده انتظامی استان همدان سردار کامرانی صالح در بین فرماندهان انتظامی استان های کشور به عنوان فرمانده برتر معرفی 
شد.بشــری درباره حوزه های مورد ارزیابی در این طرح، تصریح کرد: توفیق در کاهش جرائم به ویژه جرائم خشن، توفیق 
در حوزه کشــفیات جرائم فضای مجازی، اقدامات اســتان ها در حوزه پیشگیری اجتماعی، تعامل با ادارات مؤثر در امنیت، 
رضایتمندی مردم در حوزه های مختلف از جمله ســامانه 197 و ســامانه فوریت های پلیسی 110، مدیریت خوب استان در 
آبان ماه ســال گذشته، اقدامات خوب استان در موضوع زندان همدان، اقدام خوب و سریع پلیس در شناسایی قاتل روحانی 
شهید در اردیبهشت سال قبل، اقدامات پلیس همدان در انتخابات مجلس و ... در عملکرد استان ها ارزیابی شده و در نهایت 
سردار کامرانی صالح، به عنوان فرمانده برتر معرفی شد.وی در ادامه ضمن تبریک این موفقیت به مردم خوب و شریف استان 
همدان، مشــارکت و همراهی مردم و مســئوالن را از عوامل اصلی این انتخاب عنوان و بیان کرد: به طور قطع در سال 99 
ارتقاء رضایتمندی مردم در دستور کار پلیس قرار داشته و آحاد مردم نیز باید خود را در حفظ و ایجاد امنیت شریک بدانند.

بازار بورس؛ 
قفل است يا کلید؟

سهام عدالت خود را بفروشیم يا نه؟
یک تحلیلگر بازار ســرمایه با بیان اینکه انتخاب روش فروش سهام عدالت به شرایط اقتصادی 
هر فرد بستگی دارد، گفت: با آزادسازی سهام عدالت که تدبیر مقام معظم رهبری بوده است، اختیار 

عمل به خود مردم داده شده است.
مرتضی نعمتی با اشاره به اینکه ارزش سهام شرکت های سهام عدالت به طور میانگین ۱۱ تا ۱۵ 
برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: با توجه به رشد ارزش سهام شرکت ها افرادی که سهام عدالت 
آنها یک میلیون تومان بوده، در حال حاضر دارای حداقل ۱۱ تا ۱۸ میلیون تومان ارزش اســت.وی 
با اشــاره به دو روش آزادسازی سهام عدالت، تصریح کرد: در روش مستقیم مردم می توانند سهام 
خود را در بورس به فروش برســانند که در شــرایط به وجود آمده در کشور و مشکات اقتصادی 
ناشــی از کرونا پیش بینی می شود بسیاری از افراد در همان لحظات اولیه سهام خود را بفروشند.این 
مدرس دانشــگاه در پاسخ به اینکه چرا دولت به مردم توصیه می کند نسبت به فروش فوری سهام 
عدالت خود اقدام نکنند؟ یادآور شد: احساس می شود دولت به دنبال حمایت از بازار سرمایه است 
و می خواهد این نوید را به مردم بدهد که سرمایه آنها رشد خواهد کرد و در واقع می خواهد مردم 

از سود بیشتری بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه با توجه به شــواهد و قرائن اگر مردم سهام عدالت خود را نفروشند بهتر است، 
افزود: به احتمال زیاد ارزش ســهام این شرکت ها همچنان رشد خواهد کرد، به همین علت دولت 
توصیه می کند مردم سهام عدالت خود را نفروشند اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که کسانی 
که این ســهام را دارند اکثراً از اقشار ضعیف جامعه هستند و در حال حاضر هم از شرایط کرونایی 
آســیب دیده اند بنابراین به نظر می رسد در همان روزهای ابتدایی آزادسازی سهام، اقدام به فروش 

سهام عدالت خود کنند.

همدان، برتر از لحاظ شاخص های امنیتی و انتظامی بررسی پرونده تخلف ۱۴شرکت حمل کاال در همدان
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اجتماعي

۴
سامت و پزشکی

ابتالی ۶ نوزاد همدانی به کرونا
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا و رئیس 
مرکز بهداشــت اســتان همدــان از ابتا قطعــی ۶ نوزاد به 

کروناویروس در استان خبرداد.
منوچهر کرمی  با اشاره به ابتا ۸۶۷ نفر از هم استانی ها به 
کروناویــروس، بیان کرد: از این بین تاکنون ۶ نوزاد به کرونا 
مبتا شــده اند که تمام آن ها سامتی خودرا بدست آورده اند؛ 
همچنین الزم به ذکر اســت درمجمــوع، ۷۲۵ نفراز مبتایان 

بهبودیافته و از بیمارستان مرخص شده اند.
وی بابیان اینکه ۵۲ نفــر از مبتایان درحال حاضر تحت 
درمان هستند، عنوان کرد: متاسفانه تاکنون ۹۰ نفر از مبتایان 

در استان جان خود را ازدست داده اند.
کرمی با اشــاره به روند کاهشــی ابتا به کووید-۱۹ در 
اســتان، گفت: نابودی کامــل این ویروس بــه طور قطعی 
مشخص نیست، اما می توان امید داشت تعدادمبتایان تا نیمه 
خردادماه به کمترین مورد خود خواهد رســید و این اتفاق، 
تنها درصورت رعایت مردم به نکات بهداشتی و انجام فاصله 
گذاری اجتماعی خواهد افتاد.الزم به ذکراست، تابه حال هیچ 
گزارشی مبنی بر انتقال این عفونت از مادر به نوزاد در دوران 
بارداری گزارش نشــده اســت؛ اما پس از تولد امکان انتقال 
بیماری به نوزاد وجود خواهد داشت، نوزادانی که از مادرانی 
به دنیا می آیند کــه از ۱۴ روز قبل تا ۲۸ روز پس از زایمان 
سابقه ابتا به کرونا داشته اند یا نوزادانی که در تماس نزدیک 
با افراد مبتا به کرونا بوده اند، مشــکوک به کرونا  تلقی شده 

و باید دو هفته ایزوله شون

خسارت يک میلیاردی کرونا به سینماهای همدان

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه ورزش متکی 
به اشخاص نیست، تصریح  کرد: هیئت های ورزشی باید تالش خود 

را در پیشرفت ورزش و جذب اسپانسر انجام دهند. 
محســن جهانشیر در حاشــیه بازدید از پروژه استادیوم ورزشی 
۵000 نفری مالیر و نشست با پرسنل اداره و هیئت فوتبال شهرستان، 
افزود: امســال نگاه ویژه ای به ورزش داریم و باید از داشــته های 

ورزش به نحو احسن استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه حمایت از ورزش وظیفه ذاتی ماســت و تالش 
خــود را می کنیم تا با برنامه ریزی منظــم حمایت های خود را از 
ورزش  داشته باشــیم، اظهارکرد: ما با تیمداری شهرستان ها موافق 

هستیم و از آن در حد توان حمایت می کنیم.

هیئت های ورزشی برای جذب اسپانسر 

فراخوان جشــنواره اســتندآپ کمدی همدان با موضوع کرونا و با هدف 
ایجاد نشــاط در جامعه و تشویق مردم به ماندن در خانه منتشر شد. فراخوان 
جشنواره استندآپ کمدی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی و انجمن 
هنرهای نمایشــی همدان با هدف ایجاد نشــاط در جامعه آنهم در روزهای 
کرونایی برگزار می شود.محوراصلی این جشنواره سراسری ویدئویی  بیماری 
کرونا بوده و عاقمندان به شرکت در این جشنواره باید ویدئوهای خود را با 
گوشی تلفن همراه ضبط کنند و با مدت زمان حداکثر پنج دقیقه و حجم فایل 
ارســالی حداکثر ۵۰ مگابایت به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.این جشنواره 
محدودیت جغرافیایی نداشــته و هر شــرکت کننده نیز می تواند ۲ ویدیو را 
تا ۲۰خرداد امســال از طریق ســامانه hamedan.farhang.gov.ir به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا مورد ارزیابی قرار گیرند.

انتشار فراخوان جشنواره استندآپ کمديو »بهارانه کتاب«

مدیر امور سینمایی حوزه هنری همدان درباره خسارت اقتصادی کرونا به سینماهای 
اســتان گفت: از ابتدای شــیوع کروناویروس تاکنون خســارت یک میلیارد تومانی به 

سینماهای همدان وارد شده است.
سعید شرفی با بیان اینکه با شیوع کروناویروس و به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی ســینماهای کشور به صورت کامل تعطیل شده اســت، اظهار کرد: بازگشایی 
سینماها به صورت سراســری و منوط به دستور وزاتخانه است اما احتمال می رود با 
توجه به شــرایط نزولی مبتایان به کرونا، سینماها با رعایت فاصله هوشمند برای عید 

فطر بازگشایی شوند.
 وی درباره طرح جایگزین سینما نیز بیان کرد: حوزه هنری با همکاری سایت فیلم 
گــردی برای عاقمندان اقدام به پخش فیلم به صورت رایگان کرده اســت اما همدان 

ظرفیت اجرای طرح هایی مانند سینما ماشین را ندارد.

برخی معلمان و اولیای دانش آموزان از سامانه 
»شاد« رضایت ندارند

کرونــا نه تنها کســب وکارها را از رونق انداخت 
و صاحبــان آنهــا را وادار به گوشه نشــینی کرد  که 
دانش آمــوزان و معلمــان را هــم خانه نشــین کرد. 
بیــش از دوماه از تعطیلی مــدارس به خاطر بیماری 
کووید ۱۹ می گــذرد و آموزش وپــرورش راه های 
مختلفی را برای تدریس به دانش آموزان، همان هایی 
که پاییز و زمســتان گذشــته نیز به دلیل آلودگی هوا 
روزهای متعددی را از حضور در مدارس منع شــده 
اند، پیش بینی و پیشــنهاد کرده است تا این گونه به 
جبــران دروس عقب افتاده خــود بپردازند. در کنار 
تدریــس از طریق شــبکه آموزش، ایــن وزارتخانه 
اقدام بــه راه اندازی ســامانه ای به نام »شــاد« کرد. 
اســتفاده از این سامانه که در هفته های اول فروردین 
مــاه به تعویق افتاد، حاال و در شــرایطی که یک ماه 
از شــروع ســال نو می گذرد، دوباره در دستور کار 
معلمان و دانش آموزان قرار گرفته است و معلم ها و 
دانش آموزان موظف به اســتفاده از آن هستند؛ به این 
شیوه که در سامانه »شاد« تمامی  آموزش ها به صورت 
آناین انجام می شــود و دانش آموزان باید در ساعت 
مشخص، در کاس های درس مجازی حاضر شوند.  
اگر امکان حضــور در این کاس ها برای آنها وجود 
نداشته باشــد، آنها می توانند از فایل های بارگذاری 
شده، که تا ۳۰ فروردین ماه تعداد آنها به ۱۱ میلیون 

می رسید، استفاده کنند. 
پوشش ۹۰ درصدی دانش آموزان در شاد

به گفته محســن حاجی میرزایــی، وزیر آموزش 
 و پرورش، سامانه شــاد در حال حاضر قریب به۹۰ 
درصد دانش آمــوزان، یعنی حــدود ۱۰ میلیون نفر 
حـــاجــی مـــیــــرزایی  البته  می دهد.  پوشش  را 
می گوید آموزش وپرورش به فکر آن ۱۰ درصدی که 
امکان اســتفاده از کاس های درس آناین را ندارند 
هم اســت و  برنامه های ویژه ای بــرای آنها در نظر 
گرفته. سامانه شــاد، اما از همان ابتدا چندان مقبول 
دانش آموزان و معلمان نشــد و صدای اعتراض آنها 
را بلنــد کرد؛ صدایی  آن قدر بلنــد که در راهروهای 
مجلس بپیچد و به گوش بهارستان نشین ها نیز برسد.  
در همین راستا سید حمایت میرزاده، سخـــنگـــوی 

کــمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس، در تذکری 
در جلســه علنی مجلس، نارضایتی های دوجانبه را 
علنی کرد و قاطعانه از ناموفق بودن ســامانه »شــاد« 
صحبت کرد: »نارضایتی معلمان، دانش آموزان، اولیا و 
نمایندگان نشانه این است که شبکه آموزش شاد مفید 
نبوده اســت. باید با تفویض اختیــار به مدارس این 
موضوع اختیاری شــود تا معلمان بر اساس امکانات 
هر مدرســه نوع آموزش و شیوه ارزیابی را انتخاب 

کنند.«دری که بر یک پاشنه می چرخد
 درِ وزارتخانــه آموزش وپرورش، امــا تا به این 
لحظه بر یک پاشــنه چرخیده و به رغــم نارضایتی 
و انتقادهای بســیار به این ســامانه، مصر اســت که 
دانش آموزان و مربیان آنها از آن اســتفاده کنند تا به 
این گونه دروس عقب افتاده در طول ســال تحصیلی 
جبران شــود؛ این درحالی است که برخی معلمان و 

دانش آموزان هنوز و درحالی کــه چند هفته از فعال 
شدن سامانه »شاد« می گذرد، نتوانسته اند به آن ورود 
کنند یا اینکه فیلم ها و محتوای آموزشــی خود را در 
آن بــه نمایش بگذارند. صریریــان، که معلم کاس 
اول دبســتان اســت، یکی از مهم ترین کاستی های 
ســامانه »شــاد« را عدم امکان فعالیت مستمر در این 
ســامانه می داند: »خیلی از روزها به رغم تاش برای 
بارگذاری فایل ها و فیلم های آموزشی موفق نمی شوم 
و مجبــورم از طریق کانال مدرســه در واتس اپ با 
دانش آموزان ارتباط برقرار کنم و به آنها درس بدهم؛ 
در صورتــی که معیار اصلی برای ارزیابی از ســوی 
آموزش وپرورش ســامانه شاد است. به خاطر همین 
خیلی از دانش آمــوزان و خانواده های آنها عاوه بر 
اینکه دروس و تکالیف را در واتس اپ برایم ارســال 
می کنند، دوباره مجبور هســتند آن را در سامانه شاد 
هم بارگذاری کنند. سرعت سامانه بسیار کند است و 
بارگذاری فایل ها بسیار طول می کشد. اینترنت هم که 
مدام قطع و وصل می شود.« این معلم پایه اول معتقد 
اســت که اگر کم وکاستی های ســامانه »شاد« ادامه 
پیدا کند، نه تنها به واســطه آن نمی شــود درس های 
عقب مانده دانش آموزان را جبــران کرد، بلکه باعث 
دلزدگی و بی حوصلگی آنهــا از تدریس آناین هم 

می شود. 
پدران و مادران شاغل چه کنند؟

مشکات ســامانه شــاد فقط به این موارد ختم 

نمی شــود؛ یکی دیگر از دغدغه هایی که معلم ها در 
این باره دارند، معضل پدر و مادرهای شــاغلی است 
که هنگام برگزاری تدریس آناین در خانه نیستند و 
فرزندانشان هم گوشــی یا تبلت شخصی در اختیار 
ندارند یا در مواقعــی که نیاز به حضور آنها در کنار 
دانش آموزان احساس می شــود، امکان همراهی شان 
مهیا نیســت. پاکباز ، معلم پایــه ابتدایی، می گویدکه 
این موضوع سبب می شود دانش آموزان عقب بیفتند 
و نتوانند خودشــان را بــا کاس هماهنگ کنند. او 
می گوید: »در برخی از روستاها و مناطق محروم هم 
که دانش آموزان به اینترنت یا گوشــی های هوشمند 
دسترسی ندارند، تدریس آناین امکان پذیر نیست و 

دانش آموزان از این امکان بی بهره هستند.«
خانواد ه هایی که ناشاد هستند

خانواده ها نیز دل خوشــی از  وضعیت ســامانه 
»شــاد« ندارنــد؛ چرا که ایــن ســامانه صرفا روی 
گوشــی های اندروید قابل نصب است و آنهایی که 
اندرویدهای قدیمی  دارند، نمی توانند »شاد« را نصب 
کنند. همین مسئله پای احمدی، که پسرش در مقطع 
متوســطه دوم درس می خواند، سه میلیون تومان آب 
خورده اســت: »مجبور شــدم برای اینکه فرزندم از 
درس و مدرسه عقب نماند یک گوشی جدید بخرم؛ 
آن هم در شــرایط کرونایی که از نظر اقتصادی حال 
و اوضــاع خوبی ندارم. تعــدادی از پدر و مادرهای 

هم کاسی های پسرم هم همین مشکل را دارند 

آموزش وپرورِش »شاد« دانش آموزاِن»ناشاد«

تاسیس موسسه غیر تجاری آبشار مهربانی 
امید مريانج

تاسیس موسسه غیر تجاری آبشــار مهربانی امید مریانج درتاریخ 
23/01/1399 به شماره ثبت 981 به شناسه ملی 14009070710 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عمــوم آگهی میگردد. -1 موضوع : ارائــه خدمات رفاهی و 
کمک به نیازمندان و در راه ماندگان"ثبت موضوع فعالیت موسســه 
مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشــد" 2 - مدت : از 
تاریخ ثبت برای مدت ۵ ســال می باشــد. 3 - مرکز اصلی : استان 
همدان، شهرســتان همدان، بخش مرکزی، شهر مریانج، محله خیابان 
شــهید مدنی، خیابان مجلسی، خیابان شــهید مرتضی مطهری، پالک 
۵1 ، طبقه اول، کدپســتی 6۵1413۵788 4 - اولین مدیران : مجتبی 
دی آبادی به شماره ملی3860074301 به سمت عضو اصلی شورای 
مرکزی و عضواصلی هیئت مدیره ودبیر مســعود شهبازی به شماره 
ملی387۵363701 به سمت عضو اصلی شورای مرکزی و عضواصلی 
هیئــت مدیره و خزانه دار و مســئول امورمالی ســحر دی آبادی به 
شــماره ملی3860499807به ســمت عضو اصلی شورای مرکزی و 
عضواصلی هیئت مدیره عاطفه شهبازی به شماره ملی387۵929446به 
ســمت عضو اصلی شورای مرکزی و عضواصلی هیئت مدیره افسانه 
شهبازی به شــماره ملی386019۵093به سمت عضو اصلی شورای 
مرکــزی و عضواصلی هیئت مدیره زهرا شــهبازی به شــماره ملی 
3861141841به سمت عضو علی البدل شورای مرکزی و عضو علی 
البدل همگی اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۵ سال انتخاب گردیدند. 
۵ - دارنــدگان حق امضاء : کلیه قراردادهــا، تفاهم نامه ها، اوراق 
بهادار و ســایر اسناد مالی و تعهدآور تشکل، متفقًا با امضاهای دبیر و 
مســئول امور مالی به همراه مهرتشکل معتبرخواهدبود. 6 - اختیارات 
مدیرعامل : طبق اساسنامه 7 - بازرس اصلی : معراج مهاجر به شماره 
ملی386090790۵ به سمت بازرس اصلی تشکل برای مدت یک سال 
انتخاب گردید. 8 - روزنامه آوای الوند به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
برای درج آگهی ها و دعوتنامه های تشکل انتخاب شد. به استناد مجوز 
شماره 19340/2/226 مورخ 22/12/1398 اداره کل ورزش و جوانان 
استان همدان آگهی گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )83448۵(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپید 
بنیان کیمیای پارس

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپید بنیان کیمیای پارس درتاریخ 
۱۹/۰۹/۱۳۹۷ به شــماره ثبت ۸۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۶۸۱۸ ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع 
عمــوم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید چینی بهداشــتی وخدمات 
بازرگانی و وارادت وتجارت وصادرات وگشــایش اعتبارات وال ســی 
برای شرکت نزد بانکها وترخیص کاال ازگمرکات داخلی واخذ واعطای 
نمایندگی وتهیه توزیع کاالهای مجاز وبازاریابی)غیرهرمی وغیرشبکه ای 
وغیراینترنتی(و ارائه خدمات برپایی غرفه وشرکت در کلیه نمایشگاههای 
داخلــی وبین المللی وانعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی وحقوقی 
واخــذ وام واعتبارات بانکی بصــورت ارزی وریالــی از کلیه بانکهای 
داخلی وخارجی وشــرکت در کلیه مناقصات وپیمانها ومزایدات دولتی 
وخصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان همدان 
، شهرســتان بهار ، بخش اللجین ، شهر اللجین، بلوار آیت اله خامنه ای 
، کوچــه بچه های صنایع دســتی ، بلوار آیت الــه خامنه ای ، پاک ۰ ، 
طبقه همکف ، واحد شرقی کدپســتی ۶۵۳۳۱۷۳۵۹۵ سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شــرکا آقای هادی صاحبی جمشید به شماره ملی ۴۰۵۱۹۷۴۷۲۳ 
دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای اصغر محمدخانی به شماره ملی 
۴۰۵۱۹۷۵۴۳۶ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
هادی صاحبی جمشید به شماره ملی ۴۰۵۱۹۷۴۷۲۳و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
اصغر محمدخانی به شــماره ملی ۴۰۵۱۹۷۵۴۳۶و به سمت نایب رئیس 
هیئــت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حــق امضا : حق امضای مجاز 
درکلیه ی موارداعم از چک - سفته-برات-اوراق بهادار.اسناد تعهد آور 
بانکــی و دیگر قراردادها و عقود ونامــه های عادی و اداری به عهده ی 

آقای هادی صاحبی جمشــیدرییس هیئت مدیــره و مدیرعامل به تنهایی 
اســت که همراه با مهر شرکت معتبر میگردد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار آوای الوند جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار )۸۲۹۰۱۰(

تاسیس موسسه غیر تجاری پیروان سیره 
علوی هگمتانه

تاسیس موسســه غیر تجاری پیروان ســیره علوی هگمتانه درتاریخ 
۰۵/۱۲/۱۳۹۸ به شــماره ثبت ۹۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۱۵۰۶۹ ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع 
عموم آگهــی میگردد. ۱ - موضوع : ترویــج فرهنگ زندگی جهادی و 
اسامی"ثبت موضوع فعالیت موسسه مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشــد، درصورت ضرورت قانونــی پس از اخذ مجوزهای 
الزم" ۲ - مدت : از تاریخ ثبت به مدت پنج سال می باشد ۳ - مرکز اصلی 
: اســتان همدان ، شهرســتان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، محله 
تپــه حاج عنایت ، کوچه ریحان ، کوچه شــبنم ، پاک ۳ ، طبقه همکف 
کدپســتی ۶۵۱۵۷۹۷۷۴۱ ۴ - اولین مدیران : خانمها ســعیده امیدی آزاد 
باکدملی ۳۸۶۰۶۳۴۹۹۲ به ســمت خزانه دار وعضو هیئت مدیره، سحر 
ردایی باکدملی ۳۸۶۰۹۰۰۲۰۱ به سمت دبیر و عضو هیئت مدیره، فاطمه 
صلح میرزایی باکدملی ۰۰۶۰۴۳۵۵۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره، ساجده 
امیدی آزاد باکدملی ۱۷۴۲۶۹۲۸۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مرضیه 
رحیمی باکدملی ۳۸۶۰۱۸۸۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره همگی عضو 
اصلی وخانم زهرا رنجبران باکدملی ۳۸۶۱۲۴۵۰۶۱ به سمت عضو علی 
البدل همگــی اعضاء هیات مدیره برای مدت ۵ ســال انتخاب گردیدند. 
۵ - دارندگان حق امضاء : کلیــه قراردادها، تفاهم نامه ها، اوراق بهادار 
و ســایر اســناد مالی و تعهدآور تشــکل، متفقًا با امضاهای دبیر و خزانه 
دار خانمها سحر ردایی و ســعیده امیدی آزاد به همراه مهر تشکل معتبر 
خواهد بود. ۶ - اختیارات مدیرعامل : طبق اساســنامه ۷ - بازرس اصلی 
: خانم ســحر مستان بهاری باکدملی ۴۰۴۰۱۲۷۸۰۳ بازرس اصلی تشکل 
برای مدت یک سال می باشد. ۸ - روزنامه کثیراالنتشار آوای الوند برای 
درج آگهی ها و دعوتنامه های تشــکل انتخاب شد. به استناد مجوز شماره 
۱۷۵۲۴/۱۱/۲۲۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ اداره کل ورزش وجوانان اســتان 
همدان آگهی گردیده اســت. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )۸۲۵۶۰۴(
آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحاديه 

شرکتهای تعاونی روستايی شهرستان مالير
آگهی تغییرات شــرکت تعاونی اتحادیه شــرکتهای تعاونی روستایی 
شهرســتان مایر به شــماره ثبت ۱۰۷ و شناســه ملی ۱۰۸۲۰۰۰۶۳۱۹ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ باستناد مجوز 
شــماره ۲/۱۶۴/۱۱ اداره تعاون روستایی شهرستان مایر تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : ۱ - اعضای هیات مدیره به شــرح ذیــل تعیین گردیدند : 
علی اکبرعبدلی با شماره ملی۳۹۳۰۸۳۸۵۴۰ به سمت عضو اصلی احمد 
ولیمحمدی با شــماره ملی۳۹۳۱۹۸۰۴۲۱ به ســمت رئیس هیات مدیره 
ســعید رضایی ترک با شــماره ملی۳۹۳۱۱۴۵۴۳۳ به سمت عضو اصلی 
عباس احمدی مایری با شماره ملی۳۹۳۰۵۱۴۵۴۰ به سمت نائب رئیس 
هیات مدیره کبری عاشــورلو با شماره ملی۳۹۳۱۳۷۴۸۸۲ به سمت عضو 
اصلی و منشی هیات مدیره ۲ - علی غفاری با شماره ملی۳۹۳۳۸۸۷۱۲۷ 
)خارج از هیات مدیره( به ســمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال 
تعیین گردید. ۳ - طبق ماده ۵۲ اساســنامه اتحادیه / شرکت ، کلیه چکها 
، قراردادها ، اســناد واوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت می نمایند ویا 
تمام ویا قسمتی از حق اتحادیه/ شرکت را منتفی سازد ، باستثنای مواردی 
که هیات مدیره ، اداره امورجاری اتحادیه / شــرکت ترتیب خاصی داده 
باشــد پس از تصویب هیات مدیره با امضــاء رئیس هیات مدیره ومدیر 
عامل و مهرشــرکت معتبر خواهد بود . ولی اوراق عادی شرکت فقط با 
امضای مدیر عامل شرکت صادر خواهد شد مگر مراسات هیات مدیره 
کــه به امضای رئیــس هیات مدیره صورت خواهــد گرفت و در غیاب 
رئیــس هیئت مدیره ، وظایف او برعهده نائــب رئیس خواهد بود. اداره 
کل ثبت اســناد و اماک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مایر )۸۱۷۳۸۱(

تاسیس موسسه غیر تجاری
 افق جوانان فردا 

تاســیس موسسه غیر تجاری افق جوانان فردا درتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ 
به شــماره ثبت ۹۷۶ به شناســه ملــی ۱۴۰۰۹۰۵۴۷۳۳ ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی 
میگردد. ۱ - موضــوع : کنترل و کاهش عوامل اختال روانی ، خلقی و 
اضطرابی"ثبت موضوع فعالیت موسســه مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه 
فعالیت نمی باشد" ۲ - مدت : از تاریخ ثبت به مدت ۵ سال می باشد. ۳ - 
مرکز اصلی : استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، 
محله شــهرک مدنی، آزادگان ۲ ، کوچه ))فرعی شقایق ۸(( ، کوچه زنبق 
۶ ، پاک ۰ ، طبقه همکف کدپســتی ۶۵۱۳۸۵۹۳۶۶ ۴ - اولین مدیران : 
آقای حمید رحیمی به شــماره ملی ۳۸۶۰۰۷۹۹۲۱ عضو اصلی شــورای 
مرکزی و عضواصلی هیئت مدیره و دبیر آقای محســن خوش شــعار به 
شــماره ملی ۳۸۶۰۲۰۳۷۴۶ عضو اصلی شــورای مرکزی و عضواصلی 
هیئت مدیره و خزانه دار و مسئول امورمالی آقای سجاد بهگندم به شماره 
ملی ۳۸۶۰۲۴۰۲۷۷ عضو اصلی شورای مرکزی و عضواصلی هیئت مدیره 
آقای امیرتیمور وکیل زاده به شــماره ملــی ۱۳۸۲۲۷۵۸۲۱ عضو اصلی 
شــورای مرکزی و عضواصلی هیئت مدیره آقای مسلم زرمنش به شماره 
ملی ۳۸۷۵۵۵۴۳۲۹ عضو اصلی شورای مرکزی و عضواصلی هیئت مدیره 
همگی اعضاء برای مدت ۵ ســال انتخــاب گردیدند. ۵ - دارندگان حق 
امضاء :کلیه قراردادها، تفاهم نامه ها، اوراق بهادار و ســایر اســناد مالی 
و تعهدآور تشــکل، متفقًا با امضاهای دبیر و مســئول امور مالی به همراه 
مهر تشــکل معتبر خواهد بود. ۶ - اختیارات مدیرعامل : طبق اساســنامه 
۷ - بازرس اصلی : میثم ســاالری اخگر به شماره ملی۳۸۶۰۲۵۵۱۴۲ به 
ســمت بازرس اصلی تشکل برای مدت یک ســال انتخاب گردید. ۸ - 
روزنامه آوای الوند به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار برای درج آگهی ها و 
دعوتنامه های تشــکل انتخاب شد. به استناد مجوز شماره ۱۹۱۴۶/۲/۲۲۶ 
مــورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ ادــاره کل ورزش وجوانان اســتان همدان آگهی 
گردیده اســت. اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان همدان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )۸۱۷۳۷۸(

تاسیس موسسه غیر تجاری دستان گرم 
مهرورزی الوند

تاسیس موسســه غیر تجاری دســتان گرم مهرورزی الوند درتاریخ 
۲۸/۱۲/۱۳۹۸ به شــماره ثبت ۹۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۸۳۱۹ ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی میگردد. ۱ - موضوع : انجام امور خیریه و یاری رساندن به 
طبقــات محروم جامعه در حد توان و ظرفیت خود و هدف اصلی تحت 
پوشــش قرار دادن دانش آموزان مســتعد بی بضاعت شاغل به تحصیل 
درکاس های پنجم و ششــم ابتدایی تا دوره هــای عالی"ثبت فعالیت 
موضوع موسســه مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد" 
۲ - مدت : از تاریخ ثبت به مدت ۵ ســال می باشــد. ۳ - مرکز اصلی : 
اســتان همدان ، شهرســتان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، محله 
شکریه ، خیابان میرزاده عشــقی ، کوچه شهیدان مسعود و محمد هاشم 
رســتمی ، پاک ۳ ، طبقــه همکف کدپســتی ۶۵۱۶۷۴۷۵۵۶ ۴ - اولین 
مدیران : خانم پروانه رسولی فرخ باکدملی ۴۰۵۲۰۰۹۸۶۱ به سمت عضو 
اصلی شــورای مرکــزی و عضواصلی هیئت مدیــره و دبیر، آقای صالح 
جهانگرد باکدملی ۳۹۳۴۵۵۶۰۸۶ به ســمت عضو اصلی شورای مرکزی 
و عضواصلــی هیئت مدیره و خزانه دار و مســئول امورمالی، خانم غزاله 
دلجو باکدملی ۳۸۶۰۳۵۹۲۹۰ به ســمت عضو اصلی شورای مرکزی و 
عضواصلی هیئــت مدیره، خانم مهنا جهانگــرد باکدملی ۳۸۶۰۳۶۱۸۸۰ 
عضو اصلی شورای مرکزی و عضواصلی هیئت مدیره، خانم زهرا تفقدی 
باکدملی ۴۰۲۰۱۷۸۱۹۴ عضو اصلی شورای مرکزی و عضواصلی هیئت 
مدیره همگی اعضاء برای مدت ۵ ســال انتخاب گردیدند. ۵ - دارندگان 
حق امضاء : کلیه قراردادها، تفاهم نامه ها، اوراق بهادار و سایر اسناد مالی 
و تعهدآور تشــکل، متفقًا با امضاهای دبیر و مســئول امور مالی به همراه 
مهر تشــکل معتبر خواهد بود. ۶ - اختیارات مدیرعامل : طبق اساســنامه 
۸ - بــازرس اصلی : آقای علیرضا طاهری طجر باکدملی ۳۹۲۰۴۶۴۲۴۹ 
به ســمت بازرس اصلی تشکل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۹ - 
روزنامه آوای الوند به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار برای درج آگهی ها و 
دعوتنامه های تشــکل انتخاب شد. به استناد مجوز شماره ۱۹۲۶۴/۲/۲۲۶ 
مــورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ ادــاره کل ورزش و جوانان اســتان همدان آگهی 

گردیده اســت. اداره کل ثبت اســناد و اماک اســتان همدان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )۸۱۰۲۵۲(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زراعی 
ياوران کشت بهار 

آگهی تغییرات شــرکت خدمات زراعی یاوران کشــت بهار شرکت 
تعاونی به شــماره ثبت ۱۴۵ و شناســه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۸۵۲۸ به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ و برابر 
نامه شــماره ۷۵۳۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان بهار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی 
بهار به نشــانی: استان همدان، شهرســتان بهار، بخش مرکزی، شهر بهار، 
محله خیابان شــهیدمدنی،کوچه شهید امیر قاســمی، خیابان شهیدمدنی، 
پــاک ۰ ، طبقه دوم، واحد شرقی،کدپســتی ۶۵۳۱۷۱۵۸۶۹ تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید. ۲ - مواردی به شرح ذیل به 
موضوع شــرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید: انجام 
فعالیتهای مربوط به عملیات مکانیزاسیون کشاورزی اداره کل ثبت اسناد 
و اماک اســتان همدان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بهار )۸۰۸۱۷۱(

تاسیس موسسه غیر تجاری مسیر مهر 
نوشیجان

تاسیس موسسه غیر تجاری مسیر مهر نوشیجان درتاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۸ 
به شــماره ثبت ۳۱۴ به شناســه ملــی ۱۴۰۰۹۰۴۹۷۱۴ ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی 
میگردد. ۱ - موضوع : پیشــگیری از مصرف مــواد مخدر"ثبت موضوع 
فعالیت موسســه مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد." 
۲ - مدت : از تاریخ ثبت به مدت ۵ سال ۳ - مرکز اصلی : استان همدان 
، شهرســتان مایر ، بخش مرکزی ، شــهر مایر، محله برق باال ، میدان 
)مــادر( ، خیابان امیرکبیر ، پاک ۰ ، طبقه اول کدپســتی ۶۵۷۱۹۳۴۹۱۱ 
۴ - اولین مدیران : خانم فاطمه شافعی باکدملی ۳۹۲۰۴۰۱۱۳۱ به عنوان 
عضو اصلی شورای مرکزی و عضواصلی هیئت مدیره ودبیر، خانم زهرا 
کریمــی باکدملی ۳۹۲۰۴۵۶۷۳۴ به عنوان عضو اصلی شــورای مرکزی 
و عضواصلــی هیئت مدیره خزانه دار و مســئول امورمالی، آقای محمد 
شــافعی باکدملی ۳۹۲۰۲۳۲۴۳۷ به عنوان عضو اصلی شــورای مرکزی 
و عضواصلــی هیئت مدیــره، خانم رضوان فیوضــی ۳۹۲۰۳۱۲۷۸۳ به 
عنوان عضو اصلی شورای مرکزی و عضواصلی هیئت مدیره، خانم اکرم 
فیوضی۳۹۳۴۵۲۳۶۷۶ به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی و عضواصلی 
هیئــت مدیره، همگی اعضاء برای مدت ۵ ســال انتخاب گردیدند. ۵ - 
دارنــدگان حق امضاء :کلیــه قراردادها، تفاهم نامه هــا، اوراق بهادار و 
ســایر اســناد مالی و تعهدآور تشــکل، متفقًا با امضاهای دبیر و مسئول 
امور مالی به همراه مهرتشــکل معتبرخواهدبود. ۶ - اختیارات مدیرعامل 
: طبق اساســنامه ۷ - روزنامه آوای الوند به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 
بــرای درج آگهی ها و دعوتنامه های تشــکل انتخاب گردید. ۸ - بازرس 
اصلی موسسه : آقای علی کرمانی باکدملی ۳۹۲۰۰۸۵۱۵۹ برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردید. به اســتناد مجوز شماره ۱۹۱۴۷/۲/۲۲۶ مورخ 
۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل ورزش و جوانــان اســتان همدان آگهی گردیده 
است. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مایر )۸۰۴۰۰۴(

آگهی تغییرات شرکت اکسیژن گاز غرب 
شرکت سهامی خاص

آگهی تغییرات شــرکت اکســیژن گاز غرب شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱۷۶۰ و شناســه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۰۹۳۱ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ۱ - سمت 
اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای علی حســین خانجانی 
مقتدر بســمت رییس هیات مدیره به کدملــی ۳۸۷۳۰۰۱۰۹۸ خانم اعظم 
خضریان بســمت نائب رییــس هیات مدیره به کدملــی ۳۸۷۱۳۰۷۴۱۶ 
آقای مهدی اکبری بســمت عضو هیــات مدیره ومدیرعامــل به کدملی 
۳۸۷۴۵۶۹۸۹۶ آقای حمزه خانجانی مقتدر بســمت عضو هیات مدیره به 
کدملی ۳۸۷۵۵۲۲۴۰۰ ۲- حق امضــاء مجاز درکلیه موارد اعم از چکها 
و ســفته ها و بروات و اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور بانکی و قراردادها 
وعقود بعهده آقای علی حســین خانجانی مقتدر )رئیس هیات مدیره ( و 

آقای مهدی اکبری ) عضو هیات مدیره ومدیرعامل( مشــترکا" که همراه با 
مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان )۷۸۸۷۹۴(

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی 
بیمه حامیان چتر آسايش

آگهــی تغییرات شــرکت کارگــزاری رســمی بیمه حامیــان چتر 
آســایش شرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت ۱۰۲۶۵ و شناسه ملی 
۱۰۸۲۰۱۰۰۳۹۶ به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ 
منضم به نامه شماره ۱۵۷۸۳۹/۴۰۳/۹۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ بیمه مرکزی 
جمهوری اســامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -۱ سمت اعضای 
هیــات مدیره بقرارذیل تعیین گردید: خانم لیا شــریفی به شــماره ملی 
۴۰۱۰۱۰۴۷۲۴ بــه ســمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیــره خانم آرزو 
گودرزی صابر به شماره ملی ۳۸۷۴۰۹۰۷۸۷ به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره خانم پروین مرزعبیدی به شماره ملی ۴۰۱۱۳۷۴۷۷۶ به سمت عضو 
اصلی هیات مدیره -۲ کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسامی همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء خانم لیا شــریفی )مدیرعامل ورئیس هیات 
مدیره( "به تنهایی" همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

همدان )۷۸۸۸۰۰(

آگهی تغییرات شرکت آباد راهان الوند زاگرس 
آگهی تغییرات شــرکت آباد راهان الوند زاگرس شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت ۷۶۱ و شناســه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۷۰۲ به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : علی اصغر کریمی خوشــنود با کدملی ۴۰۱۱۵۳۳۹۸۱ 
با پرداخت ۵۰,۰۰۰ ریال به صندوق شــرکت، ســهم الشــرکه خود را 
به ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال افزایش دادند . در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال به ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریــال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصاح گردید و سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای 
علی اصغر کریمی خوشــنود دارنده ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای 
حامد اکبرپور دارنده ۵۰,۰۰۰ ریال ســهم الشرکه آقای آرش ستار بگلو 
دارنده ۵۰,۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد )۷۱۱۴۳۶(
تاسیس شرکت با  مسئولیت محدود آور گستر نوین پزشکي در تاریخ 
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ به شماره ثبت ۱۴۱۲۰به شناسه ملي ۱۴۰۰۹۱۲۰۰۷۰ ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع 
عمــوم آگهي میگردد. ۱  موضوع فعالیــت : تولید و فروش محصوالت 
بهداشــتي و پزشــکي جهت مصرف در داخل کشور و در صورت عدم 
نیازدر داخل کشور صادرات به کشور هاي مختلف در صورت لزوم پس 
از اخــذ مجوز هاي الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 

مدت نامحدود مي باشد.
 مرکز اصلي : اســتان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزي، شهر 
همدان، محله شــهرک فرهنگیان ، خیابان عرفان ،کوچه عطار، پاک ۲۳، 
طبقه منفي یک- کدپســتي ۶۵۱۹۹۶۷۳۱۷ ســرمایه شــخصیت حقوقي 
عبارت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدیمیزان سهم الشرکه هریک از شرکا

خانم سپیده بهرامي به شــماره ملي ۳۸۶۰۹۳۱۴۵۸ دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ 
ریال ســهم الشــرکهخانم زهرا بهرامي به شــماره ملي ۳۸۷۳۴۵۹۳۲۹ 
دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشــرکهاعضاء هیئت مدیره :خانم سپیده 
بهرامي به شــماره ملي ۳۸۶۰۹۳۱۴۵۸ و به ســمت عضــو هیئت مدیره 
به مدت نامحدودخانم زهرا بهرامي به شــماره ملــي ۳۸۷۳۴۵۹۳۲۹ به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحددآقاي احمد بهرامي به شماره 

ملي۳۸۷۴۰۸۱۳۳۸ و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدد
دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اســناد و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقود اســامي و همچنین کلیه نامه 
هاي عادي   و اداري با امضاء آقاي احمد بهرامي همراه با مهر شــرکت 

معتبر مي باشد .اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراالنتشــارآواي الوند جهت درج آگهي هاي شرکت تعیین 
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمي باشد  .
اداره ثبت اسناد و اماک استان همدان 


