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فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای پروژه شماره 3  اجرای شبکه جمع آوری 
و نصب انشعابات فاضالب شهر همدان در مسیرهای پراکنده )طول هر مسیر 30 

متر و بیشتر( به شماره ج/98/150 

  شــركت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص ( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار ، پروژه شماره 3 اجرای شبکه جمع آوری و نصب 
انشعابات فاضالب شهر همدان در مسیرهای پراکنده )طول هر مسیر 30 متر و بیشتر( با برآورد اولیه 7،119،126،123  ریال بر اساس فهرست بهای شبکه 
جمع آوری و انتقال فاضالب سال 98 را به پیمانکاراني که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
با ســابقه انجام حداقل یك پروژه مرتبط در 5 ســال گذشــته به مبلغ اولیه 25 درصد مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو 

رضایت نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 ( ، واگذار نماید.
ازکلیه پیمانکاران واجد شــرایط که متقاضي شــرکت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست کتبي و فیش واریزي به مبلغ 300/000 ريال به 
حســاب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خرید اســناد مناقصه در ساعت اداري از 98/4/18  لغايت 98/4/25 به دفتر قراردادهاي 

این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 347،195،631 ريال است که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  سپرده ، تضمین معتبر 
تســلیم یا مبلغ مذکور را به حســاب سپهر بانك صادرات شــماره 0101396197001  واریز و یا چك بانکي تضمیني در وجه شرکت تهیه ویا از مطالبات 
قطعی تائید شــده نزد شــرکت بلوکه نماید و  حســب مورد ضمانتنامه یا رســید واریز وجه یا چك بانکي و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه 

پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
به پیشــنهادهاي فاقد ســپرده ، فاقد امضاء، مشروط و پیشــنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي 
کمتر از میزان مقرر، چك شــخصي و نظایر آن، ، مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شــد. مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.مهلت عودت اسناد تکمیل شده 
مناقصه تا پایان وقت اداري مورخ 1398/5/5 و محل تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب می باشد. پاکات ساعت 10 مورخ 1398/5/6 در کمیسیون 

مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد .
محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری 

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

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

صرفه جویي در مصرف  آب نیازمند مشارکت همگاني

نوبت دوم

 شماره م الف: 552اداره امور شعب بانک ملي استان همدان- دايره کارپردازي

آگهي مزایده عمومي شماره  3
)شماره مزایده مرجع 6 و 7 ( -  سال 1398

شرح مختصری از کاال
اداره امور شــعب بانک ملي اســتان همدان در نظر دارد کاالهاي خود به شــرح مذکور 
 و بــا جزئیات مندرج در اســناد مزایــده را با بهره گیري از ســامانه تــدارکات الکترونیکي دولت
 )setadiran.ir( و با شماره مزایده 2098001088000005و2098001088000006 )شماره 

سيستمي( به صورت الکترونیکي به فروش برساند.
- زمان انتشار در سايت: مورخ 1398/04/17 ساعت 10:00 تا 1398/05/01 ساعت 14:00
- مهلت دريافت اسناد مزايده: از 98/04/17 ساعت 10:00 تا 1398/05/01 ساعت 13:00

- تاريخ بازديد: 1398/04/17 لغايت 1398/04/31 از ساعت 12 - 8
- آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: تا 1398/05/01 ساعت 14:00

- زمان بازگشائی :98/05/02 ساعت 8:00 صبح
- زمان اعالم به برنده: مورخ 1398/05/03 ساعت 10:00

- ضمناً رعایت موارد ذیل الزامي مي باشد:

1- برگزاري مزایده صرفاً از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت مي باشــد وکلیه مراحل 
فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده )وديعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایي پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده 

و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مي باشد.
2- پیشــنهاد مي گردد با توجه به تنوع کاالهاي مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از 

اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقمندان به شــرکت در مزایده مي بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهي الکترونیکي 

)توکن( با شماره هاي ذیل تماس حاصل نمایند.
اطالعــات  راهبــري ســامانه: 41934-021 و 38271409 - 081  و  مرکــز پشــتیباني 
 تمــاس دفاتــر ثبت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه)www.setadiran.ir( بخش 

" ثبت نام پروفايل مزايده گر " موجود است.
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توقف عملیات
کاوش معبد الئودیسه نهاوند

پیش بینی تولید 32 هزار تن
 گوشت قرمز در همدان

مدیر امور دام جهاد کشــاورزی همدان گفت: ســال 
گذشته در استان همدان30 هزار و 950 تن گوشت قرمز 
تولید شــد و امسال هم پیش بینی ما تولید 32 هزار تن 
است که نسبت به سال گذشته 3.4 درصد افزایش دارد.

روح اهلل خدا رحمی ظهر دیــروز در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان برای حمایت از 
تولید گوشت قرمز چهار  نهاده اصلی مانند جو، ذرت، سبوس 

و کنجاله سویا را بین دامداران توزیع کرد که مقدار توزیع 
ماهانه سبوس استان هم بیش از2 هزارتن است.

وی با بیان اینکه استان 379 هزار رأس دام سنگین و 
یک میلیون و 266 هزار رأس دام سبک دارد، افزود: سال 
گذشته در استان همدان30 هزار و 950 تن گوشت قرمز 
تولید شــد و امسال هم پیش بینی ما تولید 32 هزار تن 
است که نسبت به سال گذشته 3.4 درصد افزایش دارد.
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دکترعلیاکبروالیتیمشاوررهبرانقالبدراموربینالملل:

واکنش ایران
 به اندازه نقض برجام

4

73 هکتار از اراضی مالیر 
زیرکشت زعفران می رود

4

کشف خودرو های 
قاچاق میلیاردی در مالیر

2
شهرداری همدان مورد آزمون 
نفوذپذیری قرار خواهد گرفت

خجستهوحاجیباباییباتأکیدبرمطالبهمردممبنیبرلزومبازگشتملکغصبیبهشاهزادهحسین)ع(:

خروج صحن شاهزاده حسین)ع(  از محاصره
راهدسترسیبهبقعهشاهزادهحسین)ع(ازساختمانغصبیایجادمیشود

ازبین2300شرکتکننده

تجلیل از 90 برگزیده آزمون سراسری قرآن کریم
5مجموعهممتازقرآنیهمدانتقدیرشدند

مدیرعاملسازمانحملونقلوترافیکشهرداریهمدان:

پیوستن همدان به پویش کشوری »سه شنبه های بدون خودرو« 
گامی در راستای حمل و نقل پاک

هگمتانه، گروه رویداد: مدیرعامل ســازمان 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری همدان گفت: 
همدان به پویش كشــوری »سه شنبه های بدون 
خودرو« پیوســت كــه هــدف آن جایگزینی 
دوچرخه و حمل و نقل پاک به جای خودرو است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، احســان صباغی، در 
در سه شنبه های  دوچرخه ســواری  همایش  حاشــیه 

بدون خــودرو با اعــام این خبر که همــدان هم به 
پویش کشوری سه شــنبه های بدون خودرو پیوست، 
اظهــار کرد: این همایش در سه شــنبه های ایام هفته 
با حمایت ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
همدان، تشــکل های مردمی و پلیس راهور به صورت 

هفتگی برگزار می شود.
وی عنــوان کرد: هــدف این پویــش جایگزینی 
دوچرخــه و حمل و نقل پاک به جای خودرو اســت 
که از میدان قائم)عج( تا بلوار جوان در ساعت 7 صبح 

برگزار می شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
همــدان ابراز کــرد: با انجام این پویــش می توان گام 
مؤثــری در خصوص این جایگزینــی، ارتقای فرهنگ 
ایمنــی و افزایش تعــداد دوچرخه ســواران و کاهش 

استفاده از خودرو برداشت.
صباغی افزود: امید می رود با همکاری شــهروندان 
تعداد دوچرخه سواران را افزایش دهیم و از شهروندان 

می خواهیم به ما بپیوندند.
وی ابراز امیدواری کرد دوچرخه هایی که در منزل 

باقی مانده، از خانه ها خارج شود تا بدین صورت سهم 
بسزایی در کاهش بار ترافیکی شهر داشته و شهری با 

هوای پاک داشته باشیم.
وی عنوان کرد: با بانک های طرف قرارداد مجموعه 
شــهرداری هماهنگی هایی انجام شده است که اعطای 
وام های کم بهره به متقاضیان دوچرخه انجام می شود.

صباغی گفت: این پویش دو ماه است که در همدان 
بــا همت ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
همــدان و با حمایــت دفتر حمل و نقل اســتانداری، 

فرمانداری همدان و پلیس راهور صورت می پذیرد.
رئیس آموزش فرهنگ ترافیک راهنمایی و رانندگی 
استان همدان نیز در این خصوص اظهار کرد: با توجه 
به کان شــهر شــدن همدان، کاهش سطح ترافیک و 

آالینده های زیست محیطی در دستور کار است.
ســرهنگ علیرضــا مظفریه عنوان کــرد: گرایش 
جوانان به ورزش و پیشــگیری از بیماری های خاموش 

مانند کبد چرب از جمله اهداف این پویش است.
وی کاهش ســطح ترافیک و آالینده های زیســت 

محیطی را از دیگر اهداف این پویش اعام کرد.

تقاطع غیرهمسطح  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
شهید همدانی

)فاز 2 هزینه کرد 97(

اعتبار :
42 میلیارد تومان

پیشرفت فیزیکی : 
62 درصد

مجری :
 منطقه چهار  شهرداری

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر
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آزاد خط 

   شنیده شده دوشــنبه شب گذشته مدیر 
همدانی یکی از صفحات فعال در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام با شــکایت شاکی خصوصی بازداشت 

شده است.
   اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
همدان با پایان ارزیابی عملکرد ادارات کل استان ها 
در ســازمان حفاظت محیط زیست موفق به کسب 

رتبه عالی در سطح کشور شد.
   عملیات ساخت سایت موزه در میدان امام 
خمینی)ره( با اعتباری بالغ بــر 28میلیارد ریال 

توسط شهرداری منطقه یک آغاز شد.
   قیمت زمین و مســکن در همدان به شدت 
افزایش یافته اســت و همین موضوع موجب فشــار 
مالکان به مســتاجرها شــده اســت. طبق آخرین 
بررســی های صورت گرفته قیمت مسکن های مهر 
در همدان نیز افزایش چندین برابری داشته است و 

موجب نگرانی بیش از پیش مستاجران شده است.

خبـــر

مدیرکل دامپزشکی استان:

خروج 64 تن فرآورده 
خام دامی فاسد

از سبد مصرف همدانی ها

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیرکل 
معدوم سازی  از  همدان  استان  دامپزشکی 
64 تن فرآورده های خــام دامی غيرقابل 

مصرف در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی 
اداره کل دامپزشــکی استان همدان محمودرضا 
رســولی از کســب رتبه نخســت همــدان در 
واکسیناســیون بروســلوز و آبلــه خبــر داد و 
اظهــار کرد: با اقدامات صورت گرفته ســازمان 
دامپزشکی کشــور اداره کل دامپزشکی استان 
همــدان را رتبه نخســت در واکسیناســیون 

بروسلوز و آبله معرفی کرد.
وی با اشاره به اینکه ارتقای سطح بهداشت 
عمومــی، ایثار، مســؤولیت و فــداکاری برای 
ســامت مردم از مهمترین وظایف دامپزشکی 
اســت گفت: سال گذشــته واکسیناسیون 96 
درصدی جمعیت دامی در روســتاهای همدان 

را نسبت به بیماری بروسلوز داشتیم.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان همدان بیان 
کرد: ســال گذشــته به پوشــش 86 درصدی 
واکسیناسیون گوسفندان و بزها در روستاهای 
اســتان علیه بیماری آبله رسیدیم و به همین 

دلیل رتبه اول را در کشور به دست آوردیم.
وی خاطرنشــان کرد: بیماری آبله گوسفند و 
بز یکی از مهمترین بیماری های ویروسی و واگیر 
نشــخوارکنندگان کوچک است که بسیار سریع 
منتشر می شود و با درگیری هایی در این حیوانات 

تلفات 30 تا 50 درصدی را به دنبال دارد.
رسولی با اشاره به اینکه عائم بیماری آبله 
در گله های گوسفند و بز بسته به سن حیوان، 
نــژاد، ایمنی و دیگر عوامل از مایم تا شــدید 
متفاوت اســت گفت: به علت حساسیت بره ها 
و بزغاله ها شــدت بیماری در این گروه ســنی 
نســبت به دام بالغ شــدیدتر است و بعضی از 
آن ها ممکن اســت قبل از نشــان دادن عائم 

تلف شوند.
وی تصریــح کرد: از عائم ایــن بیماری در 
دام های مبتا می توان بــه تب باال، تورم پلک، 
ضایعات پوســتی به صورت برجستگی هایی به 
خصوص در ناحیه کشاله ران، زیر بغل، زیر دنبه 

و اطراف گوش و لب ها اشاره کرد.
مدیرکل دامپزشکی همدان در ادامه با اشاره 
به عملکرد مجموعه در ســه ماهه نخست سال 
98 گفت: از ابتدای سال جاری اداره دامپزشکی 
در راســتای ارتقای ســطح بهداشــت عمومی 
جامعه و حفاظت از سامت شهروندان بیش از 
26 هزار و 700 نوبت بازرسی و نظارت از مراکز 
عرضه فرآورده های خــام دامی، غذاخوری های 

شهر را در دستور کار قرار داده است.
وی از ضبط و معدوم سازی بیش از 64 تن 
انواع فرآورده های خــام دامی غیرقابل مصرف 
از مراکــز تولید، توزیع، عرضه و نگهداری خبر 
داد و گفت: حضور مســتمر بازرسان بهداشتی 
و بازدیــد و نظارت های دقیق شــبانه روزی از 
کشــتارگاه های دام و طیور بــه منظور حذف 
و معدوم ســازی فرآورده هــای خــام دامی و 
آالیش غیرقابــل مصرف از دیگر اقدامات اداره 

دامپزشکی در این مدت بوده است.
رســولی تصریــح کرد: پوشــش گســترده 
واکسیناســیون جمعیت دامی استان در مراحل 
مختلف علیه تب برفکــی، طاعون، هاری، لمپی 
اســکین از دیگر اقدامات دامپزشکی استان بوده 
که به همین دلیل خوشبختانه تاکنون هیچ گونه 

بیماری دامی در استان مشاهده نشده است.

خبـــر

شهرداری همدان مورد 
آزمون نفوذپذیری قرار 

خواهد گرفت

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس ســازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری همدان 
گفت: در راستای عمل به الزامات پدافند غير عامل 
در حوزه پدافند سایبری، موجودیت های سخت 
افزار و نرم افزار مجموعه شهرداری همدان مورد 

آزمون نفوذ پذیری قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، رضا عسکری در این 
باره اظهار کرد: به منظور جلوگیری از اقدامات مخربانه 
و پیشــگیری از تهدیدات احتمالی در حوزه شــبکه، 
ســخت افزار، زیر ســاخت های مرتبط و سامانه های 
تحت وب شهرداری همدان، اقداماتی را جهت آزمون 

نفوذ پذیری انجام داده ایم.
وی در ادامــه تصریح کرد: در این رابطه مکاتباتی 
با مراکز سیاســت گذار صورت گرفــت و با توجه به 
ظرفیت های علمی و تجربی موجود در دانشگاه بوعلی 
سینا این موضوع به مرکز آپا )آگاهی رسانی، پشتیبانی 
و امداد رسانی برای آسیب ها و حوادث امنیتی سایبری( 
در دانشگاه بوعلی ســینا واگذار شده است. عسکری 
در خاتمه ضمن قدردانــی از همکاری های مجموعه 
آپا دانشگاه بوعلی ســینا در تشریح فرآیند انجام کار 
بیان کرد: از ابتدای سال جاری و پیرو مکاتبات قبلی 
جلساتی با رئیس و کارشناسان این مرکز در سازمان 
فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری همدان برگزار 
شــد و در ادامه اقدامات الزم در این رابطه طی دو ماه 
گذشــته صورت گرفت که رونــد مذکور به خوبی در 

حال انجام است.

امام جمعه همدان:

نبود چارچوب قانونی دقیق در ستاد احیاء امر به معروف
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: امام جمعه 
همدان چارچوب قانونی دقيق برای ســتاد امر 
به معروف را ضروری برشــمرد و گفت: پس از 
ابالغ این قوانين هر فردی کــه در این نهادها 
مشغول اســت می داند در چه حد و محدوده ای 

باید فعاليت کند.
آیت اهلل حبیب اهلل شــعبانی عصر دوشنبه در دیدار 
با معاون ســتاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با 
اشاره به فعالیت های این ستاد خاطرنشان کرد: یکی از 
کمبود هایی که در این زمینه با آن مواجه هستیم نبود 

چارچوب قانونی دقیق است.
وی افزود: موازی عمل کردن ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر با دیگر نهادهایی همچون شورای فرهنگ 
عمومــی باعث ایجــاد تداخل در روند اجــرای امور و 

موفقیت کمتر شده است.
آیت اهلل شــعبانی تصویب چارچوب قانونی مشخص 
را عملی مهم در پیشــبرد اهداف موجود برشــمرد و 
گفــت: پس از اباغ این قوانین هــر فردی که در این 
نهاد ها مشــغول اســت می داند که در چه حد و تا چه 

محدوده ای می تواند فعالیت کند.

وی تصریــح کرد: در بررســی برخی از مطالب این 
ســردرگمی وجود دارد که کدام موضوع در ستاد امر 
به معروف باید مطرح شــود و کدام موضوع در شورای 
فرهنگ عمومــی و یا در دیگر نهاد های موازی موجود 

که باید آن را نهایی کرد.
امام جمعه همدان 90 درصد از معروفات و منکرات 
کشــور را یکســان دانســت و اظهار کرد: ستاد امر به 
معروف برای پیشرفت در کارها می تواند با جمع آوری 
تجربیات موفق ستادهای سراسر کشور آن را در اختیار 

دیگر استان ها قرار دهد.

وی برخــورد با موضوع بی حجابــی را نیازمند کار 
کارشناسانه عنوان کرد و گفت: قبل از انجام هر کاری 
باید ابعاد مختلف آن بررسی شود و مطمئن شویم که 
ایــن کار آیا دارای اثر اجتماعی هســت و یا اثر عکس 

به همراه دارد.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان تأکید کرد: 
بسیاری از افرادی که بد حجاب به آنها اطاق می شود 
شــرایط و فضای اجتماعی جامعه آنها را به این سمت 
کشــیده بنابراین برای آگاه کردن آنها نیازمند برخورد 

با لطافت و حساب شده هستیم.

خجسته و حاجی بابایی با تأکید بر مطالبه مردم مبنی بر لزوم بازگشت ملک غصبی به شاهزاده حسین)ع(:

خروج صحن شاهزاده حسین)ع( از محاصره
راه دسترسی به بقعه شاهزاده حسین)ع( از ساختمان غصبی ایجاد می شود

نماینده مردم  هگمتانه، گروه خبر همــدان: 
همدان و فامنين در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: با گذشــت 61 ســال باید ملک تصرف 
امامزاده  این  به  حســين)ع(  شــاهزاده  شده 
واجب التعظيــم بازگردد که البتــه پيرو مصوبه 
اخير زمينی توســط استانداری در محل دیگری 

به بانک ملی تعلق خواهد گرفت.
امیر خجســته دیروز در گفتگویی اظهار کرد: پیرو 
جلســه قبلی با مسؤوالن اوقاف، بانک ملی، استاندار و 
نماینده ولی فقیه در استان از سال 1336 زمین تحت 
مالکیت بقعه متبرک شــاهزاده حســین)ع( به تصرف 
بانک ملی درآمده بود که طی مذاکرات و پیگیری های 
انجام شــده، بنا شــد زمین به اماک تحــت اختیار 

امامزاده بازگردد.
وی با بیان اینکه در حاشــیه نشســت کمیسیون 
اقتصــادی مجلس با پنج وزیر، در دیدار با وزیر اقتصاد 
و دارایی در خصوص بازگشــت زمین بانک ملی به این 

بقعه مذاکره انجام شد افزود: بنا به یک مطالبه مردمی 
و بیان راهکارهای مصوبه اخیر در نشست با مسؤوالن 
استان تأکید بر آن شد هرچه سریعتر مشکات موجود 

رفع شود.
عضو هیأت رئیسه کمیســیون اصل 90 مجلس با 
اشــاره به اینکه مشکل راه بقعه شــاهزاده حسین)ع( 
قبًا رفع شــده بود افزود: متأسفانه در خصوص ملک 
شــاهزاده حســین)ع( به شــدت با مصلحت اندیشی 

برخورد شده است.
وی تأکید کرد: با گذشــت 61 ســال با ســاخت 
ساختمان بانک در ملک شاهزاده حسین)ع( باید ملک 
تصرف شــده به امامزاده بازگردد که البته پیرو مصوبه 
اخیر زمینی توسط استانداری در محل دیگری به بانک 

ملی تعلق خواهد گرفت.
خجســته خاطرنشــان کرد: طبق مذاکرات صورت 
گرفته با وزیر و معاون وزیر اقتصاد و دارایی قرار شــد 
مشــکل واگذاری در دستور کار نهاد ریاست جمهوری 

قرار گیرد و این مطالبه مردمی با جدیت پیگیری شود.
*حاجــی بابایی: اختالف بانــک ملی و بقعه 

شاهزاده حسين)ع( برطرف شد
دیگر نماینــده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شورای اســامی نیز با بیان اینکه ســاختمان بانک 
ملی در پیــاده راه میدان امام خمینــی)ره( به بقعه 
متبرک شاهزاده حســین)ع( تعلق دارد گفت: برای 
حل این مشــکل در کوتاه مدت قرار شد ساختمانی 
در پیــاده راه اکباتــان در اختیــار بقعه شــاهزاده 

قرار گیرد. حسین)ع( 
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه جلسه ویژه ای 
بــا حضور وزیر اقتصاد و دارایی برای حل اختاف بین 
اوقاف و امور خیریه و بانک ملی درباره بقعه شــاهزاده 
حسین)ع( و ســاختمان بانک ملی در پیاده راه میدان 
امام)ره( برگزار شــد اظهار کرد: در این جلسه استاندار 
همــدان، مدیرعامل بانک ملی کشــور، معــاون وزیر 
اقتصاد و معاون اقتصادی اســتاندار، مدیرکل ســابق 

اوقاف و امور خیریه اســتان، رئیس امور شــعب بانک 
ملی استان و اعضای هیأت امنای شاهزاده حسین)ع( 

حضور داشتند.
وی بــا بیان اینکه در این جلســه بــه این نتیجه 
رســیدیم ســاختمان بانک ملی در پیــاده راه میدان 
امــام)ره( به این بقعه متبرک تعلــق دارد افزود: برای 
حل این مشــکل در کوتاه مدت قرار شــد ســاختمان 
ارزی واقع در پیاده راه اکباتان در اختیار بقعه شاهزاده 

حسین)ع( قرار گیرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت تصریح 
کرد: قرار شد از وسط بانک متناظر با سایر قسمت های 
بانک ورودی بزرگی به سمت بقعه شاهزاده حسین)ع( 
ایجاد شــود تا مردم بتواننــد از میدان امام)ره( به این 

بقعه متبرک دسترسی یابند.
وی ادامــه داد: بخش دیگر نیــز به صورت اجاره تا 
مدتــی در اختیار بانک قرار می گیرد و به این وســیله 

مشکل حل شد.

باید ساالنه 500 هکتار کلزا در همدان کشت شود
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان همدان گفت: در حال حاضر 
قيمت تضمينی خرید کلزا از کشاورزان 3 هزار 
و 450 تومان اســت که 2.5 برابر قيمت گندم به 

دليل اهميت این محصول خریداری می شود.
حســین فضلی دیروز در گفتگویی افزود: محصول 
گیاه کلزا در صنعت روغن کشــی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد و 40 تا 45 درصــد از دانه کلزا دارای روغن 

است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان همدان با بیان 
اینکه 35 درصد دانه کلزا دارای پروتئین اســت ادامه 
داد: روغن این محصول جــزو مرغوب ترین روغن های 
خوراکی است و برای مصارف غذایی مورد استفاده قرار 

می گیرد.

وی با اشاره به اینکه 15 درصد روغن خوراکی مورد 
نیاز کشــور در داخل تولید می شود گفت: 85 درصد 
روغن مصرفی ما از دیگر کشــورها تأمین می شود که 
این اقدام با سیاســت ها و چشم اندازهای ما همخوانی 

ندارد.
فضلی با تأکید بر اینکه سیاست وزارت کشاورزی در 
حال حاضر توســعه کشت دانه های روغنی به خصوص 
کلزاست خاطرنشــان کرد: از بخش پروتئینی این گیاه 

نیز برای مصارف خوراک دام و طیور استفاده می شود.
وی در خصوص کشــت و زراعت گیــاه کلزا بیان 
کرد: کشــت کلــزا در تناوب با یک ســری محصوالت 
دیگــر موجب حاصلخیزی خــاک و پایداری تولید در 

محصوالتی همچون گندم و جو می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با اشاره به 

اینکه روغن گیاه کلزا سرشار از اسیدهای چرب مفید 
برای بدن اســت اضافه کرد: درصد اســیدهای اشباع 
شــده در روغن این گیاه پایین است بنابراین می تواند 
در ردیف روغن زیتون از جایگاه خوبی برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه در ســال های اخیر توسعه کشت 
کلــزا در سیاســت های کان کشــور در رونق اقتصاد 
مقاومتی مورد توجه قرار گرفته اســت یادآور شد: در 
حال حاضر 140 هکتار از این محصول در شهرســتان 

همدان زیر کشت قرار گرفته است.
فضلی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه و آن چیزی 
که در ســه ســال آینده وجود دارد باید ساالنه 500 

هکتار محصول کلزا در همدان کشت شود.
وی افزود: براســاس سیاست و برنامه وزارتخانه 18 
تا 20 هزار هکتار کشت این محصول در استان همدان 

در ســال آینده باید انجام شــود که توسعه یک هزار و 
800 هکتار آن برنامه امسال است.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان همدان تصریح 
کرد: رعایت زمان و تاریخ کاشــت برای محصول کلزا 
بسیار مهم اســت به طوری که باید در همدان از 15 

شهریورماه تا پنجم مهرماه کشت شود.
وی ادامه داد: تراکم کشت کلزا دارای اهمیت است 
به طوری که در زمان کشت این محصول تراکم و بذر 

استاندارد باید مورد رعایت قرار گیرد.
فضلی با بیان اینکه آماده ســازی بستر کاشت این 
محصول بســیار اهمیت دارد گفت: در ابتدای کشت 
کلــزا دو نوبــت آبیاری در فاصله پنــج تا هفت روز 
باید انجام شــود تا این محصول به صورت یکنواخت 

رشد کند.

وی با اشاره به اینکه در مرحله داشت تغذیه در سه 
نوبت می تواند در کیفیت رشــد این محصول اثرگذار 
باشد بیان کرد: مصرف کودهای گوگردی برای افزایش 

عملکرد کشت کلزا بسیار ضروری است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان همدان افزود: در 
حال حاضر قیمت تضمینی خرید کلزا از کشاورزان 3 
هزار و 450 تومان اســت که 2.5 برابر قیمت گندم به 

دلیل اهمیت این محصول خریداری می شود.
وی گفت: متوسط عملکرد گیاه کلزا در همدان 3 و 
نیم تا 4 تن است که نسبت به گذشته از کشت غات 

پیشی گرفته است.
فضلی در خصوص مصرف سرانه کود در کشت آبی 
نیز اظهار کرد: متوســط سرانه مصرف کود در همدان 

بین 150 تا 200 کیلوگرم است.

تقدیر از کاروند معارفه  زین العابدینی در مدیریت اوقاف همدان
هگمتانه، گــروه خبر همدان: با حضور معاون 
امور خيریه  و  اوقاف  استان های ســازمان  امور 
کشــور و جمعی دیگر از معاونان این سازمان، 
مدیرکل  حاجی زین العابدینی  رضا  حجت االسالم 

اوقاف و امور خيریه استان همدان شد.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه، معــاون امور 
اســتان های ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور در 
آییــن تکریم و معارفه مدیــرکل اوقاف و امور خیریه 
اســتان همــدان که صبح دیــروز در اتاق جلســات 
باغ موزه دفاع مقدس و با حضور جمعی از مســؤوالن 
اســتان برگزار شد ضمن اشــاره به خدمات گسترده 
حجت االســام محمد کاروند مدیرکل سابق اوقاف و 
امور خیریه همدان اظهار کرد: همدان شهری انقابی 
و پیشتاز اســت که سرداران رشــید و بزرگی را نیز 
تقدیم انقاب اســامی کرده اســت به ویژه خدمات 
ارزنده شهید حاج حسین همدانی به اسام و انقاب 

همواره بر بلندای تاریخ زنده خواهد ماند.
حجت االســام حســین روحانی نژاد تصریح کرد: 
ســتایش نگاری رهبر انقاب بــر کتاب های خاطرات 
شهدای اســتان همدان نشان از ســهم بزرگ استان 
همدان در پهنه کشــور و در جهان اســام و در حوزه 

مقاومت و ایثار دارد.
وی ضمن تبریک دهه کرامت و اشــاره به جایگاه و 
عظمت حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( ادامه داد:  
زیارت عتبات و مشــهد مقدس از محل نیات واقفان، 
کار ارزشــمندی است که سازمان اوقاف انجام می دهد 
و باید بتوانیم این کار را جهت دهیم و اســباب زیارت 

آرزومندان را فراهم کنیم.
وی بــا تأکیــد بر اینکه ســازمان اوقــاف با مردم 
معنی پیدا می کنــد، تصریح کرد: مردم باید این عمل 
خیرخواهانه را برای همیشه در جامعه زنده نگه دارند.

وی همچنین خطاب بــه متولیان امر و خبرنگاران 
تصریح کرد: در فرهنگ سازی این جریان بسیار مهم تا 
می توانید کار کنید، قلم بزنید و موضوع را تشریح کنید 

تا راه برای مشارکت مردم فراهم شود.
معاون امور استان های سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم اموال موقوفه را 
هدایت کنیم در واقع هرچند رابطه انسان با این اموال 
پس از مرگ قطع خواهد شد اما تا زمانی که مردم در 
دنیا از آن اموال بهره مند می شــوند، فردی که از دنیا 

رفته نیز از قبل آن بهره مند خواهد شد.
وی ضمن اشاره به سیاســت گذاری های جدید در 

ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور خاطرنشان کرد: 
توجه به نیات واقفان خیراندیش در دستور کار ما قرار 
دارد به گونه ای که مردم بتوانند آثار وقف را در زندگی 

گروه هدف به خوبی مشاهده کنند.
وی ادامه داد: ما همچنین نسبت به مسأله بهره وری 
و تولید به طور جدی مصمم هستیم؛ چراکه آن بخش 
از موقوفــات که بــا برنامه ریزی در حــوزه تولید گام 
بردارد، عاوه بر آن که تولید ثروت می کند به کشــور 

نیز کمک شایانی خواهد کرد.
حجت االســام روحانی نژاد افزود: از شــرکت های 
دانش بنیانی که ایده جدید دارند و می توانند ایده خود 
را تبدیــل به محصول کنند حمایــت می کنیم ضمن 
اینکه با توجه به سیاست های دفتر مقام معظم رهبری 

زمینه برای این کار هم کامًا فراهم است.
وی همچنیــن در خصوص نیاز حوزه های علمیه به 
موقوفات گفت: بــه موقوفات حوزه علمیه باید به طور 
ویژه توجه شــود تا بتوانیم همواره عالمان وارســته به 

جامعه معرفی کنیم.

وی با اشــاره به رضایت ســازمان مرکــزی اوقاف 
از عملکرد اوقــاف و امور خیریه همــدان اضافه کرد: 
مــا به مدیر جهــادی و پا به کار نیــاز داریم که البته 
حجت االســام کاروند نیز چنین ویژگی هایی دارند اما 
سیاســت ما در ســازمان اوقاف این است که مدیران 
تنها یک دوره در اســتان ها باقی بماننــد از این رو از 
توانایی های مدیرکل ســابق نیز در اســتان های دیگر 

بهره مند خواهیم شد.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان 
نیز ضمن تشــکر از زحمات 4 ســاله حجت االســام 
کاروند و آرزوی توفیقات روزافزون برای حجت االسام 
زین العابدینــی گفت: امیدواریم مدیر کل جدید اوقاف 
در طول مدتی که در استان همدان خواهد بود بتواند 

در این عرصه حساس خدمت رسانی کند.
آیــت اهلل حبیب اهلل شــعبانی با بیان اینکه اســتان 
همدان از لحاظ وقف اســتان غنی محسوب می شود، 
خاطرنشــان کرد: مدیریت وقف های موجود و ترغیب 
مردم بــرای ورود به این صدقه جاریه از وظایف اصلی 

اوقاف است.
وی با بیان اینکه وقف ها به سمت حوزه های علمیه 
نیز هدایت شــود، افزود: امروز حــوزه نیازمند به این 
موقوفات و نیز احیای موقوفات گذشــته است، ضمن 
اینکــه اگر در جایی واقفی، وقفی را انجام داد در وهله 
اول خود استان اولویت دارد در هر صورت امیدواریم با 
مدیریت جدید، پویایی بیشتری در عرصه وقف استان 

رقم بخورد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز ضمن 
تشکر از زحمات حجت االســام کاروند گفت: یکی از 
قســمت هایی که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با سازمان 
اوقاف دارد، امور اجتماعی اســتانداری است بنابراین 
زحمات چندین ساله حجت االســام کاروند بر کسی 

پوشیده نیست.

مهــرداد نادری فر ادامه داد: حوزه وقف در اســتان 
همدان به دلیل گستردگی موقوفات یکی از موضوعات 
مهم در کشور است که نیازمند کار ویژه است بنابراین 
فردی که در این حــوزه فعالیت می کند باید عاوه بر 
داشتن روحیه جهادی نسبت به حوزه وقف هم آشنایی 

کامل داشته باشد.
وی در پایان افزود: حجت االسام زین العابدینی نیز 
با توجه به سابقه فعالیتی که از قبل در این حوزه دارد 
مصداق بارز روحیه جهادی و نیز آشنایی کامل با حوزه 
وقف اســت که حمایت و پشتیبانی های الزم را از وی 

خواهیم داشت.
مدیرکل ســابق اوقاف و امور خیریه استان همدان 
نیــز در ایــن آیین گفــت: اگر در طول این 4 ســال 
توفیقاتی حاصل شــده اســت، نتیجه یک کار جمعی 
و حاصل زحمات هیــأت امنای امامزادگان، متولیان و 

ناظران موقوفات بوده است.
حجت االسام محمد کاروند ضمن تشکر از استاندار 
همدان برای برگزاری 12 جلسه عملیاتی در خصوص 
بقاع متبرک اســتان همدان تصریــح کرد: در آخرین 
جلسه عملیاتی با پیگیری های مسؤوالن استان، مسأله 
رقبه امامزاده شاهزاده حســین)ع( و ساختمان بانک 
ملی که در کشــاکش قضایی قرار داشــت حل شد و 
اولین مرحله بازگشایی رقبه برای این امامزاده تا قبل 

از ماه محرم انجام خواهد شد.
وی همچنیــن بازگشــت 13 هزار متــر از اراضی 
امامزاده محســن را نیز از دیگر اقدامات خوب صورت 
گرفته برشــمرد و گفت: پس از 17 سال، 13 هزار متر 
از اراضی متعلق به امامزاده محســن، با پیگیری هیأت 
امنا و نیز دیگر مسؤوالن استان، هفته قبل به سرانجام 

رسید.
وی با اشــاره به پــروژه زیرگذر امامــزاده عبداهلل 
و تشــکر از دســتگاه هایی که در این زمینه مشارکت 
داشــتند، افزود: با توجــه به مطالباتی کــه اوقاف از 
دستگاه های اجرایی داشت با پیگیری جدی همکاران 
حقوقی اوقاف در شهرســتان ها و استان 503 میلیارد 
تومان از طلب موقوفات مستندسازی و با مدرک ارائه 
شــد که با حمایت های مسؤوالن و مکاتباتی که انجام 
شــد مقرر گردید 247 میلیارد تومان از این بدهی ها 

مستندسازی شود.
وی خاطرنشان کرد: در طول 4 سال، 12 هزار هکتار 
از اراضی موقوفات سند مالکیت گرفتند ضمن اینکه در 
زمینه های عمرانی نیز درمانگاه اعتمادیه که پیش از این 

به دلیل بافت قدیمی آن تعطیل شده بود، مجوز فعالیت 
گرفت و حدود 3 سال است که خدمات تمام رایگان برای 

32 روستای موقوفه استان در آن انجام می شود.
حجت االسام کاروند ادامه داد: هتلینگ بیمارستان 
امام حسین)ع( به صورت100 درصدی به اتمام رسیده 
اســت و در انتظار افتتاح اســت ضمن اینکه کمک به 
ســاخت اورژانــس شهرســتان مایر، بخــش دیالیز 
بیمارســتان امام حسین)ع( و خرید تجهیزات پزشکی 

و... نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی در پایان ضمن اشــاره به اخاص، دلســوزی، 
تعهد و تخصص حجت االسام زین العابدینی افزود: وی 

استعداد خدمات دهی به کل کشور را دارد.
مدیرکل  حاجی زین العابدینی  رضا  حجت االســام 
جدید اوقاف و امور خیریه اســتان همدان نیز تصریح 
کــرد: از کلیه مســؤوالن، علما، مــردم و خبرنگاران 
درخواست می کنم در خصوص اداره موقوفات و ترویج 

فرهنگ وقف، اوقاف را یاری کنند.
گفتنی است حجت االسام رضا حاجی زین العابدینی 
مدیــرکل بومی اســتان همــدان و متولــد آرتیمان 

تویسرکان است.
وی پیــش از این معاون مدیر کل و رئیس اوقاف و 

امور خیریه شهرستان مایر بود.
همچنیــن بنا بر اعــام معاون امور اســتان های 
ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور، حجت االسام 
کاروند نیز به زودی به عنوان مدیرکل استان دیگری 

معرفی خواهد شد.

خبــر همدان



آقاي محسن رباني داراي شناسنامه شماره 5029624058 به شرح دادخواست به کالسه 112/167/98ح از این حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است که 
شــادروان حمزء رباني به شناســنامه 5029628908 در تاریخ 1398/04/04 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن متوفي/ متوفیه منحصراست به: 1- محسن 
رباني فرزند حســن به ش ش 627 متولد 1336 صادره از فامنین )پدر( 2- فاطمه نوروزي فرزند ابراهیم علي به ش ش657 متولد 1337 صادره از فامنین )مادر( 3- نرگس رباني فرزند 
خانعلــي به ش ش1239 متولد 1357 صادره از فامنین )همســر( 4- فاطمه رباني فرزند حمزه بــه ش 5020198447 متولد 1390 صادره از فامنین )دختر( 5- محمدرضا رباني فرزند 
حمزه به ش 5020172219 متولد 1386 صادره از فامنین )پســر( 6- ســالله رباني فرزند حمزه به ش 7450363021 متولد 1396 صادره از تهران )دختر( اینك با انجام تشــریفات 
مقدماتي در خواســت مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه از متوفي/ متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم 

دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس حوزه 112 شماره شوراي حل اختالف فامنين

آگهي حصر وراثت

شماره آگهي: 22348 - م الف: 107

نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقردر اداره ثبت اســناد و امالک تویسرکان به موجب راي شــماره 13976032600400211مورخ 
1398/03/26 تصرفات مفروزي و مالکانه آقاي ملك مراد رحمتي داراي کد ملي 3978801434 فرزند ایمانعلي متقاضي پرونده کالســه 139611442600400045 در ششــدانگ قســمتي از محوطه یك باب 
ساختمان به مساحت 22/45 مترمربع قسمتي از پالک شماره 1355 فرعي از 2 اصلي واقع در بخش 2 تویسرکان جهت الحاق به پالک 4079 و 3856 فرعي از 2 اصلي بخش دو تویسرکان شهرک نیروي انتظامي 
خریداري مع الواســطه از مقصود عینعلي محرز گردیده اســت. لذا مفاد راي صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که شخص یا 
اشخاص ذینفع به راي صادره اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار این آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمنا معترض 
باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایي دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضي مي تواند گواهي عدم داخواست را از دادگاه دریافت و به اداره 

ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/03 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/19 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک تويسركان

آگهي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي تويسركان
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برابر راي شــماره 98/217 مورخ 98/02/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمانعلي مرادي فرزند حسین بشماره شناسنامه 724 صادره از اسدآباد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 59/94 
مترمربع در قســمتي از پالک 66 اصلي واقع در اســدآباد بلوار حمزه اي روبروي فرمانداري خریداري با واســطه از مالك رسمي اقایان ســیف اله ظهیري-یداله موذن-عبداله 
زهیري-حمداله زیوري 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 یك ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/04 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/19 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
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3 چهارشنبه 19 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4292

اخبار کوتاه

مستند »جیسون رضاییان« 
پخش می شود

مســتند واقعی پرونده »جیســون رضاییان« 
جاســوس ایرانی- آمریکایی از شــبکه سه سیما 
پخش خواهد شــد. این مســتند که برگرفته از 
واقعیــت پرونده این جاســوس آمریکاســت، به 
ابهامات بســیاری پاســخ خواهد داد و کسانی که 
مدعی بودند در این ســریال چیــزی متفاوت از 
حقیقت تصویر شــده، با دیدن این اثر با آنچه که 

در واقعیت روی داده بیشتر آشنا خواهند شد.

دستگیری اعضای باند رسانه ای 
ضد انقالب در رباط کریم

دادســتان رباط کریم گفت: اعضــای یک باند 
ســه نفره به اتهام ارتباط با عناصر ضد انقاب در 
رباط کریم و نصیرشهر دســتگیر شدند. این افراد 
با دریافت پول اقدام به جنجال آفرینی و ارســال 
خوراک رسانه ای به شبکه های معاند می کردند و 
به ازای فیلم های ارسالی به خارج از کشور مبالغی 

به حساب های بانکی شان واریز می شد.

مصوبات افزایش حقوق 98 
دولت دوباره تأیید شد

هیــأت تطبیق مقررات بــا قوانین مجلس، در 
آخرین نظر خود، تبصره هایی را که هیأت وزیران 
بر اساس ایراد آن هیأت به مصوبات افزایش حقوق 
سال 98 کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود، 
مغایر قانون دانست و اشــتباه خود را پذیرفت. با 
توجــه به اینکه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول 
افزایش وجود نــدارد، با حذف تبصره های الحاقی 
و برگشــت به مصوبه اولیه دولت، در واقع مصوبه 

تأیید شده است.

تأمین سپرده 2 میلیون 
سپرده گذار از جیب 80 میلیون 

نفر ایرانی
اقتصادی  کارشناس  الحســینی،  محمدصادق 
اعام کرد: در جریان برخورد با مؤسســات مالی 
غیرمجاز، ســپرده دو میلیون سپرده گذار از جیب 
80 میلیون نفر ایرانی تأمین شد. میزان خسارت 
وارد شــده بابت فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز 
بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده اســت که در 
این شــرایط اقتصادی رقم قابل توجهی محسوب 
می شــود. در نهایت این خســارت از محل منابع 
بانک مرکزی تأمین می شــود اما منجر به افزایش 

پایه پولی و افزایش نقدینگی کشور خواهد شد.

فروش 39 هزار میلیارد ریال 
اوراق مشارکت در سال 97

بر اســاس آمــار بانک مرکزی اعام شــده تا 
پایان ســال 97 به میزان 39.891 میلیارد ریال 
اوراق مشــارکت دولت و شــهرداری ها از ســوی 

سرمایه گذاران خریداری شده است.

واردات گوشت در بهار 
دو برابر شد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: واردات 
گوشت در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته رشد دو برابری داشته است. این افزایش 
واردات نشــانه مبادالت پولی بهتر ما با کشــورها 

نسبت به سال گذشته است.

انعکاس

جشن ازدواج سربازان مرزبانی در امامزاده عبدا... گرگان با حضور خدام حرم رضوی 
در دهه کرامت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

توقیف نفتکش ایرانی بی پاسخ نمی ماند
دست به ماشه آماده واکنش هستیم

ایران  گــروه  هگمتانــه، 
و جهــان: رئيس ســتاد کل 
نيروهــای مســلح گفــت: 
توسط  ایرانی  نفتکش  توقيف 
انگلستان بدون پاسخ نخواهد 
در  مقتضی،  صورت  در  و  ماند 
پاسخ  مناسب،  مکانی  و  زمان 
این اقدام ذلت بار مد نظر قرار 

خواهد گرفت.
در  باقــری  محمد  سرلشــکر 
مراســم تکریم و معارفه جانشین 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح، 
با اشاره به بدعهدی آمریکا و اروپا 
با  در موضوع برجام اظهــار کرد: 
وجود ُخلف وعــده غرب در قبال 
برجــام، نظام جمهوری اســامی 

ایران یک ســال صبر کرد و اجــازه داد که همه مردم 
و حکومت های جهان مطمئن شــوند که ما نسبت به 

تعهدات خود پایبند هستیم.
وی افزود: ایران اســامی نشان داد که جنگ طلب 
نیســت و قصد بدعهدی و تعرض بــه دیگران را ندارد 
و این دشــمن اســت که بدعهــدی می کنــد؛ اما از 
اردیبهشــت امســال و در دوره ای تازه، مصمم شد که 
راهبــرد جدیدی با عنوان »مقاومت فعال« را در پیش 
بگیرد؛ دوره ای که برابر تدابیر عالی رهبر معظم انقاب 
اسامی، دوره ای است که ما نه از جنگ می هراسیم و 
نه از جنگ استقبال می کنیم. در این دوره، مذاکره به 

معنای تسلیم است؛ لذا به آن »نه قاطع« می گوئیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تحریم و فشارهای 
اقتصــادی را عامــل محرکی برای تــاش حداکثری 
جامعه در رسیدن به خودکفایی دانست و تصریح کرد: 
اکنون زمانی اســت که می توان اقتــدار و بازدارندگی 

کشور را به اوج خود رساند.
باقــری ادامــه داد: در طول تاریخ، هــر ملتی که 
به خودکفایی رســیده، بر اثر مواجهه با مشــکات و 
سختی ها بوده است؛ از این رو ما زمانی موفق خواهیم 
بود که نســبت به آنچه در دست بیگانگان است، غنی 

شویم و روی پای خود بایستیم.
وی بــا بیان اینکه خداوند متعال نعمت های زیادی 
را به ملت ایران بخشــیده است، گفت: کشور ما هم از 
بُعد ســرزمینی، ژئوپلیتیکی و طبیعی همه چیز را در 
درون خود دارد و هم از لحاظ انسانی جمعیتی مؤمن و 
سخت کوش با تاریخی سربلند در اختیار کشور و نظام 
اسامی ما قرار دارد تا بتوانیم مسیر سربلندی و اقتدار 

را با موفقیت طی کنیم.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با بیــان اینکه 
نیروهای مسلح کشور که همیشه مسؤولیت سنگینی 
را بر عهده داشته اند، در این دوره تاریخ ساز هم رسالت 
بســیار بزرگی را بر دوش دارند، افزود: امروز دشــمن 
تاش می کند تا ملت و مســؤوالن را از طریق عملیات 
روانی و رسانه ای مرعوب قدرت نظامی خود کند و در 
این شرایط، نیروهای مسلح ما وظیفه سنگین حفظ و 
ارتقای توان و قدرت بازدارندگی و تأمین امنیت کشور 

را برعهده دارند.
باقری در ادامه با اشــاره به تأکیــد فرمانده معظم 
کل قوا مبنی بر پاســخگویی قاطع به تهدیدات گفت: 
نیروهای مسلح کشور گوش به فرمان والیت، پای کار 
و دســت به ماشه آماده پاسخ به موقع به هرگونه اقدام 

خصمانه دشمن هستند.
وی افــزود: به فضل الهی و با مجاهدت های نیروهای 
مسلح، امروز به سطح مطلوبی از بازدارندگی دفاعی دست 
یافته ایم و اینکه یک پهپاد جاسوسی پیشرفته بافاصله 
پس از تجاوز به حریم کشورمان ساقط می شود، هرچند 
لطف الهی اســت؛ اما این نکته بسیار مهم است که این 
پهپاد متجاوز با ساح ساخت متخصصان جوان ایرانی، با 
کاربری و اجرای همین جوانان در برابر بزرگ ترین قدرت 
نظامی جهان و در یک شــب تاریک، با غافلگیرِی تمام 
منهدم شد و توجه به این مهم، منجر به تغییر محاسبات 

تمامی دشمنان می شود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه انهدام 
پهپاد جاسوسی پیشرفته گلوبال هاوک آمریکا موجب 
حیرت همگان بویژه خود آمریکایی ها شد، تصریح کرد: 

ایران امروز  جمهوری اسامی 
در حوزه های موشکی، دریایی 
و پدافنــد هوایــی از اقتــدار 
الزم برخوردار اســت و همین 
موضوع باعث شده که یکی از 
توان  نقاط قوت دشمن یعنی 
هوایی و موشکی آن به شدت 

با چالش مواجه شود.
فروند  یــک  توقیف  باقری 
نفتکش حامل سوخت ایران از 
سوی انگلیس به اتهامات واهی 
در آب های بین المللی را اقدامی 
تافی جویانه و در پاسخ به اقدام 
مســتقیم، شــفاف و شجاعانه 
نیروهای مســلح ایــران علیه 
پهپاد متجاوز دشمن دانست و 
تأکید کرد: این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت 
مقتضی، در زمان و مکانی مناسب، پاسخ این اقدام ذلت بار 

مد نظر قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه وجوه برجسته ملت و نظام مقدس 
جمهوری اسامی ایران امروز با امتیازات دشمن قابل 
مقایســه نیست و ما دست برتر را داریم، گفت: دشمن 
در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده و آن قدر تحقیر 

شده است که واقعاً نمی داند چگونه رفتار کند.
باقری در بخش دیگری از ســخنان خود، با اشاره 
به تکریم و معارفه جانشــینان پیشــین و فعلی رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: مراسم امروز به بهانه 
قدردانی از تاش های برادر بزرگوارمان امیر سرلشــکر 
»صالحی« اســت که سابقه درخشــانی در فرماندهی 
واحدهای ارتش جمهوری اســامی تا فرماندهی کل 
ارتش داشــته اند؛ ایشان در ســه مقطع در ستاد کل 
نیروهای مســلح مسؤولیت داشــتند و دوره اخیر نیز 

جانشینی رئیس ستاد کل را عهده دار بودند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح افزود: سرلشکر 
صالحی حقیقتاً معلمــی خوب، برادری مؤمن، معتقد، 
انقابــی، ســخت کوش، ایثارگر و صدیــق برای همه 
همکاران خود و فرمانده معظم کل قوا بودند و در این 
مدت، کمک های بزرگی در پیشــبرد اهداف ستاد کل 
و نیروهای مسلح انجام دادند که از تاش ها و زحمات 

ایشان قدردانی می کنیم.
در پایان این مراســم، ضمن قدردانی از تاش های 
سرلشکر »عطاءا... صالحی«، امیر سرتیپ »محمدرضا 
آشتیانی« به عنوان جانشــین جدید رئیس ستاد کل 

نیروهای مسلح معرفی شد.

ایجاد 40 هزار فرصت شغلی توسط بنياد برکت در سال گذشته
فعالیت بنیاد برکت در 3 هزار روستای کشور

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: مدیرعامل 
امام  اجرایی فرمان حضرت  برکِت ستاد  بنياد 
)ره( از ایجاد 40 هزار فرصت شغلی توسط این 

بنياد در سال گذشته خبر داد.
سعید جعفری در مجمع عمومی عادی سالیانه 
این بنیاد با بیان این خبر افزود: ســال گذشــته 
تعهدات بنیاد برکت ایجاد 18 هزار و 450 شــغل 
بود که توانســت این رقم را بــه 40 هزار فرصت 

افزایش دهد. شغلی 
به گفته مدیرعامل بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره(، این تعداد فرصت شــغلی در قالب 
راه اندازی 10 هزار طرح اشتغال زایی و با اعتباری بالغ 

بر 13 هزار و 777 میلیارد ریال حاصل آمده است.
وی ضریــب تحقق برنامه های بنیــاد برکت در 
حوزه اشتغال زایی در ســال گذشته را 217 درصد 
ذکر کرد و گفت: ســال گذشــته 40 هزار فرصت 
شغلی مســتقیم و غیرمستقیم را در مناطق محروم 
و کمتر برخوردار کشور ایجاد و راه اندازی کرده ایم.

جعفری در تشــریح 10 هزار طرح اشتغال زایی 
بنیاد برکت در ســال 1397 توضیــح داد: 9800 
طرح از این تعداد در قالب طرح های اشــتغال زایی 
اجتماع محــور بــا 8 هــزار و 265 میلیــارد ریال 

سرمایه گذاری ایجاد شده است. راه اندازی این تعداد 
طرح اشــتغال زایی اجتماع محور، شاغل شدن 31 
هزار و 800 نفر را به همراه داشــته است. 10 طرح 
نیز در قالب مدل اشتغال زایی بنگاه محور با اعتباری 
بالــغ بر دو هزار و 500 میلیارد ریال به بهره برداری 
رســیده که فراهم آوردن فرصت کسب و کار برای 
3500 نفر را به شــکل مســتقیم و غیرمستقیم در 

پی داشته است.
وی افــزود: همچنین 190 طرح اشــتغال زایی 
تســهیات محور بنیاد برکت با 3 هزار میلیارد ریال 
حجم سرمایه گذاری موجب ایجاد شغل برای 4700 

نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم شده است.
مدیرعامــل بنیــاد برکِت ســتاد اجرایی فرمان 
حضــرت امام )ره( افزود: 45 نوع خدمات دهی برای 
بنیاد در سال گذشــته پیش بینی شده بود که این 
تعداد به 53 مورد رســید. همچنین تعداد قرارداد 
ســاخت مدارس و مراکز فرهنگــی و مذهبی برای 
سال 97، 400 مورد پیش بینی شده بود که به 521 

مورد افزایش یافت.
وی از حضور بنیاد برکت در 3 هزار روستای کشور 
در سال 97 خبر داد و اعام کرد: این تعداد، به 6 هزار 

روستا در سال 1398 افزایش خواهد یافت.

ایران و جهان

دادستان کل کشور:

کشف حجاب و ترویج بی عفتی
جرم مشهود و مستوجب پیگرد است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: دادستان کل 
کشور گفت:  افرادی که کشف حجاب می کنند 
یا عامل کشــف حجاب هستند جرم مشهود 
مرتکب شــده اند و نيروی انتظامی و دستگاه 

قضایــی مطابق آموزه های اســالمی و قرآن 
مکلف به برخورد با آنان است.

حجت االســام »محمــد جواد منتظــری« روز 
گذشــته و در پایان نشست شورای اداری شهرستان 
ساوه افزود: کشف حجاب و ترویج بی عفتی در جامعه 
از ترفندهای دشمنان برای شکستن خطوط قرمز نظام 

اسامی است.
وی اظهار کــرد: افرادی که حجــاب را رعایت 
نمی کنند در جامعه انگشت شــمار هستند و نباید 
ایــن موضــوع را بزرگنمایــی کرد؛ زیــرا حجاب 
مســئله ای قرآنی و دینی است که در بطن جامعه 
نهادینه شــده و مردم مســلمان کشور به خصوص 

زنان آن را پذیرفته اند.
دادســتان کل کشــور گفت: حجاب مســئله 
اعتقادی است اما دشــمنان با اجیر کردن عده ای 
غافــل و صرف هزینه، می کوشــند کــه رفتارهای 
هنجارشــکنانه در جامعه ترویج شــود و دســتگاه 
قضائی بــا قاطعیت تمــام با متخلفــان این حوزه 

برخورد می کند.
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اخبار پلیس

کشف خودرو های 
قاچاق میلیاردی در مالیر

کشف  از  همدان  استان  انتظامی  فرمانده 
پنج دستگاه خودروی خارجی به ارزش 25 

ميليارد ریال در شهرستان مالیر خبر داد.
ســردار بخشــعلی کامرانی صالــح گفت: در 
راستای مبارزه با مخان امنیت اقتصادی در بازار 
خودرو که در صدد ترانزیت خودروهای خارجی و 
قاچاق به داخل کشــور بدون کسب مجوز و سیر 
مراحل قانونی هســتند، مأموران مبارزه با جرایم 
اقتصادی پلیس آگاهی شهرســتان مایر با انجام 
اقدامات اطاعاتی از مخفیگاه خودروهای خارجی 

مطلع شدند.
وی افزود: این خودروها در یک روســتا خارج 
از شهرســتان مایر نگهداری می شد که بافاصله 
ضمن هماهنگی با دســتگاه قضایی از این محل 

بازرسی به عمل آمد.
ســردار کامرانــی صالــح بیــان کــرد: طی 
بازرسی های صورت گرفته پنج دستگاه خودروی 
خارجــی قاچاق کــه ارزش آنها بر اســاس نظر 
کارشناســان، 25 میلیارد ریال برآورد شده کشف 
و یک متهم در این خصوص تحویل مرجع قضایی 

داده شد.
* کشف 85 هزار ليتر سوخت قاچاق در 

نهاوند
فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشف 85 
هزار لیتر ســوخت قاچاق و توقیف ســه دستگاه 
کامیون توســط مأموران پلیس آگاهی شهرستان 

نهاوند خبر داد.
ســردار کامرانی صالح اظهار کرد: با تشــدید 
اقدامات کنترلی از سه دستگاه کامیون، 60 هزار 
لیتر نفت سفید و 25 هزار لیتر گازوئیل قاچاق و 

فاقد مجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان همدان بیان کرد: سه 
متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع 

قضایی معرفی شدند.

کشف تریاک و مواد مخدر 
صنعتی در همدان

با مواد مخدر استان  رئيس پليس مبارزه 
همدان از کشف 42 کيلو و 300 گرم تریاک و 
بيش از سه کيلوگرم مواد مخدر صنعتی در 

همدان خبر داد.
هادی قزوینه از کشــف تریــاک و مواد مخدر 
صنعتی در اســتان خبــر داد و اظهار کرد: در پی 
تاش های اطاعاتی چند ماهــه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر اســتان بر روی یک باند تهیه و توزیع 
مواد مخــدر، قاچاقچیان منتقل کننده مواد مخدر 
از اســتان های جنوبی به استان همدان، شناسایی 

شدند.
وی در ادامه گفت: با همکاری پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان های مایر و نهاوند خودروی 
آنها در ورودی شهرستان مایر شناسایی و متوقف 

شد.
رئیــس پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان با اشاره به اینکه از داخل این خودرو، 42 
کیلو و 300 گرم تریاک کشف شد، ادامه داد: یک 
متهم در ایــن خصوص به مرجع قضائی معرفی و 

یک دستگاه خودرو توقیف شد.
وی در ادامه از کشــف مواد مخدر صنعتی در 
همــدان خبر داد و تصریح کرد: در پی تاش های 
اطاعاتی چند ماهه پلیــس مبارزه با مواد مخدر 
استان همدان بر روی یک باند تهیه و توزیع مواد 
مخدر قاچاقچیانی که در پوشــش مسافر اتوبوس 
بین شــهری اقدام به انتقال مواد مخدر داشــتند، 

شناسایی شدند.
قزوینــه با بیان اینکه ایــن اتوبوس در ورودی 
شــهر همدان متوقف شــد، ادامه داد: در بازرسی 
از وسایل همراه متهم، دو کیلوگرم هروئین و یک 
کیلو و 500 گرم شیشــه با لفافه کشف و نامبرده 

با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

افزایش 37 درصدی
کشف سرقت در مالیر

فرمانــده انتظامی شهرســتان مالیر از 
افزایش 37 درصدی کشف انواع سرقت طی 
سه ماهه امســال در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل در مالیر خبر داد.
سرهنگ محمد باقر سلگی با تشریح کشفیات 
اخیــر مواد مخدر در شهرســتان مایر، افزود: در 
مأموریت مشــترک به منظور برخــورد قانونی با 
ســوداگران مرگ و با انجام کار اطاعاتی دقیق، 
مأموران از انتقال یک محموله تریاک به وســیله 
یک دســتگاه خودروی سواری مطلع شدند و این 
خودرو در ورودی شهرستان مایر متوقف شد که 
در بازرســی از آن هشت کیلوگرم تریاک کشف و 
یک متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی 

داده شد.

خبــر

نماینده اسدآباد خبر داد
کارخانه منسوجات غیربافتینه 

نانوون در اسدآباد
 احداث می شود

نماینده  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
اسدآباد مجلس شــورای اسالمی از احداث 
کارخانه منســوجات غيربافتينه نانوون در 

اسدآباد خبر داد.
اکبر رنجبرزاده با اعام ایــن خبر، افزود: این 
کارخانه توســط ســرمایه گذار بخش خصوصی با 
بیش از 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این 

شهرستان احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه احداث کارخانه کاغذ ســنگ 
در اسدآباد نهایی شده اســت، ادامه داد: ساخت 
کارخانــه کاغذ ســنگی تحول عظیمــی در رفع 
مشــکل کاغذ در کشــور و هم در حوزه اشتغال 

شهرستان ایجاد خواهد کرد.
رنجبرزاده در ادامه با اشــاره به قطعی شــدن 
ساخت و احداث دو سد تغذیه مصنوعی با اعتبار 
چهــار میلیارد تومــان در اســدآباد تصریح کرد: 
بیمارستان آموزشــی درمانی 128 تختخوابی در 
اســدآباد احداث خواهد شــد که این بیمارستان 
جدیــد اســدآباد 1.5 برابــر بیمارســتان 128 
تختخوابی قائم)عج( فعلی شهرســتان خواهد بود 

و در ردیف بودجه دارای اعتبار است.
وی همچنین با اشاره به آزادراه همدان- کرمانشاه 
که از اسدآباد عبور می کند، گفت: این طرح نیز دارای 
ردیف بودجه بوده و در وضعیت مطالعه قرار دارد که 

امسال دارای 22 میلیارد تومان اعتبار است.
رنجبــرزاده با بیان اینکه اســدآباد در مســیر 
توسعه و پیشرفت قرار دارد، افزود: با پیگیری های 
الزم پنــج ردیف بودجه در ایــن دوره از مجلس 
برای اســدآباد ایجاد کردیم کــه کار بزرگی برای 

شهرستان به شمار می رود.
وی راه آهن، تونــل گردنه اســدآباد، آزادراه 
همدان- کرمانشــاه و بیمارستان آموزشی درمانی 
128 تختخوابــی را از جمله طرح های بزرگ این 
شهرســتان عنوان کرد که در قانون دارای ردیف 
مســتقل بودجه شــده اند و در ادامه تصریح کرد: 
در حال حاضر راه آهن اســدآباد امسال دارای 30 
میلیارد تومــان اعتبار بوده که باید فعا مطالعات 

این طرح انجام شود.

فرماندار بهار:
امسال 9/5 هکتار گلخانه در 

شهرستان بهار احداث می شود

بهار  فرماندار  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
گفت: با توجه به تمهيدات اندیشــيده شده 
امسال 9/5 هکتار گلخانه در شهرستان بهار 

احداث خواهد شد.
احســان قنبری در نشســت ســتاد توســعه 
گلخانه ای شهرســتان بهار که در ســالن جلسات 
فرمانداری بهار تشــکیل شــد، افزود: با توجه به 
اهمیــت گســترش گلخانه در صیانــت از آب و 
خاک دوره آموزشــی ترویجی بــا حضور 60 نفر 
از متقاضیــان گلخانه و افراد تأثیرگــذار در این 
حوزه در شهرســتان بهار برگزار و مزایای کشت 

گلخانه ای برای آنها بازگو شد.
وی از دســتگاه های مرتبــط خواســت برای 
حمایت از تولید پایدار و رونق تولید در ارائه پاسخ 

به موقع به استعامات کوشا باشند.
فرماندار بهار اظهار کرد: در راستای تسهیل و 
روان ســازی، امور اراضی از روند تغییر کاربری ها 
حذف خواهد شــد تا روند صــدور مجوز گلخانه 

زودتر انجام شود.
مقیاس  گلخانه های کوچــک  قنبری گفــت: 
حــدود 300 متر در محدوده شــهر و روســتا به 
اقتصــاد خانوار ها کمــک می کنــد و ماندگاری 
روســتاییان را در روســتاها فراهــم خواهد کرد، 

همچنین نیاز بازار محلی را برطرف می کند.
وی اعام کرد: دو هزار تن محصول گلخانه ای 
به ارزش 16 میلیارد تومان از اســتان همدان در 
سال گذشــته صادر شــده که این نشان دهنده 

برگشت سرمایه به استان است.
فرمانــدار بهــار با تأکید بــر تأمین آب جهت 
راه اندازی گلخانه در شــهر مهاجران گفت: اجرای 
گلخانــه مهاجران باعــث رضایتمنــدی و اقبال 
عمومی خواهد شد و تأمین آب آن هر چه سریعتر 

باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: مشــکات پیــش روی احداث 
گلخانه در شهرســتان بهار شــامل طوالنی بودن 
روند اداری و پیگیری های اداری، تخصیص آب و 

اعتبارات و تسهیات بانکی کم بهره است.

بخشدار مرکزی اسدآباد خبر داد

راه اندازی 3 دهياری جدید در بخش مرکزی اسدآباد
راه اندازی یک دهیاری جدید در بخش پیرسلمان

هگمتانه، گروه شهرســتان: بخشدار مرکزی 
اسدآباد از راه اندازی سه دهياری جدید در بخش 

مرکزی این شهرستان خبر داد.
سلیمان نظری دوســت با اعام این خبر افزود: این 
ســه دهیاری جدید در سه روســتای شهراب، شمس 
آباد و قمشانه بخش مرکزی راه اندازی شد که در حال 
حاضر با احتســاب این تعداد دهیــاری جدید، بخش 

مرکزی دارای 59 دهیاری است.
وی با اشــاره به وجود 71 روستا در بخش مرکزی 
اســدآباد تصریح کرد: از 59 دهیاری در حال فعالیت 
بخش مرکزی، هفت دهیاری دارای دهیاری تمام وقت 

هستند.
وی در ادامــه از جدولگذاری 20 روســتای بخش 
مرکزی این شهرستان از سال گذشته تا کنون خبر داد 

و تصریح کرد: عملیات جدولگذاری این تعداد روستا در 
بخش مرکزی با اعتبــاری افزون بر یک میلیارد تومان 
در سال گذشته و سه ماه ابتدای امسال به انجام رسید.

بخش  در  دهيــاری جدید  راه اندازی یک   *
پيرسلمان

بخشــدار پیرســلمان گفت: از 31 روستای بخش 
پیرســلمان 98 درصد با جمعیــت 9 هزار و 800 نفر 
دارای دهیاری است و یک دهیاری جدید نیز راه اندازی 

خواهد شد.
محســن عزیزی اظهار کرد: کل روستاهای بخش 
پیرسلمان دارای 10 هزار نفر جمعیت است که از این 
تعداد 81 خانوار با جمعیت 267 نفر در شش روستا به 

علت زیر 30 خانوار بودن فاقد دهیاری هستند.
وی از راه اندازی دهیاری جدیدالتأســیس روستای 

چشــمه علی در بخش پیرســلمان خبر داد و تصریح 
کــرد: در حال حاضر بخش پیرســلمان بــا راه اندازی 
دهیاری چشــمه علی دارای 25 دهیاری با 15 دهیار 

شده است.
عزیزی در ادامه خاطرنشــان کرد: سال گذشته یک 
میلیارد تومان به حساب دهیاری های بخش پیرسلمان 
واریز شد که از این میزان، 600 میلیون تومان در حوزه 

عمرانی هزینه و صرف شد.
وی با اشــاره به برخی اقدامات انجام شده عمرانی 
در حوزه دهیاری های بخش پیرسلمان در سال گذشته 
بیان کرد: جدولگذاری 18 روستا به متراژ 12 هزار متر 
با اعتبار 470 میلیون تومان، آسفالت و لکه گیری یک 
روســتا با اعتبار 120 میلیــون تومان با صرف 1500 
تن آســفالت، زیرسازی و شن ریزی معابر 15 روستا با 

اعتبــار 60 میلیون تومان و جابه جایی تیر برق در 10 
روســتا با کمک شــرکت برق و دهیاری ها را از جمله 
اقدامات انجام شده در حوزه دهیاری ها طی یک سال 

گذشته می توان برشمرد.
بخشدار پیرسلمان همچنین از آغاز جدولگذاری در 
دو روستای این بخش خبر داد و یادآور شد: با همکاری 
بنیاد مسکن آسفالت چهار روستای بخش در دستور کار 

امسال قرار دارد.
عزیزی در ادامه با اشاره به اینکه فاز دوم ادامه طرح 
سنگ فرش روســتای هدف گردشگری حبشی بخش 
پیرســلمان آغاز شده و در دســت انجام است، عنوان 
کرد: تا پایان فصل کاری سال جاری فاز دوم سنگفرش 
روستای هدف گردشگری حبشی تکمیل شده و به بهره 

برداری خواهد رسید.

توقف عملیات کاوش معبد الئودیسه نهاوند
تيم  مسؤول  شهرســتان:  گروه  هگمتانه، 
عمليــات کاوش معبــد الئودیســه نهاوند 
گفــت: عمليات دوره چهــارم کاوش معبد 
الئودیســه نهاوند که از حدود دو ماه پيش 
آغاز شــده بود تا فراهم شدن شرایط الزم 

شد. متوقف 
مهــدی رهبر اظهار کــرد: عملیــات کاوش معبد 

الئودیسه نهاوند تا حدودی انجام شده و پیشرفت هایی 
نیز حاصل شده بود که با توجه به ترک  برداشتن دیوار 
مســجد جوار محل کاوش و احتمال ریزش آن، ادامه 

عملیات با مشکل مواجه شد.
وی گفت: با توجه به این مشــکل تا مشخص شدن 
وضعیت این مــکان عملیــات کاوش در حریم معبد 

متوقف و محل حفاری شده نیز پر می شود.

مســؤول تیم عملیــات کاوش معبد الئودیســه 
نهاوند در خصوص مســدود کردن دِر تونل دستکند 
که اخیراً در منطقه »دوخواهران« کشــف شده بود، 
گفت: با توجه به اینکه در باالی این تونل دســتکند 
دیوارهای قدیمی وجــود دارد که امکان ریزش آن 
و خطرات جانی وجــود دارد دِر تونل تا تخریب آن 
دیوارچینی شــده تا ضمن جلوگیری از ریزش آوار 

به داخل آن از ورود افراد بــه محل تونل جلوگیری 
شود.

وی در رابطه با ادامه فعالیت در منطقه دیگر از شهر 
نهاوند گفت: تا تعیین تکلیف نهایی دو مکان قبلی که 
به آنها اشاره شد ما به دنبال دریافت مجوز برای کاوش 
در مکانی دیگر هستیم و در صورت دریافت این مجوز 

عملیات را آغاز می کنیم.

73 هکتار از اراضی مالیر زیرکشت زعفران می رود
هگمتانه، گروه شهرســتان: مسؤول باغبانی 
جهاد کشــاورزی مالیر با اشــاره به اینکه هم 
اکنون سطح زیر کشــت زعفران در مالیر 73 
انجام  برنامه ریزی های  بر  بنا  گفت:  است،  هکتار 
شده در سند توسعه سه ساله  مالیر سطح کشت 
این محصول تا سال 1400 به 200 هکتار می رسد.

مصطفی باقرزاده با اشاره به اینکه هم اکنون سطح 
زیر کشــت زعفران در این شهرستان 73 هکتار است، 
اظهار کرد: پیش بینی می شــود امســال 290 تا 300 

کیلو محصول زعفران در مایر برداشت شود.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته سطح زیر کشت 
محصول زعفران در شهرستان مایر 58 هکتار بوده و 
حــدود 220 تا 230 کیلو زعفران از این میزان اراضی 
برداشت شــده  است، ابراز کرد: امســال 15 هکتار به 
این اراضی زیر کشت این محصول در شهرستان اضافه 

شده و این رقم به 73 هکتار رسیده است.
مســؤول باغبانــی جهاد کشــاورزی مایــر بیان 
کرد:کم آب بــر بــودن این محصــول تقاضــا در بین 
کشــاورزان بــرای کشــت را افزایــش داده؛  بنابراین 
پیش بینی می شــود از اواخر تیر تا اواخر مهر امســال 
میزان 50 هکتار به اراضی زیر کشت زعفران در مایر 

اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه مایر در زمینه کشت محصول 

زعفران رتبه نخســت در اســتان را به خود اختصاص 
داده اســت، تصریح کرد: به دلیــل کیفیت باالی این 
محصول حتی از استان خراسان که مهد تولید زعفران 

است نیز خریدار داریم.
 باقرزاده با تشــریح وضعیت کشت زعفران در مایر 
ابراز کرد: پیش بینی ما این است طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده تا پایان ســال 1400 ســطح زیر کشت 

زعفران در مایر به 200 هکتار برسد.
وی با بیــان اینکه هم اکنون در تمام روســتاهای 
شهرستان مایر شرایط کشت زعفران وجود دارد مگر 
اراضی به شدت شور و آهکی  اظهار کرد: این محصول 
در فصل رشد تا  باروری و گلدهی تنها به یکبار آبیاری 
نیاز دارد کــه این زمان نیز معمــوال در اوایل مهررخ 
می دهد یعنی وقتی که محصوالت زراعی شهرســتان 
برداشــت شــده و  محصوالت باغی نیز نیاز به آبیاری 

ندارند.
مســؤول باغبانی جهاد کشــاورزی مایــر میزان 
پرداخت تســهیات پایین را از مشــکات اساســی 
زعفران کاران دانســت و افزود: برای کشت هر هکتار 
زعفران به صورت استاندارد و اصولی مبلغ 50 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز اســت و این در حالی است که میزان 
تسهیات پرداختی از ســوی دولت فقط 20 میلیارد 
تومان اســت که آن هم فقط برای خرید پیاز زعفران 

هزینه می شود.
باقرزاده نداشــتن نبود تعاونی مســتقل در زمینه 
خریــد، بســته بندی، بازاریابی و صــادرات محصول 
زعفران در شهرستان را یکی دیگر از مشکات اساسی 
برشمرد و گفت: تشکیل تعاونی مستقل همانند تعاونی 
باغداران که زعفران کاران در آن نقش مستقیم داشته 
و بتواننــد هیــأت مدیره و  مدیر عامــل انتخاب کنند 
می تواند در رفع بسیاری از مشکات فعاالن این عرصه 

اثرگذار باشد.
وی بیــان کرد: تشــکل تعاونی زعفــران کاران در 

شهرســتان عــاوه بر آمــوزش و تشــویق و ترغیب 
کشاورزان به توسعه کشت این محصول، سبب حضور 
کشــاورزان از سایر نقاط کشــور در شهرستان شده و 
افزایش ســطح علمی، صــادرات، درآمدزایی و رونق 

اقتصادی را در پی  خواهد داشت.
مسؤول باغبانی جهاد کشاورزی مایر با بیان اینکه 
در حــال حاضر به ازای هر هکتــار زعفران دو نفر در 
شهرســتان فعال هســتند که از یک هزارمتر تا چهار 
هکتار کشــت زعفران دارند، گفت: نزدیک به 120 تا 

150 نفر در این حوزه کشاورز فعال داریم.

مدیر راهداری و حمل ونقل جاده ای نهاوند:

پيشرفت 30 درصدی ساخت زیرگذر سه راهی شهرک خزل نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر راهداری و 
حمل ونقل جاده ای نهاوند گفت: عمليات ساخت 
نهاوند 30  زیرگذر سه راهی شهرک بخش خزل 

درصد پيشرفت فيزیکی دارد.
وحیــد صفــدری در حاشــیه بازدیــد پروژه های 
راه ســازی شهرســتان نهاوند اظهار کرد: زیرگذرهای 
کفراش و سه راهی شهرک از جمله پروژه های در حال 

اجرای راهداری است و در حال حاضر نیز راه جایگزین 
احداث  شده است.

وی اعتبار این پروژه را یک میلیارد و 200 تومان عنوان 
کرد و گفت: این طرح با گذشت چهار ماه از زمان کلنگ زنی 
تا امروز بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی هفته 

جاری عملیات باکس گذاری راه اصلی اجرا می شود.
مدیر راهداری و حمل ونقل جاده ای نهاوند با اشاره 

به اینکه این مسیر از جمله نقاط حادثه خیز شهرستان 
نهاوند اســت، گفت: این پروژه با هدف افزایش سطح 
ایمنی و خدمات به خصوص برای کامیون داران که در 
حمل چغندرقند به روستاهای اطراف مراجعه می کنند 

در حال اجراست.
وی ادامــه داد: در حال حاضر پــروژه احداث زیرگذر 
کفراش نیز با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام 

است که تا پایان تابستان به بهره برداری خواهد رسید.
صفدری مجموع اعتبارات ایــن دو زیرگذر را 2.5 
میلیــارد تومان عنــوان کرد و ادامه داد: در ســیاب 
فروردین  امســال دســتک های نگهدارنده پل تاریخی 
دهبوره تخریب شــد که طی ماه های گذشــته ضلع 
شمالی آن بازسازی و در حال حاضر عملیات بازسازی 

ضلع جنوبی آن آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد خبر داد

پيش بينی برداشت بيش از 3 هزار تن محصول کلزا در اسدآباد
جهاد  مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
کشاورزی اســدآباد از پيش بينی برداشت بيش 
از ســه هزار تن محصول کلزا از مــزارع این 

شهرستان خبر داد.
ســقراط بیرنگ اظهار کرد: امســال سطحی افزون 
بر یک هــزار و 185 هکتار از اراضی کشــاورزی این 
شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافته که با افزایش 
دو برابری این میزان ســطح نســبت به سال گذشته، 
پیش بینی می شــود بیش از سه هزار تن محصول دانه 

روغنی کلزا برداشت شود.
وی با اشــاره به اینکه از 7 تیرماه برداشــت کلزا از 
اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده و هنوز ادامه 
دارد، تصریح کرد: ســطح برداشت کلزا از یک هزار و 

185 هکتار کلزا امســال این شهرســتان یک هزار و 
75 هکتار بوده که تاکنون 500 هکتار از این ســطح 

برداشت شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی همچنین با اشاره به خرید 
تضمینی محصول کلزا، یادآورشــد: در حال حاضر هر 
کیلو کلزا به قیمت ســه هزار و 400 تومان به صورت 
تضمینی در حال خریداری بوده و مطالبات کلزا کاران 

سریعاً پرداخت می شود.
وی خاطرنشان کرد: کلزای برداشت شده شهرستان 
در صــورت میزان تولید زیر پنــج تن بودن به مرکز و 
نمایندگی مســتقر در شهرستان تحویل داده می شود 
و در صــورت میزان باالی پنج تــن بودن محصول به 
کارخانه روغن کشــی فیروزان نهاوند برای خریداری 

ارسال می شود.
بیرنگ ســطح تعهد سال زراعی 99-98 شهرستان 
برای کشــت کلزا را چهار هزار هکتار برشمرد و گفت: 
این میزان تعهد نســبت به ســال زراعــی 98-97 به 
میزان 2.5 برابر افزایش خواهد داشت که از کشاورزان 
می خواهیم با توجه به این میزان تعهد برای کشت کلزا 
ســال زراعی 99-98 به مراکز جهاد کشــاورزی برای 

عقد قرارداد و گرفتن نهادهای الزم مراجعه کنند.
وی با اشــاره به اینکه کشت کلزا سال زراعی 99-
98 از اوایل شــهریور در شهرســتان آغاز خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر شهرســتان اسدآباد 
دارای 200 بهره بــردار کلــزا بوده که بــا برنامه های 
آموزشــی و ترویجی توســعه هر چه بیشتر کشت این 

محصــول به دلیل مقرون به صرفــه بودن و کم آب بر 
بودن چون سالهای گذشته در دست اقدام است.

ُهدُهد مجروح تحویل محيط زیست همدان داده شد
هگمتانه، گروه شهرســتان: پــدر و فرزند 
دوســتدار طبيعت هدهد زخمی را برای مداوا و 
آزادســازی در طبيعت تحویل یگان حفاظت از 

محيط زیست همدان دادند.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
همدان گفت: طبق بررسی های صورت گرفته این شانه 
به سر از ناحیه بال تیر خورده بود که پس از ارجاع به 

محیط زیست مداوا شد.
مهــدی صفی خانی بیان کرد: شــکار و زنده گیری 
این قبیل پرندگان تنها جنبه ســرگرمی دارد؛ بنابراین 
برخی مواقع پس از مجــروح کردن پرنده در طبیعت 

رها می شود.
وی تأکیــد کرد: هدهد در اراضــی بایر با درختان 
مسن پراکنده، بوستان ها، بوته زارها، جنگل های تنک، 
حاشیه درختزارها و اطراف شــهر روستا بیشتر دیده 

می شــود و بیشتر به صورت انفرادی و گاهی جفت در 
زمان مهاجرت در دسته های کوچک دیده می شود.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
همدان ادامه داد: یکــی از مهمترین مزیت های وجود 

ایــن پرنده صید حشــرات موجود در باغ ها اســت و 
بیشتر از حشرات بزرگ به ویژه الرو و نمف آنها تغذیه 

می کند.
صفی خانــی گفت: این پرنده تک همســر بوده و 
آشــیانه خــود را در حفره های موجــود در درختان، 
بین کپه های سنگ، شــکاف ساختمان های قدیمی و 
خرابه ها بنا می کند و آن را با پر، پشــم، خار و خاشاک 

و سایر مواد گیاهی می پوشاند.
وی بــا بیان اینکه هدهد جــزء پرندگان حمایت 
شــده جهانی و ملی است، افزود: این پرنده تابستان 
گــذران و مهاجر عبوری معمول کشــور محســوب 
می شــود و شــمار اندکی از آنها زمستان در اراضی 
پســت جنوب از استان خوزســتان تا جنوب استان 
سیســتان بلوچســتان گاهی نیز در نواحی جنوبی 

باقی می مانند. دریای خزر 

شهرستان
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آیت اهلل شعبانی:

ماليات یکی از بهترین منابع درآمدی پایدار برای اداره کشور است
به  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
مناسبت فرا رسيدن 16 تيرماه 
و روز ماليات و گراميداشــت 
هفته فرهنگ مالياتی، مدیرکل 
همراه  به  استان  مالياتی  امور 
حراست  اداره  رئيس  معاونان، 
و جمعی دیگر از کارکنان این 
با حضــور در دفتر  اداره کل 
آیت ا... شــعبانی نماینده ولی 
فقيه در اســتان و امام جمعه 

همدان دیدار و گفتگو کردند.
به گــزارش هگمتانه به نقل از 

روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی اســتان همدان، در 
این دیدار آیت ا... شــعبانی ضمــن خیر مقدم و تبریک 
به مناســبت آغاز دهه کرامــت و همچنین تبریک روز 
مالیات و هفته فرهنگ مالیاتــی به کارکنان و زحمت 
کشــان این عرصه، طی ســخنانی کار مالیاتی را کاری 
دشــوار برشمرد و افزود: شرایط کاری این شغل شرایط 
سختی است و بدون شک، اجر کار شما نزد خداوند چند 

برابر خواهد بود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه از گذشــته های دور 
یکی از بهترین و مهمترین منابع پایدار حکومت ها چه 
در جوامع اســامی و چه غیر اسامی برای اداره کشور 
مالیات بوده است افزود: تبیین و اثبات ضرورت، اهمیت 
و فرهنگ سازی مالیات برای کل جامعه و به ویژه برای 

جامعه هدف بسیار مهم و ضروری است.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان در ادامه در 

خصــوص اهمیت اطاع رســانی و آشــنایی صاحبان 
واحدهــای تولیدی با قوانین و مقــررات مالیاتی و فهم 
درست آنان از این قوانین نیز نکات مهمی را مورد اشاره 
قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به عدم آشنایی اکثر 
مــردم با قوانین و مقررات مالیاتی، برگزاری کاس های 
آموزشی و توجیهی می تواند تأثیر بسزایی در جلوگیری 
از وارد آمدن ضرر و زیان به مؤدیان مالیاتی داشته باشد.

آیت ا... شــعبانی سپس مطالب ارزشــمندی را در 
خصــوص چگونگی انعطــاف پذیری در اخــذ مالیات، 
اهمیت باالی مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر مســتقیم 

آن بر رفاه مردم و آبادانی کشور نکاتی را یادآور شد.
در این دیدار مدیر کل امور مالیاتی استان نیز ضمن 
تبریک هفته مالیات، گزارش کاملی از آخرین وضعیت 
مالیاتی اســتان و رویکردهای جدید مالیاتی ارائه کرد و 
افزود: چیزی در حدود 85 درصد از درآمدهای استان به 

وسیله امور مالیاتی تأمین می شود 
و در سال گذشته میزان درآمدهای 
مالیاتی استان 549 میلیارد تومان 
پیش بینی شــده بود که توانستیم 
548 میلیــارد تومان آن را وصول 
کنیم که چیزی بیش از 99 درصد 

تحقق وصولی حاصل شد.
محمــد دلشــادی در ادامه در 
خصوص طــرح جامع مالیاتی نیز 
مطالبی را عنــوان و تصریح کرد: 
با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی 
مراحل انجام کارها 100درصد به 
صورت الکترونیکی انجام شده و این امر موجب کاهش 

حضور مؤدیان مالیاتی در ادارات شده است.
وی در ادامــه در خصوص جلوگیری و مبارزه با فرار 
مالیاتی و پولشــویی نیز افزود: از مهمترین اقدامات این 
اداره کل برای وصول مالیات عادالنه، تاش مضاعف در 
راستای از بین بردن این پدیده های مجرمانه اقتصادی 
است و در این راستا اقدامات خوبی تاکنون به عمل آمده 
است و امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد 
کاهش هر چه بیشتر این پدیده مذموم در استان باشیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان در پایان تصریح کرد: 
از 63 هزار فقره اظهارنامه مالیاتی ارائه شده در سال 
گذشته توسط مؤدیان مالیاتی بیش از 31 هزار مورد 
آن را پذیرفتــه و قطعی کردیــم که این امر منجر به 
روان ســازی وصول مالیات و افزایــش رضایتمندی 

مؤدیان مالیاتی شد.

با اجرای طرح های آبخیزداری در استان همدان

مهار 80 ميليون مترمکعب سيالب و روان آب های سطحی ناشی از بارندگی
هگمتانــه، گروه رویداد: مدیــر کل منابع 
80 ميليون  از مهار  طبيعی وآبخيزداری استان 
ناشی  سطحی  رواناب های  و  سيالب  مترمکعب 

از بارندگی خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطاع رســانی 
اداره کل منابــع طبیعی وآبخیزداری اســتان همدان، 
اسفندیار خزائی گفت: آب گیری سازه های آبخیزداری 
و کنتــرل 9 میلیون مترمکعبی روان آب در ســال را 
می توان مهمترین اثر اجــرای طرح های آبخیزداری و 

آبخوان داری در همدان دانست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان 
بیان کرد: با حمایت های همه جانبه دستگاه های اجرایی و 
مشارکت حداکثری مردم در اجرای طرح های آبخیزداری 
شــاهد نتایج مثبت و تأثیر گذار اجرای این پروژه ها در 
ســطح عرصه های منابع طبیعی استان در سال گذشته 
بودیم و امسال نیز این طرح ها با حمایت دولت و مجلس 

با جدیت و تاش بیشتری پیگیری می شود.
اســفندیار خزائی اجرای طرح های آبخیزداری در 
کنجوران تویســرکان، مرغ آباد شهرســتان فامنین، 
معروف شهرســتان همدان، طجر علوی در شهرستان 
مایــر را از مهمتریــن طرح های اجرایــی در حوزه 
آبخیزداری استان همدان در سال گذشته عنوان کرد.

وی اضافــه کــرد: از ابتــدای اجــرای طرح های 
آبخیــزداری تاکنون افزون بــر 80 میلیون مترمکعب 

از ســیاب های مخرب و روان آب های سطحی ناشی 
از بارندگی ها به طور ســالیانه مهار شــده است و این 
مسئله عاوه بر تغذیه آبخوان ها و چاه ها موجب کنترل 
ســیاب و تزریق تدریجی آن بــه حوزه های آبخیز و 
نیز به حداقل رسانیدن خسارات و خطرات سیاب در 

مناطق پائین دست شده است.
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیــزداری همدان در 
ادامه مشــارکت مردم در اجــرای طرح های آبخیزداری 
را از اولویت هــای مهم عنوان و اظهــار امیدواری کرد با 
برنامه ریزی و پیگیری های انجام شده در راستای تکمیل 
و اجرای پروژه های آبخیزداری در ســال جاری شــاهد 

تحوالت مثبت و درخشان در این حوزه ها و منابع طبیعی 
استان و حفظ منابع پایه آب و خاک باشیم.

خزائــی از افزایــش2 برابری اعتبــارات طرح های 
آبخیــزداری و آبخوان داری همدان خبرداد و گفت: با 
توجه به اهمیت اجرای فعالیت های آبخیزداری، امسال 
اختصاص 310 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی به استان همدان مصوب شد که این میزان 
اعتبارات تنهــا برای اجرای طرح هــای آبخیزداری و 
آبخوانــداری، طرح های منابع طبیعــی و حفظ آب و 

خاک هزینه می شود.
وی با بیان اینکه این میزان اعتبار در قالب طرح های 
مکانیکی، بیومکانیکی و مدیریتی است اظهار کرد: طرح 
بوم سازگان )احیا و توسعه جنگل های استان های زاگرس 
نشــین(، اصاح و احیا مراتع، طرح های گشت و مراقبت 
از عرصه هــای منابــع طبیعی، اجرای طــرح حدنگاری 
اراضی ملی، تغییر الگوی مصرف سوخت، مستند سازی 
طرح هــای آبخیزداری، آموزش، ترویج، فرهنگ ســازی 
حفظ منابع طبیعی و ساخت کمربند حفاظتی مهمترین 

برنامه های سال جاری این اداره کل است.
وی یــادآوری کــرد: 160 میلیارد ریــال از محل 
صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری 
همدان در سال گذشته اختصاص یافت که این میزان 
اعتبار برای انجام فعالیت های ســازه ای آبخیزداری در 

قالب 17 زیر حوزه در سطح 9 شهرستان هزینه شد.

خبــر همدان - فرهنگئ

ایستگاه آسمان

مسیر

روز مسافران تابستانی در گنجنامه همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عالمه طباطبایی گفت 
شما آنجا بنشینید چون نرم تر است

در قرآن مجید آمده اســت: بندگان خدای رحمان کسانی 
هســتند که روی زمین با فروتنی راه می روند و چون جاهان 

آنان را به ناروا خطابی کنند سامی گویند و می گذرند.
حضرت امام علی علیه الســام فرموده اند: متواضع باش که 

تواضع از بزرگترین عبادت هاست.
حکایت: فردی نقل می کند روزی برای ســؤال از عامه 
طباطبایی خدمت ایشــان رفتم، روی تشــک نرمی با توصیه 
پزشک نشســته بودند، جلو بنده بلند شد و گفت روی تشک 
بنشــینم، عرض کردم نه حضرت آیت ا... آنجا جای شماست. 
فرمود: نه شــما بنشــینید می خواهم مطلبی بگویم. به اصرار 
وی روی تشک نشستم. عرض کردم مطلب را بفرمایید. عامه 
پاسخ دادند: »می خواستم بگویم آنجا که نشستی نرم تر است.«

بلندی از او یافت کاو پست شد
در نیستی کوفت تا هست شد

شاعرانه

کدامین پناه کوه
چند سالی اســت که نیمه رمضان وعده دیدار اهالی ادب شده است 
با رهبر معظم انقاب. دوستداران شعر و ادبیات فارسی حاال دیگر انتظار 
می کشند تا این ضیافت ادبی در ماه مبارک رمضان برپا گردد و شعرهای 
خوانده شده در محضر حضرت آقا را بخوانند. در این بخش به بازخوانی این 

اشعار می پردازیم. در ادامه شعری از مهدیه انتظاریان را می خوانید.
تنها نشسته منتظر و سر به راه کوه

در انعکاس نقرهای نور ماه کوه
بر شانه های یخزده اش برف سالیان
بر قامتش حریر نسیم و گیاه کوه

تاریک کرده روز و شبش را مسافری
یک روز دل سپرده به چشمی سیاه کوه

حاال بگو عقاب تو این روزها کجاست
دل قرص کرده پشت کدامین پناه کوه

فریاد میزنم که امان از تو کوه آه/ فریاد میزند که امان از تو آه کوه
شبها به شانه های خدا تکیه می دهد/ آن سربلند تا به ابد تکیه گاه، کوه

* رهبر انقاب پس از پایان شعر: آفرین خیلی خوب! چشم سیاه 
منظور همان عقاب است؛ خیلی خوب بود.

وصیت شهید عیوضعلی مردانی

آگاه باشيد در این چند روز دنيا مسافرید
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک 
بودی، زیر کدام آســمان، آن لحظه که این 
کلمات از قلب پرشورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کدام خمپاره و آماج کدام گلوله برایم 
نوشــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البه الی واژگان پرپر و می نوشتی از عبورت؟ 
می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های 
رویيده در خاک های تفدیده. تو می نوشتی 
و امروز منم که می خوانمش، منم که صدای 
تو شــده ام در خواب های سنگين دنيا. تو 
می نوشــتی و امروز مایيم که کلمات تو را 
فریادیم، چشم هایت را بيداریم و دستانت را 

در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا 
بل احیاء عند ربهم یرزقــون: هرگز گمان مبرید 
کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه 

آنها زنده ابدی هســتند و نــزد پروردگار خویش 
روزی می خورند«.

با ســام و درود فراوان به رهبر کبیر انقاب 
و تمام شهدا و رزمندگان دلیر اسام که مردانه 
در جبهه ها می کوشند و از این مملکت اسامی 
دفــاع می کنند. ای پدر و مــادر عزیزم خواهش 
می کنم مرا حالم کنید چراکه نتوانســتم حق 
فرزندی خود را به شــما ادا کنم. شما برای من 
شــب ها بی خوابی ها کشیدید و مرا به سن بلوغ 
رســاندید. خدا را شکر و سپاس می گویم که به 
کام و آرزوی دیرینه ام رسیدم و تا آخرین نفس 
ایســتاده ام و با بعثی ها خواهم جنگید تا شربت 

شهادت را بنوشم.
خدایا خودت شاهدی که من هدفی جز تو و 
مقصدی که توسط پیامبران و امامان معصومت 
به من نشــان دادی ندارم و عشقی جز شهادت 
در راه تو را ندارم و امیدم به توســت و غیر از تو 

پناهگاهی ندارم.

خدایا بنده ای معصیــت کارم و بار گناهانم بر 
دوشم سنگینی می کند اما از درگاه لطف و کرمت 
ناامید نیستم و به فضل و کرمت چشم دوخته ام و 
امیدوارم این بار هدیه ای که خودت به من ارزانی 

داشته ای تقدیمت کنم.
جوانان ما باید قدر این نعمت بزرگ را بدانند 
و پیش از آنکه مرگ ســیاه دامن گیرشان شود 
مرگ سرخ را اســتقبال کنند و هرکس در این 
معامله نافع پشــیمان گردد بداند به طور حتم 

ضرر کرده است.
از آنجایی کــه بر هر فرد مکلف اســت که 
هنگام فراغت از این دنیــای فانی وصیتی کند 
لذا به ذکر چند نکته بســنده می کنم: پروردگار 
را شکرگزار باشــید و حق نعمت های الهی چه 
مــادی و چه معنوی را به جا آورید و خدا را در 
همه حال ناظر اعمال خود بدانید، در پیشگاه او 
معصیت نکنید و آگاه باشــید در این چند روز 

دنیا مسافرید.

ریشه ها و پایه های عميق خانواده  در اسالم
از  یکی  امروز  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
بزرگترین بالهایی که گریبان کشــورهای 
غربی را به شّدت گرفته و آنها را به وضعيت 
نامطلوب شــدیدی دچار کرده، مســأله 
خانواده اســت. لذا هر مردی که شــعار 
خانواده بدهــد، از نظر غربيها و بخصوص 
از نظر زنان در غــرب، یک فرد مطلوب و 
یک مرد محبوب است. چرا؟ چون از تزلزل 
بنياد خانواده رنــج می برند؛ به خاطر این 
کانونی  یعنی  خانواده؛  متأسفانه غرب،  که 
را که بــرای مــرد و زن و بخصوص برای 
زن محيط امن و آرامش اســت، از دست 
متالشی  خانواده ها  از  بسياری  است.  داده 
شده اند. بسياری از زنان تا آخر عمر تنها 
زندگی می کنند. بســياری از مردان، زِن 
مورد عالقــه و مورد نظر خود را نمی یابند 
و بســياری از ازدواجها در اّولين سالهای 

پيدایش از بين می رود.
خانواده ها آن ریشــه ها و پایه های عمیق را 
که در کشــورهای ما وجــود دارد، امروز کمتر 
در غــرب دارند. آن خانــواده ای که پدربزرگ، 
مادربزرگ، نوه ها، خویشــاوندان، پســرعموها، 
دخترعموها و سایر شعبش با هم باشند، هم را 
بشناسند و با هم ارتباط داشته باشند، امروز در 
غرب بسیار بسیار کمیاب است. زن و شوهر هم 
با یکدیگر صمیمّیــت الزم را ندارند. این بایی 
است که با کارهای غلط، با حرکت افراطی از آن 
طرف که در مقابل افراطهای قبلی انجام گرفت، 
بر جامعه بشری نازل شد و بیشتر از همه بر سِر 

زن غربی آمد.
در حقیقــت، نهضت دفاع از زنــان در غرب، 
یک حرکت دستپاچه، یک حرکت بیمنطق، یک 
حرکت مبتنی بر جهالت، بدون تکیه به سّنتهای 
الهی و بدون تکیه به فطرت و طینت زن و مرد بود 

که در نهایت به ضرر همه تمام شــد؛ هم به ضرر 
زنان، هم به ضرر مردان، و بیشــتر به ضرر زنان. 
این قابل تقلید نیست. این فرهنگی نیست که در 
کشــور اسامی کسی به آن نگاه کند و بخواهد از 

آن چیزی یاد بگیرد؛ این را باید طرد کرد.
آری؛ حرکت در جهــت احقاق حقوق زنان 
در جوامع اســامی و در جامعه مــا حتماً باید 
انجام گیرد؛ منتها بر مبنای اســامی و با هدف 
اســامی. یک عّده نگویند که این چه نهضتی 
است، این چه حرکتی است؛ مگر زن در جامعه 
ما چه کم دارد؟ متأســفانه ممکن است بعضی 
این گونه فکر کنند. این، ظاهربینی است. زن در 
همه جوامع - از جملــه در جامعه ما - گرفتار 
ستم و دچار کمبودهایی است که بر او تحمیل 
می شود؛ اما این کمبود، کمبود آزادی به معنای 
بی بندوباری نیست؛ این کمبود، کمبود میدان ها 
و فرصتها برای علم و معرفت و تربیت و اخاق و 

پیشرفت و شکوفایی استعدادهاست. این را باید 
تأمین و جســتجو کرد. این همان چیزی است 

که اسام بر آن تکیه کرده است.
بيانات رهبر معظم انقالب 
در دیدار جمعی از زنان 1376/07/30

اعطای گواهینامه و تندیس طالیی روز ملی صنعت و معدن
 به شرکت کنترل گاز اکباتان

هگمتانــه، گروه رویداد: شــرکت کنترل 
گاز اکباتان از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان واحد برتر صنعتی ســال 97 
شناخته شــد و گواهينامه تندیس طالیی روز 

ملی صنعت و معدن را دریافت کرد.
مراســم تقدیــر و اهدای گواهینامــه و تندیس 
برگزیــدگان روز ملــی صنعت و معــدن با حضور 
علــی الریجانی، رئیس مجلس شــورای اســامی؛ 
محمد جــواد ظریف، وزیــر امور خارجــه؛ وزرای 
صنعــت، معدن و تجارت، دفــاع، علوم، و همچنین 

معاون پارلمانی ریاســت جمهوری، رئیس  ســازمان 
ملی اســتاندارد ایــران، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمعی 
از فعاالن عرصه صنعت و معدن کشور روز دوشنبه 
دهم تیر ماه 98 در ســالن اجاس ســران کشــور 

برگزار شد.
در ایــن مراســم شــرکت کنتــرل گاز اکباتان 
به عنــوان واحد برتــر صنعتی ســال 97 موفق به 
دریافــت گواهینامه تندیس طایی روز ملی صنعت 
و معدن شــد که محمد رضا جعفــری، مدیرعامل 

و عضو هیأت مدیره شــرکت کنتــرل گاز اکباتان 
گواهی نامه و تندیس را دریافت کرد.

شــرکت کنترل گاز اکباتان با بیش از 35 سال 
از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان  سابقه 
انواع کنتور گاز، رگوالتور گاز و کنتور هوشمند گاز 
محسوب می شــود. همچنین این شرکت در زمینه 
ســاخت کنتورهای آب خانگــی و تولید قطعات و 
مجموعه های خــودرو نیز فعالیت بســزایی دارد و 
هم اکنون ایجادکننده 300 نفر اشــتغال مستقیم 
و 1000 نفر اشــتغال غیر مستقیم در سطح کشور 

است.

پیش بینی تولید 32 هزار تن گوشت قرمز در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیــر امور دام 
جهاد کشاورزی همدان گفت: سال گذشته در استان 
همدان30 هزار و 950 تن گوشت قرمز توليد شد و 
امسال هم پيش بينی ما توليد 32 هزار تن است که 

نسبت به سال گذشته 3.4 درصد افزایش دارد.
روح اهلل خدا رحمی ظهر دیــروز در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: ســازمان جهاد کشاورزی استان برای حمایت 
از تولید گوشــت قرمز چهار  نهاده اصلی مانند جو، ذرت، 
سبوس و کنجاله سویا را بین دامداران توزیع کرد که مقدار 

توزیع ماهانه سبوس استان هم بیش از2 هزارتن است.
وی بــا بیان اینکه اســتان 379 هــزار رأس دام 

ســنگین و یک میلیون و 266 هزار رأس دام سبک 
دارد، افزود: ســال گذشته در استان همدان30 هزار 
و 950 تن گوشــت قرمز تولید شــد و امســال هم 
پیش بینی ما تولید 32 هزار تن اســت که نسبت به 

سال گذشته 3.4 درصد افزایش دارد.
این مســؤول دلیل افزایش تولید گوشــت قرمز 
اســتان را اصاح نــژادی، بهبود تغذیــه و مدیریت 
دامداری ها عنوان کرد و گفت: با لحاظ جمعیت یک 
میلیــون  و 38 هزار و 234 نفر در اســتان، مصرف 
گوشت قرمز استان21 هزار تن است و مازاد آن هم 

9 هزار و 900 تن است.
خدار حمی تأکیــد کرد: همچنین بــرای تأمین 
غذای دام ها افزون بر توزیع چهار  نهاده، کنســتانتره 
کــه ارزش غذایی باال دارد و عــاری از هر نوع مواد 
مضر مانند میکروب و یا کپک است هم بین دامداران 
توزیع شده است و اکنون در استان همدان8 کارخانه 

تهیه و تولید خوارک دام فعال است.
مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان همدان بااشاره به 
اینکه جابه جایی و خریــد و فروش هر دامی بدون پاک 
گوش ممنوع است، اظهار کرد: در هر شهرستان یک میدان 
دام برای خرید و فروش و عرضه دام وجود دارد و 30 مأمور 

پاک زن هم برای پاک زنی با دامداران همکاری دارند.
وی گفــت: هــر دامی کــه به میــدان فروش و 

عرضه دام وارد می شــود یا برای کشــتار به یکی از 
7 کشــتار گاه استان منتقل می شــود یا پرواری و یا 
داشتی است که در هر صورت باید شماره 15 رقمی 
پاک گوش داشــته باشد و مأموران بیمه دام هم از 
این شماره برای بیمه شدن دام ها استفاده می کنند.

خدار حمــی با اعام اینکه ســال قبل 108 هزار 
پاک رایگان بین تشــکل های دامی جدای از هزینه 
1300 تومانی نصب و ثبت در سامانه توزیع شد، ابراز 
کرد: هم اکنون اتحادیه دام سبک هم 48 هزار پاک 

برای نصب بر روی دام ها دارد.
وی گفت: تقاضای خرید دام ســبک بیشتر است 
اما بــه دلیل تغذیه دام ســبک در مرتع محدودیت 
تولید این دام وجــود دارد پس برای تأمین نیاز این 
دام بــه دنبال تولید دام ســبک بر اســاس طرحی 
هستیم که خارج از مرتع باشد. در قانون هم کاهش 

دام سبک در مراتع تکلیف شده است.
مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان همدان بدون 
اشاره به آمار خروج دام سبک از مراتع و بازه اجرای 
آن، اظهار کرد: طبق قانون در برنامه ششــم توسعه 
در کشــور باید 3 میلیون دام سبک از مراتع کشور 
خارج شود که در استان همدان هم برنامه ریزی برای 
کاهــش خروج دام با برنامه ریــزی برای پرورش دام 

سبک در سامانه غیر مرتعی آغاز شده است.
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ایران و جهان ورزش - 

خبــر

عاطفه صفایی رئیس هیأت 
بدمینتون رزن شد

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت بدمینتون 
استان با حضور در اداره ورزش و جوانان شهرستان 
رزن رئیس جدید هیأت بدمینتون را معرفی کرد.
هادی تیپ رئیس هیأت بدمینتون استان و همراهان 
وی با حضور در اداره ورزش و جوانان شهرستان رزن از 
زحمات شش ماهه علی حیدری تقدیر و عاطفه صفایی 

را به عنوان رئیس جدید معرفی کرد.
عاطفــه صفایی آغاز کاس های تابســتانی در 
رده های مختلف ســنی، برگزاری جشــنواره های 
ورزشــی و قهرمان پروری را به عنوان حرکت های 

رو به جلو هیأت برشمرد.
سپس هادی تیپ اظهار کرد: رشته بدمینتون 
دارای ظرفیــت باالیی در بخش ورزش همگانی و 
هم بخش قهرمانی دارد و این رشته در هر دو بعد 

می تواند عملکرد و فعالیت مطلوبی داشته باشد.

برگزاری همایش مدیران روابط 
عمومی ادارات کل ورزش و 

جوانان
هگمتانه، گروه ورزش: همایــش مدیران روابط 
عمومــی ادارات کل ورزش و جوانان اســتان های 
مختلف کشور عصر دیروز در همدان آغاز به کار کرد.

مازیار ناظمی مدیرکل روابط عمومی و اطاع 
رســانی وزارت ورزش و جوانان کشور ریاست این 

همایش را برعهده دارد.
همچنین قرار اســت امروز چهارشنبه در آیین 
پایانی این همایش سیدعبدالحمید احمدی معاون 
فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و 

جوانان کشور حضور یابد.
برگزاری نشست هم اندیشی، برپایی کاس های 
آموزشــی، تجلیل از مدیــران روابط عمومی برتر 
ورزش اســتان ها و نیــز نفــرات برتر جشــنواره 

نماهنگ ورزشی از برنامه های این همایش است.
قرار اســت مدیران روابط عمومی دستگاه های 
ورزش و جوانان کشــور از مکان هــای تاریخی و 

گردشگری همدان نیز بازدید کنند.
مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان همدان 
گفت: این همایش به مدت دو روز به میزبانی هتل 

کتیبه شهر همدان در حال برگزاری است.
حمدا... چاروسایی افزود: همدان برای نخستین 
بار میزبــان همایش مدیران روابط عمومی ادارات 
کل ورزش و جوانان اســتان های مختلف کشــور 

است.

خبــر

2 نشان نقره رهاورد بانوان 
دونده همدانی

نخســت  روز  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
مســابقات دو وميدانی قهرمانــی جوانان 
)دختــران( کشــور در حالی بــه ميزبانی 
خرم آباد برگزار شد که بانوان همدانی موفق 

به کسب دو نشان نقره شدند.
در مــاده یک هزار و 500 متــر این رقابت ها 
مریم خوش نیت از همدان پس از دونده خراسان 

رضوی به نشان نقره دست یافت.
در پرتــاب دیســک نیــز مبینــا ســادات 
رحمانــی دیگر ورزشــکار همدانــی موفق به 

شد. نقره  نشان  کسب 
رقابت هــای دو ومیدانــی جوانــان قهرمانی 
کشــور )بانوان( هم اکنون در خرم آباد در حال 

برگزاری است.
این مســابقات در رده جوانــان با حضور 300 
ورزشــکار دختر روزهای دوشنبه و سه شنبه در 
تمامی مواد رشته ورزشی دو ومیدانی در مجموعه 

ورزشی تختی خرم آباد آغاز شد.
نفرات برتر این رقابت ها برای اعزام به مسابقات 
جهانی و آسیایی به تیم ملی معرفی خواهند شد.

تجلیل از دو ورزشکار با اخالق 
رزنی به مناسبت گرامیداشت 

دهه کرامت

هگمتانه، گروه ورزش: به مناسبت فرا رسیدن 
دهه کرامت و روز دختر از دو ورزشــکار رشــته 

تکواندو تجلیل شد.
لیا فرهادی کارشناس امور جوانان شهرستان 
رزن ضمن ابراز خرســندی دهه پر برکت کرامت 
و روز دختــر را تبریک گفت و اظهار کرد: جایگاه 
بانوان بسیار ویژه است و امروز زنان در عرصه های 

مختلف کشورمان حضور موفق دارند.
گفتنی اســت، در پایان این مراســم با اهدای 

هدایایی از دختران ورزشکار تقدیر به عمل آمد.

بانوان قهرمان تکواندوی همدان معرفی شدند
مسابقات  برترین های  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
تکوانــدوی قهرمانی بانوان در رده های ســنی 
مختلف بــا برگزاری یــک دوره رقابت معرفی 

شدند.
در ایــن پیکارهــا 39 تکواندوکار منتخب اســتان 
همدان در رده های ســنی خردســاالن و نونهاالن به 

صورت درون اردویی با هم رقابت کردند.
در اوزان مختلف رقابت های رده ســنی خردساالن 

فاطمه زارعی از باشگاه برنا همدان، مهدیه ملکی از تیم 
بهار، نیوشــامیرزایی از تیم کانون مهدیه همدان، زهرا 
نظری از تیم برنا همدان، کیمیا محمودی از تیم کانون 
مهدیه همدان، فاطمیا علی بخشــی از تیم فردوســی 
همدان، توتیا اســکندری از تیم کانون مهدیه همدان، 
زهرا قبادی از تیم الوند همدان و مهسا نوروزی از تیم 

رزن عنوان های برتر را کسب کردند.
همچنین در رده ســنی نونهاالن اســما اکنلویی از 

تیم کانــون مهدیه همدان، مها حیــدری از تیم برنا 
همدان، نگین مبین فر از تیم کارگران همدان، فاطمه 
قربانــی از تیم برنــا همدان، نرجــس معروفی از تیم 
فردوسی همدان، فاطمیا یوســفی از تیم برنا همدان، 
تینا اســکندری از تیم برنا همدان و نادیا حسن نژاد از 

خانه تکواندوی همدان قهرمان شدند.
آرزو ســرخ آبادی از تیم کارگــران همدان، هانیه 
معصومــی از تیم الوند همدان، فاطمه زهرا قراخانی از 

تیم بهار، آیدا بهرامی از تیم بهار، گلشــید مکاریان از 
تیم خانه تکواندو، هســتی اکرمی از تیم خانه تکواندو، 
یگانــه صادقی از تیم الوند و حدیث یارمحمدی از تیم 
کارگران دیگر نفرات برتر در رده سنی نونهاالن معرفی 

شدند.
هــم اکنون حدود یک هــزار بانوی همدانی در 
رده هــای ســنی مختلف رشــته تکوانــدو فعالیت 

دارند.

تالش مالیری ها برای احيای کشتی
هگمتانــه، گروه ورزش: نشســت تخصصی 
هيأت رئيسه کشتی شهرســتان مالیر با هدف 
برنامه ریــزی دقيق و اصولی هيأت کشــتی بر 
نحوه اســتفاده صحيح و مطلــوب مربيان این 
رشته ورزشی از سالن های کشتی شهيد رضيئی 
مجموعه ورزشــی تختی و مصطفی جوکار این 
این هيأت  شهرســتان و همچنين آماده شدن 
برای برگزاری مســابقات کشــتی به مناسبت 

گراميداشت جشنواره مبل منبت با حضور رئيس 
اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد.

بررســی نحوه چگونگــی زمان تمریــن مربیان و 
کشتی گیران، اســتفاده بهینه از وقت های خالی سالن 
کشتی مصطفی جوکار و برگزاری مسابقات چند جانبه 
کشتی در ســال جاری همزمان با جشنواره ملی مبل 
منبت از مواردی بود که در این جلســه مورد بررسی 

قرار گرفت.

اعضای هیأت رئیسه کشتی شهرستان مایر با بیان 
نظرات و دیدگاه های خود هــر کدام راهکارهایی ارائه 
کردنــد که عمل به آنها موجب تقویت و بهتر شــدن 
وضعیت رشــته ورزشی کشتی شهرستان در دو بخش 

آقایان و بانوان خواهد شد.
در پایان نیز مواردی چون بررســی زمان های 
هر دو ســالن بر اســاس رده های ســنی مختلف 
کشــتی گیران تفکیــک و مربیان هر رده ســنی 

اســتفاده  آنها مشــخص شــود،  تمرینی  زمان  و 
بهینه از وقت های خالی ســالن کشــتی مصطفی 
جوکار در جهــت تمرین مضاعــف قهرمانان این 
رشــته برای آماده ســازی آنان بــرای حضور در 
مســابقات ملــی و فراملی و برگزاری مســابقات 
امســال  اواخر مرداد  چنــد جانبــه کشــتی در 
با برگزاری جشــنواره ملــی مبل منبت  همزمان 

رسید. تصویب  به 

همدان ميزبان اردوی تيم ملی کشتی نونهاالن کشور شد
هگمتانه، گروه ورزش: فدراسيون کشتی کشور 
به طور رسمی از درخواست ميزبانی همدان برای 
برپایی اردوی تيم ملی کشتی آزاد نونهاالن در این 

شهر موافقت کرد.
  هیأت کشتی استان همدان به صورت کتبی درخواست 
میزبانی اردوی تیم ملی کشــتی نونهاالن را به فدراسیون 
ارائه داد و بهروز نعمتی سرپرست فدراسیون کشتی با این 
درخواســت موافقت کرد. این اردو از 24 تیرماه جاری و به 

مدت چهار روز به میزبانی شهر همدان برگزار خواهد شد.
36 کشتی گیر از استان های مختلف کشور در این اردو 

به میزبانی خانه کشتی همدان شرکت خواهند داشت.
رئیس هیأت کشــتی همدان برگزاری این اردو را 

زمینه ساز رشد و بالندگی کشتی استان برشمرد.
حمیدرضــا یاری افزود: برگــزاری این اردو فرصت 
بسیار خوبی برای کشــتی گیران نونهال همدان برای 
کسب تجربه الزم است. وی خاطرنشان کرد: همچنین 
مربیــان ارزنده رده پایــه همدان می تواننــد از نحوه 

تمرین های این اردو به نحو احسن استفاده کنند.
همدان پس از سال ها برای نخستین بار میزبان اردوی 

تیم ملی کشتی کشور شده است.

صعود آبی پوشان همدان به مرحله ليگ کشوری فوتسال
هگمتانه، گروه ورزش: مرحله اول مســابقات 
ليگ مناطق کشــوری فوتســال در رده سنی 
نوجوانان در روز نخســت با بــازی چهار تيم 
پيگيری شد که آبی پوشان همدان و گيل پارس 

رشت به برتری رسيدند.
مرحلــه اول مســابقات لیــگ مناطق کشــوری 
فوتســال در رده ســنی نوجوانان با حضور تقدیسی 
سرپرســت اداره ورزش و جوانــان، ســیاح ناظــر 
هیأت  سرپرست  یزداندوســت  فوتبال،  فدراســیون 

فوتبال شهرســتان مشکین شــهر و دیگر مسؤوالن 
محلی در ســالن دو هزار نفری شهدای مشکین شهر 

با چهار تیم برگزار شد.
بازی نخســت بین تیم محمدشــهر و آبی پوشــان 
برگزار شــد و تیم آبی پوشان توانســت با نتیجه چهار 
بر یک بر تیم محمدشــهر غلبه کند و بازی دیگر بین 
دو تیم گیل پارس رشــت و قدس بهشهر برگزار شد و 
گیل پارس رشت توانست با نتیجه چهار بر صفر بهشهر 

قدس را شکست دهد.

انتخاب 2 بانوی هاکی همدان برای مسابقات آسيایی
هگمتانه، گروه ورزش: پس از سال ها هاکی این 
استان توانست در ترکيب تيم ملی بانوان اعزامی به 

مسابقات آسيایی صاحب دو سهميه شود.
براساس اعام فهرست نهایی هاکی تیم ملی بانوان 
کشورمان ســمیرا یادگاری و ساناز بهرامی دو سهمیه 

استان همدان را تشکیل می دهند.
ایــن هاکی بازان بــا حضور مســتمر و توانمند در 
اردوهای تیم ملی توانســتند مجوز حضور در ترکیب 

نهایی تیم ملی بانوان را کسب کنند.

مســابقات جام ملت های آســیا اواخــر ماه جاری 
به میزبانی شــهر »چون بوری« کشــور تایلند برگزار 

می شود.
این دو هاکی باز از ســابقه درخشــانی در میادین 
مختلف برخوردار هستند و حاال برای حضور در ترکیب 

اصلی تیم ملی آماده می شوند.
روز گذشــته مراسم بدرقه این هاکی بازان با حضور 
محســن جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان استان 

همدان برگزار شد.

قوه قضاییه:

دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص 
ابالغ نشده است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاونت حقوقی 
قوه قضائيه در پاسخ به ابهامات مطرح شده در 
خصوص »اهدای عضو محکومان به مجازات سلب 
حيات به صورت داوطلبانه« گفت: دستورالعملی 
در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص 

ابالغ نشده است.
در بیانیــه محمد مصــدق معــاون حقوقی قوه 
قضائیــه آمده اســت: »نظر به اینکــه طی روزهای 
اخیر مباحــث و انتقاداتی در برخی محافل حقوقی، 
پزشــکی و رســانه ای کشــور در خصوص موضوع 
»اهدای عضو محکومان به مجازات ســلب حیات به 
صــورت داوطلبانه«، پس از ابــاغ آیین نامه »نحوه 
اجــرای احــکام حدود، ســلب حیات، قطــع عضو، 
قصــاص نفس و عضو و جرح، دیات، شــاق، تبعید، 
نفی بلــد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا 
محل های معین« مطرح شده، بیان نکات ذیل برای 

تنویر افکار عمومی الزم است:
1. آییــن نامه »نحوه اجرای احکام حدود، ســلب 
حیــات، قطــع عضو، قصــاص نفس و عضــو و جرح، 

دیات، شــاق، تبعید، نفی بلــد، اقامت اجباری و منع 
از اقامت در محل یا محل هــای معین« که در اجرای 
ماده 216 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 تدوین 
شــده مشتمل بر 148 ماده است که صرفاً یک ماده از 
آن )مــاده 47(، به موضوع اهــدای عضو محکومان به 

مجازات سلب حیات اختصاص یافته است.
2. انگیزه طــرح این موضــوع و گنجاندن آن در 
این آیین نامه، بهره گیری از پیشرفت های نوین دانش 
پزشــکی در رفع معلولیت ها و درمــان بیماری های 
صعب العاج با رعایت تمامی موازین اسامی و اخاق 
پزشــکی بوده اســت و به طور قطع قوه قضائیه بیش 
از همه قــوا، خود را حافظ نفــوس و دماء و حرمت 

اشخاص می داند.
3. ابتــکار طرح این موضوع، از پشــتوانه مطالعات 
گســترده علمی، حقوقــی و فقهی و نیز اســتفتائات 
مربــوط، از علما و مراجع دینی برخوردار بوده اســت؛ 
بر اساس استفتائات انجام شده »در صورتی که حیات 
افراد زنــده و متقاضی پیوند، منوط بــه اهدای عضو 
اشــخاص محکوم باشــد و این عمل داوطلبانه انجام 

شود؛ بامانع است.«
4. بــه رغــم اخبار و شــایعات منعکس شــده در 
خصوص اجرای این موضوع، دستورالعمل موضوع این 
ماده از آیین نامه هنوز تدوین نشده و تاکنون هیچ گونه 
تصمیم، مجــوز یا حکمی در این خصوص صادر، اباغ 

یا اجرا نشده است.
5. تدوین دستورالعمل این ماده و اتخاذ هر تصمیم 
در این خصوص مبتنی بر رعایت مبانی حقوقی، فقهی 
و نگاه ویژه به ابعاد و اخاق پزشــکی و مهم تر از همه 

رعایت مصالح نظام و کشور خواهد بود.«
پیشــتر رئیس جامعه جراحان در نامه ای خطاب به 
رئیس قوه قضائیه، خواســتار حذف ماده 47 آیین نامه 
اجرای احکام کیفری مبنی بر اســتفاده از اعضای بدن 

محکومان به اعدام شد.
در ادامه محمد حســین اســماعیلی ســخنگوی 
قــوه قضائیه گفت: تاکنون هیــچ اباغیه، آیین نامه و 
دســتورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان 
به قصاص، اعدام و ســایر محکومیت های کیفری اباغ 

نشده است.

ابوالفضل ابوترابی:

250 هزار میلیارد تومان "ارز دولتی" در جیب سوداگران
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کميسيون 
امور داخلی کشور و شــوراهای مجلس با بيان 
اینکه در سال 97 حدود 250 هزار ميليارد تومان 
از بيت المال در اختيار ســوداگران قرار گرفت، 
تصریح کــرد: دالالن کاالها را با ارز دولتی وارد 
کردند اما براساس دالر 12 هزار تومانی در اختيار 

مردم قرار دادند.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگویی درباره ادعای سازمان 
حمایت از مصرف کننده مبنی بر کمبود نیروی انســانی 
برای بازرسی در بازار، گفت: می توان از ظرفیت نیروهای 
مردمی مانند بسیج -که مورد وثوق هستند- برای کنترل 
بازار استفاده کرد، سازمان های حمایت از مصرف کننده و 
تعزیرات حکومتی که از کمبود نیروی انسانی گایه مندند 

باید به دنبال به کارگیری این ظرفیت باشند.
نماینــده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس 
شــورای اسامی افزود: با اســتفاده از نیروی مردمی، 
مشکات مردم ســیل  زده خوزستان نه تنها حل شد 

بلکه به یک حماسه ملی تبدیل شد.
وی بــا بیان اینکه بســیجیان، طــاب، داوطلبان 
هال احمر، ســپاه، نیروهای مسلح و ارتش می توانند 
ظرفیت مناسبی برای حل مشــکات مردمی باشند، 
اظهار کــرد: می توان با اســتفاده از ظرفیت نیروهای 
بســیجی  از گرانفروشی جلوگیری کرد، در حال حاضر 
برخی فروشندگان از نبود نظارت کافی به دلیل کمبود 

نیرو در زمینه بازرســی، سوءاستفاده کرده و به راحتی 
اجناس را گران به فروش می رسانند.

* دولت نظارتی بر قيمت کاالها در بازار ندارد
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت 
نظارتی بر قیمت کاالها در بازار ندارد، خاطرنشان کرد: 
اگرچه سال گذشته دولت 18 میلیارد دالر برای تأمین 
کاالهای اساسی براساس ارز 4200 تومانی تخصیص داد 

اما این اعتبار تنها به جیب سودجویان رفت.
* سال 97 حدود 250 هزار ميليارد تومان از 

بيت المال در اختيار سوداگران قرار گرفت

ابوترابی با بیان اینکه در سال 97 حدود 250 هزار 
میلیارد تومان از بیت المال در اختیار ســوداگران قرار 
گرفت، تصریح کرد: دالالن کاالها را با ارز دولتی وارد 
کردند اما براســاس دالر 12 هــزار تومانی در اختیار 

مردم قرار دادند.
عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراهای 
مجلس تصریح کرد: برای بودجه سال 98 نیز مجلس 
14 میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی یارانه در 
نظر گرفت اما تاکنون مکانیزم مناسبی برای تخصیص 

این ارز در نظر گرفته نشده است.
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اندیشه

دکتر علی اکبر والیتی مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل:

واکنش ایران به اندازه نقض برجام
هگمتانه، گروه اندیشــه: بيش از یک ســال 
از خروج یک طرفه آمریــکا از معاهده ی برجام 
از خروج  ایران پس  می گذرد. جمهوری اسالمی 
یک طرفه ی دولت ایاالت متحده از این معاهده، 
فرصتی طوالنی به اروپا داد تا اقدامی در جهت 

انجام تعهداتشان نسبت به برجام انجام دهد.
اکنــون در پایان مهلت شــصت روزه ی جمهوری 
اســامی به اروپا برای جبران تعهدات برجامی آمریکا، 
پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR در گفتگویی 
با آقــای دکتر علی اکبر والیتی، مشــاور رهبر انقاب 
اسامی در امور بین المللی، به بررسی اقدامات متقابل 
جمهوری اسامی در قبال نقض برجام پرداخته است.

* جمهوری اســالمی ایران پــس از خروج 
آمریکا از برجام فرصتی طوالنی به اروپا داد که 
رئيس جمهوری از آن به صبر استراتژیک تعبير 
کرده اســت؛ برای این که ببينيم اروپا چقدر به 
اقتصادی  منافع  و  برجام  به  نســبت  تعهداتش 
جمهوری اسالمی پایبندی نشان می دهد. آن چه 
که شایســته و بایســته و مطابق تعهدات بود، 
نيفتاده. تحليل شــما در مورد  اتفاق  این جا  تا 
تعهدات برجامی اروپا نســبت به اینســتکس 
چيست و این چه نسبتی دارد با آن چه که واقعا 

اروپایی ها به آن متعهدند و باید انجام بدهند؟
آن چــه تاکنون انجام شــده، جمع بنــدی اش این 
می شــود که جمهــوری اســامی ایران بــه کلیه ی 
تعهداتــش طبق برجام عمل کــرده ولی طرف مقابل 
اقدامی نکرده و حتی درســت در جهــت مخالف آن 
گام برداشــته که قبل از برجام چنین اقداماتی سابقه 
نداشــت و گویی فرصتی پیدا کرده باشند که از برجام 
ســوء اســتفاده کنند و موارد اضافــه ای را هم بر آن 
افزوده انــد. مثا این که اول آمریــکا و بعد اروپایی ها 
مدعی انــد -و البته اروپایی ها کمتــر از آمریکایی ها- 
که روی این خواســته  غیر قانونی و غیر مشروع تکیه 
کرده اند که ما برای دفاع از خودمان منتظر باشیم که 
اروپایی ها چه نســخه ای صادر می کنند تا ما سیستم 
دفاعــی خودمان را مطابق همان پیش ببریم و یا مثا 
برای حضور مــا در منطقه و همکاری با کشــورهای 
همســایه و منطقه  برای ما تکلیف تعیین کنند.  آن ها 
معتقدنــد و در این زمینه تبلیغات بســیاری می کنند 
که ایران نباید در منطقه حضور جدی داشــته باشد. 
این ها خواســته هایی کاما غیر قانونی، نامشروع و غیر 
قابل قبول اســت. بنابر این اگر ما بخواهیم جمع بندی 
کنیم، از رابطه ی ما و مجموعه ی 1+5 البته اگر روسیه 
و چین را مستثنی کنیم، بقیه نه تنها به تعهد خودشان 

عمل نکرده اند، بلکه مقدار زیادی هم توقعاتشان را باال 
برده اند. گویی به زعم  آن ها این گام اول بوده که ایران 
برداشته و حاال باید گام های دیگر را هم بردارد! کاما 

یک حالت زورگویانه.
* چرا ســازوکار مالی کــه اروپایی ها از آن 
برجامی  تعهدات  به  نســبت  می کنند،  صحبت 

 آن ها نا کافی است؟
اصا برجام یک تعهد موافقت شــده بین جمهوری 
اســامی ایران از یک طرف و پنج کشــور عضو دائم 
شــورای امنیت و آلمان از طرف دیگر بــود تا ما کار 
هســته ای را بــه صورت محــدود و بــرای یک مدت 
مشــخصی دنبال کنیم و سقف دســتاوردهامان را از 
حدی که قبا بــوده، کاهش بدهیم بــه حدی که با 
 آن ها توافق کرده ایم. یعنی میــزان ذخیره ی اورانیوم 
غنی شــده ی ما از 300 کیلو بیشــتر نشــود و میزان 
پلوتونیوم آب سنگین اراک هم مثل گذشته اش بیش 
از اندازه ی مورد توافق نباشد و آن هم البته برای مدت 
محدود. پس تعهد طــرف ایرانی محدود کردن موقت 
فعالیت های صلح آمیز هســته ای است برای یک مدت 
مشــخص و طرف مقابل در ازای این متعهد شده که 
تســهیات الزم برای مبادالت تجاری و پولی ما را به 
صــورت طبیعی فراهم نماید و محدودیت های قبلی را 
بردارد، چون طبیعتا هر کشــور مستقلی در دنیا حق 
دارد که با دیگر کشورها تجارت کند و بفروشد و بخرد 
و مبادله ی پولی هم کند. این ها اما به صورت نامشروع 
بــه لحاظ قوانین بین المللی و با تحریک و پیشــتازی 
آمریکا محدودیت هایی را برای ما قائل شدند. مع ذلک 
قول دادند و مکتوب تعهــد کردند که موانع مبادالت 
تجــاری و فعالیت های اقتصــادی و پولی ما را بردارند 
که نکردند و بلکه ســخت تر از قبل هم شد. بنابراین ما 
از آن ها کامًا طلب کار هســتیم بابت اقداماتی که باید 
می کردند و نکردند، بلکه یک نقاط منفی دیگری را هم 
بر آن افزودند و کار را به جای غیر قابل قبولی رسانند.
گفتگو با دکتر والیتی مشاور بین الملل رهبر انقاب

)هــر اندازه که اروپــا برجام را نقــض کند ما هم 
واکنش نشان خواهیم داد(

* حاال در این فضایی که شاهد نقض تعهدات 
از طــرف اروپایی هســتيم و آمریکایی ها هم 
که اساسًا خارج شــده اند از برجام، به نظر شما 
اقدامات بایســته ی جمهوری اســالمی پس از 

انقضای مهلت اروپایی ها چه می تواند باشد؟
بــه همیــن ترتیبی که مــورد اجمــاع جمهوری 
اسامی ایران اســت و همه ی جناح های داخلی ما به 
آن پایبندند، چه مجلس و چه دولت، چه آن هایی که 

مستقیم و غیر مســتقیم دخیل هستند، هرکسی که 
مسؤولیتی دارد در جمهوری اسامی به نوعی و با این 
کار ارتباط پیدا می کند، همه با هم اتفاق نظر دارند در 
مورد آنچه که انجام شده و آقای دکتر روحانی هم روز 
چهارشنبه به صراحت بیان کردند. این نتیجه ی اجماع 
تمام اعضا و ارکان حکومت است و بدون تردید آن چه 
که گفته شــده، عمل خواهد شــد. یعنی گام اول در 
مورد میزان اورانیوم غنی شده برداشته شده و از 300 

کیلوگرم جلوتر رفته است.
گام دوم نیز از شانزدهم تیرماه 1398 آغاز می شود 
و میزان غنی ســازی اورانیوم از حد 67/3 )سه-ممیز-

شــصت وهفت صدم( درصد جلوتر خواهد رفت و تا هر 
جایی که مــورد نیاز فعالیت های صلح آمیز ما باشــد، 
خواهد رســید. مثا برای این که ما بتوانیم از اورانیوم 
در رآکتور بوشهر استفاده کنیم، باید غلظتش حدود 5 
درصد باشــد و این کاما یک هدف صلح آمیز است که 
ما از رآکتور ساخته شده ی مشترک ایران و روسیه برق 
اســتحصال کنیم. همچنین برای دیگر نیازمندی های 
عادی، صنعتی و انرژی کشور که کاما برای ما حیاتی 
است. لذا این کار را ان شاءاهلل خواهیم کرد تا آن حدی 
کــه مصلحت بدانیــم و برای کارهــای صلح آمیز نیاز 

داشته باشیم.
* فعــال اقدامات متقابل جمهوری اســالمی 
ایران در چهارچوب معاهده ی برجام است. آیا در 
برجام هم ممکن  از  استراتژی خروج  ميان مدت 

است مورد بررسی قرار بگيرد؟
قطعــا ما هیچ کاری را ابتدا نخواهیم کرد، مگر این 
که طــرف مقابل این کار را بکند. تاکنون طرف مقابل 
ما قدم بــه قدم و آمریکایی ها مســتقیما و اروپایی ها 
غیر مســتقیم برجام را نقض کرده اند، لذا به نســبتی 
کــه  آن ها در جهت نقض برجام پیش بروند، ما هم در 
همان جهت واکنش نشان خواهیم داد؛ یعنی  اگر آن ها 
از تعهدات خودشــان کم کننــد، ما هم کم  می کنیم. 
درست در جهت عکس. اما اگر  آن ها برگشتند به انجام 
تعهداتی کــه قبول کرده بودند، ما هــم برمی گردیم. 
در غیر این صــورت کارها ادامه پیــدا می کند و یک 
مجموعــه فعل و انفعاالتی با ســیر معقول و تدریجی 

صورت خواهد گرفت.
* به چين و روســيه نيز اشاره کردید. بحث 
خرید نفت چينی ها از ما ایــن روزها خيلی در 
رسانه ها مطرح اســت. مواضع این دو کشور در 
معاهده ی برجام و تعهداتی که دارند و نوع تعامل 

ما با این دو کشور را چگونه می بينيد؟
قطعا مواضع روســیه و چین با چهار کشــور دیگر 
عضو برجام متفاوت اســت، یعنی  آن هــا ما را تحریم 
نکرده انــد و هر نوع همکاری مــورد توافق دو طرف را 
انجــام داده اند. چین به خرید نفــت از ما ادامه داده و 
خواهد داد که البته میــزان آن به توافق بین مقامات 
چینــی و وزارت نفت بســتگی دارد، ولــی تا کنون 
رفتارشــان دوســتانه بوده اســت. حتی گام اول که 

برداشــته شد توسط جمهوری اســامی ایران در باال 
بردن سقف تولید اورانیوم غنی شده، مسؤولین روسیه 
علناً و به اشکال مختلف از این اقدام جمهوری اسامی 
ایران حمایت کردند و مقصــر را آمریکا و نیز غربی ها 
دانســتند که موجب عدم انجام این تفاهم نامه شده اند 
و در عمل آن را خدشه دار کرده اند و گامی برای انجام 
تعهدات شان برنداشــته اند. بنابراین جمهوری اسامی 
ایــران نیز حق دارد چنین اقدامــی را انجام دهد. لذا 
موضع گیری چین و روسیه صرف نظر از بعضی مسائل 
مقطعــی، جمع بندی اش این اســت که بــا ما روابط 
دوستانه و رو به افزایش دارند؛ هم به لحاظ دوجانبه و 

هم منطقه ای و  بین المللی.
* اســتراتژی تحریم عليه جمهوری اسالمی 
یک استراتژی قدیمی است که از ابتدای انقالب 
ما شــاهدش بوده ایم. به نظر شــما تاب آوری 
جمهوری اسالمی در مورد تحریم ها تا چه حدی 

است؟
در ایــن باره باید این بحث را مطرح کنیم که هیچ 
تحریمی در دنیا علیه کشوری صورت نگرفته که بتواند 
کامًا و مطابق آنچه که طراحی کرده اند، عملیاتی شود. 
حاال چه یک کشوری حقش باشد به لحاظ  بین المللی 
که تحریم شــود یا ناحق تحریمــش کنند. به هرحال 
کشورها می توانند راه های متعددی را بیابند. ما هم در 
این مورد تجربه ی طوالنی چهل ساله داریم. یک زمانی 
در دوران طوالنی جنگ تحمیلی عراق به ایران، ما باید 
دفاع می کردیم و در مقابل گلوله باید گلوله می داشتیم 
و تفنگ و تانک، لیکن کشــورهای مختلف شــرقی و 
غربی به عــراق کمک و حمایت می کردند، تا اندازه ای 
که هواپیماهای پیشرفته  سوخو24 و میگ 29 و میراژ 
2000 بــه صــدام دادند و تانک تــی 72 و تی 84 و 
نیز ساح های شــیمیایی آلمانی و هلندی و توپ های 
دورزن انگلیسی و فرانسوی که با پول عرب های منطقه 
مانندســعودی، کویت و دیگران برای عراق خریداری 
می شد. همه نوع عراق را تجهیز کردند؛ حتی به لحاظ 
آن دســته از تجهیزات جنگی که کاربردش ممنوع و 
خاف مقررات  بین المللی است. مثا بر اساس قرارداد 
سال 1925 ژنو، بعد از جنگ جهانی اول کاربرد ساح 
شــیمیایی ممنوع شــده و جنایت جنگی به حساب 
می آید، امــا همین هایی که واضع این قراردادها بودند 
و امضا کردند، خودشــان آن را نقض کردند و به عراق 
ساح شیمیایی دادند و عده ی زیادی از هم وطنان ما 
و حتی مردم بیگناه خود عراق قربانی این ســاح های 

شیمیایی ممنوعه شدند.
از آن طرف مــا اگر پول هم می دادیم، ســاح به 

ایران نمی دادند. لذا از آن زمان یاد گرفتیم که چگونه 
می شــود تحریم ها را بی اثر کرد. بعد هم توانســتیم 
بخــش عمده ای را هم با خودکفایــی و خوداتکایی به 
جایی برسانیم که امروز میزان پیشرفت ما در حوزه ی 
دفاعــی زبانزد خــاص و عام اســت. آخرین نمونه اش 
هم برخــورد با همیــن هواپیمای فوق پیشــرفته ی 
آمریکایی ها بود که ساقط شد. بنابراین ما امکان مقابله 

با این اقدامات و توطیه ها را خواهیم داشت.
در موارد اقتصادی هم آمریکایی ها همواره دشمنی 
و توطئــه کردند، پول ما را حبــس و توقیف کردند و 
بعضی از متعلقــات، دارایی ها و اماک ایران در دنیا و 
به خصوص در آمریکا را ناحق به تصرف درآوردند و ما 
را از  آن ها محروم کردند. البته فشــار آمد، ولی ضمن 
ایــن که یک کار منفی اســت، اما بــه لطف و عنایت 
الهی ایــن مقاومت ادامه پیدا کرد و ما توانســتیم در 
زمینه غذایی، تکنولوژی، تسلیحاتی و...خودکفایی پیدا 
کنیم. به طور نمونه برای اولین بار و در سال های اخیر 
در گندم خودکفا می شویم و این نکته ی مهمی است، 
حال آن که قبا و در زمان رژیم گذشته 5 تا 6 میلیون 
تــن گندم و دیگر مواد غذایی وارد می شــد، اما امروز 
بخشی از گندم را صادر می کنیم و باید تهدیدات را به 

فرصت تبدیل کرد.
* دو موضوع اقتدار نظامی و نفی جنگ طلبی 
در کنار هم، چه تأثيری بــر ارتقاء امنيت ملی 

جمهوری اسالمی دارد؟
نفی جنگ طلبی جمهوری اسامی ایران و تأکید 
بر اراده ی کشــورمان در دفــاع از تمامیت ارضی و 
هویــت ملی و دینــی و این که ما به کســی تجاوز 
نمی کنیــم، ولی اگر کســی به ایــران تعدی کرد، 
پاســخ محکم ما را خواهد دید، امروز دیگر یک امر 
قطعی اســت و برای همه  نظام بین المللی پذیرفته و 
محرز اســت. مثل همین واقعه ی اخیر و هواپیمای 
جاسوســی و بدون خلبان  آن ها کــه وارد مرزهای 
هوایی ما شــد و علی رغم اخطارها به مسیرش ادامه 
داد و با عکس العمل قاطع ایران مواجه شد. بنابراین 
ما ابتدا به هیچ کشوری نه تعدی و تجاوز می کنیم و 
نه قصد چنین کاری را داریم، اما جمهوری اسامی 
ایران در دفاع از خــود به هیچ عنوان کوتاه نمی آید 
و حمله از طرف هر کسی را با قاطعیت پاسخ خواهد 
داد. اما قطعا بر اســاس این قاعــده که مقام معظم 
رهبــری فرموده اند و اصل قطعی سیاســت خارجی 
جمهوری اسامی ایران اســت این که به هیچ وجه 
جنگ طلب نیســتیم و به هیچ کشوری چه همسایه، 

چه دوردست تجاوز نخواهیم کرد.

از بین 2300 شرکت کننده 

تجلیل از 90 برگزیده آزمون سراسری قرآن کریم
هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: 90 نفر از 
برگزیدگان آزمون سراسری قرآن کریم، قاریان، 
حافظان و قرآن آموزان برتر اســتان همدان در 

هفته فرهنگ رضوی تجليل شدند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه عصر دوشنبه سرپرست 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان همدان در 
آییــن تجلیل از برگزیدگان آزمون سراســری قرآن و 
عترت که به میزبانی فرهنگ و ارشــاد اسامی استان 
همــدان و با همکاری اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
همدان و مؤسسه ندای ترنم ملکوت در مجتمع شهید 
آوینی همدان برگزار شــد ضمن تبریک دهه کرامت 
اظهار کرد: عشــق ورزی و مهربانی و خدمت حضرت 
معصومه )س( به برادرش امام رضا )ع( کم نظیر است.
علی مرادی نور خاطرنشــان کرد: امروز یک جریان 

فرهنگی با عنوان اندیشــه رضوی در اســتان همدان 
جاری و ساری شده اســت و در هفته فرهنگ رضوی 
برنامه هایی چون همایش دختران آفتاب، برنامه شــعر 

رضوی و کتاب خوان رضوی برگزار شد.
وی با اشــاره به اینکه حدود 2هزار و 300 نفر در 
مسابقات سراسری قرآن و عترت شرکت کردند اضافه 
کرد: 90 نفر از برگزیدگان و برترین های این مسابقات 
تجلیل و قدردانی می شوند و این مهم نشان دهنده آن 
اســت که جامعه همدان همان گونه که مد نظر رهبر 

انقاب نیز هست، یک جامعه قرآنی است.
وی بــا بیان اینکه ما به اجرای برنامه های قرآنی در 
همدان افتخار می کنیــم ادامه داد: زندگی قرآنی امام 
رضا )ع( بی نظیر است و در واقع ایشان ایران اسامی 
را نجات دادند و حضور ایشان در میهن عزیز و اسامی 

ما سراسر خیر و رحمت و برکت است.
گفتنــی اســت در این آیین ســتایش ســادات 
اجاقیان، هســتی زارعی شــایگان، مهیــار رحیمی، 

زهره وحدتی منش، محمدپارسا سکوتی، امیرعباس 
داودی  غامعلی، محمدجواد عظیمی مقبل، مسعود 
همراز، وحیــد کمان گیــر، بیتــا چهاردولی، زهرا 

فاطمی پور، ســیده یگانه حســینی، نرجس قادری 
مفید، ساره شاه حسینی، فاطمه فرخی، امیرمسعود 
شریفی مقدم، مهناز الوندی سرور، شهره مصلحیون، 
نازنیــن زهــرا حقیقی معز و مرضیــه ارزانفودی در 
بخــش حافظان و قرآن آمــوزان برتر مورد تجلیل و 
قدردانی قــرار گرفتند ضمن اینکــه فریبا احمدی، 
پرویــن محمدی، پروین احمــدی، راضیه عندلیبی، 
اکرم احمــدی، پرویــن مظفری، زینــب نبی پور، 
فاطمــه دینــی، مرضیه تــرک ارزانفــودی، ماهرخ 
ســلطانی و صغری کرمی نیــز در بخش برگزیدگان 

تقدیر شدند. انعام  مفاهیم سوره مبارکه 
همچنیــن مهــدی برنده، محمــد صالحی صابر، 
یاســین پورقیاســیان و محمد مهدی شــریفی در 
بخــش خادمین برتر قرآنــی و محدثه کرمیان فرد، 

امیر محمد جالیان فرد، علیرضا آزادمیره، ســارینا 
امانــی، مبینا  امیرعلی  مجیدی، دلســا محمــدی، 
حیاتــی، آزاده فامیل بهمنی، ثنا عباســیان، راحیل 
عســگری، فاطمــه قاســمی، محمد ضیایــی مهر، 
حمیده محمدی، ریحانه نجفیــان، امیرعلی وهابی، 
فر، روژینا  امیرمهدی ســهیلی  محمدمهدی وهابی، 
احمدی،  منیــژه  میرزایی،  راد، معصومــه  طایــی 
محمدجــواد موســوی، زهــرا حیــدری، معصومه 
عســگری، رقیه ابراهیمی، فریده هیزجی، محمدرضا 
غامی، ســارا معصومــی، علی اصغــر نیکوفر، زهرا 
بیگــی، زینب عاطــف باور، مها مظاهــری، فاطمه 
ورمزیــار، مهدی برنــده، مســعود داوری و مهدیه 
زنگانــه حافظان و قاریان برتــر مجموعه های قرآنی 

تجلیل و قدردانی شدند.

5 مجموعه ممتاز قرآنی همدان تقدیر شدند
هگمتانه، گروه خبر همدان: در جشــنواره قرآنی فرهنگ رضوی مؤسســه های قرآنی ممتاز 

همدان تجليل شدند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه در این آیین که عصر دوشنبه با حضور فعاالن و برگزیدگان قرآنی استان همدان، 
 در مجتمع شــهید آوینی برگزار شــد از جواد مجتهدی و حجت اهلل کریم پور مدیــران مکتب امام زمان)عج(،

سید حامد تروهید مدیر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت انوارالزهرا)س(، روشنیان مدیر جامعه القرآن خردساالن، 
حمیرا گوهری مدیر مدرسه قرآنی امام حسن مجتبی)ع(، کتایون شهبازی مدیر جامعه القرآن بزرگساالن تقدیر 

و قدردانی به عمل آمد.



آگهیمزايدهعمومیبانککشاورزیاستانهمدان
مديريت بانک كشــاورزی  اســتان همدان در نظــر دارد تعداد 60 فقــره از امالک 
مــازاد خود را بصورت نقدی و نقد واقســاط از طریق مزایده عمومی با شــرایط ذیل واگذار 

نماید: 
- محل ،زمان و مهلت دريافت اســناد وتحويل پيشنهادها: از ساعت 8 الی 14 روز   
يک شنبه  مورخ 98/4/16  لغايت روزشنبه  مورخ 98/4/29 به آدرس همدان-میدان 

آرامگاه بوعلی -مدیریت بانك کشاورزی -قسمت دبیرخانه
- تاريخ ومحل بازگشــايی پاكتها: ساعت 9صبح روز سه شــنبه مورخ 98/5/1 

درآدرس فوق. 
- نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده: تضمین شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت 
پایه مندرج در آگهی میباشد وبایستی در قالب ضمانتنامه بانکی)به غیر از بانك کشاورزی( یا 
چك تضمین شده ارائه گردد یا بصورت وجه نقد به حساب بستانکاران شعبه شهید نفیسی یا 

شعبه مرکزی محل وقوع ملك واریز گردد. 
- ساير شــرايط: بازدید از امالک قبل از شــرکت در مزایده برای تمام شرکت کنندگان 

ضروری میباشد. 

حضور پیشنهاد دهندگان در روز باز گشایی پاکتها بالمانع میباشد. 
کلیه امالک با وضع موجود بفروش میرسد و در صورت داشتن متصرف ، تخلیه و خلع ید به 

عهده خریدار میباشد. 
مساحت قید شده در روزنامه مساحت کل ملك بوده و متراژ اعیانی تقریبی میباشد. 

در واگذاری اقســاطی کارخانه ها ،ارائه وثیقه معادل ارزش ماشین آالت و تأسیسات ضروری 
میباشد. 

بانك در رد یك یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد. 

در صورت خريد اقساطی ملک ،شرايط واگذاری بدين شرح ميباشد: 1- میزان پیش 
پرداخت حداقل 20 درصد قیمت پایه میباشد. 2-واگذاری در قالب عقد اجاره بشرط تملیك 

خواهد بود. 3-حداکثر سقف مدت بازپرداخت 5 ساله با احتساب نرخ سود بانکی  میباشد.
)نرخ سود برابر نرخ مصوب هيأت مديره بانک در زمان عقد قرارداد محاسبه خواهد 
شد در غير اينصورت برابر نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار ميباشد.( 4-کیفیت 
بازپرداخت اقســاط با توجه به سیستم حسابداری بانك یکی از گزینه های ذیل خواهد بود: 

ماهيانه-سه ماهه-شش ماهه-ساالنه 

مدیریت بانک کشاورزی استان همدان
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استان محل 
پالک ثبتیکاربریآدرسنام شعبهوقوع ملک

مساحت 
قیمت پایه )متر مربع(

توضیحات)ریال(
اعیانعرصه

ملک مذکور مشاعی به میزان 41,5 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای ساختمان نگهبانی،ساختمان اداری،انبار علوفه،سیلو،زایشگاه و....-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود13/245/246800013643,371,875,000دامداریاللجین -جاده آق تپه-حومه روستای آق بالغاللجینهمدان11577

دارای سالن گاوداری،انبار علوفه،ساختمان نگهبانی،سیلوی ذخیره و......-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود71/6451154014911,592,100,000دامداریاسدآباد-روستای آجیناسدآبادهمدان21496

ملک مذکور مشاعی به میزان 60,914 شعیر از 96 شعیر میباشد-دارای اصطبل،ساختمان نگهبانی وکارگری و....-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود 69/40435897951,713,206,250دامداریاسدآباد-روستای گذرکجیناسدآبادهمدان31470

عرصه اوقافی میباشد-دارای ساختمان دامداری،مسکونی و...--دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود3816,6613606,700,000,000فرعی 3از 2 اصلیدامداریاسدآباد-جاده آجین -سمت راست جاده روستای گنبلهاسدآبادهمدان42894

عرصه اوقافی میباشد-دارای ساختمان دامداری،زایشگاه،انبار علوفه  و...-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود117/11698,265302,400,000,000دامداریاسدآباد-روستای علی آباداسدآبادهمدان51484

مرغداریفیروزان-روستای برجکیفیروزانهمدان64844
فرعی 46 از 5 

اصلی مجزی شده از 
9/44

ملک مذکور مشاعی به میزان 60,3010 سهم از 96 سهم میباشد-دارای سالن پرورش،انبارسوخت،ساختمان کارگری و ..-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود550028107,998,048,260

دارای متصرف- فروش با وضعیت موجود400,000,000_31202609,24 اصلیزراعینهاوند-دهبوره راهنهاوندهمدان71171

دارای امتیازات شهری-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود وبصورت نقدی49/582903/202781,670,000,000مسکونیاسدآباد-روستای جنت آباد-خیابان شهید جالل عباسی-کوچه شقایق 3اسدآبادهمدان84558

دارای امتیازات شهری-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی1130/11691301,457,000,000مسکونیاسدآباد-خیابان صاحب الزمان شرقی-کوچه یخچال-بن بست شهید عبدکوند-پالک 78اسدآبادهمدان94385

ملک مذکور مشاعی به میزان 4,856سهم مشاع از 6 سهم میباشد-دارای اصطبل،انبار علوفه،ساختمان مسکونی و...--دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود وبصورت نقدی64/2074000382832,324,338دامداریاسدآباد-روستای اشترجیناسدآبادهمدان104410

ملک مذکور مشاعی به میزان 26,621 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-سه طبقه-دارای امتیازات-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی107/4247/192702,431,939,270مسکونیاسدآباد-خیابان امام خمینی )ره(-روبروی کتابخانه شهید رجایی-پالک 87اسدآبادهمدان114444

اسدآباد-خیابان آیت اله جنتی-باالتر از پارک شهید باهنر-نرسیده به پیچ سیدان-جنب کوچه اسدآبادهمدان121563
دوطبقه-دارای امتیازات-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی938/2175/53162,612,750,000مسکونیولیعصر

ملک مذکور مشاعی به میزان 4,9دانگ مشاع از 6 دانگ میباشد-دارای انبار علوفه ،سالن پرورش،شیردوشی،زایشگاه و....-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود13/578500020935,022,500,000گاودارینهاوند-روستای مهین آبادنهاوندهمدان134229

ملک مذکور مشاعی به میزان 34,913 سهم از 96 سهم میباشد-دارای ساختمان اداری،انبار علوفه،اصطبل،ساختمان شیردوشی،زایشگاه و....-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود28/356500013372,272,980,000گاودارینهاوند-روستای سهران-مزرعه اردشیر آبادنهاوندهمدان144525

یک ونیم طبقه-دارای امتیازات-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود و بصورت نقدی4048/8132/06110534,843,000مسکونینهاوند-گوشه سرتل-خیابان شهداء-کوچه شهید افصحی-پالک 37فیروزانهمدان154428

فروش بصورت نقدی-دارای امتیازات شهری-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی15/1015317/28317/28571,104,000مسکونینهاوند-گیانفیروزانهمدان164841

دارای امتیازات شهری-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی66/144149/50150648,750,000مسکونیاسدآباد-بلوار همدان-کرمانشاه-خیابان کوثراسدآبادهمدان171482

یک ونیم طبقه-دارای امتیازات شهری-دارای  7/5متر مربع تعریض از ضلع شرقی-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی48/341261/45180594,160,000مسکونیاسدآباد-روستای مزرعه بیداسدآبادهمدان183229

دارای سالن اصلی،ساختمان اداری وکارگری،انبار ،موتورخانه ،سردخانه و....-تحویل وتحول ماشین آالت براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری -دارای متصرف-فروش با 14/34999719764,525,200,000کارخانه مواد لبنیمالیر-روستای آورزمان-کیلومتر یک جاده آورزمانسامنهمدان191343
وضعیت موجود-درخصوص مجوز چاه پیگیری برعهده برنده مزایده میباشد

ملک مذکور مشاعی به میزان  62/67شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای امتیازات شهری-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی187/452393/5225750,734,380مسکونیدمق-ابتدای روستای شاطر بالی-سمت چپ-قبل از نانواییدمقهمدان201052

ملک مذکور مشاعی به میزان 15,425 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود799,650,000_66/57641473زراعیاسدآباد-جاده قدیم همدان کرمانشاهاسدابادهمدان211491

دارای خط اصلی آبیاری تحت فشار-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود360,000,000_69/4033000زراعیاسدآباد-روستای گذر کجیناسدابادهمدان221468

ملک مذکور مشاعی به میزان 28,578 سهم مشاع از 96 سهم میباشد-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود3,475,000,000_43/132155663زراعیاسدآباد-روستای احمد آباداسدابادهمدان231547

ملک مذکور مشاعی به میزان1006سهم از 3456سهم میباشد-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی533,750,723_1420/2276,45زمین مسکونی شهریمالیر-خیابان بروجرد-ابتدای خیابان عارف-بن بست اول-انتهای بن بست-پشت مسجدجوکارهمدان243575

ملک مذکور مشاعی به میزان48,6 سهم از 96 سهم میباشد-دارای امتیاز آب وبرق وگاز -دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود و بصورت نقدی2140/4193,5193,52,448,984,370مسکونیمالیر-خیابان سعدی-خیابان بابا طاهر-بن بست الله-سمت مسجد باباطاهر-انتهای بن بست جوکارهمدان253578

زمین مذکور مشاعی به میزان 18/693سهم از 96 سهم میباشد-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود1,713,525,000_152/322220000زراعیکبودراهنگ-روستای ویانکبودراهنگهمدان261386

زمین مذکور مشاعی به میزان 27/36سهم از 96 سهم میباشد-دارای استخر ذخیره آب-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود1,208,970,000_246/58106050زراعیکبودراهنگ-روستای قراگلخیابان امامهمدان274301

زمین مذکور مشاعی به میزان36/11سهم از 96 سهم میباشد-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود414,798,579_275/41927569زراعیکبودراهنگ-روستای خبر ارخیگل تپههمدان281

زمین مذکور مشاعی به میزان36/15سهم از 96 سهم میباشد-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود207,425,687_275/42068855زراعیکبودراهنگ-روستای خبر ارخیگل تپههمدان291

زمین مذکور مشاعی به میزان25/56سهم از 96 سهم میباشد-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود2,289,750,000_238/738860000زراعیکبودراهنگ-روستای دستجردکبودراهنگهمدان305411

خیابان امام همدان314983
دارای امتیاز آب،برق وگاز -دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی37/19853781951,180,000,000مسکونیقروه درجزین-روستای شاهنجرینکبودراهنگ

ملک مذکور مشاعی به میزان 58/15 سهم از 96 سهم میباشد-دارای امتیاز آب،برق وگاز -دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی154/339587/38300448,239,583مسکونیرزن-روستای امتلررزنهمدان324868

ملک مذکور مشاعی به میزان  3/142سهم از 6 سهم میباشد-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود154/40400012781,623,366,666مرغداریرزن-نرسیده به روستای امتلر-نبش جاده وفسرزنهمدان333561

دارای امتیاز آب،برق وگاز -فاقد پارکینگ وانباری-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی22/10719696800,000,000مسکونیفرسفج-خیابان شهید بهشتی-کوچه نیلوفرتویسرکانهمدان344440

ملک مذکور مشاعی به میزان 35/919سهم از 96سهم میباشد-دارای امتیازات-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی16/429491/857065,687,170,000مسکونیفیروزان-میدان حاج علیمراد سلگی-روبروی بانک ملیفیروزانهمدان355487

دارای امتیازات-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی15/770611/41761,410,000,000مسکونینهاوند-گیان-خیابان شهرداری-کوچه شهید سیدحسین حسینی-روبروی بن بست سیدفیروزانهمدان365497

ملک مذکور مشاعی به میزان 44/699شعیر مشاع از 96شعیر میباشد-دارای دوسالن پرورش،انبار دانه،ساختمان اداری وکارگری و...-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود20/9300013252,118,540,000مرغداریفیروزان-روستای عبدالملکی-جنب قبرستان روستافیروزانهمدان375496

دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودوبصورت نقدی66/5420/5020/50475,000,000مغازهاسدآباد-بلوار22 بهمن-پایین تر از بیمارستان امیر المومنین-روبروی نمایندگی سایپا-داخل گاراژاسدآبادهمدان384818

دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی417/6640/5040/50750,000,000مغازهاسدآباد-خیابان جانبازان-پایینتر از میدان بار-روبروی کالنتری12اسدآبادهمدان395474

دارای امتیازات-ملک مذکور مشاعی به میزان  58/967شعیر مشاعی از 96 شعیر میباشد-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی27/100393/23200403,526,844مسکونیفیروزان-شریف آباد فیروزانهمدان403986

دارای امتیازات-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی27/96297/51180535,750,000مسکونیفیروزان-شریف آباد فیروزانهمدان413596

دارای امتیازات-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی27/99440/70200638,315,000مسکونیفیروزان-شریف آباد فیروزانهمدان423990

دو طبقه-دارای امتیازات-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی7/150713/30295810,000,000مسکونیفیروزان-روستای گردیانفیروزانهمدان43

خیابان امام همدان443893
کبودراهنگ

کبودراهنگ-روستای کوریجان-25 کیلومتری همدان-روبروی پارکینگ-جنب شرکت سبزپویان 
ملک مذکور مشاعی به میزان  29/72شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای سالن کشت،سالن تأسیسات،سالن بسته بندی و....-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود9/7071863039203,715,000,000کارخانه تولید قارچزاگرس

خیابان امام همدان452350
دارای پروانه بهره برداری کشتار دام سنگین ،250راس دام سبک وقطعه بندی 3تن-ملک مذکور مشاعی به میزان  69/64شعیر میباشد-تحویل وتحول ماشین آالت براساس 257/9910000286120,170,023,650کشتارگاه صنعتی دامکیلومتر 5 محور کبودراهنگ به سه راهی پایگاه نوژه-روبروی روستای گنده جینکبودراهنگ

گزارش کارشناس رسمی دادگستری وباتوجه به نوع مالکیت میباشد-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود

خیابان امام همدان465313
ملک مذکور مشاعی به میزان 79/98 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای انشعابات روستایی-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود وبصورت نقدی253/20257/90160958,093,750مسکونیکبودراهنگ-سوباشی-روستای انجیر باغی-راه خاکی احمدآباد-اولین بن بست از سمت راستکبودراهنگ

 ملک مذکور مشاعی به میزان 39 شعیرو بیست وچهار سی ام شعیر از 96 شعیر به انضمام  15/64شعیر از 56 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای دو سالن،انبار نگهداری و20/8021682012809,240,000,000مرغداریمالیر-حسین آباد شاملوجوکارهمدان474744
 آسیاب دان ،اتاق نگهبانی وکارگری و.... میباشد-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود

ملک مذکور مشاعی به میزان 41/11سهم  مشاع از 96 سهم  میباشد-دارای اصطبل،انبار علوفه،انبار ذرت،نگهبانی و....-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود241/543500018412,497,700,000گاوداریکبودراهنگ-روستای آق تپه-مسیر جاده سردارآبادکبودراهنگهمدان485340

ملک مذکور مشاعی به میزان 30/85 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای امتیازات -دارای متصرف -فروش با وضعیت موجودوبصورت نقدی241/4292764/43380615,641,315مسکونیکبودراهنگ-روستای آق تپه-گلزار شهداء،روبروی سولهکبودراهنگهمدان495341

ملک مذکور مشاعی به میزان 75/41سهم  مشاع از 96 سهم میباشد-دارای امتیازات -دارای متصرف -فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی238/756326/28205572,270,780مسکونیکبودراهنگ-روستای دستجرد-کوچه صداقتکبودراهنگهمدان503574

ملک مذکور مشاعی به میزان 60/73شعیر مشاع از 96 شعیرمیباشد-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود709,579,125_14/76444867/18زمین مزروعیمالیر-روستای رضوانکدهمالیرهمدان511196

دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود565,920,000_13/109918864زمین مزروعیمالیر-آورزمانسامنهمدان524863

ملک مذکور مشاعی به میزان 36 شعیر وچهاردوازدهم شعیر مشاع شعیر مشاع از 96 شعیرمیباشد-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود1,129,833,279_20/80166350زمین مزروعیجوکار- حسین آباد شاملوجوکارهمدان532377

حدود 20 متر از عرصه در طرح تعریض شهرداری قراردارد-دوطبقه -دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی43771421325,600,000,000مسکونیهمدان-خیابان بوعلی-کوچه شهید لعلی-پالک 108شهید شکریهمدان545330

ملک مذکور مشاعی به میزان 10/72 سهم از 96 سهم میباشد-طبقه دوم-دارای قدرالسهم از عرصه وسایر مشاعات-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی525/10/8039135/15135/153,658,083,481آپارتمانهمدان-خیابان جهان نما-جنب جمعیت هالل احمر-نبش کوچه سحر-پالک61-طبقه دومشهید نفیسیهمدان555401

خیابان امام همدان561672
ملک مذکور مشاعی به میزان 26/41 شعیر مشاع از 96 شعیرمیباشد-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود وبصورت نقدی139/5581306/52912,242,098,958مسکونیبهار-خیابان امام خمینی)ره(-جنب درمانگاه شماره2-پال67کبودراهنگ

ملک مذکور مشاعی به میزان 53/600شعیر مشاع از 96 شعیرمیباشد-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود وبصورت نقدی802,250,000,000_253مسکونیاسدآباد-چهارراه رسالت-روبروی موسسه قرض الحسنه بسیجیان سابقاسدآبادهمدان572895

یک ونیم طبقه-دارای امتیازات-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجود وبصورت نقدی49/579252/911601,456,000,000مسکونیاسدآباد-جنت آباد-نرسیده به میدان اصلی-سمت راستاسدآبادهمدان582039

دو ونیم طبقه-دارای امتیازات-دارای متصرف-فروش با وضعیت موجودو بصورت نقدی1406/3/6355/194759,000,000,000مسکونیاسدآباد-بربلوار22 بهمن-نرسیده به خیابان پاسداران-قبل از پمپ CNGاسدآبادهمدان592035

دارای سالن پرورش،زایشگاه،گوساله دانی،انبار علوفه و....-دارای متصرف -فروش با وضعیت موجود7/1/2501500074358,511,922,000گاودارینهاوند-فیروزان-ابتدای روستای گردیانفیروزانهمدان604254
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عبارت شیرین  لب  از  ر  مرارتمپندا بی  آید  حاصل  کامی  هک 

ران دوستدا میان  افتد  تجارتفراق  رد  باشد  سود  و  زیان 

دوست کشته  ببینی  چون  را  بشارتیکی  ده  دوستانش  دیگر  هب 

حسنت عهد  رد  کس  چیه  نم  بصارتندا بی  اال  باشد  دل  با  هک 

دالوزی چشم  گوهش  آن  اشارتمرا  گویی  می کند  کشتن  هب 

افتد صوفی  دست  هب  حلوا  آن  غارتگر  روز  نباشد  رتسی  خدا
را عاشقان  ردون  دارم  حرارتعجب  نمی سوزد  پیراهن  هک 

خت اندا ساهی  ن  چندا دوست  حقارتجمال  از  انپدیدست  سعدی  هک 
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4 قیمـت هر گرم طال , 2 8 5 , 0 0 0
45,190,000 قیمت تمام سکه
23,280,000 قیمت نیم سکه
14,790,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 8 9 0 , 0 0 0

نرخ های اعالم شده بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز 
بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه نظارت ارز )سنا(

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

127,430دالر 
146,500یورو 
161,940پوند 
18,860یوان

22,690لیر ترکیه
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