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نباید مدارس به 
سمت درآمدزایی 
حرکت کنند

»ایسپایاران 
شهری« 
فعال شوند

»تحریم« 
بستر پيوند 
علم و صنعت 
شود

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

یادداشت روز
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سفرهایی با فشار!
 ۱- آنچنــان که پیش بینی می شــد با 
نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس در 
سالجاری، ســفر وزرا و مسئوالن با فشار 
نمایندگان به اســتان افزایش یافته و در هر 
هفتــه چند وزیر ، معاون وزیر و مســئول 

دیگر به استان سفر کرده...

خیرین همدان پیشرو در مدرسه سازی
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت
جنـاب آقــاي

حسن خانجانی  
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان

  دادستان همدان 
تبریک عرض نموده و برای شما موفقيت 
روزافزون آرزمندیم و از زحمات شایسته 

جناب آقای کامران حمزه قدردانی می کنيم. 
اميد آنکه در پناه ایزد منان موفق و پيروز 

باشيد.
     

شرکت سیاحتی علیصدر 

کانال خبری                

 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam

@ bazarehamedan

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

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد            را به شماره 09035157351

ارسال  نمایید.
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 وزیر امور خارجــه گفت: موضوع 
مهم تســهیل ورود گردشگران به کشور 
اســت که در این زمینــه رئیس جمهور 
مقرر کرد ویــزای الکترونیک به مبادی 
ورودی کشور اضافه شود تا با توجه به 
شــیطنتی که آمریکا در این حوزه انجام 
داده، مهر ویزای کشور در گذرنامه افراد 

ثبت نشود.
به گزارش فــارس ، محمدجواد ظریف 
گردشگری  نمایشــگاه  داشــت:  اظهار 
فرصتی اســت تــا مردم بــا امکانات و 
موقعیت های استان ها و شهرهای کشور 

آشنا شــوند.وزیر امور خارجه ادامه داد: 
این نمایشگاه فرصتی است برای نمایش 
فرهنگ و تمدن غنی کشور نیز است، در 
شهر کهنی مانند اصفهان که نشان دهنده 
عمق تاریخی جمهوری اســامی است 
برگزاری چنین نمایشــگاه هایی برای ما 

ارزش اقتصادی دارد.
وی تصریــح کــرد: امــروز جمهوری 
اســامی می تواند یک جهش عمده در 
حوزه گردشــگری داشته باشد و در این 
زمینه وزارت خارجه یک بخشی را برای 
ایجاد کرده است،  تشویق گردشــگری 

همزمان این موضــوع می تواند به دلیل 
نزدیک کــردن تمدن ها و فرهنگ ها یک 
امــر راهبردی برای جمهوری اســامی 

باشد.
ظریف اذعان داشت: این عمق تاریخی 
جمهــوری اســامی برای بســیاری از 
مردم دنیا بســیار حائز اهمیت اســت و 

نشان دهنده عظمت ملت ایران است.
وزیر امور خارجه ادامــه تاکید کرد: در 
بخش گردشــگری که در وزارت امور 
خارجه ایجاد شده است، اداره ویژه ای به 
این موضوع اختصاص پیدا کرده است، 

البتــه کار ما در ایــن اداره تصدی امور 
گردشگری نیســت، بلکه وظیفه تسهیل 
داریم و آماده خدمت به بخش دولتی در 

این زمینه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از بخش هایی 
که در بحث اقتصــاد مقاومتی می تواند 
بســیار کمــک کننــده باشــد، حوزه 
گردشگری اســت، وزارت امور خارجه 
در چنــد زمینه در این حــوزه در حال 
فعالیت اســت که یکی از آن ها معرفی 
امکانات کشور از طریق سفارت خانه ها 

است.

اجرایی شدن ویزای الکترونیک 
برای کمک به رشد گردشگری در کشور

ت
داش

رسانه های مالیریاد
 بی پناه تر از همیشه

 روز پنج شنبه درحالی که اصحاب رسانه 
در مایر خود را آماده استقبال ازوزیر محترم 
راه و شهرسازی و پوشش خبری برنامه های 

این سفر می کردند...
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حزب توسعه ملی ایران اسالمی در همدان آغاز به کار کرد

اصالح طلبان تکلیف خود را 
با دولت روشن کنند

■ کابینه روحانی ضعیف و غیرقابل دفاع است 
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دادستان کل کشور: 

هرکس در هر مقامی باشد 
در صورت تخلف برخورد می شود

■ »خانجانی« دادستان همدان شد

پس از 25 سال 
خشکسالی

صدای پای آب 
در گلدسته مالیر

افتتاح پروژه  هاي زیرساختي توسط وزیر راه وشهرسازي:

وزیر:استان به کارگاه راه سازی تبدیل شده است
■ بلندترین برج مراقبت فرودگاه های کشور در همدان افتتاح شد
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سفرهایی با فشار!
 ۱- آنچنان که پیش بینی می شد با نزدیک شدن به زمان انتخابات 
مجلس در سالجاری، سفر وزرا و مسئوالن با فشار نمایندگان به استان 
افزایش یافته و در هر هفته چند وزیر ، معاون وزیر و مســئول دیگر 
به اســتان سفر کرده و عمدتا در برنامه تبلیغاتی نمایندگان حاضر می 

شوند.
در آخرین نمونه وزیر راه و شهرسازی روز پنج شنبه سفری به همدان 
داشت که البته با دستاوردهایی چون خروج فرودگاه همدان از رکود با 

نشست و برخاست هواپیمای وزیر همراه بود!
۲- پیش از این درباره بی برنامگی دستگاه ها در سفرهای در اصطاح 
یهویی و تحت فشــار وزرا به استان، هشدار داده شد و از دستگاه ها 
خواســته شد، لیستی از مطالبات و خواسته ها را آماده داشته باشند تا 
در این سفرها ارائه و پیگیری کرده و غافلگیر نشوند اما گویا وضعیت 
همچنان بر منوال سابق است و این نمایندگان هستند که با عاقه خود 
به افتتاح و کلنگ زنی، برنامه ها را به دولت و دســتگاه های اجرایی 

استان تحمیل می کنند.
۳- مدتهاســت همدان در حوزه راه و شهرســازی از مشکاتی رنج 
می برد که مهمترین آنها گرانی عجیب و غریب مســکن در همدان، 
افزایش مشکات اجاره نشینان، نا امن بودن محورهایی مانند آورزمان 
نهاوند ، برقرار نشدن منظم راه آهن تهران- همدان، کندی احداث راه 
آهن همدان- مایر، گرانی عوارض آزاد راه همدان- ســاوه، تعطیلی 
فرودگاه و کندی اجرای طرح های تعریف شده برای استان در حوزه 

راه و شهرسازی است.
انتظار بود که در سفر وزیر این موارد پیگیری و حل و فصل شود که 

گویا اینچنین نشده است.
4- دولت دکتر روحانی در حوزه مســکن تاکنون ورود جدی نداشته 
کــه نتیجــه آن افزایش تقاضــا و کمبود عرضــه و  در نتیجه گرانی 

سرسام آور مسکن بوده است.
پس از گرانی مسکن و گرانی عجیبتر آن در همدان، دولت برنامه هایی 
چون بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده را اعام کرد و استان هم 
در این زمینه به خصوص در معرفی زمین برای اجرای طرح پیشتاز بود 
اما  در عمل تاکنون اتفاقی رخ نداده و به نظر می رســد ، سیاست بی 
توجهی به تولید مســکن همچنان ادامه داشته باشد که اگر چنین شود 

مشکات آن برای مردم بویژه مستاجران خواهد بود.
5- وزارت راه و شهرســازی  یکبار برای همیشه موضع خود در قبال 

شهر جدید حورا در استان همدان را اعام کند.
تصور بر این است که عزم جدی در این وزارتخانه برای احداث این 
شــهر وجود ندارد و تا کنون هم اقدامات، از مرحله مطالعات یا همان 

حرف فراتر نرفته است.
 ۶- برنامه های بســیاری برای راه آهــن همدان- تهران از برقی 
شــدن تا کوتاه تر شدن مســیر اعام می شود اما این راه آهن از 
زمان راه اندازی در مســیر تهران بســیار نامنظم بوده و مشخص 
نیست وقتی در شــرایط فعلی یکماه برقرار هست و یکماه نیست 
،وقتی برقی شود، برق آن برقرار خواهد بود یا از همان ابتدا برق 

آن رفته است؟!
۷- ســفر وزرا اگر تحت فشار هم باشــد باید برای مردم آورده های 
ملموس داشــته باشد. افتتاح های بی فایده و کلنگ زنی های نمایشی 
شــاید آلبوم نمایندگان را برای تبلیغات تکمیل کند اما دردی از مردم 

دوا نخواهد کرد.
حال که مدیران دســتگاه های اجرایی به حفظ وزیر خود در تعامل با 
نمایندگان می اندیشند، انتظار است استاندار، به عنوان مدیریت ارشد 
اســتان، راهکار بهره مندی مردم از سفر وزرا و مسئوالن را بر اساس 
ســند توسعه استان پیگیری و این سفرها را در قالب  این سند به نفع 
توسعه اســتان پیش برده و از زیان مردم و استان با سفرهای فشاری! 

پیشگیری کند که گویا اینچنین نیز شده است.

۱- نشانه های عدم ائتاف اصاح طلبان با اعتدالیون در انتخابات سال 
جاری روز به روز بیشتر می شود. 

گویا در اســتان نیز این افتراق در حال  شــکلگیری  اســت. گفتنی 
اســت حمایت اصاح طلبان از دالیل پیروزی اعتدالیون در دو دوره  

انتخابات ریاست جمهوی بوده است.
۲- توجه و حضور نمایندگان اســتان در روســتاها بیشتر شده است. 
گویا این حضور بیشــتر  بی ارتباط با برگــزاری  انتخابات  مجلس 
در ســال جاری نیست. گفتنی است همراهی مسئوالن اجرایی مرتبط 
با روســتاها با نمایندگان در این حضورها، در مواقعی امکان مصادره 

خدمات دولت به نفع نمایندگان را فراهم می کند.
۳- برخی وزرا در آخر هفته گذشــته به استان خود سفر کاری داشته 
انــد . گویا وزیر امور خارجه و وزیر علوم از جمله این وزرا بوده اند 
که به اصفهان و همدان سفر کرده اند. گفتنی است دکتر ظریف برغم 
تصدی وزارت امور خارجه در دو دولت دکتر روحانی هنوز ســفری 

به همدان نداشته است.

»تحریم« بستر پیوند علم و صنعت شود
 وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه قراردادهــای بزرگــی بــرای رفــع 
ــد  ــت: بای ــت گف ــام اس ــال انج ــده و در ح ــد ش ــکات منعق مش
ــن  ــتی بی ــرای آش ــه ای ب ــا را زمین ــود و تحریم ه ــت موج وضعی

ــرار داد. ــم ق ــد و عل ــت، تولی صنع
منصــور غامــی در اختتامیــه گردهمایــی روســای جهاد دانشــگاهی 
کشــور بــا بیــان اینکــه جهــاد دانشــگاهی اســتان از ابتــدا در کنــار 
کارهــای فرهنگــی خدمــات پزشــکی را نیــز مــد نظــر قــرار داده 
اســت اظهــار کــرد: جهــاد دانشــگاهی همــدان ظرفیــت بســیاری 
ــه از  ــن ظرفیت هــا اســتفاده شــد، البت ــر از ای ــا تأخی ــا ب داشــت ام
زمانــی کــه بــه تــوان خــود متکــی شــد توفیقــات خوبــی در ایــن 

حــوزه کســب شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه طــی ایــن دوره هــر زمــان حــال و وضعیــت  وی ب
ــم  ــل نگرفتی ــگاهی را تحوی ــاد دانش ــتیم جه ــی داش ــی خوب مال
ــه ســمت مــردم، محققــان، دانشــمندان و جامعــه  گفــت: اینکــه ب

ــت. ــتمراً الزم اس ــوب و مس ــم خ ــی بروی علم
ــس  ــر اینکــه جن ــد ب ــا تأکی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
افــزود: دانشــگاهیان خوشــحال  دانشــگاهیان خــاص اســت 
می شــوند از آنهــا خواســته شــود کار کننــد بنابرایــن بایــد 
ــن  ــتی بی ــرای آش ــه ای ب ــا را زمین ــود و تحریم ه ــت موج وضعی

ــرار داد. ــم ق ــد و عل ــت، تولی صنع
مختلــف  در حوزه هــای  ظرفیت هــا  شناســایی  وی خواســتار 
ــا  ــایی ظرفیت ه ــد شناس ــزود: بای ــد و اف ــگاهی ش ــی و دانش علم
ــد و صنعــت  ــم، تولی ــن ظرفیت هــا در عرصــه عل و اســتفاده از ای

ــد. ــر نکن ــیر تغیی ــن مس ــا ای ــع تنگناه ــا رف ــد و ب ــتمر باش مس
ــزرگ در مراکــز علمــی،  ــه انجــام کارهــای ب ــا اشــاره ب غامــی ب
تولیــدی و صنعتــی تصریــح کــرد: قراردادهــای بزرگــی بــرای رفــع 
مشــکات منعقــد شــده و در حــال انجــام اســت؛ هــر جــا مشــتری 

پــای کار علمــی و دانشــگاهی بــوده موفــق شــده اســت.
بیمارستان سلول درمانی در کشور راه اندازی شود

 رئیــس جهــاد دانشــگاهی کشــور بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــی،  ــوزه فرهنگ ــمندی در ح ــای ارزش ــته کاره ــه توانس مجموع
ــی  ــلول درمان ــت: در حــوزه س ــد گف ــه انجــام ده ــم و فناوران عل
ــاز  ــه نی ــن اینک ــم؛ ضم ــت یافته ای ــی دس ــای بزرگ ــه موفقیت ه ب

ــم. ــی داری ــلول درمان ــتان س ــه بیمارس ب
حمیدرضــا طیبــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه فنــی و مهندســی و در 
حــوزه کشــاورزی نیــز کارهــای خــوب علمــی و فناورانــه انجــام 
شــده اســت گفــت: در حــوزه علمــی هــم دانشــگاه نســل ســوم 

ایجــاد شــده اســت.
وی بــه نــکات و مطالــب عنــوان شــده در بیانیــه گام دوم انقــاب 
اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه گذشــته خــود طــی ۳9 ســال 
ــه گام  ــتر بیانی ــود را در بس ــده خ ــرای آین ــزی ب ــته برنامه ری گذش

ــم. ــاب می دانی دوم انق
طیبی با تأکید بر اینکه بر اســاس نیازهای کشور برنامه ریزی کرده ایم 
تصریح کــرد: انجام کارهای بــزرگ نیاز به اعتبــارات بزرگ دارد؛ 
تصمیم گیری در سیســتم های ما کند اســت و باید این امر را تسریع 
کنیم، ما ظرفیت داریم و باید شــرایطی بــه وجود بیاوریم که از توان 

ملی استفاده کنیم.
ــتان  ــرد: در اس ــح ک ــز تصری ــدان نی ــه در هم ــی فقی ــده ول نماین
ــواده  ــک خان ــود کلینی ــون وج ــی همچ ــدان خألهای ــهر هم و ش
ــدادی از  ــاد و دانشــگاه تع ــق جه ــب و تلفی ــا ترکی ــه ب ــتیم ک داش

ــد.   ــع ش ــا رف ــن خأله ای
ــاد  ــوان نم ــه عن ــزود: ب ــعبانی اف ــب ا... ش ــام حبی ــت االس حج
ــاد  ــه ســاختمان جه ــود ک ــن نشــاط آور ب ــرای م ــک شــهروند ب ی
ــت. ــه اس ــن جامع ــی دارد در بط ــه حاکمیت ــه جنب ــگاهی ک دانش

وی ایجاد ساختمان جدید جهاد دانشگاهی در منطقه جدید را نزدیک 
شــدن به تحقق عدالت دانست و خاطرنشــان کرد: امیدواریم به این 

سمت حرکت کنیم که عدالت در جامعه محقق شود.
رئیــس جهــاد دانشــگاهی همــدان نیــز بیــان کــرد: ایجاد ســاختمان 
جدیــد جهــاد دانشــگاهی در ســال 94 آغــاز شــد؛ در ایــن زمینــه 

اهــداف و آرمــان مــا بلنــد امــا اعتبــارات کــم بــود.
ــا بیــان اینکــه از درآمدهــای داخلــی و بــا روحیــه  اکبــر اســدی ب
ــزود: تمــام  ــم، اف ــن خصــوص را شــروع کردی ــادی کار در ای جه
مــواد بــه کار رفتــه در ســاخت ایــن ســاختمان از معــادن داخلــی و 

بــه صــورت امانــی تهیــه شــده اســت.

هجوم برای ثبت نام در برخی مدارس منجر به تراکم 
دانش آموز شده است

 مدیــرکل آموزش و پرورش همدان با تأکید بر اینکه برخی مدارس به عنوان مدارس 
برتر شناخته شــده اند در صورتی که تمام مدارس رســالت آموزش و پرورش را انجام 
می دهند گفت: والدین برای ثبت نام فرزندان خود در این مدارس هجوم می آورند و این 

امر موجب تراکم باال در برخی کاس ها و مدارس می شود.
تراکــم باالی تعداد دانش آمــوزان در برخی کاس ها موضوعی بود که از ســوی برخی 
والدین در سامانه مردمی فارس من به ثبت رسید و این موضوع با عنوان باال بودن تعداد 

دانش آموزان کاس ها در همدان مورد پیگیری قرار گرفت.
به گزارش فارس، مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همــدان در گفت و گو با فارس با 
اشــاره به دستورالعمل ساماندهی نیروی انســانی در آموزش و پرورش، اظهار کرد: طبق 
این دســتورالعمل هر تعداد نیروی انسانی داشته باشیم بر همان اساس در اختیار مدارس 

قرار دهیم.
محمــد پورداوود با تأکید بر اینکه تراکم مدارس تراکم مشــخصی در دوره های مختلف 
اســت، گفت: در دوره ابتدایی تراکم بیش از ۲5 نفر و در دوره متوســطه بیش از ۲۷ نفر 

نیست.
وی با بیان اینکه در برخی مدارس در روستاها یک معلم با یک دانش آموز داریم تصریح 

کرد: آموزش و پرورش خواســتار این نیســت که تراکم کاس ها باال باشد بلکه والدین 
راغب به ثبت نام فرزندان خود در برخی مدارس هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: اعتقاد آموزش و پرورش این است عدالت 
آموزشی در همه جا هســت و همه معلمان ما کارآزموده هستند؛ برای معلمان دوره های 

ضمن خدمت برگزار می کنیم و معلمان خود نیز اهل مطالعه، تحقیق پژوهش هستند.
وی با تأکید بر اینکه برخی مدارس به عنوان مدارس برتر شــناخته شــده اند در صورتی 
که تمام مدارس رســالت آموزش و پرورش را انجام می دهند بیان کرد: والدین برای ثبت 
نام فرزندان خــود در این مدارس هجوم می آورند و این امر موجب تراکم باال در برخی 

کاس ها و مدارس می شود.

 روز پنج شنبه با حضور دادستان کل کشور، 
نماینده ولی فقیه در استان، فرماندهان نظامی و 
انتظامی استان و جمعی از مسئوالن، از خدمات 
8 ســاله کامران حمزه دادستان پیشین همدان 
قدردانی و حســن خانجانی به عنوان دادستان 

عمومی و انقاب  جدید همدان معرفی شد.
دادستان کل کشور در این مراسم  با بیان اینکه 
هر کــس در هر کجا و در هــر مقام و منصبی 
باشد در صورت تخلف با او برخورد می شود 
بیان کرد: مدیران عالی دستگاه اجرایی جلوی 
فساد را در دستگاه خود بگیرند و حراست ها 
رصــد کنند، چراکه وجود فســاد زیبنده نظام 

جمهوری اسامی نیست.
حجت االســام محمدجعفر منتظــری با بیان 
اینکه در همه کشــور ها و رژیم ها فساد زیاد 
است اما هیچ کدام داعیه نظام اسامی ندارند 
تصریح کرد: دستگاه قضایی وظیفه و تصمیم 
قطعی دارد که با فســاد در درون و بیرون، در 

چارچوب قانون برخورد کند.
دادستان کل کشور با اشــاره به اینکه وزارت 
اطاعات، نیروی انتظامی و سپاه بال های دیگر 
برای تحقق عدالت هســتند بیان کرد: نیروی 
انتظامی، ســربازان گمنام وزارت اطاعات و 
ســپاه به عنوان ضابط باید به کمک دســتگاه 

قضایی بیایند تا با فساد ها مبارزه کنیم.
وی با اشــاره به اینکه منشأ بخشی از فساد ها 
نفســانیات اســت افزود: بخشــی دیگری از 
منشــأ فساد نفوذ است به این معنی که دشمن 
می خواهد با ایجاد فســاد و بکارگیری عناصر 
فاسد و مفســد از درون مانند موریانه نظام را 

بپوساند.
دادســتان کل کشــور با بیان اینکه مدیری از 
وزارت نفــت در یک حرکــت خائنانه مقدار 
زیادی ارز و دالر را به یک صرافی منتقل کرده 
بــود گفت: این مدیر با صراف تبانی کرده بود 
تا ارز ها را از کشــور خارج کنند که نیروهای 
اطاعات و دســتگاه قضا هنگام خروج او را 

دستگیر کردند.
بــه گزارش فــارس، منتظری  با بیــان اینکه 
اگر مســئولیت ها همیشــگی بود به دیگران 
نمی رســید، اظهار کرد: مهم این است که در 
دوران مســئولیت خود خوشنام و خدمتگزار 

مردم باشیم.
دادستان کل کشــور با اشاره به اینکه دادستان 
پیشین همدان در این شهر در سنگر دادستانی 
به مدت هشــت ســال  ادای وظیفه و انجام 
تکلیف کرد اظهار کرد: این موضوع که سنگرها 
باید دست به دست شوند، امری طبیعی است.

وی با اشــاره به تابلونوشــته ای که کنار یک 
مدیــری بود مبنــی بر اینکه اگر پســت ها و 
میز ها و ســنگرها همیشــگی بود به من و تو 
نمی رســید افزود: خوش بــه حال مدیری که 
چنــد صباحی که مدیریــت می کند، در زمان 

رفتن به خوشنامی برود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه حمزه تقاضای 
بازنشستگی داشت من با اختیاراتی که داشتم 
مانع شدم، خطاب به دادســتان سابق همدان 
ادامه داد: آقای حمزه اگر قرار به بازنشستگی 
باشــد بنده باید بازنشسته شــوم که ۳8 سال 
سابقه کار قضا دارم، پس باید تا زمانی که توان 
فکری و جســمی وجود دارد، ماند و خدمت 

کرد.
وی در ادامه برای خانجانی دادســتان جدید 
همدان آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم 

ایشــان بتوانند خلف جامع تر و کوشــا تر و 
تاش گری برای حمزه باشند .

وی با اشاره به اینکه پیش از پرداختن به فساد 
در جامعه باید به مبارزه با فساد درون بپردازیم 
تأکید کرد: مدیریت عالی دستگاه قضا مصمم 
است نسبت به مبارزه با فساد در دستگاه قضا 

برخورد کند و هیچ تسامحی نخواهد داشت.
 سال گذشته با 60 قاضی برخورد شد

منتظری با طرح این ســؤال که آیا ما تحمل 
اجرای عدالــت علی گونــه را داریم، افزود: 
مدیریت دســتگاه قضا در برخورد با فســاد 
قضات مصمم است به طوری که سال گذشته 
بــا ۶0 قاضی برخــورد شــد، آن قاضی که 
دست و چشم او دچار فساد باشد نمی تواند 

قضاوت کند.
برنامه های دســتگاه قضا  از   یکی 

مبارزه با فساد مالی و اخالقی است
وی در ادامــه بــا اشــاره به اینکــه یکی از 
برنامه های دســتگاه قضا مبارزه با فساد مالی 
و اخاقــی اســت بیان کرد: امــروز موضوع 
بی حجابی، کشف حجاب و برداشتن حجاب 

مسئله عادی نیست.
منتظــری افــزود: به خانمی کــه نمی خواهد 
حجاب داشته باشــد می گوییم هر انسانی دو 
نوع زندگی دارد، یک زندگی شــخصی است 
و هرکس می تواند در زندگی شــخصی خود 
هرکاری می خواهــد انجام دهد و هیچ مقامی 
اجازه ورود به حریم اشخاص را ندارد، اما نوع 
دوم زندگی اجتماعی است و معنا ندارد انسان 
در جامعه به هر شکل که دوست دارد بپوشد، 

بنوشد و حرکت کند.
وی تأکید کرد: در نظام جمهوری اســامی و 
در کشوری که صد ها هزار شهید و جانباز داده 
یک خانم اجازه نــدارد بگویید همه جا آزادم 
هرطور می خواهم لباس بپوشم، این خانم آزاد 
اســت تنها در زندگی و حریم شخصی خود 

هرطور خواست لباس بپوشد.
دادستان کل کشــور با بیان اینکه پشت فرمان 
ماشــین در خیابان حریم خصوصی نیســت 
افزود: نیروی انتظامی مکلف است با متخلف 
به عنوان مجرم برخورد کند چراکه در زندگی 
اجتماعی رعایت ضوابــط، قوانین و مقررات 

برای همگان الزم است.
منتظری با اشــاره به اینکه آنهایی که اعتقادی 
بــه مبانی دینی نداریــد، می توانند در زندگی 

خصوصی هرطور مایلند زندگی کنند افزود: در 
جامعه، در کوچه، خیابان، پشت فرمان، داخل 
مترو و... حریم خصوصی نیســت و همه باید 
شخصیت اجتماعی خود را رعایت کنند و اگر 

رعایت نکنند مرتکب جرم شده اند.
 دســتگاه قضا در ارتباط با موضوع 
بی حجابــی و بدحجابی کوتاه نخواهد 

آمد
وی با اشــاره به اینکــه نمی خواهیم برخورد 
خشــن با این افــراد انجام شــود تأکید کرد: 
در ابتدا تذکر داده شــود در صورت مشاهده 
موردی که فردی مانند آن خانم در حال رقص 

و... در خیابان بود، باید برخورد کرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نظام جمهوری 
اســامی و دســتگاه قضا با اقتدار تصمیم به 
برخورد با فســاد ها در خیابان هــا، کنار دریا، 
مکان های عمومی و... دارد خاطرنشــان کرد: 
بهتر اســت همه خانم ها و آقایــان قوانین را 
رعایت کنند تا زمینه برای برخورد فراهم نشود. 
وی با بیان اینکه دستگاه قضا در ارتباط با موضوع 
بی حجابی و بدحجابی که ارزش های اجتماعی 
و دینــی ما را هدف قرار داده کوتاه نخواهد آمد 
افزود: هر کس نسبت به حق شهروندی خود باید 

این موضوع را رعایت کند.
 دولت به قــوه قضاییه اجازه جذب 

نیرو دهد
رئیس کل دادگســتری اســتان همدان نیز با 
تأکید بر اینکه دولت اجازه جذب نیرو در قوه 
قضاییــه را دهد گفت: مدیران انقابی نباید از 

چرخه مدیریت کشور خارج شوند.
توکل حیدری با اشــاره به ایجــاد تحول در 
احیای حقوق مردم گفت: دادســتان های کل 
کشور در این زمینه ورود کردند و سعی آنها بر 
این بود حرکت جهادی، ســریع و پرشتابی را 

در این زمینه آغاز و ادامه دهند.
وی با بیان اینکه مدیران انقابی نباید از چرخه 
مدیریتی کشور خارج شوند اظهار کرد: مدیران 
انقابی ســرمایه نظام هستند و باید از فکر و 

مدیریت آنها استفاده شود.
 رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان با 
اشــاره به اینکه برخی از پرونده ها که ماهیت 
قضایی ندارند باید به هیأت ها ســپرده شوند 
تا با انباشــت پرونده ها مواجه نشویم، بر لزوم 
جــذب قاضی تأکید کرد و گفت: بار دیگر بر 
جذب نیرو تأکید می کنم چراکه در حال حاضر 

پرونده جذب ۱50 کارمند آماده است و نیاز به 
صــدور اباغ دارد اما به خاطر عدم اعتبار این 

اجازه را به ما نمی دهند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان نیز بیان 
اینکه قوه قضاییه نقش مهمی در اعتمادسازی 
جامعه دارد یکی از مصادیــق آن را مبارزه با 

فساد دانست.
حجت االســام حبیب ا... شعبانی اظهار کرد: 
مفســدان به منظور ایجاد جو روانی با هدف 
ممانعــت از مقابله با آنهــا هیاهو می کنند که 
در این زمینه بایــد محکم ورود کرد و به این 

جوسازی ها بی توجه بود.
دادســتان ســابق همدان در این مراسم با بیان 
اینکه در مدت مسئولیتم سعی کردم کم  نگذارم 
و رسالت خود را به درستی انجام دهم اظهار 
کرد: شبانه روز در این عرصه کار کردم امید که 

در این زمینه موفق بوده باشم.
کامران حمزه با بیــان اینکه آن چه انجام دادم 
برگ ســبزی بود تحفه درویــش که امیدوارم 
مورد رضای خدا قرار بگیرد گفت: اگر جایی 
هم ناخواســته کم کاری شده است، امیدواریم 

مردم بر من ببخشایند.
دادســتان همدان نیز با بیــان اینکه امیدواریم 
در مدت ســه ماه تابســتان حجم موجودی 
پرونده های قضایــی را به تعداد قابل توجهی 
کاهــش دهیم تحقق ایــن مهــم را در گرو 

همکاری و مساعدت تمام بخش ها دانست.
حســن خانجانی با اشــاره به بحــث درونی 
دادسراها، یکی از مشکات اساسی را معضل 
انباشــت پرونده دانســت و ادامه داد: باید با 
کمک تمام همکاران قضایی در مســیر کاهش 

این پرونده ها اقدام شود.
دادســتان همدان توجه به دقت در بررســی 
پرونده ها در حین توجه به ســرعت را اصلی 
اساسی برشمرد و افزود: البته در این دقت نیز 
نباید خود را درگیر وسواس های بیش از حد 
کنیم که کار عقب بماند و مردم ناراضی شوند.
وی با اشــاره به مشکل ساختمان، کمبود نیرو 
را یکی دیگر از مشــکات دانســت و گفت: 
امیدواریم در دادسراها نیروی انسانی بیشتری 
تزریق شــود تا شاهد بررســی بهتر پرونده ها 

باشیم.
در پایان با تقدیر از زحمــات کامران حمزه، 
حســن خانجانی به عنوان دادســتان همدان 

انتخاب شد.

دادستان کل کشور: 

هرکس در هر مقامی باشد 
در صورت تخلف برخورد می شود

■ »خانجانی« دادستان همدان شد

مدیران برای غنی 
سازی اوقات 
فراغت جوانان 
روستایی وارد 
عمل شوند

 معاون سیاسی اجتماعی فرماندار مایر با 
تأکید بر اینکه ادارات برای غنی سازی اوقات 

فراغت جوانان وارد عمل شــوند، هماهنگی 
و همکاری کامل و مســتمر مسئولین دستگاه 
های اجرایی شهرستان و بخش های تابعه را 
برای برنامه ریزی دقیق و اصولی و ساماندهی 
اوقات فراغت جوانان در تعطیات تابســتان 
سال جاری خواستار شــد.به گزارش ایسنا، 
سعید کتابی در سومین جلسه ستاد ساماندهی 
امــور جوانان مایر با هــدف برنامه ریزی و 
ساماندهی اوقات فراغت جوانان در تعطیات 
تابســتان برگزار شــد، افزود: تاش شود تا 
برنامه هــا از جذابیت خاصی برخوردار بوده 

و مفید باشــند.کتابی با اشاره به کمی و کیفی 
برنامــه های اجرایی اوقــات فراغت، گفت: 
مسئولین ســازمان ها و دستگاه های اجرایی 
بایــد برنامه هایی را در زمینه های فرهنگی و 
ورزشــی پیش بینی کنند که قابل اجرا باشد، 
همچنین مدیران موظف هستند لیست برنامه 
های خود را تا پایان خرداد ماه به اداره ورزش 
و جوانان ارسال کنند. معاون فرماندار مایر از 
مسئولین اجرایی شهرستان خواست تا یک نفر 
را به عنوان کارشناس اوقات فراغت به اداره 
ورزش و جوانان معرفــی کنند تا هماهنگی 

هــای الزم در خصوص ثبــت و نظارت بر 
عملکرد این سازمان ها در برنامه های اوقات 

فراغت به سهولت صورت پذیرد.
کتابی تصریح کرد: مستندات الزم باید تهیه 
و به همراه گزارشــات اجرای برنامه ها از 
ســوی کارشــناس مربوطه به اداره ورزش 
وجوانان و فرمانداری ارســال شــود تا در 
پایان تعطیات نســبت به ارزشیابی ادارات 
در بحث اوقات فراغت اقدامات الزم انجام 
شــده و دســتگاه برتر نیــز معرفی و طی 

مراسمی از آن تقدیر به عمل آید.

اضافه شدن ۹ پروانه نشان استاندارد 
به لیست محصوالت همدان

 مدیرکل استاندارد همدان از صدور 9 پروانه نشان استاندارد در سه 
ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: از این تعداد هشت پروانه اجباری 

و یک پروانه تشویقی است.
محمــد مــددی اظهــار داشــت: از ابتــدای امســال 9 پروانــه 
ــد  ــز تمدی ــه نی ــاری و تشــویقی صــادر و 58 پروان اســتاندارد اجب

ــت. ــده اس ش
وی اضافه کرد: این پروانه ها بیشتر در زمینه صنایع غذایی، ساختمانی 
و معدنی، مکانیک فلز شناسی و شیمیایی هستند که در استاندارد سازی 

محصوالت تولیدی استان بسیار نقش دارند.
مدیرکل استاندارد همدان در گفت و گو با ایرنا از ابطال ۲ پروانه نشان 
استاندارد در این مدت اشاره کرد و افزود: ۲ پروانه دیگر نیز در حالت 
تعلیق قرار گرفته اند که با رفع مشــکات و نواقص اعام شده دوباره 

برای اخذ پروانه استاندارد اقدام کنند.
به گفته این مســئول 555 واحد صنعتی و خدماتی در اســتان مشمول 
استاندارد اجباری هستند که مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی 

۷9۲ نوع کاال و خدمات ارائه می دهند.
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نصب ۴۳۰۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های 
مجاز استان همدان

 مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای همدان اعام کرد: تعداد 4 هزار و ۳۲4 دستگاه کنتور 
هوشــمند آب و برق بر روی چاه های مجاز اســتان همدان نصب شده که بیشترین آنها 

مربوط به دشت رزن - قهاوند است.
منصور ستوده در جمع خبرنگاران بابیان اینکه نصب کنتور هوشمند در چاه ها از طرح های 
احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی همدان است، اظهار کرد: اجرای این طرح و 
نصب کنتور هوشمند در استان همدان نیازمند همکاری و تعامل کشاورزان با شرکت آب 

منطقه ای است.به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان افزود: نصب کنتور 
هوشمند روی چاه های آب ســبب کنترل و نظارت بر میزان برداشت آب های زیرزمینی 

استان شده و از اضافه برداشت از آب های زیرزمینی به شدت جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه کنتور هوشمند مزایایی باالیی دارد، اظهار کرد: اساسی ترین اهمیت کنتور 
هوشــمند این است که کشاورزان دیگر بیشــتر از پروانه بهره برداری نمی توانند از چاه ها 

آب برداشت کنند.
ســتوده تاکید کرد: اگر کشــاورزی بیش از میزان تعیین شده آب از چاه برداشت کند برق 
به صورت خودکار قطع شــده و امکان برداشــت آب از چاه تا زمانی که کارشناسان آب 

منطقه ای و برق اقدام نکنند وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کنتورهای هوشمند و کارت های شارژ همچون کارت سهمیه بندی بنزین 
اســت، عنوان کرد: کشاورزان باید نسبت به نصب این کنتورها اقدام کنند چراکه تکلیف 
قانونی اســت و کار باید اجرایی شود.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای همدان گفت: بر 
اساس نوع مصارف از چاه های مجاز ۷4 درصد از کنتورهای نصب شده مربوط به بخش 
کشاورزی، ۶ درصد مربوط به بخش صنعتی، ۱0 درصد بخش شرب روستایی، ۶ درصد 

بخش شهری، ۳ درصد بخش دام و طیور، ۱ درصد بخش خدمات و ... است.
ستوده ضمن اشاره به انسداد چاه های غیرمجاز تاکید کرد: با چاه های مجاز استان همدان 
که برداشــت بیشتر از پروانه بهره برداری دارند نیز برخورد می شود تا در راستای حفاظت 

از منابع آبی استان همدان اقدام شود.

ساماندهی بخشی از تابلوهای پیاده راه 
بوعلی تا پایان تابستان

 معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان با اشاره به ساماندهی 
بخشــی از تابلوهای پیاده راه بوعلی تا پایان تابســتان گفت: براساس 
تصمیم گرفته شــده پس زمینه تابلوها از کنار بازار ســینا در اطراف 
آرامگاه بوعلی تا ورودی کوالنج در پیاده راه بوعلی توســط شهرداری 

اجرا شود.
وحید علی ضمیر با بیان اینکه وقتی شــهرداری در اجرای یک پروژه 
به تنهایی مســئولیت دارد با تمام توان امور را به پیش برده و به نتیجه 
می رساند اظهار کرد: زمانی که در اجرای برنامه ای عوامل دیگری نیز 

حضور دارند نیاز هماهنگی و زمان بیشتری نیاز است.
وی با اشاره به اینکه پیاده راه سازی خیابان بوعلی و میدان امام)ره( توسط 
شهرداری انجام و مورد قبول کارشناسان و مردم قرار گرفت افزود: در 

حوزه جداره سازی پیاده راه همراه کردن کسبه کار دشواری است.
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان در گفت و گو با فارس با 
بیان اینکه برای حل این مشــکات تصمیم گرفته شده که بخشی از 
ساماندهی جداره ها به طور کامل توسط شهرداری انجام شود تصریح 
کرد: از همین رو طی تصمیماتی مقرر شد از کنار بازار سینا در اطراف 
آرامگاه بوعلی تا ورودی کوالنج در پیاده راه بوعلی پس زمینه تابلوها 
که مصوبه کمیته سیما و منظر را نیز اخذ کرده است، توسط شهرداری 
اجرا شــود.وی ادامه داد: کسبه پیاده راه بوعلی و اکباتان به دلیل اینکه 
ذهنیتی درباره این طرح ندارند شاید نسبت به آن موضع گیری کنند اما 
با اجرای قسمتی از پس زمینه تابلوها این مانع ذهنی برطرف می شود.
وی با اشــاره به اینکه همه واحدهای موجــود در پیاده راه دارای 
مالک خصوصی هســتند گفــت: بارها به دلیل وجود شیشــه های 
شکسته شده اخطار دادیم اما صاحبان واحدها هنوز همکاری الزم 

را به عمل نیاوردند.
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان با بیان اینکه در سال های 
گذشته بازســازی دو ضلع میدان امام)ره( توسط شهرداری و میراث 
فرهنگی انجام شد اظهار کرد: جداره سایر اضاع میدان امام)ره( نیاز 

به بازسازی دارد و  مشکاتی نیز در برخی از نقاط وجود دارد.

  آگهی مزایده واحد های عرصه و اعیان وقف )مرحله اول(

اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان مالیر  

با توجه به اینکه اداره اوقاف و امورخيریه شهرستان مالیر  در نظر دارد تعدادي از واحدهای مسکونی و تجاری )عرصه 
و اعيان وقف ( موقوفات  را از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نماید بدینوسيله  ليست واحدهای موردنظر با قيمت 
کارشناسی شده بشرح ذیل اعالم می گردد لذا متقاضيان می توانند از تاریخ98/04/01 لغایت  پایان وقت اداری روز سه 
شنبه 98/4/18 جهت شرکت در مزایده به واحد اجارات اداره اوقاف و امورخيریه شهرستان مالیر واقع در بلوار شهيد 
بهشتی  جنب دریاچه کوثر مراجعه ویا جهت کسب اطالعات  بيشتر با شماره تلفن های 33345560و33345510 تماس 

حاصل فرمایند . 
شرایط مزایده

1-پيشنهاد دهنده )متقاضي ( مي بایست مبلغ 10% اجاره یکساله قيمت پایه تعيين شده را به صورت چک تضمين شده 
بانک سپه  تهيه و چک مربوطه را  ضميمه برگ پيشنهاد چاپی مخصوص در پاکت الك و مهر شده قرارداده و تا پایان وقت 

اداري روز  سه شنبه مورخ 98/04/18 به دبيرخانه اداره اوقاف و امورخيریه تحویل و رسيد دریافت نماید .
2- برنده مزایده مي بایست بابت تخليه مورد اجاره وضرر و زیان احتمالي  2  فقره چک جدید )صياد (به ارزش تقریبی 
ملک مورد تقاضا به همراه پرینت حساب )یکماهه(  وبابت  ضمانت پرداخت  اجاره   مبلغ  30% اجاره یکساله قيمت 
پيشنهادی بصورت وثيقه   نزد موجر)اداره اوقاف و امور خيریه( قرارداده که در صورت ورود خسارت  یا ضرر و زیان یا 

عدم پرداخت اجاره  جاری و معوقه موجر حق وصول و برداشت چکها و ضمانتهای خود را دارد.

3- برنده مزایده مي بایست حداکثر ظرف مدت  یک هفته پس از برگزاری کميسيون مزایده نسبت به تنظيم قرارداد 
اجاره اقدام نماید درغير اینصورت سپرده نفر اول به نفع موقوفه ضبط و نفر دوم بعنوان برنده شناخته خواهدشد .

4- اداره اوقاف و امورخيریه در خصوص هزینه پرداخت آبونمان ،آب ، برق  ، گاز و تلفن ، دارایی ، شهرداری  ، تخليه چاه 
و شارژ ساختمان  هيچگونه مسئوليتي نداشته و کالً برعهده برنده مزایده مي باشد. 

5- برنده مزایده ملزم به قبول و رعایت کليه شروط سند اجاره تنظيمي اداره اوقاف مي باشد .
6- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در آگهي مزایده را ندارند و در صورت شرکت به تقاضاي آن ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
7-به پيشنهادهاي مخدوش و یا فاقد فيش پرداختي و یا تقاضاهاي خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- برنده مزایده که با آن سند اجاره تنظيم خواهد شد حق واگذاري مورد اجاره را کالً یا جزاً بدون موافقت کتبي و قبلي 
موجر به هيچ نحوي از انحاء به غير ندارد و در صورت تخلف قرارداد اجاره یکطرفه فسخ خواهد شد .

9- پرداخت کليه هزینه هاي متعلقه از قبيل نشر آگهي)روزنامه ، چاپ و نصب بنر(  ، کارشناسي  و... با برنده مزایده 
خواهد بود .

10- متقاضيان مي بایست با علم و اطالع کامل از اوضاع و احوال محل و موقعيت واحد هاي  مورد تقاضا نسبت به ارائه 
پيشنهاد اقدام نمایندلذا داوطلبان مي توانند تا روز ارائه پاکت روزهاي شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه رأس ساعت 12 در 

محل اداره حاضر و به اتفاق نماینده اوقاف از واحدهاي مورد آگهي بازدید نمایند.
11- مستأجر موظف است شئونات اسالمی را  رعایت نماید  .

12-کميسيون مزایده فوق رأس ساعت 11 صبح  روز چهارشنبه مورخ 98/04/19 در محل اداره برگزار خواهدشد .
13- متقاضي مي بایست اجاره بهاء پيشنهادي را بصورت خوانا و با عدد و حروف بنویسد .

14- بدیهي است ارائه پيشنهادات متقاضي به منزله قبول اختيار و تکليف دستگاه مزایده گذار نخواهد بود .
15- مدت قرارداد اجاره یکسال کامل شمسی از تاریخ تحویل مورد اجاره می باشد که در صورت 1(خوش حسابی 2( 

رضایت کامل از وضعيت مستأجر در مورد اجاره 3(رضایت دیگرهمسایگان 4(پرداخت حق شارژسا
ختمان  5( عدم آسيب به مورد اجاره و تأیيد ریاست وقت اداره برابرنظر کارشناس رسمی دادگستری به نرخ عادله روز  

به مدت 2سال دیگر قابل 
تمدید خواهد بود و درصورت صدور دستورالعمل جدید از طرف سازمان اوقاف برابر شروط دستورالعمل صادره عمل 

خواهدشد . 
16- درصورتيکه مستأجرین قبلی قصد شرکت در مزایده را دارند می بایست مورد اجاره قبلی خود را تسویه حساب 
کامل نموده  و مورد تایيد ریاست و واحد اجارات باشند  در غيراینصورت به تقاضای ایشان ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

17- اداره اوقاف در رد یا قبول هریک از پيشنهادات رسيده مختار است . 

لیست واحدها ی مسکونی و تجاری 

مساحت ردیف
آدرسپارکينگکاربری واحدطبقهتقریبي

قيمت پایه مزایده  اجاره 
بهاء  ماهيانه به نرخ 
عادله روز به تومان

خيابان قائم مقام  - بعداز کوچه داردمسکونی 2 اول 185
650/000محمدی –  مجتمع  احسان

خيابان قائم مقام  - بعداز کوچه ندارد مسکونی6سوم 285
محمدی –  مجتمع  احسان

550/000

خيابان قائم مقام  - بعداز کوچه نداردمسکونی 3 دوم 380
محمدی –  مجتمع  احسان

550/000

دارد مسکونی3اول 490
خيابان شهيد رجایی –  جنب 

ساختمان پزشکان اوقاف-نرسيده 
به حسينيه سيدالشهدا

750/000

ندارد مسکونی1اول 590
خيابان شهيد رجایی –  جنب 

ساختمان پزشکان اوقاف-نرسيده 
به حسينيه سيدالشهدا

700/000

ندارد مسکونی5دوم690
خيابان شهيد رجایی –  جنب 

ساختمان پزشکان اوقاف-
نرسيده به حسينيه سيدالشهدا

600/000

دارد مسکونی6دوم790
خيابان شهيد رجایی –  جنب 

ساختمان پزشکان اوقاف-
نرسيده به حسينيه سيدالشهدا

650/000

خيابان شهيد رجایی –  جنب ندارد مسکونی7سوم 890
ساختمان پزشکان اوقاف

550/000

خيابان شهيد رجایی –  جنب ندارد  مسکونی9سوم 990
ساختمان پزشکان اوقاف

550/000

500/000بر بلوار جانبازان – مجتمع پيوند 1ندارد مسکونی 4دوم 1085

450/000بر بلوار جانبازان – مجتمع پيوند 1نداردمسکونی2اول 1185

450/000بر بلوار جانبازان – مجتمع پيوند 1نداردمسکونی 5دوم 1285

450/000بر بلوار جانبازان – مجتمع پيوند 1نداردمسکونی2اول 1385

500/000بر بلوار جانبازان – مجتمع پيوند 1نداردمسکونی3اول 1480

500/000بر بلوار جانبازان – مجتمع پيوند 1داردمسکونی5دوم 1580

شهرك وليعصر – خيابان -مسکونی -دربست 16250
900/000کوهستان  6

500/000جنب تاالر باراننداردمسکونی 2اول 1791

500/000جنب تاالر باراننداردمسکونی 3اول 1891

550/000جنب تاالر باراننداردمسکونی 13اول 19125

550/000جنب تاالر باراننداردمسکونی 14اول 20125

   لیست واحدها  ی مسکونی و تجاری 

مساحت رديف
آدرسپارکينگکاربری واحدطبقهتقريبي

قيمت پايه مزايده  
اجاره بهاء  ماهيانه به 
نرخ عادله روز به تومان

550/000جنب تاالر باراننداردمسکونی 15اول 21114

550/000جنب تاالر باراننداردمسکونی 16اول 22115
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جنب تاالر باراننداردمسکونی 4

6/300/000

جنب تاالر باراننداردمسکونی 24875

جنب تاالر باراننداردمسکونی 25916

جنب تاالر باراننداردمسکونی 26807

جنب تاالر باراننداردمسکونی 27878

جنب تاالر باراننداردمسکونی 28919

جنب تاالر باراننداردمسکونی 298010

جنب تاالر باراننداردمسکونی 308711

جنب تاالر باراننداردمسکونی 319112

مسکونی1اول 3275
350/000خيابان صفرخانيان

400/000خيابان صفرخانيان-تجاری 4همکف 3336

600/000خيابان صفرخانيان-تجاری 1همکف 3450

700/000خيابان اميرکبير-تجاری 14همکف 3520

700/000خيابان اميرکبير-تجاری 15همکف 3620

خيابان شهيد رستگار -تجاری 6زیرزمين 3712
مومنی – پاساژ فدك

80/000

خيابان شهيد رستگار -تجاری 7زیرزمين 3812
مومنی – پاساژ فدك

80/000

خيابان شهيد رستگار -تجاری 9زیرزمين 3912
مومنی – پاساژ فدك

80/000

خيابان شهيد رستگار -تجاری 10زیرزمين 4011
مومنی – پاساژ فدك

80/000

لیست واحدهای مسکونی و تجاری 

مساحت رديف
آدرسپارکينگکاربری واحدطبقهتقريبي

قيمت پايه مزايده  اجاره 
بهاء  ماهيانه به نرخ 
عادله روز به تومان

تجاری 11زیرزمين 4111
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
80/000

تجاری 12زیرزمين 4211
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
80/000

تجاری 14زیرزمين 4319
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
80/000

تجاری 15زیرزمين 4415
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
80/000

تجاری 16زیرزمين 4513
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
80/000

تجاری 17زیرزمين 4613
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
80/000

تجاری 18زیرزمين 4712
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
80/000

تجاری 20همکف  4820
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
800/000

تجاری 29همکف 499
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
150/000

تجاری 30همکف  509
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
150/000

تجاری 31همکف 5111
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
150/000

تجاری 32همکف  5211
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
150/000

تجاری 33همکف 5311
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
150/000

تجاری 36همکف  5415
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
150/000

تجاری 42اول 5535
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
150/000

تجاری 44اول 5626
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
150/000

تجاری 53اول 5712
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
150/000

تجاری 56اول 5813
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
150/000

سوئيت 1دوم 5958
خيابان شهيد رستگار مومنی – -

پاساژ فدك
300/000

فروشگاه --60426
شهرك وليعصر –پایين تراز -

ميدان جهاد –جنب تاالر یاس 

) م الف86(

سحر یوسفی «

 روستای گلدســته از روستاهای بخش 
مرکزی مایر اســت که در ۱5 کیلومتری 
جاده مایر - همدان و در همسایگی ارگ 
باستانی نوشــیجان قرار گرفته است . این 
روستا در سال های دور گلدسته ایی بوده و 
رونق فراوانی داشته است. قنات های روستا 
در پی خشکســالی های مداوم و حفر بی 
رویه چاه های عمیق در اطراف روستا یکی 
پس از دیگری خشک شدند . نبض روستا 
که با قنات می تپیده خاموش و مشــکات 
زراعتی و معیشتی بسیاری برای روستائیان 
بوجود آمده و آن ها را مجبور به مهاجرت 

از روستا کرده است.
روستا در حال حاضر ۲5 نفر جمعیت و ۶ 
خانوار دارد . اهالی روستا به دلیل عاقه ای 
که به زادگاه خویش دارند ، آستین همت باال 
زدند و با بازسازی و احیای قنات مصمم به 
آبادی روستا شدند و به  فکر ایجاد مهاجرت 

معکوس به روستا هستند.
با همــت اهالی روســتا و کانون فرهنگی 
مردمی مایر قنات روستا بازسازی و احیا 
و در آیینــی با حضور بخشــدار مرکزی ، 
رئیس شورای شــهر و جمعی از مسئوالن 
، این قنات افتتاح شــد و  پس از ۲5 سال 
خشکســالی آب به داخل روستا و مزارع 
رسید و اهالی روســتا را غرق در سرور و 

شادی کرد.
با ورود به روستا افرادی با در دست داشتن 
سینی اسپند وگل  با خوشحالی به استقبال 
میهمانان می آمدند و با صمیمیت خوش آمد 
گویی می کردند .صدای آواز ساز ودهل و 
بوی اسپند ، توزیع شربت و شیرینی نشان 
از خوشــحالی بی حد وحصر روستائیان 
زحمتکــش از طنین انداز شــدن صدای 
آب پس از ۲5 ســال خشکسالی داشت . 
کشاورزان با دستان پینه بسته خود، خدا را 
به خاطر این نعمت شکر می کردند و برق 
شادی در چهره آفتاب سوخته شان نمایان 
بود.یکی از بانوان خون گرم روســتا گفت: 
بعد از ســال ها رنج و سختی باخره آب 
به روستا رسید ، زندگی بدون آب زندگی 
سختی است ما حتی آب برای خوردن هم 
نداشــتیم و از جاهای دیگر آب شربمان را 
تأمین می کردند.بخشدار مرکزی در این آیین 
گفت: بارش های رحمت الهی در فروردین 
ماه به رغم خسارت هایی که داشت برکاتی 
را نیز به همراه آورد وخوشبختانه سبب پر 

آب شدن قنات ها شد .
محمدرضا بشری با تشکر از همت وتاش 
شــبانه روزی اهالی روستا در احیای قنات 
به آن ها دستمریزاد گفت و افزود: با توجه 
به تحریم ها ی ظالمانه ترامپ و شــرایط 
بد اقتصــادی ، دولت توانایــی الیه روبی 

همه قنات ها را ندارد و فقط شــامل ۳ تا 5 
قنات بخش مرکزی در سال می شود و این 
موضوع همت بلند روستائیان در رفع مشکل 

قنات ها را می طلبد.
بشــری در خصوص آسفالت جاده روستا 
بیان کرد: براســاس قانون مصوب ، دولت 
روستاهایی که حداقل ۲0 خانوار جمعیت 
داشته باشد را آسفالت می کند و قول مساعد 
داد: اگر جمعیت روستای گلدسته به بیش از 
۲0 خانوار برسد ، آسفالت این روستا را در 
اولویت کار قرار می دهد  و در مورد تأمین 

روشنایی معابر روستا هم قول مساعد داد.
رئیس شورای شــهر مایر در حاشیه این 
آیین با اشاره به پیشینه تاریخی و جمعیت 
زیادی که روستا در گذشته داشته گفت: این 
روستا به دلیل نبود آب و جاده به مرور زمان 
تخلیه شده اســت که خوشبختانه با همت 
اهالی روستا و به لطف بارندگی های اخیر 
، قنات جانی دوباره گرفته و آب به روستا 

رسیده است.
جلیــل کولیونــد نقــش روســتاها را در 
اشــتغالزایی و توسعه اقتصادی بسیار حائز 
اهمیت دانست و تصریح کرد: اگر روستاها 
آباد شوند شاهد رونق کشاورزی و دامداری 

وزنبورداری و...خواهیم بود.
وی گفت: از مســئوالن انتظــار داریم به 
آبادانی روستاها توجه بیشتری نشان دهند و 

روستائیان را حمایت کنند ، صد البته مردم 
روســتا هم باید پای کار باشند تا این مهم 

انجام پذیرد.
مدیر عامل کانون فرهنگی مردمی مایر که 
از اهالی روستاست و نقش کلیدی در امور 
روستای گلدســته دارد با ابراز خوشحالی 
از جاری وســاری شــدن آب در روستای 
مادری و جایی که ریشــه در خاکش دارد 
گفت: امروز بهترین روز زندگی من است 
که بعد از سال ها خشکسالی آب به داخل 

روستا رسید.
نقی رضایی با اشــاره به اهداف فرهنگی و 
اجتماعی کانون فرهنگی از تشکیل انجمن 
دانشــجویان و اســاتید مایری خبر داد و 
افزود: قصد داریم هر سال 5 دانشجوی فوق 
لیســانس و دکترا را برای ادامه تحصیل به 
خارج از کشور اعزام کنیم ، بدون تردید این 
افراد نیز با کسب مهارت ودانش برای ادای 

دین خود به کشور باز خواهند گشت.
رضایــی ادامــه داد: آرزو دارم تــا عمری 
باقیست ، به لطف خدا و کمک ومساعدت 
اســتاندار ، نمایندگان و مسئولین، 4 شهر 
مایر ،بروجرد، نهاوند و تویسرکان تبدیل 

به استان زاگرس شوند، هر چند این پروسه 
طوالنی و سختی است اما به جد دنبال این 
موضوع هستیم و انشاا... از سال 99 استارت 

کار را می زنیم.
وی به روســتائیان پیشنهاد داد: با عنایت به 
اینکه در سال رونق تولید ملی هستیم ، در 
راه آبادانی روســتا و افزایش تولید تاش 
بیشتری کنند و با الگو برداری از روستاهایی 
مثل گلدسته که خود مردم به فکر آبادانیش 

افتادند روستاهایشان را آباد کنند.
دهیار روستای گلدسته نیز در حاشیه افتتاح 
قنات بیان کرد: اهالی روســتا اعم از آنهایی 
که در روســتا زندگی می کننــد و آنهایی 
که مهاجرت کرده اند تصمیم به بازســازی 
قنات گرفتنــد و با هماهنگــی معتمدین 
روســتا به ازای هــر گاو رعیتی ۳00 هزار 
تومان پرداخــت کردند، حتی فردی که در 
آلمان زندگی می کنــد نیز در این حرکت 
خودجوش مشــارکت کــرد و جمعاً ۲۲ 
میلیون تومان جمع آوری و در راستای الیه 

روبی و بازسازی قنات هزینه شد.
سمانه ملکی با اشاره به تسهیات باعوض 
جهــاد کشــاورزی در خصــوص آبیاری 

تحت فشــار و قطره ایی افزود: با همکاری 
دهیاری و معتمدین و خیرین روستا جلسه 
ایی تشکیل و مقرر شد ۳ نفر معتمد محل 
به عنوان نماینده کل روســتابه جهاد جهت 
دریافت تســهیات معرفی گردد و مابقی 
مبلغ لوله گذاری آبیاری تحت فشار از محل 

خودیاری اهالی جمع گردد.
کاظم رضایی که سرهنگ بازنشسته نیروی 
هوایی و ســاکن تهران است از تصمیمش 
به بازگشت به روستا و راه اندازی تولیدی 
خبــر داد و افزود: بــا ورود آب و آبادانی 
قطعاً شــاهد برگشت افراد زیادی به روستا 
خواهیم بود چنانچه در حال حاضر ۱۷ نفر 

درخواست بازگشت به روستا را دارند .
باتوجه به نقش روســتا وروســتائیان در 
پویایــی اقتصاد و تولید کاالی اساســی و 
اســتراتژیک ، حمایت و پشــتیبانی از آن 
ها  در مسیر ســازندگی وآبادانی روستاها 
بســیار گره گشــا و حائز اهمیت است که 
این مهم توجه مســئوالن و متولیان امر را 
می طلبد .امید اســت سایر روستاها با الگو 
گرفتن از روستای گلدســته در راه آبادانی 

روستاهایشان قدم بردارند.

پس از 25 سال خشکسالی

 صدای پای آب 
در گلدسته مالیر
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در صورت پیروزی در انتخابات
آمریکا را به برجام بازمی گردانم

 یکی از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 
آمریکا تاکید کرد که در صورت پیروزی، واشنگتن را مجددا به برجام 

بازخواهد گرداند.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه »ام اس ان بی سی«، »کاماال هریس« یکی 
از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری ۲0۲0 
آمریــکا در مصاحبه با این شــبکه گفت که در صــورت پیروزی در 

انتخابات، واشنگتن را به برجام بازخواهد گرداند.
وی در عین حال گفت که مفاد موشــکی را نیز در توافق هســته ای 

خواهد گنجاند.
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا هشــتم ماه می سال گذشته در 
اقدامی یکجانبه کشورش را از برجام خارج کرد؛ اقدامی که با واکنش 

منفی جامعه بین الملل رو به رو شده است.

۱۰۴ سوال از وزرا 
آماده طرح در مجلس است

 یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی تعداد کل سواالت 
نمایندگان در سه سال فعالیت مجلس دهم را ۲۷44 سوال عنوان کرد و 
گفت که در طول سه سال گذشته ۱۳8 سوال در صحن مجلس مطرح 

شده و ۱04 سوال آماده طرح در صحن علنی است.
علی اصغر یوســف نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعداد کل 
ســواالتی که تا ۲۷ خرداد ماه از وزرا در مجلس دهم مطرح شــده 
۲۷44 ســوال بوده که از این تعداد ۳۲۱ ســوال از وزیر راه، ۲۷9 
سوال از وزیر نیرو، ۲49 سوال از وزیر جهاد کشاورزی، ۲44 سوال 
از وزیر اقتصاد و ۲۲9 ســوال از وزیر کشــور به عنوان بیشــترین 
تعداد ســواالت مطرح شــده و در مقابل وزیر دفاع با ۲۷ ســوال، 
وزیر اطاعات با 4۱ ســوال وزیر دادگســتری با ۶9 سوال، وزیر 
ارتباطات با 8۱ ســوال و وزیر ورزش با 9۲ ســوال کمترین تعداد 

سواالت را داشتند.
ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد: از مجمــوع ســواالتی که به 
کمیســیون های ارجاع شده ۳۷۲ ســوال به هیأت رئیسه برگشته و 
مابقی یا در کمیسیون است و یا نمایندگان از پاسخ سوال قانع شدند 
و یا سوالش را پس گرفتند از این ۳۷۲ سوال ۱۳8 سوال در صحن 
مجلس مطرح شــده و ۱04 سوال آماده طرح در صحن علنی است 
کــه ۱۷ مورد از آنها به خاطر موضوعــات منطقه ای در حال بحث 
اســت و نمایندگان از 5۶ ســوال پیش از طرح در صحن انصراف 

دادند و 59 سوال به خاطر تغییر وزیر بایگانی شده است.
وی با بیان این که تعداد ســواالت مطرح شده در صحن مجلس از 
وزرا در ســال اول ۳۲ سوال، در سال دوم 45 سوال و در سال سوم 
۶۱ سوال بوده پیش بینی کرده در سال پایانی مجلس تعداد سواالت 

و حتی تحقیق و تفحص ها نسبت به سال های قبل افزایش یابد.
++++ تاکید موگرینی بر ادامه پایبندی اتحادیه اروپا به برجام

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان سفر خود به آمریکا 
بــر ادامه پایبندی اتحادیه اروپا به برجام تاکید کرد و آن را عنصری 

کلیدی در حفظ ثبات و امنیت منطقه خواند.
به گزارش ایســنا، دفتر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا همزمان با پایان ســفر او به واشنگتن و دیدارهایش با 
مایک پمپئو، وزیر امورخارجه و جرد کوشنر مشاور رئیس جمهور 

آمریکا بیانیه ای درباره این سفر وی منتشر کرد.
بنــا بر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیــه اروپا، در این بیانیه آمده 
اســت: موگرینی و وزیر امورخارجه آمریــکا در گفت وگوهای 
خود در واشــنگتن درباره برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
تبادل نظر کردند و مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا بر 
ادامــه پایبندی اتحادیه اروپا به برجام به عنوان یک عنصر کلیدی 
در حفظ امنیت و ثبات منطقه و بخشی ضروری در معماری عدم 

اشاعه جهان تاکید کرد.

پس از تجاوز به فضای سرزمینی جمهوری 
اسالمی ایران

 روابط عمومی کل سپاه از سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی امریکایی در 
ساعات اولیه بامداد روز پنج شنیه هفته گذشته پس از تجاوز به فضای سرزمینی 
جمهوری اســامی ایران مقابل منطقه کوه مبارک استان هرمزگان توسط آتش 

پدافند نیروی هوا فضای سپاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی کل ســپاه پاسداران انقاب اسامی در اطاعیه ای 
اعام کرد: نخســتین ســاعات بامداد روز )پنجشــنبه ۳0 خرداد( یک فروند 
پهپاد جاسوســی "گلوبــال هاوک "امریکا بعد از تجاوز به حریم ســرزمینی 
جمهوری اسامی ایران در منطقه روبروی کوه مبارک استان هرمزگان، هدف 
آتش پدافند نیروی هوا فضای ســپاه پاسداران انقاب اسامی قرار گرفت و 

سرنگون شد.

عواقب نقض حریم سرزمینی ایران
 متوجه تجاوزکاران است

 سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران تعرض یک فروند 
پهباد متجاوز آمریکایی به فضای ســرزمینی جمهوری اســامی را به شــدت 

محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس موسوی تعرض یک فروند پهباد متجاوز آمریکایی 
به فضای ســرزمینی جمهوری اسامی را به شدت محکوم کرد و گفت: ضمن 
اعتراض شــدید به اینگونه اقدامات تجاوزکارانه و تحریک آمیز اعام می کنیم 
نسبت به ورود غیرقانونی و تجاوزکارانه هر نوع شیی و پرنده متجاوز خارجی 
به آســمان کشــور و هرگونه تجاوز به قلمرو جمهوری اسامی ایران و نقض 
حریم های آن قاطعانه هشدار می دهیم و تمامی مسئولیت عواقب آن را متوجه 

تجاوزکاران می دانیم.

تجاوز هواپیماهای بیگانه به حریم هوایی ایران 
خط قرمز ماست

 نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان اعام 
کرد: با تمام توان از مرزهای آبی، خاکی و زمینی ایران دفاع خواهیم کرد و تجاوز 
هواپیماهــای بیگانه به حریم هوایی ایران »اف.ای.آر« خط قرمز ماســت و فرقی 
نمی کند که متجاوز کدام کشور باشد.علی شمخانی در گفت و گویی  با ایرنا افزود: 
ما با هر متجاوزی به شــدت برخورد خواهیم کرد "اف ای آر" ما در حقیقت خط 
قرمز ماســت، برای ما فرقی ندارد که هواپیمای کدام کشور از ای .اف. ار. ما عبور 
کرده است به متجاوز همواره پاسخ سخت داده و خواهیم داد.به گفته وی، روزی که 
ایران بخواهد راهبرد متوقف کردن جریان صادرات نفت از منطقه را اجرا کند شرایط 
میدانی خلیج فارس با وضعیت امروز کامًا متفاوت خواهد بود، ضمن اینکه یکی از 

شیوه های رایج آمریکا برای فشار به کشورها اتهام زنی شده است.

آگهي مزایده حضوري )نوبت دوم(

 محمد حسین پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند یک از یکصد و شصت و هفتمين جلسه شوراي اسالمي و با رعایت ماده 13 آیين نامه مالي شهرداریها و قوانين و مقررات مالي قطع و فروش 
درختان خشک شده را در محدوده شهر از طریق آگهي مزایده حضوري و با شرایط ذیل به اشخاص حقيقي یا حقوقي واگذار نماید: 

- متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي  7-33237445-081داخلي 208 و یا به معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند آقاي مهندس نصرتي مراجعه نمایند.
- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار مي باشد.

قيمت انواع درختان ) چوب آنها )،چوبهایي که قطر آنها باالتر از 20 سانتيمتر باشد کارشناسي شده است.
- هزینه کارشناسي و هزینه انتشار آگهي مزایده و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مزایده مي باشد.

- برنده مزایده مي بایست مجوزهاي الزم را از کميسيون ماده 7 جهت قطع درختان خشک شده را اخذ نماید.
- متقاضيان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به صورت  وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 نزد بانک ملي بنام حساب سپرده شهرداري واریز و فيش واریزي را هنگام 

حضور در جلسه مزایده حضوري به همراه داشته در غير اینصورت از ورود وي به جلسه مزایده ممانعت بعمل خواهد آمد.
- متقاضيان به جاي وجه نقدي مي توانند از ضمانتنامه بانکي و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نماید.

- هرگونه خسارت مالي،جاني و ... در حين انجام قطع درختان خشک شده بر عهده برنده مزایده مي باشد.
- برنده مزایده مي بایست درختان خشک شده که مورد تایيد معاونت خدمات شهري باشد قطع نموده و با حضور حراست بر روي باسکول جهت وزن کشي آن اقدام نماید.

- هزینه هاي حمل،قطع و نظافت بعد از قطع بر عهده برنده مزایده مي باشد.
- متقاضيان مي بایست تا پایان وقت اداري مورخ 98/4/12 سپرده شرکت در مزایده را واریز نمایند.

- کميسيون عالي معامالت مورخ 98/4/13 در محل شهرداري و در صورتيکه حداقل سه پيشنهاد جهت اعالم قيمت حضور داشته باشد برگزار و  برنده معرفي مي گردد.
- چنانچه برنده مزایده ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود./

)م.الف 64( 
چاپ آگهي نوبت اول98/3/23  - چاپ آگهي نوبت دوم98/4/1  

مبلغ سپرده در مزایدهقیمت هر کیلو گرم )پایه کارشناسی(شرحردیف

9500 ریالچوب درخت چنار1

50/000/000 ریال
6500 ریالچوب درخت زبان گنجشک2

7000 ریالچوب درخت نارون3

5500 ریال چوب درخت کاج4

4500 ریالچوب درخت اقاقيا5

آگهي مزایده حضوري) نوبت دوم(

 محمد حسین پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند درنظردارد دراجراي ماده 13 آیين نامه مالي شهرداریها و بند یک از دویست و شانزدهمين جلسه شوراي اسالمي شهر باغ ميوه در محوطه آرامستان باغ بهشت 
را ازطریق آگهي مزایده حضوري به اشخاص حقيقي یاحقوقي واجد صالحيت وباشرایط ذیل و به مدت یکسال واگذار نماید.

متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر به امور قرارداد ها ویا معاونت خدمات شهري مراجعه نمایند ویا با شماره تلفنهاي 7-0813237445داخلي 208 ویا 103 تماس حاصل 
نمایند.

  

مدت زمان اجاره از زماني که شهرداري نهاوند باغ را دراختيار برنده مزایده قرارداده آغاز مي شود 
برنده مزایده صرفا حق استفاده ازآب چاه موجود درمحوطه آرامستان باغ بهشت را جهت نگهداري و آبياري باغ مذکور ودرختان موجود درآن رادارد.
برنده مزایده حق واگذاري ملک مورد مورد اجاره را به غير نداشته  وهمچنين  حق قطع و بهره برداري از درختان غير مثمر را ازخود سلب مي نماید .

برنده مزایده ملزم به رسيدگي به وضعيت باغ از قبيل تخم زني وهرس و قطع شاخه هاي مازاد و خشک شده و سایر اقدامات جهت حفظ و حراست از درختان و همچنين سم 
پاشي ، کود دهي و تقویت درختان باغ با استفاده از اصول فني باغباني با دستور مکتوب )موجر( شهرداري ميباشد.

کليه هزینه ها اعم از هزینه کارشناسي ،هزینه آگهي در روزنامه و دیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مزایده مي باشد.
متقاضيان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را که 30/000/000 ریال مي باشد که ميبایست به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003  بانک ملي شعبه 
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 آیین آغاز فعالیت حزب توســعه ملی 
ایران اســامی عصر چهارشنبه با حضور 
علی باقری عضو شورای مرکزی و رئیس 
دفتر سیاسی این حزب، نمایندگان ادوار 
مجلس، دبیــران احــزاب اصاح طلب 
همدان و فعالین سیاســی و مدنی اصاح 
طلــب در ســالن اجتماعــات میاد نور 

برگزار شد. 
دبیر حزب توسعه ملی ایران اسامی حوزه 
همــدان در این آیین با اشــاره به اهمیت 
تحزب در نظام هــای دموکراتیک، اظهار 
کرد: تجربه بشــری کار حزبی را یکی از 
پایه های دموکراسی می داند و رفتار حزبی 

را برای کنش سیاسی مدنظر دارد. 
علــی مهرآبادی بــه تاریخچه تحزب در 
ایــران پس از انقاب اشــاره و گفت: در 
مقطعــی در ابتدای انقاب اســامی کار 
حزبی انجام می شــد و قانون اساســی به 
تحزب نگاه مثبتــی دارد اما به مرور نگاه 
مدیران کشــور به موضوع تحزب سخت 

گیرانه تر شد. 
دبیر حزب توســعه ملی ایران اســامی 
حوزه همدان با انتقاد از اینکه مدیران در 
معرفی خــود می گویند عضو هیچ حزب 
و دسته ای نیســتند، تاکید کرد: مدیران به 
گونه ای با کار حزبی برخورد می کنند که 
گویا عضویت در احزاب برای آنها ســوء 

پیشینه منظور می شود. 
وی به رفتارهای خاف اخاق با احزاب 
پس از انتخابات سال 88 و اینکه بهترین 
و سالم ترین احزاب را به تعطیلی کشاندند 
اشــاره کرد و یادآور شــد: کســانی که 
صاحب تجربــه و صاحیت بودند پس 
از انحال حزب مشارکت دور هم جمع 

شده و حزب اتحاد را تاسیس کردند. 
مهرآبــادی اضافــه کــرد: فعالین حزب 
ســازمان مجاهدین انقاب اســامی نیز 
در قالب جدیدی با بهره مندی از تجارب 
بسیار ارزشمند، حزب جدید توسعه ملی 

ایران اسامی را تاسیس کردند. 
وی با بیان اینکه این حزب منطبق با قانون 
جدید احزاب مواجه شد که روند صدور 
پروانه فعالیت را طوالنی کرد، افزود: این 
حزب با انتشــار بیانیه ای در خرداد سال 
9۷ فعالیــت خود را آغاز و در دو ســوم 

استان ها موفق به راه اندازی دفاتر استانی 
شده است. 

مشکل کار حزبی در کشور ریشه ای است 
حسین مجاهد؛ فعال سیاسی و پیشکسوت 
اصاح طلبی نیز به ارائه مباحثی تئوریک 
در خصوص ضرورت کار حزبی اشــاره 
و مشــکل کار حزبی در ایران را ریشه ای 
دانســت و به بحث کســب مشروعیت 
حکومــت پرداخــت که آیــا حکومت 
مشــروعیت خود را از مردم می گیرد یا از 

جای دیگر؟ 
وی با بیان اینکه نظارت استصوابی اجازه 
فعالیت به احزاب را نمی دهد، تاکید کرد: 
در نظام جمهوری احزاب باید براســاس 
دیدگاه ها و عقاید خود فعالیت کنند زیرا 
این موضوع از الزامــات نظام جمهوری 

است. 
مجاهد فعالیت احزاب در مقطع انتخابات را 
آسیب کار حزبی دانست و گفت: تا وقتی 
که احزاب مطالبات مردم را پاسخ ندهند در 

عملکرد خود موفق نخواهند بود. 
وی بر ضرورت ادغــام و اتحاد احزاب 
تاکید کرد و افزود: اگر احزاب باهم ادغام 
شوند جامعه آنها را می پذیرد وگرنه تعداد 
باالی احزاب نشان از جنبه های شخصی 
فعالیــت دارد و باید بــرای رفع ابهامات 

قانونی تحزب تاش کنیم. 
فرهنگ حزبی در کشــور شکل نگرفته/ 

کابینه دولت ضعیف بوده و نمی توانیم از 
آن دفاع کنیم 

نماینــده مردم مایر در مجلس شــورای 
اسامی دوره دهم که از نمایندگان اصاح 
طلب بــوده و ســابقه نمایندگی مجلس 
ششــم را در کارنامه خود دارد، با اشاره 
به اینکه قانون احزاب را در قانون اساسی 
داریم، اظهار کرد: انگیزه حرکت انقاب 
اسامی در سال 5۷ آرمان حاکمیت اراده 
مــردم در امور بود که این آرمان در قانون 
اساسی از اصول خدشــه ناپذیر است و 
مردم باید آرمان خود را در قالب احزاب 

شکل دهند. 
محمدکاظمی، با بیان اینکه حزب گرایی 
پس از انقاب هم شــکل نگرفته است، 
گفت: هم افرادی که احزاب را تشــکیل 
دادند موفق عمــل نکردند و هم فرهنگ 
کار حزبی در جامعه شکل نگرفته است. 

وی با بیان اینکه فرهنگ تحزب در کشور 
ضعیف است، اعام کرد: احزاب فقط در 
مقطع انتخابات فعال می شوند و از سویی 
دیگر تعدد احزاب، مــردم را باتکلیف 

می کند. 
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود 
به الیحه استانی شدن انتخابات اشاره کرد 
و گفت: اگر این الیحه به تایید شــورای 
نگهبان می رســید اصاح طلبان به خاطر 
تعدد احزاب دچار مشکل می شدند زیرا 

هر فرد را باید یک حزب معرفی می کرد 
که با تعدد کاندیداها مواجه می شدیم. 

نماینــده مردم مایر در مجلس شــورای 
اسامی از شکل گیری جبهه متحد اصاح 
طلبان خبر داد و ادامــه داد: اگر تا مقطع 
انتخابات پیش رو در اسفند ماه برای حل 
مشــکات اقتصادی و مسائل بین المللی 
گام های اساســی برداشته نشود با مشکل 

مواجه خواهیم شد. 
وی با بیان اینکه دولت مشکات زیادی 
دارد، اعام کرد: کابینه دولت فعال نیست 
و نمی تواند  مســائل را به صورت شفاف 
بــا مردم مطرح کند و ما هم نمی توانیم از 
دولتی که با زحمت و تاش به کرســی 
نشانده ایم دفاع کنیم زیرا کابینه ضعف های 

زیادی دارد. 
 سرمایه اجتماعی اصالح طلبان 

دچار چالش شده است 
عضــو شــورای مرکزی و رییــس دفتر 
سیاســی حزب توسعه ملی ایران اسامی 
نیز به عنوان سخنران پایانی این برنامه به 
صــورت تئوریک در خصوص ضرورت 
تحزب ســخن راند و گفت:  نهاد حزب 
برآمــده از یک ضرورت عینی و تاریخی 
در سیر اندیشه سیاســی- اجتماعی بشر 

بوده است. 
علی باقری افزود: تئوری پردازان معاصر 
نهاد حزب را به عنوان بخش انکار ناپذیر 

دموکراســی قلمداد کردند که این مهم در 
جهان معاصر نهادینه شده است. 

رئیس دفتر سیاســی حزب توســعه ملی 
ایران اســامی به دالیل پایایی حزب در 
غــرب و عدم پایایی آن در ایران اشــاره 
کرد و گفت: حــزب یک بخش عمده و 
مهم منظومه حکومت دموکراتیک بوده و 
نبود آن باعث فروپاشی نظام دموکراتیک 
می شود و در ایران هیچ وقت نهاد حزب 
در فلســفه سیاســی حاکمیــت جایگاه 

اجتناب ناپذیری نداشته است. 
وی مصائب و مشــکات فعالیت حزبی 
در جامعه را فراوان برشمرد و اضافه کرد: 
تاســیس حقوقی حزب در قانون اساسی 
وجود دارد اما نظام انتخابات در کشــور 

غیر حزبی است. 
باقــری با طرح این ســوال که چرا اصاح 
طلبان حزب تشکیل می دهند؟ تاکید کرد: 
نخست اینکه ما اصاح طلبان راه دیگری در 
عرصه سیاست بجز کار حزبی سراغ نداریم 
و دوم ما اصاح طلبان به شیوه دیگری غیر 
از تحزب اعتقاد نداریم زیرا ما اصاح طلب 
هستیم و برانداز نیستیم زیرا معتقد به رساندن 
کشور و مردم به وضعیت مطلوب و زیست 

شرافتمندانه هستیم. 
وی اضافه کــرد: اگر روش های قهر آمیز 
ممکن باشــد مفید نیســت و با تجارب 
گذشــته به این معتقد هســتیم که نباید 
امور را به سرنوشت و دست هیجانات و 
احساسات لحظه ای سپرد و ما محکوم به 

کار حزبی هستیم. 
رئیس دفتر سیاســی حزب توســعه ملی 
ایران اســامی اعام کرد: حزب توسعه 
ملی ایران اسامی از دل چنین تفکری به 
وجود آمده که قسمت عمده ای از اعضای 
آن را ســازمان مجاهدین انقاب اسامی 

تشکیل می دهند. 
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به پیروزی های مکرر اصاح طلبان در ۳ 
انتخابات طی سه سال گذشته، تاکید کرد: 
اصــاح طلبی به دلیل مشــکاتی که در 
جامعه وجود دارد با چالش مواجه شده و 
سرمایه اجتماعی این جریان دچار چالش 

است. 
باقری ادامــه داد: اصاح طلبان با پذیرش 

مشــکات جامعــه و چالش ســرمایه 
اجتماعی که مشــکات موجود را ایجاد 
کرده، درخصوص انتخابات اسفندماه سال 

جاری باید چه اقدامی انجام دهند؟ 
وی راهــکار برون رفــت از چالش های 
جریــان اصاح طلبــی را در این می داند 
که اصــاح طلبان تکلیف خود با ماهیت 
اصاح طلبی خود را مشــخص کنند و از 
ســویی دیگر اصاح طلبان موضع خود 
با دولت مســتقر را مشخص و به جامعه 
اعام کننــد و همچنین باید تکلیف خود 
را با احــزاب درون جریان اصاح طلبی 

روشن کنند. 
باقری با بیان اینکه اگر به شرایط سال 9۶ 
برگردیم و انتخابات با همان شرایط باشد 
از دولت مســتقر حمایت می کنیم، تاکید 
کــرد: اصاح طلبان نبایــد در خصوص 
حمایت از دولت مستقر شانه خالی کنند 

زیرا این عین بی صداقتی است.
رئیس دفتر سیاســی حزب توســعه ملی 
ایران اســامی گفــت: از درون جریان 
اصاح طلبی سخنان متنوعی در خصوص 
انتخابات می شنویم که باهم تطابق ندارد 
که این حرف ها برای شروع، نعمت است 
زیرا باعث پویایی خواهد شــد و اصاح 
طلبان دنبــال تعمیق و رونق بخشــیدن 

انتخابات هستند. 
وی با بیان اینکه در دو انتخابات گذشته، 
شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان 
نقــش آفرین بــود، گفــت: انتقاداتی به 
عملکرد این شــورا وارد اســت اما نباید 
به گونــه ای نواقص مطرح شــود که در 
زمین دشــمن اصاحات بازی کنیم زیرا 
نهادهای مختلف دنبال نابودی دو پیروزی 
اخیــر اصاحات هســتند و این موضوع 
سیاست راهبردی آنهاست و برای مقابله 
با این سیاست باید به نشانه روشن جریان 
اصاحات خاتمی که معیار اصاح طلبی 

است توجه کرد. 
گفتنــی اســت در این جلســه لقمانیان، 
صفایی و ترکاشــوند نماینــدگان ادوار 
مجلــس، الماســی مدیرکل سیاســی و 
انتخابات استانداری همدان، برخی مدیران 
بازنشسته استانداری و دیگر دستگاه ها در 

این جلسه حضور داشتند.

مجریان 
انتخابات به هیچ 
عنوان به احدی 
وامدار نیستند

 رئیس ســتاد انتخابات کشور گفت: 
مجریــان انتخابات، به هیــچ عنوان به 
احدی وامدار نیستند و باید امانتدار رأی 

مردم باشند.
بــه گــزارش ایســنا، جمــال عــرف 
ــه عنــوان  ــه ایــن کــه مــا ب ــا اشــاره ب ب
مدیــران نظــام، با علــم و آگاهی نســبت 

ســختی های  و  کشــور  شــرایط  بــه 
پذیرفته ایــم  را  مســئولیت  مدیریــت، 
ــم،  ــت کنی ــام خدم ــردم و نظ ــه م ــا ب ت
اظهــار کــرد: اساســًا اصالــت مدیریــت، 
مدیریــت در شــرایط ســختی و بحــران 
اســت. همــه مــا مدیــران می دانیــم کــه 
غیرقانونی تریــن  و  ظالمانه تریــن  بــا 

مواجهیــم  تحمیلــی  تحریم هــای 
ضــرورت  شــرایطی،  چنیــن  در  و 
در  دولــت  عالــی  نماینــدگان  دارد 
ــا قــوت و قــدرت  حوزه هــای خــود، ب
ــر اســاس یــک نقشــه راه ســنجیده  و ب
ــود  ــف خ ــه وظای ــده، ب ــاب ش و حس

ــد. ــل کنن عم

وی با بیان اینکــه مجریان انتخابات، به 
هیچ عنوان به احدی وامدار نیســتند و 
باید امانتدار رأی مردم باشند، ادامه داد: 
مکانیزم و سازوکار انتخابات در کشور، 
اجــازه تخلف گســترده و تعیین کننده 
را نمی دهد اما الزم اســت حتی در حد 
تخلفات کوچــک هم مراقبت و نظارت 

جدی انجام شود.
رئیس ســتاد انتخابات کشور در پایان با 
تأکید بر وظیفه ذاتی وزارت کشــور در 
خصوص برگزاری انتخاباتی سالم و امن 
بر ضــرورت رعایت دو اصل بیطرفی و 
قانون مداری توســط مجریان انتخابات، 

تأکید کرد.

حزب توسعه ملی ایران اسالمی در همدان آغاز به کار کرد:

اصالح طلبان تکلیف خود را با دولت روشن کنند
■ کابينه روحانی ضعيف و غيرقابل دفاع است
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مدرســه  خیــران، 
می سازند و نیک اندیشی 
به  راستای خدمت  در  را 
تحقق  تربیت  و  تعلیــم 
آن هــا  بخشــیده اند، 
مدرســه می ســازند تا 
خیران،  بسازند،  انسان 
می ســازند  مدرســه 
تــا جامعه را بســازند، 
می سوزند و می سازند تا 

فردا و فرداها را بسازند

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

کمبود مواد اولیه دارویی نداریم
 وزیر بهداشت درباره وضعیت بازار دارویی کشور، اعام کرد: خوشبختانه در حال حاضر هیچ شرکت داروسازی در کشور مشکل 
کمبود مواد اولیه ندارد و علیرغم تحریم ها با ایجاد یک قرارگاه که خود فرماندهی آنرا بر عهده دارم، به گونه ای برنامه ریزی کردیم که 

مشکلی به نام کمبود مواد اولیه و داروهای اساسی در کشور نداریم.
سعید نمکی، در ادامه با بیان اینکه اکنون حدود 5 هزار تخت بیمارستانی در حال آماده سازی برای بهره برداری داریم، افزود: اعتقاد من 
این است که معضل کمبود تخت در نظام سامت وجود ندارد و در قالب طرح تحول نظام سامت تخت های بسیاری به تخت های 
موجود اضافه شد.وی اظهار کرد: امروز یکی از بهترین سیستم های اورژانس جاده ای را در کشور دارا هستیم و در حال حاضر به تعداد 

کافی در تمام جاده ها پایگاه داریم و قدر پیک ترافیک جاده ای تعداد پایگاه های سیار را افزایش خواهیم داد.
وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه یکی از مدرن ترین و به روزترین اورژانس های جاده ای منطقه را در شرق مدیترانه و به تایید سازمان 

جهانی بهداشت در اختیار داریم.

نشاط دوران کودکی، تضمیِن پیشگیری از اعتیاد، در بزرگسالی
 سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: نشاط دوران کودکی، تضمیِن پیشگیری از اعتیاد، در بزرگسالی است و امروزه 

کمتر کسی است که اهمیت این موضوع را نداند.
به گزارش مهر، سعید منتظرالمهدی، افزود: امروزه روز کمتر کسی را می توان سراغ گرفت که دوران کودکی، یعنی از بدو تولد تا ۱۲ 
ســالگی را مهم ترین و حساس ترین دوره رشــد و تحول آدمی نداند. آنگونه که متخصصان روانشناسی تحولی نشان داده اند در این 
سال های آغازین زندگی است که در مرحله اول ساختارهای اصلی مغز بارور و نضج پیدا می کنند وسپس ذهن و فرآیندهای بنیادی 

آن شکل می گیرند.
وی افزود: چگونگی و کیفیت شــکل گیری هر یک از چهار عنصر مهم مغز، ذهن، شــخصیت و خلق خو در ســال های کودکی، در 
وهله اول متأثر از شــرایط درون خانواده و در وهله بعدی متأثر از وضعیت درون مدرسه است که هم می توانند فردی مقاوم در برابر 

سختی های روزگار و هم می توانند کودک را به عنصری شکننده و آسیب پذیر تبدیل کنند.

همدان پیام: بازار همدان ایمن نیست 
 مردم این همه پول کجا خرج کنن ؟!

تسنیم: استقال و پرسپولیس در آفساید 
 خوابشون میاد 

همدان پیام: گرمای بی سابقه در انتظار همدانی ها 
 همدانی های سیبری دیده رو از گرما می ترسونی؟!

همشهری: واردات پرتقال برای تنظیم بازار 
 چه تنظیم هایی که معیشت مردم را فلج کرد 

همدان پیام: حرکت مسافران مجلس یازدهم با تبلیغات زود هنگام به 
مقصد بهشت 

 اونا با پهباد مسافرت می کنن
ایران: کارآفرینی در شیفت شب پایتخت

 نیرو کار کشور کمه چند شیفته شده!! 
آرمان: تمایل کارفرمایان به استخدام بازنشستگان 

 بدون شرح
ایران: چرا مشکل آمار حل نمی شود؟

 ریاضی شون ضعیفه !!
همدان پیام: آرامش تیم ملی والیبال ایران مثال زدنی است 

 شربت آلوورا خوردن
اعتماد: نمی دانیم از سینما چه می خواهیم 

 یک مقدار آهنگ بقیه تصویر 
همدان پیام: مسابقه دوستانه مینی گلف در بخش بانوان 

 بانوان توانمند می شوند
قدس: قطار توسعه شبکه ریلی در ایستگاه نخست 

 یا قطار خرابه یا شما راه نمی ری !! 
شهروند: تبریز در انتظار میهمانی بزرگ 

 کیا رو دعوت کردن؟!
همدان پیام: غیبت موســوی و غفور در هفتــه چهارم لیگ ملت های 

والیبال 
 هر نیامدنی که غیبت نیست

تعداد امریه ها از ۸۰ هزار به ۳۵ هزار نفر 
کاهش یافته است

 رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با توجه به 
کاهش موالید، تعداد امریه ها رو به کاهش است. در گذشته تعداد امریه ها 

80 هزار نفر بود که امسال به ۳5 هزار نفر کاهش یافته است.
موســی کمالی در گفت وگو با مهر با اشاره به تعریف مفهوم »امریه« در 
خدمت سربازی اظهار داشت: در واقع ما اصطاحی به نام امریه نداریم 
و امریه یک کام غلطی اســت که در بین مردم رایج شده است، درست 
این اســت که بگوییم مشمولی در قالب ســرباز مأمور به فان دستگاه 
معرفی شده است.وی افزود: سربازان در اصل به عنوان تأمین کننده نیاز 
نیروهای مســلح و برای دفاع از اســتقال و امنیت کشور هستند اما در 
مواقع استثنایی تعدادی از سربازان در اجرای اصل ۱4۷ قانون اساسی به 
دستگاه های غیر نظامی مأمور می شوند که هر ساله تعدادی از سربازان به 

دستگاه ها در قالب سرباز مأمور واگذار می شوند.
کمالی گفت: عمده ترین نوع امریه، ســرباز معلم برای وزارت آموزش 
و پرورش، سرباز سازندگی برای وزارت جهاد کشاورزی، سرباز مربی 
برای سازمان فنی و حرفه ای، سرباز هیأت علمی برای دانشگاه ها، سرباز 
پیام آور بهداشت  ســرباز بهیار برای وزارت بهداشت، سرباز بهزیست 
برای ســازمان بهزیستی، سرباز آتش نشــان برای سازمان آتش نشانی، 
سرباز طبیعت برای سازمان جنگل ها و اسامی مختلف دیگر هستند که 

به سربازان واگذار می شود.

آگهي حصر وراثت
آقای محمد رحيميان دارای شماره شناسنامه  2837 به شرح دادخواست کالسه 165/98 ش112ح  از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان محمد حسين 
رحيميان به شــماره شناســنامه  886 در تاریخ 97/9/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر است به: 1- معصومه رحيميان فرزند محمدحسين 
به شــماره شناسنامه  2794متولد1349 2- عليرضا رحيميان  فرزند محمدحســين به شماره شناسنامه15 متولد 1359 3- زهرا رحيميان فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 1901  متولد1340 
4- فاطمه رحيميان  فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 1900 متولد1340  5-محمد رحيميان فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 2837 متولد1353   6- طوبی رحيميان فرزند رضا  به شماره 
شناسنامه  21متولد1334 همسر متوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستين آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ) م الف99(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي حصر وراثت
اقای مجيد کوهی دارای شماره شناسنامه  253 به شرح دادخواست کالسه 167/98ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان مقصودعلی کوهی به شماره شناسنامه  
388 در تاریخ 86/3/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر است به: 1-بتول کوهی فرزند مقصودعلی به شماره شناسنامه 573 متولد1347 فرزند متوفی 2-مجيد 
کوهی فرزند مقصودعلی به شــماره شناسنامه 253 متولد1367 فرزند متوفی 3-مرضيه کوهی فرزند مقصودعلی به شماره شناســنامه 130 متولد1364 فرزند متوفی 4-اعظم کوهی فرزند مقصودعلی به شماره 
شناسنامه 1055 متولد1357 فرزند متوفی 5-مهری کوهی فرزند مقصودعلی به شماره شناسنامه 741 متولد1354 فرزند متوفی 6-داود کوهی فرزند مقصودعلی به شماره شناسنامه 131 متولد1365 فرزند متوفی 
7-فردوس کوهی فرزند مقصودعلی به شماره شناسنامه 460 متولد1341 فرزند متوفی 8-امراله کوهی فرزند مقصودعلی به شماره شناسنامه 522 متولد1343 فرزند متوفی 9-قمرالملوك زینتی شيران به شماره 
شناسنامه 286 متولد1322 فرزند بناتعلی همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستين آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 103(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

تاســيس موسســه غيــر تجــاری هيــأت ورزشــی اســکيت شهرســتان کبودرآهنــگ درتاریــخ 1398/02/28 بــه شــماره ثبــت 90 بــه شناســه ملــی 
 . 1 ــوع :  ــردد. 1 - موض ــی ميگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خالص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمي ــا ذی ــت و امض 14008336759 ثب
برنامــه ریــزی در جهــت رشــد و توســعه کمــی و کيفــی رشــته ورزشــی اســکيت )از ســنين پایــه تــا حرفــه ای(و تــالش در راه ایجــاد ســاختار مــدرن 
ــيون  ــيا و فدراس ــيون آس ــی، کنفدراس ــنامه جهان ــاد اساس ــت مف ــکيت 2 . رعای ــی اس ــته ورزش ــی رش ــات آموزش ــکيت و موسس ــی اس ــر آکادم نظي
ــان و کشــف، جــذب  ــا بکارگيــری مربي ــدار رشــته ورزشــی اســکيت شهرســتان ب ــم، گســترش و توســعه پای ــالش در جهــت تعمي اســکيت ج.ا.ا 3 . ت
و پــرورش اســتعدادها و نظــارت و کنتــرل برنامــه و جلوگيــری از فعاليــت غيــر مجــاز اشــخاص حقيقــی و حقوقــی در امــور رشــته ورزشــی اســکيت 
ــدف  ــا ه ــتان ب ــام آوران شهرس ــوتان و ن ــم پيشکس ــتان و تکری ــئولين شهرس ــات و مس ــارکت مقام ــر و مش ــب نظ ــت جل ــزی در جه ــه ری 4 . برنام
الگوســازی بــرای جوانــان 5 . نظــارت بــر امــر توســعه باشــگاه داری در ســطح شهرســتان و تشــویق بخــش خصوصــی در جهــت ســرمایه گــذاری در 
ــه 6 . ایجــاد زمينــه و بســتر ســازی مناســب جهــت افزایــش تــوان  رشــته ورزشــی اســکيت و ایجــاد زمينــه مشــارکت مردمــی و کمکهــای داوطلبان
مالــی هيــأت شهرســتان 7 . تــالش در جهــت ارتقــا ســطح دانــش مربيــان، داوران و دســت انــدرکاران رشــته ورزشــی اســکيت در ســطح شهرســتان 
ــه آمــوزش فدراســيون 8 . کوشــش  ــا هماهنگــی کميت ــن برنامــه جامــع آموزشــی و ب ــق تدوی ــی از طری ــر اســاس اســتانداردهای بيــن المللــی و مل ب
در بهــره بــرداری از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پيشــبرد در رشــته ورزشــی اســکيت وترغيــب و حمایــت آنــان در حــدود قوانيــن و مقــررات. 
ــه  ــخ ثبــت ب ــه فعاليــت نمــی باشــد. 2 - مــدت فعاليــت موسســه : از تاری ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل ــور، ب ــت موسســه مذک ثبــت موضــوع فعالي
ــازان ،  ــدان جانب ــگ، مي ــهر کبودرآهن ــزی ، ش ــش مرک ــگ ، بخ ــتان کبودرآهن ــدان ، شهرس ــتان هم ــه : اس ــی موسس ــدود 3 - مرکزاصل ــدت نامح م
ــه  0 ، طبقــه اول کدپســتی 6551845137 4 - نخســتين مدیــران : آقــای ذکریــا محبعلــی ئــی ب بلــوار امــام خامنــه ای ، بــن بســت دبيــران ، پــالك 
ــب  ــمت نای ــه س ــی 4020221820 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــورا غالم ــم صف ــره و خان ــأت مدی ــس هي ــل ورئي ــمت مدیرعام ــه س ــی 4030142631 ب ــماره مل ش
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــه ایمان ــم معصوم ــأت وخان ــر هي ــمت دبي ــه س ــی 4020037507 ب ــماره مل ــه ش ــالمی ب ــد اس ــای نوی ــره و آق ــأت مدی ــس هي رئي
ــق  ــدگان ح ــد. 5 - دارن ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت 4 س ــرای م ــره ب ــأت مدی ــی هي ــای اصل ــی اعض ــأت همگ ــه دارهي ــمت خزان ــه س 4032331359 ب
امضــاء : بــه اســتناد مــاده 12 اساســنامه اســناد بانکــی و اوراق بهــادار و تعهــدآور هيــأت بــا امضــای ثابــت خزانــه دار و امضــای رئيــس هيــأت و در 
غيــاب رئيــس هيــأت، نایــب رئيــس و در غيــاب نایــب ر یــس، دبيــر هيــأت، قابــل اقــدام اســت ضمنــًا کليــه مکاتبــات عــادی اداری)غيــر تعهــدآور( 
ــای  ــی ه ــت درج آگه ــام جه ــدان پي ــه هم ــرد. 6 - روزنام ــی پذی ــام م ــأت انج ــر هي ــا دبي ــس ی ــب رئي ــاب وی، نای ــأت و درغي ــس هي ــای رئي ــا امض ب
ــه اســتناد نامــه شــماره 226/2/695 مــورخ 1398/01/25 اداره کل ورزش و  موسســه انتخــاب گردیــد. 7 - اختيــارات مدیرعامــل : طبــق اساســنامه ب

ــان اســتان همــدان آگهــی گردیــده اســت. )504755( جوان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها[

 و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

ــی  ــه مل ــه شناس ــت 89 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 1398/02/22 ب ــگ درتاری ــتان کبودرآهن ــال شهرس ــی فوتب ــأت ورزش ــاری هي ــر تج ــه غي ــيس موسس تاس
ــردد.  ــی ميگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب ــه خالص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمي ــا ذی ــت و امض 14008323975 ثب

ــالش در راه  ــه ای(و ت ــا حرف ــه ت ــنين پای ــال )از س ــی فوتب ــته ورزش ــی رش ــی و کيف ــعه کم ــد و توس ــت رش ــزی در جه ــه ری ــوع : -1 برنام 1 - موض
ایجــاد ســاختار مــدرن نظيــر آکادمــی فوتبــال و موسســات آموزشــی رشــته ورزشــی فوتبــال -2 رعایــت مفــاد اساســنامه جهانــی، کنفدراســيون 
ــری  ــا بکارگي ــتان ب ــال شهرس ــی فوتب ــته ورزش ــدار رش ــعه پای ــترش و توس ــم، گس ــت تعمي ــالش در جه ــال ج.ا.ا -3 ت ــيون فوتب ــيا و فدراس آس
ــی در  ــی و حقوق ــخاص حقيق ــاز اش ــر مج ــت غي ــری از فعالي ــه و جلوگي ــرل برنام ــارت و کنت ــتعدادها و نظ ــرورش اس ــذب و پ ــف، ج ــان وکش مربي
ــام  ــم پيشکســوتان و ن ــزی در جهــت جلــب نظــر و مشــارکت مقامــات و مســئولين شهرســتان و تکری ــه ری امــور رشــته ورزشــی فوتبــال -4 برنام
ــر توســعه باشــگاه داری درســطح شهرســتان وتشــویق بخــش خصوصــی  ــر ام ــان -5 نظــارت ب ــرای جوان ــا هــدف الگوســازی ب آوران شهرســتان ب
ــه -6 ایجــاد زمينــه وبســتر ســازی  در جهــت ســرمایه گــذاری در رشــته ورزشــی فوتبــال و ایجــاد زمينــه مشــارکت مردمــی و کمکهــای داوطلبان
ــته  ــدرکاران رش ــت ان ــان، داوران ودس ــش مربي ــطح دان ــا س ــت ارتق ــالش در جه ــتان -7 ت ــأت شهرس ــی هي ــوان مال ــش ت ــت افزای ــب جه مناس
ــی  ــا هماهنگ ــی و ب ــع آموزش ــه جام ــن برنام ــق تدوی ــی از طری ــی و مل ــن الملل ــتانداردهای بي ــاس اس ــتان براس ــطح شهرس ــال در س ــی فوتب ورزش
ــب  ــال وترغي ــی فوتب ــته ورزش ــبرد در رش ــت پيش ــردم جه ــه م ــات داوطلبان ــرداری از خدم ــره ب ــش در به ــيون-8 کوش ــوزش فدراس ــه آم کميت
ــخ  ــدت : از تاری ــد" 2 - م ــی باش ــت نم ــه فعالي ــه اخذوصدورپروان ــه مذکوربمنزل ــوع موسس ــت موض ــن و مقررات"ثب ــدود قواني ــان در ح ــت آن وحمای
ــه مــدت نامحــدود 3 - مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان کبودرآهنــگ ، بخــش مرکــزی ، شــهر کبودرآهنــگ، ميــدان جانبــازان  ثبــت ب

ــتی 6551845137 4  ــه اول کدپس 0 ، طبق ــالك  ــران ، پ ــت دبي ــن بس ــه ای ، ب ــام خامن ــوار ام ، بل
 نخســتين مدیــران : آقــای عــزت اهلل کــردی بــه شــماره ملــی4030122752 بــه ســمت مدیرعامــل و رئيــس هيــأت مدیــره )رئيــس هيأت(خانــم اعظــم خليلــی 
بــه شــماره ملــی 3871135100 بــه ســمت نایــب رئيــس هيــأت مدیــره و عضــو اصلــی )نایــب رئيــس( آقــای محمــد اصالنــی بــه شــماره ملــی 4031794088 
ــه دار هيــأت، اعضــای هيــأت  ــه ســمت خزان ــه شــماره ملــی 4032331359 ب ــی ب ــم معصومــه ایمان ــه ســمت عضــو اصلــی هيــأت مدیره)دبيــر هيأت(خان ب
مدیــره بــرای مــدت چهارســال انتخــاب گردیدنــد. 5 - دارنــدگان حــق امضــاء : اســناد بانکــی و اوراق بهــادار و تعهــدآور هيــأت بــا امضــای ثابــت خزانــه دار و 

امضــای رئيــس هيــأت و در غيــاب رئيــس هيــأت، نایــب رئيــس و در غيــاب نایــب رئيــس، دبيــر هيــأت، قابــل اقــدام اســت. 
ــرد. 6 -  ــی پذی ــام م ــأت انج ــر هي ــا دبي ــس ی ــب رئي ــاب وی، نای ــأت و در غي ــس هي ــای رئي ــا امض ــدآور( ب ــر تعه ــادی اداری)غي ــات ع ــه مکاتب ــًا کلي ضمن
اختيــارات مدیرعامــل : طبــق اساســنامه 7 - روزنامــه همــدان پيــام جهــت درج آگهــی هــای هيــأت انتخــاب گردیــد. بــه اســتناد مجــوز شــماره 226/2/1699 

ــده اســت.  ــان اســتان همــدان آگهــی گردی مــورخ 1398/02/10 اداره کل ورزش و جوان
)504751(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 

 بیش از دو دهه از شکل گیري مجامع 
خیرین مدرسه ســاز در سطح کشور مي 
گذرد و دیگر این نهاد مردمي به جایگاهي 
قابل اعتنا در ســطح جامعه دســت یافته 
است؛ جایگاهي که در واقع نیروي محرکه 
و سرمایه بالقوه تداوم فعالیت این مجموعه 

خیر اندیش نیز هست.
هرچند در ابتدا پایه گذاران این مجموعه 
نیــک اندیش، نقش آفریني در جهت رفع 
کمبودهــاي فضاهاي آموزشــي و تبدیل 
مدارس چند نوبته به مدارس اســتاندارد 
را اولویــت اصلي خود مي دانســتند، اما 
سرعت رشد این نهاد مردمي به حدي شد 
که عاوه بر توفیــق در نیل به آن هدف، 
امروزه مجمع خیرین مدرسه ساز به جزو 
جدایي ناپذیر نظام آموزشي کشور تبدیل 
شده اســت. در تمام استان هاي کشور و 
حدود 550 شهر و شهرســتان دفاتر این 
نهاد فعال اســت و در یک تعامل هدفمند 
با ادارات کل نوســازي مدارس و آموزش 
و پرورش اســتان هــا مأموریت جذب و 
شناسایي نیکوکاران مدرسه ساز و تکریم 
از این انسان هاي بزرگ را انجام مي دهند. 
هرچند رفتار خیر و اقدامات عام المنفعه 
در کشورمان قدمتي به درازاي تاریخ این 
سرزمین الهي دارد ولیکن در ۲۱ سال اخیر 
روند جذب نیکوکاران مدرســه ســاز و 
نحوه مشارکت آنان در رشد و توسعه نظام 
تعلیم و تربیت اســامي در قالبي تعریف 
شده و ســازمان یافته قرار گرفته و نتایج 

ارزشمندي را در پي داشته است. 
فرامــوش نکنیم رمز کارآمــدي نهادهاي 
مردمــي، جلب "اعتماد افــکار عمومي " 
است و شتاب فعالیت خیرین مدرسه ساز 
نشان مي دهد که این مجموعه خیر اندیش 
به این مهم دســت یافته است و این خود 

موفقیتي بسیار مهم به شمار مي آید. 
ایــن اتفــاق زمانــی لبخنــد رضایت و 
خوشــایندی برای ما همدانی ها را بر لب 
می نشــاند که در مراســم ۲۱ مین سالگرد 
فعالیت ایــن مجموعه در اســتان با خبر 
افزایــش ۱0 میلیارد تومانی حمایت مالی 
خیرین نسبت به سال 9۷ مواجه می شویم.

بنا بر اظهار نظر مدیر کل نوســازی استان 
همدان، در ســال گذشــته مبلغی حدود 
۳۱ میلیارد تومــان حمایــت مالی خیرین 
مدرسه ساز برای تجهیز و ساخت مدارس 
بوده که امســال این رقم به 4۱ میلیارد و 
۷۶۶ میلیون تومان افزایش خیرانه داشــته 

است.
در ایــن مراســم، دبیرکل شــورای عالی 
آموزش و پرورش نیز در بیست و یکمین 
جشنوراه خیرین مدرسه ساز همدان، عنوان 
کرد: جریان بالنده خیران مدرسه ساز بیش 
از آنکه یک حرکــت اقتصادی در جامعه 
باشد، یک پدیده و جریان فرهنگی است 
که آثار آن فضای تعلیم و تربیت کشور را 

عطرآگین کرده است.
مهدی نویدی ادهم،اظهار داشــت: خیران، 
مدرســه می ســازند و نیک اندیشی را در 
راســتای خدمت به تعلیم و تربیت تحقق 
بخشــیده اند، آن ها مدرســه می سازند تا 
انسان بسازند، خیران، مدرسه می سازند تا 
جامعه را بسازند، می سوزند و می سازند تا 

فردا و فرداها را بسازند .
وی از وجود 850 مدرسه روستایی کمتر 
از 50 نفر ظرفیــت در همدان خبر داد و 
گفت: باید تحوالت تکنولوژی در مدارس 
ایجاد شــود چراکه استعداد دانش آموز در 

مدرسه آپارتمانی شکوفا نمی شود.
وی بــا بیان اینکه اســتان همــدان جزو 

اســتان های ســرآمد در موضوع خیرین 
مدرسه ساز در کشــور به شمار می رود، 
تاکید کرد: اســتان همدان با حسن تدبیر 
مســئوالن و همراهــی و همدلی مردمان 
فرهنگ دوستی که دارد در مسیر تکامل و 

سیر صعودی خوش درخشیده است.
نویدی ادهم با اشــاره بــه زندگی دکتر 
مدرســه  بزرگترین خیرین  از  حافظــی 
ســاز کشور که به تازگی دار فانی را وداع 
گفته است، عنوان کرد: با الگو قرار دادن 
زندگی بــزرگ مردانی مانند حافظی باید 
هنر مدیریتی انســانی کــه تبدیل رنج و 

مشــکات به آسایش و فرصت های ناب 
موفقیت در زندگی اســت را باید تمرین 

کنیم و سرلوحه قرار دهیم.
وی با بیان اینکه ســاختار مدرســه امروز 
دیگر نیاز نیســت، نباید مدرسه کوچک 
ســاخت بلکه مدرســه ای با جمعیت باال 
می خواهیم خاطرنشان کرد: طبق آمار ارائه 
شــده در روستاهای اســتان همدان 850 

مدرسه کمتر از 50 نفر ظرفیت دارند.
وی با تاکید به اینکه چند خیر جمع شوند 
و یک مدرســه بسازند و نام آنها بر تارک 
مدرسه بدرخشــد گفت: اگر جهت گیری 
ســاخت و ســاز مدرســه را به ســمت  
مدرسه های بزرگ ببریم، می توانیم تحول 

بنیادین ایجاد کنیم.
فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده 
نیــز  اســامی  شــورای  مجلــس  در 
در ادامــه این مراســم با بیــان اینکه 
آموزش و پــرورش بایــد با تمــام قوا 
برای مدرسه سازی  عزم و جزم خودرا 
توســط خیرین کند، گفــت: خیرین ما 
بسازند  انســان  که  می ســازند  مدرسه 
و میــزان تعالی یک کشــور بــه میزان 
فهــم از آمــوزش و پرورش بســتگی 
دارد امــا نگاه به آمــوزش و پرورش 
متأســفانه ضعیف است و این در همه 

دوران هاست .
حمید رضــا حاجی بابایــی، بابیــان اینکه 

افتخارم این اســت که لحظــات عمرم با 
مدرســه و توســعه تعلیم و تربیت گره 
خورده اســت، گفت: تفکر مدرسه سازی 
در حال حاضر در کشور ما نهادینه شده و 
قریب یــک قرن صداقت و کنار هم بودن 
این نوع نگاه را در ایران ملکه کرده است.

وی، گفت: مدرســه ســازی با توجه به 
ماهیــت تعلیم و تربیت مانند چشــمه ای 
جوشان و رودی خروشان است مادامی که 
در آن مدرســه امر تعلیم و تربیت جریان 
دارد ثواب و حســنه بــرای آن خیر ثبت 

می شود.
وی افزود: هرکدام از دانش آموزان که در 
مدرســه به دلیل تربیت به کمال هدایت 
می شوند اجر آن به پای خیر مدرسه ساز 
نوشته می شود ولی گناهان دانش آموزان 
برای خیر محاســبه نمی شود و بر همین 
اســاس معامله ای پرســودتر از مدرسه 

سازی در دنیا دیده نمی شود.
همچنیــن مدیــر کل نوســازی و تجهیز 
مدارس استان با اشــاره به اینکه از اواخر 
دهه ۷0 اقدامات شایسته ای در خصوص 
تجهیز مدارس توســط خیرین در کشور 
اتفاق افتاده اســت، بیان کرد: در سراســر 
کشــور ۱0۷ مدرســه وجود دارد که 40 
درصد از آن توســط خیرین مدرسه ســاز 

ساخته شده است.
فرزاد تیموری تعهد جشنواره گذشته را ۳۱ 

میلیارد تومان اعام کرد و گفت: امســال 
شاهد افزایش ۱0 میلیارد تومانی این تعهد 
در بین خیرین مدرسه ساز همدان هستیم 
که همــواره با فعالیت و حمایتی که دارند 
باعث درخشــش همدان در سطح کشور 

شده اند.
وی افزود: حمایت بدنه دولتي از فعالیت 
هــاي این نهــاد مردمي بــا حفظ هویت 
مردمــي آن تاکنون رمــز موفقیت مجامع 
خیرین مدرســه ســاز بوده بر این اساس 
تداوم این رویکــرد و پیش بیني ترتیبات 
اداري و اعتباري آن از دیگر اولویت هاي 
بدنه دولتي  براي شکوفایي بیشتر ظرفیت 

هاي این عرصه است.
تیموری عنوان کرد: به یاد داشــته باشیم 
سرمایه گذاري در این عرصه، دستاوردهاي 
ارزشمند مادي و معنوي بی شماری را در 
جهت توسعه عمراني و فرهنگي استان و 

کشورمان در پي خواهد داشت.
وی بــا بیان اینکه رمــز موفقیت مجامع 
خیرین مدرسه ساز حمایت ویژه وزارت 
آموزش و پرورش و ســازمان نوسازي 
مــدارس از فعالیت هــاي این مجموعه 
اســت، بیان کرد:  تعامل سه رأس مثلث 
فعالیــت خیرین مدرســه ســاز، یعني 
آموزش و پرورش، نوســازي مدارس و 
مجمع خیرین الگوي جدید و موثري از 
تعامل بدنه اجتماعي و نظام اداري را به 
تصویر کشیده که برگزاري ساالنه تعداد 
زیادی جشــنواره خیرین مدرسه ساز در 
سراسر کشور محصول این تعامل است.

در ادامه این مراســم نیز نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه همدان با بیان اینکه باالترین 
عمل در اعمال انسان تربیت است، گفت: 
جامعه ما نیاز به بازنگری در منزلت معلم و 
آموزش و پرورش دارد تا به جایگاه اصلی 

و شایسته شأن خود برسد.
حجت االسام حبیب ا... شعبانی به تاش 
نرم افزاری  قــدرت  افزایش  برای  خیرین 
مدارس اشــاره کرد و افزود: نقش تربیت 
بســیار اهمیــت دارد به طوریکــه تربیت 
انسان ها و شیوه چگونگی آن است که در 

آینده جامعه را می سازد.

بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز برگزار شد

خیرین همدان پیشرو در مدرسه سازی

بیشترین کودک آزاری 
ها را والدین و اقوام 
مرتکب می شوند

 رئیــس اورژانس اجتماعی ســازمان 
بهزیســتی کشــور اظهار داشت: بررسی 
اطاعات نشــان می دهد که بیشــترین 

ســوءرفتارها به ویژه آزارهای جنســی 
نســبت به کودکان در محیــط خانواده و 
از طرف والدین، اقوام و آشنایان صورت 

می گیرد.
رضــا جعفــری در گفت و گو بــا ایرنا 
افزود: بین والدین، پدران بیشتر از مادران 
مرتکب خشونت می شوند یا آنکه حداقل 
ایــن نوع خشــونت ها بیشــتر گزارش 

می شوند و سپس خشونت هایی است که 
از سوی والدین ناتنی صورت می گیرد.

وی یــادآور شــد: پذیــرش در چهــار 
واحــد اورژانس اجتماعــی یعنی مراکز 
فردی، خانوادگی  بحران های  در  مداخله 
و اجتماعــی، تیم هــای ســیار خدمات 
اجتماعــی، پایگاه های خدمات اجتماعی 
واقع در حاشیه شهرها و سکونت گاه های 

غیررسمی و خط ۱۲۳، حدود یک میلیون 
و ۱00 هزار مورد بوده است.

اجتماعی  اورژانــس  گفــت:  جعفری 
ســازمان  پیشــرو  خدمات  از  یکــی 
بهزیســتی برای حمایت های روانی و 
اجتماعــی افراد در معرض آســیب و 
و  کودکان  مانند  اجتماعی  دیده  آسیب 
زنان در معرض خشــونت یا آزاردیده 

در  همچنین  اجتماعی  اورژانس  است. 
موارد معلول آزاری، ســالمندآزاری و 
اقــدام کنندگان به خودکشــی فعالیت 

دارد.
ســازمان  اجتماعی  اورژانــس  رئیــس 
بهزیســتی کشــور گفت: در مواردی که 
والدین  بین  کودکان شــاهد خشــونت 
هستند نیز از مصادیق کودک آزاری است.

جعفری افزود: همچنین سوءمصرف مواد 
در حضور کودک یا تشــویق و اجبار او 
به مصرف الــکل و موادمخدر از طریق 
ســوزاندن و داغ کردن در زمــره موارد 
کودک آزاری اســت، هر چند که تجربه 
نشــان می دهد که تفکیک آنها نه عملی 
و نه علمی اســت چرا که خشونت ها به 

صورت ترکیبی صورت می گیرد.
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* استاندار از منابع استانی برای تکمیل محور سامن به بروجرد هزینه کند
وزیر راه و شهرسازی پس از کلنگ زنی چهارخطه محور مایر به آورزمان از محور سامن 

به بروجرد بازدید کرد و در جریان مشکات موجود و روند کار قرار گرفت.
وزیر راه و شهرســازی در بازدید از طرح چهارخطه محور ســامن - بروجرد در حوزه 

ارتباطی شهرستان مایر قول داد که اعتبار الزم برای تکمیل این طرح تأمین شود.
اسامی گفت: این محور برای ما اولویت دارد و در حال حاضر از منابع داخلی برای روند 
اجرایی آن هزینه می شود.وی با بیان اینکه این طرح ردیف و بودجه مصوب ندارد، افزود: 
در این بازدید مقرر شد استاندار همدان از منابع استانی و وزارت راه و شهرسازی از منابع 
داخلی برای تکمیل ادامه مسیر هزینه کند.وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پیمانکار طرح 

نیز باید تاش کند تسهیات بگیرد و ما نیز این تسهیات را تعهد می کنیم.
وی گفت: با توجه به تعداد پروژه های راه سازی و فعال بودن آنها استان همدان به کارگاه 

راه سازی تبدیل شده است.
طول محور سامن به بروجرد ۱5 کیلومتر است که 9 کیلومتر آن سال 9۶ زبر بار ترافیک 

رفت و ۶ کیلومتر آن باقیمانده است.
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زیرساخت تعاونی های بخش کشاورزی همدان 
نوسازی شود 

 مدیر اتحادیه تعاونی های روســتایی و کشاورزی اســتان همدان گفت: باید از محل 
اعتبارهای محلی و استانی زیرســاخت های تعاونی های استان نوسازی و بازسازی شود 

تا با تاش و توان بیشتری به رونق تولید و حمایت از بخش کشاورزی استان بپردازند.
محمد رضا قدیمی زارع   در گرد همایی تبیین نقش تشکل  ها در رونق تولید کشاورزی استان 
همدان اظهار داشت: سهم  تعاونی ها در برنامه پنجم توسعه باید به ۲5 درصد می رسید که 

اکنون در زمان اجرای برنامه ششم توسعه در حد ۶ یا ۷ درصد باقی مانده است.
وی افزود: اکنون تعاونی ها به جایگاه واقعی خود برای حمایت از تولید نرسیدند و بسیاری 

از زیر ساخت ها آنان نیاز به بازسازی و نوسازی دارد تا با توان بیشتری به حمایت از تولید 
بپردازند. وی گفت: تعاونی ها الزام به ثبت و ضبط دقیق اطاعات گردش مالی خود دارند 
امــا در بخش خصوصی این اتفاق نمی افتد . اکنــون این صداقت تعاونی ها برای آنان در 
ارتباط با دســتگاه  های اداری مانند مالیات و بیمه و غیره مشــکاتی را ایجاد کرده است. 
انتظار داریم که در جلســه ها مطرح شــود تا اداره کار، مالیات و بیمه بیشتر رعایت حال 

تعاونی ها را که بازوی تولید و رونق تولید کشور است بکنند.
به گزارش تسنیم ، قدیمی زارع اظهار داشت: همچنین تقاضا داریم تا بر اساس مازاد تولید 
کشــاورزان به آنان اجازه صادرات بدهند در همه دنیا هم این موضوع رعایت می شود و 
این طوری کشــاورز هم ضرر نمی کند و رونق تولید به مسیر خود ادامه می دهد. با رونق 

تولید است که کشاورز می تواند به تعهد خود عمل کند.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های روســتای و کشــاورزی استان همدان افزود: مشکل 
دیگر بخش کشــاورزی قیمت خرید پایین گندم و کلزا است برای بهره بردار بخش 
کشــاورزی باید کشت این محصوالت به صرفه باشد تا به آن روی بیاورند. با توجه 
بــه نیازی که کشــور به دانه هــای روغنی دارد دولت باید حمایــت خود را از این 

بخش افزایش دهد.
قدیمی زارع گفت: تقاضای دیگری بخش کشاورزی استان همدان بخشودگی نرخ کار مزد 
تسهیات تا ســقف ۱00 میلیون تومان است که اکنون تا سقف 40 میلیون تومان اعمال 
می شــود. همچنین ملکی در میدان عین القضات همدان مربوط به جها کشاورزی وجود 
دارد که اگر فروخته شود سهم سرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی استان را افزایش 

می دهد و با توان بیشتری این صندوق می تواند به کشاورزان کمک کند. 

هدایت سرمایه به بخش تولید
 ســرمایه گذاری بر تولید یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل 
موفقیت آن اســت که امروز در کشــور این مقوله به فراموشی سپرده 

شده است.
 مردم از اینکه بخواهند ســرمایه های خود را به سمت تولید روانه 
کننــد بیم دارند و به نوعی دیوار بی اعتمادی میان مردم و ســرمایه 
گــذاری در این بخش وجود دارد. اقتصاد ایران در حال حاضر باید 
به دنبال رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد تا بتواند 
با اتکا بر تولید داخلی در بازارهای داخلی و خارجی اعتبار کســب 
کند و رشد اقتصادی را افزایش دهد. الزمه رشد اقتصادی و کاهش 
تــورم تولید داخلی پررونق و باکیفیت اســت. تولید باید در حدی 
انجام شود که در بازارهای داخلی رقبای خود را کنار زده و از طرفی 
دیگر در بازارهای بین المللی به جایگاه مناســبی دست پیدا کند. در 
حالی در کشــور شاهد رشد تورم هســتیم که نقدینگی به آن اندازه 
رشد نکرده اســت و باید در رابطه با این موضوع راهکارهایی ارائه 
شود که بتواند نرخ تورم را کاهش دهد و کنترل کند. در شرایطی که 
رشد تورم بیشتر از نقدینگی است مردم ناخودآگاه به سمت فعالیت 
های کوتاه مدت و ســودآور ترغیب می شــوند که نمونه آنها ورود 
افراد غیرمتخصص به حوزه هایی است که با افزایش نرخ ارز متحول 
شدند. در ایران نرخ ارز تعیین کننده بسیاری ازفعالیت ها و معامات 
اســت و با نوسانات آن احتکار و دپوی کاالها به طور بی سابقه ای 
افزایش پیدا می کند؛تجربه ای که طی چند ماه گذشته شاهد آن بوده 

ایم و هنوز تبعات و عواقب آن در جامعه و اقتصاد دیده
می شــود. به دلیل همین شرایط اســت که دیگر کسی نمی تواند به 
ســرمایه گذاری در تولید اعتماد کند و تولیدکنندگان با دست خالی 
هم نمی توانند فعالیت کنند چراکه مردم ترجیح می دهند سرمایه های 

خود را در فعالیت هایی که در کوتاه مدت به سودآوری
می رســند، به جریان بیندازند. این اتفاقات و دیگر عوامل همه دست 
به دســت هم داده اند تا رونق تولید تحقق پیدا نکند و وابســتگی به 
واردات همچنان ادامه داشــته باشد. هزینه هایی که برای واردات یک 
سری کاالهایی که موارد مشابه آن در کشور تولید می شود هدرروی 
ارز در شرایط بحران زده کنونی است. اگر همان ارز را صرف ارتقای 
کیفیت کاالهای مشــابه تولید داخل کنند رونق تولید را معنا می کند. 
اما متاسفانه همان طور که اشاره شد نوسانات ارزی اجازه گذشت از 
ســودجویی را از افراد می گیــرد. در حال حاضر اقتصاد ایران از نظر 
سیاســی و بین المللی دچار بی ثباتی اســت و تحریم ها هم مزید بر 
علت شــده اند. بنابراین ضرورت دارد با هدایت سرمایه ها به سمت 
تولیــد، رونق تولید را کلید بزنیم و با خودکفایی در این بخش اقتصاد 

کشور را از بحران خارج کنیم.
* احمد مجتهد، کارشناس اقتصادي

افت۴۲درصدی تولید خودرو

 آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۲۱ هزار 
و 400 دستگاه خودروی سواری در فروردین و اردیبهشت ماه امسال 

و افت 4۱.9 درصدی تولید در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
به گزارش اقتصادآناین، در دو ماه نخســت پارسال ۲08 هزار و 800 
دســتگاه انواع خودروی ســواری در خودروسازی های کشور تولید 

شده بود.
برپایه این گزارش، در مدت یاد شــده هشــت هزار دستگاه وانت در 
کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 9۷ )تولید 9 هزار و 

900 دستگاه وانت( افت ۱9.۷ درصدی را نشان می دهد.
همچنین در فروردین و اردیبهشت ماه امسال تولید تراکتور در کشور 
با رشــد ۲۶.۶ درصدی در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته به دو 

هزار و ۶4۳ دستگاه رسید.

آگهی ابالغ اجراییه ماده ۱۸ آیین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 
۹۸۰۰۳۹۸

بدین وســيله به آقای رحيم اســدی فرزند نصرت ا.. تاریخ تولد: 1358/6/2 شماره ملی 3871494054 
شماره شناسنامه 127118 به نشانی: ميدان امام حسين بلوار الغدیر ابالغ می شود که آقای مهدی قاسمی 
شــرف جهت وصول مبلغ 230/000/000 ریال به استناد چک شماره 636742 مورخ 1398/3/1 عليه شما 
اجرایيه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9800398 در این اداره تشکيل و به استناد گواهی مأمور 
ابالغ در مورخ 1398/3/20 محل اقامت شما شناخته نشده است، لذا بنابر تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آیين نامه اجرا مفاد اجرایيه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثيراالنتشــار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ می شــود، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایيد، عمليات اجرایی جریان خواهد یافت.)م الف 448(
تاریخ انتشار: 1398/4/1

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی 

آگهی پذیرش نمایندگی 
شرکت بیمه البرز)نوبت دوم( 

شرکت بیمه البرز شعبه همدان 

شرکت بيمه البرز در نظر دارد با رعایت مفاد آیين نامه شماره 75 
»تنظيم امور نمایندگی بيمه« مصوب شورای عالی بيمه و مصوبات 
استان  سطح  در  بيمه  فروش  شبکه  گسترش  منظور  به  و  شرکت 
همدان از ميان داوطلبان واجد شرایط، که دارای مدرك تحصيلی 
در مقاطع کارشناسی و باالتر ترجيحاً در رشته های مدیریت بيمه، 
آمار  و  اقتصاد  مالی،  امور  بازاریابی،  حقوق،  حسابداری،  بازرگانی، 

هستند نماینده فعالت در زمينه فروش بيمه بپذیرد.
شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان 

1- تابعيت دولت جمهوری اسالمی ایران 
2- اعتقاد به دین مبين اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور 

3- دارا بودن حسن شهرت 
4- عدم اعتياد به مواد مخدر 

سابقه  نداشتن  چنين  هم  و  کيفری  پيشينه  سوء  نداشتن   -5
محکوميت، ورشکستگی به تقصير یا تقلب 

6- داشتن اهليت الزم 
7- داشتن کارت پایان خدمت وظيفه یا معافيت دائم )برای آقایان(

8- برخورداری از قوه بيان و روابط عمومی مطلوب 
9- موفقيت در مصاحبه حضوری، دوره های آموزسی و آزمون 

10- داشتن حداقل 25 سال و حداکثر 60 سال سن 
افرادی که دارای سابقه فعاليت در دفاتر نمایندگی شرکت متبوع 

هستند در اولویت می باشند.
از داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آید با به همراه داشتن 
پایان  اصل شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرك تحصيلی، کارت 
خدمت و یا معافيت دائم از خدمت )هولوگرام دار( و یک قطعه عکس 
حداکثر تا 15 روز از تاریخ درج آگهی به نشانی به شرح زیر مراجعه 

نمایند.
بيمه  کربال، شرکت  ميدان  از  بعد  کرمانشاه،  جاده  همدان،  نشانی: 

البرز، شعبه همدان 
تلفن: 08134266021-3

فراخوان واگذاری نام مراکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 
شماره 1 )همدان( و شماره 2 )اسدآباد( وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

ــورای  ــورخ 96/11/17 ش ــماره 1682488 م ــه ش ــر مصوب ــدان براب ــتان هم ــاد اس ــگ و ارش اداره کل فرهن
عالــی اداری و بــا همــکاری دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی و پــس از اتمــام تشــریفات قانونــی، احــراز 
ــی  ــوزش علم ــز آم ــردی مرک ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــط دانش ــوز توس ــدور مج ــی و ص ــت متقاض صالحي
کاربــردی فرهنــگ و هنــر شــماره 1 همــدان و شــماره2 اســدآباد را بــه موسســات فرهنگــی چنــد منظــوره 

واگــذار مــی نمایــد.
جهــت کســب اطالعــات بيشــتر بــه نشــانی همــدان، چهــارراه تختــی، اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

اســتان همــدان، واحــد آمــوزش مراجعــه یــا  
با شماره 20-32512118 داخلی 169 )از ساعت 9 الی13( تماس حاصل فرمایيد. 

) م الف 449(

آگهی اصالحیه

 محمد حسین پور - شهردار نهاوند

در مناقصه پروژه ساماندهی مسیل اصلی شهر 
نهاوند، گرید و نوع شرکت حداقل 5 ابنیه 

می باشد. 
)م الف 55(

 بهره برداری از بلندترین برج مراقبت شرکت فرودگاه های کشور در فرودگاه همدان، آغاز عملیات اجرایي باند دوم 
نهاوند- آورزمان- مالیر، آغاز عملیات اجرایی اتصال راه آهن مالیر - کرمانشــاه به نهاوند، بازدید از ایســتگاه راه آهن 
همدان، بازدید از بیمارستان قائم تویسرکان، بازدید از محور سامن- بروجرد و بازدید از روند ساخت کنارگذر اسدآباد 
از اهداف وزیر راه وشهرســازي و حضور وي در همدان بود، که به همت مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان همدان، 

مجموعه وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس در روز پنجشنبه انجام شد.

 آغاز عملیات اجرایی چهارخطه محور نهاوند- مالیر- آورزمان و ایستگاه راه آهن
محور مایر به آورزمان و نهاوند یکی از حادثه خیزترین و پرترددترین محورهای استان همدان است که پیگیری های زیادی 

برای چهارخطه کردن این مسیر انجام شد و در نهایت با حضور وزیر راه در روز پنجشنبه عملیات اجرایي آن آغاز شد.
طول کل مسیر از مایر به نهاوند 4۲ کیلومتر است که ۳۲ کیلومتر آن در حوزه شهرستان مایر واقع شده است.

عملیات اجرایی چهارخطه کردن مایر به آورزمان و نهاوند ۲۲ کیلومتر از محور در حوزه شهرســتان مایر با حضور وزیر 
راه و شهرسازی آغاز شد.

 مدت زمان تکمیل و بهره برداری براي این پروژه ۳۶ ماه تعیین شده است.
- اتصال نهاوند به شبکه ریلی کشور نیز به طول۲۳کیلومتر  با ۱۷0میلیارد تومان اعتبار انجام مي شود

- این قطعه سه راهی عشوند آغاز و به کرتیل آباد می رسد. احداث باند دوم برای تسهیل در تردد وسائل نقلیه و کاهش حوادث 
جاده ای و در تسهیل سفرهای زیارتی هموطنان به عتبات عالیات نقش قابل توجهی خواهد داشت.

استاندار همدان در آیین آغاز عملیات اجرایی اتصال نهاوند به شبکه ریلی کشور با بیان اینکه استان همدان یک کارگاه بزرگ 
و فعالی در حوزه راه سازی، راه آهن، فرودگاه و.. تبدیل شده است، گفت: نهاوند هم به یک کارگاه فعال عمرانی خدماتی از 

جمله سدگرین، راه آهن، کارخانه های تولیدی، راه ها، و.. تبدیل شده که در حال اجراست.
سید سعید شاهرخی افزود: عملیات اجرایی اتصال شهرستان نهاوند به شبکه ریلی به طول ۲۳ کیلومتر با ۱۷0 میلیارد تومان 

اعتبار آغاز شد و با سرعت پیش خواهد رفت.
وي ادامه داد: در گذشــته ایســتگاهی در فیروزان احداث شد اما بخشی از مردم از این مهم بی بهره بودند و برخی نیز باید 80 
کیلومتر را برای رسیدن به این ایستگاه طی می کردند که همین مسائل سبب شد عملیات اجرایی اتصال شهرستان نهاوند به 

شبکه ریلی در دستور کار قرار گیرد.

 پیام تشکر نهاوندي ها به دولت
نماینده مردم نهاوند هم در آیین اتصال نهاوند به شبکه ریلی کشور گفت: پیام تشکر مردم نهاوند را به دولت برسانید.

حسن بهرام نیا افزود: در بخش راه و شهرسازی 5 پروژه مهم  فعال است، از جمله  نهاوند بروجرد، نهاوند- آورزمان- مایر 
و ایستگاه دوم راه آهن نهاوند که از اعتبارات ملی است.

وي ادامه داد: برخی از امکان پذیر نبودن اجرای این پروژه و اتصال نهاوند به شبکه ریلی کشور می گفتند اما با همه مشکات 
و گرفتن اعتبار از ماده ۲۳، ردیف ملی  آن محقق شد.

بهرام نیا گفت: نهاوند شــهر گردشــگری است که ۱۳ سراب دارد زیر ســاخت هایمان برای جذب گردشگر ضعیف بود اما 
۷۶کیلومتر راه گرفتیم و یکی از این پروژه ها هم همین اتصال به شبکه ریلی کشور بود.

محمد کاظمي، نماینده مردم مایر در مجلس شوراي اسامي نیز گفت: اعتبار اختصاص یافته برای چهارخطه محور مایر به 
آورزمان 540 میلیارد ریال است و پس از اتمام ۲۲ کیلومتر از این محور، پیگیر اخذ اعتبارات الزم برای ۱0 کیلومتر باقیمانده 

خواهیم بود.

 افتتاح بلندترین برج مراقبت فرودگاه های کشور در همدان 
بلندترین برج مراقبت شرکت فرودگاه های کشور با ارتفاع 5۲ متر در فرودگاه همدان به بهره برداری رسید.

طرح ساخت تکنیکال پلنت و برج مراقبت فرودگاه همدان با اعتبار ۶0 میلیارد ریال اجرایی شد.
این طرح در مساحتی به متراژ ۲ هزار و 50 متر مربع و ارتفاع 5۲ متر به بهره برداری رسید.

عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳9۱ آغاز شد که پس از ۲ سال وقفه در سال های 94 و 95، امسال پایان یافت. 
چراغ های باند این فرودگاه نیز با اعتبار 4۳ میلیارد ریال خریداری و نصب شده است. 

محوطه ســازی فرودگاه با اعتبار ۲5 میلیارد ریال در ســال های 9۶ و 9۷ در مســاحت ۱8 هزار متر مربع اجرا شــد و امروز به بهره 
رسید.  برداری 

پارکینگ فرودگاه نیز در مساحت چهار هزار متر مربع و کانال انرژی به طول 450 متر به اعتبار ۱۱ میلیارد ریال ساخته شده است.
سهراب کلوندی، مدیر فرودگاه همدان عنوان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی، وجود تپه های ماهوری شکل و محدودیت دید کنترل مراقبت، 

ساخت این برج، ایمنی فرودگاه همدان را افزایش داد.
گفتنی اســت، فرودگاه بین المللی همدان در پنج کیلومتری شــمال این شــهر قرار دارد و مجهز به سیستم های کمک ناوبری VOR/DME و 

NDB است.

افتتاح پروژه  هاي زیرساختي توسط وزیر راه وشهرسازي:

وزیر:استان به کارگاه راه سازی تبدیل شده است
■ بلندترین برج مراقبت فرودگاه های کشور در همدان افتتاح شد

 تالش داریم حباب قیمت مسکن 
شکسته شود

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤالي درباره راهکاري 
براي پایان مشــکات موجود در بخش مسکن و گراني 
آن در همدان گفت: قیمت مســکن یکی از دغدغه های 
قشر ضعیف و متوسط جامعه است و تاش داریم حباب 

قیمت مسکن را بشکنیم.
محمد اســامی افزود: در همین ارتباط با برنامه ریزی و 
ارائه طرح های کارشناســان قیمت مسکن را در همدان 
کاهش می دهیم و امیدواریم با حمایت از انبوه ســازان و 
سازندگان این استان و همچنین پرداخت تسهیات قیمت 

مسکن در همدان نیز کاهش یابد.
 به وعده خود در تکمیل مسکن مهر 

عمل کردیم
اسامی در پاسخ به سؤال دیگري درباره زمان پایان پروژه 
مسکن مهر گفت: پرونده مسکن مهر به طور کامل بسته 
شده است و پروژه مسکن اجتماعي در دست اجرا است. 
دولت تدبیر و امید بــه وعده خود مبنی بر تکمیل طرح 
مســکن مهر عمل کرده است و پرونده مسکن مهر بسته 
شــده است و هیچ مسکن مهری که باتکلیف بوده و به 

دولت مربوط باشد، نداریم.
وي ادامه داد: برای تمامی مسکن های مهر تصمیم گیری 
کرده ایــم و چنانچه پرونده حقوقی و قضائی و یا دعوای 
داخلی نداشته باشند، مسکن مهری باقی نمانده که تمام 
نشده باشد.اسامي در پاسخ به سوال خبرنگار همدان پیام 
مبني بر اینکه مســکن اجتماعي براي کدام قشر جامعه 
درنظر گرفته شده است، گفت: حمایت از قشر ضعیف و 
متوسط جامعه برای خانه دار شدن از اولویت های دولت 
تدبیر و امید اســت و این مساکن براي کساني است که 

مالک خانه نیستند.
اسامی درباره طرح راه آهن همدان - مایر نیز ادامه داد: 
هم اکنون این طرح در حال اجرا است و قطعه باقیمانده 
آن تا چند هفته آینده به مناقصه می رود و پیمانکار طرح 

مشخص می شود.

 انتقال ایستگاه راه آهن همدان به داخل شهر 
در دست اجراست

وزیر راه و شهرسازی پس از بازدید از ایستگاه نیمه کاره 
راه آهن همدان در رباط شــورین گفت: وقتي قرار است 
ایســتگاه راه آهن به داخل شهر منتقل شود کار کردن بر 
روي این پروژه و اتمام آن کامًا بي معني اســت و فقط 
هزینه روي دست مان مي گذارد. وي حتي در مقابل پاسخ 
نماینده مجلس مبني بر اینکه این ایســتگاه به ایســتگاه 
باربري تبدیل خواهد شــد هم قانع نشــد و گفت: فعًا 

دست نگه دارید. 
وي سپس گفت: فعًا مردم همدان از این ایستگاه استفاده 
کنند. وزیــر راه بیان کرد: مهمتریــن کاری که در زمینه 
راه آهن همدان باید انجام شــود انتقال ایستگاه راه آهن به 

داخل شهر و نزدیکترین محل برای مردم است.
اســامی ادامه داد: این ایســتگاه در نقطه کانونی که در 
طرح جامع شــهر همدان ماحضات آن صورت گرفته 
و همجواری بین ترمینال مسافربری، فرودگاه و راه آهن 
به صورت ترکیبــی به وجود خواهد آمد و در دســت 
اجراست. وزیرراه و شهرسازی درباره ایستگاه فعلی راه 
آهن همدان نیز  خاطرنشان کرد: کارکرد ایستگاه مرکزی 
همدان باید باز مهندسی شود و ما برای این مکان تصمیم 

متفاوتی بگیریم.
اسامي در پاسخ به سؤال خبرنگار همدان پیام هم توضیح 
داد: مردم همدان باید از حرکت قطارها اســتفاده کنند و 

اجازه ندهند به تعطیلي کشیده شود.
وي در ادامــه ســؤال همین خبرنگار دربــاره اینکه چه 
راهکاري داریــد که پروازها و حرکــت قطار همدان- 
تهران برقرار شود، گفت: مردم همدان از پروازها استقبال 
نمي کنند درصورتي که آنها هســتند کــه باید از پرواز و 
قطار اســتقبال کنند تا تعطیل نشــوند، آنها حتي از قطار 
همدان- تهران هم اســتقبال نمي کنند و اجازه داده اند که 
به مرز تعطیلي کشیده شــود. مردم در ابتدا باید کمي با 
مشــکات موجود کنار بیایند و تقاضــای خود را برای 
سفرهای هوایی افزایش بدهند تا شهرشان از این امکانات 

محروم نشود و رونق بگیرد.
وزیر راه و شهرســازی با تاکید براینکه اندیشه خوب و 
دقیقی برای فرودگاه همدان درنظر گرفته شــده اســت، 
گفت: فرودگاه همدان با طراحی و اجرایی که داشــته از 

استانداردهای تراز اولی برخوردار است.
اسامی با اشــاره به اینکه الزمه حیات فرودگاه استقبال 
مردم از ســفرهای هوایی اســت، ادامه داد: اگر مردم از 
هواپیما در سفرها استفاده نکنند عما فرودگاه متروکه می 

شود و نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.
وزیر راه و شهرسازی از مردم و فعاالن اقتصادی دعوت 
کرد تقاضاهای خود را برای ســفرهای هوایی به استان 
همــدان روز افزون کنند، افزود: مردم و فعاالن اقتصادی 
تقاضاهای خود را برای سفرهای هوایی به استان همدان 
افزایش دهند تا شــرکت فرودگاه ها تشویق شود به این 

فرودگاه برنامه های توسعه ای دهد.
به گفته وي، هدف از ســفر به همــدان بازدید از پروژه 
های زیرســاختی و عمرانی حوزه راه و شهرسازی این 
اســتان است. اســامی تصریح کرد: با توجه به تاریخی 
بودن استان همدان بحث بازآفرینی شهری از مباحث در 

دستور کار این سفر است.
 دلیل انتقال پرواز حجاج همدان به کرمانشاه 

را بررسي مي کنم
اسامی عنوان کرد: در بحث راه آهن بحث های مفصلی 
با نمایندگان و استاندار همدان داشتیم تا مباحث مربوط 
به راه آهن و ایستگاه تبادلی اتوبان و ارتباطات شهری آن 
را بررسی کنیم که امروز نیز این  موضوع بررسی خواهد 
شــد. وزیر راه و شهرسازی درباره انتقال پروازهای حج 
از فــرودگاه همدان به کرمانشــاه هم گفت: بحث انتقال 
را نمایندگان همــدان در بدو ورود بنده به همدان اعام 
کردند که اجازه می خواهم بیشــتر در این زمینه بررسی 

کنیم.
وی تاکید کرد: در پروازهای حج نکته مهم مقصد است و 
مدینه مشکلی ندارد ولی تراکم در فرودگاه جده باالست 

که باید بررسی کنیم تا بعد تصمیم گیری شود.
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استخر بانوان همدان افتتاح شد
 استخر بانوان همدان به دست معاون وزیر ورزش و جوانان کشور 

افتتاح شد.
استخر بانوان همدان با حضور تندگویان معاون وزیر ورزش و جوانان 
کشور، اســتاندار همدان، نظری مشاور وزیر کشور وحسین افشاری 

فرماندار شهرستان همدان افتتاح شد.
این پروژه ورزشــی از سال ۱۳8۶ کلنگ زنی شده و مساحت آن یک 

هزار و ۱۷9 متر مربع است.
این استخر شامل رختکن، سرویس بهداشتی، دوش، سونای خشک و 

بخار، جکوزی، استخر کودک، بوفه و اتاق مدیریت است.

حضور نمایندگان استان در مسابقات 
شطرنج قهرمانی مدارس آسیا

 نمایندگان استان در مسابقات شطرنج قهرمانی مدارس آسیا حاضر 
شدند .

پانزدهمین دوره مســابقات شطرنج قهرمانی مدارس آسیا در تاشکند 
پایتخت ازبکستان آغاز شد این رقابت ها  تا هشتم تیر ماه ادامه خواهد 
داشــت. از استان همدان نشمیل کلوندی، محمد نعیم کلوندی و امیر 
حسام جالوند در این مســابقات حضور دارند. همچنین امیر عرفان 
هاشــمی سرپرست هیأت شطرنج اســتان همدان و داور بین المللی 

کشورمان، به عنوان داور در این مسابقات قضاوت خواهد کرد.

اعزام تکواندوکار همدانی
 به مسابقات جهانی

 امیرحســین نوروزی تکواندو کار همدانی راهی مسابقات جهانی 
می شود .

پس از برگزاری رقابت های انتخابی درون اردویی نونهاالن پسر برای 
حضور در مسابقات آسیایی و جهانی و همچنین با پشت سر گذاشتن 
تمرینات اردویی ســر انجام پس از یک مــاه ، ترکیب تیم ملی در ۲ 

رویداد جهانی و آسیایی اعام شد.
براین اساس امیرحســین نوروزی تکواندوکار همدانی در وزن 4۱- 
کیلوگرم هوگوپوش تیم ملی کشــورمان در مسابقات جهانی که ۱۶ 

الی ۱9 مردادماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود، خواهد بود.
هدایــت تیم جهانــی برعهده مرتضــی کریمی به عنوان ســرمربی 

ومحمدرضا یاری و محمد علوی به عنوان مربی است.

تغییر نام یکی از خیابان های تهران
 به نام مرحوم حجازی

 با اعام عضو کمیســیون نامگذاری شــورای شــهر تهران بلوار 
فردوس غرب به نام مرحوم حجازی تغییر نام داد.

شفیعی همسر مرحوم حجازی ضمن قدردانی از مسئوالن شهرداری 
برای این اقدام گفت: از شــهردار محترم و مســئوالن در شهرداری و 
شــورای شــهر برای این اقدام که ادای احترام به ناصر حجازی بود، 

تشکر و قدردانی می کنم.
وی ادامه داد: امیدوارم اقداماتی از این دست همچنان ادامه داشته باشد 
و مسئوالن از حاال به فکر پیشکسوتانی که در قید حیات هستند، باشند 
و بــا چنین اقداماتی از آنها تجلیل شــود. وی در پایان مجددا مراتب 

قدردانی خود از این اقدام را از سوی خانواده حجازی اعام کرد.
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پیشخوان
آسمان خراش های ایرانی در یک قدمی صعود

 تیم ملی والیبال کشورمان روز گذشته با غلبه بر پرتغال راه صعود خود 
به مرحله پایانی را هموار کرد.

تیــم ملی والیبال ایران در هفته چهارم لیــگ ملت های والیبال ۲0۱9 در 
اردبیل به مصاف تیم های ملی پرتغال، استرالیا و فرانسه خواهد رفت.

هفته چهارم لیگ ملت های والیبال ۲0۱9 از دیروز جمعه به میزبانی ایران 
در شهر اردبیل آغاز شد و تیم ملی ایران در این هفته به مصاف تیم های 
فرانسه، اســترالیا و پرتغال خواهد رفت؛ میزبانی که اگر مانند بازی های 
ارومیه به ســود ایران پایان یابد، صعود ســرو قامتان ایران به فینال لیگ 

ملت های ۲0۱9 در آمریکا را قطعی خواهد کرد.
در حال حاضر ملی پوشان ایران با 8 برد، یک باخت و ۲4 امتیاز مقتدرانه 
در صدر جدول لیگ ملت ها قرار دارند و تیم هایی چون برزیل و روسیه 
که مدافع عنوان قهرمانی است را پایین تر از خود می بینند. با توجه به اینکه 
آمریکا میزبان مرحله نهایی است، 5 تیم برتر مرحله نخست لیگ ملت ها 
می توانند جواز حضور در فینال این مســابقات که در شــیکاگو برگزار 

خواهد شد را کسب کنند.
 بــا توجه به میزبانــی و راحت بودن رقبای ایران در اردبیل، شــاگردان 
کوالکوویــچ توانایی کســب ۲ برد دیگر در این بازی هــا را دارند و در 
صورت رخ دادن این اتفاق، تا حدود زیادی می توانند خود را در جمع 5 

تیم برتر این مسابقات جای دهند. حال با توجه به این موضوع نگاهی به 
بازی های تیم ملی ایران در هفته چهارم مسابقات داریم.

ملی پوشــان والیبال کشــورمان روز گذشته در نخســتین بازی هفته 
چهارم به مصاف پرتقال رفت وموفق شــد این تیم را نیز به سرنوشت 
دیگــر رقبا دچار کند وراه صعود خود را هموار کردآســمان خراش 
های کشورمان در دومین دیدار خود در هفته چهارم امشب با استرالیا 

مصاف می کند.
 این بازی نیز چندان بازی سختی برای سرو قامتان ایران به نظر نمی رسد و 
در صورت کسب برد در این دیدار، شاگردان ایگور کاکوویچ صعودشان 

به مرحله بعد لیگ ملت های ۲0۱9 را تا حد زیادی قطعی خواهند کرد.

افتخاری سرپرست 
کاروان ایران در المپیک 

زمستانی شد
 با حکــم رئیس کمیته ملی المپیک، 
عبدی افتخاری سرپرست کاروان ایران 

در بازی های المپیک جوانان شد.
به گزارش ســایت کمیته ملی المپیک، 
در حکمی از ســوی سیدرضا صالحی 
امیری رئیس کمیته ملی المپیک، ســید 
عبدی افتخاری مدیر کل ســابق اداره 
ورزش وجوانــان همــدان و رئیــس 
فدراسیون اسکی و عضو هیأت اجرایی 
کمیته بعنوان سرپرست کاروان اعزامی 
بــه بازیهای المپیک زمســتانی جوانان 

۲0۱9 )لوزان سوئیس( منصوب شد.

برنا استان همدان 
خبرگزاری برتر 

کشورشد
ــوان  ــه عن ــدان ب ــتان هم ــا اس  برن
برتریــن خبرگــزاری برنــا برتــر کشــور 

انتخــاب شــد.
ملــی  دوره  اختتامیــه  آییــن  در 
و  مجــازی  فضــای  توانمندســازی 
ــوان  ــه عن ــور ب ــتان کش ــانه 5 اس رس
در  کشــور  هــای  اســتان  برتریــن 
برنــا  خبرگــزاری  فعالیــت  حــوزه 

شــدند. معرفــی 
در ایــن مراســم اســتان هــای سیســتان 
ــم، خوزســتان  بلوچســتان، لرســتان، ق

و همــدان معرفــی شــدند واز
مدیــر  چاروســایی  حمــدا... 
و  ورزش  کل  اداره  روابط عمومــی 
ــوان  ــه عن ــدان ب ــتان هم ــان اس جوان
در  برنــا  خبرگــزاری  سرپرســت 
ــر  ــاون وزی ــر مع ــورد تقدی ــدان م هم
ورزش و ســایر مدیــران اســتانی قــرار 

گرفــت.

جشنواره دختران 
خورشید در شهرستان 

رزن
خورشــید  دختــران  جشــنواره   
)پیرامید( با هدف تقویت روحیه نشاط 
اجتماعی در شهرستان رزن برگزار شد.

با  خورشید)پیرامید(  دختران  جشنواره 
با  ورزشــی  هماهنگ حرکات  اجرای 

ضرب آهنگ را اجرا نمودند.
هیأت  رئیس  نائب  موســوی  سمیرا 
هــدف  رزن  شهرســتان  همگانــی 
را  جشــنواره  ایــن  برگــزاری  از 
تقویــت روحیه نشــاط اجتماعی و 
غنی ســازی اوقات فراغت ســالم 
و نهادینــه ســازی ورزش در بین 
عنوان  نوجوان  و  نونهــال  دختران 
کنندگان  شــرکت  به  پایان  کرد.در 
اهدا  یادبــود  رســم  به  جوایــزی 

ید. گرد

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

ــت  ــف وضعي ــن تکلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آیين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تکلي ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/8هي ــماره 98/393  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي  آقــای اميــر آبيــار 
فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 662 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 96/73 مترمربــع در قســمتی از پــالك 66 اصلــي واقع در اســدآباد 
ــان  ــمي آقای ــکان رس ــطه از مال ــداري مع الواس ــی خری ــهيد ابراهيم ــه ش ــانی کوچ خ کاش
یدالــه و عين الــه و عبادالــه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکي ــدور س ص
ــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ  اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
رســيد، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد.)م الف 218( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکي ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/16
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

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

ــت  ــف وضعي ــن تکلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آیين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تکلي ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/11هي ــماره 98/397  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ــا  ــای احمدرض ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
بنــی عامریــان فرزنــد محمد بــه شــماره شناســنامه 228 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 179/36 مترمربــع در قســمتی از پــالك 1555 اصلــي 
واقــع در اســدآباد شــهرك وليعصــر پشــت مخابــرات خریــداري باواســطه  از مالــک رســمي 
آقــای ســيدجمال فاطمــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکي ــدور س ص
ــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ  اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
رســيد، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد.)م الف 220( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکي ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/16

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

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

ــت  ــف وضعي ــن تکلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آیين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تکلي ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/2/4هي ــماره 98/159  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ــدی  ــای مه ــي  آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
صفــری مــودب فرزنــد محمدحســين بــه شــماره شناســنامه 1860 صــادره از اســدآباد در 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 204/02 مترمربــع در قســمتی از پــالك 66 اصلي 
واقــع در اســدآباد کمربنــدی شــهدا خریــداري باواســطه از مالــک رســمي آقــای اکبــر آزاد 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــت  ــند مالکي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش 15 روز آگه
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. 
بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد.)م الف 209(  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکي س
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/16
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

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

ــت  ــف وضعي ــن تکلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آیين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تکلي ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/2/4هي ــماره 98/141  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای مهــدی صفری 
مــودب فرزنــد محمدحســين بــه شــماره شناســنامه 1860 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 95/30 مترمربــع در قســمتی از پــالك 66 اصلــي واقــع در 
اســدآباد کمربنــدی شــهدا خریــداري باواســطه از مالــک رســمي آقــای منوچهــر شــفيعی 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــت  ــند مالکي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش 15 روز آگه
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. 
بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد.)م الف 211( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکي س
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/16

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

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

ــت  ــف وضعي ــن تکلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آیين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــي  ــت ثبت ــف وضعي ــن تکلي ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــماره 98/4/1هي ــر رأي ش براب
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک 
ــد  ــه و بالمعــارض متقاضــي  آقــای مهــدی صفــری مــودب فرزن اســدآباد تصرفــات مالکان
ــاب  ــه شــماره شناســنامه 1860 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یــک ب محمدحســين ب
مغــازه بــه مســاحت 133/28مترمربــع در قســمتی از پــالك 66 اصلــي واقــع در اســدآباد 
ــرز  ــفيعی مح ــاس ش ــای عب ــمي آق ــک رس ــطه از مال ــداري باواس ــهدا خری ــدی ش کمربن
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس گردی
ــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــي  آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت ب
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش اعتراض
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.)م الف 207(  ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکي
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/16
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  47 ب ــماره شناس ــی دارای ش ــمس اله ــا ش ــای عليرض آق
ــن  ــوده و چني ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 98/603ح111 از ای کالس
ــنامه  2598 در  ــماره شناس ــه ش ــمس الهی ب ــی ش ــادروان احمدعل ــه ش ــح داده ک توضي
ــوت  ــه حين الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 98/3/23 در اقامت تاری

ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص آن متوفی/متوفي
1-عليرضا شــمس الهی فرزند احمدعلی به شماره شناسنامه 47 پسر متوفی 

2-حســين شمس الهی فرزند احمدعلی به شماره شناسنامه 3702 پسر متوفی 
ــر  ــنامه 15071 پس ــماره شناس ــه ش ــی ب ــد احمدعل ــمس الهی فرزن ــا ش 3-حميدرض

ــی  متوف
4-زهرا شــمس الهی فرزند احمدعلی به شماره شناسنامه 55 دختر متوفی 
5-مریم شــمس الهی فرزند احمدعلی به شماره شناسنامه 52 دختر متوفی 

6-حاجيه شــمس الهی فرزند احمدعلی به شماره شناسنامه 58 دختر متوفی 
ــی  ــر متوف ــنامه 6 همس ــماره شناس ــه ش ــم  ب ــد ابوالقاس ــاك فرزن ــره ابری 7-مني
ــي  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
ــد  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ی ــي اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت مي نمای
ــادر  ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدی ــک م ــرف ی ــي ظ ــتين آگه ــر نخس ــخ نش از تاری

ــد.  ــد ش خواه
)م الف90 (

رئیس حوزه شماره 111 
شوراي حل اختالف تویسرکان

تاســيس موسســه غيــر تجــاری انجمــن توليدکننــدگان و صادرکننــدگان مبــل و منبــت اســتان همــدان درتاریــخ 1398/2/16بــه شــماره ثبــت 895 بــه شناســه ملــی 14008313246 
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکميــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی ميگــردد.

 1 - موضــوع : بــه منظــور ســاماندهی امــور مربوطــه و حفــظ تــوازن و نظــم و فراهــم کــردن بهــره بــرداری بيشــتر از ســرمایه گــذاری و توليــد، اســتفاده و انتقــال تجربيــات علمــی و 
عملــی دســت انــدرکاران و بــه هنــگام نمــودن آن بــرای نيــل بــه اهــداف قانونــی توســعه در اینگونــه مــوارد، حمایــت از بهبــود فضــای کســب و کار و پاســخ گویــی بــه مشــکالت و 
نارســائيها در چارچــوب قوانيــن موضوعــه کشــور و دفــاع از حقــوق و منافــع مشــروع و قانونــی اشــخاص حقيقــی و حقوقــی عضو"ثبــت موضــوع فعاليــت مذکور،بــه منزلــه اخــذ و صــدور 

پروانــه فعاليــت نمــی باشــد"
 2 - مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 3 - مرکــز اصلــی : اســتان همــدان، شهرســتان همــدان، بخــش مرکــزی، شــهر همــدان، هنرســتان، کوچــه اســتاد مــراد حنيفه]عازمــی[، 
خيابــان شــهيدان دیبــاج، پــالك 0، طبقــه همکــف، کدپســتی 6516769178 4 - نخســتين مدیــران : آقایــان ناصــر قنبــر گنبــدی باکدملــی 3930402432 بــه ســمت رئيــس هيــأت 
مدیــره، مهــدی محمــودی باکدملــی 3934466001 بــه ســمت نایــب رئيــس هيــأت مدیــره، احمــد اکبــری باکدملــی 3932781317 بــه ســمت خزانــه دار هيــأت مدیــره، ناصــر فراهانــی 
مفــرد باکدملــی 3932669541 بــه ســمت منشــی هيــأت مدیــره وآقایــان رضــا فهيمــی راد باکدملــی 3930240051 و یدالــه کریمــی باکدملــی 3931155285 و احمــد عبدلــی باکدملــی 
3932223675 بــه ســمت اعضــای هيــأت مدیــره هرهفــت نفرعضواصلــی وآقایــان اســماعيل امينــی باکدملــی 3931635295 و حامــد روســتایی باکدملــی 3933400988 بــه ســمت 
اعضــای علــی البــدل همگــی اعضــاء هيــأت مدیــره بــرای مــدت 2 ســال انتخــاب گردیدنــد. 5 - آقــای ســيد ابراهيــم ميرســنجری ) خــارج از هيــأت مدیــره ( بــه ســمت دبيــر هيــأت 
مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیــد. 6 - دارنــدگان حــق امضــاء : کليــه اســناد و مــدارك مالــی تعهــدآور بــا امضــای رئيــس یــا نائــب رئيــس و خزانــه دار همــراه بــا مهــر انجمن 
معتبــر خواهــد بــود، کليــه اوراق و مکاتبــات اداری و عــادی بــا امضــای رئيــس هيــأت مدیــره همــراه بــا مهــر انجمــن معتبــر خواهــد بــود. 7 - اختيــارات مدیرعامــل : طبــق اساســنامه 
8 - بازرســان اصلــی وعلــی البــدل: آقایــان محمــد نجفــی باکدملــی 3979698173 بــه ســمت بــازرس اصلــی و حســين ترکاشــوند باکدملــی 3978803666 بــه ســمت بــازرس علــی 

البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد. 
9 - روزنامه همدان پيام به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعيين شد.

 بــه اســتناد مجــوز شــماره 2111/ 97 / ص مــورخ 1397/07/11اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن وکشــاورزی همــدان وشــماره 43/792/ ص اتــاق بازرگانــی، صنایــع ، معــادن وکشــاورزی 
ایــران آگهــی گردیــده اســت. )506482(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان 

سليمان رحيمی «

  ســال تحصیلی به پایان رســیده و 
دانش آمــوزان فارغ از درس و مشــق به 
دنبال آن هســتند تا با تجدید قوا خود را 

برای سال آینده آماده نمایند.
تعطیلی مــدارس و فراغت دانش آموزان 
متولیان امور فرهنگی و آموزشی و ورزشی 
را به تکاپو انداخته تا برای اوقات فراغت 
آنها برنامه ریزی کنند و با برنامه های متنوع 
فرهنگی، ورزشی و آموزشی دانش آموزان 

جوان و نوجوان را جذب نمایند.
هر ســاله این روند ادامه دارد و با برپایی 
خألهــای آموزشــی و فرهنگی ســعی 
می شــود تا دانش آموزان جوان و نوجوان 
فارغ از درس و مدرسه به آموزش مسائل 
دیگــر بپردازند کــه ورزش یکی از این 

مقوله ها است.
همه ساله هیأت های ورزشی با فرا رسیدن 
فصل تابستان با تشکیل کاس های متعدد 
آموزشــی تاش می کنند تــا جوانان و 
نوجوانان را با رشته های مختلف ورزشی 
آشنا ســازند. اکثر باشگاه ها و هیأت های 
ورزشی استان در این ایام مدارس ورزشی 
تشکیل می دهند و با ثبت نام دانش آموزان 
تاش می کنند هم وقت خالی دانش آموزان 
را پر کنند و هم برای هیأت و باشگاه  خود 

درآمدزایی داشته باشند.
هر برنامه ریزی برای قشر جوان و نوجوان 
که بتواند آنها را آمــوزش و پرورش داد 
بسیار کار پسندیده و نیکویی است و همه 

از آن استقبال می کنند.
خانواده هــا به اهداف مختلــف فرزندان 
خــود را در این کاس ها ثبت نام می کنند 
برخی برای سرگرم شدن بچه ها و برخی 
نیز برای ارتقاء جســمانی و ذهنی اما در 

مجموع همــه تاش می کنند تــا از این 
برنامه ها به نحو شایسته ای استفاده نمایند.

آموزش و پرورش، دســتگاه ورزشــی 
متعدد  فرهنگــی کاس های  نهادهای  و 
ورزشــی بر پــا می کنند و هر کــدام با 
ثبت نام دانش آموزان برنامه هایی را به اجرا 

می گذارند.
در سال های گذشــته علی رغم نیت خیر 
متولیان هیأت ها در تشکیل این کاس ها 
گاهی مشــاهده می شود که این کاس ها 
بیراهــه می روند و به جــای آنکه هدف 
آموزش باشــد بیشــتر جنبه اقتصادی و 
درآمدزایی دارد که این زنگ خطری است 

برای اینگونه کاس ها .
تشکیل مدارس ورزشی در ۳ ماه تابستان 
بیشــتر برای پر کردن برنامه ها است و در 
برخی از ایــن کاس ها از نقطه نظر فنی 
در حد پایینی برگزار می شــود. در حالی 

که باید برای قشــر جــوان و نوجوان از 
مربیان با تجربه و با انگیزه سود برده شود 
به حضور مربیان درجه دو و ســه بسنده 
می کنیم و آنگونه که شایسته است آموزش 

داده نمی شود.
مدارس ورزشــی بــه بنگاه های کوچک 
اقتصــادی تبدیل شــده اســت و تاش 
می کننــد با ثبت نام و اخذ مبالغ باال برای 
خــود درآمدزایی کننــد و برخی اوقات 
آنقدر پیش می رونــد که با اصل آموزش 

فاصله پیدا می کنند.
کارشناســان اداره ورزش و جوانان استان 
بایســتی بــه اداره و نحوه آمــوزش این 
مدارس ورزشــی نظارت دقیقی داشــته 
باشــند و آنها را از نظر فنی آنالیز کرده و 

معایب را گوشزد کنند.
نباید تشکیل اینگونه مدارس ورزشی سود 
دهی باشــد. بلکه باید بیشتر تاش شود 

تا در این مــدت دو ماهه دانش آموزان را 
با مقدمات رشــته های ورزشی آشنا کرده 
و آنهــا را برای ورود بــه دنیای ورزش 

حرفه ای آموزش بدهند.
متأســفانه اینگونه کاس ها بیشتر در دو 
ماه تابستان تشــکیل می شود و سپس به 
دست فراموشی سپرده می شود در حالی 
که متولیان ورزش بایستی از این کاس ها 
استعدادها را شناسایی کرده و پس از پایان 
دوره آنها را جذب هیأت ها و باشگاه های 

خود کرده و آموزش را دنبال کنند.
متولیان اینگونه کاس ها بایستی به هنگام 
مراجعه خانواده هــا و دانش آموزان برای 
ثبت نام در یکی از رشــته های ورزشــی 
آنهــا را معاینه کنند و بداننــد که آیا این 
دانش آموز به درد این رشته می خورد یا نه.
بعضاً مشــاهده شده اســت که مثًا در 
کاس هــای فوتبــال کســانی ثبت نام و 

شــرکت می کنند که نه از نظر جســمی 
به درد این رشــته می خــورد و نه از نظر 
فیزیکی ایده ال این رشــته است و صرفًا 
داشتن عاقه و اینکه ساعاتی را با دوستان 
بــازی کنند بــه این کاس هــا مراجعه 
می کنند و هیچ کارشناسی نیز وجود ندارد 
که راهنمایــی الزم را به ایــن جوانان و 

نوجوانان داشته باشد. 
اینگونه کاس ها باید چشم بر درآمدهای 
مالی ببندند و بیشــتر مســائل آموزشی 
و ورزشــی را در نظر داشــته باشــند و 
کاس ها را طوری اداره کنند که در پایان 
مدارس ورزش غربــال صورت پذیرد و 
دانش آموزان با استعداد کشف و به مراحل 

باالتر سوق داده شود.
اداره ورزش و جوانــان و هیأت هــای 
ورزشی بایستی دستورالعمل های محکمی 
را اتخاذ کنند و در صدور مجوز تشــکیل 
این کاس ها وســواس بیشــتری داشته 
باشند.نبایستی هیأت ها و اداره ورزش فقط 
به بیان کار و اینکه چندین کاس تشکیل 
شــده و چه تعداد دانش آموز جذب شده 
است بسنده کنند بلکه بایستی از نظر کیفی 
ایــن مدارس را ارتقاء دهند که خانواده ها 
با صرف شهریه های باال حداقل رضایت 

الزم را داشته باشند.
هم اکنون شاهد هستیم که اکثر هیأت های 
ورزشــی و باشــگاه ها برای ثبت نام در 
مــدارس ورزش با انتشــار اطاعیه هایی 
جوانان و نوجوانــان را جذب می کنند و 
خانواده ها نیز اســتقبال گرمی از آن دارند 
که امید است با برنامه ریزی مدون و جامع 
کیفیت این کاس ها را باال ببریم و اسباب 

رضایت خانواده را فراهم آوریم.

اوقات فراغت و جذب دانش آموزان 

نباید مدارس به سمت درآمدزایی حرکت کنند

برگزاری 
مسابقات کیورگی 
قهرمانی نونهاالن 
استان

قهرمانــی  کیورگــی  مســابقات   
نونهاالن اســتان و انتخابی تیم اســتان 
برای شرکت درمسابقات لیگ کشوری 

برگزار شد.
این مسابقات با حضور ۱05 تکواندوکار 
نونهال از سراســر استان در اوزان۳۳- ، 

 -5۷ ، -5۳، -49 ، -45 ، -4۱ ، -۳۷
، ۶۱- ، ۶5- ، ۶5+ ،برگزار شــد و در 
نهایت شهرستان همدان به مقام قهرمانی 
رســید و در پایــان نفرات برتــر اوزان 

مختلف معرفی شدند.
مدال آوران این مسابقات :

وزن ۳۳- کیلو گرم
۱- ابوالفضــل رضایی) بهــار(،۲- امیر 

مهدی سرایی) همدان (
۳- امیر حســین منوچهری) همدان ( و 

سجاد روحی) همدان (
وزن۳۷- کیلو گرم

۱- محمدحسین حمیدی) همدان (،۲- 

امیر حسین ساعی پور) همدان (
۳- مهدی سریشــی) بهار ( وابوالفضل 

کرمی فرد) همدان (
وزن ۴۱- کیلو گرم

۱- محمد رضا علی گلی )بهار (،۲- پاسا 
بامداد) همدان (

۳- امیــر رضایی) بهــار ( ومحمد رضا 
رمضانی) بهار (

وزن ۴۵- کیلو گرم
۱- آریا نعمتی) مایر(،۲- امیر حســن 

حیدری) همدان (
۳- محمد تقی زاده) مایر( وعلی مظفر 

پور ) همدان (

وزن ۴۹- کیلو گرم
۱- ابوالفضــل فراهانی) همــدان (،۲- 

دانیال قهرمانی) همدان (
۳- امیر حســین منصــوری) همدان ( 

وعلیرضا بابا پور ) بهار (
وزن ۵۳- کیلو گرم

۱- حمیــر رضــا جالوند)نهاوند(،۲- 
سپهر صادق بیان) همدان (

۳- ابوالفضل زارعی) بهار ( وابوالفضل 
رسولی) بهار (

وزن ۵۷- کیلو گرم
۱- محمد محمد خانی)بهار (،۲- محمد 

مهدی مرسلی) همدان (

۳- سید.نوید موســوی) بهار( ومحمد 
سینا کوچکی) همدان (

وزن ۶۱- کیلو گرم
۱- امیر حسن سارایی )مایر(،۲- محمد 

حسن مقیمی) همدان (
۳- محمــد کریم پیر حیاتــی ومحمد 

مهدی افتخاری) رزن(
وزن ۶۵- کیلو گرم

۱- محمــد طاهاصفرخانیان)مایر(،۲- 
ارمین جمشیدیان)مایر(
۳- فردین یوسفیان)رزن(

وزن ۶۵+ کیلو گرم
۱- سروش گماری)همدان(
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فناوري

گزارش 

فرهنگیادداشت
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۷ محصول استراتژیک و فناورانه 
رونمایی شد

 هفت محصول اســتراتژیک حوزه بهداشت و سامت به مرحله 
رونمایی رسید.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری 
معــاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراســم رونمایی از این ۷ 
محصول فناورانه بیان کرد: امروز شــاهد رونمایی بخش کوچکی از 
همکاری های معاونت علمی و وزارت بهداشت هستیم که با نمایش 

این محصوالت ارائه شد. 
معاونت علمــی به صورت جــدی در حوزه بهداشــت، تجهیزات 
بهداشــتی و دارو مشغول فعالیت اســت. به گونه ای که سال گذشته 

بیشترین اعتبارات را به توسعه فناوری های این حوزه تعلق دادیم.

اپل ۳۰ درصد ظرفیت تولید 
را از چین خارج می کند

 اپل از شرکت های تامین کننده تجهیزات خود خواسته هزینه های 
انتقــال ۱5 تا ۳0 درصد از ظرفیت تولید خود از چین به کشــورهای 

دیگر آسیایی را بررسی کنند.
به گزارش مهر، اپل از شرکت های تامین کننده بزرگ تجهیزات خود 
خواسته تا هزینه های انتقال ۱5 تا ۳0 درصد از ظرفیت تولید خود از 
چین به کشورهای دیگر حوزه آسیای جنوب شرقی را ارزیابی کنند. 
این شــرکت در حال آماده ســازی برای تغییر ساختار زنجیره تامین 

تجهیزات خود است.
به نظر می رسد ادامه دار شدن تنش های تجاری میان آمریکا و پکن، 

عامل اصلی این درخواست اپل باشد.

تسهیل همکاری های فناورانه با اختصاص 
خط اعتباری ویژه

 معاون توســعه صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری 
گفت: آمادگی داریم و می توانیم برای تســهیل همکاری های فناورانه 
میان ایران و ســایر کشــورها خط اعتباری ویژه در صندوق نوآوری 

در نظر بگیریم.
به گزارش صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری، سیاوش 
ملکی فر گفت: برای تامین مالی شــرکت های دانش بنیان ســه دسته 
حمایت اصلی تحت عنوان تسهیات، توانمندسازی و سرمایه گذاری 
در نظر گرفته شــده است.معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی 
عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری، صندوق هنوز جوان است. ما در 

سال گذشته به صورت جدی وارد این حوزه شدیم.

کنترل چمدان های مسافران با دستگاه 
سی تی اسکن

 اداره امنیت حمل ونقل آمریکا با ارتقای دستگاه های سی تی اسکن 
از آنها برای کنترل چمدان های مســافران بدون باز کردن آنها استفاده 
 )TSA( می کند. به گــزارش مهر، اداره امنیت حمل و نقــل آمریکا
دســتگاه های سی تی اسکن را ارتقا داده تا از آنها برای کنترل امنیتی در 
فرودگاه ها استفاده کند.این دستگاه می تواند تصاویری واقعی و سه بعدی 
از وســایل اسکن شده را فراهم کند به این ترتیب کارمندان فرودگاهی 
می توانند بدون بــاز کردن چمدان ها، محتویات داخل آن را بررســی 
کنند.همچنین این دســتگاه می تواند اشیا خطرناک را با دقت و صحت 
بیشتری شناسایی کند. اپراتور دستگاه می تواند تصاویر را بزرگ تر کرده 

و جزئیات داخل چمدان را از زوایای مختلف بررسی کند. 

لباس »مرد آهنین« 
با پرینتر سه بعدی ساخته شد

 محققان زرهی ابداع کــرده اند که از کنارهم قرار گرفتن الیه های 
نازک فیبری مقاوم به گرما و با کمک پرینتر ۳ بعدی تولید می شود و در 
برابر گلوله، ضربه چاقو و غیره از بدن سربازان دفاع می کند.به گزارش 
مهر ، به زودی نیروهای پلیس و سربازان می توانند از جلیقه ضدگلوله ای 
استفاده کند که شبیه لباس ابر قهرمان تخیلی »مرد آهنین« است.محققان 
دانشگاه لوگبروگ با همکاری سازمان MOD با کمک پرینتر سه بعدی 
یک زره بسیار مقاوم ابداع کرده اند. این زره را می توان مناسب بدن هر 
فرد تولید کرد.این زره متشــکل از الیه فیبرهای مقاوم به گرما و نازکی 
است که به سرعت در کنار هم قرار می گیرند تا یک پنل حفاظتی بسازد. 
این پنل را می توان در جلیقه های سربازان و نیروی پلیس نیز به کار برد.

 غدا هیجاوی عنوان کرد
تولید انبوه، خطری در کمین 

صنایع دستی
  رئیس منطقه آســیا و اقیانوسیه شورای جهانی 
صنایع دســتی گفــت: تولید انبــوه، حقوق معنوی 
صنایع را ضایع می کند. بســیاری از صنایع دستی از 
چین وارد کشــورهای دیگر می شود و دولت وظیفه 
ســاماندهی این امر را دارد. غدا هیجاوی در جلسه 
جمع بندی اجاس رؤسای کمیسیون های گردشگری 
کان شهرها و مراکز اســتان های کشور در اصفهان 
اظهار کرد: وقتی وارد اصفهان شــدم از زیبایی های 
این شهر شگفت زده شدم و خوشحالم که امروز در 

اینجا هستم و خود را متعلق به اصفهان می دانم.
وی افــزود: با توجه به بازدیدهایــی که از اصفهان 
داشتم، متوجه شــدم که هنرمندان صنایع دستی در 
اصفهان عاقه زیادی به پیشرفت در کارشان دارند؛ 
البته این پیشــرفت، زمانی حاصل می شود که مراکز 
آموزش حرفه ای برای آنان راه اندازی شود و طراحان 
نیز بــه آنان کمک کنند. این هنرمندان نیاز به راهنما 
و مدرســانی دارند که طرح هــای ایجابی برای آنان 

فراهم شود.
رئیس منطقه آســیا و اقیانوســیه شــورای جهانی 
صنایع دستی ادامه داد: متوجه شدم که دولت خیلی از 
هنرمندان صنایع دستی حمایت می کند. در بازدیدی 
که از میبد یزد داشــتم، کارگاه صنایع دستی وجود 
داشت که مدرس این کارگاه بدون دریافت دستمزد 

تدریس می کرد!
وی افــزود: شــهرهایی که خواهــان عضویت در 
شــورای جهانی صنایع دستی هستند، باید در مرحله 
اول مجوزهای کشوری و نشانه ملی کشور خود را 
دریافت کنند و ســپس فرم درخواست این عنوان را 

تکمیل کنند.
هیجاوی تاکید کرد: شهرهایی که عنوان شهر جهانی 
را دریافت می کنند باید گزارشی از فعالیت های خود 
ارائه کنند. اصفهان بیشترین رشته های صنایع دستی 

در ایران را دارد.
رئیس منطقه آســیا و اقیانوســیه شــورای جهانی 
صنایع دســتی با بیان اینکه تولید انبوه صنایع دستی 
خطری برای صنایع دســتی است و حقوق معنوی 
صنایع را ضایع می کند، خاطرنشان کرد: بسیاری از 
صنایع دستی از چین وارد کشورهای دیگر می شود 

و دولت وظیفه ساماندهی این امر را دارد.

سفرهای داخلی تاسیسات 
گردشگری را درگیر نمی کند

 معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری با اشــاره به شکل و 
فرهنگ سفرهای داخلی مردم گفت: این نوع سفرها 

به رونق تاسیسات گردشگری کمک نمی کند.
ولی تیموری بیان کرد: سفرهای تابستانی آغاز شده 
و هماهنگی هــا برای افزایش ســطح کیفی و کمی 

خدمات یک نیاز ضروری است.
وی تصریح کرد: با وجود شــرایط اقتصادی فعلی، 
مردم ســفر را در ســبد خانوار خود دارند، چراکه 
معتقدند سفر نشاط و شــادابی الزم را در انسان به 
وجود می آورد، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، 

فرهنگ سازی سفر است.
تیموری ادامه داد: تمام دســتگاه های عضو ســتاد 
می توانند در حوزه فرهنگ ســازی سفر همکاری 
داشته باشند، اینکه چگونه سفر کنیم که آثار منفی 
آن بــه حداقل و آثار مثبت آن به حداکثر برســد، 
ســفرهای داخلی ما امروز در حد باالیی است اما 
متاسفانه سفرها، تاسیســات گردشگری را درگیر 

نمی کند.
معاون گردشگری اضافه کرد: اگر این روند اصاح 
شــود، کم رونق بودن فعالیتها در حوزه تاسیســات 
گردشگری را شاهد نخواهیم بود، گردشگران داخلی 
به میزانی هســتند که می توانند چرخه اقتصاد ما را 
پررونق نگه دارند، اما متاسفانه سفرها انفرادی است 
و فعاالن بخش خصوصی گردشــگری کمتر دخیل 

هستند.

رسانه های مالیر، بی پناه تر از همیشه
 روز پنج شــنبه درحالی که اصحاب رســانه در مایر خود را آماده 
استقبال ازوزیر محترم راه و شهرسازی و پوشش خبری برنامه های این 
سفر می کردند، ماموران شهرداری در اقدامی فرهنگ سوز و نابخردانه، 
تنها دکه مطبوعاتی این شهرســتان فرهنگی دانشــگاهی که ۳00هزار 
نفرجمعیت دارد را از بیخ و بن برکندند و با همه وســایل و نشــریات 

موجودش به یغما بردند.
به خوبی می دانم که یکی از وظایف مهم و تعریف شــده شهرداری ها 
، موضوع ســاماندهی و زیبا سازی ســیما و منظر شهری است که می 
تواند در آرامش فکری و بصری شــهروندان موثر باشد اما در شرایطی 
که رسانه های محلی با مشکات کمرشکن و طاقت سوز گرانی کاغذ ، 
دستمزدها، بیمه، حمل و نقل ، اجاره و... درحال جنگی نابرابر و مغلوبه 

هستند این اقدام شهرداری درهیچ قاموسی نمی گنجد.
توجیه شــهرداری مایر برای برچیدن شــبانه و خصمانه این دکه بی 
پناه هم همین مصداق عنوان شــده است کما اینکه حکایت واحدهای 
واگذارشده به رسانه ها در ساختمان خیابان شهدا و شکایت شهرداری 
از فعاالن رســانه ای شهرستان هم خود حکایتی عجیب دارد و روایتی 

طویل !!! 
اما ای کاش مســئوالن شــهرداری مایر برای همه موضوعات جاری 
)قراردادها ، مزایده ها، آبونمان مطبوعات محلی ، جذب نیرو، عوارض 
،پرداخت هزینه های نشر آگهی ، اماک معوض ، شفاف سازی پرداخت 
ها ، زباله ســوز ، هتل پارک ، مینی ورد و.... ( هم این ســرعت عمل را 

داشته باشند.
با تقدیر از تاشــهای ارزشــمند کارکنان خدوم شهرداری ، بعنوان یک 
شهروند و کســی که بیش از ســه دهه در عرصه رسانه های محلی و 
ملی فعالیــت دارد، از فرماندارمحترم بعنوان نماینــده عالی دولت ، از 
شورای اسامی شــهر بعنوان نهاد فرادستی شــهرداری ، ازنمایندگان 
محترم شهرمان که اتفاقا در دو کمیسیون تخصصی مرتبط با این موضوع 
)فرهنگی و قضایی( حضور دارند، انتظار دارم به قید فوریت نســبت به 

پیگیری و جانمایی مجدد این دکه در مکانی دیگر اقدام نمایند.
* امين ا... عليمرادی- فعال رسانه

همدان میزبان دستاوردهای روستاییان و عشایر 
 کارگاه آموزشی روستاییان و عشایر غرب 

کشور در همدان برگزار می شود
دستاوردها  نمایشــگاه   
و توانمندی های روســتاها 
و عشــایر استان در همدان 

برگزار می شود
به گــزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
همدان،  اســتان  اســامی 
ســتاد  هماهنگی  جلســه 
نمایشــگاه  برگــزاری 
دســتاوردها و توانمنــدی 
های روســتاها و عشــایر 
استان همدان پیش از ظهر امروز با حضور معاون امور عمرانی استاندار و 
نمایندگان ادارات و سازمان های مرتبط در استانداری همدان برگزار شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان در این جلسه 
گفت: هیچ نهادی به تنهایی قادر نیســت رویداد بزرگی را برنامه ریزی 

کند، برگزاری برنامه های کان نیازمند هم افزایی بین دستگاه هاست.
علی مرادی نور افزود: در این نمایشگاه بخشی از دستاوردهای عزیزان 

زحمت کش روستایی و عشایری استان به نمایش در خواهد آمد.
وی با تاکید بر اینکه این نمایشــگاه ۶ روز در همدان دایر خواهد بود، 
خاطرنشان کرد: از ۲۱ تا ۲۶ تیر ماه، در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید 
آوینی میزبان دستاوردهای روستاییان و عشایر همه شهرستان های استان 

است.
مرادی نور، معرفی جاذبه های فرهنگی، طبیعی و گردشــگری، معرفی 
مفاخر و مشاهیر روستاییان و عشایر استان، ارائه محصوالت قابل عرضه 
در قالب برپایی غرفه های مختلف را از اهداف برگزاری این نمایشگاه 

عنوان کرد.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان همدان 
خاطرنشــان کرد: بر اســاس برنامــه ریزی ها، غرفــه ای هم به 
خاقیــت ها و نــوآوری ها اختصاص داده خواهد شــد؛ عاوه 
بر ایــن کارگاه های آموزشــی، اجرای آیین های ســنتی، بازی 
های محلی، موســیقی ســنتی و برگــزاری نمایشــگاه عکس از 
دیگر بخش های این نمایشــگاه خواهــد بود.مرادی نور افزود: 
برگزاری کارگاه آموزشــی- پژوهشــی یک روزه ویژه عشایر و 
روســتاییان نمونه غرب کشــور، از دیگر فعالیت هــای جنبی و 

است. نمایشگاه  این  تأثیرگذار 

■ حدیث:
امام علی )ع(:

از حکمت های منسوب به ایشان :کسی که ادبش بر خردش افزون باشد ، به سان شبانی ناتوان 

است در ميان گوسفندان بسيار.       
شرح نهج البالغة البن أبي الحدید : ج 20 ص 341 ح 910

■ دوبيتي:
قدم دایم ز بار غصه خم بی                                           چو مو محنت کشی در دهر کم بی

دل بی طالع مو کوه غم بی مو هرگز از غم آزادی ندیرم  
باباطاهر

عطا شعبانی راد «

 وقتی ما دوره تحصیلــی را می گذراندیم برخی 
پدر و مادرها تابســتان فرزندان خــود را در حوزه 
شــغلی خانــواده یا در نــزد افراد معتمد ســر کار 
می فرستادند و آن زمان هم این قدر تصورات منفی 
پیرامــون کار کــودکان وجود نداشــت و البته اکثر 
خانواده ها دستمزد فرزندان را به خود آنها می دادند 
تا ضمن مهارت آموزی، کار اقتصادی و کسب درآمد 
را هم از همان دوران کودکی و نوجوانی تجربه کنند.

در ایــن زمینــه تجربه خوبی در برخی کشــورها 
وجــود دارد چنانکه در ژاپن طــی اوقات روز به 
تعدد می تــوان حضور دســته جمعی دانش آموزان 
را در پاک ســازی و زیباسازی مدارس و فضاهای 
شــهری مشــاهده کرد که با مشــارکت معلمان و 
مدیران مــدارس انجام می شــود و این حرکت از 
منظر آموزشــی بســا مهمتر از آموختن اطاعات 
عمومی و حفظیات تلقی شــده، آموزش »زندگی« 

را هدف گذاری می کند.
دیدن صحنه هایی از جمعی دانش آموز تمیز و شیک 
با اونیفورم های یکدست که مشغول جمع آوری ته 
سیگار از ایســتگاه های مترو یا دســتمال کشیدن 
استراحتگاه های اتوبوس یا عبور دادن سالخوردگان 
از عرض خیابان هستند در ژاپن امری عادی است 
و این »کار فرهنگی تمیز« بدون اجبار برگزار شده، 
اکثریت دانش آموزان با رضایت و اشــتیاق در آن 

شرکت می کنند.
در این زمینه با توجه به فرا رســیدن ایام تابســتان 
و فراغت از تحصیل و در راســتای توســعه حس 
تعلق و مسئولیت پذیری شــهروندی خوب است 
فرهنگسراهای شهرداری همدان یا مدیریت مناطق 
با همکاری آموزش وپــرورش به صورت گروهی 
دانش آموزان راهنمایی یا اواخر ابتدایی را به امور 

داوطلبانه شهری فرابخوانند.
شــرط موفقیت کار البتــه توجیه والدین و ایجاد 

شــوق الزم از طریق مربیان خبــره و خوش رو 
اســت که بســته های فرهنگی یــا بهره مندی از 
برخــی خدمات رایگان شــهری را نیز چاشــنی 
این فعالیت کرده و با ارائه کارت یا نشــان هایی 
هنــری و فاخر، حــس تشــخص و تعلق را در 
دانش آمــوزان تقویت کنند و مثا پســر یا دختر 
نوجوان یک خانــواده بتواند با حاصل یک روز 
کار و مشــارکت خود در بهبود امور شــهری، از 
طریق کارت ارائه شــده، خانواده را به سینما یا 
یک مرکز تفریحی ببــرد یا پول پارک خودروی 

پدر را بپردازد و احساس غرور کند.
در شرایط فعلی اگر نگوییم فرهنگسراهای همدان 
زیان ده هســتند قطعا درآمدی هــم ندارند و بهتر 

است شهرداری نگاه انتفاعی را به طور کامل از این 
مجموعه ها برداشته از پتانسیل آنها برای ساماندهی 
مشــارکت نوجوانان و دانش آمــوزان بهره ببرد تا 
حداقل این نســل هم مانند نسل قدیم تمام اوقات 
خود را به شبکه های اجتماعی و بازیهای رایانه ای 
اختصــاص نــداده اندکی از در کنــار هم بودن و 
پذیرش مسئولیت هم لذت ببرند کاری که البته قبا 
توسط بسیج تجربه شــده و با تفاوت هایی قابلیت 

اجرا در حوزه های شهری را هم دارد.
نــام این طرح را بایــد کارشناســان و متولیان آن 
انتخاب کننــد و به عنوان مثال می توان آن را طرح 
»پیرایش و آرایش شــهری« نام گذارد که به معنای 
افزودن زیبایی ها و کاستن از زشتی های شهر است 

و مثا می تــوان چینش علف هرز یا پاک ســازی 
گلکاری،  دیوارهــا،  برخــی  رنگ آمیزی  معابــر، 
درخت کاری یا حتی شمارش خودروهای ورودی 
و خروجی برای آمارهــای ترافیکی را در ذیل آن 
هدف گذاری کرد به گونه ای که دانش آموزان خسته 
نشوند و هدف افزایش مشــارکت پذیری و حس 
تعلق شــهروندی توام با تفریح و آموزش باشد نام 
مشارکت کنندگان آن را هم می توان عنوانی جوانانه 
یا دهان پرکن بــا کلمات اصیــل همدانی انتخاب 
کرد مثا »ایســپایار شــهری« که »ایسپا« از مصدر 
»اســپاییدن« و »پاییدن« و مراقبت کردن آمده است 
یا هر اســم دیگری که صاحبنظران پیشنهاد دهند و 

در دانش آموزان شوق ایجاد کند.

یک پیشنهاد برای فرهنگسراهای همدان

»ایسپایاران شهری« فعال شوند

عکس روز

جمع آوری شبانه دکه 
روزنامه فروشی ابتدای بازارچه 

قدس مالیر توسط شهرداری!
گذشــته  هفتــه  چهارشــنبه  شــب  نیمــه   
ــر و در  ــهدا مالی ــان ش ــدای خیاب ــی ابت روزنامه فروش

شــد. جمــع آوری  قــدس  بازارچــه  ورودی 
ــری  ــای سراس ــده روزنامه ه ــیرگنبدی نماین ــد بش حمی
کشــور و مســئول ایــن دکــه اظهــار داشــت: متاســفانه 
ــه  ــدیم ک ــه ش ــایه ها متوج ــی از همس ــق یک از طری
ــت  ــال اس ــش از ۳۰ س ــه بی ــی ک ــه روزنامه فروش دک
در ورودی بازارچــه قــدس مالیــر مســتقر بــوده، 

جمــع آوری شده اســت.
وی افــزود: پیــش از ایــن درخصــوص جابه جایــی ایــن 
ــه  ــود و ب ــی شــده ب ــر رایزن ــا شــهرداری مالی دکــه ب
دالیــل موجــه کــه از ســوی شــهرداری مطــرح شــده 
و مــا هــم پذیرفتــه بودیــم مقــرر شــده بــود پــس از 
جانمایــی و توافــق طرفیــن درخصــوص مــکان جدیــد 

دکــه، نســبت بــه جابجایــی آن اقــدام کنیــم.
بشــیر گنبــدی ادامــه داد: متاســفانه بــدون هیــچ اطــالع 
قبلــی دکــه روزنامــه را جابجــا کــرده و وســایل درون 
آن معلــوم نیســت کجــا گذاشــته شــده اســت امــا دکه 

در انبــار ســتاد مدیریــت بحــران رهــا شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم بــا جانمایــی جدیــد 
بــرای تنهــا دکــه مطبوعاتــی شــهر، بــار دیگــر بتوانیــم 

بــه همشــهریان عزیــز خدمت رســانی کنیــم.


