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بى انصافى نكنيم!
 1- بــر اين باوريــم، مديرانى كه براى 
رسانه ها محدوديت ايجاد مى كنند و عاملى 
براى فشــار و تحديد رســانه هاى مستقل 
هســتند، براى مديريت در اســتان همدان 
مناسب نيستند.توسعه پيش نيازهايى دارد كه 

مديران توسعه يافته و باورمند...

# من _ ماسك _ مى زنم

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق 1404
 يك قرن با دولتى ها

به مناسبت هفته دولت 
يادنامه اى براى شهداى دولت، شهيدان رجايى و باهنرشهيدان رجايى و باهنر

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى آگهـي فـروش
دو دانــگ از ششــدانگ مجتمــع خدماتــى وليعصــر در شهرســتان رزن 

ــد.  ــروش مى رس ــه ف ب
ــت،نانوايى  ــوپر گوش ــيرينى سرا،س ــامل رستوران،ش ــع ش ــن مجتم اي

ــد.  ــى باش ــع م ــر مرب ــراژ 900 مت ــه مت ــنگكى، ب وس
متقاضيــان ميتوانند جهت اطالعات بيشــتر بــا شــماره 09188134743 

تمــاس حاصــل فرمايند.

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

همدان پیام در کنار شامست

تثبيت مركزيت گردشگرى غرب كشور 
در همدان

خانه پوستى زاده 
دفتر يونسكو 

مى شود
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان:

براي فروش سهام عدالت عجله نكنيد
■ پيش بينى رشد مثبت در بورس               ■ دارادوم آخرهفته عرضه مى شود

پيكر شهيد عليمحمد قنبرى پس از34 سال در نهاوند 
تشييع مى شود

بوى پيراهن عزيز مى آيد

8

3

كرونا 
سبك نذرى دادن 

را تغيير داد
■ رئيس مركز بهداشت همدان: 

هرگونه عادى انگارى در برگزارى 
مراسم ها سبب بروز موج جديدى از 

بيمارى مى شود

طرح كمك مؤمنانه در حسينيه امام/عكس: باشگاه خبرنگاران جوان
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بى انصافى نكنيم!
 1- بــر اين باوريم، مديرانى كه براى رســانه ها محدوديت ايجاد 
مى كنند و عاملى براى فشار و تحديد رسانه هاى مستقل هستند، براى 

مديريت در استان همدان مناسب نيستند.
توســعه پيش نيازهايــى دارد كه مديــران توســعه يافته و باورمند به 
رسانه هاى مســتقل و منتقد ازجمله آنهاست؛ زيرا توسعه اگر هم در 

شرايط محدوديت رسانه اى حاصل شود، پايدار نخواهد بود.
2- مديرى كه از رسانه شكايت مى كند، ناتوانى خود را در اقناع افكار 

عمومى و گفت وگو نمايان مى كند.
اين مدير با شــكايت از رسانه منتقد و مستقل اعالم مى كند كه سواد 
رســانه اى براى گفت وگو با رسانه ها و افكار عمومى و بهره گرفتن از 

رسانه ها براى تبيين اهداف سازمانى و اطالع رسانى را ندارد.
3- مدير رســانه اى، زمانى مدير اســت كه در تعامالت خود، سواد 
رسانه اى ديگر مديران را افزايش دهد و اگر آنها قصد اجراى سياست 
تحديد رســانه اى را داشتند با استدالل از حقوق رسانه ها دفاع كند و 

اجازه اجراى اين سياست را ندهد.
حال اگر مديرى رســانه اى تبديل به اهرمى براى فشار بر رسانه ها و 
اجراى سياست تحديد رسانه اى شد، آن فرد شايد مدير باشد اما مدير 

رسانه اى نيست.
4- رسانه ها بايد مردم محور باشند و اگر با آنتن فروشى سهم دولتى ها 
از رسانه افزايش يافت و مطالبات مردم فراموش شد، مدير آن رسانه، 

راه را اشتباه رفته است و بايد روند اصالح شود.
اينكه رســانه اى خود را ارگان روابط عمومى ادارات بداند و جايگاه 
رسانه را تا به اينجا تقليل دهد، بى توجهى به مردم و جفا در حق رسانه 
اســت. همچنين قانون بايد بدون تبصــره و مجوز براى همه مديران 
هم سطح اجرا شود و اگر مديرى بازنشسته شد بايد اين قانون را بپذيرد 

و راه را براى خدمت جوانان و ورود آنها به مديريت بازكند.
5- مخاطب اصلى رســانه ها مردم هستند و رضايت مردم از عملكرد 
رسانه اســت كه ميزان موفقيت يك رســانه را در جذب مخاطب و 

همراهى افكار عمومى مشخص مى كند.
وقتى رســانه اى جذب مخاطب مدير را بر مخاطب عادى و از مردم 
ترجيح دهد، قطعا تنها خواهد ماند و مديران هم پس از مدتى متوجه 
خواهند شــد كه نــه براى مردم كه براى هم برنامــه توليد مى كنند و 

حرف مى زنند.
6- انتقــادات همدان پيام از مديريت صداوســيماى اســتان در زمان 
مديريت دهقان نيرى با استدالل هايى كه بخشى از آنها در اينجا مطرح 
شــد، انجام شــده و هزينه هاى آن هم از كوچك ترين آن كه حذف 
خوانش تيترهاى همدان پيام از برنامه صبحگاهى شــبكه استانى است 

تا موارد بزرگتر كه پاسخگويى قضايى است، پرداخت شده است.
اما به رغــم تمام اين انتقادات، فضاى شــكل گرفته پس از انتشــار 
گفت وگوى همدان پيام با دهقان نيرى و ســخنان شــفاف وى درباره 

ارتباط دوستانه قديمى با برخى اصالح طلبان را منصفانه نمى دانيم.
7- دوستى اصولگرايان با اصالح طلبان يا برعكس و رفت وآمد آنها با 
هم جرم نيســت و بسيارى از آنها از اين مرحله نيز فراتر رفته و مانند 

خانواده زيباكالم و توكلى با هم نيز وصلت داشته اند. 
به تازگــى نيز ضرغامى اصولگرا كه زمانى رئيس صداوســيما بود، از 
صبحانه خوردن با عطريانفر اصالح طلب و دستگيرشــده در سال 88

با اعترافات تلويزيونى مشهور، ســخن گفته و خواستار گفت وگو با 
مخالفان و درون گفتمانى در جبهه انقالب شده است.

حال با اين اوصاف، انصاف نيست به دليل فعاليت جمعى اصالح طلب 
و اصولگــرا در هيأتى مذهبى و فعاليت هــاى اجتماعى و بيان نكته 
نظراتى شــخصى درباره افراد، اين چنيــن مديرى كه به مذهبى بودن 
با برنامه مشــهور پيرغالمان، شــهرت دارد و عملكرد وى بيشــتر بر 
درآمدزايى و افزايش درآمد و همچنين توجه به برنامه هاى ارزشــى و 
مذهبى بوده را بى محابا مخالف نشان دهيم و سعى در پياده كردن وى 

از قطار انقالب داشته باشيم.
با تمام انتقادات اين رفتار را با سياســت اصولى نظام مبنى بر جذب 
حداكثرى همخوان نمى دانيم، همچنان كه دهقان نيرى را اصالح طلب 

نمى دانيم و رفتارى اصالح طلبانه از وى سراغ نداريم.

پوشش بهداشتى هيأت هاى بزرگ مذهبى همدان 
در قالب طرح «نذر سالمت»

 پوشش بهداشتى هيأت هاى بزرگ مذهبى در قالب طرح نذر سالمت همراه با خادمان 
حسينى هالل امسال توسط اعضاى كانون هاى جوانان جمعيت هالل احمر انجام مى گيرد.

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان با اشاره به اينكه اعضاى كانون اين جمعيت 
با هماهنگى مســئوالن هيأ ت هاى مذهبى و با رعايت هويت سازمانى به اجراى اين طرح 
اقدام مى كنند، اظهار كرد: طرح نذر ســالمت همراه با خادمان حســينى هالل در راستاى 
آشنايى هرچه بيشتر نوجوانان و جوانان اين مرز و بوم با منش انسان دوستانه حضرت امام 

حسين(ع) و ياران باوفايش انجام مى گيرد.

بــه گزارش روابط عمومى،  على ســنجربيگى اجراى اين طرح به منظور انسجام بخشــى 
و تســهيل روند اجراى پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى در مراسم هاى 
عزادارى و نيز آشــنايى هرچه بيشــتر جامعه با اهداف و برنامه هاى جمعيت هالل احمر 
دانســت. وى افزود: اين جمعيت آماده است تا از ظرفيت خيرين در توسعه فرهنگ نذر 
ماســك و لوازم بهداشتى و تهيه و توزيع اقالم نذرشده در شعب اين جمعيت در سراسر 
استان استفاده كند و خيرين مى توانند با مراجعه به نزديك ترين شعبه جمعيت هالل احمر 
محل سكونت خود، ماسك و اقالم نذرى را براى توزيع در اختيار امدادگران و نجاتگران 

قرار دهند.
وى بيان كرد: تب ســنجى و غربالگرى افراد داراى عالئم در هيأت هاى بزرگ، همكارى 
در نشانه گذارى براى تعيين فرايند فاصله استقرار عزاداران، همكارى در ضدعفونى كردن 

محل برگزارى مراســم ، راهنمايى عزاداران براى رعايت فاصله 2 مترى، ضدعفونى كردن 
دســت هاى عزاداران، كنترل پوشش ماسك عزاداران و راهنمايى افراد بدون ماسك براى 
دريافت ماسك و نيز ارائه توصيه هاى بهداشتى الزم به عزاداران از ديگر اقدامات اعضاى 

كانون هاى جوانان شركت كننده در اين طرح خواهد بود.
سنجربيگى اظهار كرد: اين اقدامات در قالب تيم هاى 5 نفره شامل 3 نفر برادر در قسمت 
برادران و 2 نفر خواهر در قسمت خواهران انجام وظيفه مى كنند و در تمامى امور، رعايت 
احترام و نهايت تكريم عزاداران توصيه و تأكيد مى شود و نيز پوشيدن لباس فرم سازمان 
جوانان، شيلد و ماسك و شال سياه براى اعضاى تيم الزامى است و اعضا بايد توصيه هاى 
آموزشــى به عزاداران براى رعايت پروتكل هاى بهداشــتى الزم در طول مدت برگزارى 
مراسم را مدنظر قرار دهند و از سخنرانان و واعظان براى راهنمايى عزاداران كمك بگيرند.

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان:

براي فروش سهام عدالت عجله نكنيد
■ پيش بينى رشد مثبت در بورس              ■  دارادوم آخرهفته عرضه مى شود

■ تخليه خانه هاي سازماني به عهده مديران دستگاه هايي است كه كارمندان آن در خانه ها ساكن هستند

اراذل و اوباش لكه سياه بر پيشانى
 امنيت اجتماعى

 خبرهــاى چنــد روز اخيــر حاكــى از حضــور مقتدرانــه 
ــراى قلــع و قمــع  نيروهــاى انتظامــى در چنــد شــهر كشــورمان ب
ــاش در صحنه هــاى اجتماعــى  عناصــر هنجارشــكن و اراذل و اوب
اســت كــه موجــب دلگرمــى قشــرهاى مــردم نســبت بــه پاكســازى 
ــايش  ــت و آس ــراد مخــل امني ــن اف ــد چني ــه از گزن ــط جامع محي

عمومــى مى باشــد.
وجــود عناصــر مفســده جو و پرخطــر در دنيــاى امــروز بــا 
گرايش هــاى ضدفرهنگــى فقــط مختــص بــه يــك جامعــه خــاص 
ــايل  ــى وس ــارف از برخ ــتفاده نامتع ــه اس ــژه اينك ــت، به وي نيس
ــاره اى  ــه پ ــى ب ــازى به نوع ــاى مج ــش فض ــى و نق ــاط جمع ارتب
فعاليت هــاى ســازمان يافته بــا اهــداف بزهكارانــه در جوامــع 

ــده اســت. ــر ش منج
اكنــون دنيــاى ســياه و خودســاخته اراذل و اوبــاش ماننــد ســازمان 
ــا  ــان ب ــركرده هاى آن ــه س ــيده اســت ك ــى رس ــه جاي ــده ب داده ش
ــدار مالقــات و قدرت نمايــى  ــا هــم قراروم مليت هــاى مختلــف ب
مى گذارنــد كــه خوشــبختانه چنــد روز پيــش يكــى از ايــن 
ــى  ــاى امنيت ــيارى نيروه ــا هوش ــه اى ب ــت تركي ــا ملي ــر ب عناص

ــد. ــتگير ش ــورمان دس كش
در چنيــن فضــاى مســموم به لحــاظ وجــود و قدرت نمايــى 
ــود  ــاد وج ــى زي ــاى نگران ــن ج ــاش اي ــدش آور اراذل و اوب چن
ــه از روى  ــاه جامع ــدل و بى گن ــاى پاك ــى جوان ه ــه برخ دارد ك
ــيارى  ــرار از بس ــه ف ــط و البت ــاى غل ــى و نگرش ه ــرور جوان غ
ــه و  ــاى رذيالن ــذب جريان ه ــى، ج ــوار زندگ ــاى دش واقعيت ه
مفســده جو شــوند و بــه اشــكال گوناگــون و خودآرايى هــاى 

ــد.  ــوب نماين ــم مرغ ــرى را ه ــان ديگ ــرى، كس ظاه
امــروزه يكــى از بســترهاى بيراهــه در پيــش روى قشــرهاى جــوان 
ــالح  ــاى اص ــان غريزه ه ــع، هم ــده در جوام ــا ش ــدف ره و بى ه
ــوى  ــمت و س ــه س ــان را ب ــه آن ــت ك ــى اس ــنين جوان ــده س نش
ــوق  ــاه س ــتباه و گن ــه اش ــوده ب ــدف و آل ــاى بى ه وقت گذرانى ه
ــن  ــه اي ــل ب ــه ني ــق ممكــن ك ــه هــر طري ــى ب ــد، لذت جوي مى ده
ــه ديــدن و ديــده شــدن در بيــن چنيــن افــرادى را  ــاز ب هــدف ني

برمى انگيزانــد. 
طبيعــى اســت آن دســته از جوان هــاى بى هــدف كــه اوقــات 
ــا هــر وســيله غلــط  ــه هــر طريــق ممكــن و ب فراغــت خــود را ب
پــر مى كننــد، به تدريــج از روش هــا و ســرگرمى هاى ســاده و 
ــتانه  ــل دوس ــر محف ــد و در ه ــاز مى كنن ــت آغ ــر بى اهمي به ظاه
ــد  ــاى رش ــه اقتض ــد و ب ــتر مى افتن ــنايى هاى بيش ــن آش ــه دام ب
ســنى خــود رفتارهــاى جديــدى مى آموزنــد و بــه نقطــه اى 
مى رســند كــه راه برگشــت ســاده اى نخواهنــد داشــت و مجبورنــد 
ــه  ــرام و ادام ــزاق ح ــراى ارت ــبند و ب ــه بچس ــه جامع ــار ب طفيلى ب

ــد.  ــى بگردن ــال قربان ــود دنب ــز خ حيات ناگزي
ــر  ــه صف ــان نقط ــد، از هم ــه مى شناس ــه جامع ــى ك اراذل و اوباش
آغــاز شــده، نقطــه صفــرى كــه گاهــى ريشــه در بطــن خانواده هــا 
دارد، ايناننــد كــه وقتــى از همــه مانــده و رانــده مى شــوند، 
ــد  ــرار مى دهن ــدف ق ــش را ه ــه خوي ــت جامع ــيرى ناپذير امني س
و در خــود احســاس مى كننــد كــه بايــد بــزرگ و بزرگتــر شــوند 
ــه  ــوم چ ــاى ش ــك و پرحادثه ه ــذار تاري ــن رهگ ــه در اي و البت
بســا وســيله اى هــم بــراى اهــداف باندهــا و آدم هــاى گنده تــر از 

ــد! ــرار بگيرن ــم ق ــى ه ــور سياس ــاى ك ــان و جريان ه خودش

نيمى از دستگاه هاى دياليز همدان 
نياز به جايگزين دارد

 نيمى از دســتگاه هاى دياليز استان همدان عمر مفيد خود را سپرى 
كرده و نياز به دستگاه هاى جديد براى جايگزينى دارد.

مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى اســتان همدان گفت: صد 
دســتگاه و تخت دياليز در همدان وجود دارد كه حدود 50 دســتگاه 
همدان در 2 بيمارســتان بهشتى و بعثت شــهر همدان، 30 دستگاه در 

مالير و مابقى در ساير شهرستان ها به جز فامنين و درگزين قرار دارد.
ابوالفتح ميرزايى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه در دولت تدبير و اميد 
بخش دياليز شهرستان بهار بهره بردارى و تعدادى دستگاه دياليز ايرانى 
توليد و وارد چرخه درمانى شد، افزود: بخش دياليز خيرساز فامنين نيز 
با 80 درصد پيشرفت در دست اجرا است و تكميل آن نياز به حمايت 
دولت دارد، همچنين اميد مى رود در شهرستان جديد درگزين نيز بخش 

دياليز راه اندازى شود.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى استان همدان اظهار كرد: از 
نظر كيفيت، تاريخ مصرف و عمر مفيد نيمى از دستگاه ها گذشته و نياز 
به خارج كردن از رده و اســتفاده از دستگاه هاى جديد است، همچنين 
برخى دستگاه هاى مستهلك به دليل خرابى و نبود قطعه در انبارها هستند. 
ميرزايى ادامه داد: درحال حاضر تعداد تخت هاى موجود پاســخگوى 
بيماران دياليزى است اما بايد از هم اينك براى آينده برنامه ريزى كرد و 
به اين موضوع باور داشــت كه در بخش درمان نمى توان صرفه جويى 
كرد. وى يكى ديگر از مشكالت بيماران دياليزى را هزينه دارو دانست 
و گفت: داروى بيماران پيوندى خاص بوده و با نظر پزشك و بر اساس 
ســهميه بندى ماهانه به آنها از طريق داروخانه بهزيستى و برخى مواقع 

هالل احمر داده مى شود.

1- رصــد مجلس به فعاليت اصلى تاجگــردون پس از رد اعتبارنامه 
تبديل شــده اســت. گويا وى با اين نظارت و رصد قصد دارد ثابت 
كند كه رد اعتبارنامه كارى سياسى بوده است. گفتنى است تاجگردون 
در آخرين اقــدام به زاكانــى به دليل انتصاب هــاى فاميلى در مركز 

پژوهش هاى مجلس كنايه زده است.
2- گرانى گوشــى و تبلت به مشكلى جدى براى خانواده ها در فصل 
تهيه اقالم موردنياز دانش  آموزان تبديل شــده است. گويا افزايش نرخ 
ارز و كاهش واردات گوشــى تلفن همــراه با افزايش تقاضا در بازار، 
سبب رشــد بسيار شديد قيمت انواع گوشــى هاى هوشمند در بازار 
شده و مشــكل خانواده ها در فراهم كردن شرايط آموزش مجازى را 
افزون كرده است. گفتنى است ساخت تبلت آموزشى ارزان قيمت براى 
دانش آموزان از وعده هاى مسئوالن براى سال تحصيلى جديد بود كه 

محقق نشده است.
3- تغيير ســاعت معامالت، عامل نزولى شدن شاخص بورس اعالم 
شده اســت. گويا اين تغيير بر اساس تصميمى غيركارشناسى است. 
گفتنى است اين در شرايطى است كه صاحبنظران داليل ديگرى چون 
عرضه سهام عدالت در بورس و سخنان ضد و نقيض مسئوالن را در 

اين زمينه مؤثر مى دانند. 
4- يكى از داوطلبان احتمالى انتخابات رياست جمهورى به گفت وگو 
با مخالفان و درون گفتمانى روى آورده است. گويا عزت ا... ضرغامى، 
فعال اصولگرا و رئيس اسبق ســازمان صداوسيما، به تازگى با آقايان 
عطريانفر، بادامچيان، قاليباف، فتاح، عبدخدايى جلســات گفت وگو 
داشته و از نداشتن برنامه گفت وگو در جبهه انقالب انتقاد كرده است. 
گفتنى اســت گفت وگوهاى ضرغامى بيشتر در قالب صرف صبحانه 

انجام مى شود.
5- اســتفاده از كارت ملى براى مقابله با پول شويى در بازار جدى تر 
شده است. گويا ارائه كارت ملى براى خريد طال و سكه و آهن الزامى 
شده است. گفتنى است بخشنامه استفاده از كارت ملى از يك سال ونيم 

پيش ابالغ شده اما اجرايى نشده است.

غزل اسالمي »
 مديــركل امور اقتصادي و دارايي اســتان 
همــدان در گفت وگــو بــا خبرنــگاران به 
پرسش هايى درباره زمان و دليل صعودي شدن 
بورس، اموال مازاد دولتــي، تخليه خانه هاي 
ســازماني، فروش ســهام عدالــت و مقدار 

سرمايه گذاري خارجي پاسخ داد.
ســيدناصر محمــودي درباره بــورس گفت: 
نوسان سرمايه خاصيت بازار بورس است، به 
بازار بورس نبايد نگاه كوتاه مدت داشت بلكه 
فعاالن حوزه بورس بايد با تدبير بيشترى وارد 
اين حوزه شده و براى بلندمدت سرمايه گذارى 

و برنامه ريزى كنند.
وي خاطرنشــان كــرد: احتمــاال دارا دوم تا 
پنجشــنبه هفته جارى در بورس عرضه شود 
كه مي تواند بورس را صعودي كند. اما در كل 
فعاالن در اين حوزه براي سود و نوسانگيري 
در دوره هاي كوتاه برنامه ريزي نكنند و صبور 

باشند.
محمــودي با اشــاره به اينكــه 30 درصد از 
همدانى ها ســهام عدالت خــود را به صورت 
مســتقيم آزاد كردنــد، بيان كرد: در اســتان 
همدان يك ميليون و 400 هزار نفر مشــمول 
سهام عدالت بودند كه از اين ميزان 30 درصد 

به صورت مستقيم آزادسازى شده است.
وى با تأكيد بر اينكه هم استانى ها عجله اى براى 
فروش سهام عدالت خود نداشته باشند، ادامه 
داد: ارزش هر يك ميليون تومان سهام عدالت 
19 ميليون تومان شــده اســت؛ بنابراين مردم 
عجله اى براى فروش ســهام عدالت نداشــته 

باشند.
محمودى افزود: ســازمان خصوصى ســازى 
وزارت اقتصاد و دارايى براى مديريت دارايى 
شهروندان، فعالســازى شركت سرمايه گذارى 
اســتان را بر عهــده دارد؛ عالوه بر اين ارزش 
افزوده ســهام عدالت از محل خريد و فروش 

سرمايه در اين محل مى آيد.
وي در پاسخ به پرســش خبرنگار همدان پيام 
مبني بــر اينكــه راه وشهرســازي، اقتصاد و 
دارايي و استانداري مسئوليت تخليه خانه هاي 
ســازماني را دارند اما چرا اجــازه داده ايد كه 
برخي كارمندان راه وشهرسازي كه خود متولي 
مســكن هســتند هنوز در اين خانه ها ساكن 
باشند؟ گفت: مسئول تخليه خانه هاي سازماني 
مديران دستگاه هايي هســتند كه كارمندانشان 

ساكن آنها هستند. بيشترين تخليه هم به عهده 
اداره كل راه وشهرســازي بوده و بايد تكليف 
بقيه را هم روشــن كنيم. اما تا جايي كه اطالع 

دارم اغلب آنها تخليه كرده اند.
محمــودي ادامه داد: بخشــي كه مــا متولي 
آن هســتيم را انجام داده ايــم. 24 واحد خانه 
ســازماني را در سال گذشــته تخليه كرده و 
فروخته ايم كــه منابع حاصل از آنهم به خزانه 
واريز شده و بخشــي هم به دانشگاه صنعتي 
اهدا شــده كه ساختمان دانشگاه در آن ساخته 

شده است. 
مديركل امــور اقتصــادي و دارايي اســتان 
همــدان بيان كــرد: در برخي مــوارد افرادى 
معذوريت هايي داشتند اما اداره بازرسي، ديوان 
محاسبات و اســتانداري به طور جدي درحال 
پيگيري موضوع هســتند و اميدواريم تا پايان 

سال همه خانه هاى سازماني  تخليه شوند.
وى درباره مولدسازى اموال دولتى در همدان، 
خاطرنشان كرد: تمامى دســتگاه هاى اجرايى 
كشــور و استان موظف به ثبت اموال منقول و 
غيرمنقول در ســامانه «سادا» هستند كه در اين 
راستا 99/5 درصد اين كار اجرايى شده است.

وى بــا تأكيد بــر اينكه مصمم هســتيم اين 
موضــوع را رصــد كنيــم، افــزود: كارگروه 
شناسايى و فروش اموال مازاد دولت در سال 
گذشته فعال و دبيرخانه آن در ادارات اقتصاد 

و دارايى داير شــده كه اميدواريم در نيمه دوم 
بتوانيم گزارش مناســبى از فروش اموال مازاد 
دولتى بــه مردم ارائه دهيم و تاكنون 9 هزار و 
456 ســند تك برگى، دفترچه اى و سند براى 

امالك بدون سند صادر شده است.
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
يك از اولويت هاى دولت را شناســايى ميزان 
بدهــى و مطالبــات دولت دانســت و گفت: 
به منظور برنامه ريزى اصولى از ســوى دولت، 
وزارت اقتصاد و دارايى بررسى ميزان مطالبات 
و بدهى هاى دولت را در دستور كار قرار داده 

است.
وى بــا بيان اينكه يكى از اولويت هاى وزارت 
اقتصــاد و دارايى بهبود فضاى كســب و كار 
اســت، خاطرنشــان كرد: در اين راستا مركز 
بهبود كسب و كار فعال شده و تمامى مديران 
دستگاه هاى اجرايى مكلف به شناسايى قوانين 

مخل كسب و كار شدند.
محمــودى ادامه داد: درحال حاضر با 60 بنگاه 
اقتصادى همدان همكارى الزم براى شناسايى 
قوانين مخل كسب وكار صورت مى گيرد و آنها 
مشــكالت را در قالب پرسشنامه تهيه و ارائه 

مى دهند.
وى ادامه داد: اداره كل بدهى و مطالبات دولت 
فعال شــده و تمامى دستگاه ها مكلف هستند 
اطالعات خود را در اين ســامانه اى ثبت و 3 

ماه يك بار به روز كنند، همچنين در اين راستا 
مى توانند از ظرفيت اسناد خزانه و اوراق تهاتر 

بهره  بگيرند.
مديركل امــور اقتصــادى و دارايى اســتان 
همدان گفت: در سال 99 بيش از 44 فرصت 
ســرمايه گذارى با اولويت جهادكشــاورزى، 
ميراث فرهنگى، صنعت و معدن و شهردارى 

در استان شناسايى شده است.
محمــودى بــا بيــان اينكــه 2 نيــروگاه 
خورشــيدى در اســتان همدان نهايى شده 
و آماده واگذارى اســت، اظهار كرد: مجوز 
سرمايه گذارى يك پروژه 8 ميليون يورويى 
توليد برق از انرژى خورشــيدى در استان 

همدان صادر شده است.
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
بيان كرد: بزرگ ترين ســرمايه گذارى خارجى 
بــا بيش از 72 ميليون دالر در زمينه ســاخت 
باغ ويال توسط شــركت تركيه اى و مشاركت 
شــهردارى همدان اجرايى خواهد شد، اعالم 
كرد: پيش بينى مى شــود مقدار آورده ارزي تا 

120 ميليون دالر نيز افزايش يابد.
وى ادامه داد: ساخت 656 واحد ويال به همراه 
واحدهاى مســكونى، كلينيك، مركز و سالن 
ورزشى، سالن فوتسال، 2 واحد زمين چمن، 4 
زمين بستكبال روباز، 2 زمين تنيس، ده ايستگاه 

اتوبوس در اين محل پيش بينى شده است.

58 طرح گازرسانى 
در هفته دولت در 

همدان بهره بردارى 
مى شود

 همزمان با فرارســيدن هفتــه دولت، 58
طــرح گازرســانى روســتايى و صنعتى در 
اين اســتان بهره بردارى مى شــود كه شامل 
گازرسانى به 4 روســتا و 54 واحد صنعتى 
تويسركان،  مالير،  همدان،  شهرستان هاى  در 

اسدآباد، نهاوند، بهار و كبودراهنگ است.
مديرعامل شــركت گاز استان همدان گفت: 
5 ميليارد و 433 ميليــون تومان اعتبار براى 

بهره بردارى از اين طرح ها هزينه شده است.
عبدا... فياض در گفت و گــو با ايرنا، عنوان 

كــرد: عمليات اجرايى 59 طــرح ديگر نيز 
شامل ســاختمان ادارى منطقه 2، گازرسانى 
شــهر همدان و گازرســانى بــه 58 واحد 
صنعتى در اســتان با اعتبــارى افزون بر 25
ميليــارد و 735 ميليــون تومان كلنگ زنى و 

آغاز مى شود.
وى با اشاره به خدمات گسترده نظام اسالمى 
به ويژه تالش دولت تدبير و اميد در 7 ســال 
گذشــته در عرصه نفــت و گاز بيان كرد: از 
ابتداى مردادماه سال 1392 تا ابتداى مردادماه 
سال 1399، هزار و 718 كيلومتر شبكه تغذيه 

و توزيع در همدان اجرا شده است.
مديرعامل شــركت گاز همدان ادامه داد: در 
اين مدت 40 هزار و 500 انشــعاب نصب و 
156 هزار و 914 مشترك جديد از نعمت گاز 

لوله كشى طبيعى بهره مند شده اند.

فيــاض افزود: از اين تعداد 141 هزار و 937
مشترك خانگى،  هزار و 592 مشترك صنعتى، 
13 هزار و 380 مشترك عمومى و تجارى و 

5 جايگاه CNG پذيرش شده اند.
وى عنوان كرد: در 7 سال خدمت دولت تدبير 
و اميد، در اســتان همدان، 2 شهر به صورت 
كامل گازرسانى شده و درحال حاضر تمامى 

31 شهر اين استان گازدار هستند.
فياض اظهار كرد: در اين مدت به 294 روستا 
گازرسانى و همه روستاهاى باالى 20 خانوار 
اين استان كه هزار و 32 روستا است از نعمت 

گاز طبيعى برخوردار شده اند.
مديرعامل شــركت گاز همــدان گفت: نرخ 
بهره مندى خانوارهاى شــهرى و روستايى از 
گاز طبيعى در اســتان همدان  99/9 درصد 
است و در سال 1397،  استان همدان به عنوان 

نخســتين و تنها استان ســبز كشور در زمينه 
گازرسانى به شهرها و روستاها معرفى شد.

فياض افزود: از ابتداى ســالجارى تاكنون 4
هزار و 212 اشتراك پذيرش شده اند و تعداد 
كل مشــتركان گاز طبيعى در اســتان به 626

هزار و 437 اشتراك افزايش يافته است.
وى ادامــه داد: از اين تعداد 580 هزار و 635
اشــتراك خانگى، 42 هزار و 636 مشــترك 
تجــارى و عمومى و 3 هزار 118 اشــتراك 

صنعتى و 48 جايگاه CNG هستند.
مديرعامل شركت گاز همدان گفت: از ابتداى 
امســال تاكنون نزديك به يك ميليارد و 61

ميليون و 870 هزار متر مكعب گاز طبيعى در 
استان همدان مصرف شده كه 37/5 درصد آن 
مصرف خانگى، 4 درصد تجارى و عمومى و 

58/5 درصد صنعتى و CNG است.

 يكــى از محل هايــى كه بيشــتر بايد مورد 
توجه باشند، آزمايشگاه تأييد كيفيت و سالمت 
محصوالت صنعتى است كه به دستورالعمل هاى 
بهداشتى در نحوه نمونه گيرى ها توجه نمى كنند و 
الزم است بر نحوه فعاليت آزمايشگاه ها نظارت 

شود.
معاونــت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى كل استان همدان با بيان اينكه امنيت 
و ســالمت طبق روايت ائمــه(ع) نعمت هاى 
ناشناخته اى هســتند كه زمانى اهميت آن درك 
مى شود كه با خأل آن روبه رو شويم، اظهار كرد: 
بهداشت و امنيت 2 شاخصه اصلى توسعه يافتگى 
در تمام كشورها هستند و مى طلبد در اين حوزه 

متوليان به فراخور وظايفى كه دارند اين مسأله را 
پيگيرى كنند اما گاهى نبود تعامل در دستگاه هاى 
اجرايــى ديده مى شــود؛ بنابرايــن همكارى و 
هماهنگــى حداكثــر همه دســتگاه ها را تأمين 

سالمت عمومى مى طلبد.
به گزارش ايسنا، عباس نجفى در جلسه پيشگيرى 
از جرايم امنيت و بهداشت عمومى استان همدان، 
ادامه داد: بهداشت عمومى چه در زندگى فردى 
و چــه در حــوزه اجتماعــى از اهميت بااليى 
برخوردار اســت و درحال حاضر كه تمام دنيا با 
كروناويروس مواجه اســت، يكى از بزرگ ترين 
تهديدات، مســائل مربوط حوزه بهداشت است 
كه ضمن تشــكر از مدافعان ســالمت مى طلبد 

همه دستگاه ها براى كمك به كادر پزشكى قدم 
بردارند، البته خألها و مشكالتى نيز وجود دارد 
كه بايد مرتفع شــود. معاون قضايى دادگسترى 
كل اســتان همدان با اشاره به اعالم گزارش هاى 
تخلفات در ســامانه سجام از ســوى ديده بانان 
پيشگيرى، بيان كرد: روزانه افزون بر ده گزارش 
درباره تخلفات بهداشتى به سامانه سجام واصل 
مى شــود كه پس از صحت سنجى، پيگيرى هاى 
مربوطه انجام مى گيرد و بايد درنظر داشــت در 
شرايط امروز اگر يك شخص يا مجموعه نسبت 
به مســائل بهداشتى توجه نداشته باشد سالمت 

كل جامعه مورد تهديد قرار خواهد گرفت.
وى اظهار كرد: رعايت قوانين و دستورالمعل هاى 

بهداشــتى در ميان مردم به يك فرهنگ تبديل 
شده اســت اما افرادى هستند كه به اين مسائل 
بى توجــه بوده و موجب مى شــوند ديگران نيز 
نسبت به رعايت اصول بهداشتى بى توجه شوند 
و هزينه هــاى زيادى به جامعه تحميل شــود، 
به همين علت اعمال ضمانــت اجرا ضرورت 
زيــادى دارد. نجفى مطرح كرد: در حوزه تهديد 
عليه بهداشت عمومى بايد ضمانت اجرا بسيار 
قوى باشــد تا حساسيت نسبت به آن در جامعه 
باالتر برود و در اين زمينه جايى براى مسامحه و 
مساعدت وجود ندارد و ضمانت اجرا نسبت به 
كسانى كه بهداشت عمومى را رعايت نمى كنند، 

قابل اغماض نيست.

بى توجهى آزمايشگاه هاى تأييد سالمت  به دستورالعمل هاى بهداشتى
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عوامل نزاع جمعى در نهاوند 
دستگير شدند

 همه عوامل درگيرى و نزاع جمعى ميدان بســيج نهاوند، دستگير 
شدند.

دادستان نهاوند گفت: تمام عوامل درگيرى و نزاع روز گذشته ميدان 
بســيج نهاوند كه با چاقو و ســالح سرد به بر هم زدن نظم عمومى، 
سلب آسايش و امنيت مردم و ايجاد مزاحمت براى شهروندان اقدام 
كرده بودند توســط پليس نهاوند در يك عمليات ضربتى دستگير و 

روانه زندان شدند.
عباس آزادبخــت اظهار كرد: بســيارى از نزاع هاى گروهى حاصل 
ناآگاهى و فقر فرهنگى افرادى است كه هيچ گونه اطالعى از حقوق 
اجتماعى ديگران در جامعه نداشته و قصد دارند بر اساس خواست 
خود به منافع مورد نظر برسند كه اين امر عالوه بر تحميل خسارات 
فراوان به فرهنگ عمومى جامعه، عاملى در جهت تحميل هزينه هاى 

اجتماعى، انتظامى و درمانى به جامعه است.
وى بيان كرد: دستگاه قضايى با قاطعيت تمام با افرادى كه در سطح 
شهرستان بخواهند با سالح سرد به بر هم زدن نظم عمومى و تهديد 

آسايش و امنيت مردم به هنجار شكنى اقدام كنند، برخورد مى كند.
آزادبخت اظهار كرد: يك مغازه مشاوره امالك به دليل رعايت نكردن 
مصوبــه 15 درصدى افزايش اجاره بهاى مســكن در شــهر نهاوند، 

توسط اداره صمت و پليس اماكن نيروى انتظامى پلمب شد.
وى افزود: در پى افزايش غيرمعقول قيمت مســكن در شهر نهاوند، 
كارگروه كنترل قيمت مســكن تشكيل و تصميماتى را اتخاذ كرد كه 
مهم ترين آنها افزايش 15 درصدى اجاره بهاى مســكن نسبت به رقم 

قرارداد سال پيش است.
دادســتان عمومى و انقالب نهاوند بيان كرد: مستأجرانى كه در 2 ماه 
گذشــته منزل مســكونى اجاره كرده اند و مصوبه 15 درصد توسط 
مشاوره امالك در آن رعايت نشده است، مى توانند شكايت خود را 

به پليس اماكن براى اقدام و برخورد قانونى اطالع دهند.
وى گفت: با مشاوران امالك، دالالن و صاحبخانه هايى كه بخواهند 
خــارج از عرف و مصوبات كارگروه كنترل اجاره بهاى مســكن در 
شهرســتان، بازار مســكن را ملتهب و دچار هرج ومرج كنند، برابر 

قانون برخورد قاطع مى شود.

21 هزار جلد سند براى واحدهاى مسكن 
روستايى مالير صادر شد

 تاكنون تعداد 21 هزار جلد سند براى واحدهاى مسكن روستايى 
شهرستان مالير صادر و تحويل داده شده است.

مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان مالير با اشاره به سيالب 
ســال گذشته در شهرســتان مالير و خســارات وارده به واحدهاى 
مســكن روستايى اظهار كرد: در اين زمينه هزار و 721 واحد مسكن 

ساخته شد.
داوود ســورى با بيان اينكه از اين تعداد هزار و 500 واحد پايان 
كار دريافت كرده و 221 واحد باقيمانده نيز درحال انجام اســت، 
گفــت: تعداد  هزار و 128 واحد نيز تعميرى بوده و كار آنها انجام 

شده است.
وى با بيان اينكه ســهميه امســال واحدهاى مقاوم سازى در مسكن 
روســتايى شهرســتان مالير  هزار و 764 واحد است كه ابالغ شده، 
افــزود: از ايــن تعداد  هــزار و 600 واحد به بانك بــراى دريافت 
تســهيالت به بانك معرفى شــده و قرارداد  هــزار و 200 واحد نيز 

دريافت شده است.
ســورى با بيان اينكه با توجه به گرانى مصالح استقبال كمترى براى 
ساخت وســازها داشتيم و شرايط پرداخت تســهيالت نيز از سوى 
بانك هاى عامل متفاوت است، گفت: در اين زمينه كار كمى با كندى 

پيش مى رود.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه تاكنون تعداد 21 هزار جلد سند براى 
واحدهاى مســكن روستايى شهرســتان مالير صادر و تحويل داده 
شــده اســت، تصريح كرد: در اين زمينه مالير جايگاه خوبى را در 

استان همدان دارد.
وى با اشــاره به طرح بازنگرى طرح هادى در روستاهاى شهرستان 
مالير گفت: طرح هادى 5 روســتاى شهرستان امسال انجام شده و 

حدود 60 روستاى ديگر نياز به طرح بازنگرى دارند.
مدير بنياد مســكن انقالب اسالمى شهرستان مالير با بيان اينكه قرار 
اســت امســال طبق برنامه ريزى طرح بازنگرى 14 طرح هادى 14

روستا انجام شــود، گفت: در هفته دولت پروژه  آسفالت 7 روستاى 
شهرستان را در برنامه داريم.

 در شــرايطى كه بنا به گزارش هاى مســئوالن، پاييز كم بارشى در 
پيش خواهيم داشــت، متأســفانه هيچ يك از متوليان حوزه آب بخش 
كشاورزى و شهرى در راستاى فرهنگ صرفه جويى و مديريت مصرف 

آب اطالع رسانى الزم را انجام نمى دهند. 
حتى در هفته صرفه جويى از آب اقدامى در اين زمينه مشــاهده نشد. 

لطفا به اين موضوع رسيدگى كنيد.
* اهالى شهرستان فامنين

 در شهرك بهشتى پارك و فضاى سرسبزى براى تفريح و قدم زدن 
وجود ندارد، در واقع ما ســاكنان شهرك بهشتى براى چنين امكاناتى 
مجبور هستيم به داخل شهر مراجعه كنيم. تنها پاركى كه وجود دارد در 
بلوار احرار است كه بيشتر شبيه به پياده رو است. لطفا تقاضاى ما را به 

گوش مسئوالن مربوطه برسانيد.
* اهالى شهرك بهشتى همدان

 با وجود فراوانى انواع ميوه در ســطح كشور و همدان اما باز هم 
قيمت ها متفاوت و متغير اســت. خوشــبختانه كمبودى در اين زمينه 

نداريم پس چرا قيمت ميوه تا اين حد باال است؟
از مسئوالن مربوطه تقاضا داريم نظارت بر بازار را بيشتر كنند.

* شهروندى از همدان

 كوچه پس كوچه هاى شــهر پر اســت از زباله هاى بهداشتى مانند 
ماسك و دستكش. حتى در مناطق باالى  شهر مانند هنرستان و سعيديه 
هم شاهد اين نوع زباله ها هستيم. با وجود اين همه اطالع رسانى، چرا 
اين موضوع فرهنگ سازى نمى شــود؟ جاى تأسف دارد كه با وجود 
ويروس كرونا باز هم گروه زيادى از مردم بهداشت را رعايت نمى كنند!
* شهروندى از همدان

 نظارت بر رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در روستاها كم است. 
مردم چندان جدى نگرفته اند و مســئوالن هــم هيچ گونه نظارتى بر 
رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى ندارند. لطفا صداى ما را به گوش 

مسئوالن برسانيد.
* على از روستاى گوزل ابدال شهرستان كبودراهنگ

 چقدر زيباتر بود كه مراســم ايام محرم امسال به صورت مجازى 
برگزار مى شــد. اين گونه احتمال افزايش مبتاليان به كرونا را نداشتيم. 
شــب گذشــته از بلوار زينبيه منطقه امامزاده عبــدا... درحال خريد 
بودم، مســجد زينبيه اين منطقه اگرچه در محيط باز فضاى برگزارى 
مراســم هاى ايام محرم را فراهم كرده بود اما بسيار شلوغ بود و تعداد 

زيادى از مردم هم بدون ماسك بودند.
لطفا نظارت ها بيشتر شود.

* س.ر از همدان

موافقت نامه اصولى 4 طرح گردشگرى مالير دريافت شد
 به تازگى 4 موافقت نامه اصولى براى اجراى 4 طرح در حوزه گردشگرى اين شهرستان 

صادر شد كه با مشاركت بخش خصوصى اجرا مى شود.
رئيــس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى مالير اظهار كــرد: 4 طرح  
گردشــگرى شامل ساخت 2 مجتمع گردشگرى در محورهاى مالير به اراك و سد كالن، 
يك سفره خانه سنتى در محور ورودى مالير از مسير اراك و يك هتل استاندارد در ميدان 

استقالل در مسير ورودى تهران به مالير است.
ابراهيم جليلى افزود: براى اجراى اين 4 طرح گردشگرى 41 ميليارد تومان اعتبار توسط 
بخش خصوصى سرمايه گذارى و پس از تكميل و بهره بردارى براى 67 نفر اشتغال مستقيم 

ايجاد مى شود. وى بيان كرد: با توجه به كسب 2 عنوان جهانى براى مالير در حوزه مبلمان 
منبت و انگور، اين شهرســتان به واحدهاى اقامتى با استانداردهاى هتلينگ و به روز نياز 
دارد كه در همين راســتا به همت بخش خصوصى موافقت نامه اصولى ســاخت هتل در 
ميدان استقالل روبه روى بوستان معلم دريافت شد. جليلى افزود: 2 مجتمع گردشگرى نيز 
در محور مالير به اراك در مسير جاده سد كالن كه يكى از نقاط گردشگرى اين شهرستان 

به شمار مى رود و كيلومتر 4 محور مالير به سمت روستاى محمودآباد ساخته مى شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مالير گفت: سفره خانه سنتى نيز در 
محور ورودى اراك به مالير روبه روى دانشگاه ملى مالير توسط بخش خصوصى ساخته 
خواهد شد كه با اجراى اين طرح، تعداد سفره خانه هاى سنتى اين شهرستان به 3 مجتمع 
مى رســد. جليلى همچنين به اصالح سيستم مداربسته موزه تاريخ و فرهنگ و نمايشگاه 

دائمى صنايع دستى مالير با اعتبار 50 ميليون تومان اشاره و بيان كرد: اعتبار موردنياز براى 
اصالح سيستم مداربسته موزه مالير از محل اعتبارات ملى تأمين شد.

وى گفت: اين اعتبار براى كابل كشــى و ايجاد زيرساخت تبديل تمامى دوربين هاى موزه 
مالير از آنالوگ به ديجيتال هزينه خواهد شــد. رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى مالير اظهــار كرد: موزه مالير در خانه هــاى تاريخى لطفعليان و مصدقى 
راه اندازى شــده كه بخش هاى جداگانه اى از يك مجموعه به يادگار مانده از دوران قاجار 
اســت. جليلى ادامه داد: بناى موزه مالير در عرصه اى به وسعت 4 هزار مترمربع ساخته 
شده و به عنوان يكى از بزرگ ترين و متنوع ترين موزه هاى استان و كشور، داراى بخش هاى 
مختلف مردم شناسى، سوغات، صنايع دستى، باستان شناسى و بخش اسناد تاريخى و نسخ 

خطى آثار دوره معاصر است.

اطالعيه مزايده واگذارى واحد خدماتى

 شركت تعاونى مسكن كاركنان جهاد كشاورزى استان همدان 

شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان جهاد كشاورزى استان همدان قصد دارد يك مجتمع خدماتى به مساحت 259/11 مترمربع از مشاعات مجتمع مسكونى 
اميريه واقع در بلوار مطهرى (بلوك آريا) را از طريق مزايده كتبى واگذار نمايد. 

متقاضيان جهت بازديد واطالع از شرايط مزايده مى توانند از تاريخ 1399/06/04 به مدت 7 روز كارى با هماهنگى قبلى به دفتر شركت تعاونى واقع در سازمان 
جهاد كشاورزى استان همدان (خيابان كوچه مشكى، نبش خيابان عمران) مراجعه نمايند.

شماره تماس جهت هماهنگى بازديد (ساعت 17 تا 19)
آقاى حسن نژاد 09188154412 - آقاى خدابنده لو 09188170154

شرايط مزايده:
* اولويت واگذارى در شرايط مساوى با مالكين فاز 2 مجتمع مسكونى اميريه، پرسنل سازمان جهاد كشاورزى و ادارات و شركت هاى تابعه مى باشد.

* شركت تعاونى در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود.
* متقاضى مى بايست توان پرداخت مبلغ پيشنهادى حداكثر در سه قسط و در مدت زمان سه ماه را داشته باشد.

- مبلــغ ســپرده واريــزى جهــت شــركت در مزايــده معــادل 50 ميليــون تومــان بــه شــماره حســاب بانــك مســكن 420000028258 بــا شــماره شــبا 
IR 730140040000420000028258 بــه نــام تعاونــى مســكن كاركنــان جهــاد كشــاورزى اســتان همــدان مــى باشــد.

- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تعيين تكليف برنده عودت خواهد شد.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139960326006000684-1399/05/04 هي ــر رأي ش براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
احمــد خيراللهــى فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 766 صــادره از مالير ششــدانگ 
اعيانــى يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 228/73 مترمربــع قســمتى از پــالك 52 فرعــى 
از 2044 اصلــي واقــع در بخــش يــك ماليــر واقــع در بخــش يــك ماليــراز مالــك رســمى 
برابــر قــرارداد اجــاره 44612431975161153-1397/05/16 اداره اوقــاف و امــور خيريــه 

ماليــر محــرز گرديــده اســت.
 لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 225)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/18

محمدرضا امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــون  ــر رأي شــماره 139960326034000500 مورخــه 1399/05/12 هيــأت موضــوع قان براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــه دو تصرف ــك همدان-ناحي ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
متقاضــي آقــاى فريــدون رســولى ماهــر فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 2 صادره 
ــع تحــت پــالك9/2365  ــه مســاحت 102/94 مترمرب ــه ب ــاب خان از اســدآباد در يــك ب
ــطه  ــع الواس ــداري م ــان خري ــاد فرهنگي ــى آب ــه بخــش دو عل ــدان حوم ــع در هم واق
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردي ــادكام مح ــر ش ــاى جعف ــمي آق ــك رس از 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
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  ــه اشــخاص نســبت ب ك
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري مي توانن
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــس از اخــذ رس ــن اداره تســليم و پ اي
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــف 793) صــادر خواهــد شــد. (م ال
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/18

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

مركز شبانه روزى نگهدارى معلوالن نهاوند 
تجهيز شود

 با توجه به مشــكالت عديده ســاختمان فعلى مركز شــبانه روزى 
فاطمه الزهرا(س) نهاوند كه داراى قدمت 70 ساله است، ساختمان جديد 

اين مركز بايد تكميل و تجهيز شود.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى در ديدار با رئيس سازمان 
بهزيســتى كشــور، اظهار كرد: براى تجهيز و تكميل مركز شبانه روزى 

فاطمه الزهرا(س) اعتبارى به مبلغ 4 ميليارد تومان مورد نياز است.
عليرضا شهبازى گفت: مددجويان بيش از 2 معلول در سازمان بهزيستى 
شهرستان نهاوند هستند كه مسكن ندارند و بايد شرايط دريافت تسهيالت 
و پرداخت مبلغ بالعوض وديعه مســكن ، جهت دريافت بهنگام فراهم 

شود تا جامعه  هدف بتواند از اين امكانات بهره مند گردد. 
وى افزود: در زمينه اشتغال معلوالن اگر در شهرستان نهاوند كارفرمايى، 
معلولى را به كار بگيرد سهم كارفرما را سازمان بهزيستى تقبل مى كند كه 

در پى آن نيز هزينه كارفرما كاهش مى يابد. 

وى با اشــاره به نقش سازمان بهزيستى در ايجاد آرامش روانى جامعه و 
خانواده ها، افزود: براى تسهيل در ازدواج جامعه هدف بهزيستى فهرستى 

تهيه شود تا جهيزيه موردنياز در اختيارشان قرار گيرد.

 نهاونــد- معصومــه كمالوند-خبرنگار 
همدان پيام: بوى محرم آمد و عاشقى درحال 
مرور بود كه خبر رســيد شــهر به ميزبانى 
شهيدى از سال هاى جبهه هاى مجنون مفتخر 

مى شود.
34 سال انتظار بر چارچوب در خشكيده بود 
تا مگــر قاصدى خوش خبر، پيغامى از آمدن 

هدهد مادر آورد.
چشم به راهى به سر رسيد و مادرِ عليمحمد، 
حاال ديده اش به بازگشــت مسافرش روشن 

شده است.
 پس از سال ها پرس وجو و منزل به منزل از 
جبهه هاى نبرد نشان به نشانى رفتن و گفتن، 
نه نشانى و نه پالك و انگشترى كه بلكه دل 
داغديده مادر شهيد را در لحظه هاى دلتنگى 
نوازشى كند و تســكينى به جاى خالى اش 
دهد، عليمحمد به آغوش مادرش بازگشــته 

است.
 آن طور كه مادر شهيد گفته است، فرزندش 
عليمحمد در در زمان شهادت 21 ساله بوده 
است و حاال اگر بود خانواده اى و فرزندى و 
آرزوهايى داشت، اما او جانفشانى را برگزيد 
و به رسم عاشــقى به شيوه حسينى، آرمانش 

همه شهادت شد در راه معشوقش.
عليمحمــد در گــردان تخريب بــود و در 
آخرين اعزامش حدود 21 ســال داشــت و 

رفت و ديگر خبرى از او نشد.
عاشــقى زمانــى بيشــتر رخ مى نمايانــد و 
ــه گفتــه مــادر شــهيد  دلبــرى مى كنــد كــه ب
عليمحمــد قنبــرى، در ســال 65 و دهــه 
بى خبــر  فرزندشــان  از  محــرم  نخســت 
ــم  ــن خت ــه اي ــخ ها ب ــه پاس ــد و هم ماندن
ــد نيســت.  ــرى از عليمحم ــه خب ــد ك مى ش
ــا اســير شــده اســت. ــود و ي او شــهيد، مفق

34 ســال پيــش در دهه نخســت محرم، 
عليمحمد خبر شهادتش رسيده بود اما معلوم 

نبود جاويداالثر يا اسير شده باشد!!
 شــهيد قنبرى متولد سال 44 وعضو لشكر 
32 انصار الحسين(ع) همدان بود كه در 21

شــهريور 1365 به عنوان پاســدار وظيفه در 
جبهه حضــور يافت و در جزيره مجنون در 

محرم سال 65 مفقود شد.
حاال شــهريور است و دهه نخست محرم و 

خبر رسيدن عليمحمد به زادگاهش. 
34 سال بى نشان، سر بر بالين انتظار بگذارى 
تا مگــر صداى كوبيده شــدن در به وقت و 
بى وقت ، خبرى از مسافرت، يوسفى كه بوى 
پيراهن عزاى حسينى اش تنها به يادگار مانده 
است، سر برسد و ديده ات را به اشك شوق 

روشنى دهد.
مادر شــهيد از عشــق عليمحمد بــه امام 
حسين(ع) مى گويد و اينكه به اميد بازگشتش 
پيراهن مشكى عليمحمد را تا چند سال پس 

از مفقوداالثر شــدن نگه داشته بودند تا مگر 
عطــر ارادت پيراهــن عزاى حســين، اميد 

بازگشت فرزندشان را برآورده كند.
عــزادارى  زنجيــر  و  مشــكى  لبــاس 
عليمحمــد را در مســجد گذاشــتند تــا مگــر 
ــه عاشــقى حســين  ــاره چل ــردد و دوب بازگ

ــرد. ــر بگي را از س
34 ســال چشــم انتظارى و بدرقــه كاروان 
مى آمدنــد و به  دسته دســته  شــهدايى كه 
خاك زادگاهشــان مى رفتند امــا خبرى از 
فرزنــد حاجيه خانوم نبود، به پايان رســيد. 
مادر شــهيد حاال پس از شنيدن خبر چشم 

روشنى آمدن فرزندش، توسط كميته جست 
وجوى مفقودان، جان دوباره مى گيرد. عكس 
فرزندش را در آغوش مى گيرد و با زبان لكى 
مويه مى خواند و آرام آرام مى گويد تو به راه 
امام حســين(ع) رفتى، به راه امام خمينى و 
شــهدا رفتى عزيز دلــم، دارى برمى گردى 

خيلى خوش آمدى!
پيكر مطهر شــهيد واالمقام قنبرى با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى روز دوشــنبه سوم 
شــهريورماه مصادف با چهارم ماه محرم در 
نهاوند تشــييع و در زادگاهش روستاى بيان 

به خاك سپرده مى شود.

پيكر شهيد عليمحمد قنبرى پس از34 سال در نهاوند تشييع مى شود

بوى پيراهن عزيز مى آيد

 ماليــر - خبرنگار همدان پيام: به اســتناد 
ارزيابى هاى انجام شده و گزارش هاى ارسالى 
استاندارى،  شهرستان مالير با نزديك به  هزار 
و 500 ميليارد تومان پروژه، در رتبه نخست 
افتتاح و كلنگ زنــى  پروژه هاى عمرانى هفته 

دولت در استان همدان قرار دارد. 
فرماندار مالير در آئين نخستين روز از هفته 
دولت و افتتاح 4 پروژه گفت:  در هفته دولت 
امســال چندين پروژه با ارزش بيش از 891 

ميليارد تومان افتتاح مى شود.
قــدرت ا... ولــدى افــزود:  ارزش ريالــى 
پروژه هاى افتتاحى شهرســتان مالير برابر با 
33 درصد كل پروژه هاى عمرانى اســت كه 
در اين هفته و در سطح استان افتتاح مى شود.

وى اظهاركرد: در زمينه آغاز عمليات اجرايى 
و كلنگ زنى پروژه هاى عمرانى نيز شهرستان 
ماليــر با چندين طــرح مهــم اقتصادى در 

جايگاه نخست استان قرار دارد.
ولــدى ارزش پروژه هايى كه در هفته دولت 
ســال 99 كلنگ زنــى مى شــود را بيــش از 
607 ميليــارد تومان دانســت و بيان كرد: در 
اين حوزه نيز ماليــر به تنهايى 45 درصد از 
پروژه هاى اســتان را به خود اختصاص داده 

است.

در پايان گفتنى است: در نخستين روز از هفته 
دولت پس از اداى احترام به مقام شامخ گلزار 
شــهداى عاشورا توسط مســئوالن مالير، 4 

پروژه عمرانى مالير افتتاح و كلنگ زنى شد.
همزمان با نخســتين روز هفته دولت، مركز 
ميوه و تره بار 15 خرداد مالير به طور رسمى 
كار خود را آغاز كرد، اين پروژه در زمينى به 

مســاحت 2 هزار و 758 مترمربع شامل 32 
مغازه و با اعتبارى افزون بر 2 ميليارد و 500 

ميليون تومان به بهره بردارى رسيد.
و  آندوســكوپى  بخــش  همچنيــن 
كولونوســكوپى كــه بــه همــت خيـّـر ماليرى 
حــاج كاظــم زنداســرار در بيمارســتان امــام 
حســين(ع) ماليــر ســاخته شــده اســت، بــا 

ــد. ــاح ش ــئوالن افتت ــور مس حض
در ادامــه به مناســبت هفته دولــت عمليات 
اجرايى 2 طرح بزرگ اوقاف مالير آغاز شد، 
در همين راســتا كلنگ ساخت پروژه تجارى 
مبل منبت سيفيه و پروژه تجارى هايپرماركت 
مســكن مهر با حضور جمعى از مسئوالن به 
زميــن زده شــد، ايــن 2 پروژه بــا برآورد 
هزينــه اوليــه 45 ميليارد تومــان كلنگ زنى 
شــد كه پيش بينى مى شــود پس از 2 سال به 

بهره بردارى برسند.

رتبه نخست مالير در افتتاح و كلنگ زنى هفته دولت

 بخشى از وصيت نامه شهيد
«من خودم را سرباز امام حسين(ع) قراردادم.

ــون  ــره خ ــن قط ــا آخري ــد ت ــين(ع) باي ــدگان راه حس ــت: پوين ــده اس ــرى آم ــد قنب ــهيد على محم ــه ش ــى از وصيت نام در بخش
ــا آخريــن  نفــس ايــن راه را بپيماينــد و ايــن منافقــان كــوردل بداننــد مــا از كشــته شــدن هيــچ هراســى نداريــم. خودشــان و ت
چنانچــه امــام عزيزمــان فرمودنــد شــما اگــر بكشــيد جايتــان در بهشــت اســت و اگــر كشــته هــم شــويد جايتــان در بهشــت اســت، 

پــس چــرا ايــن از خــدا بى خبــران در خــواب غفلــت فــرو رفته انــد و بــه ايــن دنيــاى زودگــذر دل بســته اند.
آخر اين دنيا به يك مسافرخانه اى مى ماند، هركس بيايد بايد برود. فقط اصل مطلب آن است كه بايد برداشتى از اين دنيا كسب كرد پس 
چه بهتر كه من برداشــتم را از اين راه پر سعادت كسب كنم. بلى اگر مورد رضاى خدا باشد من خودم را يكى از سربازان امام حسين(ع) 

قراردادم.»
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر رأي شــماره 139960326006000618 مورخــه 1399/04/25 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى صفــدر بيــات فرزنــد رحيــم بــه شــماره شناســنامه 1628 و شــماره ملــى 
3930456613 صــادره از ماليــر در ششــدانگ يــك واحــد دامــدارى بــه مســاحت 2750 مترمربــع قســمتى از پــالك 63 اصلــي واقــع در روســتاى بابلقانــى بخــش 5 ماليــر 
خريــدارى از مالــك رســمى موســى عليــارى بابلقانــى محــرز گرديــده اســت.لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در 
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت 

در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 181)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/03

محمدرضا امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك مالير
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آمريكا به انزوا نزديك تر شده است

 آمريكايى هــا در شــوراى امنيــت بــا شكســت ســنگينى روبــه رو 
ــن شكســت  ــردن اي ــر ك ــراى كم اث ــد ب ــون مى خواهن ــدند و اكن ش
ــر  ــكا منزوى ت ــه آمري ــانگر آن اســت ك ــن نش ــد و اي ــى كنن فرافكن

شــده اســت.
به گزارش خانه ملت، رئيس مجمع نمايندگان استان به انزاوى آمريكا 
در ماجراى تصويب نشدن قطعنامه شوراى امنيت عليه كشورمان اشاره 
كرد و افزود: ترامپ به يك اســتيصال سياسى رسيده و به تازگى هم 
در شوراى امنيت با تصويب نشــدن قطعنامه تمديد تسليحاتى عليه 

كشورمان اين مسأله آشكارتر شد.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه افزود: اگر شكستى كه 
آمريكا در شوراى امنيت با آن مواجه شد براى هر كشور ديگرى رقم 
مى خورد، بلوا هاى سياســى بى حد و حصرى را با بوق هاى رسانه اى 

خود شكل مى داد.
نماينده مالير در مجلس شوراى اسالمى به طرح فعالسازى مكانيسم 
ماشــه از سوى آمريكا اشاره و تأكيد كرد: آمريكا براى اينكه شكست 
خود را در شوراى امنيت كم اثر كند مدل جديدى را ارائه داد و آن هم 
طرح فعالســازى مكانيسم ماشه بود، ضمن اينكه نمى تواند اين كار را 

انجام دهد؛ زير از برجام خارج شده است.
وى در پايان افــزود: آمريكايى ها اگر بخواهند اين كار انجام دهند ما 
هم مدل هاى خوبى براى اقــدام متقابل داريم تا اينكه آمريكا به انزوا 

نزديك تر شود.

زهرى كه دشمن مى ريزد
مهدى ناصرنژاد»

  هفته دولت جمهورى اســالمى دوم شــهريورماه سال 1399
همزمان در سراسر كشور آغاز شد.

 قرار است اين هفته و به همين مناسبت بيش از هزار  و 200 طرح 
عمرانى و اقتصادى در نقاط مختلف كشــورمان افتتاح شود. اين 
رويه دولت هاى جمهورى اســالمى است كه از نخستين سال هاى 
پيروزى انقالب طرح هاى ويژه اى را به مناسبت هفته دولت به ملت 
بزرگ ايران ارائه كنند، وليكن با توجه به محدوديتهاى سياســى 
و اجتماعى و به ويژه اقتصادى بزرگى كه دولت دوازدهم را درگير 
خود ســاخته اســت، بايد منصفانه قبول كرد كــه انجام هر طرح 
عمرانى و اقتصادى در هر ســطحى مشــكل به دست مى آيد و در 
عين حال حالوت بيشترى هم براى مردم و هم براى دولت خواهد 
داشت. عالوه بر اين امسال هفته دولت را درحالى آغاز مى كنيم كه 
كشور و مردم درگير مشكالت عديده اقتصادى و اجتماعى هستند 
و بيمــارى جهان گير كوويد-19 يا همان ويــروس كرونا با دامنه 
بيمارى بســيار گسترده خود در جامعه ايران مزيد بر تمام علت ها 
شده و موانع بى شمارى در راه اجراى معمول برنامه هاى دولت و 

مردم به وجود آورده است.
در واقع در چنين برهه اى از تاريخ انقالب اســالمى كه دشــمنى 
مخالفــان انقالب يعنى آمريكا و اذنــاب منطقه اى آن به اوج خود 
رسيده و كشورمان جهت تحكيم پايه هاى استقالل و خوداتكايى ها 
قدم هــاى بزرگى در حوزه هاى دفاعى و پايه هاى علمى آغاز كرده 
است، به طبع مردم كشــورمان بايد هزينه هاى بيشتر و سنگين ترى 

براى تحقق آرمان هاى انقالب خود بپردازند.
 در همين حال به قطع هر دولتى در ايران به پشــتوانه هاى محكم 
مردمى نيازمند اســت وليكن دشمن با طرح هاى شيطنت آميز خود 
و ســرمايه گذارى هاى هنگفت، در تالش اســت موانع متعددى 
در راه همدلــى و همراهى مردم با دولت هــاى خود ايجاد كند و 
جهت تحقق اهداف شيطانى خود از هيچ جنايتى فروگذار نيست 
و مانند مارى زخم خورده دور خــود مى چرخد و نيش مى زند و 

زهر مى ريزد. 
يكــى از ابزار تقريبًا مؤثر دشــمن ايران و ايرانــى براى تضعيف 
پايه هــاى اســتقالل و خودباورى اين ملت بزرگ، شــيطنت هاى 
فرهنگى و اســتفاده هاى ابزارى از انواع وســايل ارتباط جمعى از 
جمله شــبكه هاى اجتماعى در فضاى مجازى اســت و در چنين 
فضايى جوســازى ها و پخش شايعات ويرانگر و حتى تهيه كليپ 
با محتواى تبليغات ســوء را در پيشــانى برنامه هاى تخريبى خود 

قرار داده است.
متأسفانه برخى قشــرهاى جوان كشورمان كه به لحاظ سنى كمترين 
ارتبــاط و آگاهى از اصول انقالب اســالمى و وضعيت سياســى و 
اجتماعى دوران پيش از انقالب را دارند، تحت تأثير تبليغات شــوم 
دشمنان قرار مى گيرند و شرايط فعلى كشورمان و امكانات الزمه خود 
براى پيشرفت هاى ظاهرى و كاذب و وابسته جامعه را با كشور هاى 
كوچك و الئيك مقايسه مى كنند و بدون اينكه پيشرفت هاى شگرف 
علمى و پايه هاى اجتماعى كشــورمان در سال هاى پس از انقالب را 
در نظر داشــته و مقايســه نمايند، دچار يأس مى شوند و البته برخى 
اشــتباه و خيانت افرادى معدود در بدنه انقالب و نظام را هم به پاى 
درياى عظيمى از انســان هاى فداكار و ازخودگذشته كه مردانه براى 
تحقق آرمان هاى راستين انقالب ايستاده و جان باخته و خسارت هاى 

سنگينى را تحمل كرده اند، مى نويسند! 
براى درك بســيارى از واقعيت ها در جامعه امروز ايران، سواد و 
بينش و تجربه زيادى الزم نيســت و بهترين و مطمئن ترين دانش 
براى ارضاى ضمير همان وجدان پاك اســت كه مى گويند وجدان 
در نهاد انسان تنها محكمه اى اســت كه احتياج به قاضى ندارد و 
هركــس با قرار دادن تفكر شــخصى و خلــوص نيت و عملكرد 
شــخصى و ميزان مسئوليت پذيرى اجتماعى خود در بوته وجدان، 
مى تواند به بســيارى واقعيت ها و الزمه هاى بهبود شرايط موجود، 
پى ببرد. اين يك حقيقت بزرگ و غيرقابل انكار است كه هر نهاد 
و هر دولت از بطن جامعه به وجود مى آيد و تشكيل مى شود و بايد 
بپذيريم كه عملكرد هر فردى در جامعه در حوزه هاى كسب وكار 
خدمتگزارى به مردم و احساس مسئوليت در علم آفرينى و تربيت 

انسان هاى پاك نهاد، در شكل پذيرى نهايى جامعه نقش دارد!
اين ضرب المثــل ايرانى در تمام عرصه هاى زندگى شــخصى و 
خانوادگــى و اجتماعى مصداق دارد كه گفته اند، از ماســت كه بر 

ماست!

سفر مديركل آژانس ربطى به مكانيسم ماشه ندارد 
 سفير و نماينده دائم جمهورى اســالمى ايران در آژانس بين المللى انرژى 
اتمى در پيامى اعالم كرد كه سفر گروسى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى 

ربطى به مكانيسم ماشه ندارد و خواست آمريكا هم نيست.
به گزارش فارس، كاظم غريب آبادى روز گذشــته در صفحه اينســتاگرامش 
نوشت: همان گونه كه پيش تر اعالم شد، رافائل گروسى مديركل آژانس، فردا به 
ايران سفر مى كند و در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه با مقامات كشورمان ديدار 
و گفت وگــو خواهد كرد. وى افزود: اعتماد ايــران به آژانس در ماه هاى اخير 
صدمه ديده است. ضرورى است كه سفر مديركل به ايران، موجب اعتمادسازى 
شود. نماينده ايران در آژانس بين المللى اين سفر را در چارچوب دعوت طرف 
ايران خواند و تصريح كرد: اجازه نخواهيم داد ديگران روابط آژانس و ايران را 

به ويژه در شرايط حساس فعلى مديريت كنند. 

دولت بورس را رها نمى كند
 با همه فشــارها تالش مى كنيم ارز 4 هزار و200 تومانى درنظر گرفته شده 

براى كاالهاى اساسى و ضرورى مردم را تغيير ندهيم.
به گزاش ايســنا، رئيس دفتر رئيس جمهور با حضور در برنامه گفت وگويى 
در رابطــه با جدايــى وازرت صمت گفت: از نظــر دولت، جدايى وزارت 
صنعت و بازرگانى منتفى نشــده اســت، زيرا ايــن وزارتخانه بيش از حد 

بزرگ شده است.
ــد،  ــا نمى كن ــورس را ره ــت ب ــه دول ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــى ب ــود واعظ محم
ــركت ها و  ــد ش ــود باي ــزرگ مى ش ــازار ب ــب، ب ــه مرت ــى ك ــت: زمان گف
ــت  ــن كار در دول ــراى اي ــوند و ب ــازار ش ــن ب ــد وارد اي ــاى جدي بنگاه ه
ــى آن اســت كــه شــركت هاى  ــم و رئيــس جمهــور در پ ــزى كردي برنامه ري

ــوند. ــرمايه ش ــازار س ــوب وارد ب ــودده و خ س

استناد ظريف به تناقض گويى هاى مقامات 
آمريكايى درباره برجام

 وزير خارجه كشــورمان با انتشــار ويدئويى در توييتر بــا عنوان «از زبان 
خودشــان» به تناقض گويى رفتارى و گفتارى مقامات آمريكايى در قبال برجام 
و قطعنامه 2231 پرداخــت. به گزارش ايلنا، محمدجواد ظريف در اين ويدئو 
تصاويرى از زمــان اعالم خروج آمريكا از برجام توســط ترامپ و همچنين 
صحبت هــاى 2 هفته پس از آن مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا كه اعالم كرد 
آمريكا 2 هفته پيش از برجام خارج شد و ترامپ اين توافق با ايران را فسخ كرد 
را منتشــر كرده است.  وى همچنين در اين ويدئو قسمت هايى از صحبت هاى 
برايان هوك نماينده وقت آمريكا در امور ايران را منتشر كرد كه گفته بود: درباره 
اسنپ بك يا مكانيسم ماشه بايد بگويم كه ما ديگر در توافق نيستيم و طرف هاى 

توافق بايد خودشان تصميم گيرى كنند. 

آگهى مزايده (نوبت دوم)

 سازمان تأمين اجتماعى مالير

متراژطبقهقطعهفرعىپالك اصلىرديف
83,36سه12632826
43,11سه22632927
51,52سه32633028
61,85سه42633129
49,72سه52633230
50,14سه62633331
69,27سه72633432
74,27سه82633533
83,26چهار92633634
43,01چهار102633735
51,42چهار112633836
61,75چهار122633937
49,62چهار132634038
50,04چهار142634139
69,17چهار152634240
74,17چهار162634341

سازمان تامين اجتماعى شعبه مالير به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايى ماده 50 قانون تامين اجتماعى مصوب 1355 در نظر 
دارد ملكيت 16 باب آپارتمان با پالك هاى ثبتى شماره  28 لغايت 43 فرعى از 263 اصلى  واقع در مالير- خيابان شهدا - ميدان 

زنديه - كوچه شهيد منصور احمدى پور را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش برساند :
1- شش دانگ 16 واحد آپارتمان با كاربرى  تجارى با  قيمت پايه از قرار هر متر مربع 50/000/000 ريال متعلق به شهردارى 

مالير به شرح ذيل :

■ ملك دراجاره و رهن نمى باشد و به همين  صورت واگذار مى گردد. 
■ شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ  1399/06/31  به واحد حراست اداره كل تامين اجتماعى 
همدان به نشانى همدان- ميدان امامزاده عبداهللا تحويل نمايند. به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
■  پيشنهادات رسيده راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 در محل واحد اجرائيات اداره كل استان همدان باز و قرائت خواهد شد حضور 

پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد .
■ پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب ،برق ،تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك مصرف و مكالمه ، بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى 

و هزينه مزايده و ساير هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده مى باشد.
■ برنده مزايده  شخصى است كه باالترين قيمت را در بين پيشنهاد دهندگان از قيمت پايه كارشناسى ارائه داده باشد.

■ برنده مى بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقدأ و يا توسط چك بانكى( رمزدار، تضمينى ،و يا بين بانكى) در وجه سازمان تامين اجتماعى 
پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز ،مورد مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط واگذار مى شود .

■ بدهكار مى تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد .
■ مباشرين فروش ،كارمندان سازمان ، ارزياب دادگسترى ، نمايندگان دادسرا و يا نيروى انتظامى حق شركت در مزايده را به طور مستقيم و يا غير مستقيم 

ندارند .
■  هر يك از شركت كنندگان در مزايده الزاماً مى بايست 5 درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111340031  نزد بانك رفاه كارگران واريز 

نمايند .در صورت برنده نشدن ، مبالغ واريزى بابت تضمين شركت در مزايده ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها عودت مى گردد .
■ چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفرات بعدى قرارداد منعقد خواهد شد.

* متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1399/05/19 لغايت 1399/06/30 در ساعات ادارى جهت اخذ اطالعات و دريافت فرم شركت در مزايده به واحد 
اجرائيات سازمان تامين اجتماعى شعبه مالير به نشانى مالير- ميدان امام حسين مراجعه و همچنين بازديد از محل نيزدر روزهاى شنبه هرهفته  از تاريخ 

1399/06/01 لغايت 1399/06/30 از ساعت 10 الى 12 با هماهنگى واحد مربوطه صورت مى گيرد.
 تاريخ چاپ : 99/06/03

(م الف 197)

آگهي حصر وراثت
ــه كالســه  ــه شــرح دادخواســت ب ــم خديجــه عظيمــى داراى شــماره شناســنامه  5175 ب خان
241/99/112 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه 
ــخ 89/05/03 در  ــنامه 4040164371 در تاري ــماره شناس ــه ش ــى ب ــعيد نجف ــادروان سيدس ش
ــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت  ــه ورث ــدرود زندگــى گفت ــگاه دائمــى خــود ب اقامت
ــى،  ــادر متوف ــنامه 5175 م ــماره شناس ــه ش ــه ب ــل ال ــد فض ــى فرزن ــه عظيم ــه: 1-خديج ب
ــا انجــام  ــدر متوفــى. اينــك ب ــه شــماره شناســنامه 132 پ 2-ســيدعلى نجفــى ســيدجعفر ب
ــر كســي  ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــي درخواســت مزب تشــريفات مقدمات
اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف 

ــف 807) ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م ال ــاه تقدي يــك م
حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

كارت دانشجويى به نام خانم ميترا آقاخانى فرزند نايبعلى به 
شماره ملى 3860442287 ،رشته زبان و ادبيات فارسى مقطع 
كارشناسى از دانشگاه بوعلى سينا مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

 اقتصاد كشــور بــه هيچ وجــه نبايد به 
تحــوالت خارجى پيوند بخــورد؛ زيرا اين 
يك خطاى راهبردى است، نبايد برنامه ريزى 
اقتصادى براى كشور، معطل لغو تحريم ها يا 

نتيجه انتخابات فالن كشور شود.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، رهبر معظم انقالب اســالمى 
روز گذشته به مناسبت هفته دولت در ارتباط 
تصويــرى با رئيــس جمهــورى و اعضاى 
دولت، ســال پايانى فعاليــت دولت يازدهم 
را فرصتى خوب بــراى افزايش خدمات در 
حوزه هاى مختلــف خواندند و تأكيد كردند: 
بايــد با جديت كامل موانــع توليد را رفع و 

براى حل مشكالت همت بيشتر گماشت. 
حضــرت آيــت ا... خامنه اى بــه دولتمردان 
توصيــه كردنــد: در گزارش هايــى جامع و 
صادقانه، آنچه توانســتيد و آنچه قرار بود اما 
نتوانســتيد، براى مردم بيان كنيد كه مردم از 
اين گونــه گزارش هاى صادقانه، خرســند و 

اميدوار مى شوند.
ايشــان در همين زمينه با اشــاره به مشكل 
جدى مسكن در كشــور گفتند: دولت قول 
ساخت 600 هزار واحد مسكونى در آخرين 
سال فعاليت را داده است كه تحقق اين قول 
مى تواند در زمينه حل مشــكل مسكن مؤثر 
باشــد. «پيگيرى و تالش جدى براى اجراى 
قول هايــى كه داده شــده» از جمله طرح هاى 
هفتگى وزارت نيرو، سياست پااليشگاه سازى 
براى جلوگيرى از صدور نفت خام، تقويت 
خوب  كارهاى  ادامه  دانش بنيان،  شركت هاى 
علمى و بهداشــتى و درمانى كه در مقابله با 
كرونا انجام شــده و افزايــش توليد از ديگر 
توصيه هاى مؤكد رهبر انقالب به دولت براى 
سال پايانى فعاليت بود. سالى كه به هيچ وجه 
نبايد دولت به صورت وقت اضافه به آن نگاه 

كند.
حضرت آيــت ا... خامنه اى بــار ديگر توليد 
را مــادر و كليد اصلى حل مشــكالتى نظير 
«اشتغال، معيشت، تورم و كاهش ارزش پول 
ملــى» خواندند و تأكيد كردنــد: بايد هرچه 
مى توانيد در اين زمينه ها كار و تالش كنيد. 

رهبر انقالب رفــع موانع توليد را از وظايف 
اساسى دولت برشــمردند و گفتند: البته رفع 
برخــى موانع ازجمله تحريم يــا ندادن پول 
فروش نفت ايران، تحت اختيار دولت نيست 
اما بســيارى از موانع درونى اســت و بايد با 

جديت آنها را رفع كرد. 
ايشان «واردات بى رويه» را كه سبب شكايت 
مكــرر توليدكنندگان و حتى ورشكســتگى 
برخى از آنها شــده است، بســيار خطرناك 
خواندنــد و افزودنــد: واردات لوكس نيز از 
جمله موانعى اســت كه دولت بايد آنها را از 

سر راه توليد حذف كند. 
ايشــان «جلوگيرى از قاچاق» را با همكارى 
قواى مجريــه، قضاييه و نيروهاى مســلح، 
تســهيل كننده توليد دانستند و گفتند: استفاده 
از ظرفيت نهضت قطعه سازى كه در نيروهاى 
مســلح ايجاد شــده اســت، مى تواند بخش 
قابل توجهــى از نيازهــاى توليدكنندگان را 
تأمين كند، به ويــژه اينكه متخصصان داخلى 

توانسته اند قطعات بسيار ظريف و پيچيده را 
نيز توليد كنند. 

رهبر انقالب «رفع ناهماهنگى ها در ســطوح 
پايين دستى» را براى افزايش و جهش توليد، 
مهم برشــمردند و گفتنــد: در گزارش هاى 
خبــرى تلويزيون، برخــى توليدكنندگان از 

در  غريب  و  عجيــب  ناهماهنگى هــاى 
گرفتن مواد اوليــه موردنياز گله مى كنند 
كه اگر وزير مربــوط به محض ديدن اين 
گزار ش ها پيگيرى كند، بســيارى از اين 
مشــكالت در مدت كوتاهــى قابل حل 

است. 
«رفع پيچ وخم هاى عجيب ادارى در دادن 
مجوز توليد» و نيز «حل مشكل تسهيالت 
بانكــى» 2 توصيه آخر رهبــر انقالب به 
اعضاى دولت در بحــث مهم رفع موانع 

توليد بود. 
ايشــان در ادامه سخنانشان درباره مسائل 
اقتصاد كشور، به موضوع «خام فروشى و 
صادرات فله اى مواد خام» اشــاره كردند 
و گفتنــد: خام فروشــى در ســنگ هاى 
معدنى قيمتى و فــرآورى آنها در خارج 
و بازگرداندن به كشــور بــا چندين برابر 
قيمــت، فروش خــاك جزيــره هرمز، 
فرآورى نشــدن زعفران جنوب خراسان 
و خرمــاى مناطق گرمســيرى از جمله 
مواردى است كه نشــان مى دهد بايد در 

اين زمينه كار جدى صورت گيرد.
حضرت آيت ا... خامنه اى افزودند: چندى 
پيش، پيشنهادى براى تشكيل كارگروهى 
از جانب رؤساى 3 قوه براى شناسايى و 
برطرف كردن موانع توليد مطرح كردم و 
با اســتقبال 3 قوه هم مواجه شد كه بايد 
هرچه زودتر تشــكيل شود و كار خود را 

با جديت آغاز كند. 
رهبر انقالب يكى ديگــر از موضوعات 
مســأله  را  اقتصــادى  مهــم  بســيار 
«ســرمايه گذارى» برشــمردند و تأكيــد 
كردنــد: متأســفانه در ســال هاى اخير، 
ســرمايه گذارى در كشــور دچار اختالل 
شــده و در اين زمينه عقب هســتيم كه 

بــراى برطرف كردن اين مشــكل، ابتدا بايد 
ســرمايه گذارى هاى كالنى كه در كشور رها 
شــده و يا ُكند پيش مى روند، احيا شــوند و 
هيچ طرح بزرگ ســرمايه گذارى بالتكليف 

نماند. 
ايشان با تأكيد بر لزوم تشويق سرمايه گذاران 

بخش خصوصى، خاطرنشــان كردند: بخش 
خصوصى داراى امكانات فراوان و نقدينگى 
الزم اســت و بايد از طريــق برطرف كردن 
مشــكالت مالياتــى و مجوزهــا و همچنين 
تســهيالت بانكى، بخش خصوصــى را به 

سرمايه گذارى ترغيب كرد.

رهبر انقالب: 

اقتصاد كشور نبايد به تحوالت خارجى 
پيوند بخورد
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آگهي حصر وراثت
ــه  ــرح دادخواســت ب ــه ش ــنامه  5175 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــه عظيم ــم خديج خان
كالســه 243/99ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
توضيــح داده كــه شــادروان فضــل الــه عظيمــى بــه شــماره شناســنامه  4051047903 در 
تاريــخ 1394/09/20 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت 

آن متوفــى منحصــر اســت بــه:
1-رقيه عظيمى فرزند فضل ا... به شماره شناسنامه7428 فرزند متوفى 

2-خديجه عظيمى فرزند فضل ا... به شماره شناسنامه5175 فرزند متوفى
 3-طاهره عظيمى فرزند فضل ا... به شماره شناسنامه6257 فرزند متوفى
 4-فاطمه عظيمى فرزند فضل ا... به شماره شناسنامه5176 فرزند متوفى
 5-ستار عظيمى فرزند فضل ا... به شماره شناسنامه6656 فرزند متوفى

 6-منصوره عظيمى فرزند فضل ا... به شماره شناسنامه5544 فرزند متوفى. 
ــي  ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب اين
ــد از  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــر كســي اعتراض ــا ه ــد ت مي نماي
تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. 
(م الف 808)

 حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  13234 ب ــماره شناس ــرى داراى ش ــب جعف ــاى طي آق
ــن  ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/250/99 از اي كالس
ــخ  ــه شــماره شناســنامه  3 در تاري ــه شــادروان محمدعلــى جعفــرى ب توضيــح داده ك
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 1385/40/05 در اقامت

ــه:  متوفــى منحصــر اســت ب
ــا مشــخصات فــوق الذكــر پســر متوفــى 2-حميــد  1-متقاضــى گواهــى حصروراثــت ب
ــد1342 صــادره از حــوزه  ــه شــماره شناســنامه410 متول ــى ب ــد محمدعل ــرى فرزن جعف
ــماره  ــه ش ــى ب ــد محمدعل ــرى فرزن ــت جعف ــى 3-حج ــر متوف ــار پس ــزى به مرك
ــد1359 صــادره از حــوزه مركــزى بهــار پســر متوفــى 4-بلقيــس  شناســنامه799 متول
ــد1348 صــادره از حــوزه  ــه شــماره شناســنامه502 متول ــد محمدعلــى ب جعفــرى فرزن
ــماره  ــه ش ــى ب ــد محمدعل ــرى فرزن ــه جعف ــى 5-فاطم ــر متوف ــار دخت ــزى به مرك
ــول  ــى 6-بت ــر متوف ــار دخت ــزى به ــد1354 صــادره از حــوزه مرك شناســنامه669 متول
فرخــى فرزنــد فــرخ بــه شــماره شناســنامه9357 متولــد1312 صــادره از حــوزه مركــزى 
بهــار همســر متوفــى والغيــر. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور 
ــه از  ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب را در ي
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 298)

حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهى تغييرات و تاسيس شركت
تاســيس شــركت ســهامى خــاص آرتــا پليمــر هگمتــان درتاريــخ 1399/05/25 بــه شــماره ثبــت 14266 بــه شناســه ملــى 14009361749 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل 
ــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :مديريــت يــك واحــد صنعتــى توليــد مــواد پليمــرى و بازيافــت  ــه شــرح زي ــده كــه خالصــه آن ب گردي
پالســتيك درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلى : اســتان همــدان ، شهرســتان 
همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه شــهرك مدنــى ، مجتبــى كرمــى[آزادگان3 _ آزادگان] ، كوچــه فرعــى 3 ، كوچــه ميخــك 4 ، پــالك 60 ، طبقــه همكــف 
كدپســتى 6513835458 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 1,000,000 ريــال نقــدى منقســم بــه 100 ســهم 10,000 ريالــى تعــداد 100 ســهم آن بــى نــام 
عــادى مبلــغ 1,000,000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 189493 مــورخ  1399/05/13 نــزد بانــك بانــك ملــى ايــران شــعبه مهديــه بــا كــد 6112 
پرداخــت گرديــده اســت اعضــا هيئــت مديــره خانــم فرزانــه لطيفــى بــه شــماره ملــى 1272627942 و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 1 ســال و بــه ســمت 
مديرعامــل بــه مــدت 1 ســال آقــاى حميــد حاصلــى بــه شــماره ملــى 4030425321 و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 1 ســال آقــاى جــالل لطيفــى 
بــه شــماره ملــى 4030429890 و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 1 ســال خانــم حليمــه عيوضــى بــه شــماره ملــى 4031867123 و بــه ســمت عضــو هيئــت 
مديــره بــه مــدت 1 ســال دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمى و همچنيــن 
كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى باامضــاء خانــم فرزانــه لطيفــى بــه شــماره ملــى 1272627942 بــه ســمت مديــر عامــل و رييــس هيئــت مديــره و همچنيــن آقــاى حميد 
حاصلــى بــه شــماره ملــى 4030425321 بــه ســمت نايــب رييــس هيئــت مديــره همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه 
بازرســان آقــاى اميرحســين حاصلــى بــه شــماره ملــى 1272760901 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت يــك ســال مالــى آقــاى راشــد دانشــفر بــه شــماره ملــى 
3220179177 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت 

موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (954881)

آگهى تغييرات و تاسيس شركت
تاسيس شركت سهامى خاص امن پرداز گستر آريكان درتاريخ 13299/05/29 به شماره ثبت 14272 به شناسه ملى 14009377392 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه 
آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :نصب و پيكره بندى انواع مختلف سرويس هاى شبكه اى اخذ نمايندگى فروش و پشتيبانى نرم افزار هاى مختلف 
مجاز ايرانى و خارجى به اســتثنا نرم افزار هاى فرهنگى و هنرى نصب و پيكره بندى ســرويس هاى مركز داده شركت در نمايشگاه ها و مناقصات مختلف برنامه نويسى، طراحى، 
توليد و پشتيبانى نرم افزار به استثنا نرم افزار هاى فرهنگى و هنرى نصب، راه اندازى، تعمير و نگهدارى از تجهيزات رايانه اى، الكترونيكى، مخابراتى، ارتباطى، سوئيچينگ، آنتن 
ها و كابل هاى ارتباطى مربوطه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : اســتان همدان ، شهرســتان 
همدان ، بخش مركزى ، شهر همدان، محله خيابان فرهنگ ، كوچه قوام ، خيابان فرهنگ ، پالك 34 ، طبقه همكف كدپستى 6515745566 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ريال نقدى منقســم به 1000 سهم 10000 ريالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ريال توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 20/24130/71 مورخ 
 1399/03/29 نزد بانك تجارت شــعبه دانشگاه بوعلى ســينا با كد 24130 پرداخت گرديده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هيئت مديره آقاى محمدمصطفى 
يالپانيان به شماره ملى 3860754051 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 1 سال آقاى وحيد مغيث به شماره ملى 3873477599 و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 
1 سال آقاى حميدرضا بابائى به شماره ملى 4020419787 و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 1 سال و به سمت مديرعامل به مدت 1 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره مشتركا و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امير مهرى به شماره ملى 3873991535 به سمت بازرس على البدل به مدت 
يك سال مالى آقاى محمدرضا بهزادى وصل به شماره ملى 3874528553 به سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى روزنامه كثير االنتشار همدان پيام جهت درج آگهى هاى 

شركت تعيين گرديد. 
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (955443)

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

نوسازى بيش از 68 هزار تاكسى فرسوده از اسفند 94
 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشور با اشــاره به آغاز طرح نوسازى 
ناوگان تاكسيرانى شهرى از اسفند 94 با همكارى دستگاه هاى مختلف از جمله سازمان 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور، ســازمان برنامه و بودجه و شهردارى ها اعالم كرد 

كه در اجراى اين طرح تاكنون 68 هزار و 350 دستگاه تاكسى نوسازى شده است.
به گزارش ايرنا، مرتضى ضامنى افزود: ســازمان شــهردارى ها و دهيارى ها و اتحاديه 
تاكســيرانى هاى شــهرى به طور مستمر پيگير نوسازى ساير تاكســى هاى فرسوده در 
همكارى با ساير دستگاه ها هستند.وى در ادامه به موضوع ساماندهى سرويس مدارس 
اشاره كرد و گفت: تمامى فعاليت هاى مرتبط با سرويس مدارس از طريق سامانه سپند 

(پايش حمل ونقل دانش آموزى) درحال انجام است.

ثبت سفارش كتاب هاى درسى تا 10 شهريور تمديد شد
 معاون توسعه منابع و پشتيبانى سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى از زمان ثبت 
سفارش كتاب هاى درســى تمامى پايه در مقاطع تحصيلى تا دوشنبه دهم شهريورماه 
سال1399 تمديد شد، خبر داد. به گزارش ايسنا، اسدا... مرتضايى بيان كرد: با عنايت به 
محدوديت هاى به وجود آمده به دليل بيمارى همه گير كوويد-19، نظير اجتناب از تجمع 
بيش از حد دانش آموزان و والديــن آنها براى ثبت نام در مدارس، محدوديت فعاليت 
مدارس در استان هاى با وضعيت هشدار و قرمز به دليل مصوبات ستاد مبارزه با كروناى 
استان، متأســفانه تعداد قابل توجهى از دانش آموزان در تمامى دوره هاى تحصيلى در 
مهلت زمانى مقرر يعنى سال 31 مرداد نتوانسته اند، در مدارس ثبت نام كرده و به تبع آن 

به ثبت سفارش كتاب هاى درسى در سامانه فروش مواد آموزشى اقدام كنند.

دفترچه استخدامى آموزش وپرورش 10 شهريور 
منتشر مى شود

 مديركل امور ادارى و تشكيالت وزارت آموزش وپرورش اعالم كرد كه تا دهم شهريور 
امسال دفترچه آزمون استخدامى آموزش وپرورش در سايت سنجش درج و منتشر خواهد 
شد.  به گزارش خبر آنالين، يارمحمد حسين بُر گفت: همه فارغ التحصيالن دانشگاهى كه 
داراى شــرايط مندرج در اين دفترچه هستند مى توانند براى شركت در آزمون استخدامى 
آموزش وپرورش ثبت نام كنند. وى از متقاضيان خواســت كه در زمان اعالم شده به نشانى 
www.sanjesh.org مراجعه كنند و گفت: فارغ التحصيالن دانشگاهى كه داراى شرايط 
مندرج در اين دفترچه هســتند مى توانند براساس طرح طبقه بندى مشاغل معلمان و نياز 

آموزش وپرورش در مناطق مختلف، براى شركت در اين آزمون ثبت نام كنند.

همدان پيام: غذاى نذرى را چگونه توزيع كنيم تا عامل گسترش كرونا 
نباشد

 همشو بخوريد تو شكمتون جاش امن تره !!
شهروند: افزايش جمعيت نيازمند اراده جدى همه بخش هاست

  در مرحله اول بايد با كرونا مذاكره كنيد!!
تجارت: محتكران مسكن در تور قانون 

 البته اگه تور رو كرونا نجويده باشه!!
شهروند: تخصيص 3 هزار ميليارد تومان تسهيالت به مشاغل روستايى

 بدون شرح!!
ابتكار: اعزام نيروى كار به بلغارستان

 اين هم از اشتغال و توليد امسال!!
رسالت: سنگ اندازى كرونا در برگزارى نمايشگاه

 اين نشانه دعوت به مذاكره است!!
همدان پيام: چه خبر از ســاخت مســكن كارگران در شهرك صنعتى 

همدان؟ 
 هيچى فعال كرونا داره الى مصالح ساختمان قايم باشك بازى 

مى كنه!!
بهار: مادرى البرزى صاحب 6 فرزند شد

 اين مادر چقد زود تصميم مسؤالن كشور رو شنيد!!
شهروند: هر ايرانى 20 سانتيمتر فضاى فرهنگى

 حاال اجازه داره يه پاشو زمين بذاره يا يه دستشو؟!
ابرار اقتصادى: ماجراى ناتمام افزايش حقوق نسيه اى كارگران و تورم 

نقد
 تأمين معيشت كارگران رو برعهده ترامپ بذاريد با ماشه حل 

كنه!!
همدلى: بنيادى به نام فقرا به كام اغنيا

  اسمش جيب آقازاده هاست؟!
شرق: با پيروى از منطق عاشورا در برابر دشمنان ايستاده ايم

 بدون ماسك و دستكش اينم جرمه!!

آگهى تغييرات و تاسيس شركت
ــركت  ــن ش ــت آريام ــى صنع ــاى زيربناي ــه ه ــركت انديش ــرات ش ــى تغيي آگه
ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 13090 و شناســه ملــى 14007228545 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه مــورخ 1399/05/12 تصميمــات ذيــل 

اتخــاذ شــد :
 1 - اعضــاء هيئــت مديــره بــراى مــدت دو ســال بــه قــرار ذيــل انتخــاب گرديدنــد: 
آقــاى رضــا رازانــى فقهــى بــه شــماره ملــى 3874549224 خانــم زهــرا ســادات 
تقــوى بــه شــماره /ملــى 0070110239 آقــاى عليرضــا ســهيليان بــه شــماره ملــى 

 3860022857
2 - آقــاى مســعود ســهامى نــوروزى زاده بــه شــماره ملــى 3871136311 به ســمت 
بــازرس اصلــى و آقــاى مهــران ناعمــى بــه شــماره ملــى 0081110731 بــه ســمت 

بــازرس علــى البــدل بــراى مــدت يــك ســال مالــى انتخــاب گرديدنــد .
ــركت  ــاى ش ــى ه ــر آگه ــت نش ــام جه ــدان پي ــار هم ــه كثيراالنتش  3 - روزنام

ــد . ــاب گردي انتخ
ــورد  ــال 1398 م ــه س ــى ب ــركت منته ــان ش ــود و زي ــاب س ــه و حس  4 - ترازنام

ــت   ــرار گرف ــب ق تصوي
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(952517)

آگهى تغييرات و تاسيس شركت

آگهــى تغييــرات شــركت اقليــم گســتر غــرب شــركت ســهامى خــاص به شــماره 
ثبــت 5185 و شناســه ملــى 10861130491 بــه اســتناد صورتجلســه هيئــت مديره 

مــورخ 1399/02/03 تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد :
1- ســمت اعضــاى هيــات مديــره بقرارذيــل تعييــن گرديــد: آقــاى ســام شــهباز 
بــه شــماره ملــى 0058239812 بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره آقــاى گلــرخ 
شــهباز بــه شــماره ملــى 3875461568 بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره 
آقــاى محمــد شــهباز بــه شــماره ملــى 3871355739 بــه ســمت مديرعامــل و 

عضوهيئــت مديــره 
2 -حــق امضــاء كليــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور بانكــى بــا 
مديرعامــل و يكــى از اعضــاء هيئــت مديــره ممهوربــه مهــر شــركت معتبــر 

ــد. ــى باش م

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(956089)

 ســازمان مديريــت پســماند شــهردارى 
همــدان بــا بيــان اينكــه دفــع صحيــح شــيرآبه 
مديريــت  مراحــل  اصلى تريــن  از  يكــى 
ــت،  ــماند اس ــن پس ــايت هاى دف ــح س صحي
كنتــرل،  بــراى  حوضچه هــا  ايــن  گفــت: 
دفــع  مديريــت  و  جمــع آورى  هدايــت، 
و  پســماند ها  توليــدى  شــيرآبه  صحيــح 
ــى  ــع خاك ــى مناب ــگيرى از آلودگ ــراى پيش ب
ــن  ــايت دف ــم س ــى حري ــاى زيرزمين و آب ه
ــده اند. ــاخته ش ــدان س ــهر هم پســماند هاى ش

مهدى آزاد اظهار كرد: اين حوضچه ها با حجم 
29 هــزار مترمكعب با 120 هــزار متر مكعب 
خاكبردارى و 80 هزار مترمكعب خاك ريزى و 
با استفاده از الينر رســى غيرقابل نفوذ درحال 
ســاخت اســت كه تاكنون 60 درصد پيشرفت 
فيزيكى داشته و انتظار مى رود تا پايان سالجارى 

به بهره برداري برسد.
وى در پايان خاطرنشان كرد: مطالعات طراحى 
و اجراى اين حوضچه ها توسط دانشگاه علم و 

صنعت ايران انجام شده است.

 محرم امسال به دليل شرايط كرونايى، متفاوت تر 
از ســال هاى گذشــته درحال برگزارى اســت، از 
تغييرات آئين نذرى دادن گرفته تا برپايى تكيه هاى 
ســيار در كوچه ها و خيابان ها كه هريك از مداحان 
و هيأت هاى مذهبى به شــيوه هاى گوناگون دست 
به نوآورى هايى زده  و موجب تغييرات بسيارى در 

شيوه عزادارى هيأت هاى مذهبى كشور شده اند.
  توصيه هــاى نهايى وزارت بهداشــت 

براى پيشگيرى و مقابله با كرونا
بــا توجه به يافته هاى نهايــى علمى و گزارش هاى 
جهانى از روند ابتال و گسترش ويروس كرونا، تنها 
راه مقابله مؤثر يا اين ويروس همراهى و همكارى 
مردم با نهاد هاى بهداشت و درمان در رعايت كامل 
و دائمى دســتورالعمل هاى بهداشــتى و استفاده از 

ماسك و فاصله گذارى اجتماعى است.
با توجه به تصويب پروتكل هاى بهداشتى پيشگيرى 
از كرونــا، ترويج و تبليغ دســتورالعمل هاى نحوه 
برگزارى عزادارى در مكان هاى مســقف و فضاى 
بــاز، دســتورالعمل هاى پخت و پز و بســته بندى 
غذاى نذرى به صورت بيرون بَر، زمان بندى محدود 
برگزارى مراسم در مساجد و تكايا منوط به تشخيص 
كارگروه هاى استانى و متناسب با شرايط بهداشتى و 
مديريتى، ضوابط بهداشــتى تعداد شركت كنندگان، 
زمان و نحوه برگزارى براى تمام شهرهاى استان به 

شيوه هاى متنوع اطالع رسانى شده است.
 ممنوعيت برپايى دســته عــزادارى و 

توزيع نذرى
مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى علوم 

پزشــكى اســتان همدان در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام گفت: امسال به دليل شيوع كرونا و زير 
نظر اداره كل تبليغات اســالمى، مراســم عزادارى 
محرم بايد در فضاهاى باز و با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى برگزار شــود، به گونه اى كه سالمت مردم 

حفظ شود تا درصد انتقال ويروس كاهش يابد.
ليدا رفعتى دربــاره توزيع غذا و پخش نذورات در 
ايام كرونا افزود: براى جلوگيرى از شــيوع كرونا و 
حفظ سالمت مردم، توزيع غذا و نذورات به صورت 

پخته در اين ايام ممنوع اعالم شــده است و بيشتر 
بايد در قالب مواد غذايى خشــك يا خام بسته بندى 
شــده و ميان فقرا تقسيم شــود، حتى مى توان اين 
نذورات را در قالب توزيع ماسك، دستكش و مواد 
ضدعفونى كننده در اختيار نيازمندان و مســتمندان 
قرار داد تا از هرگونه تجمع و ازدحام در مكان هاى 

عمومى خوددارى شود.
 برپايى ايستگاه هاى صلواتى در همدان 

ممنوع است

رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همــدان نيز در 
اين باره گفت: به منظور پيشگيرى از كرونا و خطرات 
ناشــى از آن برپايى ايستگاه هاى صلواتى و هرگونه 

پذيرايى در آن ممنوع است.
محمــد خيرانديــش در گفت وگــو با تســنيم، 
اظهار كــرد: با توجه به اينكه ايام محرم امســال 
را در شــرايط كرونايى به ســر مى بريم؛ بنابراين 
از عــزاداران حســينى مى خواهيــم از برپايــى 
ايســتگاه هاى صلواتى، هرگونــه تجمع و توزيع 

غذاى نذرى خوددارى كنند.
وى با تأكيــد بر اينكه برنامه هاى محرم امســال با 
هماهنگى ســازمان تبليغات اســالمى و بر اساس 
پروتكل هاى بهداشتى انجام مى شود، گفت: حركت 
دسته هاى عزادارى، اســتفاده از طبل و زنجيرهاى 
عمومى و توزيع غذاهاى نذرى ممنوع اعالم شــده 

است.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان با بيان اينكه 
بايد فعاليت هيأت هاى مذهبى در فضاهاى باز و با 
رعايت فاصله گذارى اجتماعى برگزار شود، تصريح 
كــرد: در هنگام ورود و خرج عــزاداران نيز بايد از 

ايجاد تجمع جلوگيرى شود.
خيرانديش با تأكيد بر اينكه گروه هاى پرخطر مانند 
مادران باردار، ســالمندان، بيماران زمينه اى و داراى 
نقــص ايمنى بــه هيچ عنــوان در تجمعات حاضر 
نشوند، اظهار كرد: در شرايط كنونى حفظ سالمتى 

مردم مهم ترين وظيفه ما است.
وى با بيان اينكه حضور هميار بهداشــت در تمام 
هيأت هــاى مذهبــى ضرورى و اجبارى اســت، 
گفت: همياران بهداشت وظيفه آموزش و نظارت 
بر رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در هيأت ها را 

بر عهده دارند.
رئيس مركز بهداشــت همدان با اشاره به اينكه در 
روزهــاى اخير روند ابتال به كرونا در همدان نزولى 
شــده اســت، تصريح كرد: اما مردم بايد بدانند كه 
هرگونــه عادى انــگارى شــرايط و بى توجهى به 
دستورالعمل هاى بهداشتى سبب بروز موج جديدى 

از بيمارى مى شود.

آغاز انتخاب رشته  در آزمون دكترى سال 99 
از امروز

 «Ph.D» انتخاب رشــته هاى تحصيلى آزمون ورودى مقطع دكترى 
(نيمه متمركز) سال 1399 براى داوطلبان مجاز از امروز آغاز شده است.

 «Ph.D» به گزارش مهر، كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودى مقطع دكترى
www. (نيمه متمركز) ســال 1399 در سايت سازمان سنجش به نشانى

sanjesh.org قابل مشاهده است.
داوطلبان با اســتفاده از شــماره داوطلبى يا شــماره پرونده و همچنين 
مشخصات شناســنامه اى داوطلب (نام خانوادگى و نام، شماره شناسنامه 
و تاريخ تولد) به كارنامه نتايج اوليه آزمون خود دسترسى خواهند داشت.
آن دســته از داوطلبانى كه براســاس مندرجات كارنامــه اوليه، مجاز به 
انتخاب رشــته هاى تحصيلى شده اند بايد از 3 شــهريور تا 5 شهريور 
نسبت به ثبت كدرشته محل هاى انتخابى خود (حداكثر 50 كدرشته محل 
درصورت وجود) با توجه به رشته امتحانى كه در آن آزمون داده اند، در 

سايت سازمان سنجش اقدام كنند.
به اين دســته از داوطلبان توصيه مى شــود ابتدا نســبت به مطالعه دقيق 
دفترچه راهنماى انتخاب رشته هاى تحصيلى و اطالعيه هاى مرتبط با آن 
اقدام كرده، سپس كدرشته محل هاى مورد عالقه خود را انتخاب نمايند.

كرونا سبك نذرى دادن را تغيير داد
■ رئيس مركز بهداشت همدان: هرگونه عادى انگارى در برگزارى مراسم ها سبب بروز موج جديدى از بيمارى مى شود

سرپرست سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان:

ساخت حوضچه هاى جمع آورى شيرآبه سايت دفن زباله درحال اجرا استساخت حوضچه هاى جمع آورى شيرآبه سايت دفن زباله درحال اجرا است
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طرح پيشــنهادى كنونى 
و  ضوابــط  مشــكالت 
و  ســاختمانى  مقررات 
شهرســازى را بســيار 

افزايش خواهد داد

كه  افــرادى  مداخلــه 
با  ارتباطى  و  تخصــص 
طرح جامع شهرى ندارند 
دخالت  طــرح  اين  در  و 
بــروز  مى كنندموجــب 
خواهد  اساسى  مشكالت 

شد

 eghtesad@hamedanpayam.com

آگهـي  منـاقصه

  سازمان مديريت پسماند شهرداري همدان

سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان در نظر دارد اجراى پروژه هاى ذيل را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد ، لذا از متقاضيان دعوت به عمل 
مى آيد جهت شركت در مناقصه مذكور با شماره مناقصه هاى ياد شده جهت هر رديف و دريافت كليه اسناد مربوطه از ساعت 9 صبح مورخ 1399/06/03 

به سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس WWW.Setadiran.ir   مراجعه نمايند .

توضيحات :
1 - متقاضيان مى بايست تا ساعت 13 مورخه 99/06/18 نسبت به تحويل اصل سپرده ( سپرده هاى ) شركت در مناقصه ( فيش واريزى ، ضمانت نامه ، اسناد 

خزانه ) به دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس همدان ميدان عاشورا ، بلوار ملت، خيابان امداد نمايند .
2 - سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .

3 - كليه هزينه هاى درج آگهى و كارشناسى هاى مربوطه بعهده برندگان مى باشد .
4 - زمان انتشار در سامانه ستاد : ساعت 8 صبح مورخه 99/06/03

5 - زمان دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : از ساعت 9 صبح مورخه 99/06/03 لغايت ساعت 19 مورخه 99/06/06
6 - مهلت ارسال اسناد و ثبت قيمت پيشنهادى در سامانه ستاد : ساعت 19 مورخه 99/06/18

7 - تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه : مورخه 99/06/19
(م الف 806)

ف
مدت نوع پيمانشرح كارردي

مبلغ پايهمحل پيمانپيمان
(ساليانه)  به ريال

مبلغ سپرده 
شركت در 

مناقصه به ريال
شماره مناقصه

ادامه و تكميل سايت دفن زباله هاى شهر 1
2 ماهمناقصههمدان و سكوى ميانى حمل زباله

1 - ميدان عاشورا – بلوار 
ملت – خيابان امداد

2 - كيلومتر 14 جاده همدان- 
تهران

5/413/523/407271/000/000
2099050308000002

محوطه سازى توقفگاه ماشين آالت سايت دفن 2
كيلومتر 14 جاده همدان- 3 ماهمناقصهزباله هاى شهر همدان

4/825/902/493242/000/0002099050308000003تهران

محوطه سازى ساختمان ادارى سايت دفن 3
كيلومتر 14 جاده همدان- 3 ماهمناقصهزباله هاى شهر همدان

3/580/673/663180/000/0002099050308000004تهران

 آگهى تغييرات و تاسيس شركت
ــد درتاريــخ  ــا پخــش مهــرگان الون ــا مســئوليت محــدود آري تاســيس شــركت ب
ــه شناســه ملــى 14008099268 ثبــت و  ــه شــماره ثبــت 13588  ب 1397/11/02 ب
امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع 

عمــوم آگهــى ميگــردد. 
موضــوع فعاليــت :تهيه،توزيــع و پخــش مــواد غذايــى - آرايشــى و بهداشــتى - 
ــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم  انجــام امــور بازرگانــى و تجــارت . درصــورت ل
ــز  ــدود مرك ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاري ــدت فعالي ــط م ــع ذيرب از مراج
اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، 
صــدف ، خيابــان 18 متــرى هدايــت ، بــن بســت ميــالد ، پــالك 12 ، طبقــه همكــف 
ــغ  ــت از مبل ــارت اس ــى عب ــخصيت حقوق ــرمايه ش ــتى6514743365  س كدپس
ــاى مرتضــى  ــزان ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا آق ــال نقــدى مي 1000000 ري
ــهم  ــال س ــده 500000 ري ــى 3873424339 دارن ــماره مل ــه ش ــاورى رمضــان ب خ
ــده  ــه شــماره ملــى 3875599731 دارن ــم ســيده ســميرا يمينــى ب الشــركه خان
500000 ريــال ســهم الشــركه اعضــا هيئــت مديــره آقــاى مرتضــى خــاورى رمضــان 
ــه مــدت  ــره ب ــه ســمت رئيــس هيئــت مدي ــه شــماره ملــى 3873424339و ب ب
ــميرا  ــيده س ــم س ــدود خان ــدت نامح ــه م ــل ب ــمت مديرعام ــه س ــدود و ب نامح
ــه  ــه ســمت عضــو هيئــت مديــره ب ــه شــماره ملــى 3875599731 و ب يمينــى ب
مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق واســناد بهــادار و تعهــد آور 
شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمى و همچنيــن 
كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى باامضــاء مديرعامــل و رئيــس هيئــت مديــره آقاى 
مرتضــى خــاورى رمضــان بــه تنهايــى همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 
اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام 
جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور 

بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها
 و موسسات غيرتجارى همدان (956095)

اجرائيه
مشخصات محكوم له:

شركت واستر پوشان ماد، به نشانى: خيابان پاستور، برج پاستور، طبقه 10
مشخصات محكوم عليه:

شيرين اميرى، فرزند محمدكاظم، مجهول المكان 
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له:

على بدخشان، فرزند نصرت اله، به نشانى: همدان، خيابان بوعلى (سيزده خانه)، جنب مسجد امام 
حسين(ع)،مجتمع سينا،طبقه سوم،واحد 13، وكيل شركت واستر پوشان ماد.

فرزانه صالحى نژاد، فرزند حسن، به نشانى: كبودراهنگ، خيابان شهدا، نبش لوازم خانگى بحرى، 
طبقه  2 ، وكيل شركت واستر پوشان ماد. 

محكوم به :
به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9709978162100049 محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 208308 به 
تاريخ 95/12/13 به انضمام خســارات تأخير تأديه از زمان سررسيد به تاريخ چك لغايت اجراى 
حكم و مبلغ 5/280/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل به مبلغ 10/000/000 ريال در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. ضمناً هزينه نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليه مى باشد. 

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
1-ظرف ده روز مفاد آن را موقع اجرا گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن 
مســير باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال 
خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر 
در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضايى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حكــم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)5-انتقال مال به 
ديگــرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون 
كافى نباشد موجب مجازات تعزيزى درجه شش يا جزاى نقد معادل نصف محكوم به يا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)6-چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحو اجراى 

محكوميت مالى 1394).  (م الف 782)
مسئول دفتر شعبه 111 (عمومى) شوراى حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبى (ع) 
شهر همدان، شريفى 

دان تان  اری  ا ر
مدير جهاد كشاورزى خبرداد

تخريب 3 بناى غيرمجاز در باغات شهرستان نهاوند
 مدير جهاد كشاورزى شهرســتان نهاوند از تخريب 3 بناى غيرمجاز در باغات 

اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزارى مهر و به نقل از روابط عمومى جهاد كشاورزى نهاوند؛ كريم 
حاج باباعلى گفت: ساخت هر نوع بنا به صورت غيرمجاز در باغ ها و اراضى كشاورزى 

تخلف بوده و تغيير كاربرى غيرمجاز به حساب مى آيد.
وى گفت: بر همين اســاس با هماهنگى مقام قضايى و پس از هشدارهاى الزم به 

متخلفان، با همكارى نيروى انتظامى و اداره راهدارى 3 فقره از بناهايى كه در داخل 
باغ هاى نهاوند ساخته شده بود تخريب شد.

مدير جهاد كشــاورزى شهرستان نهاوند افزود: با توجه به نمونه هاى مشابه كه در 
ســطح شهرستان وجود دارد حكم تخريب 91 فقره از بناهاى ديگر صادر شده كه 

در آينده به اجرا درخواهند آمد.
وى با بيان اينكه در اين راســتا 200 پرونده تاكنون مختومه اعالم شده و يا اينكه 
بهره بردار به نحوى تغيير كاربرى داده است، افزود: قانون به صراحت اعالم كرده كه 
هرگونه ساخت وساز در داخل اراضى زراعى و يا باغى منوط به كسب مجوز از جهاد 

كشاورزى و ساير مراجع ذى صالح است.

مدير خبرگزاري:
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران: طاهره شهابي
شماره تماس: 09183149040

https://www.mehrnews.com/service/Provinces/Hamedan

مهر بررسى كرد

طرح جامع پيشنهادى 
شهر همدان كارآمد نيست

خبر

امام جمعه همدان:
مبلغ دين بايد توانايى ارتباط برقراركردن 

با جوانان را داشته باشد

 امــام جمعــه همــدان گفــت: جامعــه نيازمنــد مبلغ هايــى اســت 
ــروز را بفهمنــد و هــم توانايــى ايجــاد  ــان ام كــه هــم حــرف جوان

ارتبــاط بــا آنــان را داشــته باشــند.
ــگار مهــر، حجت االســالم والمســلمين حبيــب  ا... بــه گــزارش خبرن
شــعبانى در جمــع طــالب حــوزه علميــه ســفيران هدايــت همــدان 
بــا اشــاره بــه دوران طلبگــى خــود، اظهــار كــرد: دوران طلبگــى بــا 
ــر از طــالب و  ــا اگ ســختى ها و مشــكالتى شــايد همــراه باشــد ام
ــال هاى  ــى س ــت در تمام ــد گف ــود، خواهن ــون پرســش ش روحاني
ــى عصر(عــج) را  ــژه حضــرت ول ــا توجهــات وي دوران طلبگــى باره

ــد. ــاس كرده ان احس
ــن راه  ــت در اي ــرط موفقي ــالص ش ــه اخ ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
ــن  ــروز در اي ــه ام ــت: اينك ــوان گف ــالب ج ــه ط ــاب ب ــت، خط اس
ــد اســت،  ــژه اى از طــرف خداون ــد عنايــت وي ــرار گرفته اي مســير ق
ــختى هايى  ــع و س ــا موان ــن راه ب ــه اي ــيد ك ــب باش ــد مراق ــا باي ام

ــراه اســت. هــم هم
نماينــده ولــى فقيــه در اســتان همــدان افــزود: وظيفــه مــن و شــما 
ــه  ــن در مقابل ــت؛ بنابراي ــى اس ــق اله ــف حقاي ــرى از تحري جلوگي
هجــوم دشــمنان در ايــن راه بايــد معتقــد بــه ايــن باشــيد كــه شــما 

ســرباز حضــرت مهدى(عــج) هســتيد.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه مشــكالت معيشــتى بــراى طــالب 
ــاس  ــاس، لب ــن لب ــه اي ــرد: درســت اســت ك ــان ك وجــود دارد، بي
درآمدزايــى نيســت، امــا الزم اســت كــه متوليــان امــر نســبت بــه 
مديريــت مســائل اقتصــادى رســيدگى انجــام دهنــد و بــراى آينــده 

ــند. ــته باش ــزى داش برنامه ري
ــى  ــت طلبگ ــه حقيق ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــدان ب ــه هم ــام جمع ام
ــه در  ــى ك ــج) اســت، گفــت: زمان ــى عصر(ع ــربازى حضــرت ول س
ــل و  ــه باط ــوم جبه ــچ گاه از هج ــد هي ــديد نباي ــن راه وارد ش اي
ــاد داشــته باشــيد كــه در  ــه ي شــبهات ترســى داشــته باشــيد و ب
ــاى آن  ــل كل دني ــود در مقاب ــام خ ــار ام ــر در كن ــورا 72 نف عاش

ــد. ــتادگى كردن ــان ايس زم
وى طــالب را مبلــغ رســالت ا... دانســت و عنــوان كــرد: شــما بايــد 
ــه ايــن  ــى ا... شــويد و دســت يافتــن ب ســعى كنيــد كــه داعيــه ال
مهــم نيــز نيازمنــد لوازماتــى از جملــه درس خوانــدن بــه صــورت 

جــدى در ايــن دوره 5 ســاله اســت.
شــعبانى عنــوان كــرد: اگــر طلبــه اى تنهــا در ايــن چنــد ســال بــه 
درس خوانــدن مشــغول شــود و درگيــر مســائل حاشــيه اى نشــود، 
ــد  ــد خواه ــه بخواه ــى ك ــر جاي ــه ه ــده از لحــاظ علمــى ب در آين

رســيد.
وى بــا بيــان اينكــه بايــد شــاكر ايــن توفيــق الهــى باشــيد، مطــرح 
ــن در گام  ــت؛ بنابراي ــغ اس ــد تبلي ــالمى نيازمن ــه اس ــرد: جامع ك
ــى  ــه مبلغ هاي ــد ب ــن مســأله نيازمن ــراى موفقيــت در اي نخســت ب
هســتيم كــه هــم حــرف جوانــان امــروز را بفهمنــد و هــم توانايــى 

ــا آنهــا را داشــته باشــند. ايجــاد ارتبــاط ب

 درحالى كه طرح جامع بيشــتر به منظور ترويج 
ضوابط علمى و پذيرفته شــده شهرســازى تدوين 
مى شود طرح جامع پيشنهادى شهر همدان ظرفيت 
حل مشــكالت فعلى را ندارد و همچنان ايراداتى به 

آن وارد است.
بــه گزارش مهر، يكــى از مهم تريــن ضرورت هاى 
مديريت شــهرى در تأمين نيازهاى شــهروندان و 
اجراى برنامه هاى اصولى و كارآمد، در اختيار داشتن 
طرح هاى جامع مشتمل بر توانمندى ها، ظرفيت ها و 
نيازهاى شهر و شهروندان است تا مديران شهرى با 
استفاده از آنها بتوانند براى آينده برنامه ريزى كنند.

بارها عنوان شــده مديران شــهرى بايد با تكيه بر 
امكانات و توانمندى هاى موجود تالش كنند ضمن 
پاســخگويى به نيازهاى شهروندان در زمان حاضر، 
براى آينــده برنامه ريزى و شــرايطى فراهم كنند 
كه ســاكنان شــهر در آينده با چالش هاى كمترى 
مواجــه و ظرفيت ها و امكانات بيشــترى در اختيار 
داشــته باشــند؛ اما تحقق اين اهداف بدون داشتن 
برنامه اى هدفمند و نظام مند ميســر نخواهد بود، به 
همين دليل قانونگذار تهيه و تنظيم طرح هاى جامع 
شهرى (به عنوان سندى باالدستى) را مبناى تنظيم 
طرح هاى ديگر، اختصاص بودجه و اعتبارات مناسب 
و ايجاد زيرساخت هاى الزم پيش بينى كرده كه اين 
طرح مسير توسعه شهر را براى آينده نشان مى دهد 

و به توسعه شهرى نظم مى دهد.
همدان از جمله شهرهاى آرام با طبيعتى زيبا است 
كه قرارداد انجام مطالعات و تهيه طرح جامع شهرى 
آن بيــن اداره كل راه وشهرســازى اســتان همدان 
(كارفرما) و مهندسان مشاور منعقد شده و هم اكنون 
در دست مطالعه است ولى همچنان خبرى از نتايج 

آن نيست.
رئيس كميســيون شهرســازى و معمارى شوراى 
اسالمى شهر همدان در اين باره در گفت وگو با مهر 
با بيان اينكه جلســات متعددى با موضوع بررســى 
ضوابط و مقررات ساختمانى و شهرسازى پيشنهادى 
طرح جامع شهر همدان توسط كميسيون تخصصى 
در شورا برگزار شده است، گفت: متأسفانه مشكالت 
زيادى بر طرح جامع در دســت تهيه شهر همدان 
وارد اســت كه درصورت رفع نشدن اين مشكالت، 

طرح پيشنهادى قابليت تصويب را ندارد.
نرگس نــورا...زاده با اشــاره به اينكــه طرح جامع 
پيشــنهادى شــهر همدان ظرفيت حل مشكالت 
فعلى و توســعه متوازن و همه جانبه آينده را ندارد، 

افزود: شوراى شهر پس از دريافت طرح پيشنهادى 
جامع شــهر همدان از مشــاور، با برگزارى جلسات 
كارشناسان ضوابط و مقررات ساختمانى پيشنهادى 

اين طرح را بررسى كرد.
وى با اشاره به اينكه نامه هاى متعددى به استاندار و 
اداره راه وشهرسازى ارسال و آخرين مرحله ايرادات 
كلى طــرح را اعالم كرده ايم، يادآورشــد: مديريت 
ارشد استان براساس نامه ها و مطالبات شوراى شهر 
قــول داده تا زمانى كه طرح به تأييد كارشناســى 

نرسيده باشد طرح پيشنهادى مصوب نشود.
وى با اشاره به برگزارى جلسات بررسى طرح جامع 
شــهر همدان و بيش از حدود 20 صورتجلســه در 
اين بــاره، اظهار كــرد: به رغم اين صورتجلســات و 
اصالحات علمى درخواســت شــده از مشاور طرح، 
متأســفانه مشــاور همان پيشــنهادات اوليه را در 
پيشــنهادات نهايى ضوابط مالك عمل قرار داده و 

طرح را به همان وضعيت اوليه ادامه داده است.
وى با بيان اينكه مشــاور طرح جامع شــهر همدان 
تنهــا به دنبال دريافــت مصوبه اين طرح اســت و 
هيچ يك از صورتجلسات مطرح شده را در اين طرح 
اصــالح نكرده و يا ارائه نداده اســت، گفت: يكى از 
مشكالت اساســى طرح جامع شــهر همدان ورود 
غيرتخصصى برخى صاحب نفــوذان غيرمرتبط در 

اين حوزه است.
نورا... زاده يادآور شــد: متأســفانه به دليل دخالت 
برخــى افراد در ايــن موضوع تعــدادى از مديران 
منفعل هستند و نمى توانند از جايگاه خود تغييرات 

اصولى و كارشناسى را در اين طرح 
وارد كنند.

رئيــس كميســيون شهرســازى و 
معمارى شوراى شهر همدان با بيان 
اينكه همدان شهرى آرام و زيبا براى 
سكونت است، اظهار كرد: متأسفانه 
يكــى از نمايندگان مجلس به دنبال 
تبديل همدان به يك شــهر بزرگ 
و به اصطالح كالنشــهر است، بدون 
اينكه نگاه كارشناسان و متخصصان 

را در اقتضائات آن وارد كند.
نورا... زاده با طرح اين پرسش كه آيا 
براى گسترش و توسعه شهر همدان 
از مردم نظرسنجى است كه همدان 
را به شهرى همانند تهران بزرگ يا 
ساير كالنشهرها تبديل كنيم، گفت: 

توسعه فيزيكى بى برنامه شهر همدان اشتباه بزرگى 
اســت كه زندگى در همــدان را از كيفيت مندى به 

سمت كميت مى كشاند.
وى گفــت: مداخله افرادى كــه تخصص و ارتباطى 
با طرح جامع شــهرى ندارند و در اين طرح دخالت 

مى كنندموجب بروز مشكالت اساسى خواهد شد.
نــورا... زاده ادامــه داد: طــرح جامع شــهر همدان 
همان طور كه مى تواند نقطه قوتى باشــد براى رفع 
مشكالت آينده شهر، همچنين مى تواند نقطه ضعف 
و آســيبى براى افزايش اين مشــكالت باشــد كه 
متأسفانه طرح ارائه شــده فعلى توسط مشاور طرح 
مشــكالت را چندين برابر خواهد كرد، به گونه اى كه 
طرح پيشــنهادى مشــاور نه تنها مشكالتى از شهر 
را كاهش نخواهد داد، بلكه مشــكالت جديدى نيز 
ايجاد خواهد كرد از جمله مى توان به كاهش سرانه 

شهروندى شهروندان همدانى اشاره كرد.
رئيس كميسيون معمارى و شهرسازى شوراى شهر 
همــدان در ادامه به بيان مكاتبات شــورا، اداره كل 
راه و شهرســازى و اســتاندارى همدان درباره ارائه 
مشــكالت و ايرادات موجود در طرح پيشــنهادى 
جامع شهر همدان اشاره كرد و گفت: مطالعات وضع 
موجود طرح جامع شهر همدان نشان دهنده نقايص 

عديده بود كه به مشاور طرح اعالم شد.
نورا...زاده از ديگر مواد مطرح شده در مكاتبات شورا 
به استاندارى را چنين بيان كرد: مطالعات مربوط به 
حوزه ترافيك و وضعيت معابر نيز راهبرد مشــخص 
در جهت رفع مشــكالت ترافيكى شــهر همدان در 
حــال و آينــده را نداشــته و 
در  پيشــنهادات  ارائه  به  تنها 
قالب 2 كمــان و چند تقاطع 
دوم  رينگ  كــردن  زيرگذر  و 
شــهر همدان پرداخته كه به 
پيشــنهادات  اين  با  هيچ وجه 
بــدون توجه بــه كاربرى ها و 
سياســت هاى توزيع جمعيت 
را  ترافيك  مشــكل  نمى توان 
رفع كرد ضمــن اينكه امكان 
اجــراى اين مــوارد در حوزه 
اقتصادى نيز پيش بينى نشده 
و مطالعات كارشناسى نيز ارائه 

نشده است
نــورا... زاده با بيــان اينكه در 
ضوابــط پيشــنهادى، ضوابط 

مربــوط بــه محــدوده بافــت 
واجــد ارزش فرهنگــى تاريخى 
پيش بينى نشده و ضوابط مربوط 
به بعد پنجم (تمامى پشــت بام)، 
ويژگــى راه هــا و ضوابــط كلى 
است،  نشــده  اشاره  نماســازى 
افزود به رغم درخواســت مكرر از 
ضوابط  ارائه  بابت  طرح  مشــاور 
پهنه بندى در راســتاى برقرارى 
عدالت اجتماعى و توزيع مناسب 
ضوابط  شهرى؛  اراضى  در  ثروت 
پهنه اى ارائه شــده مغاير با اين 

سياست تدوين شده است.
 الحاق روستاها به شهر 

مورد پذيرش نيست
وى افزود: از نظر شــوراى شهر 
روســتاهاى  الحــاق  همــدان 

على آباد، قاسم آباد و حسن آباد و نيز شهر مريانج به 
همدان مورد پذيرش نيســت و اين اقدامات موجب 
افزايش مشــكالت مديريت شهرى و تضييع حقوق 
مردم شــهر و روســتا و نيز بروز مشكالت فرهنگى 

اجتماعى و اقتصادى متعددى خواهد شد.
وى همچنين دربــاره ديگر بندنامه مكاتبه شــده 
به اســتاندارى عنوان كرد: مشــاور طرح جامع به 
سياســت هاى مديريت شــهرى جهت ايجاد شهر 
انســان محور و اولويت حمل ونقل عمومى نيز توجه 
نكرده و پيشــنهادات طرح جامع با اين سياست ها 

مغاير است.
 طرح پيشــنهادى جامع شهر همدان بر 

مشكالت دريافت پروانه مى افزايد
رئيــس كميتــه شهرســازى و معمــارى مركــز 
پژوهش هاى شــوارى شــهر همدان هم درباره اين 
موضــوع گفت: بــه لحاظ كارشناســى طرح جامع 
پيشــنهادى شــهر همدان در آينده كار اساســى 
و تحولــى براى اين شــهر در بر نخواهد داشــت و 
مى توان گفت حوزه هاى دريافت پروانه را ســخت تر 

خواهد كرد.
محمدرضا عراقچيان با بيان اينكه منابع مورد استناد 
مشاور در مطالعات، از منابع غيررسمى است، افزود: 
طرح پيشنهادى كنونى مشكالت ضوابط و مقررات 
ساختمانى و شهرسازى را بسيار افزايش خواهد داد.

وى با اشــاره بــه نقش مديريت شــهرى در حوزه 
ساختمانى و شهرســازى، اظهار كرد: متأسفانه در 

پيشــنهادى  طرح  تصويــب  امر 
مشاوره جامع شهر همدان نظرات 
و سياســت هاى مديريت شهرى 
لحاظ نشده اســت، درصورتى كه 
مجــرى اصلى طرح شــهردارى 
است و براى اينكه طرح كارآمد و 
اجرايى مصوب شود بايد مديريت 

شهرى نيز دخيل باشد.
عضو ديگــر كميته شهرســازى 
و معمــارى مركــز پژوهش هاى 
شوارى شهر همدان نيز به زمان 
جامع  پيشنهادى  طرح  مطالعات 
اين شــهر اشــاره كــرد و گفت: 
امروزه با گذشــت زمــان و عصر 
ارتباطات و پيشرفت هاى مختلف 
بايد طرح پيشــنهادى به گونه اى 
تدوين شــود و تحولى در شــهر 
ايجاد كند و تمامى جوانان و پيشــرفت و توســعه 
را مدنظر قرار دهد كه متأســفانه طرح پيشنهادى 
جامع شــهر نه تنها تحولى ندارد بلكه نيز عقب گرد 

داشته است.
حســن ســجادزاده افزود: با مطالعــات اين طرح 
پيشــنهادى به اين نتيجه مى رســيم كه اين طرح 
هيچ گونه توجهى به مســائل پيشــرفت روز در اين 
طرح ديده نشــده است و نه تنها مشكالت موجود را 
حل نمى كند بلكه در سال آتى مديريت شهرى را با 

چالش مواجه خواهد كرد.
شهروندان  از  نظرسنجى  به  بى توجهى   

در تدوين طرح جامع شهرى همدان
با اين تفاســير يكى از ايرادات قابل توجه به تدوين 
طرح هاى جامع شــهرى، روند تصميم گيرى از باال 
به پايين در آن اســت كه اين رونــد مغاير با اصل 
مشاركت پذيرى بوده و استقبال اندك شهروندان در 

اجراى آن را به دنبال خواهد داشت.
از ســوى ديگر زمان بر بودن تهيه طرح هاى جامع 
شهرى آسيب ديگرى است كه با توجه به تغييرات 
وضعيت شــهر در فاصلــه زمانى تهيــه و تصويب 
طرح هاى مذكور، دوگانگــى در طرح و اتخاذ مغاير 

را منتج مى شود.
با همه اين تفاســير انتظار مى رود تهيه طرح جامع 
شــهرى همدان ضمــن رفع مشــكالت و توجه به 
توسعه آينده اين شهر به نتيجه برسد، تا شهرى آباد 

را در آينده داشته باشيم.
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

تيم جديد «استوكس» مشخص شد
 مهاجم ســابق و پرحاشيه پرسپوليس پس از جدايى از اين تيم به 

باشگاه جديدش در ليگ اسكاتلند پيوست.
«آنتونى استوكس» مهاجم سابق تيم فوتبال پرسپوليس پس از جدايى از 
اين تيم بار ديگر به ليگ برتر فوتبال اسكاتلند برگشت و به قراردادى 

يكساله به تيم لوينگستون پيوست.
ايــن بازيكن ايرلندى در ايران ســابقه پوشــيدن پيراهــن تراكتور و 
پرســپوليس را در كارنامــه خــود دارد. دليل جدايى اســتوكس از 

پرسپوليس به گفته خودش، شيوع ويروس كرونا در ايران بود.
اين بازيكن 32 ساله در تيم هاى مطرحى همچون آرسنال، شفيلديونايتد، 

ساندرلند، كريستال پاالس، بلكبرن و سلتيك بازى كرده است.

پايان كار كونته با اينترميالن؟
 به نظر مى رسد كونته به پايان كار خود در نراتزورى رسيده است.

 نشريه گاتزتا دلو اسپورت در خبرى نوشت آنتونيو كونته هفته آينده 
با استيون چانگ، رئيس اينتر جلسه اى خواهد داشت تا 2 طرف درباره 

آينده خود و باشگاه تصميم گيرى كنند.
اين درحالى اســت كه ســرمربى ايتاليايى اينتر پس از نايب قهرمانى 
در ليگ اروپا اعالم كرد كه بايد شــرايط خانواده اش را نيز براى ادامه 
همكارى با نراتزورى بسنجد. فوتبال ايتاليا در اين باره مدعى شده در 
ماه نوامبر گذشته، بسته اى حاوى نامه اى تهديدآميز به همراه يك گلوله، 
بدون نام و آدرس به تمرين اينتر و خطاب به كونته ارسال شده است، 
اما او از اين ماجرا چيزى به خانواده اش نگفته است، با وجود اين اين 
خبر توسط نشريات ايتاليايى منتشر شد كه سبب شد تا كونته به وجود 

جاسوس در بين اعضاى باشگاه شك كند.

آژاكس قيمت ستاره خود را به بارسلونا گفت
 باشگاه آژاكس هلند به بارسلونا براى خريد فان دبيك قيمت مدنظر 

خود را اعالم كرد.
در ابتداى ورود رونالد كومان به بارســلونا صحبت از بازسازى اين تيم 
توســط برخى ستارگان مطرح شد .رونالد كومان قصد داشت با آوردن 
برخى ستارگان هلندى به احياى بارسلونا كمك كند. يكى از آن بازيكنان 
«دونــى فان دبيك»، هافبك هلندى آژاكس بود كه در تيم رويايى فصل 
گذشــته اين باشگاه نقشى مهم داشت اما باشگاه آمستردامى قيمت اين 
بازيكن را مشخص كرد و به اين ترتيب طبق گزارش اسپورت بارسلونا 

براى خريد فان دبيك بايد 55 ميليون يورو پول بدهد.

سرمربى پاس: 
هدفمان صعود به ليگ يك است

 سرمربى تيم فوتبال پاس همدان با ابراز خرسندى از بهبود شرايط 
تيم نسبت به گذشته گفت: تمام تالش ما، رسيدن به ليگ دسته يك و 

بازگشت به روزهاى اوج تيم است.
على قربانى پس از تســاوى مقابل ســردار بوكان در ورزشگاه شهيد 
باكرى اروميه افزود: شــاهد بازى خوبى از سوى 2 تيم بوديم و سردار 
بوكان براى ماندن در ليگ دســته 2 و تيم ما براى اميدوارى به صعود 
مستقيم به ليگ دسته يك تالش كرد و با وجود به ثمر رساندن 2 گل، 

بازى به تساوى انجاميد.
وى افــزود: صعود ما پيش از اين بازى قطعى شــده بود و با توجه به 
ميزبانى تيم چــوكا در تالش، ايجاد انگيزه در بين بازيكنان با توجه به 
شانس كمتر ما نســبت به چوكا سخت بود، با اين حال تمام تالش ما 

كسب نتيجه الزم در پلى آف و بازگشت به ليگ دسته يك است.
ســرمربى پاس همدان افزود: شرايط حمايتى مسئوالن و مديريت تيم 
براى رسيدن به پلى آف تأثيرگذار بوده و اكنون شرايط نسبت به گذشته 
بهتر شده است. وى درباره تيم سردار بوكان نيز گفت: تيم سردار در نيم 
فصل نخست مدعى صعود بود ولى با بروز مشكالتى، در ابتداى بازى 
بى انگيزه بود و خوشحالم اين تيم با هواداران پرشورش در ليگ دسته 
دوم ماندنى شــد و درصورت حل مشكالت مالى و مديريتى مى تواند 

در فصل آينده مدعى صعود باشد.
تيم پاس همدان در آخرين هفته ليگ دسته دوم در اروميه برابر سردار 

بوكان به تساوى 2 بر 2 رسيد و به پلى اف صعود كرد.

آگهى تغييرات و تاسيس شركت
آگهــى تغييــرات شــركت اقليــم گســتر غــرب شــركت ســهامى خــاص به شــماره 
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 10861130491 ب ــه مل ــت 5185 و شناس ثب
عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/09/15 تصميمــات ذيــل اتخــاذ 

شــد : 
ــورد  ــه 1397/12/29 م ــان شــركت منتهــى ب ــه و عملكــرد ســود و زي 1 - ترازنام

ــب قرارگرفــت . تصوي
ــه  ــگام ب ــتران پيش ــون گس ــت آرم ــات مديري ــى و خدم ــركت حسابرس  2 - ش
شناســه ملــى 10103210831 بــه نمايندگــى آقــاى حبيــب ســزاوار بشــماره ملــى 
2802438913 بــه ســمت بــازرس اصلــى و آقــاى اميــر قربانــى بــه شــماره ملــى 
ــى  ــراى مــدت يــك ســال مال ــدل ب ــازرس علــى الب ــه ســمت ب 4050182343 ب

ــد .  انتخــاب گرديدن
ــركت  ــاى ش ــى ه ــاپ آگه ــت چ ــام جه ــدان پي ــار هم ــه كثيراالنتش 3 - روزنام

ــد. ــاب گردي انتخ
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(956086)

آگهى تغييرات و تاسيس شركت
ــه  ــاص ب ــهامى خ ــركت س ــرب ش ــتر غ ــم گس ــركت اقلي ــرات ش ــى تغيي آگه
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 10861130491 ب ــه مل ــت 5185 و شناس ــماره ثب ش
ــل اتخــاذ  ــورخ 1399/02/03 تصميمــات ذي ــادى ســاليانه م مجمــع عمومــى ع

شــد : 
1- اعضــاء هيئــت مديــره بــه قــرار ذيــل بــراى مــدت دوســال انتخــاب گرديدنــد: 
آقــاى ســام شــهباز بــه شــماره ملــى 0058239812 و گلــرخ شــهباز بــه شــماره 

ملــى 3875461568 و محمــد شــهباز بــه شــماره ملــى 3871355739 
ــه  ــگام ب ــتران پيش ــون گس ــت آرم ــات مديري ــى و خدم ــركت حسابرس 2 - ش
شناســه ملــى 10103210831 بــه ســمت بــازرس اصلــى و آقــاى اميــر قربانــى بــه 
شــماره ملــى 4050182343 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــراى مــدت يــك 

ســال مالــى انتخــاب شــدند.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(956087)

آگهى تغييرات و تاسيس شركت
تاســيس شــركت تعاونــى توســعه روســتاى تخــت بخــش ســردرود شهرســتان رزن درتاريــخ 1399/05/25 بــه شــماره ثبــت 773 بــه شناســه ملــى 14009361242 ثبــت 

و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. 
1 - موضــوع : فعاليــت تعاونــى، توســعه روســتايى موضــوع مــاده 27 برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه جمهــورى اســالمى ايــران مصــوب 1395/12/14 مجلــس شــوراى 
ــر هميــن  ــا ماهيــت روســتا تعــاون اســت، از ايــن رو و ب ــران ب اســالمى و مــواد تمامــى برنامه هــاى توســعه اقتصــادى، اجتماعــى و فرهنگــى جمهــورى اســالمى اي
ــه اعضــاء تعاونــى در راســتاى  ــه خدمــات مشــاوره، طراحــى، نظــارت ،اجــرا و راهبــرى در جهــت كمــك ب اســاس وظايــف و اختيــارات تعاونــى عبارتنــد از: 1 - ارائ
احــداث و اداره واحدهــاى توليــدى صنايــع روســتايى، صنايــع كوچــك تبديلــى و صنايــع دســتى جهــت بهــره بــردارى جمعــى و مشــترك اعضــاء بــراى ايجــاد ارزش 
افــزوده بــر توليداتشــان كــه منطبــق بــر مــواد اساســنامه باشــد. 2 - ايجــاد و اداره واحدهــاى اقتصــادى توليــدى، توزيعــى و خدماتــى در حــوزه فعاليــت كــه مرتبــط 
ــا تحقــق اهــداف تعاونــى باشــد. 3 - خريــد و تهيــه مــواد و وســايل مــورد احتيــاج معيشــتى و حرفــه اى اعضــاء 4 - انجــام عمليــات جمــع آورى ، نگاهــدارى ،  ب
تبديــل، طبقــه بنــدى ، بســته بنــدى ، حمــل و نقــل و يــا فــروش محصــول اعضــاء 5 - مشــاركت بصــورت مشــاوره، نظــارت، اجــرا، ســرمايه گــذارى و راهبــرى در 
امــور منجــر بــه توســعه همــه جانبــه روســتاى حــوزه فعاليــت، نظيــر امــور كشــاورزى، دام و طيــور، عمرانــى، آبادانــى، بهداشــت و ســالمت، فرهنگــى و آموزشــى، 
حمــل و نقــل، رفاهــى، ورزشــى، انــواع كســب و كار و بنگاه هــاى اقتصــادى و كليــه امــور زيرســاختى و زيربنايــى 6 - تملــك اراضــى واقــع در بافــت  روســتايى و در 
صــورت لــزوم اســتفاده از تســهيالت قوانيــن مربــوط بــه تملــك اراضــى واقــع در طرح هــاى مصــوب روســتايى در جهــت اهــداف تعاونــى در صــورت تصويــب مجمــع 
عمومــى عــادى. 7 - انجــام هرگونــه معامــالت از قبيــل خريــد و فــروش، اجــاره و نظايــر آن و تملــك اراضــى، امــوال منقــول و غيرمنقــول و تأميــن نيازمندى هــاى 
خــود بــه طريــق مقتضــى و مقــرون بــه صرفــه در جهــت اهــداف تعاونــى 8 - خريــد اوراق بهــادار بــراى مديريــت منابــع تعاونــى. 9 - تعاونــى مــى توانــد نمايندگــى 
شــركتها و اتحاديــه هــاى تعاونــى يــا بانكهــا ، ســازمانها ، مؤسســات و شــركتهاى دولتــى را بــراى عمليــات خدماتــى كــه مــورد نيــاز آنهــا يــا شــركت تعاونــى باشــد 
ــع طبيعــى و حفــظ و  ــا درجهــت حفــظ و نگهــدارى مناب ــا و پروژه ه ــراى انجــام مقاصــد شــركت نمايندگــى بدهــد . 10 - همــكارى و اجــراى  طرح ه ــا ب ــرد و ي بپذي
بهبــود محيط زيســت 11 - تاســيس صنــدوق حمايــت از فعاليتهــاى اعضــا كــه در چهارچــوب تقويــت و كســب منفعيــت تعاونــى و توســعه همــه جانبــه روســتا باشــد. 
12 - ارئــه مشــاوره و هدايــت تحصيلــى، علمى،تخصصــى، فنــى و حرفــه اى اهالــى روســتا در راســتاى تاميــن نيــروى انســانى متخصــص و ماهــر و زبــده منطبــق بــا 
نيازهــاى اساســى روســتا، شهرســتان و كشــور 13 - مشــاوره، طراحــى، هدايــت و آمــوزش، راهبــرى و توســعه بــراى توليــد الگوهــاى اقتصــادى كشــاورزى و صنايــع 
ــا بجــران كــم آبــى باشــند نظيــر توليــد گل محمــدى و مشــتقات آن، زعفــران،  تبديلــى آن كــه حافــظ منابــع محيــط زيســت و منابــع آبــى در راســتاى مبــارزه ب
ــرض الحســنه و ســاير تســهيالت  ــردد. 14 - اخــذ وام ق ــدار گ ــه توســعه پاي ــر، اقتصــادى و منجــر ب ــه امكانپذي ــراى منطق ــه ب ــى ك ــر محصول ــادام و ه ــه، ب مارچوب
اعتبــارى از منابــع بانكــى و ديگــر مؤسســات مالــى اعتبــارى و اشــخاص حقيقــى و حقوقــى ديگــر. 15 - اخــذ كمــك و هدايــاى نقــدى و غيرنقــدى از دولــت ، اشــخاص 
حقيقــى و يــا حقوقــى. 16 - توديــع وجــوه بــه حســاب ســپرده بلندمــدت و كوتــاه مــدت در بانكهــا. 17 - مشــاركت بــا اشــخاص حقيقــى و حقوقــى بــا اولويــت تعاونــى 
هــا. 18 - ســرمايه گــذارى و خريــد ســهام اتحاديــه تعاونــى مربوطــه و يــا ســاير شــركتها و مؤسســات عمومــى ، تعاونــى و يــا خصوصــى. 19 - مشــاركت دادن اعضــاء 
و خصوصــًا مديــران تعاونــى در دوره هــاى آموزشــى تخصصــى بــراى ارتقــاى ســطح توليــد و خدمات"ثبــت موضــوع فعاليــت مذكور،بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه 
فعاليــت نمــى باشــد." 2 - مــدت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 3 - مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان رزن ، بخــش ســردرود ، دهســتان ســردرودعليا 
ــان (امامــزاده) ، كوچــه ((يوســف قاســمى)) پــالك 0 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6567171564 4 - ســرمايه شــخصيت حقوقــى :  ــاال ، خياب ، روســتا تخــت، محلــه ب
ــا كــد3707 بانــك توســعه  ــورخ 1399/05/15 ب ــا توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى م ــه تمام ــام ك ــى بان ــه 350 ســهم 1000 ريال ــغ 350000 ريال اســت كه  ب مبل
تعــاون شــعبه رزن پرداخــت گرديــده اســت. 5 - اوليــن مديــران : آقايــان محمدرضــا قاســمى باكدملــى 4360117264 بــه ســمت مديرعامــل و منشــى هيــات مديــره، 
يوســف قاســمى باكدملــى 4360226489 بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره و ابراهيــم قاســمى باكدملــى 4372434766 بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره هرســه 
عضواصلــى و حســين قاســمى باكدملــى 4360089031 و مجتبــى فيلــى باكدملــى 4372433433 بــه ســمت اعضــاى علــى البــدل همگــى اعضــاى هيــات مديــره بــراى 
مــدت 3 ســال انتخــاب گرديدنــد. 6 - دارنــدگان حــق امضــاء :كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــركت بــا امضــاء مديرعامــل بــه اتفــاق رئيــس هيــات مديــره 
و نايــب رئيــس هيــات مديــره همــراه بــا مهــر شــركت و اوراق عــادى و ادارى بــا امضــاى مديرعامــل يــا رئيــس هيــات مديــره يــا نايــب رئيــس هيــات مديــره يــك 
بــه تنهايــى همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 7 - اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه 8 - بازرســين اصلــى وعلــى البــدل : آقايــان ســعيد قاســمى 
باكدملــى 4360226497 بــه ســمت بــازرس اصلــى و حســين قاســمى باكدملــى 3980257460 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــراى مــدت يــك ســال مالــى انتخــاب 

گرديدنــد. 9 - روزنامــه كثيراالنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. 
به استناد مجوز شماره 1030 مورخ 1399/05/15 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان رزن آگهى گرديده است.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رزن
(954883) 

جامعه ورزش همدان 13 ميليارد ريال بسته 
معيشتى توزيع كرد

 جامعه ورزشى استان همدان 13 ميليارد ريال بسته معيشتى و بهداشتى را 
در قالب رزمايش كمك هاى مؤمنانه بين نيازمندان توزيع كرد.

مديركل ورزش و جوانان استان با اعالم اين خبر گفت: همچنين هيأت هاى 
ورزشى و سازمان هاى مردم نهاد عالوه بر اين ميزان بسته معيشتى، نسبت به 
تهيه و توليد ماســك و ضدعفونى كردن معابر و اماكن عموم ى سطح شهر 

نيز اقدام كرده اند.
محســن جهانشــير اظهار كرد: رزمايش كمك هاى مؤمنانه به همت مجمع 

جوانان استان ايجاد شده و با مشاركت سازمان هاى مردم نهاد جوانان و مردم 
خير در راستاى تحقق فرامين رهبر معظم انقالب در كمك مؤمنانه و عادالنه 

به نيازمندان فعاليت خود را ادامه مى دهد.
وى يادآور شد: با همت مجمع جوانان، سمن هاى جوانان، خيران و پشتوانه 
مردمى  و اجتماعى در راســتاى تحقق اهداف رزمايش، فرامين رهبر معظم 

انقالب و ستاد ملى مقابله با كرونا گام برمى داريم.
جهانشــير افزود: در دوره شــيوع ويروس كرونا گروه هاى فعال جوانان در 
سمن ها، بســيج، گروه هاى مردمى، ورزشى و ساير بخش ها براى كمك به 
دولــت، مردم و كاهش فراگيرى اين بيمارى، در قالب هاى مختلف همچون 

توليد ماسك و نيازهاى مهم بهداشتى اقدام كرده اند.

اعتراض هيأت فوتبال همدان به كميته اخالق
 هيأت فوتبال استان همدان با ارسال نامه اى به كميته اخالق فدراسيون فوتبال خواستار بازبينى فيلم بازى 

چوكا تالش - شهردارى بندرعباس و بررسى شبهات اين بازى سرنوشت ساز از گروه دوم شد.
درنامه هيأت فوتبال همدان به كميته اخالق فدراسيون فوتبال درباره اتفاقات هفته پايانى گروه دوم ليگ دسته 
دوم فوتبال كشــور آمده اســت:در راستاى فوتبال پاك و بدون شــائبه هفته پايانى گروه دوم ليگ دسته دوم 
فوتبال كشور و حساسيت باالى اين رقابت ها شبهاتى در ديدار چوكا تالش و شهردارى بندرعباس رقم خورد.
در اين ديدار سرنوشت ســاز كه مى توانست تيم قهرمان گروه دوم اين رقابت ها را مشخص كند در مجموعه 
بازى در نيمه اول و دوم اتفاقات شائبه برانگيزى رقم خورد كه نمونه آن گل دوم چوكا تالش در دقايق پايانى 
اين ديدار توسط جهانگير عسگرى بود كه با بى تفاوتى مدافعان و بازيكنان شهردارى بندرعباس رقم خورد در 

نتيجه لزوم ورود كميته اخالق به صحنه هاى اين ديدار حساس بسيار حائز اهميت است.

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول ) 

 محمد حسين پور- شهردار نهاوند

مبلغ ضمانتنامه مبلغ پروژه(ريال)تعدادنوع تجهيزاترديف
شركت در مناقصه

محل اعتبار پروژه 

خريد يكدستگاه باالبر  برقى 16 مترى هيدروليكى 1
–مفصلى با نصب سيستم انتقال آب زاويه دوران 
360 درجه و ساير تجهيزات كامل و نصب بر روى 

دستگاه خودروى با ظرفيت بين 7 تا 10 تن

يكدستگاه
 ريال كه000/000/500/7 

 2/200/000/000
بصورت اسناد خزانه اسالمى با 

سر رسيد 1400/10/13 و مابقى از 
محل منابع داخلى شهردارى

اعتبارات تملك داراى 375/000/000ريال
هاى سرمايه اى سال 

98و منابع داخلى 
شهردارى

 شــهرداري نهاونــد در اجــراي مــاده 13 آئيــن نامــه مالــي شــهرداريها و بــا رعايــت قوانيــن و مقــررات مالــي و از طريــق آگهــي مناقصــه عمومــي 
پــروژه خريــد يــك دســتگاه باالبــر برقــى 16 متــري را بــه شــركتهاي واجــد صالحيــت و مــورد تائيــد ســازمان اســتاندارد كل كشــور بــا شــرايط 

ذيــل انجــام دهــد:

  www.setadiran.ir:كليه متقاضيان جهت شركت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت  ( ستاد ) به آدرس -
اقدام نمايند و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 33237445-081داخلي 134 حاصل نمايند.

متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 99/06/3 تا مورخ 99/06/13  دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 99/06/25  (آخرين 
روز قبل از كميسيون ) نسبت به بارگذاري اسناد اسناد بصورت فايل پي دي اف در سامانه اقدام نمايند.

 - تهيه كليه لوازم مورد نياز ( به جزء خودرو ) به عهده شركت مي باشد.
- شهرداري در رد ياقبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد .

- هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
- كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.

- ضمناً در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسالمي برابر بخشنامه ابالغي قابل پرداخت مي باشد.
به پيشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست چهار پاكت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه وبه شرح ذيل تكميل نمايند. 
پاكت الف :متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي بنام حساب سپرده 
شهرداري نهاوند واريز وفيش واريزي را در داخل پاكت الف قرارداده  ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده ويا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه 
بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند ، همچنين در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت 

فايل Pdf بارگذاري شود.
پاكت ب:متقاضيان مي بايست رزومه كاري ،گواهينامه صالحيت شركت و آخرين تغييرات شركت،فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مدير عامل ورئيس هيات 

مديره ،اسناد مناقصه را در داخل پاكت ب قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نمايندودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري شود.
پاكت ج:متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت به صورت فاكتور معتبر را تكميل وامضا ومهر نمايند وآن را داخل پاكت ج قرارداده ودرب پاكت را ممهور 

به مهر وامضا نمايند ودر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل Pdf بارگذاري شود.
مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه ،اسناد مناقصه را بصورت الكترونيكي و فيزيكي تحويل نمايند.محل تحويل نسخه فيزيكي (ضمانت نامه) 

دبيرخانه شهرداري نهاوند و محل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ) ميباشد .
متقاضيان مي بايست هرسه پاكت الف،ب،ج را در داخل پاكت ((د)) قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنين آدرس دقيق وشماره 
تماس شركت را روي پاكت نوشته وتا پايان وقت اداري مورخ 99/6/25  تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. كه بصورت تحويل نسخه فيزيكي مي باشد 

ومحل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ) مي باشد.
نظارت برنحوه اجراي كار بر اساس درخواست، برعهده سازمان آتش نشاني اين شهرداري مي باشد.

كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح  مورخ 99/6/26  تشكيل و  ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) در كميسيون مناقصه د 
رمحل (شهرداري ) بازگشايي و خوانده مي شود. چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.

چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعالم كميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و 
بانفر دوم قرارداد منعقد مي شود و چنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد.سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد 

ميگردد. (م الف 681)
چاپ آگهي نوبت اول: 1399/06/03
چاپ آگهي نوبت دوم: 1399/06/13

 هفته پايانى رقابت هاى فوتبال ليگ دسته 
دوم قهرمانى باشگاه هاى ايران روز گذشته با 
انجام 7 ديدار در گروه نخســت دنبال شد و 
تيم هاى مدعى با غلبه بر حريفان خود به ليگ 

يك و پلى اف صعود كردند.
در اين گروه 4 تيم خيبر خرم آباد، اســتقالل 
مالثانى، شهردارى آستارا و فوالد نوين اهواز 
براى صعود مســتقيم و يا پلــى اف به ميدان 

رفتند.
در اهواز تيم فوالد نوين با 48 امتياز پذيراى 
خيبــر خرم آباد 41 امتيازى بود تا از بين خود 
يك تيــم را راهى مرحله پلى اف يا ليگ يك 

نمايد.
ــه  ــاز در خان ــا 49 امتي ــى ب ــتقالل مالثان اس
ــر  ــه ب ــا غلب ــه ب ــود ك ــر ب ــالد مه ــان مي ميزب
ايــن تيــم 52 امتيــازى شــد و در يــك قدمــى 
صعــود قــرار گرفــت. تيــم شــهردارى آســتارا 
ــپين  ــى كاس ــه ميهمان ــاز ب ــا 49 امتي ــز ب ني
قزويــن رفــت تــا بــا غلبــه بــر ايــن تيــم خود 

ــد. ــك ببين ــگ ي ــى لي ــك قدم را در ي
در همــدان نيــز تيــم فوتبــال شــهردارى 
ــازى تشــريفاتى  ــك ب ــاران ي ــا آواالن كامي ب
ــه  ــد و هــر 2 تيــم بيشــتر ب را برگــزار كردن
جوانــان خــود در ايــن بــازى ميــدان دادنــد، 
بــا ثبــت ايــن نتايــج تيــم پــاس در مرحلــه 

ــناخت. ــود را ش ــف خ ــى اف حري پل
در ايــن گــروه از پيــش ســقوط 2 تيــم 
كارون ارونــد خرمشــهر و شــهردارى فومــن 

ــود. ــده ب مســجل ش
اما در گــروه دوم اين رقابت هــا تيم فوتبال 
پاس كــه در يك قدمى صعود مســتقيم قرار 
داشت در اروميه و در مصاف با سردار بوكان 
2 بر 2 متوقف شــد تا چــوكاى تالش با گل 
مشــكوك 2 بر يك از ســد تيم شــهردارى 
بندرعباس عبور و جواز حضور در ليگ دسته 
نخست آزادگان را كســب كرد. پاس همدان 
كه اميد زيادى براى صعود داشــت در ديدار 
با بوكان آغاز خوبى داشــت و تا پايان بازى 

نيــز برنده ميدان بود اما گل مشــكوك چوكا 
به شــهردارى بندرعباس روحيه سبزپوشــان 
همدان را كاهــش داد و در دقايق پايانى گل 
تســاوى را پذيرفتند تا به حضور در پلى اف 

كنند. بسنده 
ــى از  ــا يك ــد ب ــى اف باي ــاال در پل ــاس ح پ
ــاد،  ــر خرم آب ــى، خيب ــم اســتقالل مالثان 4 تي
ــواز  ــن اه ــوالد نوي ــتارا و ف ــهردارى آس ش
ديــدار كنــد و در 2 بــازى رفــت و برگشــت 
بخــت خــود را بــراى صعــود بــه ليــگ يــك 

بيازمايــد.
پاس امســال نتايج خوبى گرفتــه و با توجه 
بــه بازى هاى خوبى كه به نمايش گذاشــت 
مســتحق صعــود به ليــگ يك  اســت كه 
اميدواريــم گام آخر را محكــم بردارد و بار 
ديگر شــور و اشــتياق را به هواداران خود 

تقديم كند.
در اين گروه 2 تيم بعثت كرمانشاه و شهداى 
رزكان كــرج نيــز با قرار گرفتــن در انتهاى 
جدول به مرحله پايانى ليگ دسته سوم كشور 

سقوط كردند.

حريف پاس در پلى اف مشخص شد

2 بازى سرنوشت ساز براى سبزپوشان

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته بيست  وششم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1349+26131033522چوكاى تالش1
1146+26121043423پاس همدان 2
1141+26101153017مس شهر بابك 3
736+2681263023شهردارى ماهشهر 4
534-2697103338شهردارى بندرعباس 5
634-26104122228نفت اميديه6
133-268992829نفت و گاز گچساران 7
233-2671273133شهردارى بم 8
131+2671094140شهداى بابلسر9
531-2687112328ملى حفارى اهواز 10
630-2679102430سردار بوكان 11
429-2678112226ايران جوان بوشهر 12
828-26610101826شهداى رزكان كرج 13
1027-2669112432بعثت كرمانشاه14
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باباطاهر

سناريوى تلخ از آينده 
گردشگرى

 يك پايگاه خبرى تحليلى آمريكايى با اســتناد به 
مطالعات جديد شوراى جهانى سفر، آينده نيروهاى 
كار در بازار گردشگرى را در 3 سناريو پيش بينى كرد. 
نتايج بررســى هاى بيزينس اينسايدر درباره تلخ ترين 
ســناريو از وضعيت فعاالن بازار جهانى گردشگرى 
حاكى اســت: تحت تأثير «تعطيلى گردش و ســفر 
به  دليــل محدوديت هاى كرونايــى»، در ماه هاى آتى 
جمعيت بيكارشدگان در حوزه هاى مختلف توريسم، 
به دوسوم كل شاغالن در زمان پيش از كرونا خواهد 
رسيد. در ماه هاى اخير يك سوم نيروى كار گردشگرى 

(صد ميليون نفر) بيكار شدند.
شوراى جهانى سفر و گردشگرى برآوردهاى جديدى 
از آينده شــغلى در بازار گردشگرى و ميزان آسيب 
بر اشــتغال ارائه مى دهد. براساس بررسى هاى وبگاه 
خبرى آمريكايى 3 ســناريوى از دســت دادن شغل 
افراد ترسيم شده است كه در تلخ ترين سناريو حدود 
دوسوم اشتغال در معرض آسيب قرار خواهد گرفت 
و در خوش بينانه ترين حالت صد ميليون شــغل در 
بازار گردشگرى بيكار مى شوند. گروه خبرى بيزينس 
اينسايدر (وبگاه خبرى تجارت و فناورى آمريكايى) 
براساس جديدترين برآوردهاى شوراى جهانى سفر 
و گردشگرى از تأثير كوويد-19 بر بازار گردشگرى 
هشــدار داد كه درصورت ادامه محدوديت هاى سفر 

بيــش از 197 ميليون شــغل در جهان از بين خواهد 
رفت كه اين موضوع خسارت 5/5 تريليون دالرى بر 
توليد ناخالص جهانى وارد خواهد كرد. اين سازمان 
دليل اصلى اين حجم از فشــارها و خسارت بر بازار 
گردشگرى را ادامه الزامات بهداشتى و محدوديت ها 
و ممنوعيت هاى ســخت براى سفر دانست كه نبود 
اقدامات هماهنگ و يكپارچه در جامعه جهانى، مردم 

را از سفر بازمى دارد.
همه گيرى ويروس كرونا در سراســر جهان تقاضاى 
سفر در سطح جهان را به شــدت كاهش داده است، 
به گونه اى كه اروپا از ژوئن تا ابتداى آگوست (خرداد 
تا اواسط مرداد) در مقايســه با مدت مشابه خود در 
سال 2019 با كاهش 81 درصدى مواجه شده است. 

براســاس آمار شوراى جهانى سفر و گردشگرى، در 
ســال 2019 حدود 330 ميليون شغل در بخش سفر 
و جهانگردى فعاليت داشــتند و از هر 4 شغل جديد 
در جهان يك شغل مرتبط با بخش گردشگرى بوده و 
سهم اين بازار در توليد ناخالص جهانى 10/3 درصد 
بوده است. همه گيرى ويروس كرونا تأثير شكننده اى 
بر اوضاع اقتصادى و اجتماعــى جهان وارد كرده و 
اشتغال ميليون ها نفر كه معيشت آنها وابسته به بخش 
سفر و گردشگرى است را در معرض خطر قرار داده 
و با ادامه روند محدوديت هاى سفر در طوالنى مدت 
عمق تأثيرات منفى آن بر بازار گردشگرى نيز طوالنى 
مدت خواهد بــود و بهبود اين بخــش را به تأخير 
خواهد انداخت و تمامى بخش هاى فعال در اين بازار 

همچون خطوط هوايى، اكوسيستم مسافرتى، ميليون ها 
شركت كوچك و متوسط، هتل ها، مقاصد گردشگرى 

و آژانس هاى مسافرتى را ويران خواهد كرد.
براساس اعالم شــوراى جهانى سفر و گردشگرى، 
همه گيرى ويروس كرونا ميل به سفر را در بسيارى از 
مردم از بين برده است و آن دست از افراد كه ميل سفر 
همراه با اقدامات احتياطى بهداشتى را دارند با توجه 
به محدوديت هاى ســفر از جانب مقامات بسيارى از 
كشورها، سفرهاى خود را به تأخير انداخته اند كه اين 
امر مى تواند نزديك به 200 ميليون شغل را در معرض 
خطر قرار دهد و بر اقتصاد جهانى ضربه ســهمگينى 
وارد كند كه اين رقم 96 درصد بيشــتر از نخســتين 

ارزيابى اين سازمان جهانى است. 

به زودى
كتاب دوم «قانون» ابن سينا منتشر مى شود

 مديــر روابط عمومــى و امــور بين الملل بنياد علمــى و فرهنگى 
بوعلى سينا با بيان اينكه ميراث ابن سينا ظرفيت مهمى براى همدان است، 

اعالم كرد: كتاب دوم قانون ابن سينا در ماه هاى آينده منتشر مى شود.
توكل دارائى به مناســبت ســالروز تولد شــيخ الرئيس ابوعلى ســينا در 
گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: ميراث ابن ســينا در زمينه هاى پزشكى و 
فلسفى يك ظرفيت مهم براى همدان محسوب مى شود. بوعلى سينا يك 
فرد زنده محسوب مى شود؛ زيرا آثار او در سراسر جهان خوانش و ديده 

مى شود و مورد بحث و حتى نقد قرار مى گيرد. 
وى در رابطه با فعاليت هاى بنياد علمى و فرهنگى بوعلى اظهاركرد: بنياد 
بوعلى، يك نهاد علمى است كه با مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
در سال 83 تشكيل شد و از سال 85 آغاز به فعاليت كرد. وظيفه بنياد در 
زمينه معرفى شخصيت چند وجهى و آثار ابن سينا است. بنياد بوعلى بر 

روى آثار ابن سينا تحقيق و آنها را تجديد چاپ مى كند.
وى با بيان اينكه بوعلى ســينا جزو نوابغ بزرگ بشــريت اســت؛ زيرا 
فيلسوف و در عين حال پزشــك بوده و به همه علوم زمان خود تسلط 
داشــته اســت، ادامه داد: از اهداف مهم بنياد، شــناخت و بزرگداشت 
شــخصيت علمى و فرهنگى شيخ الرئيس بوعلى ســينا و معرفى آثار و 

رساله هاى ايشان و حتى ديگر بزرگان تمدن اسالمى است. 
دارائى در رابطه با ديگر فعاليت هاى بنياد افزود: بنياد بوعلى همايش هاى 
بوعلى سيناشناسى و بوعلى ســيناپژوهى برگزار و از كتاب، پايان نامه و 
مقاله هاى مرتبــط در اين حوزه حمايت مى كنــد، همچنين با مراكز و 

مؤسسات مرتبط با بوعلى سينا همكارى و تعامل دارد.
وى با بيان اينكه ما با تمام كســانى كه در حوزه ابن ســينا كار مى كنند 
مشــاركت و همكارى داريم، اظهار كرد: با قســمت هايى از دانشگاه ها 
كه مرتبط با ابن سينا هستند؛ مانند گروه فلسفه و الهيات دانشگاه بوعلى 
در قسمت فلسفى و دانشگاه علوم پزشــكى ابن سينا در زمينه پزشكى 

همكارى هاى فراوانى داريم و همايش هايى نيز برگزار مى كنيم.  
دارائى ادامه داد: براى برگزارى مراسم روز تولد ابن سينا همه ساله ارتباط 
تنگاتنگى با دانشگاه بوعلى ســينا داشتيم اما امسال شيوع كروناويروس 
اين مراســم را تحت الشعاع قرار داد و سبب شد ما نتوانيم همايش هاى 
حضورى برگزار كنيم و فقط يك بزرگداشــت محدود در روز پنجشنبه 

30 مردادماه برگزار شد.
وى در رابطه با همكارى هــاى بين المللى اين بنياد، توضيح داد: با چند 
كشــور خارجى نيز تفاهم نامه همكارى علمى داريم و در همايش هاى 
مشــتركى نيز شركت مى كنيم اما حاال تعدادى از همايش هاى ما به دليل 

شيوع كرونا و مشكالت مالى متوقف شده است. 
دارائى در رابطه با مشــكالت مالى ادامه داد: ما به طورمســتقيم زير نظر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى هســتيم و بودجه ما هم از استاندارى 
همدان يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تأمين مى كند و رديف بودجه 
مصوب شــده هم داريم اما متأســفانه به دليل مسائل مالى آن چيزى كه 
دريافت مى كنيم يك ســوم يا يك چهارم بودجه مصوب شــده است و 
اين موجب مى شــود كارها زمين بماند.  مديــر روابط عمومى و امور 
بين الملل بنياد علمى و فرهنگى بوعلى سينا خاطرنشان كرد: كارهايى كه 
در ســال هاى گذشته انجام داديم سبب شده حوزه ابن سيناپژوهى رونق 
متفاوت ترى بگيرد. همايش هايى كه در  حوزه پزشكى و فلسفى ابن سينا 

در استان كشور مى بينيد يك پاى آن به قطع بنياد بوعلى بوده است.
وى ادامه داد: بيشتر كارهاى ما پژوهشى است، سايت ما به روز و علمى 
اســت و ماهانه صدها مقاله در حوزه پزشكى، طب سينوى، فلسفى و 

حتى فرهنگى مفاخر ملى كشور به آن اضافه مى شود.
دارائــى در رابطه با كتابخانه اين بنياد توضيح داد: كتابخانه تخصصى و 
مركز اســناد بوعلى ســينا حدود 6 هزار جلد كتاب دارد كه عالقه مندان 
به ويــژه در مقاطع ارشــد و دكترى در حوزه فلســفه و تاريخ و عرفان 

مى توانند به آن مراجعه و از منابع آن استفاده كنند. 
وى با بيان اينكه آثار ابن ســينا در نســخه هاى خطى و پراكنده است، 
به صورتى كــه خيلى از آثــار در اروپا و تركيه حتى ايران اســت، ادامه 
داد: اين اســناد چون جزو اســناد مهم تاريخى است، هيچ كشورى آن 
را نمى فروشند اما ما حدود رونوشت 800 نسخه از اين كتاب ها را تهيه 
و فهرست نويسى كرديم و مى توانيم در اختيار پژوهشگران عالقه مند به 
اين حوزه ها قرار دهيم اما نمى توانيم آنها را در ســايت بارگذارى كنيم 

زيرا حق مادى آن در دست ما نيست.
دارائى با بيان اينكه كالس هاى بنياد امســال به دليل شيوع كروناويروس 
تعطيل بوده و برگزار نشده است، افزود: اگر در 6 ماهه دوم سال كالس 

عرفان سينوى را به صورت مجازى برگزار خواهيم كرد.
وى در رابطــه با فعاليت هاى فرهنگى بنياد نيز توضيح داد: ما برنامه هاى 
فرهنگى براى معرفى ابن سينا را در دستوركار داريم، سمفونى ابن سينا را 
منتشــر كرديم و با صداوسيما هم همكارى هاى  براى تهيه و توليد فيلم 
براى معرفى ابن سينا داشتيم.  دارائى در زمينه فعاليت هاى پژوهشى بنياد 
بيان كرد: از آنجايى كه پژوهش در حوزه فلسفه بودجه كالنى مى خواهد 
در اين زمينه تقســيم كار صورت گرفته و ده ســال اســت كه مؤسسه 
پژوهشى حكمت و فلســفه ايران قسمت پژوهش فلسفى آثار ابن سينا 

را به عهده دارد.
وى ادامه داد: ما متولى پژوهش در بحث پزشكى آن هستيم. كتاب اول 
قانون منتشر شده و كتاب دوم را در دست انتشار داريم اما به دليل مسائل 
مالى نتوانســتيم براى تولد ابن سينا آن را آماده كنيم اما در ماه هاى آينده 

كتاب دوم قانون منتشر مى شود.
دارائى يادآور شــد: اصل اين كتاب به زبان عربى بوده و نجفقلى حبيبى 
آن را تصحيح كرده اســت. چند كتاب ديگر در دســت اقدام داريم كه 

متناوب در 6 ماهه دوم منتشر مى كنيم.

■ دوبيتى باباطاهر 
بيا تا پاى دل از گل برآريم بيا تا دست ازين عالم بداريم  
بيا تا تخم نيكوئى بكاريم بيا تا بردبارى پيشه سازيم  
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■ حديث:
امام حسين(ع):

از آنچه موجب پوزش خواهى شود، بپرهيز؛ زيرا مؤمن، نه بد كند و نه پوزش خواهد و منافق، 
هر روز بد كند و (هر َدم) پوزش خواهد.          
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مريم مقدم  »
 خانــه تاريخــى پوســتى زاده محل اســتقرار 

نمايندگى يونسكو در همدان شد.
شــهردار همــدان در گفت وگو بــا همدان پيام با 
اعالم ايــن خبر گفت: همدان با قابليت هاى مهم و 
ارزشــمند خود در زمينه هاى تاريخى، گردشگرى، 
علمــى، فرهنگــى و آموزشــى همــواره در بين 
اســتان هاى داراى ظرفيت سرآمد است و مى توان 
با راه اندازى دفتر نمايندگى در همدان بســيارى از 
منافع همدان و حتى شهرهاى ديگر غرب ايران را 

در يونسكو پيگيرى كرد.
عباس صوفى خاطرنشــان كرد: ظرفيت هاى باالى 
همــدان در حــوزه فرهنگى و تمدنى با اســتفاده 
از ارتبــاط مســتقيم مى توانــد با اين ســازمان و 
حمايت هاى دبيركل كميسيون ملى يونسكو- ايران 

به بشريت معرفى شود.
همدان به واســطه مشــاهير و داشــته هاى ارزنده 
تاريخــى همواره ثابت كرده اســت كــه مى تواند 

پيام رسان فرهنگ و تاريخ ايران در جهان باشند.
وى گفــت: خانــه تاريخى پوســتى زاده را كه در 
سال هاى اخير به فرهنگسراى تاريخ و تمدن ايران 
زمين تغيير كاربرى داده اســت يكى از گزينه هاى 
اصلى براى اســتقرار نمايندگى دفتر يونســكو در 

همدان انتخاب كرده ايم.
شــهردار همــدان همچنان به تبديل شــدن بخش 
ديگرى از خانه پوســتى زاده به موزه در همدان نيز 
اشاره اى كرد و گفت: خانه پوستى زاده شهر همدان 
يكى از ايــن بناهاى تاريخى بــا اصالت معمارى 
ايرانى اســت. از هر بوم و برزن شــهر كه بگذرى 
نشــانى از تاريخ، فرهنگ و تمــدن را مى بينى. در 
برخى كوچه پس كوچه ها معمارى منحصر به فرد و 
خارق العاده بافت هاى تاريخى از جمله ويژگى هاى 

شهر همدان است.
گفتنى اســت، بر اســاس اطالعات موجود اين بنا 

متعلــق به پايان دوره  قاجار بوده و در دوره پهلوى 
گسترش يافته اســت. دليل ساخت بناى مذكور را 
در اين محوطه مى توان به شــغل حــاج على اكبر 

پوستى زاده نسبت داد.
ــت.  ــك اس ــا نزدي ــته دباغ ه ــه راس ــا ب ــن بن  اي
متولــى ايــن خانــه در ســال 1342 خانــه را تــرك 
ــه را  كــرده كــه يكــى از عوامــل مهــم تــرك خان
مى تــوان ســاخت بلــوار عنــوان كــرد، زيــرا پــس 
از ســاخت بلــوار به دليــل شــيب بندى بلــوار، 
ــه  ــرار گرفت ــوار ق ــر از بل ــور پايين ت ــه مذك خان
اســت. مالــك بنــا پــس از تــرك آن خانــه را بــه 
ارگان هــاى دولتــى اجــاره مــى داده و ايــن بنــا در 
ابتــداى انقــالب مدرســه ابتدايــى پــرورش بــوده و 

در ســال 70-1368 تخليــه شــده اســت. در مدتــى 
كــه ايــن بنــا متروكــه بــوده آســيب هايى بــه پيكــر 
بنــا وارده شــده اســت، پــس از مدتــى شــهردارى 
ــر  ــرده و درحال حاض ــدارى ك ــا را خري ــن بن اي

مركــزى فرهنگــى اســت.
ايــن خانه از حيــث كالبدى جــزو بناهاى گونه 
برون گراى پهلوى است. جهت گيرى آن به سمت 
جنــوب با 17 درجه چرخش به ســمت شــرق 
اســت كه مطابق با جهت گيــرى مطلوب اقليمى 
در شــهر همدان است. به دليل شــباهت چينش 
پالن يا بناهاى يكطرفــه دوره قاجار و همچنين 
جهت گيــرى اقليمى بنا كــه در دوره قاجار ديده 
مى شــود، به نظر مى رســد الگوى پــالن اين بنا 

برگرفته از سبك قاجار باشد.
همان طور كــه درباره ويژگى هــاى گونه ها مطرح 
شــد، بناهاى اين  گونه التقاطى از گونه درون گراى 
قاجارى و برخى از مشخصه  داراى سقف كوتاه تر 
نســبت به طبقات و مربوط بــه فضاهاى خدماتى 
اســت، از ويژگى هاى گونه قاجارى است. در اين 
بنا جابه جايى محل پلــه از تختگاه به طنبى (مركز 
بنا) و شــكل گيرى بالكن و پديده بالكن ســازى از 
خصوصيات گونه برون گراى پهلوى اســت كه با 
الگوى خانه هاى قاجارى تركيب شده است. در اين 
بنا از قوس كمانى، تزئينات آجرى خفته راســته و 
كاشى نگين در جبهه شمالى و طابق كلمبو در آب 

انبار جداره جنوبى استفاده شده است.

 ستاد كرونا در اطالعيه اى از مردم خواسته در 
تعطيالت پيش  رو از ســفر پرهيــز كنند. اما وزير 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى به 
اين خواسته واكنش نشــان داده و در اعتراض به 
آن گفته اســت: «ســفر كمترين تأثير را در شيوع 

ويروس كرونا دارد.»
على اصغــر مونســان آخريــن بــرآورد از ميزان 
خســارت واردشــده از كوويــد -19 به صنعت 
گردشــگرى را 12 هــزار ميليارد تومــان اعالم 
كرده اســت. وى گفته كه نگران ورشكستگى اين 
صنعت اســت. وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى كه پبش تر هم نسبت به تعطيلى 
موزه ها و تأسيسات گردشگرى در شرايط حساس 
شيوع ويروس كرونا مقاومت نشان داده بود، اينك 
نسبت به اطالعيه اخير ستاد كرونا معترض شده و 
گفته اســت: «در سطح ملى به كرات اين موضوع 
مطرح است كه سفر موجب تشديد كرونا مى شود، 
درصورتى كــه رعايت نكردن فاصلــه اجتماعى، 
ازدحام و اســتفاده نكردن از ماسك، عامل اصلى 

شيوع است و سفر كمترين تأثير را دارد.»
وى اين سخنان را در جلســه شوراى معاونان و 
مديران اســتانى اين وزارتخانــه مطرح كرده و از 
ارسال نامه اى به رئيس جمهور درباره صدمه اى كه 
به صنعت گردشــگرى وارد شده، خبر داده است. 
مونســان اظهار كرد كه «در اين نامه تأكيد كرده ام 
درصــورت ادامه اين روند، صنعت گردشــگرى 

صدمه جبران ناپذيرى متحمل خواهد شد. در نيمه 
دوم ســال، موج بزرگ بيكارى را شاهد خواهيم 
بود. بسيارى از مردم تمام سرمايه زندگى خود را 
براى ساخت تأسيسات گردشكرى سرمايه گذارى 
كرده اند كه با شراط به وجودآمده اميدى به درآمد 

و بازپرداخت وام ها وجود ندارد.»
ايــن  گردشــگرى  معــاون  تيمــورى،  ولــى 
ــه  ــه اطالعي ــان جلســه ب ــم در هم ــه ه وزارتخان
ســتاد كرونــا دربــاره پرهيــز از ســفر در تعطيالت 
مــاه محــرم واكنــش نشــان داد و تأكيــد كــرد كــه 
در ســتاد ملــى مقابلــه بــا كرونــا مصوبــه اى 

ــه  ــدارد و در ادام ــود ن ــفر وج ــو س ــاره لغ درب
هــم گفــت: «بــا توجــه بــه اينكــه تنهــا يــك مــاه 
بــراى انجــام ســفر فرصــت باقــى مانــده اســت، 
ــتان  ــات اس ــد در جلس ــتانى باي ــران كل اس مدي
ــات  ــاذ تصميم ــا اتخ ــاع و ب ــفر دف ــام س از انج
ــفر  ــام س ــه انج ــا ب ــديد نظارت ه درســت و تش

ــد.» كمــك كنن
ستاد ملى كرونا روز گذشته در اطالعيه اى از مردم 
خواست: با توجه به تعطيالت پيش  رو و احتمال 
سفر، حداقل تردد در ســطح شهرها و جاده ها را 
داشــته باشــند و از اقليتى كه در اين باره بى توجه 

هستند نيز درخواســت كرد به جمع كثير ايرانيان 
همــراه براى مقابله با كرونا بپيوندند و با توجه به 
دستورات پزشكان و پرستاران وزارت بهداشت با 
رعايت تمامى دستورالعمل ها به كرونا مبتال نشوند 

و ديگران را مبتال نكنند.
اين ستاد يادآور شد: براساس آخرين توصيه هاى 
سازمان بهداشــت جهانى فاصله گذارى اجتماعى 
با ماندن در خانه و حداقل جابه جايى در ســطح 
شهرها و جاده ها و استفاده از ماسك مؤثرين ترين 

راه براى پيشگيرى از كرونا است.
هرچنــد وزارت ميــراث فرهنگى، گردشــگرى 
و  صنايع دســتى و برخى فعاالن گردشــگرى در 
بحران كنونى نسبت به ضد تبليغ هاى ستاد كرونا 
و وزارت بهداشت عليه ســفر شاكى شده اند، اما 
وزارت بهداشــت ســفر را يكى از عوامل اصلى 
شــيوع ويروس كرونا در كشــور معرفى كرده و 

خواسته كه از گسترش آن جلوگيرى شود.
ســعيد نمكى هفدهم تيرماه در ســخنانى اظهار 
كرد: «متأسفانه ســفرهايى انجام شد و در جريان 
آن بمــب ويروس را با خود حمل كرده و ديگران 
و خودمان را گرفتــار كرديم. هيچ وقت نمى توانم 
غــم ســنگينى را كه در اين مدت بــر دل بنده و 
همكارانم سنگينى كرد، فراموش كنم؛ اينكه كودك 
ده ســاله اى كه با پدر و مادر به قشــم رفت و در 
بندرعباس به جاى بازگشت به آغوش پدر و مادر، 

به خاك سپرده شد.»

تثبيت مركزيت گردشگرى غرب كشور در همدان

خانه پوستى زاده دفتر يونسكو مى شود

اعتراض وزير به اطالعيه «سفر» ستاد كرونا 

در ستاد كرونا مصوبه اى براى لغو سفر وجود ندارد

رئيس كميسيون اقتصاد شورا:
تأكيد بر ساخت اورژانس 
گردشگرى ورودى كرمانشاه

 رئيس كميســيون اقتصــاد، ســرمايه گذارى و 
گردشــگرى شــوراى اسالمى شــهر همدان ضمن 
گراميداشــت هفته همدان، اظهار كرد: شــهردارى 
همــدان به وظيفه خود براى يادبود اين روز خاص، 
اقدام كرده و به گونه اى، كم كارى مديران اســتان و 

شهرستان را پوشش داد.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شــهر 
همدان؛ حسين قراباغى در جلسه كميسيون اقتصاد، 
سرمايه گذارى و گردشگرى شورا ضمن گراميداشت 
ســالروز ميالد پرشك و نامدار ايران، ابوعلى سينا و 
روز پزشــك به كادر درمانى دلسوز، گفت: تمامى 
شــهرهاى كشــور داراى روز خاصى هســتند كه 
گراميداشــت روز همدان هم مى بايست به صورت 

رسمى در تقويم كشور قرار گيرد.
وى معتقــد اســت: روز شــهر همدان كــه داراى 
قدمت تاريخى اســت، زيبنده نيست كه اين روز را 

متفاوت تر و پررنگ تر از هر سال نبيند.
قراباغى ضمن انتقاد از خاموشى دستگاه هاى اجرايى 
مرتبط در اســتان براى برگزارى هفته همدان، گفت: 
البته مديران هم مقصر نيســتند، زيــرا تا زمانى كه 
مديران بى انگيزه فعاليت دارند، آسيب بزرگى را در 
سطح استان و شهر شــاهد خواهيم بود و در حوزه 
پررنگ تر شــدن رويدادهاى اصلى شــهر به منظور 
معرفى اين شهر تاريخى، دلسوزى نمى كنند و شاهد 

كم كارى هستيم.
و  ســرمايه گذارى  اقتصــاد،  كميســيون  رئيــس 
گردشــگرى شوراى شــهر همدان در ادامه با اشاره 
به انعقاد تفاهم نامه همكارى شــهرداران شــهرهاى 
همدان، كرمانشاه و سنندج با محوريت ايجاد مسير 
گردشگرى تاريخ وتمدن ايران، گفت: با شكل گيرى 
مثلت زاگرس نشــينان، ظرفيت هاى گردشــگرى 3 
استان به اشتراك گذاشته مى شود و مى تواند تبادالت 

گردشگرى را به دنبال داشته باشد.
به گفته قراباغــى، مدير ارتباطات كميســيون ملى 
يونسكو كشــور در تماس تلفنى در جلسه رؤساى 
ســازمان هاى فرهنگى شــهردارى هاى كرمانشــاه، 
سنندج و همدان در سنندج از تصميم اين كميسيون 
مبنــى بر تأســيس دفتر منطقه اى غرب كشــور در 

همدان داد.
وى همچنيــن بــا اشــاره بــه رونمايــى نرم افزار 
زاگرس نشــينان توسط مؤسسه هنروران -كه شركت 
همدانى است-، به منظور معرفى غرب كشور به عنوان 
مقصد سفر گردشگران، عنوان كرد: اين نرم افزار بايد 

به صرت فراگيرتر و جامع تر پيش برود.
قراباغــى با توجه بــه اينكه نمايشــگاه اقوام اين 3 
استان همدان در شــهر همدان به زودى برپا خواهد 
شد، گفت: اين مهم پيوند 3 شهر را عميق تر مى كند؛ 
اما بايد در حاشــيه نمايشگاه، برنامه هاى مناسبى هم 

تدارك ديده شود.
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى 
شــوراى شــهر همدان در پايان بر ســاخت مركز 
در  گردشگرى)  (اورژانس  گردشگرى  اطالع رسانى 
مناسب همراه  همدان- كرمانشاه به صورت  ورودى 
با سازه سبك، تأكيد كرد و گفت: جانمايى پيشنهادى 
اين مركز در پارك مقابل اتاق بازرگانى، مناســب تر 
اســت كه به رغم هويت بخشى به شهر، به ورودى ها 

خدمات داده مى شود.


