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منابع انسانی استان 
به قهقرا نرود

 1- اســتان همدان به لحاظ تاریخی 
استانی ریشه دار و در اصطالح، پایتخت 
تاریخ و تمدن ایران است. نخستین تمدن 
شهری در ایران و شاید جهان، در همدان 

شکل گرفته...

سیل و ویرانی برای آغازی دوباره
2

2

6

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

والدت امام زين العابدين)ع( 
را تبريک می گوييم

مردم تخلف رستوران ها را گزارش دهند

دادستان: نظارت بدون 
هیچ اغماض و چشم پوشی

 پیــاده روی بانوان با عنوان »نســل 
ظهور« همزمان با نیمه شــعبان از میدان 
امام خمینــی)ره( تا میدان قائم شــهر 

همدان برگزار می شود.
فرمانده ســپاه ناحیــه مقاومت همدان 
گفت: بعد از بیانیه گام دوم رهبر فرزانه 
انقالب و تاکید ایشان به نشاط اجتماعی، 
توجه به جوان و جوانان، بسیج خود را 
مخاطب پیام رهبری دانســته و برنامه 
هایی را با مشارکت و حضور همه اقشار 

و اصناف در نظر گرفت.
علی بقایی در جمع خبرنگاران بیان کرد: 
در این راستا یکم اردیبهشت همزمان با 
نیمه شعبان و سالروز تاسیس سپاه، پیاده 
روی 10 هزار نفــری ویژه خواهران با 
شعار »ما نســل ظهوریم اگر برخیزیم« 

برگزار می شود.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت همدان ادامه 
داد: شرکت کنندگان در این پیاده روی 
ابتدا در کنار مزار شــاهزاده حسین )ع( 
حضور یافته و برنامه پایانی در باغ موزه 

دفاع مقدس برگزار می شود.
بقایی گفت: در برنامه آغازین این پیاده 
روی در محل شاهزاده حسین مولودی 
خوانی و اهدای گل به مزار شــاهزاده 
حسین صورت گرفته و در آیین پایانی 
نیز امام جمعه همدان سخنرانی می کند. 
وی اظهار داشت: متقاضیان حضور در 

این پیاده روی می توانند از 25 فروردین 
تا پایان این ماه با مراجعه به ایستگاه های 
دایر شده در سطح شهر یا مسجد محل 

نسبت به نام نویسی اقدام کنند.
فرمانده ســپاه ناحیــه مقاومت همدان 
بیان کرد: 313 قلم جایزه برای شــرکت 
کنندگان پیش بینی شده که شامل کارت 
هدیه 50 و 30 میلیون ریالی، 10 کمک 
هزینه ســفر به عتبات، 10 کمک هزینه 
ســفر به مشــهد مقدس، بن خرید پنج 
مییلون ریالی، بــن خرید لباس و دیگر 

هدایا است.
بقایی افــزود: در مســیر پیــاده روی 
نمایشــگاهی از فعالیــت های بســیج 
ســازندگی، کمیته امداد امام خمینی و 

بهزیستی دایر می شود.

وی دایر کردن ایســتگاه ها برای جمع 
آوری کمک های مردمی به سیل زدگان، 
برنامه ریزی برای پخش زنده این پیاده 
روی و اســتفاده از ظرفیت بومی گروه 
های موسیقی و سرود در آیین اختتامیه 

را از دیگر برنامه ها برشمرد.
فرمانده ســپاه ناحیــه مقاومت همدان 
اضافه کرد: عــالوه بر این، ســه پیاده 
روی خانوادگی ویژه آقایان تا پایان سال 

توسط سپاه برگزار می شود.
بقایی خودسازی و جامعه پردازی را از 
موارد مورد تاکید رهبر فرزانه انقالب در 
گام دوم انقالب دانســت که این امکان 
در صورت توجه به مولفه تربیت محقق 

می شود.
وی اظهار داشت: سپاه پاسداران انقالب 

اســالمی از مردم، با مردم و برای مردم 
اســت بنابراین وظیفه اصلــی خود را 

خدمت به مردم می داند.
فرمانده ســپاه ناحیــه مقاومت همدان 
افزود: ســپاه در بخش هــای مختلف 
ســازندگی، امنیتــی، امــداد و نجات، 
ماموریت های برون مرزی، راهیان نور 
و یادواره شــهدا طبق قانون ورود کرده 

است.
بقایی تاکید کرد: برای ســپاه خدمت در 
حلبچه، شــلمچه، حلب یا لرستان فرق 
ندارد و هر جایی که نیاز باشــد حضور 

می یابد.
وی بیان کرد: سپاه شهرستان همدان در 
سیل اخیر در 2 بخش داخل و خارج از 
استان ماموریت هایی را بر عهده گرفت 
و در این راســتا قرارگاه سپاه ناحیه از 
دهم فروردین تشکیل و تقسیم کار شد.

فرمانده ســپاه ناحیــه مقاومت همدان 
افزود: با هماهنگی نهادهای مسئول 23 
نقطه بحران خیز شناسایی و مهار شد تا 
از بروز تلفات انسانی و بروز خسارت 

به منزل مردم جلوگیری شود. 
وی ادامه داد: 6 پایگاه برای جمع آوری 
کمک های مردمی به ســیل زدگان دایر 
شده اســت و ستاد مرکزی آن در محل 
حســینیه امام خمینی)ره( شهر همدان 

قرار دارد.

پیادهروینسلظهوردرهمدانبرگزارمیشود

t

تقدری و سپاسگزاری

»ازطرفخانوادهصادقی«

مراسم  در  حضور  با  فرموده  محبت  بذل  که  عزیزانی  تمامی  از  وسیله  بدین 
کرده  یاری  مهربان مان  عزیز  دو  درگذشت  سوگ  در  را  ما  پیام  ارسال   و 

و الیتامی بر اندوهمان بودند، صمیمانه سپاسگزاری و تشكر می نماییم.
قطعا این حضور و همدلی سبب شد تا این داغ عظیم را تحمل نموده و بتوانیم بر 

آنچه تقدیر الهی رقم زده است، تسكین پیدا کنیم.
بقای عمر، سالمتی و توفیق روزافزون تمامی بزرگواران را از درگاه خداوند منان 

مسئلت داریم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

مديران بايدآزمون شايستگي بدهند

اعالم حمایت رسانه های 
استان از سپاه

سردار مجیدی:
اقدام آمریكا به 
نفع ایران است در نشست جامعه شناسی فاجعه با محوریت سیل مطرح شد

کوهستان؛ ناجی همدان
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3

 زمینه بروز فاجعه در هر منطقه متفاوت و به نسبت است؛ به عنوان مثال در استانهایی جلگه ای مانند خوزستان 
و لرســتان بروز فاجعه ای مانند سیل بسیار خاص و خطرناک است در حالیکه بروز این اتفاق در استانی کوهستانی 

مانند همدان، خیلی حاد و خطرناک نیست...
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شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

استاندار به فرماندارانش نمره بیست داد
 اســتاندار همدان با ابراز رضایت از عملکرد فرمانداران در مدیریت سیل اخیر گفت: به 

تمام فرمانداران استان نمره بیست می دهم.
سید سعید شاهرخی در گفت و با ایرنا اظهار داشت: حجم بارندگی 134 میلیمتر در تاریخ 
بارش های همدان بی ســابقه بود و با اقدامات پیشــگیرانه و مدیریــت خوب فرمانداران 

توانستیم این بحران را پشت سر بگذاریم.
وی اظهار داشــت: همدان از مناطقی بود که با وجود بارش های ســیل آسا دچار کمترین 
مخاطره شــد و در جلســه های اخیر وزارت کشــور از زحمات دولتمردان استان همدان 

قدردانی شد.
شاهرخی گفت: با تدبیر فرمانداران و کمک شهرداری، هالل احمر، سپاه و دیگر نهادها 166 
مسیل رودخانه پاکسازی شد که امری مهم در هدایت روان آبها و جلوگیری از آبگرفتگی و 

جاری شدن سیل به خانه های مردم داشت.
استاندار همدان رقم خسارتهای مالی سیل به استان را افزون بر یک هزار میلیارد ریال اعالم 
کرد و افزود: به دنبال راهکارهایی برای بازســازی و جبران خســارت به مزارع، زمین های 

کشاورزی و منازل حادثه دیده هستیم.
به گفته وی فرمانداران نقش ویژه ای در کنترل اوضاع و مهار و مقابله با ســیل داشــتند تا 

کمترین آسیب به جان و مال هم استانی ها وارد شود.

خبر

منابع انسانی استان به قهقرا نرود
 1- اســتان همدان به لحاظ تاریخی اســتانی ریشه دار و در 
اصطالح، پایتخت تاریخ و تمدن ایران اســت. نخســتین تمدن 
شــهری در ایران و شــاید جهان، در همدان شکل گرفته و این 
استان سالها پایتخت ایران بوده و از اینجا برای اداره ایران بزرگ 

تصمیم گیری می شده است.
اما این گذشــته با وضعیت فعلی آن بســیار متفاوت است و می 
توان گفت؛ همدان در گذشــته خود مانده و امروز در بسیاری از 
شاخص ها نیازمند توجه ویژه است که در راس آن تربیت نیروی 
انسانی، کادرســازی مدیریتی و تربیت مدیر برای اداره استان و 

کشور است.
2- همدانی ها حساســیت خود را به بومی و غیر بومی از دست 
داده اند، شــاید دلیل این موضوع اقداماتی از قبیل کسب عنوان 
پایتختی آســیا و کالنشهری برای همدان باشــد زیرا نمی توان 
ادعای پایتختی آســیا را داشت اما از بومی بودن سخن گفت. به 
هر حال هر کس که در آسیا زیست می کند حق دارد محل کار و 

زندگی خود را پایتخت آن یعنی همدان قرار دهد
با این حال آنچه مهم است عرصه مدیریت استان است که در آن 
مدیر بین المللی دیده نمی شــود اما مدیرانی از استان های دیگر 
به خصوص مدیران دارای یک لهجه خاص فارسی در این استان 
در حال افزایش است و گویا تنها مردمان این استان همجوار باور 

دارند که همدان پایتخت آسیا و کالنشهر است!
3- به لحاظ منطقه ای می توان مدیران جدیدی را که از اســتان 
همجوار به اســتان همدان می آیند را بومی دانست زیرا در یک 
زیســت بوم مشترک با محوریت زاگرس با استان همدان هستند 
و در اصطالح ، همه از آب زاگرس نوشــیده اند و از این آب ، 

حیات گرفته اند.
امــا این در شــرایطی معنی دارد که مدیــران همدانی هم در آن 
اســتانها بومی محسوب شده و با نگاه غیر بومی به آنها نگریسته 

نشود که اکنون اینگونه نیست.
4- اصل در بکارگیری مدیران بر شایسته ساالری است و معمول 
این اســت که اگر نیروی بومی توانمندی برای مدیریت نبود از  
مدیر توانمند غیر بومی اســتفاده شــود اما در همدان این اصل 

رعایت نمی شود.
بسیاری از مدیران غیر بومی در شرایطی منصوب شده اند که در 
همان اداره تحت مدیریت، افرادی بسیار قوی تر از آنها در حال 

خدمت هستند .
انتصاب افراد غیر بومی در صــورت حضور افراد توانمند بومی 
را تنها می توان به ســفارش پذیری، رفیق بازی و بی توجهی به 

داشته ها و سرمایه های انسانی استان تعبیر کرد.
5- آنچــه برای نمایندگان مجلس  در قانون به عنوان وظیفه ذکر 
شده، نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه های دولتی است اما در 
اســتان همدان این موضوع بسیار کمرنگ است و می توان گفت 
نمایندگان وظایف نظارتی خود را فراموش کرده و به دنبال انجام 

وظایف مدیران در قسمت اجرا رفته اند.
این خروج از وظیفه، باعث شــده تا نمایندگان هم در شــرایط 
بوجود آمــده برای مدیریت های اســتان و افزایش مدیران غیر 
بومی و ازدیاد مدیران با یک لهجه خاص در اســتان نقش داشته 

باشند. 
ســکوت این نمایندگان در مقابل بکار نگرفتن ســرمایه انسانی 
استان در مدیریت ها و رشد نیافتن این سرمایه ها دلیلی بر نقش 

منفی آنها در برابر منابع انسانی استان است.
6- همدان به لحاظ بدنه کارشناســی دســتگاه ها هم وضعیت 
خوبــی نــدارد، بکارگیری مدیــران غیر بومی، باعــث افزایش 
کارشناســان غیر بومی و با شــناخت کم از استان در دستگاه ها 
و در نتیجه کمرنگ شــدن نگاه کارشناســی در سیستم مدیریتی 

استان شده است.
برای نمونه در این زمینه، مدیریت یک مدیر از استانی شمالی در 
یک دستگاه اجرایی در چند سال پیش و در زمان رونق استخدام 
های دولتی ،باعث شده تا امروز اکثر کارشناسان آن دستگاه از آن 
استان و شــمالی باشند و از هر فرصتی برای مرخصی و حضور 

در استان خود استفاده کنند.
۷- سرمایه انسانی به آسانی حاصل نمی شود و سالها آموزش و 
تربیت الزم دارد و به همین جهت هم ســرمایه انسانی، مهمترین 
سرمایه هر کشــوری محسوب می شــود. به همین دلیل توجه 
به ســرمایه انسانی اســتان، استفاده از این ســرمایه در مدیریت 
ها،کادرسازی و تربیت مدیر و اعتالی این سرمایه با نگاهی بلند 
مدت و کالن نگر الزم اســت وگرنه سیر قهقرایی سرمایه انسانی 
در استان ، نه تنها آینده بلکه گذشته همدان را هم که امروز عامل 

افتخار همدانی ها است، نابود خواهد کرد.

سیل و ویرانی برای آغازی دوباره
مهدی ناصرنژاد  «

  امروز 22 فروردین ماه سال 1398 در حالی که سیل خروشان 
در اســتان های لرستان و خوزســتان همچنان می تازد و بخش های 
وسیعی از استان های گلستان، مازندران، ایالم، کرمانشاه، کردستان 
و همدان متأثر از سیل و ویرانی موج اول بارندگی های دهه نخست 
فروردین ماه می باشــد، از آن ســو برنامه ریزی های ضربتی توسط 
قشــرهای مختلف مردم ایران و دولتمردان برای ســاخت و ساز 

مناطق سیل زده و ویران در حال انجام می باشد.
حیات بشــر در کره خاکی در طول اعصار و در کشــاکش روزگار 
همــواره دســتخوش جنــگ و زلزله و ســیل و آتش ســوزی و 
ســونامی های گوناگون از حادثه و تهدید بوده و هســت و اما اگر 
نبود اراده بشــر برای ادامه حیات، هم اینک و در این برهه از عمر 
بشریت، دیگر نه چیزی برای ویران کردن و ویران شدن و نه جانی 
برای ستاندن و نه نشانه ای از حیات در روی کره زمین باقی نبود و 

شاید هم دنیا در سکوت خود برای همیشه خاموش می بود!
اینچنین بود که بشــریت با آموختن نخستین کلمه از گفت وگوی 
تمدن و هیاهوی اجتماعی، فریاد برآورد، باید از نو بســازیم، باید 
دوبــاره آغاز کنیم و باید تا بود زندگی کــرد و بر دیگران زندگی 

آموخت! 
طبیعت ســیل و زلزلــه و عفریت جنگ این اســت که ویران کند 
و بســوزاند و البتــه که قلبی در این رهگــذر و  از این نابرابری و 
ناداوری و ناخواستگی ها بیشتر می میرد و می سوزد و به درد می آید 
که زخم ببیند و ســوزش درد را بیشــتر احساس کند و در سویی 
دیگر اســم بشــریت هم برای این اســت که از زخم های دیگران 
ســوزش درد احســاس کند و بخواهد با مرهم بشریت آالم نوع 

بشر را بپوشاند.
امــروز ما ایرانیم و ایرانی هســتیم تا تمام درد و رنج را از درون و 
برون ببینیم و احســاس کنیم! امروز بوده ایم تا سیل را به مقابله و 
ســتیز بخوانیم و ویرانی را بر تن های خویش آوار سازیم امروز ما 
ایران و ایرانی هســتیم تا دنیا را به حیرت وادار ســازیم و بگوییم 
همه ایران و همه ایرانی یک تن و یک دل هســت و بیشتر نیست 
و این زخم و این درد ســنگین برای همه ایران و همه ایرانیست و 

می ایستیم تا هستیم و دوباره با هم می سازیم تا بمانیم!
این ســیل و این بال هم ســرانجام می گذرد و همین دیروز بود که 
سیل را برای همیشه تاریخ این کشور و این ملت نوشتند و دنیا هم 
تمام این جوش و خروش و طغیان را به تماشــا نشست. دنیا دید 
چگونه آن تخته پاره و آن تکه جهیزیه دخترک لرستانی بر خروشان 
آب ســرگردان اســت و راه خود می رود. و اما یک صفحه از این 
تاریخ هنوز نانوشــته و ناگفته باقی است تا آیندگان ببینند این نسل 
چه خواهد نوشت و چگونه به فردا خواهد رسید! اگر چه فقط یک 
نــام از خود باقی بگذارد. و قضاوت خوب یا بد آن را به آنانی که 
روزگاری این برگ از تاریخ این ملت و این کشور و این دولت را 

به چالش خواهند کشید بسپارد!

1- ســازمان مدیریت زیر بار اجرای مصوبــه مجلس درباره افزایش 
حقوق کارمندان در ســال 98 نمی رود. گویا رئیس این ســازمان در 
گفتگویــی باز از افزایش حقوق 20 درصدی کارمندان در فروردین و 

اردیبهشت ماه خبر داده است. 
گفتنی اســت بر اســاس مصوبه مجلس افزایش حقوق کارمندان در 
ســال 98 به میزان 400 هزار تومــان ثابت و ده درصد خواهد بود که 
گویــا دکتر نوبخت آن را نمی پذیــرد و بر افزایش 20 درصدی تمام 

حقوق ها تاکید دارد.
2- مدیریت بحران استان ها و کشور در مدیریت رسانه ای بخصوص 
در فضای مجازی بسیار ضعیف عملکرده است. گویا مطالب نادرست 
فضای مجازی درباره ســیل مورد توجه مردم است و مدیریت بحران 

نتوانسته راهکاری برای آن پیدا کند. 
گفتنی اســت در آخرین مطلب به نقل از یک اســتادیار دانشــگاهی 
خارجی از حتمیت بارش هایی بیشتر از بارش قبلی در اردیبهشت ماه 
خبری منتشــر شــده که تا کنون مدیریت بحران درباره درســتی یا 

نادرستی آن اعالم نظری نداشته است.

 فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( همدان 
با بیان اینکه قرار دادن نام »ســپاه« در لیســت 
تروریســت ها نابخردگی آمریکا را نشان داد 
گفت: این اقدام آمریکا در نهایت به نفع نظام 
جمهوری اسالمی ایران و به ضرر استکبار تمام 

می شود.
روز گذشــته جمعی از خبرنگاران همدان در 
محکومیت اقــدام خصمانه آمریــکا در قرار 
دادن نام سپاه در لیست تروریست ها به دیدار 

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان رفتند.
فرمانده ســپاه انصارالحسین)ع( همدان ضمن 
قدردانی از این حضور اظهار کرد:  ســپاه یک 
نهاد برگرفته از مردم است و هیچگاه از مردم 

جدا نبوده و نخواهد بود.
به گزارش  فــارس، مظاهر مجیــدی با بیان 
اینکه یکــی از رموز موفقیت ســپاه حضور 
این مجموعه در بین مردم بوده اســت، یادی 
از شــهید همدانی به عنوان یکی از نیروهای 
مخلص سپاه کرد و گفت: ایشان بسیار مردمدار 

بودند.
وی با بیان اینکه »سپاه« همواره با مردم عجین 
بوده است تاکید کرد: سال گذشته وقتی زلزله 
کرمانشاه رخ داد، نیروهای سپاه ضمن حراست 
از مرزها، تمام قد برای خدمت رسانی به مردم 

وارد عرصه شدند.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین)ع( همدان با 
اشــاره به اینکه قرار دادن نام »سپاه« در لیست 
تروریست ها نابخردگی آمریکا را نشان می دهد 
افزود: طبق وعده خدای بزرگ، مکر دشمن به 
خودش برمی گردد که در طول حیات انقالب 
اســالمی نمونه های مختلفی از این موضوع را 

دیده ایم. 
وی با اشــاره به اینکه بعد از ترور شــهدای 
هسته ای توسط دشمن بسیاری از دانشجویان 
تغییر رشــته داده و در حوزه هسته ای تحصیل 
کردنــد افــزود:  اواخر جنگ وقتــی عملیات 
مرصاد رخ داد، حضور »اولین ها« را در جنگ 

دیدیم، شــاید خیلی ها که در هشت سال دفاع 
مقدس به جنگ با دشمن نیامدند در عملیات 
مرصاد و به منظور مقابله با اقدام خبیث نیروی 

بعثی جنگ علیه دشمن آمدند.
اقدام ترامپ وحدت در کشور را تقویت کرد

مجیــدی با تأکید بر اینکه این اقدام آمریکا در 
نهایت به نفع نظام جمهوری اســالمی ایران و 
به ضرر اســتکبار تمام می شود، از همدلی بین 
گروه های مختلف سیاســی برای حمایت از 
ســپاه سخن به میان آورد و گفت: با این اقدام 
دشــمن همدلی غیرقابل وصفی در بین مردم 

به وجود آمد.
وی بــا بیان اینکــه معتقدیــم 80 میلیون نفر 
جمعیت کشــور جزو ســپاه و ارتش هستند 
گفــت: خداوند متعال این تقدیر را رقم زد که 
در ابتدای ســال 98 همدلی بیشتری بین مردم 

ایران به وجود آید.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با 
بیان اینکه مقام معظم رهبری امســال را سال 

فرصت ها می دانند و این همدلی فرصتی برای 
حرکت همه جانبه مردم و گروه ها در راســتای 
پیشــرفت نظام و انقالب اسالمی است افزود:  
سپاه پاسداران انقالب اسالمی دوم اریبهشت ماه 
چهل سالگی خود را پشت سر خواهد گذاشت 

و دشمن از این مسئله ناراحت است.
راهبردهای پیچیده و بزرگ آمریکا توسط سپاه 

شکست خورده است
وی با اشاره به اینکه در مسائل مختلف هرکجا 
نیاز بوده ســپاه، در خط مقدم دفاع و خدمت 
قرار گرفته و دشمن این موضوع را برنمی تابد 
گفت: اگر می بینیم راهبردهای پیچیده و بزرگ 
آمریکا در منطقه غرب آســیا زمین می خورد 
نشــان می دهد که سپاه رسالت پاسداری خود 

را به خوبی ایفا کرده است.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با 
بیان اینکه ما وارثان نیروها و پاسدارانی هستیم 
که زیرشکنجه ها و فشارهای دشمن ایستادگی 
کردند خاطرنشان کرد: ابرقدرتی آمریکا به این 

بود که تشکیالت نظامی قوی داشت اما امروز 
می بینیم این ابرقدرت در برابر نیروهای مسلح 

ایران زبون است.
وی  تأکید کرد: آمریکا از دســت ما عصبانی 
است و اگر لقب تروریست را به سپاه می دهد 
به این دلیل اســت که به هدف خود نرسیده و 

اهداف خبیث آن در منطقه برمال شده است.
مجیدی با بیان اینکه در حادثه اخیر ســیل در 
کشور سپاه، بســیج و نیروهای مسلح در کنار 
مردم بودند و مردم نیز قدرشناس این حضور 
هستند افزود:  ما سپاهیان رسالت بزرگی را به 
دوش می کشــیم و قطعا دشمن از این مسئله 

ناراحت است.
وی در پایــان با تقدیــر از همراهی مردم و 
مســئوالن در محکومیت اقدام آمریکا گفت: 
هر فردی که با انقالب، امام و رهبری باشــد 
در مجموعه سپاه جا دارد، وگرنه لباس سبز 
ســپاه نماد این مجموعــه مخلص و مجاهد 

است.

اعالم حمایت رسانه های استان از سپاه

سردار مجیدی:
 اقدام آمريكا به نفع ايران است

ــتاندار  ــی اس ــی ـ اجتماع ــاون سیاس  مع
همــدان بــا بیــان اینکــه اگــر ســپاه ضعیــف 
ــت:  ــت گف ــا آن نداش ــمن کاری ب ــود دش ب
ســپاه از قــوت و قــدرت باالیــی برخــوردار 
ــت  ــل عصبانی ــأله عام ــن مس ــت و همی اس

ــن مجموعــه شــده اســت.  اســتکبار از ای
بــا  گفت وگــو  در  آزادبخــت  مصطفــی 
فــارس بــا اشــاره بــه خدمــات ســپاه 
ــرد:  ــار ک ــالمی اظه ــالب اس ــداران انق پاس
امــام خمینــی)ره( کامل تریــن جملــه را 
ــر  ــه »اگ ــد ک ــپاه فرمودن ــف س ــرای توصی ب

ــود«. ــور نب ــود، کش ــپاه نب س
وی افــزود: اصــل و اســاس ســپاه بــر مبنــای 
ــداری، آزادیخواهــی،  عدالــت، درســتی، دین
و  شــهادت طلبی  گذشــت،  ایثــار، 
ارزش هــای دینــی و انســانی پایه ریــزی 

ــت. ــده اس ش
اســتاندار  اجتماعــی  ـ  سیاســی  معــاون 
ــان اینکــه دوســت و دشــمن  ــا بی همــدان ب
ــری  ــا ایثارگ ــد ت ــاد ش ــپاه ایج ــد س می دانن

کنــد و انقــالب اســالمی باقــی بمانــد 
ــار  ــالمی انفج ــالب اس ــرد:  انق ــح ک تصری
نــور بــود کــه در جهــان طنین انــداز شــد و 

ــت. ــور اس ــن ن ــده ای ــپاه تقویت کنن س
ــه اینکــه اســتکبار جهانــی،  ــا اشــاره ب وی ب
ــتی و  ــای تروریس ــت، گروهک ه صهیونیس
ــف ســپاه پاســداران انقــالب  وابســته، مخال
روز  مثــل  داد:  ادامــه  هســتند  اســالمی 
ــراوش  ــپ ت ــه کالم ترام ــت ک ــن اس روش

ذهــن البــی صهیونیســت و منافقیــن در 
ــت. ــازی آنهاس ــکا و فضاس آمری

ــا بیــان اینکــه دشــمنان بداننــد  آزادبخــت ب
ــت  ــن اس ــپاه عجی ــا س ــالمی ب ــالب اس انق
ــده و  ــش عم ــپاه نق ــرد: س ــان ک خاطرنش
گســترده ای در صیانــت از اهــداف انقــالب 

ــالمی دارد. اس
ــه  ــپاه در هم ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت و  ــذاری اس ــغول خدمتگ ــا مش عرصه ه

ــت:   ــی نیســت گف ــروی نظام ــک نی ــا ی تنه
شــاهدیم  ســیل زده  مناطــق  در  امــروز 
نیروهــای  از  سبزپوشــان صدیــق ســپاه 
محــوری خدمت رســانی بــه مــردم هســتند.
معــاون سیاســی ـ اجتماعــی اســتاندار 
ســپاه  اگــر  اینکــه  بیــان  بــا  همــدان 
آن  بــا  کاری  دشــمن  بــود  ضعیــف 
ــدا  ــف خ ــه لط ــرد: ب ــار ک ــت اظه نداش
از  اســالمی  انقــالب  پاســداران  ســپاه 
قــوت و قــدرت باالیــی برخــوردار اســت 
ــع از نفــوذ داعشــی ها  ــه طــوری کــه مان ب
و تکفیری هــا در منطقــه شــد و همیــن 
مســأله هــم عامــل عصبانیــت اســتکبار از 

ــت. ــده اس ــه ش ــن مجموع ای
ــتی  ــهید بهش ــه ش ــه جمل ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــت م ــه »از دس ــکا ک ــه آمری ــاب ب خط
عصبانــی بــاش و از ایــن عصبانیــت بمیــر« 
گفــت: مــا هــم می گوییــم آمریــکا »از 
ــن  ــاش و از ای ــی ب ــا عصبان دســت ســپاه م

ــر«. ــت بمی عصبانی

جسد یک جوان 
در همدان کشف 
شد

 جســد یــک جوان بــا کت و شــلوار، 
هندزفری در گوش با دســت نوشــته ای 9 

صفحه ای در اتاق خوابش کشف شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان همدان گفت: 
مالک یک واحد مسکونی 2 طبقه در شهرک 
مدرس شهر همدان اقدام به اجاره دادن طبقه 
نخست خانه به مسافران می کرد و از حدود 
یک ماه پیش این واحد را به یک مرد مجرد 

30 ساله اهل کرمانشاه اجاره داده بود.
جمشــید باقری با توضیح اینکه صاحبخانه 
ساعت 21 دوشنبه گذشته پس از استشمام 
بوی شــدید گاز به دنبال کشف منشا این 
بود به طبقه نخست می رود اظهار داشت: 
صاحبخانــه با زدن در واحــد طبقه پایین، 
ماجرا را جویا شــده اما کســی پاسخ نمی 
دهد بنابراین از پنجــره داخل حیاط وارد 

منزل شد.
وی در گفــت و گو با ایرنــا ادامه داد: این 
فرد با ورود به منزل متوجه جســم بی جان 
مستاجر شده و بی درنگ در تماس با مرکز 
فوریت هــای پزشــکی و 110 موضوع را 

اطالع رسانی می کند.

وی بیان کرد: ماموران کالنتری 12 شــهرک 
شــهید مدرس با حضور و بررســی محل، 
دســت نوشــته 9 صفحه ای را کنار جسد 
کشــف کردند و طبق متن این نوشته وی با 

خانواده اختالف داشته است.
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان با بیان 
اینکه اطالعات درج شــده در این دست 
نوشــته در حال بررســی اســت افزود: 
آنگونــه که در متن این دســت نوشــته 
قید شــده ایــن جوان به علــت اختالف 
داشــته  خودکشــی  قصــد  خانوادگــی 
بنابرایــن پس از خوردن چند عدد قرص 
بخاری  بریدن شیلینگ گاز  آور و  خواب 

می کند. کار  این  به  اقدام 

باقری ادامه داد: متوفی در دست نوشته اش بر 
اهدای خودروی خارجی شاسی بلند متعلق 
به وی و یک میلیــارد ریال از دارایی اش به 

سیل زدگان تاکید کرده است.
فرمانــده انتظامی شهرســتان همدان گفت: 
مامــوران کالنتری 12 موضوع را به بازپرس 
کشــیک اطالع داده و با دســتور وی تیمی 
از کارآگاهان دایره جنایــی پلیس آگاهی با 
حضــور در محل به بررســی تخصصی این 

پرونده پرداختند.
باقری اضافه کرد: جسد این فرد برای تعیین 
علت مرگ تحویل پزشــکی قانونی شــد و 
تحقیقات پلیس در این ارتباط همچنان ادامه 

دارد.

پرچم سپاه در ساختمان شورای شهر 
همدان برافراشته شد

 شورای اسالمی شهر همدان به نشانه محکومیت به اقدام دولت 
آمریکا در تروریست خواندن سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران 
و به منظور حمایت قاطع از سپاه، پرچم این نهاد مقدس را در مقابل 

ساختمان شورا به اهتزاز درآورد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر همدان، رئیس 
شورای شــهر همدان در دومین جلســه صحن علنی شورا ضمن 
تبریک اعیاد شــعبانیه، اقدام ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران 
در لیســت گروه های تروریستی را محکوم کرد و گفت: تروریستی 
خواندن سپاه پاسداران توهین محرز و مستقیم به ملت ایران است.

کامــران گردان  افزود: این اقدام رئیــس جمهور آمریکا، توهین به 
قانون اساسی و مردم ایران است که باید در این برهه زمانی، همه از 

قانون اساسی کشور دفاع کنیم.

معاون سیاسیـ  اجتماعی استاندار همدان 

اگر سپاه ضعیف بود دشمن كاری با آن نداشت

برگزاری همایش معلمان نجوم و فیزیک 
استان 

 دومیــن همایــش دانش آموزان و معلمان نجوم و فیزیک اســتان 
همدان برگزار می شود.

به گفته مدیر دبیرســتان غیردولتی دخترانه بزرگمهر این همایش در 
پنجشنبه از ساعت 8:30 دقیقه در محل سالن ولیعصر )روبروی تاالر 

حافظ برگزار می شود.
الزم به ذکر است تالشگران عرصه های علمی و نخبگان استان ساالنه 

همایش  هایی با عناوین مختلف برگزار می کنند.
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خبر

بناهای تاریخی فامنین سالم  هستند

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فامنین از سالم ماندن 
آثار تاریخی این شهرستان طی روزهای بارندگی خبر داد.

حمیدرضا زارعی درگفت وگو با ایســنا، بیان کرد: طی اقدامات بازسازی آثار  تاریخی که 
در ســال گذشته، به اعتبار یک میلیارد تومان انجام دادیم، این بناها امسال از آسیب ها در 

امان ماندند.
وی با اشــاره به پل جهان آباد، بیان کرد: این پل را با اعتباری افزون بر 35 میلیون تومان 

در سال گذشته مرمت کردیم و امسال بعد از 15 سال بدون هیچ آسیبی احیا شده است.
زارعی با اشاره به اینکه برج خوش آباد که به گلشن نیز معروف است و مرمت و جداره 

ســازی انجام شده در آن در سال گذشــته، از نفوذ آب به داخل محوطه جلوگیری کرده 
است، گفت: حمام تاریخی فامنین که اداره میراث فرهنگی این شهرستان هم است، هیچ 
گونه آســیبی ندیده است.وی با بیان اینکه سیلی که از منطقه راستگویان و روستای قلعه 
جوق عبور کرد، مردم این منطقه را با مشــکل کمی مواجه ســاخت، اظهار کرد: در سال 
گذشــته 50 میلیون تومان برای کف سازی و سنگفرش و مرمت دیواره ها و کوچه های 
اصلی روســتای قلعه جوق که از روستاهای هدف گردشگری نیز است، هزینه کردیم که 

مانع از نفوذ و تخریب منازل مردم شد.
زارعی با اشاره به مسجد تاریخی روستای گازران که به عنوان تنها اثر خشتی فامنین است، 
افزود: طی بارندگی های این مدت، رطوبت به طاق های این مسجد نفوذ کرده که مرمت 
این بنا در دستور کار قرار گرفته که اعتباری افزون بر 80 میلیون تومان نیاز است و از محل 

ستاد مدیریت بحران تأمین خواهد شد.وی درباره برنامه های نوروزی نیز اعالم کرد: در 
نوروز سال 98، 23 برنامه بومی، آئینی و محلی برگزار شد همچنین در پنجشنبه آخر سال 

با همکاری مردم، نذورات جمع آوری و میان نیازمندان توزیع شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی فامنین با اشاره به مراسم چهارشنبه سوری، مطرح کرد: برای 
پاسداشــت این مراسم وبدون استفاده از مواد محترقه، در یک نقطه از شهرستان اسمی با 
برافروختن آتش و حضور مردم برگزار کردیم. وی افزود: در تاریخ یک فروردین، افتتاح و 
راه اندازی کانکس ها و ایستگاه های صلواتی و پلیس و مراسم استقبال از نخستینمسافران 
نوروزی با اهدای گل و هدیه را انجام دادیم. زارعی اظهار کرد: برنامه های نوروزخوانی، 
حکم خوانی و حاجی فیروز را در مدارس شهرستان و جنگ شادی و طناب کشی را در 

روستاهای قلعه جوق و زرقان با موسیقی محلی برگزار کردیم.

نماینده مردم نهاوند در صحن علنی مجلس
سیل به نهاوند ۱۵۰ میلیارد خسارت زد

 نماینده نهاوند در جلســه علنی مجلس شورای اسالمی در 
تذکری شفاهی با اســتناد به اصل 22 آئین نامه داخلی مجلس، 
گفت: قرار شــد به واسطه سیلی که در 20 استان کشور جاری 
شــد وزرای محترم در مجلــس حضور پیدا کنند اما متاســفانه 
تاکنــون حضور پیدا نکردنــد و این به عنوان یکــی از مطالبه 

است. نمایندگان  جدی 
حســن بهرام نیا افزود: بعضی از اســتان ها توانستند مشکالت استان 
شــان را مطرح کنند ولی استان همدان نتوانست، سرچشمه رودخانه 
گاماســیاب که در حوزه انتخابیه شهرستان نهاوند واقع شده است و 
شهرســتان نهاوند در کشور و جهانی بیشــترین بارش ها را به خود 

اختصاص داد.
نماینده مردم نهاوند تصریح کــرد: در حال حاضر بیش از 22 منطقه 
شهرستان به واســطه رانش زمین و ریزش کوه محورهای مواصالتی 
آن ها قطع شده و نزدیک به 150 میلیارد تومان خسارت به شهرستان 
وارد شده اما به دلیل نجابت مردم و مسئولین نتوانستند اطالع رسانی 

دقیق کنند مردم در مظلومیت قرار گرفتنند.
حســن بهرام نیا در ادامه در خصوص دســتور بررســی قوانین 
مربوط به کاندیدای مجلس شورای اسالمی، گفت: در خصوص 
بحث ســن کاندیدا واقعا افرادی که با 65 سال به مجلس ورود 
می کنند و بعد از 4 ســال به حدود ۷0 ســال می رســند توان 
رســیدگی به ای مســئولیت مهم را دارند، کار نمایندگی کاری 

فراسا است. سخت و طاقت 
وی با تاکید بر اینکه امروز کار نماینده تنها بحث قانون گذازی نیست، 
ادامه داد: کار اجرایی و پیگیری امورات و مشکالت شهرستان و حوزه 

انتخابیه از وظایف نمایندگان شده است.

جوانان در کانون خادم یاران استان همدان 
حضور پررنگی دارند

 هیــأت خادم یاران آســتان قــدس رضوی از ســال 96 در همه 
شهرســتان های همدان فعال است که امســال  به صورت منسجم و 
ســازمان یافته عمل خواهند کرد و  100 نفر ازجوانان در  این کانون  

ها فعالند. 
مســئول کانون خادم یاران مســجد اعظم کبابیان همدان در مراســم 
هماهنگی و منســجم ســازی برنامه های خادم یاران رضوی فعالیت 
این کانون در مدت دو ســال را موفقیت آمیز دانســت و گفت: یکی 
از اهداف تشــکیل هیأت خادم یاران اعزام افرادی که به دلیل کهولت 
ســن و فقر تاکنون موفق به زیارت حرم امام رضا نشده اند به مشهد 

مقدس است.
مهدی صفایی خاطرنشــان کرد: برای زائرینی که اولین بار به ســفر 
مشــهد اعزام می شوند در مدت 5 روز سفر عالوه بر خدمات رفاهی 
برنامه های فرهنگی و آموزشی برگزار می شود چرا که روحانی، مشاور 
و مدیر توانمند کاروان آنها را همراهی می کنند و هزینه این ســفر از 

نزوالت مردمی در حرم امام رضا تقبل می شود.
وی تعداد افراد اولین کاروان زیارت اولی ها  در ســال 96از همدان را 
90 نفر عنوان کرد و افزود: افرادی که با این کاروان ها به مشــهد اعزام 
می شوند پس از سفر نیز ســال های متمادی  از مشاوره های مدیران 

کاروان بهره مند می  شوند.
نماینده آستان قدس رضوی در استان نیز در جمع خادم یاران رضوی 
9 شهرســتان همدان گفت: 4 هزار و 300 نفــر خادم یار رضوی در 

استان همدان فعالند..
علیرضــا ابراهیمی از اجرای طرح مهر درخشــان رضوی خبر داد و 

افزود: در این طرح برنامه های فرهنگی متنوعی اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون از هر زائر 60 هزار تومان دریافت می شده 
که ســعی بر این اســت این مبلغ نیز کاهش یابــد و همه هزینه ها از 

نزوالت مردمی حرم امام رضا)ع( پرداخت شود.

سیالب به کشاورزی مالیر ۱۱۰۰ میلیارد 
ریال خسارت زد

 مدیر اداره جهاد کشــاورزی مالیر گفت: بارندگی و سیالب های 
اخیــر حدود یک هزار و 100 میلیارد ریال به بخش کشــاورزی این 

شهرستان خسارت وارد کرد.
علی مــروت امیری در گفت و گــو با ایرنا بیان کــرد: اماکن دامی، 
تولیدات گیاهــی، کانال ها، باغ ها، گلخانه ها، تاسیســات چاه ها و 
جاده های بین مزارع از مهمترین بخش های این حوزه اســت که بین 

30 تا 100 درصد خسارت دیده اند.
وی افزود: در بخش ساختمان و تاسیسات کشاورزی 265 جایگاه دام، 
انبار علوفه و گلخانه بین 30 تا 100 درصد خســارت دیدند که میزان 

خسارت بیش از 25 میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیر اداره جهاد کشاورزی مالیر میزان کل خسارت ساختمان و منابع 
آبی کشاورزی این شهرستان را 453 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 
10 مورد تاسیسات چاه نیز بین 50 تا 100 درصد با میزان خسارت 10 

میلیارد و 200 میلیون ریال آسیب دید.

کارت دانشجویی بهروز خداجو فرزند حسین به شماره ملی 
3840284910 رشته الهیأت دانشگاه فرهنگیان شهید مقصودی 

به شماره دانشجویی 9711215845 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی وریا عزیزی فرزند محمدغریب به شماره ملی 
3240663333رشته مهندسی عمران - ژئوتكنیک از دانشگاه 

بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9513463007 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک تحصیلی وحید بیاتی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 
104 صادره از تویسرکان در مقطع کارشناسی رشته حسابداری 

صادره از واحد دانشگاهی تویسرکان با شماره 2876 مفقود 
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی شیوا ساروئی فرزند بهروز به شماره ملی 
3860886991 رشته کاردانی دامپزشكی دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9511209025 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سعادت حنیفیان  «

 در خیلــی از منابــع پس از مناطق شــمالی و 
خوزستان از استان همدان به عنوان قطب کشاورزی 
و از نهاوند ما به عنوان قلب تپنده آن یاد شده است...

آیا به واقع با وضعیتی که باغ هاي اطراف شهر، منابع 
طبیعی از جمله مراتــع، جنگل ها، حوزه های آبخیز 
و بخصوص سراب های نهاوند پیدا کرده است، باز 

هم می توان از آن به عنوان یک قلب تپنده نام برد؟
خیلی وقت اســت که در مسیر میدان ژاندارمری به 
سمت کوی حاجیان، میدان عارف به سمت شهرک 
دستغیب و دهنو، مســیر جاده جهان آباد به شعبان، 
خروجــی جاده کرمانشــاه تا دهفــول و از فاصله 
بین گیل آباد تــا گیان هوای لذت بخش احســاس 
نمی شود؟! مدت زیادی است هنگام عبور از هسته 
اصلی ســراب ها )گیان، فارســبان و ملوسان( تغییر 
دمــا به هنگام ورود و گــذر از این مکان ها چندان 
محسوس نیســت؟! قریب به 30 سال است که در 
موسم گرما، نســیم خنک، مطلوب و معطر حاصل 
از باغ هــاي میــوه ی باروداب صــورت را نوازش 
نمی دهد؟! و آن احســاس لطافت رخت بر بســته 

است.
به راستی چه اتفاقی افتاده است؟! زمانی که بیماری 
در بســتر بیماری افتاده اســت، باید به فکر مداوا، 
ترمیــم، احیا و تیمار بود؟! یــا اینکه اندام نحیف و 
آسیب دیده او را در معرض انواع عواملی قرار داد، 

که اثرات منفی بیشــتری بر تن آلوده ی او گذاشته 
و بیماری او را تشــدید نماید؟! این تشبیه، مصداق 
بارزی اســت که می توان برای منابع آبی و پوشش 

گیاهی منطقه نهاوند به کار برد...
عواملی چــون تغییرکاربری های مجــاز و غیرمجاز، 
بی اعتنایی و زیاده خواهی افراد نسبت به منابع طبیعی 
و محیط زیست تا آنجا پیش رفته است، که متأسفانه به 
عنوان یک فرهنگ غلط همراه با چاشنی مصرف گرایی 
تیشه بر ریشــه ی تمامی شرایط بیولوژیکی، پوشش 

گیاهی و منابع آب و خاک زده است!!!...
و اما حوادث طبیعی مانند سیل؛

مراتع و جنگل ها نقش بســیار مهمی در حفظ خاک 
و حفظ ژنتیک های گیاهی و جانوری بر عهده دارند 
و از طرفی دارای یک وظیفه اصلی دیگر هســتند. 
آن هم اینســت که مانند اسفنج عمل کرده و تمامی 
آب های حاصل از نزوالت آســمانی را به افق های 
زیرین زمین هدایت کرده تا بیالن آبی مثبت شــده 
و سطح ایســتابی باال بیاید... اما متأسفانه در شرایط 
فعلی با توجه بــه تغییرات بد و اثرگــذار اقلیمی، 
خشکسالی های پی درپی، تعرض روز افزون به مراتع 
و جنگل ها و همچنین چرای خــارج از فصل دام، 
موجباتی را فراهم کرده اســت که تمامی گزینه های 
مربوط به پوشــش های گیاهی که وظیفه و کمک به 
حفــظ منابع آبی و خاکی را بر عهــده دارند، مورد 

تهدید و در شرف نابودی قرار گرفته اند. 

مدیریت بحران تالش خود را می کند...
اما چنانچه ، خدای ناکرده حادثه ای رخ دهد مربوط 

به اعمال ماتقبل هست... نه شرائط ماتاءخر...!!!
در چند ســال اخیر،چقدر منتظر این چنین سامانه 

های بارشی بوده ایم!
چقدر از شنیدن خصوصیات اقلیمی خشک و نیمه 

خشک برای کشورمان مایوس میشدیم؟
چقدر آرزو داشــته ایم، رودخانه ها ی فصلی)حتی 
خشــک( در منطقه ی نهاوند ما که در روزگاری نه 
چنــدان دور جزء رودخانه های دائمی بودند،مجدد 

آب روان داشته باشند!؟
و چقدر در ســالهای اخیر برای پوشش های گیاهی، 
در امتداد جاده های باروداب،دهفول، دهنو راه، گیان 
و شعبان و نسیم دلربای ابتدای مسیر کوی حاجیان، 
شهرک دستغیب و باغات اطراف دلتنگ شده بودیم! 
کــه به دنبال این دلتنگی، آرزوی رحمت الهی مانند 

گذشته میکردیم!!!
 حال رحمت الهی در راه اســت... اما همه ما قبل از 

حس لذت، نگران خسارات آن شده ایم...
تغییرات کاربری و غیر کارشناسانه نگران کننده شده 

است...
به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی،تخریب جنگلها و 
باغات اطراف ، چرای بی رویه و ساخت و سازهای 
حاصل از  زیــاده خواهی افــراد، نگرانی در مورد 
دامنه زاگرس را بسیار منطقی کرده است. نگرانی از 
بافتهای فرسوده روستاها و محله های قدیمی شهر 
منطقی است. نگران احداث غیر کارشناسانه شهرک 

ها در مسیر سیل منطقی است.

 و اینکــه در خارج از منطقه ی ما در غرب کشــور 
نیز به دلیــل از بین رفتن جنگل های بلوط  و مراتع 
در ارتفاعات، نگرانی از سیل در مناطق کوهپایه ای 

و پست استان کرمانشاه و کردستان منطقی است.
آیا با شــرایط موجود در مناطق مختلف ، میتوان به 

افزایش بارش از حد نرمال ذوق داشت؟! 
امید که همراهی مردم با دستگاههای مختلف ذیربط 
کمک کند، که دیگر من البعد شاهد این نوع بحرانها 

در نهاوند مظلوم نباشیم.
البته چند صباحی اســت، گروهی خودجوش به نام 
پاکســازان طبیعت نهاوند در فعالیت هایی ارزشمند 
و ســتودنی که نشأت گرفته از عرق عصبیت نسبت 
بــه این مرز و بوم اســت، درحال خدمت به محیط 
زیست و منابع طبیعی منطقه نهاوند هستند. تا جایی 
که مسؤالن شــهر را نیز ترغیب کرده اند که در این 
فعالیت ها شــرکت کرده و ســهم خود را )از جمله 
تخصیــص بودجه های متعدد( بپردازنــد و ابتدا از 
مراکز تفریحی و ســراب ها آغاز کرده اند و از نوروز 
93 تاکنون هر محل تفرجگاهی و یا هر ســراب  را 
حداقل مرتبه پاکســازی کرده اند. اما متأسفانه هنوز 
مدت زیادی از این اقدام عامه پســند نگذشته است 
، که شاهد آلوده شــدن مجدد این اکوسیستم های 
ارزشــمند هســتیم...!!! آب های جــاری و پاک در 
ســراب ها در کنار کیسه های پالستیکی رنگارنگ و 
بطری های خالی رها شده در مسیر آب ها، چهره ای 

بسیار زشت را به نمایش گذاشته است.
به طوری  که در نخســتین مشــاهده اینگونه به نظر 
می رســد که گویی در باال دســت فاضالب را در 

آب های پاک رها کرده اند.
بــا مصرف  تنــاول غذاهــای دلچســب همراه 
انــواع خوراکی های لذت بخــش در چنین فضا و 
چشم اندازی چگونه میسر و گواراست؟ ای کاش! 
مردم با فرهنــگ و با صفای ما قدری در برطرف 
کردن این مشــکالت سهیم باشــند و مسؤالن و 
متصدیــان این حوزه ها هم در ابتدای ورودی ها با 
تحویل کیسه زباله های محکم و بزرگ از میهمانان 
اســتقبال کرده و اطالع رسانی کامل در این جهت 
انجــام شــود. البته مدتی اســت کــه قدم هایی 
بــراي رهایی از این شــرایط نامطلوب برداشــته 
شــده اســت و در دوره های مختلــف، کالس ها 
و آموزش هایــی بــراي حفظ و احیــاي مراتع و 
همچنین جلوگیری از بیابان زایی با مشارکت اداره 
ترویج جهادکشــاورزی و کانون بسیج مهندسان 
کشاورزی شهرســتان نهاوند صورت گرفته است 
و حتی گواهینامه پایان دوره هم صادر می شود که 
از ارگان های ذی ربط مانند اداره محیط زیســت و 
منابع طبیعی هم تقاضامندیم، جهت تأمین شرایط 
پایدار و احیاي منابع از همین افراد آموزش دیده 
استفاده نمایند. الزم به ذکر اینکه از تمامی قشرها 
برای شــرکت در این نوع آمــوزش ها دعوت به 

عمل می آید.
هم اکنون شرایط فعلی حاکم بر منابع طبیعی و محیط 
زیست خیلی رضایت بخش نیست. می طلبد پس از 
بررسی کامل خودتان قضاوت بفرمایید. بلکه پس از 

آن مورد بذل توجه بیشتری قرار گیرد...
انشاا...

 زمینه بروز فاجعه در هــر منطقه متفاوت و 
به نســبت اســت؛ به عنوان مثال در استانهایی 
جلگه ای مانند خوزستان و لرستان بروز فاجعه ای 
مانند ســیل بســیار خاص و خطرناک است در 
حالیکه بروز این اتفاق در اســتانی کوهستانی 

مانند همدان، خیلی حاد و خطرناک نیست.
به گزارش ایســنا، عضو هیــأت علمی گروه 
بوعلی ســینا  دانشــگاه  معماری، شهرســازی 
فاجعه  جامعه شناســی  تخصصی  نشســت  در 
با محوریت ســیل کــه به همــت خبرگزاری 
دانشجویان ایران و مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران برگزار شــد، بیان کرد: در کشــور و هر 
اســتان، نقشــه مخاطرات داریم به طوریکه در 
این نقشــه میزان مخاطرات درجه بندی شده و 
مشخص می کند که به کدام نقطه در زمان وقوع 

حوادث باید توجه بیشتری کرد.
محمدرضا عراقچیان با تقسیم بندی مخاطرات به 
طبیعی، انسان ساز و تکنولوژی اظهار کرد: سیلی 
که اتفاق افتاد، جزء مخاطرات طبیعی است که 
متأســفانه برای جلوگیری از آن نمی توان کاری 
کــرد تنها باید هنگام بــروز مخاطرات طبیعی، 
فاجعه را بــه حادثه تبدیل کرد و میزان ضرر را 

کاهش داد.
عراقچیان درباره ســیل خوزستان، تصریح کرد: 
ســیلی که در این منطقه رخ داد، ناشی از خود 
استان نبود، بلکه در اثر بارش های کوهستانی و 

شرایط جوی استان های همجوار بود.
نیازمند زنجیره مدیریت مخاطرات هستیم

وی دربــاره مدیریت بحران مطرح کرد: شــرایط 
جوی اســتان های همجوار در بروز بالیای طبیعی 
در اســتان تأثیر مســتقیم دارد و بــرای جلوگیری 
و مقابلــه با این اتفاقات نیازمنــد زنجیره مدیریت 

مخاطرات هستیم.
وی با بیان اینکه همدان و به ویژه شهرستان نهاوند 
در مرکز بارندگی قرار داشت، توضیح داد: موقعیت 
کوهســتانی اســتان، کمک بزرگی به ما کرد، اگر 
همدان، اســتانی جلگه ای بود، با خطرات بیشتری 

مواجه می شد.
این مدرس دانشــگاه با تأکید بر اینکه مشخصات 
و ویژگی های زمین، گاهــی کمک آفرین و گاهی 
مخاطره ساز اســت، خاطرنشان کرد: همدان نیز در 
حوزه رانش کوه میزان مخاطره زیادی نســبت به 

استانی مانند خوزستان دارد.
وی بــا بیــان اینکه از حــدود میدان بیمــه تا تپه 
هگمتانــه، 150 متر اختالف ارتفــاع داریم، اعالم 
کرد: در صورت بروز ســیل، ایــن اختالف ارتفاع 
ســرعت سیالب را افزایش داده و تهدیدساز است 
و از طرفی سرعت تخلیه را باال می برد که فرصت 

محسوب می شود.
عراقچیان یادآور شــد: در فرآینــد بحران، نیازمند 
برنامه ریزی دقیق در کشــور هســتیم چرا که طبق 
بررسی های انجام شده در خرم آباد، لرستان، آق قال 

و قومیشان، در این حوزه ضعف مدیریتی داریم.
توســعه یافتگی از میزان مقابله بــا بحران ها نمایان 

می شود
وی اضافه کرد: میزان توسعه یافتگی هر جامعه ای، 
از مقاالت برجسته علمی مشخص نمی شود بلکه از 

میزان مقابله با بحران ها نمایان می شود.
وی با اشاره به اینکه سیل اخیر طی ۷0 سال گذشته، 
بی ســابقه بوده است، عنوان کرد: برای برنامه ریزی 
در حوزه بحران باید سیاســت را کنار  گذاشــته و 
از تجربیات دیگران اســتفاده کــرد به طوریکه در 
حال حاضر کشورهای ژاپن، کانادا و سوئد بهترین 
روش مقابله را دارند. حال این ســوال مطرح است 

که کاهش مخاطرات در بودجه مصوب چه جایگاه 
و ارزشی دارد؟ چقدر به این مسأله توجه می شود؟

هشدار هواشناسی 5 روز قبل از سال جدید 
کارشــناس مرکــز پیش بینی هواشناســی اســتان 
همــدان نیز با بیان اینکه تمام اطالعات و مدل های 
هواشناسی جهانی هستند، گفت: اگر سامانه بارشی 
مخرب و قوی باشد ظرف 48 ساعت پیش از ورود 
ســامانه بارشی به تمام دستگاه ها و نهادهای دولتی 

هشدار داده می شود.
محمدحسن باقری شــکیب اظهار کرد: با توجه به 
آغاز ســال جدید و بارش بارانی که در ۷0 ســال 
گذشته بی نظیر بوده اســت، در ایام عید نیز شاهد 
ورود دو ســامانه پر قدرت بوده ایم که سامانه اول 
اگــر چه بارش فراوانی را به همراه داشــت اما در 
واقع هشداری برای وقوع ســیل در بارش سامانه 

دوم بود.
تا هفته آینده سامانه بارشی پرقدرت نداریم

باقری شکیب خاطرنشــان کرد: از آنجایی که نقشه 
و مدل های هواشناســی جهانی است تا هفته آینده 
شاهد ورود ســامانه بارشی پرقدرت نخواهیم بود 
و بــا توجه به خاصیــت بارش هــا در فصل بهار 
بارش های رگبــاری و موقت در برخــی از نقاط 

پیش بینی می شود.
ضرورت مداخله تیم روانشناسی برای فجایع حاد

عضــو هیأت علمی گروه روانشناســی دانشــگاه 
پیام نــور اســتان همدان نیــز اعالم کــرد: عالئم 
روانشــناختی فجایع حــاد با گذشــت زمان، به 
صورت مزمن در افراد باقی می ماند و باعث ایجاد 

زمینه های خطرناک در آنها می شود.
نصــرا... عرفانــی با اشــاره به اینکه آســیب های 
جسمانی و ظاهری بیشتر مورد توجه قرار می گیرند 
و آســیب های روحی و روانی فراموش می شوند، 
افــزود: مداخله تیم روانشناســی، برای افرادی که 

عالئم در آنها مزمن شده، ضروری است.
وی ادامه داد: افراد باید احساسات خود را شناخته 
و احوال خود را به صورت دقیق بیان کنند و سعی 
بر کنترل احساسات خود، نسبت به وقایع جدید و 

زندگی داشته باشند.
 22 مخاطره طبیعی همــدان را تهدید 

می كند
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری همدان گفت: 
43 مخاطره طبیعی جوامع جهانی را تهدید می کند 
این درحالیســت که 34 مخاطــره از این تعداد در 
ایران و 22 مخاطره اعم از برف، سیل و خشکسالی 

در استان همدان وجود دارد.
علیمردان طالبی با اشــاره به مدیریــت و اقدامات 
درســت و برنامه ریزی دقیق مدیران استانی در زمان 
بارش های سیل آســا، مطرح کرد: استان همدان پس 
از لرستان در لیســت پربارش ترین های کشوری و 
گاه جهانی قرار گرفته بود و خوشــبختانه خسارات 

کمتری را از بروز سیالب متحمل شده است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ فوتی مربوط به ســیل 
در اســتان ثبت نشده اســت، افزود: تا کنون ۷ 
فوتــی به ثبت رســیده که تمامی آنهــا به علت 
بی احتیاطی افراد شــکل گرفته و ربطی به ســیل 
ندارد مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان 
با بیان اینکه هیچ روستایی تا کنون تخریب نشده 
است، خاطرنشان کرد: 3 روستا در 12 فروردین 
در محاصــره آب قرار داشــتند که بــا توجه به 
اماکن اضطراری در نظرگرفته شــده، ساکنان به 

آنجا هدایت شدند.
 بالیای طبیعی ماهیت اجتماعی دارند

عضو هیأت علمی گروه جامعه شناســی دانشــگاه 
بوعلی ســینا نیز در دفتر ایسنا، با بیان اینکه بالیای 
طبیعی فعالیت و زندگی اســتان را تحت تأثیر قرار 
می دهنــد، گفت: بالیای طبیعــی ماهیت اجتماعی 
دارند بنابراین ویژگی های اجتماعی و فرهنگی در 

بالیای طبیعی بسیار مهم است.
اسدا... نقدی با تأکید بر آمادگی جامعه و مشارکت 
مردم در زمان وقوع فجایع طبیعی، اظهار کرد: درک 
درســت و واقعی از ویژگی های رفتاری جامعه به 

مدیریت بحران کمک می کند.
وی با اشاره به اینکه واکنش مردم و جوامع مختلف 
در مواقــع وقوع بالیــای طبیعی متفاوت اســت، 
تصریح کرد: در سیل اخیر واکنش مردم در لرستان 
و آق قــال مانند هم نبوده چرا کــه مردم به بالیای 

طبیعی واکنش های مختلفی نشان می دهند.
وی با تأکید بر بازاندیشی اصول شهرسازی، افزود: 
حاشیه شــهرهای همدان آسیب پذیر بوده و تراکم 
جمعیتی باالیی دارند به طوریکه اگر در همدان سیل 
جدی می آمد شمال شــهر همدان نیز دچار آسیب 

جدی می شد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه بوعلی ســینا با اشاره 
به آینده نگری در بالیای طبیعــی، بیان کرد: عصر 
جدیــد، عصر مخاطرات اســت و جامعه ای موفق 

خواهد بود که تاب آوری بیشتری داشته باشد.

يادداشت شهرستان 

یادداشت یا یادآوری!؟

در نشست جامعه شناسی فاجعه با محوریت سیل مطرح شد

کوهستان؛ ناجی همدان
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قدردانی سپاه از حمایت های گسترده
 داخلی و خارجی 

 سپاه پاســداران انقالب اســالمی در پیامی با قدردانی از مواضع 
انقالبی و حمایت های گســترده داخلی و خارجی از این نهاد مردمی، 
تصریح کرده است: این پشــتیبانی های متکثر و معنادار داللت بر بی 
اعتباری اقدام دولت ماجراجوی آمریکا داشته و مسئولیت های خطیر 
سپاه در حفاظت از دستاوردهای انقالب اسالمی و تأمین امنیت ملی 

را سنگین تر ساخته است. 
به گزارش ایلنا، ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در پیامی، اقدام 
آمریکا در قراردادن ســپاه در فهرست ســازمان های تروریستی را در 
ادامه شکست های زنجیره ای کاخ سفید در منطقه توصیف و تصریح 
کرده است: این اقدام نامتعارف، سپاه را در شتاب بخشیدن به تقویت 
ســامانه ها و توانمندی هــای دفاعی و تهاجمی و نیــز اقتدار فزاینده 

منطقه ای مصمم تر ساخته است.

سخنگوی وزارت امورخارجه:
عربستان و بحرین درک درستی از 
پیامدهای ماجراجویی آمریكا ندارند

 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مواضع عربستان و ریاض 
درباره اقدام اخیر آمریکا نشــان دهنده عدم درک درست و سطحی 
نگری آنها در مورد واقعیت های منطقه و ناآگاهی آن ها نســبت به 
پیامدهای ماجراجویی و خطای راهبردی آمریکا علیه ثبات و امنیت 

منطقه است.
به گزارش ایرنا، بهرام قاســمی ضمن محکوم کردن مواضع بحرین 
و عربســتان سعودی در استقبال و حمایت از اقدام آمریکا علیه سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، مواضع این دو کشور را مغایر با اصول 

عدم مداخله و احترام به حاکمیت کشورها دانست. 
قاســمی تاکید کرد: این کشــورها نمی توانند با پنهان شدن پشت 
ایــن گونه موضع گیری های بــی ارزش، افکار عمومی جهان را از 
مسئولیت خود در ترویج تروریسم در سطح منطقه و جهان منحرف 

کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه مواضع عربستان و بحرین را تحسین 
زبونانه و منفعالنه اقدامات ضدایرانی رئیس جمهور آمریکا توصیف 
و افزود: مواضع اعالم شــده از سوی این دو کشور، نشان دهنده عدم 
درک درســت و ســطحی نگری آنها در مورد واقعیت های منطقه و 
ناآگاهی آن ها نســبت به پیامدهــای ماجراجویی و خطای راهبردی 

آمریکا علیه ثبات و امنیت منطقه است. 
قاسمی افزود: برخی کشورهای منطقه عادت کرده اند چشم و گوش 
بســته از هر آنچه اربابان فرامنطقه ای شان می گویند تبعیت کنند؛ این 
کشورها خود اصلی ترین مروج آموزه ها و افکار تروریسم در منطقه 
و جهان بوده و از هیچ کمک و امکان و فرصتی برای پشــتیبانی گروه 
های تروریســتی در دهه های اخیر دریغ نکرده اند و سرمایه گذاری 

غیرقابل انکاری در تروریست پروری داشته و دارند.
ــا  ــه ب ــی نیســتند ک ــن کشــورها در جایگاه ــرد: ای ــح ک وی تصری
ایفــای نقشــی فریبکارانــه، علیــه جمهــوری اســالمی ایــران اعــالم 
موضــع کننــد و بــدون تردیــد نخواهنــد توانســت بــا پنهــان شــدن 
پشــت ایــن گونــه موضــع گیــری هــای بــی ارزش، افــکار عمومــی 
ــطح  ــم در س ــج تروریس ــود در تروی ــئولیت خ ــان را از مس جه

منطقــه و جهــان منحــرف کننــد.

دولت از هر امكانی برای جبران خسارات سیل 
استفاده می کند

 معاون پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینکه تنخواهی برای تأمین نیازهای 
فوری سیل زدگان در اختیار اســتانداران قرار گرفته است، گفت: دولت از هر 

امکانی برای جبران خسارات سیل استفاده می کند.
حســینعلی امیری در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: دولت به هیچ وجه مردم 

آسیب دیده از سیل را تنها نمی گذارد.
وی ادامه داد: نحوه کمک به سیل زدگان در دولت در حال بحث و بررسی است. 
فعاًل دولت تنخواهی در اختیار اســتانداران برای رفع نیازهای فوری قرار داده 
است. قرار است که ابتدا میزان خسارات به صورت دقیق برآورد شود و سپس 
محل تأمین هزینه های جبرانی خسارات مشخص شود. در حال حاضر برآورد 

خسارات نهایی نشده است.

نتیجه حماقت های آمریكا عبرت تاریخ خواهد شد
 دبیر شــورای نگهبان اقــدام رئیس جمهور آمریکا در قرار دادن نام ســپاه 
پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی را نابخردانه توصیف کرد و گفت: 

این اقدام احمقانه صد در صد به نفع این نهاد انقالبی خواهد شد 
به گزارش ایســنا، آیت ا... جنتی گفت: امیدواریم به برکت این اعیاد مبارک، 
ســالی سراســر خیر و برکت برای مســلمانان به ویژه ملت شریف ایران را 

شاهد باشیم.
دبیر شــورای نگهبان با قدردانی از درایت مقــام معظم رهبری در نامگذاری 
سال جدید به عنوان سال رونق تولید افزود: امیدواریم مسئوالن و دولتمردان 
با همه تــوان، موانع تولید را برطرف کنند و مبــارزه با قاچاق کاال را جدی 
بگیرند؛ چرا که در صورت رونق تولید بســیاری از دیگر مشکالت برطرف 

خواهد شد.

انتخاب روانچی نشانه ماندن ایران در توافق 
هسته ای است

 یک روزنامه آمریکایی در گزارشی تحلیلی انتخاب تخت روانچی به عنوان 
نماینده ایران در سازمان ملل را نشــان دهنده خواست تهران برای حفظ توافق 
هسته ای دانست.به گزارش ایسنا ، انتخاب مجید تخت روانچی، دیپلمات ایرانی 
که به حصول توافق هسته ای با ایران در سال 2015 کمک کرد به عنوان نماینده 
ایران در سازمان ملل نشان دهنده تالش ایران برای توافق هسته ای است، توافقی 
که رئیس جمهور آمریکا ســال گذشته از آن خارج شد و در تالش برای منزوی 
کــردن ایران تحریم ها علیه این کشــور را بازگرداند.رهبری ایران بارها از توافق 
هسته ای به دلیل اینکه نشــان دهنده اشتباه اعتماد به آمریکا و دیگر قدرت های 
غربی است، انتقاد کرده اما توافق را که هدف آن محدودیت برنامه هسته ای تهران 

در رفع تحریم های ایران بود، تاکنون رد نکرده است.

ایران و جهان در هفته ای که گذشت
مهدی آقایانی «

 در ســتون رویداد هفته ،تالش خواهیم کــرد اخبار مهم حوزه 
سیاســی و بین المللی را در هفته ای که گذشــت به صورت مختصر 

بررسی کنیم.
 استقبال رسمی روحانی از نخست وزیر عراق

در این هفته حســن روحانی رئیس جمهور به طور رسمی از عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر عراق استقبال کرد.

 به گزارش ایسنا، حسن روحانی در نشست خبری عنوان کرد: یکی 
از توافقات قبلی ما که اجرایی هم شد، رایگان شدن ویزای دو کشور 
بود. یکی دیگر از توافقات بســیر مهم الیروبی اروندرود ،که مورد 
تأییــد دو طرف قرار گرفت، طرح دیگر مورد توافق اتصال راه آهن 
شــلمچه و بصره است که در حال عملیاتی شدن است، توافق برای 
ایجاد یک شــهرک صنعتی در میان مرز دو کشور و باال بردن سطح 
روابط دو کشور به 20 میلیارد دالر در آینده نزدیک و ثبات و امنیت 

در کشور منطقه نیز مورد اتفاق نظر طرفین بود.
 ســیل، ۷۷ كشــته و بیش از ۱۰۰۰مصدوم بر جای 

گذاشته است
کولیوند،رئیس اورژانس کشــور ،در نشســت اعضای کمیســیون 
بهداشــت اعالم کرد: در مناطق ســیل زده کشور 10۷6 نفر مصدوم 
شــدند که 822 نفر به صورت زمینی به مراکز درمانی منتقل شــده 
و 254 نفر به صورت ســرپایی درمان شــدند و تا کنون 30 نفر از 
مصدومان هنوز در بیمارســتان ها هستند و ۷۷ نفر نیز بر اثر سیل در 

کشور جان خود را از دست داده اند.
 آمریکا سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار داد

در این هفته آمریکا در اقدامی غیرمتعارف ســپاه پاسداران جمهوری 
اســالمی ایران را در فهرست گروه های تروریســتی قرار داد، در پی 
اعــالم این تصمیم ظریــف، در نامه ای به رئیس جمهور و شــورای 
عالی امنیت ملی خواســتار قرار گرفتن، نام نیروهای نظامی آمریکا در 
فهرست گروه های تروریســتی، از نظر جمهوری اسالمی ایران شد، 
شورای عالی امنیت ملی نیز، در اقدامی متقابل، گروه های نظامی آمریکا 
موسوم به )سنتکام(را در فهرست تروریستی قرار داد.همچنین ظریف 
در پیام توییتر خود بیان کرد:که این تصمیم یک هدیه انتخاباتبی نابجا 
دیگر به نتانیاهــو و اقدام ماجراجویانه خطرناک دیگری از آمریکا در 
منطقه است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز در ارتباط با این موضوع 
نوشت:ترامپ می گوید این اقدام منجر به توسعه دامنه سیاست فشار 
حداکثری علیه ایران میشود اما برخی از مقام های اطالعاتی و امنیتی 
در دولت ترامپ مخالف این تصمیــم بودند و معتقدند این موضوع 
میتواند دســت نیروهای ایرانی در هدف قرار دادن سربازان آمریکایی 

در منطقه را باز کند.
 تماس تلفنی روحانی با مکرون

روسای جمهور ایران و فرانسه در تماس تلفنی در باره مسائل منطقه ای و 
برجام گفت گو کردند.رو حانی در این تماس گفت خواهان اجرای کامل 
تعهدات ،برجام هستیم وی عنوان کرد ایران با وجود عمل به تعهداتش 

هنوز شاهد اقدام عملی قابل توجهی از طرف مقابل نبوده است.
روحانــی همچنین عنــوان کرد که با توجه بــه پایبند بودن ایران 
به برجام خواهان تســریع ســاز و کار مالی اروپا در چهارچوب 
،برجام هســتیم.مکرون نیز اظهار کرد فرانســه و شرکای اروپایی 
بــه طور جدی تعهدات خــود را برای اجرای تمــام مفاد برجام 

دنبال می کنند.

آگهی تغییرات شرکت آباد راهان الوند زاگرس شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 761 و شناســه ملی 10320534702 به اســتناد صورتجلســه هیأت مدیره مورخ 
1397/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردید: آقای علی اصغر کریمی خوشــنود به کد ملی 4011533981 به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره آقای حامد اکبر پور به کد ملی 2161769812 به ســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره آقای آرش ســتاربگلو به کد ملی 0061636231 به سمت عضو اصلی هیأت 
مدیره 2 - دارندگان حق امضاء : امضای کلیه اســناد و اوراق عــادی و اداری و بهادار و 

تعهدآور و قراردادها با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 
)425562(

داره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
اسدآباد 

آگهی تغییرات شرکت آباد راهان الوند زاگرس شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 761 و شناسه ملی 10320534702 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام عملیات عمرانی از قبیل پیاده کردن شیوه های 
جدید آبیاری بارانی نوین و تحت فشار، مطالعه و نظارت در زمینه آب و خاک و پیمانكاری 
در امور تاسیســاتی، انجام هرگونه فعالیت در زمینه بهینه سازی افزایش راندمان مصرف 
آب، انجام کلیه صادرات و واردات نهادهای دامی و کشــاورزی ارائه خدمات تامین نیروی 
انسانی جهت حمل ونقل، اموردفتری واداری، تعمیر ونگهداری امورآشپزخانه و رستوران، 
خدمات عمومی )نامه رســانی، پیش خدمتی، تلفن چی( نظافت باغبانی و امور تاسیسات 
و خدماتی )در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم، ثبت موضوع فعالیت به 
منزله صدور مجوز فعالیت نمی باشد 2 –) اعضای هیأت مدیره بین 2 تا 6 نفر تعیین شد و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
)425561(

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

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

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

ــأت اول  ــورخ 1397/12/15 هی ــماره 1397/2001  م ــر رأي ش براب
ــي و  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق س
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــماره  ــه ش ــد ب ــد مجی ــی  فرزن ــعید ایمان ــای س ــي  آق متقاض
ــاب  شناســنامه 697 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ یــک ب
مغــازه بــه مســاحت 39 مترمربع در قســمتی از پــالک 66 اصلي 
واقــع در  اســدآباد بلــوار جانبــازان خریــداري باواســطه از مالک 
رســمي آقــای احمــد زیــوری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
ــه فاصلــه 15 روز  منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف  ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات 

ــد.)م الف 19( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی س
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/5

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

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

برابــر رأي شــماره 139760326009000557 مورخــه 97/12/11 
ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي  هیــأت موضــوع قان
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق و س
شهرســتان فامنیــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض آقــای عبــاس 
ــه شــماره شناســنامه 115 صــادره از *  ــد علیرضــا ب دولتــی فرزن
ــش  ــن در ش ــادره از فامنی ــي 5029848940 ص ــماره مل ــه ش ب
ــل و  ــد و چه ــاحت ص ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــگ ی دان
ــالک  ــمتي از پ ــع قس ــدم مترمرب ــتاد ص ــع و هش ــت مترمرب هف
ــک  ــداری از مال ــدان  خری ــج هم ــش پن ــع در بخ ــي واق 104 اصل
رســمی آقــای حــاج کریــم حاجئــی محــرز گردیــده اســت.  لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش آگه
ســند مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از 
ــاه اعتــراض خــود  ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اولیــن آگهــي ب تاری
ــدت  ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای را ب
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان فامنیــن تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــد.)م الف 8( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی ــررات س ــق مق طب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/5

رضا بیات، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

آگهی اعالن نظر افراز 
پیرو آگهی مندرج در روزنامه حمایت به شماره 4400 مورخ 97/11/6 مورد درخواست 
آقای بهرام پیرزادی فرزند کاظم به شماره ملی 4130632922 برابر یک فقره سند به 
شماره 20780 مورخ 97/10/27 دفتر اسناد رسمی شماره 50 نهاوند به مقدار 16 صدم 
سهم مشاع از دو و هفت دهم ســهم مشاع از 8 سهم از 192 سهم 56 شعیر مشاع 
از ششــدانگ قریه گرک پالک 26 اصلی بخش دو نهاوند که عملیات افراز در موعد 
مقرر 1397/12/15 ســاعت 10 صبح به عمل آمده و جهاد کشاورزی نهاوند برابر نامه 
شماره 7/163 مورخ 98/01/11 با افراز مقدار فوق موافقت خود را اعالم نموده است. 
که حدود و حقوق به شرح ذیل می باشد: ششدانگ یک واحد بره پرواری قسمتی از 
پالک 26 اصلی بخش دو نهاوند قریه گرک به مساحت )979 مترمربع( نهصد و هفتاد 
و نه مترمربع شــماال به طول 24/79 دیواریست به باقیمانده 26 اصلی شرقًا به طول 
39/12 دیواریست به باقیمانده 26 اصلی جنوبًا به طول های 9/98 متر و 15/02 متر هر 
دو قسمت دیواریست به باقیمانده 26 اصلی غربا به طول های 11/58 متر دیواریست 
به باقیمانده 26 اصلی و 5 متر درئیســت )راه عبور مورد افراز از باقیمانده 26 اصلی 
مفروز الرعیه نامبرده می باشــد که در تصرف متقاضی می باشد قرار دارد( و 13/25 
متر و 9/58 متر هر دو قسمت دیواریست به باقیمانده 26 اصلی، حقوق ارتفاقی ندارد 
که با افراز مقدار فوق برابر تصمیم شماره 158/ن/98 مورخ 98/01/19 مبنی بر قبول 
افراز موفقیت گردیده اســت و نظر به اینكه متقاضی اعالم نموده است که اسامی و 
نشانی سایر مالكین مشاعی را نمی داند لذا به سایر افراد حقیقی و حقوقی که به هر 
نحو خود را دارای حقی می دانند ابالغ می گــردد که در اجرای ماده 2 قانون افراز و 
فروش امالک مشــاع ماده 6 آیین نامه همان قانون چنانچه به عملیات افراز معترض 
می باشــند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار به دادگاه شهرستان 
محل وقوع ملک تقدیم و گواهی مشــعر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت نهاوند 
تقدیم نمایند در غیر این صورت پس از سپری شدن موعد مقرر نسبت به صدور سند 

مالكیت افراز اقدام خواهد شد.
)م الف 8(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقای علیرضا بیژنی پاک دارای شماره شناسنامه 1251 به شرح دادخواست 
کالسه 114/980014ح  از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان اسدا.. بیژنی پاک به شماره شناسنامه  
6 در تاریخ 1397/12/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی منحصر است به: 1- علیرضا بیژنی پاک فرزند اسدا.. 
به شماره شناسنامه  1251پسر متوفی 2- محمد ابراهیم بیژنی پاک فرزند 
اســدا.. به شماره شناسنامه 13983 پســر متوفی3- موسی بیژنی پاک 
فرزند اسدا.. به شماره شناسنامه 13984 پسر متوفی 4- مریم بیژنی پاک 
فرزند اســدا.. به شماره شناسنامه  25دخترمتوفی 5- شهناز بیژنی پاک 
فرزند اسدا.. به شماره شناســنامه 14229 دخترمتوفی 6- کبری بیژنی 
پاک فرزند اســدا.. به شماره شناسنامه  1446دختر متوفی7- جهان آراء  
بیژنی مرام  فرزند مرادعلی به شــماره شناسنامه 614 همسر متوفی و ال 
غیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
)م الف 9(

قاضی حوزه 114 شوراهای حل اختالف اسد آباد

آگهی تغییرات شــرکت اهورا روزبه الوند شرکت تعاونی به شماره ثبت 
9732 و شناســه ملی 10820094886 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/24 وتاییدیه شماره 8/12643 مورخ 
1397/6/24 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرســتان همدان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : -1 اعضا هیأت مدیره بقرارذیل برای مدت سه سال انتخاب 
گردیدند: آقای حجت دولتیاری به کد ملــی 40320182861 و خانم مهری 
دولتیاری باکدملی 3875579801 وآقای جالل طالبی باکدملی 4051965521 
هرسه به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و خانم فاطمه بهبهانی به کد ملی 
3874404846 و آقــای علی اکبر دولتیاری باکدملی 3873994178 هردو 
به ســمت اعضای علی البدل هیأت مدیره -2 خانمها فرشته امانی باکدملی 
3801816291به سمت بازرس اصلی و فاطمه رستمی باکدملی 3875713591 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. -3 
صورت های مالی منتهی به تاریخ 1396/12/29 به تصویب رسید. -4 سرمایه 
شرکت از مبلغ 10500000 ریال به مبلغ 430/500/000 ریال افزایش یافت وماده 
مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: ماده 7 : سرمایه شرکت مبلغ 

430/500/000 ریال منقسم به 4305 سهم100/000 ریالی بانام می باشد. 
)425560(

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

ــرکت  ــان ش ــن هكمت ــر مبی ــا مه ــرکت مبن ــرات ش ــی تغیی آگه
ــی  ــه مل ــت 11552 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ب
مــورخ  مدیــره  هیــأت  صورتجلســه  اســتناد  بــه   14004292053
ــأت  ــای هی ــمت اعض ــد: -1 س ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی 1397/12/01 تصمیم
مدیــره بــه قرارذیــل تعییــن گردیــد: آقــای ســید محمدامیــن جــوادی 
باکدملــی 3875476883 بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره آقــای میثــم 
ــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت  حــق طلــب باکدملــی 3875647998 ب
ــمت  ــه س ــی 3871115754 ب ــعبانیان باکدمل ــد ش ــای مجی ــره آق مدی
ــره آقــای مرتضــی حــق طلــب باکدملــی  مدیرعامــل و عضوهیــأت مدی
3874698191 بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره آقــای مســعود ســیمین 
پــور باکدملــی 3871140643 بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره -2 حــق 
امضــاء اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته، 
بــرات و قراردادهــا و عقوداســالمی و اوراق عــادی و اداری و ســایر مــوارد 
ــا امضــاء ثابــت مصطفــی حــق طلــب )شــریک( همــراه امضــاء آقــای  ب
ســید محمدامیــن جــوادی )رئیــس هیــأت مدیــره( یــا مدیرعامــل )آقای 

ــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.  مجیــد شــعبانیان( ب
)425563(

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

ــرکت  ــه ش ــر اصل ــتائی فج ــد روس ــرکت تولی ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه  ــی 10860474292 ب ــه مل ــت 78 و شناس ــماره ثب ــه ش ــی ب تعاون
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 
1397/10/12 و بــر اســاس نامــه شــماره 19/164/613 مــورخ 1397/11/06 
اداره تعــاون روســتایی شهرســتان فامنیــن تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 
1 - اعضــاء هیــأت مدیــره بــرای مــدت 3 ســال بــه قــرار ذیــل انتخــاب 
ــی 5029182810  ــماره مل ــه ش ــی ب ــا محقق ــی آق ــای عل ــد: آق گردیدن
آقــای حســینعلی کریمــی بــه شــماره ملــی 5029779450 آقــای رضــا 
محققــی بــه شــماره ملــی 5029184627 آقــای ســیدجعفر ســیادت بــه 
شــماره ملــی5029782354 آقــای نورعلــی محققــی بــه شــماره ملــی 
ــماره  ــه ش ــری ب ــد بیگل ــان محم ــی و آقای ــای اصل 5029780955 اعض
ــی 5029176373  ــماره مل ــه ش ــری ب ــر بیگل ــی 5029176373 و اکب مل
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــالم محقق ــان غ ــدل 2 - آقای ــی الب ــای عل اعض
ــه  5029762711 و گالبعلــی بیگلــری بــه شــماره ملــی 5029178325 ب
ــرای  ــرکت ب ــدل ش ــی الب ــی و عل ــان اصل ــوان بازرس ــه عن ــب ب ترتی
ــاب  ــه وحس ــد. 3 - ترازنام ــاب گردیدن ــی انتخ ــال مال ــک س ــدت ی م
ســود وزیان ســال مالــی 1396 شــرکت بــه تصویــب رســید. )425567(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری فامنین 

ــی  ــرکت تعاون ــد ش ــه الون ــورا روزب ــرکت اه ــرات ش ــی تغیی آگه
ــتناد  ــه اس ــی 10820094886 ب ــه مل ــت 9732 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
ــماره  ــه ش ــورخ 1397/06/24 وتاییدی ــره م ــأت مدی ــه هی صورتجلس
اجتماعــی  کارورفــاه  تعــاون  اداره   1397/6/4 مــورخ   8/12643
شهرســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : -1 ســمت اعضــاء 
ــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد: آقــای جــالل طالبــی  هیــأت مدیــره ب
ــای  ــره آق ــأت مدی ــس هی ــمت رئی ــه س ــی 4051965521 ب ــه کدمل ب
حجــت دولتیــاری بــه کدملــی 4032018286 بــه ســمت نایــب رئیــس 
هیــأت مدیــره خانــم مهــری دولتیــاری بــه کــد ملــی 3875579801 
ــرار داد  ــه ق ــره -2 کلی ــأت مدی ــی هی ــل و منش ــوان مدیرعام ــه عن ب
هــا و اســناد رســمی و تعهــدآور بانكــی از قبیــل چــک ســفته بــرات 
ــه  ــاری )مدیرعامــل( ب ــم مهــری دولتی ــا امضــای خان و اوراق بهــادار ب
ــاب  ــره( و درغی ــأت مدی ــس هی ــی) رئی ــالل طالب ــان ج ــاق آقای اتف
ــه  ــره( ممهورب ــأت مدی ــس هی ــب رئی ــاری) نای ــت دولتی ــان، حج ایش
مهــر تعاونــی معتبــر مــی باشــد و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــای 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــی معتب ــر تعاون ــا مه ــراه ب ــل هم مدیرعام
)425568(

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

 رئیس جمهور، موضوع واگذاری بلندی های 
جوالن به رژیم صهیونیســتی و اعالم ســپاه 
پاسداران به عنوان سازمان تروریستی را اقدامی 
احمقانــه و بی خردانه از ســوی آمریکا برای 
حمایت از یک گروه جنایتکار در سرزمین های 
اشغالی دانست و تصریح کرد: سپاه مدافع آزادی 
در منطقه و در رأس مبارزه با تروریســم بوده 
است و هیچ کس این اقدام آمریکا را در تاریخ 

قبول نکرده و به آن اعتنایی نخواهد داشت.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز 
گذشته در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه برای 
ملت ایران به خوبی روشــن اســت که هدف 
آمریکایی ها از این اقدام چه بوده است، گفت: 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی این موضع را 
به صراحت مطرح کرد که این اقدام آمریکا به 
درخواست آنها صورت گرفته و به عبارتی همه 
جنایت ها و اقدامــات خالف آمریکا برای این 
بوده که یک نفر در سرزمین اشغالی در انتخابات 

به پیروزی برسد.
به گزارش ایســنا، روحانی بــا تاکید بر اینکه 
اسرائیل سرزمین غصب شده فلسطینیان است و 
انتخابات در آن معنا ندارد، گفت: اگر می خواهند 
انتخابات برگزار کنند باید مردم فلســطین و نه 

اشغالگران،  پای صندوق آراء بیایند.
رئیــس جمهور با تأکید بر اینکــه باید در این 
شرایط پیوســتگی، همبســتگی و انسجام را 
بیش از گذشته تقویت کنیم، تاکید کرد: امروز 
زمان گله گذاری، جناح ها و گروه ها از یکدیگر 
نیســت و زمانی اســت که باید همه در صف 
واحد و مســتحکم قرار بگیریم تا کسی نتواند 
در این صف رخنه ایجاد کند و در برابر توطئه 
آمریکایی ها ایســتاده و از مشکالت به خوبی 
عبور کنیم. وی در ادامه اظهارداشــت: بســیار 
عالقمندیم در منطقه رفراندومی برگزار شود تا 
همه ملت ها و کشــورها اعالم کنند که در این 
سال ها از سوی چه کسانی بر منطقه ظلم شده و 
چه کسانی به یاری دولت ها و ملت های منطقه 
شتافته اند. روحانی خاطر نشان کرد: آمریکایی ها 
باید بدانند که منبع ظلم، ســتم و تروریسم در 
منطقه هســتند و ملت های منطقه بویژه ملت 
ایران در روزهای ســختی و مشکالت به یاری 
هم شتافته اند و در این میان نقش سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی بسیار برجسته است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقدام آمریکا در 
بدترین شــرایط از لحاظ انسانی و در بهترین 
شرایط برای رژیم صهیونیستی صورت گرفته 
است، گفت: توهین یک دولت نابخرد به نهاد 

خدوم سپاه در روزهایی است که نیروهای سپاه 
با تمام وجود به ملت ایران و خواهران و برادران 
خود در استان های سیل زده یاری می رسانند و 

امنیت کشور را برقرار می کنند.
روحانی با اشاره به اینکه اقدامات دولت آمریکا 
علیه ملت ایران همواره از سوی چند کشور و 
کشورک مورد حمایت بوده، اظهار داشت: در 
سطح جهان و کشــورهای بزرگ اروپا، آسیا، 
اقیانوســیه و ســایر نقاط، ملت ها در موضوع 
برجام از ایران، در قضیه جوالن از ســوریه و 

در موضوع قدس از فلسطین حمایت کرده اند.
رئیس جمهور خطاب بــه دولتمردان آمریکا، 
گفت: اگر با این اقدام به دنبال ایجاد اختالف در 
ایران هستید، اشتباه می کنید؛ بدانید که بین سپاه 
و مردم همواره یک رابطه صمیمی بوده است و 
مردم هیچ گاه فداکاری و ایثارهای 40ساله این 
نیروها را فراموش نخواهند کرد. جایگاه سپاه و 
عشق و عالقه مردم به نیروهای مسلح و مدافع 
کشور، مطمئناً امروز با این اقدام بیشتر از گذشته 

شده است.
روحانی ادامه داد: دشمنان در رسیدن به اهداف 
خود در منطقه با شکســت مواجه شــدند و 
می دانند که در این شکســت، ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نقش اساســی داشته و از این 
بابت عصبانی هستند و بخاطر همین دست به 

اقدامات نابخردانه می زنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه همه اقدامات آمریکا 
برخالف منطــق و موازین و قوانین بین المللی 
بوده است، گفت: اگر آمریکایی ها می خواهند با 

این اقدام مردم منطقه را از ایران و سپاه جدا کنند 
باید بدانند که باز هم اشتباه می کنند، امروز مردم 
عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان، پاکستان و 
سایر ملت های منطقه خدمات ملت ایران و سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی را فراموش نکرده و 
ایــن اقدام آمریکا هیچ چیز را به نفع آنان تغییر 

نخواهد داد.
روحانــی اقــدام آمریکا را حرکتی شــعاری، 
تبلیغاتی و سیاســی برشــمرد و تصریح کرد: 
آمریکا در طول 40 ســال گذشته با همه توان 
در ضدیت و دشمنی با ایران بوده و امروز هم با 
پررویی بیشتر در این مسیر قرار دارد و همواره 
علیه سپاه تالش کرده است و امروز هیچ اقدام 
جدیدی برکارهای گذشــته آنها اضافه نشــده 
است. رئیس جمهور اظهار داشت: آنها به خوبی 
می دانند که اگر بخواهند پــای خود را از حد 
شعار یک قدم فراتر بگذارند با چه مشکالت و 
مصیبت هایی روبرو خواهند شد و فکر نمی کنم 
آنها هر چقدر هم ناشــی باشند بخواهند اقدام 

دیگری انجام دهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه وحدت و انســجام 
بســیار خوبی میان همه نیروها اعم از دولت، 
ارتش، ســپاه و نهادهای عمومی غیردولتی در 
کمک رســانی به مردم به نمایش گذاشته شد 
و همه به صحنه آمدند، خاطر نشــان کرد: باید 
تالش کنیم تا در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانیم 
مشــکالت مردم را در مناطق سیل زده حل و 

فصل کنیم.
روحانی با اشــاره به اینکه در برخی کشورها 

مانند آمریکا هنگامی که مردم با ســیل مواجه 
می شوند تا 5 سال پس از آن با مشکالت ناشی 
از آن روبرو هســتند، گفت: دولت این کشور 
مشــکالت مردم را در اینگونــه حوادث درک 
نکرده و به خواســته ها و مشکالت مردم هیچ 

توجهی ندارند.
رئیس جمهور ادامه داد: در حادثه زلزله کرمانشاه 
همه نهادها و نیروهای کشور به خوبی به صحنه 
آمده و تالش کردند و امروز هم همه باید تالش 
کنیم تا مشــکالت با سرعت بیشتری برطرف 
شــود. روحانی با تأکید بر اینکه مردم نباید به 
شایعات توجه داشــته باشند، خاطرنشان کرد: 
ممکن است در روزهای آینده با توجه به تداوم 
بارش ها، در برخی استان ها با مشکالتی مواجه 
باشــیم، اما مرجع اخبار برای مردم باید صدا و 
سیما باشد و به شایعات بی اساس توجه نکنند.

رئیس جمهور افزود: پایداری ســدهای کشور 
مورد اعتماد است و همه سدها به طور ساعتی 

و روزانه کنترل می شوند.
روحانی اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه  
و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید 
همه توانشــان را در زمینه تأمین مسایل مالی و 

ارایه تسهیالت بکار بگیرند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در شــرایطی 
قرار داریم که همــه باید تالش کنند تا از رنج 
و سختی مردم کاسته شود، افزود: وزارت جهاد 
کشــاورزی باید با اقدامات و برنامه ریزی های 
مناسب، از کشاورزان و دامدارانی که در حوادث 

اخیر خسارت دیده اند، پشتیبانی کند.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

سپاه مدافع آزادی و امنیت در منطقه است
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2 واکسن جدید امسال در کشور ساخته می شود
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امسال دو واکسن جدید در کشور 

ساخته می شود.
بــه گزارش ایلنا، ســعید نمکــی، افزود: ســاخت دو واکســن روتاویروس و 
پنوموکوک با کمک هندی ها و کوبایی ها در کشــور در حال انجام است و این 
دو واکســن، امسال با قیمت تمام شده پایین تر به پروتکل واکسیناسیون کشوری 

اضافه خواهند شد.
وی درباره واردات دارو نیز گفت: جلوی واردات ۷0 داروی وارداتی که تولید مشابه 
داخل دارد را گرفتیم و در سال 98 هیچ دارویی که مشابه تولید داخلی داشته باشد به 

کشور وارد نمی شود.

مهلت ثبت نام آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی 
تا دوشنبه

 ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایۀ دهم مدارس اســتعدادهای درخشان و نمونه 
دولتی، از روز دوشنبه 19 فروردین آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 فروردین ادامه دارد. 
مدیرکل دفتر آموزش متوســطه نظری وزارت آموزش و پرورش گفت: زمان 
توزیــع کارت و تاریخ برگزاری آزمون دفترچۀ راهنمای ثبت نام و شــرکت در 
آزمون ورودی، از طریق ســامانۀ ثبت نام به نشــانی azmoon.medu.ir در 
اختیــار داوطلبان قرار گرفته اســت و مشــخصات و ظرفیت پذیرش مدارس 
اســتعدادهای درخشــان ونمونه دولتی سراســر کشــور، هنگام ثبت نام برای 

است. مشاهده  قابل  داوطلبان 

اجازه نمی دهیم موضوعات اجتماعی رنگ و بوی 
سیاسی بگیرد

 رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشــاره به اینکه اگر امسال موضوع"تاب 
آوری اجتماعی" به عنوان شعار سال انجمن مددکاری انتخاب شده به معنی سوختن 
و ساختن نیست، گفت: بلکه دنبال توانمدسازی هستیم چرا که اگر تاب آوری افزایش 
یابد، کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد.به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک با 
بیان اینکه هیچ گاه اجازه نمی دهیم موضوعات اجتماعی رنگ و بوی سیاســی بگیرد، 

افزود: نتیجه بِه زیستن، کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی است.
وی ادامه داد: پرداختن به مسایل اجتماعی اولویتی است که باید در تمام نقاط کشور 

به آن توجه شود.

بهداشتبهداشتدانشگاه
شرایط جدید موافقت با ایجاد دوره دکترای تخصصی 

اعالم شد
 شرایط موافقت با ایجاد دوره دکترای تخصصی در هر یک از مؤسسات آموزش 
عالی اعالم شد، دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی دارای مجوز ملزم به اختصاص 

بخشی از ظرفیت ساالنه به پذیرش دکتری تقاضا محور شدند.
به گزارش مهر، جزئیات آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره های دکترای تخصصی 
که اخیراً توســط معاونت آموزشی وزارت علوم به دانشگاه ها ابالغ شده بود، اعالم 
شد.این آئین نامه با اســتناد به اهداف کالن بخش آموزش عالی قانون برنامه ششم 
توســعه، تحقق راهبرد هشــتم نقشه جامع علمی کشــور و در راستای اجرای سند 
آمایش آموزش عالی از جمله بند 6 سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش، آئین نامه راه 
اندازی و ارزشیابی دوره های دکترای تخصصی، تدوین و در سطح تمام زیر نظام های 
آموزش عالی که به نحوی مسئول پذیرش، آموزش و توانمندسازی دانشجویان دوره 

دکتری تخصصی هستند، به اجرا گذاشته می شود.

ویتامین های مورد نیاز کودکان
همزمان با رشــد کودکان دریافت انواع ویتامین ها و مــواد معدنی به میزان کافی به 

منظور تضمین سالمت آنان اهمیت به سزایی دارد.
به گزارش تبیان، رژیم غذایی متوازن و مطلوب می تواند میزان مواد مغذی مورد نیاز 
بدن بیشــتر کودکان را تامین کند اما در برخی شرایط کودکان نیز مجبور به مصرف 

مکمل های حاوی ویتامین ها و مواد معدنی هستند.
کارشناســان سالمت می گویند کودکان دو تا هشت ســال روزانه به 1000 تا 1400 
کالری نیاز دارند. همچنین رده سنی 9 تا 13 سال به دریافت روزانه 1400 تا 2600 
کالری نیازمندند که به فاکتورهای مشخصی از قبیل میزان فعالیت آنان بستگی دارد. 
عالوه بر ضرورت دریافت میزان کالری کافی، رژیم غذایی کودک باید در راســتای 

مرجع میزان توصیه شده مواد مغذی )DRIs( باشد.
ـــودک  ـــدن ک ـــه ب ـــت ک ـــزی اس ـــا بخشـــی از آن چی ـــده تنه ـــر ش ـــذی ذک ـــواد مغ م

ـــاز دارد.  ـــا نی ـــه آن ه ب

آزمایشگاه های کشور با کمبود تجهیزات مواجه 
هستند

 رئیس انجمن علوم آزمایشگاهی ایران از کمبود کیت و تجهیزات تشخیصی در 
پنج هزار آزمایشگاه کشور خبر داد.

به گزارش ســالمت نیوز، محمد صاحب الزمانی، افــزود: اکنون کیت و تجهیزات 
تشــخیصی به ســختی و با ارز باال وارد کشــور می شــود و حتی در بسیاری از 

آزمایشگاهها کیت و برخی تجهیزات وجود ندارد.
وی افزود: ما نباید کیت های آزمایشــگاهی که از برخی کشــورها به صورت 
قاچاق وارد می شــود را با ارز 14هزار تومانــی بخریم و نظارت در این زمینه 

ضروری است.
صاحب الزمانی تصریح کرد: باید برنامه ریزی درست و اساسی از سوی مسئوالن در 
این زمینه انجام شود تا آزمایشگاهها برای نجات بیماران با کمبود کیت و تجهیزات 

تشخیصی مواجه نشوند.

درسی از مكتب امام سجاد)ع(

علی حیدری «

 علــی بــن الحســین علیــه الّســالم، مشــهور بــه زیــن العابدیــن و 
ســّجاد، چهارمیــن امــام شــیعه اســت کــه بنــا بــه قــول مشــهور در 
پنجــم شــعبان ســال 38 هجــري متولــد شــده اســت. امام ســجاد)ع( 
دارای فضایــل اخالقــی گوناگــون بــوده اســت کــه توجــه بــه هــر 
کــدام از آنهــا مــی توانــد راهگشــای مشــکالت زندگــی کنونــی مــا 

. شد با
ــر  از جملــه خصلــت هــای روحــی امــام ســجاد )ع( صبــر در براب
ــی از  ــت و ناراحت ــت. مصیب ــاک اس ــای دردن ــب و گرفتاریه مصائ
دوران کودکــی تــا پایــان عمــر آن بزرگــوار را احاطــه کــرده بــود کــه 
بنظــر مــی رســد حــزن و انــدوه روز عاشــورا و وقایــع پــس از آن 

باالتریــن شــدت ایــن ناراحتــی هــا بــود.
 بــا ایــن همــه مصیبــت و گرفتــاری هــا کــه هرکــدام از آنهــا کافــی 
ــخصیتی  ــی و ش ــادل روح ــای در آورد و تع ــان را از پ ــت انس اس
ــی،  ــار غیراخالق ــچ رفت ــخ هی ــا تاری ــد، ام ــم بزن ــه ه ــش را ب خوی
ــزارش  ــام گ ــام هم ــرف از آن ام ــرع و ع ــالف ش ــجنیده و خ نس
نــداده اســت، بلکــه بــه عکــس، همــه آنچــه از ســیره رفتاری ایشــان 
گــزارش شــده صبــر و متانــت و حفــظ آرامــش و تســلیم در مقابــل 

ــوده اســت. اراده الهــی ب
 بنابرایــن براســتی مــی تــوان صبــر و مقاومــت در برابــر مصائــب را 
از جملــه ویژگــي هــای بــارز آن حضــرت دانســت. غــرض از ذکــر 
ــود توجــه دادن  ــام ســجاد)ع( گذشــته ب ــر ام ــی کــه ب مصبــت های
بــه اهمیــت مقولــه صبــر در ســیره ایشــان اســت، بــه بیــان دیگــر 
توجــه بــه ایــن همــه مصیبــت هــای شــدید اســت کــه مــی تــوان 
خصلــت صبــوری را بــه عنــوان یــک خصوصیــت بســیار مهــم در 

ایشــان لحــاظ کــرد. 
زیــرا وقتی زندگی روال طبیعی خود را ســپری می کند و همه چیز 
در آرامش اســت، چندان عجیب نیست که آدمی صبوری پیشه کند! 
در کالم امام ســجاد)ع( می بینیم که ایشان دست یازیدن به فضیلت 

اخالقی صبر را از خدای خویش مسئلت می دارد:
»اللَُّهــمَّ إِنــيِّ أَُعــوُذ بـِـَک مـِـْن َهیََجــاِن الِْحــْرِص، َو َســْوَرةِ الَْغَضــِب، َو 
بـْـر«. »بــار خدایــا، بــه تــو پنــاه می بــرم  َغَلبـَـۀِ الَْحَســِد، َو َضْعــِف الصَّ
ــی  ــدی و شــدت خشــم و چیرگــی حســد و ناتوان ــان آزمن از طغی
ــٍۀ  ــَک بِنِیَّ صبــر«. نیــز در جــای دیگــری مــی فرمایــد: »َو أَیِّْدنـِـي مِنْ
ــٍر َدائـِـم «. »مــرا بــه نیتــی صــادق و صبــر دایــم مــدد  ــۀٍ َو َصبْ َصادَِق
ــر و  ــان صب ــت انس ــن اس ــه ممک ــرایطی ک ــه ش ــای «. از جمل فرم
تحمــل خــود را از دســت دهــد و زبــان بــه پرخاشــگری گشــاید، 
هنــگام مواجهــه بــا نیازمنــدان جامعــه اســت بــه طــوری کــه ممکــن 
اســت از همصحبتــی بــا فقــرا ابــا داشــته باشــد. امــا در ســیره امــام 
ســجاد)ع( مشــاهده مــی شــود کــه آن حضــرت مــالک معاشــرت 
بــا مــردم را جایــگاه اجتماعــی و شــرایط اقتصــادی آنهــا قــرار نداده 

و ایــن چنیــن از خــدای خــود درخواســت مــی کنــد:
»اللَُّهــمَّ َحبِّــْب إِلـَـيَّ ُصْحبـَـَۀ الُْفَقــَراءِ، َو أَِعنِّــي َعَلــی ُصْحبَتِهِْم بُِحْســِن 
ــر«. »خدایــا، چنــان کــن کــه همنشــیني بــا فقیــران خوشــایند  بْ الصَّ
ــان، ســینه اي گشــاده و  ــا آن ــي ب ــرا در هــم صحبت ــن باشــد، و م م

خیالــي آســوده عنایــت کــن«.
زندگی آدمی مخصوصاً در روزگار کنونی با مشــکالت و نامالیمات 
گوناگونی دست به گریبان است اما آنچه اهمیت دارد نحوه مواجه با 
مشکالت و کنترل هرچه بهتر شرایط است. صبر بر مشکالت و تحمل 
ســختی ها به نظر می رســد گام مهم و نخست در بهبود بخشیدن به 
شــرایط است زیرا بر کسی پوشیده نیست که با حفظ آرامش بهتر می 
توان به دنبال راه حلی برای مشــکالت گشت. بر پیروان راستین ائمه 
معصومین)ع( الزم اســت که سیره آن حضرات را در زندگی خود به 
طور عملی به کار گیرند و تالش کنند پیروی از آن امامان بزرگوار را 

به طور عملی محقق سازند. 
* منابع:

صحیفه سجادیه
ــام،  ــه الس ــجاد علی ــام س ــی ام ــی از زندگان ــی، تحلیل ــریف قرش ش

ــی  ــا عطائ ــه محمدرض ترجم

ایران: حراج رویاها کودکانه با کودک همسری
 تخفیف ویژه بهش خورده!! 

کیهان: تعرفه های پزشکی افزایش یافت 
 انتظارش میرفت که بخوان خدمات رایگان به ســیلزدگان رو 

اینطور جبران کنن!!
ایران: سیل محکومیت ترامپ و حمایت از سپاه رو به افزایش

 حاال ترامپ یه حرفی زد جدی نگیرین!! 
نصف جهان: دلیل افت اقامت در هتل ها 

 پول نیست میفهمی پول نیست!!
جام جم: خشکسالی ادامه دارد

 یعنی این همه باران جوابگو نبود!!
سپهر غرب: قیمت پیاز در همدان گرانتر است 

 کا همدان شهر گرانِی!!
هدف ورزشی: سیلی پرسپولیس به سعودی ها

 حاال دلشون خنک شد!! 
ابرار: گربه رقصانی آمریکا علیه ایران

 به جز این کار ،کار دیگه ای نداره که!! 
پیروزی: پرسپولیس و کرواسی شبیه هم 

 دقیقا بگو کجاشون شبیه همه!!
نصف جهان: سرقت از بازیگران در مراسم تششیع جمشید مشایخی 

 چه سارق وقت شناسی!!
صدای زنجان: ارز گوشت، کباب شد 

  بدون شرح!!
شرق: سینما تفریح گران یا قیمتی 

 سینما برای پولدارها!!
اعتماد: برای مدیریت سیل های بعدی آماده می شویم

  کا این سیل همه رو آب دیده کرد!!
ایسنا: آیفون های آینده بو را تشخیص می دهند 

 اینم از عجایب آیفون!! 
فارس: قیمت گوشت با ارز سینمایی متعادل می شود 

 کار گوشت به سینما رسید!!

هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
در همدان کشف شد

 فرمانده انتظامی استان همدان گفت: کارآگاهان مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز پلیس آگاهی اســتان هنگام کنترل خودروهای عبوری و تشدید 
اقدامات کنترلی در ایستگاه بازرسی شهید زارعی 40 هزار لیتر گازوئیل 

قاچاق را کشف کردند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، بخشــعلی کامرانــی صالح بیان کرد: 
کارآگاهــان مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی به یک دســتگاه 

کامیون کشنده مشکوک شدند.
وی افزود: با وجود دســتور ایســت ماموران به راننده خودرو اما وی 
توجهی نکرد که در نهایت با اقدامات پلیسی، متوقف و در بررسی ها 

راننده بیان داشت، حامل بار پوکه معدنی است.
فرمانده انتظامی استان همدان اضافه کرد: در بررسی های مشخص شد 
یک عدد تانکر بزرگ به طرز ماهرانه ای در زیر پوکه معدنی جاســاز 

شده که از این جاساز، 40 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.
کامرانی صالح ادامه داد: 2 متهم در این خصوص دستگیر و به مرجع 

قضائی معرفی شدند.
 بستن دست و پا و سرقت زیورآالت صاحبخانه

رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان گفت: به دنبــال وقوع یک فقره 
ســرقت به عنف منزل، بررسی موضوع در دســتور کار ماموران این 

نهاد قرار گرفت.
رضا زارعی اضافه کرد: سارقان با ورود به یک منزل مسکونی و بستن 
دهان و دست و پای صاحبخانه، با تهدید چاقو اقدام به سرقت النگو 

و انگشتر به ارزش 400 میلیون ریال کردند.
وی افزود: با انجام تحقیقات پلیسی و تحقیق از شاکیان مشخص شد 
صاحب خانه یک روز قبل از ســرقت به اتفاق همسرش در یکی از 
شهرستان استان همدان ســوار یک دستگاه خودرو سمند شخصی با 

سرنشینی 2 نفر شدند.
زارعی اضافه کرد: نامبردگان اعتماد این زن و شــوهر را جلب کرده و 
با حیله و نیرنگ به بهانه کمک، وارد منزل آنان شــده و بعد از صرف 

ناهار خارج می شوند.
رئیس پلیس آگاهی همدان بیان کرد: آنها فردای آن روز با توجه به این 
که شــماره تلفن صاحب خانه را داشتند با آنان تماس گرفته و اعالم 
می کنند به علت تصادف هم اینک در بیمارستان بستری شدند بنابراین 

تقاضای آوردن چای به بیمارستان می کنند.
زارعی ادامه داد: ســارقان در حوالی خانه کمین کرده و پس از خروج 
شاکی، وارد منزل شده و پس از مواجهه با همسر شاکی با بستن دست 
و پا و دهان این خانم و با تهدید چاقو اقدام به ســرقت طالجات او 

می کنند.
وی گفــت: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و چهره نگاری توســط 
شاکی، مشخصات یکی از سارقان را دریافت کردند که مشخص شد 

متهم قصد عزیمت از تهران به یکی از استان های همجوار را دارد.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان افزود: 2 تیم از ماموران پلیس آگاهی 
با انجام ایست و بازرسی مقطعی در ورودی استان، خودروی متهم را 

متوقف و نامبرده را دستگیر کردند.
زارعی افزود: متهم پس از انتقــال به پلیس آگاهی در بازجویی های 
فنی به ســرقت طالجات با همدســتی فردی دیگر اعتراف کرد که با 
راهنمایی وی همدســتش نیز دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه 

زندان شدند.

 رشد سریع و بی رویه جمعیت، بیش از هر 
زمان مناطق مسکونی را با خطرات طبیعــی 
مواجه ساخته است. خطرات طبیعی به همراه 
خطرات احتمالــــی ناشــی از فعالیت های 
انســانی همچنان تشدید می شــوند و عالوه 
بر خســارتهای مالی، جان مردم را نیز تهدید 

می نمایند.
در خبری مشخص شد که شمار جانباختگان 
بارندگی نوروزی در همدان به 8 نفر رســیده 
اســت این در حالی اســت که به گفته علی 
احســان صالح تنها 2 تن از این تعداد بر اثر 
سیالب جان باختند و مابقی بر اثر عوارض و 

حوادث مرتبط با سیل فوت کردند.
این عوارض شامل ریزش آوار، برق گرفتگی 
و دیگــر حوادث بوده و جالب اینکه ســهل 
انگاری مهمترین عامل مرگ این افراد گزارش 

شده است.
گفته می شود که اگر افرادی که بر اثر ریزش 
آوار جان باختند نسبت به استحکام خانه خود 
دقت بیشــتری می کردند هــم اینک در قید 

حیات بودند.
همچنین یکی از کشــته شدگان این حوادث 
در هنــگام تخلیه آب با موتــور برقی دچار 
سانحه شده است که توجه به ضروت مسائل 

پیشگیرانه را تاکید میکند.
در نهایت به گفته مســئوالن دو نفر به علت 
غرق شــدن در آب رودخانه و دو نفر نیز به 
علت ماندن زیــر آوار فوت کردند، رودخانه 
حــرم آباد مالیــر یک نفر فوتــی و یک نفر 

مجروح داشته است.
در روستای واشــان یک نفر مصدوم ناشی 
از آوار، در روســتای طجــر علوی یک نفر 
مصدوم ناشــی از آوار روستای میشن، دو 
نفر فوتی ناشی از ریزش آوار، در روستای 
بوربور یک نفر مصدوم ناشی از ریزش آوار 
و در رودخانه شوشاب به بلرتو نیز یک نفر 

فوتی داشته ایم.
در تویســرکان نیز زن میانسالی به قصد رفتن 
بــه باغ خود در منطقه ســرابی در حال عبور 
از رودخانه بود که بــه علت بی احتیاطی در 

رودخانه سقوط می کند.
آنچه در این نوشــتار مورد تاکید اســت این 
است که همدان با وجود اینکه سومین استان 
پربارش کشــور بــود اما به لحــاظ موقعیت 
جغرافیایی آن خوشــبختانه شاهد سیل های 
ویرانگر نبودیم اما با این وجود شمار قربانیانی 
که متاثر از این بارش ها بودند در مقایســه با 
آمار کشوری و استانهای بحران زده قابل تامل 

است.
ســهل انگاری و نیز توجه نکــردن به نکات 
ایمنی در کنــار آگاه نبودن مردم نســبت به 
خطرات احتمالی مبحثی است که باید متولیان 
امر در این ارتباط تالش بیشتری داشته باشند 
چه بســا مــردم باید یاد بگیرند کــه در کنار 

بحرانهایی چون سیل،زلزله و ... زندگی کنند.
و   مدیریــت بحــران، رفتارهــا 

عملکردهای قبل از وقوع بحران
بر کســی پوشیده نیســت که تراکم بیش از 
حد جمعیت در شهرها، دارایی ها، تاسیسات 
زیربنایی و منابع تولیــدی و خدماتی باعث 
آسیب پذیر شــدن تعداد انبوهی از انسان ها 
شده اســت. معیارهای ضعیف ساختمانی و 
اســتفاده از مصالح و مواد نامرغوب و نبود 
تاسیســــات زیربنــــایی در برخی مناطق 
شهری باعث تشدید آسیب پذیری آنها شده 

است.
وقتی پلی پس از گذشت 2 ماه از افتتاح بر اثر 
یک بارندگی تخریب میشود این امر خود گواه 

روشنی بر این موضوع است
فشار جمعیت، تمرکز کنترل نشده جمعیت در 
شهرها و تخریب محیط زیست در سال های 
اخیر موجب شــده است که مســئولین امر 

در شــهرها، با توجه بیشــتری در خصوص 
آســیب های احتمــــالی برنامه ریزی نمایند. 
در این راستا، امر مدیریت بحــــران سوانح 
طبیعــــی و نحوه دستیابــی به یک سیستم 
منســجم، همواره مد نظر مدیران و مسئولین 

کشورها قرار گرفته است.
ایران کشــوری زلزله خیز اســت و سوابق 
تاریخی آن شــاهدی بر این موضوع است. 
هر از گاهی زلزله بخشی از این کشور پهناور 
را در هــم کوبیده و خســارات زیادی را بر 
پیکره آن وارد نموده است. با توجه به اینکه 
جمعیت شهرهای کشور به ویژه کالن شهرها 
در حال افزایش اســت، توجه خاص به این 
شهــرها از دیدگاه آسیب پذیری و شنـاخت 
وضعیت موجــود و نهایتـــــا برنامه ریزی 
مدیریت بحران جهــت مقابله با بحران های 
ناشی از حوادث طبیعی در آنها، امری بسیار 

ضروری است. 

 آیناز دختر بچه ای که حدود 6 ماه پیش 
مفقود شــد هنوز پس از گذشت این مدت 
طوالنی خبری از وی در دسترس نیست و 
گمانه زنی پلیس در کنار شایعاتی که پیش 
می آید خود باعث شــده اســت که در این 

خصوص مباحثی پیش بیاید.
اینکه آیا خانواده وی با توجه به اینکه آیناز 
مادر ناتنی داشــته، در این موضوع دســت 
داشــتند و یا اینکه کســی با آنها خصومت 
داشته یا نه در حالی که پدر آیناز می گوید با 
کسی مشکلی نداشته، خود موضوعی است 
که ذهن مردم و پلیس را به خود مشــغول 

کرده و انتظار جامعه بعد از گذشــت 6 ماه 
شفاف سازی در این خصوص و نیز یافتن 

آیناز از سوی پلیس است. 
رئیــس پلیس آگاهی اســتان همدان با بیان 
اینکه تحقیقات پلیــس آگاهی برای یافتن 
آیناز 8 ســاله همچنان ادامه دارد، هر گونه 
اخبار مبنی بر دخیل بودن خانواده وی را در 
گم شدن دخترشان شایعه و کذب دانست.

رضا زارعی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح 
این خبر اظهار کرد: در آبان ماه سال گذشته 
دختری 8 ساله گم شده و پلیس آگاهی در 
راستای وظیفه ذاتی خود و یافتن این دختر 

بچه تحقیقات را به صورت جدی آغاز کرد.
وی ادامــه داد: اکنون حدود 6 ماه از مفقود 
شــدن این دختر بچه می گذرد و تحقیقات 
پلیس آگاهی بــرای یافتنش ادامه دارد و تا 
زمان پیداشدن نشانه و سرنخی از این دختر 
بچه دایره تجســس همچنــان به تحقیقات 

خود ادامه خواهد داد.
زارعی با بیان اینکه هر گونه اخبار در رابطه 
با مظنون و مقصــر بودن خانواده دختربچه 
کذب و شــایعه اســت عنوان کرد: چندی 
پیش رســانه ای خبری مبنی بر مظنون بودن 
خانــواده دختر بچه در فضــای ارتباطات 

منتشر کرد که این خبر کامال کذب و شایعه 
اســت و خانواده گمشده هیچ تقصیری در 

مفقود شدن دخترشان ندارند.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان در پایان 
با اشاره به اینکه تالش آگاهی برای یافتن 
دختر بچه ادامه خواهد داشت درخواست 
کرد: رسانه و مطبوعات از هرگونه انتشار 
اخبار کذب خــودداری کرده چرا که این 
اخبار افــزون بر تخریــب اذهان عمومی 
هیــچ کمکی به یافتن دختر بچه گمشــده 

نمی کند.

8کشته در همدان

سیل نیامد ولی سیل زده شديم

آیا امیدی به پیدا شدن آیناز هست؟

دستگیری عامل تهدید 
دختر جوان به انتشار 
تصاویرش 
در فضای مجازی

 رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبادل 
اطالعات استان همدان از دستگیری جوان 29 
ساله به علت تهدید انتشار عکس و فیلم های 

دختری در فضای مجازی خبر داد.
فیروز ســرخوش  نهاد در گفت وگو با ایسنا، 

بــا اعالم این خبر تشــریح کرد: چندی پیش 
دختری 25 ساله با مراجعه به پلیس فتا اظهار 
کرد که جوانی 29 ساله در یکی از شبکه های 
مجازی همســریابی او را تهدید به انتشــار 

عکس و فیلم های شخصی می کند.
وی ادامــه داد: ایــن دختر جــوان در گروه 
همســریابی با این پسر 29 ســاله آشنا شده 
و برای شناخت بیشــتر چندین بار یکدیگر 
را مالقات کرده و ارتبــاط آنها پس از مدتی 
صمیمانه تر از قبل می شود در حالیکه خانواده 
دختر کامال از این موضوع بی خبر بوده و هیچ 

اطالعی نداشته اند.

ســرخوش نهاد تصریح کرد: پس ازگذشــت 
مدتــی از رابطه این دو جوان، شــاکی به این 
نتیجه می رســد که با یکدیگر تفاهم آنچنانی 
نداشته و به درخواســت ازدواج پسر جواب 

منفی می دهد.
وی خاطرنشــان کرد: این جوان 29 ساله 
پس از شــنیدن جواب منفــی دختر مورد 
عالقــه اش اقدام بــه تهدیــد او مبنی بر 
او در  فیلم های شخصی  انتشار عکس ها و 
همان شــبکه مجازی همســریابی می کند. 
شــاکی هم پس از تهدید خواستگارش به 
پلیــس فتا مراجعه کــرده و موضوع را با 

می گذارد. میان  در  کارشناسان 
وی افزود: پس از تشــکیل پرونــده با انجام 
تحقیقات پلیســی و فنی، پســر جوان به دام 
پلیس افتاد و طــی تحقیقات و بازجویی های 
انجام شــده انگیزه خود را انتقام جویی اعالم 

کرد.
رئیس پلیس فتا استان همدان در پایان توصیه 
کرد: شبکه و گروه های مجازی به هیچ عنوان 
مکان مناسبی برای همسریابی نیست و والدین 
باید در این زمینه و آموزش چگونگی استفاده 
از فضــای مجازی را به فرزنــدان خود مهم 

بشمارند و نسبت به آن بی توجه نباشند.
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مسکن

آب را قبل از مصرف بجوشانیم؟

 چنــد روزی اســت کــه در فضــای مجــازی اخبــاری مبنــی بــر عــدم کیفیــت آب 
ــاندن آب را  ــزوم جوش ــه ل ــود ک ــر می ش ــر منتش ــیل های اخی ــت س ــه عل ــرب ب ش
ــی  ــاره توضیحات ــن ب ــرو در ای ــد؛ مســووالن وزارت نی ــد می کن ــل از مصــرف تاکی قب

ــد. را داده ان
ــازی  ــای مج ــانید" در فض ــتفاده بجوش ــل از اس ــه: "آب را قب ــر این ک ــی ب ــی مبن متن
ــری  ــل مرگ ومی ــه دلی ــر و ب ــیالب های اخی ــی س ــد در پ ــه می گوی ــده ک ــر ش منتش
ــده و  ــی ش ــه های متالش ــاد و الش ــاً اجس ــه و بعض ــورت پذیرفت ــه درون آب ص ک

همچنیــن فاضالبــی کــه بــه جریــان آب اضافــه شــده بــرای حفــظ ســالمتی بایــد قبــل 
ــانده شــود. از مصــرف آب جوش

در ایــن بــاره مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل بــه ایســنا گفــت: 
زمانــی کــه وزارت نیــرو آب را در اختیــار مشــتریان قــرار می دهــد، قطعــاً آن آب از 
نظــر کیفیــت اســتانداردهای الزم را دارد و امــکان نــدارد کــه آبــی کــه از شــیر می آیــد، 

اســتاندارد کافــی را نداشــته باشــد.
میثــم جعفــرزاده ادامــه داد: ممکــن اســت در یــک نقطــه، بــه دلیــل شکســتگی لولــه، 
شــاهد آلــوده شــدن آب باشــیم، امــا خــط قرمــز وزارت نیــرو در تأمیــن آب شــرب، 
کیفیــت آب اســت کــه بــرای ایــن مهــم نیــز نــه تنهــا کنتــرل از ســمت وزارت نیــرو 

ــه طــور  ــن مســاله را ب ــز ای ــای بهداشــت مناطــق نی ــرد بلکــه اداره ه صــورت می گی
ــد. ــد می کنن ــل رص کام

مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه 
ــح  ــود، تصری ــارج می ش ــدار خ ــه آب از م ــد، تصفیه خان ــاال نباش ــت آب ب ــر کیفی اگ
ــاً می توانــم اعــالم کنــم کــه شــبکه آب کشــور از نظــر پایــداری  کــرد: بنــده صراحت
ــم.  ــن حــوزه نداری ــچ مشــکلی در ای ــن اســت و هی ــاًل مطمئ ــه لحــاظ کیفیــت کام ب
البتــه نمی توانیــم بگوییــم کــه هیــچ ایــرادی در کارمــان نیســت، امــا از نظــر کیفیــت 
آب وزارت نیــرو حساســیت ویــژه ای دارد چــرا کــه ایــن مســاله بــه طــور مســتقیم بــا 

جــان مــردم ســروکار دارد.

یک کارشناس:
زمان فروش مسكن فرا رسیده است

 یک کارشــناس با بیان این که هم اکنون در بازار مســکن هرکس 
بفروشــد ســود خواهد کرد گفت: قیمت خانه به سقف توان طرف 

تقاضا رسیده و هیچ جایی برای التهاب مجدد وجود ندارد.
عبــاس زینعلی بیان کرد: به نظرم افزایــش قیمتی که از بهمن ماه 
سال گذشــته در بازار مسکن اتفاق افتاد، ظرفیت این بخش را به 
اشــباع رسانده است. هم اکنون قیمت مســکن به سقف رسیده و 
باالتر از ایــن رقم ها دیگر مفهومی ندارد. ممکن اســت مالکان، 
مجدداً دلشــان بخواهد قیمت اســمی را باال ببرند ولی هیچ وقت 
تقاضای مؤثری بــرای آن مبالغ به وجود نخواهد آمد. حداقل در 

فضــا و حجم اقتصادی امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
این کارشــناس اقتصاد مسکن افزود: فروشــندگان باید اجازه دهند 
تــا مدتی با قیمت های موجود معامالت انجام شــود، تحرک بگیرد 
تا شــاید مجدداً قیمت هــا با توجه به توان خریــداران افزایش پیدا 
کند. با قیمت های فعلی برای همه ی ســازندگان و فروشندگان سود 
متصور است. هرکس بفروشد سود می برد؛ هرکس هم بخرد با توجه 
به چشــم انداز میان مدت ضرر نخواهد کرد. ولی همان طور که گفتم 
ســقف قیمت ها پر اســت و بعید می دانم بیش از این نصاب قیمتی 

داشته باشیم.
وی بــا اشــاره بــه اقــدام خصمانــه آمریــکا در تروریســتی خوانــدن 
ــد  ــدام دشــمن می توان ــن اق ــت: ای ــه ایســنا گف ــپاه پاســداران ب س
ــد  ــوع رش ــر ن ــا ه ــذارد ام ــادی بگ ــطوح اقتص ــر س ــی ب اثرات
ــود.  ــًا قیمــت اســمی خواهــد ب ــی قیمــت در بازارهــا صرف احتمال
در واقــع حبــاب هولنــاک از ســال گذشــته در بازارهــای ارز، طــال 
و مســکن شــکل گرفتــه و تــا زمانــی کــه فاصلــه قــدرت خریــد 
ــدد  ــاب مج ــرای الته ــی ب ــود جای ــر نش ــمی پ ــای اس ــا قیمت ه ب

ــدارد. وجــود ن
بــه گفتــه زینعلــی، در حــال حاضــر عمــده گرایشــات ســرمایه ای 
ــا  ــاختمان، تنه ــش س ــه بخ ــرا ک ــت؛ چ ــکن اس ــمت مس ــه س ب
فعالیــت عمــده ای اســت کــه در اختیــار مــردم قــرار دارد. عمــوم 
مــردم ایــن بخــش را لمــس می کننــد و در زندگــی روزمــره آنهــا 

ــش دارد. نق
ایــن کارشــناس مســکن بــا بیــان این کــه ســهم ســوداگری 
ــام  ــزود: در تم ــت، اف ــد اس ــیار قدرتمن ــکن، بس ــش مس در بخ
شــهرهای کشــور ایــن مســاله وجــود دارد. معمــوالً افــراد در انتظار 
ســودهای آتــی بــه جاهایــی پنــاه می برنــد کــه انتظــار ایــن ســود 
ــود  ــال وج ــن احتم ــه ای ــکن همیش ــش مس ــود دارد و در بخ وج
ــه  ــن زمین ــی در ای ــنیده ایم کس ــم ش ــیار ک ــت و بس ــته اس داش
شکســت خــورده باشــد؛ زیــرا انتظــارات تورمــی همــواره منجــر 

ــود. ــکن می ش ــوددهی مس ــه س ب

نیازهای مردم با تصمیمات جزیره ای تأمین 
نمی شود

 یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت برای تأمین نیازهای 
مردم و کاهش قیمت کاالهای اساســی، باید داده های مصرفی خانوار 

لحاظ شود و تصمیم های جزیره ای راه به جایی نخواهد برد.
جمشید عدالتیان بیان کرد: علم اقتصاد و تجربه های موفق به ما نشان 
می دهند که برای رســیدن به اهداف مدنظر در مدیریت بازار کاالهای 
اساسی باید داده ها را در یک فرایند دقیق و گسترده بررسی کرده و در 

نهایت در رابطه با آن تصمیم گیری کرد.
وی ادامه داد: آنچه در ماه های گذشته اتفاق افتاده نیز به درستی صحت 
این موضوع را نشــان می دهد. دولت در ابتدا تالش کرد با گروه بندی 
کاالها، تعدادی از آنها را اساســی اعالم کــرده و برای این گروه ارز 
ارزان قیمت در نظر گرفت، در عمل اما این سیاســت به جایی نرسید 
زیرا از یک سو میزان نیاز دقیق به این کاالها مشخص نبود و از سوی 
دیگر به تناســب خانوار، نیازها متفاوت خواهد بود و نمی توان تمام 

آن را پوشش داد.
ایــن اقتصاددان با بیــان اینکه برای مدیریت بازار کاالهای اساســی 
باید ابتدا نیازها را پوشــش داد، به ایســنا تاکید کرد: اینکه ما بدانیم 
خانواده ها چه نیازهای دقیقی دارند و چگونگی دسترسی به این کاالها 
را مشخص کنیم قطعاً روشــی بهتر از تجربه این چنینی است که در 

دهه های گذشته بارها به آن رجوع کرده و شکست خورده ایم.
عدالتیــان دربــاره تصمیم اخیر مبنــی بر اختصــاص ارز نیمایی به 
گوشــت های وارداتی به جای ارز 4200 تومانی نیز گفت: این روش 
حاکی از آن اســت که بار دیگر شــیوه ارز چند نرخی به شکســت 
انجامیده و دولت بار دیگر مسیر سابق را طی می کند. فعاًل ارز نیمایی 
مطرح است و بعد از آن احتماالً ارز آزاد در دستور کار قرار می گیرد. 
به این ترتیب قیمت کاال پایین نیامده و در عمل تنها جامعه مصرفی با 

این نرخ ها کنار می آیند.
وی با مطرح کردن این سوال که با افزایش قیمت گوشت، چه تغییری 
در میزان مصرف این کاال به وجود آمد؟ اظهار کرد: اینکه ما معتقدیم 
دولــت باید از فرایند قیمت گذاری کنار رفته و بازار این چارچوب را 
تعریف کند به دلیل همین عدم شــفافیت است. اگر قیمت گوشت از 
40 هزار تومان در هر کیلو به بیش از 100 هزار تومان رسیده، باید یک 
آمار دقیق ارایه شود که این افزایش قیمت چه تأثیری بر میزان تقاضای 

موجود در بازار گذاشته است.
ایــن عضو اتاق بازرگانــی ایران ادامه داد: اینکــه می گوییم قیمت ها 
باال رفته اما همچنان تقاضا به روال ســابق ادامــه دارد یعنی بازار را 
نشــناخته ایم زیرا نمی شــود هم با افزایش قیمت تقاضا کم شود هم 
ما براســاس تقاضای ســابق، توزیع ارز و کاال داشــته باشــیم و در 
نهایــت قیمت ها نیز باال بماند. ما انجمن های حمایت از مصرف کننده 
قدرتمندی نیز نداریم که خواسته ها را به طور دقیق ارایه کنند و نتیجه 

این فرآیند سردرگمی امروز در سیاست های اجرایی است.
به گزارش ایســنا، از ماه های ابتدایی سال گذشته و همزمان با افزایش 
قیمت ارز دولت تالش کرد با ارایه ارز رســمی به کاالهای اساســی 
قیمت این کاالها را پایین نگه دارد اما در عمل با ســودجویی برخی 
افراد و فراهم نشــدن شرایط الزم برای نظارت حداکثری، قیمت این 

کاالها به شکلی قابل توجهی افزایش یافت.
روز گذشــته مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمیــن، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت اعالم کرد که تخصیص ارز 4200 
تومانی برای واردات گوشت قرمز متوقف شده و از این پس واردات 

این کاال با ارز نیمایی پیگیری می شود.
بر اساس آمارهای منتشر شده دولت در سالی که گذشت برای تأمین 
کاالهای اساســی حــدود 14 میلیارد دالر ارز با نــرخ 4200 تومانی 

اختصاص داده است.

قیمت بلیت هواپیما در سال ۹۸ 
چه سرنوشتی دارد؟

 به گفته دبیرانجمن شــرکت های هواپیمایی، در حال حاضر هیچ 
برنامــه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در ســال 1398 وجود 

ندارد، هرچند که این مسئله به ثبات نرخ ارز بستگی دارد.
مقصود اسعدی ســامانی بیان کرد: دامنه نــرخ بلیت پروازهای داخلی 
خطوط هوایی کشــور که شامل ســقف و کف قیمت ها می شود، در 
آذرماه سال گذشته به تصویب رسیده است و در ایام نوروز سال 1398 

نیز مبنای قیمت ها بر همین اساس محاسبه شد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر برنامه ای بــرای افزایش قیمت بلیت 
هواپیما در ســال 1398 وجود ندارد و در صورتی که قیمت ارز رشد 
نداشته باشد، افزایش قیمت بلیت هواپیما دور از ذهن به نظر می رسد، 

چراکه بازار فروش بلیت هواپیما کشش افزایش قیمت را ندارد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه در ایام نوروز سال جاری 
نیز شــاهد کاهش 15 تا 20 درصدی مسافر در برخی از مسیرها بودیم، 
گفت: پس از ایام نوروز نیز شــرکت های هواپیمایی در پایین ترین دامنه 
نرخی در حال فروش بلیت هستند که این مسئله به خوبی نشان می دهد 

آب یعنی زندگیکشش افزایش قیمت ها در بازار فروش بلیت هواپیما وجود ندارد.

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله ای)نوبت اول(

برونسپاریحفاظتفیزیکی،اپراتوری،تعمیرونگهداریوبهرهبرداریازچاههاومخازن،
ایستگاهپمپاژوپکیجتصفیهخانهآبشهرستانتویسرکانبهشمارهج/98/105

 شرکت آب و فاضاب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار ، برونسپاری حفاظت فیزیکی ، اپراتوری، تعمیر 
و نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن ، ایستگاه پمپاژ و پکیج تصفیه خانه آب شهرستان تویسرکان با برآورد 4.745.650.000 ریال را به 
مدت یک سال به پیمانکاران دارای گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وگواهینامه صاحیت معتبر از سازمان 
برنامه و بودجه کشــور )حداقل پایه 5 در رشــته آب( یا گواهینامه صاحیت بهره برداری از چاهها یا مخازن یا ایستگاه پمپاژ یا خطوط انتقال یا 

تصفیه خانه آب  از وزارت نیرو واگذار نماید.
ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط که متقاضي شرکت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست کتبي و فیش واریزي به مبلغ 300/000 
ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 بابت خرید اسناد مناقصه در ساعت اداري از 98/01/22  لغایت 98/01/28 به دفتر 

قراردادهاي این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  261.228.250 ریال است که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور 
را به حســاب سپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001  واریز و یا چک بانکي تضمیني در وجه شرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید 
شده نزد شرکت بلوکه نماید و  حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکي و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد 

به شرکت تسلیم نماید. 
ــود  ــوان واصــل ش ــرر در فراخ ــدت مق ــد از انقضــاء م ــه بع ــنهاداتي ک ــد امضــاء، مشــروط وپیش ــپرده ، فاق ــد س ــنهادهاي فاق ــه پیش ب
،ســپرده هاي مخــدوش، ســپرده هــاي کمتــر از میــزان مقــرر، چــک شــخصي و نظایــر آن، ، مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. مــدت 
اعتبــار پیشــنهاد هــا 3 مــاه اســت.مهلت عــودت اســناد تکمیــل شــده مناقصــه تــا پایــان وقــت اداري مــورخ 1398/02/08 ومحــل تحویــل 
دبیرخانــه شــرکت آب و فاضــاب مــی باشــد. پــاکات ســاعت 10 مــورخ 1398/02/09 در کمیســیون مناقصــه در محل شــرکت بازگشــایی 

خواهــد شــد .
■ محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضاب استان همدان و ساعت 

اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
■ این آگهي در پایگاه ملي مناقصات و سایت شرکت )www.hww.ir( درج شده است.

■ سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
■ شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي براي پیمانکار نخواهد داشت.

 در سال 93 شــورای عالی اداری "برنامه 
آموزش و تربیت مدیران آینده دســتگاه های 
اجرایی" که هدفش ارتقاء شایســتگی مدیران 
کشور اســت را به منظور بستر سازی مناسب 
برای تحقق اصل دانش گرایی ، شایسته ساالری 
و حرفه ای گــری مبنی بر اخالق اســالمی در 
نصب و ارتقاء مدیران تصویب و ابالغ  کرد. 

طبق این مصوبه کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، 
شــرکت ها ، نهادهــای عمومــی غیردولتی و 
اســتانداری ها ملزم هســتند که براساس نیاز 
دســتگاه های اجرایی کارمندان واجد شرایط 
خــود را برای شــرکت در ایــن برنامه های 
آموزشــی معرفی و نیمرخ شایستگی از طریق 
کانون های ارزیابی تأیید صالحیت شده برای 
آنها تهیه کنند. که در صورت داشتن صالحیت 
گواهینامه شایستگی احراز سمت مدیریت های 
حرفه ای براي آنها صادر و در بانک اطالعات 
دارندگان گواهی شایستگی مدیران نگهداری 
شــود تا در مواقع نیاز به انتصاب یا ارتقاء در 

اولویت قرار گیرند.
در این رابطه معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
همدان گفت: در ســال 1395 شــورای عالی 
اداری طی مصوبه ای نحوه انتخاب و انتصاب 
مدیران حرفه ای را ابالغ کرد که یکی از شرایط 
عمومــی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، 
دارا بودن "گواهینامه شایستگی عمومی احراز 

سمت های مدیریتی" است.
عبــاس کریمي تبار ادامه داد: از ابتدای ســال 

139۷، داشتن حداقل مدرک لیسانس، گذراندن 
دوره های آموزشی مرتبط و کسب حداقل 85 
درصد کل امتیــازات ارزیابی عملکرد در دو 

سال منتهی به انتصاب مالک است.
وي به همدان پیام گفت: بر اساس دستورالعمل 
ابالغی در ماه هــای پایانی ســال 1396 نیز، 
شرایط تشکیل کانون های ارزیابی ، معرفی افراد 
به این کانون ها و مدل های ارزیابی شایستگی 
توسط ســازمان اداری و استخدامی مشخص 
شده است، که براساس این دستورالعمل افراد  
قبــل از انتصاب و یا ارتقاء به ســطوح بعدی 
مدیریتی باید از طریق کانون های ارزیابی مورد 
تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مورد 

سنجش قرار گیرند.
به گفته کریمي تبار، افرادی که برای شــرکت 
در برنامه های آموزش و تربیت مدیران معرفی 

می شوند باید با مدرک لیسانس دارای حداقل 
۷ سال تجربه مرتبط و با مدرک فوق لیسانس 
و دکتری حداقل 3 ســال تجربه کاری مرتبط 

باشند.
معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان 
افــزود: برای ایــن افراد در صورت کســب 
حدنصــاب امتیاز )حداقــل 60 درصد از کل 
امتیازات( در هر شایستگی در کانون ارزیابی، 
"گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای" 

صادر می شود. 
وي ادامه داد: در صورت به حدنصاب نرسیدن 
امتیاز در هر شایســتگی که در مدل مشخص 
شــده، در صورتی که امتیاز آنها بین 50 تا 60 
قرار گیرد، برای شرکت در برنامه های آموزشی 
و توسعه ای دستگاه و یا مراکز تأیید صالحیت 

شده متناسب با سطح مدیریتی مدنظر معرفی 
و پــس از طــی دوره های مذکــور مجدد به 
کانون ارزیابی برای سنجش شایستگی معرفی 

می شوند.
کریمي تبــار با بیان اینکه افــرادی که مجموع 
امتیاز آنها در مرحله ارزیابی توسط کانون های 
ارزیابی در هر ســطح مدیریتــی ، کمتر از 50 
درصد امتیازات باشــد از فرآینــد  ارزیابی و 
توسعه شایســتگی حذف خواهند شد، گفت: 
ارزبابی شایســتگی در 4 سطح مدیران ارشد، 
مدیــران میانی، مدیران پایه و مدیران عملیاتی 

صورت می گیرد. 
وي توضیح داد: برای مدیران ارشد "شایستگی، 
 آینده نگری و تفکر راهبــردی" ، برای مدیران 
میانی " مهارت های ارتباطی ، نظارت و کنترل" ، 
برای مدیــران پایه" مســئولیت پذیری ، تیم و 
شبکه ســازی ، تفکر تحلیلی و حل مســئله ، 
هدف گرایی و هدایت عملکرد ، تعهد و تعلق 
ســازمانی" و در نهایت برای مدیران عملیاتی 
"  مســئولیت پذیری ، مهارت هــای ارتباطــی، 
هدف گرایی و هدایت عملکرد ، تعهد و تعلق 
کنار یک ســری شایستگی های  در  سازمانی " 
تکمیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند.
کریمی تبار در پایان ســخنانش گفت: بنابراین 
با توجه به موارد اشــاره شده، از ابتدای سال 
139۷ یکی از مدارک مــورد نیاز در انتصاب 
و ارتقاء مدیریتی پرســنل داشتن" گواهینامه 
احراز  شایســتگی عمومــی و اختصاصــی 

پست های مدیریتی" می باشد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

مديران 
بايد آزمون شايستگي بدهند

معادل ریالی سبد حمایت غذایی بعد خانوار ردیف

1.000.000یک نفره 1

1.500.000دو نفره 2

2.000.000سه نفره 3

2.500.000چهار نفره 4

3.000.000پنج نفره و بیشتر 5

 با تصویب هیأت وزیران، پرداخت بســته 
کمــک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های 
کم درآمد جامعه در ســال 98 توســط دولت 
تــداوم می یابد ولی رقــم ابین بســته برای 
گروه های مختلف در مقایســه با سال گذشته، 

50 هزار تومان کاهش یافت.
به گزارش فارس، بــا تصویب هیأت وزیران 
بســته کمک جبرانــی و حمایــت غذایی به 
گروه هــای کم درآمــد جامعه بــرای خرید 
کاال هــای اساســی در ســال 1398 پرداخت 

می شود.
با تصویب هیأت وزیران در جلسه 18 فروردین 
1398 به پیشــنهاد سازمان برنامه و بودجه  در 
سال جدید نیز بسته حمایت غذایی به کارکنان 

رسمی و پیمانی کشوری و لشکری و کارکنان 
اجرایی،  دســتگاه  های  شناســه  دار  قراردادی 
بازنشستگان و خانوارهای تحت پوشش کمیه 
امداد امام خمینی، ســازمان بهزیستی و بنیاد 

شهید و امور ایثارگران پرداخت می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای 
پرداخــت کمک جبرانی به میــزان دو میلیون 

ریال به افراد زیر اقدام نماید:
کارکنان رســمی و پیمانی کشوری و لشکری 

و کارکنان قراردادی شناســه دار دستگاه های 
اجرایی که از محل منابــع بودجه عمومی، 
حقوق دریافت می کنند و جمع مبلغ مندرج 
در آخرین حکم کارگزینــی برای کارکنان 
رســمی، پیمانی و همچنین مبلــغ ماهیانه 

قــرارداد منعقده بــرای کارکنان قــراردادی 
شناســه  دار، کمتر از 30 میلیون ریال است از 
طریق حســاب  های بانکی متصل به حقوق و 

مزایای کارکنان مشمول.
 بازنشســتگان صندوق های بازنشستگی کشوری، 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )لشکری(، 
صندوق بازنشســتگی فوالد و ســایر صندوق-

های بازنشستگی مشــابه که بخشی از مستمری 
مشــمولین آنهــا از محل منابــع بودجه عمومی 

تأمین می  شــود و مجموع آخرین حکم حقوقی 
)مستمری( در ســال 139۷ هر یک از آنها کمتر 
از ســی میلیون ریال است، از طریق حساب های 

بانکی متصل به حقوق )مستمری( آنها.
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی موظف 
اســت با هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور برای حمایــت غذایــی از گروه های 

کم درآمد به شرح زیر اقدام نماید:

تداوم پرداخت بسته حمایت غذایی توسط دولت

رقم بسته ۵۰ هزار تومان كم شد

■ الف- خانوارهای تحت پوشش و پشت 
نوبتــی کمیته امــداد امام خمینــی )ره( و 
سازمان بهزیستی کشور از طریق حسابهای 

بانکی متصل به یارانه های نقدی.
■ ب- خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید 
و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به 

مستمری سرپرست خانوار.
■ پ- خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر 
از 30 میلیون ریــال از جمله گروه های 
و  بافان  قالــی  کارگــران ســاختمانی، 
و  آزاد  مشاغل  دســتی،  شاغالن صنایع 
خویش  فرمایــان، رانندگان بین شــهری 
و درون  شــهری، زنبــورداران، کارگران 
باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، 
عشــایر  متفرقه،  کارگاه  های  کارگــران 
بیمه  دریافت  کننــدگان  روســتاییان،  و 
بیکاری و ســایر گروه  های مشمول بیمه 
شــده تامین اجتماعی که توسط وزارت 
اجتماعی شناســایی  رفاه  کار و  تعاون، 

می  شوند.
■ ت- سایر خانوارهای کم درآمد با درآمد 
ماهانه کمتر از 30 میلیون ریال درخواست 
آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی کشور 
پذیرفته می  شود. وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اجتماعی موظف است با استفاده 
از اطالعات در اختیار از طریق کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور، 
اشــخاص موضوع  کتبی  به درخواســت 
این بنــد، پس از اجازه آنها به دسترســی 
وزارتخانه مذکور، به حســاب  های بانکی 

مربوط رسیدگی کند.
به گــزارش فارس،  مصوبــه جدید دولت 
بســته حمایــت غذایی کــه در تاریخ 21 
فروردین ماه ابالغ شــده، نسبت به مصوبه 
قبلی دولت برای افراد و خانوارها 50 هزار 
تومان در گروه هــای مختلف کاهش یافته 

است.
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تاســیس موسسه غیر تجاری هیأت ورزشی ووشــو شهر گیان درتاریخ 1397/12/13 به شــماره ثبت 157 به شناسه ملی 
14008196301 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

 1 - موضوع : 1 - برنامه ریزی در جهت رشــد و توســعه کمی  و کیفی رشته ورزشی ووشو )از ســنین پایه تا حرفه ای( و 
تالش در راه ایجاد ســاختار مدرن نظیر آکادمی ووشو و موسسات آموزشی رشته ورزشی ووشو 2 - رعایت مفاد اساسنامه 
جهانی، کنفدراســیون آسیا و فدراسیون ووشو ج.ا.ا 3 - تالش در جهت تعمیم، گســترش و توسعه پایدار رشته ورزشی 
ووشــو شهرستان با بكارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش اســتعدادها و نظارت و کنترل برنامه و جلوگیری از فعالیت 
غیرمجاز اشــخاص حقیقی و حقوقی در امور رشته ورزشی ووشــو 4 - برنامه ریزی در جهت جلب نظر و مشارکت مقامات 
و مســئولین استان و تكریم پیشكسوتان و نام آوران شهرســتان با هدف الگوسازی برای جوانان 5 - نظارت بر امر توسعه 
باشگاه داری در سطح شهرستان و تشــویق بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در رشته ورزشی ووشو و ایجاد زمینه 
مشــارکت مردمی  و کمک های داوطلبانه 6 - ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب جهت افزایش توان مالی هیأت شهرستان7 
- تالش درجهت ارتقاء ســطح دانش مربیان، داوران ودست اندرکاران رشته ورزشــی ووشو درسطح شهرستان بر اساس 
اســتانداردهای بین المللی و ملی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشی و با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون 8 - کوشش 
در بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشــبرد رشته ورزشی ووشو و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و 
مقررات"ثبت موضوع فعالیت موسســه مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد" 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3 - مرکز اصلی : اســتان همدان ، شهرستان نهاوند ، بخش مرکزی ، شــهر نهاوند، جوادیه ، کوچه شهید یونس 
گودرزی ، بلوار شهیدقدوســی ، پالک 0 ، طبقه همكف کدپستی 6591656944 4 - نخســتین مدیران : آقای عبدالرضا 
کیانی به شــماره ملی 3950137432 به سمت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره )رئیس هیأت( خانم فاطمه کیانی به شماره 
ملــی 3962528891 به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره و عضــو اصلی )نایب رئیس( آقای ایمان کیانی به شــماره ملی 
3962823999 به ســمت عضو اصلی هیأت مدیره)دبیر هیأت(آقای مجتبی سلگی به شماره ملی 3950204350 به سمت 
خزانه دار هیأت اعضای هیأت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا : امضاهای مجاز اسناد 
بانكــی و اوراق بهادار و تعهدآور هیأت با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس هیأت و در غیاب رئیس هیأت، نایب رئیس و 
در غیاب نایب رئیس، دبیر هیأت، قابل اقدام اســت. ضمنًا کلیه مكاتبات عادی اداری )غیرتعهدآور( با امضای رئیس هیأت 
و در غیــاب وی، نایب رئیس یا دبیر هیأت انجام می پذیرد. 6 - اختیارات مدیرعامل : طبق اساســنامه 7 - روزنامه همدان 

پیام جهت درج آگهی انتخاب گردید. 
به استنادمجوزشماره 226/2/16641 مورخ 1397/11/24 اداره کل ورزش وجوانان استان همدان آگهی گردیده است. 

)420331(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند 

تاسیس موسسه غیر تجاری هیأت ورزشی انجمن های ورزشی استان همدان درتاریخ 1397/12/12 به شماره ثبت 879 
به شناســه ملی 14008193746 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 

میگردد.
 1 - موضوع : 1 - برنامه ریزی در جهت رشــد و توسعه کمی  و کیفی رشته ورزشی انجمن های ورزشی )از سنین پایه تا حرفه ای( 
و تالش در راه ایجاد ســاختار مدرن نظیر آکادمی انجمن های ورزشی و موسسات آموزشی رشته ورزشی انجمن های ورزشی 2 - 
رعایت مفاد اساسنامه جهانی، کنفدراسیون آسیا و فدراسیون انجمن های ورزشی ج.ا.ا 3 - تالش در جهت تعمیم، گسترش و توسعه 
پایدار رشته ورزشی انجمن های ورزشی استان با بكارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها و نظارت و کنترل برنامه و 
جلوگیری از فعالیت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در امور رشته ورزشی انجمن های ورزشی 4 - برنامه ریزی در جهت جلب 
نظر و مشــارکت مقامات و مسئولین استان و تكریم پیشكسوتان و نام آوران استان با هدف الگوسازی برای جوانان 5 - نظارت بر 
امر توســعه باشگاه داری در سطح استان و تشویق بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در رشته ورزشی انجمن های ورزشی و 
ایجاد زمینه مشــارکت مردمی  و کمک های داوطلبانه 6 - ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب جهت افزایش توان مالی هیأت استان 
7 - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربیان، داوران و دست اندرکاران رشته ورزشی انجمن های ورزشی در سطح استان بر اساس 
اســتانداردهای بین المللی و ملی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشــی و با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون 8 - کوشش در 
بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته ورزشی انجمن های ورزشی و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و 
مقررات. 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، 
شــكریه ، خیابان میرزاده عشقی ، خیابان 20 متری ورزش ، پالک 0 ، طبقه همكف کدپستی 6516748197 4 - نخستین مدیران 
: آقای ســیدمحمد عیوقیان به شماره ملی 3873280981 به ســمت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره )رئیس هیأت( خانم کبری 
رضائی مقدم به شــماره ملی 3873870649 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی )نایب رئیس( آقای کریم بختیاریان 
به شــماره ملی 3871567167 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره )دبیر هیأت(آقای میثم فتاحی به شماره ملی 3874123790 به 
سمت خزانه دار هیأت اعضای هیأت مدیره برای مدت چهار ســال انتخاب گردید. 5 - دارندگان حق امضا : امضاهای مجاز اسناد 
بانكی و اوراق بهادار و تعهدآور هیأت با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس هیأت و در غیاب رئیس هیأت، نایب رئیس و در غیاب 
نایب رئیس، دبیر هیأت، قابل اقدام اســت. ضمناً کلیه مكاتبات عادی اداری )غیرتعهدآور( با امضای رئیس هیأت و در غیاب وی، 
نایــب رئیس یا دبیر هیأت انجام می پذیرد. 6 - اختیارات مدیرعامل : طبق اساســنامه 7 - روزنامه همدان پیام جهت درج آگهی 

انتخاب گردید. 
به استناد مجوز شماره 226/2/15643 مورخ 1397/11/06 اداره کل ورزش وجوانان استان همدان آگهی گردیده است. 

)425527(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

تاسیس موسسه غیر تجاری هیأت ورزشی دوچرخه سواری اســتان همدان درتاریخ 1397/12/14 به شماره ثبت 880 به 
شناسه ملی 14008199999 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
1 - موضوع : 1 - برنامه ریزی در جهت رشد و توسعه کمی  و کیفی رشته ورزشی دوچرخه سواری )از سنین پایه تا حرفه ای( و 
تالش در راه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمی  دوچرخه سواری و موسسات آموزشی رشته ورزشی دوچرخه سواری 2 - رعایت 
مفاد اساسنامه جهانی، کنفدراسیون آســیا و فدراسیون دوچرخه سواری ج.ا.ا 3 - تالش در جهت تعمیم، گسترش و توسعه 
پایدار رشته ورزشی دوچرخه سواری استان با بكارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها و نظارت و کنترل برنامه و 
جلوگیری از فعالیت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در امور رشته ورزشی دوچرخه سواری 4 - برنامه ریزی در جهت جلب 
نظر و مشارکت مقامات و مسئولین استان و تكریم پیشكسوتان و نام آوران استان با هدف الگوسازی برای جوانان 5 - نظارت 
بر امر توسعه باشگاه داری در سطح استان و تشویق بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در رشته ورزشی دوچرخه سواری 
و ایجاد زمینه مشــارکت مردمی  و کمک های داوطلبانه 6 - ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب جهت افزایش توان مالی هیأت 
استان 7 - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربیان، داوران و دست اندرکاران رشته ورزشی دوچرخه سواری در سطح استان 
بر اساس اســتانداردهای بین المللی و ملی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشــی و با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون 
8 - کوشــش در بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته ورزشــی دوچرخه سواری و ترغیب و حمایت 
آنان در حدود قوانین و مقررات"ثبت موضوع فعالیت موسســه مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد" 2 - مدت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : اســتان همدان ، شهرســتان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، شكریه 
، خیابان میرزاده عشــقی ، خیابان 20 متری ورزش ، پالک 0 ، طبقه همكف کدپستی 6516748197 4 - نخستین مدیران : 
آقای کیوان گردان به شماره ملی 3961849595 به سمت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره )رئیس هیأت(خانم انسیه بیاتی به 
شماره ملی 3860653741 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی )نایب رئیس( آقای محسن پرچمی به شماره ملی 
3874843629 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره )دبیر هیأت( آقای سیدمهدی ایروانیان شاد به شماره ملی 3874455238 
به سمت خزانه دار هیأت اعضای هیأت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا : امضاهای مجاز 
اســناد بانكی و اوراق بهادار و تعهدآور هیأت با امضای ثابت خزانه دار و امضــای رئیس هیأت و در غیاب رئیس هیأت، نایب 
رئیس و در غیاب نایب رئیس، دبیر هیأت، قابل اقدام اســت.ضمنًا کلیه مكاتبات عادی اداری )غیر تعهدآور( با امضای رئیس 
هیأت و در غیاب وی، نایب رئیس یا دبیر هیأت انجام می پذیرد 6 - اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه 7 - روزنامه همدان 

پیام جهت درج آگهی انتخاب گردید.
 به استناد مجوز شماره 226/2/16350 مورخ 1397/11/17 اداره کل ورزش وجوانان استان همدان آگهی گردیده است. 

)421925( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

تاسیس موسســه غیر تجاری هیأت ورزشی والیبال شهرســتان نهاوند درتاریخ 1397/12/02 به شماره ثبت 155 به 
شناســه ملی 14008165991 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 

میگردد. 
1 - موضوع : 1 - برنامه ریزی در جهت رشــد و توســعه کمی  و کیفی رشــته ورزشی والیبال )از ســنین پایه تا حرفه ای( 
و تالش در راه ایجاد ســاختار مدرن نظیر آکادمی  والیبال و موسســات آموزشی رشته ورزشــی والیبال 2 - رعایت مفاد 
اساســنامه جهانی، کنفدراسیون آسیا و فدراسیون والیبال ج.ا.ا 3 - تالش در جهت تعمیم، گسترش و توسعه پایدار رشته 
ورزشی والیبال اســتان با بكارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش اســتعدادها و نظارت و کنترل برنامه و جلوگیری از 
فعالیت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در امور رشــته ورزشی والیبال 4 - برنامه ریزی در جهت جلب نظر و مشارکت 
مقامات و مســئولین اســتان و تكریم پیشكسوتان و نام آوران استان با هدف الگوســازی برای جوانان 5 - نظارت بر امر 
توســعه باشگاه داری در سطح استان و تشویق بخش خصوصی در جهت ســرمایه گذاری در رشته ورزشی والیبال و ایجاد 
زمینه مشــارکت مردمی  و کمک های داوطلبانه6 - ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب جهت افزایش توان مالی هیأت استان 
7 - تالش در جهت ارتقاء ســطح دانش مربیان، داوران و دســت اندرکاران رشته ورزشی والیبال در سطح استان بر اساس 
اســتانداردهای بین المللی و ملی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشی و با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون 8 - کوشش 
در بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشــبرد رشته ورزشی والیبال و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و 
مقررات"ثبت موضوع فعالیت موسســه مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد" 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3 - مرکز اصلی: اســتان همدان، شهرستان نهاوند، بخش مرکزی، شهر نهاوند، جوادیه، بلوار شهیدقدوسی، پالک 
0 ، طبقه همكف کدپســتی6591656944 4 - نخستین مدیران : آقای محســن بحیرائی به شماره ملی 3960921497 به 
ســمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره )رئیس هیأت(خانم آزیتا بحیرائی به شماره ملی 0451204204 به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و عضو اصلی )نایب رئیس( آقای حمید سیفی به شماره ملی 3962579486 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره 
)دبیر هیأت(آقای جاوید هاشــمی به شماره ملی 3962624813 به سمت خزانه دار هیأت، همگی اعضای هیأت مدیره برای 
مدت چهار ســال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضاء : اســناد بانكی و اوراق بهادار و تعهدآور هیأت با امضای ثابت 
خزانه دار و امضای رئیس هیأت و در غیاب رئیس هیأت، نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس، دبیر هیأت، قابل اقدام اســت. 
ضمنــًا کلیه مكاتبات عــادی اداری )غیرتعهدآور( با امضای رئیس هیأت و در غیاب وی، نایــب رئیس یا دبیر هیأت انجام 

می پذیرد. 6 - اختیارات مدیرعامل : طبق اساســنامه 7 - روزنامه هگمتانه جهت درج آگهی انتخاب گردید.
 به استناد مجوز شماره 226/2/15958مورخ 1397/11/11 اداره کل ورزش وجوانان استان همدان آگهی گردیده است .

)420327( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند 

تاســیس موسسه غیر تجاری هیأت ورزشی ورزش های ناشنوایان شهرستان مالیر درتاریخ 1397/12/15 به شماره ثبت 
292 به شناســه ملی 14008202658 ثبت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. 1 - موضوع : 1- برنامه ریزی در جهت رشــد و توسعه کمی  و کیفی رشــته ورزشی ورزش های ناشنوایان )از 
ســنین پایه تا حرفه ای( و تالش در راه ایجاد ســاختار مدرن نظیر آکادمی ورزش های ناشنوایان و موسسات آموزشی رشته 
ورزشی ورزش های ناشــنوایان 2 - رعایت مفاد اساسنامه جهانی، کنفدراسیون آسیا و فدراسیون ورزش های ناشنوایان ج.ا.ا 
3 - تالش در جهت تعمیم، گســترش و توسعه پایدار رشته ورزشی ورزش های ناشــنوایان شهرستان با بكارگیری مربیان و 
کشــف، جذب و پرورش اســتعدادها و نظارت و کنترل برنامه و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در 
امور رشته ورزشی ورزش های ناشــنوایان 4 - برنامه ریزی در جهت جلب نظر و مشارکت مقامات و مسئولین استان و تكریم 
پیشكســوتان و نام آوران استان با هدف الگوســازی برای جوانان 5 - نظارت بر امر توسعه باشگاه داری در سطح شهرستان 
و تشــویق بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در رشته ورزشی ورزش های ناشــنوایان و ایجاد زمینه مشارکت مردمی 
 و کمک هــای داوطلبانه 6 - ایجاد زمینه و بسترســازی مناســب جهت افزایش توان مالی هیأت شهرســتان 7 - تالش در 
جهت ارتقاء ســطح دانش مربیان، داوران و دست اندرکاران رشته ورزشی ورزش های ناشنوایان در سطح شهرستان بر اساس 
استانداردهای بین المللی و ملی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشی و با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون 8 - کوشش در 
بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشــبرد رشته ورزشی ورزش های ناشنوایان و ترغیب و حمایت آنان در حدود 
قوانین و مقررات"ثبت موضوع فعالیت موسسه مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد" 2 - مدت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی : اســتان همدان ، شهرستان مالیر ، بخش مرکزی ، شهر مالیر، برق باال ، میدان مادر ، خیابان 
امیرکبیر کدپســتی 6571934911 4 - نخســتین مدیران : آقای فخرالدین سرحدی به شماره ملی 3933197481 به سمت 
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره )رئیس هیأت( خانم خدیجه کرمی جورابی به شماره ملی 3930547120 به سمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و عضو اصلی )نایب رئیس( آقای محمدتقی مهدی به شــماره ملی 3930373998 به ســمت عضو اصلی هیأت 
مدیره )دبیر هیأت( خانم شــادی مهدی به شماره ملی 3920143061 به سمت خزانه دار هیأت اعضای هیأت مدیره برای مدت 
چهار ســال انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا : امضاهای مجاز اسناد بانكی و اوراق بهادار و تعهدآور هیأت با امضای 
ثابت خزانــه دار و امضای رئیس هیأت و در غیاب رئیس هیأت، نایب رئیس و در غیــاب نایب رئیس، دبیر هیأت، قابل اقدام 
اســت. ضمنًا کلیه مكاتبات عادی اداری )غیرتعهدآور( با امضای رئیس هیأت و در غیاب وی، نایب رئیس یا دبیر هیأت انجام 

می پذیرد. 6 - اختیارات مدیرعامل : طبق اساســنامه 7 - روزنامه همدان پیام جهت درج آگهی انتخاب گردید. 
به استناد مجوز شماره 226/2/16642 مورخ 1397/11/24 اداره کل ورزش وجوانان استان همدان آگهی گردیده است. 

)420329(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مالير

آگهی تغییرات شــرکت اهورا روزبه الوند شرکت تعاونی به شماره ثبت 9732 و شناسه ملی 10820094886 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1397/06/24  وتاییدیه شــماره8/12649  مــورخ 1397/6/24 اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعی شهرســتان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -1 اساســنامه جدید تعاونی مشتمل بر 52 ماده و 37 
تبصره تصویب وجایگزین اساســنامه قبلی گردید. -2 حوزه عملیات تعاونی از شهرســتان همدان به استان همدان تغییر 
یافت وماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردید. -3 تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره همچنان ســه نفر بدون تغییرماند و 
تعداد اعضای علی البــدل هیأت مدیره از یک نفر به دونفر افزایش یافت و ماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردید. -4 
موضوع فعالیت شــرکت به شرح ذیل تغییریافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید: تهیه مواد اولیه، کاالها، خدمات، 
وســائل، ابزار و دیگر نیازمندیهای اعضای شرکت از داخل و یا خارج با رعایت مقررات قانونی و عرضه آنها براساس ضوابط 
موضوعه در آئین نامه معامالت شــرکت در زمینه تامین نیاز تولید کنندگان در کشــاورزی و دام پروری وآموزش مساحی 
و نقشــه برداری و نیز طراحی فضای ســبز و خدمات شهری وکلیه امور پیمانكاری شــهرداری - فراهم آوردن تسهیالت 
الزم جهت بســته بندی، استاندارد کردن و مارک گذاری تولیدات اعضا - ایجاد فروشــگاه درحوزه عملیات و نیز برگزاری 
نمایشگاه، ایجاد شــعب و یا دفاتر نمایندگی در داخل و یا خارج کشور در صورت لزوم، مشارکت در نمایشگاهها به منظور 
بازاریابــی و عرضه و فروش و صدور تولیدات امانی و یا خریداری از اعضا با رعایت قوانین و مقررات جاری- نظارت بر نحوه 
مصرف مواد اولیه دریافتی اعضا از شرکت و اعمال شیوه های تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی 
تولیدات اعضا - ارائه خدمات آموزشــی مورد نیاز اعضا و کارکنان در زمینه های تعاونی، شــغلی، فنی، حرفه ای، تخصصی 
عنداللزوم با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط دیگر- همكاری با مســئوالن، کارشناسان وزارت 

تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در انجام وظایف اعمال اختیارات قانونی آن در زمینه های مورد نیاز )425559(
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی تغییرات شــرکت کشــاورزی صادرکنندگان زرخیز هكمتانه شرکت تعاونی به شــماره ثبت 824 و شناسه ملی 
14006127542 به اســتناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1397/10/10 و برابر نامه شــماره  342/5758 مورخ 1397/11/08 
مدیریت تعاون روســتایی اســتان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به دلیل استعفای آقای حســین آقامحمدی باکدملی 
3872769219 از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای خســرو طالبی رحیق باکدملی 4050156520 به سمت مدیرعامل شرکت به 

مدت دو سال انتخاب گردید.
)419777( 

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

ملی پوش کبدی کبودراهنگ به لیگ ستارگان 
هندوستان 

ســعید غفاری ملی پوش کبدی کبودراهنگ با عقد قراردادی به لیگ کبدی 
کشور هندوستان موسوم به ستارگان جهان پیوست.

رئیس هیأت کبدی همدان گفت: این بازیکن مســتعد کبودراهنگی نخستن 
کبدی کار تاریخ ورزش اســتان همدان است که با عزیمت به کشوری دیگر 

لژیونر می شود.
محمود کوثری فرد در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: غفاری به تیم »دابانگ 

دهلی« کشور هندوستان موسوم به لیگ ستارگان جهان پیوسته است.
کوثری فرد خاطرنشــان کرد: لیگ ســتارگان در باالترین سطح حال حاضر 

کبدی جهان و با حضور بهترین بازیکنان حال حاضر دنیا برگزار می شود.
سعید غفاری متولد دوازدهم آبان سال 13۷1 در شهرستان کبودراهنگ است 
و از ســال 88 به صورت حرفه ای به ورزش کبدی پیوســته و تا کنون در 
تیم های قم، دهیاری محمد آباد گرگان، گلســتان و فتح کبودراهنگ سابقه 

عضویت داشته است.
وی ســال ها در تیم های ملی کبدی کشــورمان عضویــت دارد و یکی از 

بازیکنان اصلی به شمار می رود.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

با توجه به روند کنونی

احتمال تعویق انتخابات فدراسیون کشتی 
تا اواخر خرداد ماه

ــت های وزارت  ــش رو و سیاس ــای پی ــه رویداده ــه ب ــا توج  ب
ــات  ورزش احتمــال تعویــق دو ماهــه در برگــزاری مجمــع انتخاب

فدراســیون کشــتی وجــود دارد.
بــه گــزارش مهــر، دوره 6 ماهــه سرپرســتی حمیــد بنــی تمیــم در 
ــان  ــه پای ــاه ب ــی روز 15 اردیبهشــت م ــیون کشــتی در حال فدراس
ــد  ــری از تأیی ــاًل خب ــد فع ــر می رس ــه نظ ــه ب ــید ک ــد رس خواه
ــت کاندیداهــای ریاســت فدراســیون و برگــزاری مجمــع  صالحی
ــای  ــام از کاندیداه ــه ثبت ن ــن در حالیســت ک ــی نیســت. ای عموم
ــاه ســال  ــا 28 اســفند م ریاســت فدراســیون طــی روزهــای 15 ت
گذشــته انجــام شــد و 21 نفــر بــرای جانشــینی رســول خــادم وارد 

گــود شــدند.
ــان وزارت ورزش و مراجــع  ــه زمــان پیــش رو، متولی ــا توجــه ب ب
ذیصــالح فعــاًل در حــال بررســی صالحیــت کاندیداهــای ریاســت 
فدراســیون کشــتی هســتند کــه ایــن رونــد از زمــان پایــان زمــان 
ــد  ــول خواه ــه ط ــی، 45 روز ب ــه نهای ــالم نتیج ــا اع ــام ت ــت ن ثب

ــد. انجامی
ــر  ــف ه ــن تکلی ــد تعیی ــر وزارت ورزش قص ــب اگ ــن ترتی بدی
ــا روز 15  چــه زودتــر فدراســیون کشــتی را داشــته باشــد بایــد ت
اردیبهشــت و پایــان دوره سرپرســتی حمیــد بنــی تمیــم اقــدام بــه 
برگــزاری مجمــع کنــد. در غیــر ایــن صــورت بــا فرارســیدن مــاه 
مبــارک رمضــان از اواســط اردیبهشــت مــاه، تعویقــی یــک ماهــه 
ــق  ــن تعوی ــًا ای ــد. طبیعت در برگــزاری مجمــع بوجــود خواهــد آم
ــد و فدراســیون  ــه طــول خواهــد انجامی ــاه ب ــا اواخــر خــرداد م ت
ــاری،  ــال ج ــش رو در س ــم پی ــای مه ــم رویداده ــه رغ ــتی ب کش
ــا و اگــر  ــا بالتکلیفــی و ام ــد توســط سرپرســت و ب ــان بای همچن

ــود. اداره ش
پــس از پایــان مهلــت ثبــت نــام کاندیداهــای ریاســت فدراســیون 
کشــتی مدعیــان نامــداری همچــون امیررضــا خــادم، علیرضــا دبیر، 
ــد  ــی و حمی ــد خدای ــدی، مجی ــاس جدی ــدری، عب ــا حی علیرض
ــت  ــات ثب ــرکت در انتخاب ــرای ش ــمی ب ــور رس ــه ط ــم، ب بنی تمی

ــدان شــدند. ــد و وارد می ــام کردن ن

زمینه فعالیت بانوان در امور مدیریتی 
ورزش فراهم است

 مدیــرکل ورزش و جوانان 
همــدان گفت: زمینــه و فضای 
بانوان  مناســب برای فعالیــت 
مســتعد و توانمنــد در امــور 
مناطــق  در  ورزش  مدیریتــی 
مختلف این اســتان فراهم شده 

است.
محسن جهانشیر در گفت و گو 
با ایرنا پیرامون استفاده از بانوان 
در پســت های مدیریتی اظهار 
داشــت: رویکرد دولت تدبیر و 

امید و نیز مدیریت ارشــد اســتان همدان بهره مندی از توان جوانان 
و بانوان مســتعد در پست های اجرایی است و اعتقاد دستگاه ورزش 

سپردن مسئولیت به جوانان و بانوان نخبه و توانمند است.
وی اضافــه کــرد: همــدان از ظرفیت های بالقــوه ای در حوزه 
جوانان و بانوان برخوردار اســت و معتقدیــم نخبه های همدان 
می توانند در توســعه همــه جانبه و اهداف تعالی اســتان کمک 

باشند. داشته  شایانی 
جهانشیر خاطرنشان کرد: بر این اساس سرپرستی اداره کل ورزش و 
جوانان اسدآباد را به »مهتاب سرمدی« از بانوان توانمند این شهرستان 
ســپردیم و ادامه این روند در پست های مختلف مدیریتی ورزش و 

جوانان سطح استان وجود دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شــد: این برای نخستین بار 
در راس ورزش شهرستان است که سکان هدایت آن به بانوان سپرده 

می شود.
آیین تکریم و معارفه سرپرســت اداره ورزش و جوانان اسدآباد 
با حضور فرماندار اســدآباد، تنی چند از مدیران اجرایی ورزش 

اســتان همدان و پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی برگزار شد.
در این آیین مهتاب سرمدی به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان 
شهرستان اسدآباد منصوب و از زحمات محمد طالیی منعم تقدیر شد.

شهرستان اســدآباد واقع در غرب اســتان همدان حدود چهار هزار 
ورزشکار سازمان یافته دارد.

1

2

3

پیشخوان

آگهی تغییرات شرکت سراوک شرکت تعاونی به شماره ثبت 89 و شناسه ملی 
10861121504 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/25 وتاییدیه شماره 19/164/606 مورخ 1397/11/4 اداره تعاون روستایی 

شهرستان فامنین تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1- آقایان محمود سراوکی به شماره ملی 0059100060 به عنوان بازرس اصلی و ذبیح 
اله ســعیدی به شماره ملی 3871551503 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یكسال مالی انتخاب گردیدند. 
2- عملیات ترازنامه وگزارش حسابرسی وحساب ســود وزیان سال مالی 1396 

شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت . 
)420122(

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

 تیــم پــاس بــا حکــم کمیتــه انضباطــی 
ســه بــر صفــر بــه پیــروزی رســید و بــه 

رده دوم صعــود کــرد.
همــدان  پــاس  باشــگاه  ســخنگوی 
بــا اشــاره بــه رأی کمیتــه انضباطــی 
ــرد: در  ــار ک ــاس اظه ــم پ ــود تی ــه س ب
رقابت هــای  ســوم  و  بیســت  هفتــه 
ــان  ــاس میهم ــم پ ــته دوم، تی ــگ دس لی
تیــم  کــه  بــود  گنــاوه  پرســپولیس 
ــدام  ــازی اق ــر ب ــق آخ ــان در دقای میزب

ــرد. ــن ک ــرک زمی ــه ت ب
ــه  ــازی نیم ــت، ب ــه داد: در نهای وی ادام
تمــام مانــد و مــا راهــی همــدان شــدیم و 

پرونــده بــه کمیتــه انضباطــی فدراســیون 
ــادر  ــا رأی آن ص ــد ت ــال ش ــال ارس فوتب

شــود.
میثــم ناصرنــژاد در گفت وگــو بــا فــارس 
بیــان کــرد: در نهایــت پــس از چنــد 
هفتــه، کمیتــه انضباطــی رأی بــه حقانیــت 
ــازی  ــن ب ــه ای ــاس داد و نتیج ــگاه پ باش
ســه بــر صفــر بــه ســود سبزپوشــان 

ــد. ــالم ش ــی اع همدان
دیــدار  ایــن  در  کــرد:  اضافــه  وی 
ــی  ــر ورود کادر فن ــی ب ــی مبن تخلفات
مســابقه  زمیــن  بــه  میزبــان  تیــم 
بــازی و  بــه تشــنج در  کــه منجــر 

کمیتــه  شــد،  هــواداران  تحریــک 
و  داوران  گــزارش  طبــق  انضباطــی 
ناظــران بــازی رأی بــر محکومیــت 
ــادر  ــاوه ص ــدر گن ــپولیس بن ــم پرس تی
کــرده و تیــم پــاس همــدان برنــده 

ــد. ــالم ش ــازی اع ــن ب ای
کــرد:  خاطرنشــان  ناصرنــژاد 
ــا  ــه ب ــن نتیج ــالم ای ــا اع ــی ها ب پاس
مــکان دوم جــدول  بــه  امتیــاز   39
صعــود  بــرای  و  کردنــد  صعــود 
مســتقیم بــه لیــگ دســته اول تنهــا 
ــروی  ــر نی ب ــاس برا ــازی حس ــک ب ی

دارنــد. زمینــی 

کمیته انضباطی به نفع همدان حکم داد

 صعود پاس به رده دوم

قضاوتمهمترین
بازیلیگ2بهداور
شهرآوردسرخابی
سپردهشد

 قضاوت دیدار تیم های پــاس و نیروی زمینی 

تهران مهمترین بازی فصل جاری لیگ دســته دوم 
فوتبال کشــور به اشکان خورشیدی داور شهرآورد 

سرخابی ها سپرده شد.
دبیر هیأت فوتبال همدان گفت: اهمیت این مسابقه 
به اندازه ای اســت که فدراســیون فوتبال تصمیم 
گرفت داور بازی دربی )پرســپولیس و استقالل( را 

برای این رقابت مهم انتخاب کند.
مهدی بوجاریان در گفت وگو با  ایرنا اظهار داشت: 
این برای نخستین بار است که یک داور مطرح لیگ 

برتری برای قضاوت در لیگ 2 برگزیده می شود.
بوجاریان خاطرنشان کرد: این بازی تکلیف تیم صعود 
کننده به لیگ یک را تا حدود زیادی مشخص می کند 

و برهمین اساس از داور باتجربه استفاده شد.
دبیر هیأت فوتبال همدان افــزود: حتی ناظر این 
مســابقه نیز از لیگ برتر انتخاب شده تا شائبه ای 
برای قضاوت و نظارت بر مســابقه وجود نداشته 

باشد.
وی بیان کرد: تیم پــاس در صورت برتری در این 

بازی مســیر صعود را هموار خواهد ساخت و اگر 
شکســت را پذیرا شود، شانس راه یابی به لیگ یک 

دشوار می شود.
تیم پاس امروز و در چارچوب هفته بیست و پنجم 
لیگ دســته دوم فوتبال کشــور در ورزشگاه غدیر 

تهران مهمان نیروی زمینی این شهر است.
پاســی ها در صورت برتری مقابــل نیروی زمینی 
تهران، ضمن صدرنشــینی در لیگ 2 گام مهمی را 

برای صعود خواهند برداشت.

دستیار قلعه نویی ۵۰۰ 
هزار تومان جریمه شد

 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای 
خود را درباره مربی سپاهان اعالم کرد.

به گزارش ایســنا و به نقل از فدراسیون 
فوتبال، با توجه به گزارش کمیته داوران 
دربــاره میگوئــل تکســیرا، مربی تیم 
ســپاهان مبنی بر نشر اکاذیب علیه داور 
بازی تراکتورســازی و سپاهان اصفهان، 
کمیتــه انضباطی او را بــه پرداخت 5 
میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی 

محکوم کرد.

کونته پیشنهاد جایگزینی 
اسپالتی را رد کرد

 سرمربی ســابق یوونتوس و چلسی 
پیشــنهاد باشــگاه اینتر برای جایگزینی 

اسپالتی را رد کرد.
به گزارش ایسنا، آنتونیو کونته فصل قبل 
هدایت چلســی را برعهده داشت اما به 
خاطر کســب نتایج ضعیــف با این تیم 
اخراج شــد. کونته با وجود پیشنهادهای 
زیادی که داشته هنوز هدایت هیچ تیمی 

را بر عهده نگرفته است.
یکی از باشــگاه هایی که به جذب کونته 
عالقه داشــت و به او پیشنهاد داده اینتر 
بوده اســت اما سرمربی ســابق چلسی 

پیشنهاد این باشگاه را رد کرد.
اینتر در فصل جاری با هدایت اســپالتی 
نوسان زیادی داشته است. با این حال در 
حال حاضر این تیم در رده سوم جدول 
رده بندی جای دارد و شانس زیادی برای 

کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا دارد.

برپایی ستاد کمک های 
مردمی در شهرستان 

اسدآباد 
 ســتاد کمــک های مردمی توســط 
موسســه مردم نهاد پهلوانان ماندگار در 

شهرستان اسدآباد برپا شد. 
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان و بــه نقل از 
شهرســتان اسدآباد؛موسســه مردم نهاد 
پهلوانــان ماندگار اقدام به برپایی ســتاد 
کمک های مردمی کردند.این ستاد منظور 
جمع آوری کمک های مردم و ارســال 
به مناطق ســیل زده کشــور برپا شده و 
با اســتقبال خوب مردم خیر شهرستان 
اســدآباد همــراه اســت.در این ســتاد 
پیشکسوتان ورزش و ریس اداره ورزش 

و جوانان اسدآباد حضور پیدا کردند.
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مردم می توانند با گزارش 
و  رســتوران ها  تخلــف 
واحدهای صنفی متخلف با 
سامانه ۱۰۰۰۱3۵ ارتباط 
همچنین  و  كننــد  برقرار 
می تواننــد بــا تماس از 
به  طریق ۱24 كه مربوط 
سازمان صنعت است و یا 
سیستم  به  پیامک  ارسال 
پیامکی ۱۰۰۰۱2۷ موارد 
انعکاس  را  خود  شکایات 

دهند.

فناوري

گزارش 

فرهنگتجربه جهانی

 روزنامهصبحاستان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                )34586731 - 081(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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اعضای داخلی بدن یک زن 
در جای خود نبودند!

 کالبدشــکافی جســد یک زن 99 ساله نشــان داد او مبتال به یک 
وضعیت نادر پزشــکی اســت که در آن اعضای داخلی در ســمت 
نادرســت بدن قرار می گیرند.به گزارش آسوشــیتدپرس، »رز ماری 
بنتلی« یک شناگر بود، 5 فرزندش را بزرگ کرد و 99 سال عمر کرد. 
اما پس از مرگ او دانشــجویان پزشــکی متوجه شدند تمام اعضای 
داخلی او )به استثنای قلب( در جای خود قرار نداشتند. به طور دقیق 
اعضای بدن این زن در سمت اشتباه قرار داشتند.کشف این وضعیت 

نادر که در یک کنفرانس اعالم شده، بسیار شگفت انگیز است.
افــراد مبتال به این وضعیت  اصوالً بــه بیماری های خطرناک قلبی و 

ناهنجاری های دیگر مبتال هستند و عمر طوالنی ندارند.

توئیتر تعقیب بیش از ۴۰۰ نفر را در یک 
روز ناممكن کرد

 توئیتر به منظور مقابله با هرزنامه نویســان تعداد افرادی را که هر 
کاربــر می تواند در یک روز تعقیب یــا فالو کند از 1000 نفر به 400 

نفر کاهش داده است.
به گزارش گیزمودو، بســیاری از هرزنامه نویســان حاضر در توئیتر 
بــرای تبلیغات یا مقاصد دیگر روزانه کاربران زیادی را تعقیب کرده 
و مطالبی را برای آنها ارسال می کنند و موجب آزار و اذیت این افراد 
می شــوند. واحد امنیت توئیتر با ارسال پیامی در این شبکه اجتماعی 
این خبر را تأیید کرده اســت. در این پیام آمده اســت: تعقیب، عدم 
تعقیب، تعقیب و عدم تعقیب. چه کســی این کار را انجام می دهد؟ 

هرزنامه نویسان. 

زمان حمله هكری به سرورهای تازه نصب 
شده به زیر یک دقیقه رسید

 نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد جنایتکاران سایبری تنها در 
عرض کمتر از یک دقیقه، رایانه های سرور تازه نصب شده را شناسایی 

و حمالت هکری خود را به آنها آغاز می کنند.
به گزارش زددی نت، همین مســاله ضرورت ایمن ســازی سرورها 
را که از آنها به طور گســترده برای میزبانی ســایت ها، ارائه خدمات 
کلود و غیره استفاده می شود را آشکار می سازد. محققان شرکت امنیتی 
سوفوس با بررســی پایگاه های داده مشهور و پرطرفدار جهان در ده 
کشور جهان در آمریکا، اروپا، استرالیا و آسیا توانسته اند به این نتیجه 
برسند. هکرها معموالً تالش می کنند به شیوه های مختلف به فایل های 

ذخیره شده بر روی سرورها دسترسی پیدا کنند.

شناسایی فسیل آبزی ۴3۰ میلیون ساله 
در انگلیس

 باقیمانده های فســیل یک حیوان آبزی ماقبل تاریخ که شــباهت 
زیادی به موجود خیالی کاتولو دارد، در انگلیس کشــف شده است. 
بررسی ها نشــان می دهد که این فســیل مربوط به 430 میلیون سال 
 Sollasina قبل اســت. به گزارش نیواطلس، نام علمی این موجود
cthulhu بوده و دارای 45 شــاخک است. کاتولو که این فسیل به 
آن تشبیه شده نخســتین بار در داستان های خیالی دهه 30 میالدی به 
تصویر کشیده شد و دارای سری اختاپوس مانند و دو بال بلند و چهار 

پا با پنجه و بدن پوسته پوسته شکل است.
شــاخک های این حیوان از سرتاسر بدن وی بیرون می آمده و از آن 

محافظت می کرده است.

تلویزیون های جدید سامسونگ رایانه 
شخصی می شوند

 تلویزیون های هوشمند جدید سامسونگ دارای امکاناتی هستند که 
می توان آنها را به راحتی به رایانه شخصی مبدل کرد.

به گزارش آســین ایج، از جمله امکانات ایــن تلویزیون ها می توان به 
سیستم پخش موسیقی جامع، دسترسی به خدمات ذخیره سازی کلود، 
پخش زنده اینترنتی، به اشتراک گذاری دو طرفه انواع داده و غیره اشاره 
کرد.سامسونگ مدعی است که با عرضه این تلویزیون ها، سبک و شیوه 
استفاده از آنها را به طور کامل تغییر خواهد داد و مزایای دیگری را برای 
کاربران به ارمغان می آورد که تاکنون بی ســابقه بوده اســت. در برخی 
مدل های این تلویزیون ها از فناوری Ultra Pix استفاده شده که باعث 

تفکیک رنگ بیشتر و افزایش وضوح تصویر می شود.

دو تخلف کالن در سفرهای 
خروجی نوروز

 رئیــس کمیته دفاتر خدمات مســافرتی ســتاد 
هماهنگی خدمات سفر اعالم کرد: »حجم تخلفات 
در نوروز امســال کاهش داشــته، چون ســفرهای 
خارجی و تخلفات مرسومی که هر سال به این بهانه 
اتفاق می افتاد کمتر شده است؛ با این حال دو مورد 
تخلف بزرگ صدها ایرانی را در تعطیالت نوروز به 
دردسر انداخت.« حرمت اهلل رفیعی در این خصوص 
توضیح داد: »در روزهای نخســت تعطیالت نوروز 
گزارش شد پرواز نزدیک به یک هزار مسافر ایرانی 
به ترکیه بالتکلیــف مانده؛ چون هواپیمای ترکیه ای 
که قرار بود این مسافران را جابه جا کند، مجوز پرواز 
نداشــته و آژانس ایرانی هم با نادیده گرفتن قوانین 

داخلی، به فروش چنین توری اقدام کرده است.«
رفیعی کــه پیش تر تخلف ایرالیــن ترکیه را محرز 
دانسته و برخورد با آن را خواستار شده بود، درباره 
برخورد با آژانس ایرانی که تور بدون پرواز فروخته 
بــود، گفت: »یقینا ســازمان هواپیمایی یا ســازمان 
میراث فرهنگی در این موضوع خاِص ســودجویی، 
به تنهایی نمی تواننــد مقابله کنند اما اگر اختیار لغو 
مجوزها با بخش خصوصی بود حتی یک لحظه هم 
معطل نمی کردیم.« او به یک مورد سودجویی کالن 
دیگر اشاره کرد که پرونده آن درحال پیگیری قضایی 
است: »در تعطیالت نوروز شخصی با جعل نام یک 
شرکت معتبر خارجی به فروش کذب خدمات عمده 
هتلی در ترکیه به شرکت های ایرانی اقدام کرده بود 
که هم آژانس ها و هم تعداد زیادی از مسافران ایرانی 
را ســرگردان و آنهــا را در ترکیه بدون مکانی برای 
اقامــت رها کرد. این پرونده درحال پیگیری قضایی 

است.«  

تبلیغات گردشگری 
فقط نصب بنر نیست

 رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شــهرهمدان گفت: تبلیغات گردشگری در 
همدان فقط در حد نصب بنر نباشد. به گزارش ایسنا، 
رضوان سلماسی امروز در جلسه کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی شــورای اسالمی شهر همدان با بیان اینکه 
همدان به مقصد گردشگری در اذهان عمومی تبدیل 
شود، اظهار کرد: برای نتیجه گیری مطلوب در جذب 
گردشــگر به همدان نیازمند یک کار مشــارکتی در 

نحوه اجرا و سیاست گذاری ها هستیم.
سلماســی با اشــاره به اینکه باید بــا برنامه ریزی 
مشخص و مدون جهت جذب گردشگر تالش کنیم، 
ادامه داد: فصل تابستان فرصت مناسبی برای میزبانی 
از توریســت ها است که باید از هم اکنون برای ارائه 

خدمات هرچه بهتر به مسافران تالش کنیم.
وی تصریح کرد: به لحاظ شرایط آب و هوا و بحرانی 
که در کشــور بــه علت حوادث طبیعــی رخ داده، 
پیش بینی می شــود تعداد گردشگران و توریست ها 
در فصل تابســتان افزایش پیدا کند، بر همین اساس 
همه دستگاه ها در تالش باشند تا میهمانانی که وارد 
همدان می شــوند با یک خاطره خوش از این شهر 

تاریخی خارج شوند.
سلماســی با تاکید بر اینکه نقاط قوت و ضعف در 
جذب گردشگر شناســایی شود، یادآور شد: امسال 
از نیمه خــرداد ماه حضورگردشــگران در همدان 
پررنگ تــر می شــود.رئیس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای اسالمی شــهرهمدان به خالقیت 
در برنامه ها اشــاره کرد و افزود: خالقیت در انجام 
کارهــای متفاوت به خصــوص برنامه های فرهنگی 
هنری و نوع ارتباط توریست مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری 
همدان نیــز در این جلســه با گذری بــر عملکرد 
شهرداری در ستاد تســهالت نوروزی سال 98 بیان 
کرد: از 28 اســفند9۷ لغایت 14 فروردین 98حدود 
90هــزار و ۷62نفر در قالب 28هــزار و 284خانوار 
اسکان داده شدند. سعید خوشبخت ادامه داد: همچنین 
32هزار و ۷12نفــر در قالب 8 هزار و 613خانوار از 

خدمات ستاد تسهیالت بهره مند شدند.

 اروپا میراث را در برابر سیل 
چگونه حفظ می کند 

 ســیل اخیر در ایران، عالوه بر آنکه خســارت های بسیاری به جان 
و اموال شــخصی مردم وارد آورد، حدود 300میلیارد تومان نیز به آثار 
تاریخی کشــور، به عنوان ســرمایه های ملی، خســارت زده است. این 
درحالی است که اگر در این زمینه پیش بینی و استحکام بخشی صورت 

می گرفت، شاید رقم این خسارت ها کمتر بود.
 گام اروپا برای حفظ »میراث« از سیل آسیب های ناشی از 

سیل در پراگ
اما تهدید ســیل، تنها در ایران متوجه آثار تاریخی نیست. این چالش در 
کشــورهای اروپایی به دلیل وجود رودخانه های بسیار در دل شهرهای 
تاریخــی این قاره، ابعاد پیچیده تــری دارد؛ تاجایی که تجزیه و تحلیل 
دقیق ســوابق آب سنجی در رودخانه لن آلمان نشان می دهد پل های این 
رودخانه بین سال های 1255 و 1984 میالدی 60سیل را تجربه کرده اند؛ 
این یعنی به طور متوسط یک بار در هر 12 سال که 22 مورد آن سیل های 
ســهمگین بوده اند. پژوهش های اروپایی نشان می دهد میراث فرهنگی 
نقش مهمی در زندگی و رفــاه اجتماعی و اقتصادی بخش های بزرگی 

از جوامع ایفا می کند.
 این امر در اروپا که برآورد می شــود بخش گردشــگری آن عمدتا بر 
منظره های تاریخی، ســاختمان ها، بناهای تاریخی، موزه ها و... متمرکز 

است، ملموس تر است. 
از ســوی دیگر، افزایش فعالیت های انسانی در کنار رودخانه ها در طول 
زمان، از جمله توسعه شهری و کشاورزی، همراه با اثرات تغییرات آب 
و هوایی، تهدیدات جدیدی را برای میــراث فرهنگی به ارمغان آورده 
اســت؛ نه تنها تهدیدات فیزیکی برای ســاختمان ها و زیرساخت های 
تاریخی، بلکه تهدیداتی که متوجه محتویات موزه ها و آرشیوها هستند. 
این پژوهش ها تاکید می کنند که حفاظت از منابع میراث فرهنگی باید در 
برنامه های مدیریت ملی بحران قرار گیرد. اگرچه همیشه به این صورت 
نبوده اما ابتکاراتی برای ترویج حفاظت از منابع میراث از بالیای طبیعی 

در دهه گذشته وجود داشته است.
CHEF پروژه های 

مطالعات پارلمان اروپا در ســال 2006 درخصوص »حفاظت از میراث 
فرهنگی از بالیای طبیعی« نشــان می داد که حفاظــت از منابع میراثی 

دست کم در سه مورد ناکافی بوده است. 
نخست آنکه، اگرچه طرح های جامع مدیریت فاجعه در اکثر مناطق برای 
حفاظت از زندگی و اموال انسانی موجود بود، اما اغلب آنها به طور کامل 
نتوانستند به حفاظت مناسب اقالم میراث فرهنگی پاسخ دهند. در وهله 
بعد، مدیریت موثر خطر فاجعــه در بخش میراث فرهنگی، با توجه به 
فقدان ارزش بازار و غیربازار این منابع، اندک بود. در مورد ســوم نیز به 
علت فقدان درک وضعیت ساختاری و وضعیت ساختمان های میراثی، 
همراه با پیش بینی  های غلط هیدرولوژیکی، اقدامات محافظتی ناکافی یا 
نادرست انجام شده اســت. در نتیجه این گزارش، کمیسیون اروپا یک 
پروژه پژوهشــی مشــترک را برای حفاظت از میراث فرهنگی در برابر 
سیل تحت نام اختصاری CHEF که در فوریه 200۷ آغاز شد، تعریف 
کرد.  هدف اصلی پروژه CHEF ارائه توصیه هایی برای آمادگی برای 
سیل و پیشــگیری از آسیب و همچنین از دست دادن اشیا و مکان های 
فرهنگی متحرک و غیرقابل جابه جایی بود؛ این پروژه همچنین تحلیلی 

از اثرات سیل را انجام داد.
پروژه CHEF همزمان با مراحــل اولیه چارچوب عملیاتی هیوگوی 
ژاپن برای ســال های 2005 تا 2015 انجام می شد؛ پروژه ای که با عنوان 
»ایجــاد انعطاف پذیری ملل و جوامع به حــوادث« در کنفرانس جهانی 
کاهش فجایع آغاز شــد. اما پروژه CHEF ســه ســال طول کشید و 
تا اوایل ســال 2010 اجرا شد و کارشناســان در زمینه های مختلف از 
هفت کشــور مختلف اروپایی را فرا گرفت. یکی از اهداف اصلی این 
پروژه ارتقای »ادغام پژوهش های چند رشــته ای برای حمایت علمی از 

سیاست های اروپا« بود.
 شــرکت کنندگان گســتره ای از جنبه های مختلف را برای جلوگیری یا 
کاهش آســیب های ناشی از ســیل به اقالم میراث فرهنگی و همچنین 
داشتن چالش هایی مانند نبود ارتباط اسناد، شرایط ساختاری نامطلوب و 

ویژگی های مواد ناشناخته در نظر گرفتند.
 بــا این همه، ایــن مطالعه متمرکز بر جنبه های فنــی و علمی بود و به 
نظر می رسد توجه کمتری به ارتقای جنبه های قانونی ادغام حفاظت از 

دارایی های میراث در برنامه های کاهش خطر فاجعه ملی داشته است.
عالوه بــر این، در ماه مارس 2012، نهاد UNISDR در شــهر ونیز، 
کنفرانســی با عنوان »انعطاف پذیری شهرها در برابر فاجعه: حفاظت از 
میراث فرهنگی و ســازگاری با تغییرات اقلیمی« با حضور شــهرداران 
شــهرهای اروپایی، نماینــدگان آژانس های کاهش ریســک فاجعه در 
ســطح دولت های ملی و محلی، همچنین سازمان های منطقه ای، بخش 
خصوصی و ســه نهاد سازمان ملل متحد انجام داد. از جمله اهداف این 
کنفرانس نیز بررسی »نقش کلیدی میزان کاهش خطر فاجعه و حفاظت 

از میراث فرهنگی« بود. 

■ حدیث:
امام حسین )ع(:

چون پیشامد سختی بر عاقل در رسد، غم را با دوراندیشی می رانَد و درگاه عقل را برای 
چاره جویی می کوبد. 
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■ دوبیتي:
درازی شب از بیمار واپرس غم و درد مو از عطار واپرس  

تو که جان و دلی یكبار واپرس خالیق هر یكی صد بار پرسند  
باباطاهر

اصالحیه
 در  عکس منتشر شده شماره دوشنبه گزارش 
تعطیلی رستوان های شهر عکس تاالر وحدت به 
اشتباه  به جای رستوران وحدت درج شده بود  

که ضمن پوزش اصالح می گردد.

مریم مقدم «

 کنترل بهداشــت هر منطقه کار 
آسانی نیســت و اتفاقا مدیریت و 
اجرایی کردن نکات بهداشتی آن هم 
با کیفیتی مطلوب موضوع را کمی 
پیچیده تر و دشــوارتر هم می کند.

اواســط نوروز 98 زمانی که طرح 
ســامت نوروزی  در حال اجرا 
بود ؛  خبر پلمب رستوران معروف 
عطر سیب ؛ کاکتوس و وحدت  در 

همدان رسانه ای شد 
وقتی در تعطیات نوروز شــاهد 
پلمــب چند واحد رســتوران در 
همدان شدیم ،  بســیاری از مردم 
نســبت به این اتفاق اظهار نگرانی 
کردند  و ســوال این بود که چرا 
در شهر همدان که به گفته مسئوالن  
از لحاظ تهیه  امن ترین رستوران ها 

گوشت سالم اســت، باید شاهد پلمب  باشیم؟ و 
بســیاری دیگر نیز از واحدهای 
نظارتی ؛ بهداشت و دادستان و 
رسانه ها قدردان شدند که از هیچ 
جدیتی فروگذار نکردند. حاال با 
بازگشــابی دوباره رستورانهای 
پلمپ شده پرسشهایی از سوی 
مخاطبان مطرح اســت مبنی بر 
آنکه در شرایط موجود فعالیت 
این واحدهای صنفی از این پس 
به چه شکل خواهد بود ؟ و آیا 
همچنان نظارت ها ادامه خواهد 

داشت ؟ 
 نظارت بدون هیچ اغماض 

و چشم پوشی 
دادســتان همدان در گفت وگوی 
اختصاصــی بــا همدان پیــام در 
پاســخ به این ســوال که شرایط 

موجود برای رســتوران های پلمپ شده در همدان به 
چه صورت اســت عنوان کرد: این رستوران ها پس 
از بررســی و نظارت به دلیل مشــکالتی که موجود 
بود پلمپ شــدند. کامــران حمــزه در ادامه عنوان 
کرد: به ســازمان های دولتی کــه وظیفه نظارت را بر 
این واحدهای صنفی برعهــده دارند تأکید و توصیه 
می کند : بدون هیچ اغماض و چشم پوشی نظارت بر 

واحدهای صنفی را ادامه دهند 

حمزه ای در توصیه به سازمان های دولتی عنوان کرد: 
وظیفه نظارتی در این زمینه با دقت 
انجام شــود و پیگیری ســالمت 
واحدهای صنفی در طول ســال 
به صورت مداوم در دســتور کار 

قرار گیرد.
  بازرســی مجــدد بــر 
واحدهای صنفی تعطیل شده 

معاون اجرایی تعزیرات حکومتی 
اســتان همــدان نیــز در زمینــه 
در  شــده  پلمپ  رســتوران های 
همدان عنوان کرد: رستوران هایی 
که مورد بازرســی قرار گرفتند به 
دلیل داشتن مواد فاسد یا تخلفات 
سالمت که مردم را تهدید می کرد 
بــا هماهنگی دادســتان و اماکن 

پلمپ شد.
قهرمان شــاهی عنوان کــرد: در 
نظارت ها آنهایی که وضعیت مطلوبی نداشتند فعالیت 
اقتصادیشان متوقف شد تا موارد مشخص شده رفع 

شود.
وی گفت: واحدهای صنفی تعطیل شــده در لیست 
مجدد بازرســی قرار می گیرد و البته تنها برخورد با 
آنها به پلمپ و نصب پرده خالصه نمی شــود بلکه 
برای این واحدهای صنفی بر اساس تخلفات سرزده 

جریمه های نقدی در نظر گرفته می شود. 

شاهی در پاسخ به این سوال که آیا رستوران های پلمپ 
شده در نوروز هم اکنون به چرخه اقتصادی بازگشته اند 
یا خیر؟ گفت: پس از طی مراحل قانونی اعمال شده 
برای این واحدهای صنفی و رفع نواقص و پرداخت 
جرائم مدت طول روزهای پلمپ رستوران ها کاهش 
یافته و در حال حاضر رستوران های یاد شده از پلمپ 

خارج شده اند.
وی همچنین گفت: مردم می توانند با گزارش تخلف 
رســتوران ها و واحدهای صنفی متخلف با ســامانه 
1000135 ارتباط برقرار کنند و همچنین می توانند با 
تماس از طریق 124 که مربوط به ســازمان صنعت 
است و یا ارسال پیامک به سیستم پیامکی 100012۷ 

موارد شکایات خود را انعکاس دهند.
 مردم خط قرمز ما هستند

مدیر سالمت و محیط کار دانشگاه ابن سینای همدان 
عنوان کرد: از 20 اســفند ســال 9۷ تا 20 فروردین 
ماه 98 طرح تشــدید نظارت بر واحدهای صنفی در 
همــدان در حال اجرا بود از همیــن رو مواردی که 
مورد حساسیت بیشتر جامعه محلی بود مورد بررسی 

جدی تری قرار گرفت.
لیدا رفعتی گفت: رستوران ها، فست فودها و مراکز تهیه 
غذا نقاط حســاس هستند که در این طرح با جدیت 
بیشتر و به صورت ساالنه با نظارت دقیق مورد بررسی 
واحدهای بهداشــتی قرار می گیرنــد. چرا که بر این 
باوریم ایــن واحدها به دلیل ارائه خدمات به مردم و 
مسافران نوروزی نباید مشکالتی را در حوزه سالمت 

برای مردم رقم زنند. رفعتی تأکید 
کرد: مردم خط قرمز ما هستند و 
در این زمینه سالمت جامعه محلی 

در اولویت نظارت های ما است.
مدیــر ســالمت و محیــط کار 
عنوان  ابن سینای همدان  دانشگاه 
کرد: پس از حضور در محل مورد 
بازرســی موارد متعــدد از لحاظ 
)بــار میکروبی( مــورد آزمایش 
لحظه ای قرار می گیرد. این موارد 
شامل وســایل آشپزی، فرد آشپز 
و وسایلی اســت که به مشتری 
خدمــات می دهــد و آنهایی که 
دچار مشکل هستند با اخطارهایی 
مواجه می شــوند که در صورت 
تصمیماتی همچون  بــودن  حاد 
پلمپ و توقف فعالیت اقتصادی 
از سوی مراجع قانونی برای آنها 

گرفته می شود.
وی گفت: پــس از  ارجاع تصمیم گیری های اجرایی 
و پلمپ شدن واحد مربوطه در صورت رفع نواقص 
این واحدها می توانند دوباره فعالیت خود را آغاز کند 

اما همچنان در لیست نظارت های بعدی قرار ندادند.
لیدا رفعتی عنوان کرد: رســتوران های عطرســیب، 
جملــه  از  دســت پخت  و  کاکتــوس  وحــدت، 
رســتوران هایی بودنــد که در نــوروز 1398 پس از 
بررسی تخلفات پلمپ شدند و در حال حاضر با رفع 

نواقص فعالیت خود را دوباره آغاز کردند.
مدیر سالمت و محیط کار دانشگاه ابن سینای همدان 
همچنین تأکید کرد: سالمت مردم از اهمیت خاصی 
برای ناظران بهداشــت برخوردار اســت و این مهم 
هدف اصلی ما اســت بر ایــن باوریم حاال با اوضاع 
معیشتی سخت به رســتورانی مراجعه می کنند برای 
صرف یک وعده غذایی و داشتن لحظاتی لذت بخش 
حداقل واحد صنفی موظف است غذای سالم را برای 
مشتری به نحو احسن سرو کند و در غیر این صورت 
ســالمت جامعه به خطر می افتد.رفعتی عنوان کرد: 
در حال حاضر ســامانه 190 آماده است تا هر گونه 
مشکل و شکایاتی را از سوی مردم در زمینه بهداشت 

رستوران ها و مراکز ارائه مواد غذایی دریافت کند. 
این شــکایات به صورت لحظــه ای چک و پیگیری 
می شود. این سامانه متعلق به وزارت بهداشت است 
و 24 ساعته مشــکالت مردم را رصد و به مسئوالن 
ذی ربط ارجاع می دهند.مدیر ســالمت و محیط کار 
دانشــگاه ابن سینای همدان عنوان کرد: هر رستورانی 
که متقاضای دریافت مجوز می شــود یکی از مراحل 
این مهم مربوط به وزارت بهداشــت است ما دارای 
سامانه بازرسی جامعی هستیم که همه درخواست ها 
به صورت روزانه در آن ثبت می شود و پس از رصد 

و پیگیری مجوزها اعطا می شود. 
در زمینه تخلف ها هم بر اساس ماده 13 اگر مشکالتی 
مربوط به این واحدهای صنفی باشد تخلفات آنها به 
دادستان ارجاع می شــود که پس از آن مورد پیگیری 

قرار می گیرد.
وی در پایان عنوان کرد: در حال حاضر طرح رمضان 
پیش  رو است که در این طرح نیز نظارت بر واحدهای 
صنفی یاد شــده به صورت مضاعفی در دستور کار 

واحدهای مرتبط در استان قرار خواهد گرفت.

مردم تخلف رستوران ها را گزارش دهند

دادستان: 
نظارت بدون هیچ اغماض و چشم پوشی

عکس روز

عكس: ایسنا پل دختر 9روز پس از سیل


