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وقت تخریب بزرگان نیست!
زمان ارتقا وزن همدان 

در مجلس
 ۱- انتخابــات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اســالمی در همدان همچون دیگر 
نقاط کشور هنوز به اولویت نخست افکار 

عمومی تبدیل نشده است...

تبریک و تهنیت

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت زرین سیلوی اسدآباد 
ظفری 

تبریک و تهنیت

شرک آرد نوین تویسرکان- مال امیری 

تبریک و تهنیت

کارخانه آرد همدان 
شجاعی- امید بختیاری

تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت آرد زرین مزرعه بید 
اسدآباد- زارعی 

تبریک و تهنیت

شرکت تولیدی آرد مریانج کار 

تبریک و تهنیت

مدیریت شرکت آرد نهاوند و مالیر 
مدیرعامل شرکت تولیدی آرد ممتاز همدان 

بهرام خسروزاده 

جناب آقای

مسعود بکایی 
سرپرست محترم اداره کل 

غله و خدمات بازرگانی استان همدان 
با احترام انتصاب شایسته حضرتعالی 

در سمت جدید که نشان ازتعهد و توانمندی جنابعالی دارد را 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده امید است در پناه الطاف 
الهی در راه خدمت همواره سربلند و شاهد رشد و شكوفایی در 

این عرصه باشیم.

جناب آقای

 مسعود بکایی 
سرپرست محترم اداره کل

 غله و خدمات بازرگانی استان همدان 
انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت جدید 

که نشان ازتعهد و توانمندی و حسن سوابق خدمتی شما دارد را 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از زحمات آقای مهندس 
رحمانی فر کمال تقدیر و تشكر را داریم. امید است در پناه الطاف 

الهی در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشید.

جناب آقای مسعود بکایی 
مسئولیت های سنگین را به دستان مردان بزرگ می سپارند تا تعهد و 

کارآمدی خود را بیش از پیش به عرصه ظهور درآورند.
با احترام انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت 

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان همدان 
را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده برای جنابعالی روزهایی ماالمال از 

موفقیت آرزومندیم. 

جناب آقای

 مسعود بکایی 
با احترام انتصاب جدید حضرتعالی به سمت 
سرپرست اداره کل غله و خدمات 

بازرگانی استان همدان 
که نشان از تعهد و توانمندی جنابعالی دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت 
عرض نموده امید است در پناه الطاف الهی در راه خدمت همواره موفق 
آقای  جناب  دلسوزانه  خدمات  و  زحمات  از  ضمن  در  باشید.  سربلند  و 

مهندس رحمانی فر در زمان تصدی کمال تقدیر و تشكر را داریم.

جناب آقای

 مسعود بکایی 
با احترام انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت 
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی 

استان همدان
که نشأت گرفته از تعهد، توانمندی و حسن 

سوابق خدمتی جنابعالی دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
نموده و از زحمات و خدمات خالصانه جناب آقای مهندس رحمانی 

فر در زمان تصدی کمال تشكر و قدردانی را داریم.
در پناه الطاف الهی در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشید.

جناب آقای

مسعود بکایی 
سرپرست محترم اداره کل 

غله و خدمات بازرگانی استان همدان 
در  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  احترام  با 
مدیریت  از  گرفته  نشأت  که  جدید  سمت 

تبریک  صمیمانه  را  دارد  جنابعالی  باالی  تعهد  و  تخصص  کارا، 
و  بهروزی  برایتان  متعال  از درگاه خداوند  نموده  تهنیت عرض  و 

موفقیت آرزومندیم.

جناب آقای

مسعود بکایی 
سرپرست محترم اداره کل 

غله و خدمات بازرگانی استان همدان 
سمت  در  حضرتعالی  شایسته  انتصاب 
جدید که نشان از تجربه و کارآمدی حضور 

جناب عالی در سمت های پیشین دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت 
عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برایتان در تمام امور آرزوی 

بهروزی و توفیق روزافزون داریم.

آگهی مناقصه

شرکت صنایع سيمان نهاوند )سهامی خاص(

@bazarehamedan
اگر به دنبال

 آگهی های استخدامی هستید 
                                                  به کانال تلگرامی    زیر  مراجعه نمایید

برای عضویت در کانال تلگرام نیازمندیهای همدان پیام  لطفًا عدد 5 را به شماره 
09105398964  ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان
شرکت صنایع سیمان نهاوند )سهامی خاص( در نظر دارد خدمات تهیه 
تقریبی 7۵00  تعداد  به  را  پرسنل خود  و سرو غذای  توزیع  مواد، طبخ، 
پرس غذا )ماهیانه( در محل کارخانه سیمان نهاوند واقع در کیلومتر 1۵ 
جاده بروجرد برای مدت یكسال به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت می گردد به منظور دریافت 
اسناد مناقصه ازتاریخ چاپ آگهی به مدت 7 روز کاری به نشانی های ذیل 

مراجعه نمایند.
1- دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی، کوچه انوشیروانی، 

پالک ۵ تلفن: 6674۹۳6۹
۲- کارخانه: استان همدان، شهرستان نهاوند، کیلومتر 1۵ جاده نهاوند به 

بروجرد تلفن: 081-۳۳6۵۳۲۳8
www.nahavandcement.com -۳

ضمناً جهت هماهنگی با آقای حسین ابوالفتحی به شماره 0۹18۹۵41۹۲۳ 
تماس حاصل نمایید.

باحضور استاندار همدان 
در نمایشگاه بين المللی 

کتاب رونمایی شد

ثبت روایت 
گزارش خبرنگار 

همدان پیام 
در کتاب سازمان 

جهانی

1۲9داوطلب نمایندگی مجلس در همدان رد صالحیت شدند

رد صالحیت 3 نماینده فعلی همدان

8

2
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زنان طعمه اصلی اسيدپاشی ها هستند

حکم قصاص 
پایان اسیدپاش

بازخورد یک خبر در همدان پيام :

شهرداریهمدانازخطرحذف
سازمانجهانیگردشگری

جانسالمبهدربرد
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خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

وقت تخریب بزرگان نیست!
زمان ارتقا وزن همدان در مجلس

 ۱- انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی در همدان 
همچون دیگر نقاط کشور هنوز به اولویت نخست افکار عمومی تبدیل 
نشــده است اما گروه های سیاســی به انتخابات به عنوان محلی برای 
رقابت سیاســی نگریسته و هر یک به دنبال راهکاری برای پیروزی و 

کسب کرسی مجلس با حمایت از داوطلب نزدیک به خود هستند. 
در این راه برخی اقدامات تخریبی و بی اخالقی ها نیز مشــاهده شده 

که بیشتر بزرگان و چهره های شناخته شده را هدف قرار داده است. 
۲- در رصــد تحرکات انتخاباتی ۲ گروه بیشــتر بــه تخریب اقدام 
کرده اند، گروهی که داعیه جوان گرایی دارند و می خواهند در گام دوم 
انقــالب نیروهای جوان را جایگزین نیروهای به زعم خود پیر کرده و 

پایان کار آن ها را اعالم کنند. 
این گروه حرمت هیچ بزرگی را که قصد رقابت انتخاباتی دارد را نگه 
نداشته و حتی ســعی دارند، این قصد را در مخالفت با سیاست های 

ابالغی نظام نشان داده و افراد را با انگ و اتهام از میدان به در کنند. 
۳- برخی داوطلبان با الگو گرفتن از انتخابات های اخیر حمله به رقبای 
اصلی و داوطلبان شاخص را به عنوان هدف تعریف کرده و در این راه 

از هیچ اقدام تخریبی، دریغ ندارند. 
این داوطلبان معموال با استخدام افرادی که شغل آن ها فحاشی مجازی 
و ترور شخصیت در فضای مجازی است اقدام به این نوع تخریب های 
غیراخالقی می کنند تا با بدبین کــردن مردم به این داوطلبان، خود را 

در مخالفت با اقدامات آن داوطلب مطرح کرده و کسب رأی کنند. 
۴- اکنون هر ۲ گروه در اســتان فعال هســتند و داوطلبان شاخص را 
تخریب می کنند تا شــانس پیروزی داوطلبان مورد حمایت یا خود را 

در انتخابات باال ببرند. 
نکته عجیب این اســت که دستگاه های نظارتی هم که اعالم می کنند 
همــه نوع تبلیغاتی را رصــد کرده و برخورد می کننــد، تاکنون هیچ 
برخوردی با این ۲ گروه نداشــته اند و این ۲ گروه مخرب به شدت در 

فضای مجازی و کانون های فعالیتی خود فعال هستند. 
۵-این دوره از انتخابات می تواند وزن استان در مجلس را تا حد کسب 

ریاست مجلس توسط یکی از نمایندگان شاخص استان، ارتقا دهد. 
این موضوع در تحلیل های کشــوری مطرح است و یکی از داوطلبان 
انتخابات اســتان که ســابقه چند دوره حضور در مجلس، ریاســت 
فراکســیون های مهم و وزارت را داراســت، به عنــوان گزینه اصلی 

ریاست مجلس مطرح است. 
این شرایط پس از مدت ها درصورتی که به خواست مردم و نمایندگان 
مجلس آینده محقق شود، می تواند، اســتان را به ریاست یکی از قوا 
رسانده و سقف مدیریت استان را باال برده و توسعه استان را با نفوذی 

که رئیس مجلس اعمال می کند، تسریع بخشد. 
۶- همدان در اقدامات سیاســی، کمتر با خــرد جمعی حرکت کرده 
است و همواره در انتخابات ها تنها به دنبال انتخاب بوده و به مزایایی 
که یک انتخاب در مقیاســی بهتر می تواند به همراه داشته باشد، فکر 

نکرده است. 
اما اکنون شــرایط متفاوت اســت و این گروه های سیاسی و رسانه ها 
هســتند که می توانند با اندیشیدن به مزایای پس از انتخابات تفاهمی 
برای توســعه استان و دوری از تخریب های بی فایده عمومی، به ارتقا 
جایگاه اســتان در مجلس کمک کنند و نقش اصلی خود در توســعه 

را ایفا کنند. 
۷- ســاده دیدن انتخابات و یک مرحلــه ای دیدن و خالصه کردن آن 
در انتخابی با مشــارکت مردم در اســتان همدان از هیچکس پذیرفته 
نیست و انتظار می رود در شــرایطی که می توان از مزایای بسیار یک 
انتخاب درســت در توسعه اســتان در تمامی حوزه ها به ویژه ارتقاء 
سرمایه های انســانی، بهره برد، اجازه تخریب این فضا و این شرایط 
به بهانه انتخابات داده نشــود و از این فرصت نهایت استفاده را برای 

توسعه استان ببرند. 
بــه هــر روی انتخابــات برگــزار خواهــد شــد و نظــر نهایــی، نظــر 
ــا  ــد ام ــد ش ــالم خواه ــای رأی اع ــا برگه ه ــه ب ــت ک ــردم اس م
ــژه  ــات به وی ــای انتخاب ــام جنبه ه ــه تم ــی ب ــب و بی توجه تخری
جنبه هــای توســعه بخش یــک انتخــاب، از هیچکــس به ویــژه 

ــت.  ــه نیس ــتان پذیرفت ــی اس ــاالن سیاس فع

کاهش ۳۰ درصدی بارش در همدان
  میزان بارش استان همدان در سال آبی جاری ۱۴۰ میلی متر است.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با اعالم این خبر گفت: میزان بارش ها نسبت به سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی دارد. 
منصور ستوده، اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۴۰ میلی متر بارش در استان به ثبت رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت 
افزایش ۱۳ درصدی داشته است.  وی تصریح کرد: درحال حاضر سد اکباتان ۱۵/۵ میلیون مترمکعب آب دارد و ۴۶ درصد از حجم این 

سد پر است و ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه از این سد برای مصرف شرب برداشت می شود. 
ســتوده در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه سد آبشینه ۴/۴ میلیون مترمکعب معادل ۸۸ درصد از حجم مخزن سد آب دارد، خاطرنشان 
کرد: سد شیرین سو ۳/۸ میلیون مترمکعب آب دارد که ۸۸ درصد از حجم سد پر است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
اظهار کرد: سد کالن مالیر ۳۸ میلیون مترمکعب آب دارد.  وی ادامه داد: سد سرابی ۷/۴ میلیون مترمکعب آب دارد و ۸۱ درصد از آن 

پر است و حدود ۷۰ لیتر در ثانیه برای مصرف شرب برداشت می شود. 

جرایم و تخلفات دستگاه های اجرایی به دلیل عدم تسلط بر قوانین
 عمل به قوانین و تسلط بر قانون در دستگاه های اجرایی بسیار مهم است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان با اعالم این خبر گفت: تسلط نداشتن بر قوانین رکن اصلی جرایم 
و تخلفات دستگاه های اجرایی است. 

سیدمحمدرضا میرصفدری در نشست مشترک معاون تدوین، تنقیح و تشریح قوانین و مقررات  به گزارش ایسنا، معاونت حقوقی رئیس 
جمهور با مدیران و کارشناسان امور حقوقی و امور اداری دستگاه های اجرایی استان همدان، اظهار کرد: حقوق دولت و حقوق بیت المال 
از طریق تسلط نداشتن بر قوانین پایمال می شود. وی تصریح کرد: ما باید تالش کنیم دستگاه های اجرایی و کسانی که در حوزه حقوقی 

کار می کنند، طوری بر قوانین مسلط شوند که از حقوق دولت دفاع کنند. 
میرصفدری خاطرنشــان کرد: پرونده هایی که در مراجع نظارتی ارائه می شــود در خیلی از موارد قصد و قرضی در آن نیست و تعمدی 

نبوده بلکه تسلط نداشتن بر قوانین رکن اصلی جرایم و تخلفات بوده است.

نوروز بهترین فرصت برای معرفی ظرفيت های گردشگری همدان است

گردشگری استان همدان 
نیازمند حمایت بخش خصوصی

قیمت گوشت قرمز در همدان
 ۳۰ هزار تومان ارزان شد

 قیمت گوشــت گوسفندی نســبت به فروردین ماه امسال ۳۰ هزار 
تومان ارزان شده است. 

به گزارش تســنیم، رئیس اتحادیه قصابان همدان اظهار کرد: قیمت هر 
کیلوگرم نرمه گوشــت گوسفندی ۱۰۰ هزار تومان است که این قیمت 

نسبت به چند ماه گذشته ۳۰ هزار تومان کاهش داشته است. 
اکبر سپهری وفا با بیان اینکه قیمت هر کیلو گوشت مخلوط گوسفندی 
۷۰ هزار تومان اســت، تصریح کرد: قیمت نرمه گوساله نیز کیلویی ۷۵ 

هزار و مخلوط آن ۷۰ هزار تومان است. 
وی با تأکید بر اینکه گوشــت منجمد به فراوانی در بازار موجود است، 
گفت: یکی از دلیل های کاهش قیمت گوشــت گــرم مربوط به توزیع 

گوشت منجمد به مقدار زیاد در سطح بازار و فروشگاه ها بوده است. 
ســپهری وفا با بیان اینکه قیمت هر کیلو گوشــت منجمد بین ۵۰ تا ۵۲ 
هزار تومان است، ابراز کرد: قیمت دام نیز ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان است که 

نسبت به ماه های گذشته ۲۵ هزار تومان کاهش داشته است. 
وی با تأکید بر اینکه امیدواریم این قیمت گوشــت تا شب عید پایدار 
بمانــد، تصریح کرد: روزانــه ۲۵۰ رأس گوســفند و ۳۰ رأس گاو از 

کشتارگاه وارد بازار می شود. 
رئیــس اتحادیه قصابان با بیان اینکه در یک دوره قاچاق دام اوج گرفته 
بود و همین امر ســبب افزایش قیمت دام زنده و گوشت شده بود، ابراز 
کرد: درحال حاضر با پیگیری های انجام شــده، قاچام دام بســیار کاهش 

یافته است. 

نباید کتاب را هم قربانی شرایط دشوار 
اقتصادی کرد 

مهدی ناصرنژاد  «

  نمایشگاه کتاب همدان که چهارشنبه گذشته در نمایشگاه های 
دائمی همدان گشــایش یافته اســت، ادامــه دارد و اهل کتاب و 
کتابخوان از بین تمام همشــهریان همدانی و هم استانی ها امروز هم 
فرصــت دارند خود را به یکــی از دل انگیزترین فضاهای فرهنگی 
یعنی نمایشــگاه کتاب برسانند و از دنیای کتاب ایران و جهان خبر 
تازه هــا را بگیرند و کتاب های مــورد عالقه خود از قدیم و جدید 

تهیه کنند. 
کتــاب، مفهوم ملموس، مبــارک و ارزشــمندی در حیات فرهنگی 
ملت های جهان است و قاعدتاً چنانچه رایج ترین و با رونق ترین کاال 
در هر جامعه ای کتاب باشد،  آن جامعه به پیشرفت و رشد کافی رسیده 
اســت و اگر غیر از این باشــد، با جامعه ای راکد و بیحال و افسرده 
طرف هســتیم که آمادگی پیشرفت و حرکت رو به جلویی ندارد. مگر 
بشــریت چگونه به باالترین مدارج علمی دست می یابد؟ مگر نه این 
است که باید با دنیای کتاب مأنوس باشی و پاسخ تمام سوال های خود 
پیرامون مجهوالت ذهنی را از البه الی صفحات کتاب بیرون  آوری تا 
راه و شیوه  بهتری برای رشد و دانایی بشناسی؟ برگ برگ هر کتاب با 
هر عنوان، نگرش، سلیقه درس زندگی، پند و عبرت است، حتی اگر 
موضوع گل و بلبل و داستان و حکایت لیلی و مجنون و جنگ رستم 

با دیو سفید باشد!
اما آیا مشــکل چیست؟ چرا دنیای امروز و نسل های امروز کم کم راه 
عاقبت خویش را از دنیای کتاب جدا ساخته و خیلی راه های نرفته را 

در پیش می گیرند. 
گوئیم که پاسخ خیلی از ســوال ها و گرایش ها از فضای مجازی هم 
قابل یافتن و دسترسی است، اصاًل گوئیم مشکل تحریم های اقتصادی 
و گرانی کاغذ و فراز و نشــیب های موجود در مســیر چاپ و انتشار 
یــک کتاب، از علت های رکود بازار کتاب باشــد، امــا این به عهده 
مســئوالن حوزه فرهنگ و الزمه حمایت های مؤثر و همچنین ایجاد 
بسترهای مناسب نظیر همین نمایشگاه های کتاب و استمرار آن است 
که حیات کتاب همواره پرتحرک و بالنده جلوه نماید و حتی اگر الزم 
باشــد از برگزاری بسیاری نمایشگاه های بی کیفیت و بنجل در حوزه 
کتاب جلوگیری به عمل آورد تا ذهنیت های شــفاف در دنیای کتاب 
و کتابخوانی از عوامل بازدارنده پیشــی بگیرند. متأسفانه ذهنیت های 
درســت یا غلط نسبت به سانسور کتاب یا چاپ های بدون کیفیت و 
شیرازه بندی های چسبکی و عجوالنه و غیرمسئوالنه همچنین انتخاب 
نوع جلد کتاب و طراحی های روی جلد در عنوان های جدید و قدیم 
به اعتماد بسیاری از افکار عمومی نسبت به دنیای کتاب منجر می شود 
و در نتیجه اغلب فضــای مجازی را برای پیگیری موضوع های مورد 

عالقه خود ترجیح می دهند. 
ایراد بزرگی هم در حوزه کتاب و کتابخوانی و ارزش گذاری نسبت به 
این کاالی فرهنگی به خود مردم و طبقه کتابخوان وارد اســت، اینکه 
نباید به هر دلیل کتاب و هزینه های معمول برای این ضرورت فرهنگی 
را با کاالهای غیرفرهنگی مقایسه کرده و برخی هزینه های غیرضروری 
بــه خرید کتاب و پرداخت  بهای الزم بــرای پرورش روح و روان و 

دانایی در اولویت زندگی خانواده ها قرار گیرد. 

۱- صالحیت برخی نمایندگان اســتان در هیأت نظارت بر انتخابات 
احراز نشــده اســت. گویا این نمایندگان به ایــن موضوع اعتراض 
خواهند کرد. گفتنی اســت فرصت اعتــراض ۵ روز در قانون مقرر 

شده است. 
۲- برخی گروه های تبلیغاتی داوطلبان در فضای مجازی را سکوت 
فرا گرفته اســت. گویــا رد صالحیت داوطلب مــورد حمایت این 
گروه ها دلیل این ســکوت اســت. گفتنی است همدان با ۶۹ درصد 

تأیید صالحیت رکورد بیشترین تأیید داوطلبان در کشور را دارد. 
۳- احتمــال تأییــد صالحیت برخی داوطلبان رد صالحیت شــده 
افزایش یافته اســت. گویا با ارائه مستندات و رفع شبهه در بررسی 
مجدد، تعدادی از داوطلبان به انتخابات باز خواهند گشــت. گفتنی 
اســت امکان بازگشــت تعدادی از چهره های شاخص انتخابات نیز 

هست. 
۴- موج عذرخواهی رسانه ها و افراد صاحب نظر از مردم و مخاطبان 
در کشور راه افتاده است. گویا این عذرخواهی ها به خاطر اعتماد به 
منابع رســمی و دفاع از اخبار این منابع در موضوع سقوط هواپیمای 
اوکراینی بوده اســت. گفتنی است بررسی و مقایسه اخبار رسمی با 
منابع مستقل از اقدامات حرفه ای در رصد اخبار توسط رسانه هاست 

که در ایران کمرنگ شده است. 
۵-خبرهای کذب از حوادث با کشــته و مجــروح زیاد، در فضای 

مجازی افزایش داشته است. 
گویا این اخبار با هدف ترســیم فضای غم زده و بالزده از کشــور و 
افزایش یأس و ناامیدی در جامعه در حال انتشار است. گفتنی است 
سانحه هوایی در مشهد و ریزش تونل در جیرفت نمونه هایی از این 

اخبار هستند که تکذیب شده اند. 

 شورای شــهر همدان در طرح دوفوریتی 
و رأی گیری اعضا، با پرداخت حق عضویت 
سازمان جهانی گردشگری موافقت کرد تا از 

خطر حذف از این سازمان در امان بماند.
در حالی کــه پیش از ایــن همدان پیام  عنوان 
کرد که همدان به عنوان تنها شــهرداری عضو 
در UNWTO تــا ۲۲ دی مــاه جاری برای 
پرداخــت حق عضویت فرصــت دارد و در 
غیر این صورت حذف خواهد شــد، اعضای 
شورای اسالمی شــهر همدان به پرداخت آن 

رأی دادند.
شهرداری همدان در ســال ۲۰۱۸ میالدی به 
عضویت ســازمان جهانی گردشگری درآمد 
و بر این اســاس ســاالنه باید ۲ هزار و ۴۰۰ 
یورو معــادل ۳۱۲ میلیون ریال حق عضویت 

پرداخت کند.
امروز در صحن شورای اسالمی شهر همدان، 
حق پرداخت ســاالنه سازمان جهان با ۶ رأی 
موافق، یک رأی ممتنع و ۴ رأی مخالف مورد 

موافقت قرارگرفت.
ســازمان جهانی گردشــگری مستقر در شهر 
مادرید اسپانیا، از نمایندگی های سازمان ملل 
متحد در بخش گردشگری است که در رابطه 
با امــور جهانگردی، سیاســتگذاری می کند 
و امروزه پیشــتازترین و شناخته شــده ترین 
سازمان بین المللی مرتبط با سفر و گردشگری 

در جهان است.
در حال  حاضر اعضای وابسته سازمان جهانی 
گردشــگری ۵۵۷ عضو هستند که جمهوری 

اسالمی ایران نیز ۱۴ عضو دارد.
همــدانتنهــاشــهرداریعضو

سازمانجهانیگردشگری
شهردار همدان در این باره به ایرنا گفت: تنها 
شهرداری عضو ســازمان جهانی گردشگری 
UNWTO اســت و باید این جایگاه مهم 

به دست آمده، حفظ شود.
عباس صوفی افزود: ســال گذشته شهرداری 
همدان به عضویت سازمان جهانی گردشگری 
درآمد و هم اینک طبق روال ساالنه باید همانند 

سایر اعضا حق عضویت پرداخت کنیم.
وی بیــان کرد: بر این اســاس باید برای حق 
عضویت ۲ هزار و ۴۰۰ یورو را برای ســال 
میالدی ۲۰۱۹ پرداخت کنیم که ۳۱۲ میلیون 

ریال است.
صوفی اضافه کرد: عضویت در این مجموعه 
تخصصــی گردشــگری در جهــان افتخار 
ارزنده ای اســت به ویژه اینکه رویکرد همدان 

رونق گردشگری است.  
وی اظهــار کرد: خروج از این ســازمان مهم 
جهانی به طور قطع جایگاه شــورای اسالمی 
شهر همدان که گردشگری را در اولویت های 

مهم خود می داند، زیر سؤال می برد.
صوفی خاطرنشان کرد: باید بتوانیم با استفاده 
از این فرصت، ظرفیت های حوزه گردشگری 
همدان را به عنوان پایتخــت تاریخ و تمدن 

ایران به دنیا معرفی کنیم.
وی توســعه صنعت گردشــگری را یکی از 
مهم ترین اهداف شــهرداری همدان دانست 

و افزود: شــهرداری به صورت تخصصی در 
حوزه گردشــگری ورود پیدا کرده و سازمان 
جهانــی می تواند به خوبی بــه معرفی هرچه 

بیشتر همدان کمک کند.
پرداختحقساالنهناچیزاست

عضو شــورای اسالمی شــهر همدان نیز در 
این باره  به همــدان پیام گفت: پرداخت حق 
عضویت ساالنه سازمان جهانی ناچیز است و 

نباید مورد تردید قرارگیرد.
ابراهیم مولوی افزود: بودجه شهرداری همدان 
در سالجاری ۸۰۰ میلیارد تومان است و هزینه 
ساالنه سازمان جهانی باتوجه به میزان بودجه 

شهرداری رقمی به شمار نمی رود.
وی اضافه کــرد: عضویت در این ســازمان 
بســیار مهم اســت و باید این روند باقدرت 

ادامه یابد.
مولوی خاطرنشان کرد: رونق گردشگری نیاز 
به ارتباط جهانی دارد و عضویت در سازمان 
جهانی گردشــگری فرصت طالیی را فراهم 

ساخته است.
گفتنی اســت، زمانی که شــهرداری همدان 
یکی از اعضای وابسته ســازمان جهانگردی 
گردشــگری شــد قرار بر این بود که همدان 
به عنــوان پایلــوت شــهر گردشــگری دنیا 
امتیازاتــی از اعتبــارات بین المللی ســازمان 
جهانی گردشــگری دریافت کند اما تا امروز 
هیچ پیگیری و برنامه  موفقی به اجرا درنیامد.

البته شــهرداری معتقد بود کــه از نهادهای 
متعدد وزارت کشــور از پــای کار آمدن این 

مجموعه شــهری حمایت های الزم نمی شود 
این در حالی بود که شهرداری می توانست در 
ازای رایزنی با شهرهای مدرن دارای تجارت 
موفق جهانی امروز یک کرســی متمایز را در 
این ســازمان  جهانی به خود اختصاص دهد 

که نداد.
در این ۲ سال که از تالش شهرداری همدان 
برای باقی ماندن به عنوان عضو سازمان جهانی 
گردشــگری می گذرد هیچ بهره ای عاید این 
شهر نشــد، حتی تالشی در عرصه بین المللی 
برای معرفی ظرفیت های آن صورت نگرفت.

حتــی در اجــالس ســن پترزبورگ که پس 
از اجــالس ۲۰۱۸ در همدان تشــکیل شــد 
شهرداری مســکو بسیار تالش کرد که بتواند 
دومین شهردار عضو این سازمان جهانی باشد 
 UNWTO ،اما در پاسخ به این درخواست
تنها بــا عضویت ســازمان های زیرمجموعه 
شــهرداری این شــهر موافقت کرد و باز هم 
شــهرداری همدان تنها مدیریت شهری عضو 
این ســازمان جهانی ماند و همچنان یکه تاز 

میدان.
اســت، ســازمان جهانی گردشگری  گفتنی 
بهترین ســازمان بین المللی مرتبط با ســفر و 
گردشگری به شمار می رود که با این اوصاف 
همــدان نباید این فرصت را از دســت دهد. 
این ســازمان در حوزه توســعه گردشگری 
در دنیا فعال اســت و هر ســال نیز گزارشی 
از تحقیقات خود به عالوه آمارهای ســفر را 

منتشر می کند.
ایــن ســازمان در مادریــد اســپانیا محــل 
گفت وگــوی کشــورها درباره سیاســت ها 
و تجــارب عملــی آنها در ارتبــاط با دانش 
گردشــگری اســت و عضویت شــهرداری 
همــدان در این ســازمان می تواند یک نقطه 
پــرش برای گردشــگری همدان باشــد اگر 

فرصت ها غنیمت شمرده شود .

 امــروز تمــام دغدغــه اســتان جــذب 
ســرمایه گذار در حوزه گردشگری و حمایت 
بخش خصوصی از صنایع دستی و گردشگری 
استان اســت. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری همدان با بیان اینکه اداره کل میراث 
فرهنگی استان حامی بخش خصوصی است، 
گفت: در تاریخ ایــران غم، اندوه و امید باهم 
بوده و در هر زمان مقابله با اســتکبار جهانی 

هدف اصلی ملت بوده است.
وی بــا بیان اینکه رویدادهای زیادی در حوزه 
گردشگری در اســتان همدان به وقوع پیوسته 
اســت، خاطرنشان کرد: استان همدان پتانسیل 
آن را دارد که اقتصاد خود را بر پایه گردشگری 
بگذارد و شــرایط مالی اســتان را با خدمات 

گردشگری متحول کند.
عراقــی در ادامه تصریح کرد: در ســال های 
اخیر برای شناساندن همدان اتفاقات بسیاری 
صورت گرفته اســت اما باید بسترسازی الزم 
بــرای اخالق حرفه ای را ســرلوحه کار خود 
کرده تا به اعتــالی جامعه و عدالت اجتماعی 

موردنظر برسیم.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
همدان یــادآور شــد: رمز پایــداری بخش 
خصوصی به سود رساندن اقداماتی است که در 

حال انجام است.
وی درباره برگزاری نمایشــگاه صنایع دستی 
و گردشگری در تهران گفت: ما اصاًل تمایلی 
به واگــذاری غرفه ها به دســتگاه های دولتی 
نداشته و نظر به همکاری بیش ازپیش با بخش 
خصوصی در برگزاری این دســته از برنامه ها 

داریم.
عراقــی هــدف از شــرکت در نمایشــگاه 
صنایع دســتی، گردشگری را جذب مشتری و 
سودآوری برای اســتان دانست و خاطرنشان 
کرد: اگــر در حال حاضر دولــت دخالتی در 
برگزاری نمایشگاه دارد به علت عدم همکاری 
بخش خصوصــی بوده ضمــن اینکه بخش 
خصوصی نیز تاکنون اقدامی انجام نداده است.

وی با تأکید بر اینکه اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان رقیب بخش خصوصی نیست و همه 
سیاســت های ایــن ســازمان در حمایت از 
خصوصی سازی اســت، اظهار کرد: اداره کل 

میراث فرهنگی مسئول ارائه راهبرد و مسیر به 
بخش خصوصی بوده و وظیفه ای جز حمایت 

ندارد.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
همــدان در پایان ورود بخــش خصوصی به 
بحث گردشگری را عامل سودآوری در استان 
دانست و گفت: تمام دغدغه امروز استان ورود 
گردشــگر و اســتفاده های ظرفیت های استان 

است
عیدنوروزبهترینفرصت

عید نوروز بهترین فرصــت برای معرفی آثار 
تاریخی و اماکن گردشــگری این اســتان به 
مســافران و گردشــگران داخلــی و خارجی 
است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری همدان در ستاد سفر استان با عنوان 
این مطلب گفت: نوروز فرصتی مناسب برای 
رونق هرچه بیشتر صنعت گردشگری به شمار 

می رود.
علــی مالمیر با تأکید بر زمینه ســازی و ایجاد 
ظرفیت هــای الزم در توســعه گردشــگری 
اظهار کرد: گردشگری سبب رشد اقتصادی و 

دستیابی به توسعه پایدار می شود. 
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری همدان اظهار کرد: نگاه تخصصی 

و حرفه ای به گردشــگری ضروری است چرا 
که باید زیرساخت های این صنعت را مهیا کرد 

تا گردشگری داخلی و خارجی توسعه یابد.
مالمیر با اشاره به برگزاری جشنواره زمستانی 
نیز گفت: همدان ظرفیت های قابل توجهی در 

گردشگری زمستانی دارد.
وی خاطرنشــان کــرد: برگزاری جشــنواره 
زمســتانی در همدان با توجه به ظرفیت باالی 
پذیــرش مســافران و گردشــگران داخلی و 
خارجــی، عالوه بر ایجاد شــور و نشــاط و 
افزایــش درآمد مــردم منطقه، باعث شــروع 

گردشگری زمستانی در همدان می شود. 
وی تأکیــد کــرد: بــرای برگــزاری چنین 
جشــنواره ای باید در ســطح گســترده یعنی 
ملی تبلیغــات و اطالع رســانی و در کنار آن 

زیرساخت ها و امکانات نیز باید فراهم شود.
"ایرانباشکوه"درهمدان

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری همدان از برگزاری 
باشــکوه رویداد ملی "ایران باشکوه" در این 
اســتان هم زمان با نهمین جشنواره زمستانی از 

۵ بهمن تا ۲۰ بهمن خبرداد.
علی خاکســار در جلسه اعضای ستاد اجرایی 
خدمات ســفر اســتان همدان اضافه کرد: در 

فصل های کم رونق گردشــگری با میزبانی و 
برگزاری رویدادهای گردشــگری و اقدامات 
ابتکاری می توانیم انگیزه ای برای تورها و سفر 

گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کنیم.
وی افــزود: رویداد ایران باشــکوه هم زمان با 
ســال نو چینی در چند استان کشور از جمله 
همدان به منظــور معرفی ظرفیت های فرهنگی 
و گردشــگری ایران و همدان به گردشگران 

داخلی و خارجی برگزار می شود.
خاکسار بیان کرد: برگزاری موفق این رویداد 
می تواند شروع خوبی برای معرفی ظرفیت های 
بی نظیر گردشگری استان به بازار بزرگ چین 

باشد.
میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معــاون 
گردشــگری  و  صنایع دســتی  فرهنگــی، 
همــدان اظهار کــرد: طرح رویــداد ملی 
ایران باشــکوه شــامل برنامه هــای متنوع، 
جشــنواره ها، جنــگ شــادی و تخفیــف 
هتل هــا، مراکــز اقامتی، مراکــز پذیرایی، 

بود. خواهد  و سوغات  صنایع دستی 
وی اظهــار کرد: ایــن رویداد بــا همکاری 
ســفارت چین در ایران و ســفارت ایران در 
چین، کنســولگری ها و رایزن های فرهنگی و 

تورگردانان ۲ کشور برگزار می شود.

بازخورد یک خبر در همدان پيام :
شهرداریهمدانازخطرحذفسازمانجهانی

گردشگریجانسالمبهدربرد
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خبر

خواستههمهمااینبودکه
اتفاقسریعتر این دالیل
اعالمشود،هرچندبرخی
ازمســائلامنیتینیازمند
رسیدگیوتحقیقاتویژه
گرفتن اینکه ضمن است
تصمیــمدرآنشــرایط
سختدر1۰ثانیهنیزکار
بسیارســختیبود،امابا
خواسته مسائل این تمام
همهماایناستکهقصور
رخ که کسی هر ازطرف
دادهاســتبایــدزودتر

اعالممیشد

خبر

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری همدان:
کبودراهنگ در زمینه جذب تسهیالت 

اشتغالزایی روستایی موفق نبوده است 
 کبودراهنــگ- اکرم حمیدی- خبرنــگار همدان پیام: اوقافی بودن 
و تضامین بانکی، مشــکل اصلی جذب نشدن تسهیالت اشتغالزایی 

روستایی در شهرستان کبودراهنگ است.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی اســتانداری همــدان در کارگروه 
اشتغال و ســرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی شهرستان کبودراهنگ با 
بیان این مطلب افزود: توزیع اعتبارات براســاس جمعیت روستایی و 
جمعیت بیکاری بوده اســت و با توجــه به اینکه ۸۱ درصد جمعیت 
شهرستان کبودراهنگ جمعیت روستایی است و ۱۵/۸ درصد جمعیت 
روستایی کل استان را تشکیل می دهد باید توجه ویژه ای به اشتغالزایی 
این شهرستان داشته باشیم درصورتی که این شهرستان در زمینه جذب 

تسهیالت اشتغالزایی روستایی موفق نبوده است.
ظاهر پورمجاهد افزود: متأسفانه این شهرستان به دلیل مشکالت اوقافی 
و تضامین نتوانسته اند تســهیالت اشتغالزایی روستایی را جذب کند، 
همین طور اطالعات شهرستان نیز درباره طرح های اشتغالزایی ضعیف 
بوده و باید قوی تر عمل کنند و این درحالی است که هسته کارشناسی 
باید طرح ها را رصد کند و مشکالتشان را پیگیری کند که چرا طرحی 

اجرا می شود.
وی تأکید کــرد: در همه طرح ها باید تنفس یکســاله به متقاضیان 
داده شــود تا آن ها بتوانند قســمتی از طرحشــان را پیش ببرند و 
ســپس اقدام به پرداخت اقســاط کنند و در ایــن زمینه همکاری 

بانک ها نیاز است.
پورمجاهد خاطرنشان کرد: اگر این اعتبارات در شهرستان کبودراهنگ 
جذب نشــود و به ناچار به دیگر شهرســتان ها انتقال داده می شــود، 
بنابراین باید مسئوالن دستگاه های اجرایی با تالش، پیگیری و دلسوزی 
بیشــتری این فرصت را از دســت ندهند و با جذب این اعتبارات و 

کمک بر اشتغالزایی مانع ضرر و زیان مردم شوند.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان نیز در این نشست 
اظهار کرد: متأســفانه طرح قابل قبولی توســط دســتگاه های اجرایی 
شهرســتان کبودراهنگ به دبیرخانه ارسال نشده، بنابراین دستگاه های 
اجرایی باید تالش بیشتری بکنند و دهیاران نیز باید در روستاها تالش 
کنند و با ارائه طرح بتوانند تسهیالت اشتغالزایی را در روستاها جذب 
کنند. احمد توصیفیان تأکید کرد: شهرستان ها باید طرح های خوب و 
آماده داشته باشند، به محض اینکه سامانه باز شد طرح ها باید در این 
سامانه ثبت شود و با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های شهرستان باید 

با ارائه طرح، اعتبارات نیز جذب شود.
وی در ادامه افزود: اســتاندار تأکید بسیاری برای محرومیت زدایی در 
این شهرســتان دارد زیرا ۸۱ درصد جمعیت شهرســتان کبودراهنگ 
روستایی است و تمام تســهیالت اشتغالزایی در روستاها باید جذب 

شود.
فرماندار کبودراهنگ نیز در کارگروه اشــتغال سرمایه گذاری و اقتصاد 
مقاومتی این شهرســتان اظهار کرد: تعهد ابعاد اشــتغال در شهرستان 
کبودراهنگ در ســال ۹۸ حــدود هزار و ۵۰۹ نفر بوده و اشــتغالی 
ثبت شده در سامانه ملی رصد ۲هزار و ۱۴۱ نفر است و درصد تحقق 

اشتغال نسبت به تعهد ۱۴۲ درصد است.
حجت ا... مهدوی افزود: ما در این شهرســتان به دنبال رتبه نیستیم و 
هدف اصلی ما اشتغالزایی و همچنین جذب تمام اعتبارات و تسهیالت 

و کاهش بیکاری است.
وی افزود: وظیفه اصلی دســتگاه های اجرایی اســتانی و شهرستانی 
زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری است و بیشترین 
تالش ها در کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و 

اقتصاد مقاومتی است.
وی تأکیــد کــرد: اداراتی که به هر دلیلی کوتاهــی کنند و کار انجام 
ندهنــد باید کنار بروند ما با کســی تعارفی نداریــم و تمام قوانین و 
دســتورالعمل ها را می پذیریم و در تالش هستیم وضعیت اشتغالزایی 

بهتر شود و اشتغال بیشتری در این شهرستان شکل بگیرد.

نام بلوار بعثت همدان 
به نام شهید سلیمانی تغییر کرد

 تغییــر نــام بلــوار بعثــت همــدان بــه نــام ســردار شــهید ســپهبد 
حــاج قاســم ســلیمانی در صحــن شــورای اســالمی همــدان 

مصــوب شــد. 
ــهادت  ــرو ش ــت: پی ــدان گف ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
افتخــار آمیــز ســردار رشــید اســالم ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
ــکار و تروریســت و در راســتای ادای  ــکای جنایت ــه دســت آمری ب
دیــن بــه ایــن ســرباز مخلــص والیــت و وطــن پــس از تبــادل نظر 
و بحــث و بررســی اعضــای شــورا مقــرر شــد، بلــوار حدفاصــل 
زیرگــذر پژوهــش تــا زیرگــذر پیامبــر اعظــم )ص( بــه نــام شــهید 

ســپهبد قاســم ســلیمانی نامگــذاری شــود.
بــه گــزارش تســنیم ، کامــران گــردان  در جمــع اصحــاب رســانه 
بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســپهبد شــهید حــاج قاســم 

ــت:  ــار داش ــلیمانی  اظه س
رئیس شــورای شهر همدان با اشــاره به اینکه همدان جزو نخستین 
شهرهایی بود که نامگذاری مکانی به نام سردار سرافراز شهید سپهبد 
ســلیمانی را در صحن فوق العاده شورا مصوب کرد، افزود: امنیت در 
کشــور ما به خودی خود، حاصل نشده است و ما امروز این امنیت را 
مرهون خون شــهدایی همچون سردار ســپهبد سلیمانی هستیم که با 
صالبت و رشــادت مانع از هرگونه گزند و آفت به امنیت این کشور 

عزیز شدند.
ــا بیــان اینکــه شــهدا و افــرادی ماننــد ســپهبد شــهید حــاج  وی ب
قاســم ســلیمانی بــا بصیــرت خــود، قــدم در راه آرمان هــای الهــی 
گذاشــتند، تصریــح کــرد: نامگــذاری مکانــی بــه نــام ایــن شــهید 
ــود  ــود کــه توانســتیم جهــت یادب ســرافراز کوچکتریــن اقدامــی ب

ایشــان انجــام دهیــم.
ــپهبد  ــام س ــه ن ــدان ب ــهر هم ــت ش ــوار بعث ــام بل ــر ن ــم تغیی مراس
ــور  ــا حض ــر ب ــروز بعدازظه ــلیمانی ام ــم س ــاج قاس ــهید ح ش
ــار  ــدان و اقش ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــئوالن، اعض مس

مختلــف مــردم برگــزار می شــود.

آب روستاهای »قپچاق« و »خیرآباد«
 فاقد هرگونه آلودگی است

 آب موجود در ۲ روستای »قپچاق« و »خیرآباد« فاقد هر نوع آلودگی فیزیکوشیمیایی 
است. 

مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان همدان در جمع خبرنگاران با اشاره به 
آبرســانی سیار به ۲ روســتای »خیرآباد« و »قپچاق« از روستاهای تابعه شهرستان همدان 
اظهار کرد: این نوع از آبرســانی در فصول ســرد سال به هیچ عنوان دلیل بر آلودگی آب 
موجود در این روســتاها نیســت و اعالم می کنیم که آب موجود در این ۲ روســتا فاقد 

هرگونه آلودگی شیمیایی و فیزیکی است. 
به گزارش فارس، کمال حســنی با بیان اینکه روستای »قپچاق« با ۱۴۱ نفر جمعیت و ۵۰ 
خانوار از جمله روستاهایی است که درحال حاضر به صورت سیار آبرسانی می شود، بیان 
کرد: از آنجایی که در این روســتا ذخایر آب های زیرزمینی در حداقل میزان خود است و 
امکان حفر چاه وجود نداشته، در فصل سرد سال نیز آبرسانی سیار در حال انجام است. 

مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان همدان با بیان اینکه در قسمت هایی از 
اراضی روســتا که قنات وجود دارد نیز هنوز موفق به حفر چاه نشــده ایم، بیان کرد: از 
آنجایی که اهالی روستا از آب قنات به منظور آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می کنند، 
هنوز توافق الزم به منظور حفر چاه در این اراضی به نتیجه نرسیده و درصدد انجام کار 

هستیم.  وی درباره آبرسانی سیار به روستای »خیرآباد« خاطرنشان کرد: این روستا با ۴۵۵ 
نفر جمعیت در طول ۲ ماه اخیر با ۲۹ تانکر به صورت ســیار آبرسانی شده که البته دلیل 
آبرسانی ســیار در این روستا شوری آب اعالم شده و هیچگونه آلودگی فیزیکوشیمیایی 

تاکنون گزارش نشده است. 
حسنی افزود: باالبودن میزان TDS یا شوری آب در روستای »خیرآباد« تنها دلیل آبرسانی 
سیار در شرایط آب وهوایی کنونی است که درصورت تأمین اعتبارات الزم نصب دستگاه 

آب شیرین کن در دستور کار شرکت است. 
وی بیان کرد: در مجموع در طول ۲ ماهه اخیر ۳۶ ســرویس آبرسانی سیار در ۲ روستای 

»قپچاق« و »خیرآباد« ثبت شده است. 

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

علی سليمانی- رئيس هيأت اجرایی انتخابات

انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه لوازم خانگی شهرستان همدان  انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است  بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی 
برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل می آید از 
دوشنبه مورخ ۹8/10/۲۳ لغایت روز چهارشنبه  مورخ 11/۲/ ۹8 به مدت 10 روز با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir )در صفحه اول سامانه/ سامانه 
ساران )انتخابات الكترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی( نسبت به ثبت نام و تكمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، 
کارت ملی، پروانه کسب، مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عكس پرسنلی و اخذ کد رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن مدارک ذیل به اتحادیه 

مربوطه مراجعه نمایند.

■ شرایط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

۲(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
۳(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشكستگی و افالس

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

۵( عدم اشتهار به فساد 
6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در 
هیأت مدیره اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

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

تغییر نیافته باشد.
۹- وثاقت و امانت 

■ مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1- دو قطعه عكس 4×۳ جدید 

۲- یک برگ تصویر پروانه کسب 
۳- یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 

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

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

7- آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه
وظایف و اختیارات اتحادیه ها برابر ماده ۳0 قانون نظام صنفی 

عبارت است از:
الف( ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب 
و انواع پروانه های الزم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان، ب( اجرای 
مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د( صدور 
و  قوانین  رعایت  با  متقاضیان  مدارک  و  تقاضا  دریافت  با  کسب  پروانه 
مقررات مربوط ه( ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات 
فعالیت  ادامه  از  جلوگیری  و  نظارت  کمیسیون  به  آن  اعالم  و  قانون  این 
 )۲7( ماده  مطابق  دایر می شوند  پروانه کسب  بدون  که  واحدهای صنفی 
این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد و( تنظیم بودجه سال بعد و 
تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی 
و تصویب ز( تنظیم ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال 
تسهیالت  ایجاد  ح(  تصویب  و  رسیدگی  برای  شهرستان  اصناف  اتاق  به 
با کمک  یا  به طور مستقل  افراد صنفی  نیاز  برای آموزش های مورد  الزم 
رسیدگی  کمیسیون های  تشكیل  ط(  دولتی  غیر  یا  دولتی  سازمان های 
آموزشی  و  فنی  صنفی،  واحدهای  بازرسی  اختالف،  حل  شكایات  به 
مالیات،  وصول  ی(  نظارت  عالی  هیأت  مصوب  دیگر  کمیسیون های  و 
عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و 
سازمان های وابسته به دولت ک( هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به 

منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز تدریجی کاالها و معامالت عمده 
فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق 
مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد ل( ارائه پیشنهاد 
به منظور تیین نرخ کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی 
مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان 

جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت و...
وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده 11 اساسنامه الگوی 

اتحادیه های صنفی 
■ رئیس:

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

آیین نامه بند ب ماده ۳7 قانون نظام صنفی 
نواب رئیس

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

اتحادیه، پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 
دبیر 

- تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با 
هماهنگی رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس 

اتحادیه 
■ خزانه دار 

- مسئولیت نظارت بر عملكرد مالی اتحادیه، اظهار نظر در خصوص پیش نویس 
بودجه، ترازنامه و صورت های مالی ساالنه اتحادیه، پیگیری جذب منابع مالی و 
درآمدهای اتحادیه در چارچوب  آیین نامه تبصره 1 ماده ۳1 قانون نظام صنفی ، 

ارائه گزارش عملكرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه 
■ بازرس اتحادیه

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملكرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه 
نحوه  جمله  از  بازرس  وظایف  شرح  آیین نامه  اجرای  در  محوله  وظایف 
صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه، نحوه اجرای ماده 
۲7 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای جلوگیری از فعالیت 
واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نحوه اجرای ماده ۲8 قانون نظام صنفی 
در خصوص اقدام اتحادیه  برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه 
کسب، امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی به ازای 
خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر 
موارد، تشكیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات و 
بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت، بررسی نحوه وصول حق 
عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه، بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست 

درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه  با حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

تاریخانتشار:9۸/1۰/12نوبتسوم

  نماینــده ولــی فقیه در اســتان، به همراه 
مســئوالن اســتان با حضور در منزل خانواده 
شهدای ســانحه ســقوط هواپیمای اوکراین، 
ضمن اظهار تأسف، با خانواده این شهدا ابراز 

همدردی کردند. 
حجت االســالم حبیب ا. . . شــعبانی در این 
دیدار اظهار کرد: این مصیبت بزرگ، کام همه 
مردم ما را تلخ کرد و بدانید امروز تنها خانواده 
این شهدا عزادار نیستند، بلکه همه ملت ایران 

عزادار از دست دادن این افراد هستند. 
به گزارش تســنیم، وی با بیان اینکه خداوند 
در قرآن بر مسأله صبر تأکید دارند، ابراز کرد: 
حقیقتا این اتفاق مصیبت بســیار سختی برای 
همه ما به شــمار می آید به همین دلیل بنده و 
مسئوالن استان همدان برای ابراز همدردی به 

دیدار شما آمده ایم. 
مراســمتشــییعبرخیازشهدای
سانحههواییدرهمدانبرگزارمیشود

نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان با تأکید 
بر اینکه باید به یاد داشــته باشــیم که اینگونه 
اتفاقات امتحانات الهی اســت، گفت: ان شاا... 
صبر بازماندگان، غفران الهی را برای این شهدا 

به همراه خواهد داشت. 
وی عنوان کرد: ســقوط هواپیمای مسافربری 
اوکراین یک خطای انســانی بود که مسئوالن 
نیز از ملت ایران رســما عذرخواهی کردند و 
حتی رهبر معظم انقالب به عنوان باالترین مقام 
کشــور نیز خواستار رفتار صادقانه مسئوالن و 

برخورد با مسببان این اتفاق شدند. 
امام جمعه همدان تصریح کرد: خواســته همه 
ما این بود که دالیل این اتفاق ســریع تر اعالم 
شــود، هرچند برخی از مسائل امنیتی نیازمند 
رســیدگی و تحقیقات ویژه است ضمن اینکه 
گرفتن تصمیم در آن شــرایط ســخت در ۱۰ 
ثانیه نیز کار بســیار سختی بود، اما با تمام این 
مسائل خواسته همه ما این است که قصور از 
طرف هر کســی که رخ داده است باید زودتر 

اعالم می شد. 
شعبانی با تشــکر از خانواده های شهدای این 
حادثــه هوایی، اعالم کرد: مــا قدردان صبر و 
نجابت این خانواده ها هستیم و قطعا مراسم با 
شکوهی برای تشییع و خاکسپاری این شهیدان 

در همدان برگزار می کنیم. 
مواضع خانواده شــهدای سانحه هوایی مانع 
از سوءاستفاده دشــمنان نظام اسالمی شده 

است
مدیرکل دادگســتری همدان نیز که به نیابت 
از آیــت ا... رئیســی، رئیس قــوه قضاییه در 
این دیدارها حاضر شــده بود، اظهار کرد: در 
روایات و سیره بزرگان صبر بر اینگونه مصائب 

بسیار مورد توجه واقع شده است. 
عدالت خواه با اشــاره به اینکه انســان ها در 
معــرض آزمایش قــرار دارنــد و هیچ کس 
نمی توانــد مدت زمان عمر خود را محاســبه 

کنــد، گفت: آنچه در این لحظات باید بیش از 
همه مورد توجه قرار گیرد، این است که همه 

ما داغدار این شهدا و جوانان هستیم. 
ابراز همــدردی بــا خانواده  وی ضمــن 
شــهدای حادثه هوایی تصریــح کرد: این 
اقدام و خطای انســانی نه تنها خانواده های 
این عزیزان را بلکــه همه ملت و مردم ما 

را داغدار کرد. 
وی بــا قدردانی از مواضع خانواده شــهدای 
ســانحه هوایی ابــراز کرد: رفتــار و مواضع 
خانواده شــهدای سانحه هوایی به گونه ای بود 
که مانع از سوء اســتفاده دشمنان نظام اسالمی 

شده است که جای قدردانی دارد. 
قدردانشماهستیم

 فرمانده ســپاه انصارالحسین)ع( همدان نیز با 
اشاره به جلســه خود با سردار سالمی عنوان 
کرد: امــروز بنده از طرف فرمانده کل ســپاه 
پاسداران به منزل شما بزرگواران آمده ام تا پیام 

تسلیت ایشان را خدمت شما تقدیم کنم. 

مظاهر مجیدی با تأکید بر اینکه از دست دادن 
عزیزان غم بسیار بزرگی است، افزود: من نیز 
جزئی از خانواده شــهدا هستم و امیدوارم من 
را در غم خود شریک بدانید، هرچند آن دوران 
ما در شرایط جنگی قرار داشتیم و پذیرش این 
اتفــاق برای ما راحت تر بود اما امروز بســیار 

سخت است. 
وی تصریــح کرد: پس از شــهادت ســردار 
ســلیمانی و تهدیدهای دولت آمریکا، کشور 

در شــرایط بسیار سختی قرار داشت به همین 
دلیل چهارشنبه شب کشور در سطح باالیی از 
آمادگی قرار داشت تا هرگونه تحرکی در فضا 

رصد شود. 
مجیــدی با تأکیــد براینکه قطعــا در چنین 
شــرایطی کنتــرل کــردن فضا کار بســیار 
سختی اســت، ابراز کرد: متاسفانه با وجود 
حساســیت موجــود با خطای انســانی این 

اتفاق ناراحت کننده رخ داد. 

دلجویی نماینده ولی فقیه
 از خانواده شهدای سانحه هوایی 

پای تاکســی و ون ها به پیــاده راه اکباتان 
باز شد.

پیاده راهی که کمتر از یک ســال است که 
جامه خیابان را از تن دریده بود در کمال 

ناباوری تغییر هویت داد. 
این تغییــر هویت زائیده تصمیم مدیرانی 
است که گویا هر روز یک تصمیم را برای 

شهر می گیرند. 
این روزها بازهم پرونده پیاده راه سازی در 
همدان به چالش برخورده است و پیاده راه 
با تبدیل شدن به خیابان بیانگر یک تصمیم 
غیر کارشناسانه است، کارشناسان بر این 
باورند مسئوالن و تصمیم گیران از مطالعه 

پیرامون ماهیــت واقعی پیاده راه ها قبل از 
تصمیم گیری ها غافل بوده اند. 

بدون تردید انقالب صنعتي مهمترین دوره 
در تغییر و تحول در شــهر است، یکي از 
مهمترین عوامل تأثیرگذار ورود اتومبیل 
به درون شــهرها و مراکز شــهري است. 
شــاید بیش از چند دهه از ورود اتومبیل 
و زیرســاخت هاي آن نگذشــته بود که 
مشکالت ترافیکي و ازدحام بیش ازحد 
از یک ســو و حضور کم رنــگ پیادگان 
در فضاهاي ســواره و بســیاري دیگر از 
آمدند.  بیــرون  غده اي  مثل  مشــکالت 
پیاده راه و پیاده محوري یکي از مؤثرترین 

و بهترین گزینه هاي حل مشــکالت در 
مراکز تاریخي و تجاري شهرهاســت که 
ابتدا توســط کشورهاي اروپایي و سپس 

ایاالت متحده به کار گرفته شد. 
امروزه برای رســیدن به توســعه پایدار 
در شــهر از مرکز آن به عنوان قلب تپنده 
آن نباید ساده گذشــت، مراکز تاریخي 
و تجــاري شــهر دربرگیرنده گذشــته 
پرفراز و نشــیب آن و پتانســیل توسعه 
شــهر در آینده اســت. به همین منظور 
ایــن محدوده نیازمند محیطي ســرزنده 
و ایمــن بــا اقتصادي پویــا و عاري از 
هــر گونه مزاحمت چــه فیزیکي و چه 

مجازي است. حال باید بنگریم که ایجاد 
اقتصادي  فضایي مناســب براي توسعه 
و دادوســتد مطلوب نیازمند چیست و 
چگونه مي توان ایــن محورها را دوباره 
زنده ســازي کنیم کــه بتوانــد در برابر 
اطالعاتي هزاره سوم عملکردي  اقتصاد 

مناسب تر داشته باشد. 
تعریفپیادهراهوسیرتحولآن

خیابان هــاي پیــاده، خیابان هاي منفرد 
و مجازي هســتند که آمدوشد خودرو 
از آن حذف شــده اســت. به عبارت 
دیگــر پیاده راه ها، راه هایي هســتند که 
کامال بــه پیاده ها اختصــاص یافته اند. 
البتــه خودرو هــاي خــاص در مواقع 
اضطــراري امکان دسترســي به آن را 
دارند و وســایل نقلیه خدماتي و حمل 
بار نیز در ســاعات خاصــي مجاز به 

تردد در آن ها هستند. 
حوزه هــاي عــاري از ترافیک ســواره، 
خیابان هایــي بــراي قــدم زدن، نواحي 
پیاده مرکز شــهر و مراکــز خرید پیاده 
نمونه هایي از پیاده راه هایي هستند که در 
تمام شــهرهاي مورد بررسي به یکي از 
تأثیرگذارترین جلوه هاي طراحي شهري 
مبدل شــده اند، اما حاال ایــن جلوه های 
تأثیرگــذار رنگ عوض کــرد و پیاده راه 

دوباره خیابان شد. 

در نتیجه تصمیمات غیر کارشناسانه 

پیادهراهاکباتانرنگعوضکرد
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روحانی:
 ایران در کنار قطر خواهد ماند

قطــر  علیــه  منطقــه  کشــورهای  برخــی  مقطعــی  در   
محدودیت هایــی ایجــاد کردنــد امــا ایــران براســاس وظایــف 
همســایگی، تاریخــی و دوســتی خــود عمــل کــرد، در کنــار قطــر 

بــود و در کنــار قطــر خواهــد مانــد. 
رئیــس جمهــوری در نشســت خبــری مشــترک بــا امیــر قطــر گفت: 
بــرای همــه روشــن اســت کــه روابــط ۲ کشــور بــرادر، دوســت و 
همســایه تاریخــی و حســن همجــواری بیــن مــا برقــرار بوده اســت. 
ــی  ــورها تحریم های ــی کش ــه برخ ــس از آنک ــر پ ــال های اخی در س
علیــه قطــر بــه وجــود آوردنــد در کنــار قطــر بودیــم و در آینــده هم 

در کنــار قطــر خواهیــم بــود. 
حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی بــا بیــان اینکــه در 
دیــدار امــروز تصمیمــات مهمــی بــرای توســعه مناســبات ۲ کشــور 
اتخــاذ کردیــم، اظهــار کــرد: روابــط سیاســی بســیار خوبــی بیــن ۲ 
ــن  ــه اقتصــادی، تجــاری و همچنی ــرار اســت و در زمین کشــور برق

ــم.  ــی داری ــای خوب ــی ظرفیت ه ــی و فرهنگ ــط علم رواب
رئیــس دولــت دوازدهــم ادامــه داد: در چنــد مــاه آینــده کمیســیون 
ــار  ــم در کن ــود و امیدواری ــکیل می ش ــور تش ــن ۲ کش ــترک بی مش
تشــکیل کمیســیون مشــترک، ۲ کشــور در همکاری هــای تجــاری، 
ــند.  ــق برس ــه تواف ــا ب ــه زمینه ه ــاوری در هم ــرمایه گذاری و فن س
روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز تصمیــم گرفتیم کمیســیون مشــترک 
ــح  ــود، تصری ــکیل ش ــالیانه تش ــم و س ــورت منظ ــه ص ــور ب ۲ کش
ــد  ــی و رفت وآم ــط سیاس ــم رواب ــم گرفتی ــن تصمی ــرد: همچنی ک
ــه  ــم از هم ــود و بتوانی ــتر ش ــادی بیش ــی و اقتص ــات سیاس مقام

ــم.  ــتفاده کنی ــت اس ــع ۲ مل ــه نف ــا ب ظرفیت ه
ــا توجــه  ــرد: ب ــه ای خاطرنشــان ک ــت منطق ــه امنی ــاره ب ــا اش وی ب
بــه اهمیــت امنیــت منطقــه به ویــژه امنیــت راه هــای آبــی در 
خلیج فــارس، تنگــه هرمــز و دریــای عمــان تصمیــم گرفتیــم 
رایزنی هــا و همکاری هــای بیشــتری بــرای امنیــت کل منطقــه 

ــیم.  ــته باش داش
ــرای ایــن ســفر و حضــور امیــر  رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد: ب
ــبات  ــاهد مناس ــم ش ــم و امیدواری ــت قائلی ــران اهمی ــر در ای قط

ــیم.  ــه باش ــت و کل منطق ــع ۲ مل ــه نف ــور و ب ــیع تر ۲ کش وس
ــیار  ــر بس ــفر تأثی ــن س ــم ای ــت: امیدواری ــن گف ــی همچنی روحان
ــر  ــار دیگــر از ســفر امی ــرای ۲ کشــور داشــته باشــد و ب ــدی ب مفی

ــم.  ــکر می کن ــران تش ــور در ای ــر و حض قط

جهانگیری بخشنامه مصرف بهینه گاز طبیعی را 
به دستگاه ها ابالغ کرد

ــت  ــوری بخشــنامه رعای ــس جمه ــاون اول رئی ــری مع  اســحاق جهانگی
مصــرف بهینــه و ایمــن گاز طبیعــی را بــه وزارتخانه هــا، ســازمان ها، 
ــای  ــالمی، نیروه ــالب اس ــای انق ــی، نهاده ــرکت های دولت ــات و ش مؤسس

ــرد. ــالغ ک ــتانداری ها اب ــلح و اس مس
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیأت دولت، رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه 
ســانتیگراد در فضاهای داخلی و بسته و دمای ۱۸ درجه سانتیگراد در راهروها 
و فضاهای عمومی سرپوشــیده و روشن کردن وســایل گرمایشی یک ساعت 
پیش از آغاز وقت اداری و خاموش کردن آنها یک ســاعت پیش از پایان وقت 
اداری و خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل از جمله موارد این 

بخشنامه است

طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی 
به کمیسیون شوراها ارجاع شد

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی مواد باقیمانده طرح تأمین مالی تبلیغات 
و فعالیت های انتخاباتی را برای رفع ابهامات به کمیسیون شوراها و امور داخلی 

مجلس شورای اسالمی ارجاع دادند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس دوم مجلس شــورای اسالمی که ریاست جلسه 
علنی را بر عهده داشــت با بیان اینکه پیشــنهادات نمایندگان درباره این طرح 
زیاد است و بهتر است که این پیشنهادات و رفع ابهامات در کمیسیون صورت 
گیرد، ارجاع مواد باقیمانده به کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس را به 

رأی گذاشت.
پیش از این نمایندگان در هفته گذشته مواد ۱ و ۲ این طرح را تصویب کردند 

و ماده ۳ این طرح نیز به کمیسیون ارجاع شده بود.

آمریکایی ها دچار نوعی رفتار یک جانبه
 بی نتیجه و تکراری شده اند

 ســخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن شدید تحریم های اعالمی 
جدیــد آمریکا علیه شــهروندان و شــرکت های ایرانی تأکید کرد: متأســفانه 
آمریکایی ها دچار نوعی رفتار یک جانبه، غیرقانونی، بی نتیجه و تکراری شده اند.

به گزارش ایرنا، سید عباس موســوی اظهار کرد: متأسفانه آمریکایی ها نوعی 
رفتــار یک جانبه، غیرقانونــی و بی نتیجه را در پیش گرفته انــد و بر تکرار آن 
اصرار دارند.موســوی با اشاره به اینکه تحریم های اخیر همه هنجارها و قواعد 
بین المللی را نادیده انگاشــته و مستقیماً صنایعی را تحت تحریم قرارداده که با 
زندگی عادی میلیون ها ایرانی ممزوج است، افزود: فرمان اجرایی صادره اخیر 
نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل متحد و تعهدات آن 

دولت ذیل حقوق بین الملل عام است.

رونــد بررســی احــراز صالحیــت  
انتخابات  دوره  یازدهمیــن  نامزدهــای 
مجلس شورای اسالمی به مرحله پایانی 
خود رسیده و صالحیت برخی از آن ها از 
سوی شورای نگهبان احراز و به صورت 
قطعی به آن ها اعالم شده است و برخی 
هم در انتظار دریافــت اطالعاتی درباره 

احراز صالحیت خود هستند. 
نامزدهای  احــراز صالحیــت  فراینــد 
انتخابــات مجلس طبــق اطالعیه )روز 
شنبه ۲۱ دی ماه( از سوی شورای نگهبان 

آغازشــد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
این شــورا نیز روز گذشته گفت: اسامی 
افراد تأییــد و ردصالحیت  شــده را به 
فرمانداری هــا اعالم کردیــم و به مرور 
درحال دریافت شــکایت ها هستیم. طبق 
قانون هیأت نظارت اســتان آمــار را به 
فرمانداری ها اعالم می کند و فرمانداری ها 
بــه صــورت مکتــوب آن را در اختیار 

داوطلبان قرار می دهند. 
اطالعیهشوراینگهباندرمورد

نامزدهایاحرازصالحیتنشده

شورای نگهبان در اطالعیه ای خطاب به 
آن دسته از داوطلبان نمایندگی یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی که صالحیت 
آنان مورد تأیید قرار نگرفته است، اعالم 
کرد: براساس تبصرهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۵۲ 
قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
و ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی آن، داوطلبان 
مزبور می توانند برای  ارائه شکایت خود 
ظــرف مدت ۵ روز از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ از 
ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ به دفاتر نظارت 
و بازرسی بر انتخابات استان مربوطه و یا 

در تهران به نشــانی بزرگراه بسیج، بلوار 
هجرت، مجموعه ورزشی جهان پهلوان 
تختی مراجعه نمــوده و پس از دریافت 
و تکمیل فرم شــکایت، مدارک خود را 
تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند. 
عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان همچنین در واکنش به بی اطالعی 
بررســی  از وضعیت  داوطلبــان  برخی 
صالحیت شــان در توییتــر نوشــت: بر 
اساس تبصره ۲ ماده ۵۲ قانون انتخابات، 
فرمانداران یا بخشــداران موظف هستند 
نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید 
یا رد صالحیت داوطلبان را که از هیأت 
نظــارت اســتان دریافــت نموده اند، به 
نامبردگان ابالغ تا در صورت اعتراض به 
رد صالحیت خود کتبا به شورای نگهبان 

شکایت نمایند. 
129داوطلبنمایندگیمجلس

درهمدانردصالحیتشدند
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان 
همــدان نیز در مورد آمــار داوطلبان رد 
صالحیت شده در استان اینگونه توضیح 
داد: ۱۲۹ تــن از ۴۳۹ داوطلب نمایندگی 
مجلس در این استان رد صالحیت شدند. 
حجت االسالم جالل مرادی گفت: ۲۹/۴۵ 
درصد داوطلبان نمایندگی در همدان رد 
صالحیت و مابقی تأییــد یا عدم احراز 

صالحیت شدند. 
وی ادامــه داد: ۲۰/۹۸ درصــد داوطلبان 
نمایندگــی در حــوزه انتخابیه همدان و 
فامنیــن، ۴۵ درصد در تویســرکان، ۴۰ 
درصد در رزن، ۳۷ درصد در اســدآباد، 
۳۶ درصد در مالیر، ۲۹ درصد در نهاوند 

و ۲۰ درصد در بهــار و کبودراهنگ رد 
صالحیت شدند. 

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان 
همدان با بیــان اینکه ۵۲ تن از داوطلبان 
نمایندگی مجلس در این استان انصراف 
دادنــد، ادامه داد: دلیــل رد صالحیت و 
عدم احراز افراد به صورت کتبی به آن ها 
ابالغ شــده اســت و آن ها ۵ روز مهلت 
دارند شــکایت خود را به دفتر دایر شده 
در اســتانداری همدان یا شورای نگهبان 

ارائه دهند. 
مــرادی بیان کرد: بخــش زیادی از دلیل 
رد یا عدم احــراز داوطلبان نمایندگی بر 
اساس ماده ۲۹ انتخابات است، برای مثال 
داوطلب نمایندگی استعفا نداده یا بیشتر 
آن ها پس از استعالم از مراجع چهارگانه 
صالحیتشان تأیید نشده است.  وی خاطر 
نشــان کرد: پس از اتمام زمان بررســی 
صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در 
هیأت های اجرایــی، صالحیت داوطلبان 
به مــدت ۲۰ روز در هیأت های نظارت 

بررسی شد. 
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان 
همدان اضافه کرد: شــماری از داوطلبان 
اجرایی  در هیأت های  نمایندگی مجلس 
رد صالحیت شــده بودند که ۹۵ درصد 
آن ها شــکایت کرده و خواستار بررسی 
مجدد صالحیت شان شده و تنها ۵ درصد 

از آن ها شکایت نکردند. 
مرادی تأکید کرد: مباحث جناحی، حزبی 
و سیاسی تاثیری در رد و تأیید صالحیت 
داوطلبان نداشته است و هم اینک در بین 
رد و تأیید صالحیت شدگان از هر جناح 

و حزبی حضور دارند. 
ردصالحیــت۳نمایندهفعلی

همدان
رئیس ستاد انتخابات استان همدان نیز از 
رد صالحیت ۳ نفــر از نمایندگان فعلی 
اســتان که داوطلب شرکت در انتخابات 

مجلس یازدهم شده اند، خبر داد. 
مصطفی آزادبخت با اعالم اینکه از ۴۳۹ 
یازدهمین  انتخابات  داوطلب شرکت در 
دوره مجلس شورای اسالمی، ۵۲ نفر در 
۲ مرحله انصراف داده بودند، اظهار کرد: 
۱۲۹ داوطلب توســط شورای نگهبان رد 

صالحیت شدند. 
وی در گفتگویی با ایسنا، با اشاره به عدم 
احــراز صالحیت ۱۱۷ نفــر از داوطلبان 
نمایندگــی مجلس تصریح کرد: ۳ نفر از 
نمایندگان فعلی نیز رد صالحیت شدند. 

آزادبخت با بیان اینکه رد صالحیت شدگان 
تا ۵روز می توانند اعتراض خود به هیأت 
نظارت اســتان اعالم کنند، یادآور شــد: 
داوطلبانی که رد صالحیت شده اند تا ۲۶ 
دی ماه فرصت دارند اعتراض خود را به 

دفتر هیأت نظارت استان ارائه کنند. 
گفتنی است از مجموع داوطلبان انتخابات 
مجلس در کشــور طبق اعالم شــورای 
نگهبان، صالحیــت حدود ۳۰ درصد در 
هیأت های نظارت اســتانی تایید نشد و 
صالحیت برخی داوطلبان را نیز به علت 
کامل نبودن مدارکشــان یــا دقیق نبودن 

نشانی شان، اصطالحا احراز نشد.
استان همدان با ۱۰ شهرستان و ۷ حوزه 
انتخابیه اصلی دارای ۹ کرسی در مجلس 

شورای اسالمی است. 
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رد صالحیت 
3 نماینده فعلی همدان

 

نتیجه بررسی صالحیت ها در هیأت نظارت استان
۳۹۵ نفرتعداد کل داوطلبان

141 نفرتایید صالحیت شدگان
1۲۹ نفررد صالحیت

117 نفرعدم احراز صالحیت
انصرافی در ایام بررسی صالحیت ها در هیأت 

نظارت
8 نفر

انصرافعدم احرازرد صالحیتتأیید صالحیتتعداد ثبت نامی هاحوزه های انتخابیه

1۳047۳04۹4همدان و فامنین
66۲0۲8180مالیر
۳81۲1۳1۳0نهاوند

۳0714۹0تویسرکان
4۲14188۲رزن و درگزین

۲7۵1۳۹0اسدآباد
60۳61۳11۲بهار و کبودراهنگ

گزارش بررسی صالحیت داوطلبان 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

اسالمی در هیأت نظارت استان همدان

��آمار کل داوطلبان ثبت نامی 
استان همدان: 439 نفر

��انصرافی ها قبل از بررسی 
صالحيت ها در هيأت های اجرایی: 

44 نفر

 واکنش مســئوالن بــه اطالعیه مهم 
ســتاد کل نیروهای مسلح مبنی بر اینکه 
بر اثر بروز خطای انســانی و به صورت 
مورد  اوکراینی  هواپیمــای  غیرعمــد، 
اصابت قــرار گرفت روز گذشــته هم 

ادامه داشت.
 صبح روز شنبه ستادکل نیروهای مسلح 
مســافربری  هواپیمای  ســقوط  درباره 
خطــوط هوایــی اوکراین، بــا صدور 
اطالعیه ای، این حادثه را ناشی از خطای 
انســانی دانست و اطمینان داد بالفاصله 
مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای 

مسلح معرفی نماید.
دراینتــراژدیتاریخیباید

شرمسارایرانوایرانیبود
بــه گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف 
بامداد یکشنبه در یک پست اینستاگرامی 
در مورد اتفــاق رخ داده برای هواپیمای 
اوکراینــی کــه بــه کشته شــدن تمام 
سرنشینان آن منجر شد، نوشت: »آهوان 
گم شــدند در شب دشــت / آه از آن 

رفتگان بی برگشت.
 با تمام وجود ســر خم می کنم در برابر 
جانکاهی فاجعه، در برابر از دست شدن 
انســان ها و رخ در رخ خانواده هایی که 
هنوز چشــم بر آســمان دارند تمام قد 
تعظیم می کنــم در برابر رویاهایی که بر 
زمیــن افتادند، در برابــر دیدارهایی که 
هرگز تازه نشد و در سوگ انتظاری که 

برای همیشه به درازا خواهد کشید.
مهــم نیســت کجــای یک ســاختار 
بدفرجام،  اشتباه  ایستاده ایم، کجای یک 
در این تراژدی تاریخی باید شرمســار 
ایران و شرمسار شهروندان بود که مردم 

بر همه چیز مقدمند.

نــه در مقام وزیر خارجه کــه به عنوان 
یک هم وطن شانه به شــانه همه ایرانیان، 
داغدار اندوه بزرگی هســتم که وطن را 

فرا گرفته است.«
شــمارهتماسوزارتخارجه
برایپاســخگوییبهبازماندگان

هواپیمایاوکراینی
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین 
در پیامی توییتری شماره تماس وزارت 
امور خارجــه را به منظور »مســاعدت 
موردهدف  حادثــه  بازمانــدگان«  بــه 
قرارگرفتن هواپیمای اوکراینی در ایران 

منتشر کرد.
بــه گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف 
وزیــر امور خارجه ایــران در پی اعالم 
اوکراینی در  علل ســقوط هواپیمــای 
ایــران در پیامــی توییتری نوشــت: با 
عرض تسلیت و پوزش مجدد، به منظور 
بازماندگان فاجعه دردناک  مساعدت به 
امــور  وزارت   ،PS۷۵۲ هواپیمــای 
شبانه  پاســخگوی  تماس  خارجه خط 
و  برقــرار  را   ۹۸۲۱۶۱۱۵۳۰۰۹ روزی 

نمایندگی های ایران موظف به مساعدت 
به خانواده ها و آشنایان قربانیان هستند.
ایران کامل همکاری خواستار 
درتحقیقــاتمربوطبههواپیمای

اوکراینیهستیم
وزیــر امور خارجه ســوئد نیز به عنوان 
یکی از کشــورهایی که شــهروندانش 
در پرواز هواپیمای مسافربری اوکراین، 
حضور داشــته اند، خواســتار همکاری 

ایران با تحقیقات این حادثه شد.
به گزارش ایسنا، آن لینده در واکنش به 
ســقوط هواپیمای اوکراینی در ایران در 
پیامی توییتری نوشــت: ایران مسئولیت 
ســقوط وحشــتناک هواپیمــا را که به 
جان باختــن ۱۷۶ نفر از ۱۷ شــهروند 
سوئدی هم میان آن ها بوده اند، بر عهده 

گرفت.
وی همچنیــن در ادامــه نوشــت: ما 
خواســتار همــکاری کامل ایــران در 
تحقیقات هســتیم. ارتباطــی نزدیک با 

کشورهای متأثر]از این حادثه[ داریم.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس شورای اسالمی نیز روزگذشته به 
بررسی سانحه پیش آمده برای هواپیمای 
اوکراینی و به دنبال آن سقوط این هواپیما 

و درگذشت ۱۷۶ سرنشین آن پرداخت.
۱۸۶ نماینــده نیز در ابــراز همدردی با 
خانواده های داغ دیــده حادثه هواپیمای 

اوکراینی بیانیه صادر کردند.
اظهاراتمداخلهجویانهترامپ
دربارهتجمعاتشنبهشبتهران

رئیس جمهور آمریکا درباره تجمعات 
یادبود  بــرای  از دانشــجویان  جمعی 
موردهــدف  حادثــه  جان باختــگان 
هواپیمــای  غیرعمــد  قرارگرفتــن 
مســافربری اوکراینی در ایران برگزار 
شــده بود، اظهاراتی مداخله جویانه را 

مطرح کرد.
بــه گــزارش ایســنا، دونالــد ترامپ 
اظهاراتــی  توییتــرش  صفحــه  در 
مداخله جویانه، مطرح کرده و نوشــت 
که ایران باید به گروه های حقوق بشــر 
اجازه بدهــد حقیقت کنونی اعتراضات 
در جریان مردم ایران را نظارت کرده و 

گزارش بدهند.
وی در اظهاراتــی فرافکنانه خطاب به 
مردم ایران مدعی شــد که من از ابتدای 
دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده ام 
و دولــت من همچنان با شــما خواهد 
ایســتاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک 

دنبال می کنیم.
عصر شنبه در پی تأیید خبر بروز خطای 
انســانی و اصابت هواپیمای مسافربری 
دانشــگاه های  دانشــجویان  اوکراینی، 
امیرکبیر، شــریف، تهران، خواجه نصیر 
و ... با روشن کردن شمع داخل دانشگاه 

یاد ایشان را گرامی  داشتند.

دراینتراژدیتاریخیبایدشرمسارایرانوایرانیبود
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بهنظرمیرســدهرچه
عامالن هدف هســت،
شهر زنان اسیدپاشی،
بودهاستهمانهاییکه
یــکروزازخانهیخود
هوای در و آمدند بیرون
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نیش و نوش

خبر

بهداشتنکتهدانشگاه
ثبت نام متقاضیان تدریس در دانشگاه علمی  کاربردی 

تمدید شد
مهلت ثبت نام برای تدریس در دانشــگاه جامع علمی کاربردی تا روز سه شــنبه ۲۴ 

دی ماه تمدید شد.
به گزارش ایرنا، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهلت ثبت نام در فراخوان تا ساعت 
 uast.ac.ir ۲۴ روز سه شنبه ۲۴ دی ماه در سامانه این دانشگاه به نشانی اینترنتی

تمدید شد.
بر اســاس اعالم پیشین محمدحسین امید رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی،   
طبق نیازســنجی سال ۹۸ که از همه استان های کشــور و مراکز علمی و کاربردی 
صــورت گرفته، ثبت نام از متقاضیان تدریس در این دانشــگاه از هشــتم دی ماه 

آغاز شد.
در این فراخوان افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به باالتر هستند، 

امکان ثبت نام دارند و مدارک معادل و یا مجازی برای ثبت نام قابل قبول نیست.

دیابت منجر به نارسایی قلبی می شود
مشکالت قلبی در بین افراد دیابتی شایع است. حال محققان دریافتند دیابت فاکتور 

پرخطر مستقلی در ابتال به نارسایی قلبی است.
بــه گزارش مهر، محققان در این مطالعه به ارزیابی تأثیر بلندمدت دیابت بر ابتالء به 

نارسایی قلبی پرداختند. 
همچنین نرخ مرگ و میر در جمعیت عمومی بررسی شد و فشارخون، بیماری قلبی 

عروقی و عملکرد دیاستولیک آنها تحت کنترل بود.
در طــول ۱۰ ســال پیگیــری وضعیــت گروهــی متشــکل از ۲۰۴۲ شــرکت کننــده، 
ــده  ــی ش ــایی قلب ــار نارس ــت دچ ــه دیاب ــال ب ــدگان مبت ــرکت کنن ــد ش ۲۱ درص
ــه  ــال ب ــت مبت ــد دیاب ــادی فاق ــت ع ــا ۱۲ درصــد از جمعی ــل تنه ــد. در مقاب بودن

ــد. نارســایی قبلــی شــده بودن
مطالعه نشــان می دهد دیابت فاکتور پرخطر مســتقلی در ابتالء به نارسایی قلبی 

است.

بهبود درمان سرطان با واکسن آنفلوآنزا
واکســن آنفلوآنزا می تواند تومورهای ســرطانی را کوچک کرده و اثربخشی درمان 

سرطان را تقویت کند.
به گزارش ایســنا، بررســی های انجام گرفته روی موش های آزمایشگاهی نشان داد 
تزریق ویروس آنفلوآنزای فعال نشده به تومورهای سرطانی می تواند آن ها را کوچک 
کرده و اثربخشــی ایمنی درمانی ســرطان را تقویــت نماید.متخصصان در رابطه با 
تومورهای سرطان فاکتورهای بســیاری بر اثر بخشی روش های درمانی تاثیر دارد، 
اظهار داشتند: یکی از این فاکتورها سرد یاگرم بودن تومورهاست. در سال های اخیر 
نوع جدیدی از درمان های ضد سرطان موسوم به ایمنی درمانی کاربرد بیشتری پیدا 
کرده اســت.این روش درمانی از طریق تقویت واکنش سیستم ایمنی به تومورهای 
ســرطانی عمل می کند. هرچند برای اثربخشی بیشــتر این روش درمانی الزم است 
تومورها گرم باشند به این مفهوم که باید حاوی سلول های ایمنی باشند. درصورتیکه 

تومور حاوی میزان کافی از سلول های ایمنی نباشد تومورسرد نامیده می شود.

تعرفه های پیشنهادی خدمات روان شناسی
 طبق قانون برنامه ششــم توسعه مردم باید با بیمه های پایه از خدمات روانشناسان 

و مشاوران استفاده کنند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ای کشور گفت:  در حال حاضر روانشناسان 
در ۶۰۰۰ دفتر روانشناســی و بیش از یک هزار مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره در 
کشور فعالند و عالوه بر این در بیمارستان ها و کلینیک های وزارت بهداشت نیز مشغول 
کار هســتند. به گزارش ایســنا، محمد حاتمی اظهار کرد: بحث خدمات روانشناسی 
مشاوره در کتاب ارزش نسبی سالمت وزارت بهداشت و درمان نیامده اما طبق قانون 
برنامه ششم توسعه مردم باید با بیمه های پایه از خدمات روانشناسان و مشاوران استفاده 

کنند که امیدواریم با پیگیری ها در این زمینه عملی شود.

بیمه زنان خانه دار و وام ازدواج از اولویت های 
بودجه ای فراکسیون زنان

 بیمه زنان بدسرپرست و بی سرپرســت و افزایش وام ازدواج از جمله پیشنهادات 
بودجه ای بوده می باشد که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.

رئیس فراکسیون زنان در گفت وگو با فارس، در خصوص پیشنهادات این فراکسیون در 
حوزه زنان برای لحاظ شدن در بودجه سال آینده گفت: بیمه زنان سرپرست خانوار و 
افزایش وام ازدواج از جمله پیشنهادات بودجه ای ما بوده است.فریده اوالدقبادبا اشاره 
به برگزاری جلســاتی با معاونت امور زنان، سازمان بهزیستی در خصوص موارد مود 
نظر بودجه ای این فراکسیون اظهار داشت: در جلسه ای که با مسؤوالن سازمان بهزیستی 

برگزار کردیم، مواردی مثل بند ۹ ماده ۸۰ قانون  مورد توجه قرار گرفت.

مراجعه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
برای بیمه رایگان سالمت

 تا کنون یک میلیون و دویست هزار نفر برای بیمه رایگان سالمت به دفاتر پیشخوان 
مراجعه کرده اند

مدیرعامل بیمه سالمت گفت: این افراد در قالب ۴۰۵ هزار خانواده هستند از این تعداد، 
تقریبا نزدیک به سیصد و هفده هزار خانوار و حدود نهصد هزار نفر اطالعاتشان تکمیل 
و تعیین تکلیف شده  است؛ نزدیک به ۵۵ درصد از کسانی که درخواست ارزیابی وسع 

داده بودند مشمول بیمه رایگان قرار گرفتند و عدد قابل توجه و خوبیست.
به گزارش فارس طاهر موهبتی ، عنوان کرد: از این تعداد حدود ۵۰ درصد، بعد از اینکه 

ارزیابی وسع شدند دفترچه بیمه رایگان برای آنها صادر شد.

توصیه های یک روانپزشک برای حفظ 
سالمت روان کودکان در برابر اخبار 

اضطراب آور
 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
عدم تکامل رشد شناختی در کودکان، نسبت به جلوگیری از مواجهه 

آنان با اخبار ناگوار و اضطراب آور هشدار داد.
به گزارش ایسنا، رزیتا داوری درباره سالمت روان کودکان اظهار کرد: 
انتظار می رود با فراهم کردن آسایش و رفاه روانی و اجتماعی، سالمت 

روان کودک حفظ شود.
وی با بیان اینکه کودکان نســبت به بزرگســاالن بیشــتر در معرض 
آسیب های روانی قرار می گیرند، توضیح داد: با توجه به اینکه کودکان 
از لحاظ رشــد شــناختی کامال تکامل نیافته اند، نمی توانند اخبار را 
درســت تحلیل و تفسیر کنند. در بســیاری از مواقع فکر کودکان در 
مواجهه با اخبار زلزله، ســیل، جنگ و مسائلی از این قبیل تا مدت ها 

مشغول می شود.
وی اختالالت اضطرابی را از پیامدهای مواجهه کودکان با اخبار ناگوار 
عنوان کرد و افزود: کودکانی که زمینه مشــکالت اضطرابی دارند، در 

مواجهه با این اخبار بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرند.
داوری آشــتیانی با بیان اینکه بســیاری از خانواده هــا بدون توجه به 
حضور کودکان، اخبار اضطراب آوری همچون ســیل، زلزله، آلودگی 
هوا و جنگ را مشاهده و تفسیر می کنند، بر ضرورت دقت خانواده ها 
در حفظ سالمت روانی کودکان در زمان بحران های اجتماعی و طبیعی 

تاکید کرد.
این متخصص با اشاره به لزوم پرهیز کودکان از انجام بازی های خشن 
و دیدن تصاویر و فیلم های خشــن، گفت: والدین باید مراقب باشند 
کودکان در معرض اخباری که محتوای خشــن دارد قرار نگیرند و در 

همین راستا بر فعالیت کودکان شان در اینترنت نظارت داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه سالمت روان بســیاری از کودکانی که تصاویر 
جنایــات گروه های تروریســتی همچون داعش را اتفاقی مشــاهده 
کرده اند، تا مدت ها دچار چالش شــده اند، گفت: در مواردی مشاهده 
شده که کودک بر اثر این اتفاق از رفتن به مدرسه امتناع کرده و حتی 

در تغذیه و خواب دچار اختالل شده است.
داوری با تاکید بر اینکه کودکان در ســنین کم قادر به تجزیه و تحلیل 
اخبار نیستند، اظهار کرد: شنیدن اخبار ناگوار و اضطراب آور، مسائلی 
همچون اضطراب جدایــی و افت تحصیلی را برای کودکان به دنبال 

دارد.
وی درباره عالئم آسیب های روانی کودکان هشدار داد: اگر کودکی از 
رفتن به مدرسه امتناع می کند، شب ها به خواب نمی رود، در خواب 
کابوس می بیند، حاضر نیست تنها در اتاقش بخوابد و یا اینکه دچار 
عالئم جســمی همچون دل درد، حالت تهوع و ســر درد شده است، 
ممکن است بر اثر شنیدن اخبار اضطراب آور دچار آسیب شده باشد. 
بســیاری از کودکان دائم اخبار را پیگیری می کنند و خود اخبار را در 

اینترنت جست وجو می کنند.
داوری با تاکید بر اهمیت ســبک زندگی والدین در ســالمت روان 
کودکان، افــزود: اکثر کودکان مضطرب، والدیــن مضطرب دارند و 

رفتارهای آنان مشکالت کودکان شان را تشدید می کند.

شروع: دخل و خرج دولت تراز نیست 
 وزنش زیاد شده !!

اصالحات: مجلس جای کتک خوردن است 
 پس کاندیداها لباس فوالدی بپوشن!! 

تجارت: قبای بد قواره بر تن نظام بانکی 
 مگه خیاط بد دوز هم داریم؟

شهروند: افزایش ۱۷۱ درصدی قیمت گوجه فرنگی در یک ماه 
 داری به تنظیم بازار توهین می کنی؟؟!
جام جم: کیک های پاکیزه، دست های آلوده 
 ولی پوست کیک ها که برق می زنه!! 

همدان پیام:۵۴ درصد خانه های روستایی مقاوم سازی شدند
  خانه های نوساز بدون جوان!!

صمت: دوچرخه های نارنجی به سطح شهر برمی گردند؟
 بدون شرح 

مستقل: مجلس آینده در اختیار احمدی نژادها و تندروها خواهد بود 
 می خوای بگی احمدی نژاد تند راه میره؟؟

همدان پیام:۲ مدال برنز سوغاتی کشتی از کرمانشاه
 چه مارکوپلوهای دست و دل بازی

اصالحات: مردم تاوان اقتصاد بیمار را می دهند
 مسئوالن که گناه نکردن تاوان بدن!! 
کسب و کار: سقوط آزاد شاخص بورس

 این روزها سقوط و صعود بازار عادی شده!!
روزنامه مستقل: بحران ایران و آمریکا عمیق تر می شود 

 بدون شرح 
ایران: تاالب انزلی زیر تیغ ریل؟

 به ماهی های تاالب اطالع بدید 
بهار: نیروی کار در ایران چــاره ای ندارد جز تطبیق خود با تحوالت 

جدید 
 این از هم راه حل مسئوالن!! 

ثروت: اجرای شناسنامه دار کردن لوازم خانگی به تعویق افتاد 
 نکنه می خوان شناسنامه چینی بدن؟؟

همه چیز درباره خون های نادر
 گاهی تعدادشــان به تعداد انگشتان یک دســت هم نمی رسد، اما 
می توانند در بزنگاه حســاس یک جراحی یا در لحظه تولد یک نوزاد 
به کمک بشتابند و با بخشیدن عصاره کمیاب وجودشان حیات بخشند؛ 

بخشندگان جان، دارندگان خوِن "نادر"...
مسئول طرح ملی خون های نادر در گفت وگو با ایسنا،  درباره گروه های 
خونی نادر، گفت: اگــر گروه خونی فردی در بین یک جمعیت ۱۰۰۰ 
نفری مشابه داشته باشــد، این فرد دارای گروه خونی نادر است و اگر 
گروه خونی فردی در بین ۱۰ هزار نفر، ۱۰۰ هزار نفر یا یک میلیون نفر 

دارای مشابه باشد، آن فرد دارای گروه خونی بسیار بسیار نادر است.
ثبت12۰۰خوننادردرکشور

مصطفی مقدم افزود: در حال حاضر بانک اطالعاتی خون نادر سازمان 
انتقال خون ۱۲۰۰ نفر را ثبت کرده که دارای گروه خونی نادر هستند 
و کمتر از ۱۰۰ نفر هم دارای گروه های خونی بسیار نادر هستند. باید 
توجه کرد که تاکنون در دنیا حدود ۳۸ سیستم خونی شناسایی شده که 
در دل این سیستم ها بیش از ۳۴۰ گروه خونی قرار دارد.   مانند سیستم 
خونی ABO که در آن گروه خونی A، B، O، AB و H را داریم 
که این گروه های خونی در یک سیستم خونی قرار می گیرند. همچنین 
ســیتم خونی Kell که ۲۸ گروه خونی و سیستم خونی RH که ۵۶ 
گروه خونی را شامل می شود. بر این اساس تاکنون مجموع۳۴۰ گروه 
خونی در دنیا شناســایی شده است و به مروز زمان هم این گروه های 
خونی با توجه به تحقیقات و پژوهش هایی که انجام می شود، افزایش 

می یابند.
خوِنطالیی!

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳۰ خون نادر از گروه های مختلف به 
صورت منجمد در سازمان انتقال خون ذخیره سازی شده است، گفت: به 
عنوان مثال یکی از گروه های خونی نادر گروه خونی بمبئی است . بر این 
اساس از هر هشت میلیون نفر ایرانی یک نفر دارای گروه خونی چالنو 
است یا از گروه خونی ORH نول تنها دو نفر اهداکننده شناسایی شدند 
که به این معنی ست که بسیار نادر است و در هر ۴۰ میلیون نفر یک نفر 

دارنده این گروه خونی هستند.
چگونهبهنادر"هاخونرسانیمیشود؟

مقدم با اشاره به فرآیند خون رسانی به افراد دارای خون های نادر، گفت: 
اگــر فردی به دالیل مختلفی چون حادثه، بــارداری، زایمان و... نیاز به 
خون داشته باشــد و مشخص شود که این فرد دارای گروه خونی نادر 
است،   به دو صورت عمل می کنیم؛ اول اگر این افراد را از قبل بشناسیم 
و آزمایش های مختلف برایشان انجام داده باشیم و اطالعات شان را داشته 
باشیم، از قبل برایشان تمهیداتی را می بینیم؛ کارت شناسایی به آنها داده 
می شود و پالکی که مشخصات گروه خونی شان در آن قرار دارد، به آنها 
داده می شود که آن را به گردن شان می آویزند و اگر خدایی نکرده دچار 
حادثه ای شــدند، این اطالعات همراه شان است و پزشک متوجه گروه 

خونی نادر آنها می شود.
وی بــا تاکید بر اینکه در گروه خون های نادر ســازمان انتقال خون به 
صورت ۲۴ ساعته پاسخگو هستیم، تاکید کرد: در عین حال اگر پزشکی 
از یک بیمارستان درخواست گروه خونی نادر دهد، پاسخگو هستیم و 
ذخیره خون نادر از قبل در فریزهای منهای ۸۰ درجه موجود اســت و 
بالفاصله با دســتگاه های خاص و ویژه این خون ها از شرایط انجماد 
خارج شده و به صورت مایع قرار گرفته و برای بیمار به مرکز پزشکی 

ارسال می شود. 

کمترین میزان موالید درسال9۷
بیشترین ثبت آمار والدت در بیمارستان

 براساس اعالم سازمان ثبت احوال، کمترین میزان موالید در سال ۹۷ 
با ثبت ۱۷ در هزار نفر و بیشــترین میزان آن در ســال ۶۵ با رقم ۴۳ در 
هزار نفر بوده است. به گزارش مهر، بر اساس اعالم سازمان ثبت احوال، 
بیشــترین میزان موالید تجربه شــده در ایران مربوط به سال ۶۵ با رقم 
۴۳ در هزار نفر بوده اســت که با اقدامات انجام شــده در سطح ملی در 
سال های پایانی دهه ۶۰ و کاهش میزان باروری کل در ایران روند میزان 
موالید از ســال ۷۵ به شــکل کاماًل متفاوت درآمده و از مدار نزدیک به 
۴۰ به مدار نزدیک به ۲۰ تغییر مکان داده به گونه ای که در ســال ۹۷ در 

کمترین مقدار خود بعد از ۱۷ در هزار نفر رسیده است.
اعالمکنندهومستندثبتوالدت

اعالم رویداد تولد رخ داده در ایران به اســتناد ماده ۱۲ قانون ثبت احوال 
برای اعالم کنندگان الزامی است با این حال ثبت رویدادهای اعالم شده 
به استناد ماده ۱۳ همان قانون منوط به وجود شرایط درج رویداد در دفتر 

ثبت کل وقایع خواهد بود.
اعالموالدتازسویوالدین

در هفت ســال اخیر از ســال ۹۰ تا ۹۷ حدود ۴ درصد از والدت ها از 
سوی مادر یا نماینده قانونی وی اعالم شده اند. سهم رویدادهای والدتی 
که توســط پدر یا جد پدری اعالم می شدند با اندکی افزایش در هفت 
ســال گذشــته از ۹۱.۲ درصد در ســال ۹۰ به ۹۲.۸ درصد در سال ۹۷ 

رسیده است.

بــر  نظارتــی  ســامانه   
بخش  آمبوالنس های  عملکرد 

خصوصی راه اندازی شد. 
رئیس  فــارس،  گــزارش  به 
ســازمان اورژانــس کشــور 
دربــاره آخریــن وضعیــت 
نظارتی  ســامانه   راه انــدازی 
آمبوالنس های  کنتــرل  برای 
خصوصی اظهــار کرد: نحوه 
آمبوالنس ها  ایــن  بر  نظارت 
در دســتور کار قرار داشــت 
و مــا مشــاهده می کردیم که 
نبــود نظــارت بــر عملکرد 
بخــش  آمبوالنس هــای 
به  مواقعــی  در  خصوصــی 
می شود.  منجر  تخلفات  بروز 

بنابرایــن برای پیشــگیری از بــروز این 
کنترل  برای  نظارتی  موارد ســامانه جامع 

آمبوالنس های خصوصی راه اندازی شد. 
پیرحســین کولیوند با بیــان اینکه از طریق 
این ســامانه به صورت اینترنتی و دیجیتال 
نحــوه فعالیت ایــن آمبوالنس هــا کنترل 
می شــود، گفت: با این ســامانه می توانیم 
ببینیم آمبوالنس چه مســیری را در چه بازه 
زمانی طی کرده است و چند نفر از بهیاران 
و تکنســین ها در آمبوالنس حضور دارند. 

همچنین هزینه های نقل وانتقال بیماران برای 
ما مشــخص می شــود که امیدواریم از این 

طریق تخلفات را به صفر برسانیم. 
 رئیــس ســازمان اورژانس کشــور اظهار 
کرد: با تخلفات این آمبوالنس ها براســاس 
آئین نامه هــا برخورد می شــود و همچنین 
پلیــس راهــور برچســب آمبوالنس های 
خصوصی را بــه این بخــش تحویل داده 
اســت، اما نباید از این نکته غافل شــد که 
ایــن موضوع آمبوالنس های نظامی را در بر 

نمی گیرد. 
کولیونــد بــا اشــاره به آخریــن وضعیت 
اورژانــس هوایی در کشــور اظهــار کرد: 
در روزهای گذشــته بــا رایزنی هایی که با 
شــهرداری تهران انجام شد چند پد بالگرد 
در تهران افتتاح شــد کــه از این طریق ما 
می توانیم مصدومان را ظرف مدت ۱۰ دقیقه 

به مراکز درمانی برسانیم. 
وی گفت: در ۲ ســال گذشته که اورژانس 
هوایی توســعه یافته است، ۲۸ هزار نفر از 

مــردم را توانســتیم به مراکز 
درمانی انتقال دهیم که از این 
تعــداد ۶۵ درصد به صورت 
مســتقیم به اتاق عمل انتقال 

یافتند. 
اورژانس   رئیــس ســازمان 
آمار  بیشترین  افزود:  کشــور 
پروازهــا متعلــق به اســتان 
لرستان است که از این طریق 
توانستیم تا ۵۵ درصد جلوی 
مرگ و میــر مادران باردار را 

بگیریم. 
بــه  اشــاره  بــا  کولیونــد 
ســازمان  همکاری هــای 
اورژانس با آتش نشانی اظهار 
آمبوالنس های  برخــی  کرد: 
ما در مراکز آتش نشــانی استقرار یافته اند و 
ما از این طریق توانســتیم عالوه بر استفاده 
از ظرفیت های یکدیگــر در منابع مالی نیز 

صرفه جویی کنیم. 
وی در پایــان گفت: امیدواریــم بتوانیم 
مترو، شــبکه  از طریق  نزدیک  آینده  در 
ریلــی را که ارتباط مســتقیم بــا مراکز 
تا  کنیم  ایجــاد  باشــد،  داشــته  درمانی 
در زمــان نیــاز مصدومــان بالفاصله به 

یابند.  انتقال  بیمارستان 

 جرم و مجازات از مباحثي اســت که از 
ابتداي تاریخ بشــر وجود داشته اما در بیشتر 
مواقع به شــکل کامل یا ناقص اجرایي شده 
اســت، بر این اســاس یکي از نکاتي که در 
حــوزه زنان و کودکان به ویژه زنان قابل تأمل 
است این است که مجازات ها را صفر و صد 

می بینند. 
پرونده هاي اسیدپاشي و تجاوز بیشتر مختص 
زنان اســت، جرایمي که مجــازات آن ها را 
نمي شود به شــکل صفر و صد دید، نگاهي 
که در قوانین هم ما آن ها را شاهدیم، قوانیني 
که با بازنگري مي توان شــیوه هاي مجازاتي 

جایگزین را براي آن ها در نظر گرفت. 
اگرچه نخســتین قربانی اسیدپاشی در ایران 
گویا یک مرد بوده اســت، ولی ســال های 
پس از آن ماجرا تا امروز بیشــترین قربانیان 
اسیدپاسی را، زنان تشکیل داده اند. زنانی که 
حتی در برخی مــوارد به دنبال یک ماجرای 
عاشقانه از سوی عشــاق خود با اسید مورد 
حمله قــرار گرفته  و بینایی و زیبایی خود را 

از دست داده اند اما، چرا زنان؟
هفته ی گذشته، ماجرای اسیدپاشی به وسیله 
ســرنگ به روی دختران جــوان در همدان 
خبری بود کــه بازتاب های گســترده ای را 
به دنبال داشــت، در بین ۳ تــا ۴ قربانی این 

ماجرا مشترک است؛ زن بودن آنان!
بــه نظر می رســد هر چه هســت، هدف 
عامل اسیدپاشــی، زنان شــهر بوده است 
از خانه ی خود  یــک روز  که  همان هایی 
آمدند و در هوای ســرد زمستانی  بیرون 
همدان، ســوزش مایع داغی را بر پوست 

کرد ه اند.  خود حس 
واقعیــت امــر این اســت هــدف از تنظیم 
و تدویــن قوانیــن به ویژه قوانیــن کیفري 
جلوگیري از ارتکاب مجدد این جرایم است، 
درحالي که شــاهدیم با وجود قوانین موجود 

هیچ  جلوگیري صورت نمي گیرد و برعکس 
افزایش جرایم را شاهد هستیم. 

یکي از مواردي که به آن اشاره مي شود ایجاد 
محدودیت هایي براي اسیدفروشــان اســت 
و این درحالي اســت که این ماده به شــکل 
صنعتــي و خانگي در جامعــه وجود دارد و 

مورد استفاده قرار مي گیرد. 
به همین دلیل نمي توان مانع تولید یا مصرف 
این مــاده شــد، از طرفی به نظر مي رســد 
بیشترین فشــار باید به بخشي که به استفاده 
انحصاري از این مواد مي پردازد، بیاید افرادي 
که در حوزه خاصــي و براي اعمال جرم از 

این ماده بهره مي برند. 
یک وکیل پایه یک دادگســتری در گفت و گو 
با همدان پیــام با بیان اینکه قانون تشــدید 
مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان 
ناشی از آن مصوب ۲۱ مهر ماه در سالجاری 
تصویب شده اســت، گفت: براساس قانون 
هــر فردی عمدی با پاشــیدن اســید یا هر 
نوع ترکیبات شــیمیایی دیگــر، با هر میزان 

جنایت  موجــب  غلظت 
بر نفــس، عضو یا منفعت 
شود در صورت مطالبه از 
ناحیه مجنیٌ علیه یا ولی دم 
حســب مورد بــا رعایت 
شــرایط مقــرر در کتاب 
قصاص، به قصاص نفس، 
عضو یــا منفعت محکوم 

می شود. 
م. الف با اشــاره به اینکه، 
ریختــن اســید یا ســایر 
ترکیبات شیمیایی بر روی 
فــرد، فروبــردن اعضای 
بــدن در درون اســید و 
اعمالــی نظیر آن در حکم 
عنوان  اســت،  اسیدپاشی 

کــرد: در مواردی که اسیدپاشــی مشــمول 
مقررات ماده )۲۸۶( قانون مجازات اسالمی 
مصوب یک اردیبهشــت ۱۳۹۲ باشد، اقدام 
مرتکب، افســاد فی االرض محســوب و به 

مجازات آن محکوم می شود. 
وی همچنیــن تأکید کرد: هرگاه شــخصی 
مرتکب جــرم موضوع این قانون شــود و 
مجازات آن قصاص نباشــد یــا به هر دلیلی 
مانند مصالحــه اولیای دم، قصــاص اجراء 
نشود، مرتکب، عالوه بر پرداخت دیه یا ارش 
یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات 

مربوطه، مجازات می شود. 
وی با اشاره به اینکه احکام برای اسید پاشی 
دارای شرایط مختلفی اســت، بیان کرد: در 
جنایت بــر نفس و جنایت منجــر به تغییر 
شــکل دائمی صــورت، بزه دیــده به حبس 
تعزیری درجه یک و در جنایتی که میزان دیه 
آن بیش از نصف دیه کامل باشــد، به حبس 
تعزیــری درجه ۲ و در جنایتی که میزان دیه 
آن از یک ســوم تا نصف دیه کامل باشد، به 
 ۳ درجه  تعزیــری  حبس 

محکوم می شود. 
یک  پایــه  وکیــل  ایــن 
دادگستری افزود: در مورد 
قانون  این  موضوع  جرایم 
و شــروع به آن، مقررات 
آزادی مشروط،  به  مربوط 
مجازات  تخفیف  و  تعلیق 
مگر  نیســت  اعمال  قابل 
آنکه بزه دیده یا اولیای دم 
نسبت به مجازات تعزیری 
اعالم گذشت  نیز  مرتکب 
کرده با شــند کــه در این 
می تواند  دادگاه  صــورت 
مجــازات مرتکب را یک 

درجه تخفیف دهد. 

وی همچنین با اشاره به اینکه درصورتی که 
مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، 
به حبس تعزیری درجــه ۲ محکوم خواهد 
شــد، تشــریح کرد: در مواردی که مجازات 
قانونی مرتکــب، قصاص عضو باشــد، به 
حبــس تعزیری درجــه ۳ و در صورتی که 
مجــازات مرتکب قصاص نباشــد یا به هر 
دلیلــی قصاص نفس یا عضو اجراء نشــود، 
بــه یک درجه پایین تــر از مجازات تعزیری 

مرتکب، جرم رسیدگی می شود. 
این حقوقدان تأکید کــرد: مرتکب عالوه بر 
جبران خسارت های مقرر در ماده )۱۴( قانون 
آئین دادرســی کیفری مصوب ۴ اردیبهشت 
۱۳۹۲، ملزم به پرداخــت هزینه های درمان 
بزه دیــده می باشــد، به عبارتــی مرتکب با 
از  متمکن  قاضی رســیدگی کننده  تشخیص 
پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های 
مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت های 

بدنی پرداخت می شود. 
وی با بیان اینکه بر اســاس قانون، ســازمان 
بهزیســتی کشور مکلف اســت با تشخیص 
قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع 
مددکاری  روانشناختی،  خدمات  اسید پاشی، 
و توانبخشــی ارائه کند، گفــت: در مواردی 
که هزینه هــای موضوع این مــاده و تبصره 
)۱(، از صندوق تأمین خسارت های بدنی و 
سازمان بهزیستی پرداخت می شود، صندوق 
یا ســازمان بهزیستی می توانند برای دریافت 
هزینه های پرداخت شــده به مرتکب رجوع 

کنند. 
ایــن وکیــل پایه یــک دادگســتری درباره 
زمــان انتظار برای رســیدگی به پرونده های 
اسید پاشی در دادگاه، اظهار کرد: پرونده های 
ارجاع شــده به دعاوی و شکایات مربوط به 
جرایم این قانون خارج از نوبت رســیدگی 

می شود. 

زنان طعمه اصلی اسيدپاشی ها هستند

حکم قصاص پایان اسیدپاش

راهاندازیسامانهنظارتیکنترلآمبوالنسهایخصوصی
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آگهی سند مالکیت المثنی 
نظــر بــه اینكــه پرویــن طهماســب نــژاد بــا ارائــه فــرم شــهادت شــهود 
مصــدق دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 1۹ نهاونــد مالــک ششــدانگ 
ــت  ــر ثب ــت زی ــند مالكی ــد س ــش ۳ نهاون ــی از 1۳ بخ ــالک 1۲۳ فرع پ
ــادر  ــف 8۵  ص ــریال 4۹۹40۵ ال ــه س ــر 8۲ ب ــه ۲8۳ دفت 1۲7۹۳ صفح
ــی  ــت جابجای ــه عل ــوده ب ــار نم ــت، اظه ــده اس ــک گردی ــلیم مال و تس
گردیــده اســت تقاضــای ســند مالكیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا بــه 
ــوق  ــرح ف ــه ش ــب ب ــت مرات ــون ثب ــه قان ــاده 1۲0- آیین نام ــتناد م اس
یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار یــا محلــی جهــت اطــالع عمــوم 
ــت  ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــی نس ــه کس ــردد چنانچ ــی می گ آگه
ــا  ــود او ی ــزد خ ــه ن ــام معامل ــی انج ــا مدع ــته ی ــراض داش ــی اعت المثن
ــود  ــراض خ ــد اعت ــد می توان ــود می باش ــزد خ ــت ن ــند مالكی ــود س وج
را کتبــاً از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز بــه ایــن اداره 
ارســال در غیــر ایــن صــورت و پــس از گذشــت مقــرر ســند مالكیــت 

المثنــی صــادر خواهــد شــد. 
)م الف ۲70(

محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   1۳۹860۳۲6008000۲7۲ شماره  رأي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
شهرستان رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود عبدی فرزند 
ابراهیم به شماره شناسنامه ۲046 صادره از خدابنده در یک قطعه زمین مزروعي 
آبی به مساحت ۵887۹ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲8۵ اصلي واقع 
با واسطه از  در  اراضی قریه مالبداغ بخش ۵ همدان حوزه ثبتی رزن خریداری 
مالک رسمی  آقای شوذب عبدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
)م.الف۹7(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹8/10/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹8/11/8

رضا شیرخانی خرم، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان رزن

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظــر بــه اینكــه مالــک مهــری ممی ونــد بــا ارائــه فــرم شــهادت شــهود 
ــد مالــک ششــدانگ  ــه اســناد رســمی شــماره 4 نهاون مصــدق دفترخان
ــت  ــر ثب ــت زی ــند مالكی ــد س ــش ۳ نهاون ــی از 6۹ بخ ــالک ۵۵1 فرع پ
16۳7۳ صفحــه ۲۵8 دفتــر 116 صــادر و تســلیم مالــک گردیــده اســت 
ــند  ــای س ــده تقاض ــود گردی ــی مفق ــت جابه جای ــه عل ــوده ب ــار نم اظه

مالكیــت المثنــی نمــوده اســت.
 لــذا بــه اســتناد مــاده 1۲0- آیین نامــه قانــون ثبــت مراتــب بــه شــرح 
ــالع  ــت اط ــی جه ــا محل ــار ی ــه کثیراالنتش ــت در روزنام ــک نوب ــوق ی ف
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــی نس ــه کس ــردد چنانچ ــی می گ ــوم آگه عم
مالكیــت المثنــی اعتــراض داشــته یــا مدعــی انجــام معاملــه نــزد خــود 
ــراض  ــد اعت ــد می توان ــود می باش ــزد خ ــت ن ــند مالكی ــود س ــا وج او ی
ــه  ــدت 10 روز ب ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــاً از تاری ــود را کتب خ
ایــن اداره ارســال در غیــر ایــن صــورت و پــس از گذشــت مقــرر ســند 

مالكیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد..
)م الف ۲71(

محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

امکان دریافت تسهیالت حوادث غیرمترقبه 
برای بدهکاران بانکی

 بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان، مانع از 
دریافت تسهیالت موضوع حوادث غیرمترقبه نیست.

بانک مرکزی در بخشــنامه ای اعالم کرد: بدهــی و معوقات و چک 
برگشتی احتمالی آســیب دیدگان، مانع از دریافت تسهیالت موضوع 

حوادث غیرمترقبه نیست.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های دولتی اعالم 
کرد که حســب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری این بانک، با 
توجــه به نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه مصوبات 
هیأت وزیران در خصوص اعطای تســهیالت به آســیب دیدگان از 
حــوادث غیر مترقبه بدون در نظر گرفتــن بدهی و معوقات و چک 
برگشتی احتمالی سال های قبل آســیب دیدگان به بانک ها، به منظور 
اجرای بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده 
بر اثر حوادث غیر مترقبه بوده اســت و قانون یاد شــده قانون خاص 
اســت و ماده ۵ مکرر قانون صــدور چک به عنوان قانون موخر قادر 
به تخصیص قانون خاص مقدم نیســت، ضمن اینکه مصوبات مرتبط 
هیأت وزیران تاکنون مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات شورای اسالمی 
کشــور با قوانین قرار نگرفته اســت از این رو بر اساس نظر معاونت 
حقوقــی رئیس جمهور، بدهی و معوقات و چک برگشــتی احتمالی 
آســیب دیدگان مانع از دریافت تسهیالت موضوع حوادث غیرمترقبه 

نباشد.

فراز و فرود رتبه سهولت کسب وکار ایران 
از سال ۲۰۱4 تا ۲۰۲۰

 ایران در شاخص سهولت کســب و کار براساس گزارش منتشر 
شده سهولت کســب و کار بانک جهانی در اکتبر ۲۰۱۹ تحت عنوان 
فضای کســب و کار ســال ۲۰۲۰ ، در بین ۱۹۰ کشــور جهان ۱۲۷ 

پیش بینی می شود.
به گزارش فارس،  ایران در زمینه ســهولت کسب و کار در جهان در 
سال ۲۰۱۴ از بین ۱۸۹ کشور ۱۵۲ و در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۸۹ کشور 

به ۱۳۰ ارتباط یافت. 
براســاس این گزارش رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۶، 
۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از بین ۱۹۰ کشــور به ترتیب ۱۱۷ و ۱۲۰ و ۱۲۴ بوده 

است. 
همچنین رتبه ایران به لحاظ این شاخص مهم بین المللی در سال ۲۰۱۹ 
به ۱۲۸ رسید و  براساس گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی در 
اکتبر ۲۰۱۹ که  تحت عنوان  گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۲۰ 
منتشر شده پیش بینی می شود در سال۲۰۲۰ این رتبه در بین ۱۹۰ کشور 

جهان به ۱۲۷ برسد.

عیدی کارگران 
بین ۳ تا 4/5 میلیون تومان است

 مطابــق قانــون کار حداقل عیدی کارگران برای یک ســال کار 
حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است، بر این اساس امسال 
حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین سه میلیون و ۳۳ هزار تومان 

و چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است.
براســاس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۰ 

اصالح شد تمام کارگاه های 
مشــمول قانــون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نســبت 
یک ســال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش 

بپردازند.
برای محاســبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب امسال را 
در ۶۰ روز ضرب کنیم. با توجه به اینکه دستمزد روزانه ۵۰ هزار و 
۵۶۲ تومان است، حداقل عیدی که باید پرداخت شود سه میلیون و 

۳۳ هزار و ۷۶۲ تومان است.
در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان 
نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر 
عیــدی که کارگران دریافت می کنند هم چهار میلیون و ۵۵۰ هزار و 

۴۶۳ تومان است.
در میــان جامعه کارگری برخی افراد عیدی کامل دریافت نمی کنند. 
برای افرادی که کمتر از یک ســال کار کرده باشند هم براساس ۶۰ 
روز کار و نســبت ایام کارکرد محاســبه می شــود. به این شکل که 
حداقــل مزد ماهیانــه در عدد ۲ ضرب و بر تعــداد روزهای کاری 

تقسیم می شود.
بــرای نمونــه چنانچــه فــرد یــک مــاه کار کــرده باشــد ۲۵۲ هــزار 
و ۶۶۰ تومــان، بــا دو مــاه کار ۵۰۵ هــزار و ۳۳۰ تومــان دریافــت 
می کنــد. چنانچــه فــردی نیمــی از ســال را در کارگاهــی مشــغول 
ــدی  ــان عی ــزار و ۹۶۰ توم ــون و ۵۱۵ ه ــک میلی ــد ی ــه کار باش ب

می گیــرد.
در قانون زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشــخص نشده 
اســت و براســاس عرف کارگاه ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال 
عیدی کارگران خود را پرداخت می کنند و معموال ســقف پرداخت 

عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.

تولید سایپا 13۲ متوقف شد
عرضه ۸ محصول جدید در سه  سال آینده

 هفته گذشــته و ۱۰ روز زودتر از وعده داده شــده، تولید خودرو 
پراید۱۳۲ متوقف شــد و مطابق برنامه اعالم شده، خودروهای پراید 
۱۱۱ و پراید ۱۳۱ هم در چند ماه آینده از چرخه تولید کنار گذاشــته 

می شوند.
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در گردهمایی زنجیره تامین 
محصول جدید ســایپا )رهام( که با حضور مدیــران عامل و فعاالن 
صنایع قطعه سازی و شرکت های دانش بنیان برگزار شد، افزود: تولید 
انبوه خودرو رهام در ســال آینده، آغاز می شود و در فاز نخست، ۱۲ 

هزار دستگاه از این خودرو به بازار عرضه خواهیم کرد.
به گفته سیدجواد سلیمانی ، ســایپا طبق برنامه ریزی، در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۷۰ هزار دســتگاه و در ســال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار خودرو 

رهام تولید خواهد کرد.
وی ادامــه داد: دو محصول جدید دیگر در ســال آینده و ۵ محصول 
نیز در ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بازار عرضه خواهیم کرد تا ســبد 

محصوالت سایپا کامل شود.
مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا با بیان اینکه تمام فرایند طراحی 
این محصوالت توســط محققان و متخصصان فعــال در این گروه و 
بدون دریافت کمک از خارج از کشــور اجرا شده است، افزود: دانش 
فنی طراحی خودرو در گروه سایپا تکمیل شده و ما بدون هرگونه نیاز 

به خارج، اهداف خود را در این زمینه دنبال می کنیم.
وی با اشــاره به هدایت ۹۵ درصد درآمدهای گروه ســایپا به چرخه 
تولید، گفت: با اجرای برنامه تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان امســال 
و همچنین ایجاد انضباط مالی و کنترل هزینه های تولید، گروه ســایپا 

سال آینده از زیان خارج شده و وارد مرحله سودآوری خواهد شد.
سلیمانی تصریح کرد: در یک ســال گذشته باوجود همه مشکالت و 
محدودیت ها، تولید خودرو از روزانه کمتر از ۷۰۰ دســتگاه به ۲۰۰۰ 

دستگاه رسیده که بیانگر استفاده حداکثری از ظرفیت ها است.
وی با بیان اینکه ســایپا قصد دارد از توانمندی های موجود در کشور 
برای تعمیق داخلی ســازی محصول رهام استفاده کند، گفت: در حال 
حاضر حدود ۹۲ درصد از قطعات این خودرو داخلی سازی شده و ما 
آماده هستیم برای ۸ درصد باقیمانده، زمینه الزم را برای تولیدکنندگان 

داخلی و شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا خواستار همکاری شرکت های 
دانش بنیان داخلی در تولید گیربکس اتوماتیک شد و گفت: سایپا آماده  
مشارکت در اجرای این پروژه مهم برای صنعت خودرو کشور است.

ســلیمانی از داخلی سازی قطعات انژکتور و کیسه ایمنی هوا )ایربگ( 
نیز خبــر داد و افزود: خوشــبختانه این دو قطعه جــزء مهم ترین و 
پیچیده ترین قطعات بودند که توانستیم با همکاری طرف های ایرانی، 

تولید آنها را نهایی کنیم.
وی گفت: تولید قطعات باکیفیت و برخوردار از قیمت رقابتی اولویت 
مهم ســایپا در همکاری با قطعه سازان و شرکت های داخلی محسوب 

می شود.

قیمت مرغ در همدان 
به کمتر از ۱۱ هزار تومان رسید 

 قیمــت هر کیلو مرغ در بازار همدان ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان و این 
ارزانی تا شب عید پایدار است. 

به گزارش تســنیم ، رئیس اتحادیه مرغ و ماهــی همدان اظهار کرد: 
درحالی کــه قیمت مصوب هر کیلوگرم مــرغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان 
اســت اما در بازار همدان هر کیلو مرغ با نرخ ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان 

به فروش می رسد. 
جواد عاشــوری با بیان اینکه عرضه مرغ خوب است و حتی با مازاد 
عرضه مواجه ایم، ابراز کرد: افزایش عرضه یکی از علل اصلی کاهش 

قیمت مرغ در بازار همدان بوده است. 
وی با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت جوجه ریزی بسیار خوب است، 
اظهار کرد: پیش بینی می کنیم ارزانی مرغ تا پایان سال پایدار باشد و در 
شــب عید شاهد گرانی مرغ نباشیم.  عاشوری با بیان اینکه روزانه ۷۰ 
الی ۸۰ تن مرغ گرم وارد بازار می شــود، تصریح کرد: این میزان مرغ 

جوابگوی نیاز مردم است و هیچ گونه کمبودی وجود ندارد. 
عرضهشانهایتخممرغتخلفاست

وی با بیان اینکه بنکداران تخم مرغ را به صورت کیلویی به فروشگاه ها 
و ســوپر مارکت ها عرضه میکنند، گفت: قیمت هرکیلو تخم مرغ در 
درب مرغداری ۷ هزار و ۵۵۰ تومان است که باید با قیمت کیلویی ۸ 

هزار و ۹۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسد. 

ساخت ساالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار 
کم درآمد  از سال آینده آغاز می شود

 برنامه مســکن ملی برای دهک های ۱تا ۳ از سال آینده آغاز می شود، افراد تحت 
پوشش دســتگاه های حمایتی در اولویت این برنامه هستند اما خانوارهای جامانده را 

هم شناسایی خواهیم کرد و آنها هم واجد شرایط مسکن ملی خواهند بود.
معاون وزیر راه و شهرســازی دربــاره آخرین جزییات از برنامه مســکن ملی برای 
دهک های یک تا ســه که از اقشار کم درآمد محسوب می شوند، اظهار داشت: در این 
زمینه ســتادی با حضور نهادها و دستگاه های حماتی از جمله  کمیته امداد، بهزیستی، 

اســتان قدس، اوقافف، بنیاد مســتضعفان، ســتاد اجرایی فرمان امام ، سازمان بسیج، 
بانک مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه  و وزارت راه وشهرسازی تشکیل شده است 
و آخرین تصمیم این ســتاد ســاخت ســاالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری برای 

دهک های اول تا سوم است.
محمــودزاده، در گفت وگو با ایلنــا با بیان اینکه به دنبال این هســتیم که آورده این 
دهک ها را مدیریت و از طریق ســاز و کار مناســب این اقشار را صاحب خانه کنیم، 
افزود: در مرحله برنامه ریزی ها هســتیم و پیش از این هم به طور مکرر اعالم کردیم 
کــه برای دهک های اول تا ســوم برنامه جداگانه ای داریــم  و به زودی جزییات آن 

اعالم می شود.

ــن  ــه در ای ــر گرفت ــهیالت در نظ ــاره تس ــازی درب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــی  ــگان یعن ــا رای ــن تقریب ــار داشــت: زمی ــد اظه ــم درآم ــرای اقشــار ک ــرح ب ط
۹۹ ســاله و وام بالعــوض در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه البتــه هنــوز ســقف 
ــن  ــد در ای ــدر می توان ــتگاهی چق ــر دس ــم ه ــد ببین ــت و بای ــخص نیس آن مش

ــد. ــه کمــک کن زمین
محمودزاده درباره اینکه مخاطب شناسی این طرح چگونه انجام می شود، گفت: تمام 
آمار و ارقام برای شناســایی دهک ها براساس اطالعات دستگاه های حمایتی است و 
اولویت با افراد تحت این نهاد خواهد بود و افرادی که در این دســتگاه های حمایتی 

شناسنامه دار هستند.

کارت دانشجویی آرمان مشیری علی آباد فرزند عبدالرحمن به شماره 
ملی ۳7۹0004804 کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری موسسه عمران و 
توسعه واحد همدان به شماره دانشجویی ۹01۵۳6106۵ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 "چشمه قصابان" لکه ای از صنعت همدان 
است که حال و روزش بی شباهت به گوشت 
قربانی نیست و هر کســی ادعایی درباره اش 
دارد؛ اما صنعتگران این منطقه خود را مستحق 

تبدیل شدن به شهرک صنعتی می دانند.
در ۱۱ کیلومتری شهر همدان منطقه ای به نام 
"چشــمه قصابان" وجــود دارد که از صنعتی 
بودن فقط نامش را یدک می کشــد چرا که نه 
مجوزهای الزم شــهرک صنعتی را دارد و نه 

زیرساخت هایش را.
با ایــن همه ۱۴۰ کارخانــه کوچک و بزرگ 
مستقر در این ناحیه با دست و پنجه نرم کردن 
با مشــکالت قد و نیم قد در حــال گرداندن 

بخشی از چرخ اقتصاد استان هستند.
هرچند بیشــتر واحدهای صنعتــی همدان با 
مشــکالتی نظیر بدهی های بانکــی و کمبود 
نقدینگی مواجه هستند اما اهالی چشمه قصابان 
مشــکالت دیگری هم دارند که سرگردانی و 

بالتکلیفی سردسته آنها است.
به گزارش ایرنا، چشمه قصابان که این روزها 
لکه صنعتی نامیده می شود، سالیان گذشته در 
میان بافت مســکونی روســتایی شکل گرفته 
و سالهاســت متقاضی تبدیل شدن به شهرک 
صنعتی است تا از مواهب آن بهره مند شده و 

از سردرگمی خالص شوند.
تقاضای این صنعتگران را از رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت همدان پیگیری کردیم 
و او در پاسخ به ایرنا گفت: درصدد ساماندهی 
لکه های صنعتی اســتان هستیم تا واحدهای 
تولیدی از امکانات ویژه شهرک های صنعتی 
برخوردار شوند اما دســت و بال ما از لحاظ 
قانونی بسته است و راهکار مناسبی برای این 

منظور نداریم.
آبپاکیصنعترویلکهها

حمیدرضا متین با بیان اینکه در چشمه قصابان 
صنایع مطرحی همچون ریخته گری، ســنگ 
بری، شیمیایی، صنایع فلزی و پالستیک وجود 
دارد که تنوع زیادی هم دارد گفت: این صنایع 
از مــا مجوز و پروانه بهره برداری دریافت می 
کنند و بین آنها با بقیه صنایع اســتان تبعیض 
قائل نشــده و همه را با چشــم عدالت نگاه 
میکنیم اما در تغییــر ماهیت لکه های صنعتی 

نمی توانیم دخالت کنیم.
متین می گوید: "ازندریان"هم به درد چشــنه 
قصابان مبتال اســت و ۲۹ واحد تولیدی پودر 
مواد معدنی در این لکه صنعتی  فعالیت دارند 
که به صورت تک محصولی پودر ســیلیس و 

فلدسپات تولید می کنند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
سرو سامان بخشیدن به دو لکه صنعتی یاد شده 
را با توجه به تعدد، پراکندکی و تنوع آنها سنگ 
بزرگی می داند که برداشــتنش از عهده او و 
شرکت شهرک های صنعتی استان برنمی آید.

متین آب پاکی را روی دســت این لکه ها می 
ریزد و می گوید که در حال حاضر نمی توانیم 
کاری برای ساماندهی این صنایع انجام بدهیم 

و آنها را از این بالتکلیفی خالص کنیم
چشمهقصابانالبهالیچرخهای

تناقض
مدیرعامل شرکت شهرک های صنتعی همدان 
نیــز پاک کردن لکه ها و تبدیل شــدن آنها به 
شــهرک  صنعتی را کار زیبا و پســندیده ای 
دانست و درخواست صنعتگران مستقر در این 
نواحی را درست و به جا، اما چشمه قصابان و 
ازندریان را فاقد شرایط الزم برای تبدیل شدن 

به شهرک صنعتی دانست.
محمدرضا بادامی تاکید کرد: ســاخت و ســاز 
واحدها در این مناطق بدون طرح و نقشه صورت 
گرفته و بر هیچ اصول شــهرک ســازی استوار 

نیست و با ویژگی های آن همخوانی ندارد.
به گفته وی  اسناد این امالک باید به دولت منتقل، 
تجمیع و سپس طی تشریفات و قوانین موجود 
تفکیک شــود؛ کاری که به گفته بادامی شدنی 
نیست و مالکان هرگز راضی به اینکار نمی شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
همدان تــوپ را به زمین شــهرداری "بهار" 
انداخت و مدعی شــد که این شهرداری برای 
امالک واقع شــده در چشــمه قصابان پروانه 

ساخت و ســاز صادر می کند و عوارض می 
گیرد، اما خدماتی به ساکنان آن ارائه نمی دهد، 

چون در محدوده خدمات شهری نیستند.
بادامی این تناقض را منشا بسیاری از گرفتاری 
و دلخوری صنعتگــران این ناحیه می داند که 

نیازمند شفاف سازی است.
ازاینجاراندهازآنجامانده

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی همدان که چشمه قصابان را مانند 
کف دســتش می شناســد، هم بر این تناقض 
صحه می گذارد و می گوید: شهرک بهاران در 
مجاورت چشمه قصابان واقع شده و اهالی این 
شهرک از کوچه و خیابان های این منطقه تردد 
می کنند و به قول معروف بار ترافیکی بهاران 
بروی شانه های این منطقه است؛ باری که هر 
روز بر استهالک و فرســودگی زیرساختهای 

چشمه قصابان می افزاید.
علی اصغر زیردســت که قصــد میانجی گری 
دارد پیشــنهاد می کند حاال که هیچ قانونی و 
مصوبه ای شهرک شدن چشمه قصابان را نمی 
پذیرد، فرمانداری بهار یــا همدان این منطقه 
را زیر چتــر خود گرفته و با اعتبارهای دولتی 
دستی به سر و روی این لکه صنعتی بکشند که 

سهم عمده ای در اشتغال و تولید استان دارد.
تشــکیل هیأت امنایی از بین صاحبان صنایع 
مستقر در چشمه قصابان هم به گفته زبردست 
می تواند بهبودی این منطقه را شتاب ببخشد.
اصالحتقســیماتکشوریعالج

چشمهقصابان
اما فرماندار شهرستان بهار معتقد است که درد 

"چشــمه قصابان" با این ُمســکن ها دوا نمی  
شود و عالج آن را باید نزد تقسیمات کشوری 

جستجو کرد.
احسان قنبری می گوید: اگر طرح جامع شهر 
بهار تدوین شود می توان ریشه تمام دردهای 
چشــمه قصابان را خشــکاند؛ طرحی که از 

پارسال در انتظار ابالغ آن هستیم.
او کمی تاریخچه چشــمه قصابان را عقب تر 
می برد، به روزگاری که این منطقه روســتایی 
از توابــع بخش بهار بود و بــا ارتقای بهار به 
شهرستان، این روستا به بخش مرکزی همدان 
الحاق می شــود و این شروع درماندگی اهالی 
چشــمه قصابان اســت که حاال تبدیل به لکه 

صنعتی شده اند.
قنبری می گوید: قدم چشمه قصابان را به روی 
چشم گذاشته و مشتاق بازگشت آن به اصلش 
هستیم و تنها در این صورت گرفتاری های این 

منطقه حل می شود.
جدایــی از بهار و اتصال بــه همدان و یا 
بر عکــس، تبدیل به یک شــهرک صنعتی 
مســتقل، اضافه شــدن به شــهرک صنعتی 
بهــاران و یا اســتقالل چشــمه قصابان با 
تشــکیل هیأت امنا گزینــه هایی روی میز 
به  پاســخگویی  بــرای  همدان  مســئوالن 
نیازهــای صنایع مســتقر در لکــه صنعتی 

است. قصابان  چشمه 
باید منتظــر بمانیم و ببینیم چه تصمیمی برای 
این لکه صنعتی گرفته می شود؛ بی تردید پایان 
دادن بــه درد و رنج هــای صنعتگران نیازمند 

بهترین تصمیم است.

چشمه قصابان
 گوشت قربانی صنعت همدان

 از ابتدای ســال جاری تاکنون ۶۸۰ میلیارد 
ریال تسهیالت اشــتغالزایی به روستاییان این 

استان پرداخت شده است.
مدیر امور شعب بانک توســعه تعاون همدان 
گفت: این میزان تســهیالت اشتغال روستایی 

برای اجرای ۶۳۲ طرح پرداخت شده است.
کیومــرث زندیه در گفت و گــو با ایرنا با بیان 
اینکه میزان سود این تسهیالت ۶ درصد است، 
اظهار داشــت: همچنین ۱۱۱ طــرح در بانک 
توســعه تعاون در دست بررســی است که در 

مرحله بعدی تخصیص اعتبار تسهیالت اشتغال 
روستایی پرداخت می شود.

زندیه ادامه داد: تســهیالت اشتغال روستایی و 
فراگیر بانک توسعه تعاون با هدف رفع معضل 
بیکاری و توسعه پایدار روستاها پرداخت شده 
اســت. مدیر امور شــعب بانک توسعه تعاون 
همــدان افــزود: یکی از مهم تریــن طرح های 
حمایت از اشــتغال، طرح حمایت از اشــتغال 
پایدار روستایی است که می تواند به رفع معضل 

بیکاری و توسعه پایدار روستاها منتهی شود.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون:

۶۸۰میلیاردریالتسهیالتاشتغالزاییبهروستاییانهمدانپرداختشد
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توقف اینتر در »سن سیرو«
 تیم فوتبال اینتر در دیدار خانگی مقابل آتاالنتا به تســاوی یک بر 

یک رضایت داد. نتیجه ای که بیش از همه به سود یوونتوس شد. 
در ادامه هفته نوزدهم لیگ فوتبال باشگاه های ایتالیا، اینترمیالن که در 
صدر جدول رده بندی قرار دارد در حضور بیش از ۶۵ هزار تماشاگر 
ورزشــگاه »سن سیرو« به مصاف آتاالنتا رفت و به تساوی یک بر یک 

اکتفاء کرد.
در دیگر دیدارهای انجام شده، التزیو با یک گل از سد ناپولی گذشت 
و آث میــالن در بازی خارج از خانه مقابل کالیاری با حســاب دو بر 

صفر به پیروزی رسید.

جام جهانی باشگاه های جهان 
هر دو سال یک بار 

 رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( پس از آنکه طرح وی در 
خصوص برگزاری جام جهانی باشــگاه ها به طور چهار سال در میان، 
اکتبر ســال گذشته تایید شد حاال می خواهد این تورنمنت هر ۲ سال 

یک بار برگزار شود. 
ایده اینفانتینو این است که در سال هایی که جام جهانی یا تورنمنت های 
تحت نظارت هر کنفدراسیون همچون رقابت های یورو یا کوپا آمریکا 

برگزار نمی شود، جام جهانی باشگاه ها برگزار شود.
نخستین دوره جام جهانی باشگاه ها با فرمت و قالبی جدید تایید شده 
و قرار اســت از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ با حضــور ۲۴ تیم به میزبانی چین 

برگزار شود.

بیستمین پیروزی فصل برای لیورپول 

 تیــم فوتبال لیورپول که در اوج آمادگی قرار دارد در دیدار خارج 
از خانه مقابل تاتنهام به برتری یک بر صفر رسید و بیستمین پیروزی 

فصل را جشن گرفت. 
از هفته بیســت ودوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های انگلیس، تاتنهام در 
ورزشــگاه خانگی خود از تیم لیورپول که صدرنشین قاطع مسابقات 

است، پذیرایی کرد و در نهایت با یک گل شکست خورد.
لیورپــول با برتری در این دیدار از ۲۱ بــازی به آمار خیره کننده ۲۰ 
پیروزی رســید تا با ۶۱ امتیاز، از همین حاال آماده رسیدن به قهرمانی 

باشد.
در سایر بازی ها این نتایج بدست آمد.

اورتون یک - برایتون صفر،  کریستال پاالس یک - آرسنال یک
لسترسیتی یک - ساوتهمپتون ۲،  منچستریونایتد ۴ - نوریچ صفر

چلسی ۳ - برنلی صفر ، ولورهمپتون یک - نیوکاسل یک

جدایی رسمی کالدرون از پرسپولیس

 سرمربی آرژانتینی پرســپولیس که توانسته بود این تیم را قهرمان 
نیم فصل لیگ نوزدهم کند، رســما از این تیم جدا شد و جانشین او تا 

فردا دوشنبه معرفی خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، محمدحســن انصاری فرد مدیرعامل پرسپولیس در 
خصوص جدایی قطعی گابریل کالدرون از این تیم گفت: با منتفی شدن 
بازگشت کالدرون تالشمان این است که تا دوشنبه سرمربی جدید را 

معرفی کنیم و حداقل ۲ بازیکن جدید هم جذب خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال هفته آینده 
معرفی می شود

 سرپرســت دبیرکلی فدراســیون 
فوتبال زمان معرفی سرمربی تیم ملی 

ایران را اعالم کرد.
به گزارش مهر، مدتهاست فدراسیون 
فوتبال به دنبال پیدا کردن جانشــین 
برای مارک ویلموتس اســت. با این 
حال هنوز به جمع بنــدی نهایی در 
مورد اســتفاده از مربی خارجی و یا 

داخلی نرسیده است.
ابراهیم شکوری در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی گفت: درفدراسیون 
هم گزینه داخلی و هم گزینه خارجی داریم. در حال مذاکره با گزینه 
ها هستیم و هر کدام به نفع فوتبال باشد ایشان را انتخاب خواهیم کرد.

وی در مورد زمان معرفی ســرمربی تیم ملی هم گفت: تا هفته آینده 
سرمربی جدید تیم ملی معرفی خواهد شد.

»اینفانتینو« المپیکی شد 
 رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( در جریان یکصد و سی 
و پنجمین نشست کیمته بین المللی المپیک )IOC(، به عضویت این 

کمیته درآمد. 
»جیانی اینفانتینو« پس از انتخاب به عنوان عضو IOC در این نشست 
که در لوزان سوئیس برگزار شد، گفت: به عنوان رئیس فیفا خوشحالم 
که نقشــی فعال در جنبش بین المللی المپیک داشته باشم و مشتاقانه 
می خواهم ســهم و همکاری مثبت خود را در راستای پیشرفت مداوم 

ورزش در سرتاسر جهان ارائه کنم.
در جریــان المپیک ۲۰۲۰ که از ۲۲ جوالی تا ۸ آگوســت به میزبانی 
توکیو برگزار می شــود، ورزش فوتبال نیز حضور خواهد داشــت و 
رقابت های زنان و مردان در هفت ورزشــگاه واقع در ۶ شــهر میزبان 

انجام می شود.

دارنده سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰
 به توکیو نمی رود 

 »مجید کاکوش« حدود ۷۰ روز پیش در مســابقات پاراتیروکمان 
تایلند سهمیه پارالمپیک توکیو را کسب کرد. اما نمی خواهد در المپیک 

حضور پیدا کند.
ادامه حضورم در اردوهای طوالنی مدت برای آماده ســازی، شــغل و 

حقوق بازنشستگی ام را به مخاطره می اندازد. 
کماندار پارالمپیکی کشــور در واکنش به این مطلب به ایرنا گفت:  در 
پارالمپیک ریو به فینال راه یافتم و امیدوار بودم که با تالش و پیگیری 
در اردوها بتوانم در توکیو برای کشــور افتخارآفرینی کنم اما واقعیت 
این اســت که اردوهای طوالنی مدت زندگی خانوادگی و کاری ام را با 
چالش مواجه خواهد کرد، بنابرایــن ترجیح دادم که از دنیای ورزش 
قهرمانــی خداحافظی کنم. وی که کارمند موسســه مطالعاتی وزارت 
صنعت و معدن است و سال آینده بازنشست خواهد شد، اضافه کرد:  
اگر کمیته ملی پارالمپیک یا وزارت ورزش و جوانان حمایت بیشتری 
می کردند تا به عنوان ورزشکار برای تامین معاش و هزینه های اردویی 

حقوقی دریافت کنیم شاید لزومی به خداحافظی از ورزش نبود.
»مجید کاکوش« کمانــدار پارالمپیکی ایران که در رقابت های قهرمانی 
آسیا تایلند در کالس W۱ موفق به کسب سهمیه بازی های پارالمپیک 

۲۰۲۰ توکیو شده بود، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

ناامیدی امیدهای ایران در راه المپیک

انتخابی  رقابت هــای   
المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو و 
قهرمانی امیدهای آسیا، روز 
گذشته در تایلند دنبال شد.
روز گذشــته تیــم ملــی 
کشورمان در دومین مصاف 
خود مقابل کره جنوبی قرار 
گرفــت تا بخــت خود را 

برای صعود بیازماید.
کشورمان  امید  ملی پوشان 
که در بازی نخست مقابل 

ازبکســتان یک بر یک متوقف شــده بودند، در این دیدار برای کسب 
پیروزی قدم به میدان گذاشتند.

امیدهای ایران شروع خوبی نداشــتند و در نیمه اول با بازی پراشتباه 
باعث شــدند که تیم کره جنوبی حاکم بر بازی شود که این برتری با 
۲ گل برای کره جنوبی همراه شــد. در نیمه دوم ملی پوشان کشورمان 
فوتبال بهتری را به نمایش گذاشــتند و بارها حمالتی را روی دروازه 
حریف تدارک دیدند که حاصل این برتری گل رضا شــکاری بود که 

امید را به اردوی تیم ملی بازگرداند و فاصله به حداقل رسید.
در ادامه بازی ملی پوشــان امید حمالت زیادی را روی دروازه حریف 
تدارک دیدند و بارها تا آســتانه فتح دروازه چشم بادامی ها پیش رفتند 
که حاصلی نداشت. حمالت تیم امید یکی پس از دیگری به درِ بسته 
خــورد و در نهایت تیم امید ایران بازی را بــه حریف واگذار کرد تا 

امیدهایش برای صعود رنگ ببازد و از بخت کمی برخوردار باشند.
امیدهای ایران با این شکســت یک امتیازی شدند و دیگر امیدی برای 
صعود ندارند و حســرت حضور ایران در المپیک به ۴۸ سال رسید و 

این طلسم همچنان باقی ماند.
تیم امید ایران که به امید راهیابی به المپیک راهی تایلند شــده بود در 

گروه مرگ با کره جنوبی، ازبکستان و چین هم گروه بود.
شاگردان حمید استیلی چهارشنبه در آخرین بازی به مصاف تیم چین 

خواهند رفت.
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پیشخوان
سپک تاکرا ورزشی مظلوم در استان

 ورزش ســپک تاکرا با وجود جذابیت های فراوان، ورزشــی مظلوم 
در استان است. 

دبیر هیأت انجمن های ورزشــی اســتان با بیان این مطلب در حاشیه 
برگزاری مسابقات سپک تاکرا قهرمانی استان به خبرنگارن اظهار داشت: 
این رشــته ورزشی آنطور که باید هنوز به طور کامل نزد مردم شناخته 

شده نیست و نیاز به معرفی بیشتر دارد.
حســین خورشــیدکوکبیان بیان کرد: ســپک تاکرا ورزشی جذاب و 

منحصربه فرد اســت و برای ترویج این رشته مهیج نسبت به برگزاری 
دوره های آموزشــی و تمرینی به ویژه برای رده های ســنی پایه اقدام 
کرده ایم. وی با انتقاد از کوتاهی متصدیان برخی سالن های سرپوشیده 
همدان در راستای ایجاد فضای مناسب جهت رقابت ورزشکاران گفت: 
برنامه ریزی نادرست متصدیان ســالن در مسابقات نوجوانان پیرامون 
فعال سازی سیستم های گرمایشی مشــکالتی را ایجاد کرد که انتظار 

رسیدگی به این معضل را داریم.
خورشیدکوکبیان بیان کرد: سرد بودن سالن بدون تردید منجر به آسیب 
رساندن به ورزشکاران در حین مسابقه می شود و بهتر است مسووالن 

نسبت به هشدارهای محیطی و کوتاهی نکردن نسبت به این مشکالت 
اقــدام کنند. دبیر هیأت انجمن های ورزشــی همدان ســپک تاکرا را 
ورزشی مظلوم دانست و گفت: هدف ما تبلیغ این ورزش مهیج است و 

از رسانه ها می خواهیم در این خصوص همکاری الزم را داشته باشند.
در این دوره از مســابقات که با حضور ۴۰ ورزشــکار برگزار شد، تیم 
همدان متشکل از محمدرضا زنگنه، پوریا کشاورز و متین خوشتراشیان 
عنوان قهرمانی را کســب کرد. همچنین تیم تویسرکان با ترکیب سامان 
نجفی، علی آقا بابایی و افشــین احمدوند عنــوان نایب قهرمانی را به 

دست آورد.

علوم پزشکی قهرمان 
آمادگی جسمانی استان 

 تیم دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
همــدان به مقــام قهرمانی مســابقات 
آمادگی جســمانی قهرمانی آزاد استان 

دست یافت
این دوره از مســابقات جهت انتخاب 
در  حضــور  و  اســتان  برترین هــای 
مسابقات کشــوری و انتخابی تیم ملی 
برگــزار گردید که در پایان تیم آمادگی 
جســمانی بانوان با مربیگری معصومه 
وفایی توانست عنوان تیم برتر را کسب 

کند.
 در پایــان معصومه وفایی، زهره امیری 
و زهرا کلهری به عنوان منتخبین استان 
جهت حضور در مســابقات کشوری و 

انتخابی تیم ملی معرفی شدند.

تویسرکان قهرمان سپک 
تاکرا استان شد 

 مســابقه انتخابی تیم پسران زیر ۱۸ 
سال سپک تاکرا همدان جهت اعزام به 
مسابقات کشــوری در ورزشگاه جهان 
پهلوان تختی شــهر همدان برگزار و با 

برتری تیم تویسرکان به پایان رسید. 
مسابقه انتخابی تیم پسران زیر ۱۸ سال 
ســپک تاکرا اســتان همدان با حضور 
تیم هــای اعزامی شهرســتان همدان و 
شهرســتان تویسرکان در سالن ورزشی 
جهان پهلوان تختی همدان برگزار و تیم 
تویسرکان پیروز این دوره از مسابقات 

باشد.

آموزش و پرورش 
قهرمان فوتسال کارکنان 

دولت 
 مسابقات فوتسال کارکنان دولت با 
قهرمانــی تیم آموزش و پرورش به کار 

خود خاتمه داد. 
مســابقات از اول آذر بــا حضــور ۱۲ 
تیم کار خود را آغــاز کرد و تیم ها به 
صورت دوره ای بــه رقابت پرداختند 
. هشــت تیم بــه مرحلــه حذفی این 
مسابقات صعود کردند که از این ۸ تیم 
۴ تیــم آموزش پرورش ،اداره زندان ها 
،علوم پزشکی و بانک مسکن به مرحله 

رده بندی و فینال صعود کردند .
در بازی رده بندی دو تیم بانک مسکن 
و علوم پزشکی در کنار هم قرار گرفتند 
و در این مســابقه تیم علوم پزشکی با 
نتیجــه ۴ بر ۲ بانک مســکن را برد و 
عنوان سوم این مسابقات را از آن خود 

کرد .
فینال این مسابقات بین دو تیم آموزش 
و پــرورش و اداره زندان هــا برگزار 
شــد که در این رقابت ها تیم آموزش 
و پــرورش با نتیجه ۵ بــر ۲ تیم اداره 
زندان ها را شکســت داد و قهرمان این 
مسابقات شــد . تیم اول این مسابقات 
قرار اســت بهمن ماه برای مســابقات 

کشوری کارکنان اعزام شود.

آگهي حصر وراثت
خانم ابوالقاسم عاشوری دارای شماره شناسنامه  1۲8۳۵16۹6۹ به شرح دادخواست کالسه 
11۲/۹80۲۳1ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمود عاشوری به شماره شناســنامه  ۵0۲۹776۳۹7 در تاریخ 1۳۹8/۹/۲۹ در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت 
به: 1-ابوالقاســم عاشوری فرزند محمود به شماره شناســنامه 176۲ متولد1۳۵۵ صادره از 
اصفهان پسر متوفی ۲-احمد عاشوری فرزند محمود به شماره شناسنامه ۳۲۳6 متولد1۳4۹ 
صادره از رزن پسر متوفی ۳-مصطفی عاشــوری فرزند محمود به شماره شناسنامه 40۲8 
متولد1۳۵8 صادره از رزن پســر متوفی 4-رضا عاشوری فرزند محمود به شماره شناسنامه 
۳۳۲۲ متولد1۳6۳ صادره از قم  پســر متوفی ۵-جواد عاشــوری فرزند محمود به شماره 
شناســنامه ۳۳۲1 متولد1۳6۲ صادره از قم پسر متوفی 6-ام کلثوم عاشوری فرزند محمود 
به شماره شناســنامه 1 متولد1۳40 صادره از فامنین دختر متوفی 7-فاطمه عاشوری فرزند 
محمود به شــماره شناســنامه 7۲8 متولد1۳4۵ صادره از فامنین  دختر متوفی 8-زهرا 
عاشوری فرزند محمود به شماره شناسنامه 80۵ متولد1۳۵1 صادره از فامنین دختر متوفی 
۹-محبوبه عاشوری فرزند محمود به شماره شناســنامه 1۹6 متولد1۳66 صادره از فامنین 
دختر متوفی 10-کبری بولو فرزند محمودعلی به شماره شناسنامه 184 متولد1۳۲۲ صادره 
از فامنین همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م.الف ۲۹۵(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین

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

آگهي موضوع مــاده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــر رأي شــماره 1۳۹860۳۲600100071۹  مــورخ ۹8/۹/۲7هیــأت اول/ موضــوع قانــون  براب
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک همدان-ناحیــه یــک  تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــي آقــای محمــد آقامحمــدی فرزنــد علیقلــی بــه شــماره شناســنامه ۳ صــادره از 
همــدان در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲1۲/6۹ مترمربــع در قســمتی از پــالک 87 و 
7۹ فرعــی از ۹ اصلــي واقــع در حومــه بخــش یــک همــدان  خریــداري از مالــک رســمي 
آقــای نامــدار ســرخوش محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــه  ــه فاصلــه 1۵ روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت ب در دو نوبــت ب
صــدور ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ رس
ــور و  ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای مراج

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف 1۵۳4( 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹8/10/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹8/10/۲۳

علی زیوری حبیبی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی سند مالکیت المثنی 
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــد تق ــفیدی فرزن ــنگ س ــد س ــک حمی ــه مال ــه اینك ــر ب نظ
۳۲۵141۵0۵0 بــا ارائــه فــرم شــهادت شــهود مصــدق دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 
ــزی از 6  ــروز و مج ــی مف ــالک ۵۹ فرع ــدانگ پ ــدار شش ــوده مق ــار نم ــد اظه ۵0 نهاون
ــت  ــل ثب ــت آن ذی ــند مالكی ــه س ــد ک ــت نهاون ــک ثب ــش ی ــی بخ ــی از ۳410 اصل فرع
۳4۵14 صقحــه 1۳۵ دفتــر جلــد ۳۳۳ ثبــت و ســند مالكیــت تــک برگــی بــه شــماره 
ــل و  ــت نق ــه عل ــده و ب ــک گردی ــلیم مال ــادر و تس ــری ر۹۳ ص ــریال 78476۹ س س
انتقــال مفقــود گردیــده تقاضــای ســند مالكیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا بــه اســتناد 
ــه  ــت در روزنام ــک نوب ــوق ی ــرح ف ــه ش ــب ب ــت مرات ــون ثب ــه قان ــاده 1۲0- آیین نام م
کثیراالنتشــار یــا محلــی جهــت اطــالع عمــوم آگهــی می گــردد چنانچــه کســی نســبت 
بــه صــدور ســند مالكیــت المثنــی اعتــراض داشــته یــا مدعــی انجــام معاملــه نــزد خود 
ــاً از  ــراض خــود را کتب ــد اعت ــزد خــود می باشــد می توان ــا وجــود ســند مالكیــت ن او ی
ــن  ــر ای ــال در غی ــن اداره ارس ــه ای ــدت 10 روز ب ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــًا  صــورت و پــس از گذشــت مقــرر ســند مالكیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد. ضمن
ششــدانگ پــالک مذکــور بــه موجــب ســند رهنــی شــماره 1۲۵76۵ مــورخ 1۳۹4/11/1۹ 
دفتــر اســناد رســمی شــماره 4 نهاونــد در قبــال مبلــغ 10۳۵4۹8۲۲ ریــال نــزد بانــک 
مســكن و مــازاد اول برابــر ســند رهنــی شــماره 1۲۵۹6۲ مــورخ 1۳۹۵/10/۲ دفتــر اســناد 
رســمی شــماره 4 نهاونــد در قبــال 408868۳۲0 ریــال نــزد شــرکت ملــی نفــت ایــران 

می باشــد.)م الف ۲6۳( رهــن  در 

محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

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

آگهي موضوع مــاده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره ۹8/118  مورخ ۹8/۹/۲4هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای حسنعلی مرادی افتخار فرزند امامعلی 
به شــماره شناسنامه ۵۹۹ صادره از اسدآباد در ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی به 
مساحت ۲06۹6/1۲ مترمربع در قسمتی از پالک 84 اصلي طویالن سفلی واقع در اسدآباد 
اراضی روســتای طویالن سفلی خریداري از مالک رســمي  آقایان 1-امان اهلل نوربخش ۲- 
عزیزاهلل نوربخش و فریبرز نور بخش به وکالت خانم بتول خســروی محرز گردیده است. لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شــود، در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 44۳( 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/10/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/10/۲۳

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

 هفته چهاردهم رقابت های لیگ دسته دوم 
قهرمانی باشگاه های کشور جام آزادگان روز 
گذشته با انجام ۱۱ بازی در شهرهای مختلف 
دنبال شــد و نمایندگان اســتان صاحب یک 

پیروزی و یک مساوی شدند.
در گروه نخســت این رقابت هــا تیم فوتبال 

شهرداری همدان میزبان کاسپین قزوین بود.
بازی با میدان داری شاگردان گل محمدی آغاز 
شــد و پس از گذشــت دقایقی بازی متعادل 
شــد. دو تیم در نیمه  نخســت حمالتی را 
روی دروازه یکدیگر ارسال کردند اما خطری 
دروازه ها را تهدید نکرد و نیمه نخست بدون 

گل مساوی تمام شد.
با شــروع نیمه دوم شــهرداری همدان بازی 
خوبــی را به نمایش گذاشــت و چند حمله 
روی دروازه حریــف تدارک دید که مدافعین 
کاســپین این حمالت را یکی پس از دیگری 

دفع کردند.
در دقیقه ۸۵ بازی ســرانجام شــهرداری مزد 
حمــالت خــود را گرفت و بــه گل برتری 
دست یافت. امیرمحمد نســایی مدافع پیش 
تاخته شــهرداری در محوطه جریمه صاحب 
توپ شد و موفق شد تک گل بازی را به ثمر 
برساند تا شهرداری ۳ امتیاز شیرین را کسب 
کند. شهرداری با این پیروزی ۲۴ امتیازی شد.

در سایر دیدارهای گروه نخست تیم استقالل 
مالثانی صدرنشین مسابقات به دلیل حضور 
نیافتن اروند خرمشــهر ۳ بر صفر پیروز شد. 
میالد مهر تهران با یک گل فوالد نوین اهواز 
را شکســت داد. شــهرداری بندر آســتارا با 
همین نتیجه مس نوین کرمان را با شکســت 
بدرقه کرد. خیبر خرم آبــاد با دو گل میهمان 
خــود اترک بجنورد را شکســت داد. دو تیم 
امید گناوه و آواالن کامیــاران یک بر یک به 
تساوی رضایت دادند و تیم شهید قندی یزد 
در یک بازی پر گل شــهرداری فومن را با ۶ 

گل مغلوب ساخت.
با پیــروزی ۴ تیم باالی جــدول تغییری در 
جدول رده بندی به وجود نیامد و شــهرداری 
همدان با ۲۴ امتیاز همچنــان در رده چهارم 

باقی ماند.
اما در گروه دوم این رقابت ها تیم فوتبال پاس 
همدان در بندرعباس به مصاف شهرداری این 
شــهر رفت. تیم شــهرداری که چند بازیکن 
جدید جذب کرده بود در نیمه نخست بازی 
حرفی برای گفتن نداشــت و شاگردان علی 
قربانی در پاس همدان فوتبال روان و خوبی را 
به نمایش گذاشتند که حاصل این برتری ثبت 
۲ گل بود. ابتدا ســهیل رفیع زاده در دقیقه ۳۰ 
پاس را پیش انداخت و سپس عارف غالمی 

در دقیقه ۳۸ بازی از یک ضربه ایستگاهی گل 
دوم را زد تا پاس نیمه نخست را با پیروزی ۲ 

بر صفر به آخر برساند.
با شــروع نیمه دوم تیم میزبان دست به تغییر 
تاکتیک زد و حمالتــی را روی دروازه پاس 

تدارک دید.
زود  خیلــی  همدانــی  سفیدوسبزپوشــان 
عقب نشینی کردند و به حریف فرصت دادند 
که حمالتی را روی دروازه پاس تدارک ببیند. 
بــازی خوب تیم میزبــان و دفاع نا هماهنگ 
پاس باعث شــد تا همدانی ها بازی برده را به 
تساوی بکشانند و به کسب یک امتیاز قناعت 

کنند.
البتــه با توجــه به شــرایط پــاس، جدایی 
جمشیدیان و بسته بودن پنجره نقل وانتقاالت 
کسب این یک امتیاز نیز دستاورد خوبی بود و 

پاس ۲۲ امتیازی شد.
در دیگــر دیدارهای این گروه صدرنشــین 
مســابقات چوکای تالش مقابل شهرداری بم 
یک بر یک متوقف شــد. شهرداری بابلسر با 
نفت وگاز گچساران ۲ بر ۲ مساوی کرد و ملی 
حفاری اهواز با ۲ گل شــهرداری ماهشهر را 
شکست داد تا تنها تیم پیروز گروه دوم لقب 
بگیرد. دیگر بازی های این گروه امروز دنبال 

خواهد شد.

 مســابقات والیبــال قهرمانــی آســیا و 
انتخابی المپیک ۲۰۲۰ که در کشــور چین 
برگزار می شــود به پایان رســید و تیم ملی 
والیبال کشــورمان با کســب عنوان نخست 
ایــن رقابت ها به بازی هــای المپیک ۲۰۲۰ 

توکیو راه یافت.
در این رقابت ها ۸ تیم ایران، چین، قزاقستان، 
هند، قطر، چین تایپه، اســترالیا و کره جنوبی 
شــرکت داشــتند که در ۲ گروه مســابقات 
مقدماتــی خــود را انجام دادنــد و تیم ملی 
کشــورمان با ۳ پیروزی قاطع قدم به مرحله 

نیمه نهایی گذاشت.

از گروه نخســت تیم های قطر و کره جنوبی 
و از گــروه دوم ایران و چیــن راهی مرحله 
نیمه نهایی شــدند. در این مرحله چین مقابل 
قطر به پیروزی رسید و راهی فینال شد و تیم 
والیبال کشــورمان نیز در یک بازی نزدیک و 
میلیمتری بر چشم بادامی های کره جنوبی غلبه 

کرد تا دوباره حریف چین شود.
در بازی فینال ســروقامتان کشــورمان بازی 
زیبایی را به نمایش گذاشــتند و اجازه نفس 
کشیدن به چینی ها را ندادند. ست اول را ایران 
به راحتی ۲۵ بر ۱۴ به سود خود به پایان برد. 
در ست دوم نیز والیبالیست های کشورمان با 

قــدرت ظاهر شــدند و در نهایت ۲۵ بر ۲۲ 
پیروز شدند.

در ست ســوم ابتدا چین خوب ظاهر شد اما 
در ادامه این ســروقامتان ایــران بودند که با 
اقتدار پیروزی ۲۵ بر ۱۴ را رقم زدند و بدون 
باخت و با اقتدار به رقابت های المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو راه پیدا کنند. تیم ملی ایران در المپیک 
پنجه در پنجه بــزرگان والیبال جهان خواهد 
انداخت. ملی پوشان ایران نشان دادند که یک 
سر و گردن از رقبای آسیایی خود جلو هستند 
و دیگر قاره پنهاور برای والیبال ایران احساس 

کوچکی می کند.

والیبال ایران المپیکی شد

پیروزیشهرداریوتوقفپاسدرهفتهچهاردهم

ابهام در اعزام فوتبال پنج 
نفره به پارالمپیک 

 تیم ملی فوتبال ۵ نفــره برای پارالمپیک 
۲۰۲۰ کســب ســهمیه کــرده و حتی طبق 
پیش بینی کمیته پارالمپیــک جزو مدال آوران 
این بازی ها هم است با این حال در اعزام این 

تیم به توکیو ابهاماتی وجود دارد. 
به گزارش مهر، ســهمیه تیم ملی فوتبال پنج 
نفره بــرای حضوردر بازی هــای پارالمپیک 
۲۰۲۰ توکیو مهرماه گذشــته در رقابت های 
قهرمانی آسیا به دست آمد. در این مسابقات 
که به میزبانی تایلند برگزار شــد، ملی پوشان 
فوتبال ۵ نفره ایران با شکســِت تیم میزبان و 

صعود به فینال، سهمیه خود را قطعی کردند.
البته طبق اعالم کمیته ملی پارالمپیک کســب 
سهمیه به منزله اعزامِ قطعی به توکیو نیست. با 
لحاظ کردن اهمیت حضورِ کیفی در بازی های 
پارالمپیــک، اعزام ورزشــکار یا تیِم صاحب 
سهمیه در صورتی انجام می شود که آنها جزو 
مدال آوران باشند یا برای بازی های پاراآسیایی 

دوره آینده شانس قطعی کسب مدال باشند.
فوتبال ۵ نفره البته جزو رشــته هایی اســت 
که در پیش بینــی کمیته ملی پارالمپیک جزو 
رشــته های مدال آور در توکیو معرفی شــده 
است. طبق این پیش بینی تیم ملی فوتبال پنج 
نفــره در پارالمپیک ۲۰۲۰ صاحب مدال برنز 

خواهد شد.
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باباطاهر

فعال سازی ۲۳ میلیون سیم کارت در ۶ ماه

 آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
نشان می دهد که نصب تلفن ثابت در ۶ ماهه اول امسال در کشور با 
تقاضایی همراه نبوده اما ۲۳ میلیون سیم کارت در این بازه زمانی فعال 
شده است. به گزارش مهر، مطابق با آخرین آمارها از رصد وضعیت 
استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات در کشور که مربوط به ۶ ماهه 
نخســت امسال می شود، ۲۹ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۰۰ خط تلفن در 
کشور دایر است و ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۳۵ درصد رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد که نصب و راه اندازی تلفن ثابت نسبت به پایان 
سال ۹۷ ، با تقاضا روبرو نیست و از نظر تعداد دایری، تفاوت چندانی با 
سال گذشته ندارد. به نحوی که آخرین آمار نصب تلفن ثابت تا پایان سال 

۹۷ از نصب حدود ۳۸ میلیون و ۴۵۹ هزار خط حکایت دارد.

کسب و کارهای رباتیک به بن بست خوردند

 در هفته گذشته یک شرکت که با کمک ربات پیتزا تهیه می کرد و 
همچنین سه کافه با گارسن های رباتیک به فعالیت خود پایان دادند.

به گزارش مهر ، هفته گذشــته برای کسب و کارهای رباتیک خلیج 
سانفرانسیسکو چندان خوشایند نبود. یک شرکت سیلیکون ولی که 
از ربات ها برای تهیه پیتزا اســتفاده می کرد، تعطیل شد. همچنین ۳ 
کافی شاپ در مرکز سانفرانسیسکو  که گارسون های رباتیک داشتند 

نیز به فعالیت خود پایان دادند.
شــرکت »زوم پیتزا« اعالم کــرد ۱۷۲ تن از کارمنــدان خود را در 
تاسیســات »ماونتین ویو« و ۸۰ نیرو در تاسیسات سانفرانسیسکو را 
تعدیل می کند. آلکس گاردن، مدیر ارشد اجرایی این شرکت در یک 

ایمیل خبر تعدیل نیرو را برای کارکنان منتشر کرد.

درمان بی اختیاری ادراری با سلول های 
عضالت خود فرد

 محققان کشور در صدد برآمدند تا با سلولهای بنیادی خود فرد بی 
اختیاری ادراری را درمان کنند.

به گزارش مهر، اســتفاده از سلول های حاصل از عضالت خود فرد 
برای درمان زنان مبتال به بی اختیاری استرســی ادرار، یک کارآزمایی 

بالینی با ۲۴ ماه پیگیری توسط محققان کشور انجام گرفت.
حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد زنان باالی ۱۸ ســال از بی اختیاری ادرار رنج 
می برند. بی اختیاری استرسی ادرار شایع ترین اختالل سالمتی بانوان 
اســت. مبتالیان بر اثر فعالیت هایی مانند عطســه، سرفه، خندیدن، 
ورزش ســنگین یا بلند کردن وزنه دچار بی اختیاری و نشــت ادرار 

می شوند.

گروه هکری الزاروس حمله به ارزهای 
دیجیتال را آغاز کرد

 شرکت امنیتی روسی کاسپراسکای از تغییراتی اساسی و مهم در 
تاکتیک های گروه هکری الزاروس خبر داد که نشانه عالقمند شدن 

آنها به سرقت ارزهای دیجیتال است.
به گزارش ایســنا ، بررســی های جدید کاسپراسکای نشان می دهد 
گروه هکری الزاروس از ســال ۲۰۱۸ به ســرقت ارزهای دیجیتال 
عالقمند شده و در همین راستا عملیاتی موسوم به اپل جئوس را به 
اجرا گذاشــت. این عملیات مخرب در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه یافته و 
الزاروس با کسب تجارب قبلی گام های محتاطانه ای را برای استفاده 
از اپلیکیشــن های مختلف در همین زمینه برداشــته است. از جمله 

برنامه های مورد استفاده برای سرقت ارزهای دیجیتال تلگرام است.

نقص ۱۳نوع مودم کابلی شناسایی شد

 مودم های کابلی دارای تراشــه های Broadcom، تحت تاثیر 
آسیب پذیری Cable Haunt قرار گرفته اند و میلیون ها کاربر در 
سراســر جهان در خطر این آسیب پذیری قرار دارند.به گزارش مرکز 
مدیریت راهبردی افتای ریاســت جمهوری، در حال حاضر ۱۳ نوع 
مودم کابلی تحت تاثیر این آسیب پذیری هستند و تعداد آنها فقط در 
اروپا به ۲۰۰ میلیون مودم می رسد.مهاجمان سایبری با سوء استفاده از 
آسیب پذیری Cable Haunt می توانند سرور DNS پیش فرض، 
 MAC تنظیمات و فایل پیکربندی، شماره سریال، تمامی آدرس های
مرتبط و کد را حتی در firmware تغییر دهند. همچنین مهاجمان 
می توانند با این آسیب پذیری، حمالت مرد میانی یا MitM را انجام 
دهند و با دستکاری مخفیانه firmware، ارتقا آن را غیر فعال کنند.

 ضربه ای دیگر 
بر صنعت گردشگری ایران

■  آژانس ایمنی هوانوردی اروپا: خطوط هواپیمایی 
اروپا از پرواز بر فراز آسمان ایران پرهیز کنند

 همزمان با لغو پروازها از ســوی برخی خطوط 
هواپیمایی اروپا و آســیای میانه از فراز ایران به دلیل 
ســقوط هواپیمای اوکراین، آژانس ایمنی هوانوردی 
اروپا از خطوط پروازی اروپا خواست که از پرواز بر 

فراز کشورمان » تا اطالع ثانوی« پرهیز کنند.
این درخواست در شرایطی اعالم شده است که همین 
امروز آسمان کشور به طرز چشمگیری از پروازهای 
خارجی محروم مانده است و عالوه بر تاثیر مستقیم 
بر چرخه صنعت گردشــگری کشــور، درآمدزایی 
کشــور از کریدورهای پروازهای بین المللی از فراز 
ایران به شدت کاهش یافته است. براساس تعرفه های 
پــروازی هر پرواز از مقصد یک کشــور اروپایی تا 
فرودگاه دوبی که از فراز ایران انجام می شــد مبلغی 
بیش از ۲۵ میلیون تومان به درآمدزایی ارزی کشور 
برای صنعت هواپیمایی کشور کمک می کرد و حاال 
با کاهش چشمگیر پروازهای عبوری از ایران و حتی 
پروازهای خارجی به مقصد فرودگاه های بین المللی 
ایــران، ضربه اقتصادی مهلکی به صنعت هوانوردی 
کشــور به عنوان زیرساخت اصلی گردشگری ایران 

وارد آمده است.
براساس نقشه آنالین پروازهای بین المللی، هم اکنون 
آسمان ایران شــاهد پروازهای داخلی است و کمتر 
هواپیمای خارجی از آسمان کشورمان عبور می کند. 
براســاس اطالعات موجود در این نقشه ها، آسمان 
افغانستان، پاکســتان و ترکمنستان به عنوان کریدور 
پروازی جایگزین در شــرق کشــور شاهد افزایش 
پروازهای بین المللی است و در کریدورهای غرب 
ایران آسمان کشورهای حاشیه خلیج فارس،  ترکیه 
و عراق شاهد حجم انبوه پروازهای بین المللی است.

اکنون نیز درخواست آژانس ایمنی هوانوردی اروپا 
از خطوط پروازی قاره اروپا برای پرهیز از آســمان 
پروازی ایران، در شرایطی مطرح شده است که پیش 
از ایــن حرمت ا... رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با انتقاد 
از لغو پروازهای اروپایی و حتی کشورهای همسایه 
نظیر ترکیه به ایران و از فراز ایران خواستار توجه به 
وضعیت پیش آمده و جبران خسارت های وارد شده 

به صنعت گردشگری با تصمیم به لغو پروازها شد.
او با اعالم ریزش ۴۰۰ هزار نفری گردشگران خارجی 
ورودی به کشور در سه هفته تنش های موجود میان 
ایران و آمریکا و تاثیر سقوط پرواز اوکراین در ایران 
به دلیل هدف قرار گرفتن اشــتباه آن پرواز توســط 
ســامانه پدافند هوایی، از ریزش بیشتر گردشگران 
ورودی به کشــور در آینده خبــر داده و از وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست 
تا از خسارات وارد شــده به تاسیسات گردشگری 
کشور و دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل لغو تورها و 

ریزش گردشگران ورودی جلوگیری کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان تأکید کرد؛
مطالعه کتاب ارتقاء اندیشه و نشاط علمی را 

در جامعه همراه دارد
 کتاب  در جامعه نشاط علمی ایجاد کرده و برای انسان ارتقاء اندیشه 
را همراه دارد. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان روز گذشته 
در بازدید از غرفه همدان پیام و پیام رسانه  گفت: امیدواریم از این پس 

نیز شاهد برگزاری بیشتر نمایشگاه هایی از این قبیل باشیم.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی با حضور در نمایشگاه سراسری کتاب 
همدان، برگزاری نمایشگاه سراســری کتاب را به فال نیک گرفت و با 
بیان اینکه تکثر موضوعات و کتب عرضه شده در نمایشگاه قابل توجه 
است، اظهار کرد: خوشــبختانه انتشارات متعددی در نمایشگاه حضور 

پیدا کرده اند.
حجت االسالم شعبانی با تأکید بر اینکه دیدن کتاب ها به تنهایی هم برای 
انسان نشــاط علمی ایجاد می کند، یادآور شد: ارتباط مستقیم با کتاب، 
انگیزه مطالعه ایجاد می کند، همانطور که برخی علما توصیه می کردند با 
حضور در کتاب فروشــی ها کتاب را تماشا کنید تا انگیزه مطالعه داشته 
باشید. وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کار فرهنگی قابل توجه است، 
تصریح کرد: نظارت بیشــتر در حوزه چاپ و نشــر ضروری است و 
مطالعه برخی کتاب ها باید با شــرایط خاصی انجام شــود زیرا برخی 

کتاب ها برای نسل جوان مناسب نیست.
امام جمعــه همدان گفت: محتوای کتاب باید به نحوی باشــد که وقتی 
خانواده ای کتابی را مطالعه می کند، اندیشه اعضای خانواده رشد پیدا کند.

وی با بیان اینکه کتاب با سایر محصوالت فرهنگی متفاوت است، اظهار 
کرد: نباید کتاب تنها جنبه ســرگرمی داشته باشد بلکه باید خواندن آن 

ارتقا فکری را به همراه داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان در ادامه یادآور شد: محتواهای تولیدی 
باید ارتقا اندیشــه به همراه داشته باشد و باید مراقبت کنیم که کتاب ها 

آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: اینکه ما چگونه تبلیغ کنیم تا سرانه مطالعه ارتقا یابد، یک 
هنر بوده و نیازمند حجت االســالم  شعبانی با بیان اینکه اگر ما دغدغه 
ترویج فرهنگ کتاب را داشته باشیم راه ترویج آن را می یابیم، خاطرنشان 
کرد: اگر دغدغه و نیاز اجتماعی در خصوص کتاب ایجاد شود، راهکار 

آن هم ایجاد خواهد شد.

خرید کتاب، سرانه مطالعه را افزایش می دهد

 یک مدرس دانشــگاه و مدیر انتشارات »اول و آخر« گفت: حضور 
مردم در نمایشــگاه کتاب و ایجاد انگیــزه برای خرید حتی یک کتاب، 

سرانه مطالعه را افزایش می دهد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان، پویا ریاضی خواه با بیان اینکه در شــهر همدان پس از چند سال 
نمایشــگاه سراسری کتاب برگزار می شــود، اظهار کرد: با توجه به این 
موضوع، کتاب هایی جدید  در نمایشگاه عرضه می شود که ممکن است 

مردم در کتاب فروشی به آنها دسترسی نداشته باشند.
نمایشــگاه ها در توســعه  برگــزاری  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
کتاب خوانــی تأثیرگــذار هســتند، یــادآور شــد: در طــول ســال 
ــزار نمی شــود  ــدازه ســایر نمایشــگاه ها برگ ــه ان ــاب ب نمایشــگاه کت
و برگــزاری آن در ایــام محــدود ســال، نظــرات مــردم را بــه ســمت 

کتــاب جلــب می کنــد.
ریاضی خواه ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در نمایشگاه ها 
سیاســت  حمایتی را در پیش می گیرد و با ارائه تخفیف به مردم، زمینه 

فروش بیشتر را فراهم می کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: همین که مردم به نمایشگاه مراجعه کنند، 
کتب را ببیند و بنابر ســلیقه خود، حتی یک کتاب خریداری کنند سرانه 

مطالعه افزایش می یابد.

■ دوبیتی باباطاهر 
بچشمان سرمه ریز ما کجایی نگار تازه خیز ما کجایی  

دم رفتن عزیز ما کجایی نفس بر سینه ی طاهر رسیده          

■ حدیث:
امام صادق)ع(:

پروردگارا! ... از همه فتنه ها، پیدا و پنهان آنها، به تو پناه می برم .

الكافي : ج ۲ ص ۵۹۲ ح ۳1
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صنعت  تاثیرگــذاران  »روایت های   
توسط سازمان  ایران«  در  گردشــگری 
جهانــی گردشــگری و وزارت میراث 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از 
سراسر کشور گردآوری شد . این کتاب 
صبح روز گذشته در ستاد سفر استان با 
حضور معاون عمرانی استاندار معرفی و 
عصر روز گذشــته با حضور شاهرخی 
استاندار همدان در دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی کتــاب در همدان با حضور 
برخی مدیران و رســانه های اســتان 

رونمایی شد .  
در ایــن کتــاب روایــت فعالیت های 
رســانه ای مریــم مقدم بــه عنوان یک 
راهنمای گردشــگری در بــه قلم این 
روزنامه نگار در  قالب داستان به چاپ 
رســیده اســت . وی فعالیت رسانه ای 
خود را از سال ۱۳۸۹ با روزنامه همدان 

پیام در اســتان آغاز کرده اســت و این همکاری تا 
کنون ادامه دارد .

ایــن داســتان از میان موارد متعددی کــه به روابط 
امور بیــن الملل وزارت میــراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشــگری ارسال شد در کنار ۱۳ روایت 
گردشگری دیگر توسط سازمان جهانی گردشگری 

به چاپ رسید 
کتاب »روایت های گردشــگری ایران« شــامل ۱۴ 
داســتان از تاثیرگذاران صنعت گردشــگری توسط 
سازمان جهانی جهانگردی تایید  و به چاپ رسید. 

نــام همدان نیز به واســطه داســتان مریــم مقدم 
روزنامه نگار همدانی در این کتاب ارزشمند جهانی 
ماندگار شد و انتشار روایت های تاثیرگذاران صنعت 
گردشــگری در ایران برای نخســتین بار در عرصه 

بین المللی رقم خورد.
 مریم مقدم در قسمتی از این روایت نوشته است : 

" آن روزها تعداد راهنمایان گردشــگري زیاد نبود. 
تازه صنف و جامعه راهنمایان در حال شــکل گیري 
بود که من تالش مي کردم در هر کجا الزم اســت، 
عضویت خود را اعالم کنم. همه عالقه ام به عیدها و 
دیدوبازدیدها تغییر شکل داده بود. نوروز سال ۱۳۸۸ 
؛۱۳۸۹ ؛ ۱۳۹۰ و...... را خوب به خاطر دارم. خودم 
را از هــر گشــت وگذار و دیدوبازدیدي با خانواده 
محــروم مي کردم و راهي تاریخي ترین موزه شــهر 
مي شــدم تا راهنمای افتخاری و بدون مزد باشم بر 
این باور بودم برای موفقیت در این کار تجربه الزم 

اســت تجاربی که نمیتوان برایشان قیمت گذاشت. 
همه هیجاناتم با پا گذاشتن در یک گوشه دنج موزه 
تاریخی هگمتانه و مصاحبت با مدیر موزه که بانویی 
عاشــق تر از من در حوزه گردشگری بود  فروکش 

مي کرد.
جاي ثابت من دراین موزه در جوار یک اســکلت 
۳۵۰۰ ساله بود که تدفین چمباتمه اي آن گردشگران 
بســیاري رابه سوي خود فرا مي خواند. این اسکلت 
که محــل تدفیــن آن روســتاي کوریجان شــهر 
کبودراهنگ در اســتان همدان بود، شــده بود همه 
دنیاي آن روزهاي من. به دلیل تسلط بر توضیح این  
تدفین ، همه کتاب هاي تاریخ و باستان شناســي را 
مي خواندم تا اگر ســوالی از سوی بازدید کنندگان 

موزه بود به راحتی پاســخ دهم. از تدفین به شــیوه 
خمره اي تا جنیني و چمباتمه اي و شــکل و شمایل 
اســتودان ها گرفته تا تابوت هاي سنگي و سفالي به 

جا مانده از دوران اشکانیان را مطالعه میکردم.
 وقتي گردشگران گذرشــان به آن قسمت از موزه 
که من ایســتاده بودم می افتاد ، یک دل سیر تاریخ 
را بــا جمالت من دوره مي کردند و با کلی جمالت 
تشویقی و تعریف و تمجیدی از من جدا می شدند.

تن صدا و حرکات دســت و صورت خود را چنان 
با توصیف از داستان هاي تاریخي هماهنگ مي کردم 
که گاهي تصور مي کردم ممکن است اسکلت ۳۵۰۰ 
ســاله موزه هگمتانه در خواب هم که شده است به 
سراغ من بیاید و توضیحات بیشتري از خود به من 

بدهد تا مرا بیشــتر شیفته تاریخ شهرم 
کند.

روزهــا به همین منوال مي گذشــت و 
من در ســال هاي آغازیــن دهه ۹۰ به 
یک راهنماي پرکار و فعال تبدیل شده 
بودم. اصاًل خاطــره اي جز برنامه ریزي 
براي تورهاي گردشــگري از آن سالها  
به ذهنم نمي آید. همه فصل هاي ســال 
من آن روز ها با ســفر و گردشگری و 
مسافرانی که مبدا سفرشان همدان بود 
رقم مي خورد. آن ســالها را خوب یادم 
هســت از نوروز تا زمســتان راهنماي 
تورهاي خارجي ورودي به ایران بودم 
که مي خواســتند همدان را باحوصله تر 
ببینند. و به این دلیل  ارتباط هاي کاري 
من بــا آژانس هاي مســافرتي پایتخت 
بیشــتر شده بود و اغلب پرکارها را می 
شــناختم و با هر کدام تورهایی را اجرا 
کرده بودم سالها راهنمای تورهای یک آزانس خوش 
نام در شهر رشت بودم که به واسطه اجرا خوب این 
تورها مســافران همدانی اش از دیگر مقاصد بیشتر 

بود. در این سالها عناوینی هم کسب کردم 
اســفندماه ۱۳۸۹ همزمان با روز جهاني راهنمایان 
گردشگري به عنوان »راهنماي منتخب«، مورد تقدیر 
سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
کشــور قرار گرفتم. این در حالي بود که سال ۱۳۸۸ 
نیز تندیس فعال برتر گردشگري را از همین سازمان 
دریافت کرده بودم و اینها کافی بود تا هر روز بیشتر 

از دیروز به کارم عالقمند شوم.
امــا ماجــراي فعالیت من در گردشــگري به اینجا 
ختم نشــد. آغاز ســال ۱۳۹۰ بود که تخصص در 
گردشگري و توانمندي نگارش از من یک نویسنده 
فعال ســاخت. بــدون آنکه کمبــود وقت و حجم 
کارهــاي خانه و برگــزاري تورهاي گردشــگري 
آزارم دهد، همه خاطرات و داشــته هاي گردشگري 
را درمورد میهمانان ورودي به همدان را به رشــته 
تحریر درمي آوردم........"  ادامه این داستان که البته 
به زبان انگلیســی به چاپ رســیده است در کتاب 

سازمان جهانی قابل مطالعه است .
گفتنی اســت به واســطه روایــت روزنامه نگار 
همــدان پیام از اســتان همدان  نــام و تصاویر 
ارزشــمند از پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین 
در یــک  کتاب جهانی در حوزه گردشــگری تا 

ماندگار شد. همیشه 

باحضور استاندار همدان در نمایشگاه بين المللی کتاب رونمایی شد

ثبت روایت گزارش خبرنگار همدان پیام 
در کتاب سازمان جهانی

واکنش مونسان به اتفاقات اخیر منطقه؛

ضربه بزرگی به 
گردشگری وارد شده
■ نرمال می شویم

 وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی با اشاره به شهادت سردار سلیمانی و سقوط 
هواپیمــای اکراینــی گفت: ایــن اتفاقات ضربه ی 
بزرگی به گردشــگری وارد کرده که با برنامه ریزی 
جدیــد از آن عبور می کنیم و حتما به حالت نرمال 

برمی گردیم.
به گزارش ایســنا، علی اصغر مونســان در حاشیه 
امضــای تفاهم نامه همکاری با پــارک ملی »علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی« 
در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارتخانه میراث 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به دنبال اتفاقات 
اخیر اظهار کرد: اقداماتی معموال در شــرایط نرمال 

برای توســعه گردشــگری برنامه ریزی می شود اما 
گردشگری ویژگی هایی دارد که با کوچکترین حاشیه 
و ناامنی با مشــکل مواجه می شــود. در سال ۱۳۹۸ 
حوادث زیادی اتفاق افتاد که اثرات گســترده ای در 
گردشگری داشت، اما با برنامه ریزی و تالش از آن ها 
عبور کردیم، هر کدام از آن اتفاقات می توانست ضربه 

بزرگی وارد کند.
وی ادامه داد: اتفاقات اخیر وســعت بیشتری داشته 
اســت. تالش می کنیم اثرات منفی آن را کنترل کنیم 
و به حالت عادی برگردیم، امیدوارم از این وضعیت 

عبور کنیم و زودتر نرمال شویم.
مونســان همچنین گفت: ســال ۱۳۹۸ با بودجه ای 
محدود اقدامات تبلیغاتی زیادی انجام شــد، بخش 
خصوصــی نیز مشــارکت داشــت و ایــران را در 
کشورهای هدف معرفی کردیم، اما اکنون با وضعیتی 
مواجه شــده ایم که نیاز اســت برنامه ریزی جدیدی 

داشته باشیم.
او درباره ی اخباری که روز گذشته مبنی بر کاهش ۷۰ 

درصدی تورهای ورودی پس از ســقوط هواپیمای 
اوکراین منتشــر شــد، بیان کرد: بعضی از کشورها 
توصیه هایی در این باره داشته اند که حتما اثراتی در 
کنسل شدن تورهای ایران داشته است، تالش می کنیم 

به حالت عادی برگردیم.
وی اضافــه کرد: قطعا عــدد ۷۰ درصد قابل توجه 
است، در بعضی از کشورها این ریزش بیشتر بوده و 
در برخی کمتر، ما بازارهای جدیدی را اضافه می کنیم 

و امیدواریم این شرایط تغییر کند.
ازاینشرایطعبورمیکنیم

علی اصغــر مونســان ـ وزیــر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتیـ  همچنین در مراسم 
امضای تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی که در دانشگاه 
علم و فرهنگ برگزار شــد، شــهادت سردار قاسم 
سلیمانی و سرنشینان هواپیمای اوکراینی را »اتفاقی 
ناخوشایند« دانســت و با بیان این که از اعماق قلبم 
برای مسافران و گردشــگران آن پرواز ناراحتم و به 
بازمانــدگان هواپیمای اوکراینی تســلیت می گویم، 

 اظهار کرد: وضعیت کشور به سمتی رفته که دشمنان 
موضع گیری ها و تبلیغات زیادی داشته اند و به کنسل 
شدن پروازهای خارجی منجر شده است. برخی این 
اتفاقات را بهانه تبلیغات منفــی علیه ایران کرده اند، 
به هر حــال اثرات خود را می گــذارد ولی ظرفیت 
گردشــگری آنقدر باال است که به سرعت جبران و 
ترمیم می شود و از این وضع عبور می کنیم و وضعیت 
گردشگری نرمال و پیش رونده می شود. برای تضمین 
آینده گردشگری از علم و دانش روز استفاده می کنیم. 
آموزش و تربیت کارشناسان گردشگری در این مسیر 

نیز حائز اهمیت است.
وی با بیان این که سهم گردشگری در تولید ناخالص 
ملی گم شده اســت، گفت: گردشــگری در ایران 
همانند ســایر کشورها روند خوبی در اقتصاد دارد و 
حجم خود را در تولید ناخالــص ملی افزایش داده 
است. طبق گزارش سازمان جهانی جهانگردی درآمد 
مستقیم گردشــگری ایران حدود ۱۱/۷ میلیارد دالر 
بوده که در تولید ناخالص ملی عدد کمی نیست اما به 

واسطه نبود حساب اقماری، همه سهم گردشگری در 
تولید ناخالص ملی محاسبه نمی شود. فقط دو بخش 

کوچک هتل ها و رستوران ها را محاسبه می کنند.
وزیر میراث فرهنگی،   گردشــگری و صنایع دستی، 
»اقتصاد گردشگری« را از نوع مردمی و پایدار دانست 
و افــزود: برخالف صنعت و کشــاورزی کم ترین 

کمک های مستقیم مالی نصیب گردشگری می شود.
وی به همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و مرکز آمار 
در تهیه حساب اقماری اشاره کرد و ادامه داد: برنامه 
اقدام ملی، نظام جامع  آموزشی و برند گردشگری از 
دیگر طرح هایی اســت که با دانشگاه علم و فرهنگ 
پیش مــی رود. این اقدامات نشــان می دهد رویکرد 

وزارتخانه علمی و برنامه محور شده است.
مونســان گفت: بار مهم قطب علمی گردشــگری 
بــر دوش دانشــگاه علم و فرهنگ اســت. پروش 
دانش آموختــگان در حوزه گردشــگری روند رو به 
رشــدی دارد و این مزیت بزرگی برای گردشگری 

محسوب می شود.
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