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مطالبه 230 میلیاردی علوم پزشکی از بیمه ها
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان از سازمانهای بیمه گر 230 میلیارد تومان 
مطالبه دارد،  تصریح کرد: 230میلیارد تومان از سازمانهای بیمه گر استان مطالبه داریم که قسمت اعظم آن به سازمان تأمین اجتماعی 

اختصاص دارد.
حبیب ا... موسوی بهار در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سازمان بیمه سالمت پرداختهای بسیار خوبی داشته به طوریکه مطالبات سال 
96 را به طور کامل و 75 درصد مطالبات ســال 97 را نیز پرداخت کرد اســت.رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان اظهارکرد: 
7.5 درصد هزینه های درمانی برعهده بیمار و 70 درصد برعهده سازمانهای بیمه گر و مابقی توسط طرح تحول نظام سالمت پرداخت 
می شود.  وی با تأکید براینکه با نسخه نویسی الکترونیک، دولت الکترونیک کامل می شود، گفت: نسخه نویسی الکترونیک عالوه بر 
خدمات مناسب سیستم بسیار قوی کنترلی را ایجاد می کند. موسوی بهار با اشاره به کنترل 90 درصدی نسخه نویسی الکترونیک بر 

تداخالت، بیان کرد: نسخه نویسی الکترونیک تمام تداخل ها و سوء استفاده های احتمالی را مهار می کند.

بیش از 1500 خانه مددجویان بهزیستی همدان آسیب دید
 مدیرکل بهزیســتی همدان گفت: پس از بررســی های دقیق صورت گرفته مشخص شــد بیش از یکهزار و 500 واحد مسکونی 

مددجویان بهزیستی استان در باران های سیل آسیای نوروز امسال آسیب دیدند.
حمیدرضا الوند در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه در این بارش ها حدود 300 واحد مسکونی تخریب شده است افزود: از کل 
واحد آسیب دیده مددجویان بهزیستی همدان، یکهزار و 200 واحد در روستاها قرار دارد.وی عنوان کرد: آمار واحدهای آسیب دیده 
به سازمان بهزیستی کشور ارسال شده است و پس از بررسی، میزان دقیق آسیب ها و تخصیص اعتبار، عملیات بازسازی آن ها آغاز 
می شود. الوند اظهار داشت: نخستین محموله کمک های بهزیستی همدان به مناطق سیل زده شامل اقالم ضروری همچون پتو، مواد 

غذایی، وسایل بهداشتی، اجاق گاز، البسه و کفش صبح امروز ارسال شده است.
وی افزود: نخستین تیم فوریتی متشکل از کارشناسان اورژانس اجتماعی و محب )مشاوره حمایتی، روانی اجتماعی در بالیای طبعیی 
با تکیه بر توانمندسازی اجتماعات محلی( به استان لرستان جهت مداخالت روانی اجتماعی در مناطق آسیب دیده از سیل اعزام شدند.

خبر

آموزش های شهروندی در مدیریت بحران 
جدی گرفته شود 

 حادثه سیل در مناطق مختلف که متاسفانه خسارت های جانی و 
مالی به دنبال داشــت، باعث گردید تا بحث مدیریت بحران در ابعاد 

مختلف به نوعی در معرض آزمایش قرار گیرد. 
بر این اساس در  اتفاقات اخیر شکل خاصی از مدیرت بحران  تجربه 

شد که چه بسا تفاوت هایی با گذشته داشته باشد. 
نکته قابل توجه اینکه پس از ســیل گلســتان و حادثه غمناک شیراز 
مدیریــت بحران در اســتان هــای غرب و جنوب غربی به ســمت 
پیشگیری از وقوع حوادث و جلوگیری از تشدید خسارت ها به ویژه 

در ابعاد انسانی رفت که
 البته نتایجی را هم به دنبال داشت و باعث گردید خسارت های جانی 

به حداقل برسد.
در استان همدان اما به رغم بارش های فراوان و گسترده، سیل مناطق 
مســکونی در شهرها  و روستاها را  چندان تهدید نکرد و با توجه به 
فعالیت های ستاد بحران اســتان با مشارکت دستگاه های مختلف از 

وقوع بحران جدی جلوگیری شد.
با این حال سیل اخیر در استان خسارت هایی هرچند غیر مستقیم به 
ویژه در ابعاد انسانی به دنبال داشت؛ به طوری که متاسفانه 9 نفر از هم 

استانی ها جان خود را از دست دادند.
این افراد نه به طور مســتقیم در معرض سیل قرار نگرفتند  و نه خانه 
هایشان تخریب شــد، بلکه براثر عواملی چون ســهل انگاری و بی 

احتیاطی دچار حادثه شدند.
نکته حائز اهمیت در این خصوص آموزش های شهروندان در زمینه 
بحران و چگونگی مواجهه با آن بعالوه  نکاتی است که  مردم باید در 

چنین مواقعی رعایت کنند.
 این اتفاق نشــان می دهد که در زمینه های آموزشی و آگاهی بخشی 
به شــهروندان که بخش مهمی از برنامه های ستاد مدیریت بحران به 
حســاب می آید، کمتر کار شــده و عمده فعالیت ها به حین حادثه 

محدود شده است.
این در حالی اســت که آموزش شــهروندان برای مواجهه درست با 
حوادث غیر مترقبه و رعایت نکات ایمنی از مهم ترین مسائلی است 
که باید مد نظر قرار گیرد  تا از بروز مشــکالت و تشدید گرفتاری ها 

پیشگیری شود.
جان باختن تعدادی از هم اســتانی های عزیز در جریان سیل اخیر آن 
هم در شرایطی که این بحران چندان هم استان را درگیر نکرد، ناشی از 
نبود آموزش های الزم و به موقع به شهروندان است که چنانچه مورد 

توجه قرار گیرد، زمینه چنین حوادث تلخ و ناگوار از بین می رود. 
به هر حال تجربه اخیر مدیریت بحران در اســتان نشان می دهد که با 
وجود نقاط مثبت و اثربخش در برنامه ها و فعالیت های ستاد بحران 
اســتان، در زمیته آموزش مدیریت بحران برای  شهروندان  کمتر کار 
شــده و نیازمند اجرای برنامه های بهتری در این خصوص هستیم تا 
در مواقع بحرانی و شــرایط خاص امکان وقوع حوادث ناخوشایند و 

ناگوار از بین برود.

1- دریافت ارز با اســتفاده از ارزهــای دیجیتال به عنوان راهی میانبر 
برای انتقال ارز به کشور مورد توجه قرار گرفته است.

 گویا توسعه این روش در دستور کار رسانه های دولت است. گفتنی 
است روزنامه دولت دیروز در کانال خود در فضای مجازی به آموزش 

نحوه خرید بیت کوین پرداخته بود.
2- پیش بینی های هواشناسی جنبه حداکثری گرفته است.

 گویا با غافلگیری هواشناســی در پیش بینی بارش های اخیر و وقوع 
سیل این اتفاق رخ داده است. 

گفتنی اســت با آنکه با پیشرفت های علمی و تجهیزات جدید امکان 
پیش بینی دقیق و ساعتی وضعیت هوا میسر است اما این اتفاق هنوز 

در کشور و استان رخ نداده است.
3- حزب اتحاد همدان 2 ماه از حق عضویت اعضای خود را صرف 

کمک به سیل زدگان می کند.
 ایــن حزب پیش از این نیز برای کمک به زلزله زدگان کرمانشــاه به 

جمع آوری کمک های نقدی وغیر نقدی اقدام کرده است.

مطالبه گری برای رونق تولید 
فیض ا... مظفرپور  «

 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه همــدان در دیــدار 
نــوروزی همــدان پیامی هــا و هــم در جلســه اولیــن شــورای اداری 

اســتان بــر نقــش مطالبه گــری نهــاد نمــاز جمعــه تأکیــد کــرد.
ــری  ــگاه مطالبه گ ــه در جای ــاز جمع ــاد نم ــد: »نه ــد می کن وی تأکی
ــع  ــه نف ــه جــدی اســت چــون ب ــد مطالب ــق تولی ــس رون اســت پ

ــود.« نظــام، انقــالب و مــردم اســتان خواهــد ب
یکــی از وظایــف ذاتــی و اصلــی رســانه ها بــه عنــوان نماینــدگان 
ــن  ــه همی ــت. و ب ــری اس ــش مطالبه گ ــز نق ــی نی ــکار عموم اف
ــود  ــادی موج ــای اقتص ــالح رونده ــرای اص ــری ب ــل مطالبه گ دلی
ــد، از  ــق تولی ــی رون ــال یعن ــعار س ــه ش ــه ب ــا توج ــتان ب در اس
مطالبــات اصلــی رســانه ها از مســئولین بــه ویــژه مســئولین حــوزه 

اقتصــادی اســت.
ــه  ــه ارائ ــتی مطالب ــاه در یادداش ــفند م ــر اس ــته اواخ ــال گذش س
ــعار  ــه ش ــی ک ــت از کاالی ایران ــران را در حمای ــرد از مدی عملک
ســال 97 بــود را کردیــم. کــه بــا کمــال تأســف تاکنــون کــه حــدود 
یــک مــاه از ســال جدیــد در ســال ســپری شــدن اســت گــزارش 

ــم. ــاهده نکرده ای ــوص مش ــن خص ــران در ای ــردی از مدی عملک
در اولیــن جلســه شــورای اداری کــه محلــی بــرای انجــام 
ســخنرانی های طوالنــی و خســته  کننده نماینــدگان و مدیریــت 

ــد. ــدل ش ــتان مب ــد اس ارش
ــته  ــال گذش ــعار س ــران در خصــوص ش ــرد مدی ســخنی از عملک
انتظــار  کــه  در شــرایطی  نشــد  ایرانــی«  کاالی  از  »حمایــت 
ــده ای  ــردم )ســه نماین ــده م ــوان نماین ــه عن ــدگان ب ــت نماین می رف
کــه ســخنرانی کردنــد( و ســایر نماینــدگان کــه در جلســه نبودنــد 
یکــی از وظایــف اصلــی آنــان نظــارت بــر عملکــرد دســتگاه های 
اجرایــی و مدیــران می باشــد. از اســتاندار و دســتگاه های اجرایــی 
ــا در  ــر عملکرده ــًا اگ ــتند. و احیان ــرد می خواس ــزارش عملک گ
ــا توجــه  ــه ب ــوده ک ــی( خــوب نب ــت از کاالی )ایران ــه حمای زمین
ــه کار خاصــی انجــام  ــرد ک ــی ب ــوان پ ــران می ت ــه ســکوت مدی ب
و  کــم کار  مدیــران  نداشــته اند.  موفقــی  عملکــرد  و  نگرفتــه 
ــر  ــد. و از مدی ــذه می کردن ــه مواخ ــان جلس ــزه را در هم بی انگی
ارشــد اســتان می خواســتند مدیــران کــم کار توبیــخ و در صــورت 
ــد. و  ــه نش ــف اینگون ــال تأس ــا کم ــی ب ــد. ول ــار نمای ــزوم برکن ل
ــی در  ــا دســت خال ــه ب ــن زمین ــز در ای مدیریــت ارشــد اســتان نی
جلســه حاضــر شــد و حرفــی و گزارشــی در زمینــه تحقــق شــعار 

ــاورد. ــان نی ــه می ســال گذشــته ب
امســال در شــورای اداری بعــد از تعارفــات معمــول نماینــدگان و 
مدیریــت ارشــد اســتان عــالوه بــر گــزارش عملکــرد خــود دربــاره 

بحــران ســیل اول ســال مطالبــی بــرای رونــق تولیــد گفتنــد.
کــه در ایــن ســخنان زیبــا راهــکار عملــی بــرای رونــق تولیــد در 
اســتان ارائــه نشــد و بــه نظــر نمی رســد در تهیــه ســند راهبــردی 
نیــز راهکارهایــی عملــی کــه قابــل ارزیابــی نیــز باشــد ارائــه شــده 

باشــد.
 بــا توجــه بــه اینکــه یــک مــاه از شــروع ســال گذشــته االن بایــد 
ــاده و اجــرای آن برنامه هــا  ــد آم ــق تولی ــرای رون ــی ب ــه عمل برنام
از مــاه دوم در دســتور کار قــرار گیــرد و اگــر موانعــی بــر ســر راه 
رونــق تولیــد وجــود دارد و آنگونــه کــه امیــر خجســته در جلســه 
ــتند  ــا هس ــد بانک ه ــق تولی ــکالت رون ــی از مش ــه: »یک ــت ک گف
ــا فســاد و قاچــاق کاال  و یــا اینکــه رونــق تولیــد بــدون مبــارزه ب
امــکان پذیــر نیســت« راهکارهــای عملــی رفــع موانــع تولیــد هــر 
چــه زودتــر تهیــه شــود و نماینــدگان هــر مــاه از مدیریــت ارشــد 
اســتان و ســایر مدیــران در ایــن زمینــه گــزارش عملکــرد خواســته 

ــد. ــرار دهن ــز ق ــار رســانه ها نی ــن گــزارش را در اختی و ای
 واال اگــر 12 مــاه بگــذرد و در پایــان ســال نیــز در مــورد تحقــق 
شــعار ســال هیــچ گزارشــی از مدیــران ندیــده و نشــنویم. ضعــف 

نظــارت نماینــدگان را آشــکار خواهــد کــرد. 
بایــد متناســب بــا زمانــی کــه پیــش می رویــم مراحــل و 
ــال  ــور مث ــه ط ــا ب ــق آنه ــزان تحق ــد و می ــق تولی ــای رون برنامه ه
در هــر مــاه یــا هــر ســه مــاه ارائــه شــود تــا در نهایــت در پایــان 
ــرد  ــورت گی ــا ص ــرد و ارزیابی ه ــی عملک ــدی کل ــال جمع بن س
تــا محکــی بــرای تشــویق و تنبیــه مدیــران در ایــن زمینــه باشــد.

 نهاوند - خبرنگار همدان پیام؛: با تخصیص 
اعتبار 300میلیونی برای یافتن معبد الئودیسه 
و آغاز فصل چهارم کاوش ها از تیم باســتان 
شناس و کاوش گر این معبد به سرپرستی دکتر 

رهبر به نهاوند دعوت شده است.
معــاون تیم کاوش های الئودیســه در نهاوند 
گفت:تاکنون 50 گمانه آزمایشــی در 3 فصل 
برای یافتن الئودیســه در نهاوند انجام شــده 
اســت که نبود اعتبــارات الزم موجب توقف 

جستجو در فصل سوم شد.
محسن جانجان افزود: در این 3 فصل سرستون 
، ســتون و مجســمه هایی از خدایان یونانی 
کشف شده که در موزه ملی نگهداری می شود 
، و این دســتاوردها گمانه ها را برای کشــف 

الئودیسه در مکان کنونی تقویت کرده است.
رئیــس صنایــع دســتی میــراث فرهنگی و 
گردشــگری نهاونــد از دعوت دکتــر رهبر 

سرپرست تیم کاوش این معبد به 

شهرســتان خبر داد و گفــت: باپیگیری های 
نماینده نهاوند در مجلس و تخصیص اعتبارات 
الزم کاوش هــا در فصل چهــارم برای یافتن 
الئودیسه همزمان با تپه نقاره چی به سبب هم 
دوره بودن این دو اثر به لحاظ فرهنگی و یافتن 
پاسخ هایی برای سواالت باستان شناسان،  هم 

زمان آغاز خواهد شد.
 اجازه ساخت و ساز بافت فرسوده  

با پایان کاوش ها 

بــه گفته جانجان با آغــاز فصل چهارم گمانه 
ها برای یافتن معبد الئودیسه، هم تکلیف این 
پروژه باستان شناســی روشن می شود و هم 
اهالی دوخواهران که به سبب هم پوشانی بافت 
تاریخی و فرســوده شهرســتان در این منطقه 
اجازه ساخت و ساز تا تعیین تکلیف الئودیسه 
نداشــتند، می توانند برای ســاخت و ساز و 
مقاوم سازی مسکن و بافت های فرسوده خود 

با استفاده از تسهیالت موجود اقدام کنند.

مشاجره و 
برخورد فیزیکی 
با دستفروشان 
نداریم

 ماموریــن شــهرداری به هیــچ وجه با 
برخورد  و  لفظی  دستفروشــان مشــاجره 
فیزیکــی ندارنــد، وظیفه ذاتــی ماموران 
شــهرداری، بازگشــایی راه عبور مردم و 

تسهیل در رفت و آمد شهروندان است.

تخلفــات  از  پیشــگیری  اداره  رئیــس 
شــهرداری همــدان بــا تاکید بــر اینکه 
نیروهــای شــهرداری هیچ گاه شــروع 
کننده مشــاجره لفظی و  هرگونه توهین 
با دستفروشان نیستند، بیان کرد: به لحاظ 
اخالقی و قانونی ســد معبر رفتار مناسبی 
نبــوده و نیازمند برخورد اســت؛ گاهی 
در این برخوردها افــراد خاطی در روند 
اجرای قانــون مقاومت کرده شــروع به 
مشاجره لفظی می کنند؛ اما هرگز نیروهای 
شهرداری اقدام به برخورد فیزیکی و ادامه 

مشاجره نمی کنند.
حســین مردانی در گفت و گو با ایسنا، 

بــا بیان اینکــه گشــت های مخصوص 
پیشــگیری از تخلفات شهری به صورت 
مداوم همه روزه تا ســاعت 22 درکنار 
مناطق  بازرسی  به  قسمت اصلی شــهر، 
حاشــیه شــهر می پردازند، مطرح کرد: 
ماهیــت فعالیت این بخــش از نیروهای 
شــهرداری، ایجــاد انضبــاط شــهری 
علی زغم تمامی مشکالت و برخوردهای 

است. نامناسب موجود 
وی ادامه داد: از این رو برخورد نیروهای 
شــهرداری با افرادی که اقدام به سدمعبر 

می کنند همواره حاشیه ساز است.
مردانــی با اشــاره بــه پرتخلــف ترین 

کــرد:  عنــوان  همــدان،  خیابان هــای 
بلوارجانبازان، شهیدرجایی، آیت اله نجفی 
و میدان بــار همــواره از پرتخلف ترین 
مناطق شهر هستند؛ به گونه ای که در کنار 
دستفروشان، مغازه داران نیز به حریم پیاده 
رو تجاوز کرده و باعث اختالل در عبور و 

مرور شهروندان می شوند.
وی در رابطه با ســاماندهی دستفروشان 
خیابــان باباطاهــر نیز گفت: بــه تازگی 
باباطاهر به  دستفروشان مستقر در خیابان 
راسته اســکندریه منتقل شده اند؛ ساعت 
لغایت  ایــن دستفروشــان 12:30  کاری 

15:30 بعدازظهر است.

با تخصیص اعتبار۳۰۰میلیونی آغاز شد

فصل چهارم کاوش الئودیسه و تپه نقاره چی در نهاوند

 درخواســت آب و فاضالب با محوریت 
ســهم تبصره 3 برای انشــعابات و آب بها در 
ســالجاری و 3 ماهه ســال 99 با افزایش 20 

درصدی در صحن شورا مصوب شد.
رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان در 
ســومین صحن شــورا، اظهار کــرد: درآمد 
حاصلــه در زمینه تبصره 3 بــه منظور ایجاد 
زیرســاخت های آب وفاضالب شــهری که 
فرسوده شــده اند، خواهد بود که با تأکید بر 
ایجاد تســهیالت برای توسعه طرح های آب 
و فاضالب و بهسازی سیســتم فرسوده آن، 

مطرح است.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی 
شــهر همدان، کامرن گردان در ادامه گفت: با 
گذشــت 6 ماه از آغاز به کار شــورای پنجم 
تأکیــد کردم کــه عملکرد مدیریت شــهری 

همدان در دوره پنجم باید قوت بگیرد.
گردان افزود: اقدام شاخصی در حوزه شهری 
و مدیریت شــهری همدان هنوز محقق نشده 
و همدان نیازمند اجرای طرح ها و برنامه های 

ماندگار است.
 حمایــت از ظرفیت های شــهر و 

تشویق سرمایه گذاران
رئیس کمیســیون نظارت، بازرســی و امور 
اداری شــورای شــهر همــدان در ادامــه 

این جلســه بــا بیــان اینکه مــوارد مورد 
و  اقتصاد، ســرمایه گذاری  کمیســیون  نظر 
گردشگری شــورا واقعیت های شهر است، 
گفت: حدود 2 ســال از عمر شورای پنجم 
می گذرد؛ بنابرایــن انتظار می رود اطالعات 
خود را کامل کنیم تا در نگاه به موضوعات 

شهری دچار تردید نشویم.
سید مســعود عسگریان با تأکید بر اینکه باید 
از تمامــی ظرفیت های شــهر حمایت کرده 
و ســرمایه گذاران را تشــویق بــه کار کنیم، 
افزود: سالیق شــخصی افراد نباید در جذب 
ســرمایه گذار و ســرمایه گذاری دخالت داده 

شود.
به گفتــه وی، همه ارگان ها بایــد در تمامی 
حوزه  ها به ویژه سرمایه گذاری، تصمیم گیرنده 
و تصمیم ســاز باشــند و موانع موجود را به 
منظور پیشــرفت امور سرمایه گذاری و وورد 

سرمایه گذار بیشتر برطرف کنند.

شورای شهرمصوب کرد

افزایش 20 درصدی قیمت آب وفاضالب 
برای زیرساخت سازی

 معاون امور فرهنگی و رســانه  ای اداره  
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همدان با 
اشاره به در پیش بودن نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران گفت: ناشــران همدانی در این 
نمایشــگاه 20 غرفه مستقل و مشترک دایر 

می کنند.
مجید فروتن در گفــت و گو با ایرنا اظهار 
داشــت: در این نمایشگاه 250 عنوان کتاب 
در موضوع های مختلف از 15 ناشر استان 
عرضه می شــود. وی به افزایش اســتقبال 
ناشــران همدانی برای حضور در نمایشگاه 
بین المللی اشاره کرد و گفت: سال گذشته 
12 ناشــر در این رویداد فرهنگی شــرکت 
کردند. فروتن خاطرنشان کرد: سال گذشته 
برای 380 عنوان کتاب مجوز صادر شده که 
تاکنون 327 عنوان چاپ شــده و مابقی در 

نوبت انتشار هستند.
معاون امور فرهنگی و رســانه ای فرهنگ 
و ارشــاد همدان با بیان اینکه 60 ناشــر در 

سطح استان فعالیت دارند، افزود: نمایشگاه 
بین المللی کتاب فرصت خوبی برای معرفی 
تولیدات ناشــران و رونق بــازار این کاالی 

فرهنگی است.
ســی و دومین نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران چهارم تا 14 اردیبهشــت ماه 1398 
در مصلــی بزرگ امام خمینــی)ره( برگزار 

می شود.

 25 نفــر از حافظان، قاریان و اســاتید 
قرآنی شــامگاه یکشــنبه برای شرکت در 
آیین اختتامیه سی و ششمین دوره مسابقات 
قرآنی و دیدار با رهبر معظم انقالب به تهران 

اعزام شدند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان 
گفت: مســابقات قرآنی یکی از برنامه های 
مهم ســازمان اوقاف و امور خیریه است که 
امسال نیز سی و ششــمین دوره آن برگزار 

می شود.
حجت االسالم محمد کاروند در گفت و گو 
با ایرنا اظهار داشت: امروز برترین های حوزه 
قرآنی همدان به همراه شرکت کنندگان این 
مســابقه با رهبر فرزانه انقالب دیدار کرده 
و از رهنمودهای ارزشــمند رهبری بهره مند 

می شوند.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریــه همدان با 
بیان اینکه امســال ســومین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن مختص بانوان برگزار شد، 

افزود: به همین مناســبت پنج نفر از فعاالن 
قرآنی اعزام شــده از بین بانــوان انتخاب 

شده اند.
حجت االســالم کاروند یادآوری کرد: سال 
گذشــته نیز این برنامه اجرا شــد و امسال 
کســانی که تاکنــون به دیــدار رهبرمعظم 
انقالب مشرف نشــده اند، برای این دیدار 

انتخاب شدند.

ورودسامانه بارشی جدید از فردا

 کارشناس مرکز هواشناسی استان همدان از ورود سامانه بارشی به 
همراه وزش بادشدید از روز چهارشنبه خبرداد.

شــهرام حکیمی از افزایش  ســرعت وزش باد در بعدازظهر روز سه 
شــنبه خبرداد و بیان کرد: روزچهارشنبه نیز، آسمان صاف تا قسمتی 
ابری است همچنین،  احتمال رگبار در ساعاتی از بعدازظهر نیز وجود 
دارد از این رو مناسب است مسئولین و هم استانی های عزیز نسبت به 

رعایت شرایط ایمنی توجه کنند.   

بیمارستان تخصصی دندانپزشکی برای 
نخستین بار در استان راه اندازی می شود 

 معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
همدان با اشــاره به ایجاد بیمارســتان تخصصی دندان پزشکی برای 
نخستین بار در استان همدان اظهار داشت: بسیاری از بیماران اعصاب 
و روان از عارضه ها و بیماری های دندان به واسطه بیماری خود رنج 
می برند که در هیچ مطب و یا مراکز دندان پزشکی دیگری نمی توانند 

از خدمات دندان پزشکی بهره مند شوند.
بهروز رحیمی در ادامه افزود: اگر بیمارستان تخصصی دندان پزشکی 
در اســتان همدان در موعد مقرر و هر چه سریع تر راه اندازی شود، 
بیماران اعصاب و روان می توانند در اتاق های عمل این بیمارســتان 
تحت بیهوشی و عمل های جراحی دندان پزشکی، خدمات درمانی را 

به بهترین شکل ممکن دریافت کنند.
نخستین بیمارستان دندانپزشکی در استان همدان؛ در بیمارستان سابق 

آیت اله بهاری شهرستان بهار تجهیز و راه اندازی می شود.

همدان 20 غرفه در نمایشگاه بین المللی 
کتاب دایر می کند

فعاالن قرآنی همدان به دیدار 
رهبر معظم انقالب رفتند
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افزایش مصرف مشروبات الکلی
 جامعه را تهدید می کند

 مالیــر- خبرنگار همدان پیام : مصرف مشــروبات الکلی با زایل کردن عقل منشــأ 
بسیاری از جرائم و ناهنجاری های اجتماعی از جمله قتل ،سرقت مسلحانه و تجاوز و...

در جامعه می شود.
معاون سیاســی واجتماعی فرماندار ویژه مالیر با بیان این مطلب در کمیته پیشــگیری و 
مقابلــه با مشــروبات الکلی اظهار کرد: با توجه به تأکید دولــت در مبارزه همه جانبه با 
آسیب های اجتماعی و تصمیمات اتخاذ شده در شوراهای اجتماعی در معرفی 24 آسیب 

اجتماعی بر اساس اولویت و فراوانی آن در جامعه برنامه هایی برای مبارزه با این آسیبها 
در نظر گرفته شــده که متأسفانه به دلیل مبانی اعتقادی ما مسلمانان در حرمت و تحریم 
مشروبات الکلی ،این مورد مغفول مانده که طبق سیاست های کلی مقام معظم در برنامه 
5 ساله توسعه مبنی بر رویکرد انسان سالم و جامعه سالم پیشگیری و مقابله با مشروبات 

الکلی مورد تأکید قرار گرفته است.
سعید کتابی باورهای غلط در جامعه مبنی بر فواید الکل ،نبود اطالع رسانی کافی به دلیل 
حرمت و تحریم مصرف الکل،مطرح نشدن معضل مصرف مشروبات به عنوان یک مسئله 
اجتماعی، بسته بندی شکیل و عناوین فریب دهنده را از جمله دالیل مغفول ماندن تهدید 
مصرف مشروبات الکلی دانست و نیاز به فرهنگ سازی و اطالع رسانی این معضل توسط 

رسانه و مطبوعات را بسیار مهم برشمرد. 
کتابی در ادامه با بیان اینکه آمار بســیار باالی مســمومیت با مشروبات الکلی دست ساز 
در کشــور نگران کننده اســت افزود: در مشروبات الکلی دست ســاز متانول، دیازپام، 

متادون،ترامادول استفاده می کنند که تهدید کننده جان انسان هاست.
معاون سیاســی واجتماعی در پایان در زمینه توانمند ســازی مراکز MMT و نظارت و 
بازدید از تاالر های عروسی و ورود جدی در بحث فرهنگی با توجه به ظرفیت و پتانسیل 
دانشگاه ها را مورد تأکید قرار داد و در زمینه پیشگیری و ریشه کنی مشروبات الکلی 30 
برنامه در سه سطح اجتماعی، علمی و پزشکی و شرعی به دستگاه های ذی ربط جهت 

پیگیری و اجرا ارائه کرد.

۷0 میلیارد تومان برآورد خسارت های 
بارندگی های اخیر در بهار 

 مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: در پی بارندگی های 
اخیر سقف 31 آموزشگاه با برآورد 290 میلیون تومان و دیوار برخی 
از ابنیه آموزشی با برآورد 82 میلیون تومان نیز خسارت دیده است که 

برای تعمیر و مرمت آن باید اعتبار اختصاص یابد. 
یوســف ســعیدی در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
بهــار اضافــه کــرد: برخــی از ابنیــه و فضاهــای آمــوزش و پــرورش 
ــه  ــان هزین ــون توم ــا 30 میلی ــه 24 واحــد ب ــد ک ــند نبودن دارای س
ــل ســند شــد کــه ارزش کل امــالک کــه دارای ســند شــده  تحصی
21 میلیــارد و 360 میلیــون تومــان در 38 هــزار و 633 مثــل مربــع 
بــوده اســت و بــا وجــود تحصیــل اســناد، ســند 44 ملــک متعلــق 

بــه آمــوزش و پــرورش بالتکلیــف اســت. 
در ادامه احسان قنبری فرماندار بهار با بیان این که برآورد خسارت 
های احتمالی ناشــی از بارندگی های اخیر در شهرســتان بهار 70 
میلیارد تومان اســت، گفت: مدارس آسیب دیده ناشی از بارندگی 
های اخیر که با هزینه ابتدایی قابل تعمیر اســت، انجام شود تا در 
صورت تامین اعتبار از ســوی مدیریت بحران و نوسازی هزینه ها 

پرداخت شود. 

۷50 میلیارد ریال اعتبار برای 
4 مجتمع آبرسانی مالیر برآورد شد

 رئیــس اداره آب و فاضالب 
روســتایی مالیــر با اشــاره به 
تصویب ســاخت پنــج مجتمع 
آبرســانی برای این شهرســتان 
مجتمع  چهار  مطالعــات  گفت: 
آبرســانی به اتمام رسیده و 750 
میلیارد ریال اعتبار ملی برای آنها 

برآورد شده است.
محمدرضا ترکاشوند در گفت و 

گو با ایرنا بیان کرد: این مجتمع ها شــامل مجتمع آبرسانی سد کالن، 
کریم آباد، ینگی کند، علی آباد دمق و حســین آباد شــاملو و مجتمع 

آبرسانی حسین آباد ناظم است.
وی افزود: مطالعات چهار مجتمع علی آباد و حسین آباد شاملو با 11 
روستای زیرپوشش، ســد کالن با 32 روستا، کریم آباد با 9 روستا و 
ینگی کند با هشت روستا به اتمام رسیده و مطالعات مجتمع آبرسانی 

حسین آباد ناظم با 11 روستا هنوز آغاز نشده است.
رئیس اداره آب و فاضالب روســتایی مالیر ادامه داد: با احداث چهار 
مجتمع آبرسانی که مطالعات آنها به اتمام رسیده است، در مجموع 60 

روستا از نعمت آب شرب بهره مند می شوند.

آگهی مزایده جایگاه CNG )مرحله اول - نوبت دوم(

روابط عمومی شهرداری صالح آباد

کارت دانشجویی مسعود رکنیان فرزند علی به شماره ملی 
3860460791 کارشناسی ارشد رشته متالوژی دانشگاه بوعلی 

سینا به شماره دانشجویی 9433489001 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

یــک شــرکت معتبــر جهــت تصــدی کارشــناس 
ــه اســتان همــدان از  آزمایشــگاه واقــع در کارخان
افــراد بــا تجربــه بــا مشــخصات ذیــل دعــوت بــه 

همــکاری مــی نمایــد:
ــد  ــناس ارش ــا کارش ــناس ی ــالت : کارش ■ تحصی

ــیمی ش
■ تجربه کاری حداقل 2 سال در سمت مشابه

از واجدیــن شــرایط درخواســت مــی گــردد 
ــه آدرس   ــود را ب ــه خ ــل رزوم ــورت تمای در ص
 Product.company1397@gmail.com

ــد. ــال نماین ارس

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

 ظاهر پور مجاهد  
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان

معاون محترم اقتصادی و 
منابع انسانی استانداری همدان

را  دارد  شما  کارآمدی  و  تعهد  از  نشان  که 
نموده، امید  عرض  تهنیت  و  تبریک  صمیمانه 
خدمت  راه  در  الهی  الطاف  سایه  در  است 

همواره موفق و موید باشید.

رئیس هیأت مدیره شرکت دامداران دشت لتگاه 
حاج حاتم غالمی

استخدام

شهرداری صالح آباد همدان در نظر دارد جایگاه CNG خود را از طریق مزایده کتبی و بصورت استیجاری با شرایط ذیل به مدت یکسال به پیمانکاران واجد شرایط ) لیست تایید 
شده شرکتهای مجاز شرکت نفت از جایگاههای )CNG( و با شرایط ذیل واگذاری نماید.

1 ـ متقاضیان می بایست مبلغ90/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 0104567590006 بنام سپرده شهرداری صالح آباد همدان نزد بانک ملی به 
صورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی ارائه  نمایند.و اصل فیش واریزی و یا ضمانتنامه بانکی را در پاکت گذاشته و به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند

2 ـ متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده ودریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ98/2/2 به سایت setadiran.ir و یا به 
شهرداری صالح آبادمراجعه نمایند.

3- مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تدارکات دولت پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/2/2می باشد.
4ـ  مبلغ پیشنهادی براساس اجاره ماهیانه قیمت کارشناسی مبلغ 150/000/000 ریال میباشد

5 ـ به مبلغ پیشنهادی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اضافه  گردد.
6 ـ سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا پایان مراحل انعقاد قرار داد با برنده مسترد نمی گردد. شایان ذکر است ، در صورتیکه برندگان حاضر به انعقاد قرار داد نگردند، سپرده 

آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7 ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.

8 ـ هزینه آگهی وکارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
9-شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت اخذ اسناد مزایده وکسب  اطالعات بیشتر به سایت سامانه تداراکات الکترونیکی دولت )ستاد( ویا به امور مالی شهرداری مراجعه  فرمائید.

10- در صورت افزایش کارمزد مصرف گاز در طول مدت قرار داد به نفع شهرداری می باشد. 
)م الف 58(

@bazarehamedan

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

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

 نهاوند- معصومه کمالوند- خبرنگار 
همــدان پیام: حضور حجت االســام 
عباســعلی مغیثی  نیا بعنوان امام جمعه 
نهاوند امروز وارد سی و هشتمین سال 

شد.
 نزدیــک به 4دهه  اســت که حجت 
االسام مغیثی در راس نماز جمعه این 

شهرستان  قرار گرفته است. 
فردی کــه از وی بعنوان محور وحدت 
شهرستان بارها توسط مسئولین و مردم 

یاد شده و می شود.
از دالیــل 38 ســال مانــدگاری در 
شهرســتان به گفته افرادی که شناخت 
قابل استنادی از وی دارند می توان به 
دوری وی از سیاســی و جناح بازی ، 
ســاده و بی آالیش بودن وی می توان 

اشاره کرد.
حجت االســام مغیثی جزو ســه امام 
جمعه کشور است که هنوز با حکم امام 
فعالیت  امام جمعه  بعنوان  )ره(  خمینی 

دارد.
گروهی هم از حجت االســام مغیثی 
بعنوان ناجی و محور وحدت شهرستان 
یاد می کننــد اینکه بارهــا رفتار بی 
افراد سیاســی شهر  مهابای گروهها و 
را در آستانه تنش و بحران های جبران 
ناپذیری قرار مــی داد که تدبیر و دور 
اندیشی وی ، شهرستان را از هر چالشی 

روسفید می کرد.
امروز سی و هشتمین سالگرد اقامه نماز 
حجت االسام والمسلمین  توسط  جمعه 
مغیثی اســت که معمــار کبیر انقاب 
امام خمینی )ره( وی  اسامی حضرت 

را به این سمت منصوب کرده بودند.
آیت ا...  نهاوند  شهر  امام جمعه  نخستین 
حیدری بود که در 7 تیر ســال 60 در 

حادثــه انفجار دفتر حــزب جمهوری 
اســامی به شهادت رســید و در 27 
فروردین ســال 6۱ نخستین اقامه نماز 
حجت االسام والمسلمین  توسط  جمعه 

مغیثی در نهاوند برگزار شد. 
حکم انتصاب حجت االســام مغیثی از 
امامت  برای  )ره(  امام خمینــی  طرف 
جمعه شــهر نهاوند، بعد از شــهادت 
آیــت ا... حیدری نخســتین امام جمعه 

نهاوند صادر شد.
 بیوگرافی

نیا متولد  حجت االسالم عباسعلی مغیثی 
1330 صــادره از تجریش تهران ، دوران 
طفولیت و تحصیالت ابتدایی خود را در 
روستای مغیثه از توابعه سبزوار گذراند و 
پــس از آن برای تحصیل در حوزه علمیه 
به ســبزوار عزیمت کرد و بعد از 2 سال 
به مشــهد رفت در سال 1350 در مشهد 

ازدواج کرد.
وی دارای 6 فرزنــد ، 2 پســر و 4دختر 

است.
 و بعد از 3 سال به قم منتقل شد و تا سال 
1357 در تحصیل علوم دینی و خارج فقه 
و اصول مشــغول و  بعد از سال 57 و با 
پیروزی انقالب 2 سال در پایگاه وحدتی 
دزفول در عقیدتی سیاســی خدمت کرد 
و ســپس به دالیلی به قم برگشــت و از 
فروردین ســال 61 که بــا آیت اله نوری 
همدانی به نهاوند آمد در ســمت امامت 

جمعه نهاوند است."
 مردم نهاوند والیت مدارند

حجت االسالم مغیثی درباره این 38 سال 
می گوید؛ حدود 38سال است در خدمت 
مردم نهاوندم، مردنانی والیت مدار متدین 
هستند که در حوادث غیرمترقبه و شرایط 
اخیر مثل سیل رفتار و عملکردهای خوبی 

داشتند.
برداشتم از مردم و توده های مردم خوب 

است.
++عواملی که مانع توسعه نیافتگی شد

اما درباره توســعه شهرســتان معتقدم که 
عوامل متعدد مانع اصل پیشــرفت شــده 

است.
و آنچنان که انتظار می رفته است توسعه 
صــورت نگرفته و کارها پیــش نرفته و 

وعده ها اجرا نشده است.
امــام جمعه نهاوند در برداشــت خود از 

38سال حضور در نهاوند می گوید:
اینکــه نهاوند آنچنان که باید پیشــرفت 
نکرده اســت را خود مســئولین ارشــد 
استانی هم می دانند و قبور دارند از جمله 
این موانع را ، نخست مسائل سیاسی  در 
شهرســتان می دانم  چپ و راستی ها و 

اصولگرا و اصالح طلــب بازی بوده که 
اغلب نماینده، فرماندار یا مســئولی آمده 
بیشتر برای تقویت حزب و جناح سیاسی 
اش کار کرده و سرگرم این موارد بوده تا 

خدمت و توسعه شهرستان.
دیگــر علــت ایــن توســعه نیافتگی را 
همکاری نکــردن مردم با مســئولین در 
اجرای برخی طــرح و پروژه ها می دانم 
که علت آن هم این است که مردم اعتماد 

الزم را به مسئولین ندارند.
 پروژه های تبلیغاتی

پروژه هایی که ســال ها بلکه دهه هاست 
کــه من دیــده ام وعده می دهنــد و اما 
آنچنان که باید کاری نشده در صورتی که 
باید این اقدامات خیلی وقت پیش احرا و 

به اتمام نی رسیده است.
ازجمله این طرح ها ســد گرین و محور 

آورزمان است.
این ها شده سوژه تبلیغاتی برای شهرستان 
و از وقتی که یادم هســت وعده داده اند 

هنوز هم نیمه کاره است.
امیدی هم نیســت که به این زودی ها به 

نتیجه برسد.
البته از ســمت نهاوند محور آورزمان در 
حال انجام اســت که ســمت مالیر بعید 
میدانم مالیری دلش برای نهاوند بســوزد 
و بخواهد کمک کند این پروژه باالخره به 

سامان برسد.
+مدیر پروازی هزینه دار است

 حجت االســالم مغیثی درباره اینکه در 
تریبون نماز جمعه و صحبت های شــان 
بارها گفته اســت مدیران غیربومی برای 
شهرســتان هزینــه دارد، امــا برخی این 
مدیــران از بومی هــا توانایی و خروجی 

بهتری هم دارند، مــی گوید؛ هزینه تردد 
پروازی ها برای شهرســتان بیشتر است 
حاال ممکن اســت عملکــرد بهتری هم 

داشته باشند.
به فرماندار هم گفتــه ام تذکر جدی هم 

داده اند اما نمی دانم چرا اتفاقی نیفتاد.
قحــط الرجال مدیر و مســئول بومی در 

شهرستان نداریم.
بیشتر  ارشد  برخی مســئوالن   

سیاسی کار بودند
 وی درباره فرماندارانی که از ســال 61 
تا کنون در شهرســتان بــوده و خدمت 
اند می گویــد؛ برخی فرمانداران  کرده 
و نماینــده ها را می دیــدم که به دور 
از جنــاح بازی و سیاســی بازی انگیزه 
جدی خدمت داشــتند و به معنی واقعی 
والیی بودند اما برخی هم خیر! سرگرم 
سیاســی کاری و حزب خودشان بودند 
و ضربه های ماندگاری هم به شهرستان 

وارد کردند.
 توصیه به استاندار

به مسئولین توصیه هایی دارم، نخست به 
مسئول ارشــد استان که سابقه فرمانداری 
نهاونــد را هم در پرونــده خدمت خود 
دارد، و مشکالت شهرستان را خوب می 
شناسد،و می تواند موثر و مهم واقع شود.
از آقای شــاهرخی انتظــار و توقع دارم 
نهاوند را خارج از قاعــده ببیند و توجه 
ویژه و فراتری به رفع مشکالت و موانع 

توسعه در آن داشته باشد.
 مسئوالم دلسوز مردم باشند

از مســئولین شهرســتان هم می خواهم 
دلسوز مردم و شهرستان باشند از سیاسی 
کاری بدور باشند و منافع مردم را به شعار 
و وعده های نشــد و جناح بازی ترجیح 

دهند.

مغیثی پس از 37 سال سنگربانی نماز جمعه نهاوند:

وعده های تبلیغاتی  و سیاسی کاری 
مردم را بی اعتماد کرده است
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تحریم سپاه برخالف موازین 
حقوق بین الملل است

 نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این مهم 
که هیچ کشــوری حق ندارد بخشــی از حاکمیت تصریح شده در 
قانون اسســی یک کشور را زیر سوال ببرد، گفت: زیر سوال بردن، 
تروریست خواندن و یا تحریم کردن بخشی از حاکمیت جمهوری 

اسالمی مانند سپاه بر خالف مقررات حقوق بین الملل است.
محمد کاظمی در گفت وگو با ایســنا درباره اینکه آیا یک کشــور 
می تواند نیروی نظامی یک کشــور دیگــر را تحریم کند یا خیر؟ 
بیان کرد: هر کشــوری برای اداره حــوزه های مختلف یک میثاق 
ملی به نام قانون اساســی دارد، بر اساس همین قانون اساسی است 
که امورات یک کشــور اداره می شود، این امر موضوعی است که 
تمام کشــورها آن را پذیرفته اند و به عنوان مســئله ای مشهود به 

آن نگاه می کنند.
وی افــزود: در قانون اساســی هر کشــوری نهادهــای حاکمیتی 
مورد اشــاره قــرار گرفتند، نهادهایی که امور کشــور را در حوزه 
هــای مختلف اداره می کنند، ماننــد نهادهای نظامی، این نهادهای 
حاکمیتی بخشــی از همان حاکمیت هســتند و هیچ کشوری حق 
ندارد بخشی از حاکمیت تصریح شده در قانون اساسی یک کشور 
را زیر ســوال بــرده، تهدید یا تحریم کند، بــرای مثال بگوید من 
بخشــی از قانون اساســی این کشــور را قبول ندارم، سپاه هم در 
قانون اساســی ما جایگاه قانونی دارد، ممکن است خیلی از نهادها 
و ســازمان های فعلی کشور در قانون اساسی مورد اشاره نباشند و 
بر اساس قوانین عادی تشکیل شــده باشند مثل سازمان تعزیرات 

حکومتی.
این عضو هیأت رئیسه کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید 
کرد: اما هنگامی که یک نهاد یا یک ســازمانی مشــخصا در قانون 
اساســی کشور مورد اشــاره قرار می گیرد نه تنها منحل کردن آن 
نهاد امکانپذیر نیست بلکه ادغام آن هم با سازمان های دیگر امری 
شــدنی نخواهد بود، برای مثال ادغام ســپاه در ارتش امکان پذیر 
نیســت چرا که اصل 150 قانون اساسی از ســپاه نام برده است و 
تاکید داشــته که این نهاد باید باقی بماند. پس جایگاه قانونی سپاه 
در حاکمیت کشور ما یک جایگاه بلند مرتبه است، زیر سوال بردن، 
تروریست خواندن و یا تحریم کردن بخشی از حاکمیت جمهوری 

اسالمی بر خالف مقررات مربوط به حقوق بین الملل است.
کاظمی در پایان گفت: همین که جهان این اقدام خصمانه آمریکا را 
نپذیرفته داللت بر این دارد که این گونه اقدامات برخالف موازین 

حقوق بین الملل است.

رئیس قوه قضاییه:
صرف اعالم خبر وقوع فساد برای مردم 

اعتمادساز نیست
 رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه صرف اعالم خبر وقوع فساد برای 
مردم اعتمادساز نیست، "اصالح روندها و بسترهای فسادزا" و "اعالم 
خبر برخورد با مفســدان" را دو مولفــه اصلی برای ایجاد اطمینان در 

مردم نسبت به مقابله نظام جمهوری اسالمی با مفاسد دانست.
به گزارش ایسنا، آیت ا... سیدابراهیم رئیسی ادامه داد: در خصوص 
مقابله با فســاد باید به یاد داشته باشیم که صرف اعالم خبر وقوع 
مفاسد، نه تنها اعتمادساز نیســت بلکه اعتمادزداست. آنچه سبب 
ایجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد می شود، اوال شناسایی و 
رفع بسترهای فساد و ثانیا برخورد قانونی و عبرت آموز با مفسدان 

است.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به فرمان هشــت مــاده ای مقام معظم 
رهبری در خصوص مبارزه با مفاســد اقتصادی اظهار کرد: در این 
پیام، ســه دســتگاه نظارتی از ســه قوه یعنی وزارت اطالعات در 
قوه مجریه، ســازمان بازرسی کل کشــور در قوه قضاییه و دیوان 
محاســبات در قوه مقننه، مورد خطاب رهبــر معظم انقالب قرار 
گرفتند. معتقدم همچنان این فرمان، یک منشــور زنده و الزم االجرا 
برای همه دستگاه هاســت که به هیچ عنوان از اجرای مفاد آن نباید 

غفلت کنند.

تمّسک به قرآن
 مایه  سعادت و قّوت و عّزت ماست

 رهبر انقالب اســالمی تمسک به قرآن را مایه سعادت، قوت وعزت عنوان 
کرده و فرمودند: آنچه امروز دشمنان علیه ایران انجام می دهند، نفس های آخر 
دشمنی شان با جمهوری اسالمی اســت. هرچه آنها سخت تر بگیرند، اراده  ما 

قوی تر خواهد شد.
رهبــر انقالب اســالمی در دیدار با  اســاتید، قاریــان و حافظان برتِر 
شــرکت کننده در سی و ششمین دوره  مســابقات بین المللی قرآن کریم 
فرمودند: آنچه امروز دشــمنان علیه ایران انجــام می دهند، نفس های 
آخر دشمنی شــان با جمهوری اســالمی اســت. هرچه آنها ســخت تر 
بگیرند، اراده  ما قوی تر خواهد شــد؛ هرچه آنها شــدت عمل به خرج 

شد. خواهیم  قوی تر  ما  دهند، 

اسرائیل،  آمریکا را اداره می کند
 معــاون پارلمانی رئیــس جمهور گفت: تا به حال عــده ای فکر می کردند 
آمریکا اســرائیل را اداره می کند، اما با ایــن تصمیم اخیر هیأت حاکمه آمریکا 
در تروریســت خواندن سپاه پاسداران مشخص شد نتانیاهو و اسرائیل، آمریکا 

را اداره می کنند.
حســینعلی امیری در گفت وگو با ایســنا، در ارتباط با تروریســت نامیده 
شــدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی توســط دولت ایالت متحده آمریکا، 
اظهــار کرد: تــا به حال عده ای فکــر می کردند آمریکا اســرائیل را اداره 
می کند، اما با تصمیم اخیر هیأت حاکمه آمریکا مشــخص شــد، نتانیاهو و 
اسرائیل آمریکا را اداره می کنند. دلیلش هم این است که نتانیاهو به جهت 
اینکه آمریکایی ها به درخواســت او توجه کرده و خواســت او را اجابت 

کردند از آمریکا تشکر کرد.

هیچ منعی برای غنی سازی ایران
 وجود ندارد

ــد  ــری تاکی ــی توییت ــار پیام ــا انتش ــورمان ب ــه کش ــور خارج ــر ام  وزی
ــه 2231 شــورای  ــی و قطعنام ــده ان پی ت ــی تحــت معاه ــه ممانعت ــرد ک ک
ــران وجــود  ــوم توســط ای ــرای غنی ســازی اورانی ــل ب امنیــت ســازمان مل

نــدارد.
ــن  ــری در ای ــی توییت ــف در پیام ــواد ظری ــد ج ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
بــاره نوشــت: یــادآوری بــرای ســه شــریک اروپایــی مــا در برجــام: طبــق 
ان پــی تــی، برجــام و قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت هیــچ منعــی بــرای 
غنی ســازی ایــران وجــود نــدارد؛ نــه اکنــون، نــه در ســال 2025 و نــه پــس 
از آن. بــرای شــرکای اروپایــی، خوانــدن ســندی کــه آن را امضــا کردنــد و 

ــد باشــد." ــد مفی ــد، می توان ــاع کنن ــد از آن دف ــول دادن ق

وزیر خارجه عراق: موضع ترامپ ناقض 
قوانین بین المللی است

ایسنا: وزیر خارجه عراق با تاکید بر مخالفت کشورش با حکم رئیس 
جمهوری آمریکا درباره جوالن اشــغالی ســوریه گفت، این حکم بر 
خالف قوانین بین المللی اســت. محمد علــی الحکیم، وزیر خارجه 
عراق تاکید کرد: جوالن خاک سوریه است و قطعنامه های بین المللی و 

قانونی حاکمیت سوریه بر جوالن را به رسمیت می شناسند.
 رهبر کره شمالی هفته آینده به روسیه سفر می کند

■ فارس: رســانه های کره جنوبــی اعالم کردند رهبر کره  شــمالی 
احتماال هفته آینده برای دیدار با والدیمیر پوتین راهی روسیه می شود. 
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از منابع خود در مســکو اعالم 
کرد کیم جونگ اون احتماال هفته آینده برای دیدار با والدیمیر پوتین، 
راهی روسیه خواهد شد. این دیدار احتماال در شهر »والدی وستوک« 

روسیه برگزار خواهد شد.
 ظریف به تروئیکای اروپایی: هیچ منعی برای غنی سازی 

ایران وجود ندارد
■ تســنیم: وزیر خارجه ایران در توئیتی به شریکان اروپایی ایران در 
برجام یادآوری کرد معاهده ان پی تی، برجام و قطعنامه 2231 هیچ یک 
ایران را از غنی ســازی منع نمی کنند. ظریف نوشت: برای یادآوری به 
شریکان اروپایی  مان در برجام: طبق ان پی تی، برجام و قطعنامه 2231 
شورای امنیت هیچ منعی برای غنی سازی ایران وجود ندارد؛ نه اکنون، 
نه در سال 2025 و نه پس از آن. برای شرکای اروپایی، خواندن سندی 
که آن را امضــا کردند و قول دادند از آن دفــاع کنند، می تواند مفید 
باشــد. »جرارد آرود،سفیر فرانسه در آمریکا شامگاه شنبه مدعی شده 
بود بعد از انقضای برخی از مفاد توافق هسته ای برجام، ایران مجاز به 

غنی سازی اورانیوم نخواهد بود.
 فرمان ضد ایرانی ترامپ از امروز اجرایی می شود

■ مهر: بــه نقل از دویچه وله، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا هفته گذشته در اقدامی ضد ایرانی سپاه پاسداران را در 

لیست سازمان های تروریستی قرار داد.
در حالی که اخباری مبنی بر اینکه کنگره آمریکا امروز این اقدام ضد 
ایرانی را مورد بررســی قرار می دهد، خبرگزاری آلمان در گزارشی از 

اجرایی شدن آن خبر داده است.
 وزیــر خارجه آمریکا بار دیگر کوبا، روســیه و چین را 

تهدید کرد
■ ایرنا: شــبکه تلویزیونی سی ان ان گزارش داد که مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا در سفر به کلمبیا بار دیگر به کشورهای روسیه، چین و 
کوبا در ارتباط با حمایت از نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال 
هشــدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاطی ماههای اخیر 
کارزارتحریم ها و اعمال فشارهای سیاسی و رسانه ای را علیه دولت 
ونزوئال با هدف براندازی دولت مشروع نیکالس مادورو تشدید کرده 

است.
 بغداد محاکمه ۹۰۰ عراقی عضو داعش را آغاز کرد

■ ایسنا: مقامات قضایی در بغداد، محاکمه 900 عراقی را آغاز کردند 
کــه مظنون به عضویت در گروه تروریســتی داعش بوده و توســط 

نیروهای سوریه دموکراتیک به دولت بغداد تحویل داده  شده اند.

 نمایندگان مجلس شــورای اسامی روز 
گذشته در جلســه علنی مجلس مواردی از 
قانــون انتخابات نمایندگان  را  بررســی و 

تصویب کردند.
نمایندگان ضمن تعیین شــرایط عمومی و 
اختصاصی کاندیداهــای انتخابات مجلس 
شــورای اســامی، بند مربوط به ســابقه 
نمایندگی به عنوان معادل یک مقطع تحصیلی 

برای شرکت در انتخابات را حذف کردند.
به گزارش ایسنا، ماده ۱2 طرح اصاح موادی 
از قانون انتخابات مجلس شــورای اسامی 
مربوط به شــرایط عمومــی و اختصاصی 
کاندیداهای انتخابات مجلس در این جلسه 
تصویب شد. طبق این مصوبه ماده 28 قانون 

به شرح زیر اصاح می شود:
 مــاده ۲۸ - نامزدهای انتخابات باید 
دارای شــرایط عمومی اختصاصی زیر 

باشند:
الف - شرایط عمومی

اعتقاد به اسالم؛
2- التزام عملی به اسالم؛

■ تبصره ۱ - منظور از التزام عملی در این بند، 
عمل به احکام اســالم در حــد عمل به انجام 
واجبات و عدم اصرار بر محرمات است. عدم 
احراز التزام عملی به اســالم به دلیل تجاهر به 

فسق ثابت می شود" به این تبصره اضافه شد.
■ تبصــره 2- داوطلبان نمایندگی اقلیت های 
دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود 

اعتقاد داشته باشند.
3- التــزام عملی به انقالب اســالمی و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران؛
تبصــره - منظور از التزام عملــی در این بند، 
اعتقاد و تعهد به ارزشــهای اساسی نظام شامل 
اســالمیت، جمهوریــت، اســتقالل، آزادی و 

وحدت ملی است.
4- ابراز وفــاداری به قانون اساســی و اصل 

والیت مطلقه فقیه؛
5- تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران؛

تبصره - اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری 
را اخذ کرده اند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت 
ایران را تحصیل نموده اند، از داوطلبی انتخابات 

محروم می باشند.
6- ســالمت جســمی در حد برخورداری از 

نعمت شنوایی و گویایی
داشــتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا 

کارت معافیت دائمی برای آقایان؛
تبصره - افرادی که به جهت غیبت از خدمت 
وظیفه عمومی و با ســپری شــدن مدت زمان 
مشــخص، مشــمول پرداخت جریمه خرید 
خدمت شده اند، از ثبت نام در انتخابات محروم 

می باشند.
8- عدم محجوریت

9- عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی 
)موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1/2/1392، جرائم علیه امنیت داخلی 
و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، 

ارتداد و خیانت در امانت؛
10- عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت 

از حقوق اجتماعی؛
11- عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی؛

12- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و 
وابسته نبودن به آن؛

عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان؛
ب - شرایط اختصاصی

1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا 
معادل آن مصــوب و مورد تایید وزارت علوم 
و بهداشت و شــورای عالی حوزه های علمیه 
و مدارک تحصیلی دارای ارزش استخدامی با 
تایید سازمان امور استخدامی و داشتن حداقل 
پنج ســال ســابقه کار در بخش خصوصی و 
دولتی )حکومتی شامل نهادهای مختلف نظامی 

و غیرنظامی( و عمومی.  
2- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و 

پنج سال تمام )در هنگام ثبت نام(؛
■ تبصره - مالک محاسبه سن اشخاص برای 
ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه 
ثبت شــده در اسناد ســجلی است و تغییرات 
بعدی، به اســتثنای تغییرات ناشــی از حکم 

قضائی، مالک عمل نمی باشد.
3- عــدم محرومیت داوطلب از شــرکت در 
انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا 

شغل موضوع ماده )29( این قانون
■ تبصــره ۱: هیأت های اجرایــی و نظارت 
موظفند شــرایط فوق در این قانــون را برای 

کاندیداها از مراجع ذیربط استعالم کنند.
■ تبصره 2: در صورتی که هیأت اجرائی نامعتبر 
بودن مدارک ارائه شــده توسط داوطلب را در 
هنگام ثبت نام احراز نمایند ثبت نام وی کان لم 

یکن تلقی می شود.
■ تبصره 3: دســتگاه ها و مراجع ذی صالح 
جهت صدور گواهی و مــدارک موضوع این 
ماده موظفند از زمان صدور دســتور شــروع 
انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر 
ظرف مهلــت 10روز، گواهینامه های مزبور را 
صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع 
ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده 45 این قانون 
به درخواســت کننده تحویل دهند و در بانک 
اطالعاتی خود جهت استعالمات مراجع اجرایی 

و نظارتی ثبت نمایند.
■ تبصره 4: مراکز ثبت نام در وزارت کشور و 
واحدهای تابعه آن با دریافت مدارک، اسناد و 
سوابق مذکور به افراد مراجعه کننده جهت ثبت 
نام رسید ارائه می نمایند. اطالعات ثبت نام و 
نســخه ای از مدارک واصل شده بالفاصله به 

شورای نگهبان ارائه می شود.
 ممنوعیت رسانه ها از درج هر آگهی 

علیه نامزدهای انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس  همچنین رسانه ها را از درج 
آگهی یا مطلب علیــه نامزدهای انتخاباتی منع 

کردند.
بــه موجب ماده 37 اصالحات کمیســیون در 
مورد این طرح ماده 64 قانون انتخابات مجلس 

شورای اسالمی به شرح زیر اصالح می شود:
مــاده 64- درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای 
انتخاباتی یا اعالم خالف واقع انصراف نامزدها 
توسط رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، 
الکترونیکی و سایر شبکه های مجازی ممنوع 
است و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب 
بــه مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاســخ 
خود را به رســانه مربوط اعالم کنند و رسانه 
یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف 
به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت 
بیســت و چهار ســاعت و قبل از اتمام زمان 
تبلیغات انتخابات میباشد. عدم رعایت مفاد این 
ماده جرم اســت و مرتکب به مجازات درجه 
شش قانون مجازات اسالمی به استثنای حبس 

محکوم می شود.
■ تبصره ۱: در صورت وقوع جرم موضوع این 
ماده، عالوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، 
نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طرق مذکور 
در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف 
به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات مربوط 
می باشد. در صورتی که امکان انتشار از طریق 
رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن 
باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه 
دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار 

آن در نخستین نشر خود می باشد.
■ تبصره2: مطبوعات و نشــریات در انتشــار 

هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به 
نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت 
پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی 

فراهم باشد.
■ تبصره 3- مجازات تخلف از احکام تبصره 
)1( و )2( این ماده، تعطیلی نشــریه یا سایت 
خبری یا مرکز ارســال پیامک و شــبکه های 

مجازی از یک تا سه ماه است.
■ تبصره 4- هرگونه اعــالم انصراف نامزدها 
و انتشــار آن در رسانه ها صرفا با اعالم هیأت 
اجرائی حوزه انتخابیــه و تأیید هیأت نظارت 

استان می باشد.
 مقامات و نیروهای مسلح در انتخابات 

مجلس باید بی طرف باشند
نمایندگان مجلــس مقرر کردنــد: مقامات و 
مسئوالن کشوری و نیروهای مسلح در فرآیند 
انتخابات مجلس باید در ســاعت اداری و غیر 
اداری بی طرفی کامل را حفظ کرده و نمی توانند 
به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان های سیاسی و 

مواضع آنها اعالم نظر کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ماده 32 
این طرح تصویب کردند: روسای قوای مجریه 
و قضاییه و معاونان و مشــاوران آنها، اعضای 
شورای نگهبان، معاونان و مشاوران اجرایی قوه 
مقننه، وزیر کشــور و معاونان و مشاوران آنها، 
کارکنان )پرســنل(، نیروهای مسلح، رییس و 
اعضای هیأت های نظارت، هیأت های اجرایی 
و ســتاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، 
فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و 
مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران 
امور اجرایی و نظارتــی انتخابات موظفند در 
طول مدت مســئولیت در فرآیند انتخابات در 
ســاعت اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را 
حفظ کنند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها 
و جریان های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها 

اعالم نظر کنند.
براســاس این مصوبه، رعایت نکردن مفاد این 
ماده جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه 
6 قانون مجازات اســالمی به اســتثنای حبس 

محکوم می شود.
در قانون مجازات اسالمی جزای نقدی درجه 6 
عبارت است از جزای نقدی بیش از 20 میلیون 
تا 80 میلیون ریال، شالق از 31 تا 74 ضربه و 

تا 99 ضربه.
همچنین نمایندگان مجلس ماده 28 را با 139 
رأی موافــق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع 
از مجموع 206 نماینده حاضر تصویب کردند.

مجلس در این ماده مقرر کرد: فعالیت تبلیغات 
انتخاباتی نامزدها 15 روز قبل از روز اخذ رأی 
آغاز و تا 24 ســاعت قبل از اخــذ رأی ادامه 
می یابــد. هرگونه فعالیت تبلیغــات داوطلبان 
خــارج از مهلت مقرر جرم اســت و مرتکب 
به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسالمی به 

استثنای حبس محکوم می شود.
نمایندگان در تبصره یک این ماده وزارت کشور 
را مکلف کردند پیش از صدور دســتور شروع 
انتخابات از طریق اســتانداری ها، فرمانداری ها 
و بخشدار ی ها در تمامی مناطق کشور هرگونه 
تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در این ماده 
را مورد بررســی قــرار داده و گزارش آن را به 

شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال کند.
نامزدهای  نماینده  تعیین   شــرایط 
انتخاباتی مجلس در شــعب اخذ رأی 

مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت شــروط تعیین 
انتخاباتی مجلس شــورای  نامزدهای  نماینده 
اسالمی در شعب اخذ رأی را مشخص کردند.

بر این اساس هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند 
نامزد مشترکاً می توانند به طریق زیر برای شعب 
اخذ رأی یک نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه 

انتخابیه معرفی نمایند:
الف - حوزه های دارای یک نماینده به ازای هر 

صندوق یک نماینده.
ب - حوزه های دارای دو نماینده به ازای هر دو 

صندوق یک نماینده.
ج - حوزه های دارای سه نماینده به ازای هر سه 

صندوق یک نماینده
د - حوزه های دارای چهار نماینده به ازای هر 

چهار صندوق یک نماینده
هـــ - حوزه های دارای پنج نماینده به ازای هر 

پنج صندوق یک نماینده
و - حوزه های دارای شش نماینده به ازای هر 

شش صندوق یک نماینده.
همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه 
انتخابیه، بــه همان تعــداد از صندوق ها یک 
نماینده وجــود دارد و حوزه انتخابیه تهران به 
ازای هر سی صندوق دارای یک نماینده است.

این نمایندگان می توانند در محل شــعب أخذ 
رأی حضور داشــته باشند. چنانچه تخلفی در 
شــعب أخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، 
مراتب را به هیأت های اجرائی و نظارت بخش 

یا مراکز شهرستان کتبا اعالم می نمایند.
حضور نمایندگان هر یــک از نامزدها تا پایان 
أخذ رأی و شــمارش آرا و تنظیم صورتجلسه 
بالمانع اســت. ممانعت از حضور نمایندگان 
نامزدها در شعب اخذ رأی از هر طریق ممنوع 
است و جرم محســوب می شود و متخلف به 
مجــازات مقرر در تبصره )4( این ماده محکوم 

می شود.
 محدودیت نامزدها برای ثبت نام در 

حوزه های انتخابیه فرعی
بــا تصویب نماینــدگان از این پــس ثبت نام 
کاندیــدای انتخابات تنها از یک حوزه انتخابیه 

فرعی امکانپذیر می شود.
بر این اســاس یک ماده به شرح زیر به عنوان 

ماده 28 مکرر به قانون الحاق می شود.
ماده 28 مکرر - هر یک از داوطلبان نمایندگی 
مجلس شورای اســالمی باید منحصراً از یک 
حوزه ی انتخابیه فرعی ثبت نام کنند. ثبت نام در 
بیش از یک حوزه  انتخابیه فرعی موجب ابطال 
ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی می شود.
■ تبصره ۱: هــر داوطلب نمایندگی باید خود 
یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی 
حــوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام باشــد. یا 
سابقه حداقل 7 ســال سکونت غیر مستمر یا 
سابقه حداقل 5 سال سکونت مستمر متصل به 
زمان ثبت نام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی 
مجلس شــورای اسالمی در آن حوزه را داشته 

باشد.

با تصویب نمایندگان:

مقامات و نیروهای مسلح 
در انتخابات مجلس باید بی طرف باشند

■ سابقه نمایندگی شامل یک مقطع تحصیلی نمی شود

جزئیات طرح "مقابله به مثل با آمریکا" 
تصویب شد

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت که کمیته مربوط برای بررسی مواد طرح مقابله به مثل با 

اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی، 
کارش به اتمام رسید که قرار است نظرات کمیته در جلسه امروز 

کمیسیون مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز 
این کمیته در جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه و 
نمایندگانی از فراکسیون های مختلف به بررسی مواد ده گانه طرح 
مقابل به مثــل با اقدام آمریکا پرداخت و مــواد آن را به تصویب 

رساند.
وی افزود: در جریان بررســی این طرح، از مواد طرح سه فوریتی 
نماینــدگان نیز اســتفاده و تالش شــد که نظــرات نمایندگان و 
پیشــنهادهای دســتگاه ها لحاظ شــود می توان گفت این طرحی 
قاطع، انقالبی و عملیاتی اســت که طبق آن نیروهای آمریکایی در 
غرب آســیا در زمره گروه های تروریســتی اعالم شده و دولت و 

دستگاه های مربوطه ملزم به انجام اقدامات الزم هستند.
نقوی حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که مواد مورد تصویب در 
کمیته بدون تغییر در کمیسیون امنیت ملی هم به تصویب برسد تا 

در جلسه فردا سه شنبه مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

جهانگیری در جلسه شورای عالی آب:
سیل باعث شد جلوگیری از تجاوز به 

طبیعت جدی گرفته شود
 معــاون اول رئیس جمهــور گفت: وقوع ســیالب در کنار همه 
مشــکالت و ســختی ها، با درس هایی نیز همراه بود تا از این پس از 
تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها به طور جدی جلوگیری شود.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی آب با اشاره 
به بارش های اخیر کشور و بحران سیل در برخی استان ها، گفت: وقوع 
سیالب در کنار همه مشکالت و سختی ها، با درس هایی نیز همراه بود 
تا از این پس از تجاوز به حریم رودخانه ها و مسیل ها به طور جدی 
جلوگیری شــود و مردم نیز از این موضوع آگاه شــدند که ساخت و 

سازها در حریم رودخانه ها تا چه حد می تواند خطر آفرین باشد.
وی از وزارت نیرو خواســت به عنوان دبیرخانه شورای عالی آب با 
همکاری ســایر دستگاه های مرتبط، ضمن برنامه ریزی برای الیروبی 
بستر رودخانه ها، بدون مماشات موضوع ساخت و سازها و تجاوز به 
حریم رودخانه ها و مســیل ها را نیز به طور ویژه در دستور کار قرار 
دهد تا از حریم طبیعت بخصوص رودخانه ها صیانت شــود و شاهد 

تکرار وقوع اینگونه خسارات و آسیب ها نباشیم.
وی افزود: ســازمان هواشناسی باید با اطالع رسانی علمی و به موقع 
در خصوص وضعیت آب و هوای کشور، از اظهار نظرهای غیرعلمی 
و غیرکارشناسی توســط دیگران جلوگیری کند و تعامل و همکاری 
خوبی با دســتگاه های اجرایی مرتبط داشته باشد چرا که دستگاه های 
اجرایی مکلف شــده اند براســاس پیش بینی های سازمان هواشناسی 

برنامه ریزی و اقدام کنند.
معــاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضــرورت تقویت امکانات و 
تجهیزات ســازمان هواشناسی کشــور تاکید کرد و از سازمان برنامه 
و بودجه خواســت منابع مالی مورد نیاز برای مجهزتر شدن سازمان 
هواشناسی را تأمین کند تا پیش بینی های این سازمان با سرعت و دقت 

بیشتری در اختیار مسئولین اجرایی کشور قرار گیرد.
جهانگیری فزود: ســازمان هواشناســی باید با تقویت تجهیزات و 
توسعه فعالیت ها، وضعیت بارش های این کشورها را نیز مدنظر قرار 
دهد تا پیش بینی ها برای اقدامات پیشــگیرانه هر چه بهتر و دقیق تر 

انجام شود.

خبر
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حوادث

تعرفه های پزشکی ۹۸ منجر به افزایش بدهی بیمه ها 
خواهد شد

 عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، با انتقاد از نحوه اعمال تغییرات در 
تعرفه های پزشکی توسط هیأت دولت، از آن تحت عنوان عاملی برای افزایش بدهی 
سازمان های بیمه گر یاد کرد.به گزارش مهر، بهروز بنیادی، در رابطه با وجود انتقاداتی 
پیرامون میزان افزایش 10 درصدی تعرفه های پزشــکی مراکز درمانی دولتی که برخی 
معتقدند با تورم موجود عامل افزایش بدهی در این بخش خواهد بود، گفت: آنچه در 
این مورد اهمیت دارد، تأمین منابع مالی الزم برای این بخش است و اینکه برای اعمال 
هر تغییری در داخل کشور به ویژه در حوزه بهداشت و درمان باید بیشترین حمایت 

از سازمان های بیمه گر و بخش دولتی صورت بگیرد و منابع مالی آنها تقویت شود.

پایان اعتبارکارت های ملی قدیمی
 ســخنگوی ثبت احوال کشور از پایان اعتبار کارت ملی قدیمی قبل سال 97 خبر 
داد و گفت: قرار است سازوکاری برای دارندگان کارت ملی قدیمی اندیشیده و اوراق 
هویتی موقتی برایشــان صادر شود.به گزارش خبرآنالین، سیف ا... ابوترابی، افزود: بر 
اساس مصوبه هیأت دولت کارت های ماقبل سال 97 از اعتبار ساقط هستند به همین 
دلیل طی دو، ســه روز آینده از نظر حقوقی وضعیت را بررسی خواهیم کرد تا برای 
افرادی که مراجعه نکردند سازوکاری فراهم شود تا بتوانیم برایشان اوراقی صادر کنیم 
تا در حین ثبت نام آنها در اختیارشان قرار گیرد.وی زمان صدور کارت هوشمند ملی را 
نامشخص عنوان کرد و گفت: صدور کارت هوشمند با تأخیر انجام می شود و آن هم 

به دلیل مشکالتی است که در تأمین بدنه کارت همچنان وجود دارد.

مبنای افزایش حق بیمه مشاغل خاص
 سرپرســت سازمان تأمین اجتماعی در مورد مبنای افزایش حق بیمه، بیمه شدگان 
خاص که شــامل مشــاغل آزاد، اختیاری، قالیبافان، کارگران ساختمانی و...، می شود 

توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش مهر، محمد حسن زدا، در مورد افزایش حق بیمه شدگان خاص )اختیاری، 
مشــاغل آزاد، قالیبافان، کارگران ســاختمانی و...( گفت: آن چیزی که باعث می شود 

ناخواسته حق بیمه ها افزایش پیدا کند افزایش حداقل دستمزد است.
وی افزود: این افزایش حق بیمه از ســوی ســازمان تأمین اجتماعی نیســت بلکه 
تأمین اجتماعی تابعی اســت از حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین 

می شود.

بهداشتنکتهدانشگاه
ممنوعیت پذیرش دانشجوی دکتری در رشته های 

فاقد شرایط از سال ۹۹
 براســاس آئین نامه راه انــدازی و ارزشــیابی دوره های دکتــری وزارت علوم، 
دانشــگاه هایی که بعد از یکسال شرایط الزم را کســب نکنند، از سال 99 مجاز به 

استمرار پذیرش دانشجو در رشته های فاقد شرایط نیستند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره های دکتری تخصصی، 
تمام درخواست ها برای ایجاد دوره های دکتری در سال تحصیلی 99-98 و بعد از آن 
در همه زیر نظام های آموزش عالی، مطابق این آئین نامه رســیدگی و مورد بررسی 

قرار خواهند گرفت.
ــا  ــد ت ــر یکســال فرصــت دارن ــر خــود، حداکث ــرای رشــته های دای دانشــگاه ها ب
شــرایط موضــوع آئیــن نامــه را احــراز کننــد، در غیــر ایــن صــورت از ســال 99 
ــرایط  ــد ش ــته های فاق ــری در رش ــجوی دکت ــرش دانش ــتمرار پذی ــه اس ــاز ب مج

نخواهنــد بــود.

ضرورت استفاده از روپوش های محافظ 
در انجام رادیولوژی

 عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی، گفت: در رادیولوژی و تشخیص 
بیماری ها باید از روش های در دسترس و ارزان تر که عوارض کمتری دارند، استفاده 
کنیم.به گزارش مهر، علی حکمت نیا، اظهار کرد: با توجه به زیاد شــدن اســتفاده 
از اشــعه ایکس در کل دنیا و در کشــور ما آموزش های الزم به رادیولوژیســت ها 
در خصــوص حفاظت در برابر اشــعه ایکس به ویژه برای کــودکان و زنان باردار 
داده می شــود.وی خاطرنشــان کرد: زنان باردار و حتی زنانــی که احتمال می دهند 
باردار باشند حتماً هنگام ورود به هر آزمایشگاهی یا بیمارستان و...، باید به پزشک، 

رادیولوژیست ها و پرستاران این موضوع را اطالع دهند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به ضرورت استفاده از روپوش های حفاظت در 
هنگام انجام رادیولــوژی، گفت: به طور مثال در هنگام انجام رادیولوژی های دندان 

باید از تیروئید حفاظت کنیم.

نهادینه شدن مراقبت های بهداشت اولیه
نیاز ضروری جامعه

 مراقبت های بهداشت اولیه، زیربنای اصلی نظام مراقبت بهداشتی بشمار می آید 
که به اعتقاد کارشناســان ارائه خدمات مرتبط با آن و پوشــش هرچه بیشتر جامعه، 
دســتاوردهای با ارزشــی از جمله کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی در همه 

بخش ها را بهمراه دارد.
به گزارش ایرنا، بیشتر مردم مراقبت های بهداشت اولیه را شامل خدماتی محدودی 
مانند واکسیناسیون کودکان و مراقبت از مادران باردار می دانند در حالی که بر اساس 
تعریف ها و ســاختارهای موجود، این موضوع، بخش گسترده ای از حوزه سالمت 

را در بر می گیرد.
به تاکید کارشناســان با نهادینه شدن مراقبت های بهداشــت اولیه به معنای واقعی 
در جامعه بســیاری از چالشهای فراروی نظام ســالمت کشور از جمله هزینه های 

اقتصادی کاهش می یابد.

چون حادثه خبر نمی کند 
کسی هم مقصر نیست 

مهدی ناصرنژاد  «

 واژه معروف )حادثه خبر نمی کند( در فرهنگ فارسی دارای مفاهیم 
متعددی است که مهمترین ان در دو معنای کلی قابل تعریف می باشد.

اول اینکه هر حادثه ای در هر نقطه از زمان و مکان ممکن است اتفاق 
بیفتــد و البته خبر هم نمی کند! اما اینکه حادثه ای اتفاق افتاده و به هر 
دلیل بدون اطالع قبلی بوده است، آیا کسی را از مسئول یا غیرمسئول 

می توان مقصر اصلی حادثه معرفی کرد یا نه؟
نکته دوم در ایــن معنا اینکه، چون حادثه خبر نمی کند، بنابراین هیچ 
کاری هم برای پیشگیری ضرورت ندارد و به این امید واهی که چون 
ممکن اســت هیچ حادثه ای روی ندهد و یا اصاًل قرار نیست اتفاقی 
بیفتد، آینده نگری و برنامه های پیشــگیرانه هم منتفی خواهد بود؟! از 
چند جمله باال یک نتیجه کلی هم قابل اســتنباط می باشد، اینکه چون 
حادثه خبر نمی کند، بنابراین هر کس چه حقیقتی یا حقوقی مســئول 
کار خودش معرفی می شــود، چرا که حادثه خبر نمی کند و اصاًل هم 

قرار نبوده اتفاقی بیفتد! 
کشــورمان ایران حداقل یک دوره خشکسالی 50 ساله را تجربه کرده 
است. در طول حدود نیم قرن گذشــته اغلب رودخانه های دایمی و 
فصلی در گسترده ایران چهار فصل خشک شد و از بین رفت. در این 
مدت پربحران اکثر تاالب های زیبا و پر جنب و جوش کشورمان فقط 
روی نقشــه های جغرافیایی باقی ماند و از آب و طراوت و شادابی آن 

هیچ نشان دیده نشد. 
هیرمندها و بختگان ها و پریشان ها و آق گل ها و دهها نام دیگر خاطره 
شــد و دریاچه ارومیه هم تا همین پارسال می رفت تا برای همیشه از 
روی زمین محو گردد! هر کجا گفتند خیالتان راحت، این نوار طوالنی 
و پرپیچ و خم و پر فراز و نشــیب کــه روزگاری رودخانه یا نهری 
بزرگ بوده 50 ســال است یک قطره آب باران به خود ندیده است و 
به جایی برنمی خورد اگر تغییر کاربری داده شود! از آن سوی توسعه 
سکونت گاه های انســانی و ضرورت زیر ساخت های جدید در قواره 
طرح ها و برنامه های جامع یا دست یازی های غیرمجاز تمام حریم های 
طبیعی را در می نوردد و بهم می ریزد! اینجا و آنجا در مســیر خیابان و 
اتوبان و ریل و در کناره ها نیز هتل ها و رستوران ها و ویالهای جادویی 
همزمان با چراغ ســبزهای فرمایشی و احیانا مصلحتی برای فقط یک 
چهار دیواری و نان دانی، جای تمام خشکسالی ها را می گیرد، هر چه 
باشد از محل عواید و عوارض آن هزینه های عمومی جبران می گردد و 
به درآمدزایی ها می افزاید، مگر نه این است که شن و ماسه و معادن در 
تعریف غلط یا درست عنوان ذخائر ملی برای چنین روزهایی است؟! 
دست  بخش خصوصی هم درد نکند می سازند با مجوز که چه بهتر، از 
نوع غیرمجاز هم که باشد، باالخره یک روز گذار پوست به دباغ خانه 
می افتــد و چند برابر جبران مافــات می گردد. حق مردم، منابع ملی و 
ذخائر مملکت هرگز نمی شود که ضایع گردد! غافل از اینکه سیل های 
خروشــان و ویرانگر بهارانه در سرتاســر این ملک آباد و پرنعمت از 
جنس ناب همان حادثه ای است که هیچ وقت خبر نمی کند و چه باید 
می کردیم که از فکر و تدبیر و آینده نگری دریغ داشته ایم و نکردیم؟!

حادثه خبر نمی کند و چون مقصر بوده و خبر نکرده است، هیچ کس 
هم کس و بی کس مقصر نبوده است و چه فایده که از پرتقال فروش 

هم خبری در دست نیست.
بیشترین اخبار این روزهای کشور سیل زده مان این است که مسئوالن 
اعالم می کنند از این پس در حریم هیچ رودخانه ای مجوز ســاخت و 

ساز و تجاوز صادر نمی شود.
گویا برای سازه های تخریب شده از سیل در حریم گذرگاه های سیل 
نیز پروانه ســاخت مجدد صادر نمی شود تا از این پس هیچ واقعه ای 

العالج نماند!!!

جمهوری اسالمی: خوزستانی ها بار دیگر خاکریز می زنند
 جنگ و جبهه شروع شده؟!!

هگمتانه: چگونه سفر ارزان یا خوبی داشته باشیم
 فقط برایث دیدن بریم نه برای خریدن!!

مستقل: سیل زدگان تاوان عملکرد مسئوالن را می دهند
 خوب گفتی واال!!

نصف جهان: سایه ویرانی باالی سر ویالهای غیرقانونی 
 سیل اومد باز مسئوال به یاد مجوزهای غیر قانونی که دادن افتادن!!

رسالت: ازدواج کنید تا پول بگیرید
 منظورت با خانوما بود!!

شروع: سیل 4 وزیر را به مجلس کشاند 
 وزرای بعدی هم با سیل بعد میان!!

ایران: تمساح و مار همبازی های کودکان اندونزیایی ها 
 بدون شرح!!

همدان پیام: طراحی تور ایران برای ژاپنی ها 
 براشون تور انداختن!!

سیمره: سیل فرصتی برای بازسازی اجتماعی 
 فعا بازسازی خونه ها رو تو اولویت بزارن بازسازی اجتماعی 

پیشکش!!
قدس: ترامپ علیه دنیا، دنیا علیه ترامپ

 شاعر اینو گفته؟!!
ایرنا: میانگین سن آغاز مصرف مواد مخدر در کشور به 15 سال رسید

 ۱5 ساله هامون چی میکنن!! 
صدای زنجان: آجیل ورشکسته 

 کاش همه چیزایی که گرون شدن از آجیل درس عبرت بگیرن!!
تجارت: مردودی جامعه مهندسی در آزمون سیل

 با تک ماده باال میان!! 
ایسنا: جمع آوری خاک رس از سطح مریخ برای یافتن آب

 بدون شرح!! 
گل ورزشی: قهرمان شدیم برانکو را به هوا می اندازیم

 به خاطر اینکه هوا بندازینش دارین قهرمان میشین؟!! 

دستگیری پسرجوان به جرم تهدید و 
مزاحمت

 رئیــس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات اســتان همدان از 
دستگیری پسر جوان به علت تهدید در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ایسنا چندی پیش خانمی به پلیس فتا مراجعه کرده و مدعی 
بود که فردی در شــبکه مجازی تلگرام او را تهدید کرده و مزاحمش 

شده است.
پــس از بررســی موضوع و انجام تحقیقات فنی و پلیســی توســط 
کارشناسان پلیس فتا، صاحب اکانت و شماره فردی که مزاحم شاکی 

شده بود توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
پس از انجام بازجویی و تحقیقات از متهم او مدعی شــد این کار را 
انجام نداده اســت و در حال حاضر سیم کارت وی در دست یکی از 

دوستانش است و او از این مزاحمت هیچ اطالعی ندارد.
پــس از بازجویــی، دوســت مالــک ســیم کارت شناســایی و دســتگیر 
ــا ســیم کارت  شــد و او نیــز در اعترافــات خــود اظهــار کــرد کــه ب
دوســتش اکانتــی در فضــای مجــازی ســاخته و بدیــن وســیله بــرای 
ــت  ــت مزاحم ــوده اس ــت ب ــا او دوس ــش ب ــی پی ــه مدت ــاکی ک ش

ــرد . ــد می ک ــرده و او را تهدی ــاد ک ایج
سیم کارت یک وسیله شخصی و مربوط به حریم خصوصی مالک آن 
است بنابراین در اختیار قرار دادن آن حتی برای دوست و بستگان نیز 

ممکن است دردسرساز باشد.
در چنین شــکایات و پرونده های حتی اگر مالک سیم کارت در جرم 
دخالتی نداشــته باشــد اما به علت مالکیت سیم کارت در مقابل جرم 

انجام شده مسئول است.

دستگیری قاچاقچیان عتیقه در همدان

 پس از اعالم گزارش مبنی بر حمل پول جعلی توسط یک خودرو، 
پلیس آگاهی همدان با همکاری پلیس راه محور همدان-  کرمانشــاه 

این خودرو را متوقف کرد.
مأموران پس از بازرسی سواری پژو، مبلغی حدود 9 میلیون تومان پول 
جعلی و دو عتیقه کشف کردند که بالفاصله خاطیان دستگیر و اموال 

کشف شده ضبط شدند.
با توجــه به وضعیت اقتصادی یکی از راه هــای بهبود این وضعیت، 
مبــارزه با قاچــاق ارز و کاال بوده که این موضــوع در رأس وظایف 

مأموران و پلیس است. 
به گزارش ایسنا، در صورت مشاهده و یا گزارش قاچاق ارز و کاال با 

خاطیان آن به شدت برخورد خواهد شد.

سارق کابل برق منازل دستگیر شد

 ماموران کالنتری 14 همدان یک سارق کابل برق را در طی مراحل 
فنی و پلیسی در محله خضر دستگیر کردند.

به گزارش ایســنا، این سارق که اعتیاد شــدید به مواد مخدر دارد در 
اقدامی خطرناک با اســتفاده از قــالب و انبر، کابل برق منازل را قطع 

می کرد.
ســارق پس از قطع کابل برق منازل و ســوزاندن، آنها را با صورت 

ضایعات می فروخت.

 در این روزها هنگامی که از جوانی سوال 
می پرســم قصد ازدواج داری یا نه؟ دیگر 
چه کســی می تواند جهیزیه بخرد و مهریه 
دهد نخستین جوابی اســت که می شنوم، 
به راســتی که دختران چقدر درگیر خرید 
جهیزیه و پســران چقدر نگران تعیین مهریه 
در شب خواستگاری هستند اما در زمانی نه 
چندان دور هیچ یک از این نگرانی ها موجب 
تشــویش ذهن جوان دم بخت نمی شد چرا 
که هر یــک از خانواده ها با درک متقابل و 
ساده زیستی، فرزند خود را راهی خانه بخت 
می کردند و سالیان سال نظاره گر خوشبختی 

آنها بودند.
با گذر زمان و افزایش سطح توقعات جوانان 
و از همه مهمتر نگران بودن از حرف مردم و 
چشم و هم چشمی آفتی شد که این روزها 
شاهد تشــویش اذهان خانواده ها و نگرانی 
جوانان از عدم توانایــی اداره یک زندگی 
مشترک هســتیم که این نگرانی در دختران 
داشتن یک جهیزیه کامل و در پسران مهریه ی 

باالی همسرشان است.
بسیاری از دختران، ارزش خود را با داشتن 
مهریه باال می سنجند و گمان می کنند که اگر 
مهریه آنها در میان دختران فامیل بیشــتر از 
همه باشد نشان دهنده خوشبختی آنها است 
به طوریکه اگر خواســتگار ایده آل تقضای 
مهریه ی ۱000 سکه ای را قبول نکند نشان از 
عدم تفاهم و عدم اداره زندگی مشــترک از 

سوی او است.
 افزایش قیمت سکه، عامل نگرانی 

پسران
یک کارشناس اجتماعی معتقد است که میزان 
مهریه باید با شــرایط و توانایی های اقتصادی 
خانواده ها برابر بوده به طوریکه شوهر استطاعت 
مالی کافی را برای پرداخت مهریه همســرش 

داشته باشد.
مهرداد هوشمند در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به تورم نامتعارف قیمت سکه اظهار کرد: بدیهی 
است عدم توانایی پرداخت مهریه توسط مردان، 
نگرانی هایی را در اوایل زندگی برای آنها ایجاد 

می کند.
وی ادامه داد: این معضل نیازمند دقت و توجه 
و همچنین ارائه راهکارهایی از سوی مسئوالن، 
کارشناســان و نهادهای فرهنگی و اجتماعی 
اســت تا بنیان خانواده جایگاه اصلی خود را 

حفظ کرده و تدام داشته باشد.
هوشمند بیان کرد: متاسفانه در چندسال اخیر 
عواملی چــون ضعف اقتصــادی و فرهنگی 
از جمله چشــم و هم چشــمی و توقعات و 
انتظارات نامعقول خانواده ها از یکدیگر، تعیین 
میزان مهریه به یک معضل بزرگی تبدیل شده 
اســت و شــرایطی را ایجاد نموده که نه تنها 
تعیین آن به دوام وقوام روابط خانوادگی کمک 
نمی کند  بلکه آسیب ها و زیان های فراوانی را 

برای زندگی مشترک زوجین به دنبال دارد.
این کارشناس اجتماعی با اشاره به اینکه طبق 
تحقیقات انجام شده میزان افزایش مهریه هیچ 
ربطی به دوام زندگی مشترک ندارد عنوان کرد: 
گاهی همیــن افزایش نامعقول مهریه ، نگرانی 
و احســاس نا امنی را به زوجین القا می کند و 
خانواده ها در صورت عدم تفاهم و گذشــت، 
مدام نگران پرداخت آن هســتند و در همه ی 
شرایط به موضوع ازدواج به عنوان یک معامله 

می نگرند.
 مهریه  سنگین، اهرم فشار بر روی 

مردان
وی تصریح کرد: تعیین مهریه های ســنگین و 

نامعقــول برخی والدین، با این توجیه معروف 
که مهریه را چه کســی داده و چه کسی گرفته 
تضمین خوبی برای ادامه زندگی مشــترک و 
تفاهم زوجین نیســت بلکه این موضوع فقط 
به عنوان یک اهرم فشــار بر دوش مردان بوده 
و همین امر زمینــه را برای افزایش اختالفات 
خانوداگــی و تنش هــا و ترویــج روحیه ی 

پرخاشگری آماده می کند.
هوشمند خاطرنشــان کرد: به اعتقاد صاحب 
نامتعارف توســط  افزایش مهریه های  نظران، 

خانواده ها و دختران نمی تواند 
عاملــی برای خوشــبختی و 
ســعادتمندی زوجین و تداوم 
زندگی زناشــویی آنها باشــد 
بلکه  می توانــد موجب بروز 
آسیب هایی در خانواده از جمله 

طالق عاطفی شود.
ایــن مدرس دانشــگاه اضافه 
کرد: طبق بررســی های انجام 
شــده بین افزایش مهریه های 
سنگین و نامعقول و همچنین 
رواج اختالفــات و تنش های 
خانوادگی رابطه نزدیکی وجود 
دارد و همین امر زمینه را برای 
بی اعتمادی بیشــتر زوجین و 

گروکشی آنها فراهم می کند.
پشــتوانه  مهریــه،   

اقتصادی نیست
وی با اشاره به نگاه برخی از خانواده ها به مهریه 
افزود: برخی از خانواده ها به عنوان یک پشتوانه 
اقتصادی برای دختران خــود نگاه می کنند و 
معتقدند از این طریق دوام خانواده و موقعیت 
فرزندشان مســتحکم خواهد شد بنابراین این 
ذهنیت باید تغییر یابد و والدین به این آگاهی 
و شناخت برســند که آنچه به سالمت و قوام 
خانواده کمک می کند، تعیین مهریه ســنگین 
نیست بلکه عواملی چون مبانی دینی و اخالقی، 
افزایش صمیمیت و صداقت و تفاهم و گذشت 

بین زوجین است.
 در هر ساعت، ۲۰ طالق ثبت می شود
این پژوهشــگر اجتماعی با بیان اینکه در هر 
ســاعت 20 طالق ثبت می شود یادآور شد: با 
توجه به شرایط نامناسب اقتصادی جامع باید 
شــرایطی فراهم شود که تعیین مهریه متناسب 

با موازین شرعی، قانون و عرف جامعه باشد.
وی در همیــن باره ادامه داد: برای فراهم کردن 
این شرایط باید عواملی نظیر ارزش های دینی 
و اخالقی، افزایش آگاهی و شناخت زوجین، 
کاهش سطح توقعات و انتظارات، افزایش میزان 

صمیمیت و گذشت و درک متقابل خانواده ها از 
یکدیگر تقویت شود.

هوشمند اظهار کرد:اگر ارزش های یک جامعه 
که جرئی از عرف مردم آن شده است تقویت 
شود قطعا بســیاری از دغدغه ها و مشکالت 

کاهش خواهد یافت.
 عرف غلط انــداز مهریه در جامعه، 

موجب اشتباه برخی از مردان
به گفته یک وکیل پایه یک دادگستری در میان 
مردم به اشتباه ذکر شــده است که مهریه های 
بیــش از 110 ســکه را 
نمی تــوان دریافت کرد 
امــا چنیــن نیســت و 
از  بیش  درمهریه هــای 
110 سکه زوجه باید به 
دادگاه اثبات کند که زوج 
این  پرداخت  توانایــی 

تعداد از سکه را دارد.
پاسخ  در  نائینی  مسعود 
ایسنا  خبرنگار  به سوال 
مبنی بر  قانون حمایت 
اظهار  مردان  از  خانواده 
کرد: در ســال 91 قانون 
حد  خانواده  از  حمایت 
قانونــی مطالبه مهریه را 
تا میزان 110 سکه اعالم 
کرد و مطالبه بیش از آن 
را منوط بر مالئت زوجه دانست. وی ادامه داد: 
زوج در صــورت عدم توانایی پرداخت مهریه 
می تواند بــه دادگاه خانــواده مراجعه کرده و 
درخواست اعسار را همراه با شهادت 4 شاهد و 
ارائه دیگر مدارک به قاضی تحویل دهد تا بتوان 

با تقسیط مهریه، دین خود را به زوجه ادا کند.
نائینی با اشاره به اینکه اگر زوج اموال با ارزشی 
چون ملک داشته باشد زوجه می تواند با اثبات 
آن به دادگاه امــوال را توقیف کند عنوان کرد: 
در گیر و دار طالق اگر مرد اموالی داشته باشد 
و زن بتوانــد آن اموال را شناســایی و معرفی 
کند می تواند در اســرع وقت اموال را با کمک 
وکیــل خود  توقیف کــرده و در این صورت 
دیگر دادخواست اعسار مرد پذیرفته نمی شود 
و مجبور اســت که مهریه را به صورت نقدی 
پرداخت کرده و یا مال توقیف شده به نفع زن 

توقیف می شود.
این وکیل دادگســتری تصریح کرد: تا زمانی 
که مرد درخواســت اعسار داده و دادگاه هنوز 
رای در این مورد صادر نکرده باشد زوج جلب 
نخواهد شــد اما در صورت عدم رای دادگاه 
به اعســار زوج و یا نقص شــکلی و ماهوی 

دادخواست اعســار ، حکم جلب زوج صادر 
خواهد شد.

نائینی افزود: در حال حاضر بسیاری از مردان 
درگیر مهریه های ســنگین زوجه خود هستند 
به طوریکــه برخی از آنها با  وجود تمکن مالی 
و دارا بــودن اموال با ارزش قادر به پرداخت و 

ادای دین به همسر خود نیستند.
 1365 ســکه گریبان گیــر زندانی 

مهریه
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با بیان اینکه 
در حال حاضر بسیاری از زندانیان مهریه قادر 
به پرداخت و ادای دین نسبت به زوجه نیستند 
گفت: بیشتر میزان مهریه که گریبان گیر یک مرد 

جوان در زندان شده 1365 سکه است.
یدا... روحانی منش اظهار کرد: اکنون 99 زندانی 
مهریه در زندان به ســر می برند که با افزایش 
بی وقفه و بی رویه قیمت ســکه حتی قادر به 

پرداخت یک سکه هم نیستند .
وی بــا بیان اینکه فرهنــگ چگونگی ازدواج 
صحیــح باید در بیــن خانواده هــا رواج پیدا 
کند عنوان کرد: بســیاری از مــردان در هنگام 
خواستگاری و پذیرفتن میزان مهریه احساسی 
برخورد کرده و با قبول کردن مهریه های نجومی 
و سنگین عامل نگرانی را در وجود خود بارور 
می کنند. روحانــی منش تصریح کرد: کمترین 
میزان مهریه ای که جــوان دیگری را به زندان 
راهی کرده اســت 33 ســکه بــوده و معموال 
میانگین سنی این زندانیان از 27 سال شروع و 

تا 40 سال ادامه دارد.
وی یادآور شد: ستاد دیه استان همدان درصدد 
اســت که با یاری خیرین و نهادهای مسئول 
بتوانــد بخش عظیمی از ایــن زندانیان را آزاد 
کرده و یا با جلب رضایت شاکی این زندانیان، 

آنها را از بند حبس رها کند.
 افزایش 5۰ درصدی زندانیان مهریه 
معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری همدان تورم نرخ سکه را عاملی 
مهم در افزایش 50 درصدی زندانیان مهریه در 

سال گذشته دانست.
ســعید گلســتانی با بیان اینکه اکنون بیش از 
4000 هزار پرونده درخواست اعسار در دادگاه 
خانواده ثبت شــده است بیان کرد: افزایش 50 
درصدی زندانیان مهریه اتفاق ناگواری اســت 
که باید در راستای کاهش آن چاره ای اندیشید.

وی ادامه داد: بــرای جلوگیری از افزایش این 
آمار قانــون حمایت از خانــواده میزان مدت 
تقســیط مهریه را از 4 به 8 ماه افزایش داده که 
با اجرای این طرح خوشــبختانه شاهد کاهش 

نسبی زندانیان مهریه هستیم.

مهریه، پشتوانه اقتصادی نیست

افزایش 50 درصدی زندانیان مهریه در همدان 

از  بیش  درمهریه هــای 
11۰ سکه زوجه باید به 
دادگاه اثبات کند که زوج 
این  پرداخت  توانایــی 

تعداد از سکه را دارد

افزایش سرطان های دستگاه گوارش
 در مردان

 اســتاد گروه رادیو انکولوژی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی، گفت: در ســال های اخیر بروز سرطان های 

گوارش در مردان افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا میرزایی تصریح کرد: در مطالعات 
وســیع بین المللی ثابت شده اســت که کار تیمی باعث افزایش طول 
عمر بیمار مبتال به سرطان و همچنین کاهش هزینه های درمان می شود.

وی با اشــاره به اهمیت رسیدگی، پیشگیری، تشخیص، درمان مناسب 
و توانبخشــی، افزود: اینها مواردی اســت که باید در قالب کار تیمی 

محقق شوند.
میرزایی ادامــه داد: افزایش طول عمر و کیفیت زندگی بیمار و کاهش 
هزینه های درمانی از دســتاوردهای کار تیمی است و اگر سیاست های 
حوزه ســالمت به این سمت حرکت کند، نه تنها ضرر نکرده ایم بلکه 

برای سالمت مردم کشور سرمایه گذاری انجام داده ایم.
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خبر

قیمت گوشت کاهش می یابد

 رئیس اداره بازرســی و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با تأکید بر 
اینکه کاهش قیمت گوشت آغاز شده است گفت: در فصل بهار مراتع برای چرای دام ها 

مناسب هستند و به همین دلیل نیاز به نهاده دامی نیز کاهش می یابد.
علیرضا شجاعی با بیان اینکه تمام کاالهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور 
می شــوند، بیان کرد: گوشت قرمز به عنوان یک اولویت به حساب می آید و با همین ارز 

واردات آن صورت می گیرد.
وي به فارس گفت: وقتی  تقاضا برای نهاده ها پایین می آید، قیمت نهاده می شــکند و به 

محض اینکه قیمت نهاده ها کاهش یابد، قیمت مرغ و گوشت نیز روندی نزولی می یابد.
 قیمت مرغ در همدان ارزان می شود

رئیــس اتحادیه مرغ و ماهی همدان گفت: با افزایش جوجــه ریزی، در روزهای آینده 
قیمت مرغ کاهش می یابد.

جواد عاشــوری بیان کرد: دیروز قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در بازار همدان 12 هزار و 
500 تومان بود که نسبت به روز گذشته 500 تومان کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: خوشــبختانه جوجه ریزی ها به اندازه کافی انجام شده، بنابراین انتظار 
می رود در روزهای آینده قیمت مرغ به 11 هزار تومان و شاید هم کمتر برسد.

رئیــس اتحادیه مرغ و ماهی همدان با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در زمینه عرضه مرغ 

وجود ندارد، گفت: میزان تقاضا نسبت به عرضه کاهش یافته است.
عاشــوری ابراز کرد: قیمت مرغ زنده نیز در مرغداری ها 8 هزار و 500 تومان اســت که 

نسبت به ماه گذشته درصدی کاهش داشته است.
وی از ثبات قیمت تخم مرغ خبر داد و به تســنیم گفت: هرشــانه تخم مرغ با قیمت 13 
الی 16 هزار تومان به فروش می رســد که قیمت آن بر اســاس سایز و وزن تخم مرغ ها 

تعیین می شود.
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان اظهار داشت: روزانه 70 الی 80 تن مرغ گرم در سطح 
شهر توزیع می شود. هنوز نیاز به توزیع مرغ منجمد احساس نمی شود، در صورت نیاز از 

طریق کانال سازمان صنعت، معدن و تجارت عرضه می شود.

شرط سر کار ماندن کارگران
 یک کارشــناس حوزه کار بر این باور اســت که امنیت شــغلی 
کارگران در گرو پایداری شــغل است و اگر می خواهیم کارگران سر 
کار بمانند، باید بنگاه های اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار 

را تضمین کنیم.
علی اکبر لبافی بیان کرد: در شــرایط اقتصــادی حاضر آن چیزی که 
اهمیت دارد، حفظ اشتغال موجود و دوام و بقای بنگاه های اقتصادی 
است تا شــاغالن به جمعیت بیکاران اضافه نشــوند و تولید داخلی 

آسیب نبیند.
وی ادامه داد: شــرایط حاکم بر بنگاه های اقتصادی باید در چارچوب 
بهبود فضای کســب و کار، تقویت و ارتقا داده شود چون شرط بقای 
کارگران و باقی ماندن آنها سرکار این است که به سمت حفظ بنگاه ها 
برویم. این کارشــناس حوزه کار افــزود: در حال حاضر باید بیش از 
پیش از کارآفرینــان و تولیدکنندگان حمایت کنیم و این حمایت اگر 
در قالب اعمــال تخفیف های بیمه ای و معافیت های مالیاتی و کاهش 
عوارض و هزینه های تولید باشــد مؤثرتر است تا فشار بر بنگاه های 
اقتصادی بــه حداقل ممکن برســد و پایداری نیــروی کار در کنار 

ماندگاری کارگاه حفظ شود.
لبافی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حداقل دستمزد کارگران 
کفاف هزینه های معیشــتی آنها را می دهد؟ به ایسنا گفت: طبعاً حفظ 
قدرت خرید کارگران و تأثیرگذاری افزایش دســتمزد بر معیشــت 
خانوارهای کارگری بستگی به قیمت های کف بازار دارد. در صورتی 
که قیمت ها متعادل شود و امکان خرید کارگران نسبت به سال گذشته 

تقویت شده باشد قطعاً افزایش مزد پاسخگو خواهد بود.
بــه گفته وی چنانچــه نتوانیم قیمت ها را متعــادل و ثبات را به بازار 
برگردانیــم در آن صورت افزایش مــزد در زندگی کارگران ملموس 

نخواهد بود.

طرح مطالعاتی پروژه قطار شهری همدان 
امسال آغاز می شود

 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به پیگیری های انجام شــده در راستای اجرای قطار شهری در همدان 
گفت: طرح مطالعاتی پروژه قطار شــهری همدان امسال آغاز خواهد 

شد.
امیر خجســته در توضیح وضعیت اجرای قطار شهری همدان با بیان 
اینکه این موضوع از قبل در مجلس شــورای اســالمی پیگیری شده 

بود، گفت: این طرح در مجلس شورای اسالمی تصویب شده است.
وي با بیان اینکه آغاز طرح مطالعاتی برای اجرای آن اعالم شده است، 
بیــان کرد: تیم های تخصصی و کارشناســی باید کار را انجام دهند و 

وضعیت همدان را به لحاظ اجرای قطار شهری بسنجند.
وی با بیان اینکه بودجه ای باید برای اجرای طرح مطالعاتی این پروژه 
در نظر گرفته شــود، به مهر گفت: پس از انجام طرح مطالعاتی اینکه 
همدان قطار شهری را به چه صورتی اجرایی کند نهایی می شود و بر 

اساس آن متناسب با فضای شهر همدان پروژه پیش خواهد رفت.
خجســته با بیان اینکه در خصوص چرایی اجــرای این پروژه هنوز 
تصمیم نهایی اتخاذ نشــده و شاید پروژه یا به صورت قطار شهری و 
یا مترو به اجرا در آید، اضافه کرد: طرح مطالعاتی پروژه قطار شهری 

همدان امسال آغاز خواهد شد.

سیالب ها و تحریم ها
 وقوع سیل و آب گرفتگی های شدید در بخش اعظم فالت ایران، 
ایران را در صدر اخبار و رســانه های جهانی قرار دارد.در داخل هم با 
توجه به ضرورت جذب حمایت های مالی جهانی جهت امداد رسانی 
بهتر به ســیل زدگان، بار دیگر موضوع تحریم ها مورد توجه اصحاب 

قدرت قرار گرفت.
وزیر امور خارجه و دستگاه وزارت خارجه  نسبت به ممانعت آمریکا 
از ارســال کمک های نقدی جهانی به ســیل زدگان ایرانی موضع تند 
گرفتند با این همه  اتفاقات اخیر در کشور نشان داد که ایران اسالمی 

بیش از هر زمان دیگری به ارتباط سالم بین المللی نیاز دارد. 
در ادبیات توسعه امروز این گفتمان جا افتاده که زمینه  توسعه یافتگی 
هر کشوری در بین المللی شدن است. اساسا در تاریخ توسعه جوامع 
مختلف، کشــوری یافت نمی شــود که بدون داشتن ارتباط سازنده و 
منظم جهانی به توسعه و پیشرفت دست یافته باشد . حوادث و بالیای 
طبیعی همزاد انسان است و بی خبر از راه می رسند و همه کشورها کم 

و بیش با این بالیا طبیعی مواجه هستند.
بــرای همین هم نهادها و موسســات جهانی بــزرگ و معتبر در این 
راستا تشکیل شده اند و ســازمان صلیب سرخ جهانی از مهم ترین و 
اثرگذارترین این نهادها در  عرصه مقابله با حوادث طبیعی است. همه 
کشورها در دنیا از جمله کشورهای همسایه شرقی ما مثل پاکستان از 
ظرفیت های مالی ، لجســتیکی ومدیریتی این نهاد ها به بهترین شکل 
ممکن  بهره می برند. شــوربختانه در کشــور ما با توجه به سیطره و 
نفوذ سیاست در همه مسائل اســتفاده از پتانسیل نهادهای بین المللی 
با محدودیت روبرو اســت. باید توجه داشت که سیل و زلزله معموال 
خسارت های فراوان و وحشتناکی را به بار می آورند و برای جبران این 

هزینه ها، منابع داخلی به تنهایی  پاسخگو نیست.
در سیالب های اخیر کشور در برآوردهای اولیه،خسارتی در حدود 60 
هزار میلیارد ریال متوجه اســتان های سیل زده شده است و از سوی 
دیگر بیش از 150 هزار خانه مســکونی  آســیب های جدی دیده اند  
وهمه اینها به جز خساراتی هستند که به زمین های کشاورزی و جاده 
های کشــور  وارد شده است. بی تردید حجم خسارت ها واقعا عظیم 
و بعضا غیر قابل تصور اســت و روشــن است که  حل این حجم از 
خسارت ها در توان اقتصاد کشــور نیست. طبیعی است که در چنین 
شرایط و بستری به سمت استفاده از فاینانس های جهانی حرکت کنیم. 
البته همانگونه که گفته شــد مسیر اســتفاده از منابع خارجی در گرو 
تعامل جهانی است. اینجاســت که تحریم ها موضوعیت منفی و آثار 

مخرب اش را در امداد رسانی به موقع و سریع نشان می دهد.
به نظر می رســد امروز دنیا آماده کمک به ســیل زدگان ایرانی است 
اما بر ســر چگونگی و نحوه ارســال این کمک ها چالش هست.این 
آمادگی حداقل در میان برخی از کشــورهای اروپایی و همسایگان 
وکشورهای خاور دور دیده می شود ولی متاسفانه تحریم های بانکی 
و مالی ترامپ که از آبان ماه ســال گذشــته اعمال شده اند؛ ارسال 
این کمک ها  به کشــورمان را با مانع مواجه کرده است. برای همین 
اســت که بایستی عملیاتی شدن هر چه سریعتر سازوکار مالی ایران 
با اروپا و همچنین تبادالت مالی ایران با هند و چین در دســتور کار 
قرار گیرد. اگر این ســازوکارهای مالی تا امروز به ثبت نهایی رسیده 
و وارد فاز اجرا شــده بودند؛ دیگر مشکل و دغدغه ای برای جذب 

کمک های مالی جهانی نداشت.
*نیکنام ببری

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم( 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کیلومتر 15 جاده کرمانشاه دو راهی صالح آباد، روبروی ایست بازرسی در نظر دارد بهره برداری از سالن های نگهداری 
دام، سالن های جمع آوری آالیش، سالن شستشوی شــکمبه، سالن جمع آوری پیه گاوی و گوسفندی باسکول های الشه کش گاوی و گوسفندی و بوفه واقع در داخل 

کشتارگاه را برای سال 1398 به مدت یکسال از طریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید:
1- متقاضیان می بایســت مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0219969430007 نزد بانک ملی شعبه شهرستان بهار به نام مرکز 
کشتارگاه صنعتی دام همدان واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی و مدارک شناسایی را در پاکت الک و مهر شده تا هفت روز کاری بعد از درج آگهی 

مزایده به پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/2/4به دفتر امور اداری کشتارگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- به پیشنهادات مخدوش، مبهم )مبلغ پیشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از موعد مقرر ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
3-متقاضیان ضمن بازدید از محل مورد نظر با تأیید و مهر و امضاء این فرم اطالع خود را از شرایط و موضوع مزایده اعالم و در صورت برنده شدن حق هر گونه اعتراض 

و بهانه ای را از خود سلب می نمایند.
4- ســپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشــتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مزایده سپرده ایشان به نفع 

کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و برای نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد می گردد.
5- کشتارگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار خواهد بود.

6-پیشنهادات رسیده در روز پنجشنبه مورخ 1398/2/5 رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر سرپرست مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان بررسی نتیجه تا پایان وقت 
اداری روز شنبه مورخ 98/2/7 اعالم می گردد.

7- هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
1- اجاره سالن جمع آوری آالیش هر سالن ماهیانه 5/000/000 ریال 

2- اجاره سالن جمع آوری پیه گاوی ماهیانه 40/000/000 ریال 
3- اجاره سالن جمع آوری شکمبه ماهیانه 16/000/000 ریال 

4- اجاره سالن جمع آوری پیه گوسفندی ماهیانه 17/000/000 ریال 
5- اجاره هر سالن نگهداری دام با انبار علوفه ماهیانه 15/000/000 ریال 

6- اجاره هر سالن نگهداری دام بدون انبار علوفه ماهیانه 12/000/000 ریال 
7- اجاره باسکول گاوی ماهیانعه 6/500/000 ریال 

8- اجاره باسکول گوسفندی ماهیانه 4/500/000 ریال 
9- اجاره بوفه ماهیانه 4/000/000 ریال 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم (

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کیلومتر 15 جاده کرمانشاه دو راهی صالح آباد، روبروی ایست بازرسی در نظر دارد فرآیند ذبح 
دام ســبک و سنگین خود را از ابتدای سالن کشتار تا بعد از باسکول الشه برای سال 1398 به مدت یکسال از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی یا 

حقوقی واجد شرایط با شرایط ذیل واگذار نماید:
1- قیمت برآوردی پایه بر ذبح دام سبک به مقدار تقریبی 84/000 رأس به ازاء هر رأس 58/650 ریال )کل مبلغ پایه برآوردی 4/926/600/000 ریال(

2- قیمت برآوردی پایه دام سنگین به مقدار تقریبی 2600 تن به ازاء هر کیلو 1950 ریال )کل مبلغ پایه برآوردی 5/070/000/000 ریال(
3- متقاضیان میبایســت مبلغ 250/000/000 ریال را به عنوان سپرده شــرکت در مناقصه به حساب شماره 0219969430007 نزد بانک ملی شعبه 
شهرستان بهار بنام مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی، تأیید و مهر و امضاء فرم آگهی مناقصه 
و مدارک شناسایی را در پاکت الک و مهر شده تا پنج روز کاری بعد از درج آگهی مناقصه پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/2/4 به دفتر 

امور اداری کشتارگاه تحویل و رسید دریافت نمایند.
4- به پیشنهادات مخدوش، مبهم)مبلغ پیشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از 

موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- متقاضیان ضمن بازدید از محل مورد نظر با تأیید و مهر و امضاء این فرم اطالع خود را از شرایط و موضوع مناقصه اعالم و در صورت برنده شدن 

حق هر گونه اعتراض و بهانه ای را از خود سلب می نمایند.
6- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مناقصه سپرده 
ایشان به نفع کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و برای نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم 

قرارداد منعقد می گردد.
7- کشتارگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار خواد بود.

8- پیشنهادات رسیده در روز پنجشنبه مورخ 1398/2/5 رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر مدیر مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان مفتوح و مورد 
رســیدگی قرار می گیرد و نتیجه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/2/7 اعالم می گردد. حضور شرکت کنندگان در مناقصه یا صرفاً نماینده 

قانونی آنها در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع می باشد.
9- هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

کارت دانشجویی محمد طاهرآبادی فرزند خدامراد به شماره ملی 
3300191491 رشته مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9512165025 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی طاهره فیض لطف ا.. بیگی فرزند محمدحسین 
به شماره ملی 3256825737 رشته آزفا دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 9613334003 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت دانشجویی زهرا مظاهری فرزند صادق به شماره ملی 
3861112833 رشته جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی 9712279035 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی هادی سپهر فرزند شیرمحمد به شماره ملی 
3341342291 دکتری رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی دانشگاه 

بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9714127001 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

غزل اسالمی  «

 برخی می گویند مردم چقدر خرید می کنند! 
دروغ می گوینــد پول نیســت؛ تعــدادی هم 
می گویند گرانی شــده، پول نیســت مایحتاج 

زندگی را بخریم.
آنها که زیاد می خرند قشر متوسط و متوسط به 
پایین جامعه هستند که با پول ها و درآمدهایی 
که به دستشــان می رســد، خریــد می کنند تا  
نخســت ارزش پول خود را حفظ کنند، دوم 
با کمبودهایی که احســاس می کنند در آینده 
ممکن است به وجود بیاید، مواجه نشوند. آنها 
نایاب شدن پوشک بچه و رب گوجه فرنگی 
و سپس چند برابر شدن قیمت آنها را به خاطر 

می آورند.
اما آنها که توان خریدشــان را از دست داده اند 
قشــر ضعیف جامعه هســتند که نه کاالهای 
موجود در مغازه هایشــان به چند برابر قیمت 

رسیده و نه با افزایش درآمد مواجه شده اند.
بســیاری از آنها کارگران و یا قشر کم دست 
جامعه هســتند که اکنون بــا افزایش قیمت ها 
توان خریدشان تا چند برابر پایین آمده و حاال 
مجبورند از ضروری تریــن بخش هیا زندگی 
خود بزننــد. آنها حتی هزینه های آموزشــی 
کودکانشان را نیز کاهش داده اند. چون قیمت ها 
ماه به ماه یا در مواردی حتی روز به روز تغییر 
می کند بســیاری از مردم بیش از این دست به 
احتکار خانگی خود بزنند. آنها حتی هزینه های 

آموزش کودکانشان را نیز کاهش داده اند.
چون قیمت مــاه به ماه یــا در مواردی حتی 
روز بــه روز تغییر می کند بســیاری از مردم 
پیش از این دســت به احتکار خانگی زدند و 
اکنون انبارهای کوچکی در منازل خود دارند. 
سال گذشته کارشناســان عنوان کردند ایجاد 

این احتکارها که در تابســتان و پاییز سال 97 
پررنگ تر بود موجب تورم در ماه های آینده و 

رکود در زمستان 97 خواهد شد.
هــر چند که این احتکارها تا حدی به مردم 
کمک کرد تا تورم ها مانع خرید و اســتفاده 
برخی کاالها نشــود اما همیــن اقالم مانند 
قند و شکر، روغن، دستمال کاغذی، خمیر 
دندان و هر آنچــه که مورد مصرف روزانه 
مواجه شده  قیمت  افزایش  با  خانوارهاست 
و مــردم هم آن را زیاد احســاس نکردند. 
چون بســیاری از آنها هنــوز در خانه های 
خود تعدادی از این کاالها را دارند و هنوز 
مجبور به خرید نشــده اند اما گران شــدن 
کاالهای اساســی که روزانه خرید می شوند 
مانند گوشــت، پیاز و میوه، بسیار به چشم 

مردم می آید.
گوشــت پاک کرده گوسفندی در همدان 130 
هزار تومان و گوشت نرمه مخلوط 120 هزار 
تومان شده اســت. پیاز 14 هزار تومان و یک 
کیلوم سیب یا کیوی با کیفیت متوسط در بازار 
سرگذر 8 هزار تومان فروخته می شود. قیمت 
سیب مرغوب در بازار سرگذر 12هزار تومان 
و در خرده فروش ها تا 18 هزار تومان عرضه 

می شود.
همین دو قلم میوه ســال گذشته نهایتاً 5 هزار 

تومان فروخته می شد.
حتی خانواده های متوســط که ســال گذشته 
دغدغه ای برای خرید میوه روزانه و یا گوشت 
و پیاز نداشــتند امســال با حســاب و کتاب 
بیشتری می خرند و برخی از آنها اذعان می کنند 

که مصرفشان در چند قلم کاهش یافته است.
خانواده های حقوق بگیر و یا بازاری متوســط 
به پایین اکنون دچار چالش در خرید شده اند. 
به طوری که بســیاری از آنها می گویند خرید 
اقالم ضروری و روزانه شــان بیشتر از 3 برابر 

کاهش یافته است.
حاال که متوســط به پایین جامعه جزو قشــر 
زیر خط فقر به حســاب می آیند اگر احتکار 
خانگی شان به پایان برسد برای تأمین مایحتاج 

با مشکالت اساسی تر مواجه می شوند.
امروز آجیل، موز، بخــش عمده ای از میوه، 
میگــو و ماهی از ســبد خرید بســیاری از 
خانــوار، حذف شــده و با ادامــه گرانی ها 
ممکن است بسیاری از اقالم دیگر نیز کاالی 

لوکس محسوب شوند.

حذف خرید ازسبدخانواده
■ باپایین آمدن قدرت خرید وپایان احتکار خانگی بسیاری خانوارها مشکل خواهند داشت

جریمه موبایل
 در همدان 
گران شد

 نرخ جریمــه مکالمه با تلفن همراه حین 
رانندگــی در همدان مطابق با نرخ جریمه در 

کالنشهرها شد.
با توجــه به اینکــه میزان نــرخ جریمه در 
کالنشهرها و شهرهای کوچک متفاوت است 
پیــش از این، نرخ جریمه در همدان کمتر از 

کالنشــهرهایي مانند اصفهان، شیراز و تبریز 
بود.  به طوریکه در شهرهای کوچک جریمه 
مکالمه با تلفن همراه 80 هزار و در شهرهای 
بزرگ 100 هزار تومان است که در همدان نیز 
نــرخ جریمه 80 هزار تومان بود. اما با توجه 
به اینکه همدان به عنوان کالنشهر معرفي شد 
نرخ آن در 3 روز گذشته به 100 هزار تومان 

افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، آنطور که منابع اطالعاتي 
خبر داده اند یکی دیگر از عوامل این افزایش 
قیمت، عدم رعایت بســیاری از رانندگان در 

حین رانندگی و استفاده از تلفن همراه است.
طرح اجرای افزایش قیمت جریمه مکالمه با 

تلفن همراه برای رانندگان متخلف از 3 روز 
گذشته آغاز شده است.
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هیأت فوتبال نهاوند برتراستان 
معرفی شد

 دبیــر هیــأت فوتبــال اســتان همــدان، گفت:هیــأت فوتبــال نهاونــد 
برتریــن هیــت اســتان در ســال97 معرفــی شــد.

ــتان،  ــان اس ــی اداره کل ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دبیــر هیــأت فوتبــال اســتان همــدان در کالس دانــش افزایــی داوران 
ــار  ــد برگــزار شــد اظه ــی نهاون ــه میزبان ــال کــه روز گذشــته ب فوتب
کــرد: در ســال 97 هیــأت فوتبــال نهاونــد بــا عملکــرد بســیار خــوب 
ــن  ــوان برتری ــه عن ــال توانســت ب خــود در رده هــای مختلــف فوتب

هیــأت فوتبــال اســتان انتخــاب شــود.
مهــدی بوجاریــان ایــن موفقیــت را حاصــل تــالش مجموعــه هیــأت 
فوتبــال و مســئولیت شهرســتان در راســتای اعــزام هــا وشــرکت در 
مســابقات مختلــف اســتانی و کشــوری دانســت و بیــان کــرد: هیــت 
ــم هــای خــود در مســابقات مختلــف  ــا اعــزام تی ــد ب ــال نهاون فوتب
اســتانی و کســب نتایــج ارزشــمند در رده هــای پایــه و حضــور در 
ــق از  ــه موف ــک کارنام ــال 97 ی ــور در س ــتان و کش ــر اس ــگ برت لی
ــن  ــوان برتری ــی عن ــا همدل ــه جــای گذاشــت و توانســت ب خــود ب

هیــت اســتان را بــه خــود اختصــاص دهــد.

دبیــر هیــأت فوتبــال اســتان در خصــوص فوتبــال اســتان هــم اظهــار 
داشــت: امســال هــم در همــه زمینــه هــا بــرای فوتبــال اســتان برنامــه 
و تقویــم ویــژه ارائــه کــرده ایــم و بــا مدیریــت رئیــس هیــت فوتبــال 
اســتان جنــاب عبــاس صوفــی بــرای فوتبــال، فوتســال، داوران، لیــگ 
هــای مختلــف اســتان خصوصــا رده پایــه یــک برنامــه ریــزی بســیار 
جامــع و کامــل داریــم کــه بــا همــکاری کمیتــه هــای مختلــف هیأت 
فوتبــال اســتان و هیــأت هــای شهرســتان هــا در ســال 98 بــا نظــم و 

قــدرت بیشــتری همــه را اجــرا خواهیــم کــرد.

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

به یک باره آماتور شدیم
 مهاجم جوان پاری  سن  ژرمن به انتقاد از عملکرد تیمش در دیدار 

برابر لیل پرداخت.
به گزارش ایســنا ، پاری  سن ژرمن یکه تاز لیگ فرانسه سنگین ترین 
شکست قرن خود را متحمل شــد. تیم پاریسی که مهمان لیل بود با 

نتیجه دور از انتظار پنج بر یک تن به شکست داد.
کیلیان ام باپه، ستاره پاری سن ژرمن بعد از دیدار برابر لیل، گفت: دو 
تیم بازی ســریعی را به نمایش گذاشتند. در نیمه نخست کنترل بازی 
را در دســت داشتیم. ما تیم قهرمان هستیم اما احتمال شکست در هر 

دیداری وجود دارد اما شکست با این نتیجه اصاًل قابل قبول نیست.
او در بخش دیگری از ســخنان خود، اضافه کرد: باید با شــخصیت 
قوی تر و بزرگ تری بازی می کردیم. اشتباهات بسیار بدی داشتیم. به 
یکباره به یک تیم آماتور تبدیل شدیم. نباید بار دیگر این گونه تن به 

شکست داد.

»ویچنزو مونتال« سرمربی 
فیورنتینا شد

 ویچنــزو مونتال که پیش از 
این سرمربی تیم های میالن و 
ســویا بود، هدایت تیم فوتبال 

فیورنتینا را برعهده گرفت.
به گزارش ایسنا، ویچنزو مونتال 
که پیش از ایــن صحبت هایی 
مبنــی بــر حضــور وی روی 
فوتبال  ملــی  تیــم  نیمکــت 
کشورمان شنیده می شد، امروز 

به تیم فوتبال فیورنتینا ایتالیا پیوست.
مونتال که در فصل 2014-15 هم هدایت این تیم ایتالیایی رو برعهده 
داشت، پیش از این سرمربی تیم های میالن، سویا و سمپدوریا را هم 

برعهده داشته است.
تیم فوتبال فیورنتینا در حال حاضر با 39 امتیاز از 31 بازی در رده دهم 
جدول لیگ ایتالیا قرار دارد و به نظر دیگر شانسی برای کسب سهمیه 
لیــگ قهرمانان اروپا و حتی لیگ اروپا ندارد و مونتال باید برنامه های 

خود را از فصل آینده در این تیم اجرا کند.

حمایت از مدال آوران ورزشی 
در دستور کار است

 رئیــس اداره ورزش و جوانان نهاوند، اظهار کرد: حمایت از مدال 
آوران ورزشی در دستور کار است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، مهرداد 
سعدی نژاد رئیس اداره و رزش و جوانان نهاوند در مراسم استقبال از 
خانم زهرا خواجوی ملی پوش نهاوندی در مسابقات المپیک 2020، 
اظهار کرد:خوشبختانه شهرســتان نهاوند در حوزه ورزش و جوانان 

پویایی دارد.
وی بــا تاکید بر اینکه امروز خانم خواجوی به عنوان نماینده اســتان 
همدان و شهرستان نهاوند در ســطوح بین المللی افتخار آفرینی می 
کند، تصریح کرد: این مهم با تالش های مربیان ایشــان حمایت های 
مسئولین شهرستان و استان محقق شده که جای تقدیر از این عزیزان 

دارد.
رئیس اداره و رزش و جوانان نهاوند خاطرنشان کرد: آنچه در دستور 
کار است و مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان بر آن تاکید دارند 
حمایت از ورزشــکاران مدال آور در سطوح مختلف است و ما نیز تا 
آنجا که در توان داشــته باشــیم در راستا تحقق این مهم قدم خواهیم 

برداشت.

مراسم استقبال از زهرا خواجوی ملی پوش 
نهاوندی برگزار شد

 پیش از ظهر دوشــنبه مراسم استقبال از زهرا خواجوی ملی پوش 
نهاوندی در نهاوند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، پیش از 
طهر دوشــنبه مراسم اســتقبال از زهرا خواجوی دروازبان ملی پوش 
تیم ملی فوتبال بانوان کشــور با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان، رئیس و دبیر هیأت فوتبال شهرستان و جمعی از مربیان و 

ورزشکاران در محل اداره ورزش و جوانان برگزار شد.
گفتنی است تیم ملی فوتبال بانوان ایران پس از حضور در دوحه قطر 
و انجام ســه مســابقه در مرحله دوم انتخابی مسابقات المپیک 2020 
بانوان ، با دو باخت و یک پیروزی، از صعود به این مسابقات باز ماند.

حضور کاروان ورزشی ایران 
در 4 رشته ورزشی قطعی شد

 برای شــرکت در یونیورسیاد دانشــجویان جهان حضور کاروان 
ورزشی ایران در چهار رشته تکواندو، والیبال، تیراندازی و تیراندازی 

با کمان قطعی شد.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون ملی ورزش های دانشــگاهی، 
نخستین نشست هیأت رئیسه فدراســیون ملی ورزشهای دانشگاهی 
در ســال 1398 با موضوع چگونگی حضور کاروان ورزشی ایران در 
ســی امین یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور کلیه اعضا در محل 

فدراسیون برگزار شد.
با تصمیم هیأت رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی با تاکید 
بر کاروان کیفی تیم های دانشــجویی ایران در چهار رشــته تکواندو 
)کیورگــی و پومســه(، والیبــال، تیروکمان )کامپونــد( و تیراندازی 
حضورشان قطعی شد و در خصوص رشته دوومیدانی مقرر شد بعد 
بررســی رکوردهای مســابقات آتی که هفته آینده برگزار می شود در 
صورتی که بتوانند رکوردهای الزم را کســب کنند به مسابقات اعزام 

شوند.

1
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پیشخوان

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان حمید باللی جوانمرد دادخواستی به طرفیت خوانده اردشیر مرادی به خواسته مطالبه 
وجه ارائه که در حوزه 112شــورای حل اختالف اللجین به کالسه 1111/97ثبت گردیده است از 
آنجا که حسب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمی خوانده دعوی مجهول المکان می باشد 
اینک در راستای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به خوانده ابالغ می گردد که جهت 
رســیدگی به خواسته خواهان در روز یکشــنبه تاریخ 98/2/8ساعت 4/5 عصر در حوزه 112 
شورای حل اختالف اللجین حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد واال شورا 

غیاباً رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.
)م الف 57 (

دبیرخانه حوزه شورای حل اختالف اللجین 

آگهی ابالغ اجرائیه
تقاضای صدور اجرائیه پرونده اجرایی به کالسه 9100042 متعهد: محمد اسماعیل عباسی فرزند ابراهیم 
به شماره شناســنامه 4 متولد 1332 ساکن نهاوند سه راهی دهفول و رضا بازوند فرزند علی به شماره 
شناســنامه 4138  متولد 1337ساکن نهاوند شهرک طالقانی و ابوالقاسم بازوند ساکن نهاوند گل زرد. 
متعدله:  بانک ملی نهاوند که به استناد رهنی 139905 مورخ 1387/3/20 دفتر اسناد رهنی شماره سه 
نهاوند تشکیل و اجرائیه صادر گردیده است که آدرس های متعهدین به شرح فوق شناسایی نگردیده 
اســت لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننماید ادامه عملیات بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد.
)م الف 14(

محمدعلی جلیلوند

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

ــي  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 97/11/8 هی ــماره 97/1601  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــان  ــای احس ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدانگ  ــدآباد در شش ــادره از اس ــنامه 591 ص ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد احم ــدری فرزن حی
ــالک  ــمتی از پ ــع در قس ــاحت 80803/32 مترمرب ــه مس ــی ب ــی آب ــن زراع ــه زمی ــک قطع ی
ــک  ــداري از مال 97 اصلــي  قــوش تپــه واقــع در اســدآباد اراضــی روســتای قوش تپــه خری
رســمي وراث مرحــوم احمــد حیــدری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت  مراتــب در دو نوبــت ب
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه اولی
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 56(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/11

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره 139760326005000889 مورخ 1397/12/11 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي زینب ســلگی فرزند عباداهلل به شماره 
شناسنامه 1607 و به شماره ملی 3960442149 صادره از نهاوند به میزان دو دانگ و نیم مشاع 
از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 57/27 مترمربع از قســمتی از پالک باقیمانده 
3771 اصلي بخش یک ثبت نهاوند واقع در انتهای خیابان ظفری نرســیده به پل سمت راست 
حقوق ارتفاقی مورد ثبت از پالک 11 فرعی از 4341 حق عبور دارد خریداري از مالک رســمي 
علی شهبازی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 11(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/11

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی مزایده ملک توقیفی 6دانگ
در پرونده کالسه 961720اجرایی طی رأی صادره از ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر کل 

استان همدان 
شاکی: مهدی صدیقی شجاع 

متهم: محمد حبیبی شکوه فرزند علی 
محکومیت: ایراد ضرب و جرح عمدی و پرداخت دیه، لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نســبت به اخذ 
رضایت شاکی اقدام ننموده اســت وثیقه گذار خانم مه تاب برزگر فرزند عینعلی نیز نسبت به معرفی 
متهمین در مهلت قانونی اقدامی نکرده است دستور ضبط وثیقه صادر و این اجرا به درخواست شاکی 
اقدام به توقیف 6 دانگ پالک ثبتی 393 فرعی از 4 شــماره مالکیت 763211 واقع در همدان، میدان 
مدرس، بلوار آزادگان )چرم ســازی( کوچه طالقانی خیابان عقیل کوچه ملک زاده پالک 35 با مساحت 
عرصه 67/18 مترمربع، سند مالکیت و اعیانی )زیربنا( به مساحت 120 مترمربع که قدمت باالی 27 سال 
احداث گردیده اســت با امتیازات آب و برق و گاز و تلفن می باشد با توجه به موقعیت و محل استقرار 
ملک و شرایط خاص قرارگیری و یا در نظر گرفتن عوامل موثر ارزش معامالتی تمامی ششدانگ عرصه 
و اعیانی و امتیازات این ملک با معیار عادله سال 1397 برابر است با 1/050/000/000 ریال تعیین و اعالم 
نظر می گردد. لذ این اجرا به تاریخ 1398/2/10 ساعت 9 صبح تا اقدام برگزاری مزایده می نماید. مورد 
مزایده 5 روز قبل از تاریخ مزایده قابل مشــاهده است و فروش در مزایده جهت کفاف حقوق شکات و 

مجازات و هزینه های اجرایی است.
کســی برنده است که باالترین قیمت پیشــنهادی را ارائه و ده درصد را پس از پایان مزایده و الباقی 
را نیــز در مهلت یک ماه واریز نماید در غیر این صورت ده درصد به نفع دولت ضبط می شــود. محل 
برگزاری دادسرای عمومی و انقالب دادســرای شهرستان همدان طبقه همکف شعبه 4 اجرای احکام 

کیفری می باشد.)م الف 48(
دادیار شعبه چهارم اجرای احکام  کیفری دادسرای همدان 

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

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

برابر رأي شــماره 139760326005000890 مورخ 1397/12/11 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک نهاونــد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي فرخ تــاج حمیدیان فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 127 و شــماره ملی 3961591180 صادره از نهاوند به میزان نیم دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 57/27 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 3771 
اصلي بخش یک ثبت نهاوند واقع در انتهای خیابان ظفری نرســیده به پل سمت راست حقوق 
ارتفاقی مورد ثبت از از پالک 11 فرعی از 4341 حق عبور دارد خریداري از مالک رســمي علی 
شهبازی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 10(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/11

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

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

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

اول موضوع  1397/12/11 هیأت  برابر رأي شماره 139760326005000888مورخ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبــت ملک نهاوند تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضي 
محسن عزیزی نصرت آباد فرزند عیسی به شماره شناسنامه 121 و به شماره ملی 
3961864551 صادره از نهاوند به میزان ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 57/27 مترمربع قســمتی از پالک باقیمانده 3771 اصلي 
بخش یک ثبت نهاوند واقع در انتهای خیابان ظفری نرســیده به پل سمت راست 
حقوق ارتفاقی مورد ثبــت از پالک 11 فرعی از 4341 حق عبور دارد خریداري از 
مالک رســمي علی شهبازی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در 
صــورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف9(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/11

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 97/2077  مــورخ 97/12/22 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــی  ــای مرتض ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدآباد در  ــادره از اس ــنامه 4914 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد حمدال ــمت فرزن ــزی حش عزی
ــع در  ــاحت 53881/38 مترمرب ــه مس ــی ب ــي آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــی  ــدآباد اراض ــع در اس ــمس الدین واق ــاد پیرش ــي علی آب ــالک 37 اصل ــمتی از پ قس
ــوم  ــای وراث مرح ــمي آق ــک رس ــداري از مال ــمس الدین خری ــاد پیرش ــتای علی آب روس
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــه منظــور اط ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــن مح علی پاشــا فروت
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد.)م الف 50( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/11

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

برابــر رأي شــماره 97/1940  مــورخ 97/12/11 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــیروس  ــای س ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
وفائــی فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 101 صــادره از باختــران در ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن زراعــي آبــی بــه مســاحت 117918/88 مترمربــع در قســمتی از پــالک 43 
ــک  ــداري از مال ــام آباد خری ــتای حس ــی روس ــدآباد اراض ــع در اس ــام آباد واق ــي حس اصل
رســمي آقــای اســد وفایــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــخ انتشــار  صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاری
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ رس
مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 46(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/11

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهی مزایده )نوبت اول(
در اجــرای پرونــده کالســه 970186 مفتــوح در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی 
بخــش صالح آبــاد محکــوم علیــه آقــای ســهراب بهرامــی فرزنــد ورزنــده محکــوم اســت بــه 
پرداخــت مبلــغ 630/000/000 ریــال بــه عنــوان اصــل محکــوم بــه در حــق محکــوم لــه آقــای 
مرتضــی قاســمی و پرداخــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تأدیــه لــذا بــا توجــه بــه 
اینکــه محکــوم علیــه نســبت بــه پرداخــت دین خــود اقــدام ننمــوده  و آقــای بهــرام جعفری 
فرزنــد غالمعلــی بــه عنــوان ثالــث اقــدام بــه معرفــی و  توقیــف امــوال به شــرح ذیــل نموده 
اســت کــه در مورخــه 98/2/9 ســاعت 10 الــی 10:30 صبــح اقــدام بــه عملیــات مزایــده جهــت 
ــد  ــده دارن ــه شــرکت در مزای ــل ب ــه تمای ــد. معهــذا کســانی ک ــه می نمای ــه محکــوم ب تأدی
می تواننــد در مــدت 5 روز قبــل از مزایــده مــال مشــروح ذیــل را مالحظــه نماینــد. مزایــده در 

ــردد.  ــزار می گ ــاد برگ ــکام دادگاه صالح آب ــرای اح ــره اج دای
شــرح مال: یک قطعه زمین زراعی مقدار 42/5 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پالک 4016 
فرعی مجزی شده از 139 اصلی و به مساحت ششدانگ ششصد و چهل و پنج هزار و سیصد و 
پنجاه مترمربع واقع در بخش 4 همدان صفحه 124 دفتر 89 با حدود اربعه مندرج در ســند به 
نشانی سه راه صالح آباد جنب کشتارگاه متعلق به آقای بهرام جعفری فرزند غالمعلی به قیمت 
2.857.018.230 ریال تعیین شده است. بدیهی اســت برنده مزایده کسی است که بیشتری 
قیمت را پیشــنهاد نماید. که در صورت موافقت دادورز می بایســت ده درصد را فی المجلس و 
مابقی را ظرف مدت کمتر از یک ماه پرداخــت می نماید. در صورتی که برنده مزایده در موعد 
مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده 

تجدید می گردد.
)م الف 11(

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالح آباد 

 97 مکان ورزشی استان همدان در اجرای 
ماده 5 و آئیــن نامه اجرایی )الحاق 2( تنظیم 
بخشــی از مقــررات مالی دولــت به بخش 

خصوصی واگذار می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت: اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان همدان در نظر 
دارد در اجــرای ماده 5 و آئیــن نامه اجرایی 
)الحاق 2( تنظیم بخشــی از مقــررات مالی 
دولت، مزایده عمومــی اجاره 12 تا 36 ماهه 

مکان های ورزشی را برگزار کند.
به گزارش مهر، محســن جهانشــیر در جمع 
خبرنگاران گفت: در راســتای تحقق اقتصاد 

مقاومتــی و واگــذاری طرح هــا بــه بخش 
خصوصی اقدامات الزم انجام شده است.

وی ادامه داد: سیاســت اصلــی اداره کل 
در  همــدان  اســتان  جوانــان  و  ورزش 
واگذاری هــا این بوده که کمتــر فضاها به 
اشــخاص حقیقی واگذار شــود و بیشــتر 
فضاها در اختیار هیأت های ورزشی استان 

بگیرد. قرار 
جهانشیر به پروژه های ورزشی نیمه تمام استان 
همدان اظهار داشــت: چند پــروژه نیمه تمام 
ورزشــی در اســتان همدان وجــود دارد که 
یکی از اهداف اصلی استان همدان اتمام این 

پروژه ها تا پایان دولت دوازدهم است و تا این 
طرح ها به بهره برداری نرسد، هیچ طرح جدید 
دیگری با اعتبارات دولتی آغاز نمی شود مگر 

اینکه اضطراری در کار باشد.
وی بابیان اینکه ســرانه ورزشی هر شهروند 
همدانی قبل از انقالب تنها 6.81 ســانتی متر 
بــود که با افزایش فضاهای ورزشــی در 40 
سال اخیر امروز سهم هر شهروند همدانی از 
سرانه های ورزشــی به 71.5 سانتی متر است، 
گفت: با افتتاح پروژه های در دست اقدام این 
ســرانه به ازای هر نفر بــه 80 صدم مترمربع 

افزایش می یابد.

بارسا بدون مسی حریف 
تیم انتهای جدولی نشد!

 بارسلونا تیم صدرنشین جدول لیگ 
اسپانیا در چارچوب هفته سی و دوم لیگ 
اسپانیا در خانه اوئسکا با نتیجه بدون گل 

متوقف شد.
به گــزارش مهر، تیم فوتبال بارســلونا 
امشب ساعت 18:45 در خانه تیم انتهای 
جدولی اوئسکا به مصاف این تیم رفت 
که در نهایت این با نتیجه تســاوی بدون 

گل متوقف شد.
والورده که در این بازی به بازیکنان اصلی 
خود مخصوصاً لیونل مســی استراحت 
داده بــود، در این بازی حریف تیم آخر 
جدول نشــد تا همچنان بــا 74 امتیاز و 
یک بــازی بیشــتر از اتلتیکومادرید 64 
امتیازی در رده اول جدول لیگ اســپانیا 

قرار بگیرد.
بازی بعدی آبی اناری پوشــان سه شنبه 
شب با تیم فوتبال منچستریونایتد است. 
بارســایی ها بازی رفت را در خانه تیم 
انگلیسی با نتیجه یک بر صفر پیروز شده 

اند.

سویا، مشتری جدید 
ستاره پاری سن ژرمن

 دنی آلوس که ســابقه بــازی در تیم 
اسپانیایی سویا را در کارنامه دارد یک بار 
دیگر با پیشنهاد این تیم روبرو شده است.

به گزارش مهر، از سال های فوتبال بازی 
کردن دنــی آلوس زمان زیــادی نمانده 
است. او 35 سال سن دارد و در تابستان 
به پایان قراردادش با تیم فوتبال پاری سن 
ژرمن می رســد. اما حاال یک مشــتری 
برای او پیدا شده، ســویا، تیمی که قباًل 
هم ســتاره برزیلی را در اختیار داشته و 
دوباره می خواهد او را در ترکیب تیمش 

قرار دهد.
به ادعای روزنامه فرانسوی اکیپ، آلوس 
شــرایطش را به سویا گفته و اعالم کرده 
در صورتــی که تیم فرانســوی تصمیم 
بگیــرد قرارداد او را تمدید کند او در آن 

تیم خواهد ماند.
او بین سال های 2003 تا 2008 در سویا 
بازی کرده و پیش از این هم اعالم کرده 
بود نسبت به بازگشت به این تیم بی میل 
نیســت. آلوس در زمان حضور در سویا 

248 بازی انجام داده است.

97 فضای ورزشی استان واگذارمی شوند

مدیریت خصوصی
 بر ورزش 

 تیم کهنــوش مقام اول مســابقات جام 
روستایی نوروز98 شهرستان تویسرکان را به 

خود اختصاص داد..
به گزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان، مسابقات فوتبال روستایی 
جــام نوروز 98 با حضــور 6 گروه در قالب 
24 تیم برگزار شد. در این مسابقات تیم های 
فرســفج، زاغه، جیجانکوه، میــن آباد، اتحاد 
فریازان، کهنوش، قلعه شیخ، کمانگران، شهید 
قمری کندر، انتظــار فریازان، نقده، ترمیانک، 

کریــم آباد، قلی الله، میانده، باباپیر، باباکمال، 
جوادیه، قلعه نــو، حمیل آباد، والشــجرد، 

حاجی آباد، قلقل، آریکان شرکت داشتند.
در پایان مسابقات دو تیم کهنوش و کندر به 
فینال مسابقات راه پیدا کردند. که تیم کهنوش 
موفق شد با نتیجه 0-2 تیم کندر را شکست 
دهد و قهرمان این دوره از مســابقات شود. 
بــازی رده بندی هم بین دو تیم فرســفج و 
والشــجرد برگزار شد. که در وقت قانونی با 
نتیجه مســاوی به پایان رسید. تیم والشجرد 

موفق شــد در ضربات پنالتــی با نتیجه 4-2 
فرســفج را شکســت دهد. و به مقام ســوم 
دست یابد. تیم روستای جیجانکوه به عنوان 

تیم اخالق مسابقات شــناخته شد. در پایان 
مسابقات به سه تیم برتر و تیم اخالق جوایز، 

کاپ قهرمانی، لوح تقدیر اهدا شد.

»کهنوش«

 قهرمان فوتبال روستایی تویسرکان
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ماهواره های کیوب ست نوشابه انرژی زا 
تبلیغ می کنند

 اســتارت آپ روسی قصد دارد با ارســال ماهواره به مدار زمین، 
فعالیت تبلیغاتی انجام دهد. نخستین مشتری این شرکت یک نوشابه 
انرژی زا اســت. هزینه 8 ســاعت تبلیغ ماهواره ای نیز 20 هزار دالر 

اعالم شده است.
 StartRocketبــه گزارش دیجیتال ترندز، اســتارت آپ روســی
تصمیم دارد با استفاده از یک ماهواره مینیاتوری تبلیغاتی را به آسمان 
بفرستد که در آسمان شب قابل رصد هستند. نخستین تبلیغ ماهواره ای 
نیز به یک نوشــیدنی انرژی زا تعلق دارد.در همین راستا ماهواره های 
کیوب ست یک صورت فلکی مصنوعی به وجود می آورند و نوشابه 

انرژی زای Adernaline Rush را نمایش می دهد.

دلیل قطعی فیس بوک اعالم نشد
  فیس بوک و اپلیکیشــن های واتس اپ و اینستاگرام در سراسر 
جهان با اختالل روبرو شدند. این اختالل حدود 3 ساعت طول کشید 

و فیس بوک هنوز دلیل آن را اعالم نکرده است.
به گزارش انگجت، فیس بوک با یک قطعی وســیع روبرو شــد. این 
دومین باری اســت که طی یک ماه فیس بوک دچار اختالل می شود. 
طبق اطالعات وب سایتdowndetector.com کاربران سراسر 
جهان در دسترســی به فیس بوک و پلتفرم های وابسته به آن از جمله 
مسنجر، اینستاگرام و واتس اپ با مشکل روبرو شدند.این سرویس ها 
حدود 3 ساعت قطع بودند و کاربران نمی توانستند مطالب تازه آپلود 

کنند یا پیام بفرستند.

مسابقات ملی هوافضا در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر برگزار می شود

 یازدهمین دوره مســابقات ملی هوافضا 12 الی 13 اردیبهشت ماه 
سال جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، یازدهمین دوره مســابقات ملی 
هوافضا برای بهبود معیارهای داوری و باال بردن سطح علمی مسابقات، 
با حضور لیگ های جدیدی در زمینه هوافضا برگزار می شود.این دوره از 
مسابقات ملی هوافضا در 5 لیگ »شبیه ساز اویونیک«، »سرعت پهپادها«، 
»هاورکرافت«، »گالیدر« و »راکت آبی« برگزار می شود.رقابت های لیگ 
»هــاور کرافت« و »راکت آبی هوای فشــرده« در بخش دانش آموزی، 
»ســرعت پهپادها« و »شبیه ســاز اویونیک« بدون محدودیت سنی و 
مسابقات »گالیدر« در دو بخش دانش آموزی و آزاد برگزار خواهد شد.

پشتیبانی ناسا از 1۸ طرح تحقیقاتی
 فضایی جدید

 ناســا قصد دارد از 18 طرح تحقیقاتی جدید و پیشــرفته فضایی 
پشتیبانی کند تا بتواند مأموریت های خود در دهه های آینده را با قدرت 

بیشتری به پیش ببرد.
به گــزارش نیواطلس، این مأموریت ها حوزه هــای مختلفی را در بر 
می گیرند که از جمله آنها می توان به تولید لباس های فضایی هوشمند 
تا یافتن روش هایی جدید برای انجام اکتشــافاتی در مورد خورشید 
اشاره کرد.این کار در قالب طرحی موسوم به مفاهیم خالقانه پیشرفته 
ناسا یا NIAC انجام می شود. پیشنهادات جذاب و خالقانه ارائه شده 
از حمایت مالی برخوردار خواهند شد که مبلغ آن حداکثر 500 هزار 

دالر خواهد بود.

سرمایه گذاری نیم میلیارد دالری اپل 
برای تولید بازی های ویدئویی

 شــرکت اپل که مانند گوگل به طور جدی بــر روی راه اندازی 
خدمات بازی های ویدئویی تحت وب یا استریم سرمایه گذاری کرده 

برای تولید بازی های محبوب 500 میلیون دالر هزینه می کند.
به گزارش دیجیتال ترندز، این خدمات که از طریق اشــتراک اینترنتی 
در دســترس قرار می گیرد Arcade نام دارد و ســرمایه گذاری کم 
ســابقه اپل بر روی آن از اهمیت مقوله بازی های ویدئویی برای این 
شــرکت خبر می دهد.با اختصاص این بودجه بیش از 100 بازی برای 
ســرویس مذکور طراحی می شود. نکته جالب این است که اپل برای 
ســرویس پخش ویدئویی جدید تی وی پالس خود یک میلیارد دالر 

هزینه کرده است.

اجرای کنسرت »ِسودای خیال« در همدان

  کمک به سیل زدگان
 با هدف کمک به ســیل زدگان، کنســرت »ِسودای 
خیال« توســط گروه موسیقی ســنتی »آوای فاخته« به 
سرپرستی و آهنگسازی »رضا عباسی« در همدان اجرا 

می شود. 
بــه گزارش فارس، در آخرین روزهای فروردین ماه و 
با هدف حمایت از هموطنان ســیل زده، اعضای گروه 
موسیقی ســنتی آوای فاخته همدان دور هم می آیند تا 
با اجرای کنسرت خویش، مرهمی هرچند اندک بر دل 

زخم خورده این عزیزان باشند.
این اجرا که نخستین کنسرت سال 98 در همدان است 
بــا هدف کمک و همدلی با هموطنان ســیل زده و در 
دو بخش متفاوت ســاعت 20:30 روز جمعه ســی ام 
فروردین ماه در محل ســالن اصلی مجتمع فرهنگی و 

هنری بوعلی سینا برگزار می شود.
 در همین رابطه سرپرســت گروه موسیقی سنتی آوای 
فاخته در گفت و گو با فارس اظهار کرد: نخستین اجرای 
سال جدید گروه ما با همکاری انجمن موسیقی استان 
و با عنوان »ِســودای خیال« است که بخشی از عواید 
حاصل از بلیت فروشی آن به آسیب دیدگان سیل اخیر 

اختصاص می یابد.
رضا عباســی گفت: در ایــن اجرا عــالوه بر خودم 
بــه عنوان نوازنده نِی و پیانــو هنرمندان دیگری چون 
کاظم مرادی مســعود و اشــکان شــریفی نژاد )آواز(، 
حامــد مردانیان )نوازنده َدف(، محمد رســولیان آزاد 
)نوازنده تــار(، حامد ربانی )نوازنــده کمانچه(، امین 
چوبریزیان )نوازنده سنتور(، افشین چوبریزیان و سیده 
شــیدا منتظری )نوازنده تمبک(، فرشاد فراهانی دلجو 
)نوازنده تارباس(، علی اسمیان )نوازنده ُعود(، سیاوش 
مســلم، همایون قادری مهر، اعظم عباسی، مریم متینی، 
طاهره الســادات ذولحواریه، پرســتو قلی پور، مهدی 
شــاملو )نوازندگان ویُولن(، امین شــهرایی و محسن 
پیری )نوازندگان نِی(، میترا ســلگی،کیانا قراگوزلو و 
غزل یگانه )همخوان(، حسین معنوی )نوازنده فلوت( 

هم حضور دارند.  
وی افزود: عالقمندان می توانند برای تهیه بلیت 30 هزار 
تومانی و 40 هزار تومانی این کنســرت به آموزشگاه 
آزاد موســیقی بامداد )بلوار خواجه رشید، جنب اداره 
اماکن( و یا آموزشگاه موسیقی دیدار )خیابان طالقانی، 

روبروی کتابخانه آزادی( مراجعه کنند.

نخستین جشنواره 
نمایشنامه خوانی دانشجویی 

"پرسونا" آغاز به کار کرد
 با تالش انجمن اسالمی دانشجویان معتدل و کانون 
فرهنگی و هنری تئاتر دانشــگاه بوعلی سینا، نخستین 
جشــنواره 3 روزه نمایشــنامه خوانی ملی دانشجویی 
پرسونا 26 تا 28 فروردین ماه در دانشگاه بوعلی سینا 

آغاز به کار کرد .
دانشجویی  نمایشــنامه خوانی  هنری جشــنواره  دبیر 
پرســونا در دانشگاه بوعلی ســینا با عنوان این مطلب 
گفت: امروز و فردا 12 اثر انتخاب شــده توسط هیأت 

داوران اجرا خواهد شد .  
به گزارش ایسنا، امین الوندی در آئین افتتاح جشنواره 
نمایشنامه خوانی دانشجویی پرسونا در سالن سینمای 
دانشــکده علوم پایه دانشــگاه بوعلی ســینا، هدف از 
برگزاری این جشــنواره را مطرح شــدن فعالیت های 
دانشجویی دانشگاه در سطح کشور و پتانسیل هایی که 
در دانشــگاه و استان همدان گمنام مانده اند، بیان کرد 

و افزود: 
وی درباره اسم جشنواره اظهار کرد: واژه "پرسونا" را 
از 2 بُعد روانشناسی و تئاتر می توان بررسی کرد؛ ما در 
زندگی هنگامی که با افراد مختلف معاشــرت می کنیم 
برخوردهــای مختلفی صورت می گیــرد و نقاب های 
متفاوتــی به چهره می زنیم که در علم روانشناســی به 
هریک از این نقاب ها پرســونا گفته می شود .الوندی 
افزود: در یونان باســتان بازیگران بــرای اینکه بتوانند 
نقش های مختلف را اجرا کنند از نقاب هایی استفاده 
می کردند که در تئاتر به هریک از این نقاب ها پرسونا 

گفته می شد .

رئیس سازمان میراث فرهنگی:
توجه به گردشگری و صنایع دستی 

راهگشای مسائل اقتصادی است
 رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با اشاره 
به این که ظرفیت های بســیار خوبی برای ایجاد شــغل پایدار در این 
حوزه ها وجود دارد ،گفت: با ســرمایه گذاری اندک در حوزه صنعت 
گردشگری و صنایع دستی می توان به این مهم دست یافت و راهگشای 

مسائل اقتصادی شد.
بــه گزارش میــراث آریا، »علی اصغر مونســان« در دیــدار با »محمد 
شریعتمداری« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شماری از معاونان دو 
دستگاه و مدیران برخی از بانک ها ، از امادگی این سازمان برای هرگونه 
همکاری با دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر برای کمک به رونق تولید 
و اشتغال در کشور خبر داد و گفت: در سازمان میراث فرهنگی ظرفیت 
های بســیار خوبی برای ایجاد شــغل پایدار وجود دارد و می توانیم با 
سرمایه گذاری اندک در حوزه های مرتبط با ماموریت های این سازمان 

شغل پایدار ایجاد کنیم.
وی با اشــاره به ابنکه در دنیا نیز اشــتغال فراگیر را در حوزه خدمات 
دنبــال می کنند ، ابراز امیدواری کرد تا بــا کمک وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی بتوان به ایجاد اشتغال هرچه بیشتر در کشور کمک کنیم.
معاون رئیس جمهوری ،افزود: توان ایجاد شــغل در حوزه گردشگری 
و صنایع دســتی بسیار باال است و عمده این مشاغل پایدار هستند که با 

سرمایه گذاری اندک ایجاد می شوند.
مونسان اضافه کرد: به عنوان مثال یکی از ظرفیت های بسیار خوبی که 
به تازگی در کشور شــکل گرفته، موضوع بومگردی ها است، در حال 
حاضر 1500 واحد بومگردی در کشــور ایجاد شــده و هدفگذاری ما 

احداث 2هزار واحد بوم گردی است.
وی گفت: سرمایه گذاری در حوزه گردشگری عالوه بر اثرات اقتصادی، 
تاثیرگــذاری اجتماعی نیز دارد، به عنوان مثال با رونق گرفتن بومگردی 

ها شاهد مهاجرت معکوس روستاییان و رونق گرفتن روستاها هستیم.
معاون رئیس جمهوری ،گفت: یکی از مشــکالت حوزه گردشــگری 
و صنایع دســتی موضوع بیمه فعاالن این دو حوزه اســت، که در این 

خصوص نیازمند همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.
رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری ادامه داد: 
بســیاری از افراد برای سرمایه گذاری در موضوع گردشگری عالقه مند 
هستند و به طور حتم نیاز مند تعریف اقتصادی جدید در کشور هستیم 

که این اقتصاد جدید، گردشگری است.

فرانسه همچنان پربازدیدترین مقصد 
گردشگری جهان

ناشی   حتی آشــوب های 
از شــورش » جلیقــه زردها«  
اشــک آور  همچون، گازهای 
و  فروشــگاه های بــه آتش 
کشیده شــده شــانزلیزه هم 
از داشتن  نتوانست فرانسه را 
مقصد  پربازدیدترین  عنــوان 
گردشگری جهان محروم کند.

بــه گــزارش توربــو نیوز، 
اطالعات ارائه شــده از سوی 
و  آمار  مطالعــات  مؤسســه 
اقتصاد فرانســه )INSEE(، نشان می دهند، شمار نفر شب گردشگران 
در هتل ها و محل های کمپ فرانسه نسبت به سال گذشته 9 میلیون نفر 

افزایش داشته و این آمار را به 483.2 میلیون رسانده است.
به رغــم تحوالت سیاســی ماه های پایانی ســال 2018، این ســال 
چشم انداز امید بخشــی برای صنعت گردشــگری کشور فرانسه به 
ارمغان آورد. با این حال، در ماه دســامبر، بحران ناشی از اعتراضات 
» جلیقه زردها« 1.1 درصد به صنعت گردشــگری این کشــور ضربه 
وارد کرد. در شــهر پاریس هم، تظاهرکننــدگان 5.3 درصد از آمار 

بازدیدکنندگان را کاهش دادند.
بخش اعظم افزایش آمار کلی بازدیدکنندگان به لطف گردشگران خارج 
از اتحادیه اروپا میسر شده است. شمار بازدیدکنندگان اهل ایاالت متحده 
حدود 16 درصد و بازدیدکنندگان ژاپنی حدود 18 درصد افزایش داشته 

است.
جنبش »جلیقه زردها« نام یک جنبش اعتراضی با مرکزیت پاریس فرانسه 
است که در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات ها به وجود آمد.
فرانســه سال هاست که به عنوان نخســتین مقصد گردشگری در جهان 
شناخته می شود و شــهر پاریس در این میان با جاذبه های بی شمارش، 

پربازدیدترین شهر جهان به شمار می رود.
در بین پربیننده ترین مکان های دیدنی این کشــور، به کلیســای نوتردام 

پاریس، موزه لوور و کاخ ورسای می توان اشاره کرد.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

هر که به خاطر خدا برادری کرد ، سود بُرد ، و هر که برای دنیا برادری ]و رفاقت[ 
کرد ، ناکام مانْد . 

غرر الحکم : ح7776

■ دوبیتي:
ته که نابرده ای ره در خرابات ته که ناخوانده ای علم سماوات  

بیاران کی رسی هیهات هیهات ته که سود و زیان خود ندانی  
باباطاهر

مریم مقدم «

  پس از آنکه ردپای پیاده راه سازی به میدان 
مرکزی شهر کشیده شد  افت و خیز های فراوان 

و کاوشهای متعدد دامان این پروژه را گرفت .
پاکســازی میدان از ردپای تاریخــی ، میراث 
فرهنگی طرح موزه ای را ارائه کرد  تا میدان شهر 
موزه شــود ؛ اینجا بود که شهرداری از ساخت 
و ساز پا پس کشــید و گفت ؛ ما ردیف بودجه 
برای اجرای این طرح ها نداریم ، میراث فرهنگی 
هم مدعی شد اعتباری در کار نیست که موزه را 
بسازیم در این گیرو دار راه وشهرسازی منجی شد 
و گفت ؛ از ردیف بودجه و اعتبارات بازآفرینی 
کار ساخت موزه میدان را انجام میدهیم اما باز هم 
خبری از اتمام پروژه نشد و پای موزه نیمه کاره 

میدان به نوروز و بهار ۱398 کشیده شد. 
 میدان در انتظار موزه

از ابتدا که بحث ساخت سایت موزه میدان مرکزي 
شــهر همدان مطرح شــد، موارد به این ترتیب به 
اجماع و تصمیم گیري رسید که فرایند کاوش، تهیه 
طرح توسط مشاور و تصویب طرح، بر عهده میراث 
فرهنگي نهاده شــد و ساخت و ساز این موزه طبق 
طرح تهیه شــده میراث فرهنگي بر عهده شهرداري 
نهاده شــد و تامین اعتبار آن سر از بودجه های باز 

آفزینی راه و شهرسازی در آورد .
در این زمینه شــهردار همــدان در گفتگو با همدان 
پیام عنوان کرد : با دســتور استاندار مقرر شده است 
ستاد باز آفرینی محالت شــهری پایدار اعتباری به 

شهرداری در زمینه ساخت موزه بدهند.
عباس صوفی گفت : در این زمینه موافقتنامه ابالغ  و 
در دستور کار قرار گرفته است و اگر مشکلی پیش 

نیاید در دستور کار قرار میگیرد . 
وی در پاســخ به این ســوال که تاریخ پایان پروژه 
موزه میدان مرکزی شهر کی خواهد بود عنوان کرد 
: پس از ابالغ اعتبار کار با سرعت اجرا خواهد شد 
و تا پایان تابستان موزه مرکزی شهر به بهره برداری 

خواهد رسید .
وعده های روی میز مانده   

پروژه احداث ســایت موزه  میدان مرکزی همدان در 
ماه های اخیر همانند کالف ســردرگمی شده است 
که هر طرف آن را می کشــیم. طبق وعده های داده 
شــده این بنا باید تا پایان شهریورماه و قبل از آغاز 
کنفرانس بیــن المللی همدان 2018 آماده می شــد 
اما در حال حاضر درهمــان  مراحل  گودبرداری و 

ریختن فونداســیون به سر میبرد و مسئوالن مربوطه 
هر یک چشــم به دیگری برای یــاری دارند و این 
وسط مردم شهر خسته از خمودگی و نازیبایی میدان 

بزرگ شهر از عملکرد مدیران ناراضی اند
از مرداد ماه 1396 طرح  پیاده راه ســازي اجرایی شد 
و به این وســیله  دو خیابان از 6 خیابان اصلي شهر 
همــدان "خودرو ممنوع"  شــد ،  و میدان مرکزي 
شهر حفاری شــد و اطراف آن سیماي سنگ فرش 
به خود دید. به این ترتیب در این منطقه از شــهر ، 
خیابان تعریفش را از دست داد و پیاده راه جاي آن 
را گرفت ماشین ها عرصه را خالي کردند و آدم ها به 
میدان آمدند تا بافت تازه شهر خو بگیرند بافتی که 
این روزها ســر و رویی نا زیبا و خاک آلود به خود 

گرفته است .
 طرح ایجاد سایت موزه در دست میراث
مدیر کل میراث فرهنگي صنایع دستي و گردشگري 
همــدان گفت:پــروژه مــوژه میــدان از مهمترین 
پروژه های گردشگری استان است که توسط مشاور 
بررسی شده و مبلغ پیشــنهادی برای ساخت آن 3 
میلیارد تومان اســت که این پیشنهاد ارائه و در حال 

بررسی برای تایید است.
علي مالمیــر در این زمینه در حالی که  به پیشــینه 

کلید خوردن اجرای طرح ســایت موزه در میدان 
مرکزي شــهر گریزي زد ، گفت: از روزي که قرار 
شــد حفاري براي تبدیل المان میدان مرکزي شهر 
به آبنما انجام شــود زماني نگذشــته بــود که آثار 
تاریخي نمایان شد و از آنجا که همکاري مطلوبي 
بین میراث فرهنگي و شهرداري منطقه  یک وجود 
داشــت موجب شــد براي مطالعــه و حفظ آثار 
فرایند مشــخصی رقم خورد. آثاري که یافت شد 
آثار منقــول بود و به معماري خاص برنخوردیم و 
غالبًا آثار مربوط به تدفین هاي دوره هاي اشکاني و 
حتي دوره هاي قبــل از آن از دوره هاي ماد بود. و 
این شرایط موجب شد طرح ایجاد سایت موزه در 
میدان مرکزي شــهر مطرح و مورد پیگیري و اجرا 
قرار گیرد. از آنجا که یافته هاي شهري نیازمند قرار 
گرفتــن در معرض دید عموم بــود و البته اهمیت 
حفظ آنها باید در نظر گرفته مي شد تصمیم گیري ها 
به این سمت و سوي هدایت شد که محلي در گذر 
مردم شهر تعریف شود که این مجموعه موزه براي 
بازدید و معرفي قدمت و تاریخ همدان در دسترس 

قرار گیرد.
 تاریخ ، میدان و سایت موزه

کارشناســان پروژه هم میگویند : هدف این بود 

که با اجرای طرح موزه در میدان مرکزی شــهر 
ســاکنان و گردشــگران پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران زمین بدانند که زیر پایشان رد پاي تاریخي 
پنهان اســت که قدمت این شهر را تأیید مي کند. 
البتــه هدفی دیگر نیز مورد تاکید بود و آن ایجاد 
ســایت موزه به عنوان نگیــن در بین پروژه هاي 
پیــاده راه بود ،  این دو مقوله بــا یکدیگر تلفیق 
شــد تا نقطه مرکزي شــهر همدان به یک سایت 
موزه تبدیل شــود. اما از آنجا که میدان مرکزي 
شــهر از جمله آثار ثبت ملي شده بود تصمیم بر 
این اساس شد که پس از نظارت و تایید سازمان 
میراث فرهنگی کشــور ؛  بخشــي از پروژه که 
کاوش و نظــارت بر خاکبــرداري و مطالعات را 
شــامل میشــود  برعهده میراث فرنگي و بخش 
دیگر که اجراي طرح ســایت موزه بود بر عهده 
شــهرداري نهاده شود و راه و شهر سازی هم که 
متولی احیای بافت های تاریخی در شــهر اســت 
پای کارآمد تا ســاخت و ســاز موزه را به نتیجه 
برســاند  و بر این اساس اجراي کار مشترک در 
چند فاز کلیــد خورد.حاال مردم همــدان منتظر 
نشســته اند تا ببینند کی موزه مرکزی شهرشــان 

به نتیجه خواهد رسید ؟ 

شهرداروعده داد

آخر تابستان؛افتتاح موزه میدان شهر 
■ ابالغ توافقنامه شهرداری و راه و شهرسازی برای موزه مرکزی شهر

■ موزه میدان از پروژه های مهم گردشگری همدان است      ■ 3میلیارد تومان اعتبار پیشنهادی مشاور

 مدیــرکل اســتاندارد همدان با بیــان اینکه 
محصوالت بومــی همدان قابلیــت صادرات و 
حضــور در بازارهای جهانی را دارد گفت: برای 
آسان سازی این فرایند، استانداردهای ملی برای 

تولیدات بومی استان تدوین می شود.
محمد مددی اظهار داشت: در سال جاری تدوین 
اســتاندارد هــای ملی برای محصــوالت بومی 
همدان مانند کماج، حلوا زرده، انگشــت پیچ و 
شیرمال با همکاری میراث فرهنگی پیگیری می 

شود.
وی با اشــاره به تشــکیل کارگروه استاندارد 
سازی گردشگری برای نخستین بار در همدان 

گفــت: این کارگــروه تخصصی بــا همکاری 
فرهنگی،  میراث  استاندارد و  پژوشگاه سازمان 
صنایع دســتی و گردشگری استان تشکیل شده 
و نقش مهمی در توسعه گردشگری این منطقه 

دارد.
مــددی خاطرنشــان کــرد: تدوین اســتاندارد 
محصوالت بومی همدان در کارگروه فوق مورد 

بررسی و پیگیری الزم قرار می گیرد.
مدیرکل اســتاندارد همــدان افزود: شناســنامه 
دار شــدن تولیــدات بومی و معرفــی بهتر آنها 
در بازارهــای جهانــی و در نتیجه رونق تولید و 
صادرات از آثار مهم تدوین استاندارد ملی برای 

کاالهای وطنی است.
وی تجدید نظر و بروز رسانی استانداردهای ملی 
و حذف آیین نامه های دســت و پــا گیر را از 
اولویت های ســال جدید بیان و اضافه کرد: در 
راستای شتاب بخشــی به تولید و صادرات این 

موارد را مورد توجه قرار داده ایم.
بر اســاس آخریــن آمار 660 واحــد صنعتی و 
خدماتی تحت پوشش اســتاندارد استان همدان 
قرار دارند که در این صنایع 880 کاالی مشمول 

استاندارد اجباری تولید می شود.
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