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شهرداری زنگ 
خطر را برای پاس 
به صدا درآورد

کشاورزان
 دست واسطه ها 
را حذف کنند

بهره برداری از 
پروژه های 
هفته دولت 
در کبودراهنگ

خجسته 
رئیس کمیته 
سیاسی نظامی 
کمیسیون اصل 
90 مجلس شد
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فرهنگ موسیقی ترکی 
استان در وادی فراموشی

 1- اســتان همــدان به دلیــل جایگاه 
ارتباطــی که بیــن فرهنگ های شــرق و 
غرب ایران دارد، میزبان خرده فرهنگ های 

بسیاری است.

مدیران استان ویترین همدان را فراموش کرده اند
5
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

آدرس: حیدره باالی شهر- جنب امامزاده قاسم
روزبهانی: 09186369907

این آگهی درراستای حمایت از »رونق تولید« دراستان به سفارش کانون کارآفرینان استان 

همدان ومشارکت روزنامه همدان پیام به صورت رایگان منتشر می شود.
کارآفرینان وتولید کنندگان استان برای چاپ آگهی رایگان باماتماس بگیرید

 تلفن:08138274015 -  09199015208

مجتمع جواهرات آسیا

یاقوت  پرشین  شرکت 

مقام معظم رهبری: سال 98 سال رونق تولید
استانداری، مسئولین زحمتکش استان، نمایندگان محترم استان، دولتمردان کشور

 هفته دولت مبارک باد

معاون سیاسی می گوید مجریانی که صادق نیستند کنار بکشند

تذکر به شب نشینی انتخاباتی مدیران

هنوز دستور 
توقف روند 

واگذاری سیلوی 
همدان ابالغ 
نشده است

پیش بینی مدیرکل انتخابات استان:

140 نفر
نامزد انتخابات می شوند

مدیر شعب بانک کشاوزی استان همدان : 

بدهکار دانه درشت نداریم
■ 450 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شد

■ وام هاي خانگي رقیب بانک ها هستند
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The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی
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 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج
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خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com
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فرهنگ موسیقی ترکی استان 
در وادی فراموشی

 1- اســتان همدان به دلیل جایــگاه ارتباطی که بین فرهنگ های 
شــرق و غرب ایران دارد، میزبان خرده فرهنگ های بسیاری است و 
از مردمانی با نژادها، زبان ها و لهجه های متفاوت شکل گرفته است.

این مردم برغم تمام تفاوتهای نژادی و فرهنگی و  در مواقعی دینی و 
مذهبی با خوشی و به صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی و برای 

سربلندی کشور عزیز ایران تالش کرده اند.
2- چند شهرســتان همدان را که اکثرا در شــمال استان واقع هستند 
مانند رزن، فامنین، درگزین، کبودراهنگ و بهار  شهرستان ترک نشین 
می نامند و این در شرایطی است که در شهرستان های دیگر نیز ترک 
ها حضور فعال دارند و بخش قابل توجهی از جمعیت شهرســتان را 

تشکیل می دهند.
3- در سالهای اخیر رسم بر این بوده که صدا و سیما به عنوان رسانه 
رســمی مروج فرهنگ محلی در استان ها، به فرهنگ ترکی بی توجه 

باشد.
این بی توجهی تا حدی بوده که صدا و ســیما حاضر است ساعتها به 
لهجه همدانی که کمتر جمعیتی در استان به آن صحبت می کند، برنامه 
ســازی کند اما زبان ترکی یا سهمی از برنامه ها نداشته باشد یا سهم 

آن تزئینی باشد.
4- ادارات فرهنگ و ارشــاد و مســئوالن محلی هــم از ترس اظهار 
نظرهــای برخی تندروها ، برغم درک این مطلب که ترکهای اســتان 
همدان در خدمت نظام و انقالب بوده و هستند ، هیچ فضایی به مانور 
و عرضه  فرهنگ ترکی بخصوص موسیقی ترکی در برنامه های مناطق 

ترک نشین نداده اند.
5- این بی توجهی های عمدی و سهوی باعث شده تا اکنون نه تنها در 
مجالس عروسی و سایر مجالس شاد در مناطق ترک نشین، دیگر خبر 
چندانی از موسیقی محلی و ترکی نباشد، بلکه موسیقی کردی شاد با 
غنای فرهنگی این خال را پر کرده و تقریبا در تمامی مجالس عروسی 

و شادی این مناطق جایگزین شده است
در این زمینه کار به جایی رسیده که گروه موسیقی لباس کردی هم می 
پوشــند و خواننده ها کردی می خوانند و می گویند و ترک ها هم از 

این خواندن برغم زیبایی آن، کالمی درک نمی کنند
6- ادامه این روند به اختالل فرهنگی و حتی ممکن است به برخورد 

و تقابل فرهنگی در خرده فرهنگ های استان منجر شود.
به همین دلیل ضروری اســت، صدا و ســیما ، فرمانداران و مدیران 
فرهنگ و ارشاد شهرستانهای  ترک نشین برای فراموش نشدن فرهنگ 
موســیقی ترکی در استان تالش کنند و  بستر مناسب را برای تقویت 
فرهنگ موسیقی محلی ترکی با برگزاری جشنواره های شهرستانی ، 
پخش آثار بزرگان موســیقی ترکی از صدا و ســیمای استان، استفاده 
از موســیقی ترکی در برنامه های محلی و حمایت از فعاالن این نوع 

موسیقی در شهرستان و معرفی آنها به مردم فراهم کنند.
7- ترک هــای همدان همچون دیگر ترکهای ایــران، پیرو والیت و 
دلباخته خاک پاک ایران و نظام مقدس جمهوری اســالمی هستند و 
همواره آماده ایثار و فداکاری در راه دین و میهن هستند و حیف است 
که فرهنگ این زبان شــیرین و زیبا بخصوص فرهنگ موسیقی ترکی 

استان به وادی فراموشی سپرده شود.

1-  پیگیری تخلیه خانه های ســازمانی استان رها شده است. گویا 
اســتان در اجرای  سیاســت صیانت از اموال دولت و بیت المال در 
حوزه خانه های ســازمانی شکست خورده است. گفتنی است قائل 
شدن استثناها و ساکن شدن مدیران به اصطالح ارشد در خانه های 

سازمانی دلیل شکست در این اقدام است.
2- یکــی از نمایندگان اســتان به حوزه انتصابات شــدیدتر از قبل 
ورود کرده اســت. گویا قرار شــده در انتصابات جدید از نیروهای 
این نماینده اســتفاده شود. گفتنی اســت این نوع انتصابات در سال 
انتخابات مجلس، ممکن است موضوع بی طرفی دولت در انتخابات 

را خدشه دار کند.
3- بخشــداران جدید از هیأت اندیشــه ورز جوان می آیند . گویا 
اســتاندار می خواهد با اســتفاده از تعــدادی از اعضای این هیأت 
بخشدار  منصوب  کند. گفتنی است بخشداران در انتخابات مجری 

و مسئول اصلی در بخش هستند.
4 - کشف فساد اقتصادی  و پلمب دو دفتر یکی از نمایندگان  استان 
تایید شده است. گویا در پی شــنیده شماره یک دیروز همدان پیام 
این موضوع توســط منابع  مطلع تائید شده است. گفتنی است هنوز 

جزئیاتی در ارتباط با این پرونده منتشر نشده است.

همدان تخلفی در حوزه قبرفروشی ندارد
 مدیرعامل اتحادیه آرامســتان کشور با اشاره به اینکه گزارش  هایی 
از تخلفات قبرفروشــی در برخی  شــهرها به دست ما می رسد گفت: 

خوشبختانه همدان تخلفی در حوزه قبرفروشی ندارد.
مهرداد سیاه پور در همایش مجمع عمومی سالیانه مدیران آرامستان های 
کشــور در همدان با بیان اینکه سفر به استان های مختلف و آموزش 
غسال ها یکی از موضوعات مورد توجه ماست اظهار کرد: از آن جا که 
غسل میت یک واجب کفایی است غسال ها باید تمام جوانب را برای 

دفن اموات رعایت کنند.
وی گفت: اهمیت این موضوع تا آن جاســت که اگر غســل میت از 
لحاظ شرعی درست انجام نشود، باید نبش قبر صورت گرفته و غسل 

مجدد انجام شود.
به گزارش فارس مدیرعامل اتحادیه آرامســتان کشــور با بیان اینکه 
ســال گذشــته آموزش  در این زمینه را فراگیر کرده ایم افزود: برخی 
از خانم های غســال می گفتند چندین سال است در حوزه غسل میت 

فعالیت داشته اند اما تاکنون آموزش  ندیده بودند.
وی با اشــاره به اینکه اتحادیه های کل کشور در سال 85 تاسیس شده 
و ارتباط گیری با آرامســتان های کشــور را در برنامه دارد گفت: ارائه 
آموزش های متعدد و رفع نیازها و کمبودهای آرامستان های کشور از 

طریق این اتحادیه پیگیری می شود.
ســیاه پور با بیان اینکه در آرامستان باغ بهشت همدان که توسط اداره 
اوقاف این شهرستان اداره می شود، اقدامات خوبی در حال انجام است 
گفت: طی بازدیدهایی که از این آرامســتان داشتیم، متوجه شدیم این 
مجموعه به یک کارگاه عمرانی تبدیل شــده و اقدامات خوبی در آن 

در حال انجام است.
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت قیمت قبر در استان ها 
چگونه اســت گفت: شهر تهران باالترین قیمت قبرها را دارد البته در 
برخی از شهرهای کوچک نیز قیمت قبرها نسبت به شهرهای بزرگ 

باالست.
مدیرعامل اتحادیه آرامستان کشور با بیان اینکه بیشترین قیمت قبر در 
تهران است که بستگی به مکان های مختلف  قیمت های متفاوتی تعیین 
می شود؛ در پاسخ به اینکه باالترین قیمت قبر چقدر است اظهار کرد: 

بگذارید راجع به این موضوع حرفی نزنم.
وی در ادامــه ســخنانش همــدان را تنها شــهری عنــوان کرد 
آرامســتان آن به خاطــر وقفی بودن توســط اداره اوقاف اداره 
می شــود گفت: در این آرامســتان تنها هزینــه خدمات دریافت 
می شــود که بسیار ناچیز اســت و قبرها نسبت به شهرهای دیگر 

دارند. را  قیمت  حداقل 
سیاه پور در پاسخ به تخلفات حوزه قبرفروشی گفت: گزارش هایی در 
این زمینه به دست ما می رسد اما طی بازدیدهای صورت گرفته سعی 

کرده ایم نواقص را برطرف کنیم.
وی افزود: طبق بازدیدی که از آرامســتان همدان داشــتیم، همدان از 
شهرهای خوب به شمار می رود که شرایط مطلوبی دارد؛ ضمن اینکه 

تخلفاتی در اینجا مشاهده نکرده ایم.

مدیر آموزش و پرورش
 ناحیه یک همدان تغییر کرد

 در حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان، سید جعفر 
ســعیدی منش با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت آموزش و 
پرورش ناحیه یک همدان منصوب و از زحمات و تالش های بهمن 

پارسا قدردانی شد.
 بــه گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 

استان، در حکم محمد پورداود خطاب به سعیدی منش آمده است:
  نظر به مراتب تعهد، شایســتگی و تجربیات ارزشمند جناب عالی در 
امور آموزش و پرورش به موجب این ابالغ با حفظ ســمت به عنوان 
سرپرســت مدیریت آموزش و پرورش ناحیــه یک همدان منصوب 

می شوید.
 امیــد اســت با تــوکل و اســتعانت از خداوند متعــال و پیروی از 
رهنمود های مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، سیاســت های رئیس 
جمهور محترم در دولت تدبیــر و امید و مقام عالی وزرات در انجام 

امور محوله موفق باشید .

مراسم چهارمین سالگرد شهادت شهید همدانی برگزار می شود
 مدیرعامل بنیاد شهید همدانی با بیان اینکه مراسم چهارمین سالگرد شهادت شهید همدانی برگزار می شود گفت: در حکمی از سوی 

مقام معظم رهبری و با حضور سرلشگر باقری نشان فتح درجه یک به خانواده شهید همدانی اعطا شد.
بهرام دوست پرست در گفت وگو با تسنیم، اظهار داشت:  چند روز پیش طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری و با حضور سرلشگر 
باقری نشــان فتح درجه یک به تعدادی از فرماندهان و شــهدای جبهه مقاومت از جمله خانواده سرلشــگر پاسدار شهید حاج حسین 
همدانی اعطا شد.وی با بیان اینکه نشان های فتح درجه یک و دو به پاس مجاهدت این افراد در جبهه مقاومت اعطا شده است، افزود: 
رهبر معظم انقالب پیشتر و در زمان حیات سرلشگر پاسدار شهید حاج حسین همدانی نشان فتح درجه دو را به پاس سال ها مجاهدت 
در دوران دفاع مقدس، به ایشــان اعطا کرده بودند.مدیرعامل بنیاد شــهید همدانی همچین گفت:  امسال همزمان با چهارمین سالگرد 
شهادت شهید همدانی صبح هفتم مهرماه، 27 مجمع فرماندهان و پیشکسوتان جهاد و شهادت و شامگاه نیز مراسم بزرگداشت چهارمین 

سال شهادت ایشان و گرامیداشت شهدای مدافع حرم استان همدان برگزار می شود.

پیشرفت 24 درصدی سد خرمرود
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با اشاره به پیشرفت 24 درصدی ساخت سد خرمرود، گفت: پروژه عظیم سد خرمرود 

کامال به صورت فاینانس داخلی و با سرمایه گذاری صددرصدی بخش خصوصی در دست احداث است.
به گزارش ایسنا، منصور ستوده روز گذشته همزمان با چهارمین روز هفته دولت در بازدید از سد خرمرود تویسرکان، اظهار کرد: پروژه 
عظیم سد خرمرود به طور کامل و صددرصد با سرمایه گذاری خصوصی در دست ساخت است و براساس مدل مالی که تعریف شده 
طی سه سال سد به بهره برداری می   رسد و پس از اتمام دولت آورده پیمانکار را با سودی معقول و مناسب به سرمایه گذار پرداخت 

می کند.
وی با بیان اینکه هزینه ساخت این سد افزون بر 316 میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود هزینه ساخت این سد تا 
400 میلیارد تومان نیز برســد که این مبلغ جمع آورده ســرمایه گذار و سود بانکی در نظر گرفته شده است و طبق ماده 56 در وزارت 
نیرو بعد از 6 ماه از تکمیل ساخت، دولت در مدت سه سال هزینه و سود سرمایه گذاری را به طور کامل به پیمانکار پرداخت می کند.

 مدیــرکل دفتر امور سیاســی و 
تعداد  همدان  اســتانداری  انتخابات 
افراد متقاضی کاندیداتوری انتخابات 
یازدهم مجلس شــورای اسالمی در 

استان را برآورد کرد.
ابوالقاســم الماســی در توضیح این 
مطلب بیان کرد: تا پیش از زمان ثبت 
نــام کاندیداها و طــی مراحل تعیین 
صالحیت آنان نمی توان آمار دقیقی 
اعــالم کرد اما با توجه به گفتگوهای 
شــفاهی و نوع عملکــرد افرادی که 
هدف حضور در انتخابات را دارند، 
برآورد می شــود در حدود 140 نفر 
در اســتان همدان نامــزد حضور در 

انتخابات شوند. 
وی درباره حضــور احزاب و گروه 

انتخابات سالجاری،  های سیاسی حاضر در 
اعالم کرد: یکــی از کارکردهــای احزاب، 
کســب منافع و قدرت سیاسی و حضور در 
مجامع تأثیرگذار حکومتی اســت و در زمان 
انتخابات با حضــور و معرفی اعضای گروه 
خود و بررســی صالحیت های آنان، میزان 
مشــارکت مردم و توجه به این گروه ها به 
عنوان مرجــع و تأثیرگذار در تصمیم گیری 
هایشــان لحاظ می کنند و همین امر نشاط 

اجتماعی را افزایش می دهد. 

الماسی در گفت وگو با ایسنا، در ادامه درباره 
وضعیت زیرســاختهای الزم برای برگزاری 
انتخابات سالجاری خاطرنشان کرد: استان در 
دوره های پیشین انتخابات، همواره عملکرد 
مثبت و متناســب با شاخص های استاندارد 
کشــوری داشته و در هیچ شاخصی پایین تر 

از رنج استاندارد کشوری نبوده است. 
وی با بیان اینکه مشــکالتی که در برگزاری 
انتخابات الکترونیکی برخی نقاط روســتایی 
استان وجود داشته، مرتفع شده است، افزود: 

شرایط الزم برای برگزاری انتخابات قانونی 
و الکترونیک در ســایر شهرستانهای استان 

وجود دارد.
انتخابات  برگزاری پروسه  الماســی مراحل 
از ثبــت نــام کاندیداها تا شــمارش آرا را 
شــامل 25 مرحله عنوان کرد و یادآور شد: 
اخــذ رأی و شــمارش آرا دو مرحله پایانی 
انتخابات اســت که به تازگی در کشــور به 
صــورت الکترونیکی انجام می شــود و با 
توجه به اینکه در سطح استان مشکل سخت 

افزاری و نرم افزاری در بخش پوشش 
مخابراتی و اینترنتی نداریم، می توانیم 
در سایر پایگاه های روستایی و شعب 
اخذ رأی، به صورت آنالین انتخابات 

را برگزار کنیم.
وی وجود فاکتورهای مختلف را بر 
میزان مشــارکت مردم در انتخابات 
موثر دانســت و تأکید کــرد: میزان 
عملی شــدن وعــده هــا، عملکرد 
دموکراتیــک و رقابتی بودن حضور 
تمام جریان های سیاســی کشــور 
در انتخابــات و قانونمنــدی فضای 
انتخاباتــی  از جمله موارد موثر در 
افزایــش توجه و حضــور مردم در 

پای صندوق های رأی است.
الماســی در ادامه خاطرنشان کرد: با 
توجــه به تعهدی که مردم نســبت به حفظ 
انقالب و نظام اســالمی کشور دارند، میزان 
حضور و مشــارکت مردمــی در انتخابات 

امسال نیز پرشور خواهد بود.
وی اقبال حضور اقشــار بانوان و جوانان را 
در انتخابــات مثبت ارزیابی کــرد و گفت: 
جوانان و بانوان با تکیــه بر توانمندی ها و 
میزان فعالیت های تأثیرگذاری که داشته اند، 
می تواننــد مورد توجه و حمایت مردم قرار 

گیرند.

 مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان 
همــدان از وجــود 33 هزار 500 بازنشســته 
کشــوری در استان همدان خبر داد و گفت: از 
ســال ۹7 تا کنون 67 میلیارد تومان وام قرض 
الحسنه دراختیار بازنشستگان استان قرار گرفته 

است.
روح ا... افشــار در آئین تجلیل از بازنشستگان 
نمونــه اســتان همــدان، خاطرنشــان کرد: 
بازنشستگان 30 سال از بهترین دوران زندگی 
خود در خدمت دســتگاههای اجرایی بوده و 
امروز درنظر داریم نکوداشــتی در شــأن آنها 

برگزار کنیم.
وی با اشــاره خدمات قابــل قبول صندوق به 
بازنشســتگان اســتان افزود: در استان همدان 
حقوق بازنشستگان در کمتر از 48 ساعت پس 
از ابالغ در حساب ها بوده به طوریکه همدان 

جزو پیشتازان در کشور است.
به گزارش ایسنا، افشار ادامه داد: در سال های 
گذشــته پرداخــت وام های قرض الحســنه 
ضروری به بازنشســتگان کشــوری در استان 
همدان افزایش چشــمگیری داشته به طوریکه 
از ابتــدای ۹7 تا مردادماه امســال 17 هزار و 
153 نفر مبلــغ 67 میلیارد تومان وام در قالب 
تسهیالت 5 میلیون تومان بدون ضامن دریافت 

کرده اند.
وی از وجــود 33 هــزار و 500 بازنشســته 
در اســتان خبر داد و گفــت: بیش از نیمی از 
بازنشســتگان در 17 ماه گذشته از تسهیالت 
بهــره مند شــده و به زودی ســایرین نیز در 
اولویت قرارخواهنــد گرفت که در این زمینه 
همدان پس از شــیراز و اصفهان جزو برترین 

استان های کشور بوده است.

استان  کشــوری  بازنشســتگی  مدیرصندوق 
همدان پرداخت یارانه سفر به بازنشستگان را 
از دیگر اقدامات انجام شــده توسط صندوق 
بازنشســتگی برشمرد و تصریح کرد: خدمات 
بیمه تکمیلی و پرداخت هزینه درمان بیماری 
هــای خاص نیز به صورت کامل و جز به جز 

در استان همدان انجام می گیرد.
آغاز طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان از 

دو روز آینده 
نماینــده مــردم همدان و فامنیــن در مجلس 
شــورای اســالمی نیــز از اجــرای طــرح 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان در کشور 
خبر داد و گفت: طی روزهای آینده این طرح 
با اعتباری افزون بــر 5 هزار میلیارد تومان در 

دستور کار قرار گرفته و اجرا می شود.
امیر خجســته ، خاطرنشــان کــرد: نظام باید 

به بازنشســته ها توجه ویژه ای داشــته و یک 
بازنشسته بعد از 30 سال کار باید آرامش داشته 

باشد.
وی تصریح کرد: یک بازنشسته نباید دغدغه ای 
برای تورم و نوسان قیمت ها داشته باشد ضمن 
اینکه دولت باید در برابــر قیمت گذاری های 
اخیر که کاماًل سلیقه ای شده، ایستادگی کرده 

و یکسان سازی کند.
خجســته در ادامه عنوان کرد: بازنشســتگان 
پــس از دوران کاری خــود باید بــه دنبال 
آرامش و آســایش بــوده نه اینکــه پس از 
دوران ســخت کاری وارد کوهی از مصائب و 
سختی ها شوند و تالش مجلس نیز در همین 

زمینه است.
در پایان مراسم از 60 نفر از بازنشستگان نمونه 

کشوری تجلیل به عمل آمد.

 عملیات اجرایی طــرح جمع آوری و 
ایجاد تصفیه خانه فاضالب در شهر کرفس 
با حضور اســتاندار همدان، نماینده مردم 
رزن در مجلس و مسئوالن شهرستانی آغاز 

شد.
به گزارش ایســنا، همزمان با چهارمین روز 
ازهفتــه دولت بــا حضور نماینــده مردم 
رزن در مجلس شــورای اسالمی، استاندار 
همدان، فرماندار رزن ، مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب روســتایی اســتان همدان 
و مدیر امــور آب و فاضالب روســتایی 
شهرســتان رزن،  پروژه طرح جمع آوری 
و ایجاد تصفیه خانه شهر کرفس کلنگ زنی 

شد.
اســتاندار همدان با بیان اینکــه هم اکنون 
طرح های اقتصادی قابل توجهی با همراهی 
پیش بینی  مــردم شهرســتان رزن  نماینده 
شــده و در حال پیگیری اســت، گفت: از 
جملــه این طرح ها می تــوان به طرح های 
کشــاورزی، دامداری، کشت گلخانه ای و 

حوزه عمران شهری اشاره کرد.
سید سعید شاهرخی با اشــاره به اینکه به 
زودی جهش چشــمگیری را دراین منطقه 
شــاهد خواهیم بود، عنوان کــرد: یکی از 
اقدامات مهم و پایه ای که باید مورد توجه 
قــرار گیرد بحث بهداشــت و در راس آن 

بهداشت آب است تا آب سالم و بهداشتی 
در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با تأکید بر ایجاد شبکه های جمع آوری 
تصفیه خانه هــا،  احــداث  و  فاضــالب 
اظهارکرد: پســاب  فاضالب نیــز باید در 
راســتای رونق اقتصادی مورد استفاده قرار 
گیــرد که البته این قبیــل اقدامات مهم در 
راســتای جمع آوری بهداشتی فاضالب به 
وسیله شــرکت آب و فاضالب روستایی 

استان در حال انجام است.
اجرای 4 پروژه جمــع آوری فاضالب در 

سطح روستاهای استان همدان
در ادامه مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان همدان با اشاره به اینکه در 
حــال حاضر درصد بهره مندی از شــبکه 
جمع آوری فاضالب در ســطح کشور زیر 
یک درصد جمعیت روستایی است، گفت: 
خوشبختانه در این رابطه درصد بهره مندی 
روســتاهای اســتان از شــبکه جمع آوری 

فاضالب بیش از میانگین کشوری است.
ســید مصطفی هاشــمی با بیان اینکه هم 
اکنــون4 پروژه جمــع آوری فاضالب در 
سطح روستاهای استان در حال اجراست، 
عنوان کرد: با بهــره برداری از پروژه های 
مذکور، ضریب بهره مندی از شــبکه های 
جمــع آوری فاضالب  افزایــش خواهد 

یافت.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شــده اجرای شــبکه جمــع آوری 
فاضالب در 24 اســتان استان غربی کشور 
در دســتور کار قرار گرفته است، ادامه داد: 
در حال حاضر در چهار روســتای بزرگ 
اســتان به صورت فاینانــس، طرح جمع 
آوری فاضــالب از محــل اعتبارات بانک 
توسعه اســالمی در حال اجراست که بازه 
زمانی تعریف شده برای پروژه های مذکور 

18 ماه است.
هاشمی عنوان کرد: سه پروژه از چهار پروژه 
مذکور مربوط به حوزه ســد می باشد که از 

محل منابع ملی در حال تامین اعتبار است.
وی در خصــوص پروژه جمــع آوری و 
ایجاد تصفیه خانه فاضالب شهر کرفس نیز 
گفت: این پــروژه به طول 22 کیلومتر  در 
سال جاری کلید خورده که با بهره برداری 
از آن  6000 نفر از جمعیت روستایی استان 
از شــبکه جمع آوری فاضالب برخوردار 
خواهند شــد و هزینه اجــرای طرح 180 

میلیارد ریال است.
وی خاطرنشــان کرد: تصفیه خانه کرفس 
672 متــر مکعب در شــبانه روز به روش 
اس. بــی. آر عملیــات تصفیــه را انجام 

می دهد.

افتتاح مرکز ۱۰۰ راسی 
گوساله پروری  امزاجرد

ــای  ــروژه ه ــاح پ ــای افتت ــه ه ــله برنام ــته در سلس  روز گذش
عمرانــی، طــرح هــای اقتصــادی هفتــه دولــت شهرســتان همــدان 
کــه بــا حضــور فرمانــدار و نماینــدگان مجلــس اتفــاق افتــاد مرکــز 

100 راســی گوســاله پــروری امزاجــرد افتتــاح شــد.
از دیگــر طــرح هــای افتتــاح شــده و کلنــگ زنــی در ایــن روز دو 
ــع بخــش شــراء  ــاد از تواب ــی در روســتای احمــد آب طــرح عمران

بــود کــه در
طرح نخست 12 هزارو 500 متر مربع بهسازی و آسفالت معابر روستا  

با اعتبار 480 میلیون تومان به بهره برداری رسید .
طــرح دوم  نیــز افتتــاح یــک واحــد مســکن روســتایی بــا اعطــای 
36 میلیــون تســهیالت بانکــی و 14 میلیــون تومــان کمــک 
بالعــوض بــود کــه بــا زیربنــای 108 متربــع در دو طبقــه احــداث 

ــود. شــده ب
ــز  ــر نی ــتای نش ــی روس ــر اصل ــفالت معب ــازی و آس ــرح بهس ط
کــه شــامل 500 متــر مربــع تخریــب و بازگشــایی،750 متــر 
جــدول گــذاری،150 متــر جابجایــی شــبکه و 6 هــزار متــر مربــع 
زیرســازی و آســفالت بــود بــا اعتبــار ۹73 میلیــون تومــان توســط 

ــد. ــام ش ــتان انج ــاد مســکن شهرس بنی
همچنیــن طــرح آبیــاری تحــت فشــار روســتای دشــته به مســاحت 
28 هکتــار بصــورت تلفیقــی زیــر زمینــی و نــواری بــا270 میلیــون 
ــون  ــاورزی و 55 میلی ــاد کش ــی جه ــوض مل ــار بالع ــان اعتب توم

تومــان آورده متقاضــی اجــرا شــده اســت.
در ادامــه نیــز جایــگاه ســوخت تعــاون روســتایی قهاونــد بــا آورده 
640 میلیــون تومــان و 560 میلیــون تومــان تســهیالت بــا 4 نــازل 

بنزیــن و 6 نــازل نفــت و گاز بــه بهــره بــرداری رســید.
ــد  ــهر قهاون ــش ش ــدان پژوه ــدی و می ــی کمربن ــات اجرای عملی
نیــز بــا اعتبــار 5 میلیــاردو 585 میلیــون تومــان توســط شــهرداری 

ــد آغــاز شــد. قهاون
این ســفر با احداث ساختمان دهیاری روســتای بهرام آباد و افتتاح 

مرکز سفال و سرامیک در روستای گراچقا به پایان رسید.

پیش بینی مدیرکل انتخابات استان:

140 نفرنامزد انتخابات می شوند

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان اعالم کرد

وجود 33 هزار و 500 بازنشسته کشوری در همدان

درچهارمین روز از هفته دولت انجام شد

آغاز عملیات اجرایی طرح جمع آوری 
و ایجاد تصفیه خانه فاضالب شهر کرفس

رئیس ستاد نماز جمعه 
همدان منصوب شد

 حجت االسالم شیخ جعفر رحمانی از 
ســوی نماینده ولی فقیه در استان همدان 
به عنوان رئیس ســتاد نماز جمعه همدان 

منصوب شد.
حجت االســالم  حبیب ا...  شــعبانی در 
جمع اعضای ســتاد برگزاری نماز جمعه 
همــدان با تبریــک روز مباهله و 25 ذی 
الحجه  روز خانواده اظهار داشــت: همان 
طــور که امــام )ره( فرمودند نماز جمعه 
یکی از بــرکات و دســتاوردهای بزرگ 
نظام اســالمی اســت. وی افزود: در 40 
سال گذشته از تاریخ انقالب اسالمی نماز 
جمعه همواره محــور وحدت و دفاع از 
ارزش های انقالب اســالمی و جایگاهی 
برای افزایش بصیرت اقشار مختلف مردم 
بوده است. به گزارش تسنیم، نماینده ولی 
فقیه در استان با اشاره به اینکه خوشبختانه 
حضور مردم استان همدان در نماز جمعه 
حضور قابل قبول است، گفت: الزم است 
با برنامه ریزی مناســب و انجام کارهای 
تبلیغی و تبیینی شاهد حضور بیشتر مردم 

به ویژه جوانان در نماز جمعه باشیم.
وی با قدردانی از خدمات 6 ساله حجت 
االســالم اســماعیلی در مــدت تصدی 
مسئولیت ستاد نماز جمعه همدان و انجام 
کارهای ارزشمند در این دوره،  بیان کرد: 
الزم است از تالش، پشــتکارو خدمات 

ایشان و سایر اعضا قدردانی کرد.
شــعبانی با معرفی حجت االســالم شیخ 
جعفر رحمانی به عنوان رئیس ستاد نماز 
جمعه همــدان ابراز کرد: ایشــان فردی 
حاذق و توانمند هســتند کــه امیدوارم با 
همکاری سایر اعضای ستاد شاهد پویایی 
و رشد چشــمگیر حضور مردم در نماز 

جمعه همدان باشیم.
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ضرورت  رعایت بهداشت در کشتارگاه های نهاوند

  رئیس صنعت، معدن و تجارت نهاوند در بازدید سرزده دادستان نهاوند از کشتارگاه 
طیور بر لزوم رعایت اصول بهداشتی و فنی در کشتارگاه های نهاوند تاکید کرد.

ســید هادی مصطفوی دادســتان نهاوند به همراه رئیــس اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرســتان نهاوند از کشتار گاه طیور و بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند بازدید و از 

نزدیک در جریان روند اجرایی و خدامات دهی قرار گرفت.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند در این بازدید با تاکید بر لزوم رعایت اصول 
بهداشــتی و فنی در کشتارگاه های نهاوند، گفت: کشتارگاه طیور نهاوند که توسط بخش 
خصوصی اداره می شود تنها کشتارگاه طیور شهرستان نهاوند است که ظرفیت کشتار 8 تا 

۹ هزار قطعه مرغ زنده را دارا است.
بیژن ترابیان با اشــاره به اینکه این کشتارگاه در حال حاضر زمینه اشتغال بیش از 50 نفر 
را فراهم کرده اســت، گفت: هدف از این بازدید بررسی نحوه فعالیت کادر کشتارگاه در 

خصوص رعایت اصول بهداشتی، دامپزشکی و زیست محیطی است.
بیژن ترابیان با تاکید بر اینکه تامین مرغ مورد نیاز شهرستان و همچنین ارائه آن برابر قیمت 
مصوب یکی از مطالبات و دغدغه های اصلی اســت، گفت: رعایت حقوق عامه باید در 
زمینه های مختلف در دستور کار باشد لذا در این حوزه تذکرات و ارشادات الزم صورت 
گرفت.وی ادامه داد: موضوع مهم و مورد توجه دیگر در این بازدید اطالع از قیمت خرید 
و عرضه آن در بازار است که این کشتارگاه در این خصوص نسبت به سایر کشتارگاه ها 

مرغ را حدود 400 تا یک هزار تومان کمتر وارد بازار می کند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند، خاطرنشان کرد: با توجه به تدابیر اتخاذ شده 
برای تنظیم بازار و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ها هرگونه خروج مرغ زنده بدون 
مجوز از شهرستان قاچاق محسوب می شود و در صورت مشاهده با متخلفین برابر قوانین 

برخورد خواهد شد.
دادستان نهاوند در ادامه با حضور ســرزده در بیمارستان آیت اله علیمرادیان و بازدید از 
بخش های بستری، اورژانس و داروخانه از نحوه ارائه خدمات مطلع شد و گفت: با توجه 
به تاکیدات دادســتان کل کشور رعایت حقوق عامه در همه زمینه ها الزم االجراست لذا 
در راســتای تحقق هرچه بیشــتر این مهم ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان 
علیمرادیان تذکرات الزم در خصوص اجرای دستورات قضایی در ارائه خدمات مطلوب 

تر ارائه شد.

بهربرداری از ۱4 میلیارد طرح 
در بخش سامن مالیر

 در چهارمیــن روز از هفته دولت 16 طــرح عمرانی و اقتصادی با 
اعتباری حدود 14 میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی یک طرح با 

اعتباری 250 میلیون تومانی آغاز شد.
فرماندار شهرســتان مالیر در آیین افتتاح آبرسانی به روستای نمازگاه 
ســامن گفت:با وجود اینکه در شرایط تحریم به سر می بریم اما امروز 
شاهد بهره برداری از طرح های عمرانی بسیاری در سطح شهر و روستا 
ها هستیم.قدرت ا... ولدی افزود:هفته دولت بهترین فرصت برای بیان 
دستاوردهای دولت و نظام است و مدیران موظف هستند خدمات دولت 

را به نحو مطلوب به مردم بازگو کنند.
بخشــدار ســامن نیز در این آیین بیان کرد:خدمات دولت تدبیر و امید 
در بخش ســامن بی شمار است و امروز شــاهاد توسعه و عمران در 

روستاهای بخش هستیم.
مصطفــی عبدالملکی در ادامه گفت:به واســطه همت و تالش دولت 
،امسال برای بهســازی و جدولگذاری روستاهای بخش سامن بیش از 

2 میلیاردو دویست میلیون تومان پیش بینی شده است .
طــرح   16 امســال  دولــت  هفتــه  :در  افــزود  عبدالملکــی 
دولتی،عمومی،خصوصی،با اعتباری افزون بر 14 میلیارد تومان به بهره 

برداری و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی در پایان گفت:افزون براین طرح چهار خطه شــدن محور سامن به 
ســه راهی بروجرد و محور مالیر-آورزمان - نهاونددر این بخش در 

حال اجرااست.

بازسازی واحدهای مسکونی سیل زده نهاوند 
نیازمند 2۸۷ میلیارد تومان اعتبار است

 رئیس بنیاد مســکن نهاوند گفت: برای اتمام بازســازی واحدهای 
مسکونی سیل زده در نهاوند به بیش از 287میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

علی رضا نثاری اظهار داشت: کارشناسان این اداره برای سنجش میزان 
خســارت ها در شهرســتان با کاری جهادی از بیش از 10 هزار واحد 

مسکن روستایی بازدید کردند که کار بسیار بزرگی بوده است.
وی به تسنیم گفت: سیل امسال چهار هزار و 550 واحد مسکن روستایی 
در شهرســتان را دچار خسارت کرد که برای همه آن ها پرونده تشکیل 

شده و اقدامات اولیه برای ارائه تسهیالت  انجام شده است.
نثاری افزود: از این تعداد دو هزار و 450 واحد مسکونی نیاز به بهسازی 
دارند و کار تعمیرات آن ها آغاز  شــده اســت و تعدادی نیز  تسهیالت 

دریافت کرده اند.
وی ابراز کرد: برای اتمام بازســازی واحدهای مســکونی سیل زده در 
شهرســتان به بیش از 287 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون 25 

درصد این میزان ابالغ  شده است.
نثاری عنوان کرد: همچنین تعداد دو هزار و 200 پرونده نیز برای ساخت 
کامل واحدهای مسکونی تشکیل  شده و در این زمینه بنیاد مسکن خوب 
عمل کرده است.رئیس بنیاد مسکن نهاوند بیان کرد: برای واحدهایی که 
احداث می شــوند 40میلیون تومان تسهیالت وام مسکن و 16 میلیون 
تومان تسهیالت بالعوض پرداخت می شود و برای واحدهای تعمیری 
نیز 15 میلیون وام و پنج میلیون تومان بالعوض پرداخت می شود.نثاری 
تاکید کرد: برای ســهولت ارائه تسهیالت به ســیل زدگان در نهاوند از 
ضامن های زنجیره ای برای این تسهیالت استفاده می شود و تمام تالش 

ما جبران بخشی از این خسارت ها است.
وی گفت: تاکنون کار عقد قرارداد 85 درصد از مراجعه کنندگان انجام  
شــده و برای سیل زدگان تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز تسهیالتی 
در نظر گرفته  شده است و هزینه نقشه کشی و این  گونه هزینه ها دریافت 

نمی شود.

کشاورزان دست واسطه ها را حذف کنند
 فرماندار اسدآباد گفت: کشاورزان گوجه تولیدی خود را با معرفی 
نامه ای از جهادکشاورزی می توانند به کارخانه تحویل داده و دست 

واسطه ها را حذف و نقدا پول گوجه خود را دریافت کنند. 
مجید درویشی در بازدید از کارخانه رب اسدآباد به عنوان تنها کارخانه 
صنایع تبدیلی این شهرســتان و بررسی موضوع خرید گوجه تولیدی 
کشاورزان توسط این کارخانه در جمع خبرنگاران اعالم کرد: با توجه 
به بحث فصل برداشت گوجه و مشکل کشاورزان در رابطه با فروش، 
با جلســه ای که با مدیر عامل، اعضای هیــأت مدیره ومدیر داخلی 
کارخانه با حضور مدیر تعاون روستایی و مدیر صنعت و معدن در این 
رابطه داشــتیم قرار شده که مدیریت کارخانه رب با اخذ معرفی نامه 
ای که توســط جهاد کشاورزی به کشاورزان داده می شود، کشاورزان 
شهرستان گوجه فرنگی برداشت شــده خود را تحویل این کارخانه 

بدهند.
وی افزود: در این راســتا تفاهم نامه ای 3 جانبه امضا خواهد شــد که 
مابه التفاوت قیمت خرید توســط کارخانه و قیمت مصوبی که دولت 
مشخص کرده توسط این تفاهم نامه از  طریق تعاون روستایی پیگیری 

و به کشاورزان پرداخت شود.
به گزارش ایسنا،درویشی در ادامه خاطر نشان کرد:مبلغ خرید گوجه 
به قیمت امروز در کارخانه رب شهرســتان 730 تومان درب کارخانه 
تحویل می شــود که مابه التفاوت این رقم با رقم مصوب را بر اساس 
این قرارداد که بین کارخانه و کشــاورز و تعاون روستایی منعقد می 
شود از طریق تعاون روستایی پیگیری و به عنوان سوبسید به حساب 

کشاورز پرداخت خواهد شد.
فرمانــدار اســدآباد ادامــه داد:تکمیــل فــاز دوم کارخانــه رب 
شهرســتان ســبب آن شــده کــه ایــن امــر موجــب اطمینــان و اعتمــاد 
ســازی کشــاورزان اســدآبادی باشــد و ســطح زیــر کشــت گوجــه 
فرنگــی شهرســتان بــا ۹0 در صــد افزایــش از 700 هکتــار در ســال 

ــار برســد. ــه 1300هکت گذشــته ب
وی با اشــاره به پیش بینی برداشــت 70 هزار تــن گوجه فرنگی از 
اراضی کشاورزی اسدآباد تصریح کرد:در 4 ماه از فعالیت کارخانه رب 
اســدآباد که اقدام به تولید رب گوجه فرنگی دارد، 80 نفر مشغول به 
کار هستند که با پیگیری هایی که با اجرای بحث بسته بندی و بحث 
جانبی کارخانه  وجود خواهد داشت، می توان بحث اشتغال این واحد 
را به صورت 12 ماهه داشته و در بحث اشتغال و رونق و اهداف سند 

راهبردی این کارخانه در طول سال فعال باشد.
درویشی ظرفیت اسمی روزانه این کارخانه را 1300 تن برشمرد و 
افزود:میزان گوجه تولیدی شهرستان پاسخگوی تولید کارخانه رب 
اسدآباد نبوده و بخشی  گوجه مورد نیاز کارخانه از شهرستان ها و 
استان های همجوار دیگر چون کرمانشاه تهیه می شود که جا دارد 
کشاورزان اسدآبادی ســال آینده سطح زیر کشت این محصول را 
افزایش دهند تا کارخانه رب اســدآباد دیگر مجبور به تامین گوجه 

مورد نیاز از شهرستان ها و استان های همجوار نباشد.
فرماندار اضافه کرد: کارخانه رب اســدآباد تمام ســرمایه گذاری این 
کارخانــه را از منابع داخلی خود انجام داده و هیچ گونه تســهیالتی 
دریافت نکرده اند و به ما این قول را داده اند که هر میزان کشــاورزان 
شهرســتان گوجه کشــت کنند کارخانه فوق نسبت به جذب گوجه 

تولیدی اقدام کند.
مدیر عامل شــرکت مارال فروز غرب نیز اظهار کرد: در سال جاری 
بحث بسته بندی گوجه را با حمایت فرمانداری و دستگاه های ذیربط 
انجــام خواهیم داد که این امر از نقش موثری در فعالیت این کارخانه 

در طول سال خواهد داشت.
محمدرضا ســلیمانی افزود: در 4 ماه از سال در زمان فعالیت کارخانه 

تعداد 80 نفر در این کارخانه فعالیت دارند.

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

برابر رأي شــماره 139860326009000155 مورخه 98/5/5 هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
محمد کاظمی فرزند حســین به شماره شناســنامه 14 صادره از فامنین به 
شماره ملي 5029926895 صادره از فامنین در 92 و سه چهارم شعیر مشاع 
از 96 شعیر عرصه و 94 و سه چهارم شعیر مشاع از 96 شعیر اعیان از شش 
دانگ يک قطعه زمین مزروعي آبی به مســاحت هفتاد و نه هزار و پانصد و 
شصت و پنج مترمربع و چهل و شــش صدم مترمربع قسمتي از پالك 95 
اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي طاوه خريداري از مالک رسمي آقای 
علی کاظمی )محمد( محرز گرديده اســت. 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 تاريخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 145(

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/5/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/6/6

رضا بیات
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

آگهي حصر وراثت
آقای باقر ابراهیمی دارای شــماره شناســنامه  5157 به شرح دادخواست 
کالســه 343/98ش112 از اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان مرحومه محبوبه ابراهیمی به شــماره 
شناسنامه  5822 در تاريخ 98/5/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 
1-باقر ابراهیمی به شماره شناســنامه 5157متولد1324 فرزند نبی ا..برادر  

متوفی 
2-هاجر ابراهیمی به شماره شناسنامه5823 متولد1330 فرزند نبی خواهر 

متوفی  
3- ملیحه ابراهیمی به شماره شناسنامه 6616متولد 1337فرزند نبی خواهر 

متوفی  
اينک با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد.
)م الف200(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

معصومه کمالوند «

 چهارمین روز از هفته دولت با حضور 
معاون سیاســی امنیتی استاندار و مدیرکل 
سیاسی و انتخابات اســتانداری همدان و 
مسئولین شهرســتان با ادای احترام به مقام 
شامخ شهدای شهرستان و دیدار با خانواده 

شهید کارمند ناصر شهبازی همراه شد.
شهید ناصر شهبازی درجنگ تحمیلی عراق 
ایران درسال 63 درشهرسرپل ذهاب  علیه 

کرمانشاه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
 شرایط انتخابات 

در نهاوند حساس تر است
معاون سیاســی امنیتی استاندار همدان در 
شــورای اداری شهرســتان حضور یافت 
و گریــزی زد به وضعیــت تبلیغات های 
زودهنگام کاندیداهــای احتمالی انتخابات 
مجلــس یازدهم و از شــب نشــینی های 

برخی مدیران با کاندیداها هم گفت.
مصطفــی آزادبخت شــرایط انتخابات در 
نهاوند را حســاس دانســت و از مدیران 
بعنــوان نماینده دولــت در انتخابات خود 
را وامدار و درگیــر هیچ حزب و جناحی 
نکنند.آزادبخــت با بیان اینکــه، انتخابات 
امتحان برجســته و صحنه حساسی است، 
تاکید کرد؛متولیان انتخابات حق ندارند در 

انتخابات در گیر احزاب بشوند 
وی اجــرای  انتخابات را به مشــابه تنگه 
احد دانســت و گفت؛ آن را در انتخابات 
به ما ســپرده اند، بــرای انتخابات بدهکار 
و وامدار احدی نیســتیم با حفظ احترام به 
همه کاندیداها، خودمان را هزینه هیچ کس 

نمیکنیم.
ندارید  صداقت  انتخابات  مجریان   

کناربکشید
وی خطاب به مجریان انتخابات تاکید کرد: 
در نهاوند کار حســاس تر است ، رقابت 
جدی می شود، هرکس نمی تواند صادقانه 

بی طرف باشد کنار بکشد.
ممکن است برخی حفظ ظاهر کنند شاید 
تا خــذودی کار پیش برود امــا احتیاجی 
نداریم حفظ ظاهر کنیم، کم فروشی نکنیم.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار همدان از 
فعالیت های انتخاباتی برخی مدیران شب 
نشینی های آن ها هم گفت و تذکر داد که 
شنیده ایم برخی مدیران با کاندیداها شب 
نشینی دارند میگوییم که بدانند متوجه ایم 

و حساب کار دست شان باشد.
آزادبخــت گفت: حجت االســالم مغیثی 
ســال ها در محضرایشان سال های 73،74 

در نهاونــد مســئولیت داشــتیم بهره مند 
نماینده  نیــا  بهــرام  می شــدیم وخدمت 

شهرستان هم ارادت داریم.
وی تصریح کرد: نهاونــد با قدمت 7هزار 
ساله و شهدای شــاخصی از جمله شهید 
حیدری شــهدای ابوذر و شــهید امیدی و 
شــهدایی که هرکدام در هــر زمان خاص 

خودش رسالت خود را انجام داده اند.
 پرونده ســاواک شهدای ابوذر را 
مطالعه  درنهاوند  مسئولیتم  زمان  در 

کرده ام
آزادبخــت حواشــی و اختالفــات را در 
ــد  ــل توســعه نیافتگــی نهاون ــته عام گذش
دانســت و گفــت:  بــا گــزارش عملکردی 
ــنیدم  ــن جلســه ش ــدار در ای ــه از فرمان ک
ــته  ــتان برگش ــه شهرس ــعه ب ــگ توس رن

ــت. اس
ــم در شــورای اداری  ــد ه ــدار نهاون فرمان
ــه  ــدم ک ــه معتق ــان اینک ــا بی ــتان  ب شهرس
در حــوزه گردشــگری شهرســتان، انــدازه 
ــت  ــده اســت، افزود؛تقوی ــال کار ش 40س
ــه  ــات از جمل ــا و امکان ــاخت ه ــر س زی
و  دسترســی  راه  آســفالت  روشــنایی، 
...در ســراب هــای گیــان فارســبان و 
ــه  ــت.به گفت ــه آنهاس ــیاب از جمل گاماس
ــردخانه  ــداث س ــا اح ــری ، ب ــراد ناص م
گــذاری  ســرمایه  بــا  تنــی  10هــزار 
ــات  ــی از مطالب ــان بخش ــارد توم 130میلی
ــی  ــخ داده م ــداران پاس ــاورزان و باغ کش
شــود و پایــان خــام فروشــی محصــوالت 
ــرد؛در  ــد ک ــد اســت.وی تاکی باغــی نهاون

ــازی در  ــد کارگاه راه س ــوزه راه نهاون ح
ــت و  ــده اس ــتان ش ــای شهرس ورودی ه
بهتریــن دوران خــود را ســپری مــی کنــد.
ــات هــم تاکیــد  ناصــری در بحــث انتخاب
ــا  ــت ب ــام اس ــروی نظ ــات آب کرد؛انتخاب
اطمینــان مــی گویــم امانتــدار خوبــی 
خواهیــم بــود و ســالم تریــن انتخابــات را 

ــرد. ــم ک ــزار خواهی ــد برگ در نهاون
تــا امــروز شــفاهی گفتیــم کــه همــکاران 
بعنــوان مجــری انتخابــات و نماینــده 
فرمانــدار وارد تبلیغــات و حمایــت از 
ــدای خــاص نشــوند وارد حواشــی  کاندی

ــوند. نش
در نهاونــد مثــل ســایر شهرســتان هــا 

تبلیغــات زودهنــگام انجــام شــد.
اســتان  در  نفتــی  مــدارس   

نداریــم
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم  مدی
ــواردی  ــن م ــت: یکــی از مهمتری ــم گف ه
ــه آن  ــز ب کــه در ســند تحــول بنیادیــن نی
ــی  ــح م اشــاره شــده اســت مدرســه صال
ــم و در  ــن مه ــن در ای ــه خیّری ــد ک باش
ــه  ــت ب ــم و تربی ــرای تعلی ــازی ب بسترس
نظــام تعلیــم و تربیــت کمــک مــی کننــد.
ــدان  ــتان هم ــت: اس ــورداود گف ــد پ محم
سیســتم  استانداردســازی  بخــش  در 
گرمایشــی رتبــه اول کشــور را دارد و 
ــازی  ــتاندار و نوس ــای اس ــت ه ــا حمای ب
مــدارس در اســتان همــدان هیــچ مدرســه 
ای نداریــم کــه از بخــاری نفتــی اســتفاده 

ــد. کن

پــورداود تصریــح کــرد:در اســتان همــدان 
ــک  ــا ی ــه تقریب ــم ک ــه داری 1513 مدرس
ســوم آن هــا فرســوده مــی باشــند و نیــاز 
ــد و  ــا نوســازی دارن ــه مقــاوم ســازی ی ب
بــرای اینکــه بتوانیــم مــدارس فرســوده را 
نوســازی کنیــم بــه کمــک خیّریــن عزیــز 

ــم. نیازمندی
ــر کل نوســازی مــدارس اســتان هــم  مدی
ــه در  ــزار مدرس ــدود 108 ه ــت:  ح گف
کشــور داریــم کــه 40 هــزار مدرســه 
ــارت دیگــر  ــه عب ــی باشــد؛ ب خیرســاز م
40 درصــد مــدارس  کشــور خیرســاز 
مــی باشــد. تیمــوری تصریــح کــرد؛ 
مجمــع خیریــن مدرســه ســاز از ســال 77 
بــا 550 میلیــون تومــان آغــاز بــه فعالیــت 
کــرد کــه در ســال ۹8 اعتبــار مــا از محــل 
ــارد  ــه 42 میلی ــاز ب ــه س ــن مدرس خیری
خیریــن  ســرآمد  وی  اســت.  رســیده 
ــر  ــدان را دکت ــتان هم ــاز اس ــه س مدرس
ــا  ــه   ب ــت  ک ــدی دانس ــه حمی ــی ال ول
هزینــه هــای مالــی وی، آموزشــگاه مــورد 
افتتــاح را مطابــق بــا آخریــن اســتانداردها 

ــت. ــده اس ــاخته ش س
 افتتاحیه 

در چهارمین روز از هفته دولت مدرســه 
15کالســه خیر ساز حاج ولی ا... حمیدی 
بــا 4میلیارد هزینــه در 2طبقه و با طرحی 
مدرن ،صنایع شیمیایی کولیوند تولید کننده 
انواع شــوینده های صنعتــی و خانگی با 
اعتباری بالغ بــر ۹۹ میلیون تومان  افتتاح 

و به بهره برداری رسید.

 کبودراهنــگ- اکــرم حمیــدی- خبرنــگار 
همدان پیام: در سومین روز از هفته دولت با حضور  
معاون اقتصادی اســتانداری همــدان رئیس جهاد 
کشاورزی استان، فرماندار کبودراهنگ و جمعی از 
مسئوالن چندین پروژه در کبودراهنگ افتتاح و به 

بهره برداری رسید. 
ــا  ــدا ب ــدان ابت ــتانداری هم ــادی اس ــاون اقتص مع
خانــواده معظــم شــهید حمیدرضــا ســلیمانی 
ــاک  ــون پ ــون خ ــا مدی ــت: م ــرد و گف ــدار ک دی
شــهدا هســتیم و امیدواریــم بتوانیــم دیــن خــود را 
بــرای شــهدا ادا کنیــم و بــا خدمــت صادقانــه بــه 

ــاک شــهدا باشــیم. ــدردان خــون پ ــردم ق م
ظاهــر پورمجاهــد در ادامــه بیــان داشــت: 
امیدواریــم مســئوالن با تالش بیــش از پیش 
بتوانند گره ای از مشکالت مردم بگشایند  خود 
واحدهــای تولیــدی را که باید فعال باشــد و 
مدیــران بایــد از واحدهای تولیــدی حمایت 

کنند تا اشــتغال بیشتری ایجاد شود.
ــزود: شهرســتان کبودراهنــگ در بســیاری از  وی اف
ــت  ــی اس ــیار باالی ــیل های بس ــوارد دارای پتانس م
ــزایی  ــش بس ــاورزی نق ــش کش ــاً در بخ خصوص
دارد و گلخانه هــای خوبــی در ایــن شهرســتان 
ــه  ــگاهی ب ــالن دانش ــده و فارغ التحصی ــاد ش ایج
ــد و  ــت می کنن ــا حرک ــداث گلخانه ه ــمت اح س

ــادی در مصــرف آب  ــی زی ــن کار صرفه جوی ــا ای ب
می شــود و می تواننــد در تســهیالت بانکــی در 
احــداث گلخانه هــا اســتفاده کنند.پورمجاهــد ادامــه 
داد: کشــاورزان کبودراهنــگ بــه جهــات مختلــف 
نظــر مروجیــن بخــش کشــاورزی را مــورد 
ــذر  ــد ب ــاظ تولی ــد و از لح ــرار داده ان ــه ق توج
ــوده اســت. ــر بخــش ب ایــن شهرســتان بســیار اث

ــت و  ــر دول ــاط موث ــم ارتب ــزود: امیدواری وی اف
ــد  ــد تحرکــی را در اســتان ایجــاد کن ــردم بتوان م
ــد در  ــق تولی ــتر و رون ــتغالزایی بیش ــاهد اش و ش

ــیم. ــتان باش اس
ــه  ــم افتتاحی ــز در مراس ــگ نی ــدار کبودراهن فرمان
ایــن پروژه هــا بیــان داشــت: امیدواریــم بــا 
ــده ای  ــم خدمــات ارزن تــالش شــبانه روزی بتوانی
بــرای مردمــان شهرســتان کبودارهنــگ ارائــه 
دهیــم چــرا کــه خدمــت بی منــت افتخــار 
ماســت بنابرایــن بایــد بــرای توســعه و پیشــرفت 

ــم. ــدی برداری ــای بلن ــتان گام ه شهرس
حجت  ا... مهدوی افزود: همه ما باید با همبستگی 
و وحدت و اتحاد در جهت رضایت مندی مردم 
قدم برداریم و با صداقــت با مردم رفتار کنیم و 
برای رفع مشــکالت مردم از هیچ تالشی دریغ 

نکنیم.
■  پروژه هایی که توســط معاون اقتصادی استاندار 

همدان در کبودراهنگ افتتاح شد 
 پرواربندی گوساله، ظرفیت 100 رأس

■ محل اجرا: اراضی اورقین 
■ تعداد اشتغال: 4 نفر 

■ سال آغاز طرح: 13۹7
■ دستگاه ناظر: جهاد کشاورزی 
■ کل اعتبار: 15000 میلیون ریال

الزم به ذکر است این پروژه با آورده شخصی بوده 
و تاکنون تهسیالت بانکی دریافت نکرده اند.

 عنوان پروژه گلخانه سبزی و صیفیجات
- محل اجرای پروژه: مجتمع گل خانه کوریجان 

- دستگاه ناظر: جهاد کشاورزی با مشارکت بانک 
کشاورزی 

سال آغاز طرح: 13۹7
مساحت طرح: 4220 مترمربع 

ظرفیت تولید: 127 تن 

تعداد اشتغال: 4 نفر 
کل اعتبار هزینه شده: 6500 میلیون ریال 

تسهیالت بانکی: 5200 میلیون ریال 
سهم آورده شخصی: 1300 میلیون ریال 

 گلخانه سبزی و سیفی 
محل اجرای پروژه: مجتمع گلخانه ای کوریجان 

دستگاه ناظر: جهاد کشــاورزی با مشارکت بانک 
کشاورزی 

سال آغاز طرح: 13۹7
مساحت طرح: 4500 مترمربع 

ظرفیت تولید: 135 تن 
تعداد اشتغال: 4 نفر 

کل اعتبار هزینه شده: 6825 میلیون ریال 
تسهیالت بانکی: 5460 میلیون ریال 

سهم آورده شخصی: 1365 میلیون ریال 
 احداث مدرسه 4 کالسه پسرانه متوسطه اول 

147 مترمربع 
100 میلوین تومان اعتبار هزینه شده و 60 میلیون 
تومان برای سیستم گرمایشی و محوطه نیاز است 

در سال ۹5 کلنگ زنی شده است 
  بهســازی و آسفالت ریزی در روستای 

کوریجان 
- 11 هزار و 500 مترمربع انجام شده است 

- اعتباری بالغ بر 625 میلیون تومان توســط بنیاد 
مسکن شهرستان و دهیاری کار شده است 

  بهسازی روستای رامیشان 
- سال بهره برداری از پروژه: 13۹

- طول مسیر اجرایی: 450 متر در طول 
- مبلغ هزینه شــده: 1000 میلیون ریال 23 تن قیر 

یارانه ای 
- آسفالت ریزی به طول 450 متر 

افتتاح و به بهره برداری رسید.

معاون سیاسی می گوید مجریانی که صادق نیستند کنار بکشند

تذکر به شب نشینی انتخاباتی مدیران

بهره برداری از پروژه های 
هفته دولت در کبودراهنگ 
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روایت خجسته از 5۰ هزار میلیارد بدهی 
خودروسازان

 رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس با تأکید بر 
ضــرورت واگذاری خودروســازی به بخش خصوصــی گفت: این 
شرکت ها 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارند و سرمایه گذاری آن ها در 
دیگر کشــورها هم به نتیجه نرسیده و معلوم نیست پول ها با چه نیتی 

از کشور خارج شده است.
امیر خجسته روز سه شنبه  در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس با 
اشاره به وضعیت نامناسب شرکت های خودروسازی اظهار داشت: این 

شرکت ها آن طور که باید به نفع مردم و نظام عمل نمی کنند.
وی با اشاره به وجود مدیران ناالیق در بدنه شرکت های خودروسازی 
افزود: 14 درصد ســهام شرکت ایران خودرو و 17 درصد سهام سایپا 
متعلق به دولت اســت و در انتخاب مدیرعامــل آن ها نقش دارد، اما 

افرادی را انتخاب کرده که توانایی الزم برای اداره شرکت را ندارند.
خجسته با بیان اینکه بدهی شرکت های خودروسازی به سرمایه آن ها 
می چربد، اعالم کرد: این دو شرکت 30 هزار میلیارد تومان به بانک ها 

و 20 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند.
وی گفت: از طرف دیگر با پیش فروش ۹52 هزار دســتگاه خودرو 
13 هزار میلیارد تومــان از مردم دریافت کرده اند، اما هنوز خودرویی 

تحویل داده نشده است.
عضو هیأت رئیسه کمیســیون اصل ۹0 مجلس تصریح کرد: شواهد 
نشــان می دهد که ایــن 13 هزار میلیــارد تومان صــرف راه اندازی 
شــرکت های اقمــاری و راه اندازی خط تولید در برخی کشــورهای 
آفریقایی، روسیه و بالروس شــده که سودی نداشته و معلوم نیست 

که این مبلغ با چه نیتی از کشور خارج شده است.
خجسته با اشاره به تخلف های شــرکت های خودروسازی بیان کرد: 
ســایپا مجوز پیش فروش 188 هزار دستگاه تا شهریور ۹7 را داشت، 
اما 10 برابر فروش کرده و یک میلیون و 180 هزار دستگاه تحویل داد.

وی افزود: ایران خودرو هم مجوز پیش فروش 168 هزار دســتگاه را 
داشــت، اما یک میلیون و 132 دســتگاه فروش کرد و هر دو شرکت 
درآمد بسیاری حاصل کردند.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
اعالم کرد: در اقدامی دیگر برای طراحی صندوق در یک نوع خودرو 
250 میلیون دالر گرفتند که با این مبلغ می شد یک خط تولید قدرتمند 
راه اندازی کرد.خجســته با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور را 
مسئوالن بی کفایت به باد داده اند، تأکید کرد: وزارت صنعت باید با این 
تخلف ها به شدت برخورد کرده و خودروسازی را به بخش خصوصی 

واگذار کند تا مسیر رقابت آن ها با جهان باز شود.
وی افزود: پرونده تخلف های مدیران شــرکت خودروســازی به قوه 
قضائیه ارجاع داده شــده که تعدادی از آن ها دستگیر شده  و بقیه کار 

در دست رسیدگی است.
خجسته اعالم کرد: در چند روز گذشته خواهرزاده یکی از مسئوالن 
کشوری پس از مشخص شــدن تخلفاتش اقدام به تهدید، تخریب 
و حتی فحاشی در برخی ســایت های خبری کرده بود که به دادگاه 
معرفی شده و چون در مســائل دیگر هم دست داشت؛ مجازات 2 
ســال زندان و 74 ضربه شــالق برای او تعیین شد. وی با اشاره به 
عزم جزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد اقتصادی تأکید کرد: امروز 
دغدغه اصلی مقــام معظم رهبری کوتاه کردن دســت این اژدهای 
هفت سر است و هر فردی که ادعای والیت مداری را دارد باید در 

این زمینه ورود پیدا کند.

رئیس مرکز آمار درباره مبنای آمار بیکاری 
به مجلس فراخوانده شد

 رئیس مرکز آمار برای ارائه توضیحات درباره آمار منتشرشده در خصوص 
بیکاری و مبنای این مرکز برای انتشــار آمار در این حوزه به کمیســیون اصل 

۹0 می آید.
به گزارش فارس، به دنبال آمار منتشرشــده از ســوی مرکز آمار در ارتباط با 
بیکاری در استان های مختلف از رئیس این مرکز خواسته شده تا با حضور در 
جلسه یکشنبه هفته آینده کمیســیون اصل ۹0، مالک ها و معیارهای این مرکز 
برای انتشار این قبیل آمارها را ارائه کند و توضیحات الزم را در این زمینه ارائه 
دهد.همچنین بناست تا یکشــنبه هفته آینده وزرای امور اقتصادی و دارایی و 
جهاد کشاورزی برای توضیح برای واردات ذرت های آلوده به کمیسیون اصل 

۹0 مجلس حاضر شوند.

گام بعدی قوه قضائیه محاکمه مدیران
 ناکارآمد باشد

 مشــاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: اگر 
قــوه قضائیــه مدیرانی را که با تصمیم نگرفتن یا بد تصمیم گرفتن کشــور را 
می خوابانند مواخذه کند، دیگر دعوای سیاســی نخواهیم داشت و بی عرضه ها 

روی کار نمی آیند.
به گزارش فارس، حجت االســالم علیرضا پناهیــان ادامه داد: وضعیت کنونی 
کسب و کار در ایران با هیچ یک از آموزه های اسالم سازگار نیست. روحانیان 
ومنبری هــا نباید به مردم فقــط از نماز و روزه بگویند؛ نماز را که شــمر هم 
می خواند. وجه اختالف شــمر با امام حســین)ع(، نمازشــان نبود بلکه رفع 
اســتضعافی بود که امام دنبال می کرد. امروز کارخانه های دولتی حیات خلوت 
سیاسیون شده و پول بانک ها را می خورند ولی صدای هیچ کس بلند نمی شود.

خجسته رئیس کمیته سیاسی نظامی کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس شد

ــن  ــت آرای ای ــا اکثری ــس ب ــل ۹0 مجل ــیون اص ــس کمیس ــب رئی  نای
ــد. ــل ۹0 ش ــیون اص ــی کمیس ــی نظام ــه سیاس ــس کمیت ــیون رئی کمیس

به گزارش فارس، امیر خجســته نایب رئیس کمیســیون اصل ۹0 مجلس با 
اکثریت آرای این کمیســیون رئیس کمیته سیاســی نظامی کمیســیون اصل 

۹0 شد.
کمیته سیاسی نظامی به مسائل امنیت داخلی، مسائل شهرداری ها و همچنین 
پرونده هــای مربوط به سیاســت خارجی و موارد مربــوط به این بخش ها 
می پــردازد و عمده حوزه کاری این کمیتــه وزارت امور خارجه و وزارت 

کشور است.

 ۱5 شهریورگام سوم را برمی داریم
 وزیر امورخارجه کشــورمان 
با اشــاره به اینکــه اروپا تنها در 
کالم از برجــام حمایت می کند، 
گفت: اگر اروپایی ها به تعهدات 
خود عمل کننــد از گام هایی که 

برداشته ایم، بازمی گردیم.
محمدجواد  ایســنا،  گزارش  به 
امورخارجــه  وزیــر  ظریــف 
کشــورمان در گفت وگــو بــا 
روزنامه تاگس آنسایگر در پاســخ به سوالی درباره رایزنی هایش 
با رئیس جمهور فرانســه و اینکه چه اتفاقی باید برای حفظ توافق 
هســته ای رخ دهد، اظهار داشت: توافق هسته ای بر دو مبنا استوار 
اســت؛ یکــی از آنها ایران را ملــزم می کند تــا اطمینان دهد که 
برنامه هسته ای اش صرفا برای اهداف صلح آمیز است. دیگری نیز 
جامعه بین الملل، به ویژه ســایر طرف هــای توافق را ملزم می کند 

که تضمین کنند روابط اقتصادی دنیا با ایران عادی خواهد شــد.
ظریف ادامه داد: ایران به تعهداتش عمل کرده است. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی 15 بار تأئید کرده که ایران به توافق پایبند است که پنج بار 
آن پس از خروج آمریکا از این توافق بوده اســت، اما روابط اقتصادی 
ایران با جهان به حالت عادی بازنگشته است. در حقیقت، این روابط 
حتی از زمان پیش از توافق هم بدتر شــده است. مسئله این است که 

دیگر طرف ها به تعهداتشان عمل نکرده اند.
وی در پاســخ به اینکه ایران اجرای برخی تعهداتش را به حالت 
تعلیق درآورده اســت، گفت: سازوکاری در توافق وجود دارد که 
مشــخص می کند زمانی که یکی از طرف ها تعهداتش را اجرایی 
نمی کند، چه کاری باید انجام داد. ما از آنها اســتفاده کرده ایم. به 
محض اینکه اروپایی ها آغاز به اجرای تعهداتشــان کنند ما نه تنها 
اقدامات بیشــتری انجام نمی دهیم، بلکه می توانیم از گام هایی که 

بازگردیم. برداشتیم، 
وزیر امورخارجه ایران در پاســخ به اینکه این، دقیقاً به چه معناست، 
تصریح کرد: اروپا خود را به 11 مورد متعهد کرده اســت که شــامل 
سرمایه گذاری، هواپیمای غیرنظامی، حمل ونقل و بازگشت شرکت های 
اروپایی )به ایران( اســت. ما هیچ یک از اینها را به عنوان پیش شرطی 
برای اجرای کامل تعهدات مان درخواست نمی کنیم. ما تنها می خواهیم 
قادر به فروش نفت خود و دریافت پول آن باشــیم. ما صدها میلیارد 
دالر ضرر کرده ایم، اقتصاد ما در حال آســیب است، اعتبار ارز ما 75 
درصد کاهش یافته اســت. اروپا خود را تنها به این بیانیه که از توافق 
حمایت می کند، محدود کرده اســت اما دراینجا، مردم شغل و درآمد 
خود را از دســت می دهند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا ایران گام 
ســوم را اجرایی می کند، خاطر نشان کرد: مگر اینکه اروپا همین حاال 
دســت به اقدام بزند. گام سوم از شش سپتامبر )15 شهریورماه( آغاز 
می شــود. اگر بتوانیم با اروپا به یک فهم مشترک برسیم و اروپایی ها 

اجرای آن را آغاز کنند، ما دست به این کار نمی زنیم.
ظریف درباره اینکه گام سوم چه خواهد بود، گفت: ما هنوز نمی دانیم. 
یک دیدگاه این است که گام سوم ما همچون دو مورد قبلی به گونه ای 
باشد که قابل بازگشت هم باشد. دیدگاه دیگر این است که تا به حال 
نیز 120 روز به اروپایی ها فرصت داده ایم اما اکنون در شرایطی هستیم 

که زمان گام های قاطعانه تر فرارسیده است.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرايی کالســه9700237 موضوع سند رهنی شماره  9944 و 22691  تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره52  شهر نهاوند استان 
همدان بانک کشــاورزی  جهت وصول مبلغ 4088181546 ريال )چهار میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و صد و هشتاد و يک هزار و پانصد و چهل و 
شش ريال( موضوع الزم االجرا و خســارت تأخیر الی يوم الوصول علیه شرکت قزل کاخ نهاوند شماره ثبت 1245 تاريخ ايجاد 1390/3/7 شماره ملی 
10980204960 به نشانی نهاوند، خیابان کمربندی، جنب درمانگاه شماره 4 )وام گیرنده( و غالمرضا سیف نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1342/11/4 شماره 
ملی 3961733759 شماره شناسنامه 542 مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه صادره به متعهدين ابالغ گرديده بنا به تقاضای بستانکار مورد 
وثیقه برابر نظريه به شماره وارده2293/ن/98 مورخ 1398/5/5 کارشناس رسمی دادگستری )هیأت سه نفره(  مورد ارزيابی که ارزش و مشخصات آن 
به شــرح ذيل می باشد: ششدانگ پالك ثبتی 15 فرعی از 3818 اصلی واقع در بخش يک نهاوند حوزه ثبتی نهاوند استان همدان که برابر نامه شماره 
97/5007799 مورخ 97/8/13 اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند به مساحت 267/19 متر مربع بنام غالمرضا سیف ثبت و سند مالکیت صادر گرديده بنا 
به اظهار کارشناسی رسمی دادگستری واقع در نهاوند، بلوار شهید حیدری، روبروی ساختمان شورای حل اختالف و به قیمت 11700000000 ريال )يازده 

میلیارد و هفتصد میلیون ريال( ارزيابی گرديده و محدود است به حدود:
شماال: به طول 9/20 متر پی به پی پالك 10 فرعی 

شرقا: به طول 26/90  متر پی به پی پالك 14 فرعی 
جنوبًا: به طول 10/20 متر پی است به پیاده رو خیابان 

غربًا: اول به طول 11/85 متر پی به پی باقیمانده 16 فرعی دوم به طول 18 متر پی است به پالك 16 فرعی 
پالك فوق از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/6/27 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش می رسد مزايده از مبلغ ارزيابی آغاز و 
به باالترين قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن 
معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی گردد مزايده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف 130(
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرايی کالسه9700239 موضوع سند رهنی شماره9946 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 52 شهر نهاوند استان همدان، بانک 
کشــاورزی نهاوند جهت وصول مبلغ381281180 ريال )سیصد و هشــتاد و يک میلیون و دويست و هشتاد و يک هزار و صد و هشتاد ريال(  موضوع 
الزم االجرا و خســارت تأخیر الی يوم الوصول علیه شرکت قزل کاخ نهاوند شماره ثبت 37596 تاريخ ايجاد 1390/3/7 شناسه ملی 10980204960 به 
نشــانی نهاوند بلوار حاج محمد طالبیان داخل کوچه مهديه روبه روی درمانگاه شماره 4 مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه صادره به متعهد 
ابالغ گرديده بنا به تقاضای بســتانکار مورد وثیقه برابر نظريه به شماره وارده1085/ن/98  مورخ 1398/3/1 کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزيابی 
که ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل می باشد: ششدانگ پالك ثبتی 125 فرعی از 16 اصلی واقع در بخش 2 نهاوند حوزه ثبتی نهاوند استان همدان، 
که برابر نامه شــماره 97/5007802 مورخ 97/8/13 اداره ثبت اســناد و امالك نهاوند به مساحت 1043 مترمربع به نام شرکت قزل کاخ نهاوند ثبت و 
سند مالکیت صادر گرديده بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری: واقع در نهاوند، روستای گل زرد، جاده بین باغات، معروف به کاخ زير نهر راج و به 

قیمت 417200000 ريال )چهار صد و هفده میلیون و دويست هزار ريال( ارزيابی گرديده است.  محدود است به حدود:
شــماالً: در دو قسمت اول مرزيست به طول )17/00( هفده متر به زمین شهرداری باقیمانده شانزده اصلی دوم مرزيست به طول )12/40( دوازده متر و 

چهل سانتیمتر به زمین شهرداری باقیمانده شانزده اصلی 
شرقا: در دو قسمت اول مرزيســت به طول )15/90( پانزده متر و نود سانتیمتر به شماره باقیمانده هفده فرعی دوم مرزيست به طول )16/40( شانزده 

متر و چهل سانتیمتر به شماره باقیمانده هفده فرعی 
جنوبًا: مرزيست به طول )41/60( چهل و يک متر و شصت سانتیمتر به شماره باقیمانده هفده فرعی 

غربا: در دو قســمت اول به طول )22/80( بیست و دو متر و هشتاد ســانتیمتر به جوی عمومی دوم به طول )9/70( نه متر و هفتاد سانتیمتر به جوی 
عمومی 

پالك فوق از ساعت 9 الی 12 روز  چهارشنبه مورخ 1398/6/27  در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش می رسد مزايده از مبلغ ارزيابی آغاز و 
به باالترين قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن 
معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی گردد مزايده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف 129(
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 رئیس جمهور کشــورمان در واکنش به 
اعــالم آمادگی هــای مکرر رئیــس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا بــرای دیدار با همتای 
ایرانی خود با تاکید بر این که ما به دنبال حل 
مســائل و مشــکالت از راه معقول هستیم، 
گفت: ما به دنبال عکس )گرفتن( نیســتیم و 
این که کسی بخواهد با حسن روحانی عکس 

بگیرد، امکان پذیر نیست.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی خاطرنشــان کرد: مقام معظم 
رهبری در آغاز دولت دوازدهم اعالم کردند 
که سیاست ما تعامل گسترده با جهان است؛ 
یعنی ایشان یک گام فراتر از گامی که دولت 
برداشته بود و سیاست خود را تعامل سازنده 
با دنیا اعالم کرده بود، برداشــتند؛ ما با همین 
مبنــا حرکت می کنیم و خواهان امنیت منطقه 
و جهان و همکاری با همه کشورهای دوست 
و آماده همکاری با خود هســتیم و همچنین 
آماده ایــم که به همه مقــررات بین المللی در 
چارچــوب منافع و امنیت ملــی خود عمل 

کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: بر همین اســاس ما 
مســیری به نام توانمند کردن ایران و قدرت 
ملــی را انتخاب کردیم؛ بــر این مبنا هر چه 
قدرت ملی مان افزایش یابد، امید دشمنان به 
توطئه علیه ایران کاهش می یابد و هرچه این 
قدرت خدایی ناکرده فرسوده شود، دشمنان 
امید و طمع بیشــتری نســبت به کشــور ما 

خواهند داشت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه رایزنی های 
دیپلماتیک اخیر مقامات دســتگاه دیپلماسی 
کشــور خاطرنشــان کرد: آنچه در هفته های 
اخیر در رابطه با مذاکره با جهان انجام داده ایم 
و امروز انجــام می دهیم، بــر مبنای قدرت 
ایــران، احقاق حقوق مردم و ایســتادگی در 

برابر بدخواهان برای دســتیابی به آرمان های 
بلند نظام جمهوری اســالمی ایران و انقالب 
اسالمی استوار است؛ به همین دلیل است که 
همان طور که در سخنرانی دیروز خود اعالم 

کردم، در راس کار تولید ملی قرار دارد.
رئیس جمهور با تاکیــد بر لزوم رونق تولید 
در کشور افزود: اگر رونق تولید در کشور به 
وجود آمد و ما توانمند، ثروتمند و قدرتمند 
شدیم، می توانیم به راحتی از پیچ و خم های 

پیش روی خود عبور کنیم.
روحانی با بیــان اینکه یکی از قدرت های ما 
قدرت دیپلماسی و سیاسی است، خاطرنشان 
کرد: ما با دیگران حــرف می زنیم و مذاکره 
می کنیم تــا منافع و حقوق مــردم را تامین 
کنیــم، اما آنهایی که تحریم را بر مردم ما روا 
داشتند و اقدام به تروریسم اقتصادی کردند، 
هرگونه تحول در رفتار ما با آنها از توبه آنها 

آغاز می شــود؛ من بارها گفته ام که آنها باید 
به تعهدات خود بازگردند و مســیر خطایی 
را که انتخاب کرده انــد عوض کنند و بیایند 
در خدمت منافع و امنیت جهان قرار بگیرند 
و با تکریم متقابــل انقالب و نظام و حقوق 
ملت ما را به رسمیت بشناسند و از خطاهای 

خود باز گردند.
وی تصریــح کرد: در رابطــه ایران با آمریکا 
بدون آنکه آمریکا از تحریم ها دســت بردارد 
و روی مســیر غلطی که انتخاب کرده، خط 
بکشد، شاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم بود؛ 
کلید تحوالت مثبت در اختیار واشنگتن است 
و اگر آنهــا می خواهند در منطقه بزرگ ما از 
امنیت بیشــتر برخوردار باشند و اگر آن طور 
که ادعا می کنند که می خواهند با کشــورهای 
منطقه ما روابط بهتری داشــته باشــند و بر 
اساس ادعایشــان می گویند که از ایران هیچ 

چیــز نمی خواهیم جز آنکه ایــران بمب اتم 
نســازد، نه بر اساس گفته  آنها بلکه بر اساس 
اراده و دکتریــن نظامی جمهوری اســالمی 
ایران ما هیچ گاه به ســمت سالح های کشتار 
جمعی اعم از شیمیایی و هسته ای و میکروبی 
نرفته ایــم و نمی رویم و این تصمیم هم نه به 
خاطر حرف و اخم و تشر شما )آمریکایی ها( 
بلکه بــه خاطر اعتقاد، اخالق، تصمیم امنیت 
ملی کشــورمان و به خاطر فتوای رهبری مان 

است.
رئیــس جمهــور خطــاب بــه آمریکایی ها 
خاطرنشان کرد: اگر راست می گویید و فقط 
نگرانی تان اســتفاده ایران از سالح های اتمی 
اســت، این نگرانی برطرف شده است؛ پس 
نخســتین گام را بردارید چــرا که بدون این 
گام این قفــل )روابط ایــران و آمریکا( باز 

نخواهد شد.

روحانی خطاب به درخواست ترامپ:

با کسی عکس نمی گیرم

سیستم اداری باید در 
خدمت تولیدگران و 

کارآفرینان باشد
 یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور گفت: دولت باید در دوسال باقی مانده 
تالش خود را برای اصالح سیســتم ادرای و 
گره گشایی از مشکالت تولید کنندگان و کار 

آفرینان انجام دهد.

شهاب الدین بیمقدار در گفت وگو با ایسنا 
دربــاره اولویت هایی که دولــت باید در 
دوسال باقی مانده در دستور کار خود قرار 
اولویت های دولت  از  یکــی  دهد، گفت: 
در دوســال باقی مانده باید اصالح سیستم 
اداری کشــور باشد که مســتقیمًا با رونق 
تولید و حل گره مشکل تولید کنندگان در 

ارتباط است. 
باید از افرادی کــه قصد کارآفرینی دارند 

و ســرمایه، علم و دانــش الزم را دارند 
حمایت شود و سیســتم ادارای مانعی بر 

سر راه آنان نباشد.
وی در ادامه اظهار کرد: از دیگر مســائلی که 
باید سرلوحه کار دولت باشد، صداقت است. 
دولتمردان باید با مردم صادق باشند و به آن 
ها وعده دروغ ندهند. از ســوی دیگر دولت 
باید در دو ســال پایانی تالش خود را برای 
بهبود سطح روابط با همسایگان و کشورهای 

منطقه انجام دهد.
نماینده مــردم تبریز در مجلس تصریح کرد: 
دولت باید به اقتصاد کشــور توجه اساسی 
داشــته باشــد. امروز اقتصاد مــا دولتی و 
خصولتی اســت و بخش خصوصی جایگاه 
خود را به دســت نیاورده است. دولت باید 
تالش خود را برای ساماندهی اقتصاد به کار 
گیرد و تالش کند تا بخش خصوصی جایگاه 

خود را به دست آورد.
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نیش و نوش

فارس: رئیس مرکز آمار درباره مبنای آمار بیکاری به مجلس فراخوانده 
شد

 مي خوان آمار نمايند هاي بيکاررو دربياره!
فارس: گام بعدی قوه قضائیه محاکمه مدیران ناکارآمد باشد

 اينجوري يعني همشون بايد برن براي محاکمه!
فارس: صداوسیما به کمک میراث فرهنگی بیاید

 بابا بي خيال اين رسانه توکارخودش مانده!
فارس: بعضی  هنوز در خواب خوش مذاکره با آمریکایی ها هستند

 شايدم کابوس مي بينن!
فارس: مردم نیازی به همدردی صوری و وعده های دولت ندارند

 آخه قربونت ! اگه وعده ندن چيکارکنن!
فارس: متهمان به فساد و خیانت را از ورود به خانه ملت منع کنید

 بله حتما!!
فارس: دولت با آینده کارمندان و بازنشســتگان صندوق بازنشستگی 

بازی نکند
 بگو باآينده کي بازي نکردن که کارمندان رو بازي نگيرند!

ایسنا: ۹1 درصد مردم تصور فساد دارند
 ما واين همه خوشبختي!

ایســنا: به کوری چشم دشمنان فعالیت موشــکی را با سرعت بیشتر 
ادامه خواهیم داد

 اين االن خبره يا بيانيه يا شعار!؟
خبرآنالین: شــوخی عجیب نماینده بازداشــت شده با یک خبرنگار: 

پراید می خواهید؟
 ازکيسه خليفه ميخوادببخشه تورو سننه؟!

خبرآنالیــن: مهدي تاج حرف خــودش را تکذیب کــرد!  )رئیس 
فدراسیون فوتبال(

 اگه مسئولي ميشناسي تکذيب نميکنه معرفي کن!
خبرآنالین: احسان حدادی: اگر اول بشم، الماس ببرم، زن می گیرم!

 اينم از اون شرطهاي محال گذاشته!
خبرآنالین: فوری ترین انتظار اقتصادی شما از دولت چیست؟

 برگرديم به دوران معامله پاياپاي!

حقوق معلمان 
تمام وقت
اضافه می شود

 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و 
پرورش به طراحی و تدوین طرح معلم تمام وقت اشاره 

کرد و گفت: درســت است که طرح معلمین تمام وقت 
منتقدین زیادی دارد ولی تا کنون 105 هزار درخواست 
برای ورود معلمان به طرح تمام وقت ثبت شــده است. 
کار بزرگی که انجام شــد این بود کــه آیتم جدیدی به 
حکم حقوقــی معلمان تحت عنــوان »فوق العاده ویژه« 
اضافه کردیــم. آیتم ها طبق فصــل 10 قانون مدیریت 
خدمات کشوری مشخص می شود و تعریف آیتم جدید 
کار ســختی است. در این طرح هر معلم اگر به صورت 

داوطلبانه شش ساعت به ســاعت موظفی اش بیافزاید، 
حدود 570 هزار تومان به حکمش اضافه می شــود و به 
جای ۹ ماه، 12 ماه سال  به صورت منظم دریافتی دارد.

این طرح برای معلمان دوره متوسطه است.
به گزارش ایســنا،  علي الهیار ادامه داد: کار مشــخص 
دیگری بــرای معلمــان ابتدایــی در نظــر داریم که 
هنوز چکش کاری نشــده و نیازمند کار بیشــتر است. 
استانداردسازی هزینه غذای مدارس شبانه روزی یکی 

دیگر از کارهایی بود که به صورت جدی برای بهبود و 
اصــالح آن پیگیری کردیم. در کل برای تامین اعتبار و 
ورود اعتبار به آموزش و پرورش طبق اسناد و مدارک 

عملکرد خوبی داشتیم.
وی با اشــاره به تامین اعتبار 3۹00 میلیارد تومان بابت 
پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۹6 و 4300 میلیارد 
تومان بابت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در ســال ۹7  
گفت: البته این دســتاوردها مقطعی و موردی هستند که 

از وظایف ذاتی ماســت؛ ولی اصــل قضیه و نقطه ثقل 
عملکرد ما شکل گیری گفتمان توسعه در این مدت بوده 

است.
پرداخــت منظم و ماهانــه حقــوق حق التدریس آزاد، 

شاغلین، خرید خدماتی ها و سرباز معلم ها
الهیــار ادامه داد: از مهرماه امســال ایــن مورد عملیاتی 
می شود و پرداخت ها به چهار گروه حق التدریسی های 
آزاد و شاغل، معلمان خرید خدمت و سرباز معلم ها در 

آموزش و پررش به صورت منظم و ماهانه انجام خواهد 
شد زیرا ماهیت حقوق دارند.

وی به تنقیح مقررات و قوانین اشــاره کرد و گفت: در 
دولت های قبل یکسری پرداختی های بدون مجوز برقرار 
شده بود که سختی شرایط کار از این جمله بود و بعدتر 
در دیوان محاســبات نقض شــده و وزارت آموزش و 
پرورش را مکلف به قطع آن کردند که ما توانستیم مجدد 

با دستورالعمل روشنی آنها را برگردانیم.

۱245۰ دانش آموز نیازمند چشم انتظار مهر مردم همدان
 معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان همدان با بیان اینکه مردم سخاوتمند استان همچون سنوات گذشته با شرکت 
پرشور در جشن عاطفه ها به یاری دانش آموزان بی بضاعت خواهند شتافت، گفت: جشن عاطفه های سال ۹8 در دو مرحله برگزار 

خواهد شد.
غالمرضا صیادزاده در گفت وگو با ایســنا، منطقه همدان، با بیان اینکه جشــن عاطفه های سال ۹8 در دو مرحله برگزار خواهد 
شــد، اظهار کرد: 12 هزار و 450 دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد در آســتانه ســال تحصیلی جدید نیازمند کمک مردم 

نیکوکار همدان هستند.
وی با بیان اینکه جشــن عاطفه های امسال در دو مرحله و با شــعار رنگ مهر را رویایی بسازیم در جای جای استان همدان برگزار 
خواهد شد، افزود: مراسم جشن عاطفه ها در روزهای هفتم و هشتم شهریورماه در مصلی های نماز جمعه و پایگاه های اصلی کمیته 

امداد در سطح شهر و 10 مهرماه در مدارس برگزار می شود.

تحویل 9 میلیون بدنه کارت ملی هوشمند تا پایان سال
 ســخنگوی ســازمان ثبت احوال ضمن اشاره به اینکه بیش از 84 درصد جمعیت واجد شــرایط کشور برای دریافت کارت ملی 

هوشمندشان تکمیل ثبت  نام انجام داده اند، از وعده چاپخانه دولتی برای تحویل ۹ میلیون بدنه کارت تا پایان سال خبر داد.
سیف ا... ابوترابی افزود: تاکنون 52 میلیون و 800 هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمندشان ثبت  نام خود را تکمیل کرده اند که از 

این تعداد برای 45 میلیون و 80 هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده و به دست صاحبانشان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه کلیه افراد باالی 15 سال ایرانی ملزم به دریافت کارت ملی هوشمند هستند، اظهار کرد: پیش بینی می شود بین 6 

تا  8 میلیون نفر هنوز جهت تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمندشان مراجعه نکرده اند.
سخنگوی سازمان ثبت  احوال در خصوص بدنه های تولید داخل کارت ملی هوشمند نیز گفت: چاپخانه دولتی که متولی تولید بدنه 
کارت ملی هوشمند است تاکنون 150 هزار کارت تولید کرده و تحویل سازمان ثبت احوال داده است. ثبت احوال نیز کارت های ملی 

هوشمند را چاپ کرده است. 

آگهی  مزایده عمومی تراکتورهای دهیاری روستای ازنهری )بخش زرین دشت(

دهیاری روستای ازنهری

به اطالع عموم می رساند دهیاری روستای ازنهری در نظر دارد يک دستگاه تراکتور سام مدل 1389 به شماره *10002w*41355 و شماره سريال 
شماره  به  همدان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  محترم  معاونت  از  صادره  مجوز  به  عنايت  با  ريال   700/000/000 مبلغ  به  کارشناسی  پايه  قیمت  اساس  بر  را   Exp75s*13132 
95/43/324/94921 مورخه 1397/12/23 از طريق مزايده عمومی و به باالترين پیشنهاد بفروش رساند. از متقاضیان محترم تقاضا می شود ضمن بازديد و رعايت شرايط ذيل پیشنهادات 

خود را از تاريخ 98/6/4 تا تاريخ 98/6/13 به دهیاری روستا تحويل نمايند و در صورت ضرورت با شماره تلفن 09187498810 تماس حاصل فرمايند.
1- به مبالغ کمتر از مبلغ پايه ترتیب اثر نخواهد شد.

2- روز بازگشايی پاکت های پیشنهادی مزايده روز پنجشنبه مورخه 98/6/14 ساعت 9صبح در محل بخشداری زرين دشت می باشد و باالترين پیشنهاد به عنوان برنده تعیین خواهد شد 
و پیمانکاران و نمايندگان آنها می توانند در موعد مقرر جهت شرکت در کمیسیون حضور داشته باشند.

3- شرکت کنندگان جهت بازديد از وسیله مورد نظر و دريافت فرم پیشنهادی )واقع در روستای ازنهری( همه روزه به جز ايام تعطیل و در ساعات اداری با شماره تلفن 09187498810 
تماس حاصل فرمايند.

4- پیشنهاد دهندگان می بايست 5% مبلغ پايه را به عنوان سپرده شرکت در مزايده به صورت فیش واريزی به شماره 895697012 نزد بانک کشاورزی شهر برزول به نام دهیاری ازنهری 
در پاکت الك و مهر شده و يک نسخه از آگهی مزايده به دهیاری روستا تحويل نمايید.

5- پرداخت هزينه های کارشناسی، درج آگهی و انتقال سند بر عهده برنده مزايده می باشد.
6- برنده مزايده بايستی حداکثر ظرف مدت يک هفته از اعالم نتیجه مزايده اقدام به پرداخت بهای پیشنهادی خود نمايد. در صورت عدم مراجعه ظرف مدت تعیین شده دهیاری ضمن 
ضبط سپرده شرکت در مزايده از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و چنانچه وی نیز از عقد قرارداد برابر اين بند اقدام ننمايد، ضمانت وی نیز ضبط و طبق مقررات جاری اقدام خواهد شد.
7- پیشنهادات بايد از هر خیث کامل و بدون قید و ششرط باشد و هیچگونه ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و در صورت خدشه دار بود اسناد و مدارك مزايده و ارائه 

پیشنهادات مشروط و مبهم بر خالف شرايط مزايده و يا نداشتن سپرده کافی و يا بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی اقدام شده باشد، آن پیشنهاد مردود و ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- دهیاری در رد يا قبول پیشنهادات مختار است و در اين صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد.

9- ساير موارد پیش بینی نشده در اين قرارداد تابع قوانین جاری می باشد.

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

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

برابــر رأي شــماره 98/671  مــورخ 1398/5/8هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي  وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ــدی  ــای احم ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
باقــری فرزنــد هاشــم بــه شــماره شناســنامه 1692 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــک 
ــع در قســمتی از پــالك 91  ــه مســاحت 14417/61 مترمرب ــی ب قطعــه زمیــن مزروعــي آب
اصلــي کمــک ســفلی واقــع در  اســدآباد اراضــی روســتای کمــک ســفلی خريــداري از 
مالــک رســمي آقــای هاشــم باقــری محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــک م ــدت ي ــرف م ــید، ظ رس
مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.)
م الف 301(

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/5/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/6/6

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

برابــر رأي شــماره 139860326009000103 مورخــه 98/3/25  و رای اصالحــی شــماره 
139860326009000104 مورخــه 98/3/25 هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي شهرســتان 
فامنیــن تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای قربانعلــی چهرقانــی فرزنــد نجاتعلــی بــه 
شــماره شناســنامه 174 صــادره از فامنیــن بــه شــماره ملــي 5029686479 در نــود و پنــج 
شــعیر و ســیزده پانزدهــم شــعیر مشــاع از 96 شــعیر شــش دانــگ يــک قطعــه زمیــن 
مزروعــي ديــم بــه مســاحت دويســت و هشــتاد هــزار و صــد و بیســت و پنــج مترمربــع 
قســمتي از پــالك 236 اصلــي واقــع در بخــش پنــج همــدان اراضــي خواجــه حصــاری 
خريــداري از مالــک رســمي عفــت دارابــی محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريخ 
انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید، ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 146(
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رضا بیات
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

پروين سلیمی  «

 جورقان شــهری ازتوابع شهرستان همدان به 
عنوان ويترين ورودی و در ۱۰ کيلومتری شــهر 
همدان کنار جاده همدان-تهران واقع شده است. 

جورقان در دوران ساسانی تفرجگاه و شکارگاه 
شــاهان بوده و اهميت نظامی داشــته است.در 
قرون اوليه هجری نيز محل ضرب سکه بوده که 
ســکه های زرين آن به »جوراقيه« معروف بوده  
است. از شخصيت های علمی  ودينی می توان به 
ابومسلم عبدالرحمن  و عمراحمد بن احمد جورقانی 

اشاره کرد.
وجه تســميه گوروان رابر گرفته از )گورآهوان( 
می دانند و منطقه را اين گونه معرفی می کنند که 
قبل از تشــکيل گوروان کل منطقه تاالب بزرگ 
و پرآبی بوده  اســت که از نشانه های آن می توان 
قرق نزديک شهر و شاه قرق که در پشت زندان 
الوند کنونی قرار دارد اشــاره کرد و دارای سه 
منطقه قشالقی سرســبز و بکر به نام های گمار 
قشالقی، ســوليجه و قزلجه بوده  است و شاهان 
و درباريان برای شکار گور در اين نقطه حضور 
پيدا می کردند و تعداد زيادی گور شکار می شد به 
همين دليل اين منطقه به گوروان )به معنی محلی 
که دارای تعداد زيادی آهو در آن روان هستند( 
يا گورآهوان )به معنی محل شــکار آهو شهرت 
داشته است( از ديگر وجه تسميه هايی که مردم به 
آن اشاره می کنند نام کردی آوروان است )يعنی 
منطقه ای که آب در آن همواره روان بوده است( 
که اين نام توســط طايفه کردی که از شهر بابل 
و شــمال عراق به منطقه سنگالن تپه کوچ کرده 
و کنار رودخانه پرآب قره چای ســاکن شــدن 

نامگذاری شده است.
 برخــی ديگر بر اين باورند کــه نام گوروان بر 
گرفته از کلمه گاوداران است و در زمان حکومت 
کريم خان زند تعدادی از درباريان به همراه قاسم 
خان به منطقه گوروان آمده و پس از شــکار و 
مراجعت به جنوب کشور خبر حاصلخيزی اين 
منطقه را به اطالع مردم شــيراز رسانده و آن ها با 
تعداد زيادی گاو به اين منطقه مهاجرت نموده اند 
همچنين به دليــل در چرا بودن گاوهای زياد در 
آن به گاوروان شهرت داشته است به مرور زمان 
به گوروان تغيير يافته  است و آخرين نام های آن 
جوزقان که از کلمه جوزرقان )به معنی منطقه ای 
که محصول جو آن مانند زر زرد می باشد( ونام 

جورقان فعلی است.
و اين شــهر هم اکنون به عنوان ويترين همدان 
معرفی شده که برای ديده شــدن نيازمندتوجه 

مديران استانی است. 
ما شــرایط حضور جوانان در عرصه های اجتماعی 
و خدماتــی را مهیا کرده ایم و برای محقق شــدن 
اهداف رونق اشــتغال، تولید و آبادانی در جورقان 
از استاندار می خواهیم جورقان را به عنوان ویترین 
شهر همدان در یابد.رئیس شــورای شهر جورقان 
صمیمیت و اتحاد را دلیل موفقیت اعضای شورای 
شهر و شهردار عنوان کرد و گفت: ساعت کاری در 

مجموعه شهرداری جورقان معنا ندارد.
حشــمت ا... احمدی در بازدید اعضــاي تحریریه 
روزنامه همدان پیام از پروژه های عمرانی و ورزشی 
که به همراه شــهردار و اعضای شــورای جورقان 
صورت گرفت درباره پروژه های این شــهر گفت: 
در مجموعه شــهرداری همه توان و وقت خود را 
در اختیار مردم قــرار داده ایم تا بتوانیم ظرفیت هاي 
موجــود را بــرای رونــق شــهر و محقق شــدن 

خواسته های مردم به کار بگیریم.
احمدی یکــی از خصوصیات مردم این شــهر را 
والیت مدار بــودن آنها عنوان کــرد وگفت: مردم 
جورقان 42 شهید تقدیم دفاع از آرمان های انقالب 
و 8 سال جنگ تحمیلی کرده اند. که پیکر 2۹ تن از 

این شهدا در شهر جورقان مدفون است. 
وی تعــداد جانبازان این شــهر را 100 نفر و تعداد 
آزادگان را 10 نفــر برشــمرد و ادامه داد: 40 نفر از 
تحصیل کرده  های مرد در این شهر حوزوی هستند 
و استقبال بانوان رشته حوزه علمیه بیش از برادران 
اســت عالوه بر این نیز هزار نفر از جوانان شــهر 
جورقان در مقاطع کارادانی، کارشناسی، کارشناسی 

ارشد و دکتری فارغ التحصیل شده اند.
احمدی عمده شــغل مردم را پخــت نان محلی به 
صورت اصولی از جمله لواش، گرده و نان رژیمی 
دانســت که در سطح کشور توزیع می شود و اظهار 
داشت: قسمت بزرگی از فانتزی کاران شیراز اصالتًا 
جورقانی هســتند و عالوه بر این نیز تولیدکنندگان 
فرش ماشــینی در کاشان و اصفهان از دیار جورقان 

برخاسته اند.
 ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 

اولویت شورای شهر
 نایب رئیس و ســخنگوی شورا شــهر جورقان از 
بکارگیری بخش خصوصی برای احداث ســایت 

مسافری ورودی شــهر خبر داد و خاطرنشان کرد: 
برای انجام این پروژه از سرمایه گذاران دعوت شده 
و کار های مطالعاتی نیز انجام پذیرفته اســت که با 
اتمام توافق نامه این پروژه، یک مجموعه سوئیت های 

اقامتی ویژه در ورودی جورقان احداث می شود.
امیرحسین بیگی اجرای طرح تفکیک جاده همدان 
تهران از فرودگاه همدان تــا ورودی جورقان را از 
جمله پیگیری های شورا برشمرد و خاطرنشان کرد: 
کار های مقدماتی اصالح جاده انجام شــده است و 
آماده عقد قرار داد حذف کارگاه وسط جاده هستیم 
و بــا اجرای این پروژه یک بلوار در ورودی همدان 

-تهران - جورقان احداث خواهد شد.
وی تشویق سرمایه گذاری افرادی که در سال های قبل 
از جورقانی مهاجرت کرده اند در جورقان را نشان دهنده 
پیگیری های جدی مجموعه شهرداری واعضای شورای 
شهر دانست که این افرادرا به سمت سرمایه گذاری در 

شهر جورقان سوق می دهند.
بیگی گریزی به وجه تســمیع جورقان زد و قدمت 
این شــهر را به ضرب سکه هخامنشی نسبت داد و 
افزود: قبل از ضرب سکه هخامنشی سکه ای ضرب 
شده به نام جوراوان و نامه امروزه جورقان برگرفته 

از همان اسم است.
بیگي گفــت: عالمه دهخدا در کتــاب خود به نام 
جورقان اشــاره کــرده و نام دیگر ایــن منطقه در 
گذشــته های بســیار دورگوراوان به معنی زیستگاه 
آهوان بوده اســت گویا قدمت این شــهر به تاریخ 

شهرستان همدان می رسد.
کوره های  جایگریــن  گلخانه  ســاخت 

آجر پزی در فراموشی مسئوالن استان
رئیس کمیســیون کشاورزی شورای شهر جورقان 
در جمع خبر نگاران همدان پیام که در شــهرداری 
جورقان حضور یافتــه بودند از بی اعتنایی مدیران 
استانی نســبت به مشکالت شــهر جورقان ابراز 
گله منــدی کرد واظهار داشــت: جورقان به عنوان 
ویترین شهر هیچ جایگاهی در برنامه های مدیران 

استان ندارد.
هادی شــکری از دست اندر کاران مربوطه استانی 
خواســت موضوع جایگزینی 114 هکتار شهرک 
گلخانــه ای بــرای جایگزینی تعطیلــی کوره های 
آجرپــزی را به یاد بیاوند چرا که در ســفر معاون 
اول دولــت ۹ ایــن موضوع مصوب شــده گویا 
مدیران اســتان مصوبات شــهر های اطراف مرکز 
همدان را جزو وظایف خود نمی دانند یا در شــأن 

خود نمی بینند که به شــهر های اطراف مرکز استان 
بیندیشند. 

شــکری کنار گذر جاده جورقان را ظرفیت خوبی 
از نظر استراتژی و کشاورزی برشمرد چرا که این 
نقطه فرصت های بکری برای کشاورزی و تجاری 
دارد با این حال به زمین برهوتی تبدیل شده است.
وی وجود قره چای در شــهر جورقان را نعمت 
بزرگی دانست که نیاز است ایجاد پلی روی این 
رودخانه جدی گرفته شــود چرا کــه با اجرای 
ایــن پروژه عالوه بر امتیــازات اقتصادی ارتباط 
چنــد روســتا نیز برقرار می شــود و بــا وجود 
تفاهم نامه ای که بین اعضای شــورا و شهرداری 
با راه و شهرســازی اســتان بسته شــده است. 
مســئوالن مربوطه هیچ گونه اقدامی در این باره 

نداده اند.  انجام 
 ورزش جوانان جورقان 

توجه مسئوالن استان را مي خواهد
رئیس کمیسیون ورزش روند تغییر کاربری باشگاه 
ورزشی جورقان را کند دانست و افزود: نیاز است 
در شهرهایی مانند جورقان به برنامه های فرهنگی 
و ورزشی نگاه ویژه شود چرا که جوانان هیچگونه 
تفریحی در شهر ها حاشیه ای مرکز استان ندارند و 
تنها راه گذراندن اوقات فراغت آنها ورزش است.

غالمرضا الیاســی از اهدا زمیــن 1400 متر مربع 
برای احداث سالن کشــتی درجورقان خبر داد و 
اظهار دشــت: با پیگیری های شــهردار و اعضای 
شورای شــهر جورقان  400 میلیون تومان اعتبار 
برای ساخت ســالن کشتی دیده شده و این پروژه 
در انتظــار اقــدام اداره ورزش و جوانان اســتان 

روزشماری می کند.
 آبادانی جورقان 

نیازمند توجه ویژه استاندار
رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر جورقان در 
ادامه کنترل اصولی ســاخت و ساز و زیباسازی را 
از جمله اهداف، فرهنگ سازی شهری در جورقان 
برشمرد که در طول سال های اخیر به انجام رسیده 

است.
امیرحسین بیگی درباره مجموعه بنکداری در حد 
فاصل فرودگاه همدان و شرکت منازل گاز جورقان 
گفت: این مجموعه به نام شــهرک صنعتی، فضای 
توزیعــی خدماتــی راه  انداخته اند و حق و حقوق 
شهرداری از سوی مدیران به قول خودشان شهرک 

صنعتی پرداخت نمی شود.

وي اجرای 15 پــروژه از جملــه جدول گذاری، 
آسفالت ریزی، پیاده روسازی، احداث پارک مادر را 

جزو فعالیت های عمرانی شهرداری برشمرد. 
بیگي جداســازی گورســتان از پــارک تفریحی، 
ایجاد سرعت گیر های هشدار دهنده در خیابان های 
شــهر و نصب تابلو هــای ورودی خروجی را از 
جمله فعالیت های شــهرداری جورقان دانســت و 
گفــت: برنامه هایی برای جلوگیــری از مهاجرت 

سرمایه گذاران در شهر جورقان داریم . 
بیگي در پایان گفت: از مســئوالن اســتان انتظار 
می رود بودجه های عمرانی شهر جورقان را افزایش 

دهند.

در نشست با اعضای شورای شهر جورقان مطرح شد

مدیران استان
ویترین همدان را 
فراموش کرده اند

■ هادی شکری رئيس کميسيون کشاورزی:
 مدیران اســتان قول ایجاد 114 هکتارگلخانه 
بــرای جایگزینی تعطیلــی کوره های آجرپزی 

جورقان را به طور کامل فراموش کرده اند.
***

■ غالمرضا الياسی رئيس کمسيون ورزش: 
ورزشــکاران جورقان محروم از باشــگاه در 
گیرودار کار های اداری هزینه های سنگینی برای 

ورزش می پردازند
***

■ حشــمت ا... احمدی رئيس شورای شهر 
جورقان:

ســاعت کاری در مجموعه شهرداری جورقان 
معنی ندارد و ما از استاندار همدان نیز می خواهیم 
برای دلگرمی ما اعتبارات شــهر داری را افزایش 

دهد تا خدمات بیشتری به مردم ارائه دهیم.
***

■ اميرحســين بيگی نايب رئيس و سخنگوی 
شورای جورقان:

 ایجاد سایت مسافری در ورودی جورقان این 
شهر را به رونق خوبی خواهد رساندکه در این 

باره نیاز به حمایت مسئوالن استان داریم.
***

■ اميرحسين بيگی رئيس عمرانی شورای شهر 
جورقان:

 ســرمایه گذارانی که به نام شــهرک صنعتی 
فضای توزیعی خدماتــی راه  انداخته اندحق و 
حقوق شــهرداری را پرداخت نمی نمایند و ما 
برای گرفت حق خود نیاز به حمایت مسئوالن 

رده باال داریم.

پاسخ سازمان غذا و دارو به کمبود داروهای 
اعصاب و روان

 مدیــرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو ضمن 
پاســخ به برخی اخبار مبنی بر کمبــود داروهای اعصاب و روان گفت: 
داروی ایــن بیماران به  میزان نیاز تأمین  شــده و بیماران نگرانی از این 

بابت نداشته باشند.
مهرعلیان در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اینکه روانپزشکان می توانند 
با خیال آسوده داروی بیماران خود را تجویز کنند، اظهار کرد: داروهای 
موردنیــاز به اندازه کافی در بازار وجــود دارد و نیازی به تهیه داروهای 
اعصاب بیش از تجویز پزشــک نیســت؛ چراکه ایــن داروها با تدابیر 
اندیشــیده شــده برای حداقل چند ماه آینده تأمین شده و بازار دارویی 

به طور کامل رصد می شود.
وی گفت: تنها داروی بوســپیون دچار کمبود مقطعی شده بود که البته 
این دارو کم مصرف است و اقدامات الزم در جهت تامین آن انجام شده 
و بزودی در دســترس قرار می گیرد. داروی لیتیوم نیز به دلیل مشکالت 
ناشــی از تحریم ها و عدم تامین ماده اولیه از سوی کشورهای خارجی، 
دچار کمبود مقطعی شد و تا دو هفته آینده نیاز بازار تا پایان سال تامین 

می شود.
مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو گفت: مردم 
اطمینان داشــته باشند که بازار دارویی کشور به صورت مستمر رصد و 
پایش و اقدامات و پیش بینی های الزم در جهت تامین داروی مورد نیاز 
انجام شده اســت. در مورد داروهای اعصاب و روان نیز قول می دهیم 
کمبودی در تهیه این داروها وجود نداشــته باشــد و بیماران می توانند 

داروهای خود را به  میزان تجویز پزشک معالج تهیه کنند.
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بازار سیاه بنزین در جایگاه های سوخت

ــا  ــد ام ــدان آم ــه می ــن ب ــازار بنزی ــه منظــور سروســامان دادن ب  کارت ســوخت ب
ــفره  ــا، س ــی جایگاه ه ــان در برخ ــده ای از متصدی ــه ع ــده ک ــاهده ش ــواردی مش م

ــد. ــن کرده ان ــود را په ــتفاده خ سوءاس
ــتفاده از کات  ــزام اس ــرح ال ــر ط ــه خب ــود ک ــاه ب ــل خردادم ــنا، اوای ــزارش ایس به گ
ســوخت شــخصی منتشــر شــد و تاکنــون نیــز بــرای فراهــم شــدن زیرســاخت های 
ــش  ــی پخ ــرکت مل ــه ش ــور ک ــت و آن ط ــده اس ــام ش ــددی انج ــات متع آن اقدام
فراورده هــای نفتــی اعــالم کــرد قــرار بــر ایــن بــود کــه ابتــدا ایــن طــرح در چهــار 

کالن شــهر و ســپس در کل کشــور اجرایــی شــود، ایــن در شــرایطی اســت کــه از 22 
ــا اول شــهریورماه،  ــه کار کــرد ت ــه طــور رســمی آغــاز ب مردادمــاه کــه ایــن طــرح ب
شــاهد تغییــرات چندانــی در ایــن حــوزه نبودیــم چراکه کارت ســوخت جایــگاه داران 

در اختیــار تمــام متقاضیــان قــرار داشــت.
ــگاه داران  ــراژ کارت جای ــت در لیت ــرای محدودی ــی ب ــان زمزمه های ــه از آن زم البت
ــا کارت آزاد  ــوخت گیری ب ــزان س ــهریورماه می ــرانجام در اول ش ــد و س ــرح ش مط
جایگاه هــا در کل کشــور در هــر بــار ســوخت گیری، از 60 لیتــر بــه 30 لیتــر کاهــش 
یافــت. تحلیلگــران بــر ایــن عقیده انــد کــه جــدا از منافعــی کــه احیــا کارت ســوخت 
ــدام ممکــن  ــن اق ــه ای ــرد ک ــز توجــه ک ــن موضــوع نی ــه ای ــد ب ــه همــراه دارد، بای ب

اســت موجــب سوءاســتفاده برخــی افــراد نیــز بشــود.
طــی تماس هــای تلفنــی و گزارش هــای مردمــی کــه بــه ایســنا اعــالم شــده اســت، 
ــی را از  ــوخت مبلغ ــگاه در ازای کارت س ــان جای ــا متصدی ــی از جایگاه ه در برخ
ــر اســاس گفته هــای فاطمــه کاهــی - ســخنگوی  مشــتریان دریافــت می کننــد کــه ب
ــی  ــال غیرقانون ــن کار کام ــه ایســنا، ای ــی - ب ــی پخــش فراورده هــای نفت شــرکت مل

ــدارد. ــه را از مشــتریان ن ــوده و هیــچ جایگاهــی حــق دریافــت هزینــه جداگان ب
ــت کارت ســوخت مبلغــی  ــد باب ــن مســئله کــه جایگاه هــا نبای ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــاله  ــن مس ــا ای ــورد ب ــورت برخ ــتریان در ص ــرد: مش ــار ک ــد، اظه ــت کنن دریاف
ــد. ــاس حاصــل کنن ــماره 0۹627 تم ــا ش ــف ب ــزارش تخل ــور گ ــه منظ ــد ب می توانن

بورس سراسر سبز شد

 امروز بازار ســهام شاهد رشد فزاینده و کانال شکنی های پی در 
پی بود؛ به طوری که اکثر ســهم ها در این بازار با رشد شدید تقاضا 
نســبت به عرضه مواجه شــدند و نماگر اصلی بورس قلعه تاریخی 

را به ثبت رساند.
به گزارش ایســنا، دیروز شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار 5646 واحد رشــد کرد و توانســت برای نخستین بار 
سقف کانال 273 هزار واحدی را شکسته و در آستانه ورود به کانال 

275 هزار واحدی قرار بگیرد.
این در حالی اســت که در روز گذشته پس از مدت ها رکوردشکنی 

این شاخص حدود 700 واحد کاهش یافته بود.
ــد  ــا رش ــران ب ــورس ای ــورس و فراب ــا در ب ــر نماده ــًا اکث تقریب
قیمــت مواجــه شــدند و ایــن موضــوع ســبب شــد کــه شــاخص 
ــازار رشــد 2216  ــا نماگــر اصلــی ب ــز هم جهــت ب کل هــم وزن نی
واحــدی را تجربــه کنــد. در عیــن حــال شــاخص آزاد شــناور بــا 
ــراز  ــه کــرد و ت 7380 واحــد افزایــش رشــد کم ســابقه ای را تجرب

ــت رســاند. ــه ثب 314 هــزار و 182 واحــدی را ب
شــاخص بازار اول و دوم هر کــدام به ترتیب 4607 و ۹223 واحد 

رشد کردند.
ــروه  ــیان، گ ــت و گاز پارس ــان، گســترش نف ــه اصفه ــوالد مبارک ف
ــب 380، 287،  ــه ترتی ــدام ب ــر ک ــارس ه ــیمی پ ــا و پتروش مپن
ــت داشــتند،  ــر مثب ــازار تاثی 281 و 258 واحــد در شــاخص های ب
امــا در طــرف مقابــل معــدود نمادهایــی همچــون بانــک اقتصــاد 
ــد  ــعی کردن ــن س ــر نوی ــتر عص ــیان و دادگس ــک پارس ــن، بان نوی
ــدام از  ــر ک ــد. ه ــه کنن ــت مواج ــا اف ــازار را ب ــاخص های ب ش
نمادهــای یــاد شــده بــه ترتیــب 26، 22 و 10 تاثیــر کاهشــی روی 

شــاخص های بــازار داشــتند.
ــر  ــار دیگ ــد روز ب ــس از چن ــیمیایی پ ــوالت ش ــروه محص  در گ
ــون  ــروه 137 میلی ــن گ ــتاد. در ای ــالت ایس ــدر ارزش معام درص
ســهم بــه ارزش 148 میلیــارد و 700 میلیــون تومــان مــورد 

ــت. ــرار گرف ــتد ق دادوس
ــس از  ــل پ ــل و نق ــروه حم ــی و گ ــزات اساس ــا، فل خودرویی ه
ــرار  ــالت ق ــدر ارزش معام ــیمیایی در ص ــوالت ش ــروه محص گ
ــم  ــه رق ــروز ب ــران ام ــورس ته ــالت ب ــد. ارزش کل معام گرفتن
ــه  ــارد تومــان رســید کــه ایــن رقــم ناشــی از دســت ب 1581 میلی

ــود. ــی ب ــهم و اوراق مال ــارد س ــج میلی ــدود پن ــدن ح ــت ش دس
دیروز در بــورس تعداد نمادهای مثبت بــه 315 و تعداد نمادهای 
منفی به 32 رسید. همچنین در فرابورس ایران تعداد نمادهای مثبت 

به 156 و تعداد نمادهای منفی به 44 رسید.

هنوز دستور توقف روند واگذاری سیلوی 
همدان ابالغ نشده است

 مدیرعامل شــرکت غله و خدمــات بازرگانی منطقه 13 گفت: 
هنوز دستور توقف روند واگذاری سیلوی همدان ابالغ نشده است.
هنوز دستور توقف روند واگذاری سیلوی همدان ابالغ نشده است
به گزارش فارس، بعد از انتشــار مطلبی از قول معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری همدان در یکی از رســانه ها مبنی بر 
صدور دســتور توقف روند واگذاری ســیلوی همدان از سوی 
وزیر اقتصاد، مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
13 در ایــن خصوص اظهار کرد: هنوز هیچ دســتوری بر توقف 
روند واگذاری برای ما ارســال نشــده و ما نیز تنها این موضوع 

شنیده ایم. را 
علــی رحمانی فر در ادامه از خرید 3۹۹ هــزار و 814 تن گندم در 
همدان خبــر داد و اظهار کرد: در خرید این مقدار گندم، 4 هزار و 

458 میلیارد ریال مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
وی با اشــاره به اینکه 2 هزار و 482 میلیارد ریال از مطالبات باقی 
مانده اســت گفت: خرید تضمینی گندم از پنجم تیرماه آغاز شــده 
که در مقایسه با سال گذشته کار را یک هفته جلوتر آغاز کرده ایم. 
موضوع توقف واگذاري ســیلوي همدان نخســتین بار توسط امیر 
خجســته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شوراي اسالمي 

مطرح و پیگیري شد.

جریمه 2 میلیارد ریالی قاچاقچی 
لوازم التحریر در همدان

 مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان از جریمه 2 میلیارد 
ریالی قاچاقچی لوازم التحریر در همدان خبر داد.

علیرضا حسن پور از جریمه 2 میلیارد ریالی یک قاچاقچی لوازم التحریر 
در همدان خبر داد و اظهار کرد: فردی که یک هزار و 2۹6 بســته مداد 
رنگــی خارجی به ارزش 664 میلیــون و 288 هزار و 128 ریال را با 

خودروی سواری قاچاق می کرد در همدان به دام افتاد.
وی بــه فارس گفت: بعد از دســتگیری و توقیف خودرو شــعبه 
ویژه رســیدگی به قاچاق کاال و ارز مستقر در گلوگاه شهید زارعی 
همــدان پس از اجرای تشــریفات قانونی متهــم را عالوه بر ضبط 
کاال بــه پرداخت مبلغ 2 میلیــارد و 400 میلیون ریال جزای نقدی 
در حق صنــدوق دولت محکوم کرد.مدیــرکل تعزیرات حکومتی 
استان همدان با اشاره به اینکه خودروی سواری حمل قاچاق نیز به 
نفع دولت ضبط شــد در پایان سخنانش گفت: پل ارتباطی ما تلفن 
32523442 اداره کل و تلفن گویای 124 ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت و تارنمای   t135.ir است.

آگهي مزایده عمومي)نوبت دوم(

 محمد حسین پور-  شهردار نهاوند

سپرده شرکت قیمت پایه )کارشناسی ( ماهیانهشرح
در فرایند ارجاع کار

مدت اجاره

واگذاری جایگاه سی ان جی بصورت 
اجاره ماهیانه به بخش خصوصی

یکسال210/000/000 ریال350/000/000 ریال

 جهت کسب اطالعات بیشتر  با شماره تلفن مستقیم7 - 08133237445داخلي 208 تماس حاصل نمايند. ضمناً جهت دريافت اسناد به واحد امور قراردادها مراجعه فرمايند.
1- متقاضیان مي بايست سه پاکت الف،ب،ج تهیه و با شرايط ذيل تکمیل نمايند:

* پاکت الف: متقاضیان مي بايست مبلغ دويست وده میلیون ريال )210/000/000 ( ريال بعنوان سپرده شرکت در فرايند ارجاع کار را به صورت وجه نقد به حساب جاري 
0104868466003 بانک ملي به حساب سپرده شهرداري و فیش واريزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند و يا به جاي وجه نقد از 

ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پیشنهاد سه ماه باشد استفاده نمايند.
- پاکت ب: متقاضیان مي بايست اطالعات مربوط به ارزيابي کیفي خويش را از لحاظ توان فني و اجرايي ) رزومه کاري و تأيید شرکت، فتوکپي شناسنامه،کارت ملي و اسناد 

مزايده را در داخل پاکت )ب( قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند.
* پاکت ج: متقاضیان مي بايست پیشنهاد قیمت خود را در پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند.

- متقاضیان مي بايست هر سه پاکت الف،ّب،ج را داخل پاکتي ديگر قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 98/5/25 تحويل دبیرخانه 
شهرداري نموده و رسید دريافت نمايند.

2- رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامي مي باشد.
3- رعايت کلیه اصول فني و ايمني توسط کارشناسان فني قبل از تحويل تجهیزات و دستگاههاي منصوبه الزامي مي باشد.

4- قیمت پايه جهت اجاره جايگاه سي ان جي کوثر به مساحت تقريبي 1500 مترمربع ماهیانه 350/000/000 ريال ) تعداد 8 عدد نازل و 4 دستگاه ديسپنسر ( مي باشد.
5-مهلت تحويل اسناد مزايده از مورخ 98/5/28 لغايت پايان وقت اداري مورخ 98/6/17 مي باشد.

6-هزينه نشر آگهي ، مزايده و ديگر هزينه ها به عهده برنده مزايده مي باشد.
7-چنانچه برنده مزايده ازتاريخ اعالم کمیسیون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده شرکت در فرايند ارجاع کار وي ضیط وبانفردوم قرارداد منعقد 

میگردد وچنانچه وي نیز ازتاريخ اعالم کمیسیون ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي ضبط میگردد.
8- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدي به آنها مسترد مي گردد.

9- کلیه هزينه هاي جاري اعم از آب ،برق،گاز،تلفن ،مالیات،بیمه و ... عالوه بر اجاره ماهیانه بر عهده برنده مزايده مي باشد. 
- شرکت کنندگان مي بايستي با بررسي و رويت کامل جايگاه سي ان جي و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و کلیه کسورات قانوني، دستمزد و حق بیمه پرسنل جايگاه بطور 

کلي با در نظر گرفتن تمامي ابعاد و جوانب پیشنهاد قیمت خود را ارائه نمايند.
10-برنده مزايده حق واگذاري محل مورد نظر را به غیر ندارد.

11-به پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- کلیه کسورات بر عهده برنده مزايده مي باشد.

13- عقد قرارداد با شرکت برنده منوط به تأئید صالحیت فني شرکت توسط شرکت پخش فرآورده هاي نفتي مي باشد.
14- کمیسیون عالي معامالت شهرداري رأس ساعت 12 مورخ  98/6/20 در محل شهرداري تشکیل و پیشنهادهاي واصله را مفتوح و برنده اعالم مي گردد. 

)م.الف 122(
آگهي چاپ نوبت اول: 98/5/28

آگهی چاپ نوبت دوم: 98/6/6    

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استنادبند يک از هفتاد و دو جلسه شوراي اسالمي شهر، بهره برداري از جايگاه سي ان جي خود واقع در میدان سیدالشهداء جنب سازمان حمل 
و نقل همگاني شهر نهاوند را با کلیه تجهیزات و منصوبات موجود به مدت يکسال به شرکتهاي واجد شرايط و داراي تأيیديه از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي با موضوع نگهداري 

و بهره برداري از جايگاه سي ان جي با حفظ مالکیت شهرداري با شرايط ذيل واگذار نمايد:

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های ذیل در روستاهای حبشی 
و ملحمدره از توابع شهرستان اسدآباد - نوبت اول 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان

غزل اسالمي «

 مدیر شعب بانک کشاوزی استان همدان 
در جمــع خبرنــگاران با بیــان اینکه حدود 
۹5 درصد از منابع بانک کشــاورزی صرف 
پرداخــت تســهیالت به بخش کشــاورزی 
مي شــود، گفت: حدود 5 تا 10 درصد دیگر 

هم به سایر اقشار پرداخت مي شود.
هوشــنگ حیدرنژادیان ادامــه داد: از ابتدای 
ســالجاری تا پایان مرداد در اســتان همدان 
4هــزارو 310 میلیــارد ریال تســهیالت در 
قالب11هزار و 800  فقره پرداخت شــده که 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته از نظر 
تعــداد 1۹ درصد و از نظــر مبلغ 67 درصد 

افزایش داشته است.
وي افــزود: 1488 میلیارد ریال تســهیالت 
اشتغال روســتایی به استان همدان ابالغ شده 
کــه از این میزان 1426 میلیارد ریال به تعداد 

301 فقره پرداخت شده است. 
حیدرنژادیــان با بیــان اینکــه ۹6 درصد از 
تســهیالت ابالغی اشتغال روســتایی استان 
جذب شــده اســت، بیان کرد: ایــن میزان 
تســهیالت برای هزارو 118 نفر اشتغالزایی 
داشته اســت و پرونده 4 درصد باقیمانده نیز 

در دست بررسي است.
مدیر شــعب بانک کشاوزی اســتان همدان 
گفت: 323 میلیارد ریال اعتبار براي تسهیالت 
اشتغالزایي نهادهای حمایتی استان ابالغ شده 
کــه 467 فقره بــه مبلغ 3۹3 میلیــارد ریال 
)60 درصد( پرداخت شــده است یعني این 

اعتبارات جذب شده است.
وي از پرداخت 45۹ میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج در سالجاری خبر داد 
و گفت: ســهمیه اســتان همدان در پرداخت 
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 36۹ میلیارد 
ریال بوده که 45۹ میلیارد ریال )131( جذب 

و در قالب 1480 فقره پرداخت شده است.
مدیر شــعب بانک کشاوزی اســتان همدان 
با اشــاره به اعتبار خســارت دیدگان ســیل 
امســال، بیان کرد: 36۹ میلیــارد ریال اعتبار 
قرض الحسنه ســیل زدگان استان همدان بوده 
که 3هزارو 573 نفر تاکنون به سیستم بانکی 
معرفی شده اند که 607 نفر به مبلغ 48 میلیارد 

ریال پرداخت شده است.

وي در پاسخ به سؤالي درباره چرایي پرداخت 
نشدن کامل تسهیالت سیل زدگان گفت: چون 
این اعتبارات تا پایان ســال موجود اســت و 
اغلب سیل زدگان خیالشــان از کنسل نشدن 
آن راحت است و احتماالً تا پایان سال سهم 

تسهیالت خود را دریافت مي کنند. 
حیدرنژادیــان افزود: 800 میلیارد ریال کمک 
بالعوض به خســارت ناشــی از سیل استان 

همدان تخصیص یافته که تا کنون 34 میلیارد 
ریال به حساب خسارت دیدگان واریز شده 
و بقیه آن مرحله به مرحله براي استان واریز 

مي شود.
حیدرنژادیــان با اشــاره به خریــد گندم از 
کشــاورزان، خاطرنشــان کرد: 374 هزار تن 
گندم به مبلغ 64۹8 میلیارد ریال از کشاورزان 
اســتان همدان خریداری شــده که تا کنون 
4458 میلیارد ریــال از مطالبات گندمکاران 

استان پرداخت شده است.
وی با تأکید بر توســعه بانکداری الکترونیک 
در اســتان، ادامه داد: در اســتان همدان 75 
دستگاه ATM وجود دارد و 236 هزار کارت 

توسط بانک کشاورزی صادر شده است.
مدیر شــعب بانک کشاوزی استان همدان در 
ادامه در پاســخ به سؤال خبرنگار همدان پیام 
درباره سهم بانک کشاورزي از مصوبات ستاد 
تسهیل گفت: آمار دقیق ندارم اما فکر مي کنم 
حدود ۹0 درصد مصوبات ســتاد مربوط به 

این بانک است.
حیدرنژاد در پاســخ به ســؤال دیگر همین 
خبرنگار درباره واحدهاي تملک شده گفت: 
تعداد بســیار کمي واحد تملک شده توسط 
این بانک موجود اســت، چون سعي مي کنیم 

واحدي را تملک نکنیم به این دلیل که نفعي 
به حال بانک ندارد، اما عمده تملک ها وثایق 

مربوط به طرح ها هستند.
وي در پاســخ به ســؤال خبرنــگار دیگري 
دربــاره دلیــل برخورد نکردن ایــن بانک با 
بدهکاران دانه درشت بیان کرد: استان همدان 
بدهکار دانه درشت ندارد چون این بانک تیم 
کارشناســي قوي دارد. اما تعــدادي بدهکار 
وجود دارد که بــه دالیلي واحد تولیدي آنها 
با مشــکل برخورد کــرده و از مــدار تولید 
خارج شــده اند که نمي توانیــم بگوییم افراد 
غیرمتعارف هســتند و تســهیالت گرفته و 

بازپرداخت نکرده اند.
وي در پاسخ به سؤال دیگري درباره رتبه دار 
نشــدن این بانک در جشــواره شهید رجایي 
ســال ۹8 هم توضیح داد: متأسفانه فرم هاي 
مربوطه را موفق به تکمیل و ارایه به دبیرخانه 

نشدیم.
حیدرنژاد در پایان به سؤالي مبني براینکه آیا 
وام هــاي خانگي به ضرر بانک ها هســتند یا 
خیر هم گفــت: وام هاي خانگي رقیب بانک 
به حســاب مي آیند چون بخشــي از منابع را 
از بانک ها خارج مي کنند اما به مردم خدمت 

مي کنند.  

مدیر شعب بانک کشاوزی استان همدان : 

بدهکار دانه درشت نداریم
■ 450 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شد

■ وام هاي خانگي رقیب بانک ها هستند

تعداد بســیار کمي واحد 
تملک شــده توسط این 
بانک موجود است، چون 
را  واحدي  مي کنیم  سعي 
تملک نکنیم به این دلیل 
که نفعي بــه حال بانک 
تملک ها  عمده  اما  ندارد، 
طرح ها  به  مربوط  وثایق 

هستند

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی يک مرحله ای پروژه های ذيل را از طريق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا 

ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

■ تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/06/06 ساعت 10 صبح می باشد.
■ مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : 1398/06/06 لغايت 1398/06/20

■ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا مورخ 1398/07/01
■  زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03 در محل سالن اجتماعات بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی استان همدان 
■ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

■ آدرس : همدان - میدان جهاد - ابتدای خیابان طالقانی - بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان - طبقه اول - 
واحد دبیرخانه

* جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن:  38268003-081 معاونت عمران روستايی استان همدان- 
گروه نظارت ارزيابی امور عمرانی آقای مهندس زارعی تماس حاصل فرمايید.

)م الف 861(

شماره ثبت در سامانه ستاد تضمین شرکت در مناقصه - ریالبرآورد - ریالموضوعردیف

اجرای طرح هدف گردشگری روستای 1
حبشی از توابع شهرستان اسدآباد

7.172.482.768360.000.0002098005162000029

اجرای بافت با ارزش روستای 2
ملحمدره از توابع شهرستان اسدآباد

7.463.239.360375.000.0002098005162000030
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هستی سلطانی در شطرنج نهم شد 
 هســتی سلطانی شطرنج باز استان در مسابقات المپیاد استعدادهای 

برتر نهم شد 
مسابقات شطرنج المپیاد استعدادهای برتر کشور در بخش رپید با حضور 
112 شطرنج باز دختر از استان های کشور در سالن دانشگاه آزاد اسالمی 
همدان دنبال شد و پس از 7 دوره مسابقه پانته آ رحیمی از استان گلستان 
با 6/5 امتیاز عنوان قهرمانی را به دســت آورد و نیوا دژ از استان فارس 
نیز با 6/5 امتیاز و پوئن شکنی دوم شد و مقام سوم هم به پارمیس وطن 

از استان فارس رسید.
در این رقابت ها هستی سلطانی شطرنج باز همدان با کسب 5 امتیاز در 
جایگاه نهم قرار گرفت و کتایون کیمیایی طلب 4 پرنیان قیاسوند 3/5 و 

حدیث نوری ازندریانی 3 امتیاز کسب کردند.

صعود شطرنج باز همدانی
 به صدر جدول پسران 

 علی مجیدی شادان با کســب پیروزی های متوالی به صدر جدول 
شطرنج پسران صعود کرد.

دور چهارم شطرنج پسران المپیاد استعدادهای برتر کشور که در رشت 
دنبال می شود با صدرنشینی شطرنج باز همدانی به پایان رسید.

علی مجیدی شــادان با کسب 4 پیروزی متوالی صدرنشین رقابت های 
المپیاد پسران شد در این رقابت ها دیگر شطرنج باز استان داوود عقیلی 
مفید با کسب 3 امتیاز بیستم شد مهران زاهری و محمدارشیا آقامحمدی 

نیز دو امتیازی هستند.

دوومیدانی آبروداری می کند

 دوندگان نونهال استان با کســب مدال های رنگارنگ برای ورزش 
استان آبروداری می کنند.

مسابقات دوومیدانی المپیاد استعدادهای برتر کشور که در زاهدان مرکز 
استان سیستان بلوچستان دنبال می شود دومین روز خود را با درخشش 

دوندگان استان پشت سر گذاشت.
دونده ها ابتدا در 110 متر با مانع نخستین مدال طالی کاروان کشورمان 
را کسب کردند. در نخستین روز این رقابت ها امیرحسین زندی در ماده 
110 متر با مانع زودتر از بقیه از خط پایان گذشــت و نخســتین مدال 

کاروان استان را به دست آورد.
مدال آوری دونده های استان در روز دوم نیز تداوم یافت و در 5 هزار متر 

پیاده روی محمدحسن الست به نشان نقره دست یافت.
در ماده 200 متر مســابقات المپیاد باز هم همدانی ها صاحب نشان طال 
شدند پوریا اسحاقی دونده خوب اســتان در 200 متر زودتر از رقبای 
خود از خط پایان گذشت و دومین نشان طالی استان را به دست آورد.

دوندگان اســتان در روز دوم با کسب یک مدال برنز به کار خود پایان 
دادند در پرتاب نیزه پرتابگر همدانی محمد فخیمی نفر سوم مسابقات 
شــد و به مدال برنز دســت یافت تا جمع مدال های استان دو طال، دو 

نفره و 5 برنز گردد.

پیروزی بسکتبالیست های همدانی 

 بسکتبالیست های همدانی پس از غلبه بر چهارمحال بختیاری مقابل 
تیم دختران سیستان و بلوچستان نیز به برتری رسید.

مسابقات بسکتبال المپیاد استعدادهای برتر کشور در دو سالن امام علی 
)ع( و پوریای ولی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد همدان دنبال شد و تیم 
بسکتبال همدان ابتدا مقابل تیم چهارمحال و بختیاری به پیروزی رسید و 
سپس در مصاف با تیم سیستان و بلوچستان 54 بر 28 به برتری رسید.

وزنه برداری صاحب مدال نقره شد 

 وزنه بردار دسته 61 کیلوگرم استان در مسابقات المپیاد به مدال نقره 
دست یافت.

مسابقات وزنه برداری المپیاد استعدادهای برتر کشور در شهرکرد دنبال 
شد و وزنه بردار همدانی دسته 61 کیلوگرم افتخارآفرین شد و به مدال 

نقره رسید.
در این رقابت ها پویا احمدی منفرد وزنه بردار همدانی خوش درخشید و 
به مدال نقره مسابقات دست یافت. در این دسته امیرحسین حسین زاده 
از تهران قهرمان شد و ایلیا صالحی پور از کهکیلویه و بویراحمد پس از 

وزنه برداری همدانی سوم و به مدال برنز رسید.

استقبال از مدال آوران مسابقات جهانی و 
آسیایی استان

 با حضور پرشور اهالی ورزش از تکواندو کاران و ووشو کار مدال 
آور در مسابقات جهانی و آسیایی استقبال به عمل آمد.

روز گذشته وبه طور همزمان مراسم استقبال از سیده معصومه حسینی، 
محمــد مهدی کرمی، محمد امین گماریان و امیر ســام درخشــنده 
تکواندوکاران اســتان در رقابت های جهانی و علی ظفری ووشوکار 

نوجوانان استان در مسابقات آسیایی برگزار شد.
در مســابقات پومسه قهرمانی جهان ســیده معصومه حسینی، محمد 
مهدی کرمی، محمد امین گماریان و امیر سام درخشنده تکواندوکاران 
اســتان اعزامی اســتان درترکیب تیم ملی بودند که در نهایت ســیده 
معصومه حسینی دو مدال طال کســب کرد و محمد مهدی کرمی به 

مدال برنز دست یافت.
همچنین در دهمین دوره رقابت هاي ووشــوي قهرماني جوانان آسیا 
در برونئي علي ظفري در ســاندای پســران در وزن 52 کیلوگرم به 

مدال برنز رسید.
در این مراسم مدیرکل ورزش و جوانان، قهرمانی و معاونین اداره کل، 
رئیس هیأت تکواندو استان، رئیس هیأت ووشو استان و جمعی کثیری 
از خانواده های قهرمانان، مربیان و عالقمندان به ورزش حضور داشتند.

رئیس ورزش و جوانان نهاوند:
نهاوند میزبان مسابقات قهرمانی ووشو 

بزرگ ساالن کشور 

 مســابقات قهرمانی ووشو بزرگ ساالن کشــور به میزبانی نهاوند 
برگزار می شود

رئیس ورزش و جوانان نهاوند از برگزاری مســابقات قهرمانی ووشو 
بزرگ ســاالن کشور به مناسبت گرامیداشت ســالروز شهادت شهید 

قدوسی به میزبانی این شهرستان خبر داد.
به گــزارش مهر، علی ظفری مــدال آور نهاوندی اســتان همدان در 
مسابقات قهرمانی ووشو جوانان آسیا با استقبال رئیس اداره ورزش و 
جوانان نهاوند، جمعی از مسئوالن و جامعه ورزشی وارد نهاوند شد.

مهرداد ســعدی نژاد در حاشیه این مراسم ضمن تبریک هفته دولت و 
همچنین قهرمانی ووشــوکار نهاوندی، اظهار کرد: ورزشکاران ووشو 
همواره مایه افتخار شهرستان نهاوند در سطوح ملی، آسیایی و جهانی 

بوده اند.
وی با تأکید بر اینکه هیأت ووشو بهترین، جذاب ترین و باافتخارترین 
هیأت ورزشی شهرســتان نهاوند اســت، گفت: به واسطه افتخارات 
کسب شده طی سال های گذشته مسابقات قهرمانی ووشو بزرگ ساالن 
کشور به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهید گران قدر شهرستان 
نهاوند شــهید قدوسی از 13 تا 15 شــهریورماه به میزبانی شهرستان 

نهاوند در مجموعه ورزشی آیت ا.. علیمرادیان برگزار می شود.
رئیــس ورزش و جوانان نهاونــد افزود: در این مســابقات بیش از 
300 ووشــوکار از 32 استان کشــور حضور دارند که امیدواریم این 
مهم ارمغانی برای کســب مدال های بیشتر و موفقیت های روزافزون 

ورزشکاران شهرستان باشد.
وی تأکید کرد: شهرســتان نهاوند درزمینه های مختلف دارای مفاخر 
ارزشمندی است که ســعی بر آن است با برگزاری چنین برنامه هایی 
و حضور ورزشــکاران به عنوان سفیران استان های مختلف کشور این 
چهره ها بیش ازپیش به جوانان و نوجوانان که آینده سازان نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران هستند شناسانده شوند.

قله علم کوه زیر پای کوهنوردان مالیری

 کوهنــوردان مالیری با اقتدار بر بلندای دومین قله بلند ایران, علم 
کوه ایستادند.

در اقدامی فرهنگی ورزشــی با ارائه آموزشهای تخصصی کوهنوردی 
,کوهنوردان مالیری با برنامه ای از پیش تعیین شــده از سوی هیأت 
کوهنوردی شهرســتان مالیر و همکاری فدراسیون کوهنوردی کشور 
در هفتــه والیت موفق بــه فتح قله علم کوه دومین قله بلند کشــور 

عزیزمان ایران شدند
23 نفر از کوهنوردان مالیری در این برنامه آموزشی فرهنگی شرکت 
کردنــد و در طی مســیر از آموزشــهای الزم که از ســوی مربیان و 
پیشکســوتان با تجربه ارائه می شد استفاده الزم را برده و بر تجربیات 

ارزشمند خود در صعود به قلل افزودند
شــایان ذکر اســت قله علم کوه دومین قله مرتفع ایران میباشد که در 

شهرستان کالردشت استان مازنداران واقع شده است
در این صعود شــش نفر از کوهنوردان شهرستان بروجرد نیز مهمان 
کوهنوردان مالیری بودند و استفاده های الزم را از این صعود آموزشی 

فرهنگی بردند.
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پیشخوان
پیروزی پرگل 

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برابر عراق
 تیــم ملــی نوجوانــان کشــورمان در یــک بــازی تدارکاتــی در 
ورزشــگاه شــهید حاجــی بابایــی مریانــج برابــر تیــم ملــی عــراق 

بــه برتــری پــرگل دســت یافــت.
ــام  ــرای انج ــه ب ــراق ک ــران و ع ــان ای ــال نوجوان ــی فوتب ــم مل تی
ــتین  ــرد در نخس ــر می ب ــدان بس ــدر هم ــتانه در م ــدار دوس 2 دی

ــد. ــان کشــورمان ش ــی نوجوان ــم مل ــوب تی مصــاف مغل

شــاگردان حســین عبــدی در نخســتین دیــدار تدارکاتــی خــود در 
ورزشــگاه شــهید حاجــی بابایــی مریانــج همــدان بــا ارایــه یــک 
بــازی هجومــی ســه بــر صفــر مقابــل میهمــان خــود بــه برتــری 

دســت یافتنــد.
ــق  ــتمی در دقای ــادگار رس ــی کشــورمان را ی ــم مل ــای تی گل ه
ــر  ــه ثم ــه 50 ب ــم زاده دقیق ــر ابراهی ــی( و امی 65 و 80 )پنالت

ــاندند. رس
ــک  ــا کم ــیدی ب ــد جمش ــده امی ــابقه برعه ــن مس ــاوت ای قض
ــوب  ــن از داوران خ ــی روش ــروز عالم ــتان و به ــن دوس محس

اســتان بــود ضمــن اینکــه محمــد امیرنــژاد بــه عنــوان داور چهــارم 
ــت. ــور داش ــابقه حض ــن مس ای

فــردا پنجشــنبه نیــز بــازی دوم تیم هــای ملــی نوجوانان کشــورمان 
و عــراق در اردوی تدارکاتــی همــدان برگــزار می شــود.

هــر 2 تیــم بــرای حضــور پرقــدرت در مقدماتــی فوتبــال 
نوجوانــان آســیا آمــاده مــی شــوند.

وحیــد هاشــمیان مربــی تیــم ملــی بزرگســاالن، محمدرضا ســاکت 
ــی، احمــد جمشــیدیان و بهمــن طهماســبی  ــم هــای مل ــر تی مدی

مربیــان پــاس از نزدیــک نظــاره گــر ایــن مســابقه بودنــد.

لیگ 2 امروز قرعه کشی 
می شود

 رقابت های لیگ دســته دوم کشور 
فصل ۹۹-۹8 صبح امروز قرعه کشــی 

می شود.
 در رقابت هــای لیگ دســته دوم 28 
تیم حضور دارند کــه در دو گروه 14 
تیمی مسابقات خود را برگزار خواهند 
کرد.اســتان همدان در این رقابت ها دو 
نماینــده دارد تیم پاس و شــهرداری 
همدان امیدوارند که در این قرعه کشی 

در یک گروه نباشند.
دو تیم شــهرداری و پاس در روزهای 
را سپری  فشــرده ای  تمرینات  گذشته 
کردنــد و قصــد دارند تا بــا آمادگی 

مطلوب قدم به این رقابت ها بگذارند.
رقابت هــای لیــگ دســته دوم از 24 

شهریور ماه آغاز خواهد شد.

پایان مسابقات
 جام خوشه چین 

 بمناســبت گرامیداشت دهه امامت 
و والیت دور پایانی مسابقات ورزشی 
روستاییان با عنوان جام خوشه چین در 

شهرستان بهار برگزار شد.
در دور دوم از مســابقات جام خوشه 
چین که به مناســبت گرامیداشت دهه 
امامــت و والیت در شهرســتان بهار 
برگزار شــد، تیم والیبال کبودر آهنگ 
قهرمان و تیم های بهار و تویســرکان 
به ترتیب دوم و ســوم شدند. در رشته 
دو میدانی نیز در ماده اســتقامت مالیر 
و در ماده سرعت کبودراهنگ موفق به 

کسب مقام نخست شدند.
گفتنی اســت دراین دوره از مسابقات 
8 شهرستان در6 رشــته با یکدیگر به 
رقابــت پرداختندکه نفرات و تیم های 
اول هر رشــته به مســابقات کشوری 
ورزش هــای روســتایی و بازی های 

بومی محلی اعزام خواهند شد.

داوران همدان جدال 
سرخپوشان را قضاوت 

می کنند 
تبریز  تراکتورسازی  تیم های  دیدار   
و پرســپولیس تهران را داوران همدانی 

قضاوت می کنند.
بنا بر اعالم دپارتمان داوری فدراسیون 
هفتــه  در  حیــدری  بیــژن  فوتبــال 
دوم رقابت هــای لیــگ برتر مســابقه 
در  را  پرســپولیس  و  تراکتورســازی 
ورزشــگاه یــادگار امام تبریز ســوت 

می زند.
در این دیدار مهدی الوندی دیگر داور 
استان داور چهارم است و پیام حیدری 

نیز داور پشت دروازه می باشد.
بیژن حیــدری را در ایــن دیدار رضا 
ایلــدروم کمک  ســخندان و علیرضا 

می کنند.

تجهیزسالن سیدالشهدا 
ماماهان درشهرستان 

فامنین
 همزمــان بــا هفته دولت ســالن 
سیدالشهدا ماماهان درشهرستان فامنین 

تجهیزشد.
باحضــور مســئولین و تنــی چند از 
روســای هیأت های ورزشی همزمان با 
هفته دولت ســالن سیدالشهدا ماماهان 
درشهرستان فامنین با امکانات ورزشی 
از جملــه کیســه بوکس،رویه تشــک 

کشتی و... تجهیزشد.
گفتنی اســت؛ بخش ماماهان از مناطق 
پرجمعیت و مســتعد شهرستان فامنین 
دررشــته هــای رزمی وکشــتی بوده 
و باوجــود مربیــان مطــرح باالی30 
مقام کشــوری درطول سال۹7 توسط 
ورزشکاران کسب شده است وهمچنین 
توســط کارگروه ورزش ایــن منطقه 
برنامه ریزی برای حضور در مسابقات 
مختلف اســتانی و کشــوری صورت 
گرفته است که نتایج امید وارکننده ای 

درسال جاری شاهد هستیم.

سلیمان رحیمی «

 تیم فوتبال شــهرداری همدان با پیروزی 
مقابل پاس همدان زنــگ خطر را برای این 

تیم به صدا درآورد.
دو تیم پاس و شهرداری در دیداری تدارکاتی 
به مصاف هم رفتند. دو تیم که خود را برای 
آغاز رقابت های لیگ دسته دوم آماده می کنند 
برای محک زدن بازیکنان خود روز گذشته 

مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.
شــهرداری با هدایت هــادی گل محمدی و 
پاس بــا رهبری احمد جمشــیدیان در این 
دیدار از همه داشــته های خود سود بردند تا 

توان خود را بیشتر محک بزنند.
در این دیدار که با برخورد و خشونت همراه 
بود تیم شــهرداری نســبت به پاس فوتبال 
بهتری را به نمایش گذاشــت و دو تیم بارها 
تالش کردند تا بــه دروازه یکدیگر نزدیک 

شوند.
احمد جمشیدیان تیم خود را با نفراتی چون 
علــی مالمیر، میــالد داوودی، علی عزیزی، 
مرتضی  زمردی،  ابوالفضــل  عنایتی،  محمد 
کرمــی، امیــر خدامرادی، کمیــل حیدری، 
مسعود رمضانی، حســین جودکی و عارف 
اکبــری روانه میــدان کرد و در آن ســوی 
میــدان نیز هادی گل محمــدی به بازیکنانی 
چون رضا فرامرزی، علی ابوالفتحی، فرشاد 
جلیلوند، پیمان حشــمتی، مهــدی علی پناه، 

امیرحســین پورقاســمی، حســین کاظمی، 
مهدی خلج، محســن وفایی، محمد کاظمی 

و امین نسایی میدان داد.
بازی دو تیم با قضاوت مجتبی مظاهری آغاز 
شــد در ابتدا توپ بیشتر در میانه میدان بین 
بازیکنان رد و بدل می شــد و نیمه اول بازی 
چنگی به دل نزد و دو تیم اشتباهات زیادی 
داشــتند پاس ها اشتباه، دفع ناقص و نداشتن 
برنامــه در دو تیم موج مــی زد البته مربیان 
بیشتر به دنبال محک زدن بازیکنان بودند تا 
نقاط ضعف خود را شناسایی کنند. نیمه اول 
بدون گل به آخر رســید اما با آغاز نیمه دوم 
تیم شهرداری نبض بازی را در دست گرفت 

و خیلی زود به گل دست یافت.
در نیمه دوم هر دو مربی دســت به تغییراتی 
در ترکیــب تیــم خــود زدنــد و از تمامی 
داشته های خود سود بردند در این نیمه ابتدا 
علی خلج با شــوتی ســنگین دیرک دروازه 
پاس را لرزاند و هشــدار جدی به شاگردان 
جمشیدیان داد و دقایقی بعد خلج با شوتی 

دیگر دروازه  پاس را گشود.
پــس از این گل باز این شــهرداری بود که 
به توپ و میدان مســلط بود و در دقیقه 56 
به دنبال ارســال ضربه کونر توســط پیمان 
امیرحسین  حشــمتی درون محوطه جریمه 
پورقاســمی با ضربه ســر گل دوم را برای 

شهرداری به ثمر رساند.

پس از این گل بازی به تعادل کشــیده شد 
و در دقایــق پایانی پاســی ها حمالتی را 
تدارک دیدند و در نهایــت به دنبال یکی 
از این حمالت مدافعان شهرداری مرتکب 
خطای پنالتی شــدند و سهیل رفیع زاده این 
توپ را بــه گل تبدیل کرد تــا در نهایت 
شــهرداری دو بر یک تیم پیروز این دیدار 

باشد.
در پایان بازی کادر فنی شهرداری با یکی از 
لیدرهای پاس درگیری لفظی پیدا کرد دو تیم 
بازی پربرخوردی را به نمایش گذاشــتند و 
شهرداری با این پیروزی زنگ خطر را برای 

پاس به صدا درآورد.
پاســی ها هنوز تا تیم شدن راه سختی را در 
پیش دارند که امیدواریم تــا آغاز رقابت ها 
نقاط ضعف پوشــش داده شــود و دو تیم 
با آمادگــی باال قدم بــه رقابت های لیگ 2 
بگذارند تیم شــهرداری نیز علیرغم پیروزی 
در این دیدار ضعف هایی داشت که کادر فنی 
با شناســایی این ضعف ها نسبت به رفع آن 

چاره  خواهند کرد.
هر دو تیم نیاز بــه بازیکن دارند و تا وقت 
باقی است باید نقاط ضعف را پوشش دهند 
روح ا... وجــدی معاون فرهنگی ورزشــی 
شهرداری نیز از نزدیک شاهد این دیدار بود 
ودر رختکن تیم شهرداری قول حمایت همه 

جانبه به بازیکنان داد.

 حریف اصلی ما افغاســتان است ضمن 
اینکه نباید از فلســطین غافل شــویم اما در 
مجموع طبــق شــناختی کــه از توانمندی 
شاگردانم دارم، به دور بعدی صعود خواهیم 

کرد.
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان 
که همراه با ملی پوشان در اردوی همدان بسر 
می برد با اعالم این مطلب گفت:در این دوره 
از مســابقات حریف آسان نداریم اما صد در 
صد صعود می کنیم. افغاستان حریف اصلی 
ما اســت اما نباید از فلسطین نیز غافل شویم 
به توانمندی شــاگردانم اعتماد دارم و به دور 

بعدی صعود خواهیم کرد.
حسین عبدی پس از بازی دوستانه با تیم ملی 
نوجوانان عراق به خبر نگار ما اظهار داشت: 

بازی با تیم ملی عراق محک بسیار خوبی بود 
وتوانستیم به نقاط ضعف خود پی ببریم. بازی 
با عراق برای ملی پوشــان کشورمان دیداری 
ســنگین بود و بر همین اساس این مسابقه را 
در قالب 2 دیــدار در اردوی همدان انتخاب 

کردیم.
وی اضافه کرد: هدف ما از بازی تدارکاتی با 
تیم عراق هماهنگی بهتر و رسیدن به آرایش 
تیمی بود. البته این 2 مسابقه پایان دیدارهای 
تدارکاتی تیم ملی نیســت و در اردوی بعدی 
که در تهران برگزار می کنیم، چند بازی دیگر 

با تیم های داخلی نیز خواهیم داشت.

عبدی خاطرنشان کرد: همچنین پس از اردوی 
تهران قرار است آخرین مرحله اردوی آماده 
سازی را در همدان برگزار کنیم و 2 بازی نیز 
با منتخبان فوتبال پایه این اســتان که میزبان 
مقدماتی گروه ایران در آســیا است، برگزار 

می کنیم.
ســرمربی تیم ملی نوجوانان کشورمان با بیان 
اینکــه اردوی تدارکاتی در همدان با حضور 
بازیکنان انتخاب شــده جریــان دارد، گفت: 
برای دومین بار اســت که 2 تیم منتخب تیم 

ملی را یک تیم کرده ایم.
وی اضافــه کرد: اکنون بهتریــن بازیکنان در 
اردوی تدارکاتی همدان هســتند و البته چند 
بازیکــن مصدوم نیز داریم که پس از مداوای 
کامــل قبــل از آغــاز بازی هــا در صورت 

صالحدید به تیم ملحق می شوند.
عبدی با تاکید بــر اینکه نتایج تدارکاتی مهم 
نیست، گفت: هدف ما از این بازی ها آشنایی 
بازیکنان با شــرایط بازی های بین المللی و 
تقویت میل پیروزی در آنها و نیز رســیدن به 

آرایش تیمی است.
وی اضافه کرد: تمامی تیم ها در اقصی نقاط 
جهان برای فوتبال پایه سرمایه گذاری خوبی 
کرده اند و در مســابقات اخیر شــاهد بودیم 
که تیم هایی نظیر افغانســتان، تاجیکستان و 

ازبکستان روند روبه رشد داشته اند.
عبدی با اشــاره به اینکــه میزبانی همدان در 

برگزاری مقدماتی فوتبال آسیا در گروه ایران 
انتخاب خوبی بود، افــزود: البته اگر حضور 
هواداران را نداشته باشیم، نقص بزرگی است.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان 
کرد: ورزشگاه محل برگزاری بازی ها مدرن 
و شبیه ورزشگاه های انگلیس است و حسن 
بزرگ آن نزدیکی ســکوها به زمین بوده که 
کمک شــایانی از لحاظ پرصدا بودن تشویق 

تماشاگران می کند.
وی ابراز امیدواری کرد: فوتبالدوستان همدانی 
حضور پرشــمار در ورزشــگاه داشته و  یار 
دوازدهم تیم ملی باشــند.عبدی از مسئوالن 
ورزش همدان خواست زمینه حضور پرشمار 

تماشاگران در ورزشگاه را فراهم کنند.
مســابقات گروه ســوم از مرحلــه مقدماتی 
فوتبال قهرمانی زیر 16سال آسیا از 27 تا 31 
شهریور سال جاری با حضور تیم های ایران، 
افغانستان، مالدیو و فلسطین به میزبانی شهر 

همدان برگزار می شود.

مسابقات دارت و دال پالن در شهرستان رزن
 به مناسبت هفته دولت یک دوره مسابقات دارت و دال پالن در بین بانوان کارکنان دولت در سالن انقالب رزن برگزار شد.

مناســبت گرامیداشت یاد شــهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت یکدوره مسابقات دارت و دال پالن با هدف ایجاد انگیزه بین 
کارکنان در سالن انقالب رزن برگزار شد. در این دوره از مسابقات که در بین بانوان کارکنان دولت رزن بصورت دوره ای برگزار 
شد راحله معصومی از شبکه بهداشت و درمان در رشته دال پالن و مرضیه نوروزی از مرکز بهداشت در رشته دارت مقام های 

نخست را به خود اختصاص دادند. در پایان به نفرات برگزیده لوح و هدایایی اهدا گردید.

 pes2018برگزاری جام
درشهرستان فامنین

 مســابقات جامpes2018 به همت هیأت انجمن های ورزشــی 
درشهرســتان فامنین برگزار شد به همت هیأت انجمن های ورزشی 
یک دوره مســابقات جام pes2018 در محل کانون عالمه طباطبایی 

شهرستان فامنین برگزارشد.
درپایان افشــین عزیزی،جواد مومنی وکامران سهرابی به ترتیب اول 
تا ســوم شدند و به نفرات برتر لوح تقدیر و هدایایی به رسم یاد بود 

اهدا شد.

در دیداری تدارکاتی

شهرداری زنگ خطر را 
برای پاس به صدا درآورد

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان:

 در آسیا حریف آسانی نداریم
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دستکش کار ضد آب نانو به بازار رسید
 محققان موفق به ساخت و تولید دستکش های ضد آب با فناوری 
نانو شدند. به گزارش مهر، بررسی محصوالت نانو و ارائه تاییدیه نانو 
مقیاس به آنها از جمله فعالیت های مهم ســتاد توسعه فناوری نانو از 
چهار سال گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد و محصوالت تولید 
و عرضه شــده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصوالت 
نانو شــده و به  ارتقای کیفی این محصوالت و افزایش اعتماد مصرف 

کنندگان کمک می کند.
یکی از این محصوالت که توســط محققان به تولید رسیده دستکش 
های ضد آب نانو هستند که ستاد توسعه فناوری نانو، آن را تایید کرده 
است. دستکش  های صنعتی به گونه  ای طراحی شده است که دست را 

در برابر خطرات فیزیکی و مکانیکی حفاظت کنند.

توافق فرانسه و آمریکا درباره مالیات بر 
شرکت های فناوری

 رئیس جمهور فرانسه اعالم کرده دولت کشورش و آمریکا درباره 
مالیات بر شرکت های بزرگ دیجیتال به توافق رسیده اند. اما جزییات 
این توافق هنوز اعالم نشده است. به گزارش مهر  ، دولت های فرانسه 
و آمریکا درباره مالیات بر شرکت های بزرگ فناوری به توافق رسیده 
اند.قبال امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه مالیاتی 3 درصدی بر 
درآمد به دســت آمده از سرویس های دیجیتال در فرانسه را پیشنهاد 
کــرده بود. از ســوی دیگر ترامپ تهدید کــرد در این صورت اقدام 

متقابلی انجام خواهد داد. 
 G۷ اکنون طبق گزارش های رســیده،  ماکرون و ترامپ در اجالس

برخی اختالفات خود را حل کرده اند. 

هواپیمای مرموز فضایی رکورد پرواز 
جدیدی را ثبت کرد

 یک هواپیمای فضایی مرموز آمریکا 717 روز و 20 ســاعت و 42 
دقیقه پرواز و رکورد جدید پرواز در مدار زمین را ثبت کرده اســت. 
به گزارش  ایسنا ، فضاپیمای3۷B-X  متعلق به نیروی هوایی آمریکا 
از هفتم سپتامبر 2017 میالدی مشغول مدار زدن دور زمین است. این 
هواپیمــای فضایی اکنون رکورد 717 روز و 20 ســاعت و 42 دقیقه 

پرواز در مدار زمین را ثبت کرده است.
 هرچنــد اطالعات زیادی از این هواپیمای مرمــوز وجود ندارد، اما 
3۷B-X با کمک پنل های خورشیدی می تواند چنین مدت طوالنی 
را بدون خدمه انســانی در آسمان بماند. این هواپیمای فضایی همراه 

یک موشک فالکون ۹ از مقر فضایی کندی به آسمان پرتاب شد.

پلوتو یک سیاره است
 مدیر ناســا در یک مصاحبه منتشر نشــده اعالم کرده به اعتقاد او 
پلوتو همچنان یک ســیاره است و همین امر پس از یک دهه بحث و 
گمانه زنی هایی درباره ماهیت آن به وجود آورده اســت. به گزارش 
، »جیم بریدنســتاین« مدیر ناسا معتقد است پلوتو یک سیاره است و 
اکنون پس از یک دهه دوباره بحث و گمانه زنی جدید درباره ماهیت 

این شی آسمانی به وجود آورده است.
 بریدنستاین در یک مصاحبه ضبط شده )که البته منتشر نشده( همچنان 

مصرانه معتقد است پلوتو را باید یک سیاره به حساب آورد.
مدیر ناســا هنگام بازدید از ساختمان مهندســی هوافضا در دانشگاه 
کلورادو بولدر می گوید: به نظر من پلوتو یک سیاره است. می توانید 

بنویسید که مدیر ناسا یک بار دیگر پلوتو را سیاره اعالم کرد.  

استقرار 5۰ شرکت در مرکز نوآوری بانوان
 رئیس دانشــگاه علم و صنعت از اســتقرار 50 شــرکت در مرکز 
نوآوری بانوان خبر داد و گفت: تا پایان ســال دو مرکز نوآوری دیگر 

راه اندازی می شود.
به گزارش مهر، جبارعلی ذاکری با اشــاره به اینکه تکمیل اکوسیستم 
نوآوری از اهداف برنامه راهبردی چهارم این دانشــگاه به شمار می 
رود، اظهار داشت: تا پایان ســال دو مرکز نوآوری دیگر با همکاری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( راه اندازی می شــود. رئیس دانشــگاه علم و صنعت ضمن بیان 
این مطلب که نوآوری از اهداف دانشــگاه های نســل سوم و چهارم 
محسوب می شود، افزود: در مرکز نوآوری بانوان که امروز افتتاح شد، 

50 شرکت مستقر شده اند.

همدان است 
 شوریده بدرگاه الهی همدان است

 خورشید بعرفان و بتقوای جهان است 
این شهر وفا پر زصفا جنت حق شد

 از نهر خدا چشمه  ایزد چو روان است 
سیراب زرحمت شده از ابر گهربار

 الحق که هر گوشه آن عین جهان است 
از عالم و استاد سخن موج زند چون

 دریای علومش زکران تا به کران است 
در علم فقاهت و طبابت بوعلی بین

 هر برگ شفا نسخه ای بر پیر و جوان است 
استاد ریاضت به ریاضی و بحکمت

 این چشمه پر از نور خدا در فوران است 
قاضی خدا جو که همان عین قضات است

قربانی حق شد و شهید همگان است 
دم میزنم از عارف و استاد دوبیتی

 منظومه  دلها بود از نور فشان است 
از آیت حق شیخ بهاری چونویسم

 امواج خروشنده عرفان زمان است 
از باغ دلش تذکره بخشیده بمردم

 انگار که او مطلع شعری زاذان است 
الوند گهر خیر که شده جند الهی

حارس بهمه بوده و با تیرو کمان است 
هر صبح و مسایی بدهد تازه سالمی

 عاشق ببهار است و بشهر همدان است 
حیرت که بنوشیده می از ساغر الوند

 او تشنه باده ز شه کون و مکان است
* حاتم نوروزی )حیرت(

بازگشت حجاج همدانی 
از ۷ شهریورماه

 مدیر فرودگاه همدان گفت: پروازهای برگشت 
حجــاج دو روز دیگر از این فرودگاه آغاز و نزدیک 
به 5 هزار نفر از اســتان های کردستان و همدان وارد 

استان می شوند.
ســهراب کلوندی اظهار داشت: پروازهای برگشت 
حجــاج به وطن از چنــد روز پیش آغاز شــده و 
حاجیان همدانی و کردســتانی هم 7 شهریور وارد 
فــرودگاه همدان می شــوند. وی افزود: بر اســاس 
زمان بندی انجام شــده، قرار اســت 4 هزار و 770 
حاجی از دو استان کردستان و همدان تا 14 شهریور 

در قالب 1۹ پرواز وارد فرودگاه همدان شوند.
مدیر فرودگاه همــدان بیان کرد: این مجموعه بیش 
از 80 ســال قدمت داشته و از تجهیزات و امکانات 
الزم برای برقراری پروازهای متعدد برخوردار است 
به همین دلیل رایزنی هایی بــرای برقراری پرواز به 
عراق انجام شده است. کلوندی با بیان اینکه برقراری 
سفر هوایی از همدان به مقصد عتبات عالیات به نظر 
سازمان حج و زیارت بستگی دارد، اعالم کرد: هنوز 

هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
وی گفت: در حال حاضر هفته ای دو پرواز از همدان 
به مشــهد و برعکس از همدان انجام می شــود که 
وضعیت مناسبی از نظر تعداد مسافران دارد و  پیش 
از ایــن هم پرواز همدان-کیش و همدان-تهران هم 
در فرودگاه همدان برقرار بــود، اما به دالیل متعدد 

چون استقبال کم تعطیل شد.
به گزارش تســنیم، بیش از 8 دهــه از آغاز فعالیت 
فــرودگاه پایتخت تاریــخ و تمدن می گــذرد، اما 
باوجود عمر باال و تجهیزات مناسب، سال هاست که 

کم رونقی و سکوت بر آن سایه انداخته است.

اینجا خروس تخم می گذارد
 دوران سربازی ما مثل االن نبود که با موی بلند، ناخن دراز »واه 
و واه و واه« هم بشود سرباز شد، معافیت و خریداری و کوتاه شدنی 
هم در کار نبود و در حالت خوش بینانه 24 ماه و بدبینانه اش تا هفت 

هشت سال هم ممکن بود سرباز بمانی.
خودم به شخصه یک سرباز تبریزی را می شناختم که همه پادگان به 
او ســرهنگ می گفتند و حتی سرهنگ های واقعی هم او را مراعات 
می کردنــد، با قدی به قاعده چنار و کلــه ای به مانند ماه تابان صاف، 
دمپایــی را َگِل پا می انداخت و حدودای 10 صبح به ســمت مبال 
می رفت و از همه مراســم و کالس ها و غیره هم معاف بود و فقط 
در آشپزخانه می نشســت و مالقه ای در دیگ خورشت می چرخاند 
که مثاًل کاری کرده باشد، بماند که در خفا مسئول دخانیات هم بود 
چون آن زمان مثل حاال روانشــناس و مشاور و پرسشنامه رضایت 
از اوضاع و این چیزها نبود و چند عدد ســیگار برای دیوانه نشدن 

مفید تلقی می شد.
مثــل االن نبود که عکس و اســتوری از داخل پــادگان بیندازند و 
شلنگ تخته یهویی خود را ثبت کنند، اصاًل موبایلی نبود که اگر دلت 
برای دخترعمه نشــان کرده ات تنگ شد بتوانی زنگی بزنی، همان دم 
در لدی الورود هم تأکید می کردند »اینجا خونه خاله نیست« و »دیگه 
دختر عمه و دختردایی و سوســول بازی تمام شد« حتی یکجایی بر 
روی دیوار درشت نوشته بودند »اینجا خروس تخم می گذارد« و از 

این جور حرف ها.
در آن اوضاع اگر وسط کالغ پرها و بی خوابی و خشم شب و تنبیهات 
و بازداشــت ها وقتی گیر می آوردی و خرت یاد هندوستان می کرد 
یا باید مانند دوران ســعدی و حافظ، باد صبا را مأمور ارسال پیغام 
می کردی یا با دیدن دم مســئول تلفنخانه و هماهنگی های پیچیده با 
دخترعمه مبنی بر نبودن شــوهرعمه و غیره، دقایقی در گرمای 50 
درجه کابین مخابرات، یــک چیزهایی مبنی بر »قوری ز قلم، قلم ز 
قوری، من عاشــقتم گوگوری مگــوری« می گفتی و تازه معلوم هم 
نبود که در جواب دخترعمه چراغ ســبزی نشــان بدهد یا برعکس 
بگوید که خواســتگار دارم و مرا فراموش کن، بعد هم تو می ماندی 
با »شقایق گل همیشه عاشق« یا چه میدانم »آسمون با من و تو قهره 

دیگه؛ هر کدوم از ما تو یک شهر دیگه«.
ای آقــا، هعــی، مــن مطمئنــم روزی در تاریــخ از مــا دهــه پنجــاه و 
ــا  ــرد این ه ــد ک ــاد خواهن ــا« ی ــوان »آخــی حیوونی شــصتی ها به عن
ــه  ــه ازجمل ــه ای ک ــگاه دیوان ــد آسایش ــر ارش ــد ب ــالوه کنی را ع
ــر  ــی ب ــه آهن ــک میل ــا ی ــوان ب ــود و خروس خ ــدگان ب سفارش ش
ــد روی  ــک تخــت می پری ــات دوم ی ــد و از طبق ــا می کوبی تخت ه
ــر می خاســتی،  ــاز ب ــه از خــواب ن ــا گمــان زلزل ــو ب آن یکــی و ت
بعــد هــم واکــس و لبــاس پوشــیدن بشــمار ســه و گل انداختــن 
ــد  ــه احتمــاالً نمی دانی ــا شــانه پالســتیکی، شــما ک ــه ب روی ملحف
ــکل  ــه ش ــدی ک ــانه را می چرخان ــوری ش ــد یک ج ــت، بای چیس

ــد. ــه تخــت درســت می ش گل وســط ملحف
روزگاری بــود امــا یــک خوبــی داشــت و آن این کــه اگــر ســختی 
ــر  ــر ۹ نف ــه از 10 نف ــود ک ــه نب ــود و این گون ــه ب ــرای هم ــود ب ب
ــه را  ــن تحمــل قضی ــد و همی ــی داســتان را بپیچانن ــک طریق ــه ی ب
ــکا  ــه آمری ــی بچ ــک بابای ــن ی ــاری م ــت کن ــرد، تخ ــت می ک راح
بــود و در برگه هــای شناســایی، محــل تولــد خــود را مثــاًل نوشــته 
بــود: »منهتــن، خیابــان جــرج واشــنگتن، نرســیده بــه کوچــه دبلیــو 
بــوش« اوایــل مثــل بلبــل برایمــان »یــو مــا هــارت، یــو مــا ســول« 
ــرودهای رژه  ــا و س ــه مداحی ه ــان دلباخت ــا چن ــد و بعده می خوان
شــد کــه دیگــر هــر چــه می گفتیــم »یــو مــا هــارت« را نمی خوانــد 
و مــا هــم از لــج وقتــی چنــد مــاه زودتــر ترخیــص شــدیم، رفتیــم 

روی تختــش نوشــتیم »مــا کــه رفتیــم نگــران ...«.
* شعبون با مخ

■ دوبیتي:
بدل مهر مه روی ته ديرم بسر شوق سر کوی ته ديرم  

ته ای هر سو نظر سوی ته ديرم بت من کعبه ی من قبله ی من  
باباطاهر

■ حديث:
پیامبراکرم )ص(: 

 هر يک از شما که ] به گونه ای [ سرپرست است ، در باره زيردستش بازخواست می شود ... . 
مرد ، سرپرسِت خانواده خويش است و در باره آنها از او بازخواست می شود . زن نیز سرپرست 

خانه شوهر خود و فرزندان اوست و در باره آنها از او سؤال خواهد شد .            
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سینـما

■ قد  س..........  قصر شيرين - تپلی و من- تگزاس
■ قد  س2...............................  نيوکاسل- قصرشيرين

 تپلی ومن
■ فلسطين1 - سرخ پوست - ايکسالرژ- بی که 

ماه کامل شد 
فلسطين 2. شبی که ماه کامل شد - ايکس الرج

■ سينما کانون............................  ايکس الرج

■بهمن مالير.................................. ...........  ايکس الرج
قصر شيرين - زهرمار- سرخپوست

■ آزادي تويسرکان- زهرمار - شبی که ماه کامل شد 

 وجــود تورهای گردشــگری بــدون مجوز و 
مجری های غیرمجاز یکی از بزرگترین مشکالت در 
زمینه گردشگری است. یک راهنمای گردشگری با 
عنوان این مطلب گفت: اخیراً اســتقبال از تورهای 
طبیعت گردی بســیار بیشتر شده اســت و دلیلش 
نیز این اســت که مردم بیشــتر دارند با جاذبه های 
گردشگری آشنا می شــوند. رسانه و فضای مجازی 
بسیار دارد کمک می کند که مردم بیشتر با جاذبه های 
گردشــگری استان خود آشنا شوند و به طبع کم کم 

استقبال نیز بیشتر می شود.
محســن عبــدی در خصــوص شــرایط تورهای 
گردشــگری درون اســتان بیان کرد: همــه از تمام 
ظرفیت خود برای بخش گردشگری استفاده می کنند 
اما این موضوع در حال بهبود پیدا کردن است و یک 
روند رو به رشد دارد. باید زمانی طی شود تا افرادی 
که در این صنعت تازه وارد هســتند و از پتانســیل 
منطقه خود برای پذیرش گردشگر استفاده می کنند، 
به مرحله استاندارد پذیرش برسند و ظرفیت پذیرش 

گردشگرشان مشخص شود.
این راهنمای گردشــگری عنوان کرد: نگرانی بسیار 
بزرگی که اکنون در زمینه گردشگری وجود دارد این 
است که بسیاری از مجری های تورهای گردشگری 
متاسفانه مجری های حرفه ای  نیستند و تورهای غیر 

مجاز زیاد داریم.
وی ادامــه داد: زمانــی که تورهــای غیرمجاز زیاد 
می شوند، به واســطه قیمت کمی که لحاظ می کنند 
و به دلیل اینکه اســتانداردهای خــاص را ندارند، 
نمی  توانند آگاهانه سفر کنند و این را به گردشگر القا 

می کنند که سفر آگاهانه داشته باشد.
وی افزود: اصل بر این اســت که گردشگری پایدار 
باشد، یعنی وقتی که مســافر وارد طبیعت می شود 

بداند که بایــد فقط رد پای خود را در طبیعت باقی 
بگذارد و آســیب نزند تا این طبیعت برای نســل ها 
آینده بماند ولی متاســفانه چون فقط جنبه اقتصادی 
برای این تورها در نظر گرفته می شــود افراد زیادی 
وارد منطقه می شوند و ناآگاهانه سفر می کنند، یعنی 
به آن ها آموزش داده نمی شــود کــه چه کاری باید 

بکنند.
وی تصریح کرد: ظرفیت برخی از مناطق ما به میزانی 
که گردشگر می  رود نیست و ممکن است این کار به 
طبیعت آسیب بزند. نمونه ملموس این مورد، منطقه 

طرقبه اســت. ظرفیت طرقبه به اندازه این حجم از 
مســافری که به آن منطقه می رود نیســت، متاسفانه 
مشاهده می کنیم که طبیعت اطراف طرقبه دیگر مانند 

قبل نیست و آسیب دیده است.
عبدی در خصوص راهکارهای مقابله با این مشکل 
اظهار کرد: نظارت نهادهای مسئول باید بسیار بیشتر 
شود. متاسفانه اخیراً در صنعت گردشگری یک حس 
رها شدگی احساس می شود. جلساتی تشکیل شده 
اســت به منظور اینکه برخی بازرسی ها انجام شود 
تا همه این فعالیت ها مشــخص و هدفمند شوند اما 

هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامــه داد: ما هنوز دوســت داریم نظارت ها 
بیشتر شود و خود مردم آگاهانه سفر کنند. درست 
است که نهاد مســئول وظیفه نظارت دارد اما خود 
مردم نیز می توانند قبل از ســفر کمی مطالعه کنند، 
آگاهانه ســفر را انتخاب کنند و توقعشان از بخشی 
که دارد آن ها را در طول ســفر همراهی می کند این 
باشد که آن ها نیز بتوانند کار خود را درست انجام 
دهند، یعنی همه باید به هم کمک کنند تا این اتفاق 

خوب بیفتد.

چرا استقبال از طبیعت گردی زیاد  است

 فرمانده مرزبانی ناجا گفت: امنیت در مرزهای 
کشورمان برای تردد زائران اربعین حسینی به طور 
کامل برقرار است. به گزارش ایسنا، قاسم رضایی 
، اظهار کرد: یک بار دیگر امام حســین )ع( همه را 
برای حضور در اربعین خود فراخوان کرده و امروز 
ما به مرز خسروی که رنگین از خون مقدس شهدا 

است، آمده ایم.
وی با بیــان خدا قوت به همــه خدمت کنندگان 

در مرزهــا از جمله مرزبانان هنگ مرزی، انتظامی، 
ارتش، سپاه و همه دســتگاه هایی که در حراست 
از مرزهــا دفاع می کنند، گفــت: با توافق صورت 
گرفتــه بین دو  دولت جمهوری اســالمی ایران و 
عراق بنا اســت که امسال مرز خسروی برای تردد 

زائران فعال شود.
رضایی ادامه داد: تالش بر این است مرز بازگشایی 
شود و از ســمت جمهوری اســالمی ایران  این 

آمادگی وجود دارد و هم اکنون جاده های ارتباطی، 
پارکینگ ها، پســت های انتظامی و بازرسی برای 
تردد زائران آماده و مناسب است و در حوزه مرز که 
مسئولیت با مرزبانی است صاحب تجربه هستیم، 
طبق سال های قبل آماده خدمت رسانی بوده و هیچ 
گونه مشکلی نداریم و هرآنچه را که نیاز است در 

حوزه قرنطینه و مرز آماده شده است.
فرمانــده مرزبانــی ناجا گفت: امســال یک اتفاق 

مبارک دیگر افتاده و برای ســفر  اربعین به عتبات 
عالیات لغو روادید شده ولی داشتن گذرنامه معتبر 
برای زائران اربعین قطعی است و افرادی که قصد 
حضور در کنگره عظیم اربعین  را دارند باید حتما 
با گذرنامه معتبر تردد کنند و از عزیمت افراد بدون 

گذرنامه در مرزها جلوگیری می شود.
 وی به تمامی زائران اربعین توصیه کرد که از همراه 
داشتن اشیاء ممنوعه خودداری کنند و یقین بدانند 
که حتی میزان جزیی از اقالم ممنوع و همراه داشتن 
آن در کشور عراق جرم تلقی شده و بیش از 2 تا 3 

سال حبس و جریمه دارد.

فرمانده مرزبانی ناجا خبر داد

لغو ویزا برای سفر به عتبات عالیات در محرم و صفر

عکس روز

ــه روز  ــود ک ــش ب ــد روز پی ■ چن
شــهرهای  تمــام  در  پزشــک 
ــد  ــته ش ــی داش ــورمان گرام کش
ــد نیســت  ــبت ب ــن مناس ــه همی ب
از  باشــیم  کــرده  هــم  يــادی 

پزشــکان قديمــی همــدان. 
ايــن  اغلــب  شــک  بــدون 
بــرای  پزشــکی  چهره هــای 
شــهروندان همدانــی آشــنا اســت.

■ عکس از يک مجموعه دار عالقمند 
همدانی 


